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 :ةـــاملقدم

                      اكتمال تشكیل المؤسسات                                  . وتتأھب البالد لإلقالع، بعد     ٢٠١١                                  تمر مصر بمرحلة انتقالیة منذ ینایر  

                                                                                             الدیمقراطیة الجدیدة، جنبا إلى جنب مع الس����یاس����ات االقتص����ادیة الص����عبة والجیدة. ومن المعلوم أن إدارة     

                                                            ً                                    االقتصاد خالل ھذه المرحلة االنتقالیة لیست سھلة، ولكنھا تمثل أمرًا بالغ األھمیة للمضي قدما على الجبھة  

  .        السیاسیة

         ، اعتماد      ٢٠١٤                                        د منذ اض���طالعھا بمھام منص���بھا في منتص���ف عام                               وقد قررت اإلدارة الجدیدة للبال

                                                                                         اس����تراتیجیة جدیدة لمواجھة االختالالت الرئیس����یة لالقتص����اد الكلي، والنمو االقتص����ادي البطيء، وارتفاع      

                                                                                             معدالت الفقر. ویتمثل جوھر ھذه االستراتیجیة الجدیدة في العمل بسیاسات مالیة ونقدیة رشیدة. ومع ضخ        

                                                                                 تأتي من الخارج، فإن ھذه االس��تراتیجیة تھدف إلى تحفیز االقتص��اد من خالل االس��تثمار العام                موارد جدیدة 

                                                                                                في البنیة التحتیة، وترش��ید النفقات عن طریق إزالة التش��وھات الكبیرة التي یعاني منھا االقتص��اد المص��ري   

                  ة (مجال الصحة على                                                                            (دعم الطاقة على سبیل المثال) وإعادة تخصیص النفقات لصالح القطاعات االجتماعی    

                سبیل المثال).  

                                                                                  وفي ظل ھذه الظروف، یس��ر بنك االس��تثمار القومي إص��دار ھذه "المؤش��رات االقتص��ادیة" الجدیدة    

                                                                                 إلعطاء فكرة موجزة عن أھم التطورات التي تطرأ على القطاعات االقتصادیة األساسیة لمصر.

   



  

   



 

   



 :
 
  أوال
ً
 ومة املصرية خالل الفرتةأهم األحداث االقتصادية واالجتماعية للحك     

  :)٢٠١٨ سبتمرب – يوليو(

 أهم األخبار التاريخ

                          "، سیشھد عرض تجارب حكومیة      ٢٠١٨                                       ھالة السعید: مؤتمر "مصر للتمیز الحكومي      ٢٠١٨ / ٧ / ١
                                                                      مصریة مختلفة تطال قطاعات التمیز الحكومي واإلصالح اإلداري، وسیتم كذلك عرض     

                                        مصر، مشاركة تجربة جامعة زویل الرائدة في                                            لتجربة التمیز في بناء المدن الذكیة في
  .                                                                  مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغیرات والتطورات في نماذج اإلدارة

مالیة: بدء تنفیذ أكبر موازنة عامة في تاریخ مص�������ر بحجم                    ٢٠١٨ / ٧ / ١         تریلیون        ١٫٤٢                                                           وزیر ال
         الجتماعي.                                                                جنیھ، وھو ما یرجع إلى زیادة مخصصات العدید من البرامج ذات البعد ا

                                                                        المدیر التنفیذي للبنك الدولي: ندعم مش�������روع مص�������ر للتحول لمركز إقلیمي لتداول                  ٢٠١٨ / ٧ / ٢
                       وتجارة الغاز والبترول.

                              ملیار دوالر في نھایة ش������ھر یونیو           ٤٤٫٢٥٨                                    المركزي: ارتفاع االحتیاطي النقدي إلى      ٢٠١٨ / ٧ / ٣
                ارتفاع قدره نحو     ، ب    ٢٠١٨                              ملیار دوالر، في نھایة ش��ھر مایو         ٤٤٫١٣٩      مقابل       ٢٠١٨

 .          ملیون دوالر     ١١٩

                     ملیار دوالر خالل العام        ١٫٢                                                وزیر البترول: انخفاض مدیونیة الش�������ركاء األجانب الي               ٢٠١٨ / ٧ / ٣
  .    ٢٠١٨ /    ٢٠١٧       المالي 

                                                                    التخطیط: الضغوط التضخمیة لإلصالحات االقتصادیة األخیرة ستتالشى بعد شھرین،                    ٢٠١٨ / ٧ / ٤
 .    ٢٠١٦      وفمبر                                      كما حدث بعد قرار تعویم سعر الصرف في ن

                                                                    رئیس اتحاد مص��دري األقطان باإلس��كندریة: ص��ادرات مص��ر من الذھب األبیض ترتفع         ٢٠١٨ / ٧ / ٤
  ،      ٢٠١٨ -    ٢٠١٧              ألف طن في موس��م     ٥٢                           حیث من المتوقع أن تص��ل لنحو     %  ٣٧     بنحو 

                     الذي ینتھي في أغسطس.

      ر خالل           ملیار دوال     ٥٠                                                      وزارة المالیة: الحكومة تس�������تھدف رفع االحتیاطي األجنبي إلى            ٢٠١٨ / ٧ / ٧
٢٠٢٢ /    ٢٠٢١    .   

        بارتفاع        ٢٠١٨                                    ملیار دوالر ص������ادرات مص������ر خالل ش������ھر إبریل       ٢٫٢٦        اإلحص������اء:      ٢٠١٨ / ٧ / ٨
                                        ملیار دوالر لنفس الشھر من العام السابق.      ٢٫١٨         ، مقابل %   ٣٫٧

           ملیون دوالر       ٧٠٥                                                          رئیس الھیئة العامة للرقابة على الص��������ادرات والواردات: ملیار و             ٢٠١٨ / ٧ / ٨
  ،      ٢٠١٨                                             لألس�واق األفریقیة خالل الفترة من ینایر حتى مایو                         قیمة الص�ادرات المص�ریة  

   .   %  ١٦             بزیادة قدرھا 

                                                   زیادة في الص���ادرات المص���ریة الس���لعیة للس���وق الص���یني خالل       %  ٦٠              وزیر التجارة:      ٢٠١٨ / ٧ / ٩
           ملیون دوالر       ٢٥٥                        ملیون دوالر، مقارنة بنحو        ٤٠٨                      ، حیث بلغت قیمتھا نحو         ٢٠١٧

 .    ٢٠١٦        خالل عام 



 أهم األخبار التاريخ

                       مالیین طن، وفرق االس������تھالك     ٣                                    الزراعة: حجم االس������تھالك المحلى من األرز       وزارة      ٢٠١٨ / ٧ / ٩
 .                                            واإلنتاج لیس كبیرا ویمكن تعویضھ بزیادة اإلنتاج

   في     %    ١٤٫٤                                                         اإلحص���اء: التض���خم الس���نوي ألس���عار المس���تھلكین في الحض���ر یقفز إلى      ٢٠١٨ / ٧ /  ١٠
   ت.                           نتیجة ارتفاع أسعار المحروقا      ٢٠١٨        في مایو    %    ١١٫٤      مقابل       ٢٠١٨     یونیو

           ملیار جنیھ        ٧٥٠٠                                                      مدیر معھد التخطیط القومي: مص���ر تحتاج ض���خ اس���تثمارات تفوق      ٢٠١٨ / ٧ /  ١٠
  .    ٢٠٣٠                                     لتحقیق النمو المطلوب وفقا الستراتیجیة 

                                                                    مص�����رفیون وخبراء اقتص�����اد: عوائد أذون وس�����ندات الخزانة المص�����ریة ترتفع ألعلى       ٢٠١٨ / ٧ /  ١٢
                األسواق الناشئة.                                               مستویاتھا في عام مع تخارج المستثمرین األجانب من 

                                                                      ص���ندوق النقد: حص���یلة الض���رائب في مص���ر تتجاوز تریلیون جنیھ بعد عامان، وذلك          ٢٠١٨ / ٧ /  ١٤
                                                                 بدفع من اإلصالحات التي تجریھا لتعظیم موارد الموازنة العامة للدولة.

                                                                  رئیس غرفة الص�������ناعات الھندس�������یة باتحاد الص�������ناعات: فارق الس�������عر في األجھزة        ٢٠١٨ / ٧ /  ١٦
  .                                  بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات   % ٨    إلى    % ٧            راوح ما بین              الكھربائیة یت

ـ�����������       ٢٠١٨ / ٧ /  ١٨                                                ملیون یورو لتطویر البنیة التحتیة من مرافق عامة      ٣٠                      وزارة االس����كان: منحة ب
                                                        مناطق عش�������وائیة في منطقة القاھرة الكبرى خالل الس�������نوات األربع             ٩          وخدمیة في   

          القادمة.  

                             والصین، خالل الحدث الذي نظمتھ      ٧٧                    مصر أمام مجموعة الـ                         ھالة السعید: تلقي بیان      ٢٠١٨ / ٧ /  ١٩
 . »                           االقتصاد األخضر وتوظیف الشباب «                             ً         مصر بصفتھا رئیس المجموعة حالیًا بعنوان 

                                                                       البنك الدولي: یش��ید باإلص��الحات االقتص��ادیة المص��ریة ویؤكد حرص��ھ على تقدیم دعم          ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٠
                             تیاجات المواطنین خاصة الفئات                                                  متكامل للمشروعات التنمویة في مصر والتي تلبى اح   

             ً  األكثر احتیاجًا.

       المص������ري    «                                                              وزیرتا التخطیط واالس������تثمار تبحثان مع البنك الدولي دعم الص������ندوقان       ٢٠١٨ / ٧ /  ٢١
                                         خاصة في المشروعات التي سینفذھا الصندوقین            »               السیادى المصري    « و  »        السعودي 

                    في شبھ جزیرة سیناء.

                                         القیادات في برنامج تدریب مھارات القیادة.     ً     متدرًبا من     ٧٥               التخطیط: تكریم      ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٢

                            ملیار جنیھ، واس��تغالل أكثر من       ٧٥                          تخطط للتخلي عن أص��ول بقیمة   »            قطاع األعمال «     ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٢
 .                                                                           نصفھا في سداد مدیونیات تاریخیة لصالح بنك االستثمار القومي، والكھرباء، والغاز



 أهم األخبار التاريخ

                              د الكھرباء بتكلفة إجمالیة س�������تة                                           الرئیس الس�������یس�������ي یفتتح ثالث محطات جدیدة لتولی     ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٤
                                                                           ملیارات یورو (س�������بعة ملیارات دوالر)، في إطار خطة البالد للتنمیة، وتقع االولي في  

                                                                           العاصمة اإلداریة الجدیدة والثانیة في البرلس بدلتا مصر والثالثة في بني سویف.

          ا الودائع         بم��ا فیھ��   –                                                    البن��ك المركزي المص�������ري: ارتف��اع ودائع المص�������ریین ب��البنوك        ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٥
       ٢٠١٧                               ملیار جنیھ خالل الفترة من یولیو         ٤٤٢           أش�������ھر، بنحو     ٩    خالل    –         الحكومیة  

  .    ٢٠١٨                   حتى نھایة شھر مارس 

      ٢٫٨                                  زیادة في ص����ادرات مواد البناء لتس����جل     % ٩                              المجلس التص����دیري لمواد البناء:      ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٥
    نفس                 ملیار دوالر في     ٢٫٦          مقارنة بـ�����       ٢٠١٨                                 ملیار دوالر خالل النصف األول من عام 

        ٢٠١٧              الفترة من عام 

              سنوات، وتحقیق      ١٠            ألول مرة منذ    % ٥                                         نائب وزیر المالیة: نمو االقتصاد یتخطى الـ����      ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٦
بة          ٤           عاما بقیمة         ١٥                                      فائض أولى بالموازنة العامة للدولة منذ                                 ملیارات جنیھ بنس��������

            ً   ألول مرة أیضًا.     %   ٠٫١

                                افدة بفضل زیادة عدد السائحین من                             تحسن في حركة السیاحة الو     %  ٤٠           خبیر سیاحي:      ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٦
                                                                           أسواق أوروبیة، تعد أھم األسواق للسیاحة المصریة، ھي أوكرانیا وإیطالیا وفرنسا           ٥

                   وانجلترا وألمانیا.

    % ٩                                   ارتفاع ص��ادرات المالبس الجاھزة بنس��بة    :                              المجلس التص��دیري للمالبس الجاھزة     ٢٠١٨ / ٧ /  ٢٩
                         رن��ة بنفس الفترة من الع��ام                    (ین��ایر/یونیو) مق��ا       ٢٠١٨                     عن النص�������ف األول من ع��ام  

٢٠١٧    .  

     لعام      ١٩                                                                       وزارة التموین: أصدر وزیر التموین والتجارة الداخلیة التوجیھ الوزاري رقم       ٢٠١٨ / ٧ /  ٣٠
                                                                    بفتح تس�������جیل الموالید الذین لم یتم إض��������افتھم إلى بطاقات ذویھم التموینیة                   ٢٠١٨

ید     بارا من موال عاة البع�د                                             ، وذلك تنفیذا لتوجیھات رئیس الجمھوریة بم           ٢٠٠٥                  اعت             را
 .                      االجتماعي لمحدودي الدخل

        ملیارات     ٤                                                                   البنك المركزي المصري: یتوصل التفاق، بشأن ھیكلة ودائع إماراتیة بقیمة      ٢٠١٨ / ٧ /  ٣٠
                          بزیادة آجال اس�����تحقاق ش�����رائح      ،    ٢٠١٥  ،     ٢٠١٣                            دوالر، كان قد حص�����ل علیھا عامي 

  .    ٢٠١٨                    بدال من العام الحالي     ٢٠٢٣  ،     ٢٠٢١                الودیعتین لعامي 

      أغس������طس       ٣١    ً      جنیھًا حتى     ١٦                                               وزارة المالیة المص������ریة: تثبت الدوالر الجمركي عند      ٢٠١٨ / ٧ /  ٣١
٢٠١٨     

  ،      ٢٠١٨ /    ٢٠١٧                                                           وزارة التخطیط: معدالت النمو القطاعیة في مؤش�������رات العام المالي              ٢٠١٨ / ٨ / ٣
         ً      ً                                             تحقق نموًا موجبًا في كافة القطاعات للمرة األولى منذ عشر سنوات.
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                              ملیار دوالر في نھایة ش������ھر یولیو           ٤٤٫٣١٥           النقدي إلى                           المركزي: ارتفاع االحتیاطي     ٢٠١٨ / ٨ / ٣
 .    ٢٠١٨                               ملیار دوالر، في نھایة شھر یونیو         ٤٤٫٢٥٨      مقابل       ٢٠١٨

                                                                         رئاس����ة الوزراء: تعیین الدكتورة ھالة الس����عید محافظا لمص����ر بمجلس محافظي البنك         ٢٠١٨ / ٨ / ٤
                                                     ً       ً  اإلسالمي للتنمیة والدكتور محمد معیط وزیر المالیة محافظًا مناوبًا.

         عام، بعد       ١٠٠                                                     رئیس ھیئة االس���تثمار: إنش���اء أول ش���ركة ش���خص واحد بمص���ر منذ          ٢٠١٨  /  ٨ / ٤
                                                                   تعدیل قانون الشركات، والذي وافق علیھ البرلمان خالل الفترة الماضیة.  

          بمعدل نمو         ٢٠١٨ /    ٢٠١٧                                                     التخطیط: ارتفاع الص��������ادرات غیر البترولیة بالعام المالي            ٢٠١٨ / ٨ / ٥
       ٢١٫٣     ة بـ���   ـ���ـ���                     ملیار دوالر وذلك مقارن      ٢٤٫١        ا لتبلغ             الرتفاع قیمتھ   %    ١٢٫٣         بلغ نسبة 

  .    ٢٠١٧ /    ٢٠١٦   ام     ــــ     ن الع ـ ـ            ملیار دوالر ع

                                                                      "فیتش" تؤكد على "النظرة المس����تقبلیة اإلیجابیة" لالقتص����اد المص����ري وعلى درجة         ٢٠١٨ / ٨ / ٦
   .  B                                                          التصنیف االئتماني بكل من العملتین األجنبیة والمحلیة عند درجة

           جنیھ، وذلك     ٢                                            لس����ة تجریبیة لنظام التداول على األس����ھم األقل عن               البورص����ة تجرى ج     ٢٠١٨ / ٨ / ٧
                                                                         للتعدیالت المقترحة على أنظمة التداول الخاص��������ة بالعالمة العش�������ریة الثالثة لعملة                     

    .       التداول

                                                                        الرقابة المالیة: تحدد ش����روط وقواعد وإجراءات الترخیص للش����ركات بمزاولة نش����اط         ٢٠١٨ / ٨ / ٧
                       التمویل متناھي الصغر.  

                                                                        وزیرة التخطیط التحاد المس��تثمرین: نس��تھدف زیادة مس��اھمة الص��ناعة في النمو من         ١٨  ٢٠ / ٨ / ٨
  .    ٢٠١٩ /    ٢٠١٨       في عام    %  ٢٠            حالیا لنحو   %  ١٥

    %    ١٣٫٥                                                                اإلحصاء: التضخم السنوي ألسعار المستھلكین بالمدن المصریة انخفض إلى      ٢٠١٨ / ٨ / ٩
  .    ٢٠١٨         في یونیو    %    ١٤٫٤   من       ٢٠١٨         في یولیو 

                                                          ملیار دوالر ص��ادرات مص��ریة لخمس دول أبرزھا أمریكا خالل الفترة         ٤٫٢        اإلحص��اء:      ٢٠١٨ / ٨ / ٩
                                      ملیار دوالر خالل الفترة المماثلة من عام           ٤              ، مقارنة بنحو        ٢٠١٨     مایو     –         من ینایر  

٢٠١٧    .    

                                  ملیارات جنیھ، والتي تعد ثالث أكبر     ٦                                        الس����یس����ي یفتتح قناطر أس����یوط الجدیدة بتكلفة        ٢٠١٨ / ٨ /  ١٢
                                        نیل، بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.                          مشروع مائي مقام على نھر ال

                                                                           وزیر المالیة: یعد المس���تثمرین بالنظر في الض���ریبة العقاریة على المص���انع، وس���رعة        ٢٠١٨ / ٨ /  ١٣
                                                                  ص���رف المس���اندة التص���دیریة، وض���م االقتص���اد غیر الرس���مي "الموازي" تحت مظلة      

                االقتصاد الرسمي.



 أهم األخبار التاريخ

                          ب في أدوات الدین المصریة.                                  األزمة التركیة ترفع استثمارات األجان     ٢٠١٨ / ٨ /  ١٣

                                  " والج�امع�ة األمریكی�ة لتنفی�ذ برن�امج           ٢٠٣٠                                   وزارة التخطیط توقع م�ذكرة بین "رواد       ٢٠١٨ / ٨ /  ١٣
                                                                          "إتقان مھارات العمل لرجال األعمال"، والذي یس�������عي لتحفیز وإثراء ثقافة االبتكار                

                      وریادة األعمال في مصر.

                                         عاجلة للس���لع التموینیة والتأمین الص���حي، عن                     ملیار جنیھ إتاحات     ٤٫٥              وزیر المالیة:      ٢٠١٨ / ٨ /  ١٣
  .    ٢٠١٨          شھر یولیو 

ْ  ملیون دوالر اجم���الي ع���ائ���دات الحكوم���ة من ذھ���ب الس�������كري، تح���ت بن���دْي          ٣٢٠     ٢٠١٨ / ٨ /  ١٤                                                        
       ٢٠١٠                                                    مش��روع ذھب الس��كرى، واإلتاوة، منذ بدء تش��غیل المش��روع في        أرباح      حس��اب

         حتى اآلن.

                                  ملیون یورو، لتنمیة وتطویر المساحة      ٧٠                                  مشروعات جدیدة بـ�������شرق بورسعید بقیمة      ٢٠١٨ / ٨ /  ١٤
                ملیون متر مربع.    ١٦                                               المخصصة لھا من قبل المنطقة االقتصادیة، والبالغة 

                             ب���الربع األخیر من الع���ام الم���الي      %   ٩٫٩                                   وزیرة التخطیط: انخف���اض مع���دل البط���ال���ة      ٢٠١٨ / ٨ /  ١٦
  . % ٢                              ً        ، حیث شھد عدد المشتغلین ارتفاعًا بنسبة     ٢٠١٨ /    ٢٠١٧

     ١٦                                                           ة السیاسات النقدیـ�������ة للبنك المركزي المصـ�������ري في اجتماعھـ�������ا یوم          قررت لجن     ٢٠١٨ / ٨ /  ١٦
                                                          اإلبقاء على س����عري عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة دون تغییر        ٢٠١٨      أغس����طس 

قاء على س�������عر العملی�ة           %     ١٧٫٧٥ و   %     ١٦٫٧٥          عند مس�������توى                                         على الترتیب، واإلب
  . %     ١٧٫٢٥                                                     الرئیسیة للبنك المركزي وسعر االئتمان والخصم عند مستوى 

                                                                      اجتماع رئاسي لبحث خطط جذب استثمارات جدیدة، حیث استعرضت وزیرة االستثمار              ٢٠١٨ / ٨ /  ١٦
                                                                    والتعاون الدولي خالل االجتماع مؤش�������رات االس�������تثمار المحلي واألجنبي، وتطورات         
                                                                          إنش��اء المناطق االس��تثماریة والحرة الجدیدة، وخطط جذب المزید من االس��تثمارات في   

  .              مختلف القطاعات

                                                 ملیار جنیھ لتنفیذ برامج التعلیم قبل الجامعي بخطة               ٨٩                     وزارة التخطیط: تخص�������یص       ٢٠١٨ / ٨ /  ١٧
                                                       ، ویس����تحوذ برنامج تنمیة وتطویر مرحلة التعلیم األس����اس����ي على       ٢٠١٩ /    ٢٠١٨    عام 

 . %  ٦٦                                                       النصیب األكبر من التكلفة الكلیة لكافة البرامج بنحو نسبة 

                                            بنك الدولي توفیر منح للبیئة، في إطار برنامج                                      وزیرتا االس�����تثمار والبیئة تبحثان مع ال     ٢٠١٨ / ٨ /  ١٧
                                                                     إدارة التلوث وص������حة البیئة، والذي یھدف لوض������ع خطة واس������تراتیجیة إلدارة جودة   

                      الھواء بالمدن الكبرى.
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مة                ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٠ عا  -                                                                       المعھد القومي لإلدارة یختتم برنامج تعزیز مبادرات اإلص�������الح في اإلدارة ال
                                     می���ة، وذل���ك في إط���ار اس�������تراتیجی���ة التنمی���ة                                    التخطیط واالبتك���ار في الجھ���ات الحكو

                                             وما تتضمنھ من محور الشفافیة وكفاءة المؤس�س�ات،              ٢٠٣٠                    المستدامة، رؤیة مصر    
                                                                         واس�������تھدف البرنامج التدریبي تزوید المش��������اركین بالمعرفة والمھارات الالزمة التي            
                                                                     تمكنھم من المش���������ارك��ة في عملی��ة التخطیط لمنظم��اتھم، واقتراح بعض المب��ادرات       

                                  رة والقابلة للتنفیذ داخل المنظمة.      المبتك

                                        تھدف إلى تعزیز تنافس����یة االقتص����اد، وتس����تھدف         ٢٠٢٢ /    ٢٠١٨                 ھالة الس����عید: خطة      ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٢
   في     %    ٢٥٫٦    إلى    %    ١٦٫٩                                     ألف فرص���ة عمل وزیادة معدل االس���تثمار من       ٧٨٠      توفیر 
٢٠٢٢    .  

              ألساسي لـ��������صندوق                                                                  وزارة التخطیط: لجنة تضم قانونیین واقتصادیین إلعداد النظام ا        ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٣
                 ً                                            مصر السیادي، فضًلا عن تحدید األسس والقواعد الختیار العاملین بھ.

                    ملیار جنیھ خالل مایو           ١٠٫٨                                                 البنك المركزي: ارتفاع ودائع القطاع المص�������رفي بقیمة           ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٤
   .    ٢٠١٨              مقارنة بأبریل       ٢٠١٨

     ، في                    سیة لتطبیق الحوكمة                                                       بروتوكول تعاون بین التخطیط وكلیة االقتصاد والعلوم السیا       ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٦
                                                        إطار سعى الحكومة إلى تعضید نظم الحوكمة والحد من الفساد.

                   قطاعات خالل انطالقتھ     ٥                                            التخطیط: الص����ندوق الس����یادي لمص����ر س����وف یس����تثمر في        ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٧
                                                                           األولى، وھي: الس��یاحة والتص��نیع والبتروكیماویات واألدویة واالعمال الزراعیة، ولن   

                               یث یستكشف الحقا الفرص الدولیة.                     یكتفى بھذه القطاعات ح

 .    ٢٠٢٢                                      ملیار جنیھ لتنمیة شبة جزیرة سیناء حتى      ٢٧٥                      التخطیط: الحكومة تخصص      ٢٠١٨ / ٨ /  ٢٨

                                                                             وزارة المالیة: استمرار تأجیل ضریبة األرباح الرأسمالیة على تعامالت البورصة لمدة            ٢٠١٨ / ٨ /  ٣٠
 .    ٢٠٢٠              سنوات حتى عام    ٣

ً              ، مقارنًة بمتوسط معدل      ٢٠١٧                          شیید والبناء بمصر خالل عام                 نموا في قطاع الت  %  ١٠      ٢٠١٨ / ٨ /  ٣٠        
  . %   ٥٫٣                                                     النمو السنوي على مدار األربع سنوات الماضیة، والذى بلغ 

مام الرئیس عبد الفت�اح                    ٢٠١٨ / ٨ /  ٣٠ لدس�������توریة أ                                                                            یؤدي الیوم المحافظین الجدد ونوابھم الیمین ا
 .                     السیسي، بقصر االتحادیة

                                                   ار جنیھ اس�������تثمارات موجھة لقطاع الزراعة بخطة التنمیة              ملی      ٢١٧                وزیرة التخطیط:     ٢٠١٨ / ٨ /  ٣٠
 .    ٢٠٢٢ /  ٢١ -    ٢٠١٩ /  ١٨                       المستدامة متوسطة المدى 

فاع تحویالت المص�������ریین الى          ٢٠١٨ / ٨ /  ٣٠ یار دوالر خالل        ٢٦٫٥                                          البنك المركزي: ارت  -    ٢٠١٧               مل
      ملیار       ٤٫٦                                                 ملیار دوالر في الس���نة المالیة الس���ابقة بزیادة قدرھا       ٢١٫٩        ، مقابل     ٢٠١٨
  . %    ٢١٫١         نسبة نحو       دوالر ب

  .          ملیار جنیھ     ٣٫٢                 مناطق حرة بتكلفة    ٤                           وزارة االستثمار تعتزم إنشاء      ٢٠١٨ / ٩ / ٢
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                    تطبیق خدمات مص������ر خالل      -                                             وزیرة التخطیط: إطالق منص������ة تقدیم خدمات المحمول       ٢٠١٨ / ٩ / ٢
                                 ویتوافر بھ حالیا نحو ثالثین خدمة.      ٢٠١٨       دیسمبر 

                                     ر" برئاس��ة الدكتور ھاني الش��رقاوي رئیس                                    وقعت "حملة الملیون س��ائح ص��یني لمص��       ٢٠١٨ / ٩ / ٣
                                                                    المجموعة المص����ریة لالس����تثمار بالص����ین بروتوكول تعاون س����یاحي مع رئیس اتحاد    

           ألف سائح.       ٣٥٠                           الغرف التجاریة الصیني لجذب 

                         ملیار دوالر إجمالي ص����ادرات        ١٫٨                                              الھیئة العامة للرقابة على الص����ادرات والواردات:      ٢٠١٨ / ٩ / ٣
  .    ٢٠١٨     یولیو                       مصر غیر البترولیة خالل

                        ملی��ار دوالر في نھ��ای��ة ش�������ھر            ٤٤٫٤١٩                                    المركزي: ارتف��اع االحتی��اطي النق��دي إلى       ٢٠١٨ / ٩ / ٣
          ، بارتفاع      ٢٠١٨                               ملیار دوالر، في نھایة شھر یولیو         ٤٤٫٣١٥      مقابل       ٢٠١٨      أغسطس 
 .          ملیون دوالر     ١٠٤         قدره نحو 

     بنحو       ٢٠١٩ -    ٢٠١٨                                         ملیار جنیھ اس�������تثمارات لقطاع الكھرباء بخطة             ١٣٣         التخطیط:      ٢٠١٨ / ٩ / ٣
                              من االستثمارات اإلجمالیة للخطة.   %    ١٤٫١

                                                        تحمل العدید من األخبار السارة لمصر على المستوى االقتصادي،              ٢٠١٨           الیورومنى:      ٢٠١٨ / ٩ / ٥
                                                                 خاص�����ة مع تطبیق الحكومة المص�����ریة لبرنامج إص�����الح اقتص�����ادي طموح یھدف إلى   

   صر                    لتصنیف االئتماني لم                                                       اإلسراع بمعدالت النمو االقتصادي وتقلیل البطالة، أدي لرفع ا
                                                       ً      ً             على المس��توى الدولي، كما یش��ھد الس��وق المالي في مص��ر ارتفاعًا ونموًا كبیرین عند   

  .    ٢٠٢٢      بحلول    % ٨                                                        مقارنة ذلك باألوضاع قبل عام، كما تعھدت الحكومة بمعدل نمو 

                      منھا للتموین والبنزین     %    ٧٧٫٥            ملیار جنیھ و       ١٥٠٫٧                        اإلحص����اء: ارتفاع الدعم لـ�����������       ٢٠١٨ / ٩ / ٦
   .    ٢٠١٨          حتى ابریل       ٢٠١٧                الفترة من یولیو     خالل 

                                                                      وزارة المالیة: تشغیل ماكینة صراف آلي لتوفیر الفكة بمحطة مترو الشھداء.     ٢٠١٨ / ٩ / ٦

               ملیار قدم مكعب       ٦٫٦      لیبلغ    %  ١٠                                                وزارة البترول: زیادة انتاج مصر من الغاز الطبیعي      ٢٠١٨ / ٩ / ٩
     ً                    یومیًا من حقل ظھر البحري.

                                                         دیة: تفعیل الرس�����وم التي كان یتم فرض�����ھا على "كراتین" الركاب                    ھیئة الس�����كك الحدی     ٢٠١٨ / ٩ / ٩
    .                 جنیھا، وفقا للحجم    ٤٠ و    ١٠                                 بمختلف أنواعھا، بقیمة تتراوح بین 

    %    ١٤٫٢                                                                اإلحصاء: التضخم السنوي ألسعار المستھلكین بالمدن المصریة ارتفع إلى                 ٢٠١٨ / ٩ /  ١٠
  .    ٢٠١٨         في یولیو    %    ١٣٫٥   من       ٢٠١٨         في أغسطس 

                                                               اطبة بالفیدیو كونفرانس: الس������یس������ي یفتتح عددا من المش������روعات القومیة           من الخط     ٢٠١٨ / ٩ /  ١٠
            ملیار جنیھ.     ٧٫٩                                    للطرق في العدید من المحافظات بتكلفة 
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                                                                         وزیرة التخطیط: حزمة إجراءات حكومیة جدیدة لض����بط النمو الس����كاني أھمھا برنامج        ٢٠١٨ / ٩ /  ١٠
                    المتسارع لوصل تعداد                                                                كفایة، مؤكدة أنھ إذا ما استمر تنامي السكان على ھذا النحو    ٢

  .    ٢٠٣٠                     ملیون نسمة بحلول عام      ١٣٢            مصر إلى نحو 

                              بتعدیل التعریفة الجمركیة لعدد        ٢٠١٨     لسنة       ٤١٩                              الرئیس السیسي یصدر القرار رقم           ٢٠١٨ / ٩ /  ١٢
                                                          من السلع المستوردة، باستثناء اللمبات اللید وألبان األطفال.

                                 بمعدل الص���ادرات المص���ریة خالل النص���ف                                        وزارة التجارة والص���ناعة: تس���تھدف النمو      ٢٠١٨ / ٩ /  ١٢
                        مقارنة بالنص����ف األول، عبر      %  ٢٠  :   ١٥     بنحو       ٢٠١٨                           الثاني من یولیو الي دیس����مبر 

 .                                                                         تكثیف البعثات التجاریة واستقدام وفود أجنبیة، والمشاركة في المعارض الدولیة

                  عاما وتس��عى للدخول      ٣٠                                           ش��نایدر الفرنس��یة للطاقة: متواجدة في مص��ر منذ       ٢٠١٨ / ٩ /  ١٣
                                                      من مش��روعات الطاقة في مص��ر، حیث تعتمد اس��تراتیجیة الدولة        %  ٩٠    في

قة                طا قة الفحم، وال قة المتجددة، وطا                                                                  على تنویع مص���������ادر الطاقة، من الطا
          النوویة.

                                                                  بنك دولي: مصر أفضل بلد إفریقي في مناخ االستثمار، في آخر تقاریر بنك           ٢٠١٨ / ٩ /  ١٦
نت    « ند میرش����������ا لة في        »            را كأفض����������ل دو یار مص���������ر؛  یا في                                   ، تم اخت            إفریق
                                                      ، لتس�بق دولتي جنوب إفریقیا والمغرب، في تفض�یالت التقریر     »        االس�تثمار  «

 .        االقتصادي

   إن                                                             إیكونیمیست: تراجع تقدیراتھا لمعدالت التضخم في مصر، حیث صرحت          ٢٠١٨ / ٩ /  ١٧
ا عما كانت تتوقعھ، على    ً                        مؤش���ر التض���خم ألس���عار المس���تھلكین س���جل تراجًع                                      

          متوقع���ة أن    ،    ٢٠١٨              وقود في یونیو                                الرغم من رفع ال���دعم الجزئي عن ال
 .    ٢٠٢٢   في    %   ٧٫٩                  ینخفض التضخم لنحو 

مل��ة تكلف��ة برامج التموین والتج��ارة          ١٣٠               وزیرة التخطیط:      ٢٠١٨ / ٩ /  ١٧ ُ                                  ملی��ار جنی��ھ ُج            
عام       یة خالل  لداخل مان األمن            ٢٠١٩ /    ٢٠١٨                 ا نامج ض��������� حة أن بر                             ، موض���������

لع                                                                الغ����ذائي یع����د من أھم تل����ك البرامج وال����ذي یھ����دف إلى توفیر الس���������
                                                              تراتیجیة بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي، وتكوین مخزون         االس 

ن الحد األدنى من الس�������لع االس�������تراتیجیة، وإحداث توازنات في    ؤّم ّ                                                      غذائي ُی   ُ      
 .             ً                     سوق السلع منعًا للممارسات االحتكاریة

                                                                   وزیر البترول والثروة المعدنیة: ص��ناعة الغاز الطبیعي ش��ھدت نقلة نوعیة         ٢٠١٨ / ٩ /  ١٨
                                               من االكتش��������افات الكبرى على خریطة اإلنتاج، حیث تحقق               بعد وض��������ع عدد 

                      كشفا في الدلتا األرضیة         ١٦                                           كشفین للغاز في البحر المتوسط ودلتا النیل، و  
              ملیار دوال خالل       ٥٫٦          مشروعات بـ���������     ١٠                              والصحراء الغربیة، وجاري تنفیذ  

  .    ٢٠١٨    عام 



 أهم األخبار التاريخ

       س�������تكمال    ال           ملیون دوالر     ٣٠٠                                     البنك الدولي یوافق على دعم مص�������ر بقیمة      ٢٠١٨ / ٩ /  ٢٣
                                                           "برنامج خدمات الص����رف الص����حي المس����تدامة بالریف"، في إطار توس����یع     
                                                                جھود الحكومة لزیادة توفیر خدمات الصرف الصحي وتحسینھا في المناطق  

 .                                         الریفیة في المحافظات األكثر احتیاجا في مصر

                                                                 ص���ندوق النقد العربي یرفع توقعاتھ لنمو االقتص���اد المص���ري للعام الجاري           ٢٠١٨ / ٩ /  ٢٤
اد العربي الذي ص�����در أمس ویتوقع      % ٥    إلى                                                       ، بحس�����ب تقریر آفاق االقتص�����

  .               في العام المقبل   %   ٥٫٥                                  كذلك استمرار النمو لیصل إلى مستوى 

یث            ٢١                   وزیرة التخطیط: ربط       ٢٠١٨ / ٩ /  ٢٥ یة بمش���������روع المحول الرقمي، ح                                      جھة حكوم
ل ض���رورة      اش���ار ّك ّ         ت الوزیرة إلى أن اس���تخدام قواعد البیانات الرقمیة قد ش���                                                     

لحة للمؤسسات المختلفة، في ظل كم االستفادة والنتائج التي تنعكس على       ٌ                                                                  ٌم
  .                                               المؤسسة فور اعتمادھا على قواعد البیانات الرقمیة

                                                                 صرحت وزیرة التخطیط إن االقتصاد المصري لن یتأثر سلبا بتداعیات أزمة            ٢٠١٨ / ٩ /  ٢٦
                                                                األس���واق الناش���ئة حال كانت عابرة، الفتة إلى أن تص���نیف األزمة على أنھا    

  .                                                          عابرة، أم مستمرة، أو طویلة المدى، لن یحدث قبل ینایر المقبل

                                                                           قررت لجنة السیاسة النقدیـ������ة للبنك المركزي المصري في اجتماعھـ������ا الیوم، اإلبقاء          ٢٠١٨ / ٩ /  ٢٧
    %     ١٦٫٧٥                    دون تغییر عند مس����توى                                           على س����عري عائد اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة

                                                                 على الترتیب، وكذلك اإلبقاء على س���عر العملیة الرئیس���یة للبنك المركزي      %     ١٧٫٧٥ و
   .%     ١٧٫٢٥                              وسعر االئتمان والخصم عند مستوى    %     ١٧٫٢٥          عند مستوى 

                                                                     وزارة التخطیط: زیادة قیمة تمویل المش�����روعات الص�����غیرة والمتوس�����طة لتص�����ل عام         ٢٠١٨ / ٩ /  ٣٠
       جنیھ.       ملیار     ٩٫٣    الي       ٢٠٣٠

      بدایة        جنیھ،    ١٦                                                               وزیر المالیة: استمرار تثبیت سعر الدوالر الجمركي بشھر أكتوبر عند       ٢٠١٨ / ٩ /  ٣٠
  .         ولمدة شھر      ٢٠١٨              من أول أكتوبر 

                                             ً                          القطاع المص�������رفي المص�������ري في المرتبة الرابعة عربیًا، أعلن األمین العام التحاد                    ٢٠١٨ / ٩ /  ٣٠
                               ل المرتبة الرابعة بین القطاعات                                              المص��ارف العربیة ان القطاع المص��رفي المص��ري یحت  

                                                                        المص���رفیة العربیة من حیث حجم األص���ول، والمرتبة األولى بین القطاعات المص���رفیة   
                         من إجمالي موجودات القطاع        % ٨                                           للدول العربیة غیر النفطیة، ویس�������تحوذ على نحو     

  .         من ودائعھ   % ٩                 المصرفي العربي، و

 



   



 

الناتج المحلي الحقيقي بتكلفة عوامل 

 ٢٠١٨/  ٢٠١٧مارس  –اإلنتاج يوليو 

 (التسعة شهور األولى)
                                   الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق

عة        ٢٠١٨  /       ٢٠١٧      مارس    –      يوليو          (التســ

            شهور األولى)

 جنيه مليار ٣٢٧٢,٩

 جنيه مليار ٣٣٦٢,٩

  الناتج المحلي الحقيقي 

 أساس سنويعلى 

 مؤشرات االقتصاد الحقيقي -١

   الناتج المحلي الحقيقي

 ٢٠١٨رس /ما٢٠١٧خالل يوليو 

2444 2709.4 3470.02473
2674

3410

2015/2014 2016/2015 2017/2016

كلفة ارتفاع الناتج المحلي الحقیقي بأسعار السوق، ت
عوامل االنتاج خالل العام المالي بالملیار جنیھ

الناتج المحلي الحقیقي بأسعار السوق 

الناتج المحلي الحقیقي بتكلفة عوامل اإلنتاج 
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معدالت نمو الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق
مستھدف

توقعات البنك الدولي



 المؤشرات النقدية -٢  

 ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية بالمليار دوالر
 انخفاض معدالت التضخم إلجمالي الجمهورية

 (سنوي وشهري) ألسعار المستهلكين %

31.92

25.98
14.40

13.50
14.2

1.13 0.97
0.29 2.40 1.8

معدل التضخم  السنوى التغیر في معدل التضخم الشھرى
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%وسعر خصم البنك المركزي ) اإليداع واالقتراض( الكوريدورتطور أسعار 

سعر خصم البنك المركزي سعر عائد اإلیداع  سعرعائد  االقتراض



 

 

 

   

  متوسط أسعار صرف العمالت محليا 

 على أساس سنوي

متوسط أسعار صرف العمالت محليا 

 على أساس شهري

٢٠١٨ ٢٠١٧ 

٢٠١٨ ٢٠١٧ 

٢٠١٨ ٢٠١٧ 

20.68 21.00
21.75 21.66

20.83 20.59 7.3
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23
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 أسعار الصرف -٣



   
 مؤشرات المالية العامة -٤

 تطور االيرادات والمصروفات

   ال��ف��ت��رة م��ن       خ��الل             ن��م��و اإلی��رادات          
       بمعدل       ٢٠١٨ /    ٢٠١٧       مایو)  -     یولیو (

                        مقارنة بالفترة المماثلة             %   ٫٧٠  ٣٥
       السابق         من العام 

      بلغ     نمو                     حققت المص�������روفات معدل    
 –     یولیو     (             عن الفترة من          %    ٢٣٫٥

       م���ق����ارن����ة        ٢٠١٨ /    ٢٠١٧       م����ای���و) 
        السابق                          بالفترة المماثلة من العام 

 وفاتاإليرادات والمصر

بة العجز الكلي للناتج                                        تراجعت نس�������
    %   ٧٫٩                         المحلي اإلجمالي لتحقق نحو 
      م����ای���و)   -                 خ���الل ال���ف���ت���رة (ی���ول���ی���و       

             مق����ارن����ة بنس�������ب����ة        ٢٠١٨ /    ٢٠١٧
                فس الفترة للع����ام               خالل ن     %    ٩٫٣٠
       السابق

 العجز الكلى 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

350.322
456.788 465.241 491.488

659.100 639.000588.188
701.514 733.350

817.844
1031.900

971.900

-237.865 -244.727 -268.109 -326.356 -372.757 -372.516

یھتطور االیرادات والمصروفات خالل السنوات الماضیة بالملیار  جن

اجمالي اإلیرادات اجمالي المصروفات العجز النقدي

مبدئیةبیانات  موازنة  



   

 سفن أخرى عابرة ناقالت البترول العابرة

 ٢٠١٨ یولیو 

٣٦٥ 

 قناة السويس -٥

١٠٨٨ 

٤٠٦ ١١٣٤ 

 ٢٠١٧ یولیو 

 ٢٠١٨ یولیو 

 ٢٠١٧ یولیو 
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 عائدات قناة السويس بالمليار جنيه



 

 

   

 ملیون نسمة ٤٩بلغ عدد الذكور   ٢٠١٧یونیو 

 ملیون نسمة ٥٠بلغ عدد الذكور   ٢٠١٨یونیو 

 ملیون نسمة ٤٦بلغ عدد اإلناث   ٢٠١٧یونیو 

 ملیون نسمة ٤٧بلغ عدد اإلناث   ٢٠١٨یونیو 

 مؤشرات السكان -٦

2017یونیو 2018یونیو

49.0 50.046.0 47.0

 اإلناث

 الذكور
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  ننمو أعداد السكا



   



 

 

  



  :٢٠٣٠الرقمي وتأثريه يف تنفيذ اسرتاتيجية  االقتصاد	-١

                          ، تبین إن البیانات الخاص������ة         اإلداري                                             تقریر ص������ادر عن وزارة التخطیط والمتابعة واإلص������الح      في

 -    ٢٠١٦    عام    %   ٤٫٣   من          الحقیقي         اإلجمالي                                       تش����یر إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى           االقتص����ادي       بالنمو 

                                                معدالت مرتفعة غیر مسبوقة لفترات ممتدة لعشر سنوات         ي    ، وھ    ٢٠١٨ -    ٢٠١٧    عام    %   ٥٫٣      ، إلى     ٢٠١٧

                ، فیما بلغ معدل   %   ٧٫٢    اك ذ ن آ          االقتص�����ادي                      ، حیث بلغ معدل النمو     ٢٠٠٨ -    ٢٠٠٧        المالي      ً            وتحدیًدا منذ العام 

        . وس���اھم      ٢٠١٧   –      ٢٠١٦   –      ٢٠١٥   –     ٠١٤ ٢                          خالل الس���نوات األربع الماض���یة     %   ٤٫٦        الس���نوي      النمو 

        . وأش�����ار       ٢٠١٨ -    ٢٠١٧    خالل    %  ١٠     حدود     في                               ً  نمو الناتج المحلى بعدما حقق نموًا     في             قطاع االتص�����االت 

      لتي ا                  لإلصالحات االقتصادیة            اإلیجابي             یكشف التأثیر            االقتصادي            معدل النمو     في                           التقریر، إلى أن ھذا التطور 

  .    ٢٠٣٠                      ضوء مستھدفات رؤیة مصر     في        المصري                                نفذتھا الحكومة على أداء االقتصاد 

                 عبارة عن التفاعل       وھو  .       الرقمي                 االرتقاء باالقتص������اد       ٢٠٣٠                          ومن اھم مس������تھدفات رؤیة مص������ر 

                                                                                      والتكامل والتنس������یق المس������تمر بین تكنولوجیا المعلومات واالتص������ال من جھة، وبین االقتص������اد القومي     

                                  لجمیع المؤش��رات االقتص��ادیة المس��اندة                               بما یحقق الش��فافیة والفوریة                               والقطاعي والدولي من جھة أخرى،

                                                        لجمیع القرارات االقتصادیة والتجاریة والمالیة في الدولة.

                       ال�دول العربی�ة بین مركز        في        الرقمي                  مج�االت دعم االقتص��������اد      في                            ل�ذل�ك تم توقیع اتف�اقی�ة تع�اون      

   یة           ة االقتص��اد                                                                                البحوث والدراس��ات االقتص��ادیة والمالیة بكلیة االقتص��اد والعلوم الس��یاس��یة، ومجلس الوحد    

                                                                                        العربیة بش�������أن التحول الرقمي، بمقر جامعة القاھرة. وص�������رحت خاللھا الدكتورة ھالة الس�������عید، وزیرة    

عات في منافذ تقدیم الخدمات                        اإلداري                         التخطیط والمتابعة واإلص�������الح                                                              ، إلى أن ھناك العدید من التوس�������

        ً   مركز حالًیا          ٢٠٠               لغ عددھا قرابة                                                                    الحكومیة بالمراكز التكنولوجیة لخدمة المواطنین بالمحافظات، حیث یب           

                                                      مكتب ص����حة. باإلض����افة الى أنھ تم تفعیل منص����ة تقدیم الخدمات         ٤٥٧١                    مكتب س����جل تجارى ونحو     ٩٠ و

      خدمة،      ٧٥       متض�����منة   www.egypt.gov.eg                                 یطلق علیھا بوابة الحكومة المص�����ریة        والتي         الحكومیة 

                           م لتفعیل قبول بطاقات الدفع              ، المص�������م     ٢٠١٨       دیس�������مبر      في                                     كما أنھ من المقرر إطالق اإلص��������دار الرابع   

                                                                              للخدمات المتاحة علیھا، باإلض�����افة إلى إطالق منص�����ة تقدیم خدمات المحمول "تطبیق خدمات              اإللكتروني

                                       مصر" ویتوافر بھ حالیا نحو ثالثین خدمة.

                                  من استراتیجیة القطاع تسعى الوزارة            أساسي                                              واكد وزیر االتصاالت، أن الصادرات الرقمیة جزء    

       التي                                                             ھ��ذا المج��ال من أج��ل تق��دیم ھ��ذه الخ��دم��ات والمنتج��ات الرقمی��ة لألس�������واق       في     أكثر                 إلى بن��اء كوادر

      ر، أو    مص��    في       تقیمھا        والتي                                                                     تس��تھدفھا، ویمكن تص��دیرھا عن طریق مراكز إبداع التابعة للش��ركات العالمیة 

    ن.   قلی               والمطورین المست         التعھید                                                              عن طریق تصدیر موارد بشریة إلى األسواق المحیطة، أو من خالل برامج 



                                                                                وتعمل وزارة التخطیط على تطویر أداء الخدمات الحكومیة وتبس�������یط اجراءات الحص�������ول علیھا          

                           نین وذلك من اجل تقدیم خدمة                                     جمیع قطاعات التعامل مع المواط         في                                وتطویر ورفع كفاءة الجھاز اإلداري   

  ة               اور استراتیجی          یعد أحد مح   ي    والذ         الحكومي       الجھاز     في                                       وأسرع للمواطن وتحقیق الشفافیة والنزاھة       أفضل

                     خدمات ض��من محور تحس��ین       ٧                              . لذلك أعلنت وزارة التخطیط عن     ٢٠٣٠                            التنمیة المس��تدامة، رؤیة مص��ر  

       التي                                 ، تض���من عدد من الخدمات الجماھیریة       اإلداري                   یأتي ض���من خطة اإلص���الح     ي                     الخدمات الحكومیة والذ

     ھي:                                 تندرج تحتھا مجموعة من المشروعات و

   .         للتطعیمات         المركزي       النظام    - ٢                               .  ات                           میكنة تسجیل الموالید والوفی   - ١

   .                                   خدمات اإلدارة المحلیة باألحیاء والمدن   - ٤        .                                   خدمات اإلدارة المحلیة بدواوین العموم   - ٣

   .        والتوثیق         العقاري                                                        تطویر نظم وحدات ونیابات المرور، تطویر خدمات مصلحة الشھر    - ٥

   .                         ، خدمات البوابات الحكومیة                                              بوابة الحكومة المصریة واستخدام القنوات البدیلة   - ٦

   .                                             التنسیق اإللكتروني، خدمات مصلحة األحوال المدنیة   - ٧

   



                                  قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات        في                                               وأخیرا فان مصر تتمیز بكثیر من الفرص االستثماریة   

   اء        نح إعف                                                                                     فھناك العدید من القوانین الجدیدة والتي تس���ھل االس���تثمار خاص���ة بالمناطق التكنولوجیة منھا م  

                          برج العرب، وأس��یوط، ومدینة       في   ٤                                    للمس��تثمرین بالمناطق التكنولوجیة الـ���������     %    ٥٠              ض��ریبي یص��ل إلى  

                                                         مناطق أخري بص��دد افتتاحھا في الفترة القادمة بأس��وان ودمیاط       ٣                                الس��ادات، وبنى س��ویف. كما أن ھناك   

                                          ومدینة المعرفة بالعاصمة اإلداریة الجدیدة.

         " لتقییم       عالمي                                        نولوجیا المعلومات باالس�����تعانة بـ������������"بیت خبرة                            كما قامت وزارة االتص�����االت وتك

                            حیث أن الوزارة تعمل على جذب        .                                                      مش�������روعات القطاع المطروحة وعلى رأس�������ھا المناطق التكنولوجیة          

                   وتقوم الوزارة بوض��������ع    .                                                            اس�������تثمارات جدیدة، بھدف تنمیة القطاع وخلق فرص عمل جدیدة للش�������باب                 

    االت           مجال االتص����    في                                      التكنولوجیة. ترتكز على دعم االس����تثمارات                                     اس����تراتیجیة احترافیة للترویج للمناطق 

                                                                                               وتكنولوجیا المعلومات، وتھیئة البیئة المالئمة لتنمیة الص���ناعات الرقمیة، وتوطین ص���ناعة اإللكترونیات،   

                                                    برامج احتض����ان الش����ركات الناش����ئة، ورعایة المبدعین. وجذب       في                                 ودعم االبتكار التكنولوجي، والتوس����ع 

                                                                       وتدرس الوزارة االس�����تعانة بنموذج ش�����بیھ بالقریة الذكیة، حیث تس�����اھم فیھ وزارة      .   جدد             المس�����تثمرین ال

                 ً       ً                                          وتمتلك بداخلھ عددًا محدودًا من المباني، ویعمل بداخلھ اآلالف من الش�������باب     %  ٢٠              االتص������االت بنس������بة   

                                                       التكنولوجیا داخل كبریات الشركات التكنولوجیة العالمیة.    في        المتخصص         المصري

   



  :القوميودوره يف االقتصاد  يلاملاالشمول  -٢

               ً                                                                      تض������ع الدولة حالیًا الش������مول المالي على رأس أولویاتھا لما لھ من دور إیجابي في تحقیق النمو   

                                                                                       االقتص���ادي، خاص���ة فیما یتعلق بتحویل االقتص���اد غیر الرس���مي إلى اقتص���اد رس���مي مما یؤدي إلى زیادة    

     ً                     تقریبًا من الش�����ركات متناھیة      %  ٨٠         خاص�����ة وأن                                                  الناتج القومي اإلجمالي ومن ثم دعم معدالت نمو البالد 

                                                                                         الص���غر والص���غیرة والمتوس���طة تعمل في القطاع المالي غیر الرس���مي، كما یدعم الش���مول المالي التوجھ      

                                                                                             لالقتص����اد غیر النقدي الذي یتیح مزایا عدیدة، أھمھا خفض التكالیف واألعباء المالیة. وال تقتص����ر أھمیة   

                                                          ادي فقط، بل لھ أثر إیجابي في تنمیة المجتمع من خالل االھتمام                                        الش�������مول المالي على الجانب االقتص��������     

  .                                         بالفئات المھمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل

                    ، والذي س�����یبدأ العمل           االقتص�����ادي                                      للتعبئة العامة واإلحص�����اء لتنفیذ التعداد          المركزي            ویعد الجھاز 

     ٨٠            بتكلفة تبلغ       ٢٠١٩     مارس     في            أش��ھر، ینتھي    ٦                                          بھ وجمع البیانات مطلع أكتوبر المقبل ولمدة           المیداني

  .          باحث وموظف      ١٠٠٠                                                                          ملیون جنیھ شاملة كل التجھیزات للتعداد وأجور العاملین بھ والبالغ عددھم نحو 

   اد            ھو أول تعد                                                الذي یعده الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء        المقبل           االقتصادي             ویعد التعداد   

                  وس���تعلن نتائجھ خالل              ملیون جنیھ،     ٨٠             وتبلغ تكلفتھ    ت،                                             اقتص���ادي إلكتروني س���یتم تنفیذه باس���تخدام التابل

               واالستفادة بھ.        القومي             لضمھ لالقتصاد         الرسمي                حصر االقتصاد غیر    ھ               . ومن أھم أھداف    ٢٠١٩      یونیو 

                                                           ووزارة المالیة، إلى إص����دار إجراءات وتش����ریعات لض����م االقتص����اد غیر              المركزي            ویس����عى البنك 

                                 تس��تھدف جذب المص��ریین للتعامل داخل           والتي  ،       المالي     ش��مول           مبادرة ال         المركزي                ، إذ أطلق البنك       الرس��مي 

      قتص����اد        دمج اال    في                          التعامالت المالیة، ما یس���ھم      في                       البنوك، وتغییر ثقافتھم     في                         القنوات الش���رعیة المتمثلة  

         الرس��مي                                                           . أما وزارة المالیة، وض�عت خطة ض�ریبیة میس�رة لض�م االقتص�اد غیر            الرس�مي     في        الرس�مي     غیر 

                                                                ً          فز، وتض��منت الخطة بالترویج لترس��یخ ثقافة المعامالت المالیة إلكترونیًا والقض��اء                         تش��مل العدید من الحوا

                                      تمثل العائق األول أمام كش��ف حجم االقتص��اد           والتي        األس��واق،     في                                     على ثقافة المدفوعات النقدیة الموجودة 

  ر   ب      وذلك ع         الض��ریبي                                                           وض��مھ للمظلة الرس��میة، ثم تس��ھیل اإلجراءات الض��ریبة على المجتمع          الرس��مي    غیر 

                                                                                     العدید من اآللیات أبرزھا وض����ع نظام مبس����ط ومیس����ر لتطبیق ض����ریبة القیمة المض����افة على الص����ناعات    

            اإللكتروني               الض���رائب للنظام     في                                      كما تس���تھدف الوزارة تحویل منظومة العمل   .                      الص���غیرة ومتناھیة الص���غر 

                                         للتیسیر على المجتمع الضریبي والمواطنین.

      ن بین   م و                                          رسمي لیست تمویلیة فقط وإنما تسویقیة أیضا،         ال    غیر              تواجھ القطاع       التي           أن المشكالت  

                     ھو الحص��ول على تمویالت          الرس��مي                إذا انض��م للقطاع       رس��مي                             یقدمھا القانون لالقتص��اد الغیر       التي        الحوافز 

                                                   یحصل علیھا حالیا باإلضافة إلى إعفاءات ضریبیة كبیرة.      التي              بفائدة أقل من 



                                         على أوراق النقد، وإنش��������اء المنظومة الوطنیة                                                 ً وتس�������عى الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماًدا      

                                                                                             لبطاقات الدفع. وأنھ قد تم مراعاة تص�������میم البطاقة أن تكون متعددة التطبیقات إلمكانیة اس�������تخدامھا في                    

ً                                                  ص�������رف الدعم النقدي والعیني مس�������تقبًال، وذلك عن طریق التحول الرقمي للمدفوعات والمتحص��������الت                                           

                        ل بنھایة العام الحالي.                                     الحكومیة، وھذه المنظومة ستبدأ في العم

                                                                               ولقد وافق المجلس القومي للمدفوعات على إحالة "مش�������روع قانون تنظیم وس��������ائل الدفع غیر             

                                                                                     النقدي" إلى مجلس الوزراء التخاذ اإلجراءات الدس�������توریة الالزمة بش�������أن العرض على مجلس النواب،    

                          المدفوعات الحكومیة وأعمال           ً                                                      ووافق أیض���ً�ا على االعتماد على منظومة دفع ذات عالمة تجاریة وطنیة في 

                                                                                            صرف الدعم في صورتیھ العینیة والنقدیة، مع االستعانة بالخدمات االستشاریة الالزمة لتنفیذ المشروع،            

        ً                                                                             وقرر أیض�����ً�ا مد العمل بقرار إعفاء المواطنین من المص������روفات الخاص������ة بفتح حس������اب لخدمات الھاتف   

          حتى نھایة     %  ٥٠                       ل الھاتف المحمول بنسبة                                                  المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خال

   .    ٢٠١٩     مارس 



  :مستقبل العالقات املصرية الصينية -٣

    ي                    أفریقیا (فوكاك) والذ   -                     لمنتدى التعاون الص��ین       ٢٠١٨                س��بتمبر قمة بكین    ٣                  افتتحت یوم اإلثنین 

  .                           أیام، بالعاصمة الصینیة بكین   ٤                     الفتاح السیسي، ولمدة                      شارك فیھ الرئیس عبد

                                           إلى عقود وس������نوات طویلة بدأت منذ تولي الرئیس                               عالقات بین كل من مص������ر والص������ین   ال      ترجع

                                                                                الناصر الحكم، حیث شھدت البلدین العدید من الزیارات الرسمیة والمواقف الدولیة التي                        الراحل جمال عبد

                                            ساعدت على توثیق العالقات بین القاھرة وبكین.

                                               قي للص���ین، حیث بلغ حجم التجارة بین الدولتین نحو                                       وتعتبر مص���ر ثالث أكبر ش���ریك تجاري إفری 

    ألف       ٣٠٠                                                    ، بینما بلغ عدد المواطنین الص�������ینیین الذین یزورون مص�������ر     ٢٠١٧               ملیار دوالر عام        ١٠٫٨٧

 .    ٢٠١٧                                      مواطن وھو أعلى معدل شھدتھ البلدین عام 

                                                                             ولقد اس����تعرض تقریر نش����رتھ مجلة "فورین بولیس����ي" األمریكیة العالقات المص����ریة الص����ینیة       

                                                                                               كنموذج فرید من العالقات وصل لدرجة استثنائیة بین البلدین السیما بعد افتتاح قناة السویس الجدیدة في         

             وقال إن قناة     ا.                              الش����رق أوس����طیة في جامعة كولومبی  -                                   ، وفقا لرأي خبیر في العالقات الص����ینیة    ٢٠١٦    عام 

                  ي یقع في قلب طریق                                                                     الس��ویس ھي التي تجعل عالقة مص��ر اس��تثنائیة بالص��ین، موض��حا أن الممر المالح     

               في األص�����ل كمش�����روع              طریق الحریر        مبادرة                 والطریق. وبدأت                                         الحریر، والذي یعتبر دعامة لمبادرة الحزام 

  ن   أ       ً       تقریًبا. وبید                                                                        اتص��ال أوروبي آس��یوي قبل أن تتحول إلى مص��طلح ش��امل لكل س��یاس��ة الص��ین الخارجیة     

                   بین أوروبا والصین.                                        ً                فكرة طریق الحریر البحري األصلي ركزت تحدیًدا على طرق الشحن 

                                                                                    وأشارت المجلة األمریكیة إلى تصریح مسؤول مصري لوكالة أنباء الصین الجدیدة (شینخوا) عام         

  ة        الص���ینی  »     تیدا «                                                                 بأن الص���ین ھي أكبر مس���تثمر حالي في قناة الس���ویس، في حین تقوم مجموعة         ٢٠١٧

                                       بتطویر منطقة اقتصادیة خاصة في المنطقة.

                                                         أیضا ذات الداللة على التعاون المصري الصیني، مشروع العاصمة                              أن من بین المساھمات الكبیرة 

                                                                                             اإلداریة الجدیدة وھي الخطة الطموحة التي یرغب الرئیس السیسي في تنفیذھا، وكان ھذا التوجھ العمالق  

                 حی�ث وافق�ت البنوك      .     ٢٠١٥                                                            في ح�اج�ة إلى توجی�ھ اھتم�ام المس�������تثمرین األج�ان�ب من�ذ اإلعالن عن�ھ في          

                                                     ملیارات دوالر المطلوبة لبناء منطقة األعمال المركزیة في            ٣                   الغالبیة العظمى من                      الص�������ینیة على إقراض  

                 العاصمة اإلداریة.

                                                                                  وخارج العاصمة اإلداریة دعمت بكین العدید من مشروعات الدولة المصریة بما في ذلك صناعة           

                  ھ المجلة األمریكیة                     ووفقا لما أشارت إلی  .                                                        النسیج وإعادة تشكیل وجھ القاھرة بمشروعات استثماریة حیویة



                                                                                      فإنھا أش�����ارت في نھایة تقریرھا إلى أن تدفق المس�����تثمرین الص�����ینیین على مص�����ر س�����یتبعھ كذلك وجود   

                                                                                           استثمارات أخرى مباشرة من الیابان وروسیا ودول أخرى، وفقا لرأي خبیر العالقات المصریة الصینیة.

    زاد       فقد                    لماضیة تطورا كبیرا،        سنوات ا   ٦                                               وشھدت العالقات االقتصادیة بین مصر والصین خالل الـ  

                                         تطور التب��ادل التج��اري بین البل��دین حی��ث ك��ان    و                               بین البل��دین خالل الفترة األخیرة.          التج��اري            حجم التب��ادل 

ـ���     ٢٠٠٦              ملیار دوالر في       ٣٫١٩     ى  إل      ٢٠١٠    عام     في      رتفع ا و      ٢٠٠٧                ملیارات دوالر في    ٤                  ، وزاد التعاون ل

                                            ر دوالر. وتتركز االستثمارات الصینیة في مصر في          ملیا    ١١   ى  إل      ٢٠١٧                          ملیارات دوالر ووصل في عام    ٧

                                               وتكنولوجیا المعلومات وإقامة المناطق االقتصادیة.         الصناعي       القطاع 

 ّ                                                                                وّقع الفریق مھاب ممیش، رئیس ھیئة قناة الس������ویس ورئیس الھیئة العامة االقتص������ادیة لمنطقة   

            اتفاقیات مع     ٣         بكین على                                                                  قناة الس����ویس، خالل زیارة الرئیس عبد الفتاح الس����یس����ي للعاص����مة الص����ینیة    

            مش���روع منطقة      ھي                          ملیار دوالر. تلك االتفاقیات      ١٫١                  اس���تثمارات تص���ل إلى          بإجمالي                 الش���ركات الص���ینیة، 

                                                                                   مجموعة "شاوندونج روى" للمنسوجات ومشروع "تاى شان" لأللواح الجبسیة، ومشروع "شیامن یان           

                              روكیماویات بمحور قناة السویس.                                                          جیانج" لتصنیع المواد الجدیدة، وإنشاء معمل تكریر ومجمع البت

                            ، أشار الفریق ممیش إلى أن       الصیني                                                         وفیما یتعلق بمبادرة "الحزام والطریق" التى أطلقھا الرئیس 

     ٢٢                     اختص��ار زمن العبور من     في                                                            أس��رع قناة تص��ل بین الش��رق والغرب ھي قناة الس��ویس، وقال: "نجحنا  

                                  عبور الس���فن العمالقة من قناة الس���ویس                      ، وھو ما یس���اعد على %  ٥٠               س���اعة فقط بمعدل     ١١         س���اعة إلى 

                                    واألجیال القادمة من السفن العمالقة".



 

 

 

  

  

 

  

البنك مالمح بعض أنشطةأهم 
 

  

    ً رابعا 
 



  

  :اإلمجايلمساهمات البنك على املستوى  -١

      ملیار        ٢٦٫٦                            ش�����ركة بقیمة اجمالیة تبلغ نحو     ٩٨                                         إجمالي عدد الش�����ركات التي یس�����اھم فیھا البنك 

          العدید من      في                                         ش��ركات تحت التص��فیة وتتنوع اس��تثمارات البنك    ٤         منھا عدد       ٢٠١٨ / ٨ /  ٣١              جنیھ في تاریخ 

             قطاع (نشاط).    ١٣                                                                    األنشطة االقتصادیة والصناعات المختلفة حیث تتوزع مساھمات البنك على عدد 

ً  أوًال:    ات       لقطاع                                                                             ً  األھمیة النس��بیة لعدد الش��ركات التي یس��اھم فیھا البنك ومتداولة بالبورص��ة موزعة طبقًا       

                   األنشطة االقتصادیة:

     تتمیز محفظة مس��اھمات البنك المدرجة والمتداولة بالبورص��ة بالتنوع االقتص��ادي، حیث یغطي                                                                                 

                                              نشاطھا تسع أنشطة من نشاطات االستثمار المختلفة.

   یحتل قطاع األسمدة والتعدین وقطاع مواد البناء األھمیة النسبیة العظمى في محفظة مساھمات                                                                                   

        لبنوك.                                          البنك، یلیھا قطاعي التكنولوجیا والطیران وا

  



                                                    ً                          توزیع األھمیة النسبیة للشركات المشتركة خارج مصر طبقًا لقطاعات النشاط االقتصادي:      ً  ثانیًا:

  ار      لالس��تثم                               الزراعیة األھمیة النس��بیة القص��وى   و          الغذائیة               مجال الص��ناعات   في           االس��تثمار     یحتل     

         العربیة.                      تتركز جمیعھا في الدول  و          خارج مصر

 المصرفیة.                           لمصرفیة ثم الخدمات المالیة                                 یلیھا نشاط الخدمات المالیة غیر ا           

  

                                                   ً                           توزیع األھمیة النسبیة للشركات العربیة داخل مصر طبقًا لقطاعات النشاط االقتصادي:    ً  ًا:    ثالث

  تزاول نش��اطھا داخل مص��ر في قطاعي    و                                                  یتركز نش��اط الش��ركات العربیة التي یس��اھم فیھا البنك                               

        األدویة.        في قطاع                    والخدمات المالیة، و            االستثمارات

  



  ألوراق املالية:ا -٢

      یس���عي بنك االس���تثمار القومي لتعظیم عوائد اس���تثماراتھ س���واء عن طریق المس���اھمة في                                                                          

                                                                            رؤوس أموال الش��ركات أو االس��تثمار في بورص��ة االوراق المالیة، حیث بدأ البنك نش��اطھ     

   م.    ١٩٩٧                   في البورصة منذ عام 

 ار في محافظ األوراق المالیة                                                     تتنوع أنش�������طة اإلدارة العامة لألوراق المالیة بین االس�������تثم                           

                                                                         واالس������تثمار في وثائق ص������نادیق االس������تثمار بأنواعھا المختلفة، متابعة تحص������یل عوائد    

                                                                            استثمارات البنك وعوائد األسھم المرھونة كضمان لقروض البنك لبعض الشركات وإعادة        

ة، البنك المركزي المص����ري)، تنفیذ                                                                                اس����تثمارھا، الحفظ المركزي (بالبنك، مص����ر للمقاص����

                                                           قرارات البیع والشراء الستثمارات البنك المالیة بغرض االحتفاظ.

    ) محافظ   ٨                                                               ً       بالنس���بة لنش���اط االس���تثمار في محافظ األوراق المالیة یمتلك البنك حالیًا عدد (        

شركات        –               لألوراق المالیة                                                                  بغرض المتاجرة، ال یقوم البنك بإدارتھا بنفسھ وإنما یعھد إلى 

                                              أعلى قدر من الكفاءة واالحترافیة لتقلیل المخاطر                               متخص������ص������ة في ھذا الش������أن إلدارتھا ب 

                وتعظیم العائد.  

     تحص�������ل ش�������ركات اإلدارة (لمحافظ األوراق المالیة المملوكة للبنك) على مقابل یتمثل في                                                                            

                                                              اتعاب حس�����ن األداء في حالة تحقیق معدل عائد یفوق معدل عائد المؤش������ر      –            اتعاب إدارة 

  .                                     الرئیسي للبورصة المصریة (مقیاس األداء)

    وتتض�������من العوائد الناتجة من تلك االس�������تثمارات فروق تقییم األس�������ھم بخالف التوزیعات                                                                         

                                                واالرباح الرأسمالیة الناتجة عن عملیة بیع األسھم.  

     الش������كل التالي یوض������ح تطور اجمالي اس������تثمارات البنك في محافظ األوراق المالیة خالل                                                                          

  :    ٢٠١٣ /    ٢٠١٢                                     الخمس سنوات األخیرة مقارنة بسنة األساس 
  

  




