
 وزیر المالیة:
 

 وزارة المالیة تطلق الیوم االحد من كوریا الجنوبیة جوالت
 ترویجیة بأسواق آسیا وأوروبا

 
 عرض تطور برنامج اإلصالح االقتصادي لتحفیز مجتمع

 األعمال األسیوي لالستثمار في السندات والسوق المصریة
 

 تشارك وزارة المالیة بوفد رفیع المستوى من مسئولي الوزارة برئاسة
 الدكتور محمد معیط وزیر المالیة في اجتماعات مع كبار المستثمرین في
 آسیا وأوروبا للترویج لسندات دولیة تعتزم الحكومة المصریة طرحها في

 أسواق آسیا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك االستثمار
 العالمیة والعاملة في األسواق اآلسیویة واألوروبیة التي أبدت حرصها

 على تنظیم جوالت ترویجیة ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرین
 األسیویین واألوروبیین المهتمین باالستثمار في أدوات الدین العام

 المصري.
 

 وذكر بیان أصدرته وزارة المالیة أن الوزارة تبدأ الیوم " االحد" وعلى
 مدار االسبوع الحالى عدة جوالت ترویجیة غیر مرتبطة بإصدارات

 األوراق المالیة  (Non deal Roadshow) تنطلق من مدینة سول
 عاصمة كوریا الجنوبیة، على أن تستكمل خالل األسبوع الثاني من شهر

 نوفمبر المقبل جولة في أسواق أهم الدول اآلسیویة مثل سنغافورة ومالیزیا
 وهونج كونج والصین والیابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات

 المصریة من قبل، كما سیتم تنظیم جوالت أخرى في بعض الدول
 األوروبیة مثل إیطالیا وفرنسا وإنجلترا وسویسرا وألمانیا خالل األسابیع

 المقبلة.
 

 وأكد البیان أن هذه الجوالت الترویجیة تأتي في إطار سعي وزارة المالیة
 لتنویع أسواق طرح األوراق المالیة المصریة وتشجیع المستثمرین

 لالستثمار في مصر باالستفادة من زخم نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي
 الشامل الذي تنفذه الحكومة المصریة ، حیث تسعى وزارة المالیة لتعریف
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 المستثمرین األجانب بأحدث التطورات والمؤشرات االقتصادیة اإلیجابیة
 التي حققتها مصر، وهو ما یدعم جهود الحكومة المصریة لتوسیع قاعدة

 المستثمرین في القطاع المالي المصري إلى جانب زیادة حجم السیولة
 والتدفقات االستثماریة لداخل البالد خاصة فى أدوات الدین الحكومیة

 المصریة (أذون الخزانة والسندات).
 

 وأوضح البیان أن توسیع قاعدة المستثمرین وزیادة معدالت السیولة
 لألوراق المالیة المصریة تسهم بدورها فى الحد من ارتفاع أسعار العائد

 المطلوبة على األوراق المالیة الحكومیة وبالتالي خفض أعباء خدمة الدین
 العام، مشیًرا إلى أن هذه الجوالت الترویجیة تستهدف أیًضا دراسة مدى

 استعداد المستثمرین اآلسیویین لالستثمار في أدوات الدین المصریة خالل
 الفترة المقبلة.

 

 وأكد البیان أن الوفد المصري سیعرض خالل هذه الجوالت أحدث
 مؤشرات االقتصاد المصري التي تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر في

 طرح السندات الدولیة الجدیدة، والتي ساهمت في رفع تصنیف مصر من
 قبل كبرى مؤسسات التصنیف الدولیة التي أشادت بأداء االقتصاد المصري
 الذي نجح في السیطرة على معدالت عجز الموازنة العامة حیث تراجعت
 نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي  من نحو 12.5% في العام المالي
 2015/2016   إلى 9.8% في العام المالي الماضي كما تخطط وزارة

 المالیة لخفضها مرة أخري إلى 8.4% خالل العام المالى الحالي.
 

 وأشار إلى أن عناصر قوة االقتصاد المصري ساهمت في ارتفاع
 تحویالت المصریین العاملین بالخارج حیث بلغت مؤخًرا نسبة %21

 لتصل إلى 26.3 ملیار دوالر إلى جانب ارتفاع  فائض المیزان الخدمي
 والذي یقیس صادرات وواردات البالد من الخدمات (السیاحة والخدمات

 المالیة وخدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وخدمات قناة السویس)
 لیتضاعف فائض میزان الخدمات من 5.6 ملیار دوالر قبل عامین إلى

 11.1 ملیار دوالر العام المالي الماضي، وهو ما یرجع بصفة أساسیة إلى
ملیار دوالر فى العام المالى  ارتفاع عائدات قطاع السیاحة إلى 7.4 
 2017/2018 بنسبة نمو 68.2% باإلضافة إلى تزاید عوائد قناة

 السویس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 ملیار دوالر.
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