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للدولة،امةالعاالقتصاديةالسياسةإطارفياألسعارواستقراروالمصرفيالنقديالنظامسالمةإلىالمصريالمركزيالبنكيهدف

إدارةسياسةلكوكذاألجنبي،الصرفسعروسياسةالنقدية،السياسةوتنفيذوضعومنهاأهدافهلتحقيقاالختصاصاتجميعويباشر

نظمسالمةوتحقيقالمتعثرة،البنوكأوضاعوتسويةالمصرفيةاألزماتإدارةاليباإلضافةالمصرفي،النظامفيالكليةالمخاطر

الماليالنظامأنوبما.2020لسنة194رقمبالقانونالصادرالمصرفيوالجهازالمركزيالبنكلقانونوفقا ًوذلكالدفع،وخدمات

المصريزيالمركالبنكفانالمصرفي،القطاعحوليرتكز-التحتيةوبنيتهاالماليةواألسواقالمؤسساتفيمتمثال ً-المصري

عليهواإلشرافهوتنظيمالمصرفيالقطاعسالمةعنالمسؤولةالجهةبصفته-المالياالستقرارعلىالحفاظفيرئيسيا ًدورا ًيمارس

.المصرفيغيرالماليالقطاععلىباإلشرافتقومالتيالماليةللرقابةالعامةالهيئةمعبالتعاونوذلك-

الكفءيعالتوزتيسيرفياستمرارهفييتمثلوالذيالمالي،النظاماستقرارمديدراسةإليالمالياالستقرارتقريرويهدفهذا

إلىديتؤقدوالتيالداخلية،أوالخارجيةللصدماتالتعرضمعحتيالمالية،الوساطةخدماتتقديمخاللمناالقتصاديةللموارد

علىلبيةسآثارإلىيؤديمماسالمته،وفيفيهالثقةفقدانأودوره،أداءفيالماليالنظامإخاللفيتتسببنظاميةمخاطرتراكم

الماليةللرقابةلعامةاوالهيئةالمركزيالبنكدورلتقديموالجمهورالمختلفةالجهاتمعللتواصلقناةالتقريرويمثلالحقيقي،االقتصاد

االستقرارمقوماتوإرساءالتحتيةالماليةالبنيةلتطويرجهودهموكذلكالمالي،النظاملهايتعرضأنيمكنالتيالمخاطرمواجهةفي

.الشفافيةمنإطارفياالقتصاديوالنموالمالي

بهدفوالعالمية،حليةالمالكليةوالماليةاالقتصاديةالتطوراتألهمتحليال ًاألولالفصليقدمحيثفصول،ثالثةعليالتقريرويشتمل

ترضينالمقوإخفاقاألجنبية،األموالرؤوسخروجمخاطرمثلالمالياالستقرارعلىتؤثرأنيمكنالتيالنظاميةالمخاطرتحليل

المالي،اراالستقرمؤشرتطورتقييمجانبإلىهذاالعامة،الماليةأداءالضطراباتالمصرفيالقطاعوتعرضوالشركات،األفرادمن

القطاعوربحيةالماليزالمركلتطورتحليال ًيتضمنحيثأدائه،وتقييمالماليالنظامفيالرئيسيةالتطوراتالثانيالفصليقدمبينما

القطاعتويمسعليبنوكستةأكبرأداءتحليلوكذلكإدارتها،وكيفيةلهايتعرضالتيالمخاطرتقييمإليباإلضافةالمصرفي

الياإلضافةبالمالي،االستقرارعليوتأثيرهالمالوسوقالمصرفيغيرالماليالقطاعأنشطةألداءتقييميتضمنكماالمصرفي،

استمرارمنتنتجقدالتيالخسائراستيعابعليقدرتهممديلقياسالمصرفيوغيرالمصرفيالقطاععليالضغوطاختباراتتطبيق

الماليللنظاميةاألساسوالبنيةالماليالشمولمبادراتإليالثالثالفصلفيالتقريرويتطرقهذاكورونا،لجائحةالسلبيةالتبعات

.والتسويةالمدفوعاتونظم

العاموبياناتالمحلية،الكليةوالماليةاالقتصاديةالتطوراتتحليليخصفيما2020/2021الماليالعامبياناتالتحليلويغطيهذا

حال2021ويونيحتيالبياناتالتحليلويشملأدائهوتقييمالماليالنظامفيالرئيسيةالتطوراتيخصفيما2019/2020المالي

.توافرها

هدفًالتقرير
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لاإلخالدونكوروناجائحةتداعياتاحتواءفيالمصريالماليالنظامنجح

اراستمرمعبالتزامنوذلكالمالية،بالوساطةالقيامفيالرئيسيبدوره

نمبهيتمتعماظلفيموجبةنمومعدالتتحقيقفيالمصرياالقتصاد

واتباعالالزمة،االحترازيةاإلجراءاتاتخاذبفضلوكذلكوتنوع،مرونة

الحاإلصبرنامجبمكتسباتمدعومةوفعالة،استباقيةاقتصاديةسياسات

ماليةوالاالقتصاديةالمؤشراتاستقراراستمرارفيساهمماوهواالقتصادي،

اتالقطاععليللجائحةواالجتماعياالقتصاديالتأثيرينحدةوتخفيف

والحفاظة،للدولاالئتمانيالتصنيفاستقرارعلىانعكسالذياألمرالمختلفة،

نظرةوإعطاءالمصري،االقتصادأداءفياألجانبالمستثمرينثقةعلى

.القادمةالسنواتخاللأدائهمستقبلحولومتفائلةإيجابية
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-بةموجنمومعدالتتحقيقفياستمرارهفيالمصرياالقتصادقطاعاتتنوعساهم
تخفيفلالمركزيالبنكومبادراتواالحترازيةاالقتصاديةالسياساتبقراراتمدعوما ً

يثح-منهاالمتضررةوخاصة ًاالعمالقطاعاتكافةعليالجائحةتبعاتتأثيرحدة

اعاتالقطتعافتبينماموجبة،نمومعدالتتحقيقفيالقطاعاتمنالعديداستمرت

.الجائحةاندالعمنعامبعدالتحويليةوالصناعاتكالسياحةالمتضررة

طاعوالقاالعمالبقطاعالمحيطةوالماليةاالقتصاديةالظروففيالتحسنانعكس

مسارا ًاتخذوالذيالخاص،القطاعإلىالموجهاالئتماننمومعدلعليالعائلي

الموجهاالئتمانبارتفاعمدفوعا ً-2020سبتمبرإلىمارسمنالفترةخاللصعوديا ً

ديسمبرنمطفيفا ًنزوليا ًمسارا ًاتخذثم-العائليوالقطاعالخاصاالعمالقطاعإلى

نمومعدلاستمرارمعبالتوازيوذلك،2021يونيوفي٪20.8ليسجلو2020

منالرابعالربعفي٪7.7ليسجلالتعافيمسارفيالحقيقياإلجماليالمحليالناتج

.2021/2020عام

حجمتراجعمعتزامنا 2020ًعامخاللانكماشا ًالعالمياالقتصادشهد

اليقينعدممستوىارتفاعأدىكماالنفط،اسعاروانخفاضالعالميةالتجارة

الموجهةاألجنبيةاألموالرؤوستدفقاتصافيتراجعإلىالمستثمرينلدى

عاميفانتعاشا ًالعالمياالقتصاديشهدأنالمتوقعومن.الناشئةلألسواق

بدرجاتولكنالناشئةلألسواقاألجنبيةاألموالرؤوسوعودة2021

.المختلفةالدولمجموعاتعبرمتفاوتة

قرةالمستاالجنبيةالعملةمصادروتنوعالمصرياالقتصادمقوماتمكنت

يس،السووقناةالبترولية،غيرالصادراتفيوالمتمثلة-لديهنسبيا ً

اتالستثمارالمفاجئالخروجاحتواءفي-بالخارجالعاملينوتحويالت

إلىالموجهةالتدفقاتانخفاضمنالرغموعلى،2020عامخاللالمحافظ

صرمأناالاألوسطوالشرقافريقيامنطقةفيالناشئةاالقتصاداتمعظم

ماراتاستثفيموجبتدفقاتصافيسجلتالتياالقتصاداتضمنكانت

االجنبيةالعملةلمصادرالجيداألداءاستمروقد.2020عامفيالمحافظ

.بعضهاتحسنمع،2021عاممناألولالنصفخالل

األوليالتبعاتصدفياألساسيدورهالدوليةاالحتياطاتصافيأدي

إلى2020فبرايرفيدوالرمليار45.5مستوىمنانخفضحيثللجائحة،

يونيوفيدوالرمليار40.6ليبلغاالرتفاععاودثم،2020يونيوفي38.2

لىإنسبة ًالكافيالنطاقفيالدوليةاالحتياطياتتظلوبذلك،2021

.االجنبيةالعملةمناألجلقصيرةااللتزامات

محليةالبالعملةالسيولةمنمرتفعةبنسبالمصرفيالقطاعتمتعساهم

المفاجئالخروجاحتواءفياألجنبيةاالصولصافيفيوفوائض

األولالنصفخاللالمحليالخزانةاذونسوقمنالمحافظالستثمارات

مرينالمستثعودةبدايةالعاممنالثانيالنصفشهدبينما،2020عاممن

حصتهملتتخطي،2021عاممناألولالنصفخاللواستمرتاألجانب،

بلقمامستوييونيوفيالمحليةبالعملةالخزانةاذونأرصدةإجماليمن

القطاعىلداألجنبيةبالعملةالسيولةنسبةارتفاعفيساهمماوهوالجائحة،

.المصرفي

ة،العالميالمالأسواقإلىالنفاذعليالمصريةالحكومةقدرةاستمرت

فبرايرفيدوالرمليار3.8بقيمةدوليةسنداتبإصدارقامتحيث

وذلكالطرح،اضعافاربعةفيهااالكتتابتجاوزوالتي،2021

اندالععقب2020مايوفيدوالرمليار5بقيمةاصداراليباإلضافة

.مباشرةالجائحة

لياإلجماالمحليالناتجإلىالخاصللقطاعالموجهاالئتماننسبةفجوةارتفعت

،2020مارسمنذالخاصاالئتماننمولمعدلالصعودىلإلتجاهكمحصلةاالسمي

نمودلمعتباطؤنتيجة-االسمياإلجماليالمحليالناتجنمولمعدلالنزوليواالتجاه

استمرارمعبالتزامنوذلك-التضخممعدلوانخفاضالحقيقياإلجماليالمحليالناتج

.المصرفيالقطاعاصولجودةتحسن
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2021/2020الماليالعامفيجيدةمؤشراتتحقيقفيالحكوميالمالياألداءاستمر
أداءمؤشراتتحسناستمرارالمتوقعومنالدول،معظمفياألداءبتراجعمقارنة

.القادمينالماليينالعاميينفيالعامةالمالية

جمالياإلالمحليالناتجمنكنسبةالعامةالحكومةدينارتفاعاليالجائحةتداعياتأدت

حدةأقلتأثيريعدوالذى،2021/2020و2020/2019الماليينالعامينفياالسمي

منمصرتعتبركما.2020عامفيالمتقدمةوالدولالناشئةاألسواقباقتصاداتمقارنة

دوندينالأدواتمحافظفياالجنبيةاالستثماراتلتدفقاتعودةشهدتالتيالدولبين

.الناشئةباألسواقمقارنةالعائدأسعارفيكبيرا ًارتفاعا ًتشهدأن

علىعتمدتالتياألجلمتوسطةالديناستراتيجيةاتباعفيالماليةالسياسةاستمرت

ديأماوهووالخارجيةالمحليةاألسواقبينالتمويلمصادروتنويعالدينآجالاطالة

.اصولهيالنسبة ًالحكوميةالدينأدواتفيالمصرفيالقطاعاستثماراتانخفاضالي

أداءمؤشراتتحقيقمعالماليالضبطإجراءاتفيالعامةالماليةاستمرار

مماوالخارجية،المحليةاألسواقبينالتمويلمصادرتنويعوكذلكجيدة

العامةالماليةأداءاضطراباتلمخاطرالمصرفيالقطاعتعرضمنيحد

ناحتماليةتعدوبالتالي الماليةداءأباضطراباتخاصةنظاميةمخاطرتَكوُّ

.منخفضةالعامة

األداء 

المالي 

الحكومي

االقتصادمنلكلالفرعيةالمؤشراتارتفاعنتيجةالمالياالستقرارمؤشرارتفاعجاء

ألداءعيالفرالمؤشرانخفضبينماالعالمي،االقتصادومناخالمالية،واألسواقالكلي،

بصورةةواالسترشاديالرقابيةللنسبمؤشراتهتخطياستمرارمعالمصرفيالقطاع

.كافية

0.51ليسجلطفيفا ًارتفاعا 2021ًيونيوفيالمالياالستقرارمؤشرشهد
االقتصاديةللسياساتانعكاسا ًوذلك،2020يونيوفي0.49مقابل

ةجائحتداعياتلمواجهةاتخاذهاتمالتيالتحفيزيةوالحزمواالحترازية

.والعالميةالمحليةالماليةواألسواقاالقتصاداتعلىكورونا

مؤشر 

االستقرار 

المالي 

علىالمصرفيوالقطاعالمصرىاالقتصادقدرة

عملةالمواردعلىكوروناجائحةتبعاتتأثيراستيعاب

راراستقعلىالحفاظاستمرارإلىأديماوهواألجنبية،

للقطاعالسوقمخاطروانخفاضالصرفسعر

تبتقلباخاصةنظاميةمخاطرتكونوعدمالمصرفي،

االستقرارعززالذياألمراألجنبية،األموالرؤوس

أيً يللتفعالكليةاالحترازيةالسياسةلجوءدونالمالي

.أدواتهامن

القطاع 

الخارجي 

والتطورات 

العالمية

ساتالسيامنبحزمةمدعوما ً–االئتمانبيئةدعمفيالمركزيالبنكنجاح

معدوبالتاليالمخاطرةفياإلسرافدونوذلك-واالحترازيةاالقتصادية

.المقترضينبإخفاقخاصةنظاميةمخاطرتكُّون

بيئة 

االئتمان

منلكوذالعائليللقطاعالشرائيةالقوةدعمالياالقتصاديةالسياساتنجاحأديكما

تثبيتوأديالصرف،سعراستقرارمعتزامنا ًوالبطالةالتضخممعدليانخفاضخالل

مجموعإلجمالياستهالكيةألغراضالقروضأقساطإلجمالياألقصىالحدنسبة

قدرليعللحصولالعائليالقطاعقدرةدعمإلىالفائدةاسعاروانخفاضالشهريالدخل

لمحدوديالعقاريللتمويلالمركزيالبنكبمبادراتمدعوما ًاالئتمان،مناكبر

.الدخلومتوسطي
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الصغيرةللشركاتخاصةعنايةإيالءعلىالمركزيالبنكيحرص

وجهحيثاالقتصادي،النموتحفيزفيالرئيسيلدورهاوذلكوالمتوسطة

للشركاتالعاملالمالرأسفيالزيادةتمويلأهمهاإجراءاتعدةبتطبيق

علىظالحفاوبالتاليالعالميةاألسعارارتفاعلمواجهةوالمتوسطةالصغيرة

يللتموالمخصصةالنسبةبرفعالمركزيالبنكقامكما.اإلنتاجمعدالت

القروضمحفظةصافيمن٪25الي٪20منوالمتوسطةالصغيرةالشركات

31فيكزللمروفقا ًللبنك(المباشرةوغيرالمباشرة)االئتمانيةوالتسهيالت

للشركاتالمحفظةتلكمن-ادنيبحد-٪10تخصيصو،2020ديسمبر

.2022عامبنهايةوذلكالصغيرة

الشموللدعمالمصرفيبالقطاعالصغيرةالشركاتدمجعليعملكما

محجذاتالصغرومتناهيةالصغيرةالشركاتبتمويلسمححيثالمالي،

حليلبتواستبدالهامالية،قوائمعلىالحصولدونجنيهمليون20حتىاعمال

رقميقييمتنماذجباستخدامالتقليديةاالئتمانمنحمتطلباتعنبديلةبيانات

غيروالماليةومعامالتهماالجتماعيةوبياناتهمالعمالءسلوكياتعلىتعتمد

.تماناالئمنحقرارتدعموسريعةسهلةتقييموسائلتوفيربهدفالمالية،
بهدفتعليماتالمركزيأصدرالتمويل،بخالفأخرىحلولإيجادوبهدف

ةالمستهدفاالستثمارصناديقأموالرؤوسفيللمساهمةالبنوكتحفيز

تكونتاليوبالالناشئة،فيهابماوالمتوسطةالصغيرةالشركاتفيلالستثمار

معأموالبرؤوسالمساهمةإلىباإلضافةالمدعمالتمويلمنمتكاملةحزمة

.مشروعاتهفيالصغيرالمستثمر

الماليراراالستقمنمرتفعمستويتحقيقفيالمصرفيالقطاعاستمر

طرللمخاتحديدهبفضلوذلككورونا،جائحةتداعياتمنالرغمعلى

قوتطبيإلدارتها،السليمةاالستراتيجياتووضعدقيقةبصورة

بازل،لجنةلالدوليةالمعاييرمنتحفظا ًأكثربشكلالرقابيةالتعليمات

اإلجراءاتمنلحزمةالمركزيالبنكاتخاذمعبالتزامنوذلك

التيوالتنظيميةوالتعليماتالمبادراتمنالعديدوإطالقاالحترازية

استكمالبهدفحدي،علىاقتصادينشاطكلطبيعةمعتتناسب

.اكورونلجائحةالسلبيةالتبعاتآثارمنأسرعبشكلالتعافي

القطاع 

المصرفي

دونالشركاتعملاستمراريةعلىللحفاظالمركزيالبنكدورمنوانطالقا

بعد–للبنوكتعليماتالمركزيأصدرفقدالسيولة،علىضغوطتشكيل

وفقاالعمالءمعبالتعامل–للشركاتاالئتمانيةاالستحقاقاتتأجيلفترةانتهاء

واجراءدادالسعلىقدرتهممعتتماشيانعلىالمستقبليةالنقديةللتدفقات

.للشركاتانتاجعملياتالستقراراالمرلزمانهيكلةإعادة

علىلوالعماالقتصاديةللقطاعاتالتمويليةاالحتياجاتمتابعةإطاروفي

شركاتلتمويضوابطبعضبتعديلالمركزيالبنكقامفقدالمعوقات،إزالة

حيثعها،بيبغرضالسكنيةالوحداتإنشاءمجالفيالعاملةالعقاريةالتنمية

حاصلةالالعقاريةالتنميةلشركاتالمخصصةاألراضيأقساطبتمويلسمح

مملوكهاألرضتكونانعلىالبنوكمنقائمةائتمانيةتسهيالتعلىبالفعل

لمفصزمنيجدولتقديماليباإلضافةالحكوميةالجهاتاواألجهزةإلحدى

عةبمراجالبنوكتقومانعلىالمشروع،لمراحلاالنشاءاعمالمنلالنتهاء

للتأكديةالفناالستشاريةالجهةقبلمنالزمنيالجدولمعالفعلياإلنجازحجم

انبالتأكدالبنوكقيامعنفضالالمشروع،انهاءفيالشركةجديةمن

فروقمنلالستفادةتجنيبهااوالعقاراتفيالمضاربةبغرضليسالتمويل

.األسعار

هدفبالمزدوجبالوقودللعملالمركباتوإحاللتحويلمبادرةاطالقتمكما

صفربتيسيروذلكاألفراد،نقلووسائلالمواطنحياةبنمطاالرتقاء

يقتعموكذلكمحفزةائتمانيةبتسهيالتجديدةمركباتعلىللحصول

يعيالطبالغازاستخدامتشجيعمعالمغذية،والصناعاتالسياراتصناعة

كزيالمرالبنكقامحيثالتقليدي،الوقودتكلفةمن٪50حوالييوفروالذي

عائد)٪3عائدبسعرالبنوكطريقعنجنيهمليار15مبلغبإتاحة

شهريةبأقساطسنوات10إلى7منتتراوحقرضللبمدة،(مقطوع

-مصريجنيهمليار15بقيمةتعهدالمركزيالبنكاصدارمعمتساوية،
من٪80نسبةبتغطيةاالئتمانمخاطرضمانشركةلقيام-شرائحعلى

وكالبنتتحملانعلىالمبادرةضمناألفرادلتمويلالمصاحبةالمخاطر

.المتبقيةالنسبة

ادية،االقتصالقطاعاتبعضعليكوروناجائحةتداعياتالستمراراونظرا

بكلً -2021يونيو30فيتنتهيإضافيةأشهر6لمدة-العملفترةمدتمفقد

اءاتإجربشأنهاالمتخذغيرأوالمتخذسواءاالعتباريةاألشخاصمبادرةمن

صيلهاتحفيالمشكوكالمديونياتذويالمنتظمينغيرالعمالءمنقضائية

10منأقلمديونياتهارصيدوالبالغ،(9،10ائتمانيةجدارةفئتا)والرديئة

ةاالعتبارياألشخاصبمبادرةوكذلك،(المهمشةالعوائددون)جنيهمليون

دالواحالبنكطرفالمنتظمينغيرالعمالءمنالسياحةقطاعفيالعاملة

ياتهامديونرصيدوالبالغقضائية،إجراءاتبشأنهامتخذغيرأومتخذسواء

الحظر،قوائممنالحذفبموجبهايتمحيثجنيه،مليون10منأكثر

روتحريالمحاكم،لدىوالمتبادلةالمتداولةالقضاياجميععنوالتنازل

.المديونيةبتلكالخاصةالضمانات

وتنشيطالسياحيالقطاعرواجاستمرارعلىالدولةحرصمنوانطالقا ً

إحاللمبادرةعليتعديالتبإجراءالمركزيالبنكقاماالقتصاد،حركة

50لغبمبالسياحي،النقلوأساطيلالعائمةوالفنادقاإلقامةفنادقوتجديد

يقومأنعلى٪،8بفائدةعام15اقصيوبحدالبنوكخاللمنجنيهمليار

تخصيصتمكمااالحالل،تكلفةإجماليمنأقصىبحد٪90بتمويلالبنك

حلصالالكاملالماليةوزارةبضمانالمبادرةقيمةمنجنيهمليارات3مبلغ

منالممنوحةالقروضقيمةمن٪100لتغطيةاالئتمانمخاطرضمانشركة

العاملةاتالشركبتمويلالبنوكتقومانعلىالشريحة،تلكإطارفيالبنوك

تمويلوالعاملينوأجوررواتبلسداد٪5بفائدةالسياحيالقطاعفي

تـىحبالمبادرةالعملمدتموقداألساسية،والتشغيلالصيانةمصروفات

ةللشركالممنوحالتمويلمناألقصىللحدالوصولأو2021ديسمبرنهايـة

الحدونيكبحيثاقرب،ايهماالمبادرةمبلغباستنفاذأوالمبادرةهذهاطارفي

40والواحدللعميلجنيهمليون30مبلغالمبادرةظلفيللتمويلاألقصى

يحتالسماحفترةمدتمكمابه،المرتبطةواألطرافللعميلجنيهمليون

.عامينولمدة2022يوليوفيقسطأولسداديبدأأنعلى،2022يونيو

2يمةبقتعهدالمركزيالبنكأصدرفقدالسياحةقطاعلمساندةواستمرارا ً

3مبلغبخالفوذلك-االئتمانمخاطرضمانشركةلصالحجنيهمليار

إلىصلتنسبةلتغطية-بالكاملالماليةوزارةبضمانالمخصصةجنيةمليار

مبادرةإطارفيالسياحيةالشركاتلتمويلالمصاحبةالمخاطرمن70٪

األقصىالحديتعدىأالعلىجنية،مليار50البالغةالفندقيةالمنشآتتطوير

والعميلالواحدللعميلجنيهمليون400مبلغبالتعهدالمضمونللتسهيل

.بهالمرتبطةواألطراف

قروضمبادرةوكذلكالسياحةقطاعدعممبادرةسريانفترةمدتمكما

ديسمبرهرشبنهايةلتنتهيإضافيعاملمدةالسياحةبقطاعللعاملينالتجزئة

طلباتأيقبولالفترةهذهخالليتمأنعلى،2021ديسمبرمنبدال2022

للدراساتوفقاسنوات3أقصىبحدالبنوكلدىالشركاتالستحقاقاتتأجيل

التجزئةقروضاستحقاقاتترحيلبإمكانيةللبنوكالسماحتمكمااالئتمانية،

كانلإلسالعقاريةوالقروضاستهالكيةألغراضالسياحةبقطاعللعاملين

قطفالمنتظمينللعمالءاستحقاقهاتاريخمنإضافيةأشهر6لمدةالشخصي

.ةالفترتلكعنتأخيرفوائداحتسابعدممع،2021سبتمبر30لمركزوفقا ً

لدخل،امحدودةللفئاتمالئمسكنوتوفيرالعقاريبالقطاعالنهوضوبهدف

لفئات٪3بعائدجنيةمليار100بمبلغمبادرةالمركزيالبنكأصدرفقد

يزيدالانعلىسنه،30اقصىوبحدالدخلومتوسطيمحدوديمنالعمالء

اريالعقالتمويلمبادةتعديلتمكماجنيه،مليون1.4عنالسكنةالوحدةسعر

الحدزيادةتمحيث-٪8عائدبسعرالدخللمتوسطيجنيةمليار50بمبلغ-

جنيه،مليون2.25منبدالجنيهمليون2.5ليبلغالوحدةلسعراألقصى

تمكماسنة،20منبدالسنة25ليصبحالتمويللمدةاألقصىالحدوزيادة

.المبادرةاطارفياستخدامهايمكنأخرىضماناتأنواعاضافة

المركزيالبنكقرروالبورسلين،السيراميكقطاعمساندةسياقوفي

المخصصالمبلغقيمةمنمصريجنيهمليار1.2بمبلغشريحةتخصيص

مليار100بمبلغ-والمقاوالتوالزراعيالصناعيالخاصالقطاعلمبادرة

السيراميكمجالفيالعاملةالشركاتلتمويل-٪8عائدبسعرجنية

تمويللالطبيعي،الغازمديونياتسدادجدولةفيترغبالتيوالبورسلين

٪25لغتبوالتيالطبيعي،ـالغازلشركاتالعاملةللشركاتالمقدمةالدفعات

.الطبيعيالغازمنمسحوبةمتأخراتمن

:الملخص التنفيذي
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بديالدكوقوالطبيعيالغازاستخدامفيالتوسعنحوالدولةسعيضوءوفي

ليةعمإجراءإلىتهدفالتيالبلديةللمخابزالسماحتمفقدالسوالر،عن

تالشركامبادرةمنباالستفادةوذلكالطبيعي،الغازالستخدامالتحول

عائدبسعر2016ينايرفيالمركزيالبنكعنإصدارهاالسابقالصغيرة

بهدفاالعمال،لحجمأدنىبحدااللتزامدون(متناقصبسيطعائد)5٪

.كفاءتهاورفعنشاطهاتطوير

العامنهايةفيجنيهتريليون6.2نحوالمصرفيالقطاعاصولإجماليبلغ

7.9ليسجلالزيادةفيواستمر-٪17.1نموبمعدل2020/2019المالي
واذونالماليةاالستماراتنصيببلغحيث-2021يونيوفيجنيهتريليون

محفظةاستحوذتكما٪،62.5البنوكلدىواألرصدةوالنقديةالخزانة

تحسنمعبالتزامنوذلكالقطاع،اصولإجماليمن٪34.2عليالقروض

وضالقرإجمالياليالمنتظمةغيرالقروضنسبةبانخفاضاالصولجودة

السابق،الماليالعامفي٪4.2مقابل2020/2019الماليالعامفي٪4الي

بنسبةواالحتفاظ،2021يونيوفي٪3.5لتسجلاالنخفاضفيواستمرارها

.٪94بلغتوالتيالمنتظمةغيرللقروضالمخصصاتلتغطيةمرتفعة

الماليالعامنهايةفي٪19.5بلغنموبمعدلالزيادةفيالودائعإجمالياستمر

منبهانصيليرتفع-السابقالماليالعامنهايةفي٪9.1مقابل2020/2019

واستمرت-٪77.1مقابل٪78.7إلىالمساهمينوحقوقااللتزاماتإجمالي

السابق،العاممنبيونيومقارنة2021يونيوفي٪22.3بمعدلاالرتفاعفي

حتىيالمصرفالقطاعفيالمختلفةوالقطاعاتاألفرادثقةيعكسالذياألمر

شكلبالودائععلىالمصرفيالقطاعويعتمدهذاكورونا،جائحةتداعياتمع

محليةالبالعملةالعائليالقطاعودائعتمثلحيثللتمويل،كمصدراساسي

القطاعتمويلمصادريجعلماوهوالودائع،إجماليمن٪68نحوواألجنبية

.كبيرحدإلىمستقرةالمصرفي

ليسجل2020/2019الماليالعامفي٪21بمعدلاالرباحصافيانخفض

السابق،الماليالعامفي٪1.8مقابل٪1.2االصولمتوسطعلىالعائد

العامفي٪14.9ليسجلالملكيةحقوقمتوسطعلىالعائدانخفضوكذلك

صافيحققكماالسابق،الماليالعامفي٪23.4مقابل2020/2019المالي

العامفي٪4.1مقابل2020/2019الماليالعامفي٪3.7نسبةالعائدهامش

.السابقالمالي

حيثية،المالالمالءةمنمرتفعبمستويالتمتعفيالمصرفيالقطاعاستمر

مقابل2020/2019الماليالعامفي٪20.1المالرأسكفايةمعدلسجل

زيالمركالبنكمنالمقرراألدنىالحدمقابل–السابقالماليللعام17.7٪

ماوهوالمستمر،األساسيالمالرأسفيوبالتركز-٪12.5مستويعند

تعظيمخاللمنذاتيا ًالرأسماليةقواعدهاتدعيمعلىالبنوكقدرةالىيشير

.للمخاطرالجيدةواالدارةالربحية

المحليةةبالعملسواءعالية،سيولةبمستوياتالمصرفيالقطاعويحتفظهذا

األجنبيةملةوالعالمحليةبالعملةالسيولةنسبتامتوسطبلغحيثاألجنبية،أو

واستمرتا،2020/2019الماليالعامفيالتوالي،على٪،71.5و53.8٪

.التواليعلى٪،73.2و٪45.5لتسجال2021يونيوفيمرتفعمستويعند
الماليالعامفي٪46.4للودائعالقروضإجمالينسبةوسجلت

القطاعيتسمكما،2021يونيوفي٪50.8إلىوارتفعت2020/2019

ونحوالمحليةبالعملة٪1017.4إلىوصلتمرتفعةسيولةتغطيةبنسب

نسبةوبلغت،2020/2019الماليالعامفياألجنبيةبالعملة169.6٪

للعملة٪165.9والمحليةللعملة٪260.6نحوالمستقرالتمويلصافي

.األجنبية

جنيهمليار271ليسجلالمصرفيالقطاعلدىاألجنبيةاالصولصافيارتفع

نحوبلغكما،2020يونيوفيجنيهمليار122مقابل2020ديسمبرفي

تدفقاتاستمرارالييرجعماوهو،2021يونيوفيجنيهمليار252

السويس،وقناةالبتروليةالصادراتإيراداتفيمتمثلةاألجنبيالنقدمصادر

عودةكوكذلالمباشرة،األجنبيةواالستثماراتبالخارج،العاملينوتحويالت

فيساهمماوهوالدين،أدواتمحافظفياألجنبيةاالستثماراتتدفقات

تحسنمعتوسعيا ًاتجاها ًالنقديةالسياسةاتخذتكماالصرف،سعراستقرار

معهاالتجاهذافيواستمرتالتضخم،معدلوانخفاضاالقتصاديةالظروف

-العائدأسعارتثبيتتمحيث2020نوفمبروحتي-كوروناجائحةاندالع
يالأديماوهوالعائلي،والقطاعاألعمالقطاععلىالجائحةآثارلتخفيف

.المصرفيالقطاعلدىالسوقمخاطرتكوناحتماليةانخفاض

التيغيلالتشمخاطرإدارةكفاءةوتحسينأساليبتطويرفيالبنوكاستمرت

بارباالختوذلكالجائحة،تداعياتظلفيخاصةالمصرفي،القطاعيواجها

والتأكيدالبديلةالمواقعوتوافراألعمال،استمراريةلخططالمستمروالتحديث

واتالقنوإتاحةالتشغيل،وعملياتوالمعلوماتللبياناتنسخوجودعلى

إجراءاتهاءإنعلىاالعتمادوتأمينالبنكياإلنترنتمثلالبديلةاإللكترونية

االتصالمراكزعملاستمرارمعاألعمالتوقفوعدمبعد،عناألعمال

ومتابعةةوالرقابللمخاطرالذاتيوالتقييمالساعة،مدارعلىبالبنوكالخاصة

ومجلسالمخاطرلجانعلىوالعرضالرئيسيةالتشغيلمخاطرمؤشرات

.البنكإدارة

الماليالمركزإجماليمن٪70.5محليا ًالنظاميةاألهميةذاتالبنوكتمثل

من٪69.8تمثلكما،2020/2019الماليالعامفيالمصرفيللقطاع

ضافي،إمالرأسمتطلباتبتكوينالبنوكتلكوتقومالقطاع،ودائعإجمالي

.جيدةماليةسالمةبمؤشراتتمتعهاعنفضال ً

:الملخص التنفيذي

ًَالكميالتحليلويظهرهذا لهايتعرضالتيالمخاطرمؤشراتفيتحسنا

إلىالمنتظمةغيرالقروضنسبةانخفاضفيمتمثلة،المصرفيالقطاع

غيرللقروضمرتفعةتغطيةنسبتحقيقفيواالستمرارالقروض،إجمالي

لحدوداتفوقالماليةالمالءةمنمرتفعةبمعدالتالتمتعجانبإلىالمنتظمة،

نسبارتفاعإلىباإلضافةالرأسمالية،للقواعدالمستمرالتدعيمنتيجةالرقابية

التشغيلمخاطرمنكلانخفاضوكذلكواألجنبية،المحليةبالعملتينالسيولة

أنواعكافةإلدارةالمستمرالتطويرنتيجةذلكوجاءالسوق،ومخاطر

معتتفقالتيالرقابيةوالتعليماتالدوليةالممارساتألفضلوفقا ًالمخاطر

،للمخاطرمتطورةوتقييمقياسنظماقتناءحيثمنبازل،لجنةمقررات

استمراريةوخططالداخليةواإلجراءاتللسياساتالمستمروالتحديث

إلىهذاالمبكر،اإلنذارومؤشراتالمخاطراستراتيجياتإعدادمعاألعمال،

االهتماموللحوكمة،هجيدنظمتطبيقوكذلكالضغوط،اختباراتتطبيقجانب

مننوكالبيمكنالذىاألمرالمخاطر،ثقافةونشرالبشرىالعنصربتدريب

فيبنكالقدرةعلىالتأثيردونحدوثهاحالالمتوقعةغيرالخسائراستيعاب

.المختلفةبأنشطتهالقياماستمرارية

االسمي،اإلجماليالمحليالناتجمن٪106.2المصرفيالقطاعاصولتمثل

الماليالعامنهايةفيالماليالنظاماصولإجماليمن٪89.8و

تمتعهمعتطورا ،للقطاعالماليالمركزبنودشهدتوقد،2020/2019

فياالستمرارمعوذلك،2021يونيوحتىجيدةماليةسالمةبمؤشرات

الماليةياالتكنولوجمنواالستفادةوالشركات،األفرادمنجديدةفئاتاستهداف

فيالمختلفةوالقطاعاتاألفرادثقةزيادةعليانعكسماوهوالعمالء،لخدمة

.المصرفيالقطاع
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حةلجائالسلبيةاآلثارمواجهةمنالماليةللرقابةالعامةالهيئةتمكنت

معبالتزامناتخذتها،التياالحترازيةاإلجراءاتبفضلذلكوكورونا

مجابهةفييساهمبماالماليةالخدماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةتطوير

يإجمالعليانعكسماوهوالمختلفة،القطاعأنشطةتواجهالتيالمخاطر

مليار709.3اليليصلارتفعوالذيالمصرفيغيرالماليالقطاعاصول

بالعاممقارنة٪13.6نموبمعدل2020/2019الماليالعامنهايةفيجنيه

ونحوالمالي،النظاماصولإجماليمن٪10.2يمثلوبماالسابق،المالي

.االسمياإلجماليالمحلىالناتجمن12.1٪

القطاع 

المالي غير

المصرفي 

غيرالماليالقطاعاصولمن٪56.3علىالتأمينوشركاتالبريدقطاعييستحوذ

صناديقثم٪،14.6بنسبةوالخاصةالحكوميةالتأمينصناديقيليهاالمصرفي،

.٪10.2بنسبةاالستثمار

مقارنة 2020/2019ًالماليالعامفيالمصرفيغيرالماليالقطاعأصولنموجاء

الخاصة،التأمينوصناديقالبريد،قطاعأصولبنمومدفوعا ًالسابقالماليبالعام

فيمنهمكلمساهمةنسبةبلغتحيثالتأمين،وشركاتالتمويلي،التأجيروشركات

.التواليعلى٪،12.4و٪،13.1و٪،15.6و٪،32.3القطاعاصولزيادة

الماليالعامفيجنيهمليار128.6التأمينشركاتاصولإجماليبلغ

لوتتمثالسابق،الماليبالعاممقارنة ً٪9نموبمعدل،2020/2019

مثلتوالتياالستثمارات،فيالتأمينلقطاعاألساسيةالتوظيفات

.االصولإجماليمن83.3٪

في٪14.3بلغنموبمعدلالتأمينشركاتأقساطإجماليقيمةارتفعت

مةقيوارتفعتالسابق،بالعاممقارنة 2020/2019ًالماليالعامنهاية

قامتكما٪،3.6حواليزيادةبمعدلالمسددةالتعويضاتإجمالي

وسدادجنيه،مليار24.5نحوبلغتأقساطبتحصيلالتأمينشركات

حتىينايرمنالفترةخاللجنيهمليار11.2إجماليةبقيمةتعويضات

.2021يونيو

الماليامالعخاللجيدا ًأداءً تحقيقفيالتأمينشركاتنشاطاستمر

وذلكالقطاع،هذالنموكبيرةفرصةهناكومازالت،2020/2019

مثليواجهاالتيوالتحدياتاالقتصاديالنشاطتطوراستمرارمع

ورةوضرالتأمينية،المنتجاتأهميةمنتزيدوالتيكوروناجائحة

.المخاطرمنالعديدضدماليةحمايةتوفير

قطاع 

التأمين 

2020/2019الماليالعامفيللشركاتالتأمينيالنشاطفائضسجل
احأربصافيارتفعكماالسابق،بالعاممقارنة ً٪25.4قدرهنمومعدل

شركاتلقطاعالربحيةمؤشراتتحسنتوكذلك٪،17.3بمعدلالعام

.والممتلكاتاألشخاصعلىالتأمين

يةإيجابنمومعدالتوالخاصةالحكوميةالتأمينصناديقمنكلحقق

التأمينصناديقاصولحجمارتفعحيث،2020عامخالللالصول

نهايةفيجنيهمليار1.1حواليليسجل٪،10.4نموبمعدلالحكومية

٪15نحوالخاصةالتأمينصناديقاصولنموبلغبينما،2020عام

.جنيهمليار102.3ليسجلالسابق،بالعاممقارنة ً

العامفيجنيهمليار270.9المصريالبريدقطاعاصولبلغت

بتطويرالهيئةقامتوقد٪،11.3نموبمعدل2020/2019المالي

.اليالموالشمولالرقميالتحولوتطبيقالمقدمةالخدماتوميكنة

قطاع 

البريد

العامفيجنيهمليار456.5نحوالبريدقطاعلدىالمدخراتقيمةبلغت

نهاماألكبرالجانبالتوفيرصندوقودائعوتمثل،2020/2019المالي

معدلبالبريدبصندوقالعمالءأرصدةقيمةارتفعتوقدهذا٪،70بنسبة

حساباتالقيمةارتفعتحينفيالسابق،الماليبالعاممقارنة ً٪9.5نمو

مليار84.2المصروفةالمعاشاتقيمةبلغتكما٪،3.5بمعدلالجارية

بالعاممقارنة ً٪7.5زيادةبمعدل2020/2019الماليالعامفيجنيه

.السابقالمالي

خاصةالالملكيةصناديققيمةمتضمنة-االستثمارصناديقاصولصافيبلغ

نموبمعدل2020عامنهايةفيجنيةمليار72.4-األجنبيةبالعمالتوالصناديق

النسبةالبنوكبواسطةالمنشأةالصناديقوتحتلالسابق،بالعاممقارنة 13.5٪ً

.٪79بنسبةالصناديقعددإجماليمناألكبر

شطةأنتتضمنوالتي-المصرفيةغيرالتمويلمؤسساتاصولإجماليسجل

صيم،والتخالتمويلي،والتأجيرالصغر،متناهيوالتمويلالعقاري،التمويل

مقارنة ً٪22.8نموبمعدل،2020عامفيجنيهمليار120.1-والتوريق

.السابقبالعام

مليار187.3إلىاألولىبالسوقالمصدرةالماليةاألوراققيمةانخفضت

كماالسابق،بالعاممقارنة٪14.5انخفاضبمعدل،2020عامفيجنيه

عامخاللالمصريبالجنيهمقومEGXالرئيسيالمؤشرانخفض

انخفضوكذلكالسابق،بالعاممقارنة ً٪22.3بلغانخفاضبمعدل2020

هذاواستمر٪،2.5بنسبة2021عاممناألولالربعخاللالمؤشر

.٪2.9بنسبةالعاممنالثانيالربعحتىاالنخفاض

،2019بعاممقارنة2020عامخاللمتبايناأداءً المالسوقحقق

ليةالمااألوراققيمةانخفضتحيثكورونا،جائحةبتبعاتتأثرا ً

EGXالرئيسيالمؤشرانخفضكمااألولى،بالسوقالمصدرة

المتوسطةالشركاتأسهمقادتبينماالسوقي،المالرأسوكذلك

EGXمؤشرارتفاععلىانعكسممااالرتفاعاتوالصغيرة

EWIوEGX EWI،ليإجمابارتفاعالسيولةمستويعليوكذلك

.التداولقيمة

سوق 

المال

بمعدل2020عامخاللجنيهمليار689.6إلىلتصلالتداولقيمةارتفعت

ألساسبامدفوعا ًالتداولقيمةارتفاعوجاءالسابق،بالعاممقارنة٪68نمو

2021عاممناألولالنصفحققوقدالسندات،تداولقيمةبارتفاع

مقارنة٪20.9نموبمعدلجنيهمليار463.3بنحوتداولقيمةإجمالي

.السابقالعاممنالفترةبنفس

امالعهذاارتفاعاالقطاعاتأكثركانالقطاعية،المؤشراتصعيدوعلى

يليه٪،98.6بنسبةارتفاعا ًسجلحيثوالتغليفالتعبئةوموادالورققطاع

٪،88بلغتارتفاعبنسبةالمعلوماتوتكنولوجياوإعالماتصاالتقطاع

حيثةواألدويالصحيةالرعايةقطاعهوانخفاضاالقطاعاتأكثركانبينما

.٪17.8بمعدلوالمشروباتاألغذيةقطاعيليه٪،22.3بمعدلانخفض

مقارنة 2020ًديسمبرنهايةفي٪6.5الصرافةشركاتاصولنمومعدلبلغ

اضالنخفنتيجةبهاالخاصةالربحيةمؤشراتتراجعتوقدالسابق،بالعام

.٪38.8بمعدلالربحصافي

:الملخص التنفيذي

.الماليةبنودهاأهمفيتطورا ًالمصرفيغيرالماليللقطاعاألخرىاألنشطةشهدت
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والتيالمصرفيبالقطاعبنك15أكبرعلىالضغوطاختباراتتطبيقتم

رتأثيمديلتقديرللقطاع،الماليالمركزإجماليمن٪84.7نسبةتمثل

جائحةاتتبعباستمرارالمرتبطةوالماليةاالقتصاديةللمخاطرسيناريو

وذلك-الماليةالمالءةعلى2022عامخاللالمناخيةوالتغيراتكورونا

والسوق،والتركز،االئتمان،لمخاطرالضغوطاختباراتبتطبيق

اختباراتتطبيقتمكما.بالقطاعالخاصةالسيولةعليوكذلك-والتشغيل

رفيالمصغيرالماليالقطاعومؤسساتشركاتمننسبةعلىالضغوط

.نشاطكلحجممن٪100و٪60بينتتراوحوالتيالمال،رأسوسوق

مخاطرمنمتوسطأومنخفضمستوىاالختباراتكافةنتائجأظهرت

تيعاباسعلىالمصرفيللقطاعالرأسماليةالقواعدوقدرةالمالية،المالءة

والسيناريمنبكل-المفترضةالصدماتعنالناتجةالخسائركافة

المال،أسركفايةنسبةمنكللتستمر-حدةاألكثروالسيناريواألساسي،

منالمقررالرقابياألدنىالحدمنأعلىاألساسيالمالرأسوكفاية

نحووعلى.بازللجنةمتطلباتمنوأعلىالمصريالمركزيالبنك

ولة،السيمخاطرمنمتوسطأومنخفضلمستوىالقطاعيتعرضمماثل،

سبةنمنكلعلىإجرائهاتمالتيالضغوطاختباراتنتائجعلىبناءً 

.للسيولةقديةالنوالتدفقاتالمستقر،التمويلصافيونسبةالسيولةتغطية

اتلشركالماليالمركزومتانةقوةالضغوطاختباراتنتائجأظهرتكما

الضوءإلقاءفيساهمتكماالمصرفي،غيرالماليالقطاعومؤسسات

حالية،الالفترةخاللاالعتبارفيأخذهايتعينالتيالجوانببعضعلى

توجهودعماألعمال،استمراريةخططتطويرعلىالعملضرورةمثل

تابعةموضرورةاألعمال،تنفيذفيالرقميالتحولمنمزيدنحوالشركات

.أموالهارؤوسلزيادةاحتياجهامدىوتحديدباستمرار،الشركاتبعض

ونيهبمك–الماليالنظامصالبةالضغوطاختباراتنتائجأظهرت

قديالتالخسائرمواجهةعلىوقدرته-المصرفيوغيرالمصرفي

هوروظكورونا،لجائحةالسلبيةالتبعاتاستمرارعلىتترتب

نمتنتجقدالتيالصدماتإلىياإلضافةمنه،متحورةسالالت

.المناخبتغيراتالمرتبطةالتطورات

اختبارات 

الضغوط

رقمنبالقانوالصادرالمصرفيوالجهازالمركزيالبنكقانونتضمن

الخدماتمختلفاتاحة"وهوالماليالشمولتعريف2020لسنة194

القنواتخاللمنالمجتمعفئاتجميعقبلمنلالستخدامالمالية

تلكمنالمستفيدينحقوقحمايةمعمناسبةوتكلفةبجودةالرسمية

.“سليمبشكلأموالهمإدارةمنيمكنهمبماالخدمات

يالمالالشمولاستراتيجيةإلعدادواضحةورؤيةأهدافوضعإطاروفى

انبيجعلىالماليالشمولمستوياتقياسأسسهاأهمأحديعتبروالتي

للخدماتميدانيمسحالمصريالمركزيالبنكنفذوالطلب،العرض

والصغيرةالمتوسطةوالشركاتلألفرادالطلبجانبعلىالمالية

ةالعامللتعبئةالمركزيالجهازمعبالتعاونوذلكالصغرومتناهية

الخدماتمنالمعروضجانبعلىللفجواتدراسةوكذلكواالحصاء،

المسحجنتائعلىبناءالماليالشمولاستراتيجيةصياغةوجاري.المالية

تداممسبشكلعليهاالعمليتمأساسيةمحاورأربعةعلىترتكزالتي

روعاتللمشالعملبيئةتطويرالعمالء،حقوقوحمايةالماليالتثقيف)

فيالتنوعاألعمال،وروادالصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطة

تياجاتالحطبقا(المصرفيةوغيرالمصرفية)الماليةوالخدماتالمنتجات

الممكناتمنمجموعةإلىباإلضافة(الرقميةالماليةوالخدماتالعمالء،

والبنيةمالئمة،الاإلصالحيةوالسياساتالتشريعيةالبيئةتهيئةفيتتمثل

واالستقرارامالمستدوالتمويلالماليةوالتكنولوجياالرقميةالماليةالتحتية

.االقتصادي

تبعدةالمسللفئاتالوصولإلىتهدفالتيالمشروعاتمنالعديدتنفيذ

هذهوتعدهم،احتياجاتتناسبالتيالماليةوالخدماتالمنتجاتوتوفيرماليا ً

ماليالالشمولاستراتيجيةأهدافلتحقيقأساسيا ًركنا ًالمشروعات

بهيقومالذياالقتصاديللدوردعما ًلألفرادالمعيشيالمستويوتحسين

يفهامبدورالمركزيالبنكيقومذلك،إليباإلضافة.المركزيالبنك

وذلكغرالصومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةللمشروعاتالعملبيئةتهيئة

.لهمالالزمالدعمتوفرالتيالمبادراتمنالعديدخاللمن

الشمول 

المالي 

المصري،المركزيالبنكأولوياتأهممنالماليالشموليعد

ادياالقتصالنمولدعمالمالياالستقرارتحقيقإطارفيوذلك

ةرؤي"استراتيجيةمحورهيالتيالمستدامةالتنميةوأهداف

:التاليةاإلجراءاتاتخاذتمحيث،"2030مصر

02

التسويةظامنبتطويرالمركزيقامالرقمية،للمدفوعاتالتحتيةللبنيةتطويرا ً

فيياألمريكبالدوالرالمدفوعاتلتسويةالجديدالنظامإطالقخاللمناللحظية

عملةلالمدفوعاتوتسويةلتنفيذاللحظيةالتسويةخدمةبجانب،2021مارس

.2021يونيوفياليورو

البنوكينبالبينيةالعربيةالمدفوعاتوتسويةللمقاصة"بُنى"نظامإطالقتم

العمالتتضمينعلىالعملويتم،2020فبرايرفيتجريبيا ًوالمركزيةالتجارية

.المنظومةداخلمقبولةتسويةكعمالتالعربية

لشبكةمنظمةالالقواعدإطالقتمالرقمية،المصرفيةللخدماتالتحتيةللبنيةدعما ً

الحركاتبدءالمتوقعومن،2021لعامأكتوبرفي(IPN)اللحظيةالمدفوعات

بيناللحظيبالتحويللتسمح2021لعاماألخيرالربعخاللللنظامالفعلية

.المختلفةالحسابات

بذلكليستكمل،2021يونيوفيالعمالتمتعددةالشيكاتمقاصةنظامإطالقتم

أولى،حلةكمرواليوروالدوالربعملتيالمطلوببالتنوعللسوقاألساسيةالبنية

ليبدأونيةاإللكتروالشيكاتبالصورةالشيكاتمقاصةنظامإلنشاءالتجهيزوبدء

.2022العاممنالثانيالنصففيالعمل

والخاصةةالجديدالقواعدمنعددإصدارتموالقانونية،التنظيميةالبيئةولتهيئة

:تشملوالتيالدفعوخدماتبنظم

مةالسالمبدأيعلىالقائمالمالياالستقراروضمانتحقيقيعد

ع،الدفلنظماألساسيةالمهمةهيالمختلفةالدفعألنظمةوالكفاءة

تلبيمناسبةدفعوأنظمةخدماتتوفيرإلىباإلضافةوذلك

الحقوالمتالمستمرالتكنولوجيالتطورظلفيالعمالءاحتياجات

تلكاستمرارضرورةعلىالتأكيدمعالمصرفي،القطاعفي

ذلكوالمستخدمين،كافةيرضينحوعلىإتاحتهاوضمانالخدمات

الدفعنظمتقديمعلىوالعملالمصري،االقتصاددعمأجلمن

.بهيُحتذىكنموذجبمصر

نظم 

وخدمات

الدفع 

الهاتفباستخدامالدفعخدماتلتقديمالمنظمةللقواعدالثالثاإلصدار•

.المحمول
.المحمولالهاتفمحفظةخاللمنالرقميواالدخاراإلقراضخدمتيقواعد•
.الخدماتلمقدميالبينيبالتشغيلالخاصةالقواعد•
.اللحظيةالمدفوعاتشبكةبخدماتالخاصةالقواعد•

المحمول،الهاتفمحفظةخاللمنالرقميباإلقراضالخاصةالقواعدإصدارتم

التقييمعلىالعميلوحصولالمحفظةلصاحبالبديلةالبياناتتحليلعلىاعتمادا

ظتهمحفطريقعنالساعةمدارعلىلحظيةبصورةواالقتراضرقميا ًاالئتماني

السريعاالستجابةرمزوتنشيطنشرزيادةتمكما،2022عامخاللااللكترونية

لمحافظاباستخداموالشراءالدفععملياتلتوفيراإللكترونيالسدادمبادرةضمن

بهدفوذلكاإلنترنت،خاللمنأوالفعليةالمتاجرخاللمنسواءاإللكترونية

وخدماتأنظمةأهممنانهاحيثالمحمولالهاتفباستخدامالدفعخدمةتطوير

نحونشرالفعلبوتمالمالي،واالستقرارالشمولتحقيقفيكبيربشكلالمؤثرةالدفع

علىسريعاستجابةرمزألف400نحونشرتمكماإلكترونيةبيعنقطةألف300

.المبادرةتلكبنهايةالجمهوريةانحاءمختلف

بتنفيذوذلكالدفع،وخدماتلنظمالتحتيةالبنيةبتطويرالمركزيالبنكأهتم

الوطنيةالدفعمنظومةإطالقأهمهامنوكانالمشروعات،منالعديدوتطوير

البطاقاتعددارتفعفقدالبطاقاتيخصوفيما،2018أواخرفي"ميزة"

ميزة،بطاقةمليون20منأكثرإلىالوطنيةالدفعمنظومةخاللمنالمصدرة

ليصل2022عامخاللبطاقةمليون25منأكثرإلىالوصولالمستهدفومن

مشروعاتعدةتشملوالتيبطاقة،مليون52نحوإلىالبطاقاتعددإجمالي

.الهممذويوبطاقاتوكرامةتكافلوبطاقاتالفالحبطاقاتمثل

الخدماتلدعمالدفعوخدماتبنظمخاصةمبادراتعدةالمركزيالبنكأطلق

:الرقميةالمالية

.االلكترونيالسدادمبادرة•
.اآلليالصرافماكيناتمبادرة•
.االلكترونيةالتجارةفيالتوسعمبادرة•
.الحكوميةالمتحصالتميكنة•
."ميزة"ومحافظببطاقاتواستبدالهاالمعاشاتبطاقاتوتجديدإحالل•

:الملخص التنفيذي



ندوكوروناجائحةتداعياتاحتواءفيالمصريالماليالنظامنجح

معزامنبالتوذلكالمالية،بالوساطةالقيامفيالرئيسيبدورهاإلخالل

مالظفيموجبةنمومعدالتتحقيقفيالمصرياالقتصاداستمرار

ازيةاالحتراإلجراءاتاتخاذبفضلوذلكوتنوع،مرونةمنبهيتمتع

مكتسباتبمدعومةوفعالة،استباقيةاقتصاديةسياساتواتباعالالزمة،

استقراراستمرارفيساهمماوهواالقتصادي،اإلصالحبرنامج

ادياالقتصالتأثيرحدةوتخفيفوالماليةاالقتصاديةالمؤشرات

علىانعكسالذياألمرالمختلفة،القطاعاتعليللجائحةواالجتماعي

مرينالمستثثقةعلىوالحفاظللدولة،االئتمانيالتصنيفاستقرار

ئلةومتفاإيجابيةنظرةوإعطاءالمصري،االقتصادأداءفياألجانب

.القادمةالسنواتخاللأدائهمستقبلحول

االقتصادية والمالية الكليةالمؤشرات

المؤشرالقطاع
201620172018201920202021

عامًمالي

الحقيقي 

(٪)

4.34.25.35.66.33.3معدلًالنموًالحقيقي

10.223.520.913.97.55.4التضخم

الحكومي 

(٪)

االسمينسبةًإلىًالناتجًالمحليًاإلجماليً

1.80.121.81.5-3.5-الميزانًاألوليً

12.510.98.92.87.97.4إجماليًالعجزًالكليً

96.791.183.380.58184.9الدينًالعامًالمحليً

الخارجي

يارًمل)العاملينًبالخارجًتحويالت

(دوالر
17.121.826.425.227.831.4

يارًمل)صافيًاالحتياطاتًالدوليةً

(دوالر
17.531.344.344.538.240.6

الدينًالخارجيًقصيرًاألجلًإلى

(٪)صافيًاالحتياطاتًالدوليةً
4039.227.824.928.533.8

نًنصيبًالمستثمرينًاألجانبًم

(٪)إجماليًأرصدةًاذونًًالخزانةً
0.120.623.719.57.822.6

خدمةًالدينًالخارجيًإلىً

(٪)الحصيلةًالجاريةً
8.93.128.171722.520.5

المصرفي

(٪)3

1414.715.717.720.119معيارًكفايةًرأسًالمال

55.447.140.344.453.845.5يةمتوسطًالسيولةًبالعملةًالمحل

60.266.467.767.771.573.2بيةمتوسطًالسيولةًبالعملةًاألجن

64.94.14.24.03.5نسبةًالقروضًغيرًالمنتظمةً

نسبةًتغطيةًالمخصصاتً

للقروضًغيرًالمنتظمة
99.198.39897.695.294

21.51.41.81.21.2العائدًعلىًمتوسطًاالصول

ألنشطةالكافةالالزمالتمويلتوفيرفيالمصرفيالقطاعاستمروقد

يوالذلديه،الماليةالسالمةمؤشراتاستقرارمعوذلكاالقتصادية،

2021يونيوفي٪19بنسبةالماليةللمالءةمرتفعمستوىفيتمثل

إلىالمركزي،البنكقبلمنمقرررقابيكحد٪12.5بمستوىمقارنة

إجماليالىالمنتظمةغيرالقروضنسبةانخفاضاستمرارجانب

من٪94لنسبةالمخصصاتتغطيةمع٪،3.5لتسجلالقروض

منعمرتفبمستوىتمتعهإلىباإلضافةهذاالمنتظمة،غيرالقروض

بالنستتجاوزوالتياألجنبيةأوالمحليةبالعملةسواءالسيولة

إلىباالضافةالتوالي،علي٪25و٪20وهيللعملتيناالسترشادية

قدرةالمؤشراتتلكاستقرارويُظهرلديه،الربحيةمؤشراتاستقرار

الصدماتمنالعديدوامتصاصمواجهةعلىالمصرفيالقطاع

.تداعياتهاواحتواء

الماليالعامفي1٪3.3نمومعدلالمصرياالقتصادسجلكما

منبذلكليكون-السابقالماليالعامفي٪3.6مقابل2021/2020

وقد-2020عامفيموجبنمومعدلشهدتالتيالقليلةاالقتصادات

خاللادياالقتصالنمودفعفيالرئيسيالمساهمهوالعائليالقطاعكان

تمراراسشملتوالتي-االقتصاديةبالسياساتمدعوما ًالجائحةفترة

أسعارتثبيتتمحيث2020نوفمبرحتي)التيسيريةالنقديةالسياسة

القروضأقساطإلجمالياألقصىالحدنسبةعلىواإلبقاء(العائد

الشهري،الدخلمجموعمن٪50مستوىعنداستهالكيةألغراض

جانبإلى-االقتصاديالنمولدفعالمبادراتمنالعديدواطالق

معدلانخفاضواستمراربالخارج،العاملينتحويالتارتفاعاستمرار

.2021/2020الماليالعامخالل2٪4.5ليسجلالتضخم

مناتهبالتزامالوفاءفياالستمرارمنالمصرياالقتصادتمكنكذلك

اطياتاالحتيصافيمنكافيبرصيدتمتعهبفضلاالجنبيةالعملة

38.2مقابل2021يونيوفيدوالرمليار40.6بلغوالذيالدولية،
فيساهممماالجائحة،اندالععقب2020يونيوفيدوالرمليار

منيةالمالالسياسةتمكنتكذلك.الصرفسعراستقرارعلىالحفاظ

دونالمتضررةالفئاتدعمخاللمنالجائحةلتداعياتالتصدي

الكليجزالعخفضتضمنتوالتيالمالية،مستهدفاتهابتحقيقاالخالل

تمراراسإلىأدىممااألولي،الميزانفيفائضتحقيقفيواالستمرار

سوقإلىوعودتهمالمصريةالحكومةاداءفياالجانبالمستثمرينثقة

.الجائحةقبلمامستوينصيبهمليتخطىالمحليالخزانةاذون

التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول
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.السوقألسعاروفقا1
.(حضر)المستهلكينألسعاروفقاالفترة،خاللالسنويالتضخممعدلمتوسط2
.
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،2021يونيوفيالموقفإلىتشير2021/2020المصرفيللقطاعالماليالعامبيانات3

الماليالعامفيالموقفالييشيروالذياألصولمتوسطعليالعائدباستثناء

2019/2020.



( ٪)معدالت النمو ألسعار النفط وحركة التجارة العالمية 

5.63.90.9-8.2
9.7

23.3
29.4

-10.2

-32.7

59.1

20172018201920202021

حركةًالتجارةًالعالميةً اسعارًالنفط

٪0.1اليليصل2020عامخاللالفائدةأسعارخفضإلي-األزمةتداعياتحدةمنالتخفيفإطارفي-األمريكيةالمتحدةالوالياتاتجهتفقدالعالمية،الماليةلألسواقوبالنسبة

مليار616ليسجل6الناشئةلألسواقالموجهةاألجنبيةاألموالرؤوستدفقاتصافيتراجعإلىأديقدالمستثمرينلدىاليقينعدممستوىارتفاعأناالالسابق،العامفي٪1.6مقابل

بنسبولكن-دوالرمليار851لتسجل-2021عامفيالناشئةلألسواقاألجنبيةاألموالرؤوسعودة7المتوقعومن.2019عامفيدوالرمليار822مقابل2020عامفيدوالر

الناشئة،أوروبايمنطقتحسابعلىوذلكالجائحة،سبقبمامقارنةإليهماالموجهةالتدفقاتفيارتفاعا ًالالتينيةوامريكااسيا،منطقتيستشهدحيثالدول،مجموعاتبينمتفاوتة

سينتجممامفاجئ،كلبشالنقديةسياساتهاتشديدإلىاالمريكيةالمتحدةالوالياتوباألخصالمتقدمةاالقتصاداتفياالنتعاشيؤديقداألخر،الجانبوعلي.األوسطوالشرقوافريقيا

.الكبيرةيةالتمويلواالحتياجاتالمرتفعةالديونذاتالبلدانعلىخاصة ًسلبيةتداعياتمنلذلكوماالنامية،واالقتصاداتالناشئةاألسواقمنالمحافظاستثماراتخروجعنه

.

377.4

متوسط سعر 

٪الفائدة األمريكية

2021

(مليار دوالر)تدفقات رؤوس األموال األجنبية الموجهة لألسواق الناشئة 
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هدومعالدولي،النقدصندوقمصدرهاالعالميةوالماليةاالقتصاديةالتطوراتبيانات4

لبياناتسبةبالنأمااألمريكي،الفيدراليلالحتياطياالقتصاديةوالبياناتالدولي،التمويل

تحليلمتوقدهذا.المصريالمركزيالبنكفمصدرهاالمحليةوالماليةاالقتصاديةالتطورات

.عامكلمنديسمبرفيللموقفوفقاوالمحليةالعالميةالبيانات

الخارجي والتطورات العالميةالقطاع: أوالا  التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول

5.05.45.71.5 4.84.63.7

-2.1

6.4
2.52.3

1.7

-4.5

5.2 3.83.6
2…

-3.1

5.9

20172018201920202021

مصر االقتصاداتًالناشئةًوالدولًالنامية االقتصاداتًالمتقدمةً العالم

(٪)معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

العالميةالتجارةحجمانكماشمعتزامنا ً-كوروناجائحةتداعياتظلفيوذلك-2019عامفي٪2.8بمعدلنموهمقابل2020عامخالل٪3.1بمعدلانكماشا ًالعالمياالقتصادشهد

العالميةالتجارةنمومعدالوليرتفع-٪5.9نمومعدلليسجل2021عامفيانتعاشا ًالعالمياالقتصاديشهدأنالمتوقعومن٪،32.7بمعدلالنفطاسعاروانخفاض٪8.2بمعدل

ضةمنخفالبلدانتعرضمعالمختلفة،الدولمجموعاتعبرالتعافيمعدالتفيكبيرتفاوتهناكيكونأنالمرجحمنأنهاال-التواليعلي،5٪59.1و٪9.7اليالنفطواسعار

النشاطلدعماديةاالقتصالسلطاتقبلمنالمتخذةالتحفيزيةالحزموحجمالفيروس،ضدالتطعيممعدالتفيالكبيرللتفاوتوفقا ًوذلكأكبر،لخسائرالناشئةواألسواقالدخل

.الجائحةمنالمتضررةالقطاعاتعلىاالقتصاداتاعتمادومدىاالقتصادي،
.

4العالميةوالتطوراتالخارجيالقطاع:اوالا 

مراجعةتمأنهبالذكروالجدير،2021اكتوبرفيالصادرةالدوليالنقدصندوقلتوقعاتوفقا 5ً

مقارنةً لىاعتعافيمستويإلىلتشيرالبترولواسعارالعالميةالتجارةبحركةالخاصةالتوقعات

.2021ابريلفيالصادرةبالتوقعات
.الصينعدافيماالناشئةاالسواقمنمجموعةتشمل6
.الدوليالتمويلمعهدلتوقعاتوفقا 7ً

237.3

آسيا ما عدا الصين

أفريقيا والشرق األوسط

أمريكا الالتينية

أوروبا الناشئة

0.1٪

2020

286.2

173.0

2019

1.6٪

1
9

1
.9

0.1٪



الناشئةلألسواقالموجهةاألجنبيةاألموالرؤوسلتدفقاتالمفاجئاالنعكاساحتواءمنلديهاالجنبيةالعملةمصادروتنوعالمصرياالقتصادمقوماتمكنتوقدهذا

غيرادراتالصفيوالمتمثلة-االسمياإلجماليالمحليالناتجالينسبة ًاألخرىاألجنبيةالعملةلمصادرالنسبياالستقرارساهمحيثالجائحة،تداعياتظلفي

تدفقاتصافيانخفضوقدهذا.2020عامخاللالمحافظاستثماراتلتدفقاتالمؤقتالتراجعاحتواءفي-بالخارجالعاملينوتحويالتالسويس،وقناةالبترولية،

معظمإلىالموجهةالتدفقاتانخفاضمنوبالرغم،2020عامخاللالالتينيةأمريكامنطقةعدافيماالناشئةاألسواقمناطقجميعإلىالموجهةالمحافظاستثمارات

المتحدةالعربيةواالماراتالسعوديةالعربيةالمملكةبعد-األقلهوكانمصرفياالنخفاضمعدلأناال،8األوسطوالشرقافريقيامنطقةفيالناشئةاالقتصادات

سجلتالتياالقتصاداتمنضمصرلتصبحولبنان،إفريقياوجنوببنيجيريامقارنة ً-النفطأسعارانخفاضنتيجةالحكوميالعجزلتمويلكبيرةاحتياجاتشهدتاواللتين

اإلجماليالمحليالناتجالينسبة ًالمصريلالقتصاداألجنبيةالعملةلمصادرالجيداألداءاستمروقد.2020عامفيالمحافظاستثماراتفيموجبتدفقاتصافي

.المحافظاستثماراتفياألجنبيةاألموالرؤوستدفقاتعودةإلىباإلضافةبعضها،تحسنمع،2021عاممناألولالنصفخاللاالسمي

مصادر النقد االجنبي

9(٪)مصادر النقد االجنبي كنسب من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

6.9
6.2

5.34.75.05.5

2.32.11.71.51.61.6

3.4
4.23.9

1.21.51.6

10.8
9.3

8.07.78.18.2

3.23.02.7
1.51.41.0

10.4

-0.7

3.1

0.7

-4.4

4.4

النصفًاألول2017201820192020

2020

النصفًاألول

2021

الصادراتًغيرًالبتروليةً قناةًالسويس السياحةً تحويالتًالعاملينًبالخارجً صافيًاالستثماراتًالمباشرةً صافيًاستثماراتًالمحافظ
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2020فبرايرفيدوالرمليار45.5مستوىمنانخفضحيثللجائحة،االوليالتبعاتصدفياألساسيدورهالدوليةاالحتياطاتصافيأديفقدذلك،اليباإلضافة

إلىنسبة ًالكافيالنطاقفيالدوليةاالحتياطياتتظلوبذلك،2021يونيوفيدوالرمليار40.6ليبلغاالرتفاععاودثم،2020يونيوفيدوالرمليار38.2إلى

.األجلقصيرالخارجيالدينأضعافوثالثةالسلعية،الوارداتمنأشهرسبعةعددالدوليةاالحتياطاتصافييغطيحيثاالجنبية،العملةمناألجلقصيرةااللتزامات
وجودعدماليأديماوهو،2020يونيوفي٪22.5مقابل2021يونيوفي٪20.5ليسجل10الجاريةالحصيلةإلىكنسبةالخارجيالدينخدمةعبءانخفضكذلك

.2021يونيوفيالمحليةالعملةصرفسعرعلىضغط
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2015201620172018201920202021

مؤشر الضغط على سعر صرف العملة المحلية

.المتحدةالعربيةواالماراتالسعوديةالعربيةوالمملكةولبنانإفريقياوجنوبونيجيريامصردول-الدوليالتمويلمعهدلتصنيفطبقا ً-األوسطوالشرقافريقيامنطقةتشمل8

.الفترةنفسخاللاالسمياإلجماليالمحليالناتجعلىالنصفخاللاالجنبيةالعملةمصدربقسمةالسنويةنصفالنسبحسابتم9

.المدفوعاتميزانفيالجاريالميزانايراداتمجموعالجاريةالحصيلةتمثل10

(مليار دوالر)تطور صافي االحتياطات الدولية والواردات والدين الخارجي قصير االجل 

الخارجي والتطورات العالميةالقطاع: أوالا  التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول



كبيرةقاعدةوجودظلفي-لديهالمحليةبالعملةالسيولةنسبارتفاعبفضلالمحليالخزانةاذونسوقمنالمحافظالستثماراتالمفاجئالخروجاحتواءفيالمصرفيالقطاعساهمكذلك

خاللدوالرمليار7.3يمةبقللداخلتدفقاتصافيليسجلاالقتصادي،االصالحبرنامجخاللتكوينهاتموالتياألجنبيةاالصولصافيفيالفوائضجانبإلى-المحليينالمستثمرينمن

إجماليمنحصتهملترتفع2021عاممناألولالنصفخاللاستمروالذياألجانبالمستثمرينرجوعبدايةالعاممنالثانيالنصفشهدبينما،2020عاممنيونيو/ينايرالفترة

الفترةخاللدوالرمليار2.4بقيمةللداخلتدفقاتصافياألجنبيةاالصولصافيوليسجل،2020يونيوفي٪7.8مقابليونيوفي٪22.6إلىالمحليةبالعملةالخزانةاذونأرصدة

العائليالقطاعودائعنسبةاستقرتكما،2020يونيوفي٪70.3مقابل٪73.2إلى2021يونيوفياألجنبيةبالعملةالسيولةنسبةارتفعتلذلك،نتيجة.2021عاممنيونيو/يناير

.2021يونيوفي٪68.8عنداالجنبيةبالعملةالودائعاليالقروضنسبةوكذلك،2021يونيوفي٪69مستوىعنداالجنبيةبالعملةالحكوميةغيرالودائعإجماليالياألجنبيةبالعملة

(٪)نصيب القطاعات في ارصدة اذون الخزانة بالعملة المحلية 

ة،العالميالمالاسواقإلىالنفاذعليالمصريةالحكومةقدرةذلكدعموقد

2021فبرايرفيدوالرمليار3.8بمقداردوليةسنداتبإصدارقامتحيث

وقد-الطرحاضعافاربعةفيهااالكتتابتجاوزوالتيشرائح،ثالثةعلي

بمقدارائدالعتخفيضفيالمصريةالسنداتعليالعالميالطلبارتفاعساعد

مليار5بمقداراصداراليباالضافةوذلك-شريحةكلفينقطة37.5

تلكعننتجوقد.مباشرةالجائحةاندالععقب2020مايوفيدوالر

يفاالجانبالمستثمرينثقةواستمراروالمالية،االقتصاديةالمقومات

القطاعوسيولة-االئتمانيالتصنيفاستقرارظلفي-المصرياالقتصاد

علىاكورونجائحةتبعاتاستيعابواألجنبية،المحليةبالعملةالمصرفي

رسعاستقرارعلىالحفاظاستمرارإلىأديماوهواألجنبية،العملةموارد

مخاطرتكونوعدمالمصرفي،للقطاعالسوقمخاطروانخفاضالصرف

راراالستقعززالذياألمراألجنبية،األموالرؤوسبتقلباتخاصةنظامية

.11أدواتهامنايً لتفعيلالكليةاالحترازيةالسياسةلجوءدونالمالي
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سعرًالكوريدورًلإليداع

سعرًالكوريدورًلإلقراض

( دوالر/جنيه)سعرًالصرفً

احتياطيًالقطاعًالمصرفيًمنًالعملةًاألجنبيةًلديًالبنكًالمركزيً

يومًقيًالسوقًاألولي91سعرًالفائدةًألذونًالخزانةً

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

مستوىعنداستمرتوالتي-األجنبيةبالعملةالسيولةتغطيةنسبةخفضأو-٪10مستوىعنداستمروالذي-المركزيالبنكلدياألجنبيةالعملةمنالمصرفيالقطاعاحتياطيخفضفياألدواتتلكتتمثل11

األموالرؤوستدفقاتإدارةإجراءاتتطبيقأو-العمالتلجميع٪20والواحدةللعملة٪10مستوىعنداستمرتوالتي-المالرأسقاعدةمناألجنبيةبالعملةالمفتوحةالمراكزصافينسبةخفضأو-100٪

.األجنبية

14

(٪)أدوات السياسات االقتصادية واالحترازية 

(٪)مؤشرات سيولة القطاع المصرفي بالعملة األجنبية 

الخارجي والتطورات العالميةالقطاع: أوالا  التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول
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يونيوعامًمالي

المستثمرينًاألجانب القطاعًالمصرفي القطاعاتًاالخرى

ديسمبر

73.5

59.7

7477.670.373.2
68.476.771.470.368.968.8

67.967.769.869.969.469

201720182019202020202021

يونيوديسمبر

متوسطًنسبةًالسيولةًبالعملةًاألجنبية

نسبةًالقروضًإلىًالودائعًبالعملةًاألجنبية

نسبةًودائعًالقطاعًالعائليًبالعمالتًاألجنبيةًإليًاجماليًالودائعًغيرًالحكوميةًبالعمالتًاألجنبية



نسبة الحد األقصى إلجمالي أقساط القروض

ألغراض استهالكية إلجمالي مجموع الدخل 

الشهري

العامفيالماليالنظاماصولمن٪89.8المصرفيالقطاعاصولتمثل

من٪68.2حواليالمحلياالئتمانيمثلكما،2020/2019المالي

االئتمانويتكون،2021يونيوفيالمصرفيالقطاعاصولإجمالي

والذي-خاصوائتمان٪،64.9ونسبتهحكوميائتمانمنالمحلي

ونسبته-العائليوالقطاعوالخاصالعاماألعمالقطاعفييتمثل

والماليةاالقتصاديةالظروفدراسةوتعد.2021يونيوفي35.1٪

المخاطرتحديدفيأساسياعنصرا ًفيهااالئتمانمنحيتمالتيالكلية

.هاصولجودةوبالتاليالمصرفيالقطاعلهايتعرضالتيالكلية
لكلية،اواالحترازيةاالقتصاديةالسياساتقراراتالدراسةهذهوتتضمن

ألهمنيةالمديومستوىوتحليلاالئتمان،بمنحالمحيطةالظروفوتحليل

ةاحتماليعلىتأثيرمنلذلكوماأنشطتهم،وتطوراتالمقترضين،

اعالقطاستقرارعلىتبعاتلهاتكوننظاميةمخاطروتكونإخفاقهم،

.المصرفي

نسبة االئتمان 

المحلي من 

اصول القطاع 

المصرفي 

اخرى
32٪

68٪

2021/2020االئتمان المحلي في العام المالي 

ديسمبر 

202050٪

50٪

يناير

2016

2021

1
7

.4
٪

2019/2018

متوسط سعر الفائدة لالقراض ألقل من عام

تحسنمعتوسعيا ًا ًاتجاهالنقديةالسياسةاتخذتحيثاالئتمان،بيئةتهيئةفياالقتصادياإلصالحبرنامجانتهاءمنذواالحترازيةاالقتصاديةالسياساتاتجاهاتساهمتوقدهذا

-العائدأسعارتثبيتتمحيث2020نوفمبروحتي-كوروناجائحةاندالعمعاالتجاهذلكفيواستمرتالصرف،سعرواستقرارالتضخممعدلوانخفاضاالقتصاديةالظروف
المالياألداءضبطيفالماليةالسياسةاستمرتكمااإلخفاق،احتماليةوبالتالياالقتراضتكلفةخفضفيساهمماوهوالعائلي،والقطاعاألعمالقطاععلىالجائحةأثارلتخفيف

الماليينالعامينخاللجنيهمليار100بإجمالي-الجائحةتداعياتمنالمتضررةالقطاعاتمنالعديدلدعمتحفيزيةإجراءاتحزمةاتخاذمنمكنهاماوهوالحكومي

2019سمبرديفياالحترازيةالسياسةاتجهتكماالكلي،العجزوخفضاألوليالميزانفيفائضمنمستهدفاتهاتحقيقفياالستمرارمعوذلك-2021/2020و2020/2019

مجموعمن٪40نسبةعندالعقاريةالقروضأقساطمتضمنةالشهريالدخلمجموعمن٪50ليصبحاستهالكيةألغراضالقروضأقساطإجماليلنسبةاألقصىالحدرفعالي

.االقتصاديالنموودفعالماليةالوساطةتعزيزبهدفاالعمالولقطاعالعائليللقطاعالمبادراتمنالعديدبإطالقالمركزيالبنكقامكماالشهري،الدخل

اتجاه السياسات االقتصادية واالحترازية

الدعم 

الموجه 

للقطاعات 

المتضررة 

انفاق اضافي على قطاعات 

الصحة 

دعم المنشآت 

الصغيرة 

والمتوسطة 

ومتناهية 

الصغر 

دعم الشرائح 

الضعيفة 

ي والتخفيف المال

الدعم المقدم للقطاعات االخرى

ا  12بيئة االئتمان المحلي: ثانيا

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

أثرتحييدتمكماعام،كلمنيونيوفيللموقفوفقاتحليلتموقدهذا.واالحصاءالعامةللتعبئةالمركزيوالجهازالتخطيط،ووزارةالمالية،ووزارةالمركزي،البنكمصدرهااالئتمانبيئةتطوراتبيانات12

.الصرفسعرتغيراتتأثيربدونلالئتمانالنمومعدالتتحديدبهدفوذلكثابت،صرفسعراستخدامخاللمنالمحلياالئتمانيخصفيماالنمومعدالتكلعلىالصرفسعرتحرير

ا  االئتمان المحليبيئة: ثانيا التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول

15

الدعم المقدم للقطاعات المتضررة من تبعات جائحة كورونا

5٪

27٪

33٪

5٪
9٪

22٪

دعم عام الصناعة  المصدرين  السياحة  الطيران  دعم شركات 
المقاوالت

المطلوبات من 
قطاع األعمال 

٪3العام

المطلوبات من 
قطاع األعمال 

٪22الخاص

المطلوبات من 
القطاع العائلي

10٪

المطلوبات من 
٪65الحكومة



حدةلتخفيفزيالمركالبنكومبادراتواالحترازيةاالقتصاديةالسياساتبقراراتمدعوما ً-موجبةنمومعدالتتحقيقفياستمرارهفيالمصرياالقتصادقطاعاتتنوعساهم

الجملةارةوتجاالتصاالتقطاعاتمثلموجبةنمومعدالتتحقيقفيالقطاعاتمنالعديداستمرتحيث-منهاالمتضررةوخاصة ًاالعمالقطاعاتكافةعليالجائحةتبعات

مديريمؤشرعلياألداءهذاانعكسوقد.الجائحةاندالعمنعامبعدالتحويليةوالصناعاتكالسياحةالمتضررةالقطاعاتتعافتبينماوالبناء،والتشييدوالزراعةوالتجزئة

الماليالعاممناألولالربعمنبدايةالسريعالتعافيليبدأ،2020/2019الماليالعاممنالرابعالربعخالل٪22.4بمعدلمؤقتةبصورةتراجعوالذيلمصر13المشتريات

.العامنفسمنالرابعالربعفي٪27.1نمومعدلوليسجل2021/2020

قطاع االعمال-بيئة االئتمان الخاص 

مساهمات القطاعات االقتصادية في معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي

(٪)الحقيقي بتكلفة عوامل االنتاج 
معدالت النمو السنوية لمؤشر مديري المشتريات 

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

خمسةلمرجحكمتوسطحسابهويتموالجملة،بالتجزئةالبيعوقطاعالخدماتوقطاعوالتشييدالصناعةقطاعوتشملللنفطمنتجةغيرخاصقطاعشركة400مسحمنحسابهيتمشهرياقتصاديمؤشرهو13

.(٪10)المشتراةالسلعمنومخزون،(٪15)التسليمومواعيد،(٪20)وتشغيل،(٪25)وانتاج،(٪30)جديدةطلبات:كاالتيفرعيةمؤشرات

.واالحصاءالعامةللتعبئةالمركزيللجهازوفقا ًالمنتجينألسعارالقياسيالرقمناتبيا14

16

ثم2020/2019الماليالعاممنالرابعالربعخالل٪31بمعدلانخفاضاالستثماريةالسلعوارداتسجلتبينماللتعافي،مماثال ًنمطا ًالوسيطةالسلعوارداتاتخذتوقد

ألسعارالقياسيالرقمسجلفقداإلنتاج،مستلزماتأسعارصعيدعليأما.21/2020الماليالعاممنالرابعالربعفي٪27نمومعدللتسجلمتذبذببشكلاالرتفاععاودت

15ًُالمنتجين لمالياالعاممنالثالثالربعمنبدءً ارتفاعا ًليسجلعاودانهاالالعالميةالنفطاسعارانخفاضنتيجة2020/2019الماليالعاممنالرابعالربعخاللانخفاضا

.المعادنوبعضالنفطواهمهاالسلعاسعارارتفاعمع2021/2020

(٪)معدالت النمو السنوية لواردات السلع الوسيطة واالستثمارية 
ر معدل التضخم السنوي العام ألسعار المنتجين و معدل التضخم السنوي ألسعا

(٪)ومعدل النمو  ألسعار البترول 14المنتجين في قطاع التعدين والمحاجر

ا  االئتمان المحليبيئة: ثانيا التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول
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السلعًالوسيطةً السلعًاإلستثماريةً
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ألسعارًالمنتجين معدلًالتضخمًوفقاً 

ألسعارًالمنتجينًفيًقطاعًالتعدينًوالمحاجرً (سرالمحورًاألي)معدلًالتضخمًوفقاً 

(المحورًاأليسر)معدلًنموًاسعارًالبترولً
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قطاعاتًاخرىً االستخراجاتً المطاعمًوالفنادقً

الصناعاتًالتحويلية االجمالي
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مقترضعميلمائةألكبرالممنوحةاالئتمانيةالتسهيالتأرصدةبلغت

فيجنيهمليار507.6(الخاصاألعمالوقطاعالعاماالعماللقطاع)

تلكوتتركز.السابقبالعاممقارنة٪19نموبمعدل،2021يونيو

قطاعاتأربعةيتصدرهااقتصادي،قطاع16فياالئتمانيةالتسهيالت

:٪58بنسبة

٪،22بنسبةوالبناءالتشييدقطاع-1

٪،16.2بنسبةوالبتروكيماوياتوالغازالبترولقطاع-2

٪،10.35بنسبةوالصلبالحديدقطاع-3

.٪9.5بنسبةالعقاريةالتنميةقطاع-4

تحليل القطاعات االقتصادية الرئيسية  الممولة من القطاع المصرفي على مستوى أكبر مائة عميل مقترض

،2021يونيوفيالتسهيالتمحفظةإجماليمن٪22علىالقطاعيستحوذ▪

.2020بيونيومقارنة٪46زيادةبمعدل
:القطاعواجهتالتيالتحدياتأهم▪

oاتعمليتباطؤنتيجةكوروناجائحةإثرالبناءموادعلىالطلبانخفاض

.العمالةوتخفيفالمصانعاغالقعنالناتجةاإلنتاج
oات،بالمشروعالعملمواقعإلغالقنتيجةالجائحةأثناءاالستهالكتراجع

.العقاراتشراءعملياتوتراجعالبناء،تراخيصمنحوقفوقرار

:للقطاعالمتاحةالفرص▪
يا ،متتالارتفاعا ًالبناءموادأسعارارتفاعمنالرغموعلى،2021بداياتمنذ

جائحةانتشاربعدملحوظا ًوتعافيا ًنموا ًشهدوالبناءالتشييدقطاعأنإال

:باآلتيمدفوعا ًكورونا،
oوالطرقالجديدةوالمدنالتحتيةالبنيةمشروعاتخاللمنالدولةجهود

.وغيرها
oماحالسخاللمنالمركزيوالبنكالحكومةقبلمنالتحفيزيةالسياسات

.٪8بفائدةالصناعيالقطاعمبادرةمنباالستفادةللشركات
oفوقوقرارالعقاري،التسجيلوقانونالجديدةالتراخيصقانوناصدار

المطورينعلىواقتصارهاالجديدةبالمدنلالفراداألراضيطرح

.العقاريين
oيالتغزةاعمارمبادرةخاللمنالمصريةالمقاوالتلتصديرالدولةاتجاه

.2021مايوفيالرئيسأعلنها

يونيوفيالتسهيالتمحفظةإجماليمن٪16.2علىالقطاعيستحوذ▪

.2020بيونيومقارنة٪3بنسبةتراجعتوالتي،2021

:القطاعواجهتالتيالتحدياتأهم▪
oاالزمةتبعاتعقب2020خاللالقطاعلشركاتالمالياألداءتراجع

والتيية،العالمالطبيعيوالغازالنفطألسعاراالستقرارعدمبحالةتأثرا ً

فياالحترازيةواإلجراءاتاالغالقاتنتيجةالطلبمعدالتعلياثرت

.الدولمختلف
oخفضبأوبكمنظمةقراراتبعدتدريجيا ًالنفطعلىالطلبتعافيبدء

يونيومنبدايةارتفاعهاالنفطأسعارلتعاود،2020مايوفياإلنتاج

إلى2021يونيوفيبرنتخامسعرليصلالزيادةفيوتستمر،2020

.للبرميلدوالر71.63

:للقطاعالمتاحةالفرص▪
oجمحوزيادةوالتعدين،والغازالبترولقطاعيبتحديثالحكومةتوجهات

دراتالقوزيادةالنمومعدالتاستدامةفييسهمممااألجنبيةاالستثمارات

دةالجديالتكريريةالطاقةمشروعاتخاللمنخاصةللقطاع،اإلنتاجية

.للتكريروميدورمسطردمشروعمثل

ا  االئتمان المحليبيئة: ثانيا التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول

قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماوياتقطاع التشييد والبناء

يونيوفيالتسهيالتمحفظةإجماليمن٪10.4علىالقطاعيستحوذ▪

.2020بيونيومقارنة٪20.8زيادةبمعدل،2021
:القطاعواجهتالتيالتحدياتأهم▪

oخام)خامالالموادأسعارالرتفاعنتيجةاإلنتاج،تكاليففيكبيرارتفاع

.هرباءوالكالطبيعيالغازفاتورةارتفاعإلىباإلضافة،(والخردةالحديد
oاتللشركالمالياألداءعلىسلبا ًأثرمماكبيربشكلالمخزونتراكم

.كبيرةخسائربعضهاوتكبدالربحية،مؤشراتوتراجع
oأشهر،6لمدة2020ابريلفيالبناءتراخيصوقفقرارمعبالتزامن

.العملعنمنهاعددوتوقفانتاجيتهاخفضإلىالشركاتاضطرت
:للقطاعالمتاحةالفرص▪

oقروش10بقيمةالكهرباءأسعاربخفضالمصريةالحكومةقرار

وحدةمليون/دوالر4.5إلىاألزمةخاللالغازأسعاروخفضس،.و.ك/

وحدةمليون/دوالر5.75إلىلتصلحالياارتفعتوالتيحرارية،

.حرارية
o8بفائدةوالتسهيالتالقروضلمنحالصناعيالقطاعمبادرة٪.
oبهاتقومالتيالقوميةالمشروعاتخاللمنأخرىمرةالطلبتحفيز

.الدولة

يونيوفيالتسهيالتمحفظةإجماليمن٪9.5علىالقطاعيستحوذ▪

.2020بيونيومقارنة٪56زيادةبمعدل،2021
:القطاعواجهتالتيالتحدياتأهم▪

oنتيجة،2020عامفيالمبيعاتمستوىفيتباطؤالعقاريالسوقواجه

ءوالبناالمخالفاتلملفالحكومةفتحمعوبالتزامنكورونا،لجائحة

.العشوائي
oولةالسيمعدالتوتراجعبالقطاعللشركاتالمالياألداءلتراجعذلكأدى

.النقديةوالتدفقات

:للقطاعالمتاحةالفرص▪
oذكمالالعقاريةاالصولوضعفيالفائدةأسعارخفضقراراتساهمت

ينالمحليالمستثمرينقبلمنعليهاالطلبيعززممالالستثمار،آمن

بالمشروعاتمدفوعا ًيتنامىوالذيبالخارج،العاملينوالمصريين

.الدولةتتبناهاالتيوالعمرانيةالتنموية
oمبادرةالمركزيالبنكإطالقبعدللقطاعانتعاشحدوثالمتوقعومن

لتمويلجنيهمليار100بتخصيص2021يوليوفيالعقاريالتمويل

متناقصعائدبسعرالدخلومتوسطيلمحدوديالسكنيةالوحداتشراء

.عاما 30ًاليتصللمدة3٪

قطاع التنمية العقارية قطاع الحديد والصلب

القطاعاتهذهفيالعاملةللشركاتالممنوحةالتسهيالتمحفظةشهدت▪

٪5والمعلومات،وتكنولوجيااالتصاالتلقطاع٪66.2بنحوكبيرةزيادة

العامفيالفترةبنفسمقارنة2021يونيوفيوالمشروباتاألغذيةلقطاع

.السابق

ردودملهاوكانالقطاعاتلتلكللنموجيدةفرصطياتهافيالجائحةحملت▪

ليعخاصةبصورةذلكانعكسوقدبها،العاملةالشركاتأداءعليإيجابي

باعدالتوسياساتاالقتصادياالغالقساهمحيثالتكنولوجي،القطاعأداء

تطبيقاتواالنترنتوشبكةالتكنولوجياعليالشديداالعتمادفياالجتماعي

.االلكترونيوالدفعاالنترنتخاللمنالتسوق

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع األغذية والمشروبات

الشركات)بالقطاعالعاملةللشركاتالممنوحةالتسهيالتمحفظةشهدت▪

نحوبزيادة(الصغرمتناهيوالتمويلالتمويليالتأجيرمجالفيالعاملة

.2020بيونيومقارنة2021يونيوفي27.2٪

مستويبنفسالمصرفيةغيرالماليةالخدماتقطاعاحتفاظمعتزامنا ًوذلك▪

األنشطةبعضلتشهد-كوروناجائحةتبعاترغم-2020عامخاللاألداء

كانوالذيالمالرأسسوقبخالفوذلك،2019عامأداءعنتطور

.بالجائحةتأثرا ًاألكثر

القطاع المالي غير المصرفي

3432

392476

20202021

يونيو

قطاعًاالعمالًالخاص

قطاعًاالعمالًالعام

التشييدًوالبناءًمليارًجنيه
22٪

البترولًوالغازً
الطبيعيً

والبتروكيماويات
16٪

الحديدًوالصلبً
10٪

القطاعًالماليً
غيرًالمصرفيً

10٪

التنميةًالعقاريةً
10٪

االتصاالتً
9٪

٪23اخريً



وهوالصرف،عرساستقرارمعتزامنا ًوالبطالةالتضخممعدليانخفاضخاللمنوذلكالعائليللقطاعالشرائيةالقوةدعمالياالقتصاديةالسياساتنجاحأدي

استمرارأديكما،2021/2020الماليالعاممنالرابعالربعفي16٪10نحوبلغتموجبةحقيقيةبمعدالت15لإلنفاقالمتاحالقوميالدخلارتفاعاليأديما

دعمإلىالفائدةاسعارانخفاضمعتزامنا ً٪50مستوىعندالشهريالدخلمجموعإلجمالياستهالكيةألغراضالقروضأقساطإلجمالياألقصىالحدنسبة

السياساتذههوكانت.الدخلومتوسطيلمحدوديالعقاريللتمويلالمركزيالبنكبمبادراتمدعوما ًاالئتمان،مناكبرقدرعليللحصولالعائليالقطاعقدرة

المحرككانوموجبة،نمومعدالتتحقيقفيالعائلياالستهالكاستمرحيثالجائحة،تبعاتاحتواءفيساهمتوالتياستباقيةإجراءاتبمثابةوالمبادرات

.الجائحةاندالعمناألولالعامخاللالسريعوتعافيهاالقتصاديالنمولدفعالرئيسي
  .

القطاع العائلي-بيئة االئتمان الخاص 

(٪)معدل البطالة 
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.السوقباسعاراالسمياإلجماليالمحليالناتحإلىوالرأسماليةالجاريةالتحويالتوإجماليالمدفوعاتميزانفياالستثماريالحسابصافيمنكلاضافةخاللمنحسابهتم15

.لالنفاقالمتاحاالسميالقوميالدخلنمومعدلمنالمستهلكينالسعاروفقا ًالتضخممعدلطرحخاللمنحسابهتم16

ا  ألسعار معدل النمو للدخل القومي المتاح لإلنفاق ومعدل التضخم السنوي وفقا

(٪)المستهلكين 
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السعارًالمستهلكينً معدلًالتضخمًالسنويًوفقاً 

معدلًالنموًالسنويًللدخلًالقوميًالمتاحًلإلنفاقً
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اتخذالذيوالخاص،القطاعإلىالموجهاالئتماننمومعدلعليالعائليوالقطاعاالعمالبقطاعالمحيطةوالماليةاالقتصاديةالظروففيالتحسنانعكسوقد

معبالتزامنوذلك–العائليوالقطاعالخاصاالعمالقطاعإلىالموجهاالئتمانبارتفاعمدفوعا ً-2020سبتمبرإلىمارسمنالفترةخاللصعوديا ًمسارا ً

تراجعمنكورونالجائحةاألولىبالتبعاتمتأثرا 2020ًيونيو/ابريلالربعخالل٪1.7سالبليسجل17الحقيقياإلجماليالمحليالناتجنمومعدلانخفاض

القطاعىإلالموجهاالئتماننمومعدلواتخذ.التاليالربعفيالنمودفعاماوهماالوارداتوانخفاضالعائلياالستهالكارتفاعمعوالصادرات،االستثمارات

ًُمسارا ًالخاص وذلك،2021يونيوفي٪20.8ليسجلمرتفعةمستوياتعنداستقرارهمع2021يونيوإلى2020ديسمبرمنالفترةخاللطفيفا ًنزوليا

انحسارمعوذلك،2021/2020الماليالعاممنالرابعالربعفي٪7.7ليبلغالتعافيمسارفيالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنمومعدلاستمرارمعبالتوازي

.موجبةنمومعدالتتحقيقفيالعائلياالستهالكواستمراروالصادراتاالستثماراتعلىاألوليالموجةتداعياتتأثير

تطورات االئتمان الخاص

(٪)معدالت النمو السنوية لالئتمان الخاص ومساهمات قطاعاته 
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قطاعًاألعمالًالعام قطاعًاألعمالًالخاص القطاعًالعائلي االئتمانًالخاص

.السوقبأسعار17



2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

.االسمياإلجماليالمحليالناتجمنأرباعأربعآخرمجموعإلىللقطاعالممنوحاالئتمانبقسمةالنسبةتحسب18

19

ليسجل2020مارسمنذصعوديا ًاتجاها ًالخاصاالئتماننمومعدلاتخذحيث،2021يونيوفي٪182.6االسمياإلجماليالمحليالناتجإلىالخاصاالئتماننسبةفجوةسجلت

قطاعسجلبينما٪،0.7ائتمانهفجوةسجلتوالذيالعائليوالقطاع٪2ائتمانهفجوةسجلتوالذيالخاصاألعمالقطاعمناألساسفيمدفوعا ً–2021يونيوفي20.8٪

النمومعدلتباطؤنتيجة2021/2020الماليالعامخالل٪9.4ليسجلنزوليا ًاتجاها ًاالسمياإلجماليالمحليالناتجنمومعدلاتخذبينما-٪0.2بقيمةسالبةفجوةالعاماألعمال

.التضخممعدالتوانخفاضالحقيقي

غيرلقروضانسبةانخفضتحيثللقطاع،الممنوحاالئتمانفيتوظيفهاتمالتيالمصرفيالقطاعاصولجودةتحسنمعالخاصلالئتمانالموجبةالفجوةتزامنتوقدهذا

مقابل2021يونيوفي٪2.5إلىالمنتظمةغيرالمؤسساتقروضنسبةانخفضتكما-2020يونيوفي٪3.9مقابل2021يونيوفي٪3.5إليالقروضإلجماليالمنتظمة

الخاصالقطاعقروضنسبةاستمرارمعوذلك-٪3.8مقابل٪4.3إلىالقروضإجماليإلىالمنتظمةغيراالستهالكيةالقروضنسبةارتفعتبينما،2020يونيوفي3.1٪

االئتمانةبيئدعمفيساهمتاقدالمركزيالبنكأطلقهاالتيوالمبادراتالتوسعيةالنقديةالسياسةأنإلىيشيرمما،2021يونيوفي٪38لتسجلمنخفضمستوىعندودائعهإلى

.المالياالستقرارتهددقدوالتيالمقترضينبإخفاقخاصةنظاميةمخاطرتكُّونأوالمخاطرة،فياإلسرافدونوذلك

(٪)نسبة القروض غير المنتظمة 

(٪)فجوة  نسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي االسمي مع معدالت النمو السنوية لالئتمان الخاص وللناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

ا  االئتمان المحليبيئة: ثانيا التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول
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علىالحكوميالدينأدواتفي(المركزيالبنكبخالف)المصرفيالقطاعاستثماراتتستحوذكما،2021يونيوفيالمحلياالئتمانإجماليمن٪64.9الحكومياالئتمانيمثل

أناالالحكومي،المالياألداءفياختالالتحدوثحالنظاميةلمخاطرالمصرفيالقطاعيعرضقدماوهو،2020يونيوفي٪39مقابل2021يونيوفياصولهمن34.4٪

أديمماالخارجية،والمحليةاألسواقبينالتمويلمصادرلتنويعالماليةالسياسةاتجاهوكذلكالعامة،الماليةأداءتحسنالستمرارنظرا ًمنخفضة،تعدالمخاطرتلكتكوناحتمالية

.المصرفيالقطاعاصولإجماليمنالحكوميةالماليةاألوراقنصيبانخفاضالي

االئتمان الحكومي 

(٪)مؤشرات المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
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الدخل
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الدولًالمتقدمة اقتصاداتًاألسواقً

لالناشئةًومتوسطةًالدخ

ةًالبلدانًالناميةًمنخفض

الدخل

(عامًمالي)مصرً

(  متوقعًلمجموعاتًالدولًاالخري)2021 2020 2019 2018 2017

ة استمرار تحسن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي مقارن

( ٪)باالقتصادات المتقدمة والناشئة ومنخفضة الدخل
مي استمرار تحقيق فائض في الرصيد األولي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي االس

( ٪)مقارنة باالقتصادات المتقدمة والناشئة ومنخفضة الدخل

الماليالعاميفجيدةأداءمؤشراتتحقيقفياالستمرارمعوذلكالمتضررة،القطاعاتعليالجائحةتبعاتتأثيرحدةلتخفيفاإلجراءاتمنحزمةباتخاذالماليةالسياسةقامت

والتيلدخلاومنخفضةوالناشئةالمتقدمةباالقتصاداتمقارنة-االسمياإلجماليالمحليالناتجمنكنسبةالكلي،للعجزوخفضاألولي،الرصيدفيفائضمن2021/2020

.القادمةالماليةاألعوامفيالعامةالماليةأداءمؤشراتتحسناستمرارالمتوقعومن-الماليأداءهافيتراجعا ًسجلت

دات التغير في نسية دين الحكومة العامة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة باالقتصا

( ٪)المتقدمة والناشئة ومنخفضة الدخل
٪4.6بنسبةالعامةالحكومةدينارتفاعاليالجائحةتداعياتأدتاالخر،الجانبعلي

2020/2019الماليينالعامينفياالسمياإلجماليالمحليالناتجمن٪5.7و
مسارعليوضعهفيالعامةالماليةنجاحبعدوذلك-التواليعلي2021/2020و

اقتصاداتعليأكبرتأثيرللجائحةكانبينما-2019-2017الفترةخاللتنازلي

الدولبينمنمصرتعتبركما.2020عامخاللالمتقدمةوالدولالناشئةاألسواق

أندونالدينأدواتمحافظاستثماراتفياالجنبيةلالستثماراتعودةشهدتالتي

منالفترةخاللوذلكالناشئة،باألسواقمقارنةالعائدأسعارفيكبيرا ًارتفاعا ًتشهد

.2021يونيووحتي2020ابريل
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( ٪)سنين لمجموعة من األسواق الناشئة 10والتغير في عائد السندات لمدة ( مليار دوالر)إجمالي صافي تدفقات استثمارات المحافظ في ادوات الدين 
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نسبة األوراق المالية الحكومية إلي اصول القطاع المصرفي

(٪)(بخالف البنك المركزي )
(٪)نسبة االئتمان الحكومي إلي االئتمان المحلي 

6
3

.66
4

.1

6
3

.8

6
6

.8

6
4

.9

20172018201920202021

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

األسواقبينلالتمويمصادرتنويعاليباإلضافة-السنداتاصدارزيادةخاللمن–الدينآجالتطويلاليالماليةالسياسةاتجهتالمالي،الضبطإجراءاتاستمراراليوباإلضافة

مقارنة2021/2020الماليالعامفي٪34.4الي(المركزيالبنكبخالف)المصرفيالقطاعاصولمنكنسبةالحكوميةالماليةاألوراقانخفاضالياديمما-والخارجيةالمحلية

.منخفضةالعامةالماليةأداءباضطراباتالخاصةالنظاميةالمخاطرتكوناحتماليةتعدوبالتاليالسابق،العامفي٪39بنسبة
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عامًمالي
عامًمالي
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`

مؤشر االستقرار المالي

ي االقتصاد الكل

المؤشرات 

األسواق الماليةالفرعية

منكلاضوانخفالحقيقي،اإلجماليالمحليالناتجنمومعدلارتفاعنتيجةالكلياالقتصادمؤشرارتفع

ناتجالإلىالخاصاالئتماننسبةارتفاعإلىباإلضافةالعامة،للموازنةالكليوالعجزالتضخممعدل

نسبةتارتفعحيثطفيف،بمقدارالمؤشراتبعضتأثرتاألخرالجانبعلي.االسمياإلجماليالمحلي

صافيتغطيةنسبةوانخفضاالسمي،اإلجماليالمحليالناتجإلىالجاريالحسابميزانعجز

.األجلقصيرالخارجيللدينالدوليةاالحتياطات

أداء القطاع 

المصرفي 

مناخ االقتصاد 

العالمي 
بينمالمي،العاالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنموتعافينتيجةالعالمياالقتصادمناخمؤشرارتفع

.عالميا ًالتضخممعدالتارتفعت

ا 2021يونيوفيالمالياالستقرارمؤشرشهد ا ارتفاعا 0.51ليسجلطفيفا

التحفيزيةوالحزملإلجراءاتانعكاساوذلك،2020يونيوفي0.49مقابل

حةجائتداعياتلمواجهةواالحترازيةاالقتصاديةالسياساتاتخذتهاالتي

.والعالميةالمحليةالماليةواألسواقاالقتصاداتعلىكورونا
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أداءًالقطاعًالمصرفيً

االقتصادًالكليً

األسواقًالماليةً

تطور المؤشرات الفرعية لمؤشر االستقرار المالي

مناخًاالقتصادًالعالمي

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

األسواقوتطورالكلي،االقتصادوظروفالمصرفي،القطاعأداءتعكسفرعيةمؤشراتأربعةتحتتندرجوالتي(متغير21)المتغيراتمنواسعةمجموعةباستخداممركبكميكمقياسالمؤشربناءتم19

المنتظمة،يرغللقروضالتغطيةونسبةالقروض،إجماليإلىالمنتظمةغيرالقروضإجماليونسبةالمال،رأسكفايةمعدلالمصرفيالقطاعألداءالفرعيالمؤشريتضمنوالعالمي،االقتصادومناخالمالية

ويتضمنبنوك،5رألكباالصولجانبفيالتركزونسبةالمساهمين،حقوقإلىاألرباحصافيونسبةالنشاط،إيراداتصافىإلىاإلداريةالمصروفاتونسبةاألجنبية،والعمالتالمحليةبالعملةالسيولةونسب

المحليتجالناإلىالجاريةالمعامالتوميزانالمحليالعاموالدينالموازنة،وعجزالخاص،االئتمانمنكلونسبةالعام،التضخمومعدلالحقيقي،المحلياالقتصادنمومعدلالكليلالقتصادالفرعيالمؤشر

تقلباتونسبةمي،االساإلجماليالمحليالناتجإلىالسوقيالمالرأسنسبةالماليةاألسواقلتطورالفرعيالمؤشرويتضمناألجل،قصيرالخارجيالدينإلىالدوليةاالحتياطاتصافيونسبةاالسمي،اإلجمالي

الحقيقيجمالياإلالمحليالناتجنمومعدالتالعالمياالقتصادلمناخالفرعيالمؤشرويتضمن.االئتمانمخاطرمبادلةومؤشراألسهم،علىالعائدإلىلألسهمالسوقيةالقيمةونسبةالمصرية،للبورصةالعائد

.(وروسياوإيطاليا،سا،وفرنوسويسرا،وألمانيا،والسعودية،وتركيا،األمريكية،المتحدةوالوالياتالمتحدة،والمملكةوالصين،المتحدة،العربيةاإلمارات)لمصرالرئيسيينالتجاريينللشركاءالتضخمومعدالت

19المالياالستقرارمؤشر:ثالثا

22

عائدالتقلباتنسبةمنكلوانخفاضالربحيةمضاعفارتفاعنتيجةالماليةاألسواقمؤشرارتفع

لناتجاإلىالسوقيالمالرأسنسبةارتفعتوكذلكاالئتمان،مخاطرمبادلةومؤشرالمصريةللبورصة

.االسمياإلجماليالمحلي

ملكية،الحقوقمتوسطالياالرباحصافيمنكلانخفاضنتيجةالمصرفيالقطاعأداءمؤشرانخفض

غيرللقروضالمخصصاتتغطيةونسبةالمحلية،بالعملةالسيولةونسبةالمال،رأسكفايةومعدل

هذهخطيتاستمرارمع-النشاطايراداتصافيالياالداريةالمصروفاتنسبةارتفاعوكذلكالمنتظمة،

القروضةنسبتحسناالنخفاضذلكمنوحد-كافيةبصورةواالسترشاديةالرقابيةللنسبالمؤشرات

.االجنبيةبالعملةالسيولةنسبةارتفاعوكذلكالقروضإجمالياليالمنتظمةغير

ا  مؤشر االستقرار المالي: ثالثا التطورات االقتصادية والمالية الكلية: القسم األول
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2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

تمتعهبفضلكوذلواالقتصادي،االجتماعيالمستويينعلىالسلبيةتأثيراتهامنالحدفيوساهمبكفاءة،كوروناجائحةتداعياتمعالتعاملالمصريالمصرفيالقطاعاستطاع

وطبيعةتوقيتيثحمنالمناسبة،واالحترازيةاالستباقيةاالجراءاتمنلحزمةتطبيقهوكذلكواألجنبية،المحليةبالعملتينالسيولةفيووفرةالماليةالمالءةمنمرتفعبمستوي

.االقتصاديالنشاطاستمراروالبنوكعمالءلمساندةالالزمةالسيولةوتوفيراألزمةتداعياتمنالتخفيففيساهمتوالتيالمتخذة،االجراءات

مقدمة

علىوالحفاظ،لالئتمانضماناتوتوفيرللتحفيز،ِحَزموتقديماألزمةمنالمتضررينالعمالءمساندةتضمنتوالتياالحترازية،اإلجراءاتمنحزمةالمركزيالبنكاتخذحيث

االمواللتدفقانوأموفاعليةبكفاءةالدفعنظمعملاستمراريةوضمانالبنوك،فيالعملوسيرالمصرفيةالعملياتاستمراريةعلىوالحفاظالمصرفي،النظامفيكافيةسيولة

:يلىفيمابثمارهااإلجراءاتهذهأتتوقدوخارجيا ،داخليا ًالبنوكبينالتسوياتواجراء

اظهاحتفمعاالزمة،بدايةمنذوفاعليةبكفاءةدورهأداءفيواستمرارهالمصرفيالقطاعاستقرار

البنكليماتتعبتطبيقااللتزامإلىباإلضافةالرقابية،الحدودتفوقمرتفعةماليةسالمةبمؤشرات

المالي،االستقرارعلىالحفاظاليأديماوهوالمصرفي،العملأنشطةلكافةالمنظمةالمركزي

.المستهدفةاالقتصاديالنمومعدالتوتحقيق

بصورةاأعمالهأداءفياستمرتوالتيالمختلفة،المجاالتفياالقتصاديةالقطاعاتمساندةاستمرار

ورةبصالقروضسداداليواالفرادالقطاعاتهذهوعودةلديها،العمالةحجمتخفيضعدممعمنتظمة

.أشهرستةاستمرتالتيالسدادتأجيلفترةبعدمنتظمة

ولةالسيوفرةمعالمعتادة،النموبمعدالتالبنوكاستثماراتومحافظاالئتمانمحفظةحجمتطور

للتحسينيجةكنتالرأسماليةلقواعدهذاتيوتدعيماالصول،فينمولمعدالتوتحقيقهالمصرفيبالقطاع

هوتطبيقالمخاطر،إدارةفيالمتطورةنظمهمنواالستفادةوااللتزاماالصول،إدارةفيالمستمر

.المصرفيةالصناعةمجالفيالدوليةالممارساتألفضل

شركاتوالاألفرادمنجديدةفئاتاستهداففيواالستمرارالماليالشمولخطةتنفيذفياالستمرار

.الكلىاالقتصادمستوىعلىالطلبجانبوتشجيعالمصرفيالقطاعخدماتمنلالستفادة

وذلكء،العماللخدمةالماليةالتكنولوجيامنواالستفادةالرقميةوالخدماتللمنتجاتالبنوكتقديم

فيلمستجداتامعوتماشيا ًالماضيةالقصيرةالفترةفيتحديثهاتمالتيالبنكيةالنظمعلىاعتمادا

.العالميةالمصرفيةالصناعة

الودائعزيادةيفانعكسوالذيالمصرفي،القطاعفيالمختلفةوالقطاعاتاالفرادلثقةالمستمرالتزايد

خاصةوالشركات،للمشروعاتالالزمةوالسيولةالتمويلتوفيرفيالقطاععلىواالعتماد

.الصغرومتناهيةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات

ومؤسساتالدوليةالماليةالمؤسساتاشادتوقدهذا

اتخذهاالتيوالتدابيرالقراراتبمجموعةاالئتمانيالتصنيف

يزتعزفيساهمتوأنهاالجائحة،اندالعخاللالمركزيالبنك

ةجائحتداعياتأثارمنوالتخفيفالمصرياالقتصادقوة

جيدةبمالءةالمصرفيالقطاعتمتعالىمشيرةكورونا،

عتهمتابفيالمركزيالبنكاستمرارمعالسيولة،فيووفرة

التياالحترازيةاإلجراءاتواتخاذالمختلفة،للتحديات

غوطالضواختباراتالمبكراالنذارنظمعلىباالعتماديطبقها

المالءةاستمرارلضمانوذلكدورية،بصورةتتمالتي

ةأيلمواجهةاستعداداا البنوكلدىالسيولةووفرةالمالية

.محتملةمخاطرأوأزمات
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تعديل بعض بنود مبادرة السياحة لتمويل وإحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي 

.السياحيالنقلوأساطيلالعائمةوالفنادقاإلقامةلفنادقالالزمةوالتجديداالحاللعملياتإجراء-
يستحقأنعلىالعوائدرسملةخاللهايتم2021ديسمبر31فيتنتهيسماحفترةإلىباإلضافةعامين،األقصىحدهامدةعلىتسددائتمانيةتسهيالتمنح-

لألنشطةالصيانةوأعمالالموردينلدىالقائمةوااللتزاماتواألجورالرواتبلسدادوذلك،(المنحتاريخعنالنظربغض)2022ينايرفيقسطأولسداد

.السياحية
.المنتظمينغيربالعمالءالخاصةالمركزيالبنكمبادراتإطارفيبالتسويةقيامهمحالالمبادرةمنالمتعثرينالعمالءاستفادةيمكن-
من٪70إلىتصلنسبةلتغطيةاالئتمانمخاطرضمانشركةلصالح-جنيهملياربمبلغاألولىالشريحةتبدأ-شرائحعلىجنيهمليار2بقيمةتعهدإصدار-

الواحدللعميلجنيهمليون400مبلغبالتعهدالمضمونللتسهيلاألقصىالحديتعدىأالعلىالمبادرة،إطارفيالسياحيةالشركاتلتمويلالمصاحبةالمخاطر

.بهالمرتبطةواألطرافوالعميل

منأقصىبحد٪90بتمويلالبنكيقومأنعلىعام15األقصىحدهالمدة(متناقصأساسعلىيُحسب)٪8عائدبسعرجنيهمليار50للمبادرةالمخصصالمبلغ

.االحاللتكلفةإجمالي

:الغرض من التمويل

(المالكي، األجرة، الميكروباص)مبادرة إحالل المركبات 

دوج،المزبالوقودلتعملالمركباتإحاللفيالراغبينلألفرادقروضمنحفييُستخدم،(مقطوععائد)٪3عائدبسعرالبنوكطريقعنجنيهمليار15مبلغاتاحة

لصالح-شرائحعلى-مصريجنيهمليار15بقيمةتعهدبإصدارالمركزيالبنكقامكمامتساوية،شهريةبأقساطسنوات10إلى7منالقرضمدةتتراوححيث

من٪80ةنسببتغطيةالتعهدهذابموجبالشركةتقومأنعلىالبنوك،لصالحالشركةمنالصادرةالضماناتأرصدةلضمانكمظلةاالئتمانمخاطرضمانشركة

.(٪20)المتبقيةالنسبةالبنوكوتتحملالمبادرة،ضمناألفرادلتمويلالمصاحبةالمخاطر

مد فترة العمل بمبادرتي العمالء المتعثرين من األشخاص االعتبارية وكذلك الشركات العاملة في قطاع السياحة

منقضائيةإجراءاتبشأنهاالمتخذغيرأوالمتخذسواءاالعتباريةلألشخاصوذلك،2021يونيو30فيتنتهيإضافيةأشهر6لمدةبهماالعملفترةمدتم

دون)جنيهمليون10منأقلمديونياتهارصيدوالبالغ،(9،10ائتمانيةجدارةفئتا)والرديئةتحصيلهافيالمشكوكالمديونياتذويالمنتظمينغيرالعمالء

بشأنهاذمتخغيرأومتخذسواءالواحدالبنكطرفالمنتظمينغيرالعمالءمنالسياحةقطاعفيالعاملةاالعتباريةاألشخاصمبادرةوكذلك،(المهمشةالعوائد

ادلةوالمتبالمتداولةالقضاياجميععنوالتنازلالحظر،قوائممنالحذفبموجبهايتمحيثجنيه،مليون10منأكثرمديونياتهارصيدوالبالغقضائية،إجراءات

.المديونياتبتلكالخاصةالضماناتوتحريرالمحاكم،لدى

مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية بضمان وزارة المالية

(متناقصأساسعلىيُحسب)٪5عائدبسعرالسياحيالنقلوأساطيلالعائمةوالفنادقاإلقامةفنادقوتجديدإحاللمبادرةمنجنيهمليار3بمبلغشريحةتخصيص
ظلفيللتمويلاألقصىالحديكونبحيثاألساسية،والتشغيلالصيانةمصروفاتوتمويلوأجوررواتبمنالسياحيبالقطاعالعاملينمستحقاتسدادلتمويل

:يليلماوفقا ًوذلكبهالمرتبطةواألطرافللعميلجنيهمليون40والواحدللعميلجنيهمليون30مبلغالمبادرة
إطارفيالبنوكمنالممنوحةالقروضقيمةمن٪100لتغطيةاالئتمانمخاطرضمانشركةلصالح(الماليةوزارةبضمان)جنيهمليار3بقيمةتعهداصدار-

.الشريحةتلك
.األساسيةوالتشغيلالصيانةمصروفاتلتمويلالمتبقيةوالنسبةالعاملينوأجوررواتبلسدادالممنوحةالقروضمناألقلعلى40٪-
2022يونيونهايةإلىالسماحفترةوتمتدأقرب،أيهماجنيهمليار3بواقعلهاالمخصصالمبلغباستنفادأو2021ديسمبربنهايةالمبادرةسريانفترةتنتهي-

.عامينولمدة2022يوليوفيقسطأولسداديبدأأنعلى

٪ ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت8تمويل مستحقات الغاز على شركات السيراميك والبورسلين بسعر عائد 

الدفعةلتمويل٪8عائدبسعروالمقاوالتوالزراعيالصناعيالخاصالقطاعلمبادرةالمخصصالمبلغقيمةمنمصريجنيهمليار1.2بمبلغشريحةتخصيص

.المحدداتعضلبوفقاوذلكالطبيعيالغازمديونياتسدادجدولةفيترغبالتيوالبورسلينالسيراميكمجالفيالعاملةللشركاتالتعاملبنوكخاللمنالمقدمة

٪ لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي 5استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 

المصريلمركزياالبنكعنالصادرةالصغيرةالشركاتمبادرةمنباالستفادةالطبيعيالغازالستخدامالتحولعمليةإجراءإلىتهدفالتيالبلديةللمخابزالسماح

.أنشطتهاوتطويركفاءتهارفعبهدفوذلكاالعماللحجمأدنىبحدااللتزامدون(متناقصبسيطعائد)٪5عائدبسعر2016ينايرفي

٪3مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 

وذلكالدخل،ومتوسطيمحدوديمنالعمالءفئةتستهدفالبنوكخاللمنمصريجنيهمليار100مبلغتخصيصبموجبهايتمالعقاريللتمويلمبادرةإصدار

:التاليالنحوعليوذلكسنة،30األقصىحدهالمدة(متناقصأساسعلىيُحسب)٪3عائدبسعرالعقاريالتمويلشركاتأوالبنوكخاللمن
قصىاألالحدويبلغالعقاري،التمويلودعماالجتماعياإلسكانصندوقخاللمنبهمالخاصةوالوحداتالدخلقيمةتحديديتم:الدخللمحدوديبالنسبة•

.لألسرةجنيهآالف6واألعزبللفردجنيهألف4.5الشهريالدخللصافي
.لألسرةجنيهألف14واألعزبللفردجنيهآالف10الشهريالدخللصافياألقصىالحديبلغ:الدخللمتوسطيبالنسبة•

٪8تعديل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 

سنةًكماًتمًاضافة20ًسنةًبدالًمن25ًمليونًجنيه،ًزيادةًالحدًاألقصىًلمدةًالتمويلًليصبح2.25ًمليونًجنيهًبدالًمن2.5ًزيادةًالحدًاألقصىًلسعرًالوحدةًليبلغً

.أنواعًضماناتًأخرىًيمكنًاستخدامهاًفيًاطارًالمبادرةً

مد مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة 

حدهالمدةالبنوكالستحقاقاتتأجيلطلباتأيةقبولخاللهايتم،2022ديسمبرشهربنهايةلتنتهيإضافيعاملمدةالسياحةقطاعدعممبادرةسريانفترةمد

عائدةرسملعنفضال،(المدينالجاريأو/واالجلقصيرةأو/واالجلطويلةتسهيالتعن)القائمةاالستحقاقاتجميعترحيليتمبحيثسنوات،3األقصى

.أقصيبحدسنوات3لمدةالمؤجلةاألقساطعلىتأخيرفوائدحسابوعدمالدينأصلعلىالتسهيالت
ترحيلبإمكانيةللبنوكالسماحخاللهايتم،2022ديسمبرشهربنهايةلتنتهيعاملمدةالسياحةبقطاعللعاملينالتجزئةقروضمبادرةسريانفترةمدتمكما

ا ًوفقفقطالمنتظمين-للعمالءوذلكاستحقاقهاتاريخمنإضافيةأشهر6لمدةالشخصيلإلسكانالعقاريةوالقروضاستهالكيةألغراضالقروضعمالءاستحقاقات

المبادرةمنهماستفادتالسابقالعمالءاستحقاقاتتأجيلوإمكانيةالفترة،تلكعنتأخيرفوائداحتسابعدممعالسياحةبقطاعالعاملين-2021سبتمبر30لمركز

.2015ديسمبر7فيصدورهامنذ

2
3

بر
سم

دي

2
0

2
1

3
ير

نا
ي

2
0

2
1

3
ير

نا
ي

2
0

2
1

1
5

ر 
اي
بر

ف
–

1
9

و 
اي
م

2
0

2
1

1
5

س
ار

م

2
0

2
1

5
يل

بر
ا

2
0

2
1

1
9

يو
ما 2
0

2
1

1
3

يو
ول

ي

2
0

2
1

4
بر

تو
أك

2
0

2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

القطاع العائليالشركات

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري
24

المبادرات الموجهة للقطاع العائلي والشركات  تطور وتقييم أداء النظام المالي: القسم الثاني

الشركات والقطاع العائلي



54.2

26.4

16.9
10.9

18.2 34.2
29.2

16.39.1
19.5

20162017201820192020

القروض الودائع

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

يبمستوالمصرفيالقطاعتمتعاالصولهيكلويُظهر

اذونوالماليةاالستثماراتتمثلحيثالسيولة،منمرتفع

فيالمصرفيالقطاعاصولإجماليمن٪42.1الخزانة

-السابقالعام٪36.1مقابل2020/2019الماليالعام
٪15.8إلىالبنوكلدىاألرصدةنصيبانخفاضليقابلها

ديةالنقنصيباستقرارمعالسابق،العامفي٪22.1مقابل

-٪4.6عندالمركزيالبنكلدىاالحتياطيةواألرصدة
نواذوالماليةاالستثماراتنصيبفياالرتفاعويرجع

المؤقتللخروجالمصرفيالقطاعاحتواءاليالخزانة

الخزانةالذونالمحليالسوقمناألجانبللمستثمرين

استقرارفيساهمماوهوالجائحة،اندالععقبالحكومية

ومعالمحلية،بالعملةالحكوميةالماليةاألوراقعائدات

داتوالسنالخزانةاذوننصيبانخفضالمستثمرينعودة

2021يونيوفي٪34.4الياالصولإجماليمنالحكومية

.2020يونيوفي٪39مقابل

حيثاالصول،جودةمنمرتفعمستويمعذلكوتزامن

القروضإجماليمنالمنتظمةغيرالقروضنسبةاستمرت

2020/2019الماليالعامفي٪4اليلتصلاالنخفاضفي
ةبنسباالحتفاظمع-السابقالماليالعامفي٪4.2مقابل

الماليالعامفي٪95.2سجلتوالتيمرتفعةتغطية

-السابقالماليالعامفي٪97.6مقابل2020/2019
يونيوفي٪3.5لتسجلاالنخفاضفيالنسبةواستمرت

الةالفعاالقتصاديةالسياساتنتيجةذلكويأتي،2021

والبنكالحكومةاتخذتهاالتياالحترازيةواإلجراءات

االعمالقطاععلىكوروناجائحةتأثيرمنللحدالمركزي

.العائليوالقطاع

(٪)أهم بنود االصول 

في٪1.2ليسجلاالصولمتوسطعلىالعائدانخفض

الماليالعامفي٪1.8مقابل2020/2019الماليالعام

باحاالرصافيفياالنخفاضنتيجةذلكوجاءالسابق،

حقوقمتوسطعلىالعائدانخفضوكذلك٪،21بمعدل

2020/2019الماليالعامفي٪14.9ليسجلالملكية
قوقحارتفاعنتيجةالسابق،الماليالعامفي٪23.4مقابل

بتانسوتعد-األرباحصافيانخفاضوكذلكالمساهمين

وقحقمتوسطعلىالعائدواالصولمتوسطعلىالعائد

لغوالباالمقارنةدوللمجموعةالمتوسطمنأعلىالملكية

هامشصافىحققوقد-التواليعلى٪،10.2و٪،1.1

مقابل2020/2019الماليالعامفي٪3.7نسبةالعائد

.السابقالماليالعامنهايةفي4.1٪

الماليالمركزبنودأهمتطور
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عامًمالي

أصولًأخرى
استثماراتًماليةًوأذونًخزانة
قروضًوتسهيالتًالعمالءًوالبنوك
نقديةًوارصدةًلدىًالبنوك

لغ ارتفاع صافي قروض العمالء والبنوك بمعدل نمو ب

مقابل 2020/2019٪ في نهاية العام المالي 18.2

٪ في العام المالي السابق10.9

نمومعدللتسجلاالرتفاعفيالودائعواستمرت

األمر،2020بيونيومقارنة2021يونيوفي22.3٪

لقطاعافيالمختلفةوالقطاعاتاألفرادثقةيعكسالذي

مدويعتهذاكورونا،جائحةتداعياتمعحتىالمصرفي

دركمصاساسيبشكلالودائععلىالمصرفيالقطاع

لةبالعمالعائليالقطاعودائعتمثلحيثللتمويل،

وهوالودائع،إجماليمن٪68نحوواألجنبيةالمحلية

لىإمستقرةالمصرفيالقطاعتمويلمصادريجعلما

٪14يةاالجنببالعملةالودائعنسبةبلغتوقدكبير،حد

.الودائعإجماليمن

٪ 19.5استمرار الودائع في الزيادة بمعدل نمو بلغ 

٪ في 9.1مقابل 2020/2019في نهاية العام المالي 

ات العام السابق ليرتفع نصيبها من إجمالي االلتزام

٪77.1٪ مقابل 78.7وحقوق المساهمين إلى 

إنخفاض مؤشرات الربحية في العام المالي 

نتيجة إلنخفاض صافي االرباح2020/2019 (٪)تطور معدل نمو القروض والودائع 

.األخريللبنوكديسمبر31وللدولةالمملوكةللبنوكيونيو30فيينتهيالماليالعام20
.بنوك4لعددمبدئيةوبياناتبنك34لعدد2020/2019الماليالعامفيالمدققةالماليةللقوائموفقا21
.IFRS9الماليةللتقاريرالدوليةللمعاييروفقا22

وتمثل-السابقالماليالعامفي22٪6.3مقابل٪17.1نمومعدلمحققا20212020/2019الماليالعامنهايةفيجنيهترليون6.2ليسجلالمصرفيالقطاعاصولإجماليارتفاع

7.9ليسجلالزيادةفيالقطاعاصولإجمالياستمروقد-االسمياإلجماليالمحليالناتجمن٪106.2والمالي،النظاماصولإجمالي٪من89.8نسبةالمصرفيالقطاعاصول

.2021يونيوفيجنيهترليون
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(٪)تطور مؤشرات الربحية  لكية نسبتا العائد علي متوسط االصول ومتوسط حقوق الم(٪)مصادر اإليرادات والمصروفات 

-2020في القطاع المصرفي لبعض الدول في ديسمبر 
(٪)لمصر 2019/2020والعام المالي 
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المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 

مخاطر السوق
مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

المخاطركافةإدارةالمصريالمصرفيالقطاعاستطاع

كلوهيبنظمالمركزيالبنكاهتمامالييرجعماوهوبكفاءة،

أخذااالستراتيجياتبناءعلىوحثهمبالبنوك،المخاطرادارة

االعمال،طبيعةتواجههاالتيالمخاطرحجماالعتبارفي

ورتطولقدالمخاطر،إلدارةالمؤسسيالبناءالىباإلضافة

بصورةالمخاطرإدارةفيالمصرفيالقطاعوكفاءةأداء

مناطرالمخإلدارةاالساسيةالبنيةتطويرعلىمعتمدا ًكبيرة

طر،المخالقياسالمتطورةالنظماقتناءعلىالتركيزحيث

طر،المخاانواعمختلفإلدارةالالزمةاالستراتيجياتووضع

وناكورجائحةظروففيالتشغيلبمخاطراالهتمامزيادةمع

توفيربالبنوكوالزامالبشرىالعنصرتأهيلوكذلكالحالية،

وادارةالرقابةوظائففيخاصة ًلهوالمتميزالالزمالتدريب

.المخاطر

نماالئتمانمخاطرالىالبنوكتتعرض

عنتنتجوالتيالقروض،محفظةخالل

وقدالسداد،عنالعمالءتوقفاحتمال

تريليون2.2نحوالقروضمحفظةبلغت

2019/2020الماليالعامنهايةفيجنيه

ةنهايفيجنيهتريليون1.9بنحومقارنة

٪،19.2نمووبمعدلالسابقالماليالعام

حونلتبلغالنموفيالمحفظةواستمرت

،2021يونيوفيجنيهتريليون2.9

محفظةمناألكبرالنصيبويتجه

بنحوالمؤسساتتمويلنحوالقروض

منكلنصيببلغحينفي٪،70.6

ومحفظةاالستهالكية،القروضمحفظة

يةومتناهوالصغيرةالمتوسطةالشركات

على٪،11.9و٪17.5نحوالصغر

.التوالي

محفظة 

القروض

2021توزيع محفظة القروض في يونيو 

عمالنموفيللبنوكاالئتمانمحفظةواستمرت

استمرتكماالقطاعات،لكافةالتمويلتوفير

ةوالتجزئالمؤسساتمنكلمساندةفيالبنوك

والصغيرةالمتوسطةوالشركاتالمصرفية

بهاالزمالتيالنسبةلتحقيقوذلكالصغرومتناهية

ظةمحفنسبةتكونبأنالبنوك،المركزيالبنك

رالصغومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالشركات

محفظةصافىمن-٪20منزيادتهابعد-25٪

،2020ديسمبرنهايةفيللمركزوفقاالقروض

نهايةحتىةالنسبتلكبتحقيقالبنوكتلتزمأنعلي

.2022ديسمبر

أدنىكحد٪10نسبةبتوجيهالبنوكإلزامتمكما

محفظةصافيمنالصغيرةوالمنشآتللشركات

روغيالمباشرة)االئتمانيةوالتسهيالتالقروض

وتم،2020ديسمبرنهايةفيللمركزوفقا ً(المباشرة

اهيةمتنوالمنشآتالشركاتبتمويلللبنوكالسماح

منأقلمبيعاتحجمأقصىبحد)والصغيرةالصغر

مقوائعلىالحصولبدون(مصريجنيهمليون20

تقومأنعلىالحسابات،مراقبمنمعتمدةمالية

تلكلدراسةأخرىبدائلتوفيرعلىبالعملالبنوك

خداماستومنهابها،الخاصةالمخاطروتقييمالشركات

.الرقمياالئتمانيللتقييمالبديلةالبياناتوتحليل

(تريليون جنية)إجمالي القروض 

المؤسسات

ً٪70.6

القروضًاالستهالكية

ً٪17.5

المشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطةً

والمتناهيةًالصغر

ً٪11.9

المركزيالبنكجانبمنضوابطإصدارتمكذلك

خاللمنياالئتمانللتقييمالبديلةالبياناتالستخدام

على،2021فبرايرفيوذلكالرقمي،التقييمنماذج

غرالصمتناهيةللشركاتاالئتمانمنحيقتصرأن

مليون20السنويأعمالهاحجميبلغالتيوالصغيرة

أنمنها;محددةلشروطوفقا ًوذلكاألكثر،علىجنيه

يتمانوفقط،المحليةبالعملةالمباشرالتمويليكون

النماذجبتلكخاصةعملوإجراءاتسياساتوضع

يفالبدءعندواخطارهبهاالمركزيالبنكوموافاة

.استخدامها
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من٪63الخاصللقطاعالمقدمةالقروضنسبةبلغت

الماليالعامنهايةفيللعمالءالممنوحةالقروضإجمالي

٪57.1الىوصلتثم،2019عامفي٪62.1مقابل2020

نممرتفعبمستويالمحفظةوتتمتع،2021يونيونهايةفي

ماليإلجالمنتظمةغيرالقروضنسبةانخفضتحيثالجودة،

٪4الى2018/2019الماليالعامفي٪4.2منالمحفظة

االنخفاضفيواستمرت،2020/2019الماليالعامفي

ةالممثلالتغطيةنسبةوسجلت،2021يونيوفي٪3.5لتسجل

غيرالقروضإجماليالىالقروضمخصصاتإجماليفي

مقابل2019/2020الماليالعامنهايةفي٪95.2المنتظمة

يونيونهايةفي٪94سجلتثمالسابق،العامفي97.6٪

2021.

(٪) جودة االصول

عامًمالي

يونيوً

2021

عملةًمحليةً
81.5٪

أكثرًمنًسنة

64.1٪

أقلًمنًسنةً
35.9٪

عملةًأجنبيةً
18.5٪



المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 

مخاطر السوق
مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

الكيةاستهألغراضالممنوحةبالقروضيتعلقوفيما

ةبنسبالشخصيةالقروضفيتتركزوالتي-

نسبةزادتفقد-٪8.9بنسبةوالعقارية٪،80.3

يةالشخصالقروضبمحفظةالمنتظمةغيرالقروض

يونيونهايةفي٪3.8نحولتسجلطفيفةزيادة

2020ديسمبرنهايةفي٪3.7بنسبةمقارنة2021

ممنوحالقروضهذهمنكبيرجانبأنعنفضال ً-

ودائعبضمانأوالراتبعنالتنازلبضمان

مخاطرمنالحدفييساهمماوهوادخاروشهادات

بالحدالبنوكالتزاممعوذلكالتسهيالت،تلك

الممنوحةالقروضاقساطإجماليلنسبةاالقصى

إجمالينم٪50الىاستهالكيةألغراضلألفراد

لفئةمويلالتتعثربنسبيتعلقوفيما-الشهريالدخل

التمويلمبادرةإطارفيالدخلومحدوديمتوسطي

العائدأسعارالنخفاضوذلكضئيلةفمازالتالعقاري

.بالسدادالعمالءوالتزامعليهاالمطبقة

تحقةالمساألراضيأقساطبتمويلللبنوكالسماحتمكما

منمةقائائتمانيةتسهيالتعلىالحاصلينعمالئهاعلى

داتالوحإنشاءمجالفيالعاملةالعقاريةالتنميةشركات

اتالمحددبعضضوءفيوذلكبيعها،بغرضالسكنية

.والشروط

رفيالمصالتمويلوقواعدضوابطبعضتعديلتموقدهذا

فيالعاملة2021فبرايرفيالعقاريةالتنميةلشركات

النحوعلىبيعهابغرضالسكنيةالوحداتإنشاءمجال

:التالي

مملوكةالسكنيةالوحداتعليهاالمقاماألرضتكونأن

ةالجهمنتخصيصقراربهاصدرأوالمقترضةللشركة

العقاريةللمشروعاتتمويلمنحإمكانيةمعلها،المالكة

دارةجتوافرمنالتأكدشريطةوذلكالمشاركة،علىالقائمة

.األطرافلكافةمرتفعةماليةومالءةجيدةوسمعةائتمانية

نسبه القروض غير المنتظمة للمؤسسات و للقروض

(٪)االستهالكية 

ةللمحفظالمنتظمةغيرالقروضنسبةسجلتكما

مقارنة2021يونيوفي٪2.5للمؤسساتاالئتمانية

النسبةسجلتبينما،2020يونيوفي٪3.1بنسبة

٪3.8مقابل٪4.3االستهالكيةالقروضلمحفظة

ضالقرولمحفظةوبالنسبةالمقارنة،فترةلنفس

اهيةومتنوالصغيرةالمتوسطةللمشروعاتالممنوحة

تمالتيالتالتسهيفيالتعثرنسبةبلغتفقدالصغر،

٪0.8نحومقابل٪0.3نحو2020عامخاللمنحها

المؤشراتتلكتحسنويظهرالسابق،العامخالل

،المحفظةفياالئتمانلمخاطرالبنوكإدارةكفاءة

وتنويعوالعمالءالسوقلظروفالجيدةوالدراسة

.متوازنةبصورةالمحافظ

فيهتودعالمشروعلخدمةخاصحساببفتحالبنكويقوم

ةالمخصصالذاتيةالشركةوأموالالمشروعمتحصالتكل

ميتمدينجاريأخرحسابفتحوكذلكوغيرها،للمشروع

تلكتستخدموالالبنك،منالمقدمالتمويلصرفخاللهمن

نية،المديوسدادأوالمشروععلىاإلنفاقفيإالالحسابات

بهقرتلماوفقاالمشروعمنتنفيذهتممامعيتناسبوبما

.االستشاريةالجهة
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ضمانشركةمنالصادرةالضماناتمعالجةيتمحيث

بنكاللتوظيفاتاألقصىالحدحسابعنداالئتمانمخاطر

كمابهالمرتبطةواألطرافوالعميلالواحدالعميللدى

:يلي
مخاطرضمانشركةبكفالةالمغطىالجزءاستبعاد-

وأالواحدالعميللدىالبنكتوظيفاتمناالئتمان

،بهالمرتبطةواألطرافالعميل

السابقدللبنوفقاالمستبعدةالكفاالتأرصدةإضافةو-

مخاطرضمانشركةلدىالبنكتوظيفاتإلى

داتبتعهالمغطاةتلكمنهايستبعدأنعلىاالئتمان

.المصريالمركزيالبنك

انضمشركةضماناتلحسابالبنوكتوجيهتمكما

القصوىالحدودحسابلدىاالئتمانمخاطر

واألطرافالواحدالعميللدىالبنكلتوظيفات

المرتبطة

معتتماشىأنىعللهمالمستقبليةالنقديةللتدفقاتوفقا ًالعمالءكافةمعللتعاملالمناسبةاإلجراءاتحديدت-

.السدادعلىقدرتهم

الحاليةتهمقدرمعيتناسباالئتمانيةللتسهيالتجديدهيكلإلىالوصولبهدفالعمالءمديونياتهيكلةإعادة-

وفقا ًذلكوالسابقةالفترةخاللنشاطهمتأثرالذينللعمالءخاصةعنايةإيالءمعالسدادعلىوالمستقبلية

.محددةلبدائل

ذلكديُعفال-العميللدىماليةصعوباتوجوددون-السدادفيواالنتظامالمديونيةهيكلةإعادةحالةفي-

.االئتمانيةللمخاطرالجوهريةالزيادةمؤشراتمنمؤشرا ً

علىمةاألزتأثيرلتحديدتحملاختباراتوإجراءالحالية،لألزمةالمصاحبةالكليةالمخاطروتحليلدراسة-

.محتملةخسائرأيةمعللتعاملخططووضعاالئتمانية،المحفظة

مناسبةةتغطيبنسبواالحتفاظدقةأكثربصورةالمخصصاتوتكوينالعمالءتصنيففيالبنوكاستمرتوقد

صدرأفقداالئتمانمخاطرمنوللتخفيفاالزمات،فتراتفياالئتمانيةالمخاطرزيادةالحتمالالتحوطمنكنوع

تدفقاتهمتأثرتالذينالعمالءبدعمتتعلقوالتي،2020سبتمبر14بتاريختعليماتالمصريالمركزيالبنك

سبتمبرفيأشهر6لمدةلهماالئتمانيةاالستحقاقاتتأجيلفترةانتهاءبعدكورونافيروسازمةخاللالنقدية

:يليبماالبنوكإلزامتمحيث،2020
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2020ديسمبرً

ي نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض ف

(٪)القطاع المصرفي لبعض الدول 

الخسائراحتسابفيالمستخدمةالنماذجمراجعة-

فيؤخذتلمالتيالعناصروتحديدالمتوقعةاالئتمانية

مةسالمنوالتحققالنماذجهذهتصميمعندالحسبان

انيةاالئتمالخسائراحتسابفيالمستخدمةالمنهجية

.المتوقعة
نظموكفاءةوكفايةجودةقياسمنالتحقق-

تخدمةالمسوالمستقبليةالحاليةوالمعلوماتالمعلومات،

.النماذجتصميمفي

واحتساباالصولجودةمنالتحققإطاروفي

ا المتوقعةاالئتمانيةالخسائر قاريرالتلمعيارطبقا

IFRS))الدوليةالمالية خاللصحيحةبصورة𝟗

سبتمبر21بتاريخالبنوكتوجيهتمفقداالزمات،

:يليبماالقيامضرورةنحو2020

5

3.9

3.3

3.8

3.1

2.72.5
3

3.9

3.4

3.5

3.8
4.14.3
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يونيوديسمبريونيوديسمبر

نسبةًالقروضًغيرًالمنتظمةًللمؤسسات

نسبةًالقروضًاالستهالكيةًغيرًالمنتظمة



40.344.4
53.845.5

67.767.771.5

73.2

2018201920202021

نسبةًالسيولةًبالعملةًالمحلية

نسبةًالسيولةًبالعملةًاألجنبيةً

المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 
مخاطر السوق

مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

3بازل 

(٪)نسب السيولة مؤشراتالمصرفيللقطاعالسيولةمعدالتتظهر

يالمركزالبنكمنالمقرراألدنىالحدتفوقمرتفعة،

ولةالسينسبةارتفعتحيثللسيولة،بازلومقررات

الماليالعامفي٪53.8الىالمحليةبالعملة

-السابقالماليالعامفي٪44.4مقابل2020/2019
اتوالسندالخزانةاذونفيالتوظيفاتلزيادةنتيجة

٪45.5لتسجلمرتفعمستويعندواستمرت-الحكومية

لةبالعمالسيولةنسبةارتفعتكذلك،2021يونيوفي

2020/2019الماليالعامفي٪71.5الىاالجنبية
فيواستمرتالسابق،الماليالعامفي٪67.7مقابل

كنتيجة،2021يونيوفي٪73.2لتسجلاالرتفاع

عودةمعاألجنبيالنقدمصادرتدفقاتالستمرار

.المحليالخزانةاذونلسوقاألجانبالمستثمرين
عامًمالي

2021يونيوً

تطبيقاةالمقررالسيولةبنسبيتعلقوفيما

نسبةبلغتفقد،3بازللجنةلمقررات

بةونسالمحليةبالعملةالسيولةتغطية

بنساألجنبيةبالعملةالسيولةتغطية

فيالتوالي،على٪،169.6و1017.4٪

بلغتكذلك،2020/2019الماليالعام

ملةبالعالمستقرالتمويلصافىنسبة

٪260.6نسباألجنبيةوبالعملةالمحلية

علىالمالي،العامنفسفي٪165.9و

نمالمقررةالنسبيفوقماوهو.التوالي

.بازللجنةقبل

المصرفيالقطاعتمتعالمؤشراتهذهوتظهرهذا

فياستغاللهامنيمكنهماوهوعالية،سيولةبمعدالت

لكافةلةالسيووتوفيرواالستثماراتالتوظيفاتمنمزيد

اموهولديه،السيولةمخاطرانخفاضوكذلكالقطاعات،

تشملوالتيبالبنوك،السيولةإدارةسياساتجودةيعكس

نموااللتزاماتاالصولاستحقاقاتآجالبينالموائمة

حدودواعتماداالستحقاقات،آجالسلممراقبةخالل

قياموكذلكوالتراكمية،الجاريةالفجواتإلجماليقصوى

راتواختباسيناريوهاتبإعدادمستمرةبصورةالبنوك

ىلدالسيولةبموقفالخاصةباالفتراضاتالضغوط

.العائدبأسعارالخاصةوالتوقعاتالبنك

في٪46.4للودائعالقروضإجمالينسبةبلغتوقدهذا

الماليالعامفي٪46.7مقابل2020/2019الماليالعام

،2021يونيوفي٪50.8لتسجلوارتفعتالسابق،

إجمالينسبةبلغتفقدالعملةنوعمستوىوعلي

في٪42.3المحليةبالعملةالودائعإجماليالىالقروض

الماليالعامفي٪40.1مقابل2020/2019الماليالعام

كما،2021يونيوفي٪47.9لتسجلوارتفعتالسابق،

عملةبالالودائعإجماليالىالقروضإجمالينسبةبلغت

مقابل2020/2019الماليالعامفي٪68.9االجنبية

٪68.8النسبةوسجلتالسابق،الماليالعامفي74.7٪

.2021يونيوفي

39.940.142.347.9

67.5
74.768.968.8

46.246.7
46.4

50.8

2018201920202021

ليةاجمالىًالقروضًبالعملةًالمحليةًالىًالودائعًبالعملةًالمح

جنبيةاجمالىًالقروضًبالعملةًاالجنبيةًالىًالودائعًبالعملةًاأل

اجمالىًالقروضًالىًاجمالىًالودائع

(٪) نسبة القروض الى الودائع

المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 
مخاطر السوق

مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

يونيوفيالمخاطربأوزانالمرجحةالعرضيةوااللتزاماتاالصولإجماليمن٪1.7السوقمخاطرنسبةتمثلحيثالسوق،مخاطرمنمنخفضمستويالمصرفيالقطاعيواجه

وأسعارالصرفأسعارتحركاتوتعدهذا.االستثماراتإجماليمن٪1تتعدىالوالتيوالخسائراألرباحخاللمنالعادلةالقيمةمحفظةفيالبنوكتوظيفاتلحجمنتيجة،2021

.البنوكلديالسوقمخاطرتسببقدالتياألساسيةالمصادرالماليةاالصولوأسعارالعائد

-األجنبيالنقدمصادرتدفقاتاستمرارساهمالصرف،سعرجانبفعلي
توتحويالالسويس،وقناةالبتروليةغيرالصادراتإيراداتفيمتمثلة

االستثماراتوعودةالمباشرةاألجنبيةواالستثماراتبالخارج،العاملين

في-ليةالدواالحتياطياتصافيارتفاعاليباإلضافةالمحافظفياألجنبية

لدىاألجنبيةاالصولصافيعليانعكسماوهوالصرف،سعراستقرار

122مقابل2020ديسمبرفيجنيهمليار271ليسجلارتفعوالذيالقطاع

.2021يونيوفيجنيهمليار252نحووبلغ،2020يونيوفيجنيهمليار

الظروفنتحسمعتوسعيا ًاتجاها ًالنقديةالسياسةاتخذتفقدالعائد،أسعارجانبوعلى

التجاهاذلكفيواستمرتالصرف،سعرواستقرارالتضخممعدلوانخفاضاالقتصادية

ثارآلتخفيف-العائدأسعارتثبيتتمحيث2020نوفمبروحتي-كوروناجائحةاندالعمع

نوكالبقدرةساهمتفقدذلك،اليباإلضافة.العائليوالقطاعاألعمالقطاععلىالجائحة

ترةالفخاللولاللتزاماتلالصولالكفءواإلدارةالعائد،أسعارباتجاهاتالتنبؤعلى

السوقلمخاطرتعرضهاانخفاضفيالماضية

عامًمالي

2021يونيوً
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14.613.2

2018201920202021

القاعدةًالرأسماليةًالىًإجمالىًاالصولًالمرجحةًباوزانًالمخاطر

الشريحةًاالولىًمنًراسًالمالًالىًإجمالىًاالصولًالمرجحةًبأوزانًالمخاطر

راسًالمالًالمستمرًالىًإجمالىًاألصولًالمرجحةًبأوزانًالمخاطر

المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 
مخاطر السوق

مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

المالءة المالية

مخاطر التشغيل والمخاطر

التكنولوجية وأمن 

المعلومات 
مخاطر السوق

مخاطر 

ة السيول
مخاطر 

االئتمان

.التشغيلوعملياتوالمعلوماتللبياناتنسخوجودعلىوالتأكيدالبديلةالمواقعوتوافراألعمال،استمراريةلخططالمستمروالتحديثاالختبار

للبياناتواألمنيةالحماتوفيروكذاللعمالء،البنكيوالموبيلبعد،عناألعمالإجراءاتإنهاءعلىاالعتمادوتأمينالبنكياإلنترنتمثلالبديلةاإللكترونيةالقنواتإتاحة

.والمعلومات

الصرافناتلماكيالفوريةوالتغذيةطلباتهموتنفيذوتوجيههمالعمالءمعللتواصلالساعةمدارعلىبالبنوكالخاصةاالتصالمراكزعملاستمرارمعاألعمالتوقفعدم

.لياآل

لعمالء وذلك من خالل تقديم خدمات مميزة ل-خاصة في ظل تداعيات الجائحة -استمرت البنوك في تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التي يواجهها القطاع 

:والحفاظ على الموارد البشرية للبنك، وتعمل البنوك بصورة دائمة على التخفيف من مخاطر التشغيل وذلك من خالل

.متطلباتمنيلزمماوتوفيرإجراءاتمنيلزمماواتخاذوالعمالء،الموظفينبينالفيروسانتشاربمخاطرالتوعيةاستمرار

تصحيحية،إجراءاتنميلزمماالتخاذمسبباتهاوتحديدوتحليلهاالتشغيلبمخاطرالمتعلقةاألحداثتسجيلعلىالتركيزوكذاالقطاعداخلالمخاطرثقافةنشرعلىالتركيز

.التشغيليةباألحداثبياناتبقاعدةواالحتفاظ

.البنكإدارةومجلسالمخاطرلجانعلىوالعرضالرئيسيةالتشغيلمخاطرمؤشراتومتابعةوالرقابةللمخاطرالذاتيالتقييم

البنكابعويتالمصرفي،القطاععلىاإللكترونيةللهجماتالضارةالتأثيراتمنللحدالمصرفية،المعامالتلتأمينبدورهلياآلالحاسبلطوارئاالستجابةمركزويقومهذا

تموقدهذامصرفي،البالقطاعالتشغيلمخاطرمنللتخفيفبداخلهاسليمةحوكمةنظمتطبيقوتدعيمبهاالداخليةالرقابةنظمبتقويةالمتعلقةالموضوعاتفيالبنوكالمركزي

.المصرفيالقطاععلىاإللكترونيةللهجماتالضارةالتأثيراتمنوالتخفيفالتشغيلمخاطرمنوالتخفيفمراقبةاجلمناللجانمنالعديدتشكيل

(٪) الرافعة المالية 

ايةكفبمعدلالمصرفيالقطاعيحتفظ

الماليالعامفي٪20.1بنسبةالماللرأس

البنكمنمقررأدنىحدمقابل-2020

وذلك-٪12.5المصريالمركزي

العامنهايةفي٪17.7بنسبةمقارنة

كفايةمعدلسجلوقد،2019المالي

يونيونهايةفي٪19نسبةالمالرأس

المالرأسفيالتركزمع،2021

رةقدالىيشيرماوهوالمستمر،األساسي

الرأسماليةقواعدهاتدعيمعلىالبنوك

ةواالدارالربحيةتعظيمخاللمنذاتيا ً

يفالتوسعوبالتاليللمخاطر،الجيدة

رأكبقدروتحملواالستثماراتاالقراض

.المخاطرمن

عدم2021ينايرفيالمركزيالبنكقرروقدهذا

العامأرباحمننقديةتوزيعاتبإجراءللبنوكالسماح

علىللتوزيعالقابلةالمحتجزةاألرباحأو/و

نوكللبالرأسماليةللقاعدةتدعيما ًوذلكالمساهمين،

جائحةاستمرارنتيجة-المحتملةالمخاطرلمواجهة

للعاملينتوزيعاتبإجراءالسماحمع-كورونا

السماحتمكمااإلدارةمجلسمكافأةصرفوكذلك

يالمالالعامعنللمساهمينأسهمتوزيعاتبإجراءات

2020.

لتعمحيثهاما ،مؤشرا ًالماليةالرافعةتمثلكما

لاالصوحجمقورنماإذاعاليةماليةبرافعةالبنوك

منالمقدمالمالرأسحجمإلىالبنوكبحوزةالتي

نسبةةبمراقبالبنوكتلتزمأنيجبولذلكالمساهمين،

ماليالالعامفيالنسبةوصلتحيثالمالية،الرافعة

٪3رقابيأدنيحدمقابل-٪7.7الى2019/2020

السابق،الماليالعامفي٪7.1بنسبةمقارنةوذلك-

.2021يونيوفي٪6.9النسبةوسجلت

(٪) كفاية رأس المال 

عامًمالي

ويوني

صرفيةالمالنظماستقرارللبنوكالماليةالمالءةتدعم

مواجهةعلىالبنوكأموالرؤوسقدرةخاللمن

عنها،تنتجقدالتيالخسائروتحملالمخاطر

فيهالنشاطوتأديتهااستمراريتهاتدعيموبالتالي

ةوالقدرالخارج،معوالتعامالتالمصرفيالسوق

علىللحصولالمالأسواقالىالوصولعلى

منتؤديهماالىإضافةالحاجةعندالالزمةاالموال

.المصرفيالقطاعمعالمتعاملينثقةزيادة

منكالبنوإعفاءفترةمدالمركزيالبنكقرركذلك

معيارحسابلدىالترجيحيالمخاطروزنحساب

التالتسهيإجماليتجاوزقيمةعلىالمالرأسكفاية

واألطرافعميل50ألكبرالممنوحةاالئتمانية

البنكمحفظةمن٪50نسبةعنبالبنكبهالمرتبطة

.2022ديسمبرنهايةحتىاالئتمانية

6.3

7.1
7.7

6.9

2021يونيو201820192020ً

عامًمالي
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كفاية 

رأس 

المال



فيللقطاعالماليالمركزإجماليمن٪70.5إلينصيبهاارتفعحيث،23المصرفيللقطاعالماليالمركزقائمةبنودمنكبيرةنسبةعلىمحلياالنظاميةاألهميةذاتالبنوكتستحوذ

واذونالماليةاالستثماراتإجماليمستويعلي٪71.7وتمثلالعمالء،القروضمحفظةصافيمستوىعلى٪68.7السوقيةحصتهابلغتكما،2020/2019الماليالعام

.القطاعارباحصافيفي٪63.2بنحووتساهمهذا٪،69.8البنوكتلكفتمثلالودائعمستويعليأماالخزانة،

ا   (DSIBs)تحليل أداء البنوك ذات األهمية النظامية محليا

ذلكويرجعالسابق،الماليالعاممقابل2020/2019الماليالعامفيانخفاضامؤشراتهاشهدتحيثمحليا،النظاميةاألهميةذاتالبنوكمستويعليالربحيةمؤشراتتأثرتوقد

افيصحققحينفي.السابقالماليالعامعنالملكيةحقوقمتوسطعليوالعائداألصولمتوسطعليالعائدمنكالانخفاضفيساهممما٪،17.4بمعدلالربحصافينموالنخفاض

بمقدارالعائدهامشصافينسبةفيالطفيفاالنخفاضفيساهممما٪17.5بلغوالذيللعائدالمدرةاألصولمتوسطنمومعدلمنأقليعدوالذي٪،5.1بمعدلنموالعائدمنالدخل

2019/2018الماليينالعاميننهايةفي٪2.6عندنسبيا ًمستقرةالقروضإجماليإلىالمنتظمةغيرالقروضنسبةاستمرتاألصول،جودةمؤشراتجانبوعلى.0.4٪
.2020/2019و

(٪)مؤشرات السالمة المالية للبنوك ذات األهمية النظامية محليا 

.2020/2019الماليللعاموفقا ًوذلكالقطاع،مستوىعلىبنكألكبر٪1وواحد،لبنك٪0.75وبنوك،أربعلعدد٪0.25بينتتراوحإضافيةمالرأسمتطلباتبتكوينمحلياالنظاميةاألهميةذاتالبنوكتقوم23
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بمقدارالمقارنةعاميبينواألجنبيةالمحليةبالعملتينالسيولةنسبتيتحسنفيالحكوميةالدينأدواتفيالماليةاالستثماراتمحفظةزيادةساهمتالسيولة،مؤشراتجانبعليأما

السيولةتغطيةنسبةتراجعتحينفي،2020/2019الماليالعامفي٪1522.4لتسجل٪،617.8بنحوالمحليةبالعملةالسيولةتغطيةنسبةارتفعتكما.التواليعلى٪4.1و٪،10

الودائعإليالقروضنسبةارتفاعفيساهممما٪6.4بمقدارالودائعنمومعدلعنالمحليةبالعملةالقروضإجمالينمومعدلارتفعكما.٪157.3لتسجل٪39.7بنحواألجنبيةبالعملة

الودائعإليالقروضنسبةانخفاضفيساهممما٪8.4بمعدلاألجنبيةبالعملةالقروضنموانخفضحينفيالسابق،الماليبالعاممقارنة،2019/2020الماليالعامفيالمحليةبالعملة

.السابقالماليالعامفي٪46.8بنسبةمقارنة٪45.3اإلجماليالمستويعليالودائعإليالقروضنسبةوسجلتالسابق،الماليالعامعناألجنبيةبالعملة

معدالت النمو ألهم عناصر المركز المالي للبنوك ذات األهمية النظامية 

ا في العام المالي  (٪)مقارنة بالعام السابق 2020محليا
ز تطور نصيب البنوك ذات األهمية النظامية محليا من بعض عناصر المرك

(٪)المالى وقائمة الدخل للقطاع المصرفي 
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2021خالل عام 3ما تم إصداره من مقررات بازل 

البنوك ذات األهمية النظامية 

ا   D-SIBsمحليا

2017مايو

 concentrationمخاطر التركز إدارة 

risk

2019ابريل 

إدارة مخاطر السيولة

Liquidity risk (LCR & NSFR)

2016يوليو 2012ديسمبر  

CARالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال

 conservation bufferالدعامة التحوطية 

2016ابريل

 Leverage ratioالرافعة المالية 

2015يوليو

إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ

IRRBBبها لغير أغراض المتاجرة 

2018اكتوبر
ICAAPالتقييم الداخلي لرأس المال 

2016مارس

2019حتى 2012اإلطار الزمنى لتطبيقات بازل بالقطاع المصرفي المصري خالل الفترة من 

االنتهاء من إعداد ورقة مناقشة محدثة 

خاصة بتعديالت الرافعة المالية

إعداد ورقة مناقشة محدثة خاصة 

بتعديالت القاعدة الرأسمالية

إعداد ورقة استرشادية خاصة 

وك بالمخاطر المتعلقة بالمناخ ودور البن

المركزية والبنوك

إعداد ورقة مناقشة محدثة شاملة 

اإلطار الجديد لألسلوب المعياري 

لحساب مخاطر االئتمان

01

إعداد ورقة مناقشة بشأن متطلبات 

(الدعامة الثالثة)اإلفصاح 

ا وفقا ألحدث إصدارات  موضوعات جاري العمل عليها حاليا

بازل

بالقطاع 3تطورات تطبيقات مقررات بازل 

2021/2020العام المصرفي المصري خالل

02

"غيلالتشمخاطرقياسلالرقابيةالتعليمات“إصدار

ا وذلك2021ينايرفي 3بازلإلصالحاتوفقا

البنوكتلتزمبحيث.2017ديسمبرفيالصادرة

أسلوبمنبدالا المعيارياألسلوبباستخدام

ارإطفيالتشغيلمخاطرقياسلاألساسيالمؤشر

لبازلمقرراتالنهائيةاإلصالحاتمجموعةتطبيق

III،حتىاألوضاعلتوفيقفترةالبنوكمنحمع

اتباعاستمرارخاللهايتم2021ديسمبرنهاية

المتطلبلقياساألساسيالمؤشرسلوبا

.التشغيلمخاطرلمقابلةالرقابيالرأسمالي

01

ا و ريالمصالمصرفيالقطاعيهيئبما،الماليةمراكزهاوتقويةالبنوكلدىالمخاطرإدارةأطرتحسينوراءسعيا

يقومالقطاع،هذاوقوةصالبةمنيعززبشكلمحتملةماليةأزماتأيمواجهةفيكفاءتهمنويرفعويحصنه

،مصرفيةالللرقابةبازللجنةومنهاالمصرفيةالرقابةمجالفيالدوليةالممارساتبمتابعةالمصريالمركزيالبنك

.المصرفيالقطاعطبيعةمعويتناسبيالئمبماالممارساتهذهوأحدثأفضلتطبيقيتمحتى

يةالرقابالتعليماتوتحديثتطويرخاللمنالمصرفيالقطاعدعمعلىالمركزيالبنكيعملالسياقهذاوفى

ا بازللمقرراتالتطبيقيباإلطارالخاصة األمثلطبيقالتيحققبما،الشأنهذافيتطرأالتيالمستجداتمعتماشيا

.التنافسيةقدرتهمنويعززالقطاعهذاوكفاءةسالمةويضمنالمصرفيبالقطاعلها

وحتى2012عاممنذ3و2بازلمقرراتبتطبيقاتالخاصةالرقابيةالتعليماتمنالعديدإصدارتموقدهذا

استكمالجارىأنهاالعتبارفيأخذاا ،4ببازلتعرفوالتي(األزمةبعدما)3بازلإصالحاتبعضشاملة،تاريخه

3لبازمقرراتبباقييتعلقفيماوذلك،المصرفيةالرقابيةالقدراتلتدعيمالدوليينالخبراءمعالتعاون

ا المصرفيللقطاعبشأنهاتعليماتإصدارالمزمعمنالتي(األزمةبعدماإصالحات) بيعةطمعيتناسببماتباعا

.2023عامالىمدهتموالذىالمصرفيةبازللجنةقبلمنالمحددالزمنىبالجدولااللتزاممعالقطاع،

الالزمالالمرأسلقياسموحداسلوبليصبحالسابقةاالساليبمنبدال ًالجديدالمعيارياألسلوباستحداث

.التشغيلمخاطرلمقابلة

.تحسينًأساليبًمخاطرًاالئتمانًومنهاًاالسلوبًالمعياريًلتصبحًأكثرًحساسيةًلقياسًالمخاطر

.الماليةللرافعةإضافيةبدعامةعالميا ًالنظاميةاألهميةذاتالبنوكمطالبة

Outputالمخاطربأوزانالمرجحةاالصولعلىأدنىحدوضع floorالتقييمأسلوبتستخدمالتيللبنوك

دامباستخمقارنةالمالرأسمتطلباتفيوفرتحقيقمنالبنوكاستفادةمنالحدبهدفوذلك،الداخلي

.المعيارياألسلوب

واألسلوبياألساسباألسلوبالمقابلةلألطرافاالئتمانيالتقييمتعديلمخاطرلحسابالقائماألسلوباستبدال

Creditالمعياري Valuation Adjustment CVA.

.اجراءًتعديالتًرقابيةًعلىًالقاعدةًالرأسمالية

.تحديثًاساليبًقياسًمخاطرًالسوق

.تحديثًإطارًمتطلباتًاالفصاح

:حتى تاريخه2017من ديسمبر 3أهم مستجدات مقررات بازل 
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السوقمخاطربشأنمحدثةمناقشةورقة"إصدار

ا  األثرلدراسةونماذج"3بازلإلصالحاتوفقا

.2021يوليوفيبهاخاصة"QIS"الكمي

02

03

04

05



المصريزيالمركللبنكالجديدالقانونلتطبيقالالزمةالرقابيةوالتعليماتاللوائحإعدادمناالنتهاء

.المصرفيوللقطاع

الشخصيةمعلوماتوالالبياناتعلىالحفاظبكيفيةالعمالءوتوعيةالمصرفيةالثقافةنشرعلىالتركيز

.الماليالشمولتعزيزإطارفيوذلكالمصرفيةوعملياتهمبحساباتهمالخاصة

إصدارمعخاصة ًالعمالءبياناتوحمايةوأمنالسيبرانىاألمنلنظمالمستمرللتحديثالبنوكتوجيه

.الرقميةالمصرفيةوالمنتجاتالخدمات

المركزيكللبنالجديدالقانونلمتطلباتتنفيذاالرأسماليةوقواعدهاللبنوكالماليةالمراكزتدعيم

.المخاطرمواجهةعلىقدرتهاولتدعيمالمصرفي،وللقطاعالمصري

عددتقطابالسااللكترونيةالمدفوعاتنظمعلىواالعتمادالماليالشمولمفهومتطبيقفياالستمرار

.البنوكتقدمهاالتيالخدماتمناالستفادةعلىوحثهمالمتعاملينمنأكبر

ليالداخالتدقيقووظيفةالمخاطروإدارةالحوكمةنظموتقويةتحسينعلىالعملفياالستمرار

.القراراتاتخاذعمليةفيالمخاطروتضمين

القطـاعيواجههاالتيالتحدياتمنالرغموعلى

الماليةالبيئةفيللتغيراتكنتيجةالمصريالمصرفي

الختراقالمستمرةوالمحاوالتكوروناجائحةواندالع

يموتدعتطويرعمليةأنإالوالمعلومات،البياناتنظم

ومويقبكفاءة،تنفيذهاويتممستمرةالقطاعقدرات

المصرفيالقطاعوتزويدبتوجيهالمركزيالبنك

تعرضمنالحدشأنهامنالتيواإلجراءاتبالتعليمات

عهمواطالالخسائر،عنهاينتجقدالتيللمخاطرالقطاع

ثواالحداالمصرفيةالصناعةفيالمستجداتكلعلى

نميلزمماواتخاذالقطاععلىالتأثيرشأنهامنالتي

التداعياتمنللتخفيفمبكرة،أوقاتوفىإجراءات

ارواالستمرالقطاع،وسيولةومتانةقوةعلىوالحفاظ

ادياالقتصالنمومعدالتتحقيقفيبقوةالمساهمةفي

ويتوقعالقطاعات،كافةمساندةخاللمنالمستهدفة

قدرةوالوالكفاءةالقوةبنفسالمصرفىالقطاعيظلأن

ةوالمساهمالمحلياالقتصادتمويلفيدورهأداءعلى

.نموهمعدلدفعفي

كرالمباإلنذارونظمالتعافيوخططاالعمالاستمراريةخططواختباربتحديثاالهتماممنالمزيد

فيجهانتائواستخالصالمخاطرأنواعبمختلفالمتعلقةوالسيناريوهاتالضغوطاختباراتوإجراء

.المخاطرمنالتخفيفوعمليةالمقبولةالمخاطرمستوىتحديد

إدارةونظميةالمصرفالصناعةفيالمستجداتبكافةوتزويدهالبشرىالعنصرتطويرفياالستمرار

يالمصرفالمعهدكفاءةعلىاالعتمادخاللمنوااللتزاماتاالصولإدارةكفاءةوتحسينالمخاطر

.المصري

االتجاهات المستقبلية 
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ا  تحليل تطور وأداء القطاع المالي غير المصرفي: ثانيا

يةاألساسالركائزأحدالمصرفيغيرالماليالقطاعيُعد

متنوعةماليةأدواتمنيقدمهلماالمصري،الماليللنظام

منيمكنهماوهواالدخار،واالستثماربغرضومتطورة

يعززواالقتصادية،األنشطةمنللعديدالتمويلمصادرخلق

املويتكهذا.وتنوعاعمقا ًأكثرُكفءمالينظامُوجودمن

لليمثالمصرفيالقطاعمعالمصرفيغيرالماليالقطاع

تمثلكماالمالي،النظاماصولإجماليمن٪10.2نحو

استطاعوقد.المحليالناتجإجماليمن٪12.1نحواصوله

-األداءمستوىعليالحفاظالمصرفيغيرالماليالقطاع

بل-كوروناجائحةعلىالمترتبةالتحدياتظلفي

ي،الماضالعامأداءعلىتتفوقأنأنشطتهبعضواستطاعت

الماليالعامفيجنيهمليار709.3اليالقطاعاصوللترتفع
وذلك،2019بالعاممقارنة ً٪13.6بمعدل242020/2019

ئةالهيقبلمنالمنفذةاالحترازيةاإلجراءاتحزمهبفضل

عاتتبالحتواءالمصريةوالبورصةالماليةللرقابةالعامة

واألسواقاالنشطةواستقرارسالمةعلىوللعملالجائحة،

والتيسيرالعمالءإخفاقمخاطرمنللحدوكذلكالمالية،

ماتخدتطويراليالهيئةتتجهاالخر،الجانبوعلي.عليهم

ويرتطواالستثماريةالماليةاألدواتتنويعبهدفاالنشطة

منةعاليدرجةتحققالتيالماليةللخدماتالتحتيةالبنية

لبورصةشاملةهيكلةبإجراءالهيئةقامتكما،الرقمنه

فيمحوريدورمنلهالماالمتوسطةوالصغيرةالشركات

.المجاالتمختلففياإلنتاجعجلةودفعتنمية

8
9

.8
٪

1
0

.2
٪

أمينالتوشركاتالبريدقطاعياصولوتستحوذهذا

غيرالماليالقطاعاصولمن٪56.3نسبةعلي

مدفوعا ًالقطاعاصولنموجاءوقدالمصرفي،

،2020عامفيأنشطةاربعةقبلمناساسيةبصفة

الخاصة،التأمينصناديقالبريد،قطاعوهم

نسببالتأمين،وشركاتالتمويلي،التأجيروشركات

علي٪،12.4و٪،13.1و٪،15.6و٪،32.3

السوقيالمالرأسبلغذلك،جانبإلى.التوالي

25جنيهمليار650الرئيسيبالسوقالمقيدةللشركات

اإلجماليالمحلىالناتجمن٪11.1يمثلوبما
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صناديق التأمين الخاصة

جهات التمويل متناهي الصغر

اصول القطاع المالي غير المصرفي

إجمالي اصول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي والعمق المالي لكل نشاط في العام المالى 

2020/2019

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

.المصرفيغيرالماليالقطاعاصولإجماليداخلالسوقيالمالرأستضمينيتمال25
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.المصرفيغيرالماليالقطاعأنشطةلباقيبالنسبةديسمبر31والحكومية،التأمينصناديقوبعضالتأمينوشركاتللبريدبالنسبةيونيو30فيينتهيالماليالعام24
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:قطاع التأمين. 1

صناديق التأمين شركات التأمين

توزيع استثمارات شركات التأمين في العام المالي 

2020/2019(٪)

اذونًخزانهً

وسنداتً

حكومية

24.9

اسهمًوسنداتً

غيرًحكومية

19.0

االوعيةً

االدخاريةً

بالبنوك

19.2

شهاداتًاستثمارً

ومحافظًماليةًاخري

28.8

استثماراتً

أخرى

8.1

10.212.0

17.011.8

2.1
3.0

5.6
6.6

2019/20182020/2019

رأسًالمالًالمدفوع جملةًاالحتياطيات

أرباحًمرحلة صافيًارباحًالعامًقبلًالتوزيع

توزيع حقوق المساهمين خالل العام المالي 

(مليار جنيه)مقارنة بالعام المالي السابق 2020/2019

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري
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٪ في نهاية 9ارتفع اصول نشاط شركات التأمين بمعدل 

مقارنةا بالعام المالي السابق2020/2019العام المالي  

فيجنيهمليار128.6التأمينشركاتاصولإجماليبلغحيث

علىالتأمينشركاتاصولوتمثل،2020/2019الماليالعام

قطاعاصولمن٪56.4نحواألموالوتكويناألشخاص

بلغنموبمعدلمقارنة ً٪،11.5نموبمعدلالتأمينشركات

.والمسئولياتالممتلكاتعلىالتأمينشركاتالصول5.7٪
-االصولإجماليمن٪83.8التأمينشركاتاستثماراتوتمثل
٪59ةنسبعلىاألشخاصعلىالتأمينشركاتتستحوذحيث

اتوالسندالخزانةاذونعلىاالستثماراتتلكوتتوزع-منها

توالسنداواألسهمالبنوك،لدىاالدخاريةواألوعيةالحكومية،

يةالمالوالمحافظاالستثمارصناديقووثائقالحكومية،غير

.األخرى

جنيهمليار95.3االلتزاماتإجماليبلغالمقابل،وفى

إجماليشكلبو-2020/2019الماليالعامنهايةفي

نحوبهامناألكبرالنصيبالوثائقحملةحقوقتمثل

٪12نموبمعدلوجنيهمليار77.2ليسجل٪،81.1

قحقوإجماليسجلكما-السابقالماليبالعاممقارنة

٪4.5انخفاضبمعدلجنيهمليار33.4المساهمين

المالرأسويمثل-السابقالماليبالعاممقارنة ً

يليهالمساهمين،حقوقإجماليمن٪36نسبةالمدفوع

فياالنخفاضويرجع-٪35بنحواالحتياطياتجملة

اتاالحتياطيجملةتراجعإلىالمساهمينحقوقإجمالي

.٪30.6بمعدل

أداءً تحقيقفيالتأمينشركاتنشاطاستمر

المميزباألداءمدفوعا،2020عامخاللجيدا ً

منالرغمعلي–االقتصاديةللقطاعات

اطالنشيساهمحيث–كوروناجائحةتحديات

هاليتعرضالتيالمخاطرحدةتخفيففي

منمويمكنهاالقتصادية،المؤسساتواألفراد

أهمأحديجعلهممااسرع،بشكلالتعافي

فيالقطاعاتهذهواستمراراستقرارأدوات

لنموكبيرةفرصةهناكومازالت.أنشطتها

النشاطتطوراستمرارمعوذلكالقطاع،هذا

مثليواجهاالتيوالتحدياتاالقتصادي

اتالمنتجأهميةمنتزيدوالتيكوروناجائحة

دضماليةحمايةتوفيروضرورةالتأمينية،

االقتصاديجعلماوهوالمخاطر،منالعديد

ردالفانفاقمعدلارتفعوقدهذا.مرونةأكثر

منالفردنصيبليبلغالتأمينشراءعلي

العامفيجنيه399التأمينأقساطإجمالي

فيجنيه355مقابل2020/2019المالي

طةخنجاحبوادرالييشيرمماالسابق،العام

.تمعالمجفيالتأمينيالوعيزيادةفيالدولة

ةالرقابهيئةبقياممدعوماالجيداألداءوجاء

اإلجراءاتمنالعديدباتخاذالمالية

عليوالتيسيرالعملالستمراريةاالحترازية

أمينالتشركاتالهيئةالزامومنهاالمتعاملين،

ةإضافيمهلةالوثائقحملةمنعمالئهابمنح

اطأقسلسدادالتأمينبوثائقوردمابخالف

أمين،التوثائقوطبيعةلنوعوفقا ًالتأمين،

الستخدامالتأمينشركاتعمالءوتوجيه

اتبشركالمتاحةاإللكترونيالدفعوسائل

.التامين



٪14.3بلغبمعدلالتأمينأقساطإجماليقيمةارتفعتالنشاط،نتائججانبوعلى

يإجمالقيمةوارتفعتالسابق،بالعاممقارنة 2020/2019ًالماليالعامنهايةحتى

اتللشركالتأمينيالنشاطفائضتزايدكما.٪3.6حواليبمعدلالمسددةالتعويضات

بمعدلالعامأرباحصافيوارتفعالسابق،بالعاممقارنة ً٪25.4قدرهبمعدل

17.3٪.

الممتلكاتتأميناتشركاتمنالمحصلةاألقساطإجماليمستوىوعلى

السياراتوفرعمنها،٪20.2نسبةعلىالطبيالعالجيستحوذوالمسئوليات،

الماليالعامخاللوذلك٪،17.5علىوالحريق٪،18.4علىالتكميلية

تأميناتشركاتمنالمسددةالتعويضاتإجماليمستوىعلىأما.2020/2019

نسبةبالطبيالعالجلفرعمنهااألكبرالنصيبفجاءوالمسئوليات،الممتلكات

وذلك٪12.4بنسبةوالبترول٪،23.4بنسبةالتكميليالسياراتفرعثم٪،30.7

.الفترةنفسخالل

ينبملحوظفرقعلىتحافظاناألموالوتكويناألشخاصشركاتاستطاعتوقد

نسبةبلغتحيث،2020/2019الماليالعامخاللوالتعويضاتاألقساطمنكل

المسددة،للتعويضاتجنيهمليار9.7مقابلجنيةمليار18.5المحصلةاألقساط

جنيهمليار21.6بقيمةالممتلكاتتأميناتلشركاتالمحصلةاألقساطجاءتبينما

.العامخاللمسددةتعويضاتجنيهمليار9.2مقابل

صناديق التأمين شركات التأمين

(٪)النمو معدل

14.3

3.6

25.4

17.3

السنة المالية 
2020/2019

40.1

18.9

6

6.6

السنة المالية 
2019/2018

35.1

18.3

4.8

5.7

إجمالى األقساط

إجمالى التعويضات المسددة

فائض النشاط التأمينى

صافى أرباح النشاط

2020/2019مؤشرات نشاط قطاع شركات التأمين في العام المالي تطور أهم 

(٪-مليار جنيه )مقارنةا بالعام السابق 

22.3

16.713.8

10.8
9.4

10.0
5.95.3

لتأميناتًالممتلكاتًوالمسئولياتلألشخاصًوتكوينًاألمواللتأميناتًالممتلكاتًوالمسئولياتلألشخاصًوتكوينًاألموال

يونيو-ينايرًديسمبر-ينايرً

20202021

قيمةًاالقساطًالمحصلةًالتراكمية قيمةًالتعويضاتًالمسددةًتراكمية

ا لنوع النشاط  (  مليار جنيه)تطور قيمة األقساط المحصلة والتعويضات المسددة التراكمية وفقا

2021عاممناالولالنصففيا ًملحوظتقدماتحقيقالتامينشركاتاستطاعتقدو

النصفعن٪32.4نموبمعدلنيهجمليار24.5المحصلةاالقساطإجماليسجلحيث

2021عاممناالولالنصففيالتعويضاتإجماليارتفعتفيما،2020لعاماالول

.السابقللعامالفترةذاتخالل٪17.3نموبمعدلجممليار11.2لتحقق

شركات التأمين على األشخاص وتكوين األموال. 1

الماليالعامفي٪21.2المالرأسكفايةمؤشرسجل

كما،السابقالماليالعامفي٪25.7بمستويمقارنة 2020/2019ً

بالعاممقارنة٪3بانخفاض٪،16.4االصولجودةمؤشربلغ

دلبمعاالصولإجماليالرتفاعنتيجةالتراجعهذاوجاءالسابق،

.٪5.7بنسبةالمساهمينحقوقانخفاضمعبالتزامن11.5٪

سجليلالمقارنةعاميبين٪2.9بنحوانخفاضااالحتفاظمعدلشهد

انخفاضإلىيشيرماهوو،2020/2019الماليالعامفي62٪

مناصاألشخعلىالتأمينشركاتبهاتحتفظالتيالمخاطرةنسبة

.التأمينإعادةعملياتاستخدامخالل

طفيفةرةبصواإلنفاقمعدلانخفضفقدالربحية،لمؤشراتوبالنسبة

العموميةالمصروفاتالرتفاعنظرا ً-٪12.1ليسجل٪1بنسبة

صافيارتفاعمعدلمنأقليعدوالذي٪6.6بمعدلواإلدارية

المساهمينحقوقعلىالعائدمعدلارتفعكما-٪15.3البالغاألقساط

بمعدلالربحصافيارتفاعإطارفي-٪25.3ليسجل٪6.7بنسبة

عاميبينالمساهمينحقوقانخفاضجانبإلى٪،28.5نحوبلغنمو

بمستويمقارنة٪108.7السيولةمؤشرسجلكما–المقارنة

لاالصونسبةانخفاضإلىيشيربماالسابق،العامفي113.1٪

.االلتزاماتبإجماليمقارنة ًالسائلة

108.7

25.3

12.1

62.0

16.4
21.2

113.1 18.6 13.0 64.9 19.4 25.7

السيولة العائدًعلىًحقوقً

(الربحية)الملكيةً
معدلًاإلنفاقً

( الربحية)
نسبةًاالحتفاظً

(العجزًاالكتوارى)
جودةًاألصول كفايةًرأسًالمال

2020 2019

ن األموال فىيعلى األشخاص وتكوتطور مؤشرات السالمة المالية لقطاع شركات التأمين

(٪)مقارنة بالعام السابق 2020/2019العام المالى 

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري
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شركات التأمين على الممتلكات والمسؤليات. 2

2020/2019الماليالعامفي٪55المالرأسكفايةمؤشرسجل
يرجعماوهو-السابقالماليبالعاممقارنة ً٪1.9قدرهبارتفاع

لصافيالنسبيالثباتمع٪4بمعدلالمساهمينحقوقالنخفاض

التيالضمنيةالمخاطردرجةانخفاضإلىيشيرماوهو–األقساط

ودةجمؤشرجانبوعلى.الممتلكاتعلىالتأمينشركاتبهاتحتفظ

ليالماالمركزإجماليإلىالمساهمينحقوقنسبةانخفضتاالصول،

االصولإجماليبارتفاعمدفوعة٪،38.2لتسجل٪3.8بنسبة

.المقارنةعاميبينالمساهمينحقوقوانخفاض

سبةنانخفضتالفنية،المخصصاتكفايةلمؤشراتوبالنسبة

مقارنة٪5.1نحوبلغانخفاضبمقدار٪،54.8إلىلتصلاالحتفاظ

إلىيةالفنالمخصصاتنسبةانخفضتكما.السابقالماليبالعام

.٪404.2لتسجل٪29.8بنحوالتعويضاتصافيمتوسط

طفيفةبنسبةالخسارةمعدلارتفعالربحية،مؤشراتمستوىوعلى

وفى،2020/2019الماليالعامفي٪47.9ليسجل٪0.8بلغت

٪،16.4ليسجل٪0.4بنسبةاإلنفاقمعدلانخفضالمقابل

لتسجل٪0.4بنحوالمركبةالنسبةارتفعتللنسبتين،وكمحصلة

ليسجلالملكيةحقوقعلىالعائدمعدلارتفاعساهمكما.64.3٪

ةبنسبالسيولةمؤشرتراجعوأخيرا ً٪،1.8قدرهاوبزيادة٪،16.9

النمطيالمعدلمنأكبريظلولكنه٪،131.7إلىليصل13.9٪

(100٪).

131.7

16.9
64.3

47.9

188.7

404.2

54.8
38.2

55.0

145.6

15.1

63.9
47.0

196.3

434.0

59.8
42.0 53.1

لة
يو
س
ال

ىً
عل
دً
عائ
ال

ية
لك
لم
قًا

قو
ح

بة
رك
لم
ًا
بة
س
الن

رة
سا
خ
ًال
ل
عد
م

ةً
ني
لف
تًا

صا
ص
خ
لم
ا

طً
س
تو
لم

ط
سا
ألق
ًا
ى
اف
ص

ةً
ني
لف
تًا

صا
ص
خ
لم
ا

طً
س
تو
ًم
ى
إل

ت
ضا

وي
تع
ًال
ى
اف
ص

ظً
فا
حت
ال
ًا
بة
س
ن

ل
صو

أل
ةًا
ود
ج

ل
ما
ًال
س
رأ
ةً
فاي
ك

2020 2019

تطور مؤشرات السالمة المالية لقطاع شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى العام 

(٪)مقارنة بالعام المالي السابق 2020/2019المالى 

فقدمعقدة،اكتتابخطواتإلىتحتاجالوالتيالنمطيةالتأمينوثائقوتوزيعإصدارفيالرقميةالتكنولوجيااستخدامإلىالتأمينقطاعلتحولالهيئةدعمإطاروفي

موافقاتعلىالحاصلةالشركاتعددبلغوقدهذاإلكترونيا،بإصدارهاالمسموحالوثائقضمنالنمطيةالشخصيةالحوادثضدالتأمينوثيقةبإضافةالهيئةقامت

حوناإللكترونيباإلصدارموافقاتعلىالحاصلةللشركاتالتراكميالعددإجمالييكونوبذلكتأمين،شركات4نحو2020عامفياإللكترونيباإلصدارالهيئة

.بمصرالعاملةالتأمينشركاتمعظميمثلماوهوشركة،39

متناهيالتمويلوجمعياتشركاتتعاملإلتاحةوذلكالمركزي،البنكمعبالتنسيقالنمطيةالتأمينلوثائقاإللكترونيوالتوزيعاإلصداربتنظيمالهيئةقامتكما

قبلمنرحةالمقتاإلجباريةالتأمينيةالمنظومةعلىالعملصيغةبحثإلىباإلضافةأقساطها،سدادأوالقروضلتحويلالمحمولالهاتفخاللمنعمالئهامعالصغر

.الكلىوالعجزالوفاةمخاطرضدالصغرمتناهيالتمويلجهاتلعمالءتأمينيةتغطيةلتوفيرالهيئة

وأفريقيا،العربيةالمنطقةيفنوعهامناألولىتعدوالتيالمستدام،للتأمينالقوميةاالستراتيجيةبصياغةالمستدامالتأمينلجنةبتشكيلالهيئةقامتاالستدامة،ولتعميق

.التأمينصناعةفيالمستدامالتأمينمبادئتضمينأجلمنطريقخارطةتضعوالتي

معيارطبيقتآثارمخاطرلمواجهةاحتياطيبتكوينالتأمينشركاتيلزمقرارالهيئةأصدرتالهيئة،لرقابةالخاضعةوالجهاتللشركاتالماليةالمالءةولتدعيم

بعد2020يونيوفيالمنتهيالماليالعامأرباحصافيمنوذلكاالصولإجماليمن(٪1)نسبةيعادلبماالمالية،باألدواتوالخاصالجديدالمصريالمحاسبة

لشركاتاحاألربلتوزيعقواعدوضعإلىباإلضافة.الهيئةموافقةبعدإالفيهالتصرفيتموالالمساهمينحقوقضمنإدراجهيتمأنوعلىالضريبة،احتجاز

.2021عامخاللكوروناجائحةاستمرارحالفيوالمتوقعةالمحتملةالمخاطرإلدارةكإجراءالتأمين

التأمين،وثائقعةوطبيلنوعوفقا ًالتأمينأقساطلسدادالتأمينبوثائقوردمابخالفإضافيةمهلة-الوثائقحملةمن-عمالئهابمنحالتأمينشركاتالهيئةألزمت

إياهاتمنحهملتياالتأمينيةالحمايةمزايامناالستفادةفياالستمرارمنالعمالءيمكنوبماالتأمين،وثائقحامليمنماليينخمسةمنأكثرمنهايستفيدخطوةفي

.ضدهاالمؤمنالمخاطرحدوثحالوتعويضهمالتأمينيةوثائقهم

دور 

الهيئة 

العامة  

ة للرقاب

المالية

صناديق التأمين شركات التأمين
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صناديق التأمين شركات التأمين

اديق تمثل قطاع صنوي،أداء القطاعة استطاعت هيئة الرقابة المالية أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي ومن بينها قطاع صناديق التأمين حيث أظهرت المؤشرات جود

.مة تأمينيةأنظالتأمين في صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة والتي تعد أحد أشكال أدوات االدخار المرتبطة بقطاع التأمين التي توفر 

صناديق التأمين الحكومية 

10.4٪

صناديق التأمين الخاصة 

15٪

مقارنة بالعام السابق 

2020خالل عام لالصولحقق كل من  صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة معدالت نمو إيجابية 

٪،10.4نموبمعدلالحكوميةالتأمينصناديقاصولحجمارتفع

.جنيهمليار1.1حواليلتسجل
٪15نحوالخاصةالتأمينصناديقاصولنموبلغ

.جنيهمليار102.3لتسجل

اديقالصناصولمناألكبرالنصيبعلىاالستثماراتتستحوذ

نموهامعدلوبلغ٪،83.7نسبةتمثلحيثالخاصة،التأمين

يفاالستثماراتتلكوتتركزالسابق،بالعاممقارنة 12.9٪ً

شهاداتومنها٪،83بنسبةالحكومةمنالمضمونةاألوراق

.االستثماراتإجماليمن٪68.8بنسبةاستثمار

اصول صناديق التأمين الخاصة

83.7٪

مية الحكواستثمارات صناديق التأمين استثمارات صناديق التأمين الخاصة

من٪68.8االستثماراتنسبةبلغتكما

فعتوارتالحكومية،التأمينصناديقاصول

في٪3.9بمعدلالصناديقهذهاستثمارات

.2020عام

قيمة المال االحتياطي للصناديق التأمينية

للصناديقاالحتياطيالمالقيمةارتفعت

أمينالتصناديقلدىارتفعتحيثالتأمينية

مليار96.6لتسجل٪15.8بمعدلالخاصة

دلبمعالحكوميةالتأمينصناديقولدىجنيه،

عامفيجنيهمليون555.2لتسجل10.3٪

2020.

كوميةفائض النشاط التأميني للصناديق التأمين الح

أمينالتلصناديقالتأمينيالنشاطفائضقيمةارتفعت

فيجنيهمليار111.7لتسجل٪48.3بنسبةالحكومية

.2020عامنهاية

بعاممقارنة2020امعفياالستثماراتعلىالعائدمعدالتواالستثماراتواالصولفيإيجابيةنمومعدالتتحقيقتمحيثكورونا،جائحةبتبعاتالتأمينيةالصناديقأداءيتأثرلم

بالنصفمقارنة٪28.2نموبمعدلجنيهمليار6.2إلىلتصلالخاصةالتأمينصناديقاستثماراتارتفعتحيث،2021عاممناألولالنصففيالجيداألداءاستمركما.2019

.جنيهمليار4.9سجلالذيالسابقالعامفياألول

أهم مؤشرات 
صناديق التأمين 

الحكومية

معدل نمو 
االصول 

10.4٪

معدل نمو 
االستثمارات 

3.9٪

معدل نمو 
المخصصات 

٪3.8الفنية 
معدل 
انخفاض

التعويضات 
(11.1٪)

معدل نمو 
المصروفات 

6.9٪

معدل نمو 
العائد على 
االستثمار 

9.7٪
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.٪18.9مليار جنيه بمعدل نمو 10.5قيمة االشتراكات  2

3

4

.٪15.5مليار جنيه بمعدل نمو 9.9قيمة المزايا التأمينية 

مليار جنيه في عام 102.3بلغت قيمة اصول صناديق التأمين الخاصة 

.٪ 15بمعدل نمو 2020
1

مقارنةا بالعام السابق2020تطور بعض بنود صناديق التأمين  الخاصة في عام 

.٪21.9نموبمعدلجنيهمليار12.2االستثمارعلىالعائدمعدلقيمة

استثمارات 

اخرى 



26قطاع البريد. 2

وتشجيعيالمالالشمولتعزيزإطاروفيوالعمالء،العاملينسالمةولضمانكورونافيروسانتشارمنللحداحترازيةإجراءاتمعبانتظامنشاطهاالبريدهيئةواصلت

للتأمينالمصريواالتحادللبريدالقوميةالهيئةوقَّعتكما،2020سبتمبرمناعتبارا ًالحسابفتحمصاريفمنالمعاشاتأصحابإعفاءالهيئةقررتالتأمين،ثقافة

باإلضافة،ريةالجمهوأنحاءجميعفيالمنتشرةالبريدمكاتبخاللمناالقتصاديةاألنشطةقطاعاتلكافةالتأمينيةالخدماتمنحزمةتوفيرإلىيهدفتعاونبروتوكول

749رقميالوزارللقرارطبقا ًوذلكاالستقبالاواالرسالحالةفيسواءالطرودداخل"للتداولالقابلةواألدواتوالشيكاتاألموال"تداولحظرالهيئةأعلنتذلك،الي

.االرهابوتمويلاالموالغسلجرائمبمكافحةالخاصةالوطنيةللتشريعاتللبريدالقوميةلهيئةلالكاملمتثالاالبشأن2020لسنة

.  مليار جنيه223.9أرصدة العمالء بصندوق البريد لتسجل  9.5٪

.مليار جنيه136.9الحسابات الجارية لتسجل  3.5٪

والتي تخدم عدد مليار جنيه، 84.2المعاشات المصروفة لتسجل 

.مليون مستفيد64.7
7.5٪

11.3٪ معدل نمو اصول 

قطاع البريد

مقارنة بالعام السابق 

2019/2020مليار جنيه في نهاية العام المالي 270.9بلغت قيمة اصول القطاع 

٪ مقارنة بالعام المالي السابق11.3نمو بمعدل 

فيجنيهمليار456.5البريدقطاعلدىالمدخراتقيمةبلغت

التوفيرصندوقودائعوتمثل،2020/2019الماليالعام

.٪70بنسبةمنهااألكبرالجانب

ودائع صندوق التوفير 

70٪

المدخرات 

.

.طردمليون1.6نحوالداخليةالطرودعددإجماليبلغكما

.2020/2019الماليالعامفيمكتب4033البريدمكاتبعددوبلغ

إجماليوبلغ،جنيهمليار1لقطاعااإليراداتإجماليسجل

.2020/2019الماليالعامفيجنيهمليون185.7المصروفات

مليار جنيه5.3قيمة المدفوعات   مليار جنيه8قيمة المقبوضات 

2020/2019في العام المالي قيمة المدفوعات والمقبوضات من خالل ماكينات الصراف اآللي لقطاع البريد  
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.المعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتوزارةلرقابةالبريدقطاعيخضع26

38
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٪ مقارنة بالعام السابق 13.5بمعدل نمو 2020مليار جنيه في نهاية عام 72.4بلغت قيمة اصول النشاط 

البنوكقبلمنمنشأة

ارتفعوقدشركة،135الماليةاألوراقفيالوساطةشركاتعددبلغ

نهايةفيجنيهمليار12.7ليسجلالشركاتهذهاصولقيمةإجمالي

.٪26.8نموبمعدل2020عام

عامفي٪10.6بلغعائدمتوسطالنقديةصناديقحققتوقدهذا

اتبتحركاالستثمارصناديقمنالنوعذلكتأثرعدمظلفي،2020

سجلت.خزانةواذونسنداتمنالدخلأدواتعلىواعتمادهاالبورصة

ارتفاعمقابل9٪نحومتوسطهبلغكبيرا ًهبوطا ًاالصولتحديدفئة

نبيةاألجالعملةصناديقلفئةطفيفوصعودالمال،رأسوحمايةلضمان

.0.6٪قدرهبمتوسط

114من إجمالي 79٪

صندوق 

٪ من إجمالي 0.6

االصول 

يةاألجنببالعمالتاستثمارصناديق

كورونا،روسفيلجائحةالسلبيةبالتداعياتاألسهمصناديقتأثرتبينما

حيثالمصرية،البورصةفياألسهمأسعارحركةعلىأثرتوالتي

٪5.25األدنىحدهابلغبنسبةاألسهمصناديقوثائقأسعارتراجعت

.٪16.71نحولهااألقصىالحدبلغبينما

صندوق استثمار مؤسس في شكل شركة مساهمة20تم إنشاء عدد 

خاصةملكيةصندوق3تتضمنوالتي

لصافيجنيهمليون687إجماليةبقيمة

بعددمقارنة،2020عامنهايةفياالصول

600اصولبصافيخاصةملكيةصندوقين

.2019عامنهايةفيجنيهمليون

صندوق 114بلغ عدد صناديق االستثمار 

صناديق جاري 3عامل  باإلضافة الي 

تغطية االكتتاب الخاص بهم

أهم بنود صناديق 

االستثمار في عام 

صندوق منشأة من 2باإلضافة الي عدد 2020

قبل شركة مدير استثمار

صناديق 5كما أسست شركات التأمين 

استثمار

ديق تتركز الصناديق المفتوحة في صنا

األسهم والصناديق النقدية

3 .صناديق االستثمار وشركات الوساطة في األوراق المالية

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري
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صندوق مفتوح11

صناديق مغلقة9
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عامفيجنيهمليار120.1نحوالمصرفيةغيرالتمويلمؤسساتاصولإجماليبلغ

غيرالتمويلمؤسساتوتشملالسابق،بالعاممقارنة ً٪22.8نموبمعدل،2020

التمويلوالتمويليوالتأجيرالصغرمتناهيوالتمويلالعقاريالتمويلالمصرفية

.المنقولةالضماناتوسجلوالتخصيموالتوريقاالستهالكي

مويل،التأنشطةعلىكورونافيروسجائحةتداعياتتخفيفأجلمنو

يفالالزمةالمرونةبمراعاةالتمويلجهاتالماليةالرقابةهيئةطالبت

لدراسةفقا ًووللتعثر،درءً المنتظمةغيرللتمويالتالجدولةآليةتفعيل

.الراهنةالعميللقدرةالمالئمبالسداديسمحوبماحدة،علىحالةكل

التوريق
التمويل 

االستهالكي
التأجير 

التمويلي 

التمويل

متناهي 

الصغر

التمويل 

العقاري

سجل 

الضمانات 

المنقولة

التخصيم

جنيه،مليار13العقاريالتمويلشركاتاصولإجماليبلغ

.السابقبالعاممقارنة 2020ًعامنهايةفي٪30نموبمعدل

العقاريالتمويلحجمارتفع

ليسجل2020عامخاللالممنوح

نمووبمعدلجنيه،مليار3.4

.السابقبالعاممقارنة 30٪ً

مناألولالنصفشهدحينفي

التمويلحجمارتفاع2021عام

مليار3.1نحوليسجلالممنوح

٪175.2ارتفاعبمعدلجنيه،

العاممنالفترةبنفسمقارنة ً

.السابق

حجم 

التمويل

الممنوح

رصيد 

التمويل

القائم 

اريالعقالتمويلرصيدارتفعكما

فيجنيهمليار8إلىالقائم

نموبمعدل،2020ديسمبر

،2019بديسمبرمقارنة 30.3٪ً

9.9ليسجلارتفاعهوواصل
،2021يونيوفيجنيهمليار

وبيونيمقارنة ً٪51.8نموبمعدل

2020.

االستخدامًالسكني

90.8٪

قيمة التمويل العقارى الممنوح حسب الغرض

(٪)2020في ديسمبر 

االستخداماتً

االخرى

9.2٪

عقود 

التمويل

اريالعقالتمويلعقودعددارتفع

خاللعقداالف3نحوليسجل

2021عاممناألولالنصف

عقدألف1.4بحواليمقارنة ً

العاممنالفترةنفسخالل

.السابق

سنة13.1ليسجلالتمويلسدادفترةمتوسطانخفض

.سنة13.3مقابل

لعقارالقيمةالتمويلقيمةنسبةمتوسطانخفضكما

.٪54لتسجل٪1.2بحوالي

يزتعزإلىالمصريالمركزيالبنكسعىوقدهذا

يالتالمبادراتمنالعديدبإطالقهالعقاريالتمويل

الدخلومحدوديلمتوسطيالقطاعتمويلتستهدف

درةمباطالقاتمحيثأقل،وفوائدأكثربتسهيالت

جنيه،مليار100مبلغبتخصيصالعقاريللتمويل

ويللتمالعقاري،التمويلشركاتأوالبنوكخاللمن

الدخلومتوسطيلمحدوديالسكنيةالوحداتشراء

30إلىتصللمدةبالمائة3متناقصعائدبسعر

فيالعقاريةالشركاتائتمانشهدكذلك.عاما ً

األسواقبعودةمدفوع اانتعاشة2021عاممنتصف

االدخاريةاألوعيةعلىالفائدةأسعاروتراجع

.بالبنوك

كبيركلبشالكبرىلشركاتلالموجهئتمانااليتأثرولم

إلىافةإضالسداد،علىقدرتهافيالبنوكبثقةمدفوعا ً

إلىللتوجهالمواطنيندفعتالراهنةاألزمةأن

علىالشركاتتلكقدرةفيلثقتهمالكبرىالشركات

سعكعلى،الجائحةتداعياتظلفيالوحداتتسليم

قدرةمنعززمماوالمتوسطة،الناشئةالشركات

قتوإيراداتتحقيقفيالكبرىالعقاريةالمؤسسات

نويكوالبنوكمنجديدائتمانعلىوالحصولاألزمة

.السدادعلىالقدرةلها
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التوريق
التمويل 

االستهالكي
التأجير 

التمويلي 

التمويل

متناهي 

الصغر

التمويل 

العقاري

سجل 

الضمانات 

المنقولة

التخصيم

مساهمةعلتشجيرئيسيةوسيلةالصغرمتناهيالتمويليمثل

فيرتوخاللمناالقتصاديالنشاطفيالدخلمحدودةالفئات

مابتجارية،أوخدميةأوإنتاجيةاقتصاديةألغراضتمويل

قرا ،فاألكثراألسردخولوتحسينالبطالةخفضفييسهم

فيغيلوالتشاالستثمارحجمزيادةعلىإيجابيا ًأثرا ًويحقق

مندينالمستفينطاقتوسيعفيالنشاطساهموقداالقتصاد،

الماليالشمولمعدالترفعفيوالمساهمةالماليةالخدمات

.2020عامخالل

عاممناألولالنصفشهدحينفي

حالممنوالتمويلحجمارتفاع2021

بمعدلجنيه،مليار3.1نحوليسجل

ترةالفبنفسمقارنة ً٪175.2ارتفاع

.السابقالعاممن

عقود 

ومنافذ 

التمويل

رصيد 

التمويل

القائم 

غرالصمتناهيالتمويلأرصدةارتفعت

نموبمعدلجنيهمليار19.4لتسجل

يفاألرصدةتلكوتتركز٪،17.2بلغ

بلغحيث٪،83بنسبةالفرديالتمويل

إجماليمن٪62اإلناثفئةنصيب

اهمةمسإلىيشيرمماالمستفيدين،عدد

قدوالمالي،الشمولتعزيزفيالنشاط

االرتفاعالتمويلأرصدةواصلت

يونيوفيجنيهمليار22.5لتسجل

2021.

ا لنوع النشاط التمويل متناهى الصغر وفقا

(٪)2020الممول فى عام 

بالطلتراجعاليكوروناجائحةتبعاتأدتوقدهذا

ناحيةمناألقساطوتأجيلناحيةمنالقروضعلى

انخفضحيثالربحية،مؤشراتلتنخفضأخرى،

الشركاتمنلكلاالصولعلىالعائدمعدل

بالعاممقارنة 2020ًعامخالل٪2بنحووالجمعيات

الملكيةحقوقعلىالعائدانخفضكماالسابق،

كما.٪6بنسبةوللجمعيات٪،8بنسبةللشركات

حيثالصغر،متناهيالتمويلمحفظةجودةتأثرت

منيوم30منألكثرالخطرةالقروضنسبةارتفعت

كما،2020عامفي٪3.4إلى2019عامفي1.1٪

إلى2019عامفي٪1منالديونشطبمعدلارتفع

.2020عامفي2٪

والتي-"كريمةحياة"الرئاسيةالمبادرةاطاروفي

قرىالفيالمواطنينمعيشةمستوىتحسيناليتهدف

فيتهدفتواس،"التشغيل"علىبالتركيزاحتياجا ًاألكثر

قرية375إلىوصوال ًقرية143عدداألولىالمرحلة

تمويللنشاطكان،2020عامخاللالثانيةبالمرحلة

عددلغبحيثكبيرا ،دورا ًالصغرمتناهيةالمشروعات

لصغرامتناهيةالمشروعاتتمويلنشاطمنالمستفيدين

-٪58نحومنهماإلناثتمثل-مستفيدألف71.2نحو
-جنيهمليون968نحوالتمويلأرصدةإجماليوبلغ

أتاحكما-٪48.3نسبةعليمنهماالناثلتستحوذ

عملفرصالصغرمتناهيةالمشروعاتتمويلنشاط

للذكورفرصةألف122نحوبلغتالقرىتلكفي

يفاألكبرالنسبةعلىالشركاتوتستحوذ.واإلناث

التمويلوأرصدةالمستفيدينعددحيثمنالمبادرة

علىالتجاريالنشاطويستحوذ،2020عامخالل

دينالمستفيعددحيثمنالمبادرةفياألكبرالنسبة

.2020عامخاللالتمويلوأرصدة

تجارى

61٪
إنتاجى

7٪

خدمى

14٪

زراعى

18٪

الصغرمتناهيالتمويلنشاطاصولإجماليارتفعحيث

عامنهايةفي٪15.1نموبمعدلجنيه،مليار23اليلتصل

.السابقبالعاممقارنة 2020ً

العائد على معدل

االصول

٪7الشركات 

٪6الجمعيات 

مؤشرات الربحية لنشاط التمويل 

2020متناهي الصغر في عام 

العائد على حقوق معدل

الملكية

٪40الشركات 

٪13الجمعيات 

أقساطمنةاإللكترونيالمتحصالتحجمبلغحيثالصغر،متناهيالتمويلنشاطفيالنقديغيرالدفعوسائلمعالتعاملمعدلارتفع

ألف129.3لعددجنيهمليار1.9التمويللصرفاإللكترونيةالمدفوعاتحجموبلغعميل،ألف519.6لعددجنيهمليار1.2نحوالتمويل

.2020عامنهايةفيوذلكعميل

41
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المعامالت 

من-غرالصمتناهيةالمشروعاتتمويلشركاتخاللمنتقديمهيتموالذي-االصغرالتمويلمنتجمحفظةحجمارتفعذلك،جانبإلىااللكترونية

عامنهايةفيعميلألف3.4إلىعميلألف2.7منالمستفيدينعددارتفعكما،2020نهايةفيجنيهألف790إلىجنيهألف650

المنتجهذاويعتمدالتمويل،وأرصدةالعمالءعددمناألكبرالنسبةعلىالخدميوالنشاطالذكورفئةاستحوذتذلك،إلىباإلضافة،2020

.الماليالشموليعززماوهوالفقراء،طبقةتحتتندرجوالتياحتياجا ًاألكثرالفئاتدعمبهدفالرقميةالتقنياتعلى
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عقود 

التمويل

58.9نحوالنشاطعقودقيمةوبلغت
نموبمعدل،2020عامفيجنيهمليار

مرتواستالسابق،بالعاممقارنة 5.4٪ً

35.6لتسجلاالرتفاعفيالعقودقيمة
مناألولالنصفخاللجنيهمليار

مقارنة ً٪38.7نموبمعدل،2021عام

ذلكوكالسابق،العاممنالفترةبنفس

بمعدل1832ليسجلالعقودعددارتفع

.٪53.6نمو

شاط في توزيع قيمة عقود التأجير التمويلي وفقا للن

2020عام 

التوريق
التمويل 

االستهالكي
التأجير 

التمويلي 

التمويل

متناهي 

الصغر

التمويل 

العقاري

سجل 

الضمانات 

المنقولة

مليار جنيه في نهاية 65بلغ إجمالي اصول النشاط 

٪ مقارنةا بالعام 20.6، بمعدل نمو 2020عام 

السابق

شركاتمنالمصدرةالتوريقسنداتقيمةوارتفعت

بالعاممقارنة 2020ًعامفي٪9بلغبمعدلالتوريق

قيمةوبلغتجنيه،مليار24.1نحولتسجلالسابق،

مناألولالنصفخاللجنيهمليار4المصدرةالسندات

فيجنيهمليار3.3إصداراتبقيمةمقارنة ً،2021عام

.السابقالعاممنالفترةنفس

مؤشرات أعمال نشاط التمويل االستهالكي في 

2021عام 

مليار جنيه في نهاية 12.1بلغ إجمالي اصول النشاط 

٪ مقارنةا بالعام السابق 40.7، بمعدل نمو 2020عام 

بمعدلإشهاراألف69.3إلىعددهاارتفعكما

خاللمنوذلكالسابق،بالعاممقارنة٪79.5نمو

وشركاتالبنوك،فيتتمثلوالتيجهة،81

م،والتخصيوالتأجيرالصغرمتناهيالتمويل

دولية،تمويلوجهاتالتجزئة،بيعوشركات

وذوتستحالمصريين،الطبيعيينواألشخاص

علىوالمعنويةالماديةالتجاريالمحلمقومات

اشهاراتقيمةإجماليمن٪59.4نسبة

.المنقولةالضمانات

بلغت قيمة اإلشهارات على االصول المنقولة 

، بمعدل 2020مليار جنيه في نهاية عام 738

٪16.1نمو بلغ 

ي أنواع الضمانات المنقولة بالسجل االلكترون

(٪)2020فى عام 

إجماليً

الحساباتً

البنكية

19.9

منقولًمادي

19.9

مكوناتًداخلةً

ضمنًانتاجً

سلعة

0.8

مقوماتًالمحلً

التجاري

59.4

التوريق
التمويل 

االستهالكي
التأجير 

التمويلي 

التمويل

متناهي 

الصغر

التمويل 

العقاري
التخصيم

الجاريالعامبدايةمنذاالستهالكيالتمويلقطاعشهد

ديدةجكياناتوانضمامتأسيسجانبفيسواءواضحةطفرة

قدموالتأوضاعهابتوفيقالعاملةالشركاتقياماوللقطاع

للرقابةالعامةالهيئةمنالالزمةالرخصعلىللحصول

عاملييناليبالقطاعالنشطةالتحركاتوترجعالمالية،

:أساسيين

ةزياداليأدتوالتيكورونا،جائحةتبعاتاولهما

يف-المستقبليةاألوضاعمنالمستهلكينمخاوف

فيورغبتهم-الجائحةمنجديدةموجاتظل

إلىهذااإلمكان،قدرالماليةبسيولتهماالحتفاظ

،المستهلكينمنكبيرةشريحةدخولتأثرجانب

.سيطبالتقاحتياجاتهملتمويلللتوجهدفعهمماوهو

هالكياالستالتمويلنشاطلتنظيممنظمقانونوجود

العامةالهيئةرقابةتحت2020لسنة18رقم-

القوةسيضاعفبدورهوالذي-الماليةللرقابة

تناسبتآجالعلىالسدادويتيحللمواطنينالشرائية

.دخولهممع

2

3

يدفع القانون النشاط من خالل ثالثة عوامل

المميزات الضريبية

قروضعلىالشركاتحصولاجراءاتتسهيل

العاملالمالرأسلتمويلالماليةالمؤسساتمن

األطرافجميعحمايةعلىسيعملكونه

والمتعاملين
1

بدعموالتوجهاتالحكوميةالمبادراتتأتىذلك،اليباإلضافة

الحصفىللرقمنةالتحولفىوالرغبةالمالىالشمولخطط

علىاعتمادهاظلفىوخاصة،االستهالكىالتمويلشركات

شركاتخاللمنوالدفعاالنترنتعبرالبيعخدمات

من٪58.4علىشركات3أكبروتستحوذهذا.المدفوعات

سأغسطفياالستهالكيالتمويللقيمةالسوقيةالحصص

2021.
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الضمانات 
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اغسطسيوليوًيونيوً

2021

(ألفًعميل)عددًالعمالءً

(مليارًجنيه)قيمةًالتمويلً

عقارً
وأراضيً

83.2٪

اآلتً
ومعداتً

3.8٪

سياراتً
بأنواعهاً

6.5٪

اخرى
6.5٪



التوريق
التمويل 

االستهالكي
التأجير 

التمويلي 

التمويل

متناهي 

الصغر

التمويل 

العقاري

سجل 

الضمانات 

المنقولة

ريعوتسالعاملالمالرأستوفيرعلىالتخصيمنشاطيعمل

.لاألجقصيرةالماليةالحقوقتخصيمخاللمنوذلكدورته،

2020مؤشرات أعمال نشاط التخصيم في عام 

مليار جنيه بمعدل نمو 7ارتفع معدل نمو اصول النشاط ليسجل 

مقارنةا بالعام السابق2020٪ في نهاية عام 32.1

قطاع شركات الصرافة. 5

.  ٪ًمنًإجماليًاالصول18.7تستحوذًاالصولًالثابتةًعلىً

.2020شركةًفيًعام70ًبلغًعددًشركاتًالصرافةًالتيًتزاولًالنشاطً

2020٪ في نهاية ديسمبر 6.5مليار جنيه بمعدل نمو 1.16بلغ إجمالي قيمة اصول الشركات 

.2020عامفيجنيهمليار0.9نحوليسجل٪5.6بمعدلالملكيةحقوقإجماليانخفض

مؤشراتانخفاضإلىالمقارنةعاميبين٪38.8بمعدلالقطاعربحيةصافيانخفاضأدي

الملكيةحقوقعلىالعائدومعدل٪،3.7بمقداراالصولعلىالعائدبمعدلالخاصةالربحية

.٪3.9بنسبة

مقارنةا 2020مؤشرات الربحية لقطاع شركات الصرافة فى عام 

(٪)بالعام السابق 

بعض مؤشرات أعمال شركات الصرافة

٪5.1معدلًنموًاألموالًالمستثمرةًمليونًجنيه59قيمةًالمبيعاتًمرة83معدلًالدورانً
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جلليسالمخصمةاألوراققيمةإجماليارتقع

نموبمعدل2020عامفيجنيهمليار11.3

األوراقفياألوراقتلكوتتركز٪،6.8

االوراقبينتتوزعكمامحليا ،المخصمة

المخصمةوتلكالرجوعحقبدونالمخصمة

ارتفعذلك،إلىباالضافة.الرجوعحقمع

يمالتخصعنالناتجهالمدينةاالرصدةحجم

2020عامفيجنيهمليار6.9ليسجل

.السابقبالعاممقارنة٪31نموبمعدل

ا  محليا

االوراق 

المخصمة

ا  دوليا

مليار9.8المحليالتخصيمقيمةوبلغت

.٪17نموبمعدلجنيه،

لغتبفقدالدولي،التخصيميخصوفيما

يفبدورهويتركزجنيه،مليار1.5قيمته

.٪71.3بنسبةالتصديرتخصيم

اإلجمالي  

النصف األول

من عام 

2021

األوراقحجمإجماليارتفاعاستمركما

عاممناألولالنصفخاللالمخصمة

نموبمعدلجنيهمليار8.3ليسجل2021

العاممنالفترةبنفسمقارنة 92.6٪ً

إلىالمدينةاألرصدةحجمارتفعكماالسابق،

نموبمعدل2021يونيوفيجنيهمليار8.4

.2020بيونيومقارنة 47.5٪ً

التخصيم

4 .مؤسسات التمويل غير المصرفية

6.5٪

10.4٪

5.1٪

8.8٪

2020 2019

العائدًعلىًحقوقًالملكية العائدًعلىًاالصولً

1.5

9.8

5.65.7
6.9
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-32.0٪
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قطاع أسواق المال. 6

على جانب إصدارات األسهم

(زيادة رأس المال+ أسهم التأسيس )
16.7٪

على جانب إصدارات السندات 9٪

14.5 ٪ السوق األولي

مقارنة بالعام السابق 

ًمتبايناًخاللًعامً بعام2020ًحققتًالبورصةًالمصريةًأداء  بتبعاتًجائحةةًكورونةا،ًحيةثًانخفضةتًقيمةةًاألوراقًالماليةةًالمصةدرةًبالسةوقًاألولةى،ًكمةاًانخفةض2019مقارنةً  ،ًتأثراً 

EGXوكذلكًرأسًالمالًالسوقي،ًبينماًقةادتًأسةهمًالشةركاتًالمتوسةطةًوالصةغريةًاالرتفاعةاتًممةاًانعكةسًعلةىًارتفةاعًمؤشةرEGXالمؤشرًالرئيسي EWI ًومسةتويًالسةيولة

.بارتفاعًإجماليًقيمةًالتداول

عامخاللجنيهمليار115.9حواليلتسجلانخفضتفقد

وتمالسابق،بالعاممقارنة٪16.7انخفاضبمعدل2020

عامخاللجنيهمليون202.3بقيمة((IPOsطروحاتتنفيذ

وتتركز،2019عامخاللجنيهمليار5.1مقابل2020

واستحوذ٪،95بنسبةالخاصالطرحفيالطروحات

مقابلاألوليةالطروحاتمن٪6.7نسبةعلىاألجانب

.2019عامفي67.4٪

24.1لتسجلالمصدرةالتوريقسنداتقيمةارتفعتبينما
بالعاممقارنة٪9نموبمعدل2020عامفيجنيهمليار

-كوروناجائحةتبعاتمنالرغمعليوذلك–السابق
درةالمصالشركاتوسنداتالتوريقسنداتمنكلليسجل

معمتوافقةصكوكإصدارتمكما.جنيهمليار24.6نحو

عامفيجنيهمليار5.1قيمةبإجمالياإلسالميةالشريعة

والصكوكالسنداتسوقتنشيطالييؤديماوهو،2020

منعدةلبدائإتاحةإلىيهدفجاذبا ًسوقا ًليصبحاإلسالمية

.المصرفيةغيرالماليةللشركاتالتمويل

٪ 14.5مليار جنيه بمعدل انخفاض 187.3سجل إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة 

بلغانخفاضبمعدل،2020فينقطة10,845إلىليصلانخفضوالذي

انيوالثاألولالربعخاللمؤشرالانخفضوالسابق،بالعاممقارنة22.3٪

10256.6إلىليصلالتوالي،علي،٪2.9و٪،2.5بنسبة2021عاممن
.2021يونيوإغالقفينقطة

EGXالمؤشر الرئيسي  EWIالسابق،بالعاممقارنة٪42نموبمعدلنقطة،3099ليسجلارتفعوالذي

.2021يونيوفينقطة3279ليسجلاالرتفاعفيواستمر

(مقوم بالجنية المصري)EGXالمؤشر الرئيسي

تميز /مؤشر بورصة النيل

نقطة1048إلىارتفعوالذيوالصغيرة،المتوسطةالشركاتبسوقوالخاص

استحداثوتمالسابق،بالعاممقارنة٪117.2نموبمعدل2020ديسمبرفي

.2021يونيوفينقطة2406سجلوالذيالنيل،مؤشرمنبدال ًتميزمؤشر

السوق الثانوي

2020تطور اداء البورصة المصرية خالل عام 

EGX مؤشر 

EGX مؤشر 

EGX مؤشر 

قيمة اصدارات االوراق المالية

22.524.6 57.346.7

١٣9.٢١١5.9

219.1
187.2

20192020

االجمالي

(زيادةًرأسًالمال+تأسيسً)اجماليًقيمةًاصداراتًاالسهمً

(تعديلًقيمةًاسميةًوتخفيضًرأسًالمال)اجماليً

قيمةًاصداراتًالسنداتً
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-22%

69%

42%42٪

69٪

-22٪



ورأس المال السوقىEGXلمؤشر الشهرىالتطور 

مليار8.4بـيقدروالذيالعامخاللشطبهاتمالتيللشركاتالسوقيالمالرأساالعتبارفياخذا ً-2020عامخاللجنيهمليار649.9إلىليصل٪8.1بنسبةانخفاضا ًشهدوالذي

.جنيهمليار667.3ليسجلالثانيالربعفيتحسنشهدبينما،2020عامإغالققيمةنفسمسجال 2021ًعاممناألولالربعخاللأدائهعلىالسوقيالمالرأسحافظوقد-جنيه

إطالةإلىاالتجاهمع،2019عامفيجنيهمليار979بـمقارنةجنيهمليار1641إلىليصل٪67.6بنسبةهائلةقفزةالعامهذاتعامالتخاللللسنداتالسوقيالمالرأسحققكما

.الحكوميةالماليةاألوراقآجال

رأس المال السوقي

EGX : )المؤشرات الجديدة EWI،وEGX
EWI وتميز)

إطالقفى2020عامخاللالمصريةالبورصةنجحتوقد

EGXمثلالجديدةالسوقمؤشراتمنالعديد  EWI،و

EGX EWIةالسعريالتغيراتأثرفيالتوازنلتحقيق

شركةكلتحصلبأنوذلكللمؤشرين،المكونةبالشركات

عبتنوييسمحمماالنسبي،الوزننفسعلىبالمؤشرمدرجة

.رينالمستثماحتياجاتمعيتماشىوبماالسوقأداءقياسأدوات

الشركاتسوقتقسيماليالمصريةالبورصةاتجهتكما

مويض"تميز"سوقاألول،سوقينإلىوالمتوسطةالصغيرة

نيوالثا،والتشغيليالمالياألداءحيثمناألفضلالشركات

دالجديالمؤشراطالقوتمالشركات،باقيويضمالنيلسوق

ورتطلقياسعليهواالعتماد"تميز"قائمةشركاتيضموالذي

.السوق
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(نقطة)EGX لمؤشر التقلبات التاريخية 

EGX التقلبات التاريخية لمؤشر 

نقطة45.5منالمؤشرانخفضفقدالتاريخية،التقلباتمؤشراتجاهمستوىوعلى

االنخفاضفيواستمر،2020يونيونهايةفينقطة24.8إلى2020مارسفي

EGXمؤشرارتفاعنتيجةنقطة،15.4ليسجلالعاممنالرابعالربعنهايةحتي
قيالسوالمالرأسارتفاعوكذلكالفترات،هذهفيطفيفةبنسبةانخفاضهأو

مناألولالنصففيمنخفضمستويعندالمؤشراستمروقدالتداول،ومؤشرات

النحوذلكعلىالمؤشراتجاهاتوتعكسنقطة،15.6عندليستقر2021عام

والذي،2021عاممنوالثانياألولالربعخاللالبورصةأداءمؤشراتاستقرار

.وروناكجائحةلتداعياتاالحترازيةبإجراءاتهاالمصريةالبورصةاحتواءعننتج

(مليار جنيه)تطور قيمة التداول السنوي 

التداول السنوي

٪68نموبمعدل2020عامخاللجنيهمليار689.6إلىلتصلالتداولقيمةارتفعت

داولتقيمةبارتفاعباألساسمدفوعا ًالتداولقيمةارتفاعوجاءالسابق،بالعاممقارنة

استحوذتوقد-2020عامفيجنيهمليار378ليسجل٪107بلغنموبمعدلالسندات

تداولاالسهمحققتكما-٪99.8بنسبةالسنداتتداولغالبيةعلىالمصريةالخزانةسندات

التداولقيمةارتفعحيث–37٪بلغارتفاعبمعدلالعامخاللجنيهمليار311.6بقيمة

بمعدلالمقصورةخارجلسوقالتداولقيمةوارتفع٪،42.1بمعدلالمقصورةداخللسوق

جنيهمليار463.3بنحوتداولقيمةإجمالي2021عاممناألولالنصفحققوقد-7٪

.السابقالعاممنالفترةبنفسمقارنة٪20.9نموبمعدل
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20202021

(مليار جنيه)تطور قيمة التداول الشهري 

التداول الشهري

57.5إلىليصل2020عامخاللالشهريالتداولقيمةمتوسطارتفعوقدهذا
دورانمعدلارتفعكما،2019عامخاللجنيهمليار31.4مقابلجنيهمليار

العائدمتوسطانخفضبينما،2020عامفي٪42.3ليسجل٪15بنسبةاألسهم

.٪1.4بمقدارالكوبونعلى
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2018201920202021

(            بالنقطة) المحورًاأليسر( بالمليارًجنيه)القيمةًالسوقيةً

270.4194.5
276.4

63.0182.9

378.0
25.132.3

34.5

201820192020

سوقًرئيسي سنداتً خارجًالمقصورة



2020تطور مضاعف الربحية ومتوسط العائد على الكوبون خالل عام 

مقارنة بالعام السابق

تحليل  األداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة

.2020و2019عاميخالل1نحوعندالسيولةمعدلاستقر

االصوليإجمالإلىالديونإجمالينسبةارتفعتفقدالمالية،للرافعةوبالنسبة

.2020عامخالل٪19.4لتسجل٪2.3بنسبة

ول،االصعلىالعائدمعدلمنكلانخفضفقدالربحية،مؤشراتجانبوعلي

عامخاللالتواليعلى٪2.2و٪،0.5بنسبةالملكيةحقوقعلىالعائدومعدل

.السابقبالعاممقارنة2020
.

( ٪)30EGXالمؤشرات المالية للشركات المدرجة في 

11.512.09.9
2.82.82.3

17.3

14.8
12.5

21.4
17.2

19.4

1.0 1.1
1.0

201820192020

هامشًصافيًالربح معدلًالعائدًعلىًاألصول

معدلًالعائدًعلىًحقوقًالملكية إجماليًالديونًإلىًإجماليًاألصول

معدلًالسيولة
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رعايةًصحيةًوأدوية

أغذيةًومشروباتًوتبغ

بنوك

خدماتًماليةًغيرًمصرفية

مواردًأساسية

سياحهًوترفيه

عقارات

موادًالبناء

خدماتًالنقلًوالشحن

تجارةًوموزعون

خدماتًتعليمية

خدماتًومنتجاتًصناعيةًوسيارات

منسوجاتًوسلعًمعمره

مقاوالتًوًإنشاءاتًهندسية

اتصاالتًواعالمًوتكنولوجياًالمعلومات

ورقًوموادًتعبئةًوتغليف

(٪)2020أداء مؤشرات القطاعات عام  

األداء القطاعى

قطاعالعامهذاارتفاعاالقطاعاتأكثركانالقطاعية،المؤشراتصعيدوعلى

المركزليحتل٪98.6بنسبةارتفاعا ًسجلحيثوالتغليفالتعبئةوموادالورق

٪88لغتبارتفاعبنسبةالمعلوماتوتكنولوجياوإعالماتصاالتقطاعيليهاألول،

حيةصالرعايةقطاعهوانخفاضاالقطاعاتأكثركانبينماالثاني،المركزمحتال

ةبنسبوالمشروباتاألغذيةقطاعيليه٪،22.3بنسبةانخفاضاسجلحيثواألدوية

17.8٪.

السوقيالمالرأسإجماليمن٪26.2البنوكلقطاعالسوقيالمالرأسحققو

بينما٪،11.2بنسبةاألساسيةالمواردقطاعيليه،2020عامفيالرئيسىللسوق

.٪10.7بنسبةالثالثالمركزفىالعقاراتقطاعجاء

نسبةعلىالعقاراتقطاعاستحوذاألسهم،تداولقيمةإجماليمستوىوعلى

لكل٪14.8بنسبةالمصرفيةغيرالماليةوالخدماتالبنوكقطاعييليه٪،19.4

.٪10بنسبةاألساسيةالمواردقطاعثممنهما،
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عامفيلالماسوقأداءعليتأثيرهامنوالحدالجائحةتداعياتاحتواءفيالمصريلالقتصادالتحفيزيةوالنقديةالماليةالقراراتمنحزمةإصدارساهموقد

غيرإعفاءوعام،لمدةالبورصةتعامالتعلىالرأسماليةاألرباحضريبةوتأجيلالبورصة،فيالتعاملعلىالضرائبخفضاإلجراءاتهذهشملتوقد.2020

.الماليةاألوراقسوقلدعمالمركزيالبنكجانبمنجنيهمليار20مبلغوتخصيصنهائيا ،الضريبةمنالمقيمين

خدمةقديمتتمحيثالتعاملمرونةمنأعلىبقدرللمستثمرينسمحتالتيالتكنولوجيةالبنيةتطويرخاللمناالجراءاتمنحزمةالبورصةإدارةاتخذتكما

E-maglesمنالحدمعالعملاستمراريةلضمانوذلكإلكترونيا ،العموميةوالجمعياتاإلداراتمجالساجتماعاتإنعقادلتسهيليستخدمتصويتنظاموهو

.كورونافيروسانتشارلتجنبالتجمعات

كماالبيععمليةإتمامقبلاألرصدةتوافرمنللتاكدالبورصةوالمقاصةشركةبينالربطخاصيةيوفرالذيوالخزانةسنداتلتداولمحدثنظامتطويرتمكذلك

سبتمبرفيالمصريةالسلعبورصةتأسيستموكذلك،2020عامخاللخزينةأسهمبشراءشركة25قيامعنهانتجوالتيالخزينةأسهمشراءإجراءاتتبسيط

2020.

تلكوقسوتنميةلتطويرإجراءاتحزمةاتخاذإلىباإلضافةوالمتوسطة،الصغيرةالشركاتسوقاسهملتداولالمجمعالحسابآليةباستخدامالسماحتمكما

.٪148زيادةبنسبة2019عامجنيهمليون525مقابلجنيهمليار1.3إلى2020الحاليالعامخاللالتداولقيمةإجماليارتفاععليهترتبمماالشركات،

30منةاآلليلهذهالمؤهلةالماليةاألوراقعددزيادةإلىادىمماالبيعبغرضالماليةاألوراقاقتراضليةآلالمؤهلةالماليةاألوراقاختيارمعاييرتطويرتمكما

األداههذةسوقصناعةفيدورهلتفعيلوذلكللكميات،أدنىحددونأوامربوضعالمتداولةالمؤشراتصناديقسوقلصانعالسماحتمكمامالية،ورقة49إلى

.الميةالعالممارساتألفضلوفقا ًفقطالهبوطحالةفيواقتصارهاالصعودحالةفيللتداوالتالمؤقتاإليقافآليةإلغاءإلىباإلضافةهذاالهامه،المالية

دور 

الهيئة 

العامة  

ة للرقاب

المالية
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10.6

6.4
8.5 8

(بالمرة)مضاعفًالربحيةً (٪)متوسطًالعائدًعلىًالكوبونً

2020 2019



اختبارات 

الضغوط

فياستمرارهمع،2022/2021الماليللعامالحقيقياإلجماليالمحليالناتجنموتباطؤاستمرارافتراضتمكورونا،فيروستفشىمنالرابعةالموجةظلفي

.المصرياالقتصادأنشطةتنوعبفضلوذلكموجب،نمومعدلتحقيق

القطاع 

الخارجي

ميالعالاالقتصادتعافيتوقفافتراض

سالسلتعطلاستمرارمعنموهوتراجع

ةالتجارحركتيوتباطؤالعالمية،اإلنتاج

لبالطانخفاضوكذلكالعالمتين،والسياحة

.العالمي

ديسيؤمماالعالمية،النفطأسعارانخفاض

ة،البتروليوخاصةالصادراتانخفاضإلى

.بالخارجالعاملينتحويالتوكذلك

اسعار 

النفط 

العالمية

والذي-التحويليةالصناعاتقطاعتأثر

عطللتنتيجة-مستوردةمدخالتعلىيعتمد

تأثروكذلكالعالمية،اإلنتاجسالسل

بةنستصديرعلىتعتمدالتيالصناعات

انخفاضاستمرارنتيجةإنتاجهامنكبيرة

.العالميالطلب

الصناعة

يسالسوقناةقطاعاتإليراداتسلبيتأثر

يحركتتباطؤنتيجةوالطيرانوالسياحة

.العالميتينوالسياحةالتجارة

قناة 

السويس 

والسياحة 

والطيران 

يفاألجنبيةاالستثماراتتدفقاتخروج

ابينهومنالناشئةاألسواقمنالدينأدوات

اليقينعدمحالةارتفاعنتيجةمصر

.العالميالمستويعليللمستثمرين

االستثمارات

االجنبية

تغير 

المناخ 

يفتغيرلحدوثتبعاالقطاعاتمنالعديدتأثرافتراضتمكما

يالاالنتقالتكلفةنتيجةأوماديةخسائرحدوثنتيجة-27المناخ

الزراعةقطاعمثل-البيئيةالمخاطرمنللحداألخضراالقتصاد

انبعاثاتعنهاينتجالتيوالصناعةالطاقةوقطاعاتوالسياحة،

تطبيقيجةنتوالبناءالتشييدقطاعإلىباإلضافةوالنفايات،الكربون

قاتالنفزيادةنتيجةالصحةقطاعوكذلكالبناء،فيجديدةمعايير

التحتيةيةالبنفياالستثمارتكلفةزيادةنتيجةالعاموالقطاعالطبية،

منالماليللنظامماليةمخاطراليذلكيؤديقدكما.المتضررة

عبئا ًيشكلمماالمدفوعة،التأمينوأقساطالمعدومةالديونزيادة

.الماليالنظامأرباحعلىإضافيا ً

عجز الميزان 

الجاري إلى 

الناتج المحلي 

اإلجمالي  

مصادر النقد 

األجنبي

ة ارتفاع تكلف

خدمة الدين 

العام

رفع أسعار

العائد

تدهور وضع الميزان 

المالي بميزان 

المدفوعات

انخفاض االستهالك واالستثمار

المحليين

تباطؤ العديد من القطاعات 

االقتصادية

يةتراجع أداء الشركات، والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وانخفاض مستويات الدخول مما يؤثر بدوره على قطاع التجزئة المصرف

نا والتطورات سيناريو افتراضي للتغيرات االقتصادية والمالي، في ظل استمرار تبعات جائحة كورو: اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي: أوالا 

المرتبطة بتغير المناخ

نقاطلتحديدالمبكراإلنذارأدواتكأحداستخدامهايتموالتيالمالية،األنظمةفيوالجزئيةالكليةاالحترازيةللسياسةالهامةالتحليليةاألدواتأحدالضغوطاختباراتتعد

.الماليلالستقرارتهديدا ًتمثلقدوالتينظامية،مخاطرمنعنهاينتجقدوما،والجزئيالكليالمستويعليالماليالنظامفيالضعف

حدوثيةاحتمالذاتمعاكسة،استثنائيةظروفافتراضظلفيالمختلفةوالصدماتالمخاطرمواجهةعلىالماليةالمؤسساتقدرةمديلتقييماالختباراتتستخدمحيث

غيرالماليبالقطاعالخاصةالماليةالمؤشراتوبعضالمصرفي،للقطاعوالسيولةالمالرأسوكفايةالربحيةمؤشراتعلىالمخاطرهذهتأثيرمديلقياسمنخفضة،

.المصرفي

علىرفيالمصغيرالماليالقطاعوأنشطةالمصرفيالقطاعمنكلقدرةمدىلتقييمالمصري،الماليالنظاممكوناتمنمكونكلعلىالضغوطاختباراتتطبيقتموقدهذا

وذلكوالبيئية،المناخيةاتبالتغيرالمرتبطةللمخاطرافتراضيوسيناريوكورونا،لجائحةالسلبيةالتبعاتالستمرارافتراضيسيناريوضوءفيتنتجقدالتيالخسائرمواجهة

.الماليةقابةللرالعامةوالهيئةالمركزيالبنكمنكلفيالمتمثلةالرقابيةالجهاتقبلمنالتبعاتتلكالحتواءالالزمةاالحترازيةاإلجراءاتاتخاذاليالحاجةمديلتقدير

اختبارات الضغوط على النظام المالى

2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

تطبيقهاتمتطلببشأنتوجهاتووضعالمالي،االستقراردعمفيبارزدورمنلهلماالمستدام،التمويلمفهومإرساءنحوالمصريالمركزيالبنكتوجهإطارفيخاصة ًاالعتبارفيذلكاخذتم27

.المصرفيبالقطاع
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التصنيف

االئتماني

نسبةوزيادللحكومةالماليالعجزارتفاعإلىالتطوراتتلكتؤديقد

فيثمرينالمستثقةتراجعوبالتاليالدين،وخدمةالتمويليةاالحتياجات

تفاعارعليهيترتبقدالذياألمرمديونيتها،سدادعلىالحكومةقدرة

ممالة،للدواالئتمانيالتصنيفوخفضاالئتمانمخاطرمبادلةأسعار

بسحوحدوثالحكوميةالماليةاألوراقسيولةانخفاضالييؤديقد

.المصرفيالقطاعودائععلي

األداء 

المالي 

الحكومي

لخالمؤقتا ًالعامةالموازنةعجزارتفاعاليالجائحةاستمراريؤدي

الحكوميةاإلجراءاتإلىيرجعماوهو2022/2021الماليالعام

العاماإلنفاقمستوياتزيادةخاللمنالجائحةتداعياتالحتواء

اإليراداتتأثرإلىباإلضافةالصحية،القطاعاتلدعمالموجه

ارتفاععنهينتجبمااالقتصادية،األنشطةبعضتأثرنتيجةالضريبية

نفسخاللاإلجماليالمحليالناتجإلىالحكوميالعامالديننسبةفي

.العام



معدل كفاية الشريحة األولى من رأس المال 

2021في يونيو 

معدل كفاية رأس المال في 

2021يونيو 

بنك15أكبر 

القطاع المصرفي

(السيناريو األساسي، السيناريو األكثر حدة)متدرجين من حيث درجة حدة التأثير  28تم إجراء اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي من خالل تطبيق سيناريوهين
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الصدماتمنمجموعةلاالقتصادتعرضعنتُعبرأنهاحيثالكلي،االقتصادألداءتوقعاتأنهاعلىالضغوطاختباراتفيالمطبقةالكليةوالماليةاالقتصاديةالمخاطرسيناريوهاتتُفسرأنينبغيال28

.منخفضةحدوثاحتماالتذاتوالداخليةالخارجية

منمتنوعةمجموعةمتضمنةالمصرفي،للقطاعالماليالمركزإجماليمن٪84.7تمثلوالتيبنك15عددعلىالكليالمستوىعلياالفتراضاتهذهتطبيقتموقدهذا

.اإلسالميةنوكالبنشاطعليهايغلبالتيوتلكالمتخصصة،والبنوكالخاصة،والبنوكالعام،القطاعبنوكومنها-محليا ًالنظاميةاألهميةذاتالبنوكضمنهاومن-البنوك
نسبتيمقابل٪،16.6بلغالمالرأسمناألولىالشريحةلكفايةومعدل،2021يونيونهايةفي٪18.9نحوبلغالمالرأسلكفايةمعدلالبنوكمنالمجموعةهذهسجلتوقد

.المصرفيللقطاعالتوالي،على٪،16.8و19٪

إلىاإلضافةبوالتشغيل،والسوق،والتركز،االئتمان،مخاطرمنكلتشملوالتيالماليةالمالءةاختباراتالمصرفيالقطاععلىالمطبقةالضغوطاختباراتوتتضمن

.االنتربنكسوقخاللمنالمصرفيالقطاعبنوكبينالترابطعنالناتجةالعدوىمخاطروأخيرا ًالسيولة،مخاطر

بطةالمرتالصدماتبعضحدوثعنالناتجةالخسائرامتصاصعلىالمصرفيللقطاعالماليةالمالءةقدرةمدىلقياساالختباراتمنأنواععدةتطبيقتموقدهذا

وكفايةالمال،رأسفايةكنسبتيعلىالناتجةالخسائرتأثيرمديقياسخاللمنوذلكالمناخية،التغيراتتداعياتاليباإلضافةكورونا،لجائحةالسلبيةالتبعاتباستمرار

.المستقرالتمويلوصافىالسيولة،تغطيةنسبتيعليوكذلكالمال،لرأساألوليالشريحة

مخاطر المالءة 
المالية

مخاطر 
االئتمان

مخاطر 
التركز

مخاطر 
السوق

مخاطر 
التشغيل

مخاطر السيولة

نسبة تغطية 
السيولة

نسبة صافى 
التمويل 
المستقر

التدفقات 
النقدية 
للسيولة

مخاطر العدوى

العالقات 
الترابطية بين 
البنوك  المحلية
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مخاطر االئتمان السيادية1. 1

:ضمنتتوالتيالرقابية،الناحيةمنالحكوميةللتعرضاتالتفضيليةالمعاملةلمراجعةبازللجنةبمقترحاتاسترشادا ًوذلك

للجهات السيادية ذات ( ٪9٪ إلى 7من )تطبيق أوزان مخاطر 

(  -BBB)تقييم ائتماني أقل من 

BBB-

االئتمانىنيفالتصوانخفاضالحكومى،المالىاألداءتراجعمنعليهيترتبقدوماالكلية،والماليةاالقتصاديةللمخاطراالفتراضيالسيناريوإطاروفى

.المحليةبالعملةالحكوميةالماليةاألوراقعلىمخاطرأوزانتطبيقتمللدولة،

األوراق المالية الحكومية الي إجمالي اصول القطاع المصرفى

٪34.4ةنسب-المصريةالحكومةمنالصادرةوالسنداتالخزانةاذونمنكلتشملوالتي-الحكوميةالماليةاألوراقفيالمصرفيالقطاعتوظيفاتتمثل

منبهتتسمماجانبإلىاألخرى،الماليةباالصولمقارنة ًصفر٪مخاطردرجةذاتاصوللكونهانظرا ًوذلك،2021يونيوفيالقطاعاصولاجماليمن

.السيولةمنعاليةدرجة

مخاطر 

االئتمان 

السيادية

السيناريو االكثر حدة

٪7السيناريو االساسي

9٪

المخاطروزنزيادة

األوراقعلىالمطبق

بالعملةالحكوميةالمالية

:اليصفر٪منالمحلية

اختباراتإلىافةباإلضالحكومية،الماليةاألوراقفيالبنوكتوظيفاتعنالناتجةالسياديةاالئتمانمخاطراختباراتاالئتمانبمخاطرالخاصةالضغوطاختباراتتشمل

ومحفظةيرة،والصغالصغرمتناهيةالمشروعاتائتمانومحفظةالمتوسطة،والشركاتالماليةغيرللمؤسساتاالئتمانيةوالتسهيالتالقروضلمحفظةاالئتمانمخاطر

.شخصيإلسكانالعقاريةوالقروضاالستهالكيةالقروضمحفظةمنكلتشملالتيالمصرفيةالتجزئة

مخاطر االئتمان. 1
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المحليةبالعملة 30.1٪
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تأثير التغيرات المناخية 

المناخية،التغيراتعنالناتجةاالئتمانيةالمخاطردرجةارتفاعسيناريوتطبيقتم

القروضمحفظةمنلنسبةالمرجحةاالئتمانيالتقييمدرجةتراجعوافتراض

قطاعاتمثلالمخاطرلتلكالتعرضعاليةللقطاعاتاالئتمانيةوالتسهيالت

تشييدالقطاعاتمثلالتعرضومتوسطةالتبغ،وتجارةوصناعةوالسياحة،الزراعة،

تجارةووصناعةواألسمدة،والبتروكيماويات،الطبيعي،والغازوالبترولوالبناء،

.والرخاموالسيراميكالبالستيكوتجارةالمعادن،

تأثير 

التغيرات

المناخية 

السيناريو 

االكثر حدة

و السيناري

االساسي

درجة 

واحدة 

المرجحةاالئتمانيةالجدارةدرجةتراجع

االئتمانيةالتسهيالتمن٪50لنسبة

التعرضعاليةالقطاعاتفيالمستخدمة

قطاعىمثلوالبيئية،المناخيةللتغيرات

وتراجعهاالتبغ،وصناعةوتجارةالزراعة،

االئتمانيةالتسهيالتمن٪25لنسبة

التعرضمتوسطةالقطاعاتفيالمستخدمة

ولالبتروقطاعوالبناء،التشييدقطاعمثل

مدة،واألسوالبتروكيماويات،الطبيعى،والغاز

:بعدد
درجتين

تأثير جائحة كورونا 

يناريوسبتطبيقالشركاتائتمانبمحفظةالخاصةالضغوطاختباراتإجراءتم

لمرجحةااالئتمانيالتقييمدرجةانخفاضوبالتالياإلخفاق،احتماليةارتفاع

تنتمىتيالللشركاتالممنوحةاالئتمانيةوالتسهيالتالقروضمحفظةمنلنسبة

والتيورونا،كلجائحةالسلبيةبالتبعاتالمتأثرةاالقتصاديةالقطاعاتبعضإلى

مثلضالتعرعاليةالقطاعاتبعضفهناكللمخاطر،تعرضهادرجةفيتتفاوت

ولالبترقطاعاتمثلالتعرضومتوسطةوالطيران،والنقلالسياحة،قطاعي

في،والمشروباتاألغذيةوتجارةوصناعةوالبتروكيماويات،الطبيعي،والغاز

رةوتجاصناعةقطاعاتمثلالتعرضمنخفضةالقطاعاتبعضهناكأنحين

.واالتصاالتالصحية،والرعايةاألدوية

سيناريو

جائحة 

كورونا
السيناريو 

االكثر حدة

و السيناري

االساسي

درجة 

واحدة 
المرجحةاالئتمانيةالجدارةدرجةتراجع

ةلنسبوتراجعهاالتعرض،عاليةللقطاعات

فيالمستخدمةاالئتمانيةالتسهيالتمن50٪

:بعددالتعرض،متوسطةالقطاعات

درجتين

منخفضة التعرض 

جائحة كورونا

الزراعة واستغالل الغابات

التبغ

صناعة وتجارة الصابون 

والمطهرات

المعلومات واالتصاالت

صناعة وتجارة األدوية 

صناعة وتجارة األسلحة

التغيرات المناخية

صناعة وتجارة الصابون 

والمطهرات

المعلومات واالتصاالت

صناعة وتجارة األدوية

صناعة وتجارة األسلحة

ر لقطاعات االقتصادية بتبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية في اطار السيناريو المفترض للمخاطمدي تأثر ا

جائحة كورونا

صناعة وتجارة المواد 

الكيماوية األخرى
الطبيعىالبترول والغاز  الحديد والصلب 

كصناعة وتجارة البالستي الكهرباء الغزل والنسيج

مواد البناء التشييد والبناء
صناعة وتجارة األجهزة 

الكهربائية والمنزلية

المركبات األغذية والمشروبات أنشطة الفنون واالبداع

األسمدة الوساطة المالية
ية األنشطة العلمية والثقاف

والتعليم

الخدمات صناعة وتجارة المعادن صناعة وتجارة الورق

التغيرات المناخية

الطبيعىالبترول والغاز  الحديد والصلب 

صناعة وتجارة المواد الكيماوية األخرى صناعة وتجارة البالستيك

التشييد والبناء األسمدة

صناعة وتجارة المعادن صناعة وتجارة السيراميك والرخام

الوساطة المالية
صناعة وتجارة األسمنت والجير 

والطوب

جائحة كورونا

السياحة

النقل والطيران

التغيرات المناخية

الزراعة واستغالل الغابات

السياحة

التبغ

متوسطة التعرض

مرتفعة التعرض
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مخاطر ائتمان الشركات2. 1



مخاطر تركز التوظيفات في األوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية1. 2

كوميةالحالماليةاألوراقتوظيفاتفيالتركزلمخاطرالضغطاختبارتطبيقتم

فضيليةالتالمعاملةلمراجعةبازللجنةبمقترحاتاسترشادا ًوذلك-المحليةبالعملة

لكتعلىإضافيمخاطروزنتطبيقخاللمن-السياديةالجهاتعلىللمطالبات

المحليةملةبالعالحكوميةالماليةاألوراقلنسبةطبقا ًتحديدهيتموالذيالتوظيفات،

تتراوحاألوزانمنمجموعةباستخداموذلكالمال،رأسمناألولىالشريحةإلى

الباتالمطتلكتجاوزشرائحعلىتصاعديبشكلتطبقوالتي،(٪30إلى٪5)بين

وأعلى(٪150إلى٪100)بينتتراوحوالتيالمال،رأسمناألولىالشريحةإلى

.٪300من

ا لنسبة " وراق األأوزان المخاطر اإلضافية المقترحة بناءا على مراجعات لجنة بازل طبقا

"  من الشريحة االولى من رأس المالالمالية الحكومية بالعملة المحلية

مخاطر التركز في محفظة ائتمان الشركات2. 2

خاللمنالشركاتائتمانمحفظةفيالتركزعنالناتجةاالئتمانمخاطرقياستم

والسيناريفيوذلكبنككلمستوىعلىعمالءثالثةأكبرإخفاقافتراض

.حدةاألكثرللسيناريووفقا ًعمالءخمسةأكبروإخفاقاألساسي،
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مخاطر االئتمان الخاصة بمحفظة الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ومحفظة التجزئة المصرفية

لجائحةالسلبىيرالتأثضوءفيوذلكلألفراد،االئتمانيةوالتسهيالتالقروضوكذلكوالصغيرة،الصغرمتناهيةالمشروعاتقطاعمنكلاخفاقاحتماليةارتفاعافتراضتم

.والصغيرةالصغرمتناهيةالمشروعاتوقطاعالعمالة،كثيفةالقطاعاتتضررنتيجةللوظائففقدانمنباألزمةيرتبطوماالدخول،مستوياتعلىكورونا

غر سيناريو محفظة الشركات متناهية الص

ة والصغيرة، ومحفظة التجزئة المصرفي

السيناريو 

االكثر حدة

و السيناري

االساسي

اخفاق نسبة من محفظة القروض االستهالكية والقروض

العقارية السكان شخصى، وكذلك نسبة من محفظة 

القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر 

"دون المستوى"والصغيرة، إلى فئة 

20٪

10٪

مخاطر التركز. 2

300<٪

300:250٪

250:200٪

200:150٪

120:100٪

100>٪

0٪5٪6٪9٪15٪30٪



دالقواعمقدرةالماليةالمالءةبمخاطرالمرتبطةاالختباراتكافةنتائجأظهرت

عنجةالناتالخسائركافةاستيعابعلىالمصرفيوالقطاعللبنوك،الرأسمالية

حيثحدة،األكثروالسيناريواألساسى،السيناريومنبكلالمفترضةالصدمات

أسرمناألولىالشريحةوكفايةالمال،رأسكفايةبمعدلالخاصةالنتائججاءت

منوأعلى،(٪8.5و٪،12.5)المطلوبالرقابىاألدنىالحدمنأعلىالمال

.المالرأسكفايةمعدليخصفيما(٪10.5)بازلمتطلبات

مخاطر السوق. 3

ربمخاطالخاصةاالختباراتمنكلالسوقلمخاطرالضغوطاختباراتتشمل

اطربمخالخاصةاالفتراضاتصياغةوتمالصرف،سعرومخاطرالعائد،سعر

تفشيالستمرارالكليةوالماليةاالقتصاديةالمخاطرسيناريواطارفيالسوق

ببسبالمحليةالعملةقيمةعلىالضغطمنعنهاينتجقدوماكورونا،جائحة

خمية،التضالضغوطالحتواءالعائدسعروارتفاعاألجنبي،النقدمواردتراجع

السنداتقييمتإعادةخاللمنالعائدسعرفيالمفترضةالتغيراتتأثيرتقييموتم

األرباحخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةاالستثماراتبمحفظةالحكومية

القيمةأسلوبباستخداماآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةوبالقيمةوالخسائر،

المفتوحةراكزالمصافيعلىالصرفسعرفيالتغيرتأثيرتقييمتمكما.الحالية

.العمالتتوزانفياألجنبيةبالعمالت

مخاطر 

سعر 

السيناريو العائد

االكثر حدة

و السيناري

االساسي
العائدسعرارتفاع

مخاطر التشغيل. 4

يجةنتاالصوللبعضالماديالتلفعنالناشئةالخسائرارتفاعافتراضتم

للبنوكريدالتوسلسلةوتعرضالعمل،استمراريةعلىوالتأثيرالطبيعية،الكوارث

هذاتأثيرقياسوتم-المناخيةالعواملتغيرسيناريواطارفيوذلك-للخطر

ألساسي،االمؤشرأسلوبباستخدامالمصرفيللقطاعالماليةالمالءةعلىاالفتراض

.التشغيللمخاطرالرأسماليالمتطلبمضاعفةخاللمن

3٪

1٪

"افتراضات اختبارات الضغوط الخاصة بمخاطر السوق"

نتائج اختبارات الضغوط الخاصة بالمالءة المالية

لنسبقا ًوفالمخاطرمنمستوياتثالثباستخداماالختباراتنتائجتقييمتموقد

األكثرريووالسينااألساسى،السيناريومنكلتطبيقبعدالناتجةالمالرأسكفاية

هتعرضالقطاعوأظهر.الماليةبالمالءةالمرتبطةالمخاطرأنواعكافةعلىحدة،

مستوىبظهرتالتيالمخاطربعضباستثناءالمخاطر،كافةمنمنخفضلمستوى

زتركومخاطرحدة،األكثربالسيناريوالسياديةاالئتمانمخاطروهىمتوسط،

العائدسعرومخاطرالسيناريوهين،بكالالحكوميةالماليةاألوراقفيالتوظيفات

.حدةاألكثربالسيناريوالسوقمخاطروإجمالى

مستوى المخاطر

مخاطر منخفضة

مخاطر متوسطة

مخاطر مرتفعة

مستوى المخاطر
أنواع اختبارات الضغوط

السيناريو األكثر حدة السيناريو األساسي

مخاطر االئتمان

مخاطرًاالئتمانًالسيادية

(سيناريوًجائحةًكورونا)مخاطرًائتمانًمحفظةًالشركاتً

التأثير المجمع لسيناريو جائحة كورونا وسيناريو التغيرات المناخية والبيئية 

مخاطرًاالئتمانًالخاصةًبمحفظةًالشركاتًالصغيرةًومتناهيةًالصغر

مخاطرًاالئتمانًالخاصةًبمحفظةًالقروضًاالستهالكيةًوالقروضًالعقاريةًإلسكانًشخصي

مخاطر التركز

مخاطرًتركزًالتوظيفاتًفيًاألوراقًالماليةًالحكوميةًبالعملةًالمحلية

مخاطرًالتركزًفيًمحفظةًائتمانًالشركاتً

مخاطر السوق

مخاطرًسعرًالعائد

مخاطرًسعرًالصرف

التأثيرًالمجمعًلمخاطرًالسوق

مخاطر التشغيل

مخاطرًالتشغيل

نتائج اختبارات الضغوط الخاصة بالمالءة المالية
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مخاطر 

سعر 

السيناريو الصرف

االكثر حدة

و السيناري

االساسي انخفاض قيمة 

الجنيه المصرى 

أمام العمالت 

األجنبية
20٪

10٪



ة نسبة تغطي

السيولة

تطبيقًنسبةًخصمًعلىً

األوراقًالماليةًالحكوميةً

الصادرةًمنًالحكومةً

يةالمصريةًبالعمالتًاألجنب

ىًتطبيقًنسبةًخصمًعل

اذونًًالخزانةًالصادرةً

منًالحكومةًالمصريةً

بالعملةًالمحلية

(تم تطبيقه على بسط النسب)السيناريو األول 

لىًتطبيقًنسبةًخصمًع

السنداتًالحكومية

عداًبالعملةًالمحليةًمستب

منهاًالسنداتًالمدرجةً

بمحفظةًالمحتفظًبهاً

قًحتىًتاريخًاالستحقا

ذاتًأجلًاستحقاقًأكثر

منًشهر
40٪

نسبة صافى

التمويل 

المستقر 

بالعملة 

المحلية

تخفيضًالوزنً

ىًالترجيحىًالمطبقًعل

ودائعًالشركاتًغيرً

الماليةًوالمؤسساتً

:الماليةًبنسبة

ىًتخفيضًالوزنًالترجيح

دًالمطبقًعلىًودائعًاألفرا

والمنشآتًمتناهيةًالصغر

:بنسبة

25٪

10٪

25٪

15٪

ة نسبة تغطي

السيولة

لودائعالسحبنسبزيادة

:بنسبةالمؤسساتكافة

ةًزيادةًنسبةًالسحبًالمطبق

تًعلىًودائعًاالفرادًوالمنشآ

تًالصغيرةًباستثناءًشهادا

:اإلدخارًبنسبة

(تم تطبيقه على مقام النسب)السيناريو الثانى 

نسبة صافى

التمويل 

المستقر 

بالعملة 

المحلية
زيادةًالوزنًالمطبقً

ةًعلىًالسنداتًالحكومي

:بنسبة

زيادةًالوزنًالمطبقًعلىً

اذونًًالخزانةًالصادرةًمنً

:الحكومةًالمصريةًبنسبة

25٪

15٪

40٪

10٪

يفالسيولةلمخاطرالضغوطاختباراتإجراءتم

رمخاطبارتفاعالمرتبطالضغطسيناريوإطار

التصنيفدرجةوانخفاضالسيادية،االئتمان

نوكالباتجاهإلىيؤديقدماوهوللدولة،االئتماني

خالليالثانوالسوقفيالحكوميةالسنداتبيعإلى

زانةالخاذونقيمةوانخفاضقصيرة،زمنيةفترة

بنسوزيادةالريبو،عملياتفيكضمانةالمتخذة

سيولةالتغطيةنسبةباستخداموذلكالودائع،سحب

افىصونسبةاألجنبية،والعملةالمحلية،بالعملة

النقديةتوالتدفقاالمحلية،بالعملةالمستقرالتمويل

.ةاألجنبيالعمالتوأهمالمحليةبالعملةللسيولة

اختبارات الضغوط الخاصة بمخاطر السيولة

مدىقيستالتىالسيولةتغطيةبنسبةيتعلقوفيما

لمقابلةالجودةعاليةالسائلةاالصولكفاية

مدىعلىنقديةإلىتحويلهاخاللمنااللتزامات

ناريوالسيمنحدةأكثرسيناريوافتراضتمشهر،

صمخنسبتطبيقمثلبازل،لجنةمنالمفترض

ودة،الجعاليةالسائلةاالصولفئاتلبعضأعلى

ارجةخنقديةكتدفقاتللودائعأعلىسحبنسبأو

.شهرخالل

لخالاألجلطويلةالسيولةأوضاعيخصفيماأما

صافينسبةاستخدامتمفقدالسيولة،أزمات

اطرمخارتفاعبافتراضوذلكالمستقر،التمويل

لتغطيةاألجلطويلالتمويلهيكلتوافقعدم

ةتمويليمطالباتوأياالصولفيالتوظيفات

أقلترجيحيةأوزانتطبيقخاللمنأخرى،

اضانخفإلىيشيربماالنسبةبسطفيللودائع

أعلىترجيحيةأوزانوتطبيقاستقرارها،درجة

فيةالنسبمقامفيالحكوميةالماليةاألوراقلبند

لبيتطأنهيعنىمماسيولتهدرجةانخفاضضوء

.استقرارا ًأكثرتمويل

الجاريةلفجوةامستوىعلىوااللتزامات،االصولاستحقاقآجالتطابقعدممنالناتجةالفجواتلتغطيةالسائلةاالصولكفايةمدىقياستمللسيولة،النقديةالتدفقاتجانبوعلى

الفجوات،تغطيةلاليهااللجوءيتمالتيالحكوميةالماليةاألوراقعلىخصمنسبتطبيقبعدوذلكالجارية،الفجواتمجموعتمثلالتيالتراكميةوالفجوةاستحقاق،أجلبكلالخاصة

.الخارجةالنقديةالتدفقاتتمثلالتيللودائعسحبنسبوكذااألخرى،واالصولالمخصومة،التجاريةواألوراقالقروضلبندوذلكالداخلةالنقديةللتدفقاتافتراضيةنسبوتطبيق

للقروضًوالتسهيالت

للعمالءًوالبنوكً

واألوراقًالتجاريةً

المخصومةًصفر٪ً

بمعنىًأنهًسيتمً)

(تجديدهاًبالكامل

لألرصدةًالمدينةً

واالصولًاألخرى
100٪

0٪

معدالت 

التدفقات 

ةالنقدية الداخل

وكأرصدةًمستحقةًللبن

التزاماتًأخرىً

يةبخالفًحقوقًالملك

10٪

معدالت 

التدفقات 

النقدية 

الخارجه

ودائعًالعمالء 15٪

0٪

اذونًًالخزانةًوأرصدةً

لدىًالبنوك

النقدية

10٪

نسب الخصم على

االصول السائلة 

لمواجهة الفجوات

السنداتًالحكومية 40٪

0٪
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مخاطرمنمنخفضلمستوىالقطاعتعرضالضغوطاختباراتنتائجأظهرت

الحدمستقرالالتمويلصافيونسبةالسيولةتغطيةنسبةمنكلليتخطىالسيولة،

الآجهيكلاستخدامعننتجكمابازل،للجنةوفقا ً٪100يبلغوالذيالمقرراألدنى

على-هاعليالضغطتطبيقبعد-البنوكلكافةالسائلةاالصولقدرةاالستحقاق

نبيموجبةتراكميةفجواتالبنوكحققتكما٪،100بنسبةالسالبةالفجواتتغطية

الروالدوالمحليةالعملةمنلكل(سنة)الزمنيةالفترةحتىوااللتزاماتاالصول

.األمريكي

نتائج اختبارات الضغوط الخاصة بمخاطر السيولة

لنسبقا ًوفالمخاطرمنمستوياتثالثباستخداماالختباراتنتائجتقييمتموقد

االصولينبوالتراكميةالجاريةللفجواتالتغطيةونسبالناتجة،المختلفةالسيولة

األكثريووالسيناراألساسى،السيناريومنكلتطبيقبعدسنة،حتىوااللتزامات

ىعلبالضغطالسيولةمخاطرمنمنخفضلمستوىتعرضهالقطاعوأظهرحدة،

بالضغطالسيولةمخاطرمنمتوسطومستوىالمحلية،بالعملةالسيولةتغطيةنسبة

المستقرلالتمويصافىونسبةاألجنبية،بالعملةالسيولةتغطيةنسبةمنكلعلى

.المحليةبالعملة

مستوى المخاطر

اختبارات الضغوط لمخاطر السيولة
السيناريو األكثر

حدة
السيناريو األساسي

نسبةًتغطيةًالسيولةًبالعملةًالمحلية

نسبةًتغطيةًالسيولةًبالعملةًاألجنبية

حليةنسبةًصافىًالتمويلًالمستقرًبالعملةًالم

التدفقاتًالنقديةًللسيولة

قوةمدىمؤشراتمناألخرىوالبنوكبنككلبينالتعرضاتصافىويعداالنتربنك،سوقفيالبنوكبينالترابطيةالعالقاتنتيجةالمصرفيبالقطاعالعدوىمخاطرتنشأ

مخاطرلقياسكالبنوبينالترابطيةالعالقاتمصفوفةاستخدامتموقد.وقروضوودائع،جارية،حساباتمنالبنوكعلىالمستحقصافىيساوىحيثالبنوك،بيناالرتباط

المالرأسفايةكنسبةحسابخاللمنبالقطاعاألخرىالبنوكعلىاإلخفاقهذاتأثيرتقديرثممحليا ،النظاميةاألهميةذاتالبنوكمنبنككلاخفاقافتراضتمحيثالعدوى،

اخفاقالخفاقاتامناألولىالموجةفيالبنوكاخفاقعلىيترتبحيثاالفتراض،هذاتكراريتمثمالمدينة،أرصدتهصافىسدادفىنظاميةأهميةذاتبنككلاخفاقحالةفيلها

.بنكأياخفاقالمصفوفةعنينتجالعندماالموجاتهذهتكرارتوقفويتماألخرى،للبنوكالمخاطرمصدربدورهاتعدوالتيأخرى،بنوك

اختبارات الضغوط الخاصة بمخاطر العدوى 

.المحليةالبنوكعلىالمستحقةاألرصدةصافىقيمةلمحدوديةنظراا المقرر،الرقابىاألدنىالحدمنأعلىالمالرأسلكفايةنسبةالبنوككافةأظهرتوقد
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حدهعلىبنككللالسنوي،التقييمإلىباإلضافةسنويةربعدوريةبصورةالضغوط،اختباراتمنعددبتطبيقالمركزيالبنكيقوم،الجزئيالمستويوعلي

باراالعتفيتأخذوالتيوالتطورات،الظروفحسبتغييرهايتمالتيوالسيناريوهاتاالفتراضاتمنمجموعةخاللمنوذلكككل،المصرفيوللقطاع

والسيناريوالحدة،وسطمتوالسيناريواألساسي،السيناريوتتضمنسيناريوهاتثالثاستخدامعلىاالختبارمنهجيةوتعتمد.والعالميةالمحليةاالقتصاديةالتطورات

العائدسعراطرومخالصرف،وسعرالمحلية،بالعملةالحكوميةالماليةواالستثماراتاالئتمانية،التسهيالتمحفظةمنكلالتحملاختباراتوتتضمنحدة،األكثر

والقاعدةاألرباحصافيعلىتأثيرهاوقياسمجمع،بشكلالسابقةاالختباراتأثردمجعلىيقومضغطاختبارإجراءيتمكماوالسيولة،السندات،لمحفظة

.المخاطرضدللتحوطاستباقيةإجراءاتالتخاذالحاجةومديككل،المصرفيوالقطاعبنكلكلالرأسمالية

يتمحيث:السنداتلمحفظةالعائدسعرعلىالضغوطاختبارات

نداتالسمحفظةعليذلكتأثيروقياسالعائدسعرارتفاعافتراض

.الحكومية

خفيضتتمحيث:االئتمانيةالتسهيالتمحفظةعلىالضغوطاختبارات

وسطةالمتوالشركاتللمؤسساتالمقدمةللتسهيالتاالئتمانيةالجدارة

فقا ًووذلكاالستهالكية،القروضوكذلكالصغر،ومتناهيةوالصغيرة

مصرفيالمختلفةاالقتصاديةللقطاعاتالمتوقعةالمستقبليةللنظرة

ءأداعلىبالسلبيؤثرقدمماكوروناجائحةبتفشيتأثرهاومدي

.القطاعاتتلكفيالشركات

:وقد تمثلت االختبارات والسيناريوهات فيما يلي

يكياألمرالدوالرصرفسعرارتفاعافتراض:الصرفسعراختبارات

.المصريالجنيهمقابل

االستثنائيةلضغوطااختباراتمنبمجموعةبتطبيقالمركزيالبنكقامفقدكورونا،جائحةاندالعتبعاتاطارفيالمصرفيالقطاعبهايمرالتيللتحدياتونظرا ً

النشاطقطاعاتعلىالمحتملةالخسائرامتصاصعلىوقدرتهممصر،فيالعاملةالبنوكصالبةمدىعلىللوقوفوذلك،2020عاممناالولالربعفي

الخسائراصامتصعلىوقدرتهمالبنوكقوةمنالتأكدإلىاالختباراتتلكوانتهت.العالميةوالبورصاتالمصريةالبورصةأداءوعلىالمختلفة،االقتصادي

حدهعلىبنكلكل-حدةأكثرسيناريوهاتباستخداماألخرى،الضغوطاختباراتمنعددتطبيق2021عاممناألولالربعفيتمكما.المحتملةاالقتصادية

.كورونالفيروسالثانيةالموجهتفشيمنتنتجصدماتأيهمواجهةعلىوقدرتهاللبنوكالمالراسكفايةمديعلىللوقوفوذلك-ككلالمصرفيوالقطاع

ماوهو،(2022و2021)عامينلمدةمستقبليةبنظرةالضغوطاختباراتإجراءتموقدهذا

صاديةاالقتالخسائرامتصاصعلىوقدرتهممصرفيالعاملةالبنوكقوةمنالتأكدعنأسفر

.المتوقعة

المالأسركفايةلمدىالداخليالتقييمبتقريربموافاتهالبنوكالمصريالمركزيالبنكويلزم

ICAAP،المخاطر،أنواعلمختلفالضغوطاختباراتمنمتنوعةمجموعةإعداديتضمنوالذي

وذلكواالستراتيجية،السمعةمثلاألخرىوالمخاطرالثانية،الدعامةبمخاطريتعلقفيماخاصة

بعمليةالقياموبالتاليالمال،راسكفايةومدىلهايتعرضالتيالمخاطرلحجمالبنكإدراكبهدف

ههذعلىبناءً المالراسكفايةلمعدلمرتفعةمعدالتعلىالحفاظوضمانالمالرأستخطيط

.االختبارات

اوزانذاتاالصولفيالمستثمرةاالموالتوظيفإعادةافتراض

الديونمثلمرتفعةمخاطرأوزانذاتاصولفيمنخفضةمخاطر

اذونفيالمستثمرةاالموالمنجزءتوظيفافترض)السيادية

مخاطرأوزانذاتالمحليةبالعملةالحكوميةوالسنداتالخزانة

.(مرتفعةمخاطرأوزانذاتاصولفيمنخفضة
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صصالمخ)االختباربعدالمخصصفيالعجزتحديدبهدفذلكويتم

الفعالمكونالمخصصمنهمطروحا ًاالختباربعدتكوينهالواجب

تاالختبارابعدالمخصصفيالعجزتحديدوكذلك،(البنكلدى

تمرالمساألساسيالمالرأسضمنإضافيرأسماليمتطلبوتكوين

ايةكفمعيارعلىمجمعةاالختباراتتلكوأثراألولى،الشريحةمن

.المالرأس

نسبتيمنكلباستخداماالفتراضاتأثروتقييمالسيولةلمخاطرالضغوطاختباراتإجراءيتمكما

مواجهةعلىالسائلةاالصولقدرةمدىواختبارالسيولة،تغطيةونسبةالمحلية،بالعملةالسيولة

فياماتوااللتزاالصولاستحقاقآجالبينالسالبةالفجواتارتفاععنتنتجقدالتيالصدمات

التيبنودللافتراضيةنسبتطبيقخاللمنوذلكاالستحقاق،آجالهيكلباستخدامالقصيراألجل

نسبطبيقتإلىباإلضافةذلك،عنالناتجةالفجوةحسابثمخارجية،أوداخليةنقديةتدفقاتتمثل

لتغطيةإليهانوكالبتلجأالتيالسائلةلالصولأساسيا ًمكونا ًتعدالتيالحكوميةالماليةلألوراقخصم

.الفجواتتلك



المصرفىغيرالماليالقطاععلىالضغوطاختبارات

-2018لمصرفيةاغيرالماليةاألنشطةلتطويرالشاملةاستراتيجيتهافيمحورا ًتعدوالتي-الضغوطاختباراتبإجراءالماليةللرقابةالعامةالهيئةقامت
غيرليالماالقطاعومؤسساتلشركاتالمالياالستقراريعززبماالمبكر،لإلنذارفعالةآليةوخلقالمخاطر،إلدارةمتكاملةمنظومةبناءبهدف-2022

.المالراسوسوقالمصرفي،

اليةالرأسموالقاعدةالماليةالمالءةتأثرمدىعنواضحةرؤيةتكوين

تبطةالمربالمخاطرالمصرفيغيرالماليالقطاعومؤسساتلشركات

.كورونافيروستفشيلمنعاالحترازيةاإلجراءاتباستمرار

وءضفيالمصرفيغيرالماليللقطاعالمحتملةالخسائرتقدير

.2022عامخاللكوروناجائحةاستمرارجراءالناشئةالمخاطر

دام تم إجراء اختبارات الضغوط على القطاع المالي غير المصرفي باستخ

:سيناريو استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، بهدف

مةاألزتبعاتمنللحدالالزمةالعالجيةأوالوقائيةاإلجراءاتاتخاذ

.لمالارأسوسوقالمصرفية،غيرالماليةاألنشطةأداءعلىالسلبية

السيولة

مؤشرات المالءة المالية

:وقد ركزت نماذج السيناريوهات على تأثر

الربحية

الكفاءة التشغيلية

من شركات التأمين بنوعيها 

سواء تأمينات الحياة أو 

الممتلكات والمسئوليات

من شركات إدارة االصول

100٪

شركات وجهات التمويل متناهي 

الصغر 

97٪

85٪

60٪

من شركات التمويل العقاري 

من شركات التأجير التمويلي 85٪

88٪
من شركات التخصيم

ت 
را

با
خت

ال
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ق

بي
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منبدءً المتدرجة،السيناريوهاتنماذجتصميمعلىالماليةللرقابةالعامةالهيئةبواسطةإجرائهاتمالتيالضغوطاختباراتمنهجيةتعتمد

نهايةوفيالتأمين،لشركات2021يونيونهايةفيللشركاتالماليةالمراكزعلىبالتطبيقوذلكالمتشائمة،ثمالمتفائلةثماألساسيةالسيناريوهات

اإلعتبارفيوأخذا ًالنشاط،طبيعةالختالفوفق االمؤشراتنماذجهياكلاختلفتوقد.المصرفيغيرالماليالقطاعشركاتلباقي2020ديسمبر

.أدائهعلىتأثيرا ًالمخاطرعواملأكبرأهم

منهجية اختبارات الضغوط

عوامل المخاطر المؤثرة على كل نشاط والمستخدمة في سيناريوهات اختبارات الضغوط 

عوامل )نشاط التأمين
/  المخاطر الخارجية

(االقتصادية

سيناريوهات6

معدالت الفائدة

انخفاض مؤشرات 
بورصة األوراق 

المالية

ارتفاع معدالت تعثر 
معيدي التامين

زيادة تعامالت المدينين

عوامل )نشاط التأمين 
(المخاطر الداخلية

زيادة حجم التعويضات

انخفاض التعويضات 
المستردة من معيدي 

التأمين

زيادة معدالت إلغاء 
وتصفية الوثائق

سوق رأس المال

(شركات إدارة االصول)

سيناريوهات9

معدل نمو إجمالي 
الناتج المحلي 

معدالت الفائدة

معدالت التضخم

ل التموي)شركات التمويل 
العقاري والتأجير

(والتخصيمالتمويلى

سيناريوهات3

مخاطر تأثر المالءة 
المالية

انخفاض معدالت 
السيولة المالية

التمويل متناهي الصغر

سيناريوهات3

انخفاض قيمة 
المتحصالت النقدية
من أقساط العمالء 

المستحقة
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سيناريوهات6



مالاألعتنفيذفيالرقميالتحولمنمزيدنحوالشركاتتوجهدعم

يرلتغيالعالمدولمعظمواتجاهاالجتماعي،التباعدإجراءاتظلفي

.األعمالأداءنمط

خططتطويرعلىالقطاعفيالعاملةالجهاتمعالعملضرورة

.األعمالاستمرارية

ات أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشرك

وفي ذات الوقت، جاءت . ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي

:أهم التوصيات المترتبة على تطبيق االختبارات كما يلى

غيرالماليالقطاعمؤسساتبينالبينيةالعالقاتتأثيرتحليل

Dominoنطاقوتحديدالمصرفي Effectsالمؤسساتلبعض

كثرأفيوفاعلةضخمةأنشطةتمارسوالتيالمصرفيةغيرالمالية

.مصرفيغيرمالينشاطمن

رأكثتعدوالتيمستمرة،متابعةالشركاتبعضمتابعةضرورة

ةلزياداحتياجهامدىوتحديدالمالية،مالءتهاتأثرلمخاطرعرضة

.عدمهمنالمقبلينالعامينفيأموالهارؤوس

نتائج اختبارات الضغوط على أنشطة القطاع المالى غير المصرفي

شركات 

التمويل

سوق رأس 

المال

نشاط التمويل

الصغرمتناهى
نشاط التأمين مؤشرات المخاطر بعض 

الضغط

مستوى المخاطر

معتدلة  منخفضة ضعف معدالت المالءة المالية

مقبولة إلى حد

ما
مقبولة مقبولة معتدلة ضعف معدالت السيولة

معتدلة منخفضة معتدلة يةانخفاض الكفاءة التشغيل

مقبولة إلى حد

ما
مقبولة منخفضة تراجع جودة المحفظة

معتدلة
مقبولة إلى حد

ما

مقبولة إلى حد 

ما
تراجع الربحية والفائض

2020/2019هذا وقد كان لتطبيق اختبارات الضغوط في العام المالي  

ة دور هام، حيث تم اتخاذ بعض التوصيات والقرارات من قبل الهيئة العام

قرار للرقابة المالية بناء على نتائجها، والتي ساهمت في الحفاظ على است

:األنشطة المالية غير المصرفية

طبيقتعلىالمترتبةاألثارلمقابلةمخصصتجنيبضوابطوضع

بدءً كليةبصورةتطبيقهوالمزمع،47رقمالمصريالمحاسبةمعيار

.2022من

للتوزيع،القابلةالعامأرباحمنفقط٪50بتوزيعللشركاتالسماح

فقا ًوومعين،حدعنالماليةمالئتهامؤشريزيدالتيللشركاتوذلك

.تمارسهالذيللنشاط

جهانتائضوءفيأموالهارؤوسبزيادةالشركاتبعضقياممتابعة

.المالية

ةوتنميتنظيمقانونمشروعبإعدادالهيئةقامتأخر،صعيدوعلى

األدواتدكأحالمصرفية،غيرالماليةاألنشطةفيالتكنولوجيااستخدام

حونالشركاتتوجهدعمخاللهمنالهيئةتستهدفالتيالتشريعية

اعدالتبإجراءاتظلفياألعمالتنفيذفيالرقميالتحولمنمزيد

ويتماألعمال،أداءنمطلتغييرالعالمدولمعظمواتجاهاالجتماعي

معإلصدارهتمهيدا ًالمصريالنوابمجلسخاللمنمناقشتهحاليا ً

.2022عاممناألولالربع

سوق رأس 

المال

التمويل متناهي 

الصغر
نشاط التأمين

شركات 

التمويل
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ماليةالالخدماتعلىللوقوفالطلبجانبعلىالماليللشمولميدانيمسحالمركزيالبنكنفذ

وغيرميالرسالقطاع)الصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةوالشركاتاألفرادقبلمنالمستخدمة

.الجمهوريةلمحافظاتممثلةعينةعلى(الرسمي

قياس الشمول المالي واإلطار العام لالستراتيجية

:التاليةالمنهجيةالمركزيالبنكاعتمدالماليللشمولاستراتيجيةوتصميمإلعدادواضحةورؤيةأهدافوضعإطارفي

: دراسة فجوات الخدمات المالية على جانب العرض

التيوالطبيعيينلألفرادالماليالشمولبياناتقاعدةعلىالدراسةاعتمدت

حسبمصنفةالبياناتجمعيتمحيث،2018عامفيالمركزيالبنكأنشأها

إلىباإلضافةوذلكالمالية،الخدماتمقدميمنالقوميالرقمباستخدامالنوع

٪50منألكثرالماليالشمولنسبةارتفعتوقدالمصري،البريدبيانات

النسبةوتشمل2021يونيوشهرلبياناتوفقا(فأكثرسنه16)للمواطنين

دالبريحساباتأوبأنواعهاالبنكيةالحساباتمنلكلالمواطنينامتالك

بةبنسمقارنهالمحمولالهاتفمحفظةأوالدفعمسبقةالبطاقاتأوبأنواعها

.فينديكسالدوليالبنكبياناتلقاعدةوفقا ًوذلك،2017عامفي33٪

.شركة2684وفرد4363العينةحجمبلغ

.دوليةالالخبرةبيوتوأحدواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازمعبالتعاوننُفذ

فيالمركزيالبنكأنشأهاوالتي29الماليالشموللبياناتالخارجيةاللجنةمعالتنسيقتم

عنفضال ًالبياناتمنواالحتياجاتاألولوياتتحديدفيأعضائهاوشارك2019مارس

.الماليللشمولالرئيسيةالمؤشراتعلىاالتفاق

:المسح الميداني لألفراد والشركات

:أنهعلىالماليالشمول2020لسنة194رقمبالقانونالصادرالمصرفيوالجهازالمركزيالبنكقانونعرفولقد

ات بما وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمبجودة من قبل جميع فئات المجتمع من خالل القنوات الرسمية لالستخدام مختلف الخدمات المالية إتاحة

.يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم

ذمنالخطواتمنالعديدالمركزيالبنكاتخذ:المحليالمستويعلى-

لىعالتنسيقفيمحوريبدوريقوموالذيالماليالشمولقطاعإنشاء

حيث.يالمالالشموللتعزيزالراميةالجهودتوحيدبهدفالمستوياتكافة

ادةزياستهدفتالتيالرقابيةوالتعليماتالمبادراتمنعددإطالقتم

قحقووحمايةالمالياالستقرارعلىالحفاظمعالماليالشمولمعدالت

.العمالء

واعضالمصريالمركزيالبنكأصبح:واالقليميالدوليالمستوىوعلى-

وتولي،2013يوليومنذAFI))الماليللشمولالدوليالتحالففيرئيسيا ً

االلتزامإلىباإلضافةعامين،ولمدة2019سبتمبرمنإدارتهمجلسرئاسة

.ينالجنسبينالمساواةتعزيزعلىوالعملالدوليةالماليالشمولبمبادرات

ضفاء قام البنك المركزي بالعديد من الجهود سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي أخذاا بعين االعتبار إ

-: الطابع المؤسسي عمالا على تنسيق الجهود على مستوى الدولة لترسيخ الشمول المالي

ستراتيجيةامحورهيالتيالمستدامةالتنميةوأهدافاالقتصاديالنمولدعمالمالياالستقرارتحقيقإطارفيالمصريالمركزيالبنكأجندةأولوياترأسعلىالماليالشموليأتي

."2030مصررؤية"

:  الشمول المالي: أوالا 
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.االجتماعيناصربنكاالئتماني،لالستعالمالمصريةالشركةالصغر،ومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتتنميةجهاز



استراتيجية 

الشمول المالي

الشمولزيزلتعرياديا ًبدورا ًالمصريالمركزيالبنكيقومالمالي،الشمولإرساءجهودفيهاالمركزيةالبنوكتقودالتيالدولمعظمفيالحالهوكما

الرؤيةياغةصفيالتنسيقسبيلفيوذلكالتشاوريةاالجتماعاتمنالعديدعقدحيثالمعنية،والهيئاتالوزاراتكافةمعبالتنسيقوذلكالمالي

منجموعةمإلىباإلضافةمستدامبشكلعليهاالعمليجريأساسيةمحاورأربعةعلىترتكزالتيالمالي،الشمولالستراتيجيةوالممكناتوالمحاور

.الماليالشمولالستراتيجيةالعاماإلطاريوضحالذيالتاليالبيانيبالرسممخططهوماوفقالممكنات

العمالءحقوقوحمايةالماليالتثقيف:األولالمحور

يعمل البنك المركزي المصري علي ثالث محاور رئيسية في مجال التثقيف المالي

التثقيف والتوعية المالية للمواطنين. 1

ةالثقافنشربغرضاإلجراءاتمنالعديدالمركزيالبنكاتخذ

علىزالتركيمعالجمهوريةمحافظاتمختلففيالماليةوالتوعية

فعالياتخاللالبنوكقامتحيثوالمهمشة،الريفيةالمناطق

ندواتبعقدالمركزيالبنكأقرهاالتي2020عامالماليالشمول

165حونمنهااستفادكونفرانسالفيديوخاللمنمحدودةتثقيفية

ماداالعتايضا ًتمكورونا،جائحةلظروفنظرا ًوذلكمواطنألف

الخدماتعنلمعلوماتنشرمناالجتماعيالتواصلوسائلعلى

مليون3.4نحومعهاتفاعلوالتيالمواطنينلتوعيةالمالية

.مواطن

بينللربطوالرياضةالشبابوزارةمعتعاونبرتوكولتنفيذ

ريادةمجالفيالوزارةوانشطةالنيلروادمبادرةأنشطة

وأصحاباالعماللروادالماليةغيرالخدماتلتقديماالعمال

لبنوك،لالماليةللخدماتوالترويجالماليوالتثقيفالمشروعات

االنحتيالشباببمراكزتواجدنقاط3تأسيسخاللمنوذلك

.الوزارةمدربيمن30وتدريب

عشان"مبادرةالمصريالمصرفيالمعهدأطلق

المركزيالبنكرعايةتحت2012عامفي"بكرة

تلفمخفيالماليةوالتوعيةالثقافةلنشرالمصري

الجمهوريةمحافظات

يالمركزالبنكيدعمهاالتيالتجاربأحدالمصرفيالمحاكاةنموذجيعتبرأخريناحيةومن

حيث،الماليةالتوعيةوزيادةالجامعاتشبابإلىالوصولبهدفالمصرفيالمعهدمعبالتعاون

ةللطلبتوعويةندواتعقديتولىوالذىالبنوك،منعددوبرعايةجامعة12فيالنموذجيتواجد

اللخمنالمختلفةللمنتجاتالترويجإلىباإلضافةالمالي،الشمولأهميةعلىالجامعاتداخل

ختلفة،المالبنكإداراتأنشطةعلىللتعرفالبنوكلمقراتزياراتعقدثمومنالبنوك،ممثلي

.طالبالف16نحوالندواتتلكمناستفادواالذينالطالبعددإجماليبلغوقد

رخبيشهادةعلىالبنوكفيالعاملينمن144عددحصول

المصرفيبالمعهدوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات

Frankfurtمؤسسةمنوباالعتمادالمصري School of
Finance and Managementتدريبحالياوجاري

.موظف108عدد

الخاصةواالجوبةاألسئلةلقاعدةالمستمرالتحديث

الصغرمتناهيةللمشروعاتالمركزيالبنكبمبادرات

حولااليضاحاتمنالمزيدلتوفيروالمتوسطةوالصغيرة

.المبادراتهذه

المصرفيالمعهدمعبالتعاونالمركزيالبنكقام

الشمولومجهوداتلمفاهيمالتثقيفيللمحتويبالتحضير

لنشرةالمختلفاإلداراتمنالبنوكلموظفيلتقديمهاالمالي

.الماليالشموللتعزيزالمفاهيموتوحيد

بناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العالقة. 2

بناء قدرات القطاع المصرفي.  3
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حماية حقوق 

العمالء

انشاء قطاع حماية حقوق العمالء والمنافسة بالبنك المركزي المصري. 1

:رئيسيةمحاورثالثةعلىالقطاعهذاويعمل

.المصرفيةالخدماتومقدميالعمالءمعاالتصالقنوات•

.المنازعاتوفضالشكاوىمعالجة•

بتعليماتالمصرفيةالخدماتمقدميالتزاممنالتحقق•

.العمالءحقوقحماية

ء متابعة البنوك لضمان تطبيق مبادئ وتعليمات حماية حقوق العمال. 3

الصادرة

: كل بنك على حدي لمناقشةمع حيث تم عقد لقاءات فردية، : لقاءات فردية

منالدعموتقديمالتعاونسبللبالبنوكالعمالءحقوقحمايةوحداتمسئوليات•

.القادمةللفترةالعملخريطةعلىاالتفاقالمركزيالبنكجانب

:فتحًقنواتًاتصالًدائمةًمعًوحداتًحمايةًحقوقًالعمالءًلمعالجةًالشكاوى

: حيث تم عقد عدة لقاءات مجمعة مع البنوك لمناقشة: لقاءات مجمعة

ولما،األخيرةالفترةفيعالميا ًالعمالءحقوقحمايةبهاتحظىالتيلألهميةنظرا ً

مبدأ،الهذالترسيخقدما ًللمضيحثيثةخطواتمنالمصريالمركزيالبنكيتخذه

حاجةالدعتفقدبمصر،والماليةالمصرفيةالعمالءحقوقحمايةمجاللحداثةونظرا ً

يجياتاالستراتصياغةفيوالمساعدةالخبراتلتبادلدوليةبمنظماتاالستعانةإلى

الدولينكبالباالستعانةتموقد.المذكورالمبدأتطبيقوآلياتاالصالحيةوالسياسات

ممارساتالأهمتطبيقلكيفيةالعملخطةوضعوتمالشأن،هذافياالستشاراتلتقديم

.المنازعاتفضلجانوإنشاءالعمالء،حقوقلحمايةالدولية

تهيئة بيئة العمل بالبنوك المصرية الستقبال شكاوى العمالء. 2

دلبنوإنفاذاالعمالءحقوقحمايةوحداتبإنشاءللبنوكخطابإصدار•

.البنوكعمالءحقوقحمايةتعليمات

كواهمشلتقديمبالبنوكللعمالءالمتاحةاالتصالقنواتفاعليةمراجعة•

.المتاحةالشكاوىونماذج

حقائق وأرقام. 4

لعمالءاحقوقبحمايةالمتعلقةالبنودألهمالبنوكمعمناقشتهتمماعلىبناء

وأهمرية،المصالسوقمؤشراتلقياسالبنوكمنبياناتجمعتمفقدبالبنوك،

:حيثمنالمؤشراتتلكعلىالمترتبةالنتائج

.الشكاوىمعالتعاملآلية•

.بالشكاوىالمتعلقةسنويةالربعالدوريةالتقارير•

ريرتقاتحليلعلىبناءالبنوكمنالمتخذةواإلجراءاتالتوصياتأهم•

.الشكاوى

المطلوبةةالمصرفيالعملياتلتسهيلالبنوكلدىالمتاحةالبشريةالموارد•

العمالءعددإجماليإلىونسبتها

:فيالبنوكمنالمقدمةالمعطياتعلىبناءالتقاريرتلكساهمتوقد

.مالءالعحقوقبحمايةالمتعلقةالبياناتوأهماألوليةالمؤشراتإصدار•

.المصريةالبنوكلجميعموحدسنويربعتقريرإنشاء•

ةبالعملالتحويالتبشأنالصادرةالتعليماتإصدارفيالمساهمة•

نفسفيهاتنفيذمنوالتأكدللتحويالتالعمالءطلباتوتسهيلالمحلية،

.العمليوم

جميعًالبنوكًقامتًبإنشاءًوحداتًحمايةًحقوقً•

.العمالء

.موظفًفيًتلكًالوحدات190يعملًماًيقربًمنً•

بنكًقامًبعملًتدريباتًوورشًعملًلتوعية18ً•

.الموظفينًبمبادئًحمايةًحقوقًالعمالء

ابعةًبنكًيعتمدًعلىًأنظمةًمختلفةًلتلقيًومت26•

.الشكاوى

ماًيزيد2020ًتلقىًالقطاعًالمصرفيًخاللًعامً•

.مليونًشكوى1.2عنً

األوليةالمؤشرات

مراحلكافةفيوعمالئهاالبنوكبينالعالقةتحكمواضحةوقواعدأسسلوضع2019فبرايرفيالبنوكعمالءحقوقحمايةتعليماتالمركزيالبنكأصدر

المصرفيوالجهازالمركزيالبنكبشأن2020لسنة194رقمالقانونوبصدور.التعليماتهذهبنودلتنفيذأوضاعهالتوفيقسنةفترةالبنوكمنحمعالتعامل،

عدمعلىتأكيدللرقابيةتعليماتبإصدارالتعليماتتلكتعزيزتمكما.العمالءحقوقحمايةبشأنالمركزيالبنكاختصاصاتعلى220حتى216منالموادنصت

.2021إبريلفيتمييزدونالشكاوىمعللتعاملومجانيةسريعةآليةوتوفيرالمصرفيةالمعامالتكافةفيالجنسينبينالتمييز

:يليكماالمصرفيالقطاعمعالمتعاملينعمالءحقوقحمايةاختصاصلتفعيلوفعّالةجادةخطواتباتخاذالمركزيالبنكقاموقد

ات التعاون مع الجهات الدولية المعتمدة لتطبيق أفضل الممارس. 5

الدولية لحماية حقوق العمالء المالية

.ريمسئولياتًقطاعًحمايةًحقوقًالعمالءًوالمنافسةًبالبنكًلمركزيًالمص•

.مفهومًحمايةًحقوقًالعمالء•

.الهيكلًالتنظيميًلوحدةًحمايةًحقوقًالعمالءًللبنك•

.عددًالموظفينًبالوحدة•

.دراسةًالمهامًالوظيفيةًلجميعًالعاملينًبالوحدة•

.كيفيةًمتابعةًالشكاوىًمنًالقنواتًالمختلفة•

.مناقشةًأهمًالتحدياتًلتطبيقًمبادئًحمايةًحقوقًالعمالء•

لًعلىًتقليلًالخططًالمستقبليةًللوحدةًوكيفيةًالتوسعًلتلبيةًاحتياجاتًًالعمالءًوالعم•

.  شكاوىًالعمالء
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تهيئة بيئة العمل 

للمشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة 

والمتوسطة 

ادةريودعموالمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناهيةالمشروعاتلمساندةالمبادراتمنالعديدوطرحاإلجراءاتمنحزمةتنفيذعلىالمركزيالبنكيعمل

المشروعاتلتلكالموجهةاالئتمانيةوالتسهيالتالقروضمحفظةبزيادة2021فبرايرفيالبنوكالزموقدهذاالمالية،وغيرالماليةالخدماتوتوفيراألعمال

.٪10عنالصغيرةللمشروعاتالموجهةالنسبةتقلأالاشتراطمعاالئتمانية،محافظهااجماليمن٪20منبدال٪25عنتقلالنسبةإلىلتصل

بحدالصغيرةوالصغرمتناهيةالمشروعاتبتمويلللبنوكبالسماحالتمويلمنحإجراءاتبتيسيرالمركزيالبنكقامكما

رقميالالتقييمنماذجعلياالعتمادإمكانيةمعماليةقوائمعلىالحصولبدونجنيهمليون20منأقلمبيعاتحجمأقصى

عليالبنوكتشجيعاطاروفي.الماليةوغيرالماليةومعامالتهماالجتماعيةوبياناتهمالعمالءسلوكياتإلىاستنادا

Fundالصناديقفياالستثمارصناديقاموالرؤوسفيالمشاركة of Fundsالمستهدفةوالشركاتوالصناديق

هامنالمحفزاتمنحزمةاطالقتمالناشئة،األخصوعليوالمتوسطةالصغيرةالشركاتأموالرؤوسفيلالستثمار

.المحدداتبعضإطارفيالمقررة٪25الـنسبةضمنالصناديقتلكفيالبنوكمساهماتحساب

لهذهتمويالتضخعلىالبنوكلتشجيع2016عاممنذبدأتوالتيالمبادراتمنعددسرياناستمرارمعهذا

مليار2بقيمة2018عامفيالمركزيالبنكمنالمصدرةبالضمانةالعملاستمرارمع،محفزةعائدبأسعارالمشروعات

يرةالصغالمشروعاتلتمويلالمصاحبةالمخاطرمنجزءبتغطيةالشركةلقياماالئتمانمخاطرضمانلشركةجنيه

.والمتوسطة

والمنشآتوالشركاتلألشخاصمباشرةالبنوكمنالممنوحالتمويلإضافةخاللمن:الصغرمتناهيالتمويلدعم

ةاإللزاميالنسبةإلىالصغرمتناهيالتمويلوشركاتاالهليةوالمؤسساتالجمعياتخاللمنأوالصغرمتناهية

لقطاعلالصغرمتناهيالتمويلمحفظةحجمفيكبيرةزيادةعنهنتجمما.اليهااإلشارةوالسابقالبنوكمنالمطلوبة

مليار6.4بـمقارنة2021مارسفيمستفيدمليون4لعددمليار50نحواليوصلتحيثالمصرفي،وغيرالمصرفي

ةالهيئوتعريفالصغرمتناهيللتمويلالمصرياالتحادلبياناتوفقا)2016ديسمبرفيمستفيدمليون2لعددجنيه

المصرياالتحادبرنامجلتنفيذالمركزيالبنكومتابعةتمويلاستمرارمع(الصغرمتناهيللتمويلالماليةللرقابةالعامة

الجمعياتهذههبتتمتعلما(ج)الفئةمنالصغرمتناهيالتمويللجمعياتالمؤسسيةالقدراتلبناءالصغرمتناهيللتمويل

نوكللبجذباأكثروجعلها(ب)الفئةاليترقيتهابغرضوذلكالنائيةبالمناطقوتواجدالجغرافياالنتشارمن

.والمستثمرين

:طةوالمتوسوالصغيرةالصغرمتناهيةالشركاتلتمويلالبنوكمحافظحجمإجماليفيالنمونسبةعلىوالمبادراتاالجراءاتاثريليفيما

: مبادرة رواد النيل

2021يونيو 2015ديسمبر 

نسبة النمو

214٪

1

فيكزيالمرالبنكأطلقهاوالتي"النيلرواد"مبادرةوانشطةبرامجتنفيذاستمرار

القاهرة،جامعة)أخريمصريةوجامعاتالنيلجامعةمعبالشراكة2019فبراير

النقلوالعلوملتكنولوجياالعربيةاالكاديميةبقنا،االزهرجامعةشمس،عينجامعة

،األخرىوالدوليةالمحليةالجهاتمنعدداليباإلضافة(باإلسكندريةالبحري

محاورأربعةخاللمنوذلكالصغيرة،والمشروعاتاألعمالريادةدعمبهدف

ية،والتنافساالبتكاردعمبرنامجاألعمال،تطويرخدماتبرنامجوهيرئيسية

طةأنشنتائجيليوفيمااالعمال،حضاناتوبرنامجوالتدريبالتوعيةبرنامج

:المبادرةوبرامج

االعماللروادالماليةغيرالخدماتبتوفيراالعمالتطويرخدماتمراكزقامتوقد

يوليومنالفترةفيمستفيدألف27لعددخدمةألف65بتقديمالصغيرةوالشركات

محافظة،16بعددبنك11فيمراكز24خاللمنوذلك.2021يونيووحتى2019

كلللشوفقاوالرياضةالشبابلوزارةالتابعةالشبابمراكزداخلفروع3عنفضال ً

:للتالي

الرقميةةالمنصمنالتجريبيةالمرحلةإطالقتم:"بيزنيسافهم"الفنيالدعممنصة

التيواإلجراءاتالخطواتوتسهيلتسريعبهدفالفنيالدعمخدماتتقدموالتي

تقومحيثالمشروع،إنشاءإلىالفكرةمرحلةمنبدءااألعمالروادبهايقوم

تشاراتواالسالمحاسبة،:مجاالتفيالخبراءمعوالتشبيكالالزمةالمعرفةبإتاحة

لنيلاروادمباردةبينبالتعاونوذلكوالتسويق،البشرية،والمواردالقانونية،

GIZ.للتنميةاأللمانيةوالوكالةالمصريالمصرفيوالمعهد

100اكثر من 
الف مستفيد 
مشارك في 
ورش العمل 

(أونالين)

مشارك 7000
في حمالت 

التوعية

شركة 315
صغيرة 

ومتوسطة 
استفادت من 
مراكز دعم 

االبتكار 
والتنافسية

شركة تم 176
احتضانهم 

61

61
2020تقرير االستقرار المالي  البنك المركزي المصري

تهيئة بيئة العمل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة : المحور الثاني

ي الشمول المالي: أوال الشمول المالي والبنية المالية التحتية:  القسم الثالث



المزارعينصغاردعممشروع 02

مستوىرفعوالمزارعينصغارانتاجيةلزيادةمشروعا ًمصروبنكالمصرياألهليالبنكمعبالشراكةالعالمياألغذيةبرنامجأطلقالمصري،المركزيالبنكرعايةتحت

التنميةمنظومةلتعزيزوذلكالصعيدبقريقرية40فيماليا ًوتثقيفهاالمرأةوتمكينوالمياه،األراضيمنللموارداألمثلاالستغاللخاللمنواجتماعيا ًاقتصاديا ًمعيشتهم

.والمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناهيةالمشروعاتدعمخاللمنالشاملة

اتالحيازأصحابالعالمياألغذيةبرنامجيدعم

بالتوازييعملشاملنهجخاللمنالصغيرة

أصحابإنتاجزيادة:وهيمساراتأربعةعلى

ات،الحيازتوحيدطريقعنالصغيرةالحيازات

عنواألراضيالمياهاستخدامكفاءةتعزيز

صادرمتنويعالزراعية،المساقيتبطينطريق

سيةالمؤسوالقدرةالملكيةوبناءوزيادتهاالدخل

.االستدامةلضمان

اتالحيازأصحابعلىفقطالدعميقتصرلنذلكإلىباإلضافة

مننهاموالمستفيدينالمشاركينأغلبيةتعتبرالذينو،الصغيرة

اقتصادياالمرأةدورلتعزيزخطواتعدةاتخاذتمحيثالرجال،

حصولهمرلتيسيوتثقيفيةتوعويةجلساتتنظيمخاللمنواجتماعيا

الزراعي،عالتصنيوأنشطةالحيوانيةالتربيةمجاالتفيالتمويلعلى

يفدورهنتعزيزمعباالستقالليةشعورا ًمنحهنعلىيساعدبما

تفادةاالسالمركزيالبنكوينوي.األسرةنفقاتبشأنالقراراتاتخاذ

برنامجبهيقومالذيللمرأةواالجتماعياالقتصاديالتمكينمن

مشروعفيالمستفيداتلدمجالطريقليمهدالعالمياألغذية

وزيادةاالدخارتشجيعإلىيهدفوالذيالرقميةاالدخارمجموعات

فظةمحعلىالتعاملخاللمنالماليةالتكنولوجياباستخدامالوعي،

.المحمولالهاتف

:المستفيدين

ألف مواطن100

األقصر،ً)قريةًفيًصعيدًمصر40ً

(أسوان،ًقنا،ًسوهاج،ًوأسيوط،ًالمنيا

زلتعزيالمركزيالبنكجهودضمنالمشروعهذايأتي

مصراستراتيجيةمنالمستهدفوتحقيقالماليالشمول

الصغيرةالمشروعاتوتنميةدعممجالفي2030

.الزراعيبالقطاعخاصةوالمتوسطة
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ملةالعاللمشروعاتالسنوياإليرادات/األعماللحجماألدنىالحدتخفيض

والثروةواألعالفواأللبانالزراعيوالتصنيعالزراعيالمجالفي

صغيرةالالشركاتتمويلمبادرةمنلالستفادةوالحيوانيةوالداجنةالسمكية

.٪5عائدبسعر

جنيهمليار3نحوبضخالمصريالزراعيالبنكقيامعلىالموافقة

لوالبتإلحياءالقوميالمشروعضمنالمربيينصغارمنعمالئهلتمويل

ة،الصغيرالمشروعاتلتمويلالمصريالمركزيالبنكمبادرةإطارفي

والبنكاألهليالبنكخاللمنجنيهمليار10مبلغضخالىباإلضافة

معالمربين،وصغارالعشاروتحتالعشارالعجالتلتمويلالزراعي

.ضللمقترالقانونيالشكلوكذلكللمبيعاتاألدنىالحدمناالستثناء

فيالعاملةالتعاونيةالجمعياتبتمويلالمصريالزراعيللبنكالسماح

الداجنةوالثروةواألعالفواأللبانالزراعيوالتصنيعالزراعيالمجال

٪5عائدبسعرالصغيرةالمشروعاتمبادرةإطارفيوذلكوالحيوانية،

.(متناقصبسيط)

تموالتيالحديثللريوالتحولالريلتطويرالقوميةالمبادرةإطالق

من–الماليةوزارةبضمان–جنيهمليار55,5مبلغتخصيصبموجبها

كوذلفقط،المصريالزراعيالبنكالمصري،األهليالبنكمنكالخالل

.سنوات10اليتصللمدةفائدةبدونحسنةقروضشكلفي

الزراعيالبنكهيكلةإلعادةوالفنيالماديالدعمأنواعكافةتقديم

مساندقرضمنحهومنهاوالريفيةالزراعيةللتنميةقاطرةليصبحالمصري

.جنيهمليار20بمبلغالمركزيالبنكمن

إلىزراعيةحيازةمليون6لتحويلالمصريالزراعيالبنكمعالتنسيق

اتمتطلبمعبالتوافقالتطبيقاتمزدوجةمقدمامدفوعةمصرفيةبطاقة

مصربنوكشركةمعبالتعاون،"ميزة"الوطنيةالدفعبطاقاتاصدار

.E-financeوشركة

الماليالشمولفعاليات

الماليةوالخدماتالمنتجاتفيالتنوع:الثالثالمحور

تزامنا2019عاممناعتبارافعاليات4بتخصيصالمركزيالبنكقام،2018عامالماليللشمولالعربياليومتجربةنجاحإطارفي

بدونباتحسافتحخاللمنلمنتجاتهاوالتسويقفروعهاخارجبالتواجدللبنوكالسماحتمحيثعالمية،بمناسباتاالحتفاالتمع

علىالحرصضوءوفى.مقدماالمدفوعةوالبطاقاتالمحمولالهاتفمحافظاستخدامتشجيعإلىباإلضافةأدنى،حدوبدونمصاريف

أكبرجذببهدفعام21وحتى16العمريةالفئةضمنللشبابحساباتبفتحللبنوكالسماحتمفقدالمصرفي،القطاعفيالشبابدمج

والمصرفيةالماليةوالمنتجاتالخدماتمنلالستفادةالفئةتلكمنشريحة

باستخدامالوعيوزيادةاالدخارتشجيعإلىالرقميةاالدخارمجموعاتتهدف

مشروعاليعتمدحيثبينهم،واإلقراضاالدخارعملياتفيالماليةالتكنولوجيا

علىسيدة(25-15)األفرادمنمجموعةبيناالتفاقعلىالمجموعاتمنهجية

إلى،الكترونيتطبيقخاللمنتحويلهيتمدوريةبصفةالمالمنمبلغادخار

لعملظمةالمنالالئحةعلىبناءيُفتحوالذيللمجموعةالمشتركالبنكيالحساب

ثالثةخاللمنالحسابهذاويداراألعضاء،كلمنعليهاوالموقعالمجموعة

لكتاستخداميتموحيثالحساب،علىللتعاملالمجموعةمنمفوضاتعضوات

.واإلقراضاالدخارفياألموال

لتنفيذصرمكيرومؤسسةاإلسكندريةبنكبينتوقيعالمركزيالبنكبرعايةتم

المحافظبنظامسيدة3000لعددرقميةوإقراضادخارمجموعاتمشروع

.أسيوطبمحافظةاإللكترونية

مجلسقوافالذيالمشروعلتنفيذللمرأةالقوميالمجلسمععقدتوقيعتمكما

سيدةألف100إدماجيستهدفوالذيتمويله،عليالمركزيالبنكإدارة

هوتدريباإلداريالجهازتعيينتموقد.محافظات9فيالرسميالماليبالنظام

."ريمةكحياة"الرئاسيالقوميالمشروعمعبالتنسيقالمشروعقرىواختيار
الخاصاإللكترونيالتطبيقمنV1))األولىالنسخةمناالنتهاءتمقدكما

ربطإلىباإلضافةواإلقراضاالدخارمجموعاتعملياتجميعبتسجيل

عمدإلىباإلضافةالمشاركة،الوطنيةالبنوكمعواإلقراضاالدخارعمليات

ةالشخصيللبطاقاتالضوئيالمسحبواسطةالعمالءهويةعلىالتعرف

فيالالتالمسيالوطنيميزةكارتاستخدامسيتمأنهبالذكروجدير.والوجه

.واإلقراضاالدخارعمليات

مجموعات االدخار الرقمية

مبادرة حياة كريمة

ةحيامبادرةمناألولىالمرحلةفيالمشاركةبشأنالتخطيطوزارةمعالتعاون

:تياالخاللمنوذلكالبنوكمنعددبمشاركةالتعاونأوجهعلىواالتفاقكريمة،

.القرىتلكفيالماليةالتحتيةالبنيةوتطويرتحسين-1
.الماليالشمولأهميةعلىللمواطنينالماليوالتثقيفالتوعية-2
.المصرفيةوالخدماتالمنتجاتتوفير-3
لىعيساعدبماالصغرمتناهيةالقروضخاللمنالالزمالتمويلتوفير-4

.للمواطنينالمعيشةمستوىوتحسينصغيرةمشاريعإقامة

دعم القطاع الزراعي

نمالعديدأطلقحيثالقطاعلهذاالكاملةالعنايةالمركزيالبنكيولي

:خاللمنلهالالزمالتمويلوتوفيرلدعمهوالتحفيزاتالمبادرات

0204
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: التمويل المستدام

بالبنوكالمستداميلالتمولتطبيقالعاماإلطارووضعالتخطيطفيالبدءإلىتهدفوالتي"المستدامللتمويلاالسترشاديةالمبادئ"المصريالمركزيالبنكأصدر

إلىتهدفوالتياسابقإصدارهاتمالتيالمبادراتاهدافوتعززلتتماشياعتمادهاتموالتيالمبادئ،تلكلتنفيذالالزمةالمواردوتوفيرالقدراتوبناءالمصرية

والمقاوالت،حيوالسياوالزراعيالصناعيالقطاعمبادراتوالمتوسطة،الصغيرةالشركاتمبادرةمثلالمستدامالتمويلوتعزيزالمستدامةالتنميةاهدافتحقيق

.ماليالالشمولمجالفيالمبذولةالجهودجميعاليباإلضافةالغاز،محطاتومبادرةالمزدوجبالوقودللعملالمركباتإحاللمبادرةالعقاري،التمويلمبادرة

: التي تم اصدارها مع نبذة مختصرة عن كل مبدأ" المبادئ االسترشادية للتمويل المستدام"

"بناء القدرات والمعرفة الالزمة: "المبدأ األول

.المستدامالتمويلتطبيقوطرقمفاهيمبشأنمعرفتهموتعزيزبناءفيتسهمتدريبيةخططووضعالبنك،موظفيجميعقدراتوتطويربناءعلىالعمل

إدارةلكيفيةصورتوضعوكذلكالتمويلية،البنكأنشطةفيالحوكمةوقواعدواالجتماعيةالبيئيةالعناصردمجعلىوالعملالمستدامالتمويلمفهومتطبيق

.البنكمخاطرقياسعنداالعتباربعينوأخذهاواالجتماعيةالبيئيةالمخاطر

"  امتعزيز التمويل المستد: "المبدأ الثاني

.وخارجهاالدولةمستويعلىالمعنيةاالطرافوجميعالحكوميةوالجهاتالوزاراتمعالتعاونتعزيز

"  إشراك األطراف المعنية: "المبدأ الثالث

.المناخيرتغقضيةمعالجةفيتساهمالتيالمشروعاتتمويلتشجيعإلىباإلضافةمنهاالحدعلىوالعملالمناختغيرمخاطروإدارةلتحديدأسسوضع

"  إدارة مخاطر تغير المناخ: "المبدأ الرابع 

.ممارساتًالحوكمةلفضالعملًعلىًتفاديًاآلثارًالبيئيةًواالجتماعيةًالسلبيةًالناجمةًعنًأنشطةًالبنك،ًوتعزيزًاألثرًالبيئيًواالجتماعيًاإليجابيًمعًتطبيقًأ

"تطبيق مبادئ االستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية: "المبدأ الخامس 
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علىفقطيزالتركمنبدالالفرصمنمزيدخلقعليالمصريبالسوقالعاملةالبنوكحثالمركزيالبنكيستهدفإصدارها،تممبادئمنسبقمااليباإلضافة

ككل،واالقتصادالمقترضونأوالمودعونسواءاألطرافلكلالمصلحةتحقيقيكفلبماالمشروعاتتمويلفيللبنوكاألساسيالدوروتعزيزالمخاطرمنالتقليل

.الحوكمةممارساتتطبيقوكذلكدخال ًاألقلللشرائحاالجتماعيالبعديراعيوبشكلالمحيطةبالبيئةاإلضراردونوذلك

فييشونيعالذيناألفراديقومالمالية،الخدماتعلىالحصولفبدونالمستدام،النمولتحقيقأساسيةركيزةالماليالشمولفيالمبذولةالمجهوداتتعدكما

جميعولحصالماليالشمولويكفلحيثللغاية،محدودينوحقوقأمنتوفيرمنيمكنهمالذيالرسمي،غيرالعملعلىباالعتماداحتياجا ًاألكثرالمجتمعات

.المستدامةللتنميةاألساسيةاألهدافمنوهوالدخلمستوىأوالجنسإلىالنظردونحياتهم،مستوىلتحسينالالزمةالماليةالخدماتعلىاألفراد

.المستدامالتمويلمجالفيالبنكأنشطةعندوريةتقاريرإعدادفيالبدء

"  إعداد التقارير: "المبدأ السادس 



تمفقدالمال،وسوقالرقميةالماليةللمعامالتالتحتيةالبنيةتطويرإطارفي

ظيةاللحالتسويةنظامإطالقوتماللحظية،التسويةنظامتطويرمناالنتهاء

بنوكالبينالمتبادلةالدفعأوامروتسويةتنفيذيتيحالذيالعمالتمتعدد

نيةالجعملةبجانباألجنبيةبالعمالتالعربيةمصرجمهوريةداخلالمصرية

التسويةنظام"ويُعدهذا.الدوليةوالتوصياتالمعاييرمعيتوافقبماالمصري،

حيث،القوميالدفعلنظاماألساسيالعمادالمركزيالبنكيديرهالذي"اللحظية

المصرفياعالقطداخلالبنوكبينالمتبادلةالدفعألوامر"التسوية"بوظيفةيقوم

.المصري
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إنشاء وتطوير نظام التسوية اللحظية. 1
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6,005

9,5189,823

18,852

11,328

يوليويونيوًمايوابريلًمارسً

مريكىاالقيمة التسويات اإلجمالية على نظام التسوية اللحظية متعدد العمالت بعملة الدوالر 

(بالمليون دوالر)-(  2021يوليو -2021مارس )

وتسويةذلتنفياللحظيةالتسويةخدمةإطالقتمفقدالمبذولة،للجهودواستكماال ً

معامالتتسوياتإطالقمعبالتزامن،2021يونيوفياليورولعملةالمدفوعات

العمالت،عددمتاللحظيةالتسويةنظامعلىاألجنبيةبالعملةللشيكاتالمقاصةغرفة

أهمهاومنالمصرفي،للقطاعالمميزاتمنالعديدتحقيقشانهمنالذياالمر

وتقليلريةالمصالبنوكبينالُمتبادلةاألجنبيةبالعملةالدفعأوامرتكلفةخفض

.الدفعأوامرمنالنوعيةهذهوتسويةلتنفيذالالزمالزمن

قيمة التسويات اإلجمالية على نظام التسوية اللحظية متعدد العمالت
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يوليويونيو

2021

(بالمليون يورو)

نظاملىعالمصريالجنيةبعملةالبنوكبينالمنفذةالمدفوعاتقيمةبلغتوقد

مقارنة٪50نموبمعدل،2020عامخاللجنيهتريليون78.6اللحظيةالتسوية

وزيادةالمالرأسدورانكفاءةعلىقوىمؤشريعدوالذيالسابق،بالعام

.االقتصاديةالفعالية

2020-2009قيمة التسويات اإلجمالية على نظام التسوية اللحظية 

(بالمليار جنيه)

ةتجهيز البنى التحتية لنظم الدفع اإلقليمي. 2

عليالعملتمالعربي،النقدصندوقمعالمصريالمركزيالبنكلتعاونواستكماال ً

التجاريةوكالبنبينالبينيةالعربيةالمدفوعاتوتسويةللمقاصة"بُنَى"نظامإنشاء

لتنفيذموحدةعربيةمنصةبمثابةليكونعربية،دولة20منأكثرفيوالمركزية

تنفيذفيريالمصالمركزيالبنكويشاركالعربية،الدولبينالبينيةالعربيةالمدفوعات

عاملينالتحويالتتنفيذإلىيهدفحيثمنه،االقتصاديالعائدالرتفاعالمشروعهذا

تحويالتافةكلتضمينَجذبعاملذلكويُعَدأقل،وتكلفةوقتفيالخارجمنالمصريين

.الرسميةالقنواتمظلةتحتالخارجمنالعاملين

جًتحويالتًالعاملينًبالخار

وًتحويالتًتخصً

يةالصادراتًالخدميةًوالسلع

مليار دوالر47

مليار دوالر63.8

تلتحوياللالتقديريةقيمةال

الدولمندولة21معالمتبادلة

واحدعامخاللالعربية

حويل البنوك المصرية الكبيرة التي تملك قاعدة عمالء أو عمليات ت

“بنى"كبيرة مع الدول العربية على منصة 

ةالمنصعلىمصريةبنوكسبعةاشتراكتم

تنفيذخاللهامنويتم

ة النشاط المصرفي المصري مع الدول العربي

من حجم60٪

نشيطوتتعزيزفيواإلسهام،دوليبشكلالعربيةالعمالتاستخدامالمشروعويدعم

بالفعلتمقدأنهبالذكروجديرالمالي،االستقرارتعزيزثمومنالبينيةالعربيةالتجارة

العربيةالعمالتتضمينعلىالعملويتم،2020فبرايرفيتجريبيا ًالنظامإطالق

المركزيالبنكمحافظموافقةضوءفيالمنظومة،داخلمقبولةتسويةكعمالت

عربيةتسويةكعملةالمصريالجنيهتضمينعلى-2020مارسفي-المصري

االعداداتكافة2020نوفمبرفيالمركزيالبنكأنهىقدو،"بنى"منصةداخلمقبولة

،"بنى"ةلمنصالفعليةالعملبيئةعلىالمصريبالجنيهالعملإطالقلتفعيلالالزمة
الدولبينإقليميةدفعأوامرتبادليتمانالممكنمن-األعمالتلكبانتهاء-واصبح

.العربيةالمقاصةنظامخاللمنالمصريالجنيةبعملةالعربية

مقاصة الشيكات متعددة العمالت. 3

،2021يونيوفيالعمالتمتعددةالشيكاتمقاصةنظامإطالقالمركزيالبنكتبنى

واليوروالدوالربعملتيالمطلوببالتنوعللسوقاألساسيةالبنيةبذلكليستكمل

المصريالمركزيالبنكيبذلهاالتيالجهودإطارفيذلكوجاء.أولىكمرحلة

التأمينحيثمنةالعالميللمعاييروفقا ًالدفعألنظمةاألساسيةالتحتيةبالبنيةللنهوض

سوقالاحتياجاتيناسببمااألدواتفيوالتنوعواالعتماديةوالفاعليةوالكفاءة

الهامةالدفعأدواتأحدهواألجنبيةبالعمالتالشيكأنحيثقطاعاته،بمختلف

جتمع،الممنهامقطاعاحتياجوتلبيوالمؤسساتواألفرادللتجاراليوميةللمعامالت

.الشيكاتبهذهالمتعاملةالجهاتلدىالمصرفيالنظامصورةتعكسانهاكما

يالمركزالبنكبدء،الشاملالرقميولحالتإطاروفى

شيكاتوالبالصورةالشيكاتمقاصةنظامإلنشاءالتجهيز

عامالمنالثانيالنصففيالعملليبدأاإللكترونية

2022.

المدفوعاتلتسويةالجديدالنظامإطالقتم

بلغتوقد،2021مارسفياألمريكيبالدوالر

الدوالرةبعملالبنوكبينالمنفذةالمدفوعاتقيمة

دوالرمليار55.5النظامهذاعلىاألمريكي

.النظاماطالقتاريخمنذشهور5خالل

الدفعوخدماتنظم
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(IPN)شبكة المدفوعات اللحظية . 4

نشاءإمشروعلتنفيذمصربنوكشركةبتوجيهالمصريالمركزيالبنكقامكما

Instant)للمدفوعاتلحظيةشبكة Payment Network)ً المعاييرألحدثوفقا

وبرأكتشهرفيللشبكةالمنظمةالقواعدإطالقوتمالدفع،نظممجالفيالعالمية

.2021لعاماألخيرالربعخاللالفعليةالحركاتبدءالمتوقعومن،2021لعام

:قواعد نظم وخدمات الدفع المستحدثة. 5

ةالخاصالقواعدمنعددبإصدارمؤخرا ًالمصريالمركزيالبنكقام

:تشملوالتيالدفعوخدماتبنظم

ابريل 

2021

اإلصدارًالثالثًللقواعدًالمنظمةً

لتقديمًخدماتًالدفعًباستخدامً

الهاتفًالمحمول

يوليو 

2021
يًالقواعدًالخاصةًبالتشغيلًالبين

.لمقدميًالخدمات

اكتوبر 

2021
القواعدًالخاصةًبخدماتًشبكة

.المدفوعاتًاللحظية

خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول. 6

بشكلالمؤثرةالدفعوخدماتأنظمةأهممنالخدمةهذهتعد

مندوللمزيالمالي،واالستقرارالشمولتحقيقفيكبير

:النقدعلىاعتمادا ًواقلشموال ًأكثرماليمجتمعنحوالتقدم

استخدامبالدفعخدماتلتقديمالمنظمةالقواعد"منالثالثاإلصدارالمركزيالبنكأصدرفقد-

.2021إبريلفي"المحمولالهاتف

محفظةخاللمنالرقميواالدخاراإلقراضخدمةلتقديمالمنظمةالقواعداصدارتمكما-

المحمولالهاتف

:باالضافة إلى الخدمات الحالية بمحفظة الهاتف المحمول مثل

تحويل األموالالسحب وااليداع النقدي 

شحن رصيد الموبايل وسداد

الفواتير

استقبال التحويالت من الخارج

التبرع للمؤسسات الخيرية 

/ دفع خدمات المرور/
حجز التذاكر وكثير من 

الخدمات المشابهه

VCNاصدار بطاقة افتراضية 

للشراء من خالل االنترنت

ياديةاالعتالمصرفيةالحساباتأنواعكافةبينالتحويلمنالعمالءلتمكين•

خدمةلتوفيرالمحمولالهاتفمحافظحساباتكافةوبينوالتوفيركالجاري

إلىالحاجةدونعليهااالعتماديمكنللمواطنينوسهلةوآمنةلحظيةتحويل

.كوروناجائحةخاللخاصةمكانأيإلىالذهاب
اباتحسبينالتحويلبعملياتالخاصةوالرسومالعموالتكافةإلغاءتمكما•

حتىةالبنكيوالحساباتالمحمولالهاتفحساباتبينوأيضاالمحمولالهاتف

.2021نهاية
مولالمحالهاتفمحافظبينالسنويةالتحويلعملياتوقيمعددارتفعوقد•

.2020يونيوبشهرمقارنةالتوالي،على٪،353و٪259بنسبة

 P𝟐Pعمليات التحويل
يةبين محافظ الهاتف المحمول وبين كافة الحسابات المصرف

الدفع من خالل رمز االستجابة السريع

QR Code أو خدمة طلب الدفعR𝟐P

ةاالستجابرمزخاللمنالمدفوعاتقبولوتفعيلنشرزيادةعلىالعملتم•

ولالقبوسائلوتنشيطنشرلزيادةاإللكترونيالسدادمبادرةضمنالسريع

.االلكتروني

عدةعملويتمالمبادرة،خاللسريعاستجابةرمزألف400قرابةنشرتم•

اليوميةتهممدفوعافىاستخدامةبكيفيةماليا ًالمواطنينلتثقيفتوعويةحمالت

حالالمفىالتجارلدىأواإللكترونيةالتطبيقاتأواالنترنتخاللمنسواء

.التجارية

ا  AVLتغذية حساب المحفظة الكترونيا

صرف المعاشات على محفظة الهاتف المحمول

ةالمصرفيالبطاقاترصيدمنمحفظتهحسابتغذيةعلىالقدرةالعميلمنح•

فروعمنأىإلىالذهابإلىالحاجةدونالمصريةالبنوككافةمنالصادرة

.الخدمةمقدمىأواآللىالصرافماكيناتأوالبنك

انتقالوتفاديالمعاشاتأصحابالمواطنينراحةعلىالمركزيالبنكحرص•

.السنكبارمنالفئةهذهبينوخاصةالفيروسات

االجتماعيللتأمينالقوميةالهيئةمعالمركزيالبنكبينتعاونبروتوكولتوقيع•

مستحقيهاالىالمعاشاتصرفإلتاحةتاالتصااللتنظيمالقوميوالجهاز

.لالمحموالهاتفمحفظةعبرآمنةبصورة

03

02

3

4

5

2
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اإلقراض الرقمي من خالل محفظة الهاتف المحمول

يحليتالمحمولالهاتفمحفظةخاللمنالرقمياإلقراضقواعدبإصدارالمركزيقام

ريةالمصالشركةمعبالتعاون-االلكترونيةالمحفظةلصاحباالئتمانيالتقييم

I-Scoreاالئتمانيلالستعالم المحفظةلصاحبالبديلةالبياناتتحليلطريقعن-

.المواطنينمعتتعاملالتىالجهاتمنوغيرهاالعامةالمرافقشركاتلدىوالمتاحة

ظيةلحوبصورةبالكاملإلكترونيبشكلقرضعلىالمواطنحصوللتمكينوذلك

.2022عامخاللااللكترونيةمحفظتهطريقعنالساعةمدارعلى

1
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ابريل 

2021

قواعدًخدمتيًاإلقراضً

واالدخارًالرقميًمنًخاللً

.محفظةًالهاتفًالمحمول



(جنيهبالمليار)الشهريةالمعامالتقيمة

160٪

ويونيفيمصريا ًجنيها ًمليار20نحوللمحافظالشهريةالمعامالتقيمةبلغت

.2020يونيونهايةعن٪160قدرهابزيادة2021

(بالمليون)االلكترونيةالمحافظحساباتعدد
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يونيو

اليبالخدمةالمحمولالهاتفحساباتعددوصولعنالمجهوداتوأثمرت

،2021يونيونهايةفيمحمولهاتفمحفظةحسابمليون23.17نحو

.2020يونيوبشهرمقارنة ً٪26قدرهسنوينموبمعدل

(بالمليون)الشهريةالمعامالتعدد

120٪

شهرفيمعاملةمليون20.7نحوللمحافظالشهريةالمعامالتعددوبلغ

.2020يونيونهايةعن٪120قدرهابزيادة2021يونيو

:البطاقات المصرفية ونقاط البيع اإللكترونية . 7

(بالمليون)تطور أعداد بطاقات الدفع اإللكترونية
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أغسطس-2021

تنفيذبوذلكالدفع،وخدماتلنظمالتحتيةالبنيةبتطويرالمركزيالبنكاهتم

الوطنيةالدفعمنظومةإطالقأهمهامنوكانالمشروعات،منالعديدوتطوير

منظومةخاللمنالمصدرةالبطاقاتعددوصلحيث،2018أواخرفي"ميزة"

Meeza“بطاقةمليون20منأكثرإلىالوطنيةالدفع Card”المستهدفومن

.2022عامخاللبطاقةمليون25منأكثرإلىالوصول

إلي2021لعامأغسطسشهرنهايةحتياإللكترونيةالدفعبطاقاتأعدادارتفعتوقد

.بطاقةمليون52منيقربما

(باأللف)تطور أعداد نقاط البيع اإللكترونية

ما2021لعامأغسطسشهرنهايةحتيااللكترونيةالبيعنقاطأعدادسجلتكما

،السابقالعامعن٪80بحواليتقدرزيادةبالكترونية،بيعنقطةالف700منيقرب

.2019عامبمقارنة٪440نحوو
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Mobileالمحمولالهاتفمحافظ Walletsالدفعوخدماتأنظمةأهممنهي

Meeza“ميزةلشبكة Digital"،الشمولتحقيقفيكبيربشكلوالمؤثرة

وقيمةعددأوالمحافظعددفيسواءالزيادةنسبوتعدالمالي،واالستقرار

المواطنينمنكبيرعددواعتمادالخدمةنجاحمؤشراتأهممنالشهريةالعمليات

ماليمجتمعنحوالتقدممنللمزيديؤديماوهوكورونا،جائحةظلفيعليها

.النقدعلىاعتمادا ًواقلشموال ًأكثر

26٪



300بنشراإللكترونيالقبولقنواتوتنشيطنشرفيللتوسعوذلك

تقدرحيثاستجابة،رمزألف200وجديدةإلكترونيةبيعنقطةألف

يمصرجنيهمليارمنيقربماالمبادرةبتلكالخاصةالتكلفة

تحقيقحالةيفالنقاطلتلكتنشيطحافزوضعالىباإلضافةتقريبا ،

إلىولالتحفيللمساهمةوذلكمرتفعةالكترونيةتحصيلمعدالت

السداددوروتعظيمالنقدأوراقعلىاعتماداأقلمجتمع

وماماكينة304,665حواليبنشرالبنوكقامتوقداإللكتروني،

.المبادرةنهايةحتىسريعاستجابةرمزألف400منيقرب

مبادرة السداد االلكتروني

ماكينة الصراف اآلليمبادرة السداد االلكتروني

البطاقات الالتالمسية

نمبدايةمجانا ًللمواطنينمقدما ًالمدفوعةالبطاقاتإصدار

تلكتكونأنعلى،2021نهايةوحتى2020مارس

فيالبنكبدءحال""Contactlessالتالمسيةالبطاقات

.البطاقاتمنالنوعهذاإصدار

فيجديدةآليصرافماكينة6500عددلنشرمبادرةإطالقتم

صنقمنتعانيالتيالمناطقفيأعليوبنسبالجمهوريةانحاء

رفيالمصالقطاعأثرهاعلييتحملوالتي-المصرفيةالخدماتفي

السحبعملياتلتسهيلوذلك-جنيهمليار2,6منيقربما

خلدالعاملةالبنوكأفرععلىالملقاةاألعباءوتخفيفالنقدي

.الجمهورية

الجمهوريةداخلآليصرافماكينة2900منأكثرنشرتموقد

يرتفعانالمتوقعومن.2021لعامأغسطسحتيالمبادرةضمن

ماكينة21000منيقربماالياالليالصرافماكيناتعدد

االعدادعن٪46بزيادةالجمهورية،انحاءشتيفيأليصراف

.القادمالعاممناألولالنصفخاللوذلكالحالية

وحتى2020مارسمنوالعموالتالرسومجميعإلغاءتمكما

ماكيناتخاللمنالنقديالسحبعملياتعلى2021نهاية

.اآلليالصراف

مبادرة التوسع في التجارة االلكترونية

رعبااللكترونيةالتجارةفيالتوسعمبادرةإطالقتمكما

داخلجديدةشركة2,000ادراجاليتهدفوالتياالنترنت،

7بتاريخالمبادرةإطالقتموقدالعربية،مصرجمهورية

خدماتتفعيلرسومكافةإلغاءيتمحيث،2021فبراير

أعدادوصلتوقداإلنترنت،عبراإللكترونيالتحصيل

حتىشركة5000اليالمبادرةقبلشركة2900منالشركات

.٪72بـتقدرزيادةبنسبةأغسطسشهرنهاية

المحافظ االلكترونية

2020مارسمنبدايةمجانا ًاإللكترونيةالمحافظإصدار•

.2021نهايةوحتى

ينبالتحويلبعملياتالخاصةوالرسومالعموالتكافةإلغاء•

وأيمحمولهاتفحسابأيوبينالمحمولالهاتفحسابات

.2021نهايةوحتى2020مارسمنبدايةمصرفيحساب

"ميزة"إصدار بطاقات منظومة الدفع الوطنية 

بطاقةاصدارفيالزراعةوزارةمعبالتعاونالمركزيالبنكقام،الفالحبطاقات

الزراعىالبنكخاللمنبطاقةمليون3عددإصدارالىالمشروعيهدفحيثالفالح،

باقياصداراستكمالوجارىبطاقة1,500,000عددإصدارتموقد،المصرى

.البطاقات

بنكوالتضامنوزارةمعبالتعاونالمصريالمركزيالبنكقاموكرامة،تكافلبطاقات

بطاقة1,800,000عددإصدارتمحيثوكرامةتكافلبطاقاتاصدارفيناصر

.البطاقاتباقياصداراستكمالوجارى

يفناصروبنكالتضامنوزارةمعبالتعاونالمركزيالبنكقامالهمم،ذويبطاقات

دعدإصدارتمحيث،"ميزة"الوطنيةالدفعمنظومةتتبعالهمملذويبطاقاتاصدار

.البطاقاتباقياصداراستكمالوجارىبطاقة2,300,000

ميكنة المتحصالت الحكومية

اللخمنالجمهوريةمستوىعلىااللكترونيةالحكوميةالتحصيلمنظومةإطالقتم

نيةالوطالدفعمنظومةخاللمنوذلكالماليةلوزارةااللكترونيةالتحصيلقنوات

."ميزة"

اتالجهلدىالسريعةاالستجابةبرموزمدعومةااللكترونيةالبيعنقاطعددبلغ

.الكترونيةبيعنقطة20,000الحكومية

ومايشهرفيالمنظومةإطالقمنذالحكوميةالخدماتتحصيلقيمةبلغتكما

.جنيهمليار43,3نحو2019لعام

الوطنيةالدفعببطاقاتالمعاشاتبطاقاتوتجديدإحاللمشروعإطالقتم

وجارىبطاقةمليون4عددتحويلتمحيث،"ميزة"المحمولالهاتفومحافظ

.البطاقاتباقيتحويلاستكمال

إحالل وتجديد بطاقات المعاشات

الخاصة بنظم وخدمات الدفعمبادرات البنك المركزي 
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المجلس القومي 

للمدفوعات

وعضويةبرئاستهللمدفوعاتالقوميالمجلسبإنشاءالخاص2017لسنة89رقمالقرارالجمهوريةرئيسالسيدأصدرالدفع،لنُُظمالمتزايدةاألهميةضوءوفي

وسائلالاستخداموتحفيزالمصرفيالقطاعخارجالنقدأوراقاستخدامخفضومنهاالمجلسواختصاصاتأهدافبتحقيقالمعنيةوالجهاتالوزاراتمنعدد

تموقدهذاالي،المالشمولمنأعلىمعدالتوتحقيقالرسميةاالقتصاديةالمنظومةفيالرسميغيراالقتصاددمجفييسهممماالدفع،فياإللكترونيةوالقنوات

التحتية،بنيةالتطويرمستوىعلىأووالتشريعيالقانونياإلطارمستويعلىسواءاألصعدةجميععلىكبيرةمجهوداتبذلالماضيةالقليلةاألعواممدارعلى

.اآلتيأهمهاومنالرقميالتحوللتحقيق

:السيبرانيةالمخاطرضداإللكترونيةالمعامالتعلىالتأمين

وصًفيًإطارًتنفيذًالقراراتًوالتكليفاتًالصادرةًعنًالمجلسًالقوميًللمدفوعاتًبخص

نكًالمركزيً،ًفقدًقامًالب"التأمينًعلىًالُمعامالتًالماليةًاإللكترونيةًضدًالمخاطرًالسيبرانية"

:التاليالمصريًبالتعاونًمعًالهيئةًالعامةًللرقابةًالماليةًوعددًمنًالبنوكًوشركاتًالتأمينًب

والتيانيةالسيبرالمخاطرضداإللكترونيةالماليةالمعامالتعلىللتأمينلوثيقةنموذجإعداد

إلعدادالنموذجهذاباستخدامتأمينشركات8قامتوقدالمصرفي،القطاعاحتياجاتتُلبي

قامتكما،ةالسيبرانيالمخاطرضداإللكترونيةالماليةالمعامالتعلىللتأمينتأمينيةوثائق

قِبَلمنااستخدامهيتمكيالتأمينيةالوثائقهذهواعتمادبمراجعةالماليةللرقابةالعامةالهيئة

ضديةاإللكترونالماليةالمعامالتعلىالتأمينفيترغبالتيالماليةوالمؤسساتالبنوك

.السيبرانيةالمخاطر

علىًالمعامالتًالماليةًالتأمين"كماًقامًالبنكًالمركزيًالمصريًوالهيئةًالعامةًللرقابةًالماليةًبالتعاونًمعًاتحادًبنوكًمصرًبعقدًندوتينًتفاعليتينًعنًبُعد،ًحولً

فيًتلبيةًاحتياجاتً،ًوذلكًللتعريفًبالتغطيةًالتأمينيةًالتيًتكتتبًفيهاًشركاتًالتأمينًلمواجهةًالمخاطرًالسيبرانية،ًبماًيُسهم2021فيً" ضدًالمخاطرًالسيبرانية

.البنوكًوالمؤسساتًالماليةًلهذاًالنوعًمنًالتغطيات

المستقبليةالمشروعاتبعض

الشمولتطبيقفيتسهمالتيالخدماتأهممنالرقمياإلقراضخدمة

بشكلباالقتراضللمواطنينالرقمياإلقراضخدمةستسمححيثالمالي

الهاتفمحفظةخاللمنللقرضالعميلطلبفوروإلكترونيلحظي

2022فيالخدمةتفعيليتمأنعلىالعملوجارىبه،الخاصةالمحمول

وسيتم2021إبريلفيبالخدمةالخاصةالقواعدإصداربالفعلتموقد

عتمادااإلكترونيائتمانيتصنيفنموذجعلىبناءً الفورياإلقراض

Behavioralللعمالءالسلوكيالتحليلعلى Scoringمعبالتعاون

الخدماتأهممنوهي،I-Scoreاالئتمانيلالستعالمالمصريةالشركة

ولرقمياوالتحّولالماليالشمولمبادراتفيكبيربشكلستساهمالتي

.المصرفيالقطاعفيالمدرجةغيرالفئاتالىالوصول

بصورةمصرفيةخدماتلتقديماألدواتاهممنالرقميةالبنوكتعتبر

الحاجةانتفكالمالي،الشمولتحقيقفياألثربالغلهوالذيللعمالءإلكترونية

لبنوكامنجديدنوعالستحداثوالتشريعيالرقابياإلطاروضعضرورةإلى

حيثء،العمالمنجديدةشريحةوجذبإلكترونيةبصورةالخدماتبتقديميقوم

صلتراخيالرقابياإلطاروضععليحالياالمصريالمركزيالبنكيعمل

.2021لعامالرابعالربعخاللمنهاإلنتهاءالمتوقعومنالرقميةالبنوك

وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية

اإلقراض الرقمي من خالل محفظة الهاتف المحمول

الجهاتعمالُمشفرةاالفتراضيةبالعُمالتالخاصةالدراسةتوصيات

:بالتنفيذالُمختصة

لُمشفرةااالفتراضيةبالعُمالتخاصةدراسةبإعدادالمصريالمركزيالبنكقام

وتمالمشفرة،االفتراضيةالعمالتمخاطرمنللحدالتوصياتمنعددمتضمنة

المجلسقامحيثللمدفوعات،القوميالمجلسعلىالدراسةتوصياتعرض

التوصيات،هذهتنفيذإطاروفي،.التوصياتهذهبتنفيذالُمختصةالجهاتبتكليف

:بالتاليالمركزيالبنكقام

منعددبنشراإلرهاب،وتمويلاألموالغسلمكافحةوحدةمعالتنسيق

العُمالتبمخاطرللتوعية-2021مارسفيآخرهاكان-التحذيريةالبيانات

أوفيهاراإلتجاأوالمشفرةالعُمالتإصدارمنوالتحذيرالمشفرةاالفتراضية

.بهاتعلقةالماألنشطةتنفيذأولتداولهامنصاتتشغيلأوإنشاءأولهاالترويج

سلبيةقائمةبإعداداإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةوحدةمعالتعاون

"Negative List“تالعمالوتعدينتداولعملياتفيالمستخدمةالمواقعبأشهر

.ةالمعنيوالجهاتالوزاراتعلىالقائمةهذهتوزيعوتمالمشفرة،االفتراضية

ن،التعديأجهزةاستيرادلمنعيلزمماالتخاذالصلةذاتالجهاتمعالتنسيق

االنترنت،شبكاتعلىالتعدينبمجموعاتالخاصةPorts""المداخلوإغالق

لعُمالتافياألولىاالكتتابعملياتفياالشتراكمخاطرمنالمواطنينوتحذير

"Initial Coin Offering (ICOs)"المواطنينمنأمواللجمعتهدفالتي

.جهةأيةمنرقابةتوافردونمختلفةمشروعاتفيتوظيفهابغرض
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