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2023–2021نمو الناتج المحلي ا جمالي العالمي خلل الفترة 

رة فةةةي النةةةاتج المحلةةةي  خسةةةارة مقةةةد 
2024ا جمالي العالمي حتى عام 

تريليوت 12.5
دوالر

)%(

أسةةوأ أزمةةة اقتصةةادية منةة  
"رالكساد الكبي" سنوات  

01

األوكرانية_ تقديرات حندوق النقد الدولي قبل األزمة الروسية
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2022تقديرات يناير  2022تقديرات أبريل 



5
الناتج المحلي ا جمالي 

2021لقارة إفريقيا عام 

خسارة تعادل

12
ر تريليوت دوال
أمريكي 

دت ه ه األزمة الكثير مةن المكاسةا التةي حققهةا االقتصةاد العة المي  د 
على مدى الخمسة عشر عاًما الماضية

دول أورو ية*4

6
دولة آسيوية**

الناتج المحلي ا جمالي

.ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، والمملكة المتحدة: الدول األورو ية*
.  اليا ات، كوريا الجنو ية، سنغافورة، تايوات، الهند، وإندونيسيا: الدول اآلسيوية**

أمثال
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صعععععععععععععععععععا ي تراجُععععععععععععععععععع  

االسعععععععععتثمار ا ج بعععععععععي 

المبعععاشعععر لمعععدالت

Source: OECD

سلبيعة

ألول مةةةةةرة منةةةةة  عقةةةةةود، نشةةةةةهد معةةةةةدالت سةةةةةالبة لصةةةةةافي 
ا . االستثمار األجنبي المباشر عالميًّ
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أكبر انخفاض  ي حجم التجارة العالمية 

م ذ الحرب العالمية واإلنتاج العالمي
 ي الس وات الثالث الماضيةالثانية 

285
جة انخفاض في التجارة العالميةال نتي

األوكرانية_ األزمة الروسية

مليار دوالر أمريكي

ةا وكراني_ تضاعفت الخسائر باندالع ا زمة الروسية سيشةةةعر األفةةةراد  فةةةي جميةةةع أنحةةةاء 

رة العةةةالت  تكةةةاليف انخفةةةاض التجةةةا

وا نتةةةةةاء جةةةةةراء الحةةةةةر  األوكرانيةةةةةةال 

نتيجةةةةةةةةة ارتفةةةةةةةةاع أسةةةةةةةةعار الغةةةةةةةة اء 

والطاقةةةةةةة، وتوقةةةةةةف السةةةةةةلع التةةةةةةي 

.تصدرها روسيا وأوكرانيا

ليةخسائر  تاريخية للتجارة الةدو
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تطور الدين العالمي كنسبة من

الناتج المحلي تريليةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت 303
دوالر أمريكي

أكبةةر طفةةرة منةة 
أكثةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةن 
خمسين عاًما

195
215

227

256

351

2007 2009 2019 2020 2021

)%(

متوقع ارتفاعات مضاعفة في حجت المديونية مع استمرار األزمة الروسية األوكرانية 

2021حجت المديونية العالمية لعام 

تفةةةةةةةةةاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
المديونية العالمية
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حالةةة مديونيةةة حرجةةة أحةةبحإ إمةةا فةةي 
وإمةةةةةةةا معرضةةةةةةةة لمخةةةةةةةاطر ،  الفعةةةةةةةل
مرتفعة

60%
من  لدات العالت 

األشد فقًرا 

البنك الدولي                                                                                         معهد التمويل الدولي  

2021من حجت الدين العالمي عام 

80%

دول أحةةةةةةبحإ فةةةةةةي حالةةةةةةة 
مديونية حرجة  الفعل

05

ة قيمة ما تمثله مديوني
األسواق الناشئة 

( 2022أ ريل 30)مستوى الدين الحكومي في  لدات العالت 
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صندوق النقد الدولي

التطور الس وي لمعدل التضخم العالمي 9.2
2022مارس 

%

ةةةة ا أحةةةةبت التضةةةةخت تحةةةةدًيا عالميًّ

.لدى الدول المتقدمة أيًضا

األزمةةةةةة االقتصةةةةةادية 
2008العالمية 

زيةةةةةةةةادات قيةةةةةةةةر مسةةةةةةةةبوقة 
للتضخت العالمي
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معــــــدي اللسنــــــر الرــــــنو   ــــــي أســــــعار 

المرلهلكنن  ي بلدان العالم

2022تقديرات التضخت 

https://blogs.imf.org/2022/04/27/inflation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets/
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االقتصادات المتقدمة 
األسواق الناشئة 
واالقتصادات النامية 

من أحل19102

دولة165

من أحل

دولة40

تعرضت لمخاطر ارتفاع 
معدالت التضخم

دولة121

معظةةةةةةةةةةةةةت دول العةةةةةةةةةةةةةالت 
ةتتعرض لضغوط تضخمي



طفةةةةرة في أسعار السلع 
2020من   داية عام العالمية 

عالمية ارتفاع أسعار السلع االستراتيجية قبل األزمة االقتصادية و عدها االقتصادية ال

ار ارتفاعةةات قياسةةية ألسةةع08
السلع األساسية

ارتفاع

150
الطن/ دوالرًاالطن/ دوالرًا

165
ارتفاع

270

435.4

القمح

1359

1509

اللحوم

67

112

البترول

ارتفاع

لللبرمي/ دوالرًا

45

280

305

الذرة

21-مايو 22-مايو

ارتفاع

للطن/ دوالرًا

25



2022الدول التي  قامإ  رفع معدالت الفائدة خلل عام 

الواليات المتحدة

الكويإ

المملكة العر ية السعودية

إنجلترا

ا مارات العر ية

الهند

البحرين

ــــــــــــ   : 2022مععععععععععععايو 4 وا 

مجلــــــــــــس ا  لنــــــــــــا ي 

ـــدرالي ايمريكـــي  لـــ ى الفن

ــــاارد  ــــي معــــدي  زيــــااد ة

ـــــدد بمقـــــدار ة ـــــ   الفائ

ةقطـــة مةويـــةط مـــ   طـــة 

له للقلنص محفظـة أصـو

تريلنــــــون او ر 9البالســــــة 

أمريكي

نحو ه اك توجُّهٌ عالميٌّ
ي سياسات التشديد ال قد
لمواجهة ارتفاع ا سعار



..  أدت تلك المؤشرات إلى تدهور ا وضاع االقتصادية عالميًّا
..وتأثرت كل الدول.. وال تعرف حدودًا ..  هي شديدة التشابك 

دولة143
خفَّعععععو صععععع دود ال قعععععد العععععدولي 

ل توقعاته ل سع  نموهعا  عي أبريع

.ة؛ بسب  ا زمة االقتصادي2022



 واحةةد-يواجةةه االقتصةةاد العةةالمي 
و
ع ، وارتفةةا"كورونةةا"جائحةةة -فةةي آت

.معدالت التضخت، وعدم اليقين  شأت السياسات العامة

امةةن المتوقةةع أت  فةةي يشةةهد االقتصةةاد العةةالمي تبةةاطًتا حةةادًّ
، "كورونةةةا"فيةةةرو  متحةةةوراتخضةةةت مخةةةاطر جديةةةدة ناجمةةةة عةةةن 

ي وارتفةةةاع مسةةةتويات التضةةةخت، والةةةديوت التةةةي تهةةةدد التعةةةافي فةةة
.االقتصادات الصاعدة والبلدات النامية

2022أ ريل 19

المتسسات الدولية تتكد سيطرة حالة من عدم 
ظل األوضاع الراهنةفىاليقين تعبر عنها 



_  عةةةةةةةةةةد انةةةةةةةةةةدالع الحةةةةةةةةةةر  الروسةةةةةةةةةةية

ة األوكرانيةةةةة، التةةةةي تمثةةةةل نكسةةةةة هائلةةةة

للنتعةةةةةاا العةةةةةالمي، يواجةةةةةه العةةةةةالت 

.أزمة  عد أزمةاليوم 

وألول مرة منة  سةنوات عديةدة، أحةبت 

التضةةةةخت خطةةةةًرا واضةةةةًحا وقائًمةةةةا فةةةةي 

.العديد من دول العالت



صادية تلقي الحر   ظللها القاتمة على اآلفاق االقت
.العالمية في ظل تساُرع معدالت التضخت

دمات تفةاقت سلسةلة حةكما تتسبا الحةر  فةي 
التةةةةةةي لحقةةةةةةإ  االقتصةةةةةةاد العةةةةةةالمي فةةةةةةي ا مةةةةةةداد 

.السنوات األخيرة
2022أبريل 19



ع ه ه األزمة نح
ِ
و يمكن أت تُوق

أكثةةةةر مةةةةةن -مليةةةةار شةةةةةخ  1.7

فةةةةي  ةةةةراثن-ُخمةةةةس البشةةةةرية 

الفقةةةةر، والعةةةةوز ، والجةةةةوع علةةةةى 

. نطاق لت نشهده من  عقود

غوتيريشأنطونيو 

ايمنن العام لألمم الملحدد

إت  الحةةةةر  فةةةةي أوكرانيةةةةا كارثيةةةةة علةةةةى

المسةةةةةتوى العةةةةةالمي، وسةةةةةتتدي إلةةةةةى 

تد تقلي  النمو للعالت أجمةع، وسةيم

تأثيرهةةا االقتصةةادي إلةةى مةةا وراء حةةدود

.أوكرانيا

مالباسديفيد 

رئنس البنك الدولي 

2022مارس 20224أبريل 12
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تةةةةةةةأثيرات األزمةةةةةةةة علةةةةةةةى 

االقتصاد المصري 02



" كورونةةةةا"دخلةةةةإ مصةةةةر أزمةةةةة 

وهةةى فةةي مركةةز قةةوي علةةى نحةةو 

ف ع نها استثنائي، وه ا ما خف 

.حدة الصدمة األولى لها
6
تتجاوز

%

تحقيق معدالت 
نمو إيجا ية 



ت مصر  ين دول العال

ةةةإ أكبةةةر عةةةدد التةةةي تبن 

ة مةةةن التةةةدا ير الماليةةة

ات للتصدي إلى تداعي

" 19-كوفيةةةةةةةد"جائحةةةةةةةة 

.2020خلل عام 

.اللمويلط  وةظم الد  ط وايسواق المالنة  ي كل اولة/ يعكس المؤشر  دا الرناسات المنفذد  ي القطاع الم ر يط وتو نر الرنولة

- يدمؤشر نشاط استجابة السياسة المالية  زمة كو

(2020أكتوبر )19

Source: World Bank COVID-19 Financial Sector Policy Response Database.
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م ر اثنوبنا كنننا جنوب إ ريقنا توةس الجزائر اإلمارات العربنة

الملحدد

ة المملكة العربن

الرعواية

اقل ااات 

مجمو ة 

الربعة

الشرق ايوسط ملوسط اوي 

العالم

مقارنة  منطقة الشرق األوسط و اقي الدول2020معدل نمو الناتج المحلي ا جمالي الحقيقي في مصر عام 

)%(

IMF, BCG Research  and Analysis

اء ، والبناالستجا ة السريعةكنا قادرين على 
على السجل الحافل من ا حلح االقتصادي تحقيةةةةةةةةق معةةةةةةةةدالت نمةةةةةةةةو 

إيجا ية رقت الجائحة
ونف نا سياسات كفيلة للمحافظة على معدالت النمو.... 



ومةةةةةع تلشةةةةةي حةةةةةدة أثةةةةةر أزمةةةةةة 

متشةةةةةةرات ، سةةةةةةجلنا "كورونةةةةةةا"

تعكةةةةةس حجةةةةةت إيجا يةةةةةة قويةةةةةة

.مرونة االقتصاد المصري



ةتنامي الطاقات التصديري

(مليار دوالر)
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(2021–2005)ال اارات الم رية 
معدل ال مو

%80

الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا حصاء-وزارة التجارة والصناعة : المصدر

أعلى قيمة للصادرات
المصرية في تاريخها

550%
نسةةةةبة زيةةةةادة حةةةةادرات 

2021الغاز عام 



 ملحوٌظ في النمو االقتص
و
اديتعاف 02

9%
د نسبة نمو االقتصا

المصري 
خلل النصف األول من 

.2022-2021عام 

زيةةةةةادة توقعةةةةةات حةةةةةندوق النقةةةةةد  لنمةةةةةو 

ناير مقارنة  توقعات ياالقتصاد المصري، 

خفضةةةةةةه ، وذلةةةةةةك علةةةةةةى الةةةةةةرقت مةةةةةةن 2022

.دولة143لتوقعات النمو لنحو 

5.9%

يحندوق النقد الدول



، متوسةةط االرتفةةاع فةةي متحصةةلت قنةةاة السةةويس
2021وأعداد السفن العا رة خلل عام 

1

1.5

2

تطور أعداد السفن العابرة من ق اة السويس

(2022مارس -2019ي اير )خالل الفترة 
(أل  سفننة)

5.80

5.60

6.30

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

رة تطور متحصالت ق اة السويس خالل الفت

(2019–2021)
(ملنار او ر)

13%

إيرادات قير مسبوقة لقناة السويس 03

2020في عام " كورونا"على الرقت من األزمات التي يُعاني منها العالت من  تفشي جائحة ..



اع نسبة ارتفاع حادرات قط
الةةةةةنفط، والغةةةةةاز ، )البتةةةةةرول 

ام خلل عة( والبتروكيماويات

مليةةةةار 12.9لتصةةةةل إلةةةةى 2021
مليةةةةةةةارات 7مقا ةةةةةةةل دوالر، 

.2020دوالر خلل عام 

روليتحقيق مصر فائًضا في الميزات البت 05



يةةةةةراداتإنسةةةةةبة نمةةةةةو 
السةةةةةةةةةةةةةةياحة خةةةةةةةةةةةةةةلل 
النصةةةةةةةةف األول مةةةةةةةةن 

5.8لتصةةةةةةةةةةةةةل 2022/2021
.مليار دوالر

222%

 تدريجيٌّ لقطاع السي
و
احةتعاف 06



نيف التصةةة ةةةورز وفيةةةت  آنةةةدأ قةةةإ وكالتةةةا سةةةتاندرد 
مةةةع نظةةةرة مسةةةتقبلية B+وBBاالئتمةةةاني لمصةةةر عنةةةد 

.  للقتصاد المصريمستقرة

وذلك على الرقت من ارتفةاع أسةعار الغة اء والطاقةة 
األوكرانيةةة، والةة ي زاد _ النةةاجت عةةن الحةةر  الروسةةية

.من الضغوط على المالية العامة للدولة



األوكرانية تأثير واسع على االقتصاد_ للحرب الروسية 

.المصري، وتوقعات باستمراره خالل العام الجاري



0180
ي  ين مصر و  وسيا)حجت التبادل التجار انيا/ر (أوكر

2021خةةةةةةلل عةةةةةةام 42%

واردات الحبةةةةةةةةةةو  مةةةةةةةةةةن 
مةةةةةةةن إجمةةةةةةةالي واردات روسيا وأوكرانيا

مصر من الحبو 

لت مصر ليسإ الوحيدة، لكن لدينا حالة خاحة  عض الشيءال ألت لنةا حة
..تجارية وسياحية قوية  دول األزمة وأورو ا

6.0
6.4

7.8

6.4

4.6 4.4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

مليار دوالر

Source: trade map



نقد تأثير كبير محتمل على إيرادات ال

األجنبي من السياحة

1111.1

793.9

480.8
417.4

250.7
214.1

169.9 168.3 146.6

روسنا أوكراةنا الرعواية ألماةنا الرواان بولندا لنبنا الو يات الملحدد بنالروسنا

(2022يناير -2021يوليو ) األسواق العشر اأُلولى من حيث السائحوت الوافدوت إلى مصر خلل الفترة 

(ألف سائت)

31%
(2022يناير –2021يوليو )خةةةةةةلل الفترة 

السةةةةةةةةةةةةةةةةياحة الروسةةةةةةةةةةةةةةةةية 
واألوكرانية

من إجمالي أعداد السةائحين 
الوافدين إلى مصر 

اعارتباط مصر  دول الصر  01



أثر ا زمة الروسية ع ا وكرانية على

الموازنة العامة

تععععععأثيرات130

مباشرة مليار ج يه
تععععععأثيرات335

غيععععععععععععععععععععر 

مباشرة مليار ج يه
إعفاءات ضريبية –الحماية االجتماعية –ا جور والمعاشات السياحة-أسعار الفائدة –البترول -أسعار السل  االستراتيجية 

س ويًّا



ضعف السيولة األجنبية؛ 01
ةلنجة  روج رؤوس ايمواي الرا نة

مؤشرات الدين الخارجيارتفاع فائدة االقتراض السيادي

تباطؤ معدالت استثمارات
القطاع الخاص المصري

تراجع معدالت جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة

.. ا ضافة إلى تحديات متلحقة أخرى

04

02

05 03



جمهوريةةة مصةةر العر يةةة 
رئاسةةة مجلةس الةةةةةةوزراء

إجةةةةراءات التعامةةةةل مةةةةع 

األزمة 03



. أسعار مدعمة، وإجراءات للحماية االجتماعيةتوفير السلع األساسية 

في النشاط االقتصادي، ودعت وتوطين الصناعاتدور القطاع الخاص الوطني تعزيز 
.الوطنية للعتماد على المنتج المحلي

ك كنسبة من الدخل القومي وك للخفض الدين العام ا علت عن خطة واضحة ملزمة 
.سنوات قادمة4عجز الموازنة على مدار 

قوات تشمل طرح شركات مملوكة للرؤية متكاملة للنهوض  البورحة المصريةطرح 
.  المسلحة

تهدف  مسالقطاع الخاص في األحول المملوكة للدولة ا علت عن  رنامج لمشاركة 
.سنوات4مليارات دوالر سنويًّا ولمدة 10

سيالرئيس عبد الفتاح السي
2022أبريل |حفل إفطار األسرة المصرية

ت تكليةةف الحكومةةة  عقةةد مةةتتمر حةةحفي عةةالمي  عةةل
خطة التعامل مع األزمة االقتصادية العالمية

يةالتكليفات االقتصادية الرئاس



تعزيةةز دور القطةةاع الخةةاص 
في النشاط االقتصادي 1



ال ةةةةةد مةةةةةن التنةةةةةاول الموضةةةةةوعي 
..ألسبا  المشكلة

قبل التطرق إلى الحلول 



قفزات سكانية مرتفعة 
في فترات قصيرة

2022

مليين نسمة 103.3

يةزيادة متسارعة لألعباء التي تتكبدها الدولة لتلبية االحتياجات األساس

يتوقع أن يصل سكان مصر إلى

29.3

فرصة عمل مليون

مطلوب توفيرها سنويًّا

18.9
2000

2021

دولة أورو ية

15

دولة عر ية

14

نسمة مليوت 119.8

2030عام 



عامًا20مراحل متباينة للعالقة بين القطاعين العام والخاص خالل 

تقار  مستويات االستثمار  ين 
القطاعين العام والخاص

(خاص% 50%: 50عام )

ارتفاع االستثمارات العامة 

(خاص35: 65عام )
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عام خاص

(2021/ 2020-2001/ 2000)مراحل تطور االستثمارات العامة والخاحة خلل الفترة

ا قل اايةواللنمنةاللخطنطوزارد:الم در

(مليار جنيه)

القطاع الخاص يقود النشاط االقتصادي

(خاص% 60%: 40عام )

تدخل الدولة  ضخ 
االستثمارات لمواجهة 

"19-كوفيد"أزمة 

(خاص%30%(: )70عام )

 دء استعادة 
ةاالستثمارات الخاح

(خاص%55:%: 50عام )

1 2

3

4 5



اديدوافع وانعكاسات تحرُّك الدولة في النشاط االقتص

"2013ما  عد عام "



ارتفاع معدالت البطالة

انخفاض معدالت ال مو االقتصادي

انخفاض صا ي احتياطي ال قد ا ج بي

ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة

تراج  تص يف مصر  ي المؤشرات الدولية

دوافع تدخل الدولة أوًلأ

13.2%

2.2%

مليار دوالر13.6

13%

2014قبل عام 

مرات خالل عامين 6



اتجاهععععععععات تب َّتهععععععععا الدولععععععععة 
اديلتصحيح المسار االقتص

ضخ استثمارات حكومية داعمة 

ة إطالق إصالالحات اقتصالاد 
(برنامج اإلصالح االقتصادي)

3
1

2

3

ةتنفيذ المشروعات القومي

45



ضةةةخ اسةةةتثمارات حكوميةةةة
داعمة 

01

ة نصف االستثمارات العام

تت توجيهها لقطاعات البنية 

حة التحتية، والنقل، والتعليت، والص

(  2021/2020–2015/2014)خلل الفترة 

وزارد اللخطنط واللنمنة ا قل ااية: الم در

/ ف صر)الب ية التحتية 

(مياه/ كهرباء 

نقل وتخزين

صحة وتعليمةص اعات تحويلي

استخراجات 

قطاعات أخرى

،  ما ينعكس إيجا ًا على تحسين  يئة العمل للقطاع الخاص
.  وتحسين معيشة المواطنين

21%

16%

7%8%15%

33%



تنفي  المشروعات القومية 02

مة ثلث االستثمارات العا
موجه للمشروعات القومية

المشةةةةةةروعات القوميةةةةةةة وسياسةةةةةةات االسةةةةةةتثمار 

ستدامةسبيلنا نحو تعزيز التنمية االقتصادية الم

-التوسع العمراني–النقل –البنية التحتية )

...(-الزراعة –الصناعة –الكهر اء 



80
88

118
125

114
108

73

56 52

87

109

122
118

110 107

75

45

28

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

جواد البننة اللحلنة جواد الطرق

تطور ترتي  مصر  ي مؤشر جودة الطرد والب ية التحتية عالميًّا

Source: World Economic Forum, “Global Competitiveness Report”, various issues.

قفةةةةزات قيةةةةر مسةةةةبوقة فةةةةي 

متشرات البنية التحتية

48

ةةن تصةةنيف مصةةر فةة ي  تحسُّ
المتشرات الدولية



يةتنفي  البرنامج الوطني لإلحلحات الهيكل 03

عدُّ  دورها تتثر ه ه ا حلحات  شكل رئيس على مستويات ا نتاجية  التي ت

.يأهت وسيلة ينتقل  موجبها تأثير ه ه ا حلحات إلى القطاع الحقيق

،  اعتبةةاره مرحلةةة ثانيةةة 2021تةةت إطةةلق هةة ا البرنةةامج فةةي أ ريةةل 

هايةة لبرنامج ا حلح االقتصادي الشةامل الة ي  دأتةه مصةر ن

ال والةة ي يسةةتهدف ألول مةةرة تحةةديث جةةانبي العةةرض 2016عةةام 

.والطلا، وتعزيز االقتصاد األخضر

جانا 
العرض
الكلي 
اد االقتص

02

03

05

04

01

06

07

تحرير 
التجارة

إحلح 
هيكل 
االقتصاد

إحلح 
منظومة 
التدريا 
المهني

تطوير
أسواق 
المال

إحلحات
أسواق 
العمل

قطاع 
التعليت

أسواق 
المنتجات

49



تنفي  البرنامج الوطني لإلحلحات الهيكلية 03

ط نسةبة انخفةاض فةي متوسة
زمةةةةن ا فةةةةراء الجمركةةةةي  عةةةةد 
تطبيةةةةةةق منظومةةةةةةة النافةةةةةة ة 

.الواحدة

50%

وزارد المالنة: الم در

تعزيز الشمول المالي 
و إتاحة التمويل

تسهيل حركة 
التجارة وتطويرها

115%

معةةةةةدل النمةةةةةو فةةةةةي عةةةةةدد 
المةةةةةةةةةةةةةةةةواطنين الةةةةةةةةةةةةةةةة ين 
يمتلكةةةةةةةةةةةةةةةةةوت حسةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
معةةةاملت ماليةةةة فةةةي عةةةام 

2021

زيادة الصادرات قير 
البترولية

نسةةبة الزيةةادة فةةي الصةةادرات
2021قير البترولية خلل عام 

34%
ألف مهني80

ألف    155
متدرب

شركات ناشئة 210
وفرق عمل

التدريا  قطاع 
االتصاالت



انخفاض معدالت البطالة

ارتفاع معدالت ال مو االقتصادي

ارتفاع صا ي احتياطي ال قد ا ج بي

انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة

تحسُّن تص يف مصر  ي المؤشرات الدولية

قبل ا زمة االقتصادية العالمية

انعكاسات تدخل الدولة اثانيً 

7.4%

5.6%

مليار دوالر44.5

6.3%



..  رؤية مستقبلية للحكومة
لتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد



نسعى إلى

رفع نسبة مشاركة 

القطاع الخاص

ا قادًرا على  ..نستهدف قطاًعا خاحًّ
فةىخلق المزيد مةن فةرص العمةل، ورفةع معةدالت النمةو االقتصةادي، والمشةاركة 

إقامة البنية التحتية، والمنافسة الدولية

سنوات3خلل 

65
من إجمالي 

ةاالستثمارات المنف 

%

لتصبت



03

01

02

محاور التحرك لتعزيز مساهمة القطاع الخاص

تحسين مناخ األعمال

إطلق حزمة من الحوافز المتنوعة

فتت قنوات تواحل مباشرة مع القطاع الخاص



تحسين مناخ األعمال

محاور التحرك لتعزيز مساهمة القطاع الخاص



اإلعالن عن
ةوثيقة سياسة ملكية الدول

2022مايو -مستهدف ا علت عن الوثيقة  

االنتهاء من خريطة تواجد الدولة  ي 
ا نشطة االقتصادية ضمن برنامج 
عمل سياسة ملكية الدولة لألصول 

01



الهدف
يها األنشطة االقتصادية التي تتواجد ف

الدولة خلل السنوات العشر المقبلة

57

ولة تحد د سياسة ملكية الد
في النشاط االقتصادي



.  التجار  الدولية الرائدة

عدد من المعايير والمحددات الرئيسة والتي من  ينها معايير 
(.منظمة التعاوت االقتصادي والتنمية)المنظمات الدولية 

ة الدرو  المستفادة من األزمات العالمية والتي أث رت على الدول
.  خلل السنوات السا قة

:تم تحديد تخارج الدولة من القطاعات استنادًا إلى

ستتم المراجعة الدورية للقطاعات التي تتواجد فيها 

الدولة؛ لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها



إطار عمل متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص

59

كاملتخارء
.كامل شكلمنهاالتخارءسيتتأنشطة/قطاعات

تثبيإ/تخفيض
تخفيض االستثمارات الحكوميةأنشطة سيتت تثبيإ أو / قطاعات 

.الموجهة إليها

زيادة/االستمرار
منه تتستلماوفًقامستمر، شكلالدولة هاستتواجدقطاعات

منالعديدتنفي سيتتولكناجتماعية،أواستراتيجيةأ عاد
.الخاصالقطاع مشاركةالمشروعات



إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أحول الدولة

ة تت إعداد  رنامج لج   استثمارات في مجموعة من األحول المصري

ةفي عدة قطاعات واعدةال لعرضها على الصناديق ا قليمية والدولي

وجار تقييت أحول 9.1
 قيمة تتجاوز

ملنارات او ر

أحول عقارية  المدت الجديدة

مشروعات تحلية المياهمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مشروعات  قطاع التعليت

مشروعات  قطاع االتصاالت

تةةةةةةت االنتهةةةةةةاء مةةةةةةن 

15مةتقييت أحول  قي
ملنار او ر

سنوات4سنويًّا لمدة مليارات دوالر 10التزام الدولة  تسييل أحول  قيمة 

كمرحلة عاجلة

02



منظومة الحصول على األراضي 
للمشروعات الصناعية

التحةةةول إلةةةى نظةةةام حةةةق 

االنتفةةةةاع فةةةةي األراضةةةةي

.الصناعية

نةاء يتت تسعير األراضي  

.على قيمة المرافق

03



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

.الفكريةالملكيةتشريعاتمراجعة▪

المجتمعيواالستعدادالوعيدرجةرفع▪
.الفكرية الملكية

االقتصادياالستغللمعالتعامل▪
.المصريةالبحوثلنتائج

للملكيةقوميجهازإنشاءدراسة▪
.الفكرية

تشير إلى تواضع األداء المصري2021المتشر الدولي لحقوق الملكية نتائج 

أداء أسوأ أداء أفضل

64كـذلك ا للـا المرتبـة ( اولة14من بنن )إقلنمنًّا 10ارجةط للحلل بذلك المرتبة 5.379سجل مؤشر م ر 

.اولة شملها المؤشر129 المنًّاط من بنن 

Source: International Property Rights Index 2021, https://www.internationalpropertyrightsindex.org/

.ارجات لأل ضل أااء( 10)لألقل أااءط و( صفر)تلراوح قنمة المؤشر بنن 

ةحياق شأتالمشكلةاللجنةتكليف

للملكيةمتكاملةقوميةاستراتيجية

الثورةروافدأهت اعتبارهاالفكرية

الرا عةالصناعية

استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية 04



0102
افة تبعية كتباًعا سيتت نقل 

الجهات التنظيمية لرئاسة

مجلس الوزراء

تفعيل دور جهاز حماية 

المنافسة، ومنع الممارسات

االحتكارية

ت وجود الدولة في النشاط االقتصادي سيكو

ًدا  معايير ومبادئ التنافسية .محد 

05
تحسين مناخ المنافسة

استمرار تنفي   رنامج ا حلحات الهيكلية الهادفة إلى

تحسين متشرات االقتصاد الحقيقي 



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

06

٤ ۳ ٢ ۱

فتتإمكانية•
الشركاتوقلق
من إخطار
ا نترنإخلل

السماح  فتت •
ية الشركات االفتراض
دوت التقيد  ضرورة
وجود مقر فعلى 

للشركة

تعديل القانوت •
للتوسع فى إقامة 
يةالمناطق التكنولوج

اشتراطاتتسهيل•
الفردشركاتإقامة
الواحد

٥

اء يضقوائتتفعيل•
للموردين

تسهيل إجراءات الشركات الناشئة



2022لسنة 982قرار رئيس مجلس الوزراء رقت 

إجراءات ج   وتشجيع استثمارات القطاع الخاص 

يوم عمل20

للبةةةةةةةةإ فةةةةةةةةي جميةةةةةةةةع طلبةةةةةةةةات 
يت مةةن تةةاريخ تقةةدالمسةةتثمرين 

الطلةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةتوفًيا جميةةةةةةةةةع 
.مستنداتال

توحيد جهة التعامل مع 
المستثمرين

تجميةةع ودراسةةة جميةةع طلبةةات 
المسةةةةةةتثمرين فةةةةةةي الحصةةةةةةول 

 حناعية
و

.على أراض

2021لسنة 2100قرار رئيس مجلس الوزراء رقت 

تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات 



إجراءات ج   وتشجيع استثمارات القطاع الخاص 

ميكنة اإلجراءات الضريبية والتراخيص

ةميكنة إجراءات اإلقرارات الضريبي

ميكنةةةة إجةةةراءات العمةةةل الخاحةةةة  ةةةا قرارات 
ةالمميكنةةةةالضةةةةريبية، واسةةةةتبدال ا جةةةةراءات 

لين والفحةةةةةة    جةةةةةةراءات تسةةةةةةجيل الممةةةةةةو 
يقالضةةةريبي والةةةر ط الضةةةريبي  العمةةةل الةةةور

%.60 نسبة 

ميكنة إجراءات التراخيص والسجل

ميكنةةة ا جةةراءات الخاحةةة  إحةةدار التةةراخي 
.الصناعية و السجل الصناعي



إجراءات ج   وتشجيع استثمارات القطاع الخاص 

2022تت إطلق ا حدار الثالث للخريطة االستثمارية لمصر  مجلس الوزراء في فبراير 

تطوير الخريطة االستثمارية لمصر 

من المنظومة% 100ميكنة 
ى تةةةت اسةةةتحداث نظةةةام متكامةةةل  طةةةلق الطروحةةةات يتةةةيت للمسةةةتثمر التقةةةدم علةةة

ودفةةةع المسةةةتحقات الماليةةةة ،ومتا عتهةةةا ومراحةةةل دراسةةةة الطلبةةةات،الطروحةةةات
ا،  نسبة  دوت تدخل  شرى عليها، % 100وإجراء القرعة واعلت النتائج إلكترونيًّ



إطةةةلق حزمةةةة مةةةن الحةةةوافز 
المتنوعة

محاور التحرك لتعزيز مساهمة القطاع الخاص



طةةاع التوسةةع فةةي تةةوفير حةةوافز للسةةتثمار للق
الخاص المحلي واألجنبي

1
الحوافز الخضراء

حوافز للمدن الجديدة

2

4

الحوافز الخاصة بقانون االستثمار

حوافز لالستثمار في القطاع الصحي 3

"الموافقة الواحدة"الرخصة الذهبية  5



2022لسنة 981و104قراري السيد  رئيس مجلس الوزراء رقمي 

تفعيل الحوافز الخاصة بقانون االستثمار

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماح للمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 
ن االستثمارية العاملة في عدد م

القطاعةةةةةةات  ةةةةةةالتمتع  ةةةةةةالحوافز 
الخاحةةةة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي 

من قانوت  االسةتثمار والتةي تتضة
خصمًا من التكةاليف%( 50)نسبة 

بة ، ونسة(أ)االستثمارية للقطةاع 
خصةةةةةةةةًما مةةةةةةةةن التكةةةةةةةةاليف %( 30)

(. )االستثمارية للقطاع 

1



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

*
والشركة الم رية لنقل الكهرباء ومراهمة محلملة للمنطقة ا قل ااية لقناد الرويسملمثلة  ي مراهمة صندوق م ر الرناا  

**
جار  تحديد إجمالي ا سلثمار بناء  لى إجمالي المر لة الثاةنة 

2022مارس10بلاريخ 

ا سلثمارات الملوقعة  ي مشرو ات الهندروجنن اي ضر  واللي تم اقلرا ها من مرلثمرين  المننن 

٪25-20بنربة تلراوح بنن )*  ة الدولة
(من  جم ا سلثمار  ي المر لة ا ولي

إجمالي  جم ا سلثمار الملوق 
و ما بعد2035 لى  ام 

مشرو ات المر لة 
ا ولى

2030 ام  لى

مشرو ات المر لة 
 ام اللجريبنة  لى
2026

المرلثمرون المحلملون

ملنار او ر0.63–0.50 ملنار او ر25 ملنار او ر10 ملنار او ر1.9

ملنار او ر0.33–0.26 ملنار او ر15.6 ملنار او ر5.2 جار  تحديدها 

ملنار او ر0.29–0.24 ملنار او ر14 ملنار او ر4.7 ملنار او ر0.5

ملنار او ر0.31–0.25 **ملنار او ر+ 5 ملنار او ر5 جار  تحديدها 

ملنار او ر0.06–0.05 ملنار او ر3 ملنار او ر1 ملنار او ر0.6

ملنار او ر0.05–0.04 ملنار او ر1.9 ملنار او ر٨.0 ملنار او ر1.1

ملنار او ر0٫71–0٫57 ملنار او ر12٫5 ملنار او ر11٫3 ملنار او ر1.1

ملنار او ر0.23–0.1٨ **ملنار او ر+4.6 ملنار او ر3.6 ملنار او ر1

مليار دوالر2.6–2.1 مليار دوالر81٫6 مليار دوالر41٫5 مليار دوالر6٫3 ا جمالي

***

إقرار حزمة من الحوافز  الخضراء 2



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

2022أ ريل 24األحد 

توقيةةةةةةع اتفاقيةةةةةةة إنتةةةةةةاء الهيةةةةةةدروجين األخضةةةةةةر 
ميجةاوات،، وذلةك  ةين 100–50 كميات تتراوح  ةين 

كةةةةةل مةةةةةن حةةةةةندوق مصةةةةةر السةةةةةيادي، وشةةةةةركة 
ركة للطاقةة المتجةددة، وشةة" سةكاتك النرويجيةة"
أوراسةةةةةكوم"المملوكةةةةةة لشةةةةةركتي " فرتيجلةةةةةو "

.ا ماراتية" أدنوك"و،(OCI N.V" )الهولندية

2022مار  13الخميس 

ت فةي توقيع م كرتي تفاهت جديةدتين للتعةاو
تطةةوير محطةةات إنتةةاء الهيةةدروجين األخضةةر

فةةةةي المنطقةةةةة االقتصةةةةادية لقنةةةةاة  مصةةةةر
.السويس وعلى ساحل البحر المتوسط

72

مةة توقيع مة كرة تفةاهت  ةين كةل مةن الهيئةة العا
ندوق للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، وح

مصةةةةةةر السةةةةةةيادي، والشةةةةةةركة المصةةةةةةرية لنقةةةةةةل 
الكهر ةةةاء، وهيئةةةة الطاقةةةة الجديةةةدة والمتجةةةددة، 

إنةةةةةارة"الفرنسةةةةةية، و" توتةةةةةال"وتحةةةةةالف شةةةةةركتي 
تةةاء المصةةرية، وذلةةك  قامةة مشةةروع  ن" كا يتةال

األمونيةةةا الخضةةةراء مةةةن الطاقةةةة النظيفةةةة داخةةةل 
.خنةالمنطقة االقتصادية لقناة السويس  الس

2022مايو 11االر عاء 

اشرالحوافز التي تت إقرارها جاذ ة للستثمار األجنبي المب



تحفيز االستثمارات الخاصة في القطاع الصحي

االستثماراتمنمزيدلضخالخاصالقطاعلتحفيزالا جراءاتمنحزمةعلىالوزراءمجلسوافق▪

:يليماا جراءاتتلكوشملإ،الصحيالقطاعفي

وععىلالموافقة-   النطاقعىلالصح  بالقطاعاالستثماريةاألنشطةبتوزي    عالوزراءمجلسرئيسالدكتور السيد قرار مشر
 
الجغراف

ً(ب)و(أ)القطاعي   منلكل
 
ً،2017لسنة72رقماالستثماًرقانونمن(11)المادةلحكمنفاذا  

وعاتمنحعىلتنصوالت  المشر

ًااالستثمارية ًاحافز  ااستثماريًّ ًمنخصم   
يبة،الخاضعةاألرباحصاف  ًا(%50)بنسبةللض  (أ)للقطاعاالستثماريةالتكاليفمنخصم 

ًا(%30)ونسبة .(ب)للقطاعاالستثماريةالتكاليفمنخصم 

  الخاصالقطاعمنالمقدمةواالستثمار االستحواذ طلباتعىلالموافقة-
 
  الصحية،الرعايةقطاعف

أسهمبةنستصلوالت 

ًدراسةاستكمالمع،%10منأقلإىلالتنفيذ بعد بها االستحواذ   
ًالمقدمة،الطلباتباف   

بعًدهًاباالستحواًذأسهمنسبةتزيًدوالت 

.%10عىلالتنفيًذ

اطاتبوضعالمعنيةاللجنةقيام-   واالستثمار االستحواذ بعملياتالخاصةوالضوابطاالشت 
 
الخاصلقطاعلالصحيةالرعايةف

حاتلمناقشةباالنعقاد؛ ،لحرةاوالمناطقلالستثمار العامةوالهيئةوالسكان،الصحةوزارةمنكلجانبمنالمقدمةالمقت 
اطاتبشأن حةوالضوابطاالشت  ًواالستحواًذالدمجعملياتعىلالموافقةعىلللحصولالمقت   

ًالقطاعف  .الصح 

3



التخصةةةةةةي  الفةةةةةةوري ل راضةةةةةةي  

 المةةةةدت الجديةةةةدة علةةةةى الموقةةةةع 

ا لكترونةةةةةي لهيئةةةةةة المجتمعةةةةةات

.العمرانية

حوافز المدن الجديدة

جةةةةار  استصةةةةدار  مشةةةةروع قةةةةانوت 

 شةةةةةأت مةةةةةنت إعفةةةةةاءات ضةةةةةريبية 

لةةةةبعض المشةةةةروعات الصةةةةناعية 

التةةةةي تقةةةةام فةةةةي المةةةةدت الجديةةةةدة 

.والحدودية

4



"الموافقة الواحدة"الرخصة ال هبية 

موافقة واحدة على إقامة المشروع تُمنت 

وتشغيله وإدارته في  عض المجاالت الرائدة

الهيدروجين 

األخضر 

صناعة 

المركبات 

ة الكهربائي

البنية 

التحتية

*

ا رز القطاعات*

5



رة فتت قنوات تواحةل مباشة
مع القطاع الخاص

محاور التحرك لتعزيز مساهمة القطاع الخاص



إنهةةةاء الموافقةةةات مةةةن الةةةوزارات والجهةةةات 
المعنيةةةةة علةةةةى المشةةةةروعات االسةةةةتثمارية 

سةةةةةةةةرعة حةةةةةةةةل والتةةةةةةةةراخي  المختلفةةةةةةةةة، و
.مشكلت المستثمرين

إنشاء وحدة لحل مشكلت المستثمرين 

 مجلس الوزراء



ة، توطين الصناعات الوطنية
مةةةةةةةةةةع توسةةةةةةةةةةيع القاعةةةةةةةةةةدة 

ا نتاجية 2



6.3%17.1%

معدل ال مو الص اعي

الس وي

مساهمة  ي ال اتج 

المحلي اإلجمالي

ق متشرات إيجا ية خلل العة ام حق 

2020/ 2019المالي 

القطاع الصناعي

وزارد اللجارد وال نا ة: الم در



اسةةةةتحوذ قطةةةةاع الصةةةةناعات 

بةةر الغ ائيةةة علةةى النصةةيا األك

مةةةةةةن التةةةةةةراخي  الُمصةةةةةةدرة 

2021-2018خلل الفترة 

2021–2018إجمالي أعداد التراخيص و قًا للقطاعات الص اعية خالل 

16341

11786

9227 9023

2072
1377

491 272 253

غذائي كنماو  غزي وةرنج هندسي معدةي قوى جلوا تعديني اوائي

(رخصة) 51.2
تشغيل حناعي جديدة 

خلل السنوات األر ع 

األخيرة

ألف رخصة



ه ا  ا ضافة إلى فرص عمل قير مباشرة ، يتت توليدها في القطاع قير الرسمي ، طبقا للهيكل الحالي للقتصاد المصري*

، سيتت توليد فرص عمل جديدةسنوات3مع أول 

(2025 لى منل   2022من منل   ) 

ألععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف100
ــــــــــم  ــــــــــالي  ســــــــــنوات3معل

ألعععععععف100تشععععععع يل 
ــــــة الم ــــــرية مــــــن العمال

مصععع   عمعععالد300
ــــــط موجــــــه  للل ــــــدير ومخط 

إةشاؤها باللعـاون مـ  القطـاع
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وإطلق  رنامج طموح لرفع معدالت التشغيل والنم

ألعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف100
ي  رصـــة  مـــل تلولـــد  اتنًّـــا  ــــ
قطاع اإلةشاءات واللشنند

ألعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف700
ـــــــدد  ـــــــي   رصـــــــة  مـــــــل جدي

ال نا ات الكبرى 



قطاعةةةةةةةات9
الصادراتلزيادةمستهدفة

الصادراتتعظيت

حةةةةةناعة منتجةةةةةات المعةةةةةادت 
لة،  الت  اسةةةةتثناء اآلالمشةةةةك 
.والمعدات

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة المنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الصةةةةةةةةةةةيدالنية األساسةةةةةةةةةةةية 

والمستحضرات 

حةةةةةةناعة اآلالت و المعةةةةةةدات 
رقير المصنفة في موضع آخ

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة
المنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجات

حةةةةةناعة الفلةةةةةزات 
القاعديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حةةةةناعة منتجةةةةات 
المطاط واللدائن

حةناعة الحواسةا والمنتجةةات
ا لكترونية والبصرية 

حةةةةةةناعة منتجةةةةةةات المعةةةةةةادت 
اللفلزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى

حةةةةةةةةةةةةةةةناعة المركبةةةةةةةةةةةةةةةات ذات 
المحركةةةةةةةةةةةةةةةات والمركبةةةةةةةةةةةةةةةات 
المقطورة ونصف المقطورة 

حةةناعة المنتجةةات
الغ ائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حةةةةةناعة معةةةةةدات 
النقةةةةةةةةل األخةةةةةةةةرى

حةةةةةةةةناعة الةةةةةةةةورق
وأنشةةةةطة النشةةةةر



قطاع الصناعات الهندسية 4070

قطاع الصناعات الكيماوية 4346

القطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدفة 
للسةةةةةةةةتثمار خةةةةةةةةلل 
السنوات الخمس

قطةةاع حةةناعات مةةواد البنةةاء  والصةةناعات
المعدنية  1528

قطاع الصناعات الغ ائية والحاحلت 
الزراعية  1998

قطاع الصناعات الطبية والدوائية 2583

قطاع الصناعات النسيجية  2459

(رالقيمة  المليوت دوال)

تج تحفيةةةز القطةةةاع الخةةةاص لتعميةةةق الصةةةناعة المحليةةةة، وزيةةةادة تنافسةةةية المنةةة
المحلي

مةةن إجمةةالي الةةواردات % 23مسةةتهدف نحةةو 

مليار دوالر20أكثر من -المصرية 

(رالقيمة  المليوت دوال)



أر عة محاور رئيسة

تحديد القيمة المضافة 

ناعة تت تصميت  رنامج لتحفيز ح

السيارات قائت على 

االنبعاثات 
وااللتزامات البيئية

حجت ا نتاء 
السنوي

حجت االستثمارات 
الجديدة

القيمة المضافة 
المحلية

استراتيجية 
توطين حناعة 
السيارات

جاء البرنامج على 
قرار التجار  
الدولية الناجحة



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

مشروعات مراكز البيانات

(Data Centers)

شبكات نقل البترول والغاز 

والتوسعات  محطات ا سالة
محطات الرياح( شراء/  يع)إعادة تأهيل أ راء لشركات االتصاالت

جبل الزيإ–الزعفرانة 

85

طرح مشروعات جديدة للستثمار األجنبي المباشر
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ا عةةلت عةةن خطةةة واضةةحة ُملز

لخفةةةةةةةض الةةةةةةةدين العةةةةةةةام وعجةةةةةةةز 
الموازنة 3



91.2%
لديون متوسطة وطويلة األج

من إجمالي الدين الخارجي

يتست هيكل  الدين الخارجي  أنه متوسط وطويل األجل

8.8%
ديون قصيرة األجل

من إجمالي الدين الخارجي

2021التوزي  ال سبي لهيكل الدين الخارجي و قًا آلجال السداد ا صلية  ي نهاية ديسمبر 



2021إجمالي نسبة دين الحكومة العامة لل اتج المحلي اإلجمالي 

إجمالي الدين

85.8

125.6

41

90.2

199.4

88.8

43.3

90.6
69.9

60.1
76.6

139

72.3
59.5

92.7

37.9
51.7

للدولةالعامةالموازةةأجهزداينإجمالي*
2021أكلوبر-الدوليالنقدصندوقبناةاتوقا ددالم ريةالمالنةوزارد:الم در

مقارنة مصر  مجموعة من 

%االقتصادات



تمويل من تسعى الحكومة حثيًثا لتحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة  إعادة ال
:خلل عدة قنوات رئيسة

لي  من الناتج سنويًّا % 2 نحو تحقيق فائض أو 
من الناتج % 0.5 نحو وزيادة ا يرادات الضريبية 
.سنويًّا

من الناتج مع نهاية % 75إلى نحو خفض المديونية 
.2026يونيو 

سنوات مع نهاية 5ليقتر  من إطالة عمر الدين 
2026يونيو 

ى الحكومي إلخفض تكلفة االقتراض وخدمة الدين 
2026/2025من الناتج المحلي عام % 6



خفض نسبة المديونية مية لنسبة المديونية الحكوالنزوليعودة المسار 01
(2022/2021)للناتج المحلي  دًءا من العام الحالي 

79.7% 85.2%
94.9%

84.1%
72.8%

67.4% 63.4% 66.3% 66.2%

9.6%
7.8%

7.9%
16.8%

17.7%
16.5%

17.5%
18.3% 18.8%

89.3%
93.1%

102.8% 100.9%

90.5%
83.9%

80.9%
84.6% 85.8%

و 
ةن
و
ي

20
14

و 
ةن
و
ي

20
15

و 
ةن
و
ي

20
16

و 
ةن
و
ي

20
17

و 
ةن
و
ي

20
1٨

و 
ةن
و
ي

20
19

و 
ةن
و
ي

20
20 ي 
م
لا
 

و 
ةن
و
ي

20
21 ي
م
لا
 

و 
ةن
و
ي

20
22

ف
د
ه
رل

م

الدين المحلي يجهزد الموازةة العامة الدين الخارجي الذ  تخدمه وزارد المالنة

نستهدف خفو 
المديونية 

75%
2026مع نهاية يونيو 

من ال اتج



متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة 

إطالة عمر الدين 02

2026مع نهاية يونيو سنوات 5ليقتر  من

(سنة)



لي تحقيق فائض أو  03

ليفائضتحقيقنستهدف معالعامه االناتجمن%1.2قدرهأو 
القادمةاألر عةاألعوامخللالفائضمنالمزيد

-3.9% -3.5% -3.5%

-1.7%

0.1%

1.8% 1.7% 1.3% 1.2%

-6.0%

-2.0%

2.0%

تقدير  علي علي علي علي علي علي علي علي

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

لي (من الناتج المحلي)% الميزات األو 
نستهدف تحقيق 
 ائو أوَّلي 

91
2021/2022خالل عام 

مليار ج يه



خفض العجز الكلي 04

الناتجمن%6.2إلىالموازنةعجزخفضنستهدف

12.0%
11.4%

12.5%

10.2%

9.1%

7.5% 7.4%
6.8%

6.2%

فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي تقديري

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

(من الناتج المحلي)% العجز الكلي 



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

إصدار  الصكوك السيادية 

يعععل بعععدائل جديعععدة لتعععو ير التموالصعععكوك السعععيادية كونهعععا ▪

والت مويععععععة المدرجععععععة الععععععالزم للمشععععععروعات االسععععععتثمارية 

. بالخطة االقتصادية للموازنة العامة للدولة

ععرب باسعتقطاب شعريحة جديعدة معن المسعتثمرين التتميز ▪

.المتوا قة م  مبادئ الشريعة اإلسالميةوا جان  

بالعوائععععد الم خفضععععة مقارنععععة بالعوائععععد علععععى أدواتتتميععععز ▪

"الس دات –ا ذون " لذات اآلجال الزم ية الدين 

. ولةعلى الدين العام للدال يؤثر إصدار الصكوك السيادية ▪

اإلصدار الدولي من الملوق  أن يكون 

2022و ا ول للصكوك السيادية  ي يولي

بحجم   يقل  ن ملنار او ر

ية قاما م ر بإصدار قـاةون ال ـكوا الرـناا▪

ط وا ةلهاء مـن إ ـداا الالئحـة 2021لرنة 13٨رقم 

.اللنفنذية له

 ــرا القــاةون  لــى قرــم اللشــري  بمجلــس▪

الدولــــةد للدارســــه  ــــي دــــوء أ كــــام الدســــلور 

.والقواةنن  ات ال لة

94



مصر أول دولة  ي الشرد ا وسط تقوم 
السامورايبإصدار س دات 

oمليعععارت( 8)إصـــدار ســـندات اولنـــة ملنو ـــة  ـــي  ـــدوا قنمـــة

ـــى دوالر  مـــن  ـــالي اياوات الملنو ـــة والعمـــالت المخللفـــة  ل

.2022/ 2021مدار العام المالي 

o قنمـة ب( الرـامورا سـندات )إصدار سندات اولنة بالنن النابـاةي

ملنــار يــن يابــاةي  ــي صــورد  ــرح  ــا  واللعاقــد با تفــاق( 60)

لنعمــل مــدير ا ( Sumitomo Mitsui)المباشــر مــ  البنــك النابــاةي 

ــا لاصــدار للعــام المــ ــهط وكــذلك دــامن ا مالنًّ ــا ل الي للطــرح ومروج 

2021 /2022.

oى كما تـم إجـراء مبا ثـات مـ  صـندوق النقـد الـدولي للح ـوي  لـ

  ةمـو قرا إدا ي بهدف تحقن  ا سلقرار ا قل ـاا  وتحقنـ

.ا لوائي مرلدام



تعزيةةةةةةةةةةةةةةةز دور البورحةةةةةةةةةةةةةةةة 
المصةةةرية لتحقيةةةق أهةةةداف 

التنمية المستدامة  4



، واألزمة "19-كوفيد"شهدت أسواق المال العالمية خسائر تاريخية في أعقا  جائحة 

ت وقد تأثرت البورحة المصرية كسائر  ورحات العال.......... الروسية األوكرانية

MSCIلمتشرالممث لةالمصريةالشركاتعددانخفضإ All
Country world2015)شركات3إلى2006عامفيشركة21من-

.ميةوا قليالعر ية الدولمقارنةمنخفضةتُعدوالتي،(2021

21
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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 الوضع 

الحالي

(شركة)

36%

63% 61%

81%

91%

44%
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22%20%

14%
20% 21%

14%
10% 11%
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رأ  المال السوقي  المليار دوالر

نسبة رأ  المال السوقي إلى الناتج المحلي ا جمالي

(مليار دوالر)
)%(

ى استمرار انخفاض قيمة رأ  المال السوقي ونسبته إل
الناتج المحلي ا جمالي



 هةةةةةةةدف تنشةةةةةةةيط سةةةةةةةوق األوراق 

وزيةةةةادة تنافسةةةةيتها خةةةةللالماليةةةةة

الفتةةةرة القادمةةةة، تكةةةوت قةةةادرة علةةةى 

ةةةةةةا،   ةةةةةةا ودوليًّ مةةةةةةا المنافسةةةةةةة إقليميًّ

يسةةةهت فةةةي خطةةةط الدولةةةة للتنميةةةة

.الشاملة المستدامة

إجراء 21

زيةةةةةةةةةةادة أحجةةةةةةةةةةام وأعةةةةةةةةةةداد 
الشةةركات المقيةةد لهةةا أوراق 

مالية في البورحة

ر زيةةادة الةةوزت النسةةبي لمصةة
في المتشرات الدولية

زيةةةةادة أعةةةةداد المسةةةةتثمرين 
المحليةةين واألجانةةا األفةةراد

والمتسسات

إتاحةةة آليةةات جديةةدة لتواكةةا
التطور العالمي 

زيةةةةةةةةادة أعةةةةةةةةداد الشةةةةةةةةركات 
المقيدة

تعزيةةةةةةةةةةةةةةز إمكانةةةةةةةةةةةةةةات إدارة 
المخةةةةةةةاطر لةةةةةةةدى شةةةةةةةركات 

(السمسرة)األوراق المالية 



10
شركة  تابعة 
للخدمة الوط ية

2
شركات قطاع 
أعمال عام

من المخطط طرح حصة منها في سوق األوراق 
المالية في المرحلة المقبلة

استكمال والتوسع في  رنامج الطروحات العامة  هدف إتاحة حيز أكبر من

األحول للقطاع الخاص و تنشيط  البورحة المصرية 

 رنامج الطروحات العامة 



فنادق تحإ مظلة شركة واحدة7دمج موانئ مصرية تحإ مظلة شركة واحدة7دمج  12

-ريتزكالتروت-ميناهاو –( أسوات)كتاراكإ -ماريوت القاهرة

وينتر  ل –( دمياط-القاهرة)شتايجر 

إنشاء شركات تضت كيانات، تمهيًدا لطرحها  البورحة 



جمهوريــة م ــر العربنــة 
رئاســة مجلـس الــــــوزراء

مشروعات نقل عملقة

المونوريل والقطار فائق السرعة 

LRTمشروع القطار الكهر ائي الخفيف  مشروع القطار فائق السرعةمشروع المونوريل



الحمايةةةة االجتماعيةةةةتعزيةةةز 
وضةةةةةةةمات تةةةةةةةوفير السةةةةةةةلع 

للمواطنين 5



تةةةةةت تخصيصةةةةةها للتعامةةةةةل مةةةةةع تةةةةةداعيات األزمةةةةةات 
.نيناالقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواط

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار130
جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

ألةف أسةرة جديةدة 450سيتت تد يرها لضةت 
".رامةتكافل وك"من  رنامج للمستفيدين 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار2.7
جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

إجمةةةةةةةةالي القسةةةةةةةةط السةةةةةةةةنوي الةةةةةةةة ي 
سةةةةةتتحمله الموازنةةةةةة العامةةةةةة للدولةةةةةة 
لصةةةةةةةةةةةةةةالت حةةةةةةةةةةةةةةندوق التأمينةةةةةةةةةةةةةةات 

. والمعاشات

مليةةةةةةةةةةةةار190.5
جنيةةةةةةةةةةةةةه

ألةةف 30إلةةى 24مةةن زيةةادة حةةد ا عفةةاء الضةةريبي نسةةبة 
.جنيه للتخفيف عن المواطنين

25%

حزمة من ا جراءات المالية والحماية االجتماعية
للتعامل مع تداعيات األزمة العالمية



من األجر األساسي علوة خاحة لغير 
المخاطبين  الخدمة المدنية  حد أدنى

%.13جنيه شهريًّا  عد زيادتها من 100

15%

جنيةةه 100مةةن األجةةر الةةوظيفي  حةةد أدنةةى 
ن شةةةهريًّا العةةةلوة الدوريةةةة للمخةةةاطبي

%.7 الخدمة المدنية  عد زيادتها من 

8%

سةةةةةةيتت تةةةةةةد يرها لصةةةةةةرف العةةةةةةلوة 
الدوريةةةةةةةةةة للمخةةةةةةةةةاطبين  الخدمةةةةةةةةةة 
المدنيةةةةةة والعةةةةةلوة الخاحةةةةةة لغيةةةةةر 

.المخاطبين والحافز ا ضافي

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار36

جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

ين زيادة الحافز ا ضافي الشهري للمخاطب
ات وقيةةر المخةةاطبين  الخدمةةة المدنيةةة  فئةة

.جنيه( 400-175)مالية تتراوح  ين 

2022أبريل 

2022تطبيق زيادة المرتبات  دلًا من أول يوليو 2022أول أ ريل 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات8التعجيل بز ادة األجور والمعاشات

جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

تكلفة تعجيل 
الصرف



تعععععم توزيعهعععععا معععععن خعععععالل مؤسسعععععات 
الدولة خالل شهر رمضان

فضةالتوسع في إقامة المعارض والمناف  لتوفير السلع  أسعار مخ

ح تم  ر ها بدرجة جواد  النـة بسسـعار تلـراو
.جننه ا للكنلو الوا د95إلى 55ما بنن 

مليةةةةةةةةةةةةوت شةةةةةةةةةةةةنطة 8
طن لحوم1000رمضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانية

تشد د الرقابة على األسواق 
وتوفير السلع الضرور ة



القمح 
توفير مخزون آمن



زيادة المساحات المزروعة 
جية  المحاحيل االستراتي

تةةةت التوسةةةع فةةةي زراعةةةة القمةةةت حيةةةث 
هة ا العةام المزروعة  لغإ المساحة 

مليةةةةين فةةةةدات سةةةةنويًّا 3.5إلةةةةى نحةةةةو 
، 2021ألةةةةف فةةةةدات عةةةةن عةةةةام 250 زيةةةةادة 

مليةةةةوت طةةةةن ( 10)و إنتاجيةةةةة متوقعةةةةة 
.مليوت طن زيادة نحو 

توفير مخزون آمن من القمح



875
لألردبج يهًا 

ر ععععععع  سععععععععر توريعععععععد 

القمح المحلي

810
لألردبج يهات 

من

إلى

توفير مخزون آمن من القمح

6خصصععععععتها الدولععععععة لشععععععراء 
ماليعععععععين طعععععععن قمعععععععح محلعععععععي 

.مستهدف استالمه

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار36
جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه



يةتطوير الصوامع والشوت الترا 

73
حومعة في أكثر من

محافظة21

5.5
مليين طن إجمالي السعة 
التخزينية للصوامع والشوت

اسةةةةةةةتعداًدا لموسةةةةةةةت 

توريةةةد القمةةةت المحلةةةي

 هةةةةةةةةةدف تقليةةةةةةةةةل 2022

الفاقةةد مةةن المنتجةةات

.الزراعية
مليوت طن 1.4

2014قبل عام 



احتياطععععععات اسععععععتمرار الحفععععععا  علععععععى 

استراتيجية كا ية

24.0

10.8

8.7

5.6

4.0

اللحوم

الدواجن المجمدة 

ا رز

الزيت

القمح ي االحتيععععاطي االسععععتراتيج
معععععن السعععععل  ا ساسعععععية 

4ال تقعععل ععععن يكفعععي معععدة 
.أشهر

(شهر)



كمعععا تعععدخلت الحكومعععة لتحديعععد سععععر الخبعععز الحعععر العععذى يسعععتفيد م عععه
.شريحة كبيرة من المواط ين

255

450

330

2022/2021 ي موازنة  2023/2022 ي مشروع موازنة  ي آخر م اقصة للهيئة العامة للسل  التموي ية

سعر طن القمح 

(الطن/او ر)

حا ظععععععت الحكومععععععة علععععععى سعععععععر الخبععععععز 

عر على الرغم من االرتفاع  ي سعالمُدعم، 

%128القمح العالمي ب سبة 

دعت منظومة رقيف الخبز



ععددضِعف أكثر من 

يسعععععععتفيدالفقعععععععراء 

من الخبز المُدعم

مرلفند غنر مرلفند

71
رغيعععععععف معععععععن دععععععععم 

الخبز

مليون مستفيد 

بز التوزي  ال سبي إلجمالي مستفيدي الخ

ك سبة من إجمالي السكان  ي مصر 

 وط معع  الععوتيرة المتسععارعة للزيععادة السععكانية تععزداد الضعع
على برنامج دعم الخبز  ي مصر

69%31%

دعت منظومة رقيف الخبز



على الرغم من زيادة السعر العالمي لألسمدة
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السعر المُدعم  السعر المحلي  السعر العالمي

8-9

طن / ج يهآالف 

للطندعمًا  آالف ج يه10

للطندعمًا  آالف ج يه4

4.5

طن / ج يهآالف 

طن / ألف ج يه

الحفاظ على أسعار األسمدة الُمدعمة



 ععي  ععل أزمععةاسععتقرار توريععد ا سععمدة 

تاريخيععععععععة  ععععععععي التوريععععععععدات العالميععععععععة 

لألسمدة

55

10

35

تورد لدعم أصحاب 

الحيازات الص يرة

تُطرح  ي السود 

 صحاب الحيازات 

الكبيرة

ما يتم تصديره

معععن نصعععف اإلنتعععاجأكثعععر 

لععععععععدعم المحلععععععععي يععععععععورد 

أصععععععععععععحاب الحيععععععععععععازات 

الص يرة  

7
طنماليين 

ن مالمحلية التوزي  ال سبي إلنتاج السود 

ا سمدة ال يتروجي ية

%

%

%



 8مُقسمة إلى

ةم اطق لوجستية محوري
اسععععتهداف إقامععععة

2030م طقة لوجستية حتى عام 

608

مدادالتوسع في المناطق اللوجستية وسلسل ا 



ا مصر  تاريخها العريةق، وحكمةة قيادتهة
ين السياسةةية، وكفةةاءة أ نائهةةا المخلصةة

قادرة على تجةاوز هة ه األزمةة، ومواحةلة 
.عملية التنمية على كامل ر وعها


