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بسم اهللا الرحمن الرحیم

معالی السیدة األستاذة/ نیفین جامع
العمومیة الجمعیة  رئیس   - والصناعة   التجارة   وزیرة 

للشرکة املصریة لضمان الصادرات

املصریة الشرکة  مساهمي  املحترمین   السادة 
لضمان الصادرات

السالم علیکم ورحمة اهللا وبرکاته

لکم أقدم  بأن  أتشرف  فإننی  اإلدارة   نیابة عن مجلس 
لضمان املصریة  الشرکة  أنشطة  عن  السنوى   التقریر 
 الصادرات وقوائمها املالیة املدققة عن العام والنصف
حتی  2020/7/1 من  الفترة  عن  وذلك   املنقضیین 

2021/12/31

العاملي لتجاوز الذي یسعی فیه اإلقتصاد  الوقت   يف 
مرتفعة نمو  معدالت  مستهدفًا  کورونا"   "صدمة 
جائحة مواجهة  إطار  يف  املحرز  بالتقدم   مدعومًا 
 کورونا، ومع تخفیف القیود واإلجراءات اإلحترازیة إال أن
إبطاء إلی  أدت  عنیفة  أزمات  شهد  العاملی   اإلقتصاد 
 إنتعاش اإلقتصاد العاملی املستهدف، حیث أثرت أزمة
التي عصفت بسالسل أوروبا واإلضطرابات   الطاقة فی 
وإرتفاع العاملی  اإلقتصاد  یلع  وإنعکاساتها   اإلمداد 
کافة یلع  سلبا  إنعکس  مما  التضخم،   معدالت 

القطاعات وکذلك صناعة تأمین اإلئتمان

 وبالرغم من الصعوبات التی تواجه إقتصادیات العالم إال
نمو ملعدل  توقعاتها  رفعت  املالیة  املؤسسات   أن 
الحکیمة اإلدارة  نتیجة  وذلك  املصرى،   اإلقتصاد 
وبرنامج کورونا،  جائحة  تفشی  بعد  ما   لتداعیات 
 اإلصالح اإلقتصادى الذي أسهم فی تعزیز بنیة اإلقتصاد
الحکومة وإطالق  الصدمات،  حدة  وتخفیف   القومی 

املصریة مشروعات قومیة ضخمة

اإلقتصاد یشهدها  التی  التحدیات  من  الرغم   ویلع 
 العاملی واملحلی إال  أن الشرکة أصبحت داعمًا أساسیًا
والشمول والصناعیة  التصدیریة  القاعدة  توسیع   فی 
ومحلیة تصدیریة  عملیات  ضمان  طریق  عن   املالی، 
إهتماما تولی  الشرکة  وأصبحت  خارجیة،   ومشروعات 
 أکبر بضمان العملیات فی الدول اإلفریقیة والتوسع فی
ضد املصرفیة  غیر  املالیة  املؤسسات  أنشطة   ضمان 
اإلصالح برنامج  مع  تماشیًا  وذلك  اإلئتمان   مخاطر 

اإلقتصادى

 ومازالت الشرکة تمضی قدمًا نحو
بالحدود وطموحات  أفضل   آفاق 
لدعم الرئیسیة  املحطة   لتصبح 
واملشارکة التصدیریة    العملیات 
من التنمیة  خریطة  فی   الفعالة 
فی املالی  الشمول  دعم   خالل 
اإلستراتیجیة الخطط  ودعم   مصر 
فی التوسع  خالل  من   للدولة 
من وغیرها  اإلفریقیة   األسواق 

األسواق

رئيس مجلس اإلدارة

مريفت زهدى سلطان
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 وحققت الشرکة طفرة فی حجم األعمال خالل العام
فی النمو  نسبة  بلغت  حیث  املنقضیین   والنصف 
بالفترة باملقارنة   %250 مایجاوز  األقساط   إجمالی 
 املثیلة حیث تحقق إجمالی أقساط 107 ملیون جنیه
ملیون  31 مقابل   31/12/2021 فی  املنتهیة  الفترة   عن 

جنیه للفترة املثیلة

بدأت الشرکة  بأن  علمًا  أحیطکم  أن  یسعدنی   کما 
الشرکة فی وتوسعت  العملیات،  میکنة   بالفعل فی 
التوسع لتواکب  جدیدة  دماء  وضخ  العاملین   تدریب 
 فی حجم األعمال، وأصبحت الشرکة جاذبة ملعیدین
من العدید  مع  التعاقد  استطاعت  حیث   التأمین 

معیدي التأمین فی األسواق العاملیة

 وبالرغم من التطور الذي تشهده الشرکة وما حققته
 خالل الفترة القصیرة املاضیة إال أن املراجعة مستمرة
أجل من  األنظمة  بأفضل  ومقارنته  بالفعل،  تم   ملا 
 إحکام الرقابة واإلرتقاء بمستوى الحوکمة بما یتناسب

مع الخطة الطموحة للشرکة

أفضل آفاق  نحو  قدمًا  تمضی  الشرکة   ومازالت 
 وطموحات بالحدود لتصبح املحطة الرئیسیة لدعم
 العملیات التصدیریة  واملشارکة الفعالة فی خریطة
مصر فی  املالی  الشمول  دعم  خالل  من   التنمیة 
 ودعم الخطط اإلستراتیجیة للدولة من خالل التوسع

فی األسواق اإلفریقیة وغیرها من األسواق

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدیر

میرفت سلطان

رئیس مجلس االدارة
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من نحن

 تأسست الشرکة املصریة لضمان ائتمان الصادرات            عام 1992 بمرسوم جمهوري صادر عن رئیس
جمهوریة مصر العربیة ووافق علیه مجلس الشعب

 یتمثل الدور اإللزامي لشرکة             يف تسهیل التنمیة الصحیة للتجارة الخارجیة ملصر، فضًال عن دعم
تنمیة القطاع الخاص

تعمل             بصفتها وکالة          الرسمیة يف مصر وتتبع الئحة هیئة الرقابة املالیة يف مصر

من نحن

(EGE)

(EGE)

(EGE)ECA 
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70%

22%

6% 1%1%

البنك املصري لتنمیة الصادرات بنك االستثمار القومي مصر لتأمینات الحیاة األهلي کابیتال القابضة آخرون

المساهم

البنك املصري لتنمیة الصادرات

بنك االستثمار القومي

مصر لتأمینات الحیاة

األهلي کابیتال القابضة

آخرون

المجموع

عدد األسهم

1,763,828

540,160

150,232

30,000

15,780

2,500,000

نسبة األسهم

70.55%

21.61%

6.01%

1.2%

0.63%

100%

EGEهيكل مساهمي



الرؤية والرسالة
وا
هداف االستراتيجية
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 نستخدم التأمین البتکار حلول
 لالحتیاجات التنمویة لالقتصاد

املصري املهمة

 أن نکون سندا لعمالءنا
لحمایة أعمالهم من املخاطر
سواء داخل مصر أو خارجها الرؤیة

10 الرؤية والرسالة وا
هداف االستراتيجية

 لدعم املصلحة الوطنیة ملصر يف التجارة واالستثمار يف
الداخل والخارج

دعم توسع القاعدة الصناعیة املصریة لزیادة صايف الصادرات

دعم مستوى الشمول املالي يف االقتصاد املصري

 األهداف
االستراتیجیة

الرؤیة واملهمة

األهداف اإلستراتیجیة
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الهيكل التنظيمي



رئيس القطاع التجارى رئيس القطاع القانوني
وااللتزام

رئیس قطاع المخاطر

مجلس ا�دارة

رئيس مجلس ا�دارة

المدير العام

إدارة المخاطر
لجنة

المراجعة
لجنة

المساعد التنفيذي

المراجعة الداخلية

الحوكمة
لجنة

العالقات العامة
االتصاالت المؤسسية

 الشؤون
القانونية

المطالبات

ا�ستردادات

إدارة  ا�لتزام
والحوكمة

إدارة الرقابة على
مخاطر ا�ئتمان

إدارة التحليل ا�قتصادي
والمعلومات

إدارة إعادة
التأمين

إدارة المخاطر
الشاملة

رئيس قطاع العمليات

إدارة االستثمار
والخزانة

 إدارة عقود
التامين

تكنولوجيا
المعلومات

الموارد
البشرية

الشؤون
ا�دارية

ا�دارة
المالية

 تأمين
ا�ستثمار

إدارة المؤسسات
المالية

 تأمين
ا�ئتمان

تطوير
ا
عمال

ا�كتتاب

12 الهيكل التنظيمي

هیکل الشرکة التنظیمي
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 انضمت          ل                لتصبح
                   من أعضاء شبکة

برعایة               فرنسا

COFACE عضوية

1994

COFACE
Credit Alliance 

COFACE

EGE
 تأسست الشرکة املصریة لضمان
 الصادرات عام 1992 للعب دوًرا

 محوریا يف تنمیة التجارة الخارجیة
 املصریة ودعم تنمیة القطاع

الخاص

EGEتأسیس

1992

 يف عام 1998 أصدر مجلس
 الوزراء قرار توثیق بروتوکول بین

 الحکومة والهیئة املصریة لضمان
الصادرات لدعم الصادرات املصریة

توقیع بروتوکول حکومي

1998

 انضمت         لنادي براغ لدعم
 وکاالت ائتمان الصادرات الجدیدة

 وشرکات التأمین يف إنشاء ائتمان
 الصادرات وخطط تأمین االستثمار

وتطویرها

عضو نادي براغ ، اتحاد بیرن
(Prague Club, Berne Union)

2004

EGE انضمت         ملنظمة التخصیم 
 الدولیة        ، الهیئة التمثیلیة
 العاملیة لتخصیم املستحقات

 التجاریة املحلیة والدولیة
املفتوحة وتمویلها

FCI عضویة

2006

EGE 
(FCI)

 الصفقة األولی تحت البروتوکول
الحکومي مع کینیا

 توقیع العملیة األولی بموجب
البروتوکول الحکومي

2007

 استضافت         االجتماع السنوي
لتحالف االئتمان وورشة العمل

 استضافة تحالف االئتمان
االجتماع السنوي العام

2008

EGE حصلت             عىل تصنيف       
 عن طريق

تصنیف ”EGE“ االئتماني

2010

EGE 
“A-”“MERIS”

انضمت          إلتحاد أمان

عضو يف إتحاد أمان

2010

EGE  وقعت         مذکرة تفاهم مع
شرکة

 African Trade Insurance (ATI)

ATI توقیع مذکرة تفاهم مع 

2010

EGE  رشح ”نادي براغ“ الشرکة لرئاسته
منذ نوفمبر ملدة 3 سنوات

رئاسة نادي براغ

2011

عاما من ا�نجازات 15 30
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 وقعت         مذکرة تفاهم مع
 وکالة تأمین الصادرات الروسیة

(EXIAR)

EXIAR توقیع مذکرة تفاهم مع 

2015

EGE  وقعت         مذکرة تفاهم مع
 هیئة تأمین االئتمان والصادرات

 الصینیة

توقیع مذکرة تفاهم مع
 SINOSURE

2017

EGE 

(SINASURE)

 استضافت           االجتماع السنوي
التحاد                وورشة العمل

 استضافة اإلجتماع السنوي
إلتحاد أمان

2018

AMAN 
EGE

 انضمت السیدة میرفت سلطان
 ل         وشغلت منصب رئیس

مجلس إدارة غیر تنفیذي

EGE إعادة تشکیل إدارة

2018

EGE
 وقعت         مذکرة تفاهم مع

 شرکة اإلتحاد للتأمین اإلئتماني
(ECI)

ECI توقیع مذکرة تفاهم مع 

2019

EGE وقعت         خطاب اتفاق لتقدیم 
خدمات التحصیل للمصدرین

خطاب اتفاق کالید آند کو

2020

EGE 

 وقعت         اتفاقیة إعادة تأمین
 متبادلة مع االتحاد للتأمین

 االئتماني

 توقیع اتفاقیة إعادة تأمین
متبادلة مع       

2022

EGE 
(ECI)

(ECI)

 وقعت          مذکرة تفاهم مع
EXIM Hungary

 الوکالة الرسمیة الئتمان الصادرات
يف املجر

 توقیع مذکرة تفاهم مع
EXIM Hungary

2022

EGE وقعت         مذکرة تفاهم مع 
وکالة ائتمان الصادرات األوکرانیة

Export Credit Greece S.A.

 توقیع مذکرة تفاهم مع
وکالة ائتمان الصادرات الیونانیة

2022

EGE 

 وقعت         مذکرة تفاهم مع
SACE الوکالة اإلیطالیة

SACE توقیع مذکرة تفاهم مع 

2020

EGE وقعت         مذکرة تفاهم مع 
وکالة ائتمان الصادرات األوکرانیة

 توقیع مذکرة تفاهم مع
وکالة ائتمان الصادرات األوکرانیة

2021

EGE وقعت         مذکرة تفاهم مع  
الوکالة الکوریة

K SURE توقیع مذکرة تفاهم مع 

2022

EGE 
K SURE 



17

االقتصاد العالمي

ینمو  بمعدل العاملي  االقتصاد   قبل جائحة کوفید-19، کان 
 ثابت یبلغ حوالي 3 ٪. ومع ذلك، وبسبب الوباء، انکمش الناتج
 املحلي اإلجمالي العاملي بنحو 3.4٪ خالل عام 2020 بسبب
 التباطؤ االقتصادي الذي حدث بعد عدة عوامل مثل اإلغالق
وانخفاض الدولیة،  التجارة  يف  الکبیر  واالنخفاض   العاملي، 
إلی وما  االقتصادي،  الیقین  عدم  بسبب  الخاص   االستهالك 

 ذلك
 وفًقا لتقدیرات                    ، یشهد االقتصاد العاملي حالًیا
البیاني الرسم  يف  موضح  هو  کما  شکل       یلع   انتعاًشا 
العاملي اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمو  یقدر  حیث   أسفله 
جهود مثل  عوامل  خلفیة  یلع   2021 لعام   ٪5.6  بنسبة 

التحفیز غیر املسبوقة من قبل

الزیادات إلی  باإلضافة  العالم  أنحاء  جمیع  يف   الحکومات. 
 الحادة يف االستهالك الخاص الناتج عن الدخل املتاح األیلع
 من املعتاد بعد الدعم الحکومي للمواطنین يف العدید من

البلدان
 تتوقع                   أیًضا أن یستمر النمو االقتصادي العاملي
یستقر وأن  الالحقة  السنوات  خالل  تدریجًیا  االنخفاض   يف 
يف الحکومات  تبدأ  حیث   19 کوفید  قبل  ما  مستویات   عند 
 تتبع جهود التحفیز ألنها غیر مستدامة یلع املدى الطویل
طبیعتها. إلی  الخاص  االستهالك  مستویات   وعودة 

املستویات بمجرد اختفاء الدخل اإلضايف املتاح

القسم األول: السياق العالمي

IHS Markit
"V" 

IHS Markit 

نبذة عن ا�قتصاد العالمي والمصري



18 السياق العالمي

سیناریوهات کوفید19

املتغیرات من  العدید  شهدنا   ،19 کوفید  جائحة  ظهور   منذ 
الذي دلتا  وأشهرها متغیر  العالم،  أنحاء   للفیروس يف جمیع 
أومیکرون 2020، ومتغیر   اندلع خالل األشهر األخیرة من عام 

الذي اندلع يف نهایة عام 2021

 کما یتضح من الرسوم البیانیة، یمکننا أن نرى أن فترات الذروة
 ملتغیر دلتا التي حدثت بین الربع األخیر من عام 2020 والربع
 الثاني من عام 2021 قد اقترنت بارتفاعات کبیرة يف معدل
 الوفیات حیث کنا نشهد نظرة خاطفة یلع األرقام املسجلة
الوفیات إلی خطر متغیر دلتا. بالنسبة  حدیًثا وبالتالي تشیر 
 ملتغیر أوميكرون، یمکننا أن نرى أن املتغیر أکثر عدوى حیث
أن بدأ أسًیا بعد  ارتفاًعا  الحاالت املسجلة حدیًثا   شهد عدد 
الوفیات عدد  یشهد  لم  ذلك،  ومع  االنتشار.  يف   الفیروس 
 نفس االرتفاع امللحوظ، مما یدل یلع أنه يف حین أن متغیر
Omicron أکثر عدوى، فهو أیًضا أقل حدة بکثیر من املتغیرات 
التي البلدان  أن  أیًضا من خالل حقیقة  یتضح هذا   السابقة. 
 اتخذت إجراءات سریعة يف تنفیذ تدابیر اإلغالق خالل األیام
 األولی من االنتشار قد خففت منذ ذلك الحین هذه القیود بعد

أن الحظت انخفاض خطورة املتغیر

یعد العاملیة،  الصحة  منظمة  دراسات  أحدث  إلی   استناًدا 
ولکنه Omicron متغیر السابقة،  املتغیرات  من  عدوى   أکثر 
الصحة ملنظمة  وفًقا  ذلك،  إلی  باإلضافة  حدة.  أقل   أیًضا 
 العاملیة، يف حین أن اللقاحات کانت غیر فعالة إلی حد کبیر
تقلیل فعالة يف  کانت  أنها  إال  الفیروس،  انتشار   يف ظهور 
الصحة منظمة  ذکرت  ذلك،  إلی  باإلضافة  املرض.   شدة 
من املستمر  التطعیم  هو  الوباء  إلنهاء  املفتاح  أن   العاملیة 
شدة تقلیل  يف  االستمرار  أجل  من  املعززة  الحقن   خالل 

املتغیرات املستقبلیة

مخاطر جیوسیاسیة

 أکبر خطر جیوسیاسي یواجه العالم حالًیا هو تهدید محاولة
 روسیة لغزو أوکرانیا. بدأت األزمة يف نهایة عام 2021 عندما
القوات من  حشد  یلع  األمریکیة  الصناعیة  األقمار   استولت 
املخابرات وتقدر  األوکرانیة  الحدود  من  بالقرب   الروسیة 
 األمریکیة أن القوات الروسیة املوجودة هناك حوالي 100000
 عسکري وأن لدیهم القدرة یلع شن هجوم یلع أوکرانیا يف
 وقت مبکر. 2022. صرح رئیس الوالیات املتحدة األمریکیة "جو
 بایدن" أن أي محاولة غزو یجب أن یتم التعامل معها بطریقة
عقوبات ستواجه  روسیا  وأن  الناتو  قوات  قبل  من   حاسمة 
األعمال رجال  تشمل  أن  شأنها  من  والتي  شدیدة   اقتصادیة 

الروس الذین تربطهم عالقات وثیقة بالحکومة الروسیة

التضخم

العاملي يف االقتصاد  یواجها  التي  العقبات  أکبر   واحدة من 
العاملي. تجاوزت معدالت التضخم  ارتفاع  الحالي هي   الوقت 
 التضخم يف العدید من البلدان يف جمیع أنحاء العالم أهداف
الوالیات هما  مثالین  أبرز  البلدان.  هذه  يف  املرکزي   البنك 
هدف تحدید  تم  حیث  الیورو  ومنطقة  األمریکیة   املتحدة 
 التضخم عند 2٪ لکال املنطقتین الوالیات املتحدة األمریکیة:
،٪  7 وبلغت   2021 دیسمبر  يف  التضخم  معدالت    ارتفعت 
 منطقة الیورو: ارتفعت معدالت التضخم اعتباًرا من ینایر 2022

إلی ٪ 5.1

 بشکل عام، ُتعزى الزیادة يف التضخم عادة إلی عدم التوازن
 بین العرض والطلب والذي یمکن أن یحدث إما بسبب االرتفاع
الحالة، هذه  ويف  العرض،  نقص  أو  الطلب  يف   املفاجئ 

 شهدنا مزیًجا من االثنین

بیئة أسعار الفائدة وتأثیرها یلع األسواق الناشئة

اضطرت التضخم،  يف  العاملیة  االرتفاعات  خلفیة   یلع 
سیاساتها تقلیص  إلی  العالم  أنحاء  جمیع  يف   الحکومات 
 االقتصادیة التوسعیة. حتی أنه تم إجبار عدد من الدول یلع
املتصاعد مثل التضخم  أجل مکافحة  الفائدة من  أسعار   رفع 
یتوقع ذلك،  إلی  باإلضافة  إفریقیا.  وجنوب  وروسیا   البرازیل 
 معظم االقتصادیین أن یقوم االحتیاطي الفیدرالي األمریکي

برفع أسعار الفائدة أکثر من مرة خالل العام املقبل
.

  التأثیر یلع بیئة املطالبات 

وهي الوباء  يف  مرحلة  بأصعب  العاملي  االقتصاد  مر   لقد 
الشدید. الیقین  عدم  من  حالة  صاحب  الذي  األولي   التفشي 
 منذ ذلك الحین، یبدو أن االقتصاد العاملي یسیر یلع الطریق
النشاط یستمر  أن  املتوقع  ومن  قوي  انتعاش  نحو   الصحیح 
 االقتصادي عند مستوى أکثر ثباًتا. هذا له تأثیر إیجابي یلع
 النظرة املستقبلیة فیما یتعلق باملطالبات حیث إن مخاطر
 تلقي مطالبة ناتجة عن عدم النشاط االقتصادي قد انخفضت

.بشکل کبیر

كوفيد 19 الوفيات المسجلة حديًثا - 22 فرباير

كوفيد 19 الحاالت المسجلة حديًثا - 22 فرباير

كوفيد 19 أعداد الملقحني - 22 يناير
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القسم الثاني: السياق المرصي

االقتصاد املحلي
 

 يف العامین السابقین لظهور  کوفید19 بدأ االقتصاد املصري
أطلقته الذي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  ثمار  جني   يف 
 الحکومة املصریة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. سجلت
مصر معدالت نمو يف الناتج املحلي اإلجمالي بلغت 5.3٪ و
 5.6٪ يف السنتین املالیتین الکاملتین قبل ظهور الوباء. ثم
اإلجمالي املحلي  الناتج  نمو  معدل  تباطأ   ،2020-2019  يف 
 إلی 3.6٪ بسبب انتشار کوفید19 يف النصف الثاني من السنة
 املالیة. کان هذا ال یزال مثیًرا لإلعجاب بالنظر إلی أن غالبیة
الناتج يف  انکماًشا  شهدت  العالم  أنحاء  جمیع  يف   البلدان 
 املحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة. واصل االقتصاد املصري
 تجاوز التوقعات يف العام التالي حیث بلغ معدل نمو الناتج
 املحلي اإلجمالي 3.3٪ يف 2020-2021. یمکن أن ُیعزى هذا
 األداء إلی عوامل مثل جهود الحکومة املصریة للحفاظ یلع
 النشاط االقتصادي، حتی لو کان ذلك بقدرة أقل يف الفترات
اإلغالق، یلع  صارمة  قیوًدا  الدول  معظم  فیها  نفذت   التي 
 ومبادرات البنك املرکزي املصري املوجهة نحو تقدیم الدعم
 لألفراد والشرکات، إلخ. من املتوقع أن یعود االقتصاد املصري
 إلی مستویات ما قبل الوباء من 2021 إلی 2022 فصاعًدا بمجرد
لجهود املدى  طویلة  واآلثار  للوباء  السلبیة  اآلثار  تهدأ   أن 

اإلصالح االقتصادي يف مصر

التضخم املحلي
 

 ارتفع معدل التضخم املحلي بشکل کبیر خالل العام املاضي
 تماشیًا مع ارتفاع التضخم يف جمیع أنحاء العالم. ومع ذلك، ال
النطاق من  األدنی  النطاق  ضمن  املحلي  التضخم   یزال 
أن یبدو   ،(٪2  ±)  ٪7 والبالغ  املرکزي  للبنك   املستهدف 
 التضخم املحلي یستقر عند معدل یقارب 6٪ للفترة القادمة.
جمیع يف  الکبرى  االقتصادات  اتخاذ  مع  ذلك،  إلی   باإلضافة 
 أنحاء العالم إجراءات تهدف إلی کبح جماح التضخم، لیس من
یحدث لم  ما  أخرى  مرة  املحلي  التضخم  یرتفع  أن   املتوقع 

حدث غیر متوقع

سیناریوهات سعر الفائدة
 

املصري املرکزي  البنك  قام  کوفید19  لـ  األولي  االنتشار   بعد 
النشاط لتحفیز   ٪3 بنسبة  الفائدة  أسعار  بتخفیض   بسرعة 
املرکزي البنك  قام  ثم  مؤکدة.  غیر  فترة  خالل   االقتصادي 
 املصري بعد ذلك بتخفیض معدل الفائدة مرتین بنسبة ٪0.5
 لکل منهما، وبالتالي خفض املعدالت بما مجموعه 4٪ منذ
 بدایة الوباء مع معدالت حالًیا عند 8.25٪ انخفاًضا من ٪12.25
 قبل الوباء. کانت هذه خطوة جریئة ألن أحد املصادر الرئیسیة
من الساخنة  األموال  هو  األجنبیة  العمالت  من   للدخل 
خالل من  سریعة  عوائد  عن  یبحثون  الذین   املستثمرین 
 االستثمار يف بیئة أسعار فائدة عالیة. لکن هذه الخطوة آتت
خالل التوقعات  تجاوز  يف  نجح  املصري  االقتصاد  ألن   أکلها 
ذلك، إلی  باإلضافة  بالوباء.  تأثرتا  اللتین  املالیتین   السنتین 
 حتی بعد تنفیذ هذه التخفیضات يف أسعار الفائدة، ال تزال
 مصر تتمتع بأحد أیلع معدالت الفائدة الحقیقیة يف العالم،
بالجنیه املقومة  املصریة  الخزانة  سندات  بقاء  یضمن   مما 

املصري تظل جذابة

اآلفاق بالجنیه املصري

 استقر سعر صرف الجنیه أمام الدوالر خالل العام املاضي عند
 15.71 جنیه / دوالر. ومع ذلك، من املهم أن نالحظ أن الجنیه
 يف الوقت الحالي لیس معوًما بالکامل، ولکنه مربوط بالسعر

الحالي
 ووفًقا ملحللي                 ، فإن سعر الجنیه مبالغ فیه ،

 حالًیا بنحو 10٪. ارتفعت احتیاطیات مصر األجنبیة بشکل
 کبیر خالل العام املاضي بسبب عدة عوامل مثل: الدعم

 املالي من دول مجلس التعاون الخلیجي، وتدفقات األموال
 الساخنة، واالنتعاش التدریجي لقطاع السیاحة، وارتفاع

 إیرادات قناة السویس، واالستقرار. مستویات التحویالت من
 الخارج. هذا یعني أن الدولة لدیها احتیاطي أجنبي قوي

یمکن االعتماد علیه من أجل دعم العملة عند الحاجة

التأثیر یلع القطاعات الرئیسیة

 خالل الفترة املاضیة، شهدنا العدید من التطورات مع العدید
الرئیسیة يف مصر بسبب اإلغالق  من القطاعات االقتصادیة 

العاملي، وتعطل سلسلة التورید، والتضخم، إلخ
 قطاع التصنیع: کما یتضح من الرسم البیاني أعاله، تأثر قطاع
 التصنیع يف مصر بشدة خالل عام 2020 بسبب ظهور جائحة
الحکومة نفذتها  التي  الجزئي  اإلغالق  قیود  أدت   کوفید19. 

املصریة إلی انخفاض کبیر يف الطلب والقدرة التشغیلیة
بنفس بالوباء  التجزئة بشدة  یتأثر قطاع  لم  التجزئة:   قطاع 
اإلنفاق شهد  التصنیع.  قطاع  بها  تأثر  التي   الدرجة 
 االستهالکي انخفاًضا طفیًفا خالل النصف األول من عام 2020
 قبل أن یتعافی بشکل حاد خالل النصف الثاني من عام 2020

تماشًیا مع االرتفاع العاملي يف الطلب الذي حدث
قطاع السیاحة: تأثر قطاع السیاحة يف مصر بشدة بـ کوفید
 19  بسبب إجراءات اإلغالق العاملیة وکذلك االحتیاطات مثل
 وضع العدید من الدول ملصر يف مناطقها الحمراء/ وضعها
معدالت کوفید19  بسبب  مصر  يف  الحمراء  املنطقة   يف 
 اإلصابة. يف حین ظلت عائدات السیاحة مقیدة خالل النصف
 الثاني من عام 2020، وفًقا لألرقام الصادرة عن البنك املرکزي،

فقد شهدت إیرادات السیاحة انتعاًشا قوًیا خالل عام 2021

التأثیر یلع املطالبات

 وباملثل، بالنسبة لالقتصاد العاملي، فقد مر االقتصاد املحلي
 بأقسی مراحل الوباء، وقد أثبتت الحکومة املصریة عدة مرات
النشاط یلع  بالحفاظ  ملتزمة  أنها  املاضي  العام   خالل 
 االقتصادي. یلع هذا النحو، ومع استئناف النشاط االقتصادي
 املستمر، یجب أال تواجه الشرکات املصریة مشاکل کبیرة يف
أن املتوقع  من  ذلك،  یلع  عالوة  املالیة.  التزاماتها   خدمة 
 تظل عوامل مثل التضخم وأسعار الصرف األجنبي مستقرة يف
 الغالب مع انحرافات طفیفة فقط خالل الفترة القادمة. یلع
من الکثیر  املحلیة  الشرکات  تواجه  أال  یجب  النحو،   هذا 
 الضغوط الخارجیة ویجب أن تکون قادرة مرة أخرى یلع الوفاء

بالتزاماتها املالیة دون أي مشاکل

 IHS Markit

السياق المصري
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مجلس ا�دارة٢٥

مجلس اإلدارة

 رئیس مجلس اإلدارة یعین بقرار من الهیئة العامة 
للشرکة بناًء یلع اقتراح وزیر التجارة والصناعة

 أحد املدیرین العاملین يف الشرکة ، یعین بقرار من 
 وزیر التجارة والصناعة بناًء یلع ترشیح رئیس مجلس

اإلدارة

 اثنان من کبار املتخصصین يف الشؤون القانونیة أو 
 االقتصادیة تعینهم الجمعیة العمومیة بناًء یلع

ترشیح وزیر التجارة والصناعة

 عدد قلیل من األعضاء ال یقل عن خمسة وال یزید عن 
 سبعة یمثلون رأس املال الذي تختاره الهیئة العامة

للشرکة

 یرأس الجمعیة العمومیة وزیر التجارة والصناعة أو من
ینوب عنه

 عدد قلیل من األعضاء ال یقل عن خمسة وال یزید عن
 سبعة یمثلون رأس املال الذي تختاره الهیئة العامة

للشرکة

 یرأس الجمعیة العمومیة وزیر التجارة والصناعة أو من
ینوب عنه

الجمعیة العامة لـ املصریة لضمان الصادرات: بقیادة سعادة السیدة نیفین جامع
وزیر التجارة والصناعة



26 مجلس ا�دارة

أ/ شحاتة عبد الشافی حسب
مستقل

غیر تنفیذي

أ/ غادة أحمد فؤاد الجوهري
مستقل

غیر تنفیذي

أ/ السید محمد ابو القمصان
عضو عن البنك املصرى لتنمیة الصادرات

غیر تنفیذي

أ/ محمد فتوح امام
عضو عن البنك املصرى لتنمیة الصادرات

غیر تنفیذي

أ/ محمد محمد أبو السعود
عضو عن البنك املصرى لتنمیة الصادرات

غیر تنفیذي

أ/ اسماعیل فرید أمین
عضو عن البنك املصرى لتنمیة الصادرات

غیر تنفیذي

أ/ حامد حسونة حسن حسیب
عضو عن البنك املصرى لتنمیة الصادرات

غیر تنفیذي

أ/ أحمد عبدالجواد إبراهیم
ممثل بنك االستثمار القومي

غیر تنفیذي

أ/ إیهاب جمیل عزیز
ممثل بنك االستثمار القومي

غیر تنفیذي

أعضاء مستقلون من ذوي الخبرة

رئیس مجلس إدارة

ممثلي البنك املصري لتنمیة الصادرات 

ممثلي بنك االستثمار القومي

السیدة/ مرفت سلطان

رئیس مجلس إدارة



لجنة الرقابة٢٧

لجان مجلس اإلدارة

لجنة الرقابة

اختصاصات اللجنة

 التحقق من التزام الشرکة بالتشریعات والنظم
التأمینیة واالداریة املعمول بها

 التحقق من تطبیق أسالیب الرقابة الداخلیة الالزمة 
 للمحافظة یلع أصول الشرکة واجراء تقییم دوري
 لإلجراءات املتبعة واقتراح التعدیالت التي یمکن

ادخالها علیها تحقیقا لألفضل

 مراجعة السیاسات املحاسبیة املطبقة بالشرکة
 واملتغیرات الناتجة عن تطبیق معاییر أو قواعد

محاسبیة جدیدة

النظر يف مشروع املوازنات التقدیریة
 دراسة القوائم املالیة قبل عرضها یلع مجلس االدارة 

واالدالء برأیها وتوصیاتها بخصوصها

 دراسة مالحظات وتوصیات مراقبي الحسابات یلع
 القوائم املالیة واألخرى الواردة يف خطاب االدارة الوارد

من مراقبي الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها

 االطالع یلع تقاریر املراجعة الداخلیة وتحدید أوجه
 واسباب القصور يف الشرکة والتحقق من استجابة

الشرکة لتوصیات مراقبي الحسابات

خالل الفترة  تم عقد عدد (7) اجتماعات للجنة الرقابة

 دراسة التقاریر املوجهة للشرکة من الهیئة العامة 
   للرقابة املالیة والعمل یلع انفاذ ما یرد بها من

مالحظات وتوصیات

 التأکد من التزام الشرکة بإتباع النظم واللوائح والقوانین
 الداخلیة والخارجیة طبقا للتقاریر املرفوعة الیها من

إدارات الشرکة املختلفة

 مناقشة واعتماد الخطة السنویة إلدارة املراجعة 
 الداخلیة ومتابعة کفاءتها والتأکد من شمولیتها

لجمیع ادارات وانشطة الشرکة

 التحقق من استمرار کفایة رأس مال الشرکة
واحتیاطاتها لتغطیة التزاماتها

 دراسة وتقییم نظم تأمین املعلومات والبیانات 
وکیفیة حمایتها من أي اختراقات داخلیة أو خارجیة
 تنفیذ ومتابعة أیة أعمال أخرى یکلفها بها مجلس

اإلدارة



28 لجنة المخاطر

لجنة املخاطر

اختصاصات اللجنة

 وضع األطر التنفیذیة واالجراءات والقواعد التي
 یعتمدها املجلس، والالزمة للتعامل مع کافة انواع

 املخاطر التي قد تواجه الشرکة مثل املخاطر
 االستراتیجیة، مخاطر التشغیل، مخاطر السوق، مخاطر

 االئتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم املعلومات
 وحمایة البیانات، وجمیع انواع املخاطر التي من شأنها

التأثیر یلع نشاط واستدامة الشرکة
.

 مساعدة مجلس اإلدارة يف تحدید وتقییم مستوى
 املخاطر املمکن للشرکة قبوله، والتأکد من عدم تجاوز

الشرکة لهذا الحد من املخاطر

خالل الفترة تم عقد عدد (6) اجتماعات للجنة املخاطر

 االشراف والتحقق من مدى فاعلیة ادارة املخاطر
 بالشرکة يف تنفیذ األعمال املسندة الیها، والتأکد من

 أنها تقوم بعملها بشکل کايف يف حدود االختصاصات
 املقررة لها، وکذلك التأکد من استقاللیة موظفي ادارة

املخاطر عن االدارة التنفیذیة بالشرکة

 اعداد تقریر دوري عن نتائج أعمالها وتوصیاتها للعرض
یلع مجلس االدارة التخاذ الالزم بشأنه

 ویجوز إضافة اختصاصات أخرى يف ضوء متطلبات
واحتیاجات العمل



لجنة الحوكمة٢٩

لجنة الحوکمة

اختصاصات اللجنة

 التقییم الدوري لنظام الحوکمة بالشرکة وصیاغة األدلة
 واملواثیق والسیاسات الداخلیة الخاصة بکیفیة تطبیق

قواعد الحوکمة داخل الشرکة

 اعداد تقریر سنوي عن مدى التزام الشرکة بقواعد
 حوکمة الشرکات، مع وضع إجراءات مناسبة الستکمال

تطبیق تلك القواعد

 مراجعة التقریر السنوي للشرکة وتقریر مجلس االدارة 
 وباألخص فیما یتعلق ببنود االفصاح وغیرها من البنود

ذات الصلة بحوکمة الشرکات

 حفظ وتوثیق ومتابعة التقاریر الخاصة بتقییم أداء
املجلس

 دراسة مالحظات الجهات الرقابیة یلع تطبیق 
 الحوکمة بالشرکة واخذها يف االعتبار ومتابعة ما تم

بشأنها

 حفظ وتوثیق ومتابعة التقاریر الخاصة بتقییم أداء
املجلس

 دراسة مالحظات الجهات الرقابیة یلع تطبیق 
 الحوکمة بالشرکة واخذها يف االعتبار ومتابعة ما تم

بشأنها

 االطالع علي تقاریر متابعة تطبیق سیاسات الحوکمة
املطبقة بالشرکة

 
 ویجوز إضافة اختصاصات أخرى يف ضوء متطلبات

واحتیاجات العمل

خالل الفترة تم عقد عدد (5) اجتماعات للجنة الحوکمة
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لضمان املصریة  الشرکة  وقعت   ،  2021 مارس   14   يف 
 الصادرات بروتوکول تعاون لتحمل تکالیف إجراء عدد من

العملیات لألطفال بمستشفی الناس

، الستراتیجیتها  ووفقًا  مصر  يف  الصحي  للقطاع   دعمًا 
 تحملت الشرکة املصریة لضمان ائتمان الصادرات تکالیف
القادرین غیر  املرضی  األطفال  من  لعدد  العملیات   إجراء 
 یلع إجراء الجراحة يف مستشفی الناس لألطفال بشبرا

الخیمة

الصادرات لضمان  املصریة  وقعت   2021 مارس   15  يف 
والتکنولوجیا للعلوم  زویل  مدینة  مع  تعاون    بروتوکول 
 لتمویل منحتین دراسیتین لطالبین جدیدین يف جامعة

العلوم والتکنولوجیا

 للعام الثاني یلع التوالي، تواصل الشرکة املصریة لضمان
 الصادرات دعم قطاع التعلیم بما یتماشی مع دورها تجاه

املسؤولیة االجتماعیة للشرکات

 يف 13 أکتوبر 2021 ، قام فریق من اإلدارة العلیا للشرکة
رئیس  - أمیر  نورا  برئاسة  الصادرات   لضمان   املصریة 
زویل مدینة  بزیارة  املؤسسیة،  والعالقات   االتصاالت 
الشرکة إطار جهود  ، يف  واالبتکار  والتکنولوجیا   للعلوم 
تفوقوا لطالبین  الدراسیة  املنح  تقدیم   ملواصلة 
الشرکة بین  للتعاون  استمرارا  الزیارة  وتأتي   أکادیمًیا. 
لضمان املصریة  الشرکة  تدعم  حیث   ، زویل    ومدینة 
تجاه دورها  مع  تماشیا  التعلیم  قطاع   الصادرات 
نوجه أن  أخرى  مرة  یسعدنا  االجتماعیة.   مسؤولیتها 
 دعمنا  لصالح مدینة زویل، وهي منارة مهمة تساهم يف

تطویر قادة املستقبل واملجتمع ککل

EGE  تمول منحتین دراسیتین ملدینة زویل  

منح مدينة زويل: السنة الثانية

 مساهمة         يف مستشفی الناس للعام الثاني
یلع التوالي

EGE 
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 القوائم المالية وا�يضاحات المتممة
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www.ege-eg.com

تأمين التنمية


