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 والتوقعات  اآلفاق

  يشهد االقتصاد المصري نشاطاً متسارعاً مع توقعات ببلوغ النمو الحقيقي

 .4102-4104والسنة المالية  4104-4105خالل السنة المالية  5.4٪

  شهد االقتصاد تعافياً في نموه نتيجة كل من استقرار المشهد السياسي

 وخطة الحكومة االستثمارية. الخليجوالمساعدات المالية من دول 

 على الرغم   في المدى المتوسط تمثل تحديا لمصر ال تزال االستدامة المالية

 م العديد من اإلصالحات المالية.من تقد

 ضغوطات إثر ارتباطه بالدوالر  مال يزال الوضع الخارجي للجنيه المصري أما

 . الخليجياألميركي إال أنه قد استفاد من الدعم 

 

تسارع وتيرة نموه خالل الربع األول قتصاد المصري أن يااف  لل  استطاع اال

من و. بشكل طفيف بعض المؤشرات تراجع، لل  الرغم من 2015من العام 

بدلم من  2010للمرة األول  منذ العام  ٪4المتوقع أن يتجاوز النمو الاقيقي نسبة 

استقرار المشهد السياسي والدلم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وتاّسن 

 في تنشيط االستثمار مساهمتهالقطاع الاكومي من خالل  شّكلثقة األلمال. كما 

 إذ تعمل الاكومة االياً لل  لدد من المبادرات ،دلماً مهماً للنمو االقتصادي

 منها توسعة قناة السويس.  التي من ض االستثمارية لمشاريعوا

وتشير العديد من البيانات األخيرة إل  هذا التعافي بما فيها بيانات نمو الناتج 

المالي اإلجمالي الاقيقي ومؤشر مديري المشتريات ونمو االئتمان الممنوح 

البيانات خالل الربع ولل  الرغم من تراجع بعض تلك للقطاع الخاص والتو يف. 

عامة ال تزال إال أن الصورة ال ،كمؤشر مديري المشتريات 2015األول من العام 

إذ ارتفع النمو الاقيقي  ،تدريجي في النشاط االقتصادي تشير إل  وجود تعاف

 لالئتمان الممنوح للقطاع الخاص إل  ألل  مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات. 

 في أنها إال ،المصري االقتصاد تواجه التي التاديات من عديدلا هناك تزال ال

التاديات ما إال انه  ،بصورة كبيرة األمنيو السياسي الوضعتاسن  فبينما. تراجع

لل  الرغم من تقديم يشّكل العجز المالي الكبير أيضاً مصدر قلق كما  .زالت قائمة

الماضي. كما ساهمت وتطبيق العديد من اإلصالاات للمعونات المالية خالل العام 

يجي بدلم المالية العامة أيضاً المنح المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخل

. وال تزال األسواق لل  ثقة بأن لمصر لكن ذلك قد ال يستمر في األجل المتوسط

السلطات ستتخذ اإلجراءات اإلصالاية المناسبة ال سيما مع قوة إصدار السندات 

 المؤشرات اإلقتصادية :1جدول 

 السنة  

  2012 2013 2014 2015 

      

 2,635 2,307 1,998 1,753 مليار جنيه الناتج المالي اإلجمالي اإلسمي

 338 312 286 268 مليار دوالر الناتج المالي اإلجمالي اإلسمي

 4.5 4.3 2.1 2.1 النمو سنوي الناتج المالي اإلجمالي الفعلي

 9.0 13.0 8.2 9.8 النمو سنوي )المتوسط السنوي(التضخم 

 11.0- 12.0- 12.2- 13.6- كنسبة من الناتج المالي فائض الميزانية

      

 المالية ووزارة التخطيط وتقديرات بنك الكويت الوطني ووزارة المصري  المركزي البنك المصدر:

 الناتج المحلي اإلجمالي : 0الرسم البياني  

 ) النمو السنوي ٪اليسار: الجنيه المصري / اليمين: )

 
 بنك الكويت الوطنيوتقديرات  وزارة التخطيط المصدر:

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 4الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم ،وزارة التخطيط المصدر:

 

 مؤشر مديري المشتريات: 3الرسم البياني 

 ) معدل موسميامؤشر: )

 
 ماركت المصدر:
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  ألميركي.األخيرة بالدوالر ا

 وتيرة التعافي في تسارع

إذ تسارع نمو الناتج  ،استمر النمو االقتصادي بالتعافي خالل األشهر األخيرة

لل  أساس سنوي خالل الربع األخير من  ٪4.3المالي اإلجمالي الاقيقي إل  

 . وتشير الكثير من البيانات األخيرة2014خالل كامل العام أيضا و 2014العام 

خالل الربع  التباطؤبعض  تسجيلها ة التعافي مستمرة لل  الرغم منأن وتير إل 

خالل السنة المالية  ٪4.5. ومن المتوقع أن يصل النمو إل  2015األول من العام 

. ونتوقع أن يااف  النمو لل  هذه الوتيرة خالل السنة المالية 2014-2015

  ليشهد تّاسناً بعد ذلك.  2015-2016

 النمو القطاع الخاص أيضاً بدلم النشاط االقتصادي. إذ تسارعوساهمت قوة نمو 

التطورات مقترباً من مستوياته لفترة ما قبل  2014خالل العام  ٪6.6ليصل إل  

وقد جاءت هذه البيانات بدلم من قوة التأثيرات القالدية خالل  .السياسة في المنطقة

  اة. ال سيما في قطاع السيا ،2014الربع الثالث من العام 

كما تسارع أيضاً نمو اإلنفاق االستثماري ولكنه ال يزال لند مستويات معتدلة. 

وقد جاء نصف  ،2014خالل العام  ٪20وارتفع إجمالي االستثمار اإلسمي بواقع 

من  ٪13.5هذا النمو من القطاع الخاص. وارتفع إجمالي االستثمار إل  ما يقارب 

في  ٪12.9مرتفعاً بنسبة هامشية من  2014الناتج المالي اإلجمالي خالل العام 

 ٪20 تجاوزالذي  التطورات السياسيةمقارنة بمتوسط االستثمار قبل  ،2013العام 

  من الناتج المالي اإلجمالي.

نجااا  2015اقق مؤتمر شرم الشيخ لالستثمار خالل شهر مارس من العام و

لالستثمار ولالاتياطات  دلماً جيداً يشكل ذلك المؤتمر من المفترض أن اذ  كبيرا،

 175إذ تم اإللالن لن مشاريع استثمارية تصل قيمتها إل  ما يقارب  ،الخارجية

كما قدمت دول مجلس  م تنفيذ مع مها خالل خمس سنوات.مليار دوالر من المزل

مليارات  6ّثالً بوديعة بقيمة متمالقصير التعاون الخليجي دلماً إضافياً لل  المدى 

مشاريع صَبت مع م الخطط االستثمارية في . والمصري دوالر في البنك المركزي

مليار دوالر ومشاريع توليد الطاقة التي بلغت  21قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 

التي بلغت قيمتها مليار دوالر باإلضافة إل  مشاريع التنمية والتمدين  43قيمتها 

  ار دوالر. ملي 55

ليسّجل أقوى أداء له منذ ما يقارب  2015وتسارع أيضاً نمو االئتمان في العام 

الخمس سنوات. ومع أخذ بعين االلتبار معدل التضخم المرتفع في مصر يتبين أن 

لل  أساس سنوي مسجالً أسرع نمو له منذ  ٪5.5نمو االئتمان قد ارتفع بواقع 

أكثر من سبع سنوات. وقد شهد االئتمان الممنوح للشركات لل  وجه الخصوص 

        مقارنة بالعام الماضي. 2015قوة ات  اآلن خالل العام 

ريات بعض التراجع خالل الربع األول من العام توسّجل مؤشر مديري المش

 50فقط. فقد تراجع المؤشر إل  أقل من  موقتا يبدوإال أن هذا التراجع  2015

مقارنة يونيو بالول شهر  50.2في شهر يناير ولكنه شهد تاّسناً ليصل إل  نقطة 

التاسن ما زال مؤشر مديري  رغم ذلك. و46.5بمستواه في فبراير البالغ 

. 2014النصف الثاني من العام  المشتريات اضعف من مستوياته المسجلة خالل

الستطاللات أن نشاط الصادرات والسيااة قد تأثر بتزلزع األوضاع وتشير ا

 التراجع في روسيا. باألمنية في ليبيا و

وكان نشاط قطالي السيااة والبناء األكثر تأثراً بالتراجع خالل الربع األول من 

. فبينما تعاف  نشاط قطاع السيااة من مستوياته المنخفضة للعام 2015العام 

فقد تأثر مؤخراً بشدة من األوضاع األمنية المالية واإلقليمية ومن تراجع  2013

ية. فقد ارتفع لدد السياح خالل الربع اليورو الذي ساهم في دلم السيااة أوروب

 تضخم أسعار المستهلك: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم ،البنك المركزي المصري المصدر:

 

 مؤشر االنتاج: 4الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 تومسون رويترز داتاستريم ،وزارة التخطيط المصدر:
 

 السياحة: 2الرسم البياني 

 (لدد الليلي، مليون)

 
 توسمون رويترز داتاستريم ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالاصاء المصدر:

 

 التوظيف: 7الرسم البياني 

 ) ٪اليسار: ألف اليمين: )

 
 توسمون رويترز داتاستريم ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالاصاء المصدر:
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 التغيير خالل الربع، يسار التو يف 

 ٪، يمين معدل البطالة 
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فقط مقارنة بالقوة التي شهدها النمو خالل  ٪6.9بواقع  2015األول من العام 

لل  أساس  ٪5.4. كما تراجعت الليالي التي أمضاها السياح بواقع 2014العام 

. وقد جاءت البيانات في شهر 2015سنوي خالل األشهر الثالثة األول  من العام 

 ورة أفضل مشيرة إل  ااتمالية تجاوز هذه األزمة.   مارس بص

 قطاع التصنيع يلعب دوراً كأاد أهم ماركات النمو  

لعب قطاع التصنيع دوراً أساسياً كونه أاد أهم ماركات النمو خالل العام 

الماضي. إذ تسارع النمو في هذا القطاع الذي يشكل ما يقارب ُخمس الناتج المالي 

. كما ساهم في 2014خالل العام  ٪16كرير النفط ليصل إل  اإلجمالي ويشمل ت

أكثر من نصف االنتاج. والقطالات األخرى التي سجلت نمواً قوياً شملت قطالات 

   الفنادق والمطالم والخدمات العقارية والبناء والتشييد والتجارة بالتجزئة.

 ارتفاع معدل التضخم لل  خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري

من خالل الاكومة  ساهمتوقد شهد معدل التضخم تسارلاً خالل العام الماضي. 

في مااولة منها لخفض المعونات  2014سعار الوقود في منتصف العام أل هارفع

في ارتفاع األسعار. إال أن تراجع الجنيه خالل بداية هذا العام قد أدى مرة أخرى 

لل  أساس  ٪13.1التضخم إل  إل  رفع الضغوطات التضخمية. فقد ارتفع معدل 

مقارنة بمستواه المنخفض في العام األسبق لند  2015من العام مايو سنوي خالل 

لل  اساس سنوي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إل  مستوى قياسي  5.2٪

  ليتراجع مرة أخرى بعد ذلك. 2015بالول منتصف العام 

 استمرار ارتفاع العجز المالي رغم اإلصالاات 

المصري. فقد تراجعت  االقتصاد التاديات أمامال يزال العجز المالي من أهم 

 ، إذ اتسع العجز المالياألوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خالل العام الماضي

أبريل من  فيمن الناتج المالي اإلجمالي  ٪13.7فترة اثني لشر شهراً إل  خالل 

المتوقع  لكن من. السابقالعام في الفترة نفسها من  ٪10.5 مع مقارنة 2015العام 

في يونيو لتصل  2015-2014النسبة بالول نهاية السنة المالية هذه أن تتراجع 

 من الناتج المالي اإلجمالي.   ٪12.5إل  ما يقارب 

اإلنفاق بواقع ما يقارب ست وقد تجاوز نمو اإلنفاق نمو اإليرادات إذ ارتفع نمو 

من الناتج المالي اإلجمالي. في الوقت  ٪34درجات مئوية ليصل إل  ألل  من 

من الناتج المالي  ٪20، تراجعت اإليرادات باستثناء المنح المالية من نفسه

. ولم تتغير وتيرة النمو في كال اإلنفاق واإليرادات ٪15اإلجمالي إل  ما يقارب 

 اضيين.  خالل العامين الم

وقد ساهمت المنح المالية المقّدمة من دول مجلس التعاون الخليجي في تيسير 

إال أنها تراجعت خالل  2013األوضاع المالية في مصر منذ منتصف العام 

من الناتج المالي اإلجمالي لتصل إل   ٪4.5األشهر األخيرة. إذ شكلت ما يقارب 

. ومن 2015بريل من العام خالل اإلثني لشر أشهر الماضية ات  أ 2.3٪

   .2016-2015المتوقع أن تتراجع بصورة أكبر في السنة المالية 

برفع أسعار الاكومة بالعديد من اإلصالاات المالية كما هو جلّي في قيامها  موتلتز

ومن المتوقع ان تقوم بإصالاات أخرى للمعونات من الوقود العام الماضي. 

ضمنها تقديم بطاقة تموينية جديدة للوقود. كما تعتزم تنشيط اإليرادات من خالل 

فرض ضريبة لل  القيمة المضافة. إال أن قيامها مؤخراً بإلغاء الضريبة لن 

 اإلصالاات المالية. بعض ر تنفيذواألرباح الرأسمالية قد يعكس تأخالاصص 

  تراجع الضغوطات الخارجية واستمرار اختالل التوازن

. 2015اتسع العجز المالي في الاساب الجاري خالل الربع األول من العام 

ويرجع ذلك بشكل كبير إل  تراجع المدفولات التاويلية من الجهات الرسمية. وقد 

 االئتمان الممنوح للقطاع الخاص: 8الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم، البنك المصري المركزي المصدر:

 

 الميزانية المالية: 9الرسم البياني 

  تتبع فترة اثني لشر شهر( ،من الناتج المالي اإلجمالي ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم ،وزارة المالية المصدر:

 

 العوائد السيادية للسندات األميركية: 01الرسم البياني 

(٪ ) 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 أسعار الفائدة: 00الرسم البياني 

 ( اسبولياً  ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم ،البنك المصري المركزي المصدر:
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تسجيل هذا نمو الواردات دوراً في وقوة لعب أيضاً التراجع في الصادرات النفطية 

العجز. وبينما ال تزال مصر مستفيدة من المنح المالية المقّدمة من دول مجلس 

إال أن هذه المنح قد بدأت  ،التعاون الخليجي كودائع في البنك المصري المركزي

من الناتج  ٪3.4بالتراجع. فقد اتسع العجز إل  ألل  مستوى له منذ لامين ليبلغ 

       .  اع فترة اثني لشر شهرالمالي اإلجمالي من خالل تتب

خالل العام الماضي ات  مارس من  ٪25واتسع الميزان التجاري لمصر بواقع 

نتيجة قوة نمو الواردات وتراجع الصادرات النفطية. وفي الوقت  2015العام 

والتي التاويلية من الجهات الرسمية إل  الصفر تقريباً، المدفولات ، تراجعت نفسه

ساهم من الناتج المالي اإلجمالي خالل العام الماضي. بينما  ٪3.6 كانت تشكل

 التاويالت نمو السيااة باإلضافة إل ايرادات نمو إيرادات الخدمات التي تشمل 

 التراجع الذي شهده الميزان التجاري. في تعويض بعض من، في المهجرالعمالة 

 خارجية. إذ ارتفعوقد لزز ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر من أوضاع مصر ال

ليصل إل  ألل  مستوى له  2015خالل الربع األول من العام األجنبي  االستثمار

بعض  تعويضاألمر الذي ساهم في ، 2005ل  أساس ربع سنوي منذ العام ل

ومن المتوقع أن يستمر االستثمار األجنبي التراجع الذي شهده الاساب الجاري. 

المباشر في التاسن ودلم االقتصاد المصري تماشياً مع تاسن ثقة المستثمر خالل 

مشروع إنشاء وتشغيل شهر مارس. وبالفعل فقد وقّعت شركة "سيمنز" مؤخراً 

ولكن االستثمار  ،مليارات دوالر 9بقيمة  ماطات إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح

 .2009من مستوياته التي سجلها قبل العام  بكثير أقلال يزال نبي المباشر األج

   مبادلة مخاطر لدم السداد في تراجع مستمر سندات العملة األجنبية و

المخاطر التي لكس تراجع السندات السيادية ااتواء االقتصاد المصري لبعض 

األميركي المستاقة في الديون السيادية بالدوالر تواجهه. فقد استقر العائد لل  

لل   ٪6.9و ٪4.6نسبيا لند مستويات منخفضة  لند وبقي 2040و 2020

مبادلة مخاطر االئتمان  ت. كما استقر2015التوالي في بداية شهر يونيو من العام 

  . بقليل نقطة أساس 300 فوقنسبياً 

 استقرار االاتياطات الرسمية يدلم الجنيه

في البنك المصري المركزي خالل األشهر األخيرة ارتفعت االاتياطات الرسمية 

نتيجة المنح المالية المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لل  هيئة ودائع 

مليار دوالر بالول  19.6مليارات دوالر. وقد استقرت االاتياطات لند  6بقيمة 

اردات. أشهر من الو 3.6أو لند ما يساوي قيمة  2015نهاية شهر مايو من العام 

فرض و الدلم الرسمي، وقد تراجعت الضغوطات لل  االاتياطات نتيجة كل من

 ال وتراجع قيمة الجنيه في يناير. ومس االؤورلل  قيود 

امام الدوالر األميركي خالل الجنيه وقد سمح البنك المصري المركزي بتراجع 

ف أثر قوة وسالد تراجع الجنيه امام الدوالر في تخفي. وفي يوليوشهر فبراير 

أمام بعض  ارتفعقد الجنيه المصري الدوالر خالل الفترة السابقة ايث كان 

موزون تجارياً مقارنة بعام ال يزال الجنيه مرتفعاً لل  اساس والعمالت األخرى. 

   .2015من العام يوليو لل  اساس سنوي في بداية  ٪6.3بنسبة مض  

  2015خالل العام  بورصة مصرتراجع 

 2014خالل العام  بعد األداء القوي الذي سجلتهشهدت بورصة مصر تراجعاً 

مؤشر مورغان ستانلي . وقد تراجع 2015خالل يناير من العام  واالنتعاش قياسي

. ويبدو أن نشاط األسهم قد تأثر ات  يونيو 2015خالل العام  ٪4.7المجمع بناو 

والضرائب الجديدة لل   2015العام بتراجع البيانات االقتصادية للربع األول من 

  األرباح الرأسمالية.
 

 : ميزان المدفوعات04الرسم البياني 

 (  من الناتج المالي اإلجمالي ٪لل  اليمين:  ،)لل  اليسار: مليار دوالر
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