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 التوقعات و اآلفاق

  4102للسنة المالية  ٪5.3بلغ النمو يأن نتوقع و ،االقتصاد المصري في تحسن آفاق تبدو-

تحسن على خلفية  التعافيهذا يأتي . وقد 4102-4103للسنة المالية  ٪2.3و 4103

   السياسي وعودة ثقة المستثمر.االستقرار 

  القيام بإصالحات  عبر المخاطر التي تواجه االقتصاد أبرزالحكومة الجديدة بمعالجة قامت

الى تسارع معد  التضخم ذلك قد يؤدي و .سعار الوقود خال  ههر يونيومع رفعها ألمالية 

-4103يتراجع مجدداً في السنة المالية انه من المرجح ان  اال ،خال  السنة المالية الحالية

4102 . 

  خال  الربع الثاني  ةالمصريالعملة سعر صرف تههد األوضاع الخارجية استقراراً بعد تراجع

غير السوق األمر الذي ساهم في تقلي  الضغوطات على الجنيه وتحجيم دور  ،4102من العام 

 الرسمية.

 الذي وتيرة نموهتسارع مع  ،تحسن حتى اآلنعلى الأفضل مؤشرات أظهر االقتصاد المصري 

السياسية  مدعوماً باستقرار األوضاع ،ألول مرة منذ أكثر من ثالث سنوات ٪2تخطى يقد 

إال أن بقية القطاعات  ،وعلى الرغم من استمرار قطاع السياحة في التراجع. وتحّسن الثقة

كالصناعة والبناء والتشييد قد ساهمت في دفع عجلة النمو خالل األشهر األخيرة. وفي الوقت 

 ،استقر الوضع الخارجي لمصر وذلك نتيجة الدعم القادم من دول مجلس التعاون الخليجي ،نفسه

  االقتصادية.فاق اآلضافة الى تحسن باإل

اإلصالحات  تقديمب القاضياألخير الحكومي تعاشاً بعد القرار ن تشهد الثقة انومن المحتمل أ

أسعار  لها مع رفعشهدت أكبر تطور  قد لتياو ،أجندة اإلصالحات لتكون لها األولوية فيالمالية 

 .الجديدةالحكومة عليها  تمن أول الخطوات التي أقدم هذه الخطوة تعتبر حيث ،الوقود في يونيو

المخصصة لدعم اسعار الضخمة المصروفات الحكومية أن تقلل من تلك الخطوة من شأن و

ودعم االستقرار االقتصادي في مصر على المدى البعيد. المالي الوقود وتقليص حجم العجز 

ي برفع قام البنك المركزي المصر ،اع معدل التضخم على المدى القريبواستجابة الحتمال ارتف

 أسعار الفائدة األساسية. 

تحول دون قد  تحدياتإال أن مصر ال تزال أمام  ،وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشأن النمو

العجز المالي واالرتفاع النسبي في الدين  أهمهايتم معالجتها، ل لم ااالقتصاد في حتعافي 

. كما ان البطالة مستدام ياقتصاد تحقيق استقرارفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة  ،الحكومي

أن مصر  من الواضحولكن  .ومن غير المحتمل أن تتراجع إال بعد عام أو اثنين ،ال تزال مرتفعة

 ،التحدياتوعلى الرغم من  على المستوى االقتصادي، ت في تحقيق تطور جيد وملحوظقد بدأ

التعافي تدريجيا خالل  في االقتصاد المصريتشير الى استمرار التي من العوامل  هناك الكثير

  .   الفترة المقبلة

 يةالتوقعات االقتصاد : 0الجدو  

 
  المالية السنة 

03/02 02/03 05/02 04/05  
 

      

 اإلسمي  اإلجمالي المحلي الناتج جنيه مليار 1.753 1.994 2.265 2.573

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج سنوي أساس على ٪ 2.1 2.0 3.5 4.5
 المستهلك أسعار تضخم سنوي أساس على ٪ 9.2 2.2 12.0 10.0 الفعلي

 الفائض )العجز( المالي المحلي الناتج من  ٪ 13.6- 12.3- 10.6- 10.0-

 

 البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة التخطيط وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 

: الناتج المحلي اإلجمالي0الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيووزارة التخطيط  المصدر: 

 

: تضخم أسعار المستهلك4الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 
 

 داتاستريم رويترزتومسون البنك الكركزي المصري و المصدر: 

 
مؤهر مديري المهتريات: 5الرسم البياني   

( موسمي بشكل تعديله يتم ،مؤشر ) 

 ماركت  المصدر: 

 
الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي : 2الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 
 

 وتومسون رويترز داتاستريم وزارة التخطيط المصدر: 
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 انتعاش النهاط االقتصادي المصري

حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي  ،األخيرةلقد شهد النمو االقتصادي تسارعاً خالل األشهر 

خالل  ٪1.3مرتفعاً من   ،2014خالل الربع األول من العام  ٪2.5بلغ الحقيقي نمواً سنوياً 

إلى تحقيق وزارة التخطيط  ي الصادر عنمؤشر الصناعال ويشير. 2013الربع األخير من العام 

 .  خالل الربع الثانيعلى أساس سنوي  ٪3يتخطى نموا لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ا

في  ٪7.4ليبلغ نموه السنوي  2014لعام كما شهد نمو االئتمان تسارعاً خالل النصف األول من ا

بشكل  50 الـ فوقت على مستوياتمديري المشتريات "ماركت" لمؤشر  يحافظلم  وفيما .يونيو

سجل رقما قياسيا و قبل عاما التي شهدهعن المستويات المتدنية تحّسناً إال أنه قد حقق  ،متواصل

   .  أغسطسشهر في  51.6عند للعام الجاري 

نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السنة  فإننا ،ونتيجة لتحسن البيانات

. 2014-2013في السنة المالية النمو المقّدر  ٪2 مقارنة مع ،٪3.5الى  2015-2014المالية 

 ،تعافي قطاع السياحةنتوقع  ،ضافة الى استمرار قوة أداء قطاعي الصناعة والبناء والتشييدباإلو

 2016-2015بعد التراجع الذي شهده العام الماضي. ومن المتوقع ان تشهد السنة المالية  وذلك

  التعافي.استمرار مع  ،٪4.5الى في وتيرة النمو االقتصادي تسارعاً 

 لطبيعي من أكبر مسببات تراجع الناتج المحلي اإلجماليالسياحة وانتاج الغاز ا

حيث شهد  ،نمواسرع وتيرة سجل كل من قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء والقطاع التجاري 

 اً تسارع ،من الناتج المحلي اإلجمالي ويشمل عمليات التكرير ٪16الذي يشكل  ،قطاع الصناعة

. أما قطاع التشييد والبناء الذي 2014خالل الربع األول من العام  ٪6.9في وتيرة نموه الى 

 ،على أساس سنوي باألسعار الثابتة ٪12قد سجل نمواً بواقع ف ،استطاع أن يحافظ على قوته نسبياً 

الذي يشكل  ،. وفيما يخص القطاع التجاري المحلي2014وذلك خالل الربع األول من العام 

خالل الربع األول من  ٪5.2في وتيرة النمو ليصل الى  افقد شهد تسارع ،صادقتاالمن  11٪

 . 2014العام 

 عانييزال يال الذي السياحة قطاع في  ملحوظتلك القطاعات تراجع قابلت النتائج االيجابية لوقد 

بينما تراجع عدد الليالي التي  ،٪23السياح بواقع عدد األوضاع السياسية واألمنية. فقد تراجع من 

هذا التراجع في قطاع المطاعم  انعكس. وقد عن العام الماضي ٪15بواقع  قضاها السائحون

على أساس سنوي  ٪22بواقع  2014في الربع األول من العام  بدوره والفنادق الذي تراجع

           . باألسعار الثابتة

. وشهد الناتج كبير ليصبح أيضاً أحد مسببات تراجع النموغاز الطبيعي بشكل ال تراجع انتاجوقد 

 أن شهد بعد وذلك ،على أساس سنوي ٪12المحلي اإلجمالي إلنتاج الغاز الطبيعي تراجعاً بواقع 

. وقد جاء التراجع في انتاج الغاز الطبيعي نتيجة العديد من االخيرة سنةالع ارباتراجعات خالل 

المشاريع التنموية  ضثمار في هذا القطاع وحالت دون القيام ببعالعوامل التي عرقلت سير االست

على  ٪9للتعويض عن تراجع االنتاج في الحقول القديمة. فقد تراجع االنتاج في هذا القطاع بواقع 

على أساس  ٪2.4أساس سنوي في شهر مايو بعد التراجع الذي شهده العام الماضي بواقع 

  وذلك وفقاً لوزارة التخطيط. ،سنوي

 استمرار ارتفاع البطالة على الرغم من انتعاش التوظيف

 2014في الربع األول من العام استطاع إذ  ،التوظيف تحسناً خالل الفترة األخيرة معدل لقد شهد

استمرت وتيرة نمو التوظيف في  كما .ألول مرة 2011ويات ما قبل العام أن يتخطى مست

في الوظائف خالل االثني اإلجمالية الزيادة  صلتل ،2014في الربع الثاني من العام  التسارع

 وظيفةألف  93بواقع زيادة مقابل  ،ألف وظيفة 322 الى 2014عشر شهراً حتى يونيو من العام 

. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الربع الثاني من خالل الفترة نفسها من العام الماضي فقط

 التحدياتليكون بذلك أحد اهم  ،٪13.3ال يزال مرتفعاً عند  البطالةإال أن معدل  ،2014العام 

   .السلطاتالتي تواجه 

 االئتمان يستعيد قوته

ألول من العام خالل النصف ا تسارعاً  سجلحيث  ،وقد شهد االئتمان أيضاً انتعاشاً في وتيرة نموه

بعد التراجع الذي شهده بواقع  وذلك )معدل لفترة اثني عشر شهرا(، ٪16ليصل الى  2014

االنتاجمؤهر : 3الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 
 

 وتومسون رويترز داتاستريموزارة التخطيط  المصدر: 

 
السياحة: 2الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 
 
 

 وتومسون رويترز داتاستريمالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  المصدر: 

 
التوظيف: 7الرسم البياني   

( ٪يسار: التغيير بااللف، يمين:  ) 
 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر: 

 

االئتماننمو : 8الرسم البياني   

( ٪النمو السنوي  ) 
 

 وتومسون رويترز داتاستريمالبنك المركزي المصري  المصدر: 
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النمو السنوي أما . 2013في النصف الثاني من العام )معدل لفترة اثني عشر شهرا(   0.2٪

ونتوقع أن  ه.تإال أنه قد بدأ يشهد تسارعاً في وتير ،٪7.4فقد جاء أكثر اعتداالً عند  ،الئتمانل

النمو  لوتيرة تعافيدعماً أكبر  ليوفراالئتمان في التسارع خالل األشهر القادمة نمو يستمر 

 االقتصادي.

 لمواجهة العجز المالي الضخمالدعم خفض 

مواجهتها. التي يتوجب على الحكومة  التحديات أبرزتعّد الزيادة المستمرة في العجز المالي من 

، 2014من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية شهر مايو من العام  ٪11قد استقر العجز عند و

 في العام الماضي. من الناتج المحلي اإلجمالي ٪13.6مستواه المرتفع البالغ  متراجعا عن 

إذ في حال  ،الخليجي تها دول مجلس التعاونمكبير الى المنح التي قدويعزى هذا التراجع بشكل 

    من الناتج المحلي اإلجمالي.  ٪13.3في مايو عند الستقر العجز استثنائها، 

ع أسعار الوقود في في يونيو الماضي عندما قررت رف بارزةباتخاذ خطوة  مت الحكومةاوقد ق

. ٪72إلى  ٪64الوقود بواقع انواع المعونات. فقد ارتفعت أسعار بعض كلفة ض محاولة منها لخف

بشكل تدريجي خالل االعوام الخمس  أسعار الكهرباءرفع لخطتها كما أعلنت الحكومة أيضاً عن 

 الذي مواجهة العجزمن المتوقع أن تساهم هذه االرتفاعات في مساعدة الحكومة على و .القادمة

يرة للسنة . حيث تشير البيانات األخ2015-2014مليار جنيه في السنة المالية  44 جاء بواقع

واذا  .من الناتج المحلي اإلجمالي ٪7.3لحكومي الدعم ابلوغ إجمالي إلى  2014-2013المالية 

بشأن رفع األسعار من شأنها أن تخفض من  خطوتهافإن  ،استطاعت الحكومة ان تحقق أهدافها

كما أن الحكومة في صدد القيام  .٪5العجز بواقع نقطتين مئويتين ليصل الى ما يقارب 

 من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة والتي ،بإصالحات مالية إضافية خالل األشهر القادمة

 .2015خالل الربع األول من العام 

 تماهياً مع تراجع المخاطر السياديةالعوائد على السندات تراجع 

على السندات  لعوائدالمستويات المنخفضة لتساهم اإلصالحات األخيرة في الحفاظ على قد 

استقرار وفقد كان لكل من التحسن في اآلفاق االقتصادية  .التخلف عن السدادمخاطر والسيادية 

 عوائدالديون السيادية بالدوالر األميركي. وقد تراجعت  عوائدالمشهد السياسي دوراً في تراجع 

الى أقل مستوى لها منذ  2040و 2020ستحق في تالتي السندات المصرية بالدوالر األميركي 

على التوالي. كما تراجع أيضاً سعر مبادلة مخاطر االئتمان  ٪7.2و  ٪5لتصل الى  2010العام 

  ليصل الى أقل مستوى له منذ ثالث سنوات.

االمر  ،المحلية العام الماضي عندما تم خفض أسعار الفائدة األساسيةالفائدة كما تراجعت أسعار 

قام البنك المركزي المصري برفع األسعار في يوليو و. ترشيد خدمة الدين العام ساهم فيالذي 

أسعار ارتفعت  ،رفع أسعار الوقود مؤخراً. ونتيجة لذلكأن تم معدل التضخم بعد ارتفاع للحد من 

  خالل األسابيع األخيرة.بالعملة المصرية  الحكومية الديونالفائدة على 

 رالجنيه المصرياتراجع الضغوطات الخارجية واستقر

 يمصرالقتصاد االالتي شهدها  في عجز الحساب الجاري من التطورات اإليجابية التراجعويعتبر 

 2012في العام  ٪3.9أعلى مستوى له عند  . حيث بلغ العجزةالماضي اخالل الثمانية عشر شهر

 شهرا( 12)على أساس  2014بحلول نهاية الربع األول من العام  ٪0.7الى بعدها لينكمش 

في صرف الجنيه سعر تراجع ضوابط االستثمارية باإلضافة الى بعض ال وضع وبينما ساهم

إال أن معظم التراجع قد جاء تحت بند المدفوعات التحويلية الرسمية بواقع أكثر  ،التقليل من العجز

كما ساهمت  والتي جاء معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي. ،مليارات دوالر 10من 

ل من العجز. وبينما شهدت تحويالت القطاع الخاص تحسناً النفطية أيضاً في التقلي رغي الواردات

     إال أنها قد بدأت باالستقرار منذ ذلك العام. ،2012في العام 

مصر بشكل ملحوظ من مستواه المنخفض الذي ل والمالي يرأسمالالحساب الكما تحسن أيضاً 

من  ٪2.3األجنبي المباشر بشكل أسرع ليصل الى وتحسن االستثمار . 2011شهده في العام 

إال أنه ال يزال أقل  ،2014الناتج المحلي اإلجمالي خالل اإلثني عشر شهراً حتى مارس من العام 

من الناتج المحلي  ٪2مستوى  تجاوزعندما  2002من أعلى مستوى تم تسجيله في العام 

من الناتج  ٪1.2تعافياً ليصل الى  حافظمالثمار تاساإلجمالي. كما شهد أيضاً صافي تدفقات 

 

الميزانية: ا9الرسم البياني   

 ( شهراً  عشر ثنياال اجمالي ،من الناتج الحلي اإلجمالي ٪)  

 تومسون رويترز داتاستريم –وزارة المالية  المصدر: 

 
 بالدوالرالمصرية الصادرة السندات عوائد : 01الرسم البياني 

(٪) 
 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر: 

 
أسعار الفائدة الرئيسية: 00الرسم البياني   

( ٪ ،أسبوعياً  ) 
 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر: 

 
ميزان المدفوعات: 04الرسم البياني   

 (من االنتاج المحلي ٪)يسار: مليار دوالر، يمين: 
 

 وتومسون رويترز داتاستريمالبنك المركزي المصري المصدر:  
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 قبيلالمسجلة  تهاايإال أن تلك التدفقات لم تستطع استرجاع مستو ،المحلي اإلجمالي في مارس

    .2011العام 

ات البنك المركزي استقراراً نتيجة عوامل عدة كالدعم المالي شهدت احتياط ،في الوقت نفسه

الرسمي والضوابط االستثمارية وانخفاض قيمة الجنيه المصري. حيث استقرت االحتياطات عند 

أشهر من الواردات. وعلى الرغم من استقرار  3.6مليار دوالر في يوليو أو ما يساوي  16.7

. ومن 2011قل من مستواه الذي تم تسجيله في العام مستوى االحتياطات، إال أنه ال يزال أ

المفترض أن ترتفع االحتياطات الى مستويات جيدة تماشياً مع التعافي الذي يشهده االقتصاد 

 باإلضافة الى استعادة االستثمار األجنبي نشاطه خالل العام القادم تقريباً. 

 ،لمصري خالل األشهر األخيرةجنيه االضغوطات الخارجية في استقرار الوقد ساهم تراجع 

ويرجع ذلك بشكل كبير الى سياسة البنك المركزي الحذرة. فقد تم السماح للعملة بالتراجع في فترة 

الحد باإلضافة الى  ،بعجز الحساب الجاري أيضاً  وللتحكم ،الضغوطات لتفادي حدوث أزمة مالية

مقابل الدوالر االميركي حالياً عند ما غير الرسمي للجنيه. حيث يقف الجنيه المصري السوق من 

أي أقل من  ،٪3.5أما عالوة السوق السوداء فال تزال محدودة عند ما يقارب . ٪7.15يقارب 

     بواقع النصف. 2013العام نهاية حجمها في 

 على قوة أدائهاتحافظ  البورصة

يصنف من بين األفضل في المنطقة بزيادة  قوياأداء  تسجلأن  يةمصرالبورصة الاستطاعت 

فقد ارتفع  .2013منذ التراجع الكبير الذي شهدته في نهاية يونيو من العام  ٪100بلغت أكثر من 

أعلى مستوى له بذلك متخطياً  نقطة، 9327ليصل الى  ٪36بواقع  (30جي إكس مؤشر )إي 

فقد جاء االرتفاع في أسعار  ،األميركيما يخص المستثمرين بالدوالر  . وفي2011قبل العام 

 قيمة وذلك نتيجة تراجع ،٪10عند  2011القياسي قبل العام  ااألسهم أكثر اعتداال من مستواه

    . مقابل الدوالر الجنيه المصري

 

  

 

 

 

        

 

 

 

     

     

 

  

   

 

   

 
 

 
الحتياطيات العالميةأ: 05الرسم البياني   

 (الواردات من اشهريسار: مليار دوالر، يمين: )
 

  وتقديرات الوطنيالبنك المركزي المصري المصدر:  

 
معد  سعر الصرف: 02الرسم البياني   

 (مؤشر)يسار: الجنيه مقابل الدوالر، يمين: 
 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر:  

 
البورصة المصريةأ: 03الرسم البياني   

(30إي جي إكس )مؤشر   
 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر:  
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