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 أحدث التطورات
 

% 3.5يتسم النمو االقتصادي بأنه قوي، حيث بلغ متوسطهطه 

؛ وهو المعدل المستمر هوال 8102/8102في السنة المالية 

طا فطي 8102/8102الربع األول من السنة المالطيطة  ، مطدفطوا 

ذلك بتوسع قهااات استخراج الطاطاو والسطيطاحطة والطتطصطنطيطع 

والبناء وتكنولوجيا المعلومات واالتصال. كما أن االسطتطاطمطار 

الخاص آخذ في االودياد وصافي الصادرات آخذ في التحسن. 

ومع ذلك، هناك أدلة الى أن النشاه الخاص غير النفهطي مطا 

والت تعوقه بيئة األامال المرهقة، بما في ذلك التدابير غطيطر 

الجمركية وضعف القدرات المؤسسية اطنطد الطحطدود وهطو مطا 

يقيد التجارة. وبالتالي، ال يوال مستوى تطوفرطر فطرص الطعطمطل 

 متواضعا.

، والذي تطجطلطى 8102كان الموقف النقدي المقيد هوال اام  

في أسعار الفائدة الحقيقية اإليجابية، مطاطبطهطا لطتطوسطع الطقطهطا  

، تلطقطى الطقطهطا  8102/8102الخاص. وخالل السنة المالية 

% من االئتمان المحلطي، 2% و 85الخاص والقها  العائلي 

%. فطي مطنطتطصطف 92الى التوالي، مقابل تلقي القها  العام 

، خفض البنك المركطوي أسطعطار الطفطائطدة 8102فبراير/شباه 

نقهطة أسطا ، وهطو أول تطعطديطل مطنطذ  011الرئيسية بمقدار 

. وفي حين ال يوال معدل التضخم الطعطام 8102مار  /آذار 

)مؤشر أسعار المستهلكين( الطمطرتطفطع والطمطتطقطلطد يطمطاطل أحطد 

% خطالل ديسطمطبطر/كطانطون 08.5المشاغل، فقد انخفض إلى 

% 03.1، مطن 8102يناير/كانون الطاطانطي  - 8102األول 

في األشهر الستة السابقة. بطاإلضطافطة إلطى ذلطك، كطان مطعطدل 

ا اند أقل من  % بطيطن شطهطري يطولطيطو/01التضخم الكلي اابت 

 .8102يناير/كانون الااني  - 8102تموو 

كما أن حسابات المالية العامة آخذة في التحسن، حيث استمر  

% من إجمالي الطنطاتط  2.2العجو الكلي في اتجاه الهبوه إلى 

، وتطحطول الطعطجطو 8102/8102المحلي في السنة الطمطالطيطة 

األولي إلى فائض، وذلك بفضل تدابير اإلصطال  فطي جطانطد 

المصروفات )احطتطواء األجطور فطي جطهطاو الطخطدمطة الطمطدنطيطة 

وإصال  إاانات دام الهاقطة( وجطانطد اإليطرادات )ضطريطبطة 

القيمة المضافة، مع ويادة جهود تطحطصطيطل الضطرائطد(. كطمطا 

 01انخفضت نسبة الدين إلى إجمالي النات  المحلي بأكار من 

%، الى الطرغطم مطن اسطتطمطرار 22.8نقاه مئوية لتصل إلى 

ارتفا  الدين الخارجي. حققت نسبة الطرصطيطد األولطي فطائضطا 

% فططي الططنططصططف األول مططن السططنططة الططمططالططيططة 1.1قططدره 

% في السنة السابقة. ال 1.5، من اجو قدره 8102/8102

توال الحسابات الخارجية مواتية اطلطى نطهطاس واسطع، حطيطث 

% مطن 8.1تقلص العجو في ميوان المعامالت الجارية إلطى 

، مقابل 8102/8102إجمالي النات  المحلي في السنة المالية 

طا بطتطحطويطالت ضطخطمطة مطن 9 % في السنة السطابطقطة، مطدفطوا 

العاملين في الخارج، وتضييس نسطبطة الطعطجطو الطتطجطاري إلطى 

إجمالي النات  المحلي، باإلضافة إلى تحسين ميوان الخدمات. 

ومع ذلك، فقد انخفض صافي الطتطدفطقطات الطوافطدة فطي حسطاد 

رأ  المال والحساد المطالطي، مطع ويطادة انطخطفطاض تطدفطقطات 

االستامار األجنبي المباشر المتطواضطعطة وتطراجطع االقطتطراض 

الخارجي. بلغ صافي االحتياهيات الدولية مستويطات مطريطحطة 

مليار دوالر فطي نطهطايطة يطنطايطر /كطانطون الطاطانطي  18.9بلات 

أشهر من الواردات السلعية(.  2)أي ما يعادل حوالي  8102

وبدأ الجنيه المصري يظهر قدرا من االرتفا  بعد اباته لنطحطو 

 أشهر. 2

وال توال األوضا  االجتمااية صعبطة، حطيطث تطاكطل الطدخطل  

الحقيقي بسبد التضخم الذي انحسر لطكطنطه يطرتطفطع مطن وقطت 

لآلخر اقد تعديل أسعار الهاقة والمرافس وصدمطات أسطعطار 

األغذية. وانخفضت المطشطاركطة فطي سطوس الطعطمطل الطرسطمطيطة 

. وتم تعويو برام  الحمطايطة 8101ومعدل التوظيف منذ اام 

االجتمااية )بما في ذلك التحويالت النقديطة لطبطرنطامط  تطكطافطل 

وكرامة وويادة المخصصات لدام الاذاء(. ومطع ذلطك، تطظطل 

تدابير التخفيف هذه محدودة، حيث إن تاكل الدخول الحقطيطقطيطة 

% فطي 82.2ال يوال مصدر قلس. وبلغ معدل الفقر الوهنطي 

، حيث يتركو معظم الطفطقطراء فطي صطعطيطد مصطر 8103اام 

  والمناهس الحدودية. 

دوالر فطي الطيطوم )اطلطى  5.8وباستخدام خه فقر دولي قدره 

(، بلغ معدل الفقطر فطي 8100أسا  تعادل القوة الشرائية في 

 .  8103% في 09.0مصر 

 

 

 اآلفاق المستقبلية
% الطى الطمطدى 9من المتوقع أن يصل النمو االقتصادي إلى 

، حيث تستمر القهااات االقتصادية الطرئطيطسطيطة فطي المتوسه 

االنتعاش. وسيلقى ضبه أوضا  المالية العامة المسااطدة مطن 

الويادة المتوقعة في اائدات الضرائد مع تسار  وتيرة النمو 

واإلصالحات المتوخاة لطددارة الضطريطبطيطة، ومطع اسطتطمطرار 

 إصالحات دام الهاقة. 

ا اطلطى  ومع ذلك، من المتوقع أن تظل خدمة الديون تشكل ابئ 

 مصـــر 

/ نمو إجمالي النات  المحلي ومعدل التشايل، الربع جمهورية مصر العربية :  1الشكل 

  8102الربع األول من السنة المالية -8101األول من السنة المالية 

/ تراكم االحتياهي وسعر الصرف، يناير/كانون الااني جمهورية مصر العربية :  2الشكل 

  8102يناير/كانون الااني  - 8109

 المصدر: ووارة المالية والبنك المركوي المصري.  المصادر: حسابات المؤلفين استنادا  إلى بيانات ووارة التخهيه والجهاو المركوي للتعبئة واإلحصاء. 

ا بضبه  تحسن استقرار االقتصاد الكلي، مداوم 
أوضا  المالية العامة وإصالحات الهاقة والعملة. كان 
النمو قويا  واريض القاادة. كما أن استامارات القها  
الخاص آخذة في االودياد، وإن كان ذلك من مستويات 

منخفضة وال توال تعوقها بيئة األامال الصعبة 
والسياسة النقدية المقيدة. ال يوال معدل التضخم 

% وقد يواجه المويد من الضاوه 21الرئيسي يتجاوو 
الصعودية مع استمرار إلااء دام الهاقة. وال توال 
نقاه الضعف في االقتصاد الكلي قائمة بسبد ارتفا  

مستويات الديون وتعررض البالد الضهرابات األسواس 
 الناشئة. 

 مالحظة: معدل التشايل هو ادد العاهلين مقسوما الى السكان في سن العمل. 
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المواونة، وبالتالي تعوس ويادة اإلنفاس االجتمااطي، ال سطيطمطا 

 الى الصحة والتعليم.

من المتوقع أن يستقر اجو المعامالت الجاريطة اطلطى الطمطدى 

، ولكن الميوان الرأسمالطي والطمطالطي قطد يطبطدآن فطي المتوسه 

االنخفاض، حيث ينتهي التمويل الضخطم الطمطرتطبطه بطبطرنطامط  

كطمطا أن  8102صندوس النقد الدولي بحلول يونيو/حطويطران 

انخفاض العائد الى أدوات الدين الحكومي سيجعل مصر أقل 

 جاذبية لمستامري األسواس الناشئة.

طا لطخطه الطفطقطر الطدولطي   ومن المتوقع أن يظل معدل الفقر وفق 

دوالر في اليوم )الى أسا  تعادل القوة الشرائطيطة  5.8البالغ 

و  8102% فططي اططامططي 03.2( قططريططبططا مططن 8100فططي 

، بما يتوافس مطع الصطورة الطكطلطيطة لطنطمطو االسطتطهطالك 8102

الخاص. ومع ذلك، ال توال األسر ارضة الرتطفطا  مطعطدالت 

 التضخم بسبد اإللااء التدريجي المتوخى لدام الهاقة. 

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

ال توال العطديطد مطن اطوامطل الطخطهطر تطؤاطر اطلطى اسطتطقطرار 

االقتصاد الكلي ونمو القها  الخاص والطنطتطائط  االجطتطمطااطيطة 

 واالقتصادية.

كما أن المؤشرات األساسية لالقتصاد الكلي ارضة الختالل  

أسعار الصرف. وتتاكل مكاسد القدرة التنافسية تدريجيطا  مطع 

االرتفا  الحقيقي في سعر الصرف، بسطبطد فطارس الطتطضطخطم 

 التراكمي، في وقت كان فيه سعر الصرف االسمي مستقرا .

الى الرغم من خفض أسعطار الطفطائطدة فطي ااونطة األخطيطرة،  

نقطاه مطئطويطة اطن  1تظل أسعار الفائدة المحلية أالى بحوالي 

مستوياتها قبل رفع أسعار الفائدة المصطاحطبطة لطتطحطريطر سطعطر 

. أسططعططار الططفططائططدة الططمططرتططفططعططة، 8102/8109الصططرف فططي 

طا اطلطى  استجابة لتقلبطات األسطواس الطنطاشطئطة، تطمطار  ضطاطه 

 المواونة من خالل ارتفا  تكاليف خدمة الديون.

تنبع المخاهر الى الطمطالطيطة الطعطامطة مطن ضطعطف مطيطوانطيطات 

الشركات المملوكة للدولة، ومساهمة الحكطومطة فطي صطنطاديطس 

المعاشات ومدفواات الفوائد الكبيرة، باإلضافة إلى انخطفطاض 

إيرادات الضرائد. واليوال ضبطه أوضطا  الطمطالطيطة الطعطامطة 

ارضة لصدمات أسعار النفه العالمية أو التحركات الطكطبطيطرة 

طا  في سعر الصرف، الى الرغم من أن احتمال احتوائها نسطبطي 

 مع التهبيس المقرر الية مؤشر أسعار الوقود.

في حين قامت الحكومة بالعديد من اإلصالحات الطتطشطريطعطيطة  

المهمة لتحسين بيئة األامال، ال يوال نشاه القطهطا  الطخطاص 

يعوقه إهار تنظيمي مرهس وال يمكن الطتطنطبطؤ بطه، وصطعطوبطة 

الوصول إلى أسواس العوامل الرئيسيطة )األراضطي والطعطمطالطة 

الماهرة( والحواجو غير الجمركية أمام الطتطجطارة. بطاإلضطافطة 

إلى ذلك، فإن األنشهة التي تقودها الدولة لها دور كطبطيطر فطي 

العديد من قهااات االقطتطصطاد وتطتطمطتطع بطإمطكطانطيطة الطوصطول 

التفضيطلطي إلطى الطتطمطويطل واألراضطي والطمطشطتطريطات. هطنطاك 

مخاوف من أن هذا الدور المتنامي للدولة قد يطكطون مطواحطمطا 

للقها  الخاص الذي ال يتمتع بعالقات سياسية. وبالتالي، فطإن 

التحدي الرئيسي يكمن في رفع هذه القيود الطمطلطومطة وتطهطيطئطة 

 تكافؤ الفرص حيث يمكن أن تودهر المنافسة.

االقطتطصطادي، تطتطفطاقطم الطتطحطديطات  -الى الصعيد االجتمااي  

%، وانطخطفطاض 01الناشئة ان بهالة الشطبطاد األاطلطى مطن 

معدالت المشاركة في القوى العاملة، وارتفا  مستوى العمالة 

غير الرسمية بسبد النمطو السطكطانطي الطمطتطسطار  )أاطلطى مطن 

(. كطمطا أن السطكطان الطذيطن 8100% سنطويطا  بطعطد اطام 8.5

يتوايدون بسراة يمارسون المويد من الضاوه الى الموارد 

الهبيعية )بما في ذلك المياه(. وتتفاقم الصعوبات االجتمطااطيطة 

واالقتصادية بسبد ضعف الخدمات العامة، التي تطعطانطي مطن 

انخفاض مخصصات المواونة واإلدارة الطحطكطومطيطة الطمطاطقطلطة 

 بالديون والشفافية غير الكافية ومشاركة المواهنين والرقابة. 

 التاير السنوي بالنسبة المئوية ما لم ُيذَكر غير ذلك( ( / مؤشرات آفاس االقتصاد الكلي والفقر مصر . 2الجدول 


