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المقدمة
تمر مصر تمر بمرحلة انتقالية منذ يناير  .2011وتتأهب البالد لإلقالالع
بعد اكتمال تشكيل المؤسسات الديمقراطية الجديدة جنبا إلالى جنالب مال
السياسات االقتصادية الصعبة والجيدة .ومن المعلوم أن إدارة االقتصاد خالل
هذه المرحلة االنتقالية ليست سهلة ولكنها تمثل أمراً بالغ األهمية للمضالي
قدما على الجبهة السياسية.
وقد قررت اإلدارة الجديدة للبالد منذ اضطالعها بمهالام منصالبها فالي
منتصف عام  2014اعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة االختالالت الرئيسية
لالقتصاد الكلي والنمو االقتصادي البطيء وارتفاع معدالت الفقالر .ويتمثالل

جوهر هذه االستراتيجية الجديدة في العمل بسياسات مالية ونقدية رشيدة.
وم ضخ موارد جديدة تأتي من الخارج فإن هذه االسالتراتيجية تهالدف إلالى
تحفيز االقتصاد من خالل االستثمار العالام فالي البنيالة التحتيالة وترشاليد
النفقات عن طريق إزالة التشوهات الكبيرة التي يعاني منها االقتصاد المصري
(دعم الطاقة على سبيل المثال) وإعادة تخصيص النفقات لصالح القطاعالات
االجتماعية (مجال الصحة على سبيل المثال).

وفي ظل هذه الظروف يسالر بنالك االسالتثمار القالومي إصالدار هالذه
"المؤشرات االقتصادية" الجديدة إلعطاء فكرة موجزة عن أهم التطورات التالي
تطرأ على القطاعات االقتصادية األساسية لمصر.

المؤشرات االقتصادية
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أوالً
أهم األحداث االقتصادية واالجتماعية
للحكومة المصرية خالل الفترة
(ابريل – يونيه )2018

أهم األخبار

التاريخ

 2018/4/1الحكومة توافق باإلجماع على إقامة منطقة حرة في نويبع
 2018/4/2احتياطي مصرررررررررر األجنإي رت ع إلى  42.611مليار دوالر في مارس
2018

 2018/4/2السيسي ي وز ب ترة رئاسة ثانية في مصر بأغلإية  %97من األصوات

 2018/4/3اإلحصاء :المصريون زادوا  20مل ونا خالل 15عاما  ...وعددهم يصل
 100مل ون نسمة في عام 2019

2018/4/3

وزير التجارة %52.3 :زيادة في الصررررررادرات المصرررررررية إلى السررررررو

اإلسباني خالل  ،2017ح ث إلغت قيمتها نحو  640.5مل ون ورو،

مقارنة إنحو  420.5مل ون ورو خالل عام .2016

 2018/4/4وزير النقل 580 :مل ون جنيه خسررررائر السرررركة الحد د ،بسررررإر تحري
أسعار الوقود منذ نوفمإر 2016
 2018/4/5اإلحصررراء %25.2 :زيادة في عدد مسرررت د العالج على ن قة الدولة
خالل 2016

 2018/4/10اإلحصرررراء :التضررررخم السررررنو في مدن مصررررر هب إلى  %13.3في
مارس 2018
 2018/4/11التخطي  5 :مليررارات دوالر قيمررة تمويررل الصرررررررررنرردو العربي لإلنمرراء
االقتصاد واالجتماعي للمشروعات في مصر

 2018/4/12اله ئة العامة لال ستثمار والمناطق الحرة الم صرية تت صدر قائمة أف ضل
 18ه ئة ترويج استثمار في الشر األوس وشمال أفريقيا
 2018/4/15وزير المالية :نسرررتهدف خ س نسررربة الد ن العام خالل األربع سرررنوات
المقإلة إدءا من العام المالي 2019 / 2018
 2018/4/16اإلحصاء :انخ اس معدل البطالة في مصر إلى  %11.8في 2017
 2018/4/17التخطي  :الحكومة تخصررم مليار جنيه دفعة أولى لرأسررمال الصررندو
السياد
المؤشرات االقتصادية
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التاريخ

 2018/4/17الإترول :إنتاج مصرررررر من الن

أهم األخبار

الخام رت ع إلى  %4.3على أسررررراس

سنو
 2018/4/18اللجنة الوزارية ل س المنازعات االستثمارية ت صل في  33منازعة من
أصل 37

 2018/4/18وزيرة االستثمار :نستهدف جذر االستثمارات بالقطاعات كثي ة العمالة
 2018/4/22الإن المركز  :تجه نحو إناء االحتياطي من موارد مسرررررررررتدامة ،مثل
السرررررررياحة والتصرررررررد ر وتحويالت المصرررررررري ن العامل ن بالخارج ،دون
االعتماد بشكل كإ ر على االقتراس الخارجي
 2018/4/22الإن المركز  77 :مليار دوالر حصررررررررر لة تدفقات النقد األجنإي من
خالل الإنو  ،منذ قرار تحرير سرررررررررعر الصررررررررررف (تعويم الجنيه) في  3نوفمإر

 2016حتى اآلن

 2018/4/23الإترول 68 :مل ون ورو من االتحاد األوروبي لتوصررررررررر ل الغاز لنحو
 500ألف أسرة

 2018/4/23وزيرة السياحة :السياحة تساهم إنحو  %15من إجمالي الناتج القومي
المحلي خالل الربع الثاني من العام المالي 2018 / 2017
 2018/4/24وزارة االسررتثمار :مصررر توقع مع الصررندو العربي لإلنماء االقتصرراد

واالجتماعي ات ا لتطوير شررررربكة نقل الءهرباء بقيمة  60مل ون د نار

كويتي بما يعادل  200مل ون دوالر

 2018/4/24وزير التجارة %70 :زيادة في صررررررررادرات التمور خالل الربع األول من
 ،2018ح ررث إلغررت  30ألف طن بقيمررة  29.4مل ون دوالر ،مقررارنررة إنحو

 17.8ألف طن خالل ن س ال ترة من عام 2017

 2018/4/26ه ئة الرقابة على الصرررادرات والواردات :ارت اع صرررادرات األسرررمنت إلي
 %16خالل الربع األول من  2018بقيمة  28مل ون دوالر

 2018/4/29وزارة االسررررتثمار :مصررررر تسررررعى القتراس مليار دوالر من الإن الدولي
إلعمار س ناء
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أهم األخبار

التاريخ

 2018/4/29الإن المركز  80 :مليار دوالر تدفقات على الجهاز المصررررررررررفي منذ
التعويم
 2018/4/29وزير التجارة والصناعة يصدر قرار بأال تقل نسبة التصنيع المحلي في

صررناعة السرريارات عن  ،%46وأن تءون نسرربة مسرراهمة خ التجميع
في نسبة التصنيع المحلي للسيارة %28

 2018/4/30محافظ المركز  :إلغاء مدة رؤسررررراء الإنو من مشرررررروع قانون الجهاز
المصرفي الجد د
 2018 /5/3التخطي  :الحكومة تنتهي من بعس المشرررررروعات المتعثرة إتءل ة 1.2
مليار جنيه خالل عام 2018 / 2017

 2018/5/6السررررررررر ارة السرررررررررعودية :أولى ثمار اجتماعات اللجنة المشرررررررررتركة إ ن
السررعودية ومصررر ،دراسررة إنشرراء منطقة صررناعية سررعودية في مصررر،
ومشرراركة المملءة في الصررندو السررياد المصررر  ،وبروتوكول إلعارة
المعلم ن المصررررري ن للعمل في المملءة ،وكذل مشرررراركة سررررعودية في
عمليات البحث عن الغاز بحقول البحر األحمر

 2018/5/6وزيرة التخطي  :النمو االقتصررررررراد المصرررررررر أصرررررررب مدفوعا بمعدل
مدفوعا بمعدل االستهال
االستثمار ،بعد أن كان يأتي
ً
 2018/5/7وزير الإترول :إنتاج مصر من الغاز  5.7مليار قدم وميا حاليا
 2018/5/8رئيس الوزراء :معدالت البطالة ستصل إلى  %10.3خالل العام المقإل
2019 / 2018
 2018/5/8وزير الءهرباء :خ س دعم الءهرباء على كافة شررررررررررائ االسرررررررررتهال
إنسبة  %47في موازنة العام المالي المقإل 2019 / 2018

 2018/5/9الإن المركز  :احتياطي النقد األجنإي يق ز إلى مسرررتوي قياسررري جد د
مسرررجال  44.03مليار دوالر في نهاية أإريل  ،2018والمركز

خف

ق ود االست راد
المؤشرات االقتصادية
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أهم األخبار

التاريخ

 2018/5/10الزراعة توقف اسرررررررررت راد المنتجات الزراعية من جنور أفريقيا ،كإجراء
احتراز بعد ظهور بكت ريا الليست ريا
 2018/5/10الإورصة المصرية خامس أفضل أسوا المال عالميا منذ إداية 2018
وفقا لإيانات موقع كانتر إيكونومي ،والثانية أفريقيا ،واألولى عربيا

 2018/5/10الإن "األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" رفع توقعاته لنمو االقتصرررررراد
المصر إلى  %5.3خالل العام المالي الجار 2018 / 2017
 2018/5/11مصررر ترفع أسررعار تذاءر مترو األن ا

في أحدث إجراء للتقشررف ،ل إلغ

سرررررررعر تذكرة المترو ثالثة جن هات لعدد  9محطات ،وخمسرررررررة جن هات لعدد 16
محطة ،وسبعة جن هات ألءثر من  16محطة.

 2018/5/13وزير الر  :محور المياه أحد ركائز األمن القومي عند الحكومة
 2018/5/13سرررررتاندرد أند إورز ترفع تصرررررن ف مصرررررر إلى  Bمع نظرة مسرررررتقإلية
مستقرة.

 2018/5/14النقل :عدد المقإل ن على اشرررتراءات المترو زاد إلى  4أضرررعاف بعد رفع
سعر التذكرة ،ح ث وفر االشت ار نحو  %50من قيمة التذكرة.

 2018/5/14المالية :مصر تستهدف ناتج محلي قدره  5.2تريل ون جنيه في موازنة
2019 - 2018

 2018/5/14المالية تستهدف رفع دعم الصادرات  %54خالل 2019 - 2018
 2018/5/15رئيس جهاز تنمية مد نة الصرررررررررالحية الجد دة :إدء توصررررررررر ل الغاز الطإيعي
بمد نة الصالحية الجد دة

 2018/5/15اإلحصررررراء %66 :من السررررركان متصرررررل ن بالصررررررف الصرررررحي اآلمن،
و %96.8متصل ن بشبكة المياه الرئيسية عام 2017
 2018/5/16اإلحصاء :معدل البطالة تراجع مجددا ليسجل  %10.6في الربع األول
من  2018مقارنة إر  %11.3في ال ترة ن سها من العام الماضي

 2018/5/16دعا الرئيس عإد ال تاح السرريسرري ،إلى دمج االقت صاد غير الر سمي في
االقتصاد الرسمي ،مقاإل اإلع اء من الضرائر لمدة  5سنوات متواصلة
المؤشرات االقتصادية
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أهم األخبار

التاريخ

 2018/5/17التخطي  :االقتصررراد المصرررر يسرررجل أعلى وت رة نمو منذ  7سرررنوات،
ح ث سررجل معدل النمو االقتصرراد خالل الربع الثالث من العام المالي
 2018 / 2017نحو  %5.4وهو أعلي معدل اقتصاد خالل السبع

سنوات الماضية

فرعا بالقاهرة
 2018/5/17وزارة النقل :إيع تذاءر المترو بمنافذ فور إلس في ً 35
الءإري لتالفي التءدس واالزدحام
 2018/5/17قررت لجنة السياسات النقد ررررة للإن المركز المصررررر في اجتماعهررررا
رررررررررررررررروم الخميس  17ما و  2018اإلبقاء على سررررررعر عائد اإل داع

واإلقراس لل لة واحدة دون تغ ر عند مسررتوي  %16.75و%17.75

على الترت ر ،واإلبقاء على سرررعر العملية الرئيسرررية للإن المركز عند

مستوي  ،%17.25وسعر االئتمان والخصم عند مستوي %17.25

 2018/5/21خإراء :المركز لن خ س ال ائدة اال إذا صار التضخم دون الر%10

 2018/5/22التخطي  :خمس قطاعات تحقق النسرررررربة االءإر من معدالت التشررررررغ ل
خالل الربع الثررالررث من العررام المررالي  2018 / 2017إواقع ،%68

مما سرررررررراهم في انخ اس البطالة إلى  %10.6وهي :الزراعة ،وتجارة
الجملة والتجزئة ،والصناعات التحويلية ،والتش د والإناء ،والنقل

 2018/5/23الحكومة تواجه زيادة أسعار الطاقة بعالوة غالء استثنائية

 2018/5/31الإنر المركز  336 :مليررار جنيرره نموا في السررررررررر ولررة المحليررة خالل
النصف األول من العام المالي 2018 / 2017
 2018/5/31التخطي  :استمرار تراجع معدل التضخم إلى  %12.9في أإريل 2018
 2018/5/31المالية :نسررررتهدف وصررررول اإل رادات الضررررريإية خالل  5سررررنوات لنحو
2018/6/2

 %18من الناتج المحلي اإلجمالي

أقرت الحكومة زيادات جد دة في أ سعار المياه لمختلف األغراس ،تصل

نسإتها  ،%44.4وس تم تطإيقها اإتداء من فاتورة شهر ما و

المؤشرات االقتصادية
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أهم األخبار

التاريخ

 2018/6/3الإن المركز  42.8 :مليار دوالر حجم التبادل التجار خالل النصررررف
األول من عام 2018 / 2017
 2018/6/3وزير التجارة %16 :زيادة بالصررادرات المصرررية غ ر الإترولية لتسررجل
 8.6مليار دوالر خالل ال ترة نا ر  -اإريل 2018

 2018/6/4الإن المركز  211 :ألف دوالر تءل ة أولى مراحل بطاقة الدفع الوطنية
لشررركة إنو مصررر للتقدم التءنولوجي إلنشرراء نظام بطاقات الدفع المصرررفية ذات

العالمة التجارية المحلية

 2018/6/4الحكومة توافق على رفع الحد األدنى للزيادة السرررررنوية للمعاشرررررات إلى
 150جنيه

 2018/6/4الإن المركز  :ارت اع االحتياطي األجنإي لمصررررررر لنحو  44.13مليار
2018/6/5

دوالر في نهاية ما و 2018

وزير المرراليررة :ؤكررد على أهميررة تحق ق معرردل نمو مرت ع ال يقررل عن  %6من

الناتج القومي اإلجمالي للتغلر على مشررررررررركلة خدمة الد ن المرت عة في الموازنة

العامة للدولة

 2018/6/6اإلحصرررررررررراء 3.4 :مليار دوالر عجز في الم زان التجار خالل مارس
2018
 2018/6/11الز ار عة :الصررررررررررادرات الزراعيرة لمختلف دول العرالم ترت ع متجراوزة 3
مال ن طن خالل الموسم الحالي

 2018/6/12الإترول 40 :مليار دوالر استثمارات شركات الإترول األجنإية في مصر
في عمليات البحث والتنق ر ،واستءشاف وتنمية الخام ،والغاز الطإيعي
 2018/6/12المالية :اإل رادات زادت إنحو  %36مقاإل  %24نمو في المصرررروفات
خالل ال ترة من ول و  2017وحتى ما و 2018
 2018/6/14مصط ى مدإولي رئيسا جد دا للوزراء خل ا لشريف اسماع ل

 2018/6/16الإترول :رفع أسعار الوقود إنسر ت صل إلى  %66.6في وقود الطهي
المنزلي والمحال التجارية ،وذل لخ س تءل ة دعم الطاقة
المؤشرات االقتصادية
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التاريخ

 2018/6/16وزير المالية :مصررررررر أنهت  %90من اإلجراءات الصررررررعبة في إرنامج
اإلصالح االقتصاد الجر ء
 2018/6/20السيسي يكلف الحكومة إتحق ق معدل نمو اقتصاد  %7سنويا خالل
عام  2019 / 2018مع خ س عجز الموازنة

 2018/6/21االسررتثمار تخط إلنشرراء  28منطقة اسررتثمارية جد دة بحلول 2022
في مختلف المحافظات مثل القاهرة وك ر الش خ واالقصر والبح رة ،كما
تضمنت الخطة المحافظات المهمشة مثل جنور وشمال س ناء والواد
الجد د.
 2018/6/21الحكومرررة تتراجع عن "كرررارت الإنزين" لوجود ثغرات إهرررا لم تسرررررررررتطع
الحكومة إ جاد حل لها

 2018/6/21وزيرة التضامن 5.7 :مل ون أسرة تقدمت للحصول على دعم نقد
 2018/6/23تصررد ق رئاسرري على تعديالت الضررريبة على الدخل فواع اء لشررريحة 8
آالف جنيه سنويا

 2018/6/24الإن المركز  :ا لد ن المحلي يق ز الي  3.414تريل ون جنيه إنهاية
ديسمإر  ،2017بما يمثل  %83.8من الناتج المحلي اإلجمالي

 2018/6/25وزيرة التخطي  :قانون موحد للتخطي قريبا في الإرلمان

 2018/6/26وزيرة التخطي  :إرامج حكومية لالرتقاء بمنظومتي التعليم والصحة ،في
إطار فعاليات "الموسرررررررررم المصرررررررررر " الذ

نظمه معهد العالم العربي

إباريس
 2018/6/27لجنة مشتركة إ ن وزارة المالية والإن المركز للتنس ق إ ن السياست ن
النقدية والمالية إلنعاش االقتصاد القومي

 2018/6/27الحكومة توافق على مشررروع قانون المحاسرربة الحكومية وتإدأ تن ذ
منظومة الخإز المدعم بالبطاقات الذكية

 2018/6/30وزارة التخطي  :تسرررررررررتعرس رحلرة التم ز في القطراع الحكومي من
خالل مؤتمر "مصر للتم ز الحكومي  " 2018الذ
المؤشرات االقتصادية

تنظمه الوزارة
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ثانياً
أهم مؤشرات االقتصاد المصري

مؤشرات االقتصاد الحقيقي
الناتج المحلي الحقيقي

تكلفة عوامل االنتاج خالل العام المالي

الناتج المحلي الحقيقي بتكلفة عوامل
اإلنتاج يوليو – ديسمبر 2018 / 2017
(نصف سنوي)  2244مليار جنيه

ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق ،
تكلفة عوامل االنتاج خالل العام المالي بالمليار
جنيه
3410
2473
3470.0
2444
2709.4
2674

الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق
يوليو – ديسمبر 2018 / 2017
(نصف سنوي)  2311مليار جنيه

2017/2016

2015/2014

2016/2015

الناتج المحلي الحقيقي بأسعار السوق
الناتج المحلي الحقيقي بتكلفة عوامل اإلنتاج

معدالت نمو الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق
مستهدف

7

توقعات البنك الدولي

5.8

5.5

5

4.2

4.3

4.4
2.9

المؤشرات االقتصادية

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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المؤشرات النقدية
44.1

42.6
36.5 36.7 38.2

42.5 44.0

37.0

30.82

36.0

36.1 36.7

11.40

31.3

29.71

13.10
0.97

3.2

1.7

0.20

معدل التضخم السنوى
التغير في معدل التضخم الشهرى

ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية بالمليار دوالر

انخفاض معدالت التضخم الجمالى الجمهورية
(سنوي وشهرى) السعار المستهلكين %

تطور أسعار الكوريدور
تطور أسعار الكوريدور (اإليداع واالقتراض) وسعر خصم
البنك المركزي %

17.75
16.75
17.25

17.75

18.75

19.75
17.75

16.75

17.75

18.75

17.25

18.25

19.25

سعرعائد االقتراض
المؤشرات االقتصادية

سعر عائد اإليداع

16.75
17.25

15.75
14.75
15.25

سعر خصم البنك المركزي
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متوسط أسعار صرف العمالت
محليا خالل عشر سنوات

7.1

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7.8

9.4

11.1

ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية

2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2018
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المؤشرات االقتصادية

7.3

8.1

ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية

8.6

2017
2018

19.60
8.3
9.1

7.5

7.8

ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية

13.5
10.2 8.8 9.6 11.7
23
11.4 8.8
9.5 10.7 11.8

20.85

23.83

19.83

10.6

2017
2018

23.30
23.74

21.00
7.8

5.7
5.6

21.01
20.1

6.9
7.710.0

6.1

5.5
5.9

5.4

17.83

17.76

17.70

18.00
5.6

متوسط أسعار صرف
العمالت محليا خالل العام

17.8

مؤشرات المالية العامة
اإليرادات و المصروفات

العجز الكلى
قُددددر العجدددز الكلدددى بمشدددروع الموازندددة العامدددة
للدولدددة عدددن العدددام المدددالي (،)2019 /2018
( % 8.4مدن الندداتج المحلددى اإلجمددالي) بزيدداد
قدددر ا  7.5مليددار جنيدده عددن النتددائج المتوقع دة
للسنة المالية الحاليدة  2018 /2017والبالغدة
نحو ( %9.8من الناتج المحلي اإلجمالي).

نمو اإليرادات بنحو  %36مقابل
 %24نمو في المصروفات

تطور االيرادات والمصروفات
موازنة

تطور االيرادات والمصروفات خالل السنوات الماضية بالمليون جنيه
بيانات مبدئية

1207.138
834.622

974.794

817.844

733.350

669.756
491.488

701.514

465.241

588.188

456.788
350.322

2018/2017

-372.516

2017/2016

-305.038

العجز النقدي
المؤشرات االقتصادية

2016/2015

-326.356

2015/2014

-268.109

اجمالي المصروفات

2014/2013

-244.727

2013/2012

-237.865

اجمالي اإليرادات
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قنا السويس
سفن أخرى عابر

ناقالت البترول العابر

ابريل 2018

364

ابريل 2018

1119

ابريل 2017

366

ابريل 2017

1083

عائدات قنا السويس بالمليار دوالر
5.362

5.369

5.122
5.000

2018/2017

5.032

4.969

2017/2016

2016/2015

2015/2014

2014/2013

2013/2012

المصدر :البنك المركزي المصري و يئة قنا السويس

المؤشرات االقتصادية
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نمو أعداد الذكور واإلناث

ابريل  2017بلغ عدد الذكور  48.5مليون نسمة

ابريل  2017بلغ عدد اإلناث  46.3مليون نسمة

ابريل  2018بلغ عدد الذكور  49.9مليون نسمة

ابريل  2018بلغ عدد اإلناث  46.8مليون نسمة

49.9 46.8

الذكور

48.5 46.3

اإلناث
ابريل2017

ابريل2018

نمو أعداد السكان
96.7

96.5
96.6

96.2
96.4

95.9
95.9

95.4
95.7

95.0
95.2

94.8
94.9

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

المؤشرات االقتصادية
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ثالثاً
موضوعات العدد

 -1مصر تستكمل برنامج اإلصالح االقتصادي
بدأت اإلصالحات االقتصادية منذ والية الرئيس السيسي األولى وكانت محالط
اهتمام المؤسسات المالية االقتصادية محليا وعالمياً باعتبارها أجرأ إجراءات
يتم اتخاذها من أجل تحسين أوضاع االقتصاد المنهك بعد ثورتين متتاليتين
وفى وقت احتاجت فيه البالد إلجراءات تدعم القدرة التنافسالية الخارجيالة
ودعم الصادرات وإعادة بناء االحتياطيات وجذب االستثمارات األجنبية.
واتخذت الحكومة في الوالية االولي للرئيس السيسي سياسة نقدية مرنة ركزت
على تحرير سعر الصرف في  3نوفمبر  2016بشكل كامل للمرة األولى في تاريخ
االقتصاد إلى جانب سياسات مالية تمثلت فالي ضالريبة القيمالة المضالافة
وهيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة.
خالل شهري مايو ويونيو  2018اتخذت الحكومة عدة إجراءات استكماالً لبرنامج
اإلصالح االقتصادي تمثلت فيما يلي:
• زيادة أسعار تذاكر مترو األنفاق حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة
المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو
األنفاق وتقسيمها الي مناطق بعدد معين للمحطات بكل شريحة وذلك ابتداءً
من صباح الجمعة الموافق  2018 / 5 / 11ويوضحها الشكل التالي:

زيادة أسعار تذاكر مترو األنفاق

 7جنيه
أكثر من  16محطة

 5جنيه
 16محطة
مايو 2018

المؤشرات االقتصادية

 3جنيه
 9محطات

 2جنيه

سعر موحد
مارس 2017
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• زيادة أسعار شرائح الكهرباء اعتمدت الحكومة المصرية خطة الال  5سنوات
لرف الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء والتي بالدأت منالذ عالدة سالنوات
وامتداداً لتلك الخطة أعلنت وزارة الكهرباء بتالاريخ  2018 / 6 / 12زيالادة
أسعار كافة شرائح الكهرباء ويوضحها الشكل التالي:

المؤشرات االقتصادية
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• زيادة أسعار المحروقات اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحريك أسعار
بعض المنتجات البترولية أُخذت بناء على خطة بدأت منذ  2014واستكملت في
 2015ووافق عليها البرلمان واستمرت الخطة واإلجراءات التنفيذية على مدار 5
سنوات وتهدف إلى تقليل الالدعم للمالواد البتروليالة والمحروقالات لتوجيهاله
للمستحقين ودعم البرامج االجتماعية األخرى الخاصة بالمرتبالات والمعاشالات
والتموين وغيرها بتاريخ  16يونيو 2018تم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار
المحروقات وفقا للبرنامج الموضوع ويوضحها الشكل التالي:

المؤشرات االقتصادية
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انعكست سياسة اإلصالالح االقتصالادي علالى العديالد مالن المؤشالرات
االقتصادية على النحو التالي:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

ارتف معدل النمو االقتصادي خالل الرب الثاني من العام الجاري إلى %5.3
وبنحو  %5.4خالل العام المالي .2018 /2017
تراج معدل البطالة إلى  %11.3وهو األقل منذ عام .2011
تراج العجز في الميزان التجاري بمعدل .%1.3
ارتف صافي االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية ليصل إلالى 44.258
مليار دوالر بنهاية يونيو .2018
ارتفعت االستثمارات األجنبية في أدوات الدين الحكومي لتصل إلى نحو 23
مليار دوالر في نهاية مارس .2018
 %14زيادة في الصادرات المصرية خالل الرب األول من العام الجاري.
 470مليار جنيه ارتفاع في رأس المال لألسهم المقيدة بالبورصة المصرية
منذ  2014حتى مطل يونيو .2018
 %10.9نسبة تراج العجز الكلي للموازنة العامة لعالام  2018 /2017إلالى
الناتج المحلي مقابل  %12.2في العام المالي السابق.
 3.6مليار دوالر بمعدل  %22.6ارتفاع في تحويالت المصالريين العالاملين
بالخارج خالل الفترة من يوليو  2017إلى مارس  9( 2018أشهر) حيث سجلت
نحو  19.5مليار دوالر مقابل نحو  15.9مليار دوالر خالل الفترة المناظرة.
 %58تراج في عجز الحساب الجاري خالل الفترة يوليالو -مالارس /2017
 2018مقارنة بالالفترة المنالاظرة ليقتصالر علالى نحالو  5.3مليالار دوالر
(مقابل نحو  12.5مليار دوالر) في العام المالي السابق.
 %17.6ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية لتصالل لنحالو  18.8مليالار دوالر
(مقابل نحو  16.0مليار دوالر) انعكاساً لتحسن درجة التنافسية للصادرات
المصرية في األسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
 %138.2تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو  7.8مليالار دوالر
مقابل نحو  3.3مليار دوالر.
 5.5مليار دوالر فائض ميزان الخدمات غير المنظورة خالل  9أشهر مقابالل
 651مليون دوالر.
 %11.9ارتفاع في إيرادات قناة السويس لتسجل نحو  4.2مليار دوالر.

المؤشرات االقتصادية
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 2018 -2عام المشروعات القومية والصناعية
تستهدف خطة عام  2018 /2017توجيه االستثمارات الحكومية لإلسراع من
خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها توجيه استثمارات بنحالو 6
مليارات جنيه الستكمال شبكة الطرق القومية وبنحو  32.88مليار لبناء 250
ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي لإلسكان االجتماعي وتوجيه استثمارات
بنحو  8.68مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو األنفاق وبنحو  458مليون
جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة اإلدارية الجديدة بمحافظات شرق الالدلتا
وغيرها من المشروعات.
كما أعلن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم أناله ساليعمل علالى 8
محاور يتطلب تنفيذها نحو تريليون و 40مليالار جنياله لتشالجي دخالول
استثمارات أجنبية إلى مصر ودف عجلة االقتصاد القومي والتي يوضالحها
الشكل التالي:

المصدر :مواقع إخبارية

المؤشرات االقتصادية
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على الرغم من العقبات واالضطرابات التي واجهها االقتصاد المصري على مدار
السنوات الماضية منذ اندالع ثورة  25ينالاير  2011اال أن مصالر اسالتطاعت
المضي قدماً في خطة اإلصالح االقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة
التي أطلقتها والذي بدأ يؤتي ثماره بالفعل خالل عام  2017ويتم استكماله
خالل عام  2018حيث تشهد مصر استكمال العديد من المشروعات القومية
الهامة ومن أبرزها ( )5مشروعات قومية موضحة بالشكل التالي:

وعليه فإن أولويات الحكومة في  2018هي خلق مزيد من الفرص للمواطنين في
تحسين الجانب االقتصادي ومن المتوق أن تزيد قيمة الجنيه خالل العامين
المقبلين باإلضافة الي توفير التمويالت الالزمة للمشروعات القومية التي أعلن
عنها فيما مضى وبالفعل تم تحديد بدائل "تمويل ذاتي وقروض طويلة األجل"
لتنفيذها.
المؤشرات االقتصادية
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 -3القطاعات األكثر جاذبية لالستثمار في عام 2018
ويتوق خبراء اقتصاديون أن تكون السل الغذائية واألدوية أكثر جذبا لالستثمارات في
 2018وكذلك قطاعات المالبس الجاهزة والصناعات الهندسية والطاقة والغاز ومواد
البناء والكيماويات والعقارات ويمكن تعليل ذلك للقاعدة السكانية الكبيرة في مصر
إلى جانب تحسن الدخل والقوة الشرائية بعد الزيادة المتوقعة في األجور خالل العالام
الجاري أي توافر السوق الكبير والطلب الثابت.
كما يمكن أن تصبح مصر قاعدة تصديرية لألدوية (إحدى فروع االستهالك) لعدة أسباب
هي:
• تغطية الطلب األفريقي بسبب األمراض المتوطنة والحاجة إلى المكمالت الغذائية
لمعالجة ضعف بعض مواطني هذه الدول األمر الذي يتطلب مضاعفة مصان الالدواء
الموجودة في مصر حاليا.
• قيام  5شركات أدوية أمريكية في نوفمبر  2017بمباحثات م وزير الصالحة لضالخ
استثمارات جديدة في قطاع األدوية في مصر خالل الفترة المقبلة.
وبالنسبة لقطاع مواد البناء والكيماويات فهو من أبرز القطاعات المرشالحة ألن تكالون
ضمن األكثر جاذبية لالستثمار خالل العام الحالي ويرج ذلك إلى توافر الغاز الطبيعي
الالزم للتوس في هذه الصناعات إلى جانب فرص التصدير المتاحة لكالال القطالاعين
خاصة الكيماويات.
أما قطاعا الصناعات الهندسية والمالبالس الجالاهزة علالى رأس القطاعالات الجاذبالة
لالستثمار أيضا خالل  2018حيث يمكن أن تكون مصر مركزاً مهما في صناعة أو تجمي
السيارات في منطقة محور قناة السويس لموقعها المتوسط من العالم وبإنشاء هذه
الصناعة ستزداد القيمة المضافة وتقل البطالة ويزيد االحتياطي من العمالت الصعبة
عالوة على اكتساب تكنولوجيا تلك الصناعة كما تقوم وزارة الصناعة بتسكين صناعات
بعينها في أماكن التجمعات السكنية أو كثيفة العمالة ومن ضمنها صناعة المالبالس
الجاهزة.
وال يزال قطاع الطاقة والغاز ضمن القطاعات األكثر جاذبية لالستثمار في مصر خاصة
بعد توافر الغاز الطبيعي وبدء اإلنتاج من حقل ظُهر.
في حين ستظل العقارات ضمن القطاعات األكثر جاذبية في  2018في ظالل معالدالت
التضخم الحالية حيث تعد المالذ االمن للحفاظ على قيمة النقد.
لذا سوف تقوم وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بتوجيه اسالتثمارات كليالة
خالل عام  2019 /2018تصل بنحو 942.2مليار جنيه تستحوذ القطاعات السلعية منها
على نسبة  %46والقطاعات اإلنتاجية على نحو %24والقطاعات الخدمية علالى نحالو
.%30
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رابعاً
أهم مالمح مساهمات البنك
على المستوى اإلجمالي

أهم مالمح مساهمات البنك
على المستوى اإلجمالي
أهم البيانات اإلحصائية عن مجمل مساهمات البنك
إجمالي عدد الشركات التي يساهم فيها البنك  97شركة بقيمة اجمالية تبلغ نحو 27.0
مليار جنيه في تاريخ  2018 / 5 / 31وتتنوع استثمارات البنك فالي العديالد مالن
األنشطة االقتصادية والصناعات المختلفة حيث تتوزع مساهمات البنك على عالدد 13
قطاع (نشاط )

التوزي النسبي لتصنيف مساهمات البنك

%11
%48
%41

شركات تابعة "نسبة مسا مة البنك  % 50فأكثر"
شركات شقيقة "نسبة مسا مة البنك من  % 20إلى أقل من "% 50
شركات متاحة للبيع "نسبة مسا مة البنك أقل من "% 20
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تصنيف الشركات طبقا لموق مزاولة النشاط
89

8

100
80
60
40
20
0

الشركات التي تزاول نشاطها الشركات التي تزاول نشاطها
خارج مصر
داخل مصر

تصنيف الشركات طبقا لموقف ادراجها بالبورصة

• مساهمات البنك تتميز بالشمول حيث أنه يساهم في العديد من األنشطة باإلضافة الى امتداد
مساهماته لشركات خارج مصر.
• مساهمات البنك التي تبلغ فيها نسبة مساهمته خمس راس المال فأكثر تصل إلى نحو  % 53أي
أن البنك لديه تواجد مؤثر في أكثر من نصف مساهماته.
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تصنيف الشركات طبقا للقطاعات (أنشطة اقتصادية)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

▪

▪

بلغ نصيب قطاع السياحة والتنمية العمرانية بنسبة نحو  %15من إجمالالي
عدد الشركات المساهم فيها البنك يليه قطاع االستثمارات والخدمات المالية
بنسبة  %12فيما تساوى كال من قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وقطاع
االسمدة والتعدين في المرتبة الثالثة بنسبة . %11
احتل قطاع األسمدة والتعدين النصيب األكبر من إجمالي قيمالة مسالاهمات
البنك بنسبة بلغت  %52يلياله قطالاع البتالرول والبتروكيماويالات والثالروة
المعدنية بنسبة بلغت  %9وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنالوك بنسالبة
بلغت .%8
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