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 أبرز النقاط    

  في السنة المالية  %3.6في ظل إجراءات اإلغالق، مما أدى إلى تراجع معدل النمو إلى  2020تباطؤ النشاط االقتصادي في الربع الثاني من عام

 .السابقفي العام  %5.6مقابل  2019/2020

 ة العامة في النصف األول على الرغم من التأثير السلبي للجائحة على أوضاع المالي ،ساهم في تقليص العجز المالي مواصلة ضبط الميزانية العامة

 .2020من عام 

 القطاع الخارجي يتعرض لضغوط بعد أن عصفت الجائحة ببعض المصادر الرئيسية للعملة األجنبية. 

 دالت التضخم قد يحفز البنك المركزي على اتخاذ المزيد من التدابير التيسيرية لتعزيز النمواستمرار انخفاض مع. 

 

      لربعي لالقتصاد الكويتياالتقرير
2020 نوفمبر I  92 إدارة البحوث االقتصادية  

 مصر

 

 أصيل المهماه > 
 اقتصادي أول
+965 82425365 
AssilElMahmah@nbk.com 

 
 

 مؤشرات إيجابية تدل على االنتعاش االقتصادي

، كشفت األرقام األولية عن 19-على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كوفيد

في السنة المالية  %3.6بنسبة  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمصر

في العام السابق. وأدت إجراءات  %5.6يونيو( مقابل -)يوليو 2019/2020

 %1.7اإلغالق التي تم تطبيقها الحتواء تفشي الجائحة إلى تسجل انكماش بنسبة 

( 2019/2020)الربع األخير من السنة المالية  2020في الربع الثاني من عام 

، هذا إلى جانب زيادة معدل البطالة 2020األول من عام في الربع  %5.0مقابل 

في الربع األول من  %7.7)مقابل  2020في الربع الثاني من عام  %9.6إلى 

 (.2020عام 

 مؤشر مديري المشتريات في مصر :1الرسم البياني 

 (مؤشر (

 

 Markitالمصدر: 
 

ومن جهة أخرى، ما تزال بعض المؤشرات االقتصادية الرئيسية تظهر مؤشرات 

على تحقيق انتعاش تدريجي، مما يشير إلى أن أسوأ تداعيات الجائحة على 

االقتصاد المصري قد تكون انتهت. وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد 

رب من أعلى مستوياته في أكتوبر )بالق 51.4اتخذ اتجاهاً تصاعدياً، مرتفعاً إلى 

 49.8في سبتمبر، بعد أن بلغ في المتوسط  50.4أعوام( مقابل  6المسجلة في 

على التوالي. وتشير أحدث  2020في الربعين الثالث والثاني من عام  38.3و

ً إلى استمرار تحسن األوضاع في الربع الرابع من عام  قراءات المؤشر أيضا

في الربع  %7.3نخفاض معدل البطالة إلى . وهناك مؤشر آخر يتمثل في ا2020

عودة األنشطة التجارية من مستوياتها اقتراب مما يعكس  ،2020الثالث من عام 

 االعتيادية في ظل التخفيف التدريجي لإلجراءات االحترازية.

ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتحسن النمو اعتباراً من النصف األول من العام المقبل 

اللقاحات بنهاية العام الحالي. إال أنه من المتوقع أن يشهد  على خلفية آمال طرح

في السنة  %2.5نمو االقتصاد المصري المزيد من التراجع ليصل إلى حوالي 

على المدى المتوسط،  %5قبل أن يتعافى بقوة إلى حوالي  2020/2021المالية 

دوق وذلك بفضل التزام السلطات باإلصالحات االقتصادية واستمرار دعم صن

 النقد الدولي.

 في مصر اإلجمالينمو الناتج المحلي  :2الرسم البياني 

 )%، على أساس سنوي(

 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيو ، صندوق النقد الدولي،البنك المركزي المصريالمصدر: 
 

 اإلصالحات المالية تمضي في المسار الصحيح

واصلت مصر ضبط أوضاع المالية العامة عبر تطبيق مجموعة من التدابير 

المالية بما في ذلك الضرائب )من خالل توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية( 

من الناتج المحلي اإلجمالي  %1.8وإصالح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض األولي 

ً من المستوى المستهدف.  ووصل مستوى العجز بنهاية يونيو، أي أقل هامشيا

ً من  %7.9المالي إلى نحو  من  %8.2من الناتج المحلي اإلجمالي، متراجعا

وذلك الرغم من تأثير  2018/2019الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 
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. وبلغت 2020الجائحة على أوضاع المالية العامة في النصف األول من عام 

في السنة المالية  %87اإلجمالي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 

 .في السنتين الماليتين السابقتين %108و %90.4، مقابل 2019/2020

، تستهدف الحكومة خفض عجز ميزانياتها 2020/2021وبالنسبة للسنة المالية 

مع تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة  %7.5إلى مستويات أقل تصل إلى 

أشهر األولى من السنة المالية الحالية  . وأظهرت النتائج المالية لألربعة0.5%

 %2.6أكتوبر( تسجيل الميزانية لعجز إجمالي بنسبة  -)يوليو  2020/2021

)على  %18تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي على خلفية زيادة اإليرادات بنسبة 

أساس سنوي( فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الزيادة السنوية لإليرادات الضريبية 

. ويعتبر هذا األمر من المؤشرات اإليجابية للسنة المالية %13.4 بنسبة

وإن كان من السابق ألوانه استخالص استنتاجات مؤكدة على  2020/2021

الميزانية ال تتبع بالضرورة اتجاهاً سلساً، هذا  بياناتألن  ،أساس تلك النتائج

 استمرار حالة عدم اليقين تجاه انتهاء الجائحة. باإلضافة إلى

 في مصرة العامة المالي وضع :3الرسم البياني 

 (الناتج المحلي اإلجمالي% من  (

 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيوزارة المالية والمصدر: 
 

 توقع تحسن القطاع الخارجي  

ما يزال ميزان الحساب الجاري واقعاً تحت الضغوط على الرغم من تحسن بعض 

مليون دوالر  470.7المؤشرات الخارجية. إذ ارتفعت عائدات قناة السويس من 

مليون دوالر في أكتوبر، فيما يعد أعلى من عائدات شهر  490.2في سبتمبر إلى 

والر. وبالنسبة للسنة مليون د 458.2فبراير قبل تفشي الجائحة والتي بلغت 

المصريين العاملين في الخارج بنسبة  حواالت، ارتفعت 2019/2020المالية 

مليار دوالر، فيما يعتبر أعلى  27.8على أساس سنوي لتصل إلى  33.7%

مليار دوالر في العام السابق. وقد يعود  25.2مستوياتها على اإلطالق، مقابل 

ع المصريين إلى تحويل مدخراتهم من السبب في ذلك على األرجح إلى اندفا

الخارج نظراً لحالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل أسواق العمل في دول 

من الناتج  %4.0مجلس التعاون الخليجي. وقد يصل عجز الحساب الجاري إلى 

قبل أن يتحسن إلى حوالي  2020/2021المحلي اإلجمالي في السنة المالية 

ي اإلجمالي في السنوات المقبلة مع تعافي االقتصاد من الناتج المحل 2.5%

العالمي وما لذلك من أثر إيجابي على أنشطة التجارة والسياحة التي تعد مصدراً 

 رئيسياً الحتياطيات النقد األجنبي.

 

 

 

 

 

 لمصر الجاري الحساب :4الرسم البياني 

 (الناتج المحلي اإلجمالي% من  (

 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيوالبنك المركزي المصري المصدر: 
 

كما استمرت االحتياطيات األجنبية لمصر في التحسن للشهر الخامس على التوالي 

بدعم من توجه مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية وتسارع وتيرة 

 795تدفقات رؤوس األموال الذي شهدناه مؤخراً. إذ ارتفعت االحتياطيات بنحو 

 36مليار دوالر مقابل  39.2لتصل إلى  2020مليون دوالر تقريباً في أكتوبر 

مليار دوالر في مايو حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خالل ذروة تفشي 

 الجائحة.  

 احتياطي النقد األجنبي في مصر :5الرسم البياني 

 (دوالر مليار (

 

 البنك المركزي المصري المصدر: 
 

صعيد آخر، واصل الجنيه المصري صعوده مقابل الدوالر األمريكي في  وعلى

على خلفية زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية  2020النصف الثاني من عام 

واالنتعاش االقتصادي التدريجي بعد تخفيف قيود اإلغالق التي بدأت في يوليو. 

ه مصري في نوفمبر جني 15.6وتم تداول الدوالر األمريكي بسعر يقارب حوالي 

جنيه في يونيو. وما لم تحدث أي صدمات خارجية، من المتوقع أن  16.2مقابل 

يظل الجنيه المصري مستقراً نسبياً وسوف يقتصر التدخل في سوق الصرف على 

 الحاالت التي ال تبرر فيها األساسيات االقتصادية تقلبات السعر.

 تضخميةتيسير السياسة النقدية في ظل تراجع الضغوط 

، اتخذ التضخم 2016منذ بداية تطبيق إصالحات االقتصاد الكلي في أواخر عام 

 ً مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت  في الحضر اتجاهاً هبوطيا

( 2017في يوليو  %33.1مثل هذا التراجع الشديد في معدل التضخم )من حوالي 

خالل فترة قصيرة نسبياً. إال أن هذا االتجاه عرضة لبعض التقلبات بسبب العوامل 
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ل، الموسمية وغيرها من العوامل األخرى. فخالل شهر أكتوبر على سبيل المثا

على أساس  %3.7على أساس سنوي مقابل  %4.5ارتفع معدل التضخم إلى 

سنوي في سبتمبر نتيجة لزيادة أسعار الخضروات والتعليم والخدمات. كما زاد 

ً من  %3.9معدل التضخم األساسي إلى  على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعا

ل األشهر على أساس سنوي في سبتمبر. وقد يواصل التضخم ارتفاعه خال 3.3%

المقبلة في ضوء الزيادة األخيرة في رسوم الطاقة وإمكانية زيادة الطلب مع 

 تخفيف التدابير االحترازية.

 التضخم في مصر :6الرسم البياني 

 % على أساس سنوي( (

 

 البنك المركزي المصريالمصدر: 
 

المقرر ونظراً ألن معدل التضخم ما يزال أقل بكثير من المستوى المستهدف 

(، قام البنك المركزي المصري في نوفمبر بخفض أسعار %3)±  %9بنسبة 

اعيات نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتعويض بعض تد 50الفائدة بمقدار 

ما  الجائحة على النشاط االقتصادي. ونظراً ألن سعر الفائدة الحقيقي في مصر

 لى سعر بعد الهند(، سيواصليزال أعلى من معظم األسواق الناشئة )ثاني أع

رصه حالبنك المركزي بحذر تخفيف سياسته النقدية لتعزيز النمو االقتصادي، مع 

على تجنب تسارع وتيرة تدفق رؤوس األموال إلى الخارج. ومن جهة أخرى، 

ً قيام البنك المركزي بتعديل النطاق المستهدف للتضخم نظ راً لن يكون مفاجئا

 مؤخراً عن هذا النطاق.النخفاض معدالت التضخم 

 تحديات تتطلب يقظة مستمرة

حدود تُحقق مصر أداًء جيًدا نسبيًا في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر ضمن عدد م

لي، من الدول الناشئة التي نجحت في تسجيل معدل نمو إيجابي خالل العام الحا

اضية المفيما بدأت إصالحات االقتصاد الكلي التي طبقتها خالل السنوات األربع 

ً في إصالحات االقتصاد الك لي تؤتي ثمارها. ويعتبر التزام مصر بالمضي قدما

حواذ وخاصة اإلصالحات الهيكلية، باإلضافة إلى تنوع القاعدة االقتصادية واست

ف فئة الشباب على النسبة األكبر من عدد السكان، من أبرز العوامل التي سو

اق ي المستقبل. إال أنه في ظل اآلفتساهم في تعزيز أداء االقتصاد المصري ف

ويالت الضبابية التي تحيط بالجائحة وتأثيرها على النمو العالمي والسياحة وتح

إن االعتماد إذ  ،ا يزال هناك بعض التحديات األخرىالمصريين في الخارج م

ي اإلجمالي على رؤوس األموال األجنبية قد يدفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحل

لنمو مستويات ال يمكن تحملها ما لم يتم استخدام الدين بفعالية لتعزيز اإلى 

 االقتصادي إلى معدالت تتجاوز مستوى الفائدة إلى الدين. وفي ذات الوقت،

لنمو تستدعي الحاجة قيام القطاع الخاص بلعب دوراً أكبر بكثير في دفع عجلة ا

   مل.ن الجدد إلى سوق العمن الداخليوالحد من الفقر وخلق فرص عمل لعدد كبير 
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