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 االنتعاش االقتصادي يكتسب زخما

استمر تعافي النمو االقتصادي في ظل تخفيف قيود اإلغالق خالل فترة الصيف 

إذ تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي  وإعادة فتح أنشطة األعمال تدريجياً.

)الربع األخير  2021على أساس سنوي في الربع الثاني من عام  %7.7إلى  لتصل

خالل الفترة ضعف األداء بوإن كان ذلك مدعوماً  –( 2020/2021من السنة المالية 

. وساهم 2021في الربع األول من عام  %2.0مقابل  –العام السابق  المقابلة من

خالل السنة المالية  %3.3ذلك في تعزيز مستوى النمو الذي ارتفع إلى 

. إال أنه من المرجح أن 2019/2020في السنة المالية  %3.6مقابل  2020/2021

ي في عام من الناتج المحلي اإلجمال %12قطاع السياحة )الذي مثل حوالي  يبقى

( تحت الضغط بسبب استمرار اضطراب حركة السفر الدولي. ونتوقع أن 2019

على المدى المتوسط استناداً إلى التزام السلطات  %5.0يتعافى النمو إلى حوالي 

تعافي  استمرارالمستمر بتطبيق اإلصالحات االقتصادية الجوهرية، مع افتراض 

 .للفيروسالسالالت المتحورة الجديدة ظهور المزيد من وتوقف االقتصاد العالمي 

 العجز المالي يتقلص رغم ضغوط الجائحة

على الرغم العام الماضي  خالل تمكنت الحكومة من تقليص العجز المالي مرة أخرى

بفضل ترشيد النفقات وتباطؤ وتيرة  ، وذلكمن الضغوط الشديدة الناجمة عن الجائحة

من الناتج المحلي  %7.4ته نسب ما إلى العجز انخفضنمو تكاليف خدمة الدين. إذ 

في العام السابق، مع زيادة  %8.0مقابل  2020/2021اإلجمالي في السنة المالية 

 كما حقق(. %9التي فاقت نمو النفقات )+وعلى أساس سنوي(  %12اإليرادات )+

 من الناتج. ومع %1.4باستثناء مدفوعات الفائدة( فائضاً بنسبة  العجزاألولي ) العجز

تعافي االقتصاد ومواصلة الحكومة تنفيذ استراتيجياتها إلعادة هيكلة الديون )بما في 

 العجز المالي ينخفضقد فذلك تنويع هيكل الدين وتمديد متوسط آجال االستحقاق(، 

بحلول  %6.0ثم إلى حوالي  2021/2022من الناتج في السنة المالية  %7.0إلى 

 %86. وسيساهم ذلك في تراجع الدين العام إلى حوالي 2024 /2023السنة المالية 

وما بعد ذلك على المدى المتوسط. وبالنظر إلى  2022من الناتج بنهاية يونيو 

من المرجح فارات السابقة ألدوات الدين، انخفاض أسعار الفائدة العالمية ونجاح االصد

 .أن تتجه الحكومة لالقتراض الخارجي لتمويل جزء كبير من العجز المتوقع

 تراجع عائدات السياحة يؤثر سلباً على القطاع الخارجي

الخارجي لمصر، ال يزال الحساب الجاري  قطاععلى الرغم من االنتعاش التدريجي لل

، الرئيسي لعائدات العملة األجنبية لمصدرع السياحي، اتأثر القطا نتيجةتحت الضغط 

انخفاض عائدات السياحة خالل السنة المالية أدى . إذ حركة السفر الدوليباضطراب 

عجز الحساب الجاري  اتساعمليار دوالر( إلى  4.9إلى  50.7%-) 2020/2021

مليار دوالر  11.2مقابل من الناتج المحلي اإلجمالي(  %4.6مليار دوالر ) 18.4إلى 

 تدريجيا العجز يتراجع . ونتوقع أن2019/2020في السنة المالية من الناتج(  3.1%)

في السنوات المقبلة مع انتعاش السياحة من الناتج  %2.5ليصل في المتوسط إلى 

تدفقات رأس المال إلى جانب دعم صندوق  فقد ساهمتوالتجارة. وعلى الجانب المالي، 

مليار دوالر في هيئة قرض االستعداد االئتماني، والمساعدات المالية  5.2النقد الدولي )

مليار دوالر  2.8مليار دوالر وما يعادل  2.7بقيمة  19-الطارئة لمواجهة جائحة كوفيد

 ي تمويلفلصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة( واالقتراض الخارجي 

الحفاظ على استقرار الجنيه المصري بصفة  فيساهم ، مما عجز الحساب الجاري

جنيهاً  15.7عامة مقابل الدوالر األمريكي، إذ بلغ سعر تداول الدوالر األمريكي 

ً في المتوسط حتى اآلن خالل هذا العام. وفي ذات الوقت،  ارتفع صافي مصريا

وذلك بعد  ،سبتمبرفي  مليار دوالر 40.8 االحتياطيات من العمالت األجنبية إلى

مليار دوالر في مايو  36أدنى المستويات المسجلة خالل الجائحة بقيمة انخفاضه إلى 

 ، مما ساهم في تعزيز وضع القطاع الخارجي.2020

 معدالت التضخم اعتدالثبات السياسة النقدية في ظل 

 %6.6إلى  إذ وصلفي ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة، تسارعت وتيرة التضخم 

(. وخالل 2021في النصف األول من عام  %4.5) سبتمبرعلى أساس سنوي في 

قد تؤدي الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في أواخر يوليو واالرتفاع فاألشهر المقبلة، 

 أنه على الرغم من . إالاألساسيالمحتمل لسعر الخبز المدعوم إلى رفع معدل التضخم 

ذلك، من المتوقع أن تظل معدالت التضخم تحت السيطرة في السنة المالية 

في السنة المالية  %4.5مقابل  %5.8لتصل في المتوسط إلى نحو  2021/2022

الحد وضمن  ، مما يعد أقل بكثير من المستويات المسجلة في السابق2020/2021

(. ومنذ بداية %2)± %7زي المصري البالغ األدنى للنطاق المستهدف للبنك المرك

، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند تاريخهحتى  2021عام 

(. وعلى الرغم من إمكانية خفض سعر الفائدة %9.25-8.25مستويات مرتفعة نسبياً )

إال  مرة أخرى في الربع الرابع من العام لدعم االقتصاد وخفض تكاليف تمويل الدين،

تدفقات رأس المال إلى الخارج، خاصة إذا بدأ  زيادةتجنب  سيحاولأن البنك المركزي 

 االحتياطي الفيدرالي األمريكي، كما هو متوقع، في تقليص مشترياته من األصول.

 تحسن نمو االئتمان، رغم معدالت النمو المتواضعة

تستمر سيولة النظام المصرفي وثقة المودعين في التحسن بفضل استجابة البنك 

 ،%11.0بلغت نسبته  مرتفعاً سجل االئتمان المحلي نمواً إذ المركزي خالل الجائحة. 

خالل الفترة في يوليو وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو  ،على أساس سنوي

، مع بدء تالشي االثار تي شهدها مؤخراً مقارنة بالمستويات المرتفعة الاألخيرة 

، من المتوقع لإلجراءات الحكومية لتشجيع اإلقراض أثناء الجائحة. ومستقبالً اإليجابية 

للبنك االنتعاش االقتصادي والتوجهات الواضحة  مع استمرارنمو االئتمان قوياً  يبقىأن 

 سياسة نقدية ثابتة ومستقرة. المركزي باالستمرار في انتهاج

 ستمرار االلتزام بتنفيذ اإلصالحات ضروري لتحقيق االستدامةا

استقرار االقتصاد الكلي  بهدفخالل السنوات الماضية  المبذولةعلى الرغم من الجهود 

وتعزيز النمو االقتصادي، ما تزال مصر تواجه العديد من التحديات وسط بيئة عالمية 

غير مستقرة. وما يزال نطاق ومدة استمرار الجائحة من أبرز المخاطر الرئيسية على 

المتوسط، في حين أن تشديد سياسة االحتياطي الفيدرالي قد يؤثر والمديين القصير 

تدفقات رأس المال إلى األسواق الناشئة بصفة عامة. أما على المدى الطويل، على 

إلى مرحلة اإلرهاق من اإلصالح قبل معالجة فتعتبر المخاطر المتعلقة بالوصول 

المشكالت الهيكلية األكثر صعوبة، بما في ذلك الحد من دور الحكومة في االقتصاد، 

أحد العوامل التي  ال أكثر مالءمة لالستثمارواحتواء النمو السكاني، وجعل بيئة األعم

وعلى الرغم من اعتبار تلك المسائل من االهداف الطموحة،  .قد تؤثر على افاق النمو

 .استدامة النمولتحقيق  جداً  إال أنها ضرورية

 صرم
العجز كما واصل على مدى السنوات القليلة المقبلة.  %5نحو التعافي من اثار الجائحة، إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو بثبات  االقتصاد المصري يخطو

تضرر لالناجمة عن الجائحة، وذلك نظراً  زال متأثراً بالضغوطالمالي تراجعه مستفيداً من ضبط اإلنفاق وتباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين. إال أن القطاع الخارجي ما 

من أبرز المخاطر الرئيسية التي تهدد  لجائحةلشي موجات جديدة حالة عدم اليقين تجاه انتعاش االقتصاد العالمي واحتمال تف تعد. وعلى المدى القريب، يقطاع السياحال

تجاه متابعة  يشكل االلتزاملذلك، آفاق النمو، في حين أن تشديد سياسة االحتياطي الفيدرالي قد تؤثر أيضاً على تدفقات رأس المال إلى األسواق الناشئة بشكل عام. 

 .استدامة النمواإلصالحات الهيكلية الطموحة والهادفة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص من أبرز النقاط الحاسمة لتحقيق 
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 االقتصادية البيانات أهم: 1 الجدول  الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج: 1 البياني الرسم

   )% على أساس سنوي(

  

 سنة مالية
23/24  

 سنة مالية
22/23  

 سنة مالية
21/22  

مالية سنة  
20/21  

  

      

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي مليار دوالر 356 393 437 486

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي النمو السنوي ٪ 3.3 4.7 5.0 5.3

-6.0 -6.5 -7.0 -7.4 
من الناتج  ٪

 المحلي اإلجمالي
  ميزان المالية العامة

73.0 80.0 86.0 90.6 
من الناتج  ٪

 المحلي اإلجمالي
 الدين العام

 التضخم النمو السنوي ٪ 4.5 5.8 6.2 6.0

-2.3 -2.5 -3.0 -3.7 
من الناتج  ٪

 المحلي اإلجمالي
 الحساب الجاري

      

 

 الوطني الكويت بنك وتقديراتالبنك المركزي المصري  ،Refinitiv : المصدر
 

 الوطني الكويت بنك وتقديرات الرسمية المصادر: المصدر 
   

 التضخم : 2 البياني الرسم   معدالت الفائدة :3 البياني الرسم

 )% على أساس سنوي(  )%(          

   

 الوطني الكويت بنك وتقديرات ، البنك المركزي المصريالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر  البنك المركزي المصري  ،Refinitiv: المصدر
   

 ة العامةالمالي رصيد: 4 البياني الرسم  يراجحساب الالرصيد : 5 البياني الرسم

 )٪ من إجمالي الناتج المحلي(  )٪ من إجمالي الناتج المحلي(         

   

 الوطني الكويت بنك وتقديرات ، البنك المركزي المصري،وزارة المالية ،Refinitiv: المصدر  الوطني الكويت بنك وتقديراتالبنك المركزي المصري  ،Refinitiv  : المصدر
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