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 تسهيالت بالقطاع المصرفيأوالا : الودائع و القروض وال

 الودائع

مليار جنية محققاً زيادة  2761قدره  إجمالي 2016في نهاية ديسمبر  بلغ إجمالي الودائع بالبنوك .1

جنيه  مليار 1740 و الذي بلغ 2015مليار جنية عن إجمالي الودائع في نهاية يونية  1020قدرها 

 ً  .سابق عن مثيله من العام ال %58.75قدره  مومعدل ن محققا
 

، محققة معدل نمو  2016مليار جنية في نهاية ديسمبر  1900بلغ إجمالي الودائع بالعملة المحلية  .2

مليار جنية ، في حين  525، و ذلك بزيادة قدرها  2015مثيلة في نهاية يونية عن  %38.2قدره 

عن  %135.9مو مليار جنية و بمعدل ن860بلغت الودائع بالعملة األجنبية مقومة بالجنية المصري 

 مليار جنية. 495، و ذلك بزيادة قدرها  2015مثيله في نهاية يونية 
 

من حيث اإلجمالي و ذلك بقيمة تحتل حصة القطاع العائلي من الودائع بالبنوك المرتبة األولى  .3

 %52.5نمو قدر محققة معدل من إجمالي الودائع %62.2مليار جنية  و بنسبة  1716قدرها 

لتبلغ  2015ونية مليار جنية في نهاية ي 951دائع بالعملة المحلية للقطاع من حيث ارتفعت الو

في مليار جنية ،  323و قدره  %34يبلغ  محققة نمواً  2016مبر سمليار جنية في نهاية دي 1275

في نهاية مليارجنية  441حين بلغت ودائع القطاع  بالعملة األجنبية مقومة بالجنية المصري 

مليار جنية عن مثيله في نهاية يونية  267وبزيادة قدرها  %153ة نمواً بلغ محقق 2016ديسمبر

2015. 
 

،  %57.7محققة نمواً قدره  2016في نهاية ديسمبر مليار جنية 487بلغت ودائع القطاع الخاص  .4

مليار جنية و يرجع السبب في تلك الزيادة الي  309حيث كان  2015في نهاية يونية  عن مثيله

وبمعدل نمو قدره 2016مليارجنية في نهاية ديسمبر  299ائع بالعملة المحلية لتصل الي ارتفاع الود

مليار جنية  188، في حين ارتفعت الودائع بالعملة األجنبية مقومة بالجنية المصري  لتبلغ  30%

 .2015عن مثيله في نهاية يونية  % 138.5و بمعدل نمو قدره 
 

 

 تعليق

 -ثت في إجمالي الودائع ترجع الي عاملين أساسيين :ي حدتإن الزيادة الكبيرة ال

o  ادى الي إرتفاع قيمة الودائع بالعملة األجنبية مقومة  2016قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر

ً في م %100بالجنية الي أكثرمن  دائع بنسبة ولك العدل النمو المحقق في تو نجد ذلك واضحا

 . 2016مبر ديس مليار جنية في نهاية 860لتبلغ  135%

 
o  قرار البنك المركزي بإصدارأوعية إدخارية جديدة بمعدالت فائدة مرتفعة ساهم في جذب المزيد

المصرفي  و يتضح من السيولة المتواجدة مع األفراد و إدخالها ضمن الوعاء اإلدخاري بالقطاع 

 2015نية في يونية مليار ج 951ذلك جلياً من إرتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع العائلي من 

ً محقق 2016مليار جنية في نهاية ديسمبر  1275ليصل الي  هو ما مليار جنية و 323زيادة قدرها  ا



اوعية طاع المصرفي في حاجة الي افكار وفراد خارج القيؤكد علي توافر فوائض وسيولة لدى األ

 رسمي.إدخارية مختلفة تشجع علي جذب تلك الفوائض داخل منظومة من االقتصاد ال

 

 القروض و التسهيالت

 2016مليار جنية في نهاية ديسمبر  1300ئتمانية و التسهيالت اإل بلغ حجم القروض .1

ً معدل نمو  حيث بلغ معدل النمو في ،  2015عن مثيله في نهاية يونية  %81.1محققا

مليار جنية  733ي نهاية ديسمبر لتبلغ ف %53القروض و التسهيالت بالعملة المحلية 

في حين بلغ معدل النمو ،  2015مليار جنية عن مثيله في نهاية يونية  254ادة قدرها بزيو

لتصل الي  )نتيجة تحرير سعر الصرف( %137بالعملة األجنبية مقوم بالجنية المصري 

 .2016مليار جنية في نهاية ديسمبر  567

 
سهيالت االئتمانية استفادة من القروض و التاالنتاجية يعتبرقطاع الصناعة أكثر القطاعات  .2

مليار جنية ، يليه قطاع الخدمات  364بإجمالي قدره  %28الممنوحة من البنوك بنسبة 

مليار جنية ، في حين ياتي القطاع الزراعي بنسبة  104و بقيمة قدرها  %21.3بنسبة 

 مليار جنية. 13و بقيمة قدرها  %1التتعدى 

 

 تعليق

 القطاع الزراعي التركيز في الفترة القادمة على دعم  إن القطاع المصرفي عليه دور وطنى هام في

ارية لهذا القطاع الحيوي الهام والذي تولية ستثمء أكبر من المحفظة اإلة جزو مساندته و توجي

مليار جنيه  244كثرمن ليس من المنطقي ان توجه البنوك ا ولوية قصوى والدولة أهمية خاصة و أ

كروت إئتمان ربما تهالكية متمثلة في قروض سيارات وسروض إغلبها ققروض للقطاع العائلي ا

اع ن تقوم به البنوك خاصة بنوك القطأعلى إال أن هناك دور وطني يجب أ يكون معدل ربحيتها

 نتاجية و الخدمية و خاصة الزراعية.العام في مساندة المشروعات اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
                                                    ( 1جدول رقم )

 االرقام بالمليون جنيه               

 الودائع بالبنوك
  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2016ديسمبر  31    2015يونيه    30

 االجمالي اجنبيةعملة  عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية

 %88.8 %103.0 %79.9 223793 99647 124146 475945 196415 279530 252152 96768 155384 الحكومة

 %53.1 %133.7 %21.0 28094 20118 7976 81036 35167 45869 52942 15049 37893 القطاع العام

 %57.7 %138.5 %30.1 178443 109221 69222 487633 188061 299572 309190 78840 230350 القطاع الخاص

 %52.5 %153.3 %34.0 590585 266876 323709 1716459 441008 1275451 1125874 174132 951742 القطاع العائلي واخرى

 %58.7 %135.9 %38.2 1020915 495862 525053 2761073 860651 1900422 1740158 364789 1375369 اجمالي الودائع
 المصدر :البنك المركزي المصري                            

   (2جدول رقم )

 القروض والتسهيالت
  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2016ديسمبر  31    2015يونيه   30

 االجمالي اجنبيةعملة  عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية

 %346.6 %224.5 %971.2 230185 124766 105419 296606 180332 116274 66421 55566 10855 الحكومة

 %101.4 %191.5 %61.8 63830 36817 27013 126802 56046 70756 62972 19229 43743 القطاع العام

 %56.8 %106.3 %27.2 229087 160546 68541 632520 311574 320946 403433 151028 252405 القطاع الخاص

 %31.9 %48.2 %30.7 59142 6183 52959 244315 19002 225313 185173 12819 172354 القطاع العائلي واخرى

اجمالي القروض 

 %81.1 %137.6 %53.0 582244 328312 253932 1300243 566954 733289 717999 238642 479357 والتسهيالت
 يلمركزي المصرالمصدر :البنك ا

 

 



 

 

 31/12/2016جمالي الودائع بالبنوك في إ

ا  ةموزع            للقطاعات طبقا

 (     1رسم بياني رقم )  

 المصدر :البنك المركزي المصري                                        

 31/12/2016في  القروض والتسهيالت اإلئتمانيهجمالي إ

ا  ةموزع  و األخرى نتاجيةاإل للقطاعات طبقا

 (     2رسم بياني رقم )

 

 المصدر :البنك المركزي المصري                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  الموزنة العامة : ثانيا
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ا   : الموازنة العامة  ثانيا
 

 جنيه بالمليوناألرقام                                       (1جدول رقم )

موازنة العامــــــــة للدولةال  
فعلي   موازنة متوقع 

 التغيير نسبة

2014/2015  2015/2016  2016/2017 

 %27.5 669755 525108 465241 (3+ 2+1)      اجمالي االيرادات

 %19.5 433300 362512 305957  (1)        -يرادات الضريبية  :اإل

 %7.1 209273 195375 165223 ضرائب الدخل

 %41.0 172345 122191 105532 ضرائب المبيعات

 %5.1 29548 28115 21867 الضرائب الجمركية

 %31.5 22134 16831 13335 خرىأ

 %47.9 234242 158372 133847  (2يرادات متنوعة                )إ

 %47.6- 2213 4224 25437 ( 3منح                               )

 %17.6 974793 828820 733351 جمالي المصروفاتإ

 %7.9 228736 212023 198468 جور والمرتباتاأل

 %20.1 42302 35217 31276 شراء السلع والخدمات

 %43.2- 35043 61704 73915 دعم منتجات بتروليه

 %8.9 41115 37751 39395  دعم السلع التموينية

 %9.0- 27379 30073 23630 دعم كهرباء

 %32.8 98830 74407 55419 خرىأجتماعية و إدعم و مزايا 

 %19.9 292520 244012 193008 الفوائد

 %7.0 58100 54285 50279 مصروفات متنوعة

 %105.8 146711 71292 61750 ستثمارينفاق اإلاإل

 %49.6- 4057 8056 6211 منح

 %0.4 305038- 303712- 268110- عجز الموازنة

 يةوزارة المالالمصدر:      
 

 

 



 

     (1رسم بياني رقم )      

 

 المصدر :البنك المركزي المصري                                 
 

 

 (2رسم بياني رقم )       

   
 المصدر :البنك المركزي المصري                                 

 

 

 

 



 مليار جنيهاالرقام بال                                (  2جدول رقم )   

 بيان تحليلي بإجمالي اإلنفاق بالموازنة ونسبة كل بند الي إجمالي اإليرادات

الدعم والمنح  جـــــورألا بيان

 االجتماعية والمزيا

نفاق اإل

 الجاري

الفوائد 

 المدفوعة

نفاق اإل

 االستثماري

جمالي إ

 اإلنفاق

 يراداتإلا

2007/2008 
63 

92 42 51 34 282 221 

  %127.6 %15.4 %23.1 %19.0 %41.6 %28.5 إليراداتالنسبة إلي ا

2008/2009 76 127 52 53 43 351 282 

  %124.5 %15.2 %18.8 %18.4 %45.0 %27.0 النسبة إلي اإليرادات

2009/2010 85 103 57 72 48 365 268 

  %136.2 %17.9 %26.9 %21.3 %38.4 %31.7 النسبة إلي اإليرادات

2010/2011 96 123 57 85 40 401 265 

  %151.3 %15.1 %32.1 %21.5 %46.4 %36.2 النسبة إلي اإليرادات

2011/2012 123 150 57 104 36 470 303 

  %155.1 %11.9 %34.3 %18.8 %49.5 %40.6 النسبة إلي اإليرادات

2012/2013 142 183 63 138 57 583 393 

  %148.3 %14.5 %35.1 %16.0 %46.6 %36.1 النسبة إلي اإليرادات

2013/2014 184 212 68 182 96 742 569 

  %130.4 %16.9 %32.0 %12.0 %37.3 %32.3 النسبة إلي اإليرادات

2014/2015 198 199 81 193 62 733 465 

  %157.6 %13.3 %41.5 %17.4 %42.8 %42.6 النسبة إلي اإليرادات

2015/2016 212 212 89 244 71 828 525 

  %157.7 %13.5 %46.5 %17.0 %40.4 %40.4 اإليرادات النسبة إلي

2016/2017 228 206 100 293 147 974 669 

   %145.6 %22 %43.8 %14.9 %30.8 %34.1 النسبة إلي اإليرادات

 

 

 

 

 



 2016/2017تحليل الموازنة العامة 

 2017/ 2016ماالي مليار جنية للعام ال 305العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة  حجمبلغ  .1

مليااار جنيااه ، فااي حااين بلغاات المصااروفات المتوقعااة  669.7ياارادات المتوقعااة اإلحيااث بلغاات 

 جنيه.مليار 974.7

 

عن مثيلتها من العام الساابق  %27.5من المتوقع أن تحقق االيرادات في الموازنة  زيادة قدرها  .2

 تحقااق، فااي حااين  ر جنيااة مليااا 433لتبلااغ  %19.5، حيااث ترتفااع االياارادات الضااريبية بنساابة 

ملياار جنياة  234م الساابق لتبلاغ عن مثيلتهاا مان العاا %47.9المتنوعة زيادة نسبتها اإليرادات 

 (عوائد ملكية ،أسهم الهيئات االقتصادية ، البنك المركزي، شركات قطاع األعمال العام )

 

امة( تمثل أعلى مصادر لضرائب على الدخل )الع( ، سنجد أن ا1بالنظر إلي الرسم البياني رقم ) .3

من إجمالي  %31مليار جنية و بنسبة  209يرادات للموازنة العامة للدولة و ذلك بقيمة قدرها اإل

ملياار جنياة ، فاي حاين  172و بقيمة قدرها  %25.7االيرادات ، تليها ضرائب المبيعات بنسبة 

 . يراداتي اإلمن إجمال %4.4ة و بنسبة جني مليار 29.5ركية متبلغ قيمة الضرائب الج

 

مليااار جنيااة ،  974.7مبلااغ  2016/2017بلغاات المصااروفات المتوقعااة فااي نهايااة العااام المااالي  .4

ملياار جنياة ، حياث  828.8عن مثيلتها من العام الماضاي حياث كانات  %17.6بزيادة قدرها و

مليار جنية ، في حاين ارتفعات قيماة  228.7لتصل الي  %7.9زادت األجورو المرتبات بنسبة 

عاان مثيلتهااا ماان العااام  %19.9مليااار جنيااة و بزيااادة نساابتها  292.5فوائااد المدفوعااة لتبلااغ ال

ملياار  146.7 الايالماضي ، كما إرتفعت قيماة المباالغ المخصصاة لالنفااس االساتثماري لتصال 

 جنية.

 

من حجم االنفاس في  %30( ، نجد أن الفوائد المدفوعة تمثل 2و بالنظر إلي الرسم البياني رقم ) .5

، يليهااا الاادعم و المزايااا  %23.5جااور و المرتبااات الموازنااة العامااة للدولااة فااي حااين بلغاات األ

 .%20.8االجتماعية بنسبة 

 

 تعليق

الي زيادة ساسية دات العامة بالموازنة يرجع بصفة أيرامما الشك فيه أن النمو المتوقع في اإل .1

ن ضريبة القيمة المضافة من قانون تطبيق حيث أ %41ن ضرائب المبيعات بنسبة يرادات ماإل

يرادات مهنية( و بالتالي تأثرت اإلالودية )الخدمية انه إخضاع بعض القطاعات االقتصشأ

ً بتلك الخطوة الهامة ، كما أن ما قامت به الحكومة من بعض اإلالضريبية اي صالحات جابا

ال ترقى الي ما هو ل العام وإن كانت عماقتصادية و شركات قطاع األلية لبعض الهيئات اإلالهيك

يرادات المتنوعة بنسبة زيادة اإلصالحات ساهمت في يجب أن تكون عليه إال أن تلك اإل

 جمالي االيرادات.إ  من %35مليار جنية و بنسبة  234لتبلغ  47.9%

 



، إال أنة جتماعية على مدى العام الحالي والماضيالمزايا اإلعلى الرغم من ثبات إجمالي الدعم و .2

ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، تبويب للمبالغ المخصصة لكل بند من بنود الدعم ل حدث إعادة

، و الدعم الموجهه للكهرباء بنسبة  %43نخفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بنسبة حيث إ

بالغ كذلك إرتفعت المو %8.9جه للسلع التموينية بنسبة ، في حين إرتفع الدعم المو 9%

 .%32.8المعاشات بنسبة تماعي والتأمينات والموجهة للضمان اإلج

 

لتصل الي  2015/2016في عام %11.4تراجعت نسبة العجز الي الناتج المحلي اإلجمالي من  .3

رقام المستهدف تحقيقها يعتبر احد المؤشرات اإليجابية لأل، وذلك  2016/2017في عام  9.4%

تساوية على مدى العامين  إال أن رقام العجز شبه معام الحالي ، و على الرغم من أن أفي ال

، يه جزء كبير منها في اإلنفاس اإلستثماريهناك إعادة توظيف لمصادر تمويل هذا العجز و توج

عن مثيلة في  %105بزيادة نسبتها  2016/2017مليار جنية في العام المالي  146.7حيث بلغ 

ن بعد أ %15.1نفاس لتصبح اإلري إلجمالي ستثمابق ، وقد إرتفعت نسبة اإلنفاس اإلالعام السا

 .2010/2011من اإلجمالي في عام  %9.7كانت التتعدى 

 

 -( سنجد ما يلي:2و بالنظر الي الجدول رقم )

ن إجمالي األجور والدعم و المنح و المزايا اإلجتماعية باإلضافة الي الفوائد المدفوعة بلغت في إ .1

من االيرادات ، بمعنى  %93و بنسبة  مليار جنية 206مبلغ قدره  2007/2008العام المالي 

لتوجيهها  %7لم يتبقى سوى يرادات و ثالث في المصروفات امتصت معظم اإلان تلك البنود ال

ثم تفاقمت تلك األزمة ليبلغ إجمالي البنود الثالثة في العام  منستثماري والي اإلنفاس الجاري واإل

 و ، مليار جنية 304إجمالي قدره يرادات ، و بمن اإل %113.7نسبة  2010/2011مالي ال

 التيستهالكية لتغطية تلك النفقات اإل هموجهكأنها تراض مويل و االقتمصادر الأصبحت بالتالي 

من  %29جنية ، و بنسبة قدرها  مليار 40ي اإلنفاس اإلستثماري سوى بال عائد ، و لم يوجه ال

إستمر تفاقم األزمة االستهالكي و الي اإلنفاس %71يه حين تم توج إجمالي المبلغ المقترض في

 تقريباً بنفس النسب السابقة. 2015/2016الي عام 

 

حيث  2016/2017إال أن التفاؤل في تحسن وضع الموازنة العامة و هيكلتها كان سمة موازنة  .2

هناك تراجع ملحوظ في نسبة الثالثة بنود الي إجمالي اإليرادات لتصل الي  رقام أنتوضح األ

المخصص من مصادر التمويل  مليار جنية ، وبلغ المبلغ 727جمالي قدره و بإ 108.7%

صادر الي ممن تلك ال %48مليار جنية ، و قد تم توجيه نسبة قدرها  305لتغطية العجز النقدي 

دولة لمام افي هيكل الموازنة العامة يعكس إهتيمثل تحسن ملحوظ  هو ماستثماري واإلنفاس اإل

بين ضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم  العامة من أجل تحقيق التوازنبإعادة هيكلة الموازنة 

ت ثر الطبقات الفقيرة بتلك اإلصالحات الهيكلية مع ضخ مزيد من األمول في المشروعاتأ

 ستثمارات المحلية و الخارجية.اإلستثمارية و تحسين البنية األساسية من أجل مزيد من اإل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ً ري: الميزان التجاثالثا  
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 ي: الميزان التجار ثالثا  

، حيث بلغت  2015/2016في العام المالي  مليار دوالر 38.6بلغ العجز في الميزان التجاري  .1

 مليار دوالر. 57.3مليار دوالرفي حين بلغت الواردات  18.7الصادرات 
 

لتها من العام السابق و بنسبة ثيمليار دوالر عن م 3.5شهدت الصادرات المصرية تراجعاً قدره  .2

 %36يوت المعدنية بمعدل الزحيث تراجعت الصادرات من الوقود و،  %16راجع قدرها ت

مليار دوالر عن مثيلتها من العام السابق ، في حين ارتفعت الصادرات من  3.2بقيمة قدرها و

 مليار دوالر. 2.7لتصل الي  %15السلع نصف المصنعة بنسبة 
 

رقام الصادرات الخاصة بها مثل رات تامة الصنع زيادة ملحوظة في أالصاد شهدت بعض بنود .3

عت فكما إرت مليون دوالر ، 613لتصل الي  %13التي زادت بنسبة لية واألجهزة المنز

مليون دوالر ، في حين إرتفعت الصادرات 515لتصل الي  %41الصادرات من األسمدة بنسبة 

 مليون دوالر. 181ي لتصل ال %50من سيارات الركوب بنسبة 
 

ل األهمية تبالنظر الي هيكل الصادرات المصرية سنجد أن الصادرات من السلع تامة الصنع تحو .4

من  %46.2مليار دوالر وبنسبة  8.6ت بقيمة قدرها ولى من إجمالي الصادراية األبالنس

دوالر في  مليار 5.7و باجمالي قدره  %30.8الزيوت المصرية بنسبة جمالي يليها الوقود واإل

 مليار دوالر . 2.7من االجمالي و بقيمة قدرها  %14.6حين بلغت نسبة السلع النصف مصنعة 
 

 عن مثيلة %6مليار دوالر بنسبة تراجع  3.9كما شهدت ايضاً الواردات المصرية تراجعاً قدره  .5

 %25يث تراجعت قيمة الواردات من الوقود و الزيوت المعدنية بنسبة ، ح من العام الماضي

مليار دوالر ، في حين تراجعت الواردات من المواد  9.5مليار دوالرلتصبح 3.1وبقيمة قدرها 

ً الواردات من السلع الوسيطة  6.3لتصبح  %16الخام بنسبة  مليار دوالر ، و تراجعت ايضا

 مليار دوالر. 14.4لتصبح  %9بنسبة 
 

همية النسبية و بنسبة قدرها ألولى من حيث اتحتل الواردات من السلع الوسيطة المرتبة األ .6

، ثم السلع االستثمارية بنسبة  %18.84، يليها السلع االستهالكية غير المعمرة  25.66%

خيرة تأتي السلع المعمرة ، وفي المرتبة األ %16.6و يليها الوقود والزيوت المعدنية  16.8%

 .%6.68بنسبة 

 تعليق

 ت الترشيدية في النصف الثاني من العام على الرغم من ان الحكومة اتخذت بعض االجراءا

ً في الواردات هي الواردات من ، إال أنه تالحظ أن أ 2015/2016المالي  كثر البنود تراجعا

العملية االنتاجية و التصنيعية ب المواد الخام و السلع الوسيطة و هما يرتبطان بشكل مباشر

الصناعة المصرية بشكل عام ،كما لى عن هذا التراجع ع بالتالي سيكون هناك تأثيرسلبي ناتجو

، و ذلك يثير تساؤل عن  %3ن التراجع الذي شهدته السلع االستهالكية غير المعمرة لم يتعدى إ

ن نجني ثمارها في العام المالي ق تلك السياسة الترشيدية و نأمل أثر المتوقع من تطبيمدى األ

2016/2017. 



 

 

 
 المصدر: البنك المركزي المصري

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالي الصادراتاج

 

 المعدل التغيير 2016/2015 2015/2014

 %36- 3260- 5767 9027 (1)   الوقود والزيوت المعدنية               

 %7- 110- 1545 1655 (2)                         المواد الخام  منها 

  2 11 636 625 الخضوات% 

 7 15 228 213 الفوكهة% 

 28 39 178 139 البطاطس% 

 62- 23- 14 37 القطن% 

 24- 152- 489 641 أخرى% 

 %15 358 2740 2382 (3)   السلع النصف مصنعة                   

 %6- 526- 8650 9176 (4)                 -السلع تامة الصنع منها :

 4- 34- 761 795 المنسوجات% 

 13 69 613 544 األجهزة المنزلية% 

 15- 120- 691 811 جاهزةالمالبس ال% 

 8- 25- 285 310 الجبن و منتجات األلبان% 

 41 150 515 365 االسمدة% 

 12- 24- 169 193 السجاد و األرضيات% 

 15- 39- 229 268 أدوية وامصال% 

 25- 188- 565 753 أسالك و كابالت% 

 50 60 181 121 سيارات ركوب% 

 7- 375- 4641 5016 أخرى% 

 %25- 1- 3 4 (5)             سلع أخرى غير موزعة      

 %16- 3539- 18705 22244 5+4+3+2+1اإلجمالي  

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                األرقام بالمليون دوالر

 

 

 

 عدلالم التغيير 2016/2015 2015/2014 إجمالي الواردات

 %25.1- 3189- 9537 12726 (1)     الوقود والزيوت المعدنية            

 %16- 1158- 6304 7462 ( 2)                     -المواد الخام  منها :

 16- 321- 1724 2045 قمح% 

 2 22 1334 1312 ذرة% 

  29- 158- 389 547 الحديدخامات% 

 20- 701- 2857 3558 أخرى% 

 %9- 1346- 14438 15784 (3) سيطة                           السلع الو

 %9 763 9639 8876 (4ية                         )االستثمارالسلع 

 %2- 60- 3832 3892 (5السلع االستهالكية المعمرة               )

 %3- 375- 10814 11189 (6)       السلع غير المعمرة                 

 %105 1447 2823 1376 (7ى                                      )أخر

 %6- 3918- 57387 61305 7+6+5+4+3+2+1اإلجمالي  



 

 

 رابعاً: االستثمارات المحلية المنفذة
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ا: االستثمار  ات المحلية المنفذةرابعا

 األرقام بالمليون جنيه         المصدر: البنك المركزي المصري 

 القطاع

 معدل النمو 2016-2015العام المالي  2015-2014العام المالي 
حصة القطاع 

الخاص من 

اجمالي 

 االستثمارات

القطاع 

 الخاص

القطاع 

العام 

 والحكومة

 االجمالي
القطاع 

 الخاص

القطاع 

العام 

 والحكومة

 االجمالي
القطاع 

 الخاص

القطاع العام 

 والحكومة
 االجمالي

 %68.2 %24.1 %3.2 %37.1 16491 5251 11240 13288 5087 8201 الزراعة والرى

الصناعات 

 االستخراجية

 ..)الغاز-)البترول

43872 25276 69148 56004 4501 60505 27.7% -82.2% -12.5% 92.6% 

       

الصناعات 

 التحويلية
35795 7055 42850 42000 6808 48808 17.3% -3.5% 13.9% 86.1% 

       

-14.6 22099 20818 1281 20443 18943 1500 الكهرباء والمياه % 9.9% 8.1% 5.8% 

 %60.0 %198.5 %320.9 %150.0 11676 4676 7000 3911 1111 2800 التشيد والبناء

 %33.1 %27.1 %40.3 %6.9 43742 29242 14500 34405 20847 13558 النقل 

 %95.2 %24.7 %25.9 %24.7 23636 1136 22500 18952 902 18050 االتصاالت

 %0.0 %8.2 %8.2 %0.0 29730 29730 0 27468 27468 0 قناة السويس

 %97.4 %11.8 %44.8 %11.1 15407 407 15000 13781 281 13500 التجارة

البنوك والتامين 

والضمان 

 االجتماعي

0 760 760 0 38 38 0.0% -95.0% -95.0% 0.0% 

 %96.8 %178.4 %41.8- %218.2 5785 185 5600 2078 318 1760 السياحة

 %87.9 %1.9 %36.1- %11.0 39023 4723 34300 38290 7390 30900 االنشطة العقارية

 %41.1 %5.8- %10.9- %2.5 12423 7323 5100 13194 8218 4976 التعليم

 %49.9 %11.8 %21.0 %3.8 8214 4114 4100 7350 3400 3950 الصحة

 %0.0 %11.9- %11.9- %0.0 6926 6926 0 7864 7864 0 الصرف الصحي

 %41.2 %5.6 %3.9- %22.9 21036 12366 8670 19928 12873 7055 اخرى

اجمالي 

 اتاالستثمار
185917 147793 333710 227295 138244 365539 22.3% -6.5% 9.5% 62.2% 

     26500 26500     تسويات

 
 



 

خالل العام المالي  المنفذةات االستثمارسبة كل قطاع من إجمالي ن

2015/2016 

 
 المصدر: البنك المركزي المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالمنفذ ةاالستثمارات المحليتحليل 

 

 2015/2016مليار جنيه في نهاية العام المالي  365المنفذة المحلية إجمالي االستثمارات بلغ  .1

مليار جنيه ،  333.7كان قدبلغ عن مثيله من العام السابق، حيث  %9.5نمو قدره  وذلك بمعدل

مليار  227.3، وبقيمة قدرها  %62.2حصة القطاع الخاص من تلك االستثمارات  لو تمث

 جنية.

 

ً لالستثمارات المحلية حيث يستحوذ قطاع الصناعات اإلستخراجية يعتبر  .2 أكثر القطاعات جذبا

مليار جنية و تبلغ مساهمة  60.5لي تلك االستثمارات و بقيمة قدرها من إجما %16.6على

 مليار جنية. 56و بقيمة قدرها  %92.6القطاع الخاص بها 

 

حلية قطاع الصناعات التحويلية ، يأتي في المرتبة الثانية من حيث الجاذبية لالستثمارات الم .3

جنية ، و تبلغ مساهمة القطاع مليار  48.8من االجمالي و بقيمة قدرها  %13.4ذلك بنسبة و

ثيله من العام الماضي قدره مليار جنية و بمعدل نمو عن م 42و بقيمة قدرها  %86.1الخاص 

17.3%. 

 

ليستحوذ  %27.1في قطاع النقل نمواً قدره ية المنفذة في حين شهدت االستثمارات المحل .4

مليار جنية ،  43.7ي قدره من إجمالي االستثمارات المحلية المنفذه حيث بلغت إجمال %12على

مليار  14.5و بقيمة قدرها  %33.10وقد بلغت حصة القطاع الخاص من تلك االستثمارات 

مليار جنيه و بمعدل نمو  29.2جنية ، في حين بلغت االستثمارات من القطاع العام و الحكومي 

 عن مثيله من العام السابق. %40قدره 

 

و بقيمة  %10.7ة من إجمالي االسنثمارات المحلية كما بلغت حصة قطاع األنشطة العقاري .5

 .%87.9مليار جنية ، وقد بلغت حصة القطاع الخاص من تلك االستثمارات  39قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : الناتج المحليخامسا
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ا   : الناتج المحلي خامسا

جنيه  مليار 1905.2باألسعارالثابتة  عوامل اإلنتاجبتكلفة االجمالي بلغ إجمالي الناتج المحلي  .1

 عن مثيله من العام السابق. %2.3محققاً معدل نمو قدره  2015/2016في نهاية العام المالي 

 

في نهاية العام ،  جنيه مليار 1263.5 الناتج المحلي اإلجمالي منبلغت حصة القطاع الخاص  .2

وبنسبة قدرها م السابق لعاعن مثيله من ا %2.8و بمعدل  نمو قدره  2015/2016المالي 

مليار جنية  641.6ام و الحكومي من االجمالي ، في حين بلغت  حصة  القطاع الع 66.3%

 .%1.2نمو قدره من االجمالي و محققة معدل  %33.6بنسبة قدرها و

 

مساهمة في الناتج المحلي االجمالي بنسبة قدرها قطاع الصناعات التحويلية االكثر يعتبر .3

 .%70مليار جنية و تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص حوالي  301باجمالي و ذلك  15.8%

 

مليار  254و يقيمة قدرها  %13.4بنسبة قدرها  في حين ياتي قطاع التجارة في المرتبة الثانية .4

، يليه قطاع الصناعات االستخراجية بنسبة  %94.5جنية و تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص  

مليار جنية و تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص به  237بقيمة اجمالية من االجمالي و  12.5%

مليار جنية و تبلغ  212.8و بقيمة قدرها  %11.2، ثم قطاع الزراعة و الري بنسبة 23.7%

 . %99.9نسبة مساهمة القطاع الخاص به حوالي 

 

السابق حيث لم  عن العام %28.5في حين يشهد قطاع السياحة تراجعاً و انكماشاً بلغت نسبتة  .5

مليار  30.9و بقيمة قدرها  %1.6تتعدى نسبة مساهمته في التاتج المحلي االجمالي أكثر من 

 مليار جنية. 30.6لتصبح  %28.3جنية و قد تراجعت مساهمة القطاع الخاص بنسبة 

 

 



يةاألرقام بالمليون جن                                                             الناتج المحلي اإلجمالي موزعا حسب القطاعات طبقا لعوامل التكلفة )باألسعار الثابتة(  

 

2014/2015  2015/2016  معدل النمو 

 اإلجمالي الخاص العام
حصة القطاع 

 الخاص
 اإلجمالي الخاص العام

حصة القطاع 

 الخاص
 اإلجمالي الخاص العام

 %3.1 %3.1 %4.7 %99.93 212844 212687 157 %99.93 206451 206301 150 الزراعة والرى

 %5.3- %4.7- %5.5- %23.70 237577 56316 181261 %23.55 250997 59102 191895 الصناعات االستخراجية

 %0.8 %0.6 %1.2 %69.60 301204 209629 91575 %69.73 298943 208443 90500 الصناعات التحويلية

 %7.1 %6.2 %7.2 %13.81 32989 4556 28433 %13.93 30806 4290 26516 الكهرباء

 %3.9 %3.3 %4.0 %10.03 11956 1199 10757 %10.09 11507 1161 10346 المياه

 %11.2 %11.4 %9.3 %89.89 96495 86742 9753 %89.72 86768 77845 8923 التشيد والبناء

 %5.7 %5.8 %5.5 %81.15 83815 68014 15801 %81.11 79285 64306 14979 النقل والتخزين

 %8.0 %7.9 %8.2 %81.31 61905 50337 11568 %81.36 57335 46647 10688 االتصاالت والمعلومات

 %2.2 %0.0 %2.2 %0.00 32754 0 32754 %0.00 32040 0 32040 قناة السويس

 %5.3 %5.4 %4.4 %94.49 254517 240499 14018 %94.44 241596 228164 13432 التجارة

 %4.2 %4.5 %4.0 %40.62 74914 30431 44483 %40.49 71907 29118 42789 البنوك

 %3.7 %4.1 %3.6 %23.76 14256 3387 10869 %23.67 13744 3253 10491 التامينات االجتماعية والتأمين

 %28.5- %28.3- %41.7- %98.92 30973 30637 336 %98.67 43300 42724 576 السياحة

 %4.6 %4.6 %3.7 %98.89 181515 179496 2019 %98.88 173511 171564 1947 االنشطة العقارية

 %5.0 %0.0 %5.0 %0.00 185447 0 185447 %0.00 176629 0 176629 الحكومة العامة

خدمات التعليم والصحة والخدمات 

 %4.2 %4.2 %2.8 %97.33 92039 89585 2454 %97.30 88349 85962 2387 -الشخصية وهي:

 4.3 %4.3 %0.0 %100.00 33752 33752 0 %100.00 32368 32368 0 التعليم% 

 4.1 %4.1 %2.8 %94.97 42941 40782 2159 %94.91 41263 39162 2101 الصحة% 

 4.3 %4.3 %3.1 %98.08 15346 15051 295 %98.06 14718 14432 286 اخرى% 

 %2.3 %2.8 %1.2 %66.32 1905200 1263515 641685 %65.96 1863168 1228880 634288 االجمالي العام



ا   عوامل االنتاجلتكلفة نسبة مساهمة كل قطاع طبقا

 
 



 2015/2016لعام  الناتج المحلي اإلجمالي موزعا طبقا للقطاعات

   

 نسبة مساهمة كل من القطاع العام و الخاص  في الناتج المحلي االجمالي 

 2014/2015لعام 

 
 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                                              

 نسبة مساهمة كل من القطاع العام و الخاص  في الناتج المحلي االجمالي 

 105/2016لعام 

  

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 ً  :الدين المحليسادسا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016التقرير السنوي                             
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



ا   و الدين الخارجي المحليالعام  الدين:  سادسا

 جنية بالملياراالرقام 

 الدين العام المحلي 

  1 -  2التغير  2 1

 نسبة قيمة 2016 ديسمبر 2015يونيه 

 1722 الرصدة من السندات واالذونا
2922 1200 70% 

 %332- 468- 327- 141 صافي ارصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي

 %1864 205 216 11 صافي مديونية الهيئات االقتصادية

 %9 27 321 294 صافي مديونية بنك االستثمار القومي

 %40- 0.2- 0.3 0.5 تسهيالت ائتمانية من صندوق التامين االجتماعي

 %100- 6- 0 6 اقتراض من جهات اخرى

 %35- 0.7- 1.3 2 شهادة المصري الدوالرية

 %35 21 81 60 المديونية البينية  )تطرح(

 %44 936.1 3052.6 2116.5 اجمالي الدين العام المحلي

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                                           

 دوالر بالمليوناالرقام 

 2016 ديسمبرحتى نهاية  الخارجىالدين 

  1 -  2التغير  2 1

 نسبة قيمة 2016 ديسمبر 2015يونيه 

 القروض المعاد جدولتها
6243 4330 -1913 -31% 

 %8- 419- 5073 5492 واخرى(، )نادي باريس  القروض الثنائيه

 %59 7235 19481 12246 المؤسسات الدوليه واالقليميه

 %252 3903 5449 1546 تسهيالت الموردين

 %46- 2251- 2687 4938 سندات وصكوك مصريه

 %21 3200 18200 15000 ودائع طويلة االجل

 %364 9370 11945 2575 سهيالت(، ت عديون قصيرة االجل)ودائ

 %614 135 157 22 خاصمديونية القطاع ال

 %40 19260 67322 48062 اجمالي الدين الخارجى
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 و الدين الخارجي المحليالعام  الدين تحليل
 

قدرها  بزيادة، و ذلك  2016ديسمبر جنيه في نهاية  رمليا 3052الدين العام المحلي جمالي إبلغ  .1

 .%44و بنسبة زيادة قدرها  2015مليار جنية عن مثيله في نهاية يونية  936.1

 

مليار جنية  1200ذون بقيمة قدره تمثلت أغلب تلك الزيادة في إرتفاع الدين من السندات و اإل .2

 .%70ار جنية و بنسبة زيادة بلغت ملي 2922.5اجمالي قدره  2016ديسمبر  ةنهاي لتبلغ في

 

نسبة الدين الي الناتج المحلي رتفعت حجم الدين العام المحلي فقد إلتلك الزيادة الكبيرة في  نظراً  .3

 .2016في نهاية ديسمبر  % 94.1لتصل الي  2015في نهاية يونية  % 86.6جمالي من اإل

 

و ذلك بزيادة قدرها  2016يسمبر مليار دوالر في نهاية د 67.3جمالي الدين الخارجي بلغ إ .4

 .%40و بنسبة زيادة قدرها  2015مليار دوالرعن مثيله في نهاية يونية 19.2

 

ً 1)من الرسم البياني   .5 للجهات الدائنة بحيث بلغت  (  نجد أن المديونية الدوالرية موزعة طبقا

 19.4قدرها  من االجمالي وبقيمة %28.9المديونيات الخاصة للمؤسسات الدولية واالقليمة 

و بقيمة قدرها  %27مليار دوالر، في حين بلغت المديونيات الممثلة في ودائع طويلة األجل 

مليار دوالر وبنسبة قدرها  11.9جل مليار دوالر، في حين بلغت الديون قصيرة األ 18.2

 من االجمالي. % 17.7
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2016التقرير السنوي                             
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



 االرقام بالمليون دوالر

 
 

 2015/2016 المالي ميزان المدفوعات للعام

 2015/2016 2014/2015 اوالا : الميزان التجاري

 5674 8892 الصادرات البترولية

 13030 13353 الصادرات األخرى

 18704 22245 إجمالي الصادرات

 9294 12366 الواردات البترولية

 48094 48939 الواردات األخرى

 57388 61305 إجمالي الواردات

 38684- 39060- (        1)               الواردات(      -الصافي )الصادرات 

ا: الميزان الخدمي  ثانيا

 3767 7370 السياحة

 5122 5362 قناة السويس

 7587 9292 إيرادات اخرى

 16476 22024 إجمالي المتحصالت

 14414 16983 إجمالي المدفوعات

 2062 5041 (                                  2)        وعات(        المدف –الصافى )المتحصالت 

ا: التحويالت  ثالثا

 17077 19330 العاملين في الخارج

 388- 125- خاصة أخرى

 101 2670 الرسمية

(                            3إجمالي التحويالت                                     )

          (3(()3) 

21875 16790 

 19832- 12144- (4)        (        3+2+1رصيد المعامالت الجارية )

ا: الحسا ب المالي  رابعا

 6933 6380 المباشر للداخل االستثمار

 1287- 639- في المحافظ المالية بالداخل االستثمار

 164- 223- المباشر للخارج االستثمار

 192 47 ة للخارجفي المحافظ المالي االستثمار

 8542 7450 الخصوم(، استثمارات اخرى )االصول

    (5)    االجمالي                                           

  
13015 14216 

 اإلقتراض
 9868 7328 سحوبات

 2765 2291 سداد 

(        6الصافى                                                 )

                    (6  ) 

5037 7103 

 141- 123-   (7)  خامسا :الحساب الرأسمالي                        

 صافي مواردو استخدامات ميزان المدفوعات
5785 1346 

    (8صافى السهو والخطأ                                 )

(8) 

-2061 -4159 

 البنك لدى االحتياطى في والنقص الزيادة

      (8+7+6+5+4)المركزى

(4+5+6+7+8              )          

(4+5+6+7+8) 

3724 -2813 



ا   ميزان المدفوعات : سابعا

مليار دوالر في نهاية العام  2.8بلغ صافي التراجع في اإلحتياطي الدوالري لدى البنك المركزي  .1

مليار دوالر حيث بلغ العجزفي  3.7في العام الماضي في حين كان الفائض  2015/2016المالي 

مليار دوالر في حين بلغ صافي اإلستثمارات المباشرة وغير  19.8ميزان المعامالت الجاري 

 .مليار دوالر 7.1مليار دوالر كما صافي اإلفتراض  14.2المباشرة 

 

أن إجمالي الصادرات تراجع إال  %1على الرغم من تراجع العجز بالميزان التجاري بنسبة ال تتعدى  .2

 57.4لتبلغ  % 6.4مليار دوالر في حين تراجعت الواردات بنسبة  18.7لتبلغ  %15.9بنسبة 

 .مليار دوالر 38.6مليار دوالر ليصل العجز بالميزان التجاري 

 

مليار دوالر في نهاية العام  2.06ليصبح  %59تراجع الفائض المحقق من الميزان الخدمي بنسبة  .3

مليار دوالر في العام السابق ويرجع ذلك إلى تراجع  5.04بعد ان كان  2015/2016ي المال

مليار  7.3مليار دوالر بعد ان كانت  3.7لتبلغ  % 49المحصالت الدوالرية من السياحة بنسبة 

مليار  14.4لتصل الى  %15دوالر في حين تراجعت المدفوعات الدوالرية للميزان الخدمي بنسبة 

 .دوالر

 

مليار دوالر في نهاية العام المالي  16.8لتبلغ  %23ويالت تراجعا قدرة لك شهدت التحكذ .4

مليار دوالر ، حيث تراجعت مرة أخرى  21.8في حين كانت في العام السابق  2015/2016

مليار  19.3مليار دوالر بعد أن كانت   17لتصل الى  %11.7تحويالت العاملين بالخارج بنسبة 

 .2014/2015ام دوال في نهاية ع

 

من واقع األرقام اإلحصائية لدى أجهزة الدولة المختلفة نجد أن صافي موارد واستخدام ميزان  .5

إال أن الرصيد الفعلي من واقع  2015/2016ي نهاية العام المالي فمليار دوالر  1.3المدفوعات 

مليار دوالر  2.8قدرة أرقام اإلحتياطي لدى البنك المركزي تشير الى نقص في اإلحتياطي الدوالري 

مايتم معالجتة في التقرير لدى البنك المركزي بالمتمم الحسابي تحت بند صافي الهدر والخطأ وهو 

 مليار دوالر. 4.2بأجمالي قدرة 

 

 ملحوظة

  مليار  76من واقع االرقام الصادرة من البنك المركزي يتضح أن اجمالي الموارد الدوالرية في حدود

وعلى ما أعتقد ان  %5.5نسبة صافي الهدر والخطأ لألجمالي الذي يبلغ حتساب دوالر ، في حالة إ

 .مليار دوالر 76هذة النسبة تعتبر كبيرة بشكل مبالغ فية كمتمم حسابي بلغ صافي الموارد الدوالرية 

 

 من  %22.1مليار دوالر وبنسبة  16.8بالنسبة للموارد الدوالرية بقيمة قدرها  1/1ويالت تمثل التح

، ثم الصادرات غير البترولية  %19جمالي ، تليها صافي اإلستثمارات المباشرة والغير مباشرة اإل

 . %5، ولألسف تأتى السياحة الترتيب االخير بنسبة  %13، سحوبات القروض  17%

  

  64.4خدامات الدوالرية بنسبة تسولية االهمية النسبية األولى لإلالسلعية غير البتر الوارداتتمثل% 

،  االستثمارمليار دوالر تليها المدفوعات   ، النقل ، مصروفات الحكومة ، دخل  23.2قيمة قدرها وب

حرصا على أن نتابع تاثير و %12.4ن في حين تمثل الواردات البترولية  %19.3بنسبة 



، وبداية من شهر نوفمبر وإثرها على  2016اإلجراءات اإلقتصادية التى إتخذت في نهاية عام 

شهر من أ 6ات اإلقتصادية وخاصا ميزان المدفوعات ، فقد تم إعداد جدول إحصائي عن فترة المؤشر

 العام السابق وإتضح ما يلي:المثيلة من فترة ال مع 2016حتى نهاية ديسمبر  2016أول يوليو 

 

حيث إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة  %10تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة  

مليار دوالر وتحققت تلك الزيادة من إرتفاع الصادرات السلعية غير  10.4لتصبح  14.4%

كما تراجعت الواردات  %6في حين تراجعت الصادرات البترولية بنسبة  %25البترولية بنسبة 

 .%2.4بنسبة 

 

لإلسف مازال الميزان الخدمي يعاني من تراجع كبير في الفائض حيث لم يتعدى الفائض عن  

 عن مثيله من العام السابق. %89.6دوالر متراجعا بنسبة  مليون 231الفترة 

 

عن مثيلة من  %41.5ويرجع ذلك بصفة أساسية الى استمرار تراجع الدخل السياحي بنسبة  

مليار  2.7مليار دوالر بعد أن كان في نفس الفترة من العام السابق  1.58العام السابق ليبلغ 

  .دوالر

 

ير المباشرة زيادة كبيرة خالل الفترة خاصة بعد القرارات شهدت اإلستثمارات المباشرة وغ 

 .مليار دوالر 11.6سعر الصرف ، حيث بلغت  بتحريرالخاصة 

 

مليار دوالر عن الفترة من  7.01كل ما سبق ادى الى تحقيق صافي فائض دوالري قدرة  

 .وهو أحد المؤشرات اإليجابية على اإلستثمار المصري 31/12/2016حتى  1/7/2016

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015/2016 لعام الدوالرية بالموارد تحليلي بيان

 

 2015/2016 لعام الدوالرية باالستخدامات تحليلي بيان

 
 المصري المركزي نكالب المصدر:                                                                                                                              

 

 



   31/12/2016حتى  1/7/2016ميزان المدفوعات عن الفترة من 

2015/2016 اوال : الميزان التجاري  2016/2017  

 2935 3127 الصادرات البترولية

 7512 6003 الصادرات االخرى

 10447 9130 اجمالي الصادرات

 5115 5430 الواردات البترولية

 23211 23578 الواردات االخرى

 28326 29008 اجمالي الواردات

 17879- 19878- (1الميزان التجاري  )

   ثانيا : الميزان الخدمي

 1584 2707 السياحة

 2514 2646 قناة السويس

 3387 3922 ايرادات اخرى

 7485 9275 اجمالي المتحصالت

 7254 7044 اجمالي المدفوعات

 231 2231 (2فائض )عجز( الميزان الخدمي  )

   ثالثا : التحويالت

 8001 8490 العاملين في الخارج

 75- 251- خاصة اخرى

 73 32 الرسمية

 7999 8271 (3اجمالي التحويالت                                 )

 9649- 9376- 4(  3+2+1رصيد المعامالت الجارية )

   رابعا : الحساب المالي

 4287 3113 االستثمار المباشر للداخل

 213 1586- االستثمار في المحافظ المالية بالداخل

 108- 65- االستثمار المباشر للخارج

 135 102 االستثمار في المحافظ المالية للخارج

 7106 896 الخصوم(--استثمارات اخرى )االصول

 11633 2460 5االجمالي                                              

   االقتراض 

 7532 5141 سحوبات

 1509 1361 سداد 

 6023 3780   6الصافى                                               

 39- 78- 7خامسا :الحساب الراسمالي                      

 7968 3214- صافي موارد واستخدمات ميزان المدفوعات

 949- 191- صافى السهو والخطاء               

 7019 3405- الزيادة والنقص في االحتياطى لدى البنك المركزى

األرقام بالمليون دوالر                       (                                                                        2جدول رقم )  



 

 

 مؤشرات عامة

  ليصل  2016/2017م المالي في العا %9.8كما أنه من المنتظر تراجع عجز الموازنة من ،

 .2020في عام  %8.5، وينخفض الى 2018في عام  %9.5الى 

  مما سبق من تلك المؤشرات يتضح أن التقارير اإلقتصادية الدولية لديها توقعات إيجابية لمستقبل

اإلقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات التى تمر بها مصر إال أن مجموعة 

ية التى إتخذت خالل الفترة الماضية من المنتظر أن تبدأ في جني ثمارها اإلصالحات اإلقتصاد

خالل األعوام القادمة بإذن هللا ، وعلى القائمين على المنظومة اإلقتصادية سواء من الحكومة 

ً من أجل الحفاظ على ما نجنية من مكتسبات وإستكمال  ً والعمل سويا والبرلمان السعي قدما

ؤسسي بعيداً عن سياسة الجزر المنعزلة التى دفعت مصر وشعبها مسيرة اإلصالح بشكل م

 ومجتمع أعمالها الثمن الباهظ لها على مدى السنوات السابقة. 

 لموقعمؤشرات التجارة الخارجية لمصر طبقا تشير Trading Economics  أن حجم التجارة

مليار دوالر  79.8إجمالى قدرة  31/3/2017الى  1/4/2016المصري بلغ خالل الفترة من 

مليار دوالر  57في حين بلغت الواردات ، مليار دوالر  22.8حيث بلغت الصادرات المصرية 

وبالنظر الى العجز المحقق في العام . مليار دوالر  34.2ليبلغ العجز في الميزان التجاري 

ً سنجد أن هناك تحسن 2015/2016المالى  ً  ا ليار م 4.4في تراجع العجز بقيمة قدرها  ملحوظا

في حين تراجعت ، مليار دوالر  4.1دوالر حيث تحسنت قيمة الصادرات لترتفع بقيمة 

 .مليار دوالر  0.3ال تتعدى جداً الواردات بنسبة ضئيلة 

 

 من المنتظر أن  هكما تشير المؤشرات الخاصة بنسبة الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالى بأن

 ً وذلك بنسبة  2020دمة حتى عام لثالث أعوام القامدى ا على تشهد تلك النسبة تراجعا

 .على التوالي 83% 85%،89%

 


