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 االئتمانية القروض والتسهيالت : الودائع وأوال  

 

محققة  2017/  2016في نهاية العام المالي  هليون جنييتر 3.042بلغ إجمالي الودائع بالبنوك  .1

، حيث إرتفعت الودائع بالعملة المحلية همليار جني 919وبقيمة قدرها  %43.3معدل نمو نسبته 

، في حين هليون جنييتر 2.128لتصبح  همليار جني 429.7وبقيمة قدرها  %25.3بنسبة 

 424.8بعد أن كانت  همليار جني 914لتصبح  هإرتفعت الودائع بالعملة األجنبية مقومة بالجني

 . %115.2ذلك بنسبة زيادة قدرها في العام السابق و همليار جني

 
 هيعتبر القطاع العائلي أكثر القطاعات نمواً من حيث حجم الودائع بالبنوك بمعدل نمو قدر .2

، حيث 2016/2017في نهاية العام المالي  هليون جنييتر 1.955ليبلغ اإلجمالي  46.5%

في حين كانت في ، هجني ليونيتر 1.484لتبلغ  %32حققت الودائع بالعملة المحلية نمواً نسبتة 

، في حين حققت همليار جني 360محققة بذلك زيادة قدرها  هليون جنييتر 1.124العام السابق 

مليار  260وبقيمة قدرها  %123.9المصري نمواً نسبته  هالودائع بالعملة األجنبية مقومة بالجني

 .هيار جنيمل 470.7لتصبح  هجني

 
 2016/2017في نهاية العام المالي  هليون جنييتر 1.426ض والتسهيالت وبلغ إجمالي القر .3

رتفعت القروض والتسهيالت ، حيث امثيله من العام السابق عن %51.3محققة معدل نمو نسبته 

، همليار جني 867.2لتصل إلى  %28.9وبنسبة  همليار جني 194بالعملة المحلية بقيمة قدرها 

لتصل إلى  %107بنسبة  هنبية مقومة بالجنيرتفعت القروض والتسهيالت بالعملة األجإفي حين 

 .السابقنهاية في العام  همليار جني 270.1بعد أن كانت  همليار جني 559.2

 

، حيث بلغ إجمالي القروض لنسبية األولي للقروض والتسهيالتيحتل قطاع الصناعة األهمية ا .4

 2016/2017المالي في نهاية العام  همليار جني 387.9لقطاع الصناعة  هةوالتسهيالت الموج

وبنسبة  همليار جني 332درها ، يليه قطاع الخدمات بقيمة قمن اإلجمالي %27.2وبنسبة 

مليار  247.2وبقيمة قدرها  %17.3، كما يبلغ نصيب القطاع العائلي من اإلجمالي 22.6%

 10.9وبقيمة ال تتعدى  %0.8، في حين يأتي قطاع الزراعة في المرتبة األخيرة وبنسبة هجني

 .همليار جني

 



63 

 

                                                    ( 1جدول رقم )
 االرقام بالمليون جنيه               

 الودائع بالبنوك
  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2017يونيه    30    2016يونيه    30

 عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي بيةعملة اجن عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية
عملة 
 االجمالي اجنبية

 الحكومة
264868 97192 362060 312384 212044 524428 47516 114852 162368 17.9% 118.2% 44.8% 

 القطاع العام
43733 17925 61658 47290 38388 85678 3557 20463 24020 8.1% 114.2% 39.0% 

 اع الخاصالقط
265145 99432 364577 283490 192900 476390 18345 93468 111813 6.9% 94.0% 30.7% 

 القطاع العائلي واخرى
1124509 210265 1334774 1484861 470798 1955659 360352 260533 620885 32.0% 123.9% 46.5% 

 اجمالي الودائع
1698255 424814 2123069 2128025 914130 3042155 429770 489316 919086 25.3% 115.2% 43.3% 

 المصدر :البنك المركزي المصري                            

   (2جدول رقم )

 القروض والتسهيالت

  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2017يونيه    30    2016يونيه    30

 االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي ةعملة اجنبي عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية

 الحكومة
100230 73510 173740 142710 212013 354723 42480 138503 180983 42.4% 188.4% 104.2% 

 القطاع العام
65169 27663 92832 95621 52681 148302 30452 25018 55470 46.7% 90.4% 59.8% 

 طاع الخاصالق
302396 157261 459657 396626 279601 676227 94230 122340 216570 31.2% 77.8% 47.1% 

القطاع العائلي 

 واخرى

204783 11715 216498 232256 14949 247205 27473 3234 30707 13.4% 27.6% 14.2% 

اجمالي القروض 

 والتسهيالت

672578 270149 942727 867213 559244 1426457 194635 289095 483730 28.9% 107.0% 51.3% 

 يالمصدر :البنك المركزي المصر
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 30/6/2017جمالي الودائع بالبنوك في إ

 للقطاعات طبقا   ةموزع          

 (    1رسم بياني رقم )  

 

 المصدر :البنك المركزي المصري                                        

 

 30/6/2017في  يالت اإلئتمانيهالقروض والتسهجمالي إ

 األخرىو اإلنتاجية للقطاعات طبقا   ةموزع

 (     2رسم بياني رقم )

 

 المصدر :البنك المركزي المصري                                 
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 : الموازنة العامة  ثانيا  
 

 جنيه بالمليوناألرقام                                       (1جدول رقم )

 الموازنة العامــــــــة للدولة
 موازنة فعلي )مبدئي( فعلي

 التغيير نسبة

2016/2015 2017/2016 2018/2017 

 %26.6 834622 659184 491488 (3+ 2+1)      اجمالي االيرادات

 %30.7 603918 462007 352315  (1)        -:يرادات الضريبيةاإل

 %26.1 285159 226123 190056  )ضرائب عامة(الممتلكاتو ضرائب الدخل

 %37.8 252779 183471 120048 ضرائب القيمة المضافة

 %6.3 36414 34255 28091 الضرائب الجمركية

 %62.8 29566 18158 14120 خرىأ

 %27.9 229561 179494 135630  (2يرادات متنوعة                )إ

 %93.5- 1143 17683 3543 ( 3منح                               )

 %17.1 1207136 1030895 817268 جمالي المصروفاتإ

 %6.4 239955 225513 213721 جور والمرتباتاأل

 %22.7 52065 42450 35662 شراء السلع والخدمات

 %4.2- 110148 115000 51045 ةدعم منتجات بترولي

 %32.7 63095 47535 42738  م السلع التموينيةدع

 %78.9 71606 40024 44941 دعم اخرى

 %29.3 82994 64194 53919 جتماعية إمزايا 

 %20.3 380986 316602 243635 الفوائد

 %7.2 65972 61517 54551 مصروفات متنوعة

 %24.1 135431 109141 69250 ستثمارينفاق اإلاإل

 %45.2- 4884 8919 7806 منح

 %0.2 372514- 371711- 325780- عجز الموازنة

 2708500 4106985 3407721 2708500 الناتج المحلي اإلجمالي

 %12.0- %9.1- %10.9- %12.0- نسبة العجز للناتج المحلي

 وزارة الماليةالمصدر:    
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    (1رسم بياني رقم )      

  

 

 مصدر :البنك المركزي المصريال                                 
 

 (2رسم بياني رقم )       

 
 المصدر :البنك المركزي المصري                                 
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 2017/2018تحليل الموازنة العامة 

 

 2017/2018للعام المالي  همليار جني 372.5دولة لبلغ صافي العجز النقدي بالموازنة العامة ل .1

 1207.1في حين بلغت إجمالي المصروفات ، همليار جني 834.6يرادات حيث بلغت إجمالي اإل

 .همليار جني

 

في  ةعن األرقام الفعلية المحقق %26.6حققت اإليرادات طبقا الرقام الموازنة العامة نمواً قدره  .2

، وذلك همليار جني 603.9لتبلغ  %30.7ة يدات الضريباحيث ارتفعت اإلير 2016/2017

وكذلك ، همليار جني 285لتصل إلى  %26.1متوقعة في ضرائب الدخل بنسبة نظراً للزيادة ال

، في حين من همليار جني 252لتصبح  %37.8الزيادة في ضرائب القيمة المضافة بنسبة 

قتصادية والبنك المركزي الأرباح األسهم في الهيئات اخرى )المنتظر أن ترتفع اإليردات األ

لتصل إلى  %27.9( بنسبة لة بيع السلع والخدماتحصي –وشركات قطاع األعمال العام 

 .همليار جني 229.5

 

من إجمالي  %34.2تعتبر الضرائب العامة أهم موارد الدولة بالموازنة العامة حيث تمثل  .3

، في %27.5ادات المتنوعة بنسبة ثم اإلير %30.3دات تليها ضرائب القيمة المضافة ااإلير

 .ن اإلجماليم %4.4الجمركية  حين تمثل الضرائب

 

، حيث شهدت %17.1ت بالموازنة العامة للدولة بلغت نسبة الزيادة المتوقعة في المصروفا .4

، في حين زاد إجمالي المبلغ همليار جني 239.9لتصبح  %6.4األجور والمرتبات زيادة نسبتها 

رتفعت ا ، كما%22.7بنسبة زيادة  هار جنيملي 52المخصص لشراء السلع والخدمات إلى 

رتفعت         ه كما امليار جني 63لتصبح  %32.7ورة الدعم الموجه للسلع التموينية بنسبة فات

، كذلك حجم همليار جني 82.9لتصل إلى  %29للمزايا اإلجتماعية بنسبة  هةالموج المصروفات

 بزيادة قدرها 2017/2018في نهاية العام المالي  همليار جني 135اإلنفاق اإلستثماري المتوقع  

 .عن مثيله من العام السابق 24.1%
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 ي: الميزان التجار ثالثا  

 

 2017/  2016مليار دوالر للعام المالي  35.4بلغ العجز في الميزان التجاري المصري  .1

 يار دوالر.مل 38.6، حيث كان %8.4درة مسجالً تراجعاً عن مثيله من العام السابق وق

 

حيث  %15.9زيادة نسبتها  2017/  2016حققت الصادرات المصرية في نهاية العام المالي  .2

، وقد شهدت مليار دوالر في العام السابق 18.7، في حين كانت مليار دوالر 21.6بلغت 

 13مليار دوالر بعد أن كانت  14.9لتصبح  %16.2نسبته  نمواً الصادرات غير البترولية 

 .الر في العام السابقمليار دو

 

خرى أعلى معدالت نمو مقارنة بمعدالت نمو البنود التصديرية األ شهدت الصادرات من الفواكه .3

مليون  762لتصبح  %48رتفعت األسمدة بنسبة مليون دوالر، كما ا 353لتبلغ  %55بنسبة و

ب بنسبة ، وسيارات الركومليون دوالر 301لتصبح  %31مصال بنسبة ، واألدوية واألدوالر

 .مليون دوالر 213لتصبح  18%

 

نهاية  مليار دوالر في 57.1حيث بلغت  % 0.5 هشهدت الواردات المصرية تراجعاً طفيفاً نسبت .4

 ه، على الرغم من أن الواردات غير البترولية شهدت ترجعاً نسبت2017/  2016العام المالي 

ي نهاية العام المالي الر فمليار دو 48مليار دوالر بعد أن كانت  % 45.9لتصبح  4.5%

 11.2لتبلغ  % 21.1ة نسبتها ر، إال أن الواردات البترولية شهدت زيادة كبي2016/ 2015

 .مليار دوالر 9.5مليار دوالر بعد أن كانت 

 

مع مصر  ه، حيث يبلغ حجم تجارتوبي الشريك التجاري األساسي لمصرتحاد األوراليعتبر ا .5

في حين تأتي الدول ، إجمالي حجم تجارة مصر مع العالمن م %29مليار دوالر وبنسبة  22.9

 17.3م وبقيمة قدرها من حجم تجارة مصر مع العال %22العربية في المرتبة الثانية وبنسبة 

، في حين لم مليار دوالر 12.5وبقيمة قدرها  %15.9سيوية بنسبة أل، يليها الدول امليار دوالر

مليار  1.3جمالي وبقيمة قدرها من اإل %1.7ريقية يتجاوز حجم تجارة مصر مع الدول األف

  .دوالر
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 األرقام بالمليون دوالر

 الشركاء 

 التجاريون

 الميزان التجاري حجم التجارة الواردات الصادرات

 معدل النمو 2016/2017 2015/2016 معدل النمو 2016/2017 2015/2016 معدل النمو 2016/2017 2015/2016 معدل النمو 2016/2017 2015/2016

 6035 االتحاد األوربي
7018 16.3% 17416 15884 -8.8% 23451 22902 -2% -11381 -8866 -22% 

 %10 4075- 3707- %7 4501 4195 %8.5 4288 3951 %12.7- 213 244 روسيا االتحادية

الواليات المتحدة 

 %12.6 2915 2588 %41.0 1798 1275 األمريكية
3863 4713 22% 

-1313 -1117 -15% 

 الدول العربية
5750 6419 11.6% 10424 10889 4.5% 16174 17308 7% -4674 -4470 -4% 

 %4- 8982- 9338- %7- 12536 13466 %5.6- 10759 11402 %13.9- 1777 2064 الدول اآلسيوية

دول اوروبية 

 %0.7- 4045 4072 %29.5 1716 1325 اخرى
5397 5761 7% 

-2747 -2329 -15% 

 %18 268- 227- %7 1326 1243 %8.4 797 735 %4.1 529 508 ول األفريقيةالد

 %40- 196- 325- %26- 272 367 %32.4- 234 346 %81.0 38 21 استراليا

 %3 5132- 4972- %20 9490 7936 %13.3 7311 6454 %47.0 2179 1482 أخرى

 %8- 35435- 38684- %4 78809 76092 %0.5- 57122 57388 %15.9 21687 18704 اإلجمالي

 المصري المركزي البنك المصدر:

 

 

 

 

 



72 

 

 

 
 المصدر: البنك المركزي المصري
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 المعدل التغيير 2017/2016 2016/2015 اجمالي الصادرات

 %17 988 6755 5767 (1)   الوقود والزيوت المعدنية               

 %7 107 1652 1545 (2المواد الخام  منها                          )

 7- 46- 590 636 وات رالخض% 

 55 125 353 228 كهاالفو% 

 14 25 203 178 البطاطس% 

 329 46 60 14 القطن% 

 9- 43- 446 489 أخرى% 

 %46 1266 4006 2740 (3)   السلع النصف مصنعة                   

 %7 617 9267 8650 (4)                  -:االسلع تامة الصنع منه

 1 10 771 761 المنسوجات% 

 19- 117- 496 613 األجهزة المنزلية% 

 6- 41- 650 691 جاهزةالمالبس ال% 

 2 7 292 285 منتجات األلبانالجبن و% 

 48 247 762 515 االسمدة% 

 7 12 181 169 األرضياتالسجاد و% 

 31 72 301 229 أدوية وامصال% 

 19- 107- 458 565 أسالك و كابالت% 

 18 32 213 181 سيارات ركوب% 

 11 502 5143 4641 أخرى% 

 %100 3 6 3 (5)           سلع أخرى غير موزعة        

 %16 2981 21686 18705 5+4+3+2+1اإلجمالي  

 در: البنك المركزي المصريالمص                                                                                 األرقام بالمليون دوالر

 

 المعدل التغيير 2017/2016 2016/2015 إجمالي الواردات

 %21.1 2012 11549 9537 (1)     الوقود والزيوت المعدنية            

 %2- 112- 6192 6304 ( 2)                      -:المواد الخام  منها

 26 453 2177 1724 قمح% 

 8 103 1437 1334 ذرة% 

  65 251 640 389 الحديدخامات% 

 32- 919- 1938 2857 أخرى% 

 %9 1312 15750 14438 (3) السلع الوسيطة                           

 %9- 833- 8806 9639 (4السلع االستثمارية                         )

 %28- 1068- 2764 3832 (5السلع االستهالكية المعمرة               )

 %9- 944- 9870 10814 (6)      السلع غير المعمرة                 

 %22- 632- 2191 2823 (7أخرى                                      )

 %0.5- 265- 57122 57387 7+6+5+4+3+2+1اإلجمالي  
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 ات المحلية المنفذةرابعا : االستثمار

 القطاع

 معدل النمو 2017-2016العام المالي  2016-2015المالي العام 
حصة القطاع الخاص من 

 اجمالي االستثمارات
القطاع 
 الخاص

القطاع العام 
 والحكومة

 االجمالي
القطاع 
 الخاص

القطاع العام 
 والحكومة

 االجمالي
القطاع 
 الخاص

القطاع العام 
 والحكومة

 االجمالي

 %77.9 %32.6 %8.2- %51.6 21863 4823 17040 16491 5251 11240 الزراعة والرى

 %67.3 %49.0 %555.4 %8.3 90130 29500 60630 60505 4501 56004 ..)الغاز-)البترولالصناعات االستخراجية

 %93.6 %0.2- %54.1- %8.6 48726 3126 45600 48808 6808 42000 الصناعات التحويلية

 %0.03 %246.6 %267.9 %98.4- 76602 76582 20 22099 20818 1281 الكهرباء والمياه

 %90.7 %8.6 %74.7- %64.3 12684 1184 11500 11676 4676 7000 التشيد والبناء

 %38.1 %16.9 %8.1 %34.5 51116 31616 19500 43742 29242 14500 النقل 

 %91.7 %1.5 %75.4 %2.2- 23992 1992 22000 23636 1136 22500 والمعلومات االتصاالت

 %0.0 %47.3- %47.3- %0.0 15675 15675 0 29730 29730 0 قناة السويس

 %97.2 %8.1 %13.3 %8.0 16661 461 16200 15407 407 15000 التجارة

 %0.0 %63.2- %63.2- %0.0 14 14 0 38 38 0 االجتماعي البنوك والتامين والضمان

 %91.3 %18.6- %120.5 %23.2- 4708 408 4300 5785 185 5600 السياحة

 %82.0 %63.9 %143.9 %52.9 63955 11521 52434 39023 4723 34300 االنشطة العقارية

 %39.3 %25.1 %28.9 %19.6 15538 9438 6100 12423 7323 5100 التعليم

 %53.3 %24.8 %16.5 %33.2 10252 4792 5460 8214 4114 4100 الصحة

 %0.0 %25.5 %25.5 %0.0 8689 8689 0 6926 6926 0 الصرف الصحي

 %50.7 %6.3- %21.5- %15.3 19705 9705 10000 21036 12366 8670 اخرى

 %56.4 %31.4 %51.6 %19.1 480310 209526 270784 365539 138244 227295 اجمالي االستثمارات

     34000 34000  26500 26500 0 تسويات

 %52.6 %31.2 %47.8 %19.1 514310 243526 270784 392039 164744 227295 اجمالي االستثمارات
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خالل العام المالي  المنفذةات االستثمارنسبة كل قطاع من إجمالي 

2016/2017 

 المصدر: البنك المركزي المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 هات المحلية المنفذاالستثمار تحليل

 

ً قدره  هستثمارات المحلية المنفذاللغ إجمالي اب .1 في نهاية العام المالي  همليار جني 514.3مبلغا

 392عن مثيله من العام السابق حيث كان قد بلغ  %31.4، بمعدل نمو قدره 2016/2017

 .همليار جني

 

 270.7من اإلجمالي وبقيمة قدرها  %52.6بلغت حصة القطاع الخاص من تلك اإلستثمارات  .2

ً  همليار جني ، في حين بلغت حصة قطاع األعمال العام عن مثيله من العام السابق %19.1 محققا

محققاً  همليار جني 234.5من اإلجمالي وبقيمة قدرها  %47.4والحكومة والهيئات اإلقتصادية 

 .عن مثيله من العام السابق %47.8 نمو بنسبة

 

ستثمارات حيث بلغت الت المستفيدة من تلك ايعتبر قطاع الصناعات اإلستخراجية أكثر القطاعا .3

عن  %49ره من اإلجمالي محققا بذلك معدل نمو قد %18.8وبنسبة  همليار جني 90.1قيمتها 

ستثمارات ال، وقد شهدت ا%67.3، وقد بلغت حصة القطاع الخاص مثيله من العام السابق

في نهاية  همليار جني 29.5ته الحكومية في هذا القطاع زيادة كبيرة حيث بلغت إجمالي إستثمارا

يليه قطاع الكهرباء  همليار جني 4.5، وقد كان في العام السابق 2016/2017العام المالي 

من  %15.9ه بنسبة مليار جني 76.6إليه  ةستثمارات الموجهالحيث بلغت إجمالي ا هوالميا

ألنشطة العقارية والذي ثم قطاع ا، همليار جني 22.09، في حين لم تتعدى العام السابق اإلجمالي

الستثمارات من إجمالي ا %13.3وبنسبة  همليار جني 63.9، ليبلغ %63.9 بمعدل شهد نمو

، في حين حقق همليار جني 52.4وبقيمة قدرها  %82، وقد بلغت حصة القطاع الخاص المحلية

 .همليار جني 11.5ليصل إلى  %143.9القطاع العام والحكومي نمواً ملحوظاً نسبته 

 

له حيث لم  ةستثمارات المحلية الموجهاللألسف مازال القطاع السياحي يشهد تراجعاً في حجم ا .4

متراجعاً بذلك عن مثيله من العام  همليار جني 4.7من اإلجمالي وبقيمة قدرها  %1تتعدى نسبته 

وبقيمة  %91.3ستثمارات الوتبلغ حصة القطاع الخاص من تلك ا %18.6 بنسبة الماضي

 .همليار جني 4.3قدرها 
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 ً  األجنبي المباشر: االستثمار خامسا
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  األجنبي المباشراالستثمارخامسا :  

 

 2017/ 2016مليار دوالر في نهاية العام المالي  7.9ستثمار األجنبي المباشر البلغ صافي ا .1

مليار دوالر حيث  6.9بلغ  من العام السابق والذي هعن مثيل %14.2محققاً معدل نمو نسبته 

الستثمارات للخارج ، في حين بلغت امليار دوالر 13.3ة للداخل ستثمارات المتدفقالبلغ إجمالي ا

 .مليار دوالر 5.4

 

 2016/2017ستثمارات المباشرة لعام المن حيث إجمالي ا ىتحتل المملكة المتحدة المرتبة األول .2

من اإلجمالي تليها بلجيكا بإجمالي إستثمارات  %41.2مليار دوالر وبنسبة  5.5بقيمه قدرها 

، ثم الواليات المتحدة األمريكية بقيمة %14.9مليار دوالر وبنسبة قدرها  1.98مباشرة قدرها 

 من اإلجمالي.  %13.7مليار دوالر وبنسبة  1.8

 

، والرتريليون د 1.452اخل عالمياً ستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة للداليبلغ إجمالي ا .3

ستثمارات الواليات ، حيث يبلغ متوسط ا%0.55صة مصر من تلك اإلستثمارات التتعدى ح

، في %0.6مليار دوالر سنويا، وتبلغ نسبة مصر في حدود  299ة بالخارج المتحدة األمريكي

مليار دوالر  18تقدر  ستمارات البلجيكية المتدفقة للخارج والتيالحين تبلغ حصة مصر من ا

ً ستثمارات الصينية المتدفقة ال، كما بلغت متوسط ا%10.8نسبة  مليار  183للخارج سنويا

 .%0.08ال تتعدى حصة مصر منها دوالر و
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 UNCTAD -المصدر :البنك المركزي المصري 

 

 

 

 

 

 

 

 صافي االستثماراألجنبي المباشر

 2017يونيه  2016يونيه  الدول
متوسط حجم االستثمار 
 المباشر للخارج سنويا

حصة مصر من تلك 
 االستثمارات

 %0.61 299003 1833 883 لمتحدة االمريكيهالواليات ا

 غير محدده غير محدده 5502 5945 المملكه المتحده

 %10.88 18269 1988 678 بلجيكا

 %0.93 57327 536 251 فرنسا

 %0.13 173657 219 246 هولندا

 %0.43 34557 148 202 المانيا

 %5.33 15711 837 1329 االمارات

 %4.12 8358 344 313 السعوديه

 %0.08 183100 151 119 الصين

 %0.45 27274 123 224 كوريا

 %0.06 145242 93 90 اليابان

 %0.05 23888 12 18 سنغافوره

 %0.48 30648 148 128 سويسرا

 %0.32 435428 1415 2103 اخرى

   13349 12529 اجمالي االستثمارات 

   5433 5596 استثمارات للخارج  )تطرح (

 %0.55 1452462 7916 6933 ستثمارات االجنبيه المباشرهصافي اال

 %0.61 299003 1833 883 الواليات المتحدة االمريكيه

 غير محدده غير محدده 5502 5945 المملكه المتحده
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 2016/2017جمالي االستثمار المباشر للعام المالي إ

 سبة استثمار الدول المستثمرةمقسمة طبقا  لن

 

 

 UNCTAD -المصدر :البنك المركزي المصري 
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 ً  اإلجمالي : الناتج المحليسادسا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017رير السنوي التق                             
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



83 

 

 االجمالي : الناتج المحليسادسا  

 

لغ ، حيث ب2016/2017ي نهاية العام المالي ف %3.6بلغ معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي  .1

. وتبلغ %1.3طاع األعمال العام والحكومي ، أما بالنسبة لق%4.8معدل النمو للقطاع الخاص 

من  2016/2017للعام المالي  %67حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي 

 .هتريليون جني 1.324اإلجمالي وبقيمة قدرها 

  

عات التحويلية أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة يعتبر قطاع الصنا .2

وتبلغ حصة القطاع الخاص  %2.1محققاً معدل نمو  همليار جني 307وبقيمة قدرها  15.6%

ه محققاً معدل نمو مليار جني 267.8وبقيمة قدرها  %13.6، يليه قطاع التجارة بنسبة 70.6%

، ثم قطاع الصناعات اإلستخراجية بنسبة %94.5لخاص طاع اوتبلغ حصة الق %5.2قدره 

وتبلغ حصة  %1.8متراجعاً عن العام الماضي بنسبة  همليار جني 233وبقيمة قدرها  11.8%

من اإلجمالي  %11.1، في حين بلغت حصة القطاع الزراعي والري %23.7القطاع الخاص 

ً معدل نمو قدره همليار جني 219.7وبقيمة قدرها  وتبلغ حصة القطاع الخاص  %3.2، محققا

، %1.7في الناتج المحلي اإلجمالي  هتأما عن قطاع السياحة فلم تتعدى نسبة مساهم، 99.9%

 .%99وتبلغ حصة القطاع الخاص  %3.9محققاً معدل نمو قدره  همليار جني 32وبقيمة قدرها 

 

 %13.4مو قدره تصاالت والمعلومات أكبر القطاعات نمواً حيث حقق معدل نيعتبر قطاع اإل .3

وتبلغ حصة القطاع  %3.6وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي  همليار جني 70.1ليبلغ 

مليار  105.7ليبلغ  %9.5، يليه قطاع التشييد والبناء محققاً معدل نمو قدره %81.3الخاص 

 . %89.9من اإلجمالي وتبلغ حصة القطاع الخاص  %5.4جنية وبنسبة مساهمة 

 

في نهاية جنيه تريليون  3.470ناتج المحلي اإلجمالي قد بلغ الن ( نجد أ1لجدول رقم ) وبالنظر .4

، وقد %97، حيث بلغ إجمالي اإلستهالك )العام والخاص( نسبة 2016/2017العام المالي 

فقد بلغ  ه، وبناء علي%94.5من العام السابق حيث كانت  رتفعت تلك النسبة مقارنة بمثيلتهاا

اً عن العام السابق حيث كان متراجع 2016/2017 العامعن  %3المحلي معدل اإلدخار 

إال  ،%15ي العامين وذلك في حدود الـ ثبات ف هستثمار شبالفي حين شهدت معدالت ا ،5.5%

بين الصادرات والواردات السلعية والخدمية شهدت زيادة كبيرة في عام  هأن الفجو

من الناتج المحلي اإلجمالي بعد أن  %12صل إلى عن مثيلتها من العام السابق لت 2016/2017

.المحلي اإلدخار في العام السابق وهو ما أثر بالسلب على تراجع معدل %9.5كانت 
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ةاألرقام بالمليون جني                                                             )باألسعار الثابتة(بتكلفة عوامل االنتاج الناتج المحلي اإلجمالي موزعا حسب القطاعات   

 

2015/2016 2016/2017  معدل النمو 

 اإلجمالي الخاص العام
حصة القطاع 

 الخاص
 اإلجمالي الخاص العام

حصة القطاع 

 الخاص
 اإلجمالي الخاص العام

 %3.2 %3.2 %5.7 %99.92 219744 219578 166 %99.93 212844 212687 157 الزراعة والرى

 %1.8- %1.4- %1.9- %23.79 233310 55515 177795 %23.70 237577 56316 181261 اجيةالصناعات االستخر

 %2.1 %3.5 %1.3- %70.61 307403 217064 90339 %69.60 301204 209629 91575 الصناعات التحويلية

 %1.9 %1.7 %1.9 %13.79 33606 4634 28972 %13.81 32989 4556 28433 الكهرباء

 %3.9 %3.8 %3.9 %10.02 12421 1245 11176 %10.03 11956 1199 10757 المياه

 %9.5 %9.6 %9.0 %89.95 105703 95077 10626 %89.89 96495 86742 9753 التشيد والبناء

 %5.3 %5.2 %5.7 %81.08 88266 71570 16696 %81.15 83815 68014 15801 النقل والتخزين

 %13.4 %13.4 %13.4 %81.31 70174 57057 13117 %81.31 61905 50337 11568 االتصاالت والمعلومات

 %1.4 %0.0 %1.4 %0.00 33210 0 33210 %0.00 32754 0 32754 قناة السويس

 %5.2 %5.3 %4.6 %94.53 267877 253216 14661 %94.49 254517 240499 14018 التجارة

 %4.0 %4.3 %3.8 %40.75 77911 31749 46162 %40.62 74914 30431 44483 البنوك

 %4.0 %4.2 %4.0 %23.79 14827 3528 11299 %23.76 14256 3387 10869 التامينات االجتماعية والتأمين

 %3.9 %4.0 %10.1- %99.06 32178 31876 302 %98.92 30973 30637 336 السياحة

 %5.2 %5.2 %4.0 %98.90 190898 188798 2100 %98.89 181515 179496 2019 االنشطة العقارية

 %3.0 %0.0 %3.0 %0.00 190959 0 190959 %0.00 185447 0 185447 الحكومة العامة

خدمات التعليم والصحة والخدمات 

 %4.0 %4.0 %3.3 %97.35 95698 93163 2535 %97.33 92039 89585 2454 -الشخصية وهي:

 3.9 %3.9 %0.0 %100.00 35063 35063 0 %100.00 33752 33752 0 التعليم% 

 3.8 %3.9 %3.2 %95.00 44589 42360 2229 %94.97 42941 40782 2159 الصحة% 

 4.6 %4.6 %3.7 %98.09 16046 15740 306 %98.08 15346 15051 295 اخرى% 

 %3.6 %4.8 %1.3 %67.07 1974185 1324070 650115 %66.32 1905200 1263515 641685 االجمالي العام
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 عوامل االنتاجلتكلفة اهمة كل قطاع طبقا  نسبة مس       

 المصدر: البنك المركزي المصري
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 GDP% 2017يونيه    2016يونيه   الناتج المحلي االجمالي سعر السوق

 3470 2709 (1الناتج المحلي االجمالي سعر السوق )

  A+B           (2 ) 2561 3363اجمالي االستهالك   

 A 2251 3013 87%ص     االستهالك النهائي الخا

 B 310 350 10%االستهالك النهائي العام         

 %15 530 408 (3االستثمار  والتغير في المخزون     )

 %3 107 148 (       2-1االدخار المحلي          )

   566 280 الصادرات )سلعيه وخدمية(

   988 539 واردات    ) سلعية وخدمية(

   422- 259- ادرات والوارداتالفجوة بين الص

 (1جدول رقم )
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 2016/2017لعام  الناتج المحلي اإلجمالي موزعا طبقا للقطاعات           

 في الناتج المحلي االجمالي اهمة كل من القطاع العام والخاصنسبة مس

 2015/2016لعام 

 

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                                              

 

 في الناتج المحلي االجمالي  ل من القطاع العام والخاصنسبة مساهمة ك

 2016/2017لعام 

 

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                              
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 ً  الدين الخارجيو المحليالعام :الدين سابعا
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 الدين الخارجيو المحليالعام  الدين:  سابعا  

 هجني بالملياراالرقام 

 2017حتى نهاية يونية الدين العام المحلي 

  1 -  2التغير  2 1

 ةنسب قيمة 2017 يونيه 2016يونيه 

 %32 734 3024 2290 االرصدة من السندات واالذون

 %5550 333- 339- 6- صافي ارصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي

 %113 118 222 104 صافي مديونية الهيئات االقتصادية

 %9 28 337 309 صافي مديونية بنك االستثمار القومي

 %0 0 0.3 0.3 مين االجتماعيأتسهيالت ائتمانية من صندوق الت

 %0 0 0 0.0 اقتراض من جهات اخرى

 %80- 0.8- 0.2 1 شهادة المصري الدوالرية

 %8 6 84 78 المديونية البينية  )تطرح(

 %21 540.2 3160.5 2620.3 اجمالي الدين العام المحلي

   3470 2709 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاريه

   %91.1 %96.7 حلياجمالي الدين الي اجمالي الناتج الم

 المصدر: البنك المركزي المصري                                                                                                           

 دوالر بالمليوناالرقام 

 2017 يونيهحتى نهاية  الخارجىالدين 

  1 -  2التغير  2 1

 نسبة قيمة 2017 يونيه 2016يونيه 

 5249 القروض المعاد جدولتها
4252 -997 -19% 

 %4 272 6572 6300 واخرى(...)نادي باريس القروض الثنائيه

 %54 7663 21752 14089 المؤسسات الدوليه واالقليميه

 %109 3386 6505 3119 تسهيالت الموردين

 %157 5492 8985 3493 سندات وصكوك مصريه

 %14 2237 18537 16300 ودائع طويلة االجل

 %75 5256 12274 7018 تسهيالت(...ديون قصيرة االجل)ودائع

 %21- 40- 155 195 مديونية القطاع الخاص

 %42 23269 79032 55763 اجمالي الدين الخارجى

 

 

 



90 

 

 

 2017 يونيه 30الدين الخارجى موزعا طبقا للجهات الدائنه في 

 
 (1الرسم البياني رقم )
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 الدين الخارجيو المحليالعام  الدين تحليل
 

 2016/2017في نهاية العام المالي  هتريليون جني 3.160بلغ إجمالي الدين العام المحلي  .1

رتفعت المديونية حيث ا %21ام السابق وبنسبة زيادة عن الع همليار جني 540وبزيادة قدرها 

تريليون  3.02مليار جنية لتصل إلى  734وبقيمة قدرها  %32من السندات واألذون بنسبة 

، في حين هتريليون جني 1.84حيث بلغ إجمالي المديونية من السندات على الخزانة العامة  هجني

 .هتريليون جني 1.185بلغت المديونية من األذون على الخزانة العامة 

 

حيث بلغت تلك النسبة  شهدت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي تراجعاً إيجابياً  .2

 .%96.7، في حين كانت في العام السابق 2016/2017في نهاية العام الحالي  91.1%

 

، حيث 2016/2017في نهاية العام المالي مليار دوالر  79.03بلغ إجمالي الدين الخارجي  .3

 ر.مليار دوال 23.2عن العام السابق وبقيمة قدرها  %42رتفعت المديونية الخارجية بنسبة إ

 

تتراوح المديونية المتوسطة  حين من اإلجمالي في %15.5حوالي تبلغ المديونية قصيرة األجل  .4

من المؤسسات الدولية رتفعت قيمة القروض الممنوحة إحيث  %84.5جل بنسبة وطويلة األ

رتفعت المديوينة على السندات المصرية مليار دوالر، في حين ا 21.7لتصل إلى  %54ة بنسب

العام مليار دوالر في نهاية  8.98مليار دوالر لتصل إلى  5.6بالخارج بقيمة قدرها المطروحة 

 .2016/2017المالي 
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 ميزان المدفوعات : ثامنا  

مليار  13.7ه مبلغاً قدر 2017/  2016بلغ الفائض في ميزان المدفوعات في نهاية العام المالي  .1

، بعد أن كان قد بلغ العجز في ادة اإلحتياطي لدى البنك المركزيدوالرمحققاً طفرة كبيرة في زي

مليار دوالر، حيث تجاوزت الموارد الدوالرية في  2.8مبلغاً قدره  2016/  2015العام المالي 

يلتها من العام عن مث %17 مليار دوالر محققة بذلك زيادة نسبتها 88مبلغ  2017/  2016عام 

مليار  74.5مبلغ  2017/  2016، في حين بلغت اإلستخدامات الدوالرية عن عام الماضي

 داً عن مثيلتها في العام السابق .ج وبتراجع طفيفدوالر 

 
 2017/  2016في نهاية العام المالي مليار دوالر  35.4بلغ العجز في الميزان التجاري  .2

مليار دوالر في حين حقق  38.6حيث كان  % 8.4ابق بنسبة متراجعاً عن مثيلة من العام الس

من العام  عن مثيله % 15.8مليار دوالر وبزيادة نسبتها  2.4 هالميزان الخدمي فائضاً قدر

ه كما حققت التحويالت من الخارج معدل نمو قدر ،مليار دوالر 2حيث كان قد بلغ ، السابق

ت العام الماضي في حين كان، مليار دوالر 17.4 الماليحيث بلغت في نهاية العام  4.1%

 .مليار دوالر 16.8

 
ليصبح مقدار  %21.5كل ما سبق ساهم في تراجع العجز في رصيد المعامالت الجارية بنسبة  .3

 مليار دوالر في العام السابق. 19.8ن كان أمليار دوالر بعد  15.5الي مالعجز عن العام ال

 
، حيث بلغت اإلستثمارات التهادمباشرة طفرة كبيرة في معستثمارات المباشرة وغير الالشهدت ا .4

في ، 2017/  2016نهاية العام المالي  مليار دوالر في 15.9غير المباشرة في المحافظ المالية 

سثمارات ال، كما شهدت امليار دوالر في العام الماضي 1.3 هقد شهدت تراجعاً قدر كانت حين

 6.9 نةً مليار دوالر مقار 7.9في نهاية العام الحالي  حيث بلغت %14المباشرة زيادة نسبتها 

 .2016/  2015ام مليار دوالر في نهاية ع

 
 من حيث األهمية النسبية للموارد ىستثمارات غير المباشرة والمباشرة المرتبة األولالتحتل ا .5

ين حويالت العاملفي حين بلغت نسبة التحويالت )خاصةً ت، %24الدوالرية وذلك بنسبة قدرها 

في حين تأتي السياحة في المرتبة ، %17ليها الصادرات غير البترولية ، ي%19.8بالخارج ( 

 .%5األخيرة بنسبة 

 
همية النسبية لإلستخدامات الدوالرية بنسبة قدرها واردات المرتبة األولي من حيث األكما تحتل ال .6

خرى بالميزان ، يليها المدفوعات اآل(%15، بترولية %61ير البترولية )غ %76حوالي 

 النقل( –)سداد عوائد اإلستثمار السفر  %19.7الخدمي بنسبة قدرها 
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 2016/2017 لعام الدوالرية بالموارد تحليلي بيان

 

 2016/2017 لعام الدوالرية باالستخدامات تحليلي بيان

 
 المصري المركزي البنك المصدر:                                                                                                                              
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 االرقام بالمليون دوالر                          2016/2017 المالي ميزان المدفوعات للعام

 2016\2017 2015\2016 : الميزان التجارياوال  

 6548 5674 الصادرات البترولية

 15139 13030 الصادرات األخرى

 21687 18704 إجمالي الصادرات

 11196 9294 الواردات البترولية

 45925 48094 الواردات األخرى

 57121 57388 إجمالي الواردات

 35434- 38684- (        1)               الواردات(      -الصافي )الصادرات 

 ثانيا : الميزان الخدمي

 4379 3767 السياحة

 4945 5122 سويسقناة ال

 7770 7587 إيرادات اخرى

 17094 16476 إجمالي المتحصالت

 14706 14414 إجمالي المدفوعات

 2388 2062 (                                  2)        المدفوعات(         –الصافى )المتحصالت 

 ثالثا : التحويالت

 17453 17077 العاملين في الخارج

 130- 388- خاصة أخرى

 149 101 الرسمية

(                            3إجمالي التحويالت                                     )

          (3(()3) 

16790 17472 

 15574- 19832- (4)        (        3+2+1رصيد المعامالت الجارية )

 رابعا : الحسا ب المالي

 7916 6933 المباشر للداخل االستثمار

 15985 1287- في المحافظ المالية بالداخل االستثمار

 175- 164- المباشر للخارج االستثمار

 208 192 في المحافظ المالية للخارج االستثمار

 2522- 8542 الخصوم(، استثمارات اخرى )االصول

 21412 14216      (5)    االجمالي                                           

 اإلقتراض
 10402 9868 سحوبات

 2667 2765 سداد 

                       (  6)                   الصافى                              

                    (6  ) 

7103 7735 

 29147 21319 (7) (                     6+5)اجمالي الحساب المالي 

 113- 141-      (8)    أسمالي                       خامسا :الحساب الر

 13460 1346 (8+7+4) صافي موارد واستخدامات ميزان المدفوعات

 258 4159-     صافى السهو والخطأ                                

 البنك المركزي لدى االحتياطى في والنقص الزيادة

hgلاالhg(8+7+6+5+4)لمركزىاال      

(4+5+6+7+8              )          

(4+5+6+7+8) 

-2813 13718 
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تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد على أن  2017/ 2016ادية للعام المالي شهدت المؤشرات اإلقتص .1

راعي البعد بداية جديدة تشهد من خاللها تنمية إقتصادية شاملة ت مصر تخطو بثبات نحو

ً بعض من تلك المؤشرات التى ظهرت نتيجة إتخاذ  ،اإلقتصادي واإلجتماعي ونستعرض سويا

ة والتى سوف نشعر بتأثيرها بصورة أكبر في السنوات ن القرارات اإلقتصادية الجريئمجموعة م

 القلية جداً القادمة.

 

تجاوز  2016/2017دوالري في نهاية العام المالي  أن ما حققه ميزان المدفوعات من فائض .2

ا قرار دوالر ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى القرارات المتتابعة التى صدرت ومنهمليار  13الـ 

قرار رفع سعر الفائدة لدى البنوك  –ستيرادية ال، وقرار تنظيم العمليات اتحرير سعر الصرف

، ثر إيجابي على الحصيلة الدوالرية، إال أنه كان له أما يمكن أن يكون عليه من تحفظات رغم

، %15.9جع العجز في الميزان التجاري نظراً لنمو الصادرات المصرية بنسبة ونتيجة لذلك ترا

ً في  ً طفيفا ً للمؤشرات األولية للعام المالي حين شهدت الواردات ترجعا ، ومن المنتظر طبقا

ع زيادة أن يشهد العجز تراجعاً كبيراً نظراً للتراجع المتزايد في حجم الواردات م 2017/2018

 .المصريةمتوقعة للصادرات 

 

، حيث كان حجم تجارة الماضيةشهد الهيكل التجاري لمصر تغيرات كثيرة خالل العشر سنوات  .3

المتحدة  ومع الواليات، %40أكثر من  2008/2009بي في عام مع اإلتحاد األورومصر

التحاد فقد تغير بشكل كبير حيث تراجع ا ، أما الوضع حالياً %11والدول العربية  18%

رتفعت التجارة مع ، في حين إ%6واليات المتحدة إلى ، وال%29إلى نسبة  األوروبي ليصل

وعلى الرغم من ذلك مازالت القارة األفريقية ال تحظى باإلهتمام  %22الدول العربية لتصل إلى 

 .%1.7الواجب حيث شهد حجم التجارة معها ثبات في النسبة والتى لم تتعدى 

 

المباشرة منحصرة في مجال الغاز والبترول وعلى الرغم جنبية ألستثمارات االأغلب ا تما زال .4

من أهمية تلك اإلستثمارات إال أن الجمعية تؤكد على ضرورة وجود تنوع في طبيعة 

الخروج يات لألسواق ذات القدرة العالمية على ت المستهدفة والعمل على وضع أولوماراثستالا

ع المستثمرين لتلك األسواق من خالل ، ودراسة كيفية التعامل مبإستثمارات مباشرة للعالم

، ثقافة التعامل معهم والقدرة على التحدث بلغتهم وضرورة ماماتهمالتعرف عن قرب على إهت

 توصيات عامة
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رائهم وأفكارهم ألعقد لقاءات دورية مع السفراء والممثليين التجاريين لتلك األسواق واإلستماع 

 .لديهم حول مناخ اإلستثمار في مصروبعض التحفظات التى 

 

ع السبب الرئيسي ويرج %43.3دائع بالبنوك طفرة كبيرة في معدالت النمو تجاوزت وشهدت ال .5

 : لتلك الطفرة إلى

 من البنك المركزي والتى إستهدفت تقليص حجم السيولة  ةإرتفاع أسعار الفوائد المقرر

 رتفاع المغالى فيهالم الناتج عن تحرير سعر الصرف واباألسواق للسيطرة على التضخ

 .ي أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة لهذا القرارف

 المصري وإرتفاع أسعار الفائدة ساهم في قيام الكثير من المواطنين  هإنخفاض قيمة الجني

 .رية على التنازل عن تلك الحصيلةالذين لديهم حصيلة دوال

 مقومة قد تضاعفت قيمة الودائع بالعملة األجنبية فسعر الصرف نظراً أيضاً لتحرير

 .لكبيرةمما ساهم أن تشهد الودائع تلك الطفرة ا هبالجني

 

تعتمد بشكل أساسي على خالل األعوام القادمة  ةعلى الرغم من أن الخطة اإلستراتيجية للدول .6

من الجهد لتهيئة ة الكثير، وتبذل الدولة والحكوملمصر الغذائية هالقطاع الزراعي لتغطية الفجو

أكبر لهذا القطاع  اهتمامأن القطاع المصرفي يجب أن يولي ا لزراعي إالالبيئة المناسبة للتوسع ا

 .لتحقيق األهداف المرجوه منه تهالحيوي الهام وخلق آليات جديدة تساهم في تنمي

 

مؤشرات اإليجابية يأتي جموعة من الم 2017/2018لدولة للعام المالي شهدت الموازنة العامة ل .7

 : على رأسها

 12لناتج المحلي اإلجمالي على مدى الثالثة أعوام الماضية من تراجع معدل العجز ل% 

 .2017/2018في نهاية العام المالي  %9.1ليصل إلى  %10.9إلى 

 يبلغ قتراض لز النقدي المحقق بعد إستبعاد أثرالفوائد المدفوعة على اإلكما تراجع العج

، ليحقق 2016/2017ه في عام مليار جني 55، و 2015/2016مليار جنيه في  82

 .همليار جني 8قدره  2017/2018في موازنة  امتوقع افائض

 

مالي واإلداري بشركات الالهيكل إلصالح  ىعطاء أولوية قصوإوتؤكد الجمعية على ضرورة   .8

عمالها وإنعكاسها اإليجابي على إيرادات الموازنة أقطاع االعمال العام وأثر ذلك على نتائج 

 .العامة
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اإلداري للدولة بما كيز على تحسين ورفع كفاءة الجهازلخدمة المدنية والترأهمية تفعيل قانون ا .9

عتماد بشكل أساسي على الكفاءة والقيادة الرشيدة الداء هذا الجهاز واأ ىيساهم في تحسين مستو

 .لضمان القضاء على البيروقراطية والفساد والتوزيع األمثل لألجور والمرتبات على من يستحق

 

تحرير  ىدأالدولة في توفير أهم السلع اإلستراتيجية على االستيراد من الخارج فقد عتماد النظراً  .10

وإيماناً من الجمعية ، على المواد البترولية والغذائية الدعم خاصةً  سعر الصرف إلى زيادة عبء

التى تتخذها الدولة  تننا نؤيد كافة الخطوا، فإبأهمية إستكمال مسيرة اإلصالح اإلقتصادي

 .همنظومة ترشيد الدعم والوصول إلى مستحقي ستكمالال

 


