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 اطالعات  کلی 
:در مرز دریای مدیترانه بین لیبی و نوار غزه و در مجاورت دریای  در شمال آفریقا و موقعيت جغرافيايي

 سرخ شمال سودان واقع شده است. 

 متر مربع 1011100.1 :مساحت 

 :( 6112انک جهانی، میلیون نفر )چهاردهمین کشور جهان، طبق آمار ب 7.09 جمعيت 

 پتروشیمی، گاز طبیعی، سنگ آهن، فسفات، منگنز، سنگ گچ، سنگ آهک، سرب، پنبه نسوز  :منابع طبيعي 

 درصد( 11درصد(، مسیحی ) 71اسالم، اکثرا اهل سنت ): مذهب 

 :عربی  زبان رسمي 

 :جمهوری نوع حکومت 

 عبدالفتاح السیسی:  رئيس جمهور 

  :6112 -است جمهوریریانتخابات بعدی 

 :قاهره پايتخت 

 پوندواحد پول : 

 (6112)میلیارد دالر  332: توليد ناخالص داخلي 

 متوسط رو به پایینگروه درآمدی : 

  :(6112)دالر  3021درآمد سرانه 

 جات و سبزیجات، پنبه، منسوجات، تولیداتنفت خام و فرآورده های پتروشیمی، میوه :اقالم مهم صادرات 

 فلزی، مواد شیمیایی، مواد غذایی

 آالت و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، تولیدات چوبی و سوختماشین: اقالم مهم واردات 

 درصدف ترکیه  9درصد، ایتالیا  2درصد، عربستان سعودی  11: امارات متحده عربی شرکای مهم صادرات

 درصد. .درصد، ایاالت متحده  2

 0درصد، ترکیه  .درصد، ایتالیا  .درصد، ایاالت متحده  2درصد، آلمان  10: چین اتشرکای مهم وارد 

 درصد.
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 نقاط قوت و ضعف: 

 نقاط قوت: 

 بازار بزرگ داخلی و جایگاه استراتژیک بین خاور میانه و بازارهای آفریقایی 

  ،اقتصاد نسبتا متنوع، منابع مولد ارز خارجی شامل نفت و گاز، گردشگری، درآمدهای کانال سوئز

 درآمد کارگران و تولیدات

 بر سرمایه و کاهش یارانه ها احات مالی در کنار نرخ ارز شناور، تسهیل نسبی کنترلتحقق اصال 

  تسهیل بازپرداخت بدهی خارجی 

 نقاط ضعف:  

 ای  وضعیت سیاسی ناپایدار و تنشهای منطقه 

 فقر و کمبود فرصتهای شغلی 

 .تحوالت سیاسی طوالنی مدت بهبود عملکرد اقتصادی را با کندی مواجه کرده است 

 

  :و چشم انداز ريسك تحليل

 دولت مصر اجرای برنامه اصالاحات اساسی با هدف رونق اقتصادی، ارتقاء محیط کسب  6110ر سال د

کار و نیل به یک رشد متوازن و جامع را آغاز نمود. این برنامه ها بر متعادل نمودن ابعاد اقتصاد  و

کاهش یارانه انرژی، مهار رشد باالی احقوق  کالن متمرکز بود که شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده،

 شدند. و دستمزد و آزادسازی پوند مصر می

 آنهاشاخصهای مهم اقتصادی و پیش بینی                                             
  5102 5102 5102 عنوان

 )پیش بینی(
5102  

 )پیش بینی(

0/. 0 3/0 39/0  رشد تولید ناخالص داخلی)%(   

 .6 31 1309 11 نرخ تورم)%(

 -11 -11 -16 -00/11 تراز مالی ) درصد از تولید ناخالص داخلی(

 .7 72 79 27 بدهی عمومی)درصد از تولید ناخالص داخلی(

 -6 -0 -./2 -9/3 احساب جاری ) درصد از تولید ناخالص داخلی(

 .3 62 19 .1 ) درصد از تولید ناخالص داخلی(بدهی خارجی

 بع: اولر هرمس، آمارهای کشوریمن
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 در این کشور رخ داد که هدف از اجرای آنها،  توجهی اصالاحات ساختاری قابل 6112نوامبر  ماه در

تنی بر اقتصاد مب یک به سرمایه، کنترل باال و های یارانه ثابت، ارز اقتصادی مبتنی بر نرخ عبور از مدل

المللی پول، بین صندوق طریق از مالی تامین به و نیاز با توجه به کمبود سطح نقدینگی .باشدمی بازار

 مالی بازگشت نماید.  توانست به بازارهای همزمان با پذیرش شرایط صندوق توسط دولت، این کشور

 این امر سبب شد تا  و، نرخ شناور ارز را اعالم نمود 6112 سال نوامبر ماه اوایل دولت مصر در

ماه پوشش واردات کاهش  3میخکوب شدن پوند مصر به دالر آمریکا که ذخایر ارزی را به کمتر از 

بوده است. گرچه این اقدامات سبب  هایارانه شدید داده بود، خاتمه یابد. اقدام مهم دیگر، کاهش

هر چه بیشتر  افزایش اول آنکه با .باشد در برداشته نتیجه دو توانندمیشوند اما میافزایش قیمتها 

-از بین می جاری، احساب افتد و شکافاتفاق می واردات افت شدید در احجم واردات، هایهزینه

 کمک شایانی نماید.   کشور مالی کسری کاهش تواند بهمی هارود. دوم آنکه قطع یارانه

 نرخ افزایش و رمتو نرخ افزایش ،فوق ساختاری های برنامه اجرای از ناشی عمده ریسک 

 در که امنیتی های نگرانی ریسک با ریسک، این. است اجتماعی نارضایتی نتیجه در و( %16)بیکاری

 . است شده همراه، کرده دار خدشه را سیاسی ثبات اخیر سالهای

 سال  سه طول را در پول المللیبین صندوق میلیارد دالری وام 16 دولت مصر توانست بسته

، بازگشت موفقیت 6119 ژانویه ماه میلیارد دالر اوراق قرضه، در 0و با صدور  بازپرداخت نماید

را  واردات از ماه 2ارزی خارجی، بیش از  آمیزی به بازار سرمایه داشت. این در احالی است که ذخایر

رفع برخی از  به همچنین نقدینگی کاهش یافته است. این تحوالت پوشش داده و فشارهای

 خارجی کمک نموده است. گذاریای و کاهش موانع سرمایهمحدودیتهای سرمایه

 درصد تولید ناخالص داخلی برسد  2/0به  6119-12شود کسری احساب جاری در سال بینی میپیش

رود بهبود رقابت ناشی درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. انتظار می 2/3به  6112-17و در سال 

وری ناشی از اصالاحات به رونق صادرات منجر شده و واردات را اهش ارزش پول و افزایش بهرهاز ک

 .محدودتر نماید

 میلیارد دالر  31میلیارد دالر و  31به ترتیب به  6112و  6119المللی در سال رود ذخایر بینانتظار می

یل افت بیش از احد انتظار که این موضوع به دل رسیددرصد  33 به 6119در ژوئن نرخ تورم برسد. 

ارزش پول است. با رفع اثرات اولیه افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت انرژی که منجر 

ریزی بازگشت به مسیر برنامه 6119-12شود تا پایان سال بینی میپیش ،به تنگناهای مالی اخیر گردید

 گردد.شده، عملی 
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  19 هایسالاقتصادی این کشور در رشد شود پیش بینی می ل،المللی پوصندوق بینگزارش بر اساس-

تولید همچنین برنامه تقویت مالی، باال بودن  باشد.درصد  0/.و  3/.به ترتیب  6119-12و  6112

شود بدهی پیش بینی میبر این اساس . بخشدمیانداز بدهی را بهبود چشم ،ناخالص داخلی اسمی

درصد تولید ناخالص  22به  6112-19اخالص داخلی در سال درصد تولید ن 72از  عمومیناخالص 

برسد. لیکن وضعیت  6161-61درصد تولید ناخالص داخلی در سال  92و  6119-12داخلی در سال 

 .یابدگردشگری با بهبود شرایط امنیتی بهبود می

 

 مبادالت تجاری ج.ا.ايران با مصر:

به میلیون دالر()ارقام نمودار مبادالت تجاری ج.ا.ايران با مصر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهن از تمام نیمه محصوالت، گرید نساجیمایع،  پروپانمایع،  بوتان: (.137)مصراقالم مهم صادرات ايران به 

سنگ های مرمر ، پسته، متانول )الکل متیلیک(موسوم به کلینکر،  نشده پودر های ممزوج، سیمان غیر فوالد یا

 پلی استیرنای، جادهقطعات کامیون،کامیونت و کشنده  خشک کرده،انگور، وسنگ های تراورتن کار نشده

الستیک  روشنایی، وسایل قطعات و پتاسیم، اجزا پرتقال، سولفات(: .137)اقالم مهم واردات ايران از مصر

، پودر زغالهای چوبکود احیوانی یا نباتی،  ،سولفات پتاسیم طبیعی، یا سنتتیک پلیمرهای، رویی چرخ 

 زمینی جزا وقطعات وسایل نقلیه هوایی یاا ،قالبگیری
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 : مصررتبه بندی ريسك کشوری 

 قرار  دارد. (پر ریسک) 2 همکاری اقتصادی و توسعه( در گروه)سازمان  OECDاین کشور در گروه بندی 

 :سياست پوشش صندوق

ش سقف پوشپرریسک( قرار داشته و در احال احاضر کشور مصر در گروه شش ریسک کشوری صندوق )

میلیون دالر تعیین گردیده است. ضمناً برای پوشش اعتبارات میان  .9اعتبارات کوتاه مدت این کشور به مبلغ 

 آید.میلیون دالر بررسی موردی بعمل می 1.1و بلند مدت به مبلغ 
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                           مودارهای ضميمه:ن

 )ميليون دالر(مصرگذاری مستقيم جذب شده توسط سرمايه                               

                      

 
                           

                 

 (میلیون دالر) مصراعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتي دنيا در                        

                                                        

 
         


