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 ملیار دوالر من صندوق النقد الدولي   2.77البنك املرکزي یتسلم   

 ملیار دوالر فی إبریل   3.1املرکزي: احتیاطي النقد األجنبي تراجع   

  %   5.9"اإلحصاء": ارتفاع معدل التضخم يف مصر إلی   

 لجنة الخطة توافق علي فرض رسوم تنمیة املوارد املالیة  

 " املؤسسة الدولیة اإلسالمیة " ملیون دوالر قرض طارئ ملصر من    100 

 وزیر املالیة یلّمح إلی تخفیض دعم الخبز والتموین  

 

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد االقتصادي

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي

 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة
 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تمهید 

 متهيد: 

،  2020/ 5/ 15-1/5يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� 

 التايل:وذلك عىل النحو 

 أهم التطورات االقتصادیة: 

   أوًال: التطورات املالیة:

 3/5شهر المليار جنيه يف ختام أول جلسات  15جني األرباح يكبد البورصة خسائر بـ  -1

 4/5 مليار جنيه 5.2البورصة تخرس  -2

 5/5 مليار جنيه يف ختام جلسة منتصف األسبوع 4.9البورصة تربح  -3

 6/5 مليار جنيه بدعم ارتفاع خام برنت .24البورصة املرصية تربح  -4

 7/5مليار جنيه بنهاية جلسة ختام األسبوع  9.9خسائر البورصة تصل ايل  -5

 10/5 همليون جني 800تباين بأداء مؤرشات البورصة و"السوقي " يفقد  -6

 5/ 11 % بالختام0.38املؤرش الرئييس للبورصة يصعد  -7

 12/5 مليار جنيه بالختام  10.8البورصة تحصد  -8

 13/5 مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء .19البورصة تخرس  -9

 14/5 % بعد مقرتح «الخطة واملوازنة» برفع رضيبة الدمغة1.8البورصة تهبط  -10

 دالالت التطورات املالیة: 
املؤرش الرئييس أن يصعد فوق  استطاعةلعدم  الرتاجع خالل األسبوع� األخ�ين، ؤرشات البورصة املرصيةواصلت م

ايل حد كب� صعوداً وهمياً السي� أن صعوده املؤقت يف بعض الجلسات كان نقطة، 10500نقطة املقاومة األساسية 

عرقل ، ك� الذي يشكل الوزن النسبي األثقل يف املؤرش البنك التجاري الدويلونتج فقط من صعود سهم 

 تحول املؤسسات املرصية إىل البيع جنباً إىل جنب مع املؤسسات األجنبية.كذلك استمرار صعود السوق 

 وباإلضافة ايل ذلك فقد تأثرت البورصة املرصية خالل الفرتة مبجموعة من املؤثرات السلبية ومنها: 

موديز عن تغ� النظرة املستقبلية برتاجع البورصات العربية بعد إعالن  البورصة املرصية سلبا تأثر -

نتاج والناتج املحيل اإلج�يل بعد توقف حركة اإل ، دول العامل ملعظم االقتصادات العربية، ومعظمإىل سلبية 

 للعامل بسبب انتشار وباء كورونا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.news/3935682
https://www.elfagr.news/3935682
https://www.elfagr.news/3936530
https://www.elfagr.news/3936530
https://www.elfagr.news/3937411
https://www.elfagr.news/3937411
https://www.elfagr.news/3938253
https://www.elfagr.news/3938253
https://www.elfagr.news/3939096
https://www.elfagr.news/3939096
https://www.elfagr.news/3941425
https://www.elfagr.news/3941425
https://www.elfagr.news/3942220
https://www.elfagr.news/3942220
https://www.elfagr.news/3943062
https://www.elfagr.news/3943062
https://www.elfagr.news/3943900
https://www.elfagr.news/3943900
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سهم يقاف أكواد خاصة باملتعامل� الذين قاموا بالتالعب يف بعض األإترسيب أخبار عن تحرك الرقابة نحو  -

 لبعض األسهم. ةبالبورصة خالل الفرتة املاضية وم� نتج عنه من ارتفاعات قوي

 .برفع رضيبة الدمغةيف مجلس النواب مقرتح «الخطة واملوازنة»  -

هي خطوة تت�ىش مع اتجاه فمتساوي األوزان  EGX 100 ن خطوة البورصة املرصية بإطالق مؤرشأما ع -

 .ةات تعكس أداء الرشكات املكونة للمؤرش بشكل أكرث دقأغلب املؤسسات العاملية بإطالق مؤرش 

املؤرش الجديد سيساعد عىل دعم صناديق االستث�ر من خالل إتاحة املزيد من الخيارات االستث�رية، ونظريا ف

ترب أداة باإلضافة إىل تلبية رغبات املشارك� يف األسواق املالية، ك� إنه يوفر إمكانية توف� صناديق املؤرشات التي تع

استث�رية هامة يف أغلب األسواق العاملية والتي تتكون من مجموعة من األوراق املالية مكونة ملؤرش واحد واالستث�ر 

فيها يعني االستث�ر يف كافة األوراق املالية املكونة لهذا املؤرش مبعنى توف� فرص االستث�ر يف قطاعات متنوعة دون 

 .لية عىل حدةتحمل تكاليف رشاء كل ورقة ما

تنويع الخيارات يف السوق املرصي يعد خطوة جيدة ويجذب املستثمرين ولكن يجب أال وعموما �كن القول أن 

، وهو ينصب االهت�م عىل هذا النوع فقط من إتاحة الخيارات دون دعم حقيقي للسوق أو ركائز السوق نفسها

 الدعم الذي يتوافر قوة وصالبة القطاع الخاص.

والذي سجل ، رة مؤرش مديري املشرتيات ايل الرتاجع يف أداء القطاع الخاص طيلة العام� املاضي�ولكن إشا -

طاملا ، يوضح ان املؤرش الجديدة ستبقي فاعليته دون تأث�، فخالل الشهر املاضية 2011أد� مستوى له منذ 

ويف منافسة جائرة مع مؤسسات سيادية مرتوكاً دون توف� الدعم الالزم ، و كان القطاع الخاص يعا� بشدة

 .سيظل السوق هًشا حتى مع هذا النوع من التحديثات

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 جنيه ذات العائد املخفضمليار  100” يضم قطاع املقاوالت إىل مبادرة الـ املركزي “ -1

 املايضالصغر بنهاية فرباير  متناهي% ارتفاًعا بأرصدة التمويل  44 -2

 سنوات 5% ويسدد عىل 1 مليار دوالر فائدته 2.7صندوق النقد الدويل: قرض مرص  -3

 تريليون جنيه بنهاية فرباير املايض 4.306املركزي املرصي: ارتفاع ودائع البنوك إىل  -4

 مليون يورو للبنوك املرصية 850إلعادة اإلع�ر يوافق عىل خطوط ائت�ن بقيمة  األورويب -5

 مليار دوالر من صندوق النقد الدويل 2.77البنك املركزي يتسلم  -6

 ”ومرص” األهيل“ بنيك% ىف 15مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 121 -7

 مليار دوالر ىف أبريل 3.1تراجع  األجنبيالنقد  احتياطي: املركزي -8

   دالالت القطاع النقدي:

 تراجع االحتیاطي النقدي خالل إبریل 

 37.037ي عن تسجيل احتياطي النقد األجنبي للبالد بنهاية ابريل املايض نحو املرص  املركزيكشف البنك  -

 مليار دوالر بنهاية مارس. 40.108مرييك، مقابل أ مليار دوالر 

أكد البنك املركزي عىل استمرار تداعيات ف�وس كورونا املستجد عىل األسواق العاملية للشهر الثا� عىل   -

ت عمليات التخارج الستث�رات الصناديق املالية األجنبية من األسواق الناشئة التوايل والتي عىل أثرها تواصل

وإن كان بوت�ة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة  2020بريل إوكذلك األسواق املرصية خالل شهر 

 تخارج املحافظ االستث�رية.

 أمرييك من االحتياطي النقدي الدويلمليار دوالر  3.1بريل باستخدام حوايل إوضح البنك أنه قام خالل أ  -

لتغطية احتياجات السوق املرصي من النقد األجنبي لض�ن است�اد السلع االسرتاتيجية، باإلضافة إىل سداد 

تضمنت استحقاق  والتيمليار دوالر،  1.6التزامات دولية خاصة باملديونية الخارجية للدولة تقدر بحوايل 

الر، وكذلك خروج بعض املستثمرين من خالل آلية البنك املركزي لتحويل مليار دو  1سندات دولية مببلغ 

 .أموال املستثمرين األجانب

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/14/1343240
https://alborsaanews.com/2020/05/13/1342753
https://alborsaanews.com/2020/05/13/1342823
https://alborsaanews.com/2020/05/07/1339563
https://alborsaanews.com/2020/05/05/1337083
https://alborsaanews.com/2020/05/12/1342733
https://alborsaanews.com/2020/05/10/1340155
https://alborsaanews.com/2020/05/07/1339578
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 : ملیار جنیه 121بلغت نحو  االدخاریةحصیلة الشهادات 

% 15ذات العائد الثابت  االدخاريةرئيس مجلس إدارة بنك مرص إن حصيلة البنك من الشهادات  رصح -

مليار جنيه، اكتتب فيها العمالء من خالل الوسائل اإللكرتونية املتمثلة ىف  39ابريلومدتها سنة، بلغ بنهاية 

 .، وخدمة اإلنرتنت بانكنج، وتطبيق الواتس آبمراكز خدمة العمالء، والربيد اإللكرتو�

  22% بلغ منذ طرحها ىف 15إن حصيلة البنك من شهادات الـ املرصي األهيلنائب رئيس البنك ك� رصح  -

مليار جنيه، مؤكدا استمرار البنك ىف تلقى طلبات رشاء تلك الشهادات من    82وحتى اآلن، نحو   املايضمارس  

 .خالل الوسائل املعلنة

% ملدة 15ذات عائد ثابت بنسبة  ادخاريةشهادات  املايضمارس  22ومرص قد طرحا ىف  هيلكان بنكا األ  -

 .عام، ويرصف عائدها شهريا

بعد تخفيض سعر الفائدة، ثم اإلعالن عن هذه الشهادة مرتفعة الفائدة سياسة البنك املركزي بدت متضاربة   -

مقارنة بالسعر السوقي السائد، ورغم ان لهذا جانب إيجايب يتمثل يف توف� سعر فائدة مرتفع ألعداد ليست 

قليلة من املرصي� يعيشون عيل العوائد الشهرية لتلك الشهادات، إضافة ايل مواجهة خطر الدولرة يف ظل 

 االرتفاع املتوقع يف األسعار وشح الدوالر الناتج عن انتشار ف�وس كورونا.

إال أن الجانب السلبي الذي يجب اإلشارة إليه هو ملاذا خفض املركزي سعر الفائدة من األساس خالل هذه  -

لنصف الفرتة، رغم علمه بالظروف العاملية، وإدراكه بصعوبة وجود توسع استث�ري عىل األقل حتى نهاية ا

 األول من العام الحايل، ورمبا بعد ذلك.

سحب العمالء معظم املبلغ املوجه ايل هذه الشهادات من بنوك أخرى، وبذلك خلق املركزي مشكلة للطرف�،   -

البنوك املسحوب منها التي ستعا� نقص السيولة، والبنوك املستقبلة لألموال والتي ستتحمل تكلفة أموال 

 التكلفة السوقية وهو ما يحملها أعباء إضافية.إضافية تزيد عن 

مل تتجّل تدخالت املركزي يف عمل البنك� الحكومي� األكرب يف مرص من خالل هذا القرار فقط، بل ودفعه  -

له� لرشاء أسهم بالبورصة بحجة إنقاذ، وهو األمر الذي ثبت فشله سابقا عندما اشرتت وزارة املالية أسه� 

موال املعاشات، وتوجد العديد من األمثلة عيل هذه التدخالت خالل الخمس سنوات بالبورصة وأضاعت أ 

املاضية، وهو ما تسبب يف خسائر يف بعض السنوات أو يف تراجع األرباح يف سنوات أخرى، عموما من املتوقع  

العمالت األجنبية، أن نشهد خالل الفرتة القليلة القادمة لجوء البنوك املرصية ايل األسواق الدولية لالقرتاض ب

 بعد تحميل البنك املركزي عيل أرصدتها من تلك العمالت للوفاء بأموال املتخارج� من سوق الديون املرصية. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 :  نمو أرصدة نشاط التمویل متناهي الصغر من الشرکات والجمعیات
يناير وفرباير،  شهريكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة املالية عن حجم األنشطة املالية غ� املرصفية خالل 

% عن نفس الفرتة املقارنة من العام  44عن �و أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر من الرشكات والجمعيات بنسبة  

 .2019مليار جنيه بنهاية فرباير   12.187، مقابل 2020 ربايرمليار جنيه بنهاية ف 17.675، لرتتفع إىل املايض

 وجاءت اهم نقاط التقرير ك� ييل:

% من أرصدة التمويل، والجمعيات واملؤسسات األهلية فئة “أ” عىل نسبة  51.25استحوذت الرشكات عىل  -

ة ”ب” عىل %، والجمعيات واملؤسسات األهلية فئ4%، والجمعيات واملؤسسات فئة “ج” عىل نسبة 41.1

 .%3.5نسبة 

  9.098، مقابل 2020مليار جنيه خالل شهري يناير وفرباير  8.241نحو  التموييلبلغ إج�يل عقود التأج�  -

 .%، وفًقا للتقرير9.4، برتاجع قدره 2019مليار جنيه خالل الفرتة من يناير إىل فرباير 

عقداً خالل شهري   539، مقابل 2020ير عقداً خالل شهري يناير وفربا  464سجل إج�يل عدد العقود نحو  -

 .%13.9، برتاجع بنسبة 2019يناير وفرباير 

%، ثم قطاع 80.29عيل النسبة األكرب من إج�يل قيمة العقود بواقع  واألرايضاستحوذ قطاع العقارات  -

%، ثم قطاع اآلالت 5.10%، ثم قطاع املعدات الثقيلة بحصة قدرها 5.90سيارات النقل بحصة قدرها 

 .%2.09%، ثم قطاع خطوط اإلنتاج بحصة قدرها 4.03املعدات بحصة قدرها و 

 :  ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز املصريف بنهایة شهر فبرایر املاضي

مليار جنيه،  60أعلن البنك املركزي املرصي ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز املرصيف بنهاية شهر فرباير املايض  -

 .تريليون جنيه يف يناير السابق له 4.246مقابل  تريليون جنيه 4.306لتسجل 

 وجاءت اهم تفاصيل ذلك طبقا لتقرير البنك املركزي ك� ييل:

 602.3مليار جنيه بنهاية فرباير املايض مقابل    620.6مليار جنيه لتبلغ    18.3ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة   -

 ..مليار جنيه بنهاية يناير السابق له

مليار جنيه، يف ح� بلغت الودائع بالعملة  546.4كومية بالعملة املحلية نحو بلغت الودائع الح -

مليار جنيه، مش�ا إىل أن الودائع غ� الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية فرباير املايض لتبلغ  74.1األجنبية 

 .تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له 3.643تريليون جنيه مقابل  3.685

تريليون جنيه بنهاية فرباير املايض مقابل  3.051الحكومية بالعملة املحلية نحو  بلغت الودائع غ� -

مليار جنيه، وقطاع  62.9تريليون بنهاية يناير السابق له.. واستحوذ قطاع األع�ل العام عىل نحو  2.996

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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أما باقي  ،تريليون جنيه 2.562مليار جنيه، والقطاع العائيل عىل نحو  413.51األع�ل الخاص عىل نحو 

 مليار جنيه 12القطاعات األخرى تشمل غ� املقيم� وشيكات وحواالت ُمشرتاه عىل 

مليار جنيه يف الشهر السابق له،  647.4مليار جنيه مقابل  634.7سجلت الودائع بالعمالت األجنبية نحو  -

مليار  160.8 نحو مليار جنيه، وقطاع األع�ل الخاص عىل 33.78واستحوذ قطاع األع�ل العام عىل نحو 

مليار جنيه، أما باقي القطاعات األخرى فتشمل غ� املقيم�  433.128جنيه، والقطاع العائيل عىل نحو 

 .مليار جنيه 7.5وشيكات وحواالت ٌمشرتاه عىل 

مليار   26ارتفع إج�يل أرصدة القروض املقدمة لعمالء البنوك بخالف البنك املركزي خالل فرباير املايض بنحو   -

 .تريليون جنيه يف يناير السابق عليه 1.866تريليون جنيه مقابل  1.892جنيه ليبلغ 

  230.8مليار جنيه بالعملة املحلية، و 288.3مليار جنيه، منها  519.1بلغ حجم القروض املمنوحة للحكومة  -

ريليون جنيه، منها ت  1.373مليار جنيه بالعملة األجنبية، في� ارتفع إج�يل القروض غ� الحكومية ليصل إىل  

 .مليار جنيه بالعملة املحلية 111.6

 305.9مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ عىل نحو  24.2استحوذ نشاط الزراعة عىل قروض بقيمة  -

مليار جنيه.. في�  260.8مليار جنيه، ونشاط الخدمات عىل  128.4مليار جنيه، والنشاط التجاري عىل 

ت غ� املوزعة التي شملت القطاع العائيل وأفرادا طبيعي� وهيئات محلية ال تهدف استحوذت بقية القطاعا

 .مليار جنيه 397إىل الربح وهيئات أجنبية تعمل يف مرص عىل 

مليار  3.2مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي عىل  256.7بلغ إج�يل القروض بالعمالت األجنبية  -

مليار جنيه، والقطاع الخدمي  14.5مليار جنيه، والقطاع التجاري عىل  127.7جنيه، والقطاع الصناعي عىل 

مليار جنيه، في� استحوذت بقية القطاعات غ� املوزعة التي شملت القطاع العائيل وأفرادا  97.43عىل 

 .مليار جنيه 137.6طبيعي� وهيئات محلية ال تهدف إىل الربح وهيئات أجنبية تعمل يف مرص عىل 

ارتفع إج�يل حجم محفظة األوراق املالية لدى البنوك، بخالف البنك املركزي، من استث�رات البنوك يف  -

 .تريليون جنيه 2.189تريليون جنيه مقابل  2.201األسهم والسندات ووثائق صناديق االستث�ر، ليصل إىل 

جنيه، وقطاع األع�ل العام عىل  تريليون 2.094استحوذ القطاع الحكومي عىل النسبة األكرب من املحفظة  -

مليار جنيه، في� استحوذت بقية العامل الخارجي عىل  93.4مليار جنيه، وقطاع األع�ل الخاص عىل  276

 .مليار جنيه 13.5

تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع  1.859استحوذت العملة املحلية عىل  -

ه، في� استحوذ قطاع األع�ل العام والخاص والعامل الخارجي عىل تريليون جني 1.779الحكومي عىل نحو 

مليار جنيه تضمنت  341.3مليار جنيه.. بين� استحوذت العملة األجنبية عىل النسبة املتبقية بنحو  81.2

 .مليار جنيه  29مليار جنيه للقطاع الحكومي، في� استحوذ كل من القطاع الخاص والعامل الخارجي عىل    31.4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 العامة املالیةالثا: ث

 فرض رسوم تنمية املوارد املاليةتوافق عيل  لجنة الخطة -1

 % 65انخفاض تكلفة دعم الوقود يف مرص بنسبة  -2

 تعديالت واسعة النطاق لرشائح رضيبة الدخل لألفراد -3

 طارئ ملرص من “املؤسسة الدولية اإلسالمية” قرض مليون دوالر 100 -4

 وزير املالية يلّمح إىل تخفيض دعم الخبز والتموين -5

 دالالت املالیة العامة 

 :  وزیر املالیة یلّمح إلی تخفیض دعم الخبز والتموین

معيط، إن "الحكومة ستلجأ إىل إجراءات تقشفية، يف حال استمرار تداعيات قال وزير املالية املرصي محمد  -

يونيو، من خالل مراجعة أو تجميد بعض بنود املرصوفات يف املوازنة   30أزمة ف�وس كورونا إىل ما بعد 

 .، لض�ن قدرة املالية العامة عىل مواصلة الوفاء بالتزاماتها"2021-2020العامة للدولة للسنة املالية 

وأضاف معيط أن الوضع املايل واالقتصادي للدولة املرصية "ال يزال صامداً حتى اآلن يف مواجهة التحديات  -

االقتصادية املصاحبة ألزمة ف�وس كورونا، عىل الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك 

 التداعيات، وزيادة العديد من النفقات املرتبطة بالتعامل مع األزمة".

ن املقصود مبراجعة أو تجميد بعض بنود املرصوفات يف املوازنة العامة هو "تخفيض أ   ةدر حكوميامصشارت  وأ -

مليار جنيه   36.4مليار جنيه للخبز، و  42.5الدعم املقدم إىل منظومتي الخبز والسلع التموينية، واملُقدر بنحو  

 اء للمواطن� يف املوازنة الجديدة".للسلع التموينية، ال سي� بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرب

يرجي مراجعة تقرير املعهد املرصي الصادر حول قراءة يف املوازنة العامة والذي يوضح أن اإلجراءات التقشفية  -

 ال متس إال مصالح الفقراء، بين� تبسط الدولة يدها لبعض الفئات.

یة” لهیئة العامة ملیون دوالر قرض طارئ ملصر من “املؤسسة الدولیة اإلسالم  100 

 : للسلع التموینیة

مليون دوالر مع الهيئة   100وقعت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، اتفاقية متويل بقيمة   -

األساسية ىف ظل تفىش   االسرتاتيجيةالعامة للسلع التموينية، لتغطية احتياجات الحكومة املرصية من السلع  

 ف�وس كورونا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.news/3936509
https://www.elfagr.news/3941204
https://alborsaanews.com/2020/05/10/1340240
https://alborsaanews.com/2020/05/04/1335761
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
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ويل، ضمن إطار اتفاقية املرابحة الرئيسية املربمة ب� مرص واملؤسسة. وسوف يعزز التمويل يندرج اعت�د التم -

قدرات الهيئة العامة للسلع التموينية ىف مرص للتخفيف من تأث�ات جائحة “كورونا”، وسيتم استخدام 

 ألف طن من السكر. 100ألف طن من القمح و 240التمويل لرشاء 

جهود الحكومة املرصية من خالل تسهيالت   2018سالمية لتمويل التجارة منذ العام  تدعم املؤسسة الدولية اإل -

قدمت و  ،تستفيد منها الهيئة العامة للسلع التموينية، أكرب مشرت للقمح ىف مرص التي التجاريالتمويل 

مليون طن من   1.3الست�اد  2019مليون دوالر تم استخدامها ىف عام  393املؤسسة تسهيالت متويل بقيمة 

 ألف طن من األرز. 130القمح و

 :  تعدیالت قانون ضریبیة الدخل

تعيد تحديد  والتيأقرها مجلس النواب،  يلتاتعديالت ال أقر قانون رضيبة الدخل بعد إضافة العديد من -

 وجاءت اهم تلك التعديات ك� ييل:الرشائح الرضيبية عىل دخل األفراد، 

ألف جنيه سنوياً، باإلضافة إىل حد اإلعفاء   15آالف جنيه إىل  8من  رضيبيالرفعت التعديالت حد اإلعفاء  -

ألف جنيه سنوياً سيكون معفى من   24آالف جنيه سنوياً، وهو ما يعنى أن الدخل البالغ    9والبالغ    الشخيص

%  25وبحسب القانون سيتم استحداث رشيحة رضيبية جديدة عىل الدخول املرتفعة مبعدل ، الرضائب

 .ألف جنيه سنوياً  400التى تزيد عىل  للدخول

قالت وزارة املالية أنه يؤدى لتشوهات ىف نظام الرضيبة   والذيلألفراد    الرضيبيعديالت نظام الخصم  تألغت ال -

 30يصل إىل  الذي السنوي% للدخل 2.5التصاعدية، ووسعت الرشائح الرضيبية واستحدثت رشيحة مبعدل 

 .ألف جنيه

من استفادة الدخول املرتفعة من اإلعفاءات الرضيبية املقدمة ألصحاب الدخول  أقرت قواعد جديدة تقلص -

قدمتها  التياألد�، وأعادت تقسيم رضيبة الدخل بحيث تكون االستفادة من التخفيضات واإلعفاءات 

 .مرتبطة بأصحاب الدخول األد� فقط

بات وما ىف حكمها بدءاً من أول يوليو ينص مرشوع القانون عىل أن يبدأ العمل بالنسبة إىل الدخل من املرت -

أو إيرادات املهن غ� التجارية أو  والصناعي التجاري، ويرسى بالنسبة إىل الدخل املتحقق من النشاط 2020

بعد تاريخ نرش هذا القانون ىف الجريدة  تنتهي التيإيرادات الرثوة العقارية بدءاً من الفرتة الرضيبية 

 .الرسمية

  600جنيه و  1الجديدة ستكون الرشائح الرضيبية للدخول السنوية التى ترتاوح ب�    ووفقاً للتعديالت -

 :كالتايلألف جنيه 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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% عىل 10ألف جنيه  30ألف إىل  15% عىل الدخل من 2.5ألف جنيه  15جنيه إىل  1عىل الدخل من 0 % -

  200 – 60الدخل من % عىل 20ألف جنيه  60-  45% عىل الدخل من15ألف جنيه  45إىل  30الدخل من 

 .ألف جنيه 400% عىل ما يزيد عىل 25ألف جنيه  400 –  200% عىل الدخل من 22.5ألف جنيه 

ألف جنيه وبحد أقىص   600  السنويلض�ن تحقيق العدالة نصت التعديالت عىل أنه إذا تجاوز صاىف الدخل   -

  700يرتاوح ب�  السنويصاىف الدخل ألف جنيه ال يحق للممول االستفادة بالرشيحة املعفاة، وإذا كان  700

يرتاوح ب�   السنوي%، أما إذا كان صاىف الدخل  2.5ألف جنيه ال يحق للممول االستفادة برشيحة    800ألف و

  900%، أما الدخول التى ترتاوح ب� 10ألف جنيه فال يحق للممول االستفادة برشيحة الـ 900ألف و  800

% إذا  20%، ويحرم املمول من االستفادة من رشيحة 15ادة برشيحة ألف ومليون جنيه فال يحق لها االستف

 .تجاوز صاىف دخله حاجز املليون جنيه

وضعت التعديالت قواعد لتشجيع املمول� عىل إنهاء املنازعات الرضيبية بدون اللجوء إىل لجان الطعن من  -

إنهائها ب� املمول واملصلحة دون % إذا تم االتفاق عىل 50خالل النص عىل تخفيض نسب الغرامات بواقع 

وتفرض تلك الغرامات أو املبالغ اإلضافية ىف حالة اكتشاف فارق ب� قيمة الرضيبة  .اللجوء إىل لجان الطعن

 .النهائية وقيمة الرضيبة الواردة باإلقرار

رار، إذا كان هذا % من الفرق ب� قيمة الرضيبة النهائية وقيمة الرضيبة الواردة باإلق20تبلغ تلك الغرامات  -

% من الفرق ب� قيمة الرضيبة النهائية وقيمة الرضيبة 40% من مقدار الرضيبة، وبواقع 50الفارق أقل من 

% من القيمة النهائية 40% أو أكرث من مقدار الرضيبة، وبواقع 50الواردة باإلقرار إذا كان الفارق يساوى 

 .يللرضيبة حال عدم تقديم اإلقرار الرضيب

فرض رسوم تنمیة املوارد توافق علي لخطة واملوازنة بمجلس النواب لجنة ا

 : املالیة

  1984لسنة  147وافقت لجنة الخطة واملوازنة مبجلس النواب أمس عىل تعديل بعض أحكام القانون رقم  -

الخاص بفرض رسوم تنمية املوارد املالية، بحيث تفرض هذه الرسوم بغرض زيادة حصيلة اإليرادات الرضيبية 

 .2021-2020للدولة خالل العام املايل القادم 

يف يوليو القادم، حيث  2021- 2020من املتوقع أن يتم إقرار رسوم التنمية الجديدة مع بداية العام املايل  -

وزارة املالية من إصدار الالئحة التنفيذية للقانون الذي  انتهاءسيتم تحديد املوعد الرسمي إلقرارها بعد 

 موعد تطبيقها.سيحدد فيه رسميا 

 ماذا یعني رسوم التنمیة 
 اإيراداتهرسوم التنمية هي رضائب إضافية تفرضها وزارة املالية عىل بعض الخدمات والسلع بهدف رفع 

 الرضيبية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 :سيتم فرض عليها رسوم تنمية أو زيادة رسوم التنمية املفروض عليها ما ييل التيوشملت أهم السلع والخدمات 

% من الفاتورة لألغراض الجمركية مضاف إليها الرضيبة الجمركية والرضيبة 25القطط والكالب بواقع    أغذية-1

 .عىل القيمة املضافة

%، هذا بجانب  5بواقع  اإلكسسواراتفرض رسوم تنمية جديد عىل أجهزة التليفون املحمول وجميع  سيتم-2

 .رضيبة القيمة املضافة والرسوم الجمركية املطبقة عليها

جنيه عن كل كيلو جرام، بين�  1.5بواقع  ستطبق وزارة املالية رسم تنمية عىل منتجات التبغ وفضالته-3

 .جنيهات عىل كل كيلو جرام 3سيطبق رسم التنمية عىل تبغ الشيشة بواقع 

 .ورة% من الفات2.5وزارة املالية رسوم تنمية عىل خدمات اإلنرتنت بالنسبة للرشكات واملنشآت بواقع    فرضت-4

صحيفة من صور املحررات الرسمية من مصلحة الشهر   زيادة رسم التنمية املفروض عىل استخراج كل  سيتم-5

 .جنيهات 5، وذلك من جنيه واحد إىل العقاري

  5وزارة املالية يف التعديالت الجديدة رسم التنمية املفروض عىل رشاء السلع من األسواق الحرة إىل  رفعت-6

 .جنيه

تُقام ىف الفنادق واملحال العامة السياحية   التيضا رسوم التنمية عىل الحفالت والخدمات الرتفيهية  سرتتفع أي-7

وسوف يتم تطبيقها عىل الحفالت التي تقام يف  %) من هذه املبالغ،12%) من املبالغ املدفوعة إىل (10من (

 .املناطق العامة

ان عقد رشاء العب أو إعارة العب مرصي� وأجانب شملت رسوم التنمية املفروضة عقود الالعب� سواء ك -8

%) من قيمة العقود 4,5تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع ( التي%) من قيمة العقود 3وذلك بواقع (

%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 6مليون جنيه، وبواقع (  2التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى  

مالي� جنيه  3%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 7,5مالي� جنيه، وبواقع ( 3مليون جنيه وحتى  2

مالي� جنيه، واستحدثت اللجنة   5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن  9مالي� جنيه، وبواقع (  5وحتى  

الرياضية املختص مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة  10% من قيمة العقود األكرث من 10بند جديد وهو (

عقد من هذه العقود باإلضافة إىل  يبتحصيل الرسم وتوريدها إىل مصلحة الرضائب املرصية قبل توثيق أ 

 .% من رأس�لها0.5بواقع   عىل الرشكات الرياضية تطبيق رسوم تنمية

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 رابعًا: القطاع الخارجي 
 2019مليار دوالر حجم التجارة ب� مرص والص� خالل   13.2 -1

 أشهر 4مليار دوالر يف  1.9 ايل ارتفاع إيرادات قناة السويس -2

   دالالت القطاع الخارجي:

 : % 4.5ارة بین الصین ومصر بنسبة تراجع حجم التج

أظهرت نتائج بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التجارة الصينية مؤخرا تراجع حجم التجارة ب� الص� ومرص  -

 .2019مليار دوالر أمرييك يف عام  13.2% عىل أساس سنوي ليصل إىل 4.5بنسبة 

% عىل أساس سنوي، يف ح� وصلت 1.8ادة  مليار دوالر أمرييك، بزي  12.2سجلت الصادرات الصينية إىل مرص   -

 .%45.5وارداتها من مرص إىل مليار دوالر أمرييك، برتاجع بنسبة 

.  2018مليار دوالر أمرييك حتى نهاية عام  1.08بلغ رصيد االستث�رات املبارشة للرشكات الصينية يف مرص  -

مليون   103.87كات الصينية يف مرص ، وصل االستث�ر املبارش غ� املايل للرش 2019ومن يناير إىل ديسمرب 

 .دوالر أمرييك

مليار دوالر أمرييك  2.59بلغت قيمة عقود املشاريع املتعاقد عليها التي وقعتها الرشكات الصينية مع مرص  -

مليار  3.19% عىل أساس سنوي، يف ح� بلغت قيمة األع�ل للرشكات الصينية 67.4يف العام املايض، برتاجع 

 .% عىل أساس سنوي55.9بزيادة دوالر أمرييك، 

 

  القطاع الحقیقي: :خامسا
 % بعد مواجهة تهرب الركاب150يرادات تذاكر السكة الحديد بنسبة إوزير النقل: ارتفاع  -1

 %  5.9"اإلحصاء": ارتفاع معدل التضخم يف مرص إىل  -2

   دالالت القطاع الحقیقي:

 : % بعد مواجهة تهرب الرکاب150یرادات تذاکر السکة الحدید بنسبة إارتفاع 

 فيها ما ييل: مبجموعة من األخبار حول السكة الحديد ومرتو األنفاق، وجاء وزير النقل رصح -

مليون جنيه غرامات من املواطن� املخالف� للقرارات والقواعد الستقالل   40انه يتم تحصيل يوميا    -

  % بعد مواجهة تهرب الركاب يف القطارات150يراد شباك التذاكر زاد بنسبة إن أ القطارات مضيفا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/08/1339703
https://alborsaanews.com/2020/05/08/1339703
https://www.elfagr.news/3936506
https://alborsaanews.com/2020/05/14/1343229
https://www.elfagr.news/3941203
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لسكة الحديد بعد وصول الجرارات قاليم وسيتم زيادة خطوط اتذاكر خطوط الضواحي واأل   بأسعارمساس    ال -

نتاج كافة قطع غيار وسائل النقل وعربات وجرارات نشاء مصنع برشق بورسعيد إل إ الجديدة مضيفا انه سيتم  

 نفاقللسكك الحديدية ومرتو األ 

محطة سكة حديد   إلنشاءالعمل مبحطة قطارات بشتيل املركزية بعد العيد مبارشة    ستبدأالرشكات الهندسية   -

داخل شوارع العاصمة ورفع مستوى  املروريستساهم ىف تقليل حاالت التكدس ، والتي جديدة يف بشتيل

الخدمات املقدمة داخل محطات القطارات وتكامل وربط وسائل النقل املختلفة وتخفيف الضغط عىل  

 محطات القطارات املركزية

مزلقات وذلك من  438ع�ل التحكم لنحو أ مزلقان و  677حون االنتهاء من األع�ل املدنية لناآل  تم حتى -

مزلقانا عيل مرحلة واحدة وسيتم تخصيص  33بتطوير  ، باإلضافة ايل خطةمزلقان سكة حديد 1102 إج�يل

 تكلفتهم عيل الفور

 .غسطس املقبلأ  30سيتم االنتهاء من كوبري مزلقان املديرية مبحافظة بني سويف  -
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