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 مصر تطلب حزمة مالیة من صندوق النقد الدولي ملواجهة «کورونا»  

ملیون دوالر من   400الحکومة توافق یلع بدء إجراءات قرض بـ  

 البنك الدولي 

 أشهر   3ملیار دوالر استثمارات أجنبیة من مصر يف    8.5خروج   

%خالل الربع األول  13.5تراجع صادرات األدوات الصحیة والسیرامیك  

 . 2020من  

 شهور   3% خالل  8تراجع صادرات مصر من املالبس الجاهزة   

 انهیار اتفاق مجمع دمیاط للغاز يف مصر بین إیني وناتورجي  

 

 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 

، 2020/ 30/4- 16/4يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� 
 التايل:وذلك عىل النحو 

 أوًال: التطورات املالیة 

 16/4 مليار جنيه يف ختام تعامالت األسبوع 4البورصة تفقد  -1

 21/4 مليارات جنيه بضغط مبيعات األجانب 8البورصة تخرس  -2

 22/4 مليار جنيه بسبب مبيعات األجانب والعرب 1.9البورصة تخرس  -3

 23/4 مليار جنيه يف ختام التعامالت 11السوقي يربح  -4

 26/4 مليار جنيه بختام أويل جلسات شهر رمضان 9.5صة تربح البور  -5

 27/4 التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة بختام جلسة اإلثن� -6

 28/4 ف األسبوعمليار جنيه بختام جلسة منتص 4.2البورصة تربح  -7

 29/4 % بختام التعامالت1.25شرتيات املحلية واألجنبية تقود البورصة للصعود امل -8

 30/4 ارتفاع ج�عي ملؤرشات البورصة يف ختام أخر جلسات األسبوع -9

 دالالت التطورات املالیة: 

نقطة  10400املؤرش الرئييس للبورصة تخطي مستوي تحسن أداء البورصة خالل هذين األسبوع� رغم فشل  •

من جراء تفيش تداعيات ف�وس كورونا عامليا،  نفيس لدي املتعامل�الحاجز ال ، وذلك بسببللمرة الرابعة

حيث وبيعاً، ء السعر املستهدف رشا أمبدعيل املتعامل� عيل اختالف فئاتهم وجنسياتهم باإلضافة ايل اعت�د 

اكرث  الرئييسصبحت املتاجرة يف اسهم املؤرش أ فراد واملؤسسات و املتاجرات الرسيعة عيل تعامالت األ  تسيطر

يفرس عدم بقاء املؤرش الرئييس يف املنطقة الخرضاء لفرتات  وهذا ما السبعيني،يف املؤرش  حدة من املتاجرة

 مراكز وتسوية مراكز للمتعامل�. باسرتداديعترب ميزة يف نفس الوقت، حيث أن التذبذب يسمح هو طويلة، و 

يجايب خالل الفرتة القادمة اإلأدائها    من املتوقع أن يستمرالتي  و   بالبورصة املرصيةأداء  فضل  األ القطاعات  جاءت   •

االتصاالت والتكنولوجيا وقطاع الخدمات املالية والذي  اتقطاع وهي ،والتي مل تتأثر بأزمات كورونا الراهنة

استمرار العمل يف األيام السابقة، وأيضاً قطاع التشييد ومواد البناء تزامناً مع  األداء خاللوجد تحسناً كب�اً يف 

 .خطة الدولةقطاع التشييد وفق 

 

  

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/3922273
https://www.elfagr.news/3922273
https://www.elfagr.news/3926133
https://www.elfagr.news/3926133
https://www.elfagr.news/3926862
https://www.elfagr.news/3926862
https://www.elfagr.news/3927623
https://www.elfagr.news/3927623
https://www.elfagr.news/3929830
https://www.elfagr.news/3929830
https://www.elfagr.news/3930691
https://www.elfagr.news/3930691
https://www.elfagr.news/3931571
https://www.elfagr.news/3931571
https://alborsaanews.com/2020/04/29/1330553
https://alborsaanews.com/2020/04/29/1330553
https://www.elfagr.news/3933250
https://www.elfagr.news/3933250
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 2019مليار جنيه صاىف أرباح البنوك خالل  83.1»: املركزي« -1

 2019/2020% يف 4.4وكالة موديز تثبت تصنيف مرص االئت�� وتتوقع �واً عند  -2

ألفا من  50الرصف اآليل وألف يوميا من ماكينات  20املركزي يرفع حدود السحب لألفراد إىل  -3

 الفروع

 ملواجهة «كورونا» مرص تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدويل -4

 مليون دوالر من البنك الدويل 400الحكومة توافق عىل بدء إجراءات قرض بـ  -5

 مليار جنيه 17إىل  املايضبنك مرص يقفز بأرباح العام  -6

 نهاية العام املايض% ب18.4معدالت كفاية رأس املال بالبنوك ترتفع إىل  -7

   دالالت القطاع النقدي:

 :ع صايف أرباح بنوك القطاع املصريفاارتف
 ، وجاء اهم ما يف هذ التقرير ك� ييل:2019خالل عام  أرباح بنوك القطاع املرصيفأصدر البنك املركزي تقريرا حول 

مليار   70.2مقابل أرباح بلغت    املايضمليار جنيه خالل العام    83.1إىل    املرصيفأرباح بنوك القطاع    صايفارتفع   •

 .2018جنيه بنهاية 

مقابل  املايضمليار جنيه بنهاية العام  154.9نحو  املرصيفالدخل من العائد لجميع بنوك القطاع  صايفبلغ  •

 .2018مليار جنيه بنهاية  131.9

تريليون   5.432مقابل    2019تريليون جنيه بنهاية    5.8نيه ليصل إىل  مليار ج  154للبنوك بنحو    املايلارتفع املركز   •

 .2018جنيه بنهاية 

 ت ارتفعو   تريليون جنيه.  1.9تريليون جنيه مقابل    2استث�رات البنوك ىف أذون الخزانة لتصل إىل    إج�يلارتفع   •

، بزيادة قدرها 2018ية مليار جنيه بنها 150.5مقابل  2019مليار جنيه خالل  156رؤوس أموال البنوك إىل 

 .املايضمليار جنيه خالل العام  5.4

 4.22لتصل إىل  2019مليار جنيه خالل  420بنحو  املرصيفالودائع ببنوك القطاع  إج�يلارتفع  - •

 .2018تريليون جنيه بنهاية  3.802تريليون جنيه مقابل 

% بنهاية 16.2مقابل  2019% بنهاية 18.4ارتفعت معدالت كفاية رأس مال بالبنوك لتصل إىل   - •

 .العام السابق له

مقابل  املايض% بنهاية العام 4.2القروض نحو  إج�يلسجلت معدالت القروض غ� املنتظمة إىل  - •

 .2018% بنهاية 3.9

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1324080
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1324080
https://alborsaanews.com/2020/04/21/1323091
https://alborsaanews.com/2020/04/21/1323091
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323622
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323622
https://alborsaanews.com/2020/04/26/1325886
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%80-400-%d9%85/
https://almalnews.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2-%d8%a8%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-17/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5-2/
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% بنهاية العام السابق 47.8مقابل  2019% بنهاية 44.8تراجعت معدالت توظيف القروض للودائع لتسجل  •

 .%71.4% وبالعمالت األجنبية 39.2ظيف القروض بالعملة املحلية له، وسجلت معدالت تو 

 : مع نظرة مستقبلیة مستقرة  B2لتصنیف االئتماني ملصر عند مستوى  تثبت ا  مودیز

مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة �و  B2 ثبتت وكالة موديز للتصنيف االئت�� تصنيفها ملرص عند مستوى •

 وجاءت حيثيات هذا القرار ك� ييل:  .بنهاية العام املايل الحايل% 4.4االقتصاد بنسبة 

قالت الوكالة إن من شأن اإلصالحات االقتصادية والهيكلية أن تجعل أداء االقتصاد املرصي أكرث مرونة وقدرة  •

د وكالة تحقيق االقتصاال  توتوقع  .”عىل امتصاص الصدمة االقتصادية الناجمة عن تفيش جائحة ف�وس “كورونا

 .2020-2019 الجاري املايل% بنهاية العام 4.4�وا بنسبة  املرصي

سفرت عن تحقيق معدالت �و أ  والتيأنجزتها الحكومة املرصية  التي االقتصاديوقالت، إن تداب� اإلصالح  •

مرتفعة شكلت سببا رئيسا وراء قوة االقتصاد ىف مواجهة تداعيات تفىش ف�وس “كورونا”، وأدى إىل تقليل 

 .عىل االقتصاد والطبقات االجت�عية املختلفة اطرةمخ

 الذي% خالل العام� املاضي�، ك� أن برنامج اإلصالحات  5.4نجح ىف تحقيق متوسط �و بلغ    املرصياالقتصاد   •

، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصالحات املركزيأخذت الحكومة املرصية عىل عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك 

، األرايضاخ األع�ل؛ مثل القوان� املتعلقة باالستث�ر أو اإلفالس اىل جانب تحس� آلية تخصيص  داخل بيئة من

 .املرصييسهم ىف تدعيم �و وقوة االقتصاد 

% خالل الربع 8بالبالد ساهم ىف تقليص معدل البطالة إىل  االقتصاديأشارت إىل أن ارتفاع معدالت النمو و  •

عىل امتصاص الصدمة   ن أد� مستوى له منذ عقود ك� عزز أيضا من قدرة مرص، مقرتبا م2019األخ� من عام  

 .%8.5الناجمة جراء تفىش كورونا، وتوقعت أن يسجل التضخم بنهاية يونيو املقبل 

سارعت الحكومة املرصية باتخاذها ىف سبيل مكافحة انتشار عدوى  التيالتداب� الوقائية بوكالة الت دأشا •

يشكل مصدرا رئيسيا  الذي السياحيشملت حظر رحالت الط�ان ووقف نشاط القطاع  يف�وس كورونا والت

املحىل،   القوميالناتج  إج�يل% من 12مساهمة تصل نسبتها  بإج�يلإليرادات الدولة من العمالت األجنبية 

 .القوى العاملة بالبالد، وذلك حرصا منها عىل ح�ية أرواح املواطن� وسالمتهم  إج�يل% من  9وظف  ك� أنه ي

، ومل تكتف بالتداب� جزيئالحكومة عمدت إىل تعطيل العمل باملدارس والجامعات وفرض حظر وأشادت بان  •

ترضرين من أزمة تفىش شخاص املالصحية، حيث سارعت أيضا إىل اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الرشكات واأل 

 .الف�وس وتقديم تسهيالت ىف سداد القروض والعوائد الرضيبية

مليار جنيه للتخفيف من أرضار  100ضخمة بقيمة  اقتصاديبجانب إعالن تخصيص حزمة دعم  •

 .ودعم االقتصاد املرصيكورونا عىل كاهل املواطن 

 املايلأضافت الوكالة أن التبعات االقتصادية لف�وس كورونا رمبا تتبلور بشكل أكرث وضوحا خالل العام   •

% حال استمرار تسبب “كورونا” ىف تعطيل 2.7إىل    االقتصاديمع توقعات بانخفاض النمو    2021-2020املقبل  

 .التجاريقطاع السياحة واالستث�رات والنشاط 

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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مقارنة  املايضبنهاية العام  اإلج�يل% من الناتج املحىل 84.2ع الدين العام إىل أشارت الوكالة إىل تراج  •

، ك� توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى باألخذ ىف االعتبار تبعات الصدمة 2017% بنهاية 103.5بـ

 .أحدثها تفىش ف�وس كورونا هذا العام التياالقتصادية 

 :صندوق النقد الدوليطلب حزمة مالیة من ت الحکومة املصریة 

 تقدمت الحكومة املرصية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدويل، طبًقا لربنامج أداة التمويل الرسيع •

«RFI» ��وبرنامج اتفاق االستعداد االئت«SBA»لتعزيز قدراتها عىل مواجهة أزمة ف�وس “كورونا” املستجد ،. 

؛ للحفاظ عىل االقتصاديستند عىل نجاح تنفيذ برنامج اإلصالح خطوة استباقية ت بررت الحكومة الطلب بانه  •

استمرار املكتسبات والنتائج اإليجابية التي حققها االقتصاد املرصي، ىف ظل الظروف االستثنائية التي متر بها 

 .كل دول العامل وتطورات األوضاع العاملية، وقد وصلت املباحثات بشأن هذا الطلب إىل مرحلة متقدمة

إن الحكومة كانت قد بدأت مناقشات مع صندوق النقد لربنامج جديد  مدبويلرئيس الوزراء مصطفى قال  •

، وذلك قبل انتشار «كورونا»، لكن بعد التطورات األخ�ة جرى تطوير النقاش مع الفنيمنصب عىل الدعم 

ائية التى �ر بها العامل ؛ نظراً إىل طبيعة الظروف االستثنالفنيبجانب الدعم    مايلالصندوق للحصول عىل دعم  

 .وللحفاظ عىل املكتسبات، واتخاذ خطوات استباقية عىل األقل ملدة عام ىف حالة استمرار األزمة

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدويل ىف بيان صادر عن الصندوق إن التمويل الطارئ  •

لجة احتياجات ميزان املدفوعات العاجلة ودعم من خالل «أداة التمويل الرسيع» سيسمح للحكومة مبعا

القطاعات األشد ترضرا وفئات املجتمع األكرث هشاشة. وتوقعت أن يتم عرض طلب االستفادة من «أداة التمويل 

 .للصندوق ىف غضون األسبوع� القادم� التنفيذيالرسيع» عىل املجلس 

% من  100عليه ضمن أداة التمويل الرسيع إىل  ما �كن للدول أن تحصل الدويلمؤخراً، رفع صندوق النقد  •

اتخذها لتعزيز االستجابة لتأث�ات ف�وس كورونا عىل االقتصاد  التيحصصها ىف الصندوق، ضمن اإلجراءات 

 .العاملي

 : تنویهات

أدخلها الصندوق تستطيع  التيمليار دوالر، ووفقاً للتعديالت  2.8تبلغ  الدويلحصة مرص ىف صندوق النقد  •

 .الحصول عىل ما يعادل حصتهامرص 

محدد وال تطبيق إجراءات معينة؛ نظراً إىل  إصالحي» ال تحتاج إىل تنفيذ برنامج RFIآلية التمويل الرسيع « •

تصميمه بشكل خاص للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ك� ال يطبق من خالل مراجعات اقتصادية دورية للرصف 

أن تكلفة  ك�دارة الصندوق عىل دفعة واحدة، إ عد موافقة مجلس اذا سيجرى رصف املبالغ املتفق عليها ب

 .سنوات 5التمويل محدودة للغاية فضالً عن سدادها عىل فرتات تصل اىل 

وطبقا »، SBAبرنامج اتفاق االستعداد االئت�� «من املرجح أن يكون هناك قرض آخر وفق ألية و  •

 مليار دوالر. 7لعام�، ورمبا تصل قيمة القرض� لحوايل لبعض التقارير قد تصل مدة القرض الثا� 

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 املالیةثالثا: 

 تشمل زيادة مخصصات تحس� الخدمات وتطوير الصحة والتعليم 2021/ 2020موازنة  -1

 مليارا.. الربملان يطالب بتشكيل لجنة لبحث وفورات الحساب الختامي 93بسبب  -2

 دالالت املالیة العامة 

 ، وجاءت ك� ييل:2020/2021بعض البيانات املتعلقة باملوازنة العامة الجديدة وزير املالية أوضح  •

مليار جنيه، �ثـل  2297.5يبلع نحو  2021/ 2020حجم مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية املقبلة  •

مليار جنيه  1713.2ة موزعة ب� املرصوفات البالغة نحو حجم االعت�دات املستهدفة الستخدامات املوازن

 555.5مليار جنيه، وسداد القروض املحلية واألجنبية البالغة    28.8ومتطلبات حيازة األصول املالية البالغة نحـو  

 مليار جنيه.

والبالغة نحو  املوارد العامة للدولة املسـتهدفة موزعة ب� اإليرادات العامة من رضائب ومنح وإيرادات أخرى •

مليار جنيه، ثم االقرتاض من خالل   21.1مليار جنيه واملتحصالت من حيازة األصول املالية البالغة نحو    1288.8

 مليار جنيه. 987.6األوراق املالية باألذون والسندات وغ�ها بنحو 

املوازنة العامة للدولة، ك� تتثمل % تقريباً مـن الحجـم العـام لالستخدامات مبرشوع 74.6املرصوفات متثل  •

مليار جنيه يف الرضيبية (رضائب الدخل والدمغة وضـرائب   1288.8اإليرادات العامة للدولة والبالغة نحو نحو

القيمة املضافة والرضائب الجمركية) وكذلك اإليرادات من املنح الخارجية واملحلية، واإليرادات األخـرى مـن 

 ادية وأرباح الرشكات وغ�ها من اإليرادات املختلفة.فـوائض الهيئـات االقتص

 138.6مليار جنيه تزيد بنحو  1713.2البالغـة نحـو  2021/ 2020املرصوفات مبرشوع املوازنة للسنة املالية  •

مليار جنيه مبعدل زيادة  1574.6والبالغـة نحو  2020/ 2019مليار جنيه عن موازنة السنة املالية الحاليـة 

 % .. 8قدره 

% من  75.2مقدرة الدولة عىل تغطيـة مصـروفاتها تتمثـل فـى مقـدرة اإليرادات العامة املشار إليها بنسبة   •

مليار جنيه متثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة   424.4حجم املصـروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو  

 ج�يل.% من الناتج املحيل اإل  6.2العامة، وهو ما يشكل نسـبة 

يتضمن زيادة املخصصات املالية املوجهة لتحس�  2021/  2020مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  •

الخدمات وبرامج الح�ية االجت�عية، والتطوير الشامل للصحة والتعليم، ومنظومة التأم� االجت�عي الشامل، 

 .املستجد وس كورونامع االستمرار يف دعم الفئات املترضرة من جائحة ف� 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/04/21/1323311
https://almalnews.com/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-93-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ac/
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 ي رابعًا: القطاع الخارج
 %24وزيرة التخطيط: انخفاض عجز امليزان التجاري غ� البرتويل بنسبة  -1
 أشهر 3مليار دوالر استث�رات أجنبية من مرص يف  8.5خروج  -2
ار ملي 1.3مبحفظة استث�رات تصل  "األوروىب إلعادة اإلع�ر" مرص أكرب دولة عمليات لـ -3

 دوالر
 مرص األوىل عاملياً ىف تصدير “الربتقال” -4
 «الصناعة» تُخطر «التجارة العاملية» ببدء التحقيق ىف إغراق «األلومنيوم» -5
 شهور 3خالل  %8برتاجع  مليون دوالر صادرات مرص من املالبس الجاهزة 372 -6
  .2020%خالل الربع األول من 13.5تراجع صادرات األدوات الصحية والس�اميك  -7

 لخارجي:دالالت القطاع ا

ملیار دوالر من استثمارات األجانب يف أدوات الدین الحکومیة خالل   8.5خروج نحو 

 األشهر الثالثة املاضیة

مليار دوالر من استث�رات األجانب يف أدوات  8.5عن خروج نحو  كشف وزير املالية املرصي، محمد معيط،  •

 الدين الحكومية خالل األشهر الثالثة املاضية.

تخارج يف الفرتة البعد عمليات و  حتى منتصف إبريلاستث�رات األجانب يف أدوات الدين الحكومية  تبلغ •

مليار دوالر منذ تحرير  22املايض يناير وكانت قد بلغت حتى  مليار دوالر. 14و 13.5املاضية ما يرتاوح ب� 

 .2019سعر الرصف وحتى نهاية ديسمرب كانون األول 

 : ض رسوم وقائیة یلع واردات منتجات األلومنیومبدء التحقیق فی فر 

وفًقا لبيان نرشته منظمة التجارة العاملية: بدأت مرص إجراءات التحقيق ىف فرض رسوم وقائية عىل منتجات  •

 .من الشهر ذاته 22، وأخطرت املنظمة ىف الحايلأبريل  16األلومنيوم من العيدان املدرفلة واملجدولة ىف 

أخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية املرصية منظمة التجارة العاملية ببدء التحقيق ىف فرض رسوم وقائية و  •

مناشئ   3عىل واردات منتجات األلومنيوم من العيدان املدرفلة واملجدولة لتقوية الخرسانة املصدرة من أو ذات  

 .الص� وتركيا وتونس وهي

يوم   30ة تعريف األطراف املهتمة عن نفسها لسلطة التحقيق ىف مرص خالل  أشارت مرص ىف اإلخطار، إىل أهمي •

 .معلومات قد ترغب عرضها يمن بدء التحقيق ىف فرض الرسوم، وتقديم أ 

تسعى التحقيقات الوقائية لتحديد ما إذا كانت زيادة الواردات من املنتج تهدد الصناعة املحلية،  •

رين واألطراف املعنية األخرى تقديم األدلة واآلراء والرد عىل ما وأثناء التحقيق يجوز للمستوردين واملصد

 .تقدمه مرص ىف هذا الشأن

التحقيق خطوة جيدة رغم تأخرها، نظرًا ملعاناة السوق املحىل من الواردات الرتكية، يرى الصناع  •

نية للغاية ىف الفوات� سعر املنتجات الرتكية متدالرتيك، حيث  خاصة وأن املنتج املحىل أعىل جودة من املستورد  

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/3926177
https://arabi21.com/story/1259846/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1#category_4
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330867
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330867
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330940
https://alborsaanews.com/2020/04/29/1329157
https://alborsaanews.com/2020/04/28/1329177
https://alborsaanews.com/2020/04/26/1325685
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، ك� أن الحكومة الرتكية تدعم التصدير بصورة كب�ة إىل مرص بخالف التصدير إىل بقية الواقعيبخالف السعر  

 .الدول

الحكومة بإعادة النظر ىف سعر الكهرباء لرشكة مرص لأللومنيوم، خاصة أنها تحصل عليها بأعىل طالب الصناع  •

تلك الخطوة ستسهم ىف خفض تكاليف اإلنتاج ومن ثم   ، حيث يرونالعامل األلومنيوم حول يسعر ب� مصهر 

حيث متثل الكهرباء ،  ىف تصنيع األلومنيوم  الرئييسللرشكة، إذ أن الكهرباء تعد املكون    النهايئخفض سعر املنتج  

 .من التكلفة اإلج�لية لأللومنيوم 40نحو %

ألف جنيه وصوًال إىل املخازن ىف مرص، ىف ح�  45بواقع  الرتيكقيمة الطن املستورد من خام األلومنيوم تبلغ  •

 .ألف جنيه، ومن الوكيل 54و 53ترتاوح تكلفة املنتج املحىل البديل ب� 

وجود اتفاقية تسمح بدخول املنتجات ب� البلدين بج�رك مخفضة، فضًال عن رسعة بالسوق الرتىك و�تاز  •

 .أللومنيوم لتصنيع األدوات املنزلية ىف تركياتوريد املنتج ووجود املواصفة املطلوبة من ا

 : تراجعت قيمة صادرات مرص من املالبس الجاهزة خالل الربع األول من العام الجاري •

أشار التقرير الشهري الصادر عن املجلس التصديري للغزل واملنسوجات واملالبس الجاهزة واملفروشات املنزلية  •

 الربع األول من العام الجاري، وجاءت اهم بيانات التقرير ك� ييل: اهم بيانات صادرات املالبس خالل إىل 

مليون دوالر برتاجع  130مليون دوالر يف مقابل  101انخفاض صادرات املالبس خالل مارس املايض لتسجل  •

 .%22قدره 

لتبلغ % 8تراجعت قيمة صادرات مرص من املالبس الجاهزة خالل الربع األول من العام الجاري بنسبة ك�  •

 .2019مالي� دوالر خالل الربع األول من  406مليون دوالر يف مقابل  372

% خالل أول ثالثة أشهر من العام الجاري 8مريكية بنسبة وتراجعت صادرات املالبس إىل الواليات املتحدة األ  •

 .2019أشهر من  3مليون دوالر خالل أول  224مالي� دوالر يف مقابل  206لتبلغ 

  - مليون دوالر خالل الفرتة من ” يناير  113مة صادرات املالبس الجاهزة إىل الدول األوروبية لنحو  وتراجعت قي •

% لتبلغ 26لعربية بنحو  ا  للدول  وكذلك  ،2019  من  الفرتة  نفس  خالل  دوالر  مليون  124  مقابل  يف  ″2020مارس  

 .مليون دوالر 22مليون دوالر مقابل  16نحو 

ألف  317ألف دوالر مقابل  250% لتسجل نحو 21فريقية بنحو  الدول اإل ك� انخفضت صادرات املالبس إىل •

 36مليون دوالر مقابل  37% لتبلغ 2دوالر ، وارتفعت صادرات املالبس الجاهزة اىل باقي دول العامل بنحو 

 .مليون دوالر

 8% لتبلغ 35وأوضح التقرير أن صادرات مرص من “املالبس الداخلية” حققت زيادة بلغت نحو  •

% لتبلغ مليون دوالر 56مالي� دوالر، في� تراجعت صادرات “مالبس األطفال” بنحو  6مالي� دوالر مقابل 

 .مالي� دوالر 3مقابل 

  

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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 القطاع الحقیقي :خامسًا

 مليار بيضة سنوياً  13مليار دجاجة و 1.4مرص تنتج  -1

 2017/2018تريليون جنيه قيمة إنتاج املنشآت وفقا للتعداد االقتصادي  3.877اإلحصاء:  -2

 % خالل الربع األول100أرباح مرص من منجم السكري تنمو  -3

 2017/2018عام  الزراعي% زيادة بقيمة اإلنتاج .16اإلحصاء:  -4

 مليون جنيه 250ألف فدان بتكلفة  17تطوير “بح�ة مريوط” عىل مساحة  -5

 %70مستشار وزير التموين للذهب: انخفاض املبيعات بنسبة  -6

 املايضالعام  املرصي% �واً ىف صادرات الغاز 150: دويلتقرير  -7

 ويرتز: انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز يف مرص ب� إيني وناتورجي ر  -8

   دالالت القطاع الحقیقي:

 : 2017/2018الخامس لعام   االقتصادينتائج التعداد 

، 2017/2018الخامس لعام  االقتصاديأعلن رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن نتائج التعداد  •

يعطي التعداد معلومات تفصيلية عن األنشطة عىل مستوى املحافظات، والتعرف عىل امليزة النسبية لكل 

 .91/92بدأ يف  اقتصاديأن أول تعداد  إىلمحافظة، لقياس النشاط االقتصادي مش�ا 

خ� يختلف عن التعدادات السابقة بأنه تم إلكرتونيا باستخدام التابلت واالست�رة ونوه بأن التعداد األ  -

 وجاءت اهم بياناته ك� ييل: .الورقية

مليون  13.46مليون منشأة بإج�يل عدد مشتغل�  3.74بلغ عدد املنشآت “قطاع عام وأع�ل عام وخاص”  •

 .تريليون جنيه 3.877مليار جنيه بقيمة إنتاج تبلغ نحو 358.7األجور بلغ  إج�يلمشتغل و أن 

 إج�يل %من 0.04منشأة بنحو  1536بلغ عدد املنشآت ” القطاع العام واألع�ل العام عدد املنشآت به نحو . •

 . مليارجنيه92.6الف مشتغل بإج�يل أجور تبلغ نحو 882عدد املنشآت بنحو عدد موظف� 

عدد املنشآت بعدد  إج�يل%من  99.96مليون منشأة بنحو  3.471عدد املنشآت بالقطاع الخاص بلغ  إج�يل •

 . مليار جنيه 266.1 مليون موظف بإج�يل قيمة أجور تبلغ نحو  12.853موظف� .

لقطاع العام مليار جنيه ل602 تريليون جنيه منهم  3.877قيمة إنتاج الجمهورية يبلغ نحو  إج�يل •

 .من إج�يل اإلنتاج %84.5تريليون جنيه للقطاع الخاص بنحو  3.275%و 15.5واألع�ل العام بنحو 

تريليون جنيه منهم  2.158 "وفقا لإلعداد االقتصادي"القيمة املضافة اإلج�لية للجمهورية بلغت  •

للقطاع الخاص  ت القيمة املضافةيف ح� بلغ %،13.6مليون جنيه للقطاع العام واألع�ل العام بنسبة  294

 .القيمة املضافة إج�يل% من 86.4تريليون جنيه بنسبة . 1.863نحو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/04/23/1323929
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323666
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323666
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323365
https://alborsaanews.com/2020/04/23/1324054
https://alborsaanews.com/2020/04/23/1324054
https://alborsaanews.com/2020/04/22/1323794
https://www.elfagr.news/3928626
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330698
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330698
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330698
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330698
https://alborsaanews.com/2020/04/30/1330698
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مليار جنيه للقطاع العام واألع�ل العام 116.4مليارجنيه منهم 472.2بلغ التكوين الرأس�يل الثابت اإلج�يل   •

 .%75.4 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة355.8%ونحو 24.6بنسبة 

منشأة تليها محافظة  483.610بلغت نحو يول بإج�يل عدد املنشآت والتاحتلت محافظة القاهرة املركز األ  •

منشاة ،ىف ح� جاءت محافظة جنوب  34.172منشأة ثم محافظة بورسعيد بعدد 287.480اإلسكندرية بعدد 

 . منشاة 6.545بلغت نحو  والتيسيناء ىف اقل عدد املنشآت 

 : 2018_2017عام   اعيالزرقیمة اإلنتاج 

 املركزيالجهاز    والتي يصدرها  2018/    2017عام    الزراعيالنرشة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع  أظهرت   •

 ما ييل: للتعبئة العامة واإلحصاء

 2017/ 2016مليار جنيه عام  471.7مقابل  2018_2017مليار جنيه عام  500.7 الزراعيبلغت قيمة اإلنتاج  •

مليار جنيه عام خالل عام  325.1بلغ  الزراعيصاىف قيمة الدخل ، ك� بلغ % 6.1بنسبة زيادة 

 .%1.3بنسبة انخفاض  2017/ 2016مليار جنيه عام  329.3مقابل 2017/2018

% ثم 37.5بنسـبة  الحيوا�ويليها اإلنتاج  الزراعيقيمة اإلنتاج  إج�يل% من 52.9 النبايتمتثل نسبة اإلنتاج  •

 .2017/2018عام %  0,04% وأخ�اً املنتجات الحشـرية بنسبة9.6بنسبة  السميكاإلنتاج 

مليار جنيه خالل   142.4مليار جنيه خالل الفرتة املذكورة مقابل  175.6بلغت    الزراعيقيمة مستلزمات اإلنتاج   •

عالف املركزة املستخدمة يف تغذية الحيوان % مرجعا ذلك اىل زيادة قيمة األ 23.3فرتة املقارنة بنسبة زيادة 

 الزراعي % من إج�يل قيمة مسـتلزمات اإلنتـاج 74.0 الحيوا�ومتثل نسبـة مستلزمات اإلنتاج ،  .%25بنسبة 

 .2018/  2017% عام  2.1بنسبـة  السميك  % ثم مستلزمات اإلنتاج  23.9بنسبة    النبايتنتاج  وتليها مستلزمات اإل 

 الغاز الطبیعي: صادرات مصر من 

املسال، إن مرص  الطبيعيالغاز  ملستوردي، الصادر عن الرابطة الدولية 2020 العامليقال تقرير الغاز املسال  •

% من سوق تصدير الغاز  1حققت تحول ملحوظًا ىف زيادة الصادرات ووقف االست�اد، استطاعت به اقتناص 

 .2018مليون طن ىف  1.4مقابل  2019مليون طن ىف  3.5بعد تصديرها  العاملي

مليون  0.6مليون طن يليها، باكستان بنحو  1.3بنحو  املرصياألكرث استقباالً للغاز  هيوتعد السوق األوروبية  •

 مليون طن. 0.4طن، وسنغافورة 

، ولكن مع الزيادة السكانية، ودعم الطاقة ارتفع 2009ونوه إىل أن مرص كانت ثامن أكرب مصدر للغاز ىف  •

املحىل، ىف ظل نظام غ� مشجع عىل االستث�ر حينها، ما أدى لتحولها لالست�اد والتوقف عن التصدير، االستهالك  

 .2018ىف  الذايتلكنها استعادت اكتفاءها 

، مع وصول السعات التصديرية ملصنع إدكو  الحايلوتوقع �و صادرات مرص من الغاز خالل العام  •

 وقت للتصدير. يلية دخول مصنع دمياط لإلسالة ىف أ ، بجانب احت�2019لإلسالة ذروتها بنهاية 

مليون  354.7مليون طن لتصل إىل  40.9 املايضاملسال العاملية العام  الطبيعيوزادت تجارة الغاز  •

 .املتتايلالسنة السادسة من النمو  وهي، 13بزيادة تقارب %

https://almarsad.co.uk/
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مليون طن وأسرتاليا  13.1الواليات املتحدة بنحو جاءت من  2019ومعظم األحجام املصدرة اإلضافية ىف عام  •

 مليون طن. 11مليون طن وروسيا  8.7

  : أخرىسادسًا

 رسمي يف مرصال"التعبئة اإلحصاء" يكشف حجم االقتصاد غ�  -1

 2019% نسبة املشتغل� بشكل دائم خالل 66.2لإلحصاء”:  ملركزيا“ -2

 :أخرىدالالت 

 حجم االقتصاد غیر الرسمي يف مصر: 

رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إن أحدث تعداد اقتصادي يف مرص أظهر أن الحجم  كشف •

ج�يل املنشآت االقتصادية إ باملئة من    53ثل  الحقيقي ملنشآت االقتصاد غ� الرسمي بلغ مليو� منشأة، أو ما �

 يف البالد.

 هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها اإلعالن رسميا عن حجم االقتصاد غ� الرسمي يف مرص. •

باملئة من رأس  5.1مليار دوالر) متثل نحو  4.4مليار جنيه ( 69.3حجم املبالغ املستثمرة يف هذا القطاع تبلغ  •

 .رصعات النشاط االقتصادي اإلج�لية يف ماملال املدفوع لقطا

باملئة من إج�يل العامل� يف   29.3عدد العامل� بالقطاع غ� الرسمي بلغ نحو أربعة مالي�، أو ما يعادل  •

 .املنشآت االقتصادية

يف ثالث محافظات هي القاهرة والجيزة  2018الع�لة يف القطاع غ� الرسمي يف  إج�يلباملئة من  36.9رتكز ي •

 .والقليوبية

املشتغل� بالقطاع غ� الرسمي، وهي تجارة  إج�يلباملئة من  84.2تستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية عىل  •

 .الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء

 لین بشکل دائم:عدد املشتغ

 2019% خالل عام 66.2للتعبئة العامة واإلحصاء إن نسبة املشتغل� بشكل دائم بلغت  املركزيقال الجهاز  •

 .2018% خالل عام 70.8سنة فأكرث” مقابل  15املشتغل� “ إج�يلمن 

لنتائج بحث % لإلناث وذلك وفقا  89.3% مقابل  67.1نسبة املشتغل� بشكل دائم ب� الذكور  بلغت   •

 .2019القوى العاملة لعام 

 إج�يل من  2019% خالل عام 45.2 االجت�عيةبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأمينات  •

 .2018% خالل عام 48.1سنة فأكرث” مقابل  15املشتغل� “

% 71.2%، بين� بلغت 40.8ب� الذكور  االجت�عيةبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأمينات  •

 .2019لإلناث خالل عام 
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% ىف 34.5%، بين� بلغت 97 الحكوميبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأمينات االجت�عية ىف القطاع  •

 .2019القطاع الخاص داخل املنشآت خالل عام 

سنة  15املشتغل� “ إج�يلمن  2019% خالل عام 39.3 الصحيسجلت نسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأم�  •

 .2018% خالل عام 42.1فأكرث” مقابل 

% لإلناث خالل عام 68.5%، بين� بلغت 34.4ب� الذكور بلغت  الصحينسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأم�  •

% ىف 25.7%، بين� بلغت 96.6 الحكوميىف القطاع  الصحي، ونسبة املشتغل� املشرتك� ىف التأم� 2019

 .2019خالل عام القطاع الخاص داخل املنشآت 

ساعة مبتوسط عدد ساعات العمل األسبوعية   46.3متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية للعامل� بأجر بلغت   •

 .ساعة لإلناث 42.3ساعة مقارنة بـ 47ب� الذكور 

ساعة   52.7سجل أعىل متوسط لعدد ساعات العمل األسبوعية ب� العامل� ىف أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة   •

 50.2ساعة ويليها أنشطة العقارات والتأج� مبتوسط  51.6عامل� ىف تجارة الجملة والتجزئة مبتوسط ثم ال

 .ساعة

ساعة ثم العامل� بالقطاع  48.2بلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية ب� العامل� ىف القطاع الخاص  •

 .ساعة 45ع�ل العام مبتوسط العام واأل 
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