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 ملیارات دوالر  5مصر تنفذ أکبر قرض بطرح سندات دولیة بقیمة  

 ملیار جنیه خسائر “مصر للطیران” شهریًا بسبب کورونا   1.2رئیس الشرکة:   

 ملیار جنیه خالل شهر مایو  22.7البورصة املصریة تخسر نحو  

 % زیادة بعدد األجانب العاملین بالقطاع الحکومي واألعمال العام   42.4 

 أشهر 6وقف تراخیص البناء بالقاهرة واإلسکندریة وعواصم املحافظات ملدة  

 % تراجًعا يف إنتاج مصر من الصلب الخام خالل أبریل املاضي 17.6 

 “کورونا” ملیون دوالر قرض من البنك الدولي لدعم مصر يف مواجهة   50 

 ملیار  1.13"االستثمار األوروبي" یدرس قرض ملشروعات النقل بـ  

 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

 يالمغارب المرصد
 

 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 

يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� 

 التايل:، وذلك عىل النحو 5/2020/ 31 - 16/5/2020

 أهم التطورات االقتصادیة 

   أوًال: التطورات املالیة:

 17/5مليار جنيه يف ختام أول جلسة يف األسبوع  3.6البورصة تربح  -1

 18/5جلسة يوم مليار جنيه يف ختام  3.9البورصة تخرس  -2

 19/5مليار جنيه يف ختام جلسة منتصف األسبوع  5.8البورصة تربح  -3

 20/5مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء  6.6البورصة تخرس  -4

 21/5البورصة تغلق أخر جلسات رمضان عيل تباين بأداء املؤرشات  -5

6- EGX30  31/5% يف الختام بدعم مشرتيات املرصي� 1.1يصعد 

 دالالت التطورات املالیة: 

مليار جنيه، وأغلق رأس�لها السوقي  22.7و خرست البورصة املرصية خالل شهر مايو املنتهي نح 

%، حيث شهد شهر مايو االحتفال بشهر 4مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت  548.7عند مستوى 

رمضان وعيد الفطر املبارك، وانخفضت فيه ساعات التداول م� أثر عىل مستوي األداء وقيم 

هت تعامالت األجانب ناحية البيع التداوالت، واتجهت تعامالت املرصي� نحو الرشاء في� اتج

 بسبب جائحة ف�وس كورونا العاملية.

اتخذت الحكومة املرصية قرارا بالتعايش مع وباء كورونا مع تطبيق اإلجراءات االحرتازية الطبية  

الالزمة، وجاء القرار تحت وطأة تناقص االحتياطي من النقد األجنبي مبعدالت عالية لدعم أنشطة 

 2.77لفة ومنعها من االنهيار ولجوء مرص إيل قرض عاجل من صندوق النقد بقيمة االقتصاد املخت

 مليار دوالر من خالل طرح سندات دولية.  5مليار دوالر لدعم أنشطة الدولة، هذا بخالف اقرتاض  

من املرجح أن تعاود املؤرشات االرتفاع مرة أخري، واالبتعاد عن منطقة املسار العريض،  

ايل مناطق مقاومة جديدة مدعومة بسيولة محلية مؤسسية، من بنيك مرص وتنطلق املؤرشات 

واألهيل، وأيضاً ارتفاع يف املؤرشات الفرعية بعد إعادة منهجية حسابها وعودة األجانب ايل 

 املشرتيات.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/3946876
https://www.elfagr.com/3946876
https://www.elfagr.com/3947650
https://www.elfagr.com/3947650
https://www.elfagr.com/3948410
https://www.elfagr.com/3948410
https://www.elfagr.com/3949132
https://www.elfagr.com/3949132
https://www.elfagr.com/3949941
https://www.elfagr.com/3949941
https://alborsaanews.com/2020/05/31/1352072
https://alborsaanews.com/2020/05/31/1352072
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 مليار يورو 1.13يدرس متويل مرشوعات النقل يف القاهرة واإلسكندرية بـ "رويباالستث�ر األو " -1

 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها عىل إقراض القطاع الخاص 100يصدر ض�نات بقيمة  "املركزي" -2

 الجديد يمجلس النواب يوافق عىل قانون البنك املركز  -3

 "كورونا"لدعم مرص يف مواجهة  من البنك الدويل مليون دوالر 50 -4

 دالالت القطاع النقدي:  

ملیار جنیه للبنوك لتحفیزها یلع إقراض   100یصدر ضمانات بقیمة  "املرکزي"

 القطاع الخاص:  

مليار جنيه للبنوك لتحفيزها عىل إقراض القطاع  100قرر البنك املركزي إصدار ض�نات بقيمة  

خالل الفرتة   "املركزي"أعلن عنها    ية دعم الصناعة والزراعة واملقاوالت والتالخاص من خالل مبادر 

% متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم االقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص 8املاضية بفائدة 

 مواجهة تداعيات تفىش ف�وس كورونا.يف  والرشكات

ظروف الحالية خاصة بالنسبة للرشكات ظل اليف    ضوء ارتفاع مخاطر األع�ل باألسواقيف    يأيت القرار 

األسواق للرشكات عىل تحقيق يف  والتمويل، ك� يهدف إىل مساعدة مبادرات ضخ القروض

 مستهدفاتها االقتصادية.

تحفيز البنوك عىل ضخ القروض لرشكات القطاع الخاص االقتصادي من أجل يف  سيساهم القرار 

 املالية والع�لة بها.الحفاظ عىل كياناتها ومالءتها 

سيتم إصدار تلك الض�نات من خالل رشكة ض�ن مخاطر االئت�ن التى يساهم فيها ويرأسها البنك  

 تلك املخاطر.يف  املركزي وذلك لتغطية البنوك

مرص يف  االئت�ن متكنها من ض�ن البنوك العاملة سيصدر املركزي ض�نات لرشكة ض�ن مخاطر 

مليار جنيه،  100لتغطية قروض مبادرة متويل الصناعة والزراعة وقطاع املقاوالت بالكامل مببلغ 

قرض توظفه البنوك، في�  ي% من مبلغ أ 80عىل أن تصدر الرشكة ض�نات للبنوك تصل إىل 

 املخاطر. % فقط من تلك20ستقترص نسبة تحمل البنوك عىل 

قامت رشكة ض�ن مخاطر االئت�ن بعمليات ض�ن لقروض لصالح املرشوعات الصغ�ة  

ن، وسيتم تعديل النظام األسايس للرشكة مبا يسمح لها مليار جنيه حتى اآل  25واملتوسطة بقيمة 

 إضافة ض�ن القروض للرشكات الكربى.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/20/1349039
https://alborsaanews.com/2020/05/19/1347618
https://alborsaanews.com/2020/05/17/1347100
https://alborsaanews.com/2020/05/17/1346821
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 ملیون دوالر ملصر:  50البنك الدولي یوافق یلع قرض  

مليون دوالر ملرص كاستجابة طارئة يف إطار حزمة التمويل  50ق البنك الدويل عىل تقديم واف 

، وهو جهد دويل يهدف إىل "كورونا"الرسيع التي أقرتها مجموعة البنك الدويل ملواجهة جائحة 

 املساعدة يف تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت الالزم للتعايف االقتصادي.

رحلة من املساندة إىل ح�ية األرس األشد فقرا واألوىل بالرعاية، ومساعدة مرص عىل تهدف هذه امل 

تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها االقتصادي. ك� يهدف إىل تقوية تداب� الوقاية 

 وكشف حاالت اإلصابة واالستجابة للتصدي للجائحة يف مرص.

كِّز التمويل عىل مجاالت املساندة الفو   دتها الخطة القومية ملواجهة  التيرية والحيوية سُ� حدَّ

أطلقتها الحكومة املرصية، ك� سيساهم املرشوع يف متويل رشاء  والتيف�وس كورونا املستجد 

وتوزيع التجهيزات واملستلزمات الطبية الالزمة ملواجهة الف�وس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ 

عالج املُعدة خصيصا؛ وتعبئة فرق االستجابة الرسيعة ، والعزل، ومراكز الالصحيوعمليات الحجر 

يف تتبع املخالط� لحاالت اإلصابة بالف�وس؛ وتطوير منصات وأدوات تقديم املحتوى لتحس� 

، ومنها االجت�عيالوعى العام بالوقاية من الف�وس؛ والرصد والتقييم املبتكر السرتاتيجيات التباعد  

 التعبئة املجتمعية.

مليون دوالر من حزمة التمويل العاملية وهو الحد األقىص املرصح  50 عىل مبلغ الـحصلت مرص  

به قياسا عىل التعداد السكا�. وقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً عىل الس� يف اإلجراءات الالزمة 

 400للحصول عىل التمويل املُيرس من البنك الدويل لدعم منظومة التأم� الصحي الشامل بقيمة 

 ن دوالر.مليو 

  

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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 ثالثا: املالیة العامة

 مليارات دوالر 5رشائح بقيمة  3مرص تنفذ أكرب طرح سندات دولية عىل  -1

 الربملان توافق عيل أكرب موازنة للرصف الصحي مبرصمليار.. إسكان  33تتجاوز  -2

 % زيادة يف الحصيلة الرضيبية باملوازنة الجديدة 12.6 -3

 تريليون جنيه العام املايل الجديد 5.7«املالية» تتوقع بلوغ الدين العام  -4

 ملواجهة تداعيات «كورونا» 2021% يف مرصوفات موازنة 8.8زيادة  -5

 

 دالالت املالیة العامة 

 ملیارات دوالر:  5شرائح بقیمة  3طرح سندات دولیة یلع  مصر تنفذ أکبر

مليارات دوالر عىل  5نفذت وزارة املالية أكرب إصدار دويل للسندات الدولية تقوم به مرص بقيمة  

مليار   2مليار دوالر، و  1.75مليار دوالر، و  1.25سنة) وبقيم مصدرة تبلغ    30  -12-  4ثالث رشائح (  

تشهدها أسواق املال العاملية  التيدوالر عىل التوايل وبأسعار عائد جيدة جًدا يف ضوء التقلبات 

 مؤخرا وارتفاع درجة املخاطر وعدم اليق� من قبل املستثمرين، بحسب البيان.

 موازنةواق املال الدولية بشكل أسايس لتوف� السيولة الالزمة لتلبية احتياجات  هذا الطرح بأس  يأيت 

ولتوف� التمويل املطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠القادم  املايلالعام 

 كورونا.

% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه 5.75عوام بعائد قدره أ  4 استطاعت وزارة املالية طرح سند الـ 

% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.625عاًما بنحو  12% وسندات الـ 6.250للمستثمرين بقيمة 

 %.9.375% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875عاًما بسعر عائد بلغ  30% وسندات الـ8.125

 بعض املالحظات یلع القروض املصریة: 

ع تصنيف الديون ارتفاع سعر الفائدة عن نظ�اتها يف الطروحات الدولية، يرجع ايل تراج 

 السيادية املرصية ايل املرتبة الرابعة.

توسع بعض دول العامل يف االقرتاض مل يكن بسبب وجود ضغوط عىل موازين املدفوعات  

بها، بل الضطرارها إىل إنفاق مليارات الدوالرات يف صورة إعانات نقدية للمواطن�، وإعانات بطالة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/22/1350207
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-33-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84/
https://www.elfagr.com/3951842
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-5-7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-8-8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-2021-%d9%84%d9%85%d9%88/
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 ت لالحتفاظ بالع�لة، ومعظمهم اقرتض بعملته املحلية.ملن فقد وظيفته منهم، ومساعدات للرشكا

مل تتحمل الحكومة املرصية أية أعباء إضافية (تجاه مواطنيها) بسبب أزمة الجائحة، فمن ناحية مل  

يُفرَض حظر كامل �نع املواطن� من الذهاب إىل أع�لهم يف أي يوم منذ بداية األزمة. ومن ناحية 

توقف عمله من الع�لة غ� املنتظمة إال قليًال، ومببالغ محدودة، وجاءت   أخرى، مل يُعوَّض عىل َمن

 من صندوق إعانة الع�لة غ� املنتظمة، التابع لوزارة القوي العاملة.

س يف أعقاب ثورة يناير يف     ومل ترصف منه أية مبالغ   ،2011صندوق إعانة الع�لة غ� املنتظمة أُسِّ

من قبل للع�لة، بل استُنزف الجزء األكرب من موارده يف صورة مكافآت للمسؤول� يف وزارة القوى 

العاملة، ويف كل األحوال هو ال يتبع املوازنة العامة للدولة، وُ�وَّل يف األغلب بنسب من قيمة 

 ىل مقابل أداء خدماتهم.املرشوعات اإلنشائية، يتحملها املقاولون قبل حصولهم ع

 ملیار جنیه:  33میزانیة ملشروعات املیاه والصرف الصحي تتخطي 

سكان يف الربملان عىل املوازنة الجديدة لالنتهاء من مرشوعات الرصف الصحي وافقت لجنة اإل  

املتوقفة، حيث بلغت إج�يل مخصصات مرشوع املوازنة العام للهيئة القومية ملياه الرشب والرصف 

 813مليارات و 10مليون جنيه مقابل  871مليار و 19، 2020/2021حي للعام املايل الجديد الص

 .جنيه مليار 9، بزيادة قدرها 2020/2019مليون جنيه العام الجاري 

هذه امليزانية تهدف ايل االنتهاء من مشاكل الرصف الصحي خاصة يف املرشوعات املتوقفة من أكرث  

 يل استك�ل املرشوعات الحالية يف أقرب وقت ممكن.ن عاما، باإلضافة ايمن عرش

ترصف كل عام   جنيهمليار    30ـ  طبقا للجنة فان زيادة املخصصات املالية للمياه والرصف الصحي ل 

ن كل جنيه يتم رصفه عىل أ سنوات ستنهي مشاكل الرصف الصحي نهائيا يف مرص. ك�  10وملدة 

باألمراض  اأصيبو جنيه لعالج املواطن� الذين  1000مياه الرشب ومرشوعات الرصف الصحي توفر 

 و رصف صحي.أ الخط�ة نتيجة عدم وجود مياه نظيفة 

  

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: 

 مليار دوالر خسائر قطاع السياحة خالل الشهرين املاضي� بسبب كورونا 2الشاعر:  -1

 2019مرص الثالثة عاملياً يف تصدير البصل املجفف يف  -2

 شهور  4% خالل 35انخفاض عجز امليزان التجاري بنسبة  -3

 شهور 9% يف 100و 75معهد التخطيط: خسائر السياحة قد ترتاوح ب�  -4

 

 دالالت القطاع الخارجي

 سیناریوهات عودة النشاط السیاحي املصري:

 3عنه  ةورقة بحثية صادر يف  وضع معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

سيناريوهات لعودة النشاط السياحي بعد انتشار جائحه ف�وس كورونا. وجاءت هذه السيناريوهات ك� 

 ييل:

نه يف حالة استئناف النشاط االقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود ب� الدول أ  :السيناريو األول 

املتوقع أن تكون يف  املختلفة وخاصة الدول األوربية وبدء رحالت الط�ان الخارجي والتي من

و أوائل شهر يوليو القادم يف ضوء ترصيحات عدد من الدول، فان ذلك ال أ منتصف شهر يونيو 

يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مبارش وبرسعة وذلك بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 

االقتصاد، وسيقترص التي متر بها معظم دول العامل نتيجة لتفيش ف�وس كورونا وتأث�ه الشديد عيل  

قارب وبالتايل فانه هذه النسبة لن تكون هل واأل ع�ل وزيارات األ السفر عند عودته عيل رجال األ 

 اشهر حتي سبتمرب املقبل. 3ويل ملدة % خالل الفرتة األ 10اكرث من 

% خالل هذه الفرتة. ووفقا لهذا السيناريو 90يعنى هذا السيناريو أن خسائر القطاع ستصل إىل و 

 مليون دوالر شهريا.  100ي ما يعادل  أ مليون دوالر لذات الفرتة    300تسجل السياحة عوائد بقيمة  

وفقا للسيناريو األول بحوايل  2020عداد السائح� بعام أ قدر معهد التخطيط القومي و  

مليار   3.5يرادات السياحية  ن تصل اإلأ عيل    2019% من عام  73.5مليون سائح بانخفاض قدره    3.4

 .2019يرادات ذاتها بعام % عن اإل72.6 ومن ثم تراجع يقدر بـ 2020ر خالل عام دوال 

ي خالل أ  2020خ� من عام استئناف النشاط السياحي خالل الربع األ  :السيناريو الثا� 

الفرتة من أكتوبر وحتى ديسمرب ومع استمرار وجود كورونا يف معظم دول العامل فانه من املتوقع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/19/1348740
https://alborsaanews.com/2020/05/31/1351945
https://alborsaanews.com/2020/05/31/1351945
https://alborsaanews.com/2020/05/31/1351945
https://almalnews.com/%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://alborsaanews.com/2020/05/29/1350913
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ن خسائر قطاع السياحة أ % من معدالتها، وهذا يعني  25ال تتعدي حركة التنقل والسفر أكرث من  أ 

 %.75ستصل ايل 

ن عدد أ % وهذا يعني 25ن عدد السائح� خالل هذه الفرتة لن يتعدى أ يفرتض هذا السيناريو و 

جانب   وعىلألف سائح شهريا يف املتوسط،    250ي  أ ألف سائح    750السائح� من املتوقع أن يصل  

فانه طبقا لذات السيناريو لن تسجل  2020خ� من عام يرادات السياحية خالل الربع األ اإل

ي ما يعادل أ مليون دوالر  750ي حوايل أ  2019% من مستويات 25من  أكرثيرادات السياحية اإل

يرادات إمليون سائح وبالتايل تحقيق  3.15عداد السائح� أ مليون دوالر يف املتوسط، ويص�  250

 %.75عداد السائح� مبعدل أ تراجع  أثرمدار العام  عىلمليار دوالر  3.1سياحية 

�فترض استمرار تفشي فیروس �ورونا حتى نها�ة شهر د�سمبر وهذا �عني انخفاض الحر�ة   األسوأ:السینار�و  
 %. 100الس�اح�ة  

فإن خسائر القطاع   2020قبل نهاية    ووفقا لهذا السيناريو الذي يتوقع عدم تعايف القطاع السياحي العاملي

ول يراداته املحققة عىل مكاسب الربع األ إأشهر من منتصف مارس وحتى ديسمرب وستقترص    9ستمتد ملدة  

 مليار دوالر. 2.4ج�لية إ مليون سائح بإيرادات  2.4من العام فقط والتي تقرتب من 

  

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  رابعا:

 2019% زيادة بعدد األجانب العامل� بالقطاع الحكومي واألع�ل العام خالل  42.4 -1

 يمن منجم السكر  ملايضمالي� دوالر أرباحاً وإتاوات العام ا 107سنتام�: مرص حصلت عىل  -2

 شهرياً بسبب كورونا "مرص للط�ان"مليار جنيه خسائر  1.2رئيس الرشكة:  -3

 اشهر 6وقف جميع تراخيص البناء بالقاهرة الكربى واإلسكندرية وعواصم املحافظات ملدة  -4

 % تراجًعا يف إنتاج مرص من الصلب الخام خالل أبريل املايض 17.6 -5

 دالالت القطاع الحقیقي:  

 شهریًا بسبب کورونا:   "مصر للطیران"ملیار جنیه خسائر  1.2

رصح محمد رشدي زكريا رئيس الرشكة القابضة ملرص للط�ان، إن خسائر الرشكة جراء توقف حركة  

بريل املايض. إمليار جنيه شهرياً اعتباراً من    1.2الط�ان الخارجية جراء انتشار ف�وس كورونا بلغت  

 3.5قيمتها  ج�يل اإليرادات املفقودة شهرياً جراء توقف حركة الط�ان بسبب كورونا بلغتإ وأن 

 مليار جنيه.

مارس املايض بتعليق  19يف  كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبويل قد أصدر قراراً  

حركة الط�ان الخارجية جراء انتشار جائحه ف�وس كورونا ضمن اإلجراءات االحرتازية للدولة 

 وحتى اآلن.

البضائع عرب الشحن الجوي ملواجهة الرتاجع عمليات نقل يف  تسي� طائرات رشكة مرص للط�ان 

%من إج�يل الدخل الشهري املتوقع، ك� أن اإلقبال 10عمليات اإليرادات قد تغطى يف  الكب�

اليزال ضعيف جداُ بالنسبة لحركة الط�ان الداخيل األمر الذي سيتطور مع وجود ترويج عند 

 الرتويج للسياحة الداخلية.

 2املالية حالياً بالنسبة للقرض املساند من الوزارة لصالح الرشكة بقيمة يجري التنسيق مع وزارة  

مليار جنيه بدون فوائد ك� سيتم توجيه لصالح اإلنفاق عىل املرتبات ومواجهة املصاريف الحتمية 

 % من املعدالت الطبيعية.80عىل أن يبدأ سداده بعودة معدالت التشغيل إىل 

 القطاع الحکومي:  يف ارتفاع عدد العاملین األجانب 

القطاع يف  أصدر الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النرشة السنوية للعامل� األجانب

 الحكومي، وجاءت اهم بياناتها ك� ييل:"

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/19/1347692
https://alborsaanews.com/2020/05/19/1347692
https://alborsaanews.com/2020/05/18/1347340
https://alborsaanews.com/2020/05/18/1347075
https://almalnews.com/%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1/
https://alborsaanews.com/2020/05/30/1351069
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 1388ارتفاع عدد العامل� األجانب يف القطاع الحكومي والقطاع العام / األع�ل العامل� ليبلغ  

 975مقابل  2019% خالل عام 11.2إناث بنسبة  155% و88.8نسبة ذكور ب 1233أجنبياً منهم 

 % مرجعا ذلك لزيادة عدد املشاريع االستث�رية مبرص.42.4بنسبة زيادة  2018أجنبيا عام 

متثل الدول األوروبية العدد األكرب من إج�يل عدد العامل� األجانب يف القطاع الحكومي والقطاع  

%، تليها الدول اآلسيوية “غ� 59.4أجنبيا بنسبة  824ليبلغ  2019العام / األع�ل العام عام 

%، ومتثل الدول اإلقيانوسية أقل األعداد حيث بلغ عددهم 19.1أجنبيا بنسبة    265العربية” بعدد  

 %.1.9أجنبيا فقط بنسبة  27

ة بنسب  يأجنب  1001األجانب الحاصل� عىل مؤهل جامعي �ثلون العدد األكرب حيث بلغ عددهم   

 %.16.9أجنبيا بنسبة  234%، يليهم الحاصل� عىل مؤهل أعىل من الجامعي بعدد 72.1

%، 66.0أجنبيا بنسبة  916�ثلون العدد األكرب حيث بلغوا  "أصحاب املهن العلمية"األخصائيون  

%، والفنيون ومساعدو األخصائي� 22.1أجانب بنسبة  307يليهم كبار املسئول� واملديرون بعدد 

 % من إج�يل عدد األجانب.9أجنبيا بنسبة  125بلغ عددهم حيث 

عامل  707ن األجانب بالقطاع العام / األع�ل العام العدد األكرب حيث بلـغ عددهم و �ثل العامل 

ن و %، معظمهم يعملـون بالرشكة القابضة للغازات الطبيعية يليهم العامل50.9بنسبة  يأجنب

% معظمهم يعملون يف الهيئة املرصية 37.5أجنبيا بنسبة  521األجانب بالهيئات العامة بعدد 

 العامة للبرتول وجامعة ع� شمس.

  

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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 ى خامسا: أخر

 آالف كيلو مرت 7مليار جنيه تكلفة املرشوع القومي للطرق بإج�يل  175وزير النقل:  -6

 مليارات جنيه استث�رات «تطوير العشوائيات» العام املايل املقبل 10 -7

 معلومات حول املشروع القومي للطرق: 

مليار جنيه ليصل إج�يل  175آالف كيلو مرت طويل بتكلفة  7نشاؤه بإج�يل إ املرشوع القومي للطرق يتم 

ألف كيلو وصيانة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية ب� املحافظات والتي يعتمد   30الطرق الرئيسية إىل    شبكة

مليارات جنيه  3مليارات جنيه سنويا وشبكة الطرق املحلية داخل املحافظات والتي يعتمد لها  10لها 

 سنويا.

كوبري ونفق تم تنفيذها بتكلفة   600مليارات جنيه وعدد    10باإلضافة إىل اعت�د خاص هذا العام بقيمة  

كوبري ونفق جارى تنفيذها حاليا سواء عىل الطرق الرئيسية ومحاور النيل أو   325مليار جنيه، و  85مالية  

كيلومرتات  604مزلقانات السكك الحديدية وشبكة مرتو أنفاق، وقطار كهربايئ مونوريل بإج�يل أطوال 

كيلو مرتا  24 حوايلنفاق أسفل قناة السويس بإج�يل أطوال أ  5مليارات جنيه و 407طويل بتكلفة مالية 

 مليار جنيه. 30 حوايلوبتكلفة مالية 

، عاملياً   28إىل املركز رقم    113مركزا من املركز   90التصنيف العاملي لجودة الطرق عدد  يف   قفزت مرصوقد  

 اإلسكندرية.جميع أنحاء الجمهورية وعىل كافة االتجاهات ومنها غرب وجنوب يف  وتم ذلك

كيلو مرت تربط ما ب�   12هم الطرق الجاري العمل عىل تطويرها يف رشق اإلسكندرية هي محور أبو ق�  وأ 

ميناء أبو ق�، وهذا ميناء محوري كب� يف رشق اإلسكندرية والطريق الدويل الساحيل، باإلضافة إىل تطوير 

 سكندرية.ق وش�ل اإل ترام الرمل وتطوير مرتو أبو ق� وكل هذه مرشوعات يف رش 

منطقة غرب اإلسكندرية ومحيط بح�ة مريوط ثم الطريق الدويل يف  تم التخطيط لتطوير الطرق وقد

 4.5وصلة ميناء الدخيلة بطول  هيالساحيل، والطرق التي تم االنتهاء من تنفيذها خالل الفرتة املاضية 

كيلو مرت، وهناك طرق  23.5وري بطول كيلومرتات، ووصلة الكاف 5كرير بطول  يكيلومرت، ووصلة سيد

الدراسات وأع�ل يف  القادم وتم البدء املايلجارى تنفيذها حاليا ومخطط تطويرها خالل العام 

 .54التصمي�ت مثل محور التعم� ومحور 

 االستثمارات املخططة لصندوق تطویر العشوائیات خالل العام املالي املقبل:

مليارات جنيه  10املخططة لصندوق تطوير العشوائيات خالل العام املايل املقبل تبلغ االستث�رات 

 تتوزع استث�رات الصندوق، و يف تنفيذ أخرى جديدة الستك�ل عدد من املرشوعات القامئة والبدء

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/05/21/1350052
https://alborsaanews.com/2020/05/17/1346775
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عىل مرشوعات تطوير املناطق العشوائية غ� املخططة واستك�ل تطوير املناطق غ�  2021-2020يف 

 مليارات جنيه. 10باإلضافة إىل تطوير األسواق العشوائية بإج�يل اآلمنة، 

منطقة غ�  48مناطق غ� آمنة وتطوير  7الستك�ل تطوير  2021-2020العام املايل يف  تخطط الحكومةو 

ألف فدان من املناطق   5.5ألف وحدة سكنية بجانب تطوير    23.5آمنة عىل أرايض ملكيات خاصة تشمل  

 سوقاً عشوائياً. 23سوقاً، وتطوير  29ستك�ل غ� املخططة وا

محافظات حتى اآلن بتكلفة تتجاوز   9يف    وقع الصندوق اتفاقيات تعاون لتطوير املناطق غ� املخططةوقد  

مليوناً  120مليون جنيه والسويس  120مليار جنيه، وهي موزعة عىل محافظة الفيوم بقيمة  2.5

 مليون جنيه. 70وادي الجديد مليوناً وال 811واإلسكندرية بتكلفة 

 250مليوناً، والدقهلية بتكلفة  450مليون جنيه والغربية  400محافظة الجيزة يف  تكلفة التطويروتبلغ 

 مليون جنيه. 170مليوناً، وكفر الشيخ بقيمة  175مليوناً ومحافظة دمياط 

ناطق غ� املخططة وخطة مرص تندرج تحت تصنيف امليف    %من املسطح العمرا�40طبقا للصندوق فان  و 

ألف فدان تعترب  160ألف فدان منها  417مدينة عىل مستوى الجمهورية مبساحة  221التطوير تتضمن 

 مليون فرد. 22مناطق غ� مخططة ويسكنها حوايل 

بدأت الحكومة تنفيذ املرشوع القومي لتطوير املناطق العشوائية غ� املخططة عىل مستوى وقد 

مليار جنيه عىل   350اف صندوق تطوير العشوائيات ومتوقع أن تصل تكلفة التنفيذ  الجمهورية تحت إرش 

 سنوات. 10مدار 
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