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 أشهر   3  يفتراجع  ملیار    9  لیبلغ  ،ملیار دوالر  36تراجع االحتیاطي النقدي إلی   

 أشهر  9تریلیون جنیه يف   2.6«املالیة» ُتصدر أدوات دین حکومیة بقیمة   

 أبریل   فیملیار جنیه تراجعًا فی استثمارات األجانب فی أذون الخزانة   30 

 2021-2020يف  %106 زیادة حصیلة رسم تنمیة املوارد  «املالیة»: 

 االقتصاد ملیار جنیه بسبب إغالق  130وزیر املالیة: فقدنا   

 شهور  4% تراجع يف صادرات مصر من األثاث خالل  35 

 ملیارات جنیه خسائر متوقعة ملزارعي البطاطس خالل املوسم الجاري 4 

 % اکتفاء ذاتیا من الزیوت 3: مصر تحقق نقیب الفالحین  

 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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 أهم التطورات االقتصادیة 

  1/6/2020يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�  

 التايل:، وذلك عىل النحو 15/6/2020 -

  أوًال: التطورات املالیة

 1/6 ج�عي للمؤرشاتالبورصة تنهي أويل جلسات شهر يونيو عيل ارتفاع  -1

 3/6 البورصة تنهي اليوم عىل ارتفاع ج�عي ،مليار جنيه 3بأرباح  -2

 4/6 مليار جنيه بختام أخر جلسات األسبوع 9.5البورصة تربح  -3

 7/6 مليار جنيه بختام أويل جلسات األسبوع 17.3البورصة تربح  -4

 8/6 مليون جنيه بختام التعامالت 314والسوقي يربح ، مؤرشاتلارتفاع ج�عي ل -5

 9/6 % يف ختام جلسة منتصف األسبوع0.75"التجاري الدويل " يهبط ببورصة مرص  -6

 10/6 مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء 4.3البورصة تخرس  -7

 11/6 مليار جنيه يف ختام أخر جلسات األسبوع 4.3البورصة تخرس  -8

 14/6 وأداء متباين ملؤرشاتها يف ختام التعامالت، مليار جنيه 3.7البورصة تفقد  -9

 15/6 التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة بختام جلسة اإلثن� -10

 الالت التطورات املالیة: د 

مواصلة أدائها األخ� حققت مؤرشات البورصة املرصية ارتفاعات جيدة خالل تعامالت األسبوع  
 ،ة تعا� من أداء متذبذبوالبورص  2020منذ بداية عام  وعموما فانه    سبوع� ماضي�.أ الجيد منذ  

نعلم ايل  ذي البسبب أزمة ف�وس كورونا واللتقييم الحقيقي ألداء البورصة ال �كن ان اآل  وحتى
 .انتهائهن موعد اآل 

  .ناآل   حتىأسباب صمودها    أحد أهمهو  للبورصة  البنك املركزي وبنيك مرص واألهيل  دعم   

دوار ب� نسب فئات األ  تبدلداء الحايل للبورصة هي األ  عىلمن اهم املالحظات  
يام أ مام املؤسسات ولتصل يف بعض  أ   لألفراد %50  للتخطيحيث قفزت هذه النسب   ،املستثمرين
فراد يف مقتبل تراجعها لدي املؤسسات، ، وقد يش� ذلك ايل تزايد الثقة لدي األ %70التداول اىل 

 ها.التي متتلك مراكز أبحاث تؤثر يف قرارات

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/3958199
https://www.elfagr.com/3958199
https://www.elfagr.com/3959790
https://www.elfagr.com/3959790
https://www.elfagr.com/3960538
https://www.elfagr.com/3960538
https://www.elfagr.com/3962610
https://www.elfagr.com/3962610
https://www.elfagr.com/3963467
https://www.elfagr.com/3963467
https://www.elfagr.com/3964352
https://www.elfagr.com/3964352
https://www.elfagr.com/3965128
https://www.elfagr.com/3965128
https://www.elfagr.com/3965986
https://www.elfagr.com/3965986
https://www.elfagr.com/3968135
https://www.elfagr.com/3968135
https://www.elfagr.com/3968972
https://www.elfagr.com/3968972
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والرجوع ايل الهدف الرئيس للبورصة وهو طبقا للكث� من الخرباء فان العودة ايل األداء الجيد  
 تستلزم بعض التوصيات ومنها:منصة للتمويل والتداول وليس للمقامرة  كونها

فئات   املؤرشات، ووعيجوهرية يف طريقة احتساب  الصالحات  اإل و ،  كب�ةالؤسسية  املسيولة  توافر ال 
 املتعامل�.ومنع التالعب من قبل صغار املتعامل� 

وف الظر  يف أسوا حتىاهت�م من قبل الدولة مبؤسسة اقتصادية تستطيع أن تعمل وتدر أرباح   
 .للتداول ةوعودة األسهم املوقوف

دارة ملف البورصة املرصية دارتها بإإ الدعم الترشيعي والنقدي واهت�م الدولة والقامئ� عىل  
 ة.بحرفي

 النقديالقطاع  ثانیًا:

مليون  41.5بقيمة “التعليم” توقع اتفاقية مع بنك التعم� األملا� لتطوير مدارس التعليم الفني  -1
 يورو

 مليار دوالر 36إىل  النقدي": تراجع االحتياطي املركزي" -2

 املايضمليار جنيه تراجعاً ىف استث�رات األجانب ىف أذون الخزانة خالل أبريل  30 -3

   دالالت القطاع النقدي:

مليار جنيه لتسجل  30بنحو  املايضتراجعت استث�رات األجانب ىف أذون الخزانة خالل أبريل  
 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له. 149.3مليار جنيه مقابل  119.1

 املايضتريليون جنيه بنهاية أبريل  1.57أرصدة االستث�رات القامئة ىف أذون الخزانة  إج�يلبلغ  
 مليارات جنيه تقريباً. 84تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها  1.48مقابل 

 427.5مليار جنيه لتسجل  118.07استث�رات البنوك العامة ىف أذون الخزانة بنحو  إج�يلارتفع  
 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له. 309.4مقابل  املايضجنيه بنهاية أبريل مليار 

مليار جنيه خالل أبريل لتسجل   14.9استث�رات البنوك الخاصة ىف أذون الخزانة بنحو    إج�يلارتفع   
 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له. 330.9مليار جنيه مقابل  345.9

 املايضمليار جنيه خالل أبريل  6.9ىف أذون الخزانة استث�رات البنوك املتخصصة  زادت 
 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له. 29مليار جنيه مقابل  35.9لتسجل 

أرصدة االستث�رات ىف أذون الخزانة تراجعات متوالية منذ بداية العام،  إج�يل تراجع 
 .عملية 2293ر عرب مليار دوال  15.4 املايضىف مارس  يوتخطت تداوالت اإلنرتبنك الدوالر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/06/15/1357795
https://alborsaanews.com/2020/06/15/1357795
https://alborsaanews.com/2020/06/15/1357795
https://alborsaanews.com/2020/06/15/1357795
https://www.elfagr.com/3962620
https://alborsaanews.com/2020/06/16/1358333
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  العامة املالیةثالثا: 

 للحد من آثار “كورونا” 2020-2019مبوازنة  إضايفمليارات جنيه اعت�د  10وزيرة التخطيط:  -1

 2021-2020ية املوارد يف % زيادة حصيلة رسم تنم106«املالية»:  -2

 2021مليار جنيه إيرادات غ� رضيبية مستهدفة ىف  322املالية:  -3

 أشهر 9تريليون جنيه يف  2.6«املالية» تُصدر أدوات دين حكومية بقيمة  -4

 حتى اآلن يمليار جنيه لدعم القطاع الصح 3"املالية": إنفاق  -5

 مليار جنيه بسبب إغالق االقتصاد 130وزير املالية: فقدنا  -6

 مليار جنيه ألول مرة منذ سنوات 20كجوك: قطاع البرتول سجل فائضاً بقيمة  -7

 دالالت املالیة العامة 

 : 2021- 2020% حصیلة رسم تنمیة املوارد يف 106زیادة 

مليار جنيه، العام املايل املقبل  31.2تستهدف وزارة املالية املرصية رسوم تنمية موارد قيمتها  
 مليار جنيه.  15.5% عىل الحصيلة املستهدفة العام املايل الحايل البالغة  106.6، بزيادة  2020-2021

الربملان املرصي تعديالت قانون رسوم التنمية يف مايو املايض، معولة عىل هذه وتطبيقا لذلك فقد  
 مليار جنيه حصيلة إضافية لهذا البند. 15التعديالت يف توف� 

% رسوما عىل 5قرشا عىل السوالر، و 25قرشا لكل لرت بنزين مبيع، و 30شملت التعديالت إضافة  
من السوق الحرة بحد  املشرتاة% من قيمة السلع 3ورسم  ته،اكسسوار املحمول وأجزائه وجميع إ

 دوالرات. 5دوالر حال تجاوز قيمتها  1أد� 

الحفالت واألماكن قطاعات املختلفة شملت الرياضة، و وذلك بجانب حزمة من الرسوم يف ال 
 التبغ الخام واملصنع والحديد.يهية، و الرتف

تش� مضاعفة رسوم املوارد املحلية ليس فقط ايل الضائقة املالية التي تتوقعها الحكومة خالل  
استسهال الحكومة التحصيل من أموال �ا أيضا ايل إ زمة كورونا، وأالعام املايل الجديد يف ظل 

بعينها،  رساف يف الزيادة ايل جهات ووزاراتنفاق الحكومي، مع اإل املواطن�، وتجاهلها لرتشيد اإل 
 .أخرىوتقت� عيل جهات ووزارات 

 : 2021ملیار جنیه إیرادات غیر ضریبیة مستهدفة فی    322

شارت أ ك� أعلنت وزارة املالية حصيلة اإليرادات غ� الرضيبية املتوقعة خالل العام املايل القادم، 
 ايل مصادر هذه اإليرادات، وذلك ك� ييل:

 مليار جنيه. 33.5السويس بقيمة حصيلة الخزانة العامة من قناة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/06/15/1357683
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-106-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-106-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-322-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-322-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85/
https://www.elfagr.com/3963506
https://www.elfagr.com/3963472
https://alborsaanews.com/2020/06/10/1356260
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 مليار جنيه. 21.9فوائض الهيئات االقتصادية بقيمة  

 مليارات جنيه. 10أرباح البنوك املُحولة للخزانة العامة بقيمة  

 مليار جنيه.  7.5%، بقيمة  15حصيلة وزارة املالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بواقع   

 يار جنيه.مل 6.9إيرادات الخدمات بقيمة  

 مليار جنيه. 6.7صايف أرباح رشكات قطاع األع�ل العام للخزانة بقيمة  

 مليار جنيه. 6.7إيرادات غرامات العقوبات بقيمة  

 مليارات جنيه. 5حصيلة الطروحات الحكومية بـ  

 مليار جنيه. 1إيرادات املناجم واملحاجر بقيمة  

 اإلیرادات کما یلي:هم املالحظات یلع هذه أویمکن بیان 

مليار دوالر تقريبا،  2، أي حوايل مليار جنيه 33.5قيمة حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس ب 
 فاين تذهب بقية الحصيلة.مليار دوالر تقريبا العام املايض،  6ج�يل حصيلة القناة إ ذا كان إف

، مليار جنيه  7.5%، بقيمة  15بواقع  حصيلة وزارة املالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة   
، وهذا يؤكد الطرح زمة املالية فان الحكومة مل ترسع ايل زيادة نسبتها من هذه الصناديقورغم األ 
ع� من وراء باستسهال الحكومة جيوب املواطن�، وعدم قدرتها ورغبتها يف مواجهة املنتفاألسبق 

 هذه الصناديق 

وهو رقم هزيل للغاية   ،فقط  مليار جنيه  6.7ام للخزانة بقيمة  صايف أرباح رشكات قطاع األع�ل الع 
لهذا العدد الكب� من الرشكات، خاصة اذا حول ايل دوالر، ك� انه يكشف اإله�ل املتعمد لتطوير 

 هذه الرشكات ويعكس إرصار الحكومة عيل خصخصتها.

فقط، �كن اكتشاف هزلية هذا الرقم اذا ما قارناه   مليار جنيه 1اجم واملحاجر بقيمة  إيرادات املن 
، وبالطبع الرقم يكشف عن دوالر مليون 100السنوية واملقدرة بحوايل جم السكري بعوائد من

 سيطرة تامة لجهات سيادية عيل مقدرات املناجم واملحاجر يف مرص.

 أشهر: 9تریلیون جنیه يف  2.6الحکومة تصدر أدوات دین بقیمة 

خزانة) يف أول   سندات-أذون(كشفت وزارة املالية أن إصدارات الدولة من أدوات الدين الحكومية   
 تريليون جنيه. 2.6) سجلت 2020 –2019أشهر من العام املايل الحايل ( 9

تريليون جنيه،   1.84استحوذت سندات الخزانة عىل نصيب األسد من أدوات الدين بواقع   
، طبًقا 2020حتى مارس  2019مليار جنيه، خالل الفرتة من يوليو  823في� كان نصيب السندات 

 قرير املايل الصادر عن الوزارة عن هذه الفرتة.للت

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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-  %15.7أشارت الوزارة إىل أن أسعار الفائدة عىل أوراق الدين تراوحت نسبتها لألذون ب� ( 
) يوًما، في� سجلت الفائدة للسندات 364 –91%) وفًقا لآلجال املصدرة التي تراوحت ب� (15.3

15.% 

تريليون جنيه، واستحوذت   2.45شهر من العام املايل بلغت  أ   8يُذكر أن إصدارات الدين خالل أول   
 مليار جنيه. 767.9تريليون جنيه، بين� كان نصيب السندات  1.68أذون الخزانة عىل 

أشهر  9% من الناتج املحيل اإلج�يل خالل أول 5.5أظهر البيان املايل عجزًا كليًّا يف املوازنة بنسبة  
 من العام املايل الحايل.

مليار جنيه، كان للرضيبية   632أشهر األوىل من العام املايل الحايل    9  إيرادات الدولة خالل الـسجلت   
 مليار جنيه. 157.7مليار جنيه، بين� كانت غ� الرضيبية  474.5منها املساهمة األكرب بقيمة 

يار جنيه، مل  371.6مليار جنيه، وكان للفوائد السيطرة األكرب عليها بقيمة   959سجلت املرصوفات   
 مليار جنيه. 216.7تالها أجور وتعويضات العامل� 

 1.13مرصوفات” العام املايل الجاري تبلغ  –”إيرادات يذكر أن مستهدفات الدولة املرصية لـ 
 .تريليون جنيه عىل الرتتيب 1.5تريليون جنيه، و

 

 الخارجي  القطاعرابعًا: 

 شهور 4% تراجع يف صادرات مرص من األثاث خالل  35  -1

 % نسبة �و االستث�رات املبارشة خالل السنوات األخ�ة250 -2

 دالالت القطاع الخارجي:

 : شهور 4خالل % 35تراجع يف صادرات مرص من األثاث   -1

عىل صادرات مرص يف بعض القطاعات مع تغ� أولوية املستوردين خالل جزئيا أثرت أزمة كورونا  
أشهر األوىل من العام الجاري لتسجل  4الفرتة األخ�ة لتهبط صادرات مرص من األثاث خالل الـ 

بانخفاض  2019مليون دوالر خالل نفس الفرتة من  102.299مليون دوالر مقابل  66.184نحو 
 %.35قدره 

وأوضح التقرير الصادر عن املجلس التصديري لألثاث أن صادرات القطاع تراجعت خالل  
 مليون دوالر. 26.06مليون دوالر مقابل  8.384% لتبلغ 68إبريل املايض بنسبة 

 4% لتبلغ 33.3مريكية بنسبة وارتفعت صادرات مرص من األثاث إىل الواليات املتحدة األ  
مالي� دوالر خالل نفس الفرتة من   3أشهر األوىل من العام الجاري مقابل    4مالي� دوالر خالل الـ  

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/3960755
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-250-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/4281744
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-250-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/4281744
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-250-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/4281744
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 25مليون دوالر مقابل  14% لتسجل 44العام املايض، بين� تراجعت لباقي دول العامل بنسبة 
 مليون دوالر.

مليون دوالر، حيث   45ن صادرات القطاع بقيمة  % م68دول استحوذت عىل    5وأضاف التقرير أن   
مليون دوالر، تليها   24مليون دوالر يف مقابل    17يأيت عىل رأسهم اململكة العربية السعودية بقيمة  

%، ثم سلطنة ع�ن بقيمة 28.6مليون دوالر برتاجع  14مالي� دوالر يف مقابل  10اإلمارات بنحو 
 %.36.4ر برتاجع مليون دوال  11مالي� دوالر مقابل  7

" 2020 إبريل-يناير% خالل الفرتة من " 25وتراجعت صادرات األثاث املرصي إىل العراق بنسبة  
، وللسودان بنسبة 2019مالي� دوالر خالل نفس الفرتة من  7مالي� دوالر يف مقابل  6لتسجل 

% لتبلغ مليو� دوالر 71.4مالي� دوالر، ولألردن بنسبة    7مالي� دوالر يف مقابل    5% لتسجل  28.6
 ي� دوالر.مال  5% لتسجل مليو� دوالر مقابل 60مالي� دوالر، ولليبيا بنسبة  7يف مقابل 

ربيره بأزمة كورونا فقط، والتي تبهذه النسبة الكب�ة ال �كن  عموما هذا الرتاجع يف صادرات األثاث   
زمة، رجاعه لهذه األ إبريل فقط هو الذي �كن  إن الرتاجع يف  إتصاعدت مع نهاية مارس، وبالتايل ف

لتحديث لتالئم متطلبات ن صناعة األثاث املرصية تعا� غياب التطوير واإ وبذلك �كن القول 
 السوق الدولية والعربية، عالوة عيل غياب اسرتاتيجيات التسويق.

 نمو االستثمارات املباشرة الي مصر: 

 7% خالل 250االستث�رات املبارشة ىف مرص بنسبة تزيد عن شارت العديد من التقارير ايل �و أ  
عالن نسب النمو، ولكن الرجوع ايل إ ، وبالطبع فان هذه التقارير تعمدت التدليس عرب سنوات

ك� تجاهل مليار دوالر،  8ن أقىص رقم لالستث�ر األجنبي املبارش مل يتجاوز أ  إىلالتفاصيل يش� 
 التقرير االستث�رات املبارشة الخارجة من مرص.

 هم ما ورد يف هذا التقرير ما ييل:أ عموما كانت  

سنوات. وبحسب بيانات وزارة  7% خالل 250عن تزيد  �ت االستث�رات املبارشة ىف مرص بنسبة 
مليار دوالر، ىف ح� ارتفعت إىل   2.2بلغت    2011، فإن االستث�رات عام  الدويلاالستث�ر والتعاون  

 .2018مليار دوالر عام  7.7

مليارات دوالر وىف العام  4نحو  2012-2011 املايلبحسب البيانات فإن االستث�رات بلغت العام  
 2015-2014ك� بلغت االستث�رات ىف عام ، مليار دوالر 3.8انخفضت لنحو  2013-2012 التايل
 مليار دوالر.  4.1نحو 

مليار دوالر، ثم ارتفعت  6.4، نحو 2015-2014وبحسب البيانات بلغت االستث�رات ىف  
 املايل ىف العام مليار دوالر،  7.9ارتفعت االستث�رات لـ، ثم مليار دوالر 6.9لنحو  التايلعام ىف ال

 بزيادة بلغت نحو مليار دوالر. 2016-2017

مليار دوالر،   7.7انخفضت االستث�رات مبعدل طفيف حيث بلغت   املايض  املايلوىف العام   
 زمات االقتصادية العاملية.نتيجة األ 

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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 نفوجراف التايل ايل تطور االستث�رات املبارشة ايل مرص خالل تلك الفرتة.ويش� اإل  

 

 و�كن تقييم هذ التطور ك� ييل:

ور رقم هذه االستث�رات شديد طمرص ليست دولة جاذبة لالستث�رات األجنبية املبارشة، وت 
مؤرش من حيث متطلبات مؤرش جاذبية االستث�ر بدول العامل، الضعف، ويرجع ذلك ايل انعدام 

العنف، ومدى املشاركة واملحاسبة البيئة املؤسسية والذي يتعلق باالستقرار السيايس وغياب 
وسيادة القانون ومدى السيطرة عىل الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية 

 خالل السنوات األخ�ة.

 بنك بيانات ال تجاهل التقرير اإلشارة ايل االستث�رات األجنبية املبارشة الخارجة من مرص، وتش� 
االستث�رات األجنبية املبارشة، التي خرجت من مرص خالل العام  املركزي املرصي اىل بلوغ قيمة

مليار دوالر، وهو أعىل معدل لخروج تلك االستث�رات املبارشة أي التي ترتكز عىل   8.5نحو    2019
 .2012نتاجية والخدمية منذ العام املرشوعات اإل 

مليار  6.5والبالغة  2018وباملقارنة بقيمة االستث�رات األجنبية املبارشة الخارجة عام  
 %. 32مليار دوالر بنسبة �و  2.1دوالر، فقد زادت العام املايض بنحو 

مليار  2.1وبلغت قيمة االستث�رات األجنبية الخارجة خالل الربع األول من العام املايض  
بع األخ� مليار دوالر، لكنها مع الر  1.9مليار دوالر ويف الربع الثالث  2.2دوالر، ويف الربع الثا� 

 مليار دوالر. 2.3ادت إىل من العام الذي تال مظاهرات العرشين من سبتمرب/أيلول ز 

  

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


  

 

9 | P a g e  

 المرصد االقتصادي
 June 2020 16 ||  011العدد 

 

 

 

 

 

 

   القطاع الحقیقي: :رابعا

 2019مليار جنيه خسائر خالل  7.9“حديد عز” تتكبد  -1

 «القومية لألسمنت» تستأنف مزادات بيع أصولها الشهر الجارى -2

 2020مليون جنيه إيرادات “السكك الحديدية” ىف الربع االول من  595 -3

 سنوات 6محافظة خالل  15ا صناعيا ىف مجمع 17مليارات جنيه.. إنشاء  10بتكلفة  -4

 الجاريالبطاطس خالل املوسم  ملزارعيمليارات جنيه خسائر متوقعة  4 -5

 % فقط من االكتفاء الذايت من الزيوت3 نقيب الفالح� : مرص تحقق -6

 % من فوائد مديونية مرص للط�ان لصالح “البرتول”50إسقاط  -7

   :دالالت القطاع الحقیقي

 فجوة ضخمة يف االکتفاء الذاتي من زیوت الطعام:  

بسبب قلة املحاصيل الزراعية الزيتية والتحول نحو زراعات  وتنقًصا شديًدا يف الزيمرص تعا�  
 أخرى أكرث ربحية للمزارع� يف ظل غياب الدورة الزراعية.

زي للتعبئة العامة بيانات الجهاز املرك وتش�% من احتياجاتها من الزيوت، 97مرص نحو تستورد  
مليون دوالر خالل  51مليون دوالر، مقابل  71 ايلواإلحصاء إىل ارتفاع واردات مرص من الزيوت 

 الفرتة نفسها يف العام املايض.

نخفاض العائد ال عزوف الفالح� عن املحاصيل الزراعية الزيتية يرجع نقص اإلنتاج باألساس ايل  
باملحاصيل األخرى وكرثة األمراض التي تتعرض لها هذه املحاصيل يف الفرتة االقتصادي لها مقارنة 

األخ�ة، مش�ًا إىل أن أهم املحاصيل الزيتية التي تزرع يف مرص هي السمسم وعباد الشمس والذرة 
 والقطن وفول الصويا، باإلضافة إىل الكتان والزيتون والنخيل والكانوال.

ساحات صغ�ة، باإلضافة إىل قلة الرشكات واملعارص التي تعمل يف تُزرع مب  الزيتية  معظم املحاصيل 
إنتاج الزيوت، متابًعا أن حل مشكلة الفقر الزيتي التي تعيشه مرص يف تشجيع املزارع� عىل 
التوسع بزراعة املحاصيل الزراعية الزيتية وعالج نظم تسويقها والعمل عىل زيادة العائد االقتصادي 

عم اإلرشادي للمزارع� وتوف� التقاوي واملبيدات التي تعالج األمراض وتقيض منها، مع توف� الد
 عىل الحرشات التي انترشت يف اآلونة األخ�ة.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/06/14/1357313
https://alborsaanews.com/2020/06/14/1357313
https://alborsaanews.com/2020/06/14/1357079
https://alborsaanews.com/2020/06/13/1357044
https://alborsaanews.com/2020/06/13/1357044
https://almalnews.com/%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-10-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-17-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9/
https://almalnews.com/4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://almalnews.com/%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%81%d8%a7/
https://alborsaanews.com/2020/06/10/1356386
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 خامسا: أخري 

 2020حتى يونيو  2014سنوات من يوليو  6إنجازات قطاع النقل خالل  -1

 أخريدالالت 

 6إنجازات قطاع النقل خالل يلقي الضوء عىل أهم تقريرا نرش املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء،  
 ، واهم ما جاء يف هذا التقرير ك� ييل: سنوات

مليار جنيه،   175كيلومرت بتكلفة    7000تم التخطيط لتنفيذ املرشوع القومي للطرق بإج�يل أطوال   
األطوال املنفذة باملرحلت� األوىل والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق حيث بلغ إج�يل 

 1200كيلو مرت باملرحلة الثالثة، ومن املخطط تنفيذ  1300كيلومرت، وكذلك جاري تنفيذ  4500
كيلو مرت فور االنتهاء من املرحلة الثالثة، لتصبح إج�يل أطوال شبكة الطرق الرسيعة والرئيسية 

 . 2014ألف كيلومرت يف يونيو  23.5ألف كيلومرت، بعد أن كانت  30.5دف الوصول إليها املسته

 15كيلومرت من شبكة الطرق الحالية بتكلفة  5000تم االنتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة  
مليار جنيه، منها   30محور/كوبري عىل النيل بتكلفة    21مليار جنيه، هذا بجانب التخطيط إلنشاء  

محاور أخرى، ومن املخطط البدء يف  8اور تم االنتهاء من تنفيذها، وكذلك جاري تنفيذ مح 7
 38محور/كوبري عىل النيل بدالً من    59محاور، ليصل إج�يل املستهدف الوصول إليه إىل    6إنشاء  

كوبري ونفق أعىل مزلقانات السكك الحديدية  600، ك� تم إنشاء 2014محور/كوبري قبل يونيو 
 مليار جنيه. 85تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة وعند 

مليار جنيه، فضالً عن إنه جاري تنفيذ  40تنفيذ مرشوعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة تم  
مليار جنيه، ومن املخطط البدء يف تنفيذ مرشوعات لتطوير السكك  86مرشوعات بتكلفة 
تكلفة مرشوعات تطوير نظم اإلشارات الجاري مليار جنيه، ك� وصلت  55الحديدية بتكلفة 

كيلومرت، ك�  971مليار جنيه بإج�يل أطوال  9.4تنفيذها عىل خطوط شبكة السكك الحديدية 
 172جراراً جديداً، باإلضافة إلعادة تأهيل وتطوير وعمرة لـ   260تتضمن خطة الوزارة توريد عدد  

 ورو.مليون ي 290مليار دوالر، و 1.1جراراً، بتكلفة 

مليار جنيه، ك� بلغت قيمة التعاقد  2.1عربة مكيفة جديدة  212تكلفة توريد وتشغيل بلغت  
عربة ركاب سكة حديد جديدة أكرث من مليار يورو، وكذلك بلغت تكلفة إنهاء  1300عىل توريد 

االنتهاء من مليار جنيه، ك� تم  1.2مزلقاناً منها  435مزلقاناً، وتطوير  693األع�ل املدنية لعدد 
مليون جنيه، يف ح� زادت إيرادات  700محطة سكة حديد بتكلفة  167تطوير وتحس� وصيانة 

مليون جنيه شهرياً، األمر  40إىل  32التذاكر نتيجة تحصيل الغرامات املطبقة عىل املخالف� من 
رة من جراراً ألول م 41جرارات جديدة، وعمرة  10الذي مكن هيئة السكة الحديد من رشاء 

 مواردها.
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مليار جنيه،  33.1تكلفة املرشوعات املنفذة مبرتو األنفاق بلغت بلغت يف مجال مرتو األنفاق،  
مليار جنيه، ك� بلغت التكلفة   200وكذلك بلغت تكلفة املرشوعات الجاري تنفيذها مبرتو األنفاق  

مليار جنيه، يف ح� تم  300التقديرية ملرشوعات من املخطط البدء يف تنفيذها مبرتو األنفاق 
محطات وافتتاحها للركاب باملرحلة الرابعة من الخط الثالث للمرتو وهي محطات  4االنتهاء من 

هليوبوليس)، وجاري استك�ل العمل يف باقي املرحلة   –نادي الشمس    –األلف مسكن    –(هارون  
عديل  –هايكستب ال –قباء  –عمر بن الخطاب  –هشام بركات  –محطات هم (النزهة  6بعدد 

 منصور).

مليار جنيه، والتي  9.5مليون يورو، و 940تكلفة املرحلة الثالثة من الخط الثالث للمرتو بلغت  
جامعة القاهرة)، ك� بلغت    –إمبابة  –الكيت كات    –كيلو مرت، (العتبة    17.7جاري تنفيذها بطول  

 1.2العاصمة اإلدارية الجديدة)  –العارش من رمضان  –تكلفة مرشوع القطار الكهربايئ (السالم 
كيلو مرت، وكذلك جاري تنفيذ مرشوعي   70مليار جنيه، حيث يجري تنفيذه بطول    7مليار دوالر، و

كيلو   42أكتوبر بطول    6كيلو مرت، ومونوريل مدينة    54مونوريل العاصمة اإلدارية الجديدة بطول  
 مليار يورو. 2.7مرت، بتكلفة 

مليار جنيه، وكذلك بلغت   7قطاراً مكيفاً للخط الثالث    32التعاقد عىل تصنيع وتوريد  قيمة  بلغت   
مليار جنيه، ك� بلغت   2.2جرار للخط الثا� للمرتو    2قطارات جديدة و  6قيمة التعاقد عىل رشاء  

 15مليون جنيه، وذلك عىل مساحة حوايل  976.6تكلفة إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة 
قطاراً)، هذا وقد بلغت تكلفة ازدواج  20، لصيانة وتخزين الوحدات املتحركة بالخط األول (فداناً 

مليون جنيه، أما تكلفة  444.2كيلو مرت نحو  1.4السكة ب� محطتي املرج واملرج الجديدة بطول 
اً مليون جنيه، وأخ�  406بوابة عىل الخط� األول والثا� للمرتو فقد بلغت  1071توريد وتركيب 

مصعداً كهربائياً مبحطات   28سل�ً متحركاً، و  46بلغت تكلفة تطوير نظم املراقبة والتأم�، وتركيب  
 مليون جنيه. 105املرتو نحو 

 6قطاع مبجال املوانئ الربية والجافة، جاري تنفيذ أول ميناء جاف يف مرص مبدينة بوفي� يتعلق  
بلغت تكلفة إنشاء مينايئ قسطل الربي رشق النيل وأرق� فدان، ك�  100أكتوبر بإج�يل مساحة 

ألف كيلو مرت، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ  175مليون جنيه، وذلك مبساحة  172الربي غرب النيل 
مليون جنيه، فضالً عن أن تكلفة تنفيذ مرشوع  40مرشوع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا الربي 

مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية  1.7، بلغت التطوير الشامل مليناء السلوم الربي
للقوات املسلحة، هذا وقد بلغت تكلفة توصيل املرافق باألرايض املخصصة للموانئ الجافة املخطط 

مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات   1.1موانئ جافة)    8إنشاؤها (
 العمرانية.

مليار جنيه،  2ل النقل البحري، تم تنفيذ مرشوعات مبيناء دمياط بتكلفة وبشأن مجا 
مليار جنيه، ك� بلغت تكلفة املرشوعات   2.9وكذلك جاري تنفيذ مرشوعات أخرى بامليناء بتكلفة  

مليار جنيه، وجاري تنفيذ مرشوعات أخرى بامليناء بتكلفة   1.8التي تم تنفيذها مبيناء اإلسكندرية  
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نيه، أما عىل صعيد موانئ البحر األحمر، فقد بلغت تكلفة املرشوعات التي تم تنفيذها مليار ج  9.4
 مليون جنيه. 531مليار جنيه، وجاري تنفيذ مرشوعات أخرى بتكلفة  1.5باملوانئ 

أما في� يتعلق مبجال النقل النهري، تم تنفيذ مرشوع البنية املعلوماتية لنهر النيل لتتبع مس�  
مليون يورو، مع االستمرار يف أع�ل إزالة االختناقات باملجاري املالحية   9هرية بتكلفة  الوحدات الن

 بنهر النيل وتأمينها باملساعدات املالحية.
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