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ملیون یورو من بنك   800“األهلي املصري” یتفاوض القتراض  

 االستثمار األوروبي 

  500معیط: مصر تخطط لالقتراض بإصدار سندات خضراء بقیمة  

 ملیون دوالر خالل شهور 

إلغاء رسم التنمیة یلع واردات الصلب املسطح یکبد الدولة  

 ملیار جنیه سنویا    1.4خسائر قیمتها 

 ملیار دوالر  5.72انخفاض إیرادات قناة السویس إلی  
 % 7التربیة والتعلیم: زیادة الرسوم الدراسیة باملدارس الخاصة بواقع  

 

 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 ومعلومـرصاریر ـتقو

  "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 

ف   ة ما بني - 7/ 1يتناول التق��ر أهم تطورات المشهد االقتصادي الم�ي ودالالت هذا التطور خالل الف�ت
15 /7 /2020 :  ، وذلك ع� النحو التا�ي

 

  :أوًال: التطورات املالیة

 

ب من الـ  10.3البورصة ت��ــح  .1 ها الرئ��ي �ق�ت  7/ 5ألف نقطة    11مل�ار جن�ه، ومؤ�ش
ف  5.8البورصة ت��ــح  .2 ي ختام جلسة اإلثنني

 7/ 6مل�ار جن�ه �ف
ي ختام جلسة منتصف األسب�ع  1.1البورصة ت��ــح  .3

 7/ 7مل�ار جن�ه �ف
ات   1.3البورصة ت��ــح  .4  7/ 8مل�ار جن�ه وسط تباين بأداء المؤ�ش
ي األسب�ع   11.7البورصة تخ�  .5

 7/ 9مل�ار جن�ه بختام أخر جلسة �ف
 7/ 12مل�ار جن�ه بختام أو�ي جلسات األسب�ع  10البورصة ت��ــح  .6
ف  .7 ات البورصة الم��ة اليوم اإلثنني  7/ 13تحركات متباينة لمؤ�ش
 7/ 14مل�ار جن�ه بختام جلسة منتصف األسب�ع  8.6البورصة الم��ة تخ�  .8
ي ختام تعامالت اليوم   15.3البورصة الم��ة تفقد   .9

 7/ 15مل�ار جن�ه �ف
 

 دالالت التطورات املالیة: 

ملؤرشا  عام  بتخفيف  اتجاه  العام  لالتجاه  كنتيجة  املاضي�،  األسبوع�  خالل  للربح  البورصة  ت 

غالق وفتح ساعات الحظر وتحريك عجله اإلنتاج وعودة الحياة ايل طبيعتها بعد توقف  جراءات اإل إ 

 أشهر شهدت البورصة خاللها انخفاضات تاريخية.  ةجزيئ دام أربع

املتتالية    االنخفاضات  بعد  األسهم  ألسعار  الكب�  االنخفاض  األرباح  توايل  يف  فرتات  إ ساهم  ثناء 

الفائدة    3غالق، عالوة عيل ضخ بنيك مرص واألهيل دعم مادي بحوايل  اإل  مليار جنيه، وتخفيض 

 نقطه أساس.  300

األسهم خال   لحركة  الرشكات املرصية عالمة مميزة  الخزينة من  أسهم  الفرتة  كان رشاء  ل 

قبال الرشكات عىل  إسهم الخزينة، وتفس� أسباب  أ املاضية، وتحاول السطور القادمة التعريف ب

 رشائها، وذلك ك� ييل:  

إعادة رشاء الرشكة املساهمة ألسهمها ويطلق عيل األسهم    أسهم الخزينةيقصد بعمليات   

 هم الخزينة. ) أي أسtreasury stocksها بواسطة الرشكة ( ئالتي يتم إعادة رشا 

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/3984816
https://www.elfagr.com/3984816
https://www.elfagr.com/3985613
https://www.elfagr.com/3985613
https://www.elfagr.com/3986419
https://www.elfagr.com/3986419
https://www.elfagr.com/3987200
https://www.elfagr.com/3987200
https://www.elfagr.com/3988012
https://www.elfagr.com/3988012
https://www.elfagr.com/3990301
https://www.elfagr.com/3990301
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://www.elfagr.com/3991853
https://www.elfagr.com/3991853
https://www.elfagr.com/3992622
https://www.elfagr.com/3992622
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 أسباب لجوء الشرکات ألسهم الخزینة: 

 لتخفيض رأس مال الرشكة بتلك األسهم.    

 لتوزيع األرباح يف شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة املتاحة لديها عند التوزيع.  

لزيادة ربحية السهم من خالل تخفيض عدد األسهم القامئة وبالتايل زيادة ربحية السهم م� يجعل    

 سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين. 

إلثراء حقوق املساهم� عن طريق زيادة توزيعات األرباح نتيجة توزيع األرباح املحققة عىل عدد    

 قل من األسهم القامئة. أ 

األسهم يف بورصة األوراق املالية يف حالة انخفاض أسعار األسهم ألسباب غ�   لزيادة الطلب عىل  

 مرتبطة بأداء الرشكة. 

املتداولة    الحرة  األسهم  عدد  تخفيض  طريق  الرشكة عن  العدائية ألسهم  الرشاء  ملراجعة عروض 

  وبالتايل ارتفاع سعرها م� يضبط حقوق امللكية مبا يحد من سيطرة بعض املساهم�.

 

 :  طرق إعادة شراء الشرکة ألسهمها وأبرزها وتتعدد 
اء من السوق المفت�ح.  -  إعادة ال�ش
اء عن ط��ق المزا�دة.  -  إعادة ال�ش
ف بنسبة متساو�ة  - اء من جميع المساهمني  ال�ش
ف  - اء �سعر ثابت لمن �ستج�ب من المساهمني  ال�ش
اء من خارج السوق (اتفاق�ات أو عمل�ات خاصة)  -  ال�ش
كا  - اء بواسطة ال�ش )ال�ش ي خ��نة الغ�ي

 ت التابعة (االحتفاظ باألسهم �ف
 

 قرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة املالیة املصریة: 

المادة   أحكام  تعد�ل بعض  الم��ة، ع�  المال�ة  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  ق�د   51وافق مجلس  من قواعد 
ي ذات وشطب األوراق المال�ة بالبورصة الخاصة بالتعامل ع� أسهم  

الخ��نة، يتضمن التعد�ل إمكان�ة التنف�ذ �ف
ح  ي كانت مقررە بثالثة أ�ام عمل ع� األقل قبل الموعد المق�ت ة اإلخطار المسبق الىت يوم اإلخطار دون التق�د بف�ت

 للتنف�ذ. 

التي طرأت عىل    األخ�ة  والتطورات  األحداث  إطار  يأيت يف  القرار  أن  إىل  الهيئة  وأشارت 

العاملية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية واألجنبية، وحرصاً    األسواق املالية

 من الهيئة العامة للرقابة املالية عىل ح�ية األسواق املالية املرصية وح�ية حقوق املتعامل� فيها.

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


  

 

4 | P a g e  

 االقتصادي المرصد 
 June 2020 16 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 

القول   �كن  من    عموما  عدد  خسائر  لتقليص  جيدة  وفرصة  إيجابياً  تأث�اً  يحمل  القرار  إن 

ن تأث�ها مؤقت وال يكفي لح�ية هبوط األسهم، ال  أ ال  إ لية  ستثمرين، ورغم إيجابية هذه اآلامل

ن رشاء األسهم يتطلب  أ يل إ، باإلضافة  ةنه قد ال تتمكن كافة الرشكات من رشاء أسهم الخزينأ سي�  

ة عىل  معه عدد من القرارات األخرى يف الوقت الراهن والتي يأيت عىل رأسها إلغاء رضيبة الدمغ

 التداوالت وخفض أسعار الغاز للمصانع. 

 

 ثانیًا: القطاع النقدي

اض  -1 ي  800“األه�ي الم�ي” يتفاوض الق�ت  مليون يورو من بنك االستثمار األورويب
 �ات البنك المركزي من ذهب «السكرى» مل�ار جن�ه ق�مة مش�ت  1.4 -2
ي لـ   -3  مل�ار دوالر 38.2ارتفاع احت�ا�ي النقد األجنىب
ي ألف أوق�ة خالل العام  27.6» يرفع احت�اطاته من الذهب ي«المركز  -4

 الما�ي الما�ف
 مل�ار جن�ه تم��الت البنوك لمبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاوالت 69 -5
ي الم�ي الضخم رغم محدود�ة الحسابات البنك�ة رن�سا�  -6

 س كابيتال �ف� � القطاع الم��ف

 

 دالالت القطاع النقدي:

 تقریر بنك االستثمار اإلقلیمي رنیسانس کابیتال حول النظام املصريف املصري: 

نوعه مقارنة مع  قال بنك االستث�ر اإلقليمي رنيسانس كابيتال إن النظام املرصيف املرصي فريد من   

األسواق األخرى، فهو �تلك حجم مدخرات ضخم مع عدد محدود من الحسابات. وجاءت اهم  

 نقاط التقرير ك� ييل: 

كب�ة ولكن عدد الحسابات البنكية محدود، فقد بلغت نسبة الودائع    قاعدة ودائع الجهاز املرصيف 

من ضعف نيج�يا أو كينيا، ولكن    وهو أكرث  2018% يف عام  80للناتج املحيل اإلج�يل يف مرص  

 ألف بالغ كانت أقل من نصف نسبة نيج�يا ومجرد جزء من كينيا.  100عدد الحسابات لكل 

الناتج املحىل مقابل  110ىف مرص    يبلغ حجم القطاع املرصيف    % يف  53% يف نيج�يا و29% من 

 كينيا.

مرات من   7لنيج�ية، ومرة من نظ�تها ا  4.2حجم أصول القطاع البنيك ىف مرص يعادل   

 الكينية، لكن بالكاد يبلغ عمر معظم البنوك الخاصة ىف مرص عقدين من الزمن. 

اإلصالحات املرصفية التي خلقت جولة كب�ة من خصخصة القطاع املرصيف بدأت فقط يف   

الحكومي  2003عام   التأث�  عىل  قوية  أدلة  هناك  تزال  ما  املرصيف،  النظام  إىل  النظر  وعند   .

أوائل  واال  النظام املرصيف يف  بدأ تحرير  لنيج�يا، فقد  بالنسبة  أما  ستث�رات يف أشكال مختلفة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/07/13/1366187
https://almalnews.com/1-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/
https://www.elfagr.com/3986388
https://alborsaanews.com/2020/07/08/1364339
https://www.elfagr.com/3984993
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التسعينيات م� فتح بوابة املنافسة للقطاع الخاص وادى إىل والدة بعض البنوك الرائدة يف القطاع  

اك  ”بنك أكسيس”، وال تزال اإلصالحات جارية يف مرص وسيكون هن  تراست بنك” و   يمثل “جرانت

 املزيد من الخصخصة، م� يعني استمرار تطور املشهد التنافيس. 

 �ف رن�سا�س كابيتال:   و�ف محاولتهم لحل هذا التناقض قال محللو القطاع البن�ي 

عندما متت إزالة الحدود القصوى ألسعار   1991إن إلغاء أسعار الفائدة الحقيقية السلبية يف عام   

 زيادة تدفقات التحويالت من الخارج وعكس اتجاه هروب  الفائدة عىل الودائع واإلقراض، عىل

 رأس املال من مرص. وتعد مرص من أكرب متلق للتحويالت الخارجية يف أفريقيا. 

% م� يعني أن كميات كب�ة  50البنوك اململوكة للحكومة كب�ة وتتمتع بحصة سوقية تزيد عن    

داخل النظام املرصيف، ك� أن األوراق املالية  من الودائع املتعلقة بالحكومة رمبا ال تزال موجودة  

الحكومية ذات العائد املرتفع وشهادات االدخار من كيانات، القطاع العام قد ساعدت البنوك يف  

الحصول عىل املزيد من الودائع من االقتصاد غ� الرسمي مبرور الوقت، باإلضافة اىل ذلك فإن عدم  

يعن الخاصة  املعاشات  لنظام  واسع  لتخطيط  وجود  الشخصية  املسئولية  يتحمل  املواطن  أن  ي 

 التقاعد أحيانا من خالل الحصول عىل استث�رات عالية العائد ومنخفضة املخاطر.

املودع� يف صورة ودائع آجلة    أموال  إن معظم  نوعه حيث  فريد من  نظام مرصيف  لديها  مرص 

.  2018إج�يل الودائع ىف العام املايل  % فقط من  11وشهادات ادخار. وقد شكلت الودائع الجارية  

وترتب عىل هذا الهيكل أن متوسط عائد اإليداع يف مرص أعىل بكث� من نظ�ه ىف منطقة أفريقيا  

 جنوب الصحراء حيث الحسابات الجارية لها وزن أكرث أهمية.

 2019الية  % ىف السنة امل6.8وعىل سبيل املثال كانت تكلفة التمويل لدى البنك التجاري الدويل   

 ”. ي% لدى “بيكويتي بنك” الكين 2.9% لدى “جي يت بنك” النيج�ي و2.6مقابل 

حجم أوعية االدخار البديلة والفائدة املرتفعة تاريخيا قد جذبت املرصي� ىف الداخل والخارج،    

 %.5و 4ومتتلك مرص حاليا واحدا من أعىل معدالت الفائدة الحقيقية ىف العامل بنسبة ترتاوح ب� 

الث�نينيات،  ساهمت النسبة املرتفعة تاريخيا من ودائع العمالت األجنبية يف النظام املرصيف منذ   

وانعكاس هروب رأس املال يف التسعينيات إىل جانب ارتفاع أحجام تحويالت العامل� ىف الخارج  

 يف تضخم الودائع األجنبية مقومة بالعملة املحلية مبرور الوقت.

عدم وجود نظام تقاعد عريض خارج الهيئة القومية للتأم� االجت�عي يعني أنه يجب    

وا بشكل فردي لتقاعدهم. وقد شجعهم ذلك عىل مر السن� عىل االستث�ر  عىل املرصي� أن يخطط

ما من خالل بنوك القطاع العام  إ بشكل كب� يف األوعية االدخارية طويلة األجل ذات العائد املرتفع  

 أو شهادات بنك االستث�ر القومي. 

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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به من املدخرات عرب بنك االستث�ر القومي وهيئة الربيد املرصية يستحوذان عىل قدر ال بأس    

الشهادات ودفاتر التوف� والتي تتيح فائدة أعىل من الفائدة التى تقدمها الحسابات البنكية وهو  

 . ما يجعل عدد الحسابات البنكية تبدو قليلة ىف النهاية مقارنة مع حجم املدخرات 

 احتیاطیات مصر من الذهب:

مليون دوالر عن   271نهاية يونيو بزيادة  مليار دوالر ب  4.076تخطت احتياطيات مرص من الذهب   

 .2019مليار دوالر عن يونيو  1.3مايو املايض، ونحو 

بنحو    الذهب لديه  ارتفاع  أوقية خالل    27.6أوقية خالل يونيو، ونحو    933جاء ذلك بعد  ألف 

ىف    ألف أوقية   534ألف أوقية، مقابل مليون� و   562عرش شهرًا املاضية، لتصل إىل مليون� و  االثني

 .2019يونيو 

وحتى مايو   2017طن ذهب منذ    2.2أعلنت رشكة سنتام� ىف بيان لها أن املركزي اشرتى منها   

 املايض، ضمن اتفاقية تسهل رشاء الذهب مقابل تسهيالت ائت�نية. 

مليار دوالر خالل شهر يونيو ليصل إىل   2.2ن االحتياطي األجنبي لديه ارتفع  أ رصح البنك املركزي  

 يار دوالر. مل 38.2

مليار دوالر،    32مليار دوالر مقابل    33.8ارتفعت أرصدة العمالت األجنبية ضمن االحتياطي إىل   

 مالي� دوالر.   107مليون دوالر مقابل  298وكذلك حقوق السحب الخاصة ارتفعت إىل 

األ   بالعملة  الودائع  انخفاض  املركزي  البنك  بيانات  االحتياطياكشفت  ىف  املدرجة  غ�  ت  جنبية 

مليار دوالر بنهاية مايو، بخالف    5.05مليار دوالر بدًال من    3.55مليار دوالر لتصل إىل    1.5الرسمية  

مليار دوالر أوراق مالية بالعملة األجنبية متثل سندات دوالرية أصدرتها وزارة املالية لصالح    5.2

 البنك املركزي.

 

  

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

 
اء بق�مة  -1  مليون دوالر خالل شهور  500مع�ط: م� تخطط إلصدار سندات خ�ف
 مل�ار جن�ه سن��ا 1.4إلغاء رسم التنم�ة ع� واردات الصلب المسطح �كبد الدولة خسائر ق�متها  -2
3-  :« ف وع «السكرى»  825«سنتامني ائب المسددة للحكومة من م�ش  مليون جن�ه إجما�ي ال�ف
 

 ة دالالت املالیة العام

  1.4إلغاء رسم تنمیة املوارد یلع الحدید سیکبد الدولة خسائر سنویة تصل إلی  

 ملیار جنیه 

إلغاء تبلغ �سب أوضح تق��ر للجمع�ة الم��ة لصناعة الحد�د والصلب، إن  الموارد والذى  تنم�ة  ته  رسم 
الحد�د  10% إ�   ع�  الدولة خسائر سن��ة تصل  استثمارات صناعة    1.4س�كبد  يهدد  بما  مل�ار جن�ه، 

 .مل�ار جن�ه 50الصلب المسطح الىت تتعدى 

% عىل كل أنواع الحديد تام الصنع الوارد  10تبلغ قيمة رسم املوارد الذي ألغته الحكومة مؤخرا   

 .طاملا يتم بيعه ىف السوق املحلية بشكل مبارشمن الخارج، سواء من خالئط وغ� خالئط، 

تتعدى    ال  املسطح  الصلب  واردات  املفروضة عىل  الجمركية  الرسوم  أن  التقرير  وتعد  5وأكد   %

 .ضئيلة مقارنة بنظ�تها ىف كربى الدول املصدرة للصلب 

%  25تبلغ  وأشارت إىل أن الرسوم املفروضة داخل الواليات املتحدة األمريكية عىل الصلب املسطح   

% ىف تركيا، وإىل  23وهي النسبة نفسها املفروضة داخل االتحاد األورويب وىف املغرب، وتصل إىل  

 .%18% ىف الجزائر، مبتوسط عاملي يبلغ نحو 15

إىل    يصل  والذي  التنمية  رسم  أن  التقرير  تكلفة  10وأوضح  عىل  إطالقا  يؤثر  ال  السلع  إ %  نتاج 

% من  1%من تكلفة السيارات نصف النقل، و  0.1سوم ال يتعدى  الصناعية، مؤكدة أن تأث� تلك الر

 .% من تكلفة إنتاج السلع املنزلية املعمرة1.4تكلفة األتوبيسات السياحية، و

السياحية    فاألتوبيسات  كب�ة،  جمركية  لديها ح�ية  ذكرها  السابق  الصناعية  السلع  أن  وأضاف 

ال40تتمتع بح�ية جمركية تصل إىل   بنحو  % وسيارات نصف  املنزلية حوايل  20نقل  % والسلع 

60%. 

ولفتت إىل أن الغالبية العظمى من املستوردين للمسطحات هم من التجار الذين لديهم   

%  3رخص صناعية تحت اسم (مركز خدمة)، ويقوم بتقطيعها وتجهيزها، وبقيمة مضافة ال تتعدى  

 التنمية؟   عىل عمليات التصنيع، فهل هذه عمليات تستحق اإلعفاءات من رسم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/07/13/1366268
https://almalnews.com/%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://almalnews.com/%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-825-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8/
https://almalnews.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84/
https://almalnews.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84/


  

 

8 | P a g e  

 االقتصادي المرصد 
 June 2020 16 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 

إن اإلعفاءات تفرغ قانون رسم التنمية من مضمونه الذي يهدف باألساس إىل زيادة موارد الدولة،   

 .وتوف� الحد األد� من الح�ية لصناعة الصلب املسطح

 

 تقلص حدة تراجعات استثمارات األجانب يف أذون الخزانة الحکومیة: 

أشهر،    3أذون الخزانة الحكومية ألقل مستوى يف  تقلصت حدة تراجعات استث�رات األجانب يف   

 نتيجة انخفاض حدة خروجها من مرص بسبب أزمة كورونا. 

مليار دوالر   7.016وأظهرت بيانات البنك املركزي أن استث�رات األجانب يف أذون الخزانة سجلت  

مليون    62قدره    مليار دوالر بنهاية أبريل السابق عليه، برتاجع  7.078بنهاية مايو املايض مقابل  

 دوالر. 

مليار دوالر يف   10.4مليار دوالر خالل أبريل ونحو  2.4فقدت استث�رات األجانب يف األذون نحو  

مارس بسبب جائحة كورونا، وانعكاسها السلبي عىل حركة االستث�رات غ� املبارشة يف األسواق  

 الناشئة. 

األجانب    للعمالء  الخزانة  أذون  استث�رات  تكون  نحو  وبهذا  دوالر خالل    12.862فقدت  مليار 

  2.5مليار دوالر يف فرباير، و 1.5شهري مارس وأبريل، بين� كانت االستث�رات سجلت زيادة بنحو 

 مليار دوالر يف شهر يناير املايض. 

استث�رات جديدة    الدولية ضخت  االستث�ر واملؤسسات  أن صناديق  وكان مصدر مرصيف رصح 

ر بالسوق املرصية خالل شهر، بينها قرابة مليار دوالر يف آخر يوم�  مليارات دوال   3تقدر بنحو  

 فقط. 

ن استث�رات األجانب ىف أدوات الدين املحلية شهدت زيادات مطردة منذ  أ ومن الجدير بالذكر    

النقد   برنامج إصالح اقتصادي مع صندوق  الفائدة املحلية واالتفاق عىل  تعويم الجنيه مع رفع 

 مليار دوالر.   21.5مسجلة  2018 معدالت غ� مسبوقة يف مارس الدويل، ووصلت إىل

وحتى ديسمرب من العام نفسه، لتصل    2018وأخذ حجم االستث�رات يف الهبوط بداية من أبريل   

بداية    10.7إىل   ترتفع مجدًدا، بشكل متزايد منذ  أن  قبل  أزمة    2019مليار دوالر  انتهاء  نتيجة 

 مجدًدا بجائحة كورونا.  األسواق الناشئة، قبل أن تصطدم

 

  

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 

ي 40تراجع الواردات الم��ة بنسبة  -1
 % خالل أب��ل الما�ف

 مل�ار دوالر 5.72انخفاض إيرادات قناة الس��س إ�   -2
 2020مل�ار دوالر إيرادات “قناة الس��س” خالل النصف األول من عام   2.8 -3
 % تخف�ضات لحامالت الس�ارات حىت نها�ة سبتم�ب المقبل8“قناة الس��س” تمنح  -4
النواب”:   -5 الما�ي    6.5“خطة  العام  ة  المبا�ش األجنب�ة  االستثمارات  ي 

صا�ف دوالر  مل�ار 
 . ي

 الما�ف
 

 دالالت القطاع الخارجي:

نحو   إلی  املباشرة  األجنبیة  االستثمارات  تدفقات  صايف  دوالر    6.5انخفاض  ملیار 

 العام املالي املاضي: خالل 

توقع تقرير صادر من لجنة الخطة واملوازنة مبجلس النواب انخفاض صايف تدفقات االستث�رات  

نحو   إىل  املبارشة  املايل  6.5األجنبية  العام  أجنبية  املايض  مليار دوالر خالل  باستث�رات  مقارنة   ،

 .مليارات دوالر  10مبارشة مستهدفة بقيمة 

 8.2نحو    2019-2018صايف االستث�رات األجنبية املبارشة خالل العام املايل  وبحسب التقرير بلغت   

 .مليار دوالر

الثا� من العام إىل ضغط تداعيات    التقرير االنك�ش ىف إج�يل  ىوعز   التدفقات خالل النصف 

ف�وس كورونا عىل االقتصاد عاملياً وحركة رؤوس األموال، وتوقع االتجاه نحو التحسن التدريجي  

مليار  7.5مع األزمة، فإن مؤرش االستث�رات األجنبية املبارشة س�تفع خالل العام املايل الجاري إىل  

 .دوالر

%، خالل النصف األول من العام املايل املايض،  18.3ارتفع صايف االستث�ر األجنبي املبارش ىف مرص   

نفسها من العام املايل املايض  مليار دوالر عن الفرتة    4.185مليار دوالر، مقابل    4.958لتصل إىل  

 .مليون دوالر 773.8بزيادة 

بنحو    التدفقات اإلج�لية  النمو كحصيلة الرتفاع  مليار    9.2مليار لتسجل    1.2جاء هذا 

مليون دوالر ليسجل    387.9مليارات دوالر، ىف ح� ارتفع إج�يل التدفق للخارج    8دوالر مقابل  

 .رمليار دوال   3.8مليار دوالر مقابل  4.2

مليارات دوالر صايف استث�رات    9قد ذكرت ىف تقرير لها أن مرص جذبت    األونكتادكانت   

  45.4% من االستث�رات الوافدة إىل قارة أفريقيا البالغة  20بواقع    2019أجنبية مبارشة خالل العام  

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/3984841
https://www.elfagr.com/3983940
https://alborsaanews.com/2020/07/04/1363230
https://alborsaanews.com/2020/07/04/1363230
https://alborsaanews.com/2020/07/04/1363200
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363907
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363907
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363907
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363907
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مليار    8.1و  ،2017مليار دوالر عام    7.4، و2018مليار دوالر عام    8.1مليار دوالر، وذلك مقارنة مع  

 .2014مليار دوالر عام  4.6، و2015مليار دوالر عام   6.9، و2016دوالر عام 

 القطاع الحقیقي :خامسًا

م إنفاق يوز�ر الر   .1 ف وعات الم�اە حىت  100: م� تع�ت  2037مل�ار دوالر ع� م�ش
 2018-2017% ز�ادة �ف أر�اح الهيئات االقتصاد�ة خالل 34.6“اإلحصاء”:  .2
 بمعدل التضخم الشهري خالل يونيو 0.1اإلحصاء:  .3

�
 % تراجعا

وع تك��ر �ف الصع�د باستثمارات  .4 ول: تنف�ذ أ��ب م�ش  مل�ار دوالر  2.8وز�ر الب�ت
��ة والتعل�م: ز�ادة الرسوم الدراس�ة بالمدارس الخاصة بواقع  .5  % 7ال�ت

 

 دالالت القطاع الحقیقي:

 ارتفاع قیمة األرباح “الفائض القابل للتوزیع” للهیئات االقتصادیة: 

القابل    “الفائض  األرباح  قيمة  ارتفاع  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 

مليار جنيه    93.7ىف مقابل    2018-2017مليار جنيه عام    126.1للتوزيع” للهيئات االقتصادية إىل  

 .%34.6بنسبة زيادة بلغت  2017-2016عام 

بنسبة    واالتصاالت  واملعلومات  والتخزين  النقل  نشاط  ىف  الزيادة  و69.5تركزت  عىل  %59.7   %

 .%57.6التوايل ىف الوقت الذى انخفضت أرباح نشاط الوساطة املالية والتأم� بنسبة 

مليار    107.3مقابل    2018-2017جنيه عـام  مليار    116.7بلغت قيمة إج�يل رأس املال املدفوع   

عام   زيادة    2017-2016جنيه  نتيجة  8.7بنسبة  االتصاالت  نشاط  ىف  الزيادة  هذه  وتركزت   ،%

 .للتوسع ىف االستث�رات لرشكات االتصاالت

مليار   102.2ىف مقابل    2018-2017مليار جنيه عام   128.1بلغت قيمة املرشوعات تحت التنفيذ    

%، وتركزت الزيادة ىف نشـاط النقل والتخزين نتيجة  25.3بنسبة زيادة    2017-2016جنيه عـام  

زيادة   ويوجد  للطرق  القومية  والتأم�  أ املرشوعات  املالية  والوساطة  الكهرباء  نشاط  ىف  يضاً 

 .والعقارات

لتبلغ    الجاري  النشاط  إيرادات  قيمة  عام    716.2وارتفعت  جنيه  ىف   2018- 2017مليار 

%، وتركزت الزيادة ىف إيرادات  9.9بنسبة زيادة بلغت    2017-2016مليار جنيه عام    651.6مقابل  

نشاط التعدين وذلك نتيجة ارتفاع األسعار العاملية للبرتول وانخفاض قيمة العملة املحلية نتيجة  

 .تحرير سعر الرصف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/07/05/1363625
https://alborsaanews.com/2020/07/05/1363625
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363802
https://alborsaanews.com/2020/07/06/1363802
https://alborsaanews.com/2020/07/09/1364659
https://alborsaanews.com/2020/07/08/1364384
https://alborsaanews.com/2020/07/07/1364295
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مقابل    2018-2017ألف جنيه عام    71.6وأوضح الجهاز زيادة قيمة متوسط أجر العامل لتبلغ   

عام    56.5 جنيه  زيادة    2017-2016ألف  التعدين  26.7بنسبـة  أنشطة  ىف  الزيادة  وتركزت   ،%

% عىل التوايل ىف الوقـت الذي انخفض متوسط  60.9% و31.7واإلدارية وخدمات الدعم بنسبة  

 .%93.9أجـر العامل ىف نشاط الزراعة بنسبة 

 

 

 

 
 

 

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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