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 ملیون یورو ملواجهة کورونا   750"االستثمار األوروبي" یدرس إقراض بنك مصر   

 "EBRD ملیون دوالر لبنك مصر   100" یوافق یلع قرض بقیمة 

ملیون دوالر لبنك مصر ملواجهة التأثیر االقتصادي   200"األوروبي إلعادة اإلعمار":   

 لکورونا 

 ملیون دوالر قرض من "النقد العربي" لدعم برنامج اإلصالح املالي الحکومي  630 

% من الناتج املحلي يف عدة  2صندوق النقد یتوقع تجاوز خسائر عائدات السیاحة  

 دول بینها مصر

 % تراجعًا يف صادرات الغزل واملفروشات خالل الربع الثاني. 18املجلس التصدیري:  

 % ٧٠صر بنسبة تراجع الطلب یلع الذهب يف م 

 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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االقتصاديالمرصد   

 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 

 تمه�د: 

ف   أهميتناول التق��ر   ة ما بني /  1تطورات المشهد االقتصادي الم�ي ودالالت هذا التطور خالل الف�ت
8-15  /8   /2020 :  ، وذلك ع� النحو التا�ي

 

  :أوًال: التطورات املالیة

اتجما�ي  صعود  -1 ي  البورصة لمؤ�ش
 8/ 4جن�ه  مل�ار  4.2 سوق�ة بمكاسب  الختام �ف

 8/ 5األر�عاء  جلسة   بختام جن�ه مل�ار  3.8 ت��ــح الم��ة البورصة -2

ي  جن�ه  مل�ار  3.5 ت��ــح البورصة -3
 8/ 6األسب�ع  تعامالت  ختام  �ف

 8/ 9 مل�ار جن�ه بختام أو�ي جلسات األسب�ع 5.3لبورصة الم��ة ت��ــح ا -4

ي  جن�ه  مل�ار  2.1 ت��ــح البورصة -5
اتها  تباين وسط  الختام �ف  8/ 10مؤ�ش

ي األ -6
اجع بنسبة  إ��قود المؤ�ش الرئ��ي للبورصة  ر�احجيف  8/ 11 %0.22ال�ت

ي ختام التعامالت -7
ات البورصة الم��ة �ف  8/ 12 صعود جما�ي لمؤ�ش

ي األسب�عآ  مل�ار جن�ه بختام 1.5لبورصة ت��ــح ا -8
 8/ 13 خر جلسة �ف

 

 دالالت التطورات املالیة: 

ا�مة خالل جلسات ما بعد  أر�اححققت البورصة الم��ة   اء ذلك  أ، و األض�ع�د    إجازةا م�ت رجع الخ�ب
ي وجود  ل

ائئ ن   أسبابلعدة  ،  الجلسات السابقة  خالل  زخم �ش لعودة لتك��ن با  األفراد منها اهتمام المتعاملني
ائ�ة بعد   والمديون�ةأمرا�ز �ش الهامش  الع�د لخفض مرا�ز  قبل  الع�د    ا ثم عادو   ،ن تم تخف�ضها  بعد 

ائ�ة وذلك ي  بتك��ن مرا�ز    هماهتمام  مع لتك��ن مرا�ز �ش
ي صدر �ش�ي الخ  سهماأل �ن تقار�ر نتائج نها  أ�ة واليت

ي األ    . قل مما يتوقع المتعاملأبعدها خسائر  أئت عمال واليت

س بقطاع    ةاإل�جاب�  األخبار ت  هماكما  واستحواذاتالمتعلقة  اندماجات  من  و العقارات  راجعة مال، 
ي    الدور�ة كات واليت ي استمرار الزخم أظهرت نتائج فعل�ة  أ لقوائم ال�ث�ي من ال�ش

فضل من المتوقعة �ن
ي ط�لة 

ائئ  . األخ�ي  األسب�عال�ش

ات لالرتفاع بعد التصحيح مدعوم  ومن المتوقع خالل الجلسات القادمة ة باالشادات معاودة المؤ�ش
اض للحكومة و�نوك القطاع العام. وقد �سبب حصول  باالداء االقتصادي  الدول�ة ، وفتح باب االق�ت

، وآخر من البنك قرض من ا ع�بنك م�  ي لبنك الدو�ي ي تصدر  اإلعمار  عادةإل  األوروئب
بنك   أسهم�ن

.  أسهمم�  ي
 القطاع الم��ن

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/08/04/1371523
https://alborsaanews.com/2020/08/04/1371523
https://www.elfagr.com/4006292
https://www.elfagr.com/4006292
https://www.elfagr.com/4006933
https://www.elfagr.com/4006933
https://www.elfagr.com/4008887
https://www.elfagr.com/4008887
https://www.elfagr.com/4009610
https://www.elfagr.com/4009610
https://www.elfagr.com/4010517
https://www.elfagr.com/4010517
https://www.elfagr.com/4011405
https://www.elfagr.com/4011405
https://www.elfagr.com/4012229
https://www.elfagr.com/4012229
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 مليون يورو لمواجهة كورونا  750�درس إقراض بنك م�  "االستثمار األوروىب " -1

2- “EBRD”   مليون دوالر لبنك م�  100يوافق ع� قرض بق�مة 

ي  -3  ل�ورونا  االقتصادي التأث�ي  لمواجهة م�  لبنك دوالر  مليون 200: اإلعمار  عادةإل  األوروىب

 التوا�ي �قرر تثب�ت الفائدة للمرة الرابعة ع�  "المركزيالبنك " -4

ي   113 -5
ي  احت�ا�ي  مليون دوالر ز�ادة �ف  خالل يوليو  النقد األجنيب

   دالالت القطاع النقدي:

  تقریر صندوق النقد الدولي عن االقتصاد املصري:

ي صندوق النقد الدو�ي    أصدر 
نامج االستعداد االئتماىف داء  أحول  الموقع مع م�    تق��ر المراجعة ل�ب

  أهم للحكومة الم��ة، وجاءت   األخ�ي القرض  ع�الداع�ة للموافقة  سباباالقتصاد الم�ي، واأل 
 : ي هذا التق��ر كما ��ي

 النقاط �ف

س�اسات الحكومة المدفوعة من قبل اتفاق�ة االستعداد االئتمائن تهدف إ� الحفاظ ع� االستقرار   
ن نمو �قودە القطاع الخاص االقتصادي ن إدارة الدين وتحف�ي امن مع مواصلة تحسني ن  .بال�ت

ي رئ��ي هو تصم�م س�اسات صح�حة    هناك تحدٍ  
ن مرتفع، لذلك فإن الهدف األ��ب    �ن بيئة عدم �قني

ور�ة لتقل�ل أثر الجائحة ع� الناس واالقتصاد  ة األجل �ن ن توف�ي محفزات قص�ي هو خلق توازن بني
امن مع منع ن ي ترا�م اختالالت  بال�ت

 .المدى المتوسط  �ن

 للمادة   
�
و�ي   13ووفقا ن مة ع� المدى المتوسط باستعادة المسار ال�ن ن للدين   من االتفاق�ة فم� مل�ت

ي العام واستكمال جهودها  
ي   �ن % من الناتج  36  حوا�ي تمثل    احتواء وخفض االحت�اجات التم��ل�ة، اليت

، �شمل أقساط الديون و   اإلجما�ي   المح�ي 
�
سنوات،   5% خالل  30، إ� ما دون  ال��ي العجز  حال�ا

 اوستتم مر 
�
 .جعة ذلك سن��ا

    ، جار� العمل ع� مقابلة متطلبات جعل الدين بالعملة المحل�ة قابل للتس��ة ع�ب منصة يوروكل�ي
ي من أجل فتح السوق المح�ي لقطاع أ��ب من المستثم��ن األجانب ومن المتوقع االنتهاء من ذلك  

  �ن
 .2021من  األولال��ــع 

ي   قويذكرت الحكومة أنها قادرة ع� تغط�ة االحت�اجات التم��ل�ة ولديها سجل  
ذلك، خاصة أن   �ن

 .تمد�د القروض إعادة�خفض مخاطر  قويوجود قطاع مح� 

امن مع    ن ن بال�ت ن الماضيني ونوهت بأنه تمت ز�ادة حصة السندات ط��لة األجل خالل العامني
امها بأن �كون  اتجاە خفض الفائدة ع� الجن�ه، وع ن % 70ودتها للمست��ات الطب�ع�ة، مؤكدة ال�ت

ي من صا
من األوراق المال�ة ذات اآلجال الط��لة الستكمال   الحا�ي الطروحات المحل�ة خالل العام  �ن

 .جهود ز�ادة آجال الديون 

األجل إلجما�ي   ة  العطاءات قص�ي نص�ب  أن  ي صا  وكشف 
المحل�ة س�سجل    �ن الطروحات 

 .% بنها�ة مارس30% بنها�ة سبتم�ب المقبل، و40

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/08/13/1373972
https://alborsaanews.com/2020/08/11/1373474
https://alborsaanews.com/2020/08/12/1373724
https://alborsaanews.com/2020/08/13/1374041
https://alborsaanews.com/2020/08/06/1372052


  

 

4 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 August 2020 16 ||  015العدد 

 

 

 

 

 

 

واستهداف    بالب�انات  مدفوعة  النقد�ة  الس�اسات  تكون  أن  ع�  االتفاق  تم  إنه  الصندوق،  وقال 
ن   بني المستهدف ما  النطاق  التضخم لتبق�ه ضمن  ي %  12و  6توقعات 

ال��ــع    �ن من   األخ�ي متوسط 
2020. 

ام السلطا  ن ، بعدما انخفضت  وأ�د ال�ت
�
 9.5ت �سعر ال�ف المرن مع مرا�مة االحت�اط�ات تدر�ج�ا

و  البنك  �ب��لمل�ار دوالر خالل مارس  ، وتط��ــــع  المح�ي الدين  نت�جة خروج األجانب من سوق   ،
ي المركزي االحت�اط�ات الرسم�ة واحت�اط�ات أخرى بينها ودائع غ�ي مدرجة  

االحت�اط�ات الرسم�ة   �ن
 .بنوك التجار�ة لتم��ل خروج استثمارات المحافظ المال�ة�حتفظ بها لدى ال

ورة ذلك الفعل    ي وأشار إ� أن السلطات أ�دت �ن
ي س�اق التقلبات الحادة    �ن

أسواق المال العالم�ة    �ن
 .المح�ي وللحفاظ ع� ثقة السوق 

ي وأدى خروج رؤوس األموال األجنب�ة إ� انخفاض حاد  
ي صا  �ن

ي اع األصول األجنب�ة، ورغم االرتف  �ن
 �ن

ي سعر ال�ف  
ي الفعال، ل�ن الوضع    الحق��ت لم� تم تقي�مه بأنه متسق إ� حد بع�د مع   الخار�ب

اليت تم تطب�قها من   اله�كل�ة والس�اسات المرغ��ة  السل�مة واالصالحات  ، وأن 2016األساسات 
 .التوقعات �ش�ي إ� أن الصدمة الحال�ة مؤقتة فقط

السوق وأن �قت� التدخل فقط ع� األوضاع    قوي  وتعهدت السلطات بجعل سعر ال�ف �عكس 
  
�
 ق��ا

�
ي اليت �شهد اضطرابا

ي أوضاع السوق، ومنذ مايو    �ن
التق��ر تراجع الجن�ه أمام   إعداد وحيت    الما�ن

 .%3 حوا�ي الدوالر 

ي ز�ادة صا  الدو�ي وتوقع صندوق النقد   
،  2021مل�ارات دوالر حيت مارس    3  حوا�ي االحت�اط�ات ب  �ن

ي و
ي ظل االنخفاض    �ن

ة، فإنَّ ال��ادة ع� األرجح ستبدأ مطلع    �ن التدفقات والفجوة التم��ل�ة ال�ب�ي
ي العام المقبل، ل�ن  

% من مق�اس صندوق  110غضون ذلك سيب�ت االحت�ا� النقدى �عادل    �ن
ي النقد ل�فا�ة االحت�اط�ات الدول�ة 

 .بق سعر ال�ف المرناالقتصادات اليت تط �ن

ي   ال��ي   لالقتصاد   المستقبل�ة  الرؤ�ة  ع�  أثرت  كورونا   جائحة  إن  ، الدو�ي   النقد   صندوق  قالو  
  م�،   �ن

ي 
 . ال��ــــع التم��ل ف�ه مناقشة تمت الذي الوقت �ن

ي   الما�ي   العام  خالل%  2  إ�  تخف�ضها   تمقد    النمو   توقعات  وكانت 
  ، الحا�ي   الما�ي   العام%  2.8و  الما�ن

ن  ما  بمست��ات مقارنة ن  ل�ال % 6و 5 بني ي  العامني
 . كورونا   قبل ما  مرحلة  �ن

ي  
ي تعا   توقعات  أن  ظل  �ن

  لمدة  المح�ي   النشاط  ضعف  استمرار   وترجيح  أ���   تدر�ج�ة  باتت  االقتصاد   �ن
 . الحا�ي  الما�ي  العام خالل% 2 إ� مراجعتها  تم النمو  استهدافات فإن أطول

ن   خالل  لالنكماش  عرضة  المح�ي   النشاط  أن  وذكر   ي   ال��عني
  ،2020  الم�الدى  العام  من  والثالث  الثائن

ي التعا  من  القل�ل  �شهد   أن  ع�
ي   �ن

   الرابع،  ال��ــع  �ن
�
ي   محتم�ً   أ��ب   وتحسنا

ام  ،2021  �ن ن ي التعا  مع  بال�ت
 �ن

ء  . الس�ا�ي  للقطاع الب�ي

ي   الس�احة   �شاط  عودة  وتوقع 
ي   كورونا   قبل  ما   لمست��ات  م�   �ن

ي   النصف  �ن
  ،2022  من  الثائن

ي 
 . الدو�ي  السفر  ع� بظاللها  ستل�ت  الصح�ة المخاوف أن ظل �ن

ي   التضخم  �سجل  أن  وتوقع 
،  الما�ي   العام  خالل%  8  المتوسط  �ن   العام %  5.8  مقابل  الحا�ي

، الما�ي  ي
ات ال��ادة وتعكس الما�ن ي   ضمن�ة تغ�ي

 . مواٍت   غ�ي  بات الذي األساس سنة  أثر  �ن

ي و 
ن   الحال�ة  الضغوط  ظل  �ن ي   بما   مطول،  اقتصادي  لدعم  وللتجه�ي

اء  ذلك  �ن   الحكومة   �ش
ي   الص�ي   األمن  من  األساس�ات  يوفر   بما   الطب�ة  والمستلزمات  الحبوب

ان  فائض  فإن  ،والغذائئ ن   الم�ي

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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ي   الما�ي   العام%  1.4  من  بد�ً   اإلجما�ي   المح�ي   الناتج  من%  0.5  إ�  سينخفض  األو�
 ومن   ،الما�ن

 مسارە   �عاود   أن  ع�  المقبل  يونيو   بنها�ة  االقتصاد   حجم  من %  93  إ�  العام  الدين  ارتفاع  المرجح
امن المقبل الما�ي  العام الهبو�ي  ن  . المح�ي  الناتج من% 2 إ� األو� الفائض عودة مع بال�ت

ن   هماالتف  اتفاق�ة  من  10و  9  المادة  وذكرت    ستتبين   الم��ة  الحكومة  أن  والصندوق،  م�   بني
وس  صدمة  لمواجهة  ق��ة  س�اسات ،  األ���   حما�ة  األول  هدفها   وأن  كورونا،  ف�ي را�  مرا�مة   وعدم  ت�ن

 . المتوسط المدى ع�  االقتصاد�ة االختالالت

وع  إن  المال�ة،  وزارة  وقالت    انخفاض   عدم  �ضمن  مخصص  به  عل�ه  الموافقة  تمت  الذي  الموازنة  م�ش
ان فائض ن  . اإلجما�ي  المح�ي  الناتج من% 0.5 عن األو� الم�ي

،  زال  ما   البن�ي   القطاع  أن  التق��ر   وذكر     سيولة   لديها   البنوك  أن  إ�  �ش�ي   ةاألخ�ي   الب�انات  وأن  مستقرا�
 هناك   ل�نَّ   األزمة،  تحد�ات  لمواجهة  مناسبة  رأسمال�ة  قاعدة  ولديها   ق��ة  ر�حيتها   ومعدالت  مرتفعة
 . االقتصادي   النشاط  تباطؤ   نت�جة  وال��ح�ة  لمالا  رأس  وتكلفة  القروض  محافظ   جودة  حول  مخاطر 

ي   القطاع  بأن  الصندوق  ونوە  ،  س�شهد   الخار�ب
�
 ع�   الحصول  وقت  األسا�ي   بالسينار�و   مقارنة  تراجعا

  التدفقات   وانخفاض  ،العال�ي   لالقتصاد   األضعف  المستقبل�ة  الرؤ�ة  �عكس   بما   ال��ــــع  التم��ل
 . األجنب�ة  بالعملة

ن   عدم  من  به  �ستهان  ال   قدرا�   هناك  إن  وقال    مخاطر   وجود   مع   المستقبل�ة  الرؤسة  حول  ال�قني
   االقتصادي  النشاط  عودة  ع�  قائمة  البعثة  استهدافات  و�ن  تخف�ضها،

�
   محل�ا

�
  لطب�عته   وعالم�ا

  س�كون   االقتصاد   النشط  عودة  أخرت  أج�ً   أطول  أو   حدة  أ���   صدمة  حدوث  حال  ل�ن  . العام  �ةابنه
ات  ع�  أ��ب   أثر   هناك   العام   الدين  وز�ادة  التم��ل�ة  االحت�اجات  ل��ادة  تؤدى  العامة  المال�ة  مؤ�ش
 . الدين استدامة مخاطر  وترفع

ي   أ��ب   خسائر   حدوث  أن  كما  
  العدالة  وعدم  الفقر   �عمق   بما   البطالة  معدل  الرتفاع  سيؤدى  نتاجاإل   �ن

 . الحكوم�ة  االصالح لخطط المجتم� الدعم �قوض قد  بما  المال�ة االستقرار  مخاطر  و�رفع

   التم��ل  أوضاع  �شد�د   أن  كما  
�
  تكلفة   وارتفاع  األموال  رؤوس  هروب  مخاطر   تجد�د   بوسعه  عالم�ا

اض  . الحكو�ي  االق�ت
  

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: 

 الحا�ي  الما�ي  العام الحكوم�ة ستثمارات لال  جن�ه مل�ار  280.7 تخصص »المال�ة « -1

وعات الجاري الما�ي  العام بموازنة جن�ه مل�ار  12.7 -2  » الرقم�ة  م� « لم�ش

ي  النقد " قرض من دوالر  مليون 630 -3  الحكو�ي  الما�ي  اإلصالح برنامج لدعم "العرىب

جـن�ه للعالج ع� نفقة  مل�ار    8.7مل�ار جن�ه مخصصات للصحة.. و  258.5وز�ر المال�ة:   -4
 الدولة ودعم ألبان األطفال 

 دالالت املالیة العامة 

 : ملیار جنیه مخصصات للصحة  258.5وزیر املالیة:  

��� أ ال يوجد ما �دعو وز�ر المال�ة لتكرار عرض ارقام الموازنة العامة بعد اقراراها والعمل بها منذ   
ي مجا�ي الصحة والتعل�م، و   األرقام  �ارە ع�إول�ن الغ��ب هو    ،من شه��ن

ما    أهمالخاطئة �ن
 : ي ت��ــــح الوز�ر ما ��ي

 جاء �ن
ي بــلغت مــخصصات قــطاع الــصحة   

مل�ار جن�ه، مع ز�ادة    ٢٥٨,٥  الحا�ي   الما�ي موازنة العام    �ن
مل�ارات جـن�ه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعد�د من المبادرات   ٧االستثمارات بمبلغ  

مل�ار لـدعـم ألـبان   ١,٧٥مل�ار جن�ه لألدو�ة، و  ١١مل�ار جن�ه، وتخص�ص    ١٦,٣الـصح�ة بــمبلغ  
نامج العالج ع� نفقة  ٧األطـفال، و ا�ـات غـ�ي   ١,١الدولة، و  مل�ارات جـن�ه ل�ب مل�ار لسداد اشـ�ت

ن الص�ي الشامــل، و ن    ٨٠٠القادر�ن فــي نظام الــتأمني للطالب،    الص�ي مليون جــن�ه لــدعم الــتأمني
؛ بما ُ�سهم  والمرأة المع�لة، واألطفال دون السن المدر�ي  ن ي ، والفالحني

ن خدمات الرعا�ة   �ن تحسني
، مشد ن اعـتمادات    أيبتوف�ي    الص�ي ع� تقد�م كل الـدعم للقطاع    ا� دالصح�ة المـقدمة لـلمواطـنني

 .مال�ة إضاف�ة خالل التنف�ذ الفع� لموازنة هذا العام
مل�ار    ١٢٢  العا�ي مل�ار جن�ه، والتعل�م    ٢٤١,٦بلغت    الجام�ي مخصصات قطاع التعل�م قبل   

والبحث   ُ�سهم    ٦٠,٤  العل�ي جن�ه،  بما  جن�ه  ي مل�ار 
المشـرو   �ن الـقومـاسـتكمال  لـتط��ـر    يع 

ن والمبتك��ن الذي، عـ� الـنحو العل�ي مـنظومـة الـتعل�م والـبحث   .�خـلق جـ�ً� مـن المبدعني
  ١١٥,١، ح�ث بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـل�  راعت الموازنة الحال�ة البعد االجتما�ي  

نـــقل الـــركـــاب بـ  مـل�ار جـن�ه لــدعــم الســلع    ٨٤,٥مـل�ار جـن�ه مـنها:   الــتم��ــن�ة، إضافة إ� دعـــم 
 مــل�ار جــن�ه منح  ٦,٤مــل�ار جــن�ه، عالوة ع�    ٣,٤

�
 ودعم  ا

�
لقطاعات التنم�ة بما فيها بـــرنـــامـــج    ا

 .اإلســـكان االجـــتماعـــى وتـــنم�ة الــصع�د وتوصـــ�ل الـــغاز الـــطب�� للمنازل

 :  و�مكن التعليق ع�ي مخصصات الصحة والتعل�م من واقع ب�ان الوز�ر كما ��ي

وع الموازنة الجد�د  أوضح     الجام�ي للصحة والتعل�م    توريالدس أنه تم است�فاء �سب االستحقاق  م�ش
مل�ار   98مل�ار جن�ه ب��ادة    254.5، ح�ث تبلغ مخصصات الصحة  العل�ي والبحث    الجام�ي وقبل  

مل�ار   46.9، كما تمت ز�ادة مخصصات التعل�م بـ  %45الحا�ي و�نسبة ز�ادة    الما�ي جن�ه عن العام  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-280-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1/
https://alborsaanews.com/2020/08/15/1374310
https://alborsaanews.com/2020/08/06/1372136
http://gate.ahram.org.eg/News/2446902.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2446902.aspx


  

 

7 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 August 2020 16 ||  015العدد 

 

 

 

 

 

 

بنسبة   مل�ار جن�ه  7.5حث العل�ي بـ  ، والب%  14.8مل�ار جن�ه و�نسبة ز�ادة    363.6لتصل ا�ي    جن�ه
  . ) 1مل�ار جن�ه (  60.4% لتصل ا�ي  14.1ز�ادة 

% تق��با من  10مل�ار جن�ه، و�ي تمثل    678.5و�ذلك يبلغ مجم�ع المخصصات لتلك القطاعات ا�ي  
  19و  18نصوص المواد  ت��ليون جنيها تق��با، وهو ما �حقق    6.8الناتج المح�ي اإلجما�ي المقدر بحوا�ي  

ام الدولة بتخص�ص �سبة من    23و  21و ن % من 3تقل عن  ال    الناتج المح�ي من الدستور، والمتعلقة بال�ت
، و4الناتج القو�ي لقطاع الصحة، و ، و2% للتعل�م ما قبل الجام�ي . 1% للتعل�م العا�ي  % للبحث العل�ي

  تعقيبا ع� ما سبق: و 

مل�ارا   73حوا�ي  ،  2020/ 2019  الحال�ة  للسنة المال�ة  موازنة المقدرة لقطاع الصحةبلغت ال 
  2019/ 2018موازنة السنة الماض�ة  مليون عن    52مل�ار و  11���ادة  ، و مليون جن�ه  62و

 مل�ار جن�ه.  61بحوا�ي المقدرة 
وع الجد�د تتجاوز    ي الم�ش

ي ذلك ان ال��ادة المقدرة لقطاع الصحة �ن مل�ار جن�ه   180�عين
ز التساؤل هل فعال ستطبق هذە الطفرة؟  . وهنا ي�ب  مقارنة بالعام الما�ي الحا�ي

ي  الصحة  عموما، تغ�ي م�وفات      شف�ات والمرا�ز الطب�ة المتخصصة تغ�ي المستواليت
الوزارة،  واألدو�ة ولديوان  ن  العاملني وتع��ضات  واللألجور  األدو�ة الدعم  ،  لبند  مخصص 

ن  ، و نفقات الص�انة، و نص�ب مدي��ات الشئون الصح�ة، و وألبان األطفال �ند أغذ�ة العاملني
وال��وت الوقود  النائ�ة،  و�ند  بالجهات  ن  المخصصات  ، و واإلقامة  المواطنني المال�ة لعالج 

ن  ، و ع� نفقة الدولة بالتأمني امج الخاصة  المخصص لهيئة ، و لمختلف الفئات  الص�ي ال�ب
ن  . التأمني  الص�ي

ي بنود الم�وفات  المرتبة الثالثة    قطاع التعل�م  احتل 
مل�ار جن�ه بواقع    132.038بواقع  �ن

ي الموازنة الحال�ة  %) من إجما�ي حجم الم�وفات8( 
ي  ،  �ن

مل�ار جن�ه العام    115.7ل  مقاب�ن
المقررة   %). 14و�معدل ز�ادة قدرها (  2018/ 2019الما�ي الحا�ي   ي ذلك ان ال��ادة  و�عين

ز ذلك نفس التساؤل    204.5لقطاع التعل�م بمكوناته المختلفة تبلغ   مل�ار جن�ه تق��با. و��ب
 السابق هل فعال ستنفذ الحكومة هذە الوعود؟ 

أن    بالذكر  الجدير  قطاعمك  أهمومن  قبل    التعل�م  ونات  مراحله    الجام�ي "التعل�م  بكل 
والبحوث  العا�ي والتعل�م   التعل�م"،  مساعدة  وخدمات  بمستوى،  المحدد  غ�ي  والتعل�م   ،
ي والتط��ر  

ي مجال التعل�م، و�شمل "  �ن
��ة والتعل�م، التعل�م    وزارئت ، والجامعات، العا�ي ال�ت
بالمحافظات،   والتعل�م  ��ة  ال�ت والمركز    واأل�اد��ي ومدي��ات   ، ن للمعلمني  القو�ي المهن�ة 

���ة، والمركز   لالمتحانات، والهيئة العامة لمحو األم�ة وتعل�م ال�بار،   القو�ي للبحوث ال�ت
 والهيئة العامة لألبن�ة التعل�م�ة، وصندوق تط��ر التعل�م. 

وع الموازنة و�جمع مخصصات التعل�  ي م�ش
، و�نسبتها  مل�ار جن�ه  678.5تبلغ    م والصحة �ن

جن�ه، نجد ان هذا المجم�ع �شكل   مل�ار   1713.2ا�ي اجما�ي الم�وفات العامة والبالغة  
ي االعتبار ان �سبة  40�سبة  

% من هذە الم�وفات 33% من تلك الم�وفات، واذا اخذنا �ن
ي ببسا  % من الم�وفات ستذهب 73طة ان حوا�ي  موجهة لمدفوعات الفائدة، فذلك �عين

 ا�ي هذە البنود الثالثة فقط. 

 
 . 7التمهيدي للموازنة العامة: املوقع اإللكرتو� وزارة املالية املرصية، صاملصدر: البيان ) 1

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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نجد    العامة،  للم�وفات  االقتصادي  التقس�م  يوضح  الذي  أعالە  الشكل  ا�ي  و�الرج�ع 
وع لحوا�ي   للدعم والمنح والمزا�ا االجتماع�ة، و�ذلك تكتمل   أخرى%  27تخص�ص الم�ش

الشكل يوض100 ان  العامة، رغم  الم�وفات  الم�وفات 20ح تخص�ص  % من  % من 
اء األصول غ�ي المال�ة، و16العامة لألجور،  اء السلع، و6% من الم�وفات ل�ش % 6% ل�ش

% عن 40%، و���ادة  140للم�وفات األخرى، و�ذلك فان الم�وفات االجمال�ة �شكل  
ن من بنود   % الزائدة.  40المقرر، بالطبع بعد خصم المخصص للوزارتني

التحل�ل    االنفاق ع�  ومن هذا  ببل�غ  العام  للراي  المال�ة  وزارة  تضل�ل  التأ��د ع�  �مكن 
خالفته   والذي  الدستوري،  المستهدف  والتعل�م  وان الخمسة  عوام  األ الصحة  السابقة، 

ي الرقم المخصص لهما،    األرقام
المعلنة من قبلها للم�وفات العامة متضار�ة، بما �شكك �ن

ي حول  إ�إضافة 
 توف�ي تلك المخصصات.  قدرة الحكومة ع�االستفهام المنط�ت

  

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   المح�ي   الناتج  من%  2  الس�احة  عائدات  خسائر   اوز تج   يتوقع  النقد   صندوق -1
  دول   عدة  �ف

 م�  بينها 

 شهور 6 خالل البناء مواد  صادرات دوالر  مل�ار  3.046 -2

 2020مليون طن منذ بدا�ة  3.7صادرات م� الزراع�ة ترتفع إ�  -3

 من العام الحا�ي  األولمليون دوالر خالل النصف  65صادرات النحاس �سجل  -4

 % تراجع18 التصديري: المجلس  -5
�
ي  ا

ي صادرات الغزل والمفروشات خالل ال��ــع   �ف
 .الثاىف

 دالالت القطاع الخارجي

 الصادرات الزراعیة: زیادة 

  ،من العام الحا�ي  األولصدر تق��ر عن وزارة الزراعة يرصد حركة الصادرات الزراع�ة خالل النصف  
:  أهمكان و  ي هذا التق��ر ما ��ي

 ما جاء �ن

  الزراع�ة   الصادرات  أهم  قائمة  وضمت  الزراع�ة  المنتجات  من  طن  مليون  3.78  بلغت الصادرات  
ة  هذە  عن  جوافة،   فاصول�ا،  فراولة،  مانجو،  ثوم،  رمان،  عنب،  البصل،  البطاطس،  الموالح،"  الف�ت

 . " باذنجان فلفل، خ�ار،

 طن   ألف  673.7  تصدير   إ�  باإلضافة  طن،  مليون  1.38  الموالح  من  الزراع�ة  الصادرات  إجما�ي   بلغ  
ي   المركز   لتحتل  بطاطس،

ي   الثائن
  طن   ألف  287.9  تصدير   وتم.  الموالح  بعد   الزراع�ة  الصادرات  �ن

ي   الثالث  المركز   محتال   بصل،
ي   الرابع  المركز   العنب  واحتل  الصادرات،  �ن

  ب�جما�ي   الزراع�ة  الصادرات  �ن
ي  طن، ألف 128.1

ن  �ن ي  الخامس المركز  الثوم احتل حني
 . طن ألف 31.5 ب�جما�ي  الصادرات �ن

 م�   صادرات  وجاءت  طن،  ألف  20.8  ب�جما�ي   السادس  المركز   الفراولة  من  م�   صادرات  احتلت  
ي   الفاصول�ا   من

 بينما   طن،  ألف  5.4  ب�جما�ي   انالرمّ   �ليها   طن،  ألف  15.4  ب�جما�ي   السابع  المركز   �ن
ي  التاسع المركز  ع� الجوافة حصلت

 . طن ألف 4.5 ب�جما�ي  الصادرات �ن

ي   العا�ش   المركز   ع�  المانجو   وحصلت 
 المركز   والخ�ار   طن،   3,152  ب�جما�ي   الزراع�ة  الصادرات  �ن

ي   المركز   ع�  الفلفل  وحصل  طن،  2,902  ب�جما�ي   ع�ش   الحادي
 طن،   2,266  ب�جما�ي   ع�ش   الثائن

 . طن  911 ب�جما�ي  األخ�ي  المركز  ع� الباذنجان وحصل

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://alborsaanews.com/2020/08/13/1373936
https://alborsaanews.com/2020/08/11/1373403
https://alborsaanews.com/2020/08/11/1373403
https://almalnews.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ad%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-65-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89-18-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89-18-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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 القطاع الحقیقي :خامسًا

ي % 158 يرتفع السكرى منجم أر�اح من م�   نص�ب -1
 األول  النصف �ف

�اتال مديري مؤ�ش  ارتفاع -2 ي   مش�ت
 الخاص  القطاع انتعاش مع يوليو  �ف

ي  تراجعا  جن�ه 600: منتجون -3
 المح�ي  السكر  طن سعر  �ف

اجع إ�  األسا�ي التضخم  -4 ي  ي% ع� أساس سنو 0.7ي�ت
 يوليو  �ف

ف طن 7الناتج المح�ي ال��ي لأللبان بم� �صل لـ  -5  ماليني

ي  الذهب ع� الطلب تراجع -6
 % ٧٠ بنسبة  م�  �ف

   :دالالت القطاع الحقیقي

 السکري: نصیب الخزانة العامة من منجم 

كة  أعلنت ،  �ش ن ي   للذهب  السكرى  منجم  تدير   اليت   سنتامني
ق  جنوب  �ن  من   م�   نص�ب  ارتفاع  م�،  �ش

ي   دوالر   مليون  101  إ�  ر�احاأل  تقاسم
ي   دوالر   مليون  39  مقابل  الحا�ي   العام  من  األول  النصف  �ن

ة   �ن  الف�ت
كة  أن  وذكرت  . 158%  ب��ادة  2019  من  نفسها   تعادل %  53  ب��ادة  تاوات،إ  دوالر   مليون  13  دفعت  ال�ش

ن   5 ي   العام   من  األول  النصف  عن  دوالر   ماليني
 أسعارە   ارتفاع  بعد   الذهب،  بيع  إيرادات  ارتفاع  نت�جة  الما�ن

 مقابل   دوالر   مليون  115  نحو   العام  من  األول  النصف  خالل  م�   عل�ه  حصلت  ما   إجما�ي   و�لغ  . العالم�ة
ي  دوالر  مليون 47

 . 2019 من األول  النصف �ن

كة  وكشفت ي   يوليو   من  بدا�ة%  50  إ�  ارتفع  ر�احاأل  اقتسام  من  م�   نص�ب  أن  ال�ش
 وس�ستمر   ،الما�ن

ى  المركزي  البنك  أن  إ�  ونوهت  . االتفاق  نها�ة  حيت   النسبة  تلك  عند  ن دفعت  منها   اش�ت  تزن  الذهب  من  ني
اء  �سه�ل  اتفاق�ة  ضمن  دوالر،  مليون  6.4  بق�مة  أوق�ة  ألف  4.045   الحصول   ت�س�ي   مقابل  الذهب  �ش

كة  عليها   حصلت  اليت   التسه�الت  أرصدة  و�لغت  . ائتمان�ة  �سه�الت  ع�  بنها�ة   دوالر   مليون  29.63  ال�ش
ي  يونيو 

 . الما�ن

كة،  وقالت ي   الحا�ي   العام  من  األول  النصف  خالل  نجحت  إنها   ال�ش
 تداع�ات   عن  الناشئة  التحد�ات  إدارة  �ن

وس    التشغ�ل  استمرار   ع�  القدرة  أن  وذكرت.  مرتفع  وما�  �شغ��  ألداء  والوصول  ،19كوف�د  ف�ي
�
 نها مك

ان�ة  الناجحة  التكال�ف  إدارة  وكذلك  الذهب،  أسعار   ارتفاع  من  االستفادة  من ن  بالديون،   المكبلة  غ�ي   والم�ي
 أم��ك�ة  سنتات 6 إ� ل�صل% 50 المرحل�ة ر�احاأل من السهم  نص�ب الرتفاع أدى ما  وهو 

 :  الرئیسي املشتریات مدیري  مؤشر ارتفاع

�ات  مديري  مؤ�ش   ارتفع ي   IHS Markit  لمجموعة  PMI  الرئ��ي   المش�ت
 نت�جة   تعد�له  بعد   م�،  �ن

  المؤ�ش   أن  ،الشهري  التق��ر   وأوضح  . له  السابق   بالشهر   مقارنة  ،2020  يوليو   خالل  الموسم�ة  العوامل
ي   التشغ�ل  ظروف  ع�  دق�قة  عامة  نظرة   ل�قدم  إعدادە  تم  الذي

  المنتج   غ�ي   الخاص  القطاع  اقتصاد   �ن
ي   نقطة 49.6 سجل للنفط،

  يوليو، شهر  �ن
�
ي  سجلها  نقطة 44.6 عن بذلك  مرتفعا

ي  يونيو  �ن
 . الما�ن

�ات   مديري  مؤ�ش   سجل  ،2020  يوليو   وخالل   50  المحا�د   المستوى  إ�  األقرب  �ي   قراءة  المش�ت
ي   نقطة

،  12  �ن ي   طف�ف  تدهور   إ�  القراءة  وأشارت   شهرا�
  ز�ادة   تجدد   من  الرغم  ع�  العمل،  ظروف  �ن

 . الجد�دة  والطلبات النشاط من كل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/08/05/1371633
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%85/
https://almalnews.com/%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%88%d9%86-600-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://alborsaanews.com/2020/08/10/1373133
https://alborsaanews.com/2020/08/07/1372315
https://www.elfagr.com/4009378
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�ات  مديري  مؤ�ش   ب�انات  أحدث  وأشارت ي   المش�ت
ي   النشاط  نمو   عودة  إ�  م�   �ن

  ح�ث   يوليو،  شهر   �ن
 ازدادت   كما .  طف�ف  �شكل  ول�ن  عام،  منذ   األو�  للمرة  للنفط  المنتج  غ�ي   الخاص  القطاع  إنتاج  ارتفع

ي  أبطأ  انخفاضات إ� أدى ما  التصدير، تحسن  مع الجد�دة األعمال
 . والمخزون التوظ�ف �ن

كات  وسجلت ي   ز�ادة  أول  الم��ة  ال�ش
ي   للنفط  المنتج  غ�ي   الخاص  القطاع  مستوى  ع�  اإلنتاج  �ن

 عام   �ن
ي   والض�افة  الس�احة  مثل  االقتصاد   من  رئ�س�ة  قطاعات  بدأت  ح�ث  يوليو،  شهر   خالل

 فتح   إعادة  �ن
 . أعمالها 

كات  من  العد�د   وقامت    الصادرات  ع�  الطلب  ارتفع  كما   الس�اح،  أعداد   ز�ادة  مع  �شاطها   ب��ادة  ال�ش
�
 أ�ضا

ي   العام  التوسع  كان  ذلك،  ومع
،  اإلنتاج  �ن

�
كات  من  العد�د   استمرت  ح�ث  هامش�ا ي   ال�ش

 �شاطها   تخف�ض  �ن
 . "19-كوف�د" عن الناتج المستمر  اله�ك�ي  الضعف �سبب

  

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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 أخرى خامسا: 

 للطیران مصر  شرکة هیکلة إعادة

كة  ه�كلة  �عادةب  االقتصاد�ة  للدراسات  الم�ي  المركز   أعدها   دراسة  طالبت ان   م�   �ش   للط�ي
ي الجغرا  م�  موقع من لالستفادة المفتوحة السماوات ع�   ودخول

ي  �ف
 . النقل قطاع تط��ر  �ف

وس  تداع�ات  لتحل�ل  جد�دة  دراسة  المركز   أصدر و  ف   النقل،  قطاع  ع�  "19-كوف�د"  كورونا   ف�ي ك�ي   بال�ت
 . باألزمة تأثرا  األ���  باعتبارهما  البحريو  الجوي النقل قطا�ي  ع�

ي هذە الدراسة:  أهمو�ستعرض ف�ما ��ي 
 النقاط الواردة �ف

ي   القطاع  مالمح  أهم  الدراسة  استعرضت 
ات  أهمو   النقل،  قطاع  وه�كل  ،م�   �ن ي   الدول�ة  المؤ�ش   اليت

ي   الدول  من  كب�ي   عدد   مع  بالمقارنة  القطاع  أداء  تعكس ات،  هذە  شملتها   اليت ي   المؤ�ش   كشفت   واليت
ي   الم�ي  األداء  تراجع

  ارتباطا   عالم�ا   الجويو   البحري  النقل  منظومة  مالمح  إ�  باإلضافة  أغلبها،  �ن
  النقل  قطا�ي   ع�  سابقة  وأزمات  الحال�ة  األزمة  تأث�ي   بالتحل�ل  تناولت  كما   العالم�ة،  التجارة  بحركة

 . عالم�ا  الجويو  البحري

  أي   تفوق  ،الجويو   البحري  النقل  قطا�ي   ع�  كورونا   ألزمة  المتوقعة  التداع�ات  أن  الدراسة  وأ�دت 
 وهو   الخارج�ة،  التجارة  ع�   –  2011  يناير   وثورة  العالم�ة،  المال�ة  األزمة  فيها   بما   –  سابقة  تداع�ات

ي   أمر 
 وكذلك  ،الدو�ي   البنك   تقديرات  مع  يتسق   ما   وهو   معا،  وداخل�ة  خارج�ة  أزمة  ل�ونها   نظرا   منط�ت
 . الدول�ة التجارة ع� األزمة تأث�ي  حول العالم�ة التجارة منظمة تقديرات

 النقل   ع�  بالتأث�ي   مقارنة  ،البحري  النقل  قطاع  ع�  األزمة  تأث�ي   محدود�ة  إ�  الدراسة  وأشارت 
ي   البح��ة  التجارة  ق�مة  تراجع  �سبة  بلغت  ح�ث  البضائع،  أو   للركاب  سواء  الجوي

  ساس أ  ع�  م�   �ن
ي   فقط%  2  يشهر 

اجع  و�لغ  األزمة،  بدا�ة  مع  يناير   �ن ي   ذروته  ال�ت
  يرجع   ما   وهو   ،%21  بنحو   إب��ل  �ن

ي   كب�ي   تراجع   إ�  أسا�  �شكل
ي %  16  بنحو   لم�   الخارج�ة  التجارة  ق�مة  إجما�ي   �ن

  مقارنة   إب��ل  �ن
 . بمارس

  قطاع   خسائر   قدرت ح�ث الركاب،  نقل وتحد�دا   الجوي  النقل  قطاع  ع� لألزمة  األ��ب   التأث�ي   وجاء 
ان ان،  حركة  تعليق   �سبب  يونيو   شهر   حيت   دوالر   مل�ار   3.5  بنحو   المدئن   الط�ي   5.2  وخسارة  الط�ي
ة  خالل  شه��ا   را�ب  مليون ي و  التوقف،  ف�ت

ة  شهدت  المقابل  �ن ي   تحسنا   األزمة  ذروة  ف�ت
 التجارة  ق�مة  �ن

ي %  20  بنحو   ارتفعت  ح�ث  جوا   المشحونة
ي   إب��ل   �ن

ي تعا  نت�جة  الما�ن
  خاصة   الصادرات  �ن

 . الزراع�ة  الحاصالت

  من   حدت  ،"%17"  جوا   المشحونة  الخارج�ة  التجارة  نص�ب  تراجع  أن  الدراسة  وأ�دت 
 . الم��ة  الخارج�ة التجارة ق�مة إجما�ي  ع� األزمة هذە تأث�ي 

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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ئ   بأداء  يرتبط  الخارج�ة  التجارة  أداء   أن  ع�  الدراسة  وأ�دت    اللوجست�ة   والخدمات  والمطارات  الموائن
ي  فالس�اسات لذا  التجارة  أداء ع� سلبا  تؤثر  تواجهها  تحد�ات أي و�التا�ي   لت�س�ي   الدول اتخذتها  اليت
 تحسن  المنظومة  ورقمنة  اللوجست�ة  الخدمات  كفاءة  ورفع  الجمرك�ة  المنظومة   وتبس�ط  التجارة

وس  من جد�دة موجة ظهرت لو  حيت  تجارتها  ز�ادة ع� قدرتها  من  . الف�ي

ي   ،الص�ي   الوضع  بتطور   الجاري  أغسطس  من  اعتبارا   المقبلة  المرحلة  سينار�وهات  وترتبط 
  ف�ن

ي   المتفائل  السينار�و 
وس  انتهاء  حالة  �ن از�ة  اإلجراءات  ورفع  الف�ي   البضائع   تجارة  حركة  ستعود   االح�ت

ي   والعكس  تدر�ج�ا،  والركاب
ض  الذي  المتشائم  السينار�و   حالة  �ن وس  من  جد�دة  دورة  �ف�ت  وعدم   الف�ي

ات  المتوقع  من  ل�س  ول�ن  لقاح،  إ�  التوصل ي   القطاع  شهدە  مما   سوءا   أ���   تأث�ي
ة  �ن   الماض�ة   الف�ت

وس مع التأقلم ع� القدرة ز�ادة نت�جة  . الف�ي

ي   اإلجراءات  رغم  نهإ  الدراسة  وقالت   خاصة   النقل  قطاع  ومساندة  لدعم  الحكومة  اتخذتها   اليت
ان، ي   األزمة،  آثار   لتخف�ف  اتخاذها   المطلوب  اإلجراءات  من  عدد   هناك  مازال  أنه  إال   الط�ي   تتمثل   واليت

ي 
كات كافة  لمساندة متكاملة حزم �ن  . المختلفة الحت�اجاتها  وفقا  ال�ش

حت  ي   الدراسة  واق�ت
ورة  الصدد   هذا   �ن كات  كافة  عن  متكاملة  ب�انات  قاعدة  إعداد   �ن ي   العاملة  ال�ش

  �ن
ي   المطل��ة  المساندة  تقدير   �مكن  حيت   القطاع

كات   ومساندة  ودعم  فعل�ة،  احت�اجات  ضوء  �ن   �ش
ان  نهائ�ا،   السوق  من  والخروج  لإلفالس  ومعرضة  األزمة  نفس  تواجه  ح�ث  الخاصة،  الم��ة  الط�ي

ن  وط  وتحسني كات  أمام  المتاح  االئتمان  �ش ي   العاملة  ال�ش
ان  قطاع  �ن ،  الط�ي حة  المدئن  تم��ل   إتاحة  مق�ت

ة  مع  التشغ�ل  وم�وفات  الطائرات  و��جارات  األجور   لتسد�د   فوائد   بدون  عن   تقل  ال   سماح  ف�ت
ن  ان حركة �ن تتعا حيت  أو  عامني  . الط�ي

 ما   فرغم  ،الجويو   البحري  النقل  لقطا�ي   المؤس�ي   الضعف  أوجه  من  عدد   عن  األزمة  وكشفت 
  والتوز�ــــع  لإلنتاج  دول�ا   ومركزا   العالم  مستوى  ع�   رئ�س�ا   تجار�ا   ممرا   تجعلها   مقومات  من  م�   تمل�ه
ق  �ف��ق�ا و   أورو�ا   �خدم ي   لالستثمارات  وجاذبيتها   تنافسيتها   أن  إال   األوسط،  وال�ش

 النقل   مجال  �ن
ي  المجاورة الدول من العد�د  من أقل الجويو  البحري  . المقومات  نفس تملك ال  اليت

ي   ها أهم  تتمثل  ،المؤس�ي   الضعف  أوجه  لعالج  الحلول  بعض  الدراسة  وطرحت 
 شاملة   ه�كلة  إعادة  �ن

كة ان،  م�   ل�ش ي   الدخول  تأخر   ومراجعة  و�شغ�لها،  المطارات  إدارة  أسلوب  ه�كلة  �عادةو   للط�ي
  �ن

ي   العد�دة  الفرص  من  الرغم  ع�  المفتوحة  السماوات  اتفاق�ات   لرسوم   شاملة  ومراجعة  تت�حها،   اليت
ئ   الخدمات ي   الم��ة   بالموائن   وتوح�د   المالح�ة،  الخطوط  من  العد�د   ال�سحاب  ارتفاعها   أدى  اليت

ئ   كافة  مستوى ع� الجمر�ي  التخل�ص  و�جراءات الرسوم  . الموائن

ان  خطوط  نفاذ   سهولة  من  للتأ�د   ال�اف�ة  الضمانات  لوضع  الدراسة  ودعت   الم��ة   الط�ي
ي   خاصة  االئتمان�ة؛  التسه�الت  هذە  إ�

ن   عدم  ارتفاع  ظل  �ن ي   الحوافز   غ�اب  و�التا�ي   ال�قني  تدفع   اليت
كات  ائتمان�ة  �سه�الت  لتقد�م  البنوك ي   لل�ش   األزمة   باستمرار   �ستمر   أن  و�توقع  خسائر،  تحقق   اليت

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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ي   والمساندة  الدعم  نطاق  توسيع  بجانب  المال�ة،  مالءتها   ع�  يؤثر   بما 
ي   الفرع�ة  القطاعات  لبا�ت  اليت

ة ومد  النقل، قطاع تحت  تندرج �ب�ة  اإلعفاءات ف�ت ي   تخف�ضات وأي االئتمان�ة التسه�الت أو  ال�ن
 �ن

كات الرسوم ي  المعتادة التشغ�ل �سب �ستع�د  حيت  لل�ش
 . المتوسط �ن

ورة  ع�  الدراسة  وشددت  ي   اإلجراءات  وت�س�ي   الجمرك�ة  المنظومة  تط��ر   جهود   استمرار   �ن  اليت
ئ   البضائع  تكدس  عدم  لضمان  األزمة  أثناء  بالفعل   الدولة  كثفتها   عن   الجمر�ي   اإلفراج  و�عة  بالموائن

ورة  مع   اإلنتاج�ة،  العمل�ة  الستمرار   والمستلزمات  المكونات  وصول  وت�س�ي   البضائع،  مراجعة   �ن
ي   التحد�ات  من  للعد�د   نظرا   بالجمارك  المطبقة  الواحدة  النافذة  ومنظومة  الشباك  منظومة ي   اليت

  تعائن
ي   إطار   وجود   وعدم  التخل�ص،  إجراءات  وتأخر   و�طء  الرسائل،  تتبع  صع��ة:  مثل  منها    واضح  زمين

 . الجمر�ي   اإلفراج زمن لخفض ومعلن

 والخدمات   المنظومة  لرقمنة  التكنولوج�ة  التطورات  من  االستفادة  بتوسيع  الدراسة  وطالبت 
اد   عمل�ة  الستمرار   كمخ�ج  حتميته  األزمة  أثبتت  توجه  وهو   به،  المرتبطة   خاصة   والتصدير،  االست�ي

ي 
ئ   السفن  نحو   العالم  اتجاە  ظل  �ن ن   البلوك  واستخدامات  الذك�ة  والموائن نت  �شني   والذكاء  األش�اء  و�ن�ت

ن  تدر�ب يتطلب مما  االصطنا�،  . الحديثة  التكنولوج�ا  هذە ع� بالمجال العاملني
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