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 ملیار جنیه 6.9ألف طلب تصالح بمخالفات البناء.. وتحصیل  100ملیون و  

 ملیار جنیه   3.7 ـصاالت الستضافة مباریات کأس العالم لکرة الید ب 4تطویر  

 املاضيملیون دوالر خالل یولیو  593الودائع الدوالریة تتراجع بقیمة  

 ملیار جنیه 800إلی  700تکلفة املرحلة األولی من العاصمة اإلداریة من   

 سفارة أجنبیة يف العاصمة اإلداریة.  50مصر تتحمل تکلفة بناء  

 ملیون یورو من "التنمیة اإلفریقي" لتطویر قطاع الکهرباء  225قرض   

 ملیار جنیه  1.5“القناة للسکر” تسعی القتراض  

 ملیون یورو  800یوقع عقد تمویل مع "األهلي" ب االستثمار األوروبي  

 البورصة املصریة تستمر يف الخسائر.  

 

 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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 September 2020 17 ||017العدد 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المرصد االقتصادي

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي

 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـومعلومدیة ـاریر 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
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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 

 متهيد: 

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

 ، وذلك عىل النحو التايل: 1/9/2020-15/9/2020 

 أهم التطورات االقتصادية: 

 :  أوالً: التطورات املالية

ي �فقد  .1
ات البورصة.. ورأس المال السو�ت   6/9 مل�ار جن�ه 5.3تراجع جما�ي لمؤ�ش

 9/ 7مل�ار جن�ه  3.1البورصة ت��ــح  .2

ات البورصة، وتفقد  .3  9/ 8مل�ار جن�ه  13.8تراجع جما�ي ل�افة مؤ�ش

 9/ 9مل�ار جن�ه بختام تعامالت اليوم  2.1البورصة تقلص خسائر األمس ا�ي  .4

 9/ 10مل�ار جن�ه  7.6أر�اح بـ   ع�البورصة الم��ة تن�ي تعامالت األسب�ع  .5

ات البورصة لدي إغالق تعامالت اليوم  .6  9/ 13ارتفاع جما�ي لمؤ�ش

 14/9 % بضغط من مب�عات األجانب0.5البورصة تغلق ع� تراجع   .7

ات البورصة بختام جلسة منتصف األسب�ع .8    15/9 تذبذب مؤ�ش

 دالالت التطورات املالیة: 

�ر مبوجة جنى أرباح خالل األسبوع� املاضي� تزامنت مع تراجعات األسواق  متر البورصة املرصي   

 .وجه التحديد عىلالعاملية والسوق األمرييك 

وأرجع املحللون األداء السلبي الذي شهدته البورصة املرصية ببعض جلساتها إىل تراجع األسهم   

ن الواليات املتحد وأوروبا وآسيا،  باألسواق املتقدمة ىف كل م  بيعيه األمريكية، والذي أحدث موجة  

 .تراجعت عىل إثره العقود اآلجلة للخام األمرييك 

بالتزامن مع   البورصة مرة أخرى،  نهاية األسبوع�، عاودت محفزات االقتصاد دعم  ومع 

تداول أخبار عن إعادة تحديد سعر الغاز للمصانع خالل الشهر الجاري والذي سينعكس إيجابياً  

ا العديد من  إعادة اختبار  عىل  الخرباء  لقطاعات كاألسمدة واألسمنت والحديد والصلب، وتوقع 

 .نقطة، متهيداً ملزيد من الصعود خالل الفرتة املقبلة  11,200مستوى املقاومة عند 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/06/1380281
https://alborsaanews.com/2020/09/06/1380281
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380677
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380677
https://alborsaanews.com/2020/09/08/1381100
https://alborsaanews.com/2020/09/08/1381100
https://www.elfagr.com/4031126
https://www.elfagr.com/4031126
https://www.elfagr.com/4031859
https://www.elfagr.com/4031859
https://www.elfagr.com/4033969
https://www.elfagr.com/4033969
https://alborsaanews.com/2020/09/14/1382696
https://alborsaanews.com/2020/09/14/1382696
https://www.elfagr.com/4035510
https://www.elfagr.com/4035510
https://www.elfagr.com/4035510
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استمرار تفوق أداء املؤرشات الفرعية عن املؤرش الرئييس بسبب اهت�م األفراد  ك� أنه من املتوقع   

م بتكوين  األجل،  املرصي�  واملتوسط  القص�  االستث�ر  أوجه  أحد  البورصة  العتبار  رشائية  راكز 

عىل اهت�م األفراد باالستث�ر يف البورصة يف الوقت الحايل طبقا للعديد من البيانات   ويربهن ذلك

  متعامل   ألف  24واملعلومات، ويف مقدمتها زيادة األفراد املكودين يف اآلونة األخ�ة والذي ارتفع من  

 متعامل يتداولون بفاعلية حاليا.  ألف   60من    أكرثأكوادهم صالحة للتداول قبل جائحة كورونا إىل  

بعد حبس    ملياريهج األقطان والتي ستضيف سيولة  يك� أنه من املنتظر تنفيذ صفقة النيل لحل 

  70للمؤرش    استمرار األداء املتميز  املتوقع أيضاسنوات، ك� أنه من    9لرؤوس األموال لفرتة تجاوز  

أسهم   يف  فقط  لالستث�ر  القادمة  الفرتة  يف  تنتظر  لن  والتي  األجنبية  االستث�رات  عودة  وكذلك 

بعد إثبات قوته يف اآلونة األخ�ة وبسبب تنوع    70بل ستتحرر أكرث وتستثمر يف املؤرش    30املؤرش  

 وتعدد قطاعات األسهم املقيّدة فيه. 

 ثانیًا: القطاع النقدي

 مليون يورو من “التنمية اإلفريقي” لتطوير قطاع الكهرباء  225 -1

 مليون دوالر زيادة ىف احتياطي النقد األجنبي خالل أغسطس   51 -2

 مليون يورو  800االستث�ر األورويب يوقع عقد متويل مع “األهيل” بقيمة  -3

 2016لص� أكرث الدول مساندة ملرص ىف أزمتها املالية ىف ا -4

 استمرار إلغاء رسوم السحب من الرصافات اآللية واملعامالت اإللكرتونية حتى نهاية العام  -5

 بنوك مرصية  6 مليار جنيه من تحالف يضم 1.5"القناة للسكر" تسعى القرتاض  -6

 2020مليار دوالر ديونا يف الربع األول من  6.8املركزي: مرص تسدد  -7

 دالالت القطاع النقدي:  

 : 2016الصین أکثر الدول مساندة ملصر فی أزمتها املالیة فی 

البنك    التي ساندت مرص قال طارق عامر، محافظ  الدول  أكرث  الص� كانت  املركزي، إن 

مليار دوالر ىف البنوك العامة، وبعد ذلك    2مليار دوالر ىف البنك املركزي و  2وقت األزمة ودعمتنا بـ  

عىل   دوالر  2.7حصلنا   .مليار 

 .وذكر أن نائب محافظ البنك املركزي الصيني، إن ما قامت به مرص كان أفضل ما �كن القيام به

وقال إن مرص خالل أزمة كورونا، مرص استجمعت قواها، ونجحت ىف تدب� احتياجاتها طويلة    -

األجل، وتوجهنا لألسواق الدولية رغم أن صندوق النقد الدويل قال إن الوقت غ� مناسب ولن 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/09/1381317
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380717
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380717
https://alborsaanews.com/2020/09/04/1379788
https://alborsaanews.com/2020/09/09/1381556
https://alborsaanews.com/2020/09/09/1381556
https://alborsaanews.com/2020/09/15/1383103
https://alborsaanews.com/2020/09/13/1382196
https://alborsaanews.com/2020/09/01/1378930
https://alborsaanews.com/2020/09/01/1378930
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زت  عاًما وتلقينا طلبات تجاو   30مليارات دوالر وألجل    5نحصل عىل مليار دوالر ولكننا حصلنا عىل  

 .مليار دوالر أثبتت ثقة املستثمرين ىف االقتصاد 21

املساعدات    تلك  عن  تفصيال  املركزي  البنك  ينرش  ومل  �ولهم  من  املرصيون  يعرف  أال  الغريب 

والقروض من قبل، وبذلك فإنه ليس مبستبعد رهن أو بيع بعض األصول املرصية للص�، وهو أمر  

 اعتادت عليه الص� سابقا. 

السلطة تتعامل مع الشئون االقتصادية مبنطق امللكية التامة التي ال يجب أن تراَجع  من الواضح أن   

 أو تحاَسب، ورمبا نفاجأ بقروض واتفاقيات وملكيات أبرمت منذ فرتة وال أحد يعلم بها. 

 بنوك مصریة:  6ملیار جنیه من تحالف یضم   1.5"القناة للسکر" تسعی القتراض 

بنوك مرصية    6ية التابعة ملجموعة الغرير اإلماراتية، تحالفا من خاطبت رشكة القناة للسكر املرص 

 مليار جنيه  4.4مليار جنيه، ليصل إىل   1.5لزيادة قرض معربي بواقع  

ك� طالبت الرشكة البنوك بزيادة مدة استخدام القرض املعربي لتنتهي يف ديسمرب املقبل تزامنا مع   

 .لجديدة للقرض ال تشمل رشيحة دوالريةزيادة قيمة القرض، مش�ة إىل أن الزيادة ا

مليار    2.9بنوك مرصية، بقيمة    6، اتفاقية متويل معربي مع تحالف  2019ووقّعت الرشكة يف مارس   

مليار جنيه، ورشيحة    1.2جنيه عىل أن يكون القرض عىل رشيحت�، األوىل بالعملة املحلية بقيمة  

 مليون دوالر.   100دوالرية بقيمة 

البنيك من بنوك األهيل املرصي، بنك قطر الوطني وبنك اإلسكندرية وبنك التنمية    ويتكون التحالف 

 .الصناعية املرصي وبنك قناة السويس واملرصف املتحد

ويوجه القرض لعمليات الرشاء والبناء والتشغيل مبرشوع الرشكة إلنشاء أكرب مصنع إلنتاج سكر   

 .األف طن سنوي  900البنجر يف العامل بطاقة إنتاجية 

وحصلت القناة للسكر عىل ض�نة هيئة الصادرات األملانية املعروفة بـ «ض�نات ه�مس» القرتاض   

 .مليون دوالر من بنوك ومؤسسات متويل دولية 300الرشكة 

للتنمية القرتاض    السعودي  الصندوق  إىل  باإلضافة  أوروبية،  بنوكا  الرشكة   300وخاطبت 

مليون دوالر    650األملانية، وذلك ضمن قرض مشرتك يبلغ    مليون دوالر بض�نة من هيئة الصادرات

 .تسعى الرشكة للحصول عليه

مليون دوالر، باإلضافة إىل    250ويضم القرض املشرتك رشيحة بالجنيه املرصي مبا يعادل   

مليون دوالر تحصل عليها الرشكة من تحالف بنوك مرصية، وهي نفس البنوك املشاركة يف    100

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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مليون دوالر توفرها    300، وذلك بخالف  2019ي حصلت عليه الرشكة يف مارس  القرض املعربي الذ

 .بنوك أوروبية والصندوق السعودي للتنمية

التي    االستث�رية  التكاليف  يف  املساهمة  إىل  عليه  للحصول  الرشكة  تسعى  الذي  القرض  ويوجه 

يون دوالر منها لزراعة  مل  550تتجاوز املليار دوالر ملرشوع القناة للسكر يف غرب املنيا، تخصص  

مليون دوالر الباقية إلنشاء    450ألف هكتار) بأحدث طرق الري وتخصص    77ألف فدان (  181

 .املصنع، حسب إسالم سامل الرئيس التنفيذي لرشكة القناة للسكر يف ترصيحات سابقة

ل عام ليوفر مليون طن من البنجر يف املوسم املمتد من فرباير إىل يونيو من ك 5.5وينتج املرشوع  

% من احتياجات املصنع من البنجر مع توف� النسبة الباقية من خالل املزارع  60نسبة تصل إىل  

 .ألف فرصة عمل 60املحيطة باملرشوع، وهو ما يوفر نحو 

السوق املرصيف املحيل يف توف�    عىلاملالحظة الرئيسية هي الس�ح للمستثمرين األجانب باالعت�د   

زمة ملرشوعاتهم، خاصة يف ظل ضخامة القروض التي يسعى املرشوع للحصول  رؤوس األموال الال 

عليها، ويعد ذلك مزاحمة للمستثمرين املحلي� عىل تلك األموال، عالوة عىل مزاحمة أدوات الدين  

 املحلية عىل هذه األموال. 

مبثل    بالتوغل  الرشكات  تلك  ملثل  الس�ح  حول  للتساؤل  الباب  القرض  هذا  يفتح  هذه  عموما 

حجم األموال التي يجب عليهم ضخها يف املرشوع، ونسبة األموال    عىلاملرشوعات قبل االتفاق  

تحصل عىل  املرشوعات  هذه  مثل  أن  الظن  واغلب  املحيل،  السوق  من  اقرتاضها  لهم  املسموح 

األرايض مجانا أو بأسعار مخفضة تحت دعاوى تشجيع االستث�ر األجنبي املبارش، ثم استخدامهم  

 األرايض كض�نات للحصول عىل قروض من البنوك املحلية.  تلك

بقیمة    مصر تسدد  لجهات خارجیة  دیون  الربع   6.8دیونا وفوائد  دوالر خالل  ملیار 

 األول من العام الجاري:  

مليار    6.8أعلن البنك املركزي املرصي عن سداد مرص ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة   

الربع األو  الجاري  دوالر خالل  العام  مليار دوالر    5.66مارس)، موزعة عىل    –(يناير  2020ل من 

 مليار دوالر فوائد.  1.14أقساط ديون و

وذكر البنك املركزي يف تقرير له اليوم إن إج�يل ما سددته مرص من ديون وفوائد ديون   

 والر. مليار د 10.8بلغت نحو  2020وحتى نهاية مارس  2019خالل األشهر الستة من أكتوبر 

إىل    املايض  مارس  بنهاية  الخارجية  ديون مرص  تراجع  عن  أعلن  قد  املركزي  البنك  وكان 

 . 2019مليار دوالر يف نهاية ديسمرب  112.7مليار دوالر، مقابل  111.29

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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% من محفظة ديون مرص الخارجية مبا  90وأوضح املركزي أن الدين طويل األجل �ثل أكرث مرن   

مليار    10.3% مبا يعادل  9.3دوالر، بين� ال تشكل الديون قص�ة األجل سوى  مليار    100.9يعادل  

 دوالر. 

دوالرا بنهاية مارس املايض، مقابل    27وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إىل ألف و 

 .2019دوالرا يف نهاية ديسمرب من العام املايض  40ألفا و

 ثالثا: املالیة العامة

 2021/  2020وزیر املالیة: للعام السابع یلع التوالي.. إصدار موازنة املواطن  

 دالالت املالیة العامة: 

الحايل    التوايل، موازنة املواطن للعام املايل    2021/  2020أصدرت وزارة املالية للعام السابع عىل 

االقتصادي ودعم التنمية البرشية واإلصالح الهيكيل". وطبقا  تحت عنوان "موازنة مساندة النشاط  

 لبيان الوزارة جاءت اهم بيانات هذه املوازنة ك� ييل: 

املايل الحايل تستهدف مساندة القطاعات االقتصادية وتشجيع املنتج املحيل لدفع     موازنة العام 

يف   يسهم  مبا  كورونا؛  جائحة  ظل  يف  خاصة  االقتصادي،  النشاط  املالية  عجلة  مؤرشات  استدامة 

الحفاظ عىل   العام؛ من أجل  للدين  بالحدود اآلمنة  للتمويل دون إخالل  العامة، وتوف� مصادر 

 املسار اإلصالحي لالقتصاد القومي 

ترشح موازنة املواطن بلغة بسيطة مستندة عىل األرقام أبرز برامج املوازنة العامة التي يستفيد   

% يف اإلنفاق  33.7% يف مخصصات األجور، و11.3تقرر زيادة بنسبة  منها املواطن البسيط فمثًال  

% يف  16.7% يف مخصصات توف� املياه النقية و136.6العام عىل رشاء السلع والخدمات العامة و

 % يف مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.2.7مساندة تنشيط الصادرات و

التعلي   الناتج املحيل ملرص والتي ستمول مرشوعات 6م إىل  متت زيادة مخصصات قطاع  % من 

 عديدة منها أكرب خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي. 

موازنة املواطن توضح أيضا أهم مرشوعات التعليم الجامعي والعايل التي يستفيد منها   

يدة  جامعات تكنولوجية جديدة يف أسيوط الجديدة وطيبة الجد  6املواطن مثل البدء يف إنشاء  

و العرب  وبرج  بورسعيد  رشق  الفني    6والسالم  التعليم  خريجي  ربط  بهدف  والغربية  أكتوبر 

وإنشاء   العمل،  بسوق  بعض    5الجامعي  تجهيز  استك�ل  جانب  إىل  جديدة  أهلية  جامعات 

 الجامعات القامئة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.albawabhnews.com/4136748
https://www.albawabhnews.com/4136748
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محاور    5% من الناتج املحيل حيث ستوجه الزيادة إىل  3حة لنحو  قفز اإلنفاق العام عىل قطاع الص  

أساسية األول استمرار التنفيذ التدريجي ملنظومة التأم� الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غ�  

القادرين من أصحاب معاش الض�ن االجت�عي، والثا� زيادة مخصصات التأم� الصحي واألدوية  

نفقة الدولة والثالث متويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة  وعالج غ� القادرين عىل  

حوافز األطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة املستشفيات العامة  

عددها   والبالغ  الصحي  والتأم�  لكل    113والجامعية  إلكرتو�  صحي  سجل  وإنشاء  مستشفى 

 املرتددين عليها. 

موازنة املواطن ترصد أيضا أهم املبادرات الحكومية فمثًال تستمر وزارة الصحة والسكان يف تنفيذ   

ضعف   عن  املبكر  والكشف  النموذجية  للمستشفيات  الرئاسية  واملبادرة  املرأة  صحة  مبادرات 

الجن�   إىل  الحامل  األم  العدوي من  انتشار  الكلوي ومنع  الفشل  الوالدة وعالج  لحديثي  السمع 

أمراض حديثي الوالدة ووقاية األطفال من األمراض املزمنة وتوف� األمصال واللقاحات واألدوية  و 

الخاصة بالصحة العامة والعالج عىل نفقة الدولة وتحس� األوضاع املالية لألطباء من خالل رفع  

 يه. مليار جن 16.3بدل املهن الطبية ومكافاة أطباء االمتياز ورصد لكل هذه املبادرات نحو 

موازنة املواطن ترصد مبادرات وزارة الرتبية والتعليم للعام املايل الحايل لتحس� أوضاع املعلم�    

مليار جنيه،    1.5واملوجه� مبرحلة رياض األطفال والصف األول والثا� االبتدايئ حيث رصد لذلك  

دريس بالجامعات واملراكز  وذات املبلغ ملبادرة وزارة التعليم العايل لتحس� أوضاع أعضاء هيئات الت

إىل جانب رصد   البحثية،  والهيئات  لتمويل    19واملعاهد  االجت�عي  التضامن  لوزارة  مليار جنيه 

 مليون أرسة. 3.4برامج تكافل وكرامة ومعاش الض�ن االجت�عي والتي يستفيد منها 

ة الجديدة والتي  موازنة املواطن ترصد أيضا مدي استفادة أصحاب املعاشات من املوازنة العام  

السنوي    170تتمثل يف تخصيص   القسط  للتأمينات واملعاشات لسداد  العامة  للهيئة  مليار جنيه 

الناتجة عن   الفروق  تتضمن متويل  والتي  الهيئة  نحو  للدولة  العامة  الخزانة  التزامات  الثا� من 

املنضمة لألجر  % من العالوات الخمس غ�  80إعادة تسوية معاش األجر املتغ� وإضافة نسبة  

مليار جنيه للعام املايل الحايل بجانب العالوة الخاصة التي   35األسايس ألصحاب املعاشات بتكلفة 

 مليار جنيه.  31% وبتكلفة سنوية تقرتب من 14تقرر منحها ألصحاب املعاشات بنسبة 

 280.7يف مجال البنية التحتية ترصد موازنة املواطن تخصيص استث�رات حكومية بنحو    

مليار جنيه متولها الخزانة العامة بزيادة    225مليار جنيه باملوازنة الحالية للقطاع منها أكرث من  

% عن مستويات العام املايل املايض، ومن أبرز مرشوعات الخطة االستث�رية للدولة توصيل  35

مليار    5.7مليار جنيه، بجانب تخصيص    3.5مليون وحدة سكنية بتكلفة    1.2الغاز الطبيعي لنحو  

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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آالف وحدة سكنية    310% ك� تخطط الدولة إلقامة  46.2جنيه لربنامج اإلسكان االجت�عي بزيادة  

ألف وحدة    455خالل العام املايل الحايل والعام� التالي� وذلك بعد االنتهاء بالفعل من تنفيذ  

بتكلفة   متوسط  وإسكان  اجت�عي  كب�ًا    65إسكان  يلبي جانبًا  مبا  جنيه  الطلب عىل  مليار  من 

 الوحدات السكنية منخفضة التكاليف. 

موازنة املواطن ترصد أيضا أهم مالمح الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجت�عية للعام املايل    

الحايل التي تش� إىل زيادة معدالت التشغيل، من خالل تحفيز الطلب املحيل وزيادة االستث�رات  

 تصادية الناتجة عن جائحة كورونا. الحكومية الحتواء اآلثار االق 

القطاعي     للتقسيم  وفًقا  العامة  املوازنة  قطاعات  ألهم  عرًضا  أيضا  تتضمن  املواطن  موازنة 

مليارًا لقطاع    48مليارًا لقطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية و   80"الوظيفي"، فمثًال تخصيص نحو

 مليار لح�ية البيئة.  3.3و ملياًرا لقطاع الشئون االقتصادية  112الشباب والثقافة و

  

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 

 أشهر  7مليار دوالر قيمة صادرات مرص غ� البرتولية يف  14.26“الصادرات والواردات”:  -1

 سنوات 10مليار دوالر قيمة االستث�رات األجنبية ىف مرص خالل  118.8“اإلحصاء”:  -2

 2020نصف األول من مليار دوالر حجم التبادل التجاري ب� بك� والقاهرة خالل ال 12.8 -3

 2020أشهر من   8مليون طن قمح ىف أول  6.6مرص تستورد  -4

 دالالت القطاع الخارجي:

أشهر األولی من العام الحالي تبلغ نحو   7صادرات مصریة غیر البترولیة بلغت خالل  

 ملیار دوالر:  14.26

ئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات أن حجم الصادرات املرصية غ� البرتولية  أعلنت الهي 

 .مليار دوالر 14.26أشهر األوىل من العام الحايل نحو  7بلغت خالل 

بنحو    تراجعت  يوليو  شهر  صادرات  أن  إىل  الهيئة  لتبلغ  3.9وأشارت  دوالر    %1.941  مليار 

 .2019مليار دوالر يف يوليو  2.021مقابل

أن     الهيئة  أوضحت  املايض  يوليو  البرتولية خالل  الدولية لصادرات مرص غ�  املجموعات  وحول 

مليون دوالر، يليها املجموعة الدولية    792صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت  

بية  مليون دوالر، ثم بلغت مجموعة دول آسيا بدون الدول العر  433لدول اإلتحاد األورويب بقيمة  

بقيمة    279 العامل  دول  باقي  ويليها  دوالر،  املتحدة    195مليون  الواليات  ويليها  دوالر،  مليون 

بقيمة   بقيمة    148األمريكية  العربية"  الدول  "بدون  أفريقيا  دول  مجموعة  ثم  دوالر،  مليون 

 .مليون دوالر130

  547البناء" ليبلغ  مجالس تصديرية أبرزها "املجلس التصديري ملواد    4وأضافت زادت صادرات    

مليون دوالر خالل نفس الشهر من العام السابق، ثم    494بـ  مليون دوالر يف يوليو املايض مقارنة  

مليون    24مليون دوالر خالل يوليو املايض مقارنة بنحو    26جاء "املجلس التصديري لألثاث" بقيمة  

 .2019دوالر يف يوليو 

  47مليون دوالر مقابل    50" ارتفاع ليبلغ  وسجل "املجلس التصديري للطباعة والتغليف  

مليون   43مليون دوالر مقابل  45مليون دوالر، يليه "املجلس التصديري للصناعات الطبية" ليبلغ 

 .دوالر خالل نفس الشهر من العام السابق

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/06/1380285
https://alborsaanews.com/2020/09/04/1379843
https://alborsaanews.com/2020/09/13/1382329
https://alborsaanews.com/2020/09/13/1382329
https://alborsaanews.com/2020/09/13/1382018
https://alborsaanews.com/2020/09/13/1382018
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سلعة صناعية من صادرات مرص غ� البرتولية خالل يوليو املايض أشارت الهيئة    20وحول أهم    

ب اآلزوتية، وشاشات    1.018لغت  أنها  النفط، واألسمدة  زيوت  ثم  الذهب،  مليار دوالر تصدرها 

 .العرض، ثم األسالك والكابالت املعزولة، واملالبس الجاهزة، والقمصان

أهم     حيث  من  التاسعة  املرتبة  احتلت  الربوبيل�،  انبوليم�ات  إىل  صناعية    20وأشارت  سلعة 

ال املواد  مخاليط  تالها  املسطحة  مصدرة  واملنتجات  األثاث،  ثم  اإليثل�،  وبوليم�ات  ثم  عطرية، 

 وبوليم�ات مم، والفوسفات، وأحجار البناء، ثم البويل اسيتاالت، واألدوية،  ٦٠٠املرققة باألسطوانات  

 .الكلوريد 

 .وجاءت األلواح وصفائح وأغشية األفالم، واألملنيوم، ومحرضات الغسيل ىف نهاية القامئة   

سلعة غذائية من صادرات مرص غ� البرتولية خالل يوليو املايض، أوضحت   20بتعلق بأهم    وفي�  

مليون دوالر تصدرها العنب الطازج واملجفف، ثم زيت فول الصويا، والجنب،    222الهيئة أنها بلغت

 .والخرض املجمدة، ثم البقول القرنية اليابسة، والفواكه املجمدة، والنباتات وأجزاؤها

سلعة غذائية  20وأضافت أن الخرض املحرضة أو املحفوظة، احتلت املرتبة الثامنة من حيث أهم   

مصدرة تالها العجائن الغذائية، والشوكوالتة، ثم بقايا صناعه النشا، واملحرضات الغذائية، والدقيق،  

 .والتبغ، ثم البذور، وسكر القصب، ومنتجات املخابز

 .لطازجة واملجففة، والخرض املجففة يف نهاية القامئة وجاء عص� الفواكه، والحمضيات ا 

 سنوات  10ملیار دوالر خالل   118.8االستثمارات األجنبیة املباشرة فی مصر تسجل  

أظهرت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيمة االستث�رات األجنبية املبارشة ىف   

 .اتسنو  10مليار دوالر خالل   118.8مرص سجلت 

مليار دوالر    9.6مقابل    2009/2010مليار دوالر خالل العام املايل    11وبلغت االستث�رات األجنبية   

% نتيجة لألحداث التي شهدتها مرص عقب قيام  13بنسبة انخفاض قدرها    2010/2011خالل عام  

لتسجل  2011يناير    25ثورة   التايل  املايل  العام  ارتفعت ىف  ثم  بنس  11.8،  ارتفاع  مليار دوالر  بة 

 2012/2013، ثم عادت لالنخفاض مرة ثانية خالل العام املايل  2011/    2010% عن العام املايل  22.9

 .% عن العام املايل السابق عليه12.7مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها  10.3مسجلة 

/ 2014% عن عام  0.1بنسبة انخفاض قدرها    2015/2016مليار دوالر عام  12.5وبلغت   

 .2015/2016% عن عام  6.7بنسبة ارتفاع  2016/2017مليار دوالر عام   13.4وسجلت ، 2015

،  2016/2017% عن عام  1.5بنسبة انخفاض    2017/2018مليار دوالر عام    13.2في� بلغت   

 .2018/ 2017% عن عام  3.7مليار دوالر بنسبة ارتفاع  13.7لتسجل  2018/2019وارتفعت عام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 رأس قامئة الدول العرش األعىل استث�راً يف مرص خالل العام املايل  وجاءت اململكة املتحدة عىل 

مليار دوالر، ثم الواليات    2.3مليار دوالر، تليها بلجيكا    6.3؛ حيث بلغت استث�راتها  2018/2019

مليون    369.4مليون دوالر، ثم السعودية    675.5مليار دوالر، ثم اإلمارات    1.6املتحدة األمريكية  

مليون دوالر،    223.1مليون دوالر، ثم قطر    229.3مليون دوالر، ثم أملانيا    241هولندا    دوالر، ثم 

 .مليون دوالر  140مليون دوالر، وأخ�اً فرنسا   185.2ثم الكويت 
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 القطاع الحقیقي خامسًا:

 جنيه للطن ىف سعر الجملة  800و 500«زيوت الصويا» ترتفع ب�   -1

 النقل والتخزين» يتصدر �و القطاعات االقتصادية العام املايل الجاري » -2

 مليار جنيه استث�رات املرحلة األوىل من العاصمة اإلدارية 800أحمد زىك عابدين:  -3

 ار العاملية أشهر رغم زيادات األسع 3جنيه ىف  2100«الزيوت النباتية» ترتاجع  -4

 % تراجع يف استهالك البوتاجاز محلياً 5.5البرتول:  -5

 مليار جنيه  6.9ألف طلب تصالح مبخالفات البناء.. وتحصيل   100مليون و -6

 مليار جنيه 3.7صاالت الستضافة مباريات كأس العامل لكرة اليد باستث�رات  4تطوير  -7

 دالالت القطاع الحقیقي:  

 تصدر قطاع النقل والتخزين معدالت �و األنشطة االقتصادية خالل العام املايل الجاري: -1

لتخزين معدالت �و األنشطة االقتصادية خالل العام  توقعت مصادر حكومية تصدر قطاع النقل وا 

 . %3.6%، مقارنة مبعدل �و خالل العام املايض 4.1املايل الجاري بنسبة 

مليار جنيه تشكل    119االستث�رات املتوقعة ىف قطاع النقل والتخزين خالل العام املايل الجاري   

 .ية خالل العام% من املساه�ت القطاعية ىف االستث�رات الكل16.2نسبة 

القطاعية   املساهمة  نسبياً  فيها  ترتفع  التي  القطاعات  من  والتخزين  النقل  قطاع  أن  وأوضحت 

 . %79.6لالستث�رات الخاصة ىف الناتج املحىل بنسبة 

ويحل قطاع النقل والتخزين ىف املركز الثامن من حيث الوزن النسبي للقطاعات االقتصادية ىف   

مليار جنيه بنسبة    185.6يل، حيث إنه من املقرر أن يساهم القطاع بـ  هيكل الناتج املحىل اإلج� 

 .% من الناتج املحىل اإلج�يل4.6

توف� نظام نقل يحقق    2030ووفقاً لخطة الحكومة للتنمية املستدامة تستهدف رؤية مرص 

جت�عية  أهداف التنمية املستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية االقتصادية واال 

 .القومية املستقبلية، وىف الوقت ذاته يدعم دور النقل عىل املستوي� اإلقليمي والدوىل

، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن إج�يل استث�رات قطاع النقل  2019وىف ديسمرب   

عام   نحو    2020-2019بخطة  القطاع من  إنتاج  زيادة  املُستهدف  باألسعار    335من  مليار جنيه 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/08/1381096
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380341
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380341
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380341
https://alborsaanews.com/2020/09/05/1379869
https://alborsaanews.com/2020/09/02/1379377
https://www.elfagr.com/4031922
https://alborsaanews.com/2020/09/15/1382814
https://alborsaanews.com/2020/09/12/1382055


  

 

13 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 September 2020 17 ||017العدد 

 

 

 

 

 

 

% وباألسعار  15.6بنسبة زيادة    2020/  19مليار جنيه عام    388إىل نحو    2019-18ارية عام  الج

 .%3.4مليار جنيه خالل ذات الفرتة بنسبة �و  250مليار جنيه إىل نحو   241الثابتة من 

مليار    238وفي� يتعلق بناتج قطاع النقل، أوضحت وزيرة التخطيط أنه من املُّقدر أن يرتفع من   

، بنسبة 2020-19مليار جنيه ىف عام    275إىل ما يزيد عىل    2019-18األسعار الجارية عام  جنيه ب

مليار جنيه ىف ذات العام� عىل   177مليار جنيه إىل    171% وباألسعار الثابتة من  16زيادة تقارب  

 .%3.4التوايل بنسبة زيادة 

 ملیار جنیه:  800إلی  700تکلفة املرحلة األولی من العاصمة اإلداریة تتراوح من 

رصح رئيس رشكة العاصمة اإلدارية الجديدة أن إج�يل االستث�رات ىف املرحلة األوىل للمرشوع   

 .مليار جنيه مل تكلف الدولة جنيها واحدا  800إىل  700يرتاوح من 

العاصمة اإلدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة ىف هذا العرص وجميع    

 .الرشكات العاملية ىف مجال التكنولوجيا تعمل مع رشكة العاصمة

أضاف أنه يوجد مراكز تحكم وكل الخدمات ىف العاصمة تتم من خالل كارت رئييس موحد يستطيع   

لخدمات بهذا الكارت إىل جانب الرشاء واستخدام كل وسائل  من يقطن العاصمة الحصول عىل كل ا

 .املواصالت به وبالتايل فهو ال يحتاج إىل حمل نقود

وأوضح أن جميع الخدمات يتم التحكم فيها من خالل مركز تحكم وتشغيل مركزي يتم تشغيله   

العاصمة من خالل منظومة   أوتوماتيكية، ك� تم تغطية  كام�ات  بشبكة فايرب وأجهزة حساسة 

وعند   اإلشارات  مبنظومات  ومرتبطة  األمني  التحكم  مبركز  مرتبطة  االصطناعية  باألق�ر  مرتبطة 

الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خالل هذه املنظومة اإللكرتونية املتقدمة والتي  

 .تعتمد عىل أحدث التكنولوجيا ىف العامل

حارات    4مرتا عبارة عن    124ارية الجديدة يصل عرضها إىل  وقال عابدين إن الشوارع بالعاصمة اإلد 

ىف كل اتجاه إىل جانب حارت� للخدمة ىف كال االتجاه�. أضاف أنه تم تالىف كل املشاكل املوجودة  

ىف القاهرة ىف هذا املرشوع إىل جانب وضع املرافق ىف خنادق حتى ال يتم تكس� الشوارع ألجراء  

 .ة أي خدمات أو مرافق جديدةالصيانة واإلصالح أو إضاف

وأوضح أن هناك أكرث من مليون عامل يعملون إما بشكل مبارش أو غ� مبارش بالعاصمة  

رشكة مرصية تعمل باملرشوع، فضال عن مقاويل الباطن والع�لة    60اإلدارية الجديدة من خالل  

 .ماتباملصانع التي تقوم مبد املرشوعات املوجودة بالعاصمة باملواد واملستلز 

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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وقال إن مرشوع العاصمة اإلدارية الجديدة يعد مرشوعا استث�ريا واعدا من الدرجة األوىل. أضاف   

أن املنطقة التي أقيم عليها املرشوع كانت أرضا صحراوية وتحولت إىل قيمة مضافة كب�ة لالقتصاد  

ألفا    17اآلن إىل    القومي حيث تم تقييم املرت عند البدء ىف إنشاء املرشوع مبائة جنيه فقط ووصل 

 .ألف فدان 20ىف بعض املناطق بعد توصيل املرافق وتحقيق هذا اإلنجاز وأنه تم حتى اآلن بيع  

آالف جنيه والتجاري    5إىل    4وأوضح أن رشكة العاصمة تبيع املرت السكنى بسعر يرتاوح ما ب�   

% لكل طابق  5ايد بنسبة  طوابق بعد األريض تتز   7ألفا للمرت لالرتفاع الذي يصل إىل    17بسعر من  

 .بعد ذلك

ألف جنيه للمرت الواحد إلقامة أبراج عليها.    40وأشار إىل أنه تم بيع مساحات بسعر وصل إىل   

مليار جنيه مل تدفع الحكومة منها    50الحكومي فقط وصلت إىل    الحيوقال عابدين إن تكلفة  

رشكة  وستقوم  األرايض،  بيع  حصيلة  من  متويلها  وتم  واحدا  الجديدة    جنيها  اإلدارية  العاصمة 

 .بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه املنشآت واملبا�

مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء    34فدانا ويضم    560أضاف أن الحي الحكومي أقيم عىل مساحة   

 .ومبنى مجلس النواب إىل جانب املبا� الخدمية، ويتم حاليا بناء مقر مجلس الشيوخ

مالي� مواطن عند اكت�ل مراحله الثالث    7ضح أن مرشوع العاصمة اإلدارية يستوعب نحو  وأو  

 آالف فدان.   10ألف فدان منها حديقة دولية ومنطقة للغابات عىل مساحة   184مبساحة إج�لية  

إنجاز نحو   االنتهاء وتم  الجديدة قاربت عىل  العاصمة اإلدارية  أن املرحلة األوىل من  وأشار إىل 

عىل    70% تشتمل  جانب    8منها  إىل  سكنية  واملدارس    الحي أحياء  الحكومي  والحى  الرئايس 

مليون    2.5والجامعات، فضال عن مدينة رياضية وغ�ها من املنشآت وهذه املرحلة تستوعب نحو  

مساحة   عىل  فدان    40شخص  املتحدة    وهيألف  الواليات  عاصمة  "واشنطن"  مساحة  تعادل 

 .األمريكية 

إنه يجرى التخطيط حاليا لبدء املرحلة الثانية من العاصمة اإلدارية والتي سيتم فيها  وقال عابدين   

 .ألف فدان  47تنفيذ العديد من األفكار الجديدة عىل مساحة 

أضاف أنه سيتم ىف هذه املرحلة الرتكيز عىل جذب املاركات العاملية ىف جميع املجاالت   

ونية وسيتم تقسيمها إىل مدن كمدينة للسجاد وأخرى  كاإللكرتونيات والكمبيوتر والخدمات اإللكرت 

 .للمفروشات والسيارات وإقامة مراكز تجارية متخصصة

وأوضح أنه يتم حاليا التواصل لهذا الغرض مع رشكات عاملية كربى كرشكة "مايكروسوفت" ورشكة  

 ."أمازون" وغ�ها من الرشكات �كن من خاللها االنطالق من هنا إىل العامل 

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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إىل أن األحياء السكنية ىف هذه املرحلة ستكون أقل من املرحلة األوىل، واملرحلة الثالثة من  وأشار   

 .ألف فدان 90العاصمة الجديدة ستقام عىل مساحة 

الرئايس والحى الحكومي ومقر مجلس النواب سيتم االنتهاء منها متاما مع نهاية    الحيوقال إن   

 .ا قبل نهاية العام الجاريالعام الجاري، والحى الرئايس سيكون جاهز 

ب�    ما  تراوحت  التنفيذ  ىف  إنجازات  حققت  السكنية  األحياء  باقي  أن  %،  80إىل    70وأوضح 

سنوات ستكون العاصمة قد شهدت تدفق السكان عليها    4إىل    3والتوقعات بأنه ىف غضون من  

 .مبعدالت كب�ة

الجديدة،    اإلدارية  العاصمة  إىل  املواصالت  لشبكة  ورسيعة  وبالنسبة  متنوعة  إنها  عابدين  قال 

ومتطورة وأنه يتم حاليا إنشاء "املونوريل" والقطار املكهرب الذي سيتم االنتهاء منه� خالل عام  

 .ألف أتوبيس، فضال عن املطار الذي بدأ ىف العمل  حوايلونصف العام إىل جانب 

سفارة لرشاء    100من    وبالنسبة ملنطقة السفارات، أضاف عابدين إنه تم تلقي طلبات من أكرث 

 .فدان 500أراض إلقامة مقار لبعثاتها الدبلوماسية ىف هذا الحي حيث تم بيع نحو 

سفارة عىل نفقة رشكة العاصمة تخصص للدول    50وأوضح أنه يتم بتوجيهات من السييس بناء   

 .األفريقية الشقيقة دع� للروابط األخوية والتاريخية التي تربط هذه الدول مبرص

جنسيات الرشكات العاملة ىف مرشوعات العاصمة اإلدارية الجديدة، قال عابدين إن كل  وحول   

برجا أكربها    20عبارة عن    وهيالرشكات مرصية في� عدا الرشكات التي تعمل ىف مرشوعات األبراج  

طابقا وهو أعىل برج ىف أفريقيا، ويتم االستعانة ىف تنفيذه    80مرتا تعادل    324يصل ارتفاعه إىل  

مليارات دوالر، لكن تقوم بتنفيذه رشكات مرصية إىل    3خربات رشكة صينية بقرض صيني قيمته  ب

 .جانب االستعانة بالرشكات التي تعمل ىف مجال التكنولوجيا 

بيع نحو    تم  أنه  رشكة قامت برشاء    80ألف فدان إلقامة وحدات سكنية، وأكرث من    20أضاف 

قامة مرشوعات سكنية عليها وهناك رشكة قامت برشاء  فدان إل   200إىل    20مساحات ترتاوح ما ب�  

 .فدان 500

وأشار إىل وجود طلبات يومية عىل الرشاء من جانب الرشكات واألفراد، موضحا أنه تم   

% حاليا بسبب أزمة ف�وس “كورونا املستجد” التي أثرت  10إىل  20تخفيض مقدمات الحجز من 

ذه األزمة بدأت ىف الرتاجع وبدأت مرحلة التعايف اآلن ىف  عىل كل العامل، إال أنه أكد أن تداعيات ه

 .أعقاب عطلة عيد األضحى املبارك

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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وقال عابدين إنه تم االستعانة بالرشكة الفرنسية التي تدير "كهرباء باريس" إلدارة منظومة الكهرباء   

تقليل الفاقد  سنوات لتحقيق االستفادة القصوى من الكهرباء و   10بالعاصمة اإلدارية الجديدة ملدة  

% ىف باريس حيث تم االتفاق مع  2% ىف ح� ال يتجاوز الفاقد  35الذي يصل ىف بعض املناطق إىل  

أرباحا   مبا يحقق  الجانب�  ب�  العائد  اقتسام  النسبة ويتم  الفاقد هذه  يتجاوز  بأال  الرشكة  هذه 

 .%30بنسبة 

مليار جنيه مل    800إىل    700وح من  أضاف أن إج�يل االستث�رات ىف املرحلة األوىل للمرشوع يرتا 

 .تكلف الدولة جنيها واحدا

وأوضح أنه عند بداية التفك� ىف هذا املرشوع كانت بتقديم إحدى الرشكات عرضا تحصل مبوجبه   

% ويتم التمويل من البنوك املرصية، إال أنه  24%، في� تحصل الحكومة عىل نسبة  76عىل نسبة  

 .ول والرشكات املرصية لتنفيذ هذا املرشوعتم االعت�د عىل األفكار والعق

 األخیرة  3تراجع أسعار الزیوت النباتیة فی مصر خالل الشهور الـ 

 2100و 1000األخ�ة بقيم ترتاوح ب�  3الـ تراجعت أسعار الزيوت النباتية ىف مرص خالل الشهور  

مستويات مرتفعة، ما  جنيه للطن، مدفوعة بضعف الطلب من املستهلك� مع بقاء اإلنتاج عن  

 .أهدر فرص املنتج� لتعديل األسعار بالتزامن مع الزيادات ىف البورصات العاملية

وفًقا ملؤرشات سوق الزيوت النباتية املحلية، جاء أعىل انخفاض سعري ىف زيوت الصويا املكررة،   

ألف    14.4لنهائية إىل  جنيه للطن، لتهبط قيمة الطن ا  2100وذلك ىف األشهر الثالثة األخ�ة، بواقع  

 .ألف جنيه ىف نهاية مايو املايض 12.5جنيه مقابل 

  10.9جنيه للطن، لتهبط إىل    1500انخفضت أيضا أسعار زيوت الصويا الخام املستوردة بقيمة   

ألف جنيه للطن ىف مايو املايض، وانخفضت أسعار زيوت الصويا    12.4ألف جنيه للطن مقابل  

 .ألف جنيه للطن مقابل 11.2نيه لتهبط إىل ج 100املنزوعة بأقل منها 

ألف جنيه مقابل    15جنيه للطن، لتهبط إىل    2000ك� تراجعت أسعار زيوت عباد الشمس بقيمة   

ألف    17جنيه للطن لتهبط إىل    1,000ألف جنيه، وانخفضت أيضا أسعار زيوت الذرة بقيمة    17

 .جنيه

الزيوت املحلية ترا  جعت الفرتة األخ�ة من مستويات مرتفعة،  ويقول الخرباء إن أسعار 

 .مدفوعة بانخفاض الطلب وارتفاع املعروض 

أن تغ� األسعار    إذ  التكلفة،  أن املصانع تواجه عقبات حاليًا عىل مستوى حسابات  ك� 

 .العاملية بصورة شبه كب� باالرتفاع يربك الحسابات ويرفع الضغوط عىل السوق
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املية للزيوت لنباتية، سجلت أسعار زيوت الصويا أعىل مستوى لها خالل  وفًقا ملؤرشات األسعار الع 

دوالرًا ىف   683دوالًرا للطن، مقابل  878األخ�ة، إذ سجلت  3الـ % خالل األشهر 28.5، بنمو 2020

 .2020مايو 

ا  دوالًر   768.5%، لتصعد إىل  15.7بـ  وارتفعت أيضا، أسعار زيوت النخيل خالل األشهر الثالثة نفسها   

 .دوالًرا ىف نهاية مايو وأول يونيو املاضي� 664للطن بحلول سبتمرب الحايل، مقابل 
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	أهم التطورات الاقتصادية
	دلالات التطورات المالية:

	ثانياً: القطاع النقدي
	دلالات القطاع النقدي:
	الصين أكثر الدول مساندة لمصر فى أزمتها المالية فى 2016:
	"القناة للسكر" تسعى لاقتراض 1.5 مليار جنيه من تحالف يضم 6 بنوك مصرية:
	مصر تسدد ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري:


	ثالثا: المالية العامة
	وزير المالية: للعام السابع على التوالي.. إصدار موازنة المواطن 2020/ 2021
	دلالات المالية العامة:

	رابعاً: القطاع الخارجي
	دلالات القطاع الخارجي:
	صادرات مصرية غير البترولية بلغت خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي تبلغ نحو 14.26 مليار دولار:
	الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تسجل 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات


	خامساً: القطاع الحقيقي
	دلالات القطاع الحقيقي:
	تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه:
	تراجع أسعار الزيوت النباتية فى مصر خلال الشهور الـ 3 الأخيرة



