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 2020-2019ملیار جنیه خالل   1.67“مصر لأللومنیوم” تتکبد  

 جنیه للطن  7000اضطراب سوق األعالف.. واألسعار ُتالمس  
 ملیون یورو لبنك مصر  750“االستثمار األوروبی” یوافق یلع إقراض  

   مشروًعا 13ملیون دوالر قروض من «إیفاد» لـ 830الزراعة :  
 االقتصادي لإلنماء  العربيتأجیل سداد القروض املستحقة یلع مصر لصالح الصندوق  

 دویتشه بنك: تحویالت املصریین فی الخارج املصدر األول للعملة األجنبیة ملصر   

 ملیون دوالر لـ«اإلسکندریة للبترول»  250«األوروبی إلعادة اإلعمار» یدرس إقراض  

ملیون دوالر   500الحکومة توقع مع «الجایکا» اتفاقیة الشریحة األولی من قرض بـ 

 قبل نهایة العام 

 

 فی هذا العدد: 

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي

 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة
 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

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

 متهيد: 

-10/  1يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� 

 ، وذلك عىل النحو التايل: 2020/ 10/ 15

   أوًال: التطورات املالیة:

 1/10 بأكتوبر مليار جنيه يف ختام أول جلسة  4.1البورصة املرصية تربح  -1

 4/10 مليار جنيه  3.9بختام أويل جلسات األسبوع .. البورصة املرصية تربح  -2

 5/10مليارات جنيه  4البورصة تتجاهل تخفيض رضيبة الدمغة وتفقد  -3

 6/10 مليار جنيه يف ختام تعامالت الثالثاء  7.4البورصة تربح  -4

 7/10 ام جلسة األربعاءصعود ج�عي ملؤرشات البورصة يف خت -5

 11/10 مليار جنيه يف ختام جلسة األحد  1.4البورصة تربح  -6

 12/10  مليار جنيه يف ختام جلسة االثن�  1.1البورصة تربح  -7

 13/10 مليار جنيه يف ختام جلسة الثالثاء 5.9البورصة تخرس  -8

 14/10 مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء  3.7البورصة تربح  -9

 15/10 هبوط ج�عي مبؤرشات البورصة املرصية يف ختام أخر جلسات األسبوع -10

  

 دالالت التطورات املالیة: 

املسار   وسيطر  مالت معامالت البورصة املرصية خالل االسبوع� املاضي� ايل املنطقة الخرضاء،  

واألسهم املؤرشات  عىل  ت .العرىض  ال  املحفزات    توجدزال  و  من  تنتظرهالعديد  السوق    االتي 

مثل اجت�ع الجمعية العمومية للحديد والصلب التخاذ قرار يف شان تقسيم الرشكة ايل   ة،املرصي

تم  رشكت�،   االوسط  ك�  الشوق  يف  الكربون  انبعاثات  منخفضة  للرشكات  انتقايئ  اطالق مؤرش 

 .وش�ل افريقيا

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/4046986
https://www.elfagr.com/4046986
https://www.elfagr.com/4049058
https://www.elfagr.com/4049058
https://www.elfagr.com/4049802
https://www.elfagr.com/4049802
https://www.albawabhnews.com/4155025
https://www.albawabhnews.com/4155025
https://www.albawabhnews.com/4155811
https://www.albawabhnews.com/4155811
https://www.albawabhnews.com/4158577
https://www.albawabhnews.com/4158577
https://www.albawabhnews.com/4159404
https://www.albawabhnews.com/4159404
https://www.albawabhnews.com/4160128
https://www.albawabhnews.com/4160128
https://www.elfagr.com/4056198
https://www.elfagr.com/4056198
https://www.elfagr.com/4057029
https://www.elfagr.com/4057029
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رضيب  كخفض  السوق  يف  االيجابية  االخبار  من  العديد  وجود  من  الرغم  الدمغةعيل  وقرب   ة 

واستقرار الحالة الصحية للرائيس االمرييك ، وتنفيذ صفقة النيل   تخفيض اسعار الغاز للمصانع

 .لحليج االقطان اال ان السوق ارص ان يأخذ اسرتاحة محارب

البورصة املرصية تتحرك خالل الفرتة الحالية بالقرب من مستوى املقاومة    عمزما �كن القول ان 

تنتظر دعم األسهم القيادية خاصة سهم «التجارى الدوىل» ،  كم انها  نقطة  11500املهم عند  

 لتجاوز تلك املنطقة. 

 

 ثانیًا: القطاع النقدي

 مليون يورو لبنك مرص  750“االستث�ر األوروىب” يوافق عىل إقراض  -1

 مليار دوالر ىف أغسطس 1.4األصول األجنبية لدى البنوك التجارية ترتفع  -2

 2019- 2020اىل  بنك تنمية الصادرات” يحقق صاىف أرباح تتجاوز املليار جنيه خالل العام امل“ -3

  للرشكات املنفذةمليون دوالر  332رصف الدفعة األوىل بقيمة ت القومية لالنفاق -4

 دوالر ىف سبتمرب مليار  1.8االحتياطى األجنبى غ� الرسمى لدى املركزى يرتفع  -5

 ”تأجيل سداد القروض املستحقة عىل مرص لصالح “الصندوق العرىب لإل�اء االقتصادى -6

 دويتشه بنك: تحويالت املرصي� ىف الخارج املصدر األول للعملة األجنبية ملرص حاليًا -7

بـ -8 مليون دوالر قبل نهاية   500الحكومة توقع مع «الجايكا» اتفاقية الرشيحة األوىل من قرض 

 العام

   دالالت القطاع النقدي:

 :  ملیون یورو  750یلع إقراض بنك مصر بنك االستثمار االوربي یوافق 

مرص    بنك  إقراض  عىل  األوروىب  االستث�ر  بنك  إعادة    750وافق  بهدف  يورو  مليون 

كورونا عىل قطاع  إقراضها للرشكات الصغ�ة واملتوسطة ىف استجابة لتخفيف تداعيات ف�وس  

 .األع�ل الخاص

سيستخدم   التأثر    ك�  فرتة  خالل  العامل  املال  لرأس  املتزايد  الحاجة  متويل  ىف  القرض 

 .19-بتداعيات كوفيد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/04/1388467
https://alborsaanews.com/2020/10/01/1387807
https://alborsaanews.com/2020/10/01/1387644
https://alborsaanews.com/2020/10/01/1387644
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15590?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAABQt70qSYhwpZYo6xzkDnlBNsjYdMcYLARW8fsPTQMdr6Qc0--6e-YLFB4umoH0EmgfoO4DG1HQ4Y7feSzAXRFrkJWKtDX-xaxRrrXXOE2nTddeZtxwcHC4zn_EBwowRUpJr-tmEYp4xcmy5QSz7vE_-cdM_lfDW70LYiqhLhuJe
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15590?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAABQt70qSYhwpZYo6xzkDnlBNsjYdMcYLARW8fsPTQMdr6Qc0--6e-YLFB4umoH0EmgfoO4DG1HQ4Y7feSzAXRFrkJWKtDX-xaxRrrXXOE2nTddeZtxwcHC4zn_EBwowRUpJr-tmEYp4xcmy5QSz7vE_-cdM_lfDW70LYiqhLhuJe
https://alborsaanews.com/2020/10/07/1389451
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1391174
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1391174
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1391174
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1391087
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1390758
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1390758
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 3مليار يورو كتمويل إطاري للمساهمة يف متويل    1.1وخالل األشهر القليلة املاضية، ضخ البنك   

مليون يورو قرضاً   800لألنفاق)، ك� أقرض مبلغ  مرشوعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية  

لصالح البنك األهيل املرصى لدعم املرشوعات والصناعات الصغ�ة واملتوسطة يف مواجهة آثار  

 .ف�وس كورونا املستجد

مليون دوالر من البنك األوروىب العادة   200حصل مؤخرًا عىل حزمة بقمية  وكان بنك مرص قد   

مليون دوالر زيادة ىف الحد االئت��    100مليون دوالر متويل، و  100  االع�ر والتنمية، تشمل

 .لربنامج متويل التجارة

مليار يورو   9.7التمويالت املقدمة من بنك االستث�ر األورويب ملرص ما يقرب من  اج�يل وبلغت   

 .مليار يورو 2.3عىل مدار السنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكرث من 

جة الجديدة من اقرتاض البنوك املرصية يف محاولة لتغطية انكشاف احتياطياتها النقدية  وتأيت املو  

ازمة   اعقاب  الساخنة يف  االموال  للمستثمرين يف  املركزي عيل مدفوعات  البنك  اجيربها  بعدما 

 كورونا.

 تحویالت املصریین فی الخارج املصدر األول للعملة األجنبیة ملصر حالًیا

تقريٍر له، قال دويتشه بنك إن االقتصاد املرصي ضمن قلة من االقتصادات الناشئة التي  يف أحدث   

، معتربة مرص درة  19تحقق معدل �و إيجايب، وإن كان أقل من قدراتها بسبب جائحة كوفيد  

 وجاءت أهم نقاط هذ التقرير ك� ييل: .األسواق الناشئة

% خالل 3.5% للعام املايل املاىض و3.4�واً بنسبة  توقع البنك األملا� أن يحقق االقتصاد املرصي 

الـ حزمة  خاصة  الحكومي،  العام  اإلنفاق  من  بدعم  الحاىل،  املايل  التي    100العام  جنيه  مليار 

خصصتها الحكومة لدعم القطاعات غ� النفطية وقطاع املقاوالت، والقفزة يف قطاعات االتصاالت  

 .والطاقة وتحسن صايف الصادرات

ا  املتعلق  وأوضح  االقتصادي  الحايل يف مرص جاء بسبب إجراءات اإلغالق  النمو  تباطؤ  لبنك أن 

 .بالجائحة، وتعطل النشاط السياحي، وانخفاض االستهالك املحيل

 جميع األنظار تتجه للتحويالت الخاصة 

% من الناتج املحيل اإلج�يل 4ورغم أن البنك يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إىل   

% للعام املايل السابق له، وذلك عىل خلفية تراجع اإليرادات من  3.6ايل املايض مقابل  للعام امل

عجز   تراجع  من خالل  مرونة  أظهر  الخارجي ملرص  القطاع  أن  أضاف  ولكنه  السياحي،  القطاع 

 .امليزان التجاري والدعم املايل الخارجي امللحوظ واستث�رات املحافظ املالية 

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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مليار دوالر،    15تجاوزت القروض واتفاقات التمويل التي أبرمتها مرص  ووفقاً لتقديرات البنك،   

 .مليار دوالر 3.1ك� ارتفعت حيازات األجانب ألذون الخزانة بنحو 

ويف ظل انخفاض التدفقات من املوارد التقليدية للنقد األجنبي، تربز أهمية تحويالت العامل�   

الجي األداء  واصلت  والتي  (املغرتب�)  للمساهمة  بالخارج  يؤهلها  م�  التوقعات،  فاق  بشكل  د 

 .بشكل ملحوظ يف النمو وتعزيز السيولة بالعملة األجنبية إذا استمرت عىل هذا املنوال

ونوه إىل أن تحويالت املغرتب� هي أكرب مصدر للنقد األجنبي حالياً، يليها الصادرات والسياحة   

ا قناة  وإيرادات  املبارشة  األجنبية  باستثناء واالستث�رات  تراجعاً  شهدت  وجميعها  لسويس 

 .التحويالت

وذكر البنك أن هناك عدم يق� بشأن تحويالت املغرتب� منبعه انخفاض نسبة الع�لة الوافدة يف  

الخليجي واإلجراءات   التعاون  لدول مجلس  الجديدة  التنظيمية  السياسات  الخليج عىل خلفية 

 .التي تم اتخاذها بعد انخفاض أسعار البرتول 

ورغم أن انخفاض التحويالت ملرص تبدو كأمر متوقع نتيجة لألسباب السابقة، لكنها يف الواقع   

مليار دوالر خالل الشهور السبعة األوىل من العام الحايل،    17% عىل أساس سنوي لتبلغ  7.8زادت  

علها واستمرار تلك الزيادة بوسعه زيادة مساهمتها يف النمو عرب تحفيز االستهالك املحيل ويج

 .حجر زاوية لسيولة العملة األجنبية يف القطاع البنيك املحيل

مليارات دوالر خالل    5وتوقع دويتشه بنك ارتفاع االحتياطيات األجنبية للقطاع املرصيف بنحو   

العام املايل الحايل، وأكد أن وت�ة مراكمة االحتياطيات األجنبية يف مرص ستفوق يف رسعتها جميع  

 .التوقعات

بحسب دراسة دويتشه بنك، شهدت األسعار يف مرص انخفاضاً جديداً خالل أغسطس املايض و  

التضخم لشهر   البنك ارتفاعاً طفيفاً يف قراءات  نتيجة النخفاض للطلب االستهاليك، لكن يتوقع 

% عىل أساس سنوي،  3.9سبتمرب بالتزامن مع إعادة الفتح التدريجي للنشاط االقتصادي، ليسجل  

ك استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية خالل الربع الرابع من العام الحايل وذلك بدعم  ورجح البن

 .من عودة النشاط االقتصادي العام ولكن ستظل هذه الزيادة يف مستويات مقبولة

وتابع البنك قائالً: “من املتوقع أن يتأثر مستوى التضخم السنوي يف سبتمرب هذا العام   

عار املستهلك� السنوية العارشة بشكٍل سلبي وذلك العت�د  بعد صدور مستويات مؤرشات أس

 .”حساب هذه املؤرشات عىل مستويات شهر سبتمرب من العام املايض كسنة أساس

 ال �كن استبعاد مزيد من خفض الفائدة للعام الحايل 

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


  

 

6 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2020 15 ||019العدد 

 

 

 

 

 

 

  % يف اجت�ع سبتمرب 0.5وذكر تقرير دويتشه بنك أن قرار املركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة   

القوي وبوادر تعاىف   الخارجي  املايل  التضخم والدعم  انخفاض معدالت  املايض جاء عىل خلفية 

 .مقبولة 

% يف اجت�ع لجنة السياسات النقدية  0.5وأضاف البنك أنه ال �كن استبعاد خفض آخر مبقدار   

ة.  يف ديسمرب املقبل، وذلك للمحافظة عىل مستويات التضخم لتكون ضمن املستويات املستهدف

مخاوف   سيمنع  املركزي  للبنك  الحذر  النهج  أن  أيضاً  ذكر  لكنه  الفائدة،  بخفض  توقعه  ورغم 

 .انخفاض السيولة األجنبية أو مخاوف تيس� السياسة النقدية بأكرث م� ينبغي

تجارة   لدعم  الحايل  الوقت  يف  الحقيقة  الفائدة  أسعار  ألهمية  نظراً  أنه  بنك  دويتشه  وأوضح 

البنك املركزي ملخاوف االستقرار املايل، فقد جاء قرار الفائدة وتدفقات ا ملحافظ املالية وتفهم 

مرونة   يف  الثقة  مستوى  ورفع  املركزي  البنك  بها  يتمتع  التي  املصداقية  لدعم  الفائدة  خفض 

 .اسرتاتيجيته الخارجية 

% الشهر  5.3وتوقع محللو البنك أن تبقى مستويات الفائدة الحقيقية مرتفعة، بل وقد ترتفع إىل   

% حاليًا يف حال صحت التوقعات بشأن شهر أكتوبر وانخفاض معدل التضخم  4.9املقبل بدًال من  

 .فيه

ورغم أهمية استث�رات املحافظ املالية كمصدر للتمويل الخارجي، لكن الخفض الحذر ألسعار   

النمو املحيل،  الفائدة يش� إىل رغبة املركزي بخفض معدالت الفائدة عىل خلفية عدم اليق� بشأن  

 .بحسب البنك األملا�

وتابع البنك قائالً: “نعتقد أن التعايف التدريجي للنشاط االقتصادي قد يسب بعض القلق للبنك   

املركزي يف ظل مستويات الدين الحالية يف البالد رغم أنها يف الوقت الحايل ضمن نطاق مستدام،  

 .”لجائحة عن التوقعاتلكن ذلك قد يختلف يف حال زاد أمد أو شدة تأث� ا

الفائدة يف نوفمرب املقبل للوقوف عىل أثر الخفض    وتوقع البنك األملا� تثبيت املركزي ألسعار 

األخ� يف سبتمرب املايض وتحسبًا الضطرابات األسواق العاملية قبيل انتخابات الرئاسة األمريكية  

دورة التيس� النقدي ويخفض التي تتسم بقدر عال من عدم اليق�، عىل أن يستأنف املركزي  

 .2021% يف عام 1.5% يف ديسمرب ومبقدار 0.5الفائدة مبقدار

 التدفقات القوية الستث�رات املحافظ املالية تدعم الرؤية البناءة لألسواق املحلية 

رؤيته    تدعم  مؤخرًا  البالد  شهدتها  التي  املالية  التدفقات  أن  بنك  دويتشه  أضاف  ك� 

حلية، مؤكًدا ثقته يف سوق الدخل الثابت بالعملة املحلية، وذلك بدعم من  البناءة لألسواق امل

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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التيس� النقدي التدريجي بالتزامن مع تضخم ضمن النسب املستهدفة، واستقرار سعر الرصف،  

 .وتسع� جاذب ألدوات الدخل لثابت، وتحسن الطلب األجنبي عىل الطروحات االسبوعية

وا مع مرص كسوق ناشئ متاًما يف وقت األزمة، حيث سجلت  وقال البنك إن املستثمرين تفاعل 

التدفقات النقدية تخارجاً قوياً الستث�رات املحافظ املالية، تبعها تعاف رسيع وحاد حيث شهد  

مليار دوالر. وأضاف البنك أنه مازال هناك مجال لتعايف    3.1يوليو املايض دخول ما يزيد عىل  

أقل بنحو  أكرب حيث إن حيازات األجانب من ا مليارات دوالر عن مستويات    5ألذون مازالت 

 .بداية العام الحايل

وتوقع البنك استمرار الطلب املرتفع من املستثمرين األجانب عىل الطروحات االسبوعية ألذون  

 .وسندات الخزانة الحكومية بالعملة املحلية

 توصيات باالستث�ر يف سوق الدخل الثابت املحيل 

دويتشه بنك يف تقريره أنه أوىص منذ منتصف أغسطس املايض بالرشاء يف سوق الدخل  أضاف   

وانخفاض   املرتفعة،  الحقيقية  الفائدة  وأسعار  املنخفض  التقييم  ظل  يف  وذلك  املرصي،  الثابت 

الضغوط التضخمية وسياسة البنك املركزي الحذرة بالتزامن مع تحسن الطلب عىل الطروحات 

 .األسبوعية

لبنك قائالً: “ومنذ ذلك الح�، كان أداء األسواق املحلية قوي، وأفضل من األقران خاصة  وتابع ا 

عىل صعيد سعر الرصف، ك� أن التقييم الثابت مل يتغ�، وواصل التضخم الرتاجع، وظل الطلب  

 .”األجنبي قوياً 

ل  ارباك  دون  من  جاء  الفائدة  ألسعار  املفاجئ  املركزي  البنك  خفض  أن  “ك�  لسوق  وأضاف: 

 .”املحيل

وتوقع البنك أن يكون أداء مرص أفضل من جميع األقران يف أوروبا الوسطى والرشقية والرشق   

 .”األوسط وإفريقيا عند مقارنة العوائد مبستوى املخاطر بنهاية العام

ويعتقد محللو دويتشه بنك أن التخفيض التدريجي ألسعار الفائدة سيؤدى إىل املزيد  

 .رات املحافظ املالية، مستبعًدا انخفاض سعر رصف الجنيه من التدفقات الستث�

األقران    أعىل من  الحقيقية يف مرص  الفائدة  أسعار  تظل  أن  البنك  توقع  عامة،  وبصفة 

الخزانة   خاصة تركيا يف ظل السيطرة عىل معدالت التضخم، ك� أن التمركز يف أذون وسندات 

 .ات الجذابةمازال يسمح مبزيد من التوسع يف ظل عوائد السند

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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وتابع البنك قائالً: “نفضل اآلجال الطويلة، رغم علمنا أن مخاطرها أعىل وأنها تتسم مبعدالت   

سنوات هي    7و5سيولة أقل وأن الطلب أقوى عىل السندات قص�ة األجل، ولكن السندات آجال  

 .”املفضلة لدينا حالياً 

سنوات ليصل إىل    5ئد عىل األجل  وتوقع البنك تحسن أداء السندات املرصية، وأن ينخفض العا 

 .% من معدالتها الحالية2% وهي مستويات أد� بنسبة 12.5

 ارتفعت األصول االحتیاطیة األجنبیة غیر الرسمیة لدى البنك املرکزى

مليار دوالر خالل   1.829ارتفعت األصول االحتياطية األجنبية غ� الرسمية لدى البنك املركزى   

 .مليار دوالر 8.25مليار دوالر بنهاية الشهر املايض مقابل  10.08سبتمرب املايض، لتصل إىل 

الية  مليار دوالر سندات حكومية صادرة من وزارة امل  5.2وتشمل األصول االحتياطية غ� الرسمية   

 .% منها مع االلتزام باعادة الرشاء75لصالح البنك املركزي ومدرجة ىف بورصة ايرلندا، وتم بيع 

ك� تشمل الودائع غ� املدرجة ىف االحتياطيات الرسمية والتى يحتفظ بها البنك املركزي لدى  

مليار    3.04  مليار دوالر بنهاية سبتمرب مقابل  4.87البنوك التجارية ىف مرص، وتصل قيمتها إىل  

 .دوالر بنهاية أغسطس

ىف    الذهب  أرصدة  زادت  املركزي،  البنك  لدى  الرسمية  األجنبية  األصول  مكونات  وعىل صعيد 

الرسمية   إىل    2.25األصول  لتصل  أوقية خالل سبتمرب،  نتيجة    2.568ألف  أوقية، ولكن  مليون 

مليار دوالر ىف   5.02ابل مليار دوالر مق 4.845تراجع أسعار الذهب تراجعت قيمة األرصدة إىل 

 .أغسطس

وخالل الشهور التسعة شهور األوىل من العام الحاىل زاد حجم الذهب ىف حوزة البنك املركزي  

 .مليون دوالر 962ألف أوقية، في� زادت قيمة األرصدة  18.03نحو 

  

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: 

 مليارات جنيه للصحة العام املاىل الحاىل وال زيادة ىف الرضائب  110معيط:   -1

 2021-2020ل مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خال 84.5املركزى لإلحصاء:  -2

 دالالت املالیة العامة: 

 مبناسبة اليوم العاملي للقضاء عيل الفقر املركزي لإلحصاءمن الجهاز  بيان -1

مبناسبة اليوم العاملي للقضاء عيل الفقر والذي يحتفل به يوم    ااملركزي لإلحصاء بيانالجهاز    اصدر 

، بهدف  1993املتحدة عام    أكتوبر من كل عام، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة لألمم  17

تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر املدقع ىف كافة الدول وبشكل خاص ىف الدول النامية، يأىت  

موضوع احتفال هذا العام تحت شعار “لنعمل معا عىل تحقيق عدالة إجت�عية و بيئة سليمة  

 وجاء اهم ما يف البيان ك� ييل: .”للجميع

مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف    84.5بئة العامة واإلحصاء، أن  أظهر الجهاز املركزي للتع  

املايل   العام  موازنة  يف  التموينية  2021-2020الخبز  البطاقة  سلع  دعم  حجم  أن  إىل  مش�ا  ؛ 

جنيها شهريا لكل    50مليار جنيه بواقع “  36.5مليون فرد نحو    63.5للمستفيدين البالغ عددهم  

 .”جنيها للفرد شهريا 25عىل البطاقة وما زاد عن ذلك  أفراد مقيدين 4فرد حتي 

مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم    42.6وأوضح اإلحصاء أن نحو   

مليار جنيه فرق    3.2أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة    5مليون فرد مستفيد بواقع    65.3

 10مليون فرد بواقع    4.5ستفيدين البالغ عددهم  مليار جنيه دعم الدقيق للم  2.2نقاط الخبز، و

 .كيلو جرامات دقيق للفرد شهريا

 2015وعن برنامج الدعم النقدي املرشوط تكافل وكرامة، أوضح اإلحصاء أن الربنامج بدأ عام   

  بربنامج   استفاد  منهم%  86  فرد،  مليون   9٫3مليون أرسة تضم    2.5وكان عدد املستفيدين منه  

مليون    15مليون أرسة تضم حوايل    3.6مليار جنيه مقابل    6.6بقيمة    رامة» «ك%  14  و  «تكافل»

 .2020-2019مليار جنيه لعام  18.5فرد بدعم 

الدعم الذي تقدمه الدولة    وحول برنامج دعم اإلسكان االجت�عي، أشار إىل أن حجم 

مليار جنيه   5.7إىل  2020- 2019مليارجنيه عام  3.9لدعم برنامج اإلسكان االجت�عي ارتفع من 

مليار جنيه وهو �ثل ما تتحمله الدولة من دعم ملحدودي   1.8بزيادة تبلغ    2021- 2020عام  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/12/1390296
https://alborsaanews.com/2020/10/17/1391540
https://alborsaanews.com/2020/10/17/1391540
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املس من  عدد  الدخل  دعم  الربنامج  هذا  يستهدف  الربنامج  هذا  من  وحدة    120تفيدين  ألف 

 .سكنية

، بهدف تحس� األوضاع السكنية  2017وعن مبادرة سكن كريم، ب� أنه تم إطالق الربنامج عام   

تكافل  معاش  يتلقون  الذين  املستفيدة  لألرس  الصحية  املؤرشات  وتحس�  والبيئية  واملعيشية 

ا املناطق  يف  وفيات  وكرامة  معدالت  وخفض  التلوث  وتقليل  الخدمات  من  واملحرومة  لفق�ة 

 .األطفال دون سن الخامسة 

وحول مبادرة حياة كر�ة، أوضح أنها مبادرة أطلقتها الدولة لتحس� جودة الحياة للقرى األكرث  

 مليارات جنيه، ملبادرة حياة كر�ة لغ�  103احتياجا وخاصة القرى يف صعيد مرص، وتم تخصيص  

والتعليمية   الصحية  والخدمات  املرافق  كافة  وتوف�  احتياًجا،  األكرث  القرى  وتطوير  القادرين، 

 .واألنشطة الرياضية والثقافية

ت  تطوير  ك�  عىل    143م  موزعة  بينهم    11قرية  من  القبيل    7محافظة  الوجه  من  محافظات 

 732د، باإلضافة إىل دخول  مليون فر  15مالي� أرسة من املبادرة، أي ما يعادل نحو    3واستفاد  

وحتى   2020يناير    1ألف أرسة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يف الفرتة من  

 .اآلن

وكانت   2017وعن الربنامج القومى لح�ية االطفال والكبار بال مأوى، تم إطالق الربنامج عام   

ثالث محافظات جديدة وهى   محافظات وتم التوسع فيه بضم  10بداية الربنامج عىل مستوى  

اإلج�ىل   ليصبح  والغربية  وبورسعيد  بال    13الفيوم  األطفال  من  األعىل  النسب  تضم  محافظة 

قدره   بتمويل  ودمجهم    214مأوى،  لهم  الكر�ة  الحياة  توف�  عىل  يعمل  وهو  جنيه،  مليون 

تلفة وتشجيعهم،  باملجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق األطفال منهم باملراحل التعليمية املخ

السن  بلوغهم  بعد  فرص عمل  وتعليمهم حرفا ومساعدتهم إليجاد  لهم  تأهيلية  برامج  وعمل 

 .القانونية

برنامج ح�ية، لفت اإلحصاء إىل اهت�م الدولة بالع�لة غ� املنتظمة لتحس� مستوى  عن  أما   

م املعيىش، وأطلقت  الفئات األكرث احتياجا من خالل عدد من املرشوعات التي ترفع من مستواه

ورصدت   الفئة،  لتسجيل هذه  “ح�ية”  العاملة حملة  القوى  لتوزيع   100وزارة  جنيه  مليون 

 .شهادات “أمان” عىل الع�لة غ� املنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوف� حياة كر�ة لهم

منحة    رصف  عىل    500وتم  ترصف  بإج�يل    3جنيه  غ�    1500دفعات  للع�لة  جنيه 

 .مليون جنيه  400مليار و 2املنتظمة املترضرة من جائحة كورونا، بإج�يل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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وحول برامج الرعاية الصحية لغ� القادرين، ب� زيادة دعم التأم� الصحي واألدوية وعالج غ�   

مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي ملنظومة التأم�    10.6القادرين عىل نفقة الدولة لتصل إىل  

مليون جنيه دعم    865شامل والتوسع فيه ليشمل أكرب عدد من املحافظات متضمنا  الصحي ال

مليون جنيه    3328التأم� الصحي الشامل لغ� القادرين من أصحاب معاش الض�ن االجت�عي،  

 .للهيئة العامة للرعاية الصحية

 رابعًا: القطاع الخارجي 

 «مليون دوالر لـ«اإلسكندرية للبرتول 250األوروىب إلعادة اإلع�ر» يدرس إقراض » -1

  سنوات  5مليار دوالر قيمة صادرات مرص لدول العامل خالل  129.5اإلحصاء» : » -2

 مرشوًعا  13مليون دوالر متويالت «إيفاد» لـ 830الزراعة :  -3

 شهور 9مليار دوالر خالل  18.149ولية تسجل صادرات مرص غ� البرت  -4

 

 دالالت القطاع الخارجي

 شهور 9مليار دوالر خالل  18.149صادرات مرص غ� البرتولية تسجل  -1

املجلساع  عن  الصادر  الشهري  التقرير  والواردات  الصادرات  عىل  للرقابة  العامة  الهيئة  ،  لنت 

 وجءت اهم بيانات التقرير ما ييل: 

سبتمرب) من العام الحايل، بصورة طفيفة    -رص غ� البرتولية خالل الفرتة (ينايرتراجع صادرات م 

مليار دوالر خالل نفس الفرتة من العام    18ر8مليار دوالر مقابل    18ر149% لتبلغ  3.5بنسبة  

 .املايض

مليون دوالر بنسبة    92ارتفاع حجم صادرات مرص غ� البرتولية خالل شهر سبتمرب املايض بنحو   

 .2019مليار دوالر خالل سبتمرب  2.058مليار دوالر مقابل 2.149بلغ % لت4

مجالس تصديرية تصدرها املجلس التصديري للطباعة والتغليف    7زيادة قيمة صادرات    

مليون    87% مسجال  69والورق والكتب واملصنفات الفنية الذي ارتفعت صادراته بنسبة تقارب  

“املجلس     الشهر من العام السابق، تاله يف املرتبة الثانيةمليون دوالر خالل نفس    52دوالر مقابل  

مليون دوالر خالل سبتمرب املايض    559% ليسجل  34التصديري ملواد البناء” بارتفاع بلغت نسبته  

 .2019مليون دوالر ىف سبتمرب  417مقارنة بـنحو

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/10/1389826
https://alborsaanews.com/2020/10/10/1389826
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-129-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-129-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-830-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%af/
https://almalnews.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-18-149-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af/
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دوالر مقابل  مليون  24% مسجال 28وشهدت صادرات املجلس التصديري لألثاث ارتفاعا بنسبة  

مليون دوالر خالل مقابل    21مليون دوالر، يليه املجلس التصديري للصناعات اليدوية ليصبح    19

بزيادة قدرها    19 للمفروشات  12مليون دوالر أى  التصديري  %، وارتفعت صادرات “املجلس 

 مليون دوالر، ك� ارتفعت صادرات كل من:   40مليون دوالر مقارنة بنحو  43% لتسجل  8بنحو  

 .السلع الهندسية واإللكرتونية)  -املجلس التصديرى ( للغزل واملنسوجات

 

  

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

 % خالل الربع األول من العام املايل الجاري64ارتفاع الطلب عىل الطوب اإلسمنتي بنسبة  -1

 مليون جنيه  104.5% إىل 4.5أرباح “العامة للصوامع” السنوية ترتفع  -2

 2020-2019مليار جنيه خالل  1.67مرص لأللومنيوم” تتكبد “ -3

 %3.3اإلحصاء»: التضخم السنوي يف سبتمرب يسجل » -4

 2019/ 2018% زيادة ىف إنتاج الحبوب خالل عام 5.4املركزي لإلحصاء:  -5

 جنيه للطن 7000اضطراب سوق األعالف.. واألسعار تُالمس  -6

 

   دالالت القطاع الحقیقي:

% خالل الربع األول من العام املالي  64فاع الطلب یلع الطوب اإلسمنتي بنسبة  ارت

 : الجاري

 يرجع، و% خالل الربع األول من العام املايل الجاري64ارتفع الطلب عىل الطوب اإلسمنتي بنسبة   

إزالة الحكومة لعدد كب� من مصانع الطوب الطفيل التي تم بنائها عىل ارايض الدولة    إىل   ذلك  

 .ملخالفات بيئية منها منذ عرشات السن�، فضال عن ما تم إغالقه

كث�ًا  ي مرص  مستقبل أسواق الطوب يتجه بشدة إىل الطوب اإلسمنتي، وهو األمر الذي تأخر  

 .هخذت خطوات حقيقية يف هذا املجال لتعزيز االستفادة بعن باقي دول العامل املتقدم، التي ات

صناعة الطوب الطفيل بها الكث� من املخاطر؛ يأيت عىل رأسها أنها تعتمد عىل حرق كميات كب�ة   

من املازوت داخل افران الطوب م� يزيد من كثافة ما يُعرف بالـ"سحابة السوداء" وهي تجمع  

الطوب اإلسمنتي والتي ال تحتاج إىل أي عمليات حرق  ضخم لعوادم الحرق، عىل عكس صناعة  

 .أو حتى وجود مداخن

تجريف    ومن  البيئة هو  الطفيل عىل  الطوب  متثلها صناعة  التي  الخطورة  عوامل  أهم 

األرايض الزراعية لتوف� املادة الخام لصناعة الطوب األحمر، األمر الذي يهدد املساحات الخرضاء  

 .ي والذي يتم تصنيعه من األسمنت والسن والرملمبرص، وبعكس الطوب اإلسمنت

ضعف هامش ربح الطوب اإلسمنتي هو السبب الرئييس خلف نقص إنتاجه؛ وذلك رغم  

هامش ربح الطوب اإلسمنتي يعد األقل عىل اإلطالق يف صناعة املنتجات    ويعدكرثة الطلب عليه،  

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/4154020
https://alborsaanews.com/2020/10/11/1389961
https://alborsaanews.com/2020/10/11/1389950
https://alborsaanews.com/2020/10/11/1389950
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%ac/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%ac/
https://alborsaanews.com/2020/10/15/1391322
https://alborsaanews.com/2020/10/14/1391111
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تسع�ه لتحفيز مصانع املنتجات    اإلسمنتية، وهو األمر الذي يتطلب معه رضورة إعادة النظر يف 

 اإلسمنتية عىل إنتاجه لتغطية احتياجات السوق املحلية 

رشكات بالسوق املرصي    6جدير بالذكر أن مجموعة كابريول القابضة اإلماراتية املرصية متتلك   

مليون مرت سنويًا من    12عىل رأسها رشكة إيجي كريت لصناعة املُنتجات اإلسمنتية، والتي تنتج  

 .خطوط إنتاج 5مصانع و 3ل خال

 2019/  2018ملـیون طـن عام    21.8ارتفاع إنتاج الحبوب لیبلغ 

 16مبناسبة اليوم العاملي للغذاء والذى يحتفل به العامل يوم    اإلحصاء بياناصدرالجهاز املركزي ل 

والزراعــة  األغذية  املوافق إلنشاء منظمة  اليوم   1945عــام   (FAO) أكتوبر من كل عام وهو 

” معاً ننمو ونتغذى    2020وقد تم اختيار شعار اليوم العاملي للغذاء لعــام  ،  ومقرها روما إيطاليا  

 . ونحافظ عىل االستدامة 

ويدعو يوم األغذية العاملي إىل تضامن العامل ملساعدة الفئات األكرث ضعفا، وجعل النظم الغذائية    

د الطبيعية لألرض وعىل صحتنا وعىل املناخ ،  أكرث صموداً وصالبة لالستدامة والحفاظ عىل املوار 

 .حتى نتمكن من تحمل التقلبات املتزايدة والصدمات املناخية، وإليجاد سبل عيش الئقة

 وكان أهم ما جاء يف هذا البيان ك� ييل:

مليون طن عام    20.7مقـابل    2019/  2018ملـيون طـن عام    21.8ارتفاع إنتاج الحبوب ليبلغ   

 .%، مرجعا ذلك إىل زيادة انتاج محاصيل القمح واألرز5.4ة زيادة  بنسب 2018/2017

إنتــاج القــمح     2017/ 2018طـن عام    8.3مقـابـل    2018/ 2019ملـيون طــن عــام    8.6بلغ 

 .% ،بسبب زيادة انتاجية الفدان من بالقمح خالل هذا العام2.5بنسـبة زيادة 

ملـيون طــن عـام    3.1مقــابل    2019/2018مليون طـن عـام    4.8وأشار إىل أن إنتــاج األرز بلغ   

% ويرجع ذلك إىل زيادة املساحة املنزرعة باألرز خالل هذا  53.8بنســبة زيادة    2018/2017

  2019/  2018مليـون طـن عـام    20.5وأضاف أن إنتاج الخرض ارتفع ليبلغ  .%51.9العام بنسبة  

 .. %3.1بنسبة زيادة  2018/2017مليـون طـن عــام 19.8مقـــابل 

 11.9مقابل    2019/2018مليــون طن عــام    11.7ىف ح� تراجع إنتـاج الفاكهة ليبلغ   

 .٪2.3بنسـبة انخفاض  2018/2017مليـون طن عـام 

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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 سابعا: أخري 

 تحسن هامشي ملؤشر مدیر املشتریات 

الوزراء،    تقریر اإلعالمي ملجلس  التنمویة يف سیناء  حول  املرکز  أهم املشروعات 

   2014منذ عام  

 االصدار الثاني لدراسة قیاس أثر فیروس کورونا علي حیاة األسر املصریة

 دالالت أخري:

القطاع الخاص غیر النفطي یعاود النمو للمرة مؤشر مدیر املشتریات لشهر سبتمبر  

 شهرا   14األولی منذ 

املشرتيات ارتفع  مديري  وتعده  مؤرش  مرص  يف  النفطي  غ�  الخاص  القطاع  أداء  يقيس  الذي 

نقطة يف   49.4 نقطة، مقارنة بـ  50.4مؤسسة أي إتش إس ماركيت، يف سبتمرب املايض ليصل إىل  

 .2019، مسجال أعىل مستوياته منذ شهر يوليو أغسطس

نقطة الذي يفصل ب� النمو واالنك�ش منذ يوليو    50.0وتعد هذه أول قراءة تتجاوز مستوى الـ   

 ، وفقا للتقرير، الذي عزا هذا االرتفاع إىل "التحسن يف طلب املستهلك� ومبيعات التصدير".  2019

اءة دون نقطة �و نشاط القطاع الخاص غ� النفطي، في� تعنى القر  50وتعني قراءة املؤرش فوق   

 نقطة أن نشاط القطاع يف حالة من االنك�ش.   50

أظهرت    األخ�ة  القراءة  إن  ماركيت"،  إس  إتش  "أي  يف  االقتصادي  الباحث  أوين،  ديفيد  وقال 

نقطة،    48.1نقطة، لكنها أعىل من متوسط القراءة البالغ    50تحسنا هامشيا فقط عن مستوى  

للنفط يشهد تحوال متواضعا نحو األفضل بعد التأث� وهو ما يش� إىل أن "االقتصاد غ� املنتج  

شهر   ". وكان التعايف من انهيار املؤرش إىل أد� مستوياته عىل اإلطالق خالل19-املدمر لوباء كوفيد

املايض النشاط أبريل  تحسن  أن  فبعد  املايض متفاوتا،  يوليو  أغسطس ،يف  يف  الهبوط  إثر  عاود 

 .الهبوط الحاد يف عمليات التوظيف واستمرار فقد الوظائف وتباطؤ اإلنتاج و�و املبيعات 

سبتمرب    خالل  سنوات  خمس  من  أكرث  يف  مستوياته  أقوى  إىل  تسارع  املبيعات  �و 

الحكومة لتخفيف كث� من قيود "كوفيد يض،املا " التي فرضتها البالد يف وقت  19-مع مواصلة 

التقرير بحسب  الف�وس،  انتشار  من  للحد  العام  من  الطلبات   .سابق  واستمرت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15590?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAABQt70qSYhwpZYo6xzkDnlBNsjYdMcYLARW8fsPTQMdr6Qc0--6e-YLFB4umoH0EmgfoO4DG1HQ4Y7feSzAXRFrkJWKtDX-xaxRrrXXOE2nTddeZtxwcHC4zn_EBwowRUpJr-tmEYp4xcmy5QSz7vE_-cdM_lfDW70LYiqhLhuJe
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127690/1/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127690/1/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127690/1/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3127690/1/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.youm7.com/story/2020/10/12/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-98-4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A9/5016685
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=fc9e1d8b78&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=7cbab66a39&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=7cbab66a39&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=7cbab66a39&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=7cbab66a39&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=c919445b50&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=c919445b50&e=0fec5a7221
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=c8151ddcee&e=0fec5a7221
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مع التحسن يف طلب املستهلك� والنشاط   الصادرات يف النمو خالل سبتمرب، ومبيعات الجديدة

ادة األع�ل الجديدة يف رشكات القطاع الخاص املرصي غ� املنتج  التجاري، وهو ما ساعد يف زي

 .للنفط للشهر الثالث عىل التوايل

منذ    أضعف مستوى  الوظائف يف  تراجع  االقتصادي  :أشهر  10وت�ة  "التحسن  أن  التقرير  ذكر 

بالرشكات أدى إىل الرتاجع عن خفض الوظائف يف شهر سبتمرب، لترتاجع أعداد الوظائف بأضعف 

ت�ة لها منذ عرشة أشهر". ولفت التقرير إىل أن بعض الرشكات زادت معدل التوظيف بسبب  و 

زيادة األع�ل الجديدة، وهو ما عوض جزئيا عن تخفيض أعداد القوى العاملة برشكات أخرى.  

وقال أوين "إن الزيادات املستمرة يف األع�ل املرتاكمة واإلشارة إىل التوظيف لدى بعض الرشكات 

 ."إىل توقعات أقوى للتوظيف يف الربع األخ� من العام تش�

أفادت بعض الرشكات التي شملها املسح   :أشهر  9استقرار مستويات املخزون بعد استنفاد دام   

بعدم تغ� مستوى املخزون بشكل عام منذ أغسطس، وهو ما يرجع جزئيا إىل الطلبات الجديدة،  

 .ون لدعم انتعاش اإلنتاج والتي دفعت بعض الرشكات إىل تعزيز املخز 

الـ    األشهر  يف  اإلنتاج  بشأن  الثقة  مستويات  تتغ�  املايض،  12مل  أغسطس  منذ  حين�   املقبلة 

% من الرشكات أن يتحسن النشاط خالل  36تراجعت إىل أد� مستوى منذ مايو. ورجحت نسبة 

 .شهرا املقبلة 12الـ 

الوزراء،    تقریر اإلعالمي ملجلس  التنمویة يف سیناء  أهم امل  حول املرکز  شروعات 

 :  2014منذ عام  

أهم    عىل  الضوء  تسلط  إنفوجرافات  تضمن  تقريراً  الوزراء،  ملجلس  اإلعالمي  املركز  أصدر 

، وقد بلغت تكلفة ما تم انفاقه  2014املرشوعات التنموية التي نفذتها الدولة يف سيناء منذ عام  

 .همليار جني 600يف أع�ل التنمية والتعم� والبناء 

وأبرز التقرير �اذج ألهم املرشوعات التنموية التي تم تنفيذها مبختلف القطاعات ومن بينها التطوير  

 وتضمن التقرير ما ييل:  العمرا� وتوف� سكن مالئم ألبناء سيناء، 

بعدد    اجت�عي  إسكان  إنشاء وحدات  إنشاء    46949تم  بجانب    2290وحدة سكنية، 

 .”دة سكنية لتطوير منطقة الرويسات “منطقة عشوائيةوح 500منزالً بدوياً وإنشاء 

مدينة    أن  موضحاً  الجديدة،  املدن  مستوى  عىل  اإلنجازات  حجم  التقرير  واستعرض 

عىل   تشتمل  الجديدة،  “رشق    52019اإلس�عيلية  مدينة سالم مرص  تضم  ك�  سكنية،  وحدة 

وحدة، يف   4889وحدة سكنية، بين� يبلغ عدد الوحدات يف املنطقة السياحية    4340بورسعيد”  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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الجدي و  10016دة عىل  ح� تشتمل مدينة رفح  إىل    400وحدة سكنية،  باإلضافة  بدوي،  بيت 

 .الخدمات واملرافق 

بإج�يل    إنشاء شبكة طرق  التقرير  أبرز  بسيناء،  التحتية  البنية  وعىل صعيد مرشوعات تطوير 

) أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء مبدن القناة، 4كم، ك� تم إنشاء (  2400أطوال تبلغ  

) لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية،  2االنتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (وكذلك تم 

موانئ بسيناء، إىل جانب إنشاء أرصفة امليناء البحري ضمن   6باإلضافة إىل تطوير ورفع كفاءة  

مليار    6.8م، بتكلفة بلغت    500كم وعرض    5مرشوع ” تنمية منطقة رشق بورسعيد” بطول  

كباري   5إنشاء كوبري السكة الحديد الرشقي الجديد “الفردان”، بجانب إنشاء  جنيه، ، في� يجرى  

 . عامئة أعىل قناة السويس

بلغت     الكهرباء  استث�رات يف مرشوعات  عن  فضالً  ورفح،  بطابا  الربية  املنافذ  تطوير  تم  ك� 

نيه إضافية  مليارات ج  5%، يف ح� يجرى إنفاق  25مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز    10قيمتها  

 .عىل استث�رات خاصة بالكهرباء أيضاً 

وفي� يتعلق بقطاع الرصف الصحي ومياه الرشب، أشار التقرير، إىل أن إج�يل الطاقة اإلنتاجية   

مرشوعات   10/يوم، باإلضافة إىل تنفيذ  3مليون م  1ملحطة املعالجة الثالثية ملرصف املحسمة تبلغ  

عن أنه جاري إنشاء محطة معالجة ثالثية  مليار    1.7رصف صحي بسيناء بتكلفة   جنيه، فضالً 

/ يوم، وتعد أكرب محطة معالجة بالعامل،  3مليون م   5.6ملرصف بحر البقر بإج�يل طاقة إنتاجية  

  11محطة تحلية مياه بحر، و  21محطة تحلية يف سيناء، تنقسم إىل    32هذا إىل جانب تنفيذ  

 .ع رصف صحي متكامل مبدينة طور سيناءمحطة تحلية مياه آبار، ك� تم تنفيذ مرشو 

  18وبالنسبة للمرشوعات التي تم تنفيذها بقطاعي الزراعة واملياه، جاء يف التقرير، أنه تم إنشاء   

متكامالً إلج�يل   تنموياً  تنفيذ    2122تجمعاً  املرحلت� األوىل    5907مستفيد، ك� تم  حوض يف 

ألف    500من إج�يل    3ألف م  250الً عن تنفيذ  والثانية مبرشوع االستزراع السميك بسيناء، فض

قرى للصيادين مبنطقة “إغزيوان” عىل بح�ة    4من أع�ل التكريك ببح�ة الربدويل، وإنشاء    3م

استصالح   تم  ك�  إج�يل    275الربدويل،  فدان من  تنمية سيناء   400ألف  فدان مبرشوع  ألف 

 .مليار جنيه 5بتكلفة 

مليار جنيه لالستث�ر يف قطاع املياه، ك� من املستهدف   70ورصد التقرير أنه تم إنفاق  

برئاً    453سنوات القادمة، بين� تم حفر    3مليار جنيه أخرى يف ذات القطاع خالل ال    70إنفاق  

بتكلفة   بتكلفة    4يف سيناء  السيول  باإلضافة إىل استث�ر يف أع�ل  مليار جنيه  1.3مليار جنيه، 

 .2020حتى عام

https://almarsad.co.uk/
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االنتهاء من  أما عىل صعيد    التقرير،  أوضح  واالستث�ر،  الصناعة  بقطاعات  املنفذة  املرشوعات 

مناطق صناعية ببرئ العبد والقنطرة رشق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، باإلضافة   5تنفيذ  

  7فداناً ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية    38.8إىل إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة مبساحة  

ألف   25دينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة األس�ك مبساحة  مليون طن سنوياً مب

إنتاجية    2م الرخام    2500بطاقة  لصناعات  مجمع  إنشاء  وكذلك  رشق،  بالقنطرة  سنوياً  طن 

 .سنوياً   2مليون م 3بالجفجافة بطاقة إنتاجية  

 117.8وضخ مبلغ    وأظهر التقرير أنه تم إنشاء مركزاً لخدمات املستثمرين مبدينة رشم الشيخ، 

لتمويل   كقروض  جنيه  حتى   740مليون  “مرشوعك”  بربنامج  الصغر  ومتناهي  صغ�اً  مرشوعاً 

 .2020نهاية أغسطس 

وتناول التقرير الحديث عن املرشوعات التي تم إنجازها يف قطاعي السياحة والط�ان، حيث تم   

م الشيخ، ك� أنه جاري العمل  إنشاء مطار الربدويل الدويل (املليز)، فضالً عن تطوير مطار رش 

% من أع�ل متحف رشم الشيخ  98.5عىل تطوير مطار العريش الدويل، إىل جانب تنفيذ نحو  

 مليون جنيه.  815بإج�يل تكلفة بلغت حوايل 

إنشاء    تم  حيث  الصحة،  قطاع  يف  املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  تم  فقد  أيضاً،  للتقرير  ووفقاً 

و  13وتطوير صحي  42مستشفى  مبدينة وحدة  لألدوية  اسرتاتيجي  مخرن  إنشاء  عن  فضالً  ة، 

 .مليون صحة 100ألف مواطن ضمن مبادرة  435العريش، في� تم فحص نحو 

التعليم والثقافة، والتي متثلت يف إنشاء    التقرير مظاهر التطوير يف قطاعي  مدرسة،   64وأبرز 

  2021/ 2020العام الجامعي  مجاالت خالل 10مدرسة، ك� سيتم التقدم لـ  85فضالً عن تطوير  

رشم الشيخ)، هذا وقد تم تطوير   –الطور    –بجامعة امللك سل�ن بفروعها الثالثة (رأس سدر  

مليون جنيه، يف ح� بلغت تكلفة تطوير قرص ثقافة   38.1قرص ثقافة رشم الشيخ بتكلفة بلغت  

 .مليون جنيه 35العريش 

دعم املوجه للمستفيدين يف سيناء من برنامج  وفي� يخص الرعاية االجت�عية، بلغت تكلفة ال 

 .2020حتى سبتمرب  2015مليون جنيه، منذ يناير   124.3تكافل وكرامة حوايل

وأخ�اً، جاء يف التقرير أنه تم تنفيذ عدد من املرشوعات يف قطاع الرياضة، أبرزها إنشاء  

ك� تم إنشاء الصالة املغطاة  مليون جنيه،    317.5املدينة الشبابية والرياضية برشم الشيخ بتكلفة  

 .مليون جنيه 92مليون جنيه، في� بلغت تكلفة إنشاء صالة العريش  55برشم الشيخ بتكلفة 
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 ولخص التقرير هذه املرشوعات يف االشكال التالية: 

 

 

 

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


  

 

20 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2020 15 ||019العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

 

21 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2020 15 ||019العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدراسة قیاس أثر فیروس کورونا علي حیاة األسر املصریةاالصدار الثاني 

أصدر الجهـاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بياناً صحفياً مبناسبة إعداد اإلصدار الثا� لدراسة   

 .قياس أثر ف�وس كورونا عيل حياة األرس املرصية 

صحفي؛ تأيت الدراسة للتعرف عىل أهم اآلثار التى ترتبت عىل اإلجراءات املتخذة  البيان  الووفق   

 .ملحاربة الف�وس 

الدراسة عيل دراسة التغ� ب� التقرير األول وما طرأ من تغ�ات ىف الفرتة منذ بداية    وتعتمد هذه 

 .لتتبع أثار ف�وس كورونا عىل األرس املرصية 2020سبتمرب  20ظهور الجائحة حتى 

عىل   2020وتم جمع البيانات بفرتة مرجعية منذ بداية ظهور ف�وس كورونا ىف نهاية شهر فرباير   

 .خالل الفرتات الثالث  2020/2019الدخل واإلنفاق واالستهالك  نفس عينة بحث 

وقال بيان ” اإلحصاء”، إن الفرتة األوىل تشمل البيانات حتى نهاية شهر مايو , وتشمل الفرتة   

من    20الثانية بيانات شهر يونيو ويوليو , وتشمل الفرتة الثالثة البيانات من أول اغسطس حتى  

 .شهر سبتمرب

 .ان أهم املؤرشات خالل الفرتات الثالث لبيان أوجه التحسن ىف هذه املؤرشاتواستعرض البي

 معلومات األرس عن ف�وس كورونا
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وأشارت الدراسة إىل أن أغلبية األرس عىل دراية تامة بأعراض ف�وس كورونا املستجد بنسب تصل   

) (98.4إىل  الحرض  ىف  قليال  ترتفع   ،(%98.9) الريف  عن  تحسن%98.1)  وقد  النسبة  %).  ت 

 .% مقارنة باإلصدار األول2.1اإلج�لية بنحو 

بنسبة    كورونا  بف�وس  اإلصابة  أعراض  أهم  من  يعد  الحرارة  ارتفاع  أن  األرس  أغلب  وذكرت 

%، وقد ارتفعت نسبة املعرفة  58.3% ، ثم اإلسهال  73.5%) ويليه احتقان الحلق بنسبة  97.1(

 .% مقارنة باإلصدار األول13.1باإلسهال كأحد أهم أعراض االصابة بنسبة 

 أثر فیروس کورونا یلع الحالة العملیة للمشتغلین 

% من إج�ىل األفراد املشتغل� تغ�ت حالتهم العملية، وترتفع تلك النسبة قليال  54.9وقال ” اإلحصاء”، إن  

اإلصدار    % عن7% ىف الريف، وقد انخفضت النسبة اإلج�لية بنحو    52.2% مقابل58.4ىف الحرض لتصل اىل  

 .األول م� يعد تحسنا بعض الىشء

 أثر ف�وس كورونا عىل �ط استهالك األرسة  

وبالنسبة ألهم السلع التي انخفض استهالكها طبقا ملا ادلت به األرس رصد التقرير مقارنة ب� األرس التى  

 .أبلغت بانخفاض إستهالكها من بعض السلع بسبب ف�وس كورونا

ىف الفرتة    %)5.0%) ىف الفرتة األوىل مقابل (14.5هى الفاكهة والتى بلغت نسبتها (  وكانت أكرث السلع تأثرا

%) ىف الفرتة  14.4ىف الفرتة األوىل مقابل (  )22.8ثم الطيور والتى بلغت(%،  ( %9.5) الثالثة بنسبه انخفاض

ات الجيدة لعودة  %) ، كذلك وسائل النقل واملواصالت ويعترب ذلك أحد املؤرش 8.4الثالثة بنسبة انخفاض (

 .األرسة لنمط استهالكها الطبيعى

وبالنسبة ألهم السلع التى ارتفع استهالكها أوضح التقرير إنخفاض ملحوظ ب� السلع التى ارتفع استهالكها  

األرسة مثل األرز حيث تراجعت نسبة األرس التى أبلغت عن    بسبب ظهور ف�وس كورونا ) طبقا لراى

% ىف الفرتة الثالثة، أى بنسبة  2.0% يف الفرتة الثانية إيل  3.3% ىف الفرتة األويل إىل  7الزيادة يف االستهالك من  

 .%5.0انخفاض 

ذا يعد تحسنا  %),وه3.8%)، البقوليات (بنسبة إنخفاض  6.2وباملثل بالنسبة لزيت الطعام (بنسبة انخفاض  

 .ملحوظا

ستمرت نسب ارتفاع إستهالك األرس لبعض السلع غ� الغذائية حيث ارتفعت نسبة األرس التى  او 

% (حيث بلغت النسبة  25.7أبلغت بزيادة استهالكها من األدوات الطبية (قفازات/ ك�مات) بنسبة  

 .الفرتة الثالثة )% يف 72.2% يف الفرتة الثانية إيل  69.3% يف الفرتة األويل إىل  46.5
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بنسبة   واملطهرات  املنظفات  من  استهالكها  بزيادة  أبغلت  التى  األرس  نسبة  أيضا  ارتفعت  % 5.5كذلك 

باملقارنة يف الفرتات الثالث، وهذا بالفعل يش� إىل زيادة وعى األرس بخطورة ف�وس كورونا والحرص عىل 

 .اتباع اإلجراءات االحرتازية للوقاية من اإلصابة

لحوظا ىف توقعات األرس النخفاض دخلها خالل الثالثة أشهر املقبله حيث يتوقع  وأظهرت النتائج انخفاضا م

%,  16% ىف الفرتة األوىل بنسبة انخفاض تتجاوز  48.3% من األرس انخفاض مستوى دخلهم مقابل  31.9

 .وهذا يدل عىل تحسن األوضاع

حيث يرى أكرث من نصف  وأظهر التقرير أسباب تفاؤل األرس حول معدالت دخلهم خالل الفرتة املقبلة  

 .%45.3األرس أن انتهاء األزمة يليه تخفيف اإلجراءات االحرتازية بنسبة 

وبحسب البيان ؛ أفادت حواىل نصف األرس بالقيام باالقرتاض من الغ� ىف حالة عدم كفاية الدخل للوفاء  

 . باحتياجاتها

%  17.3% مقابل  13.7ىف الفرتة الثالثة    وأوضح التقرير انخفاض االعت�د عىل مساعدات أهل الخ� إذ بلغت

 . %3.6خالل الفرتة األوىل بنسبة انخفاض 

ووفق الدراسة؛ ما زال أهم ترصف� قامت به� األرسة منذ ف�وس كورونا ملحاولة تغطية احتياجات األرسة  

بوعي من  خالل الفرتات الثالث ه� االعت�د عىل أنواع أرخص من الغذاء و تخفيض نسب االستهالك األس

الثانية   الفرتت�  األخرى خالل  الوسائل  ألغلب  بسيط  انخفاض  وقد حدث   ، األس�ك   / الطيور   / اللحوم 

 .والثالثة عن الفرتة األول مثل االعت�د عىل املساعدة من األصدقاء أو األقارب
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