
 ر ــمص

 

                                 

 المرصد االقتصادي
 November 2020 15||   021العدد  ||  املصري االقتصادي   الشأن  یرصد ویحلل ||   تقریر نصف شهري

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

تفقد    العامة  الربع    220املوازنة  يف  إیراداتها  من  جنیه  ملیار 

 األخیر من العام املالي املاضي 

 ورونا رغم استمرار تداعیات کتراجع غیر منطقي ملعدل البطالة   
 تحسن أداء البوصة املصریة بعد تأکد فوز بایدن وإعالن لقاح کورونا 

 ملیون دوالر لتمویل ترشید الطاقة 15بنك تنمیة الصادرات یقترض  

 ملیار دوالر يف العام الحالي فقط. 7.3قروض جدیدة بقیمة  

   ملیار دوالر 21معیط : استثمارات األجانب بأدوات الدین  

 

 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 

 تمهید: 

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

 ، وذلك عىل النحو التايل: 2020/ 10/ 10-15

  أوًال: التطورات املالیة

 1/11 مليار جنيه 4.3البورصة املرصية تخرس   -1

 2/11 خسائر طفيفة بالبورصة املرصية يف ختام جلسة اإلثن�  -2

 3/11 مليار جنيه بختام جلسة منتصف األسبوع   2.9البورصة تربح  -3

 4/11 البورصة تنهي تداوالت اليوم عيل صعود ج�عي للمؤرشات -4

 5/11 مليار جنيه يف ختام جلسة الخميس  1.1البورصة تربح  -5

 8/11 مليار جنيه يف ختام جلسة األحد  1.5البورصة تربح  -6

 9/11 ار جنيه يف ختام التعامالتملي  7.2البورصة تربح  ،للجلسة الرابعة عيل التوايل  -7

 10/11 % بختام التعامالت 2.2والرئييس يقفز  ، مليار جنيه  9.5البورصة تربح  -8

 11/11 مليار جنيه بختام تعامالت جلسة األربعاء 2.3البورصة تخرس  -9

 12/11 مليار جنيه يف ختام أخر جلسة يف األسبوع   3.3البورصة تربح  -10

 15/11 مليار جنيه بختام أويل جلسات األسبوع  1.8البورصة تخرس  -11

 دالالت التطورات املالیة: 

، تواكب    �املاضي  �رصية نشاط واضح للمؤرش الرئييس للبورصة خالل األسبوع شهدت البورصة امل 

معه نشاط املؤسسات وعودتها هي واألجانب للرشاء مرة أخرى بسوق املال، وسبق ذلك نشاط 

إكس   إيجي  بالبورصة،    70مؤرش  لالستث�ر  األفراد  يتواكب معه عودة  شجع عودة  م�  والذي 

 .املؤسسات عىل الرشاء بسوق املال

  

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/4068629
https://www.elfagr.com/4068629
https://www.elfagr.com/4069359
https://www.elfagr.com/4069359
https://www.elfagr.com/4070129
https://www.elfagr.com/4070129
https://www.elfagr.com/4070882
https://www.elfagr.com/4070882
https://www.albawabhnews.com/4179110
https://www.albawabhnews.com/4179110
https://www.albawabhnews.com/4181895
https://www.albawabhnews.com/4181895
https://www.elfagr.com/4074269
https://www.elfagr.com/4074269
https://www.elfagr.com/4074993
https://www.elfagr.com/4074993
https://www.elfagr.com/4075770
https://www.elfagr.com/4075770
https://www.elfagr.com/4076522
https://www.elfagr.com/4076522
https://www.elfagr.com/4078417
https://www.elfagr.com/4078417
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 عظم الجلسات خالل الفرتة املاضية إىل :  وعدد الخرباء األسباب التي أدت إىل سيادة اللون األخرض مل

وحسم الوضع لفوز بايدن بفارق عن ترامب م� كان له تأث�    األمريكيةأولها انتهاء االنتخابات   

  ، الص�تجاه  يش� تغ� سياسته الخارجية وخاصة    االنتخايب عيل كافة البورصات نظرا" الن الربنامج  

نية م� أثر عيل ارتفاعات أخرى يف سوق الرصف  عدم فرض رسوم جمركية عيل الواردات الصيب

 حالة من التفاؤل يف كافة أسواق العامل .  سادتوارتفع اليوان أمام الدوالر و

وتم  الثا�    السبب    لوباء كورونا  فاعلية مضاد وعالج  اإلعالن عن  تم  عت�ده من منظمة  اهو 

ات من حدوث موجة ثانية تعيد  الصحة العاملية وحدوث حاله من التفاؤل للعامل كله بعد التخوف

مؤرش   انخفض  سابقا"  حيث  املؤرشات  كافة  وانخفاض  األوىل  املوجة  يف  ما حدث  إىل  األذهان 

ب�   ترتاوح  بنسب  وفوتيس  من 25ايل  %  23داوجونز  الص�  بورصة  وانخفضت  التوايل  عيل   %

كرر  نقطة، كل ذلك سوف يت  9000نقطة وانخفضت بورصة مرص إىل قرب    21800إىل    28000

من ذلك إذا حدثت موجة ثانيه واضطر العامل إىل اإلغالق الجزيئ أو الكيل القتصاد يف كافة    أسو أو 

 دول العامل . 

دخول سيولة كب�ه بالسوق خالل األسبوع املنتهي حيث ارتفعت أحجام التداوالت  السبب الثالث   

مع عودة رشاء املؤسسات  مليار جنيه    10املايض الذي سجل    باألسبوعمليار جنيه مقارنة    13إىل  

وتسجيله   الثالثيني  املؤرش  وخاصة  الدعم  نقاط  أعىل  املؤرشات  ومتاسك  األجانب  واملستثمرين 

 .11500وبالتايل فإن متاسك املؤرش الرئييس قد يخترب يف املدى القريب  11017

ألخرض عيل  حيث اللون ا  العامليةالبورصات   اتأثر البورصة باالرتفاعات التي تحققهالسبب الرابع   

 كورونا يف املوجه األوىل.  ةحئجميع البورصات العامل وتحقيق مستويات مل تحدث قبل جا

صعود البورصة املرصية خالل الفرتة املقبلة، مرتبط باإلصالح القطاعي الذي ستنفذه  استدامة    

رة عىل عرب السيط-ولو ظاهريا  -من اإلصالح املايل والنقدي    ففي حال النجاح واالنتهاءالدولة،  

الفائدة وتحرير   السيطرة عىل أسعار  املوازنة وتحقيق فائض أويل والحفاظ عليه، وكذلك  عجز 

اتخاذ قرارات إلصالح القطاعات املترضرة نتيجة هذا اإلصالح،    عيل الدولة يتبقى  فسسعر الرصف،  

تاج،  منها خفض أسعار الفائدة لتشجيع القطاع الصناعي وزيادة الصادرات لض�ن استدامة اإلن

متابعاً   والرشكات،  األفراد  رضائب  من  الدولة  موازنة  حصيلة  زيادة  ثم  ومن  التشغيل  وزيادة 

 .اإلصالح القطاعي هو من سيحدد قوة سوق املال خالل الفرتة املقبلة

  

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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 ثانیًا: القطاع النقدي

 املرصى” يخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية  املركزي“ -1

 والنظرة املستقبلية املستقرة االئت��ند بورز” تبقى عىل تصنيف “مرص” أ ستاندرد  -2

 خالل أكتوبر األجنبي االحتياطيمليون دوالر زيادة ىف  790 -3

 مليون دوالر لتمويل عمالء مجال ترشيد الطاقة  15تنمية الصادرات” يقرتض “ -4

 تريليون بنهاية سبتمرب  3.44ل مليار جنيه وتسج 65تقفز   العائيلودائع القطاع  -5

 2020مليار دوالر ىف  7.3املشاط: وقعنا اتفاقيات مع رشكاء التنمية بقيمة  -6

يل عدد من مرشوعات «النقل» الشهرين املقبل� بقيمة  االستث�ر األورويب» يوقع اتفاقات متو» -7

 مليار يورو 1.128

 2024مد «مبادلة الديون» مع إيطاليا إىل ديسمرب  -8

 مليون يورو من «التنمية األفريقي» لدعم الكهرباء 225قيمة النواب يوافق عىل قرض ب -9

   دالالت القطاع النقدي:

 ملیار دوالر  39.22ارتفاع صافی االحتیاطیات األجنبیة إلی 

مليار دوالر ىف شهر   39.22املرصى، ارتفاع صاىف االحتياطيات األجنبية إىل    املركزيكشف البنك   

يار دوالر ىف نهاية سبتمرب السابق له، وبلغت الزيادة نحو مل  38.425بـ  ، مقارنة  املايضأكتوبر  

 .مليون دوالر 790

  33.856مليار دوالر مقابل    34.683من العمالت النقدية ارتفع إىل    االحتياطيأوضح املركزي، أن  و  

مليار دوالر ىف    4.361مليار دوالر مقابل    4.328مليار دوالر ىف سبتمرب، في� تراجع الذهب إىل  

 .مليون دوالر 214، واستقرت حقوق السحب الخاصة عند سبتمرب

�وه    االحتياطيأشهر من الواردات. وواصل    8وتغطى تلك املستويات احتياجات أكرث من   

، بدافع من التداب� التى تم اتخاذها للتعامل مع تراجع اإليرادات الدوالرية من  املايضمنذ مايو  

 .قطاع السياحة

مليار دوالر   4.929دائع غ� املدرجة ىف األصول الرسمية إىل  وىف سياق متصل ارتفعت الو  

 .مليار دوالر ىف سبتمرب  4.873ىف أكتوبر مقابل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/11/12/1398374
https://alborsaanews.com/2020/11/12/1398374
https://alborsaanews.com/2020/11/07/1396576
https://alborsaanews.com/2020/11/03/1395742
https://alborsaanews.com/2020/11/03/1395742
https://alborsaanews.com/2020/11/02/1395509
https://alborsaanews.com/2020/11/02/1395509
https://almalnews.com/%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%82%d9%81%d8%b2-65-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/
https://alborsaanews.com/2020/11/10/1397672
https://alborsaanews.com/2020/11/10/1397672
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397215
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397215
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397215
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397215
https://almalnews.com/%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-225-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/
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 ة الدیون من أجل التنمیة لالبرنامج املصري اإلیطالي ملباد 

مجموعة من األسئلة وأجوبتها حول العالقات املرصية اإليطالية بصفة عامة   التعاون الدويلنرشت وزارة  

العالقات املرصية اإليطالية متتد ألكرث من ثالثة  مج مبادلة الديون عيل وجه الخصوص، موضحة أن  وبرنا

 .2001عقود، لكن برنامج مبادلة الديون بدأ يف عام 

الربنامج يسهم يف تخفيف عبء الدين الخارجي عن الدولة، واستخدام مقابل األموال بالعملة املحلية  أن  و 

التنم املرشوعات  تنفيذ  املرصية يف  والعالقات  الديون،  مبادلة  برنامج  تفاصيل  التقرير  ويوضح  وية، 

 واكن هذه األسئلة ك� ييل:  .اإليطالية

 اإليطالية؟ -متى بدأت العالقات املرصية

،  1975بدأت العالقات املرصية اإليطالية املتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي ب� البلدين عام  

الصحية، والبيئة، والصناعات  وتتنوع مجاالت   البنية األساسية، والرعاية  التعاون يف شتى املجاالت ومنها 

الصغ�ة واملتوسطة، وينقسم التعاون املرصي اإليطايل إىل التعاون الثنايئ، وبرنامج مبادلة الديون املرصية  

 . اإليطالية، وكذلك برنامج االست�اد السلعي

 ماذا عن آلية مبادلة الديون؟

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل املتاح للمرشوعات التنموية من خالل توقيع اتفاقيات يتم  

مبوجبها مبادلة جزء من الديون املستحقة للدول رشكاء التنمية؛ بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية،  

جهود تحقيق الهدف السابع  وتحقيق التنمية املستدامة من خالل متويل املرشوعات ذات األولوية، ودعم 

عرش من أهداف التنمية املستدامة وهو “عقد الرشاكات لتحقيق األهداف”، ووفقاً لآللية يتم استخدام  

 . مقابل الديون بالعملة املحلية يف متويل مرشوعات تنموية متفق عليها ب� الطرف�

 من الجهة املسئولة عن متابعة برامج مبادلة الديون؟ 

ات مبادلة الديون فإنه يتم إنشاء لجنة إلدارة املقابل املحيل للديون تُشكل برئاسة وزيرة  وفقاً التفاقي

التعاون الدويل وسف� الدولة الرشيكة، أو من ينوب عنه�، وتعمل اللجنة عىل اختيار املرشوعات التي  

 .سيتم متويلها يف إطار آلية املبادلة وفقاً ألولويات محددة متفق عليها

 وقيع اتفاقيات مبادلة الديون؟ متى بدأ ت

 2001تم توقيع املرحلة األوىل من برنامج مبادلة الديون املرصية اإليطالية من أجل التنمية يف عام 

مليون جنيه وفقاً لسعر الرصف يف وقتها،    820مليون دوالر ما يقرب من    149.09وبلغت قيمته  

سنوات، وتم استخدام املقابل املحيل    5لية ملدة  ومثل املبلغ إج�يل األقساط والفوائد املستحقة إليطا

مرشوعاً يف محافظات مرص يف العديد من القطاعات؛ ومن أهمها   54للمبلغ بالكامل يف متويل  

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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التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من املحافظات، ومرشوع رائد ملبادرة املمر األخرض،  

 .الت الزراعية، وإعادة تأهيل نظام اإلمداد باملياه مبحافظة البح�ةومتابعة الدورة اإلنتاجية للحاص

 .مليون جنيه 550مليون دوالر ما يعادل  100وبلغت قيمته   2007واالتفاق الثا� تم توقيعه بتاريخ 

مرشوعاً يف قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف    32وتم من خالل هذا االتفاق متويل  

الل نظام إدارة املخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الرصف مبدينة الروبييك، وتحديث  منخفضة من خ

املدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإقامة مجمعات للتعليم الفني يف  

 .قطاع ميكانيكا السيارات مبحافظة الفيوم، وإدارة املخلفات الصلبة مبحافظة املنيا

 ما موقف املرحلة الثالثة من مرشوع مبادلة الديون؟ 

مليون دوالر وهي متثل    100وتبلغ قيمته    2012تم توقيع املرحلة الثالثة من مرشوع مبادرة الديون يف  

 .إج�يل الديون املستحقة إليطاليا ملدة أحد عرش عاماً 

امل املرشوعات  األموال يف متويل  لهذه  املحيل  املقابل  استخدام  الدولة يف  ويتم  إطار خطة  يف  عليها  تفق 

والتعليم العايل، والزراعة، واملجتمع املد�، والبيئة والحفاظ عىل الرتاث    ،مجاالت األمن الغذايئ، والتعليم

 . الحضاري

وتم االتفاق عىل تنفيذ عدد من املرشوعات يف إطار املرحلة الثالثة منها مرشوعات لتمك� املرأة املعيلة  

صوامع، ومتك� وح�ية األطفال    10حافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خالل إنشاء  والشباب يف م

 .املعرض� للخطر يف دور الرعاية االجت�عية بالقاهرة، وما زالت املرشوعات جارية يف إطار هذه املرحلة

 ما أحدث املرشوعات املتفق عليها ضمن املرحلة الثالثة لربنامج مبادلة الديون؟

بريل املايض وقّعت وزارة التعاون الدويل، اتفاقيت� ضمن مرشوع مبادلة الديون املرصي اإليطايل  خالل أ 

مليون    42من أجل التنمية، األول اتفاقية مرشوع الرعاية االجت�عية وتنمية املوارد البرشية باألقرص بقيمة  

 .جنيه

متكاملة من األنشطة اإل�ائية لألُرس األكرث والذي يقوم بتنفيذه برنامج األغذية العاملي، بهدف توف� حزمة  

 .احتياجاً يف محافظة األقرص؛ إحدى محافظات صعيد مرص

ك� تم توقيع االتفاق الخاص بالتوسع يف مرشوع املدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات  

 مليون جنيه، والذي تستفيد منه وزارة الرتبية والتعليم  40.8املعلم� بقيمة 

الفني ودعم قدرات الخريج� وإنشاء شبكة تضم عدداً    حيث التعليم  يستخدم املبلغ يف تطوير 

التطبيقية يتم إدارتها من خالل وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة    املدارس كب�اً من  

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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والتعليم  واحرتاف    الفني والتعليم    ،الرتبية  الدولية  الجودة  مبعاي�  االلتزام  املدارس،    رةإدالض�ن  هذه 

 واإلداري�. وإعداد كوادر من املعلم�  

 ملیار دوالر خالل العام الحالي  7.3الدولي: قروض جدیدة بحوالي وزیرة التعاون 

التعاون  ق التنمية متعددي األطراف    الدويلالت وزيرة  رانيا املشاط إن مرص وقعت اتفاقيات مع رشكاء 

 .مليار دوالر  7.3تها بلغت قيم الحايل والثنائي� خالل العام  

مليار دوالر لدعم ومتويل القطاع الخاص والرشكات الصغ�ة   7.73أضافت أن هناك اتفاقيات دولية بقيمة  و 

وقالت إن حجم التمويالت التنموية لقطاعات الدولة املختلفة خالل العام    .واملتوسطة من خالل البنوك

 .مليار دوالر 4.547بلغت  الحايل

مليارات دوالر، وتم خالل العام    6وكشفت أن حجم محفظة التعاون الدويل ب� مرص والبنك الدويل تبلغ  

بقيمة    الحايل البنك  مع  اتفاقيات  دوالر  1.15توقيع  للبنك    .مليار  القامئة  املرشوعات  أما حجم محفظة 

  1.9مليار يورو للقطاع الخاص و 2.7مليار يورو، منها    4.6  والتنمية قي مرص فيبلغ  اإلع�راألورويب إلعادة 

 .مليار يورو للحكومة 

 .الحايلمليار يورو متويالت ملرص خالل العام  1.783ك� قدم بنك االستث�ر األوروىب 

 .مرشوعا 15مليون يورو يف   671.4للتنمية   األفريقيوتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك 

إن  الصناديق العربية بقيمة    4الحكومة وقعت    وقالت الوزيرة  مليون دوالر لتمويل    995اتفاقيات مع 

 .برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ودعم اإلصالح الهيكيل ورفع كفاءة إدارة املالية العامة الحكومية 

 .مليون دوالر 814.6وتبلغ محفظة املرشوعات املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية 

  

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: 

 مليار دوالر قيمة استث�رات األجانب بأدوات الدين حاليا 21معيط :  -1

داتها يف الربع األخ� من العام املايل  مليار جنيه من إيرا  220املوازنة العامة للدولة فقدت   -2

 املايض

 دالالت املالیة العامة: 

خالل الربع    اإيراداتهمليار جنيه من    220كشف وزير املالية أن “املوازنة العامة للدولة فقدت   

االقتصادي وبالرغم من انخفاض الناتج املحيل    اإلصالحاألخ� من العام املايل املايض لكن بفضل  

خالل العام املايل املايض تراجع عجز املوازنة العامة للدولة قائالً ” عىل الرغم من تراجع إيرادات  

 .”الدولة ارتفع الفائض األويل للموازنة العامة للدولة خالل العام املايل املايض

مليار جنيه، باإلضافة إىل    34ادة املرتبات بقيمة  وأضاف : “عىل الرغم من أزمة كورونا طبقنا زي 

منحنا العالوات الخمس املتأخرة  ، عالوة عيل  ألف جنيه سنويا  24رفع حد اإلعفاء الرضيبي إىل  

إىل تطبيق زيادة املعاشات    باإلضافةمليار جنيه يف ظل أزمه كورونا    36ألصحاب املعاشات بقيمة  

 .“ ونامليار جنيه يف وقت أزمة كور  30بقيمة 

مليار جنيه املخصصة    100مليار جنيه حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة    65أضاف: "أنفقنا  و  

املالية   السنة  الربع األخ� من  الثالث� من    2020-2019ملواجهة ف�وس كورونا، يف  املنتهية يف 

 ."يونيو املايض

إلج�يل يف العام املايل الحايل  % للناتج املحيل ا3.3ولفت إىل أنه من املتوقع تحقيق معدل �و   

 .الذي بدأ يف شهر يوليو املايض

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397400
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397347
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397347
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 رابعًا: القطاع الخارجي 

1- : التخطيط  مرص  (  11.2اقتصاد  الفرتة  خالل  الخرضاء  الصادرات  قيمة  دوالر  - 2015مليار 

0192 ( 

 توقعات بوصول التبادل التجاري ب� مرص و فيتنام إىل مليار دوالر  -2

 أشهر  9مليار دوالر صادرات الصناعات الغذائية خالل   2.6 -3

 2019مليون دوالر خالل  450 وع�ن يالمس ب� مرص التجاريالتبادل  -4

 دالالت القطاع الخارجي

 أشهر  9ملیار دوالر صادرات الصناعات الغذائیة خالل   2.6

سبتمرب) من العام -مليار دوالر خالل الفرتة من (يناير  2.6حققت صادرات الصناعات الغذائية   

 .2019ابلة من عام ، مقارنة بصادرات الفرتة املق2، محققة �واً نسبته %الجاري

 إج�يل % من  14إنَّ صادرات القطاع تستحوذ عىل  فللصناعات الغذائية،    التصديريرئيس املجلس  وطبقا ل

أشهر   التسعة  التصديرية خالل  القطاعات  أهم  قامئة  الثالث ىف  املركز  البرتولية، وتحتل  الصادرات غ� 

 .الجارياألوىل من العام 

%، مقارنة بصادرات الشهر  4مليون دوالر برتاجع    293نحو    املايضسجلت صادرات شهر سبتمرب    

عن    12مليون دوالر بنمو %  264، ك� بلغت صادرات شهر أغسطس نحو  املايضنفسه من العام  

 .2019صادرات أغسطس 

بقيمة    الجاريأشهر من العام    9صادرات شهر يونيو أعىل قيم صادرات غذائية ىف أول    سجلت 

 .املايض، مقارنة بالشهر نفسه من العام 43مليون دوالر بنسبة �و % 346بلغت 

دولية املستوردة لألغذية املصنعة  وتقدمت الصادرات إىل الدول العربية قامئة أهم املجموعات ال 

بقيمة   الفرتة من    إج�يلمن    54مليار دوالر متثل %  1.428املرصية  الغذائية خالل  الصادرات 

 .1محققة نسبة �و بلغت % املايضيناير إىل سبتمرب 

 إج�يلمن  14ومتثل % 3مليون دوالر بنمو %  366وسجلت الصادرات لالتحاد األوروىب   

 إج�يل من    12مالي� دوالر ومتثل %  305صيب الدول األفريقية غ� العربية  الصادرات، وكان ن

 .الصادرات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/11/05/1396427
https://alborsaanews.com/2020/11/05/1396427
https://alborsaanews.com/2020/11/05/1396427
https://alborsaanews.com/2020/11/05/1396427
https://alborsaanews.com/2020/11/09/1397333
https://alborsaanews.com/2020/11/10/1397208
https://alborsaanews.com/2020/11/10/1397208
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3-450-%d9%85/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3-450-%d9%85/
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للواليات املتحدة األمريكية    القطاع    إج�يلمن    5مليون دوالر ومتثل %  132وبلغت صادرات 

الدولية    وباقي الصادرات،   %  403املجموعات  ومتثل  دوالر  الصادرات    إج�يلمن    15مالي� 

 .ة خالل الفرتة نفسهاالغذائية املرصي

طفيف ىف الطلب من السوق األوروىب خالل الفرتة الحالية؛ نتيجة عودة أعداد كب�ة  الرتاجع  ال  

من الجاليات العربية ىف هذه الدول، ما أدى إىل تراجع الطلب عىل منتجات الخرضوات والفاكهة  

 .املجمدة بشكل عام

خ    فرصة جيدة  أمامها  الغذائية  الصناعات  الخليج وش�ل  صادرات  دول  الحالية ىف  الفرتة  الل 

سيكون لها أثر    والتيأفريقيا، ك� �كن تكثيف التصدير للسوق األمريكية خالل الفرتة الحالية  

 .الخارجيىف معالجة تراجع الطلب  إيجايب

واحتلت اململكة العربية السعودية املركز األول ب� دول العامل املستوردة ملنتجات غذائية مرصية   

 .%1 مليون دوالر بنسبة �و قدرها 244بنحو  الجاريأشهر من العام   9ىف أول 

  األمريكية ، والواليات املتحدة  %1مليون دوالر ونسبة تراجع ىف القيمة    132وتلتها األردن بقيمة   

 .%7مليون دوالر ونسبة تراجع ىف القيمة  132بقيمة 

مليون دوالر محققة    127، والجزائر  %19  مليون دوالر برتاجع   129وسجلت الصادرات إىل ليبيا   

 .%55نسبة �و 

اليمن فسجلت    الغذائية املرصية إىل  الصناعات    اإلماراتمليون دوالر، وإىل    121أما صادرات 

مليون دوالر، وىف املركز    74مليون دوالر، واملغرب بقيمة    97مالي� دوالر، والعراق بقيمة    103

 .رمليون دوال  70العارش فلسط� بقيمة 

واحتلت الجزائر قامئة أهم الدول التى حققت أعىل قيمة زيادة ىف الصادرات خالل الفرتة من   

مليون دوالر   127بقيمة صادرات    2019مقارنة بالفرتة نفسها من عام    املايضيناير إىل سبتمرب  

 .مليون دوالر 45وقيمة زيادة ىف الصادرات بنحو 

مليون دوالر،   30مليون دوالر وقيمة زيادة ىف الصادرات بنحو    57ويليها السودان بنحو   

الر، وإىل الربازيل  مليون دو  25مليون دوالر وقيمة زيادة ىف الصادرات   97وجاءت العراق بنحو 

الصادرات    31بنحو   بالفرتة نفسها من    18مليون دوالر وقيمة زيادة ىف  مليون دوالر، مقارنة 

2019. 

https://almarsad.co.uk/
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 العالقات االقتصادیة بین مصر وفیتنام 

أن تصل قيمة التبادل    لسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة،   االقتصاديقع الدكتور هونج دوي، املستشار  وت

 .فيتنام إىل مليار دوالرالتجاري ب� مرص و 

لدخول   الرئيسية  البوابة  تُعد  ك�  لفيتنام،  واملحوري�  التجاري�  الرشكاء  أحد  تُعد  إن مرص  دوى  وقال 

 .املنتجات الفيتنامية إىل قارة إفريقيا

أشار إىل إن العالقات املرصية الفيتنامية قد�ة وتاريخية، إذ مُتثل مرص إحدى الدول التى بادرت بفتح 

رة بالعاصمة “هانوي”، وتطورت العالقات الثنائية بشكل ملحوظ عىل مدار تلك السنوات، فتم توقيع  سفا

والتجارية والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  مختلف  ىف  التعاون  اتفاقيات  من   .عدد 

والنُب، وجوز تتمثل الصادرات الرئيسية لفيتنام مبرص يف األس�ك املجمدة واملنتجات البحرية، والشاي،  

واألسمدة  واإللكرتونيات،  الكهربائية،  واألجهزة  واملطاط،  واإلطارات،  واألرز،  املُجفف،  والفلفل  الهند، 

بين� تنحرص واردات فيتنام الرئيسية من مرص يف جلود مدبوغة،    الكي�وية، واألقمشة، واملالبس الجاهزة،

 .قطن، وعسل أسود وأدوية، وفوسفات كالسيوم، واملنتجات الخشبية، وخيوط

وأضاف، يوجد لدى مرص وفيتنام العديد من أوجه التشابه التى قد توفر مجاال أكرب للتعاون مبا ىف ذلك  

االتصاالت   يعترب مجال  االقتصاد، حيث  تنمية  لدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت  التحتية  البنية 

أنشطة األع�ل واملعامالت واالقتصاد اإلبداعي   وتكنولوجيا املعلومات حاسم للغاية لتوف� االتصال ودعم

  .والرقمي ىف العامل الحديث

 التبادل التجاري بین مصر وسلطنة عمان 

،  2019مليون دوالر خالل    449.8ليسجل   ب� مرص وسلطنة ع�ن  التجاريحجم التبادل   ارتفع 

 .2018مليون دوالر خالل عام  410.9مقابل 

 195، مقابل 2019مليون دوالر خالل  191.3انخفضت الصادرات املرصية إىل سلطنة ع�ن إىل   

 .2018مليون خالل 

  215.9مقابل    2019مليون دوالر خالل    258.5ارتفعت الواردات املرصية من سلطنة ع�ن إىل    

 .2018مليون دوالر خالل 

مليار دوالر خالل   10.1جل  % لتس6.3وارتفعت صادرات مرص إىل الدول العربية بنحو   

 .2018مليار خالل  9.5، مقابل  2019 املايضالعام 

املرصية خالل    للصادرات  مستقبل  أكرب رشيك  املتحدة  العربية  اإلمارات   2019وتعترب 

 .مليار دوالر 2.05بواقع 

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%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-10-%D9%85%D9%84/
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 خامسا: القطاع الحقیقي

 2021-2020"الرشقية للدخان" خالل العام املايل  أرباحارتفاع يف % 10  -1

 2020% بالربع الثالث من 7.3لإلحصاء: انخفاض معدل البطالة ليصل إىل  املركزي -2

 ع الحقیقي:دالالت القطا

 تراجع غیر منطقي ملعدل البطالة: 

% من إج�يل قـــوة  7.3أعلن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع معدل البطالة إىل   

% عن 0.5%، وبانخفاض قدره  2.3بانخفاض    2020% ىف الربع الثا� من عام  9.6العمـــل مقابل  

 .الربع امل�ثل من العام السابق

، هذا  2020سبتمرب” لعام    –نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث “يوليو  يف  صاء  وارجع اإلح 

االنخفاض إىل عودة األنشطة اليومية املعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات  

 .االحرتازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار ف�وس كورونا املستجد خالل الربع السابق

مليون فرد خالل الربع    26.689مليون فرد مقابل    28.171ن حجـــم قـــــوة العمـل  وأوضح أ  

مليون فرد بين�   12.429% وقد بلغت قوة العمل ىف الحرض  5.6السابق بنسبة ارتفاع مقدارها  

 .مليون فرد 15.742بلغت ىف الريف 

مليون فرد بين� بلغت لإلناث    23.688للذكورأما عىل مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل   

 .مليون فرد 4.483

قرار الحظر    إنهاءاملشتغل� خالل هذا الربع نتيجة    أعدادويرجع سبب ذلك االرتفاع إىل زيادة   

 .الجزيئ الذى اتخذته الدولة خالل جائحة كورونا

بلغ    املتعطل�  عدد  أن  إىل  بنسبة    2.061وأشار  متعطل  من  7.3مليون  العمل    يلإج�%  قوة 

“1.381  ، ذكور  مقــابـل    680مليون  إناث”  الثا�    2.574ألف  الربع   2020مليون متعطل ىف 

ألف متعطل عن الربع    151قــدره    وبانخفاض%،  19.9ألف متعطل بنسـبة    513بانخفاض قـدره  

 .%6.8امل�ثل من العام السابق بنسبة 

الذكور ىف قوة العمل ىف الربع    إج�يلمن    %5.8وب� أن مـعدل البـطالة ب� الذكــور بلغ   

 .% يف الربع امل�ثل من العام السابق4.7% يف الربع السابق مقابل 8.5بين� كان  الحايل

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/4078351
https://www.elfagr.com/4078351
https://alborsaanews.com/2020/11/15/1398692
https://alborsaanews.com/2020/11/15/1398692
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، بين� كان    الحايلاإلناث ىف قوة العمل ىف الربع    إج�يل % من  15.2بلغ معدل البطالة ب� اإلناث   

 .ع امل�ثل من العام السابق % يف الرب22.7% يف الربع السابق مقابل 16.2

%  60.4% مقابل  65.8  الحايلسنة” خالل الربع    29  –  15بلغت نسبة املتعطل� يف الفئة العمرية “ 

 .ىف الربع السابق

 . املتعطل� إج�يل% من 65.8سنة”  29 – 15بلغت نسبة املتعطل� يف الفئة العمرية “ 

 

 ارتفاع أرباح الشرکة الشرقیة للدخان 

"إيسرتن كومبا�"، أنها سجلت زيادة يف صايف الربح   الرشقية للدخان أع�ل الرشكة  أظهرت نتائج  

 . 2020-2019% مقارنة بنفس الفرتة من عام  9.9املايل الجاري بنسبة  خالل الربع األول من العام  

صايف   الرشقية للدخان وبحسب القوائم املالية للرشكة والتي أرسلتها للبورصة اليوم األحد، سجلت  

مليار    1.059مقابل نحو    2021-2020مليار جنيه خالل الربع األول من عام    1.163ربح بنحو  

 جنيه خالل نفس الفرتة من العام املايض. 

مقابل  مليار جنيه  3.954) إىل نحو 2020سبتمرب  -وارتفعت إيرادات الرشكة خالل الفرتة (يوليو  

 %. 6.5مليار جنيه خالل نفس الفرتة من العام املايض بنسبة زيادة  3.715نحو 

املايل الجاري عىل خلفية تحسن مبيعات    الرشكة  �و إيراداتجاء    خالل الربع األول من العام 

 % عىل أساس سنوي. 7مليار جنيه بزيادة  3.240السجائر املحلية إىل نحو 

مليون سيجارة    413.8اء نتيجة زيادة حجم املبيعات املحلية مبقدار  أن هذا االرتفاع ج  إضافة إىل  

 %.2.6مليار سيجارة بزيادة  16.258عن الربع األول من العام السابق لتصل إىل نحو 

وذكرت الرشكة أن �و اإليرادات جاء أيضا بسبب زيادة املبيعات املحلية يف سعر املصنع، مدفوعة   

  10قرشا إىل    25املبارشة يف األسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من  بالزيادات غ�  

 . 2019قروش لبعض العالمات التجارية اعتبارا من أول أغسطس 

وأشارت إىل أن ذلك جاء جنبا إىل جنب مع التحسن يف مزيج املبيعات (توقف إنتاج   

ة، واستبدلت بهامش كليوباترا  منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش املنخفض يف مصنع اإلسكندري

 كوين األعىل).

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/Tag/35154/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/35154/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86#bodykeywords
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ك� باعت الرشكة كميات أعىل من السيجار املحيل خالل الربع األول من العام الجاري بنسبة   

 ، وهو ما يدعم �و املبيعات، وفقا للبيان. 2020-2019% مقارنة بنفس الفرتة من عام 44زيادة 

مليون جنيه خالل الربع األول بزيادة   26وأوضحت الرشكة أن رسوم التصنيع ارتفعت بقيمة   

مليون جنيه خالل نفس الربع    579مالي� جنيه مقابل    605% عىل أساس سنوي لتصل إىل  4.5

 من العام املايض. 

% مقارنة بالربع  28ك� زادت اإليرادات الكلية للرشكة عن الربع األول من العام الجاري بنسبة   

 ان. ، بحسب البي2020-2019الرابع من عام 

وحتى تاريخه وصلت ملعدالتها الطبيعية ملا قبل أزمة    2020وقالت الرشكة إنها منذ بداية يوليو   

ف�وس كورونا املستجد من حيث حجم اإلنتاج واملبيعات، وإنها تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية  

مرار يف اتخاذ ومبا ال يخل مبسؤولياتها تجاه العامل� بالرشكة يف الحفاظ عىل الصحة العامة واالست

 كافة اإلجراءات االحرتازية. 

 10وأضافت أن حجم إنتاج الرشكة انخفض بشكل مؤقت منذ انتشار وباء ف�وس كورونا ب�   

% بسبب اتباع الرشكة كافة اإلجراءات االحرتازية التي فرضتها الدولة من عمليات التعقيم  15و

انت هناك حالة مصابة بف�وس كورونا وعزل  والتطه�، وأنه قد يصل األمر إىل إغالق املصنع إذا ك

 املخالط� لتلك الحالة. 

% مقارنة بالربع الرابع  28بنسبة    2021-2020وزادت إيرادات الرشكة خالل الربع األول من عام   

%، 75، ك� ارتفع صايف الربح مقارنة بالربع الرابع من العام املايض بنسبة  2020-2019من عام  

 وفقا للرشكة. 

وهي تحتكر صناعة السجائر يف مرص، وتسيطر    1920يف عام   الرشقية للدخان لرشكةوتأسست ا 

% من أسهم  50.5ية التابعة لوزارة قطاع األع�ل العام عىل  الرشكة القابضة للصناعات الكي�و

 الرشكة.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/Tag/35154/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86#bodykeywords
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 سابعا: أخري 

 ملركزي لإلحصاء يصدر دراسة عن تداعيات ف�وس كورونا املستجد عىل االقتصاد املرصيا

 دالالت أخري:

حول تداعيات ف�وس كورونا املستجد عىل االقتصاد للتعبئة العامة واإلحصاء دراسة  اصدر الجهاز   

املرصي من خالل تتبع التغ�ات يف بعض املؤرشات االقتصادية الكلية األساسية خالل فرتة ذروة  

الرصف والفائدة عىل    وأسعاروالتي تشمل معدل النمو االقتصادي، والبطالة، والتضخم،    الوباء،

 . وكذلك عىل التجارة الخارجية مبا فيها الواردات والصادرات السلعية غ� البرتولية   املرصي،الجنيه  

 وكانت اهم نقاط هذه الدراسة ك� ييل:  

  2019/2020انخفاض معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلج�يل الحقيقي يف الربع الثالث من   

عام    0.6مبقدار   مثيله  مئوية عن  مقابل    2019/2020% يف  5سجل  حيث    2018/2019نقطة 

 .2019/ 2018% عام 5.6

يونيو     من شهر  تقريباً  الثالث  األسبوع  الجائحة وحتى  بداية  يف    2020الفرتة من  شهدت �واً 

 .معدل حدوث اإلصابات املؤكدة

انتهاء مرحلة التوسع الوبايئ وبداية انحسار األزمة    2020يف ح� شهد األسبوع األخ� من يونيو   

معدل حدوث اإلصابات املؤكدة نحو االنخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي    مع اتجاه

% يوماً، وفرتة املضاعفة قبل الذروة 5.3قبل ذروة الجائحة نحو    19-لإلصابات املؤكدة بكوفيد

والتي    –%، ك� بلغ تقدير فرتة النصف  3.0- يوم وبعد تجاوز الذروة حتى اآلن نحو    13.2بلغت  

يام التي ينخفض فيها املعدل الرتاكمي لإلصابات املؤكدة بالف�وس مبقدار النصف تقيس عدد األ 

 .يوماً  22.9حوايل  –

شهد الرقم القيايس ألسعار املنتج� واملستهلك� معدل تغ� أسعار املنتج� تدهور مستمر خالل   

ة. ويرجع هذا  % يف نهاية الفرت   18.8مسجال معدل تراجع سنوي بلغ    2020أبريل  -الفرتة فرباير

االنخفاض إىل تراجع أسعار أنشطة الزراعة وصيد األس�ك والتعدين واستغالل املحاجر وخدمات  

 .%، عىل التوايل 8.1% و 67.7% و 4.5الغذاء واإلقامة بنسب 

عىل معدل التضخم السنوي ألسعار املستهلك� محدود إذا ما    19-يُالحظ أن تأث� كوفيد 

 .ج�تعدل التغ� السنوي ألسعار املنقورن بأثر الجائحة عىل م

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/11/03/1395736
https://alborsaanews.com/2020/11/03/1395736
https://alborsaanews.com/2020/11/03/1395736
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% من قيمته،  1.8بلغ نحو    2020شهد الجنيه املرصي انخفاضاً خالل الفرتة من فرباير حتى مايو   

وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدوالرية نتيجة لعدة أسباب منها عىل سبيل املثال انخفاض  

 .% يف نفس الفرتة  39.4الصادرات السلعية مبعدل  

م األثر السلبي عىل قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الف�وس  وتفاق 

الرحالت   وتعليق  املطارات  إغالق  مع  السياحية  والليايل  السائح�  أعداد  يف  الكب�  واالنخفاض 

 .الجوية…الخ، م� ساهم يف تراجع إيرادات مرص من النقد األجنبي

قناة    إيرادات  انخفاض  إىل  األمرييك  ولفت  بالدوالر  أبريل    ابتداءالسويس  مقارنة   2020من 

السابق�   العام�  املناظرة يف  العاملية بشكل عام    2019و  2018باملستويات  التجارة  لتأثر  نظراً 

مستوي أد�  لإليرادات  الشهري  التغ�  معدل  سجل  بين�   بالجائحة. 

مايو     (7.5%-) شهر  العام�  2020يف  يف  الشهر  بنفس  (  مقارنة  و  4.5السابق�  عىل %6.0   %

 .التوايل) 

الحموالت    يف  للتغ�  بالنظر  السويس  قناة  قطاع  عىل  للجائحة  الحقيقي  التأث�  تحديد  و�كن 

فرباير   وبعد  قبل  للقناة  العابرة  السفن  وعدد  من  2020الصافية  الحموالت  انخفضت  حيث   ،

سفينة    1381إىل    1731السفن من  مليون طن، وانخفضت أعداد    84.2مليون طن إىل    101.8

 .2020يونيو -خالل الفرتة أبريل

إىل الحق رضر جسيم بقطاع السياحة من حيث    الحديدية أشاروعن قطاع السياحة والسكك   

مليون سائح يف    0.0إىل    2020مليون سائح يف فرباير    0.9أعداد السائح� حيث انخفضت من  

انخفاض    2020إبريل   قطاع  100بنسبة  أما  فقد  %.  الحديدية  اإليرادات    انخفضتالسكك 

 .2020أبريل -% خالل الفرتة من فرباير55.7الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 

صايف  ا انخف بقیمة    االحتیاطاتض  من   9.5الدولیة  الفترة  خالل  دوالر   ملیار 

 .2020مایو –فبرایر
بلغت معدالت    االحتياطياتتراجع صايف   الجائحة يف مرص حيث  تفيش  الشهري مع   االنخفاضالدولية 

% يف  2.8، قبل أن ينخفض ذلك املعدل إىل  2020% يف مارس وأبريل  7.7%،  11.9الشهرية حوايل  

 .2020مايو 

إىل معدل التغ� السنوي للواردات السلعية غ� البرتولية (بالدوالر    تأشار   وحول التجارة الخارجية،

مبعدالت   2020بريل ومايو  إ يف أشهر فرباير و   2019ييك)شهد أقىص انخفاض له منذ يناير  األمر

 .% عىل التوايل35.8% و35.0% و25.5تصل إىل 

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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% 19.9بين� تراجع معدل التغ� السنوي للصادرات السلعية غ� البرتولية (بالدوالر األمرييك) مبعدل  

 .عىل التوايل 2020% يف أبريل ومايو 36.0و

 ح� انخفض مؤرش البورصة املرصية انخفاضاً حاداً يف أعقاب الجائحة خاصة يف شهري مارس  يف 

نقطة عىل التوايل، مسجالً أعىل معدل تراجع شهري    10220.1و  9593.9ومايو حيث أغلق عند  

 .2019منذ يناير 

لبورصة  ومن الجدير بالذكر عدم تأث� الجائحة عىل قيمة وحجم التداول وحجم العمليات يف ا 

أبريل   شهر  حتى  بالشهر  2020املرصية  مقارنة  البورصة  أداء  يف  ملحوظاً  تحسناً  والذي شهد   ،

عام   يف  الحكومة  2019املناظر  قدمتها  التي  التحفيزية  للحزم   .نتيجة 

قد  الذروة،  تراجعاً خالل فرتة  التي شهدت  املؤرشات  العديد من  أن  ويف سياق متصل يالحظ 

  : ل انحسار األزمة يف مرصشهدت بعض التغ�ات يف ظ

ارتفاع مبقدار  -%  15.2حيث تراجع االنخفاض يف معدل التغ� السنوي ألسعار املنتج� ليسجل   

ارتفاعاً طفيفا يف   2020أغسطس  -، ك� شهدت الفرتة مايو2020يف شهر مايو    نقطة مئوية  3.6

اة السويس بشكل ملحوظ  %، ك� ارتفع معدل التغ� الشهري إليرادات قن0.2قيمة الجنيه مبعدل  

يوليو   قيمة  8.7بنسبة    2020يف  يف  ملموساً  تحسن  فقد شهد  الحديدية  السكك  قطاع  أما  %؛ 

 .2020يوليو -% خالل الفرتة من إبريل96.9اإليرادات الحقيقية بنسبة  

ارتفعت    شهري   أيضاك�  خالل  الدولية  االحتياطيات  لصايف  الشهرية  التغ�   معدالت 

و6.1عدل  مب  2020يوليو  -يونيو املرصية  %0.3  البورصة  مؤرش  شهد  وقد  هذا  التوايل.  عىل   ،%

 .2020% يف شهر يونيو 5.3الرئييس تحسناً مبعدل 
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