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 رتفاعًا فی سعر طن “الفول البلدي”  جنیه ا1000 
 % 9.5البنك الدولي یتوقع ارتفاع معدل التضخم يف مصر إلی   

 علي تراجع جماعي لکل املؤشرات  2020أکتوبر  البورصة تنهي  

 ملیار دوالر بنهایة یونیو 123.49% إلی 12.2یرتفع الدین الخارجي  

 ملیار جنیه  2.5"املصریة للمطارات" تبدأ مفاوضات القتراض  
 ظبياإلسالمیة مع بنك أبوالسیسي یصدق یلع اتفاقیة التسهیالت  

ملیون دوالر من  50بنك القاهرة یعتزم الحصول یلع تمویل  

 «األوروبي إلعادة اإلعمار"

 

 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 ،إعالمیةات ـخدم"

 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: 

يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل النصف الثا� من شهر  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 2020أكتوبر 

 أوًال: التطورات املالیة 

 18/10  مليار جنيه يف ختام التعامالت 6.5البورصة تخرس  -1

 19/10مليون جنيه يف ختام تعامالت اليوم  338البورصة املرصية تفقد  -2

 20/10مليار جنيه يف ختام التعامالت   2.1البورصة تخرس  -3

 21/10مليار جنيه بالختام  3.9البورصة تواصل املسار الهابط و تخرس  -4

 22/10مليار جنيه  8.8%.. ورأس املال السوقي يفقد 1البورصة تغلق عىل تراجع   -5

 25/10  %3.5مليار جنيه يف الختام، ومؤرشها الرئييس يهبط   10.4البورصة تخرس  -6

 10/ 26مليار جنيه يف ختام جلسة االثن�    1.3البورصة تربح  -7

 27/10أزمة التجاري الدويل  انتهاءمليار جنيه يف الختام وسط   5.9البورصة تتعايف وتربح  -8

 28/10مليار جنيه  3.7" بخسائر الدويل يمدير “التجار استقالة أشواك  يالبورصة “تجن" -9

 دالالت التطورات املالیة: 

الجاري عيل تراجع ج�عي لكل املؤرشات، وخرس  البورصة املرصية تعامالت شهر أكتوبر  رأس املال   أنهت 

مليار جنيه خالل جلسات شهر أكتوبر قادها تراجع التجاري الدويل يف   13.3للبورصة املرصية بنحو  السوقي

 . األسبوع األخ� من التعامالت بسبب إقالة رئيسه م� تسبب يف حدوث تذبذب للسهم

 %2.2مليار جنيه، بنسبة انخفاض  605.4عند مستوى   وأغلق رأس املال السوقي 

الوقت نفسه نقرتب    الرئاسة األمريكية املقرر لها  ىف  انتخابات  من بداية األسبوع األخ� ىف سباق 

الذ قد يتسبب يف استمرار الرتاجع    األمرمطلع الشهر املقبل، م� قد يسبب تقلبات ىف أسواق املال العاملي،  

 .القادم� األسبوع�خالل 

ملنصبه جاء رسيعا حيث عوضت   الدويل  التجاريامتصاص توابع خرب ترك رئيس البنك    أن�كن القول   

% لتنهى 90ببورصة لندن خالل جلسة الجمعة املاضية خسائرها بنسبة    الدويل  التجاريالبنك    إيداعشهادة  

 .دوالرات وهو ما يعادل سعر السهم بالبورصة املرصية 4األسبوع عند سعر 

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/4059094
https://www.elfagr.com/4059094
https://www.elfagr.com/4059847
https://www.elfagr.com/4059847
https://www.elfagr.com/4060557
https://www.elfagr.com/4060557
https://www.elfagr.com/4061321
https://www.elfagr.com/4061321
https://alborsaanews.com/2020/10/22/1392970
https://alborsaanews.com/2020/10/22/1392970
https://www.elfagr.com/4064103
https://www.elfagr.com/4064103
https://www.albawabhnews.com/4170516
https://www.albawabhnews.com/4170516
https://www.elfagr.com/4065492
https://www.elfagr.com/4065492
https://www.elfagr.com/4066766
https://www.elfagr.com/4066766
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 مليار دوالر بنهاية يونيو 123.49% إىل 12.2رص يرتفع الدين الخارجي مل -1

 2015مليار جنيه زيادة ىف متويالت املرشوعات الصغ�ة منذ  201.7”: املركزي -2

 جنيه  مليار 2.5قرتاض املرصية للمطارات» تبدأ مفاوضات ال » -3

 مالي� دوالر 510السييس يصدق عىل اتفاقية التسهيالت اإلسالمية مع بنك أبو ظبي مببلغ  -4

 % لصغار املرب� ملرشوع البتلو 5وزارة الزراعة: قروض بفائدة تصل  -5

 املايض  املايل�واً ىف تحويالت املرصي� بالخارج العام  %10.4 -6

 % يف سبتمرب املايض 18ارتفاع املعروض النقدي  -7

 «مليون دوالر من «األورويب إلعادة اإلع�ر 50بنك القاهرة يعتزم الحصول عىل متويل  -8

 دالالت القطاع النقدي:  

 الدولي التجاريرئیس مجلس إدارة البنك  إقالة

القطاع    قياداته، عندما    املايضنهاية األسبوع    املرصيف شهد  لواحد من أهم    أقيلتغي�ا مفاجئا 

سنة، ليفقد القطاع واحدا    18، ملدة  الدويل  التجاريهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك  

 .من أنجح املديرين التنفيذي� ىف العقود األخ�ة 

واستخدم فيها صالحياته الجديدة التى منحها    املركزيبعد مالحظات أبداها البنك    اإلقالةجاءت    

 .صدر قبل شهر الذيله قانون البنوك الجديد 

 املركزيممهور بتوقيع نائب محافظ البنك  املركزيوقد تداولت وسائل اإلعالم خطاب من البنك  

ج�ل نجم، يكشف فيه إقالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك، نتيجة وجود مخالفات  

والتعلي�ت الرقابية، والقرارات الصادرة عن    املرصيفوالجهاز    املركزيجسيمة ألحكام قانون البنك  

عىل    ا�امليداملرصى واألعراف وامل�رسات املرصفية السليمة كشف عنها التفتيش    املركزيالبنك  

 .البنك

وأدت تلك األنباء إىل تراجع شهادات اإليداع الدولية للبنك ىف بورصة لندن مبا يصل إىل  

، إال أن تعامالت الجمعة شهدت ارتدادة قوية لشهادة اإليداع  املايض% ىف تعامالت الخميس  41

 .دوالر للشهادة 4.1ىف بورصة لندن ل�تد منها إىل مستوى 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-12-2-%d8%a5%d9%84%d9%89-123-49-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af/
https://alborsaanews.com/2020/10/19/1391993
https://alborsaanews.com/2020/10/19/1391993
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://alborsaanews.com/2020/10/26/1393857
https://alborsaanews.com/2020/10/28/1394421
https://alborsaanews.com/2020/10/28/1394421
https://www.elfagr.com/4066196
https://almalnews.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-50-%d9%85%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-50-%d9%85%d9%84/
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% خالل العام  7.96إىل    الدويل  التجاري املرصى رفع حصته ىف رأس�ل البنك    األهيليذكر أن البنك   

%، في� 6.55البنك متخطياً «ف�فاكس» الكندية واملالكة لنسبة    مساهميليصبح أكرب    الجاري

% من رأس�ل البنك، وجهاز أبو ظبى لالستث�ر حصة  0.334�تلك بنك «مرص» حصة تقدر بنحو  

4.5%.. 

عز العرب ليست ملخالفات البنك ك� قال بيان املركزي، حيث ينص القانون   قالةإ  أنمن الواضح   

 عند حدوث تلك املخالفات وذلك مل يحدث يف هذه الحالة.  اإلنذاراتأكرث من مستوي من  عىل

ويربهن عيل خطأ الزعم بوجود مخالفات تعي� املسئول عن الحوكمة بالبنك كبديل لعز العرب،   

 املسئول� عن املخالفات املزعومة حال وجودها.وهو أكرث 

النص القانو� الذي    إدراج  أنالخالفات مع عز العرب متداولة منذ أكرث من عام و�كن القول   

 به هو عز العرب.  األولكان املقصود  اإلدارةرؤساء مجالس   إقالةيجيز للبنك املركزي 

يف التأكيد عيل شبهات الفساد التي تالحق املعهد املرصي فضل السبق    إلصداراتتنويه هام: كان   

وزيرة االستث�ر السابقة وخاصة يف توسطها لتأجيل مديونيات مستحقة للبنوك وغ�ها وذلك يف 

 ).2013التقرير االسرتاتيجي ( االقتصاد املرصي بعد عام 

 % الشهور الثالثة األخیرة: 12.2الدین الخارجي یقفز بنسبة  

بنسبة    الخارجي ملرص  الدين  العام  12.2قفز  من  األخ�ة  الثالثة  الشهور  خالل  تقريبا    املايل % 

يونيو    123.49ليسجل    2019/2020 بنهاية  مليار دوالر ىف    111.29مقابل    املايضمليار دوالر 

 مليار دوالر.  12.2مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 

مليار دوالر ىف    108.699% من مستوى  14.79دل  وعىل أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي مبع 

 . وفق بيانات صادرة اليوم االثن� عن البنك املركزي املرصي. 2019يونيو 

%  11.6وعن تفاصيل املديونية، أشارت البيانات اىل ارتفاع الدين الخارجي طويل األجل مبعدل   

مليار    100.97مقابل    2020مليار دوالر بنهاية يونيو    112.6ليصل اىل    سنوي عىل أساس ربع  

 مليار دوالر.  11.65، بفارق بلغ 2020دوالر ىف مارس 

مليون دوالر ليسجل    549.5% بقيمة  5.3بين� تقلص الدين الخارجي قص� األجل بنسبة   

 مليارا خالل نفس فرتة املقارنة. 10.316مليار دوالر باملقارنة مع  10.866مستوى 

املركزي من الدين الخارجي خالل الربع األخ� من وطبقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك   

 مليار دوالر خالل الربع السابق عليه.  27.780مليار دوالر مقابل    27.885العام املايل املايض 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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وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خالل األشهر الثالث األخ�ة من العام املايل السابق   

مليار    60.404، مقابل  2020مليار دوالر نهاية يونيو    69.35مليار دوالر ليسجل    8.948بنحو  

 . 2020دوالر نهاية مارس 

 11.920ك� زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خالل الربع األخ� من العام املايل املايض نحو  

 مليار دوالر نهاية الربع السابق عليه.  8.252مليار دوالر مقابل 

لقطاعات اآلخرى طفيًفا خالل الثالثة أشهر األخ�ة من العام  يف ح� تراجعت الديون الخارجية ل 

مليار دوالر يف الثالثة أشهر السابقة    14.854مليار دوالر مقابل    14.331املايل املايض، لتصل إىل  

 عليه. 

   ةاألخیر ةثالثشهر الارتفاع الدین الخارجي يف األ أسباب

املايل املايض عىل    العام  الرابع من  الربع  الدويل    متويل�حصلت مرص خالل  النقد  من صندوق 

بنحو   الرسيع  التمويل  برنامج  عرب  دوالر هي   2.8أحده�  ملياري  بقيمة  واآلخر  دوالر،  مليار 

 مليار جنيه عىل مدار عام. 5.2الدفعة األوىل من اتفاق االستعداد االئت�� بقيمة 

مليارات دوالر يف مايو املايض. وذلك ضمن   5رص سندات يف األسواق الدولية بقيمة ك� باعت م 

 . إجراءاتها التحفيزية لدعم االقتصاد خالل أزمة كورونا

شهد تراجًعا يف الربع الثالث من العام املايل املايض ألول مرة منذ  الدين الخارجي ملرص  يذكر أن   

 سنوات ونصف. 4

التسهیالت املمنوحة للشرکات واملنشآت املتوسطة  زیادة حجم محفظة القروض و

 والصغیرة ومتناهیة الصغر

البنك    للرشكات   املركزيأعلن  املمنوحة  والتسهيالت  القروض  محفظة  حجم  زيادة  املرصى 

ديسمرب   من  الفرتة  خالل  الصغر  ومتناهية  والصغ�ة  املتوسطة  يونيو    2015واملنشآت  وحتى 

 .مرشوعا 246ألفا و 61استفاد منها أكرث من مليون ومليار جنيه  201.7، بنحو املايض

ىف تقرير له حصلت كالة أنباء الرشق األوسط عىل نسخة منه، إن    املركزيوذكر البنك   

الفرتة بلغ   مليار جنيه، استفاد منها    111.4حجم التمويل املمنوح للمرشوعات الصغ�ة خالل 

مليار    65ح للرشكات واملنشآت املتوسطة  مرشوع، في� بلغ حجم التمويل املمنو   968ألف و  113

 .مرشوعا 7984جنيه، استفاد منها 

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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حجم التمويل املقدم للمرشوعات متناهية الصغر بلغ خالل الفرتة من    إج�يلوأوضح التقرير أن   

 .مرشوعا 294ألفا و  939مليار جنيه، استفاد منها  25.3نحو  2020وحتى يونيو  2015ديسمرب 

يف توجيه التمويل مل يقترص عىل فئة معينة من الرشكات األكرب حج�، بل شمل   ونبه إىل أن الرتكيز 

يف   األثركافة أنشطة املرشوعات الصغ�ة ومتناهية الصغر بجانب املتوسطة، وهو ما كان له أكرب  

 .توف� فرص العمل وخفض نسب البطالة خالل الفرتة

من حجم التمويالت املمنوحة بنسبة    استحوذ عىل النسبة األكرب  الخدميولفت إىل أن القطاع   

 67.1% وبقيمة  33.3مليار جنيه ، تاله القطاع الصناعي بنسبة    73.6% بقيمة بلغت  36.5بلغت  

% من  19مليار جنيه شكلت بنسبة   38.3مليار جنيه، ثم القطاع التجاري بحجم متويالت بلغت 

الزراعي   القطاع  وكانت حصة  املمنوحة،  التمويالت  بقيمة    % من11.2حجم  التمويالت  حجم 

 .مليار جنيه 22.7بلغت 

وبحسب التوزيع الجغرايف للمناطق املستفيدة من التمويالت املمنوحة لقطاع الرشكات الصغ�ة   

الفرتة من ديسمرب   الصغر خالل  يونيو    2015واملتوسطة ومتناهية  البنك  2020وحتى  أوضح   ،

% بلغت  31.4أن محافظة القاهرة كان لها نصيب األسد من تلك التمويالت بنسبة بلغت    املركزي

 .مليار جنيه  63.4قيمتها 

وجاءت محافظة الجيزة ىف املرتبة الثانية من حيث الحصول عىل التمويالت لقطاع املرشوعات   

بلغت   بنسب  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  وبقيمة  15.5الصغ�ة   %31    ، جنيه  ثم  مليار 

 .%6.6مليار جنيه بنسبة بلغت  13.3 اإلسكندرية

أن محافظة الرشقية جاءت ىف املرتبة الرابعة بقيمة متويالت بلغت    املركزيوأوضح تقرير البنك   

% من حجم التمويالت املمنوحة خالل الفرتة، تالها محافظة  5.5مليار جنيه، شكلت نسبة    11.2

مليار جنيه شكلت نسبة    8.8  أسيوط%، ثم محافظة  4.4مليار جنيه ونسبة    10.5الدقهلية بقيمة  

4.1%. 

وبلغت حصة محافظة املنوفية من حجم التمويالت املمنوحة لقطاع الرشكات الصغ�ة واملتوسطة   

مليار جنيه بنسبة    8.2نحو    2020وحتى يونيو    2015ومتناهية الصغر خالل الفرتة من ديسمرب  

مليارات جنيه    6%، ثم املنيا بقيمة  3.5نيه بنسبة  مليار ج  7.1% ومحافظة الغربية  3.5بلغت  

 36.1%، في� استحوذت باقي املحافظات عىل  2.9مليار جنيه بنسبة    5.9% وسوهاج  3بنسبة  

 .%17.9مليار جنيه بنسبة بلغا 

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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 ارتفاع تحویالت املصـریین العاملین بالخارج

- 2019العامل� بالخارج خالل السنة املالية  أظهرت البيانات األولية ارتفاع تحويالت املصـري�   

مليار دوالر (مقابل نحو    27.8لتسجل أعىل مستوى تاريخي لها بلغ نحو    %10.4مبعدل    2020

 .مليار دوالر خالل السنة املالية السابقة) 25.2

% لتصل  33.7مبعدل    2020ك� ارتفعت تحويالت املصـري� العامل� بالخارج خالل شهر يونيو   

 .)2019مليار دوالر خالل شهر يونيو  1.9مليار دوالر (مقابل نحو  2.6ىل نحو إ

أبريل/يونيو    الفرتة  خالل  بالخارج  العامل�  املصـري�  تحويالت  تراجعت  بالذكر   2020وجدير 

مليار دوالر خالل نفس الفرتة من    6.9مليار دوالر (مقابل نحو    6.2لتسجل نحو    %10.5مبعدل  

 .)العام السابق

  

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

 %1.8% من الناتج املحىل والفائض األوىل 7.9 املايضعجز موازنة العام  -1

  حس� أوضاع املعلم�مليار جنيه مرشوع قانون ت 6.1بتكلفة  -2

 مليار دوالر استث�رات األجانب ىف سوق الدين املرصى  20معيط»: أكرث من » -3

  دالالت املالیة العامة: 

 مشروع قانون تحسین أوضاع املعلمین بالتعلیم العام واألزهري:  

ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء مالمح مرشوع قانون تحس� أوضاع  استعرض مركز املعلومات   

 .املعلم� بالتعليم العام واألزهري والذي وافق عليه مجلس الوزراء متهيًدا لعرضه عىل الربملان

يتضمن مرشوع القانون إصالحات هيكلية لألجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذلك إنشاء صندوق   

جت�عية واملالية للمعلم�؛ مبا يُسهم يف تحس� األوضاع املالية لجميع القامئ� عىل العملية  للرعاية اال 

 .التعليمية

مليون معلم، وقد بلغت تكلفة اإلصالحات الهيكلية    ٢,١وسيصل عدد املعلم� املستفيدين من القانون   

 .مليار جنيه ٦,١لتحس� أجور املعلم� 

  وبلغت   جنيه  مليار  ٢,٣  سنوية   بتكلفة  النقل  امتحانات   مكافأة  يف    % ٢٥القانون زيادة  ك� شمل مرشوع   

  رياض   مبرحلة معلم  ألف   ٣١٥  لـ   جنيه  مليار ١,٥  الجامعي   قبل  التعليم  تطوير  لحافز  السنوية  التكلفة

 .األطفال

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/18/1391747
https://alborsaanews.com/2020/10/18/1391747
https://almalnews.com/%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%81%d8%a9-6-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b4/
https://alborsaanews.com/2020/10/26/1393595
https://alborsaanews.com/2020/10/26/1393595
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 رابعًا: القطاع الخارجي 

 الحايل تراجعاً ىف صادرات “الزجاج” خالل العام   %40 -1

 شهور  8مليار دوالر قيمة صادرات الحاصالت الزراعية خالل  1.677وزارة التجارة:  -2

 أشهر 8مليار دوالر صادرات «مواد البناء» خالل  3.9 -3

 مليار دوالر حجم االستث�رات األمريكية يف مرص  21.8وزيرة التجارة:  -4

 أشهر 8مليار دوالر خالل  2.2ر الكر�ة تقفز لـ صادرات مرص من الذهب واألحجا -5

 مليون دوالر صادرات مرص من قطاع الطباعة والتغليف  550 -6

 املايضمليار دوالر العام    1.05ب� مرص والجزائر إىل  التجاريانخفاض التبادل  -7

 2019مليار دوالر خالل  3.8ب� مرص واإلمارات إىل  التجاريارتفاع التبادل  -8

 دالالت القطاع الخارجي 

 ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراریات: 

التقرير    املجلس    الشهريكشف  عن  البناء  التصديريالصادر  من    ملواد  حول    األرقاممجموعة 

 صادرات القطاع وجاءت اهم بياناته ك� ييل:  

مليار    3.958سجل نحو  ارتفعت صادرات مرص من مواد البناء والحراريات والصناعات املعدنية، لت 

مليار دوالر خالل    3.271، مقابل  الجاريدوالر خالل الفرتة من «يناير حتى أغسطس» من العام  

 %21لتحقق �واً بنسبة  املايضالفرتة نفسها من العام 

، الجاريأشهر األوىل من العام    8الـ  % خالل  76زيادة صادرات الُحىل واألحجار الكر�ة بنسبة    

 .2019مليار دوالر خالل الفرتة نفسها من   1.2مليار دوالر، مقابل  2.2لتسجل نحو 

مليون دوالر، مقابل    212% لتصل إىل  13ارتفاع صادرات قطاع املواد املحجرية واملعدنية بنسبة    

 .مليون دوالر 268

ارتفاع صادرات الجسور والصهاريج والخزانات واألسالك واملسام� من الحديد الصب   

مقابل    170لتسجل   دوالر،  �و    106مليون  بنسبة  دوالر  صادرات 60مليون  صعدت  ك�   ،%

 %10مليون دوالر بنسبة �و  3.8مليون دوالر مقارنة بنحو  4.2املواس� لتسجل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/21/1392594
https://alborsaanews.com/2020/10/21/1392594
https://alborsaanews.com/2020/10/24/1393275
https://alborsaanews.com/2020/10/22/1392965
https://amwalalghad.com/2020/10/24/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%aa-6/
https://www.elfagr.com/4060633
https://www.elfagr.com/4060633
https://www.elfagr.com/4060633
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%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%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%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%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%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%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7/
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املقابل، سجل    العام    باقيوىف  (يناير: أغسطس) من  الفرتة من  قطاعات املجلس تراجعاً خالل 

 :الجاري

مليون دوالر خالل    497مليون دوالر مقابل    365لصلب نحو  حيث سجلت صادرات الحديد وا 

 %26، لترتاجع بنسبة املايضالفرتة نفسها من العام 

مليون دوالر  122مليون دوالر، مقابل  99وتراجعت صادرات النحاس ومصنوعاته، لتسجل نحو  

نيوم بنسبة  %، ك� انخفضت صادرات األلوم19لتهبط بنسبة    املايضخالل الفرتة نفسها من العام  

 .مليون دوالر 371مليون دوالر مقابل  331% لتسجل نحو 11

 140مليون دوالر مقابل    121%، لتسجل نحو  13وانخفضت صادرات الرخام والجرانيت بنسبة   

مليون    78% لتسجل  30%، ك� هبطت صادرات الس�اميك بنسبة  13مليون دوالر لترتاجع بنسبة  

 .املايضمليون دوالر خالل الفرتة نفسها من العام  111دوالر، مقابل 

الصحية خ  األدوات  صادرات  لتسجل  وتراجعت  أغسطس)،  (يناير:  الفرتة  دوالر    78الل  مليون 

العام    91مقابل   الفرتة نفسها من  العازلة إىل  املايضمليون دوالر خالل  املواد   15، وانخفضت 

 %20مليون دوالر بنسبة تراجع  19مليون دوالر مقابل 

إىل    األسمنت  مقابل    90وانخفضت صادرات  دوالر  دوالر، مرتاجعة    111مليون  بنسبة  مليون 

إىل  19 الزجاج  صادرات  انخفضت  ك�  مقابل    %204،  دوالر  برتاجع   268مليون  دوالر  مليون 

 .%24بنسبة 

نحو    مسلحة  غ�  وصفائح  ألواح  صادرات  مقابل    17وسجلت  دوالر  دوالر،    29مليون  مليون 

مليون دوالر برتاجع    14مليون دوالر ىف مقابل    12وحققت صادرات مصنوعات األسمنت نحو  

خالل الفرتة نفسها من    0.790مليون دوالر مقابل    0.726وسجلت صادرات ألياف املعادن    %،17

 .املايضالعام 

  

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 :خامسا

 2023-2022% يف 5.8البنك الدويل يتوقع ارتفاع �و االقتصاد املرصي إىل  -1

 2021 املايلتراجًعا بأرباح “اإلسكندرية للحاويات” الربع األول من العام  %34 -2

 املستورد” ” واستقرار” البلديجنيه ارتفاعاً ىف سعر طن “الفول  1000 -3

 الحايل % العام املايل 9.5ويل يتوقع ارتفاع معدل التضخم يف مرص إىل  البنك الد -4

 املايض% زيادة ىف إنتاج مرص من الصلب الخام بنهاية سبتمرب  6 -5

 لزراعي يف االقتصاد املرصينسبة مساهمة القطاع ا15 %  -6

 دالالت القطاع الحقیقي:  

الوفیات الناتجة عن حوادث   زیادة اإلنفاق یلع الطرق ساهم يف انخفاض أعداد 

 :2020الطرق خالل عام 

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إن اتجاه الدولة إىل زيادة اإلنفاق عىل الطرق   

ساهم يف انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خالل    2018منذ عام  والكباري يف مرص  

 .2020عام  

تجلت نتائجه يف أخر عام�    ةضخه من استث�رات عىل الطرق والكباري يف األربع سنوات املاضي  مما ت   

-   2019باملائة يف عام    44، وبنسبة  2019-   2018باملائة، يف    5لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة  

2020. 

"  2020 –  2018وتابعت الوزيرة، أنه بزيادة معدل التغ� يف االستث�ر عىل الطرق والكباري من عام " 

 .باملائة 46باملائة، انخفض معدل تغ� عدد وفيات حوادث الطرق إىل  97إىل 

، موضحة  وأكدت السعيد أن الدولة أولت اهت�ًما كب�ًا بقطاع النقل ومن ضمنه شبكة الطرق والكباري 

، لرتتفع نسبة االستث�رات  2018مليار جنيه عام    14أن االستث�رات يف الطرق والكباري بلغت نحز  

الوفيات 2020مليار يف    28، ثم إىل نحو  2019مليار جنيه يف    26إىل   انخفاض أعداد  ، مبا ساهم يف 

 .2020آالف متويف يف   7، و2019ألف يف  12الناجمة عن حوادث الطرق إىل 

الدولة،  وأك  القطاعات يف خطة  أهم  أحد  باعتباره  النقل  قطاع  أهمية  التخطيط  وزيرة  دت 

وذلك الرتباطه بالخدمات التى يشعر بها املواطن بشكل مبارش من خالل املرشوعات القومية للطرق، 

والكباري، وخطوط مرتو األنفاق والسكك الحديد ومرشوعات الهيئة املرصية لسالمة املالحة البحرية  

 .�ها من الخدماتوغ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/19/1392184
https://alborsaanews.com/2020/10/19/1392184
https://alborsaanews.com/2020/10/18/1391877
https://alborsaanews.com/2020/10/18/1391877
https://alborsaanews.com/2020/10/18/1391859
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 ارتفاع إنتاج مصر من الصلب الخام: 

، مقابل الجاريأشهر من العام    9مالي� طن، خالل أول    6ارتفع إنتاج مرص من الصلب الخام إىل   

 .%6.6، بزيادة املايضمليون طن خالل الفرتة نفسها العام  5.5

من   العامليية، انخفض اإلنتاج دولة ملنظمة الصلب العامل 64ووفقا لتقارير اإلنتاج، التى قدمتها  

مليار طن    1.4، مقابل  الجاريمليار طن، خالل أول تسعة أشهر من العام    1.3الصلب الخام إىل  

 .%3.2، برتاجع نسبته املايضخالل الفرتة نفسها العام 

مالي�   409مليون طن مقابل    3.1كشف التقرير عن انخفاض حجم إنتاج ليبيا من الصلب إىل   

مليون طن خالل    إج�يل%، ب49%، وتراجع إنتاج قطر من الصلب بنسبة  26.4ع نسبته  طن، برتاج

 .مليون طن خالل الفرتة نفسها العام املايض 2سبتمرب) مقابل  -الفرتة (يناير

مليون طن، خالل الشهور   5.4  إج�يل%، ب15وانخفض إنتاج اململكة العربية السعودية بنسبة   

مليون طن، ومل تسلم اإلمارات من موجة الرتاجعات،    6.3، مقابل  الجاريالتسعة األوىل من العام  

مليون    2.4مليون طن، مقابل    2إنتاجها من الصلب،    إج�يل%، وبلغ  18وحققت تراجعا بنسبة  

 .طن

 .%9.3مليون طن بارتفاع  19مليون طن، مقابل  20.8وارتفع إنتاج الصلب ىف إيران إىل  

ا من الصلب الخام، خالل أول تسعة أشهر من العام، مليار طن وبلغ إنتاج مجموعة دول آسي  

%، وسجل إنتاج مجموعة 0.2مليون طن خالل الفرتة نفسها العام املايض، بزيادة    999.5مقابل  

 .%1.9مليون طن برتاجع نسبته  29.8مليون طن مقابل   29.2دول الرشق األوسط 

مليون    10.8مالي� طن، مقابل    9سجل  %، لي16.1وتقلص إنتاج مجموعة دول أفريقيا بنسبة   

 .%14مليون طن برتاجع  31.6مليون طن، مقابل  27.2طن، وأنتجت دول أمريكا الش�لية 

 .مليون طن 121مليون طن، مقابل  99.3% ليصل إىل  18وانخفض إنتاج دول االتحاد األورويب  

األويل من العام، مقابل    مليون طن، خالل الشهور التسعة   26ارتفع إنتاج تركيا من الصلب إيل   

 .%2مليون طن خالل الفرتة نفسها العام املايض، بزيادة  25.2

بنسبة    روسيا  إنتاج  تراجع  ليصل1.4بين�  مقابل    %53.2  طن،   54مليون طن  مليون 

 .%6.5مليون طن بانخفاض نسبته  16.4مليون طن مقابل  15.3وتراجع إنتاج أوكرانيا ليسجل 

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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 ا: أخري دسسا

 سنوات  4ألف فدان يف  1151.تقریر حکومي: استصالح 

 دالالت أخري:

عامي   من  الفترة  استصالحها خالل  تم  التي  األراضي  مساحات    2015- 2014ارتفاع 

 .2018- 2017وحتی نهایة عامي 
- 2014كشف تقرير حكومي، ارتفاع مساحات األرايض التي تم استصالحها خالل الفرتة من عامي   

 .2018- 2017وحتى نهاية عامي  2015

التقرير الحكومي، فإن الحكومة استطاعت خالل الفرتة من عام    وحتى    2015-2014وبحسب 

 .ألف فدان 151.1، استصالح 2018- 2017نهاية عام 

ألف فدان،   59.2بلغت    2017-2018يف عام    أرايضوأشار التقرير إىل أنه تم استصالح مساحة   

 .ألف فدان  83.9تم استصالح مساحة  2016-2017ويف عام 

لًفا، ويف العام السابق  أ   38.5نحو    2016  –  2015بلغ حجم األرايض التي تم استصالحها يف عام  و  

 .ألف فدان 14.5له، بلغ حجم املستصلح 

ألف فدان، ويف العام السابق    22.6نحو    2013-2014وبلغ حجم املستصلح من األرايض خالل عام   

 .لًفا فقطأ  39.0ستصلح من األرايض استقر حجم امل 2012- 2011لًفا، ويف عام  أ  22.9له بلغ 

 تأسيس رشكة الريف املرصي- 

، رشكة تنمية الريف املرصي املسئولة عن مرشوع املليون ونصف 2014وأسست الحكومة يف عام   

تطرح   التى  الوحيدة  الجهة  لتكون  فدان..  الشباب    أرايضاملليون  من  الراغب�  جميع  أمام 

 .يل أرايض، دون التقيد مبوعد طرح مع�والرشكات الكربى، االستث�ر والحصول ع

 طرق الحصول عىل أرايض زراعية  

 .ىف املليون ونصف املليون فدان، يتم بأسبقية الحجز والحضور األرايضتخصيص 

 .ورسعة إنهاء إجراءات تأسيس الرشكة بالنسبة لصغار املستثمرين

تأسيس رشكة تضم عىل   وتشرتط رشكة تنمية الريف املرصي لتخصيص أرايض لصغار املستثمرين،

 .أفراد 10األقل 

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%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-151-1-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%81%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-4-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7/
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% من إج�يل قيمة األرايض املخصصة  25فرًدا، وأن يصل رأس مال الرشكة    23وال يزيد عدد أعضائها عىل  

 .فدانا 230والتي ال تقل عن 

  .% دفعة تعاقد 5وعقب انتهاء تأسيس الرشكة يتقدم املالك بطلب لتخصيص األرايض، وعليه يتم سداد  

مرور   بعد  القيمة  باقي  ويبدأ سداد  م�ثلة،  مالية  دفعة  يتم سداد  األرايض  ملكية  عقد    3وبتسليمه 

 .عاما إذا كان بها برئ جويف 12إذ كانت األرايض املخصصة بدون آبار، أو عىل  .سنة 13سنوات، ملدة 

ىف ح� تشمل الثانية    .األرايضوتتعامل الرشكة مع كبار املستثمرين، من خالل طريقت�، األوىل هي رشاء  

محددة لفرتة  االنتفاع  حق  لنظام  وفقا  األرايض  عىل  استصالح    .الحصول  االثن�  ىف  من 60ويشرتط   %

ويشرتط يف رشاء األرض أال تقل املساحة املطلوبة عن    .سنوات من بداية االستالم  3األرايض خالل فرتة  

 .% دفعة تعاقد5فدان، يسدد املستثمر فيها  1000

ألف   500ونفس النسبة عند االستالم، ويف طريقة حق االنتفاع يشرتط فيها أال تقل مساحة األرايض عن  

 .فدان

 نصيب الفرد السنوي املستهلك من اإلنتاج الزراعي  

يف سياق متصل، أشار التقرير هيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إىل أن نصيب الفرد املستهلك سنويا  

وارتفع حجم    .2017كم بنهاية    261، مقارنة بـ  2018كيلو جرام يف نهاية    239.4ض إىل  من الحبوب انخف

كم خالل نفس   28.1كم جرام، مقارنة    29.3املستهلك السنوي من املحاصيل الشتوية للفرد الواحد إىل  

كم    5.1كم، مقارنة بـ    5.3نحو    2018وبلغ نصيب الفرد من املحليات والعسل خالل عام    .الفرتة السابقة

 21.8، نحو  2018في� بلغ نصيب الفرد املستهلك سنويا من البصل والثوم خالل عام    .يف العام السابق

 .2017كم يف عام  20.7كم جرام، مقارنة بـ 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
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