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 2020- 2019% تراجعا فی دعم املواد البترولیة خالل 77 
 ة ملیار جنیها حصیلة جدیة التصالح یلع مستوي الجمهوری  14التنمیة املحلیة:  

 والسوالر  80% إلجمالي استهالك السوق املحلیة من بنزین  16تراجع  
 ملیارات جنیه  10اقتصادیة قناة السویس” تحصل یلع تمویل بقروض قیمتها  

 ملیار جنیه زیادة مساندة من “املرکزي” للبنوك العام املالي املاضي  27 

 % 8.5% بدًال من 7.75البرید تخفض سعر الفائدة یلع حسابات التوفیر لتصبح  

 ل لقناة السویس تخفیضًا لرسوم عبور ناقالت البترول القادمة من الشما %48 

 أشهر  9ملیون جنیه خالل  521.4“السویس لألسمنت” تتکبد  

 أشهر  9% خالل 92.5أرباح “الشرق األوسط للزجاج” تتراجع  
ملیار یورو من بنك االستثمار  1.7التعاون الدولي: توفیر تمویالت تنمویة بقیمة  

 2020األوروبي منذ ینایر 

 

 

 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: 

- 11/ 16يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�

 ، وذلك عىل النحو التايل: 2020/ 11/ 30

 أوًال: التطورات املالیة:

 11/ 16جماعي لمؤشراتها    ارتفاعمل�ار جن�ه وسط  3.1البورصة تر�ح   -1
 17/11�الختام .. رغم تراجع التجاري الدولي مل�ار جن�ه  5.9البورصة تعمق مكاسبها وتر�ح  -2
 18/11مل�ار جن�ه �ختام جلسة األر�عاء  3.2البورصة تخسر   -3
 22/11 %70.3ت�این أداء مؤشرات البورصة عند اإلغالق .. ومؤشرها الرئ�سي ینخفض   -4
 23/11مل�ار جن�ه في ختام جلسة اإلثنین  3.2البورصة المصر�ة تر�ح   -5
 24/11مل�ار جن�ه �ختام تعامالت جلسة الیوم الثالثاء  6البورصة تر�ح   -6
 25/11%في ختام التعامالت 0.65مل�ار جن�ه .. ومؤشرها "الرئ�سي" �صعد  6.8البورصة تر�ح   -7
 11/ 26% في ختام جلسة الخم�س 0.79البورصة تتراجع  -8
 29/11مل�ار جن�ه   1.7فاع جماعي �مؤشرات البورصة في ختام التعامالت.. و"السوقي" یر�ح ارت -9

 دالالت التطورات املالیة: 

مل�ار جن�ه خالل األسبوع المنتهى   12.3رغم تراجع إجمالي ق�مة التداول �البورصة المصر�ة إلى    
�السیولة دائمًا في هذه الفترة وتوفیرها لهذه   االحتفاظأع�اد المیالد ، حیث �حاول األجانب    اقتراب تزامنًا مع  

  الو�ائي أنه تسود حالة التفاؤل بین المتعاملین �البورصة المصر�ة نت�جة تطور الوضع    إال المناس�ة السنو�ة،  
قرب انتهاء تأثیرات الو�اء على االقتصاد،   لجائحة �ورونا محلً�ا وعالمً�ا بتحقیق اللقاحات لفعال�ة �بیرة ما �عنى

 .ما �مثل فرصة للمستثمر�ن الراغبین فى بناء مراكز شرائ�ة �أسعار زهیدة
  14هذا التفاؤل أدي الي جذبت صنادیق االستثمار فى األسواق الناشئة ما یتجاوز أكثر من  

 نانش�ال تا�مز». «فای مل�ار دوالر من االستثمارات خالل األسبوعین الماضیین، وفقًا لـ
و�الفعل فقد أنهت مؤشرات البورصة جنى األر�اح سر�ًعا لتعاود الصعود مرة أخري محققة  

 .الماضي فقط األسبوعمل�ار جن�ه خالل  7أر�اح فاقت 
الحالي للبورصة انتقال السیولة بین أسهم المؤشر و�عضها    األداءومن المالحظات الهامة في   

 .ت�این شدید بین مكوناته، عكس الفترة السا�قةما أدى إلى  الحاليفى الوقت 

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/4079146
https://www.elfagr.com/4079146
https://www.elfagr.com/4079882
https://www.elfagr.com/4079882
https://www.elfagr.com/4080594
https://www.elfagr.com/4080594
https://www.elfagr.com/4083177
https://www.elfagr.com/4083177
https://www.elfagr.com/4083937
https://www.elfagr.com/4083937
https://www.elfagr.com/4084704
https://www.elfagr.com/4084704
https://www.elfagr.com/4085505
https://www.elfagr.com/4085505
https://www.albawabhnews.com/4197901
https://www.albawabhnews.com/4197901
https://www.elfagr.com/4087938
https://www.elfagr.com/4087938
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 ثانیًا: القطاع النقدي

 ””مصر ” واألهليمل�ارات جن�ه من “  10اقتصاد�ة قناة السو�س” تحصل على تمو�ل �ق�مة “ -1
 الماضي  المالي” للبنوك العام المر�زي جن�ه ز�ادة فى القروض والودائع المساندة من “ مل�ار 27 -2
 الماضي يالمال% العام 65تتراجع  المر�زي خسائر البنك  -3
مل�ار یورو من بنك االستثمار األورو�ي منذ ینایر    1.7التعاون الدولي: توفیر تمو�الت تنمو�ة �ق�مة   -4

2020 
 %8.5% بدًال من  7.75ة على حسا�ات التوفیر لتص�ح البر�د” تخفض سعر الفائد “ -5

 دالالت القطاع النقدي:  

 ارتفاع أرصدة الودائع والقروض املساندة من البنك املرکزي للبنوك:  

مل�ار جن�ه بنها�ة    127.8ارتفعت أرصدة الودائع والقروض المساندة من البنك المر�زي للبنوك إلى   
 .مل�ار جن�ه 26.8، بز�ادة 2019ه بنها�ة یونیو  مل�ار جن�  101یونیو الماضي مقابل 

بین    الفترة  خالل  المساندة  والقروض  الودائع  سداد  البنوك  على  .  2038و  2020  عاميو�ستحق 
، وهى الق�مة نفسها التى �انت مستحقة 2026مل�ار جن�ه حتى عام    56.288و�ستحق على البنوك سداد  

 .2019فى نها�ة یونیو 
تسدد    2030وحتى    2026ومنذ    أن  بدًال من    44�جب  بین    26مل�ار جن�ه  وما   2030مل�اًرا، 

مل�ارات    10�جب سداد    2038و  2036ا بین  مل�ار، وم  7.5مل�ار جن�ه بدًال من    17.5�جب سداد    2036و
 .2019جن�ه، وهى الق�مة نفسها مستحقة السداد بنها�ة یونیو  

مل�ار، والقروض �ضمان أوراق    2.71مل�ار جن�ه مقابل    2.89ف�ما زادت القروض للبنوك بدون ضمانات إلى  
مل�ار جن�ه    3.72أخرى  وقد سجلت القروض �ضمانات    .مل�ار  23.1مل�ار جن�ه مقابل    23.88مال�ة إلى  

 .مل�ار 2.89مقابل  

 : املاضي% خالل العام املالي 65تراجع خسائر البنك املرکزي 

مل�ار    10.7، لتصل إلى  الماضي% خالل العام المالي  65تراجعت خسائر البنك المر�زي   
 .2019- 2018  الماليمل�ار جن�ه خالل العام  30.7جن�ه مقابل 

مل�ار جن�ه، بدًال من    17.2افى الدخل من العائد الى فائض  وجاء التراجع مدعومًا بتحول ص 
مل�ار جن�ه مقابل    111.4ملیون جن�ه، �عد نت�جة انخفاض مدفوعات الفوائد    871صافى تكلفة �ق�مة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://beta.alborsanews.com/2020/11/25/1401681
https://beta.alborsanews.com/2020/11/25/1401681
https://beta.alborsanews.com/2020/11/23/1401123
https://beta.alborsanews.com/2020/11/23/1401123
https://beta.alborsanews.com/2020/11/23/1401075
https://beta.alborsanews.com/2020/11/19/1400190
https://beta.alborsanews.com/2020/11/19/1400190
https://alborsaanews.com/2020/11/12/1398365
https://alborsaanews.com/2020/11/12/1398365
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  145.4مل�ار جن�ه مقابل    128.6مل�ار جن�ه، لكن تراجع إیرادات الفوائد لدى البنك المر�زي إلى    146.3
 .ارتفاع أكبر فى صافى الدخل من الفوائد مل�ار جن�ه حد من 

  10.78مل�ار جن�ه، لكنه تحول إلى خسائر �ق�مة    19.8وسجل البنك ر�ح قبل خصم الضرائب �ق�مة   
 .مل�ار جن�ه 30.65مل�ار جن�ه �عد خصم الضرائب التى بلغت ق�متها  

مل�ار    17.2ك�ة إلى  مل�ار جن�ه، ف�ما ارتفعت حقوق المل  21.6واستقر رأسمال البنك المر�زي عند   
مل�ار جن�ه،    39.7مل�ار جن�ه إلى    11مل�ار جن�ه، رغم ارتفاع فروق تقی�م الذهب من    1.2جن�ه بدًال من  

 .مل�ار جن�ه 23.96مل�ار جن�ه مقابل    54.69وذلك نت�جة ز�ادة ارتفاع الخسائر المرحلة إلى 
�ة الذهب في سوق لندن سعر  % من سعر أوق90تم تقی�م الذهب المودع �غطاء اإلصدار بنس�ة   

تؤول الفروق الناتجة عن إعادة تقی�م الذهب   أن(فى نها�ة �ل شهر و�ذا في نها�ة �ل سنة مال�ة على    اإلقفال
المر�زي   البنك  إدارة  مجلس  لقرار  وفقًا  المر�زي  البنك  �میزان�ة  الملك�ة  حقوق  (إلى  خسارة   / ر�ح  �الكامل) 

 .2020- 6- 28بتار�خ   1600/2020المصري رقم 
 

  

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

 ” نت�جة فروق تقی�م مدیون�ة �العملة األجنب�ة ي المر�ز ” مل�ارات جن�ه على “المال�ة” لـ  209 -1
 يمل�ار جن�ه فائض أول 105.5سجلت  الماضي  الماليموازنة العام  -2
 مل�ارات جن�ه ق�مة المخالفات الجمر��ة العام الماضي  8نجم:   -3
 2020- 2019% تراجعا فى دعم المواد البترول�ة خالل  77الوزراء”: “ -4
 % في الر�ع األول 46دعم المواد البترول�ة �مصر یه�ط   -5

 دالالت املالیة العامة: 

تعتز سداد  املالیة  األجنبیة    209م  بالعملة  مدیونیة  تقییم  فروق  جنیه  ملیارات 

 ."املرکزي"لصالح 

لسداد    إبرام بروتو�ول  المال�ة  األجنب�ة    209تعتزم وزارة  �العملة  مدیون�ة  تقی�م  مل�ارات جن�ه فروق 
 .ي"المر�ز "لصالح 

، أن فروق التقی�م المدینة ناتجة عن إعادة تقی�م أرصدة األصول وااللتزامات  المر�زي وأوضح البنك   
 .ذات الطب�عة النقد�ة �العمالت األجنب�ة

علیتها �مدیون�ة على وزارة المال�ة، التى تتعلق بتطبیق نص االتفاق�ة المبرمة بین  وأضاف أنه تمت ت 
�شأن معالجة أرصدة حسا�ات إعادة الجدولة فى    2008یونیو    30المصرى فى    المر�زي وزارة المال�ة والبنك  

  209.8تها  تجاوزت ق�م   والتيالمصرى،    المر�زي نطاق اتفاقات نادى �ار�س وفروق التقی�م �سجالت البنك  
 .الماضيمل�ار جن�ه فى یونیو 

مل�ار    2.4أضاف أنه تم تخف�ض فرق إعادة التقی�م �إصدار سند على الخزانة العامة للدولة �مبلغ   
 .2020-9- 29سنوات وفقًا لخطاب وز�ر المال�ة بتار�خ    10لمدة    2019% بتار�خ یولیو  7جن�ه �سعر عائد  

بتار�خ    المال�ة  وز�ر  لخطاب  لمعالجة    2020-9- 29وط�قًا  توق�عه  مزمع  بروتو�ول  هناك مشروع 
مل�ارات جن�ه على مدار   209متضمنًا سداد الرصید الذى یبلغ    الماضيرصید حساب فرق إعادة التقی�م یونیو  

سندات �معدل عائد    10مدة �ل منها    ة متساو�سنة تصدر من خاللها وزارة المال�ة سندات �ق�م    15
السداد  7  سنوي  الموازنة    جزئيال% مع جواز  ت�عًا إلمكان�ات  نها�ة مدتها  السندات قبل  لهذه  والكلى 

 .العامة للدولة
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://beta.alborsanews.com/2020/11/24/1401105
https://beta.alborsanews.com/2020/11/21/1400565
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1400036
https://beta.alborsanews.com/2020/11/17/1399516
https://beta.alborsanews.com/2020/11/17/1399516
https://alborsaanews.com/2020/11/29/1402283
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 رابعًا: القطاع الخارجي 

 2020شهور من   10دوالر صادرات “الصناعات الك�ماو�ة واألسمدة” خالل  مل�ار 4.15 -1
 شهور  6مالیین دوالر حجم الت�ادل التجاري بین مصر و�ین�ا خالل   303التمثیل التجاري”  -2
 2019% ز�ادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النیل عام 1.4المر�زي لإلحصاء:  -3
 2019لمصر خالل  اإل�طال�ةیورو ق�مة الصادرات   مل�ار 2.4 -4
 شهور  9مل�ار دوالر ق�مة صادرات المال�س الجاهزة خالل   1.01 -5
 ملیون یورو  89على تنفیذ برامج تمو�ل�ة �ق�مة    ألماني مصري سفیر مصر ببرلین: اتفاق  -6
 "معمل التكر�ر "ملیون دوالر �سبب  200تراجع الصادرات الكور�ة لمصر من الدیزل  -7

 دالالت القطاع الخارجي

 ارتفاع قیمة الصــادرات املصریة لدول حــوض النیل 

بین مصـر ودول    التجاري أوضح الجهاز المر�زي للتعبئة العامة واإلحصاء في نشرته السنـو�ة ”التبـادل   
السودان  "واردات) مع دول حوض النیل    –” والتي تتنــاول حجـــم التجــارة (صادرات  2019حـوض النیـل عـام  

 وجاء أهم ما فیها �ما یلي:  –  "إر�تر�ا – بروندي –وانـــدا ر  –تنزان�ا    –�ین�ا  –الكونغو  –أوغندا  –أثیو��ا  –
مقابـل    2019ملـ�ار دوالر عــام    1,22لدول حــوض النیل لتبلغ  اظهر الجهاز ارتفاع ق�مة الصــادرات   

 . %1,4بنسبــة ز�ادة   2018مل�ار دوالر عام   1,20
مل�ار    0,67مقابـل    2019مل�ار دوالر عــام    0,64ق�مــة الـواردات مـن دول حــوض النیل    إجماليبلغ   

 .%4,6بنس�ة انخفاض   2018دوالر عام 
  399,3مقابـــل    2019ملیون دوالر عـــام    465,5مرتبــة األولــى للصادرات �ما ق�متـه  وجـاءت السـودان فـى ال 

 %. 16,6بنس�ه ز�ادة  2018ملیون دوالر عام  
و�ان أهم األصناف التى تم تصدیرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البالست�ك)،    

  2019ملیون دوالر عام    345,9ى المرت�ة الثان�ة �ین�ا �ما ق�مته  حـدیــد ومصنوعاتـه، زجاج ومصنوعاته، وف
 %. 2,5بنس�ه انخفاض   2018ملیون دوالر عام   354,6مقابل  

و�ان أهم األصناف التى تم تصدیرها إلى �ین�ا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، سكر   
 .ومصنوعاته، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البالست�ك)

ملیـون دوالر عام    257,3أن �ین�ا جاءت فى المرتبــة األولـى للواردات �ما ق�متـه    وأضاف 
 % .10,4بنس�ه انخفاض   2018ملیون دوالر عام   287,3مقابــل  2019

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/11/28/1402208
https://alborsaanews.com/2020/11/28/1402208
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400741
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400693
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400693
https://beta.alborsanews.com/2020/11/19/1400137
https://beta.alborsanews.com/2020/11/19/1400137
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1399812
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1399812
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1399700
https://almalnews.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%83%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/
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، وفى المرت�ة الثان�ة السودان �ما ق�مته  أخرى و�هارات    وشايبن    استیرادهاو�ان أهـم األصناف التى تم   
% و�ان  1,9بنس�ه انخفاض قدرها    2018ملیون دوالر عام    207,5مقابل    2019م  ملیون دوالر عا   203,6

 .ز�ت�ة ون�اتات طب�ة وعلف، قطن وأثمارأهم األصناف التى تم استیرادها حبوب 
وأشار إلى أن مجموعة المنتجات الك�ماو�ة والبالست�ك جاءت فى المرت�ة األولى للصادرات �ما ق�متـه   

 .%7,1بنس�ه ز�ادة قدرها   2018ملیون دوالر عام  377,5مقابل   2019عام ملیون دوالر   404,3
و�ین أن مجموعــة المنتجــات الحیوانیــة والن�اتیــة والمشرو�ــات والتبـغ جاءت فـى المرتبـة األولــى للــواردات   

سبـه انخفاض قـدرها  بن  2018ملیون دوالر عـام    455,8مقابــل    2019ملیون دوالر عـام    443,5�مـا ق�متــه  
2,7%. 

 نمو التبادل التجاري بین مصر وکینیا 

منصور إنه رغم التداع�ات السلب�ة لجائحة    خالد   ،نیرو�يقال رئ�س المكتب التجاري �العاصمة الكین�ة   
%  4.5” على التجارة العالم�ة، إال أن الت�ادل التجاري بین مصر و�ین�ا شهد نموا بنس�ة  19كورونا “كوفید  
ملیون دوالر خالل النصف   290مالیین دوالر في مقابل    303من العام الجاري لیبلغ    األولخالل النصف  

 .2019من  األول
ملیون دوالر خالل النصف األول    202لصادرات المصر�ة للسوق الكین�ة زادت لنحو  وأضاف، أن ا 
، �ما ارتفعت الواردات المصر�ة من  2019ملیون دوالر خالل نفس الفترة من    193في مقابل    2020من  

 .ملیون دوالر 97ملیون دوالر في مقابل   99كین�ا لنحو  
تتمثل في السكر واألسمنت والصابون والحفاضات    وأوضح، أن أهم الصادرات المصر�ة للسوق الكیني 

سنوات، بینما    4الصح�ة واألجهزة الكهر�ائ�ة والمكرونة، حیث تعد مصر المصدر األول لكین�ا منها على مدار  
% من إجمالي الواردات، �اإلضافة الى �عض السلع 90أهم وارداتنا من �ین�ا تتمثل في الشاي الذي �مثل  

 .الزراع�ة
أن البلدین تر�طهما اتفاق�ة الكوم�سا والتي تمنح إعفاءات جمر��ة على السلع، ورغم حدوث   وأشار إلى 

یوما في تطب�قها إال أنه تم حلها �صدور قرار �مد فترة استثناء التطبیق حتى نها�ة یونیو    12مشكلة لمدة  
2021. 

دد من الدول  وأكد أن السوق الكیني تعد أهم دولة في منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لع  
  99، بروندي، رواندا، الكونغو الد�موقراط�ة”، �ما �صل ناتجها المحلي اإلجمالي نحو  أوغندامنها ”  

 .مل�ار دوالر

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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 .2019ملیار یورو يف العام املاضي   2.4الصادرات اإلیطالیة ملصر بلغت 

مل�ار یورو    2.4  ذ�ر تقر�ر صادر عن و�الة التجارة اإل�طال�ة أن الصادرات اإل�طال�ة لمصر بلغت  
 .2019في العام الماضي  

وتشمل البنود الرئ�س�ة التي تم تصدیرها لمصر الماكینات والقطاع الكهر�ائي واإللكتروني ومنتجات  
ما �قرب من   ةوالتصن�ع�تكر�ر النفط والك�م�او�ات وماكینات شغل المعادن، بینما تمثل السلع االستهالك�ة  

 .%من إجمالي الصادرات 4.6% وصناعة األغذ�ة والزراعة  17
وأن    و��طال�ا،  بین مصر  الثنائ�ة  التجارة  في  هاما  مكونا  تشكل  الغذاء  أن صناعة  التقر�ر  وأوضح 

  48.5” حیث بلغت  2019و   2018صادرات صناعة الغذاء اإل�طال�ة لمصر سجلت ز�ادة ملحوظة عامي “ 
، ف�ما بلغت ق�مة صادرات صناعة  2018ملیون یورو في العام    39، في حین سجلت  2019ملیون یورو عام  

، وذلك    2019% �المقارنة بیولیو  42ملیون یورو في یولیو الماضي بز�ادة تقدر    33الغذاء اإل�طال�ة للقاهرة  
 .على الرغم من ت�اطؤ التصدیر �شكل عام �سبب فیروس �ورونا المستجد 

حیث صدرت روما للقاهرة،   ةالشو�والت�انت   2019وأفاد التقر�ر أن أهم السلع المصدرة لمصر عام   
بین عمالء  42% و�هذا تحتل مصر المرت�ة 24بز�ادة تقدر �حوالي  2019ملیون یورو عام   8.8�ما ق�مته 

إ�طال�ا والشر�ك األول في منطقة شمال أفر�ق�ا، وأن األشهر الس�عة األولي من هذا العام شهدت نموا مذهال  
  6.3، لتصل إلى  2019% �المقارنة بنفس الفترة من عام  139  إلى مصر بنس�ة ز�ادة  الشو�والتةفي تصدیر  
 .ملیون یورو

ملیون    6.5وأشار التقر�ر إلى أن إ�طال�ا صدرت المعجنات والك�ك وال�سكو�ت إلى مصر �ما �قدر ب   
بین عمالء إ�طال�ا والشر�ك األول لروما مناصفة مع المغرب في منطقة    42یورو، و�هذا تحتل مصر المرت�ة  

أفر�ق�ا، بینما تم الحفاظ على األداء الجید في األشهر الس�عة األولى من هذا العام حیث تم تصدیر ما  شمال  
 .ملیون یورو من المعجنات والك�ك وال�سكو�ت للقاهرة 3.7ق�مته  

%  20بـ  ملیون یورو بز�ادة تقدر    5.9ونوه التقر�ر إلى أن تصدیر القهوة للقاهرة شهد نموا �بیرا �ق�مة   
من العمالء اإل�طالیین والشر�ك األول إلى جانب المغرب في   43، و�هذا تحتل مصر المرت�ة  2018  عن عام

شمال أفر�ق�ا، وأن األشهر الس�عة األولى من هذا العام شهدت تصدیر إ�طال�ا لمصر منتجات محضرات 
تبلغ   �ق�مة  والفاكهة والمكسرات  تبلغ  4.7الخضار  �ق�مة  ملیون    1.9  ملیون یورو ومنتجات األل�ان 

 .یورو

  

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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 خامسا: القطاع الحقیقي: 

  تخف�ضًا لرسوم عبور ناقالت البترول القادمة من الشمال لقناة السو�س  %48 -1
 أشهر  9ملیون جن�ه خالل   521.4السو�س لألسمنت” تتكبد  “ -2
 أشهر  9% خالل  92.5أر�اح “الشرق األوسط للزجاج” تتراجع   -3
 %3.8إلى  الحالي الماليالحكومة ترفع تقدیراتها للنمو خالل العام  -4
 الجمهور�ة مل�ار جن�ه حصیلة جد�ة التصالح في مخالفات البناء على مستوي  14التنم�ة المحل�ة:  -5
  6مل�ار جن�ه حجم تمو�ل المشروعات الصغیرة ومتناه�ة الصغر خالل    28.8تنم�ة المشروعات”:“ -6

 سنوات 
 % من إجمالي صادرات مصر11وذ على وز�رة التجارة: اإلمارات تستح  -7
 سنوات  3» والسوالر خالل 80تراجعا فى استهالك مصر من «بنز�ن    %16 -8

 دالالت القطاع الحقیقي:

 والسوالر:  80استهالك السوق املحلیة من بنزین  جمالي% إل16تراجع 

في مصر،    80لمجلس الوزراء تقر�را حدیثا حول استهالك السوالر و�نز�ن    اإلعالمينشر المر�ز   
 تقر�ر �ما یلي: وجاءت أهم معلومات ال

خالل السنوات    16والسوالر بنس�ة تقارب %   80استهالك السوق المحل�ة من بنز�ن    إجماليتراجع   
  المالي ملیون طن بنها�ة العام    15.3الكم�ات المستهلكة منهما محل�ا إلى    إجماليالثالث الماض�ة، ل�صل  

 .2017/  2016ملیون طن خالل عام  18.2، مقابل  الماضي
/ 2019ملیون طن عام    12.3ل�صل إلى    14انخفاض االستهالك المحلى من السوالر بنس�ة % 

 .2017/ 2016ملیون طن عام  14.3، مقارنة بـ 2020
مالیین طن    3ل�صل إلى    23.1بنس�ة %  80االستهالك من بنز�ن    إلى انخفاض كما لفت التقر�ر   
 .2016/2017ملیون طن عام  3.9، مقارنة مع 2019/2020عام  

البترول فقد �ان برنامج تحر�ر    عالتراجوراء هذا    األس�اب وعن أهم     من وجهة نظر وزارة 
  �أبرز األس�اب. وترشید االستهالكفى توصیل غاز النقل والس�ارات  والتوسعالدعم 

وأكد مسئول فى قطاع البترول أن تراجع االستهالك على مدار السنوات الماض�ة یرجع إلى   
برنامج تحر�ر دعم أسعار المشتقات البترول�ة الذى نفذته الحكومة، وما ت�عه من  عدة أس�اب أبرزها  

  .لقطاع النقل والمر��ات   الطب�عيترشید واضح وملموس فى االستهالك، فضال عن برامج توصیل الغاز  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://beta.alborsanews.com/2020/11/25/1401746
https://beta.alborsanews.com/2020/11/25/1401746
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400677
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400677
https://beta.alborsanews.com/2020/11/22/1400658
https://beta.alborsanews.com/2020/11/21/1400503
https://beta.alborsanews.com/2020/11/21/1400503
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1400046
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1399842
https://beta.alborsanews.com/2020/11/18/1399842
https://beta.alborsanews.com/2020/11/16/1399055
https://almalnews.com/%16-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%86-80-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://almalnews.com/%16-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%86-80-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3/
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،  92الكثیر من المستهلكین إلى البنز�ن    الدعم تحولوقال إنه مع تطبیق �افة مراحل برنامج تحر�ر   
 .تراجع استهالك النوع األول  التاليو�

ملحوظة ،ال س�ما عقب ز�ادة اإلنتاج المحلى    الخارج �صورةوتراجع حجم استیراد البنز�ن والسوالر من   
 .مع تشغیل مشروعات التكر�ر الجدیدة ،و�ان آخرها مشروع الشر�ة المصر�ة للتكر�ر فى مسطرد 

  10مصر من البنز�ن والسوالر من    ضت وارداتانخفو�حسب تقر�ر صادر عن وزارة البترول مؤخرا،   
  24�ق�مة    2020ملیون طن مرتق�ة �ختام    3.5مل�ار جن�ه إلى    72�ق�مة    2016مالیین طن خالل عام  

 .مل�ار جن�ه
، أظهر تقر�ر مجلس  الطب�عيوعلى صعید الجهود التى بذلتها الدولة لتحو�ل المر��ات للعمل �الغاز   

تم تحو�ل    سنوات حیث   3خالل    42.1بنس�ة %   الطب�عيت المحولة للعمل �الغاز  الوزراء ارتفاع عدد الس�ارا
ألف س�ارة بنها�ة سبتمبر   233، مقارنة مع  2020بنها�ة سبتمبر    الطب�عي ألف س�ارة للعمل �الغاز    331نحو  

سنوات ل�صل إلى    3خالل  16.8بنس�ة %  الطب�عي�ما ارتفع عدد محطات تمو�ن الس�ارات �الغاز    2017
  113، �اإلضافة إلى تشغیل  2017محطة بنها�ة سبتمبر  184، مقارنة مع  2020محطة بنها�ة سبتمبر    215

 .فى القاهرة الكبرى واإلسكندر�ة الطب�عيأتو��سًا �عمل �الغاز 
�الغاز    للعمل  وتحو�لها  المتقادمة  المر��ات  إلحالل  الدولة  أطلقتها  التى  الم�ادرة  التقر�ر  أبرز  كما 

خالل ثالث    الطب�عي ألف مر��ة للعمل �الغاز    147سیتم خاللها تحو�ل    والتي،  2020یو  فى یول   الطب�عي
 .مل�ار جن�ه 1.2سنوات، بتكلفة تبلغ  

  الطب�عي ألف مر��ة م�كرو�اص �مر��ات أخرى حدیثة تعمل �الغاز    240إلى جانب استهداف إحالل   
  تاكسي ألف س�ارة    50مل�ار جن�ه، و�ذلك استهداف إحالل    53سنوات، بتكلفة    4بنظم م�سرة على مدار  

  طب�عي ة غاز  محط  366مل�ارات جن�ه، فضًال عن أنه جار إنشاء    10�أخرى حدیثة على مدار عامین بتكلفة  
 .فى �افة محافظات الجمهور�ة

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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