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الشرکات األجنبیة للخارج   "حولتها"ملیار دوالر أرباح  7.5املرکزي: البنك  

 العام املالي املاضي

 %3.395املرکزي یبیع ملیار دوالر أذون خزانة بفائدة  
 رغم کورونا ارتفاع أرصدة واحتیاطیات البنوك املصریة يف الخارج 

 أشهر  3ملیار جنیه إصدارات أدوات الدین الحکومیة يف   971«املالیة» :  

 ملیون دوالر عجز املیزان التجاري البترولي العام املالي املاضي  421 

 ملیار دوالر عجزا يف میزان املدفوعات العام املالي املاضي   8.6 
 والتعمیر لدعم البیئةألف دوالر قرض من البنك الدولي لإلنشاء  750 

 آثار سلبیة الرتفاع سعر الغاز الطبیعي علي الصادرات املصریة 

 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"

 اتیةـومعلومدیة ـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة
 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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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 تمهید:  

-12/  1يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�

   التايل:، وذلك عىل النحو 2020/ 12/ 15

 

 أهم التطورات االقتصادیة 

 أوًال: التطورات املالیة 

 1/12مل�ار جن�ه في ختام جلسة الثالثاء   4.3البورصة تر�ح   -1
 2/12% �ختام جلسة األر�عاء  0.16للتراجع التجاري الدولي" �قود البورصة " -2
 12/ 3صعود ش�ه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الخم�س  -3
 6/12مل�ار جن�ه �ختام أولي جلسات األسبوع   4.3البورصة تر�ح   -4
 7/12% �ختام جلسة اإلثنین  0.27المؤشر الرئ�سي للبورصة یه�ط  -5
 8/12مل�ار جن�ه في ختام جلسة منتصف األسبوع   3.6البورصة تر�ح   -6
 9/12مل�ار جن�ه في ختام التعامالت  1.6جني األر�اح " �فقد البورصة " -7
 12/ 10  تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة الخم�س -8
 13/12مل�ار جن�ه   1.4�ح صعود جماعي للمؤشرات.. و"السوقي" یر  -9

 14/12مل�ار جن�ه في ختام تعامالت الیوم  3البورصة تر�ح   -10
 15/12ملیون جن�ه في ختام تعامالت الثالثاء  51.6البورصة تر�ح   -11

 یة: الدالالت التطورات امل

املرصية خالل   بالبورصة  املؤرشات  كافة  ارتفاع  الرغم من  املؤرشات   أداء ن  أ ال  إ املاضي�    األسبوع� عيل 

عرضياً   أدائه  اصبح  والذي  الرئييس  املؤرش  من  إيجابية  األكرث  قد    وارتفاعاتهالفرعية هي  م�  محدودة، 

خروج   يف  القادمة  الفرتة  يف  من    األجنبية  االستث�رات يتسبب  لالستفادة  املجاورة  األسواق  ايل 

  .ةومن القدرة عيل تحقيق مكاسب رأس�لية عالي األسعار ارتفاعات 

الدويل ذ التجاري  البنك  الرئييس بسبب تحكم سهم  للمؤرش  املحدودة  االرتفاعات  الوزن    يوتأيت 

  األمريس البنك  رئ  إقالةيف املؤرش، وهو السهم الذي تعرض للكث� من املشاكل بعد    األكربالنسبي  

قوامئه املالية ألكرث من مرة، م� جعل املؤسسات تتابع السهم دون الدخول    تأجيل الذي تسبب يف  

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/4201934
https://www.albawabhnews.com/4201934
https://www.elfagr.com/4089935
https://www.elfagr.com/4089935
https://www.albawabhnews.com/4203671
https://www.albawabhnews.com/4203671
https://www.elfagr.com/4092424
https://www.elfagr.com/4092424
https://www.elfagr.com/4093137
https://www.elfagr.com/4093137
https://www.elfagr.com/4093887
https://www.elfagr.com/4093887
https://www.elfagr.com/4094619
https://www.elfagr.com/4094619
https://www.albawabhnews.com/4210007
https://www.albawabhnews.com/4210007
https://www.elfagr.com/4097108
https://www.elfagr.com/4097108
https://www.elfagr.com/4097848
https://www.elfagr.com/4097848
https://www.albawabhnews.com/4214185
https://www.albawabhnews.com/4214185
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مؤسسية عالية وسيولة ضخمة، ولو مل تحدث    استث�راتفيه، ومن الجدير بالذكر أن السهم محبوس فيه  

 . نطلق لنقاط قياسية جديدةنقطة بسهولة وا 12000تلك املشكلة لرمبا تخطي املؤرش الرئييس حاجز 

قطاعات    أما تفضل  والتي  العربية  السيولة  دخول  يف  فتتجيل  الفرعية  املؤرشات  ارتفاع  أسباب  عن 

كقطاع العقارات، وقطاع الخدمات املالية غ� املرصفية وقطاع املنسوجات والسلع املعمرة، حيث   بعينها

 . األفراد وخاصة املرصي��يل العرب ايل املتاجرات الرسيعة أسوة باملتعامل�  

توجد بوادر تفاؤل حول الخروج من النطاق العريض واالنطالق نحو االرتفاع، السي� يف ظل وجود كم كب�  

األخبار   كورونا،    اإليجابية من  لقاح  توزيع  ببدء  تتعلاملتعلقة  الطروحات    ق وأخبار  برنامج  ايل  بالعودة 

عن طرح رشكات الخدمة    اإلعالنالسوق معه، وكذلك  الحكومية مرة أخري والذي أثبت تفاعل أطراف  

موجة االرتفاعات املاضية، ويرجح انه عند املراجعة الدورية  ر  دي ايل استمراأ الوطنية يف البورصة وهو الذي  

 . عيل األداء املايل والفني للمؤرش إيجابياسهم فوري، سوف يؤثر ذلك    وإضافةالقريبة للمؤرش، 

امالت األفراد الداعمة ألداء املؤرشات إىل ارتفاع احت�لية نجاح برنامج الطروحات،  عموما رمبا تش� ظهور تع

االكتتابات تعترب جاذبة ملزيد من السيولة، خاصة يف ظل   نإ دون الخوف من املؤرشات ومستوياتها، حيث 

للرتيليون مرة    تأكيد الخرباء أن السوق يف انتظار زيادة املنتجات الداعمة لراس املال السوقي، والذي وصل

 . واحدة يف تاريخ البورصة ومل يثبت عندها

  

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

 ملیون دوالر في نوفمبر  1.7یرتفع   األجنبي االحت�اطي -1
 مل�ار دوالر أر�اح حولتها الشر�ات األجنب�ة للخارج العام المالي الماضي  7.5المر�زي:  -2
 مل�ارات جن�ه ز�ادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي خالل أغسطس   110 -3
 مل�ار دوالر 19.2أشهر إلى  7% في 90ك المصر�ة �الخارج تقفز بنحو أرصدة البنو  -4
 ألف دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لدعم البیئة  750 -5
 %3.395ل�ار دوالر أذون خزانة �فائدة  المر�زي یب�ع م -6

 دالالت القطاع النقدي:  

 ارتفاع أرصدة واحتیاطیات البنوك املصریة يف الخارج  

  10.2كشف البنك املركزي املرصي عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك املرصية يف الخارج قفزت من   

%    90بنسبة تصل إىل    أي،   املايضمليار دوالر بنهاية نوفمرب  19.2مليار دوالر يف أبريل املايض إىل  

يعادل   رغم    9ومبا  األجنبي  النقد  من  الدولية  االحتياطات  أرصدة  بخالف  وذلك  دوالر  مليارات 

 .تداعيات ف�وس كورونا

ويرى الخرباء، أن هذه القفزة يف حجم أرصدة البنوك املرصية بالدوالر بالخارج تعكس حسن إدارة   

تخذها البنك املركزي لتجنيب  االجيدة التي    االستباقيةالقامئ� عىل القطاع املرصيف املرصي، والرؤية  

 .القطاع املرصيف تداعيات أزمة كورونا الحالية

لربنامج اإلصالح    اإليجابيةالسياسة النقدية ويعد من مثار النتائج  هذه الزيادة تعكس نجاح    أنك�   

 .املاضية السنواتاالقتصادي الذى طبقته مرص خالل  

أرصدة    أن  يرون  القياسية    واحتياطاتك�  ملعدالتها  عادت  الخارج  يف  بالدوالر  املرصية  البنوك 

 .السابقة، رغم األوضاع الحالية سواء محليا أو عامليا

الجدي  بالذكر  ومن  الخارجية والتي تزايدت    أنر  القروض  الزيادة جاءت عرب مجموعة من  هذه 

مبعدالت غ� مسبوقة خالل العام الحايل، ك� اقرتضت العديد من البنوك الكربي عرب وسائل مختلفة  

 الذي أدي إىل هذه الزيادة.  األمروهو 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/12/06/1404176
https://alborsaanews.com/2020/11/30/1402771
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-110-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%a9-%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-110-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%a9-%d9%88/
https://alborsaanews.com/2020/12/08/1404791
https://alborsaanews.com/2020/12/08/1404739
https://alborsaanews.com/2020/12/08/1404739
https://alborsaanews.com/2020/12/08/1404739
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404552
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404552
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  ثالثا: املالیة العام

 ي % عجزًا في الموازنة خالل العام المالي الجار 7.5المال�ة» تستهدف » -1
 مل�اراً   171أكتو�ر».. والعجز الكلي    –أول�ًا �الموازنة عن الفترة «یولیو    مل�ار جن�ه فائضاً   5.2 -2
 أشهر  3مل�ار جن�ه إصدارات أدوات الدین الحكوم�ة في  971المال�ة» : » -3
 أشهر 3مل�ار جن�ه عجز الموازنة خالل  135المال�ة”: “ -4

 دالالت املالیة العامة: 

یولیو    ) الحالي  املالي  العام  من  األولی  األربعة  لألشهر  املالیة  أکتوبر    –البیانات 

2020  :( 

  –طبقا لبيان وزير املالية فان البيانات املالية لألشهر األربعة األوىل من العام املايل الحايل ( يوليو   

اعيات السلبية ألزمة  ) تش� الستمرار تحقيق مؤرشات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التد2020أكتوبر  

 جائحة ف�وس كورونا عىل النشاط االقتصادي بالسوق� املحيل والعامليّ 

أوليا قدره    أن املوازنة العامة حققت فائضاً  % من  0.1مليار جنيه، بنسبة    5.2وأشار الوزير إىل 

لناتج  % من ا0.3مليار جنيه بنسبة    14.7الناتج املحيل اإلج�يل، وذلك مقابل فائض أويل قدره  

 .املحيل خالل الفرتة نفسها من العام السابق

% 2,6مليار جنيه، بنسبة    171ولفت كذلك إىل أن قيمة العجز الكيل للموازنة العامة بلغت نحو   

% من الناتج  3.1مليار جنيه بنسبة    180من الناتج املحيل، وذلك مقابل عجز كيل بلغت قيمته  

 .املحيل يف نفس الفرتة من العام السابق

وأضاف وزير املالية أن التقديرات املالية املُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة عىل التعامل   

 .مع تداعيات جائحة ف�وس كورونا

الفتا يف هذا الصدد إىل أنه تم إتاحة متويل إضايف لربامج مساندة القطاعات األكرث ترضرا، وللفئات   

تقرار املؤرشات املالية، إضافة ألن هذه النتائج تحققت  األكرث ضعفا بشكل أسهم يف الحفاظ عىل اس

 .بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة 

% 15,5كذلك إىل ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة املوازنة العامة   وأشار 

  249حو  مليار جنيه مقابل ن  287لتحقق نحو    2021-2020أكتوبر من العام املايل    –خالل يوليو  

 .مليار جنيه خالل الفرتة امل�ثلة من العام السابق

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-7-5-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%ae/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-7-5-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%ae/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-5-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-5-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-971-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-971-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404481
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404481
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مليار جنيه،    214% خالل هذه الفرتة لتحقق حوايل  11,7ارتفاع جملة اإليرادات الرضيبية بنحو   

 .مليار جنيه خالل الفرتة نفسها من العام املايل السابق  191مقابل حوايل 

مليار جنيه خالل    427تلك الفرتة، مقارنة بـ   مليار جنيه خالل  455,2وارتفعت املرصوفات لتحقق   

 .%7العام السابق، م� �ثل زيادة سنوية قدرها 

وأوضح أن ذلك يرجع إىل زيادة مخصصات االستث�رات الحكومية بهدف دفع النشاط االقتصادي،   

  وكذلك يف ضوء توف� كافة مخصصات   وتحس� البنية التحتية والخدمات املقدمة إىل املواطن�،

 .الدعم وبرامج الح�ية االجت�عية

وقال إنه تم كذلك اإلنفاق عىل قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مرصوفات   

% يف األشهر األربعة؛ بهدف متويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل  6قطاع الصحة زيادة بنحو  

ج لغ� القادرين عىل نفقة الدولة  مع جائحة ف�وس كورونا، إضافة إىل متويل زيادة مخصصات العال 

الصحة مثل مبادرة   املبادرات مبجال  مليون   100والتأم� الصحي، واالستمرار يف دعم ومساندة 

املستشفيات،   كفاءة  ورفع  االنتظار،  قوائم  عىل  القضاء  ومبادرة  يس،  ف�وس  عىل  للقضاء  صحة 

 .ل الصحةوتوف� األدوية واألمصال، وغ�ها من بنود اإلنفاق عىل مجا

% مقارنة باملنرصف  8,2ك� شهدت تلك الفرتة زيادة فاتورة باب األجور وتعويضات العامل� بنحو   

%، يف ضوء االلتزام بتنفيذ  20العام السابق، وتراجعت مرصوفات باب رشاء السلع والخدمات بنحو  

الدعم واملنح واملزايا االجت�ع باب  اإلنفاق، وارتفعت مخصصات  بنحو  إجراءات ترشيد  % 56ية 

 .خالل األشهر األربعة األوىل من العام املايل الحايل 

% خالل تلك األشهر لتصل  73ويف الوقت نفسه، زادت مرصوفات استث�رات أجهزة املوازنة بنحو   

  14مليار جنيه العام السابق، ومقابل    41مليار جنيه مقابل    70,7جملة استث�رات األجهزة إىل  

  2017أكتوبر   –ليو مليارا يف الفرتة من يو 

  204.7% لتسجل  18.4وذكرت وزارة املالية، يف تقرير لها اليوم، أن إج�يل اإليرادات ارتفع بنسبة   

 مليار جنيه خالل نفس الفرتة من العام املايل السابق له. 172.9مليار جنيه مقابل 

  

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

 شهور 10مل�ار دوالر ق�مة صادرات مصر غیر البترول�ة خالل  20.597الصادرات والواردات” “ -1

 المالي الماضي  ملیون دوالر عجز المیزان التجاري البترولي لمصر العام  421 -2
 مل�ار دوالر عجزا في میزان المدفوعات العام المالي الماضي   8.6 -3
 أشهر  9مل�ار دوالر حجم الت�ادل التجاري بین مصر وفرنسا خالل  1.6 -4

 :دالالت القطاع الخارجي

 : عجز میزان املدفوعات

مليار دوالر، وجاء    8.6عجزا بقيمة    2020-2019سجل ميزان املدفوعات عن العام املايل املايض   

 .من العام املايل الثا�العجز بالكامل يف النصف 

مليارات دوالر    9من العام املايل بلغ    الثا� وقال البنك املركزي إن عجز ميزان املدفوعات يف النصف   

 .االقتصاد نتيجة تأث� جائحة كورونا عىل 

مليارات دوالر يف    10.9مليار دوالر مقابل عجز بقيمة    11.2عجزا بلغ    الجاري وسجل الحساب   

 .وارتفاع عجز ميزان االستث�ر الخدمي ، نتيجة لرتاجع فائض امليزان 2019-2018العام املايل 

خالل العام  مليار دوالر    2.7وكشفت األرقام التى نرشها البنك املركزي تراجع إيرادات السياحة   

املايل املايض نتيجة اإلغالق الذى ساد اقتصاديات العامل وتوقف حركة الطائرات يف الربع األخ� من  

 .مليار دوالر يف العام املايل قبل املايض 12.6مليار دوالر مقابل   9.9السنة، وبلغت تلك اإليرادات 

 النفطیة:  االستثماراتهبوط 

الهبوط    االستث�رأهم مجاالت  نظرا ألن قطاع النفط والغاز �ثل    املبارش يف مرص، فإن  األجنبي 

الثا� من العام الحايل أثر سلبا عىل قدرة الرشكات الدولية عىل ضخ   الحاد لألسعار خالل الربع 

استث�رات جديدة يف مرشوعاتها القامئة يف مرص، بل إن بعض الرشكات اتجهت إىل بيع جزء من 

 .يف مناطق أخرى من العامل استث�راتها لحاجتها للسيولة

  انخفضيف قطاع البرتول والغاز    االستث�راتوطبقا لبيان البنك املركزي املرصي فإن صايف   

 .مليار دوالر   1.1يف املائة ليقترص عىل مجرد  68.2خالل السنة املالية األخ�ة بنسبة 

النفطية عىل مجرد    الصناعة  التي عانت منها  الصعوبات  الحاد يف    ضاالنخفاومل تقترص 

مليار دوالر، متثل قيمة التكاليف املسرتدة    4.3ستث�رات، بل إن الرشكات حولت إىل خارج مرص  اال 

للبحث والتنقيب ونصيب هذه الرشكات يف أرباح اإلنتاج. هذا يعني أن الرشكات العاملة يف مرص  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/12/02/1403375
https://alborsaanews.com/2020/12/01/1403051
https://alborsaanews.com/2020/12/01/1403051
https://alborsaanews.com/2020/11/30/1402768
https://alborsaanews.com/2020/11/30/1402768
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404320
https://alborsaanews.com/2020/12/07/1404320
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از واملشتقات، التي  والغ  يف املائة من قيمة صادرات البالد من النفط،  50حولت لنفسها أكرث من  

مليار دوالر. ويف الوقت نفسه فقد تراجعت أيضا االستث�رات يف القطاعات    8.5بلغت ك� أرشنا  

 .غ� النفطية

  4.2يف محفظة األوراق املالية تحوال من تدفقات صافية إىل الداخل بقيمة    االستث�راتوسجلت   

مليار دوالر عىل مدى السنة    7.3ج بقيمة  إىل تدفقات صافية للخار   2018/2019مليار دوالر يف عام  

  .املالية األخ�ة ككل

مليار دوالر    4.1مليار دوالر مقابل    2.5% ليقترص عىل    38.4األجنبي املبارش هبط بنسبة    االستث�ر 

يف النصف الثا� من السنة املالية السابقة. ونتيجة لحدوث موجة عاملية للتخارج من أسواق املال  

يف محافظ األوراق املالية لغ� املقيم�،    لالستث�راتفإن مرص تعرضت ملوجة نزوح    للدول النامية،

  10.1مليار دوالر مقابل صايف تدفق للداخل بقيمة    7.6أسفرت عن صايف تدفق للخارج بقيمة  

 مليار دوالر يف العام املايض. 

 التجارة الخارجیة بین مصر وفرنسا: 

أن حجم التجارة ب� مصـر وفرنسا خــــالل عـــام    واإلحصاءة  أظهر الجهاز املركزي للتعبئة العام 

مليار دوالر خالل الفرتة من يناير ـ سبتمرب عام   1.6مليار دوالر، بين� سجل    2.4بلغ نحو    2019

2020. 

الجهاز أن إج�يل قيمة الصادرات املرصية من كافة السلع واملنتجات خالل الفرتة من     وأوضح 

، يف  2019مليون دوالر خالل عام    654مليون دوالر بين� كانت    412بلغت    2020سبتمرب  -يناير  

مليون    1231نحو    2020سبتمرب  - ح� بلغت الواردات املرصية من فرنسا خالل الفرتة من يناير  

 .2019خالل عام  1746دوالر بين� كانت 

مليون دوالر،    448.8بلغ  وأشار إىل أن حجم االستث�رات األجنبية الوافدة (املتحصالت) من فرنسا   

(املدفوعات) إىل فرنسا   املغادرة  بلغ إج�يل االستث�رات  مليون دوالر متضمنة    1312.6يف ح� 

  863.8سداد أقساط القروض، ليكون ميزان االستث�رات األجنبية لصالح الجانب الفرنيس بنحو  

 .2018/2019مليون دوالر خالل عام 

مليون دوالر يف ح� بلغت   112.8املرصي� العامل� يف فرنسا بلغ  وب� أن قيمة تحويالت   

مليون دوالر وكان ميزان التحويالت الجارية يف صالح    11.6تحويالت الفرنسي� العامل� إىل فرنسا  

 .2018/2019مليون دوالر خالل عام  101.2الجانب املرصى بنحو 

حتى    416.250لتقديرات البعثة بلغ  ولفت إىل أن عدد املرصي� املوجودين بفرنسا طبقا   

 .2019نهاية عام 

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

 2021- 2020% في الر�ع األول من 7.3الوزراء”: انخفاض معدل ال�طالة إلى  “ -1
 2020-2019مل�ار جن�ه تكلفة العالج على نفقة الدولة في  9.6الوزراء”: “ -2
 2020/  2019ألف جن�ه في  69.1ارتفاعًا �متوسط الدخل السنوي لألسرة إلى  15 % -3
 2019/2018ملیون فدان حجم المساحة المنزرعة أرز خالل  1.3اإلحصاء: -4
 %3ام�ك و«البترول» لجدولة مدیون�ات الغاز �فائدة  بین مصانع السیر   مبدئياتفاق  -5
 2020/  2019ألف جن�ه في    69.1% ارتفاعًا �متوسط الدخل السنوي لألسرة إلى  15اإلحصاء» :  » -6

 دالالت القطاع الحقیقي:

  2020/ 2019لعام   نتائج البحث واإلنفاق واالستهالك

ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصايف   2020/  2019لعام   أظهرت نتائج البحث واإلنفاق واالستهالك 

ألف جنيه يف    69.1إىل    2018/  2017جنيه يف عام   ألف   60.4لألرسة عىل مستوى الجمهورية من  

 .%15، بنسبة زيادة حوايل 2020/ 2019عام 

ـرة يف حَرض الجمهورية من    /  2017ألف جنيه سنويّاً عام    69.6وارتفع متـوسط الدخل السنوي لألس

 .%16.3يادة ، بنسبة ز 2019/ 2020ألف جنيه عام  80.9إىل  2018

ألف جنيه    52.7متوسط الدخل السنوي لألرسة يف ريف الجمهورية من   ارتفع وأضافت النتائج أنه 

 .2020/2019ألف جنيه سنويّاً عام  59.7إىل  2018/ 2017سنويّاً عام 

،  1999% ألول مرة منذ عام  32.5% بدالً من  29.7وبذلك تضمنت النتائج تراجع نسبة الفقر إىل   

 .%4.5تراجعت نسبة الفقر املدقع أيضاً إىل ك� 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/12/02/1403221
https://alborsaanews.com/2020/12/02/1403221
https://alborsaanews.com/2020/12/01/1402949
https://alborsaanews.com/2020/12/01/1402949
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-15-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-15-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://alborsaanews.com/2020/12/14/1406032
https://alborsaanews.com/2020/12/14/1406032
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a6%d9%89-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a6%d9%89-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-15-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-15-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3/


  

 

10 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 December 2020 15 ||023العدد 

 

 

 

 

 

 

 سابعا: أخري 

 کیف یؤثر الغاز یلع نمو الصادرات املصریة؟ 

 دالالت أخري:

 آثار سلبیة الرتفاع سعر الغاز الطبیعي علي الصادرات املصریة: 

  حكوميا  املحددةاز  غسعار الأ    من ارتفاع  األخ�ةاستمرت شكوي املصنع� املرصي� خالل الفرتة   

للمصانع، واعلن الكث� من املصنع� عن  تطلعهم لخفض الحكومة أسعار الغاز للرشكات العاملة  

يف القطاع�، مبا �ثل حالً إلحدى املشكالت الكربى التى تواجه القطاع�، خاصة أنه� من أكرب  

مليون    دوالر لكل  3.5و  3وطالب والسعر املصنعون بسعر يرتاوح ب�    .القطاعات استهالكاً للغاز 

 .وحدة حرارية 

أبواملكارم، رئيس املجلس    الكي�ويات من    التصديريوقال خالد  إنَّ قطاع  الكي�وية،  للصناعات 

الغاز �هد   البالستيك، وخفض سعر  أو  للغاز، سواء يف صناعة األسمدة،  القطاعات استهالكاً  أكرب 

 .مليار دوالر  100ات إىل  لفتح أسواق تصديرية جديدة، ويدعم خطة الحكومة يف الوصول بالصادر 

% من التكلفة النهائية ملنتجات البرتوكي�ويات، 65ومن الجدير بالذكر أن الغاز �ثل نسبة تصل   

وإعادة النظر يف سعره إىل جانب القرارات االقتصادية األخ�ة ستدعم عمل قطاع الصادرات بشكل  

 .عام

% بحد أد� حال خفض  15ال تقل عن  وتوقع رئيس املجلس التصديري أن ترتفع الصادرات بنسبة   

املبيعات   �و  من  ارتفاعها  يحد  والذى  النهائية  املنتجات  أسعار  يف  تأث�ه  إىل  نظراً  الغاز؛  أسعار 

 .التصديرية يف ظل املنافسة الشديدة مع دول أخرى

أشهر، بعضوية   6وقرر مجلس الوزراء يف أكتوبر املايض، تشكيل لجنة ملراجعة أسعار الطاقة كل   

زراء البرتول والصناعة واملالية وعدد من الجهات األخرى برئاسة مجلس الوزراء، ووعدت اللجنة  و 

كل   الغاز  أسعار  عاملياً،    6بتعديل  الغاز  وأسعار  املرصية  الصناعات  مع وضع  يتناسب  مبا  أشهر 

 وحجم الرضر الواقع عليها. 

  4.5للصناعة إىل    لطبيعياويف مارس املايض، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز   

دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بدالً    6دوالر لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة األسمنت إىل  

دوالر    5.5دوالرات، بين� الحديد والصلب، واأللومنيوم، والنحاس، والس�اميك والبورسل� إىل    8من  

 دوالرات.  7لكل مليون وحدة حرارية بدالً 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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 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 
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