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 ة تفاهم مع “سیمنس” لتنفیذ القطار الکهربائي  ملیار دوالر مذکر 23بتکلفة  

 2021- 2020 املاليمن العام  األولللنصف  املالي داءمؤشرات األ 

 ملیار دوالر، صندوق النقد یتوقع احتیاجات مصر التمویلیة العام الحالي 30.7 

 املرکزي املصري یمنع البنوك من توزیع أرباحها یلع املساهمین  

 تصفیة «الحدید والصلب».. قلعة صناعیة ساهمت يف بناء السد العالي 3.7 

 2020ملیار دوالر يف  5.61تراجع إیرادات قناة السویس إلی  

 أسابیع  4جنیهًا للطن فی  1750و 700«الزیوت النباتیة» ترتفع بین  

 ملیار جنیه میزانیة بطولة العالم للید.  

 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:  

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

 ، وذلك عىل النحو التايل: 15/1/2020

 أهم التطورات االقتصادیة 

 املالیة  التطوراتأوًال: 

 3/1 مليار جنيه 2.5.. البورصة املرصية تربح 2021بختام أويل جلسات عام  -1

 4/1 البورصة تحقق أرباح طفيفة بنهاية التعامالت وسط هبوط مؤرشاتها -2

 1/ 5 مليار جنيه بختام جلسة الثالثاء  2.6البورصة تربح  -3

 6/1 مليار جنيه يف ختام أخر جلسة يف األسبوع   4.1البورصة تربح  -4

   10/1د% بختام جلسة األح2.3. ومؤرشها الرئييس يقفز . مليار جنيه  9.2البورصة تربح  -5

 11/1 وتراجع الذهب طالنف أسعارمليار جنيه يف الختام وسط ارتفاع    2.2البورصة تربح  -6

 12/1 مليون جنيه 760صعود ج�عي ملؤرشات البورصة و"السوقي" يربح  -7

 13/1 مليار جنيه 2 وأرباحلبورصة تنهي تعامالت اليوم عىل ارتفاع ج�عي ا -8

 14/1 مليار جنيه  3.6البورصة تنهي تعامالت جلسة اليوم عىل مكاسب  -9

 : املالیة التطورات دالالت

  مدعوما بصعود  األخ�الصعود    الجديد، وجاء  عامال  بداية العام للسوق املرصي منذ    داءاأل حسن  ت 

 حصة   نصيب األسد من  ةالتي كان لألسهم املضاربي  السابقة  الفرتةباألسهم القيادية وذلك عكس  

   السوقي. الصعود

بنحو    املرصية،  للبورصة  السوقي  املال  رأس  جلسات    17.7وارتفع  خالل  جنيه  مليار 

ليغلق عند مستوى   املنتهى،  بنسبة �و    677.8األسبوع  املال2.7مليار جنيه،   %، وصعد رأس 

%، وزاد  3.8مليار جنيه، بنسبة �و    333.7مليار جنيه إىل    321.6السوقي للمؤرش الرئييس من  

مليار جنيه بنسبة    220.4مليار جنيه إىل    215.5رأس املال ملؤرش األسهم الصغ�ة واملتوسطة من  

 %. 2.3�و 

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/4110368
https://www.elfagr.com/4110368
https://www.elfagr.com/4110969
https://www.elfagr.com/4110969
https://www.elfagr.com/4111623
https://www.elfagr.com/4111623
https://www.elfagr.com/4112301
https://www.elfagr.com/4112301
https://www.elfagr.com/4114599
https://www.elfagr.com/4114599
https://www.elfagr.com/4115248
https://www.elfagr.com/4115248
https://www.elfagr.com/4115908
https://www.elfagr.com/4115908
https://www.elfagr.com/4116583
https://www.elfagr.com/4116583
https://www.elfagr.com/4117207
https://www.elfagr.com/4117207
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مليار جنيه بنسبة    554.1مليار جنيه إىل    537.1رأس املال ملؤرش األوسع نطاقاً من    كذلك    ارتفع 

 مليار جنيه.  1.01%، وصعد رأس املال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إىل 3.2�و 

الخرباء   منويش�  العديد  هناك  ايل    األخبار أن  البورصة  مؤرشات  دفعت    االستجابةاإليجابية 

 : ومنها ،رار االرتفاع يفواستم والتفاعل

هو املرشوع  و سيقام يف السعودية     مرشوع "نيوم" العمالق والذي  اإلنجاز الحديث عن بعض   

، وسيدعم قطاعات كث�ة أهمها قطاع  األسواق بشكل عام  أداءيعزز من    أنالذي من املرجح  

والبناء وليس هذا يف اململكة فقط بل يف مختلف الدول العربية م� سيفسح    دوالتشيي  األسمنت

 .مجال بتعويض جميع خسائر االقتصاديات العربية جراء أزمة كورونا

  .الغاز للمصانع كثيفة االستخدام للغاز أسعاراإلعالن عن مبادرة لخفض  

مليار جنية والس�ح لهم بتقسيط    6بـ    هع الس�اميك والتي تقدر مديونياتتسوية مديونيات قطا  

 .% تناقصية7سنوات بفائدة  10املديونية عيل 

 

  :النقديالقطاع  ثانیًا:

 2020-2019رتفاعا بأرصدة الودائع املرصفية للقطاع العائيل خالل ا %19.8 -1

 الرسميمليار لغ�   1.2و الرسمي  األجنبي االحتياطيمليون دوالر زيادة ىف  840 -2

 الحايل وق النقد يتوقع احتياجات مرص التمويلية العام صند، مليار دوالر  30.7 -3

 املركزي املرصي �نع البنوك من توزيع أرباحها عىل املساهم� -4

 دالالت القطاع النقدي:

 : الحاليعام للاحتیاجات مصر التمویلیة 

املراجعة األويل لربنامج ترتيب االستعداد االئت��  يف وثائق   صندوق النقد الدويل  كشف 

حجم االحتياجات التمويلية الخارجية الكلية  مجموعة من التفاصيل حول    مليار دوالر  5.2البالغ  

 الحايل، وجاءت أهم  هذه التفاصيل ك� ييل:  ملرص يف العام املايل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/01/06/1411610
https://alborsaanews.com/2021/01/06/1411610
https://alborsaanews.com/2021/01/05/1411406
https://almalnews.com/30-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac/
https://almalnews.com/30-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac/
https://www.elfagr.com/4115780
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، نحو 2020/2021 العام املايل الجاريبلوغ حجم االحتياجات التمويلية الخارجية الكلية ملرص يف    

 .2019/2020مليار يف العام املايل املايض  22.7مليار دوالر، مقابل  30.7

حجم االحتياجات الكلية عجز الحساب الجاري الذي سيسجل يف العام املايل الجاري نحو  تتضمن   

 .مليار يف العام املايل املايض  11.2مليار مقابل  16.5

مليار دوالر يف    4.5مليار دوالر يف العام املايل الجاري مقابل    30.9التمويالت املتاحة نحو  تبلغ   

تلك التمويالت املتاحة ب� صايف استث�رات أجنبية مبارشة وقروض    توزعت  .العام املايل املايض

ج  تجارية خارجية مفرتضة مبوجب الربنامج وصايف استث�ر محفظة أخرى ومتويل خارجي للربنام

 .وصايف تدفقات رأس مال أخري

نحو    الجاري  املايل  العام  املبارشة يف  األجنبية  االستث�رات  املتوقع تسجيل صايف  مليار    5.4من 

 .مليار يف العام املايل املايض 7.1دوالر مقابل 

حجم القروض التجارية الخارجية املفرتضة مبوجب برنامج اتفاق االستعداد االئت�� نحو  ستبلغ   

 .مليار العام املايل املايض 5ليار دوالر مقابل م 6.5

بقيمة    قرض مشرتك  تسهيل  ب�  الجاري  املايل  العام  التجارية يف  القروض  تلك    ،مليار  2تتوزع 

 .مليار دوالر 3.8مليون وسندات أخري بقيمة  800وسندات خرضاء بقيمة 

 .العام املايل الجارييف  مليار دوالر  9.6سيبلغ   األخرىوذكر أن صايف استث�ر املحفظة  

مليار دوالر يف العام املايل   3.6متويل الربنامج الخارجي املفرتض مبوجب الرتتيب نحو  سيسجل   

 .مليون من مؤسسات ثنائية 800مليار من مؤسسات متعددة األطراف و 2.8الجاري موزعا ب� 

مليون    700دويل ومليون من البنك ال  900ب�   مؤسسات متعددة األطراف وتتوزع التمويالت من 

و العريب  النقد  صندوق  االتحاد    300من  من  دوالر  مليار  و  األفريقي  التنمية  بنك  من  مليون 

 .األورويب

مليون من    300مليون دوالر تتوزع ب�    800أما املؤسسات الثنائية ؛ فستبلغ حجم متويالتها نحو   

عبارة عن صايف تدفقات رأس  مليار دوالر    5.8فضالً عن    .مليون دوالر من اليابان  500فرنسا و

 .مال أخرى

 الرسميلغیر وا الرسمي األجنبي االحتیاطيزیادة 

وحقق   املايضىف ديسمرب    تحسنا  املركزيلدى البنك    األجنبي  االحتياطي  احتياطيسجل   

 .شهور 6أكرب زيادة له ىف 

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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مليون    840بقيمة    املايض زيادة خالل شهر ديسمرب من العام    الرسمي  األجنبي  االحتياطي وسجل   

مليون دوالر ىف    221مليار و  39مليون دوالر، مقابل    62مليار و  40  االحتياطي  بلغ  ، حيثدوالر

 .املايضنوفمرب 

مليار دوالر   11.04مليار دوالر ليصل إىل    1.2ىف ديسمرب بقيمة    الرسميغ�    االحتياطيك� ارتفع   

 .2020وهو أعىل مستوى له منذ مارس 

مليار    35.035مليار دوالر بنهاية ديسمرب مقابل    35.399أرصدة العمالت األجنبية إىل  ارتفعت    

وارتفعت    ،اً مليار   4.082مليار دوالر مقابل    4.39بنهاية نوفمرب، في� زادت أرصدة الذهب إىل  

 .مالي� 110مليون دوالر مقابل   279حقوق السحب الخاصة إىل 

  التوايل شهور، ك� أنها الزيادة السابعة عىل    9ىف    الرسمي  لالحتياطيويعد ذلك أعىل مستوى   

تراجع خالل  لالحتياطي لكنه  تأث� جائحة كورونا عىل    5.360بنحو    2020،  بفعل  مليار دوالر 

الخ العام  األسواق، وجاءت كل  أثناء تصاعد    املايضسائر خالل شهور مارس وأبريل ومايو من 

 .إغالقات األسواق الدولية

مليار دوالر، ىف مايو املايض، قبل أن يستعيد جزءا من الخسائر بعد عقد    36حتى    االحتياطيوتراجع  

مليارات    5  وطرح سندات دولية بقيمة   الدويلاتفاقات مع املؤسسات الدولية عىل رأسها صندوق النقد  

وساعد ىف ذلك عودة تدفق رؤوس األموال األجنبية ىف    .مليون دوالر  750دوالر وسندات خرضاء بقيمة  

 .محافط األوراق املالية بداية من يونيو املايض

وقال بنك االستث�ر فاروس ىف تقريره السنوي، إن صاىف االحتياطيات الدويل سيتم بناؤه تدريجياً   

إىل   دو   43ليصل  مقابل  مليار  العام    40الر  خالل  دوالر   .املايض  املايل مليار 

مليار    0.8أن تقديراته تش� إىل تسجيل ميزان املدفوعات فائضاً طفيفاً بقيمة    فاروس  أوضحو   -

خالل العام املايض، بدعم   2011الحايل، عقب تسجيله العجز األول منذ    املايل دوالر خالل العام  

 .غ� البرتويل، والتحويالت وإيرادات قناة السويس التجاريمن تضاؤل عجز امليزان  

 

  

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:  

 شهرا  18مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات خالل  245.5املالية : سداد  -1

 2021- 2020مليار جنيه فائض أوىل باملوازنة ىف النصف األول من  14 -2

 ..مليار جنيه ميزانية بطولة العامل لليد 3.7وزير الرياضة:  -3

  النصف األول من العام املايل الحايل % يف16املالية»: �و إيرادات املوازنة » -4

 أشهر 6% خالل 10املالية: �و مرصوفات املوازنة بنحو  -5

 2020عام يف يونيو  3.2الحكومة: إطالة عمر الدين إىل  -6

 مليون جنيه  930مدير سنتام� مرص: رضائب الحكومة من ذهب السكرى تتجاوز  -7

 : دالالت املالیة العامة 

 شهرا 18ملیار جنیه للهیئة القومیة للتأمینات واملعاشات خالل   245.5سداد  

مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات    245.5للدولة من سداد  الخزانة العامة  انتهت   

، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن االجت�عي لسداد املديونية اً شهر  18خالل  

التأمينات   قانون  ضوء  عىل  وذلك  قرن،  نصف  عرب  املرتاكمة  التأمينات  لصناديق  املستحقة 

رق واملعاشات  لخدمة  2019لسنة    148م  االجت�عية  الالزمة  املالية  السيولة  توف�  يضمن  مبا  ؛ 

 .أصحاب املعاشات واملستحق� عنهم واملؤمن عليهم والوفاء بكامل االلتزامات تجاههم

مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس عالوات ألصحاب املعاشات    35الخزانة العامة للدولة  تتحمل   

، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات واملعاشات بسدادها اً نويمليارات جنيه س  8هذا العام ونحو  

 .اً ألصحاب املعاشات وينعكس ذلك يف األقساط السنوية التي تسددها وزارة املالية سنوي

من هذا العام وهو القسط    اً ضمن األقساط السنوية واعتبار   اً الخزانة العامة للدولة أيض  تتحمل 

املعاش  الثا�  ألصحاب  املقررة  الخمس  العالوة  قيمة  واملعاشات،  للتأمينات  القومية  ات  للهيئة 

 .املايضمن أول يوليو  اً اعتبار 

تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، املحول    من الجدير بالذكر انه 

لتصب واملعاشات  للتأمينات  القومية  الهيئة  لصالح  للدولة  العامة  الخزانة  من 5.9ح  من  بدالً   %

ب املعاشات،  %؛ الستيعاب اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لتحس� األوضاع املعيشية ألصحا5.7

 . وضم «الخمس عالوات» 

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%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-245-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-245-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85/
https://alborsaanews.com/2021/01/14/1412989
https://alborsaanews.com/2021/01/14/1412989
https://alborsaanews.com/2021/01/11/1412455
https://alborsaanews.com/2021/01/11/1412455
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-16-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%ad%d9%88-10-%d8%ae%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-2-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-2-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/
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من املقرر أن يصل إج�يل ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات   

 .مليار جنيه 363من تريليون و سنوات ما يقرب 7ضمن اتفاق فض التشابكات خالل 

تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات    45الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو    

 .2019من  اً مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبار  هي اً عام 50عيل مدار 

 2021- 2020 املاليمن العام  األول للنصف  املالي داءمؤشرات األ

للفرتة ما ب� يوليو حتى    ،2021-2020  املايلمن العام    األولللنصف    املايل  داءمؤرشات األ أبرز  جاءت  
 ك� ييل:  الوزراءطبقا لتقرير وزير املالية املقدم ايل مجلس   2020ديسمرب 

مليار جنيه، رغم    14مؤرشات املوازنة خالل هذه الفرتة تحقيق فائض أوىل قدره نحو  عكست   
 .ائحة كوروناالتداعيات السلبية لج

%، وذلك 16لإليرادات بنحو    السنويمعدل النمو    ارتفاع  الحايل  املايلالنصف األول من العام  شهد   
 .االقتصاديعىل الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية عىل النشاط  

الكىل من    العجز  انخفض  إىل  4.1ك�  النمو  %3.6  بلغ معدل  للمرصوفات    السنوي%، ىف ح� 
وبرامج  9.6 الدعم  مخصصات  وتوف�  الحكومية،  االستث�رات  مخصصات  ارتفاع  ضوء  ىف   %

عىل   اإلنفاقالح�ية االجت�عية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق املعاشات وزيادة  
 .عليم الصحة والت قطاعي

، ىف الوقت الذى  2020اإليرادات العامة إيجابياً خالل الفرتة من يوليو حتى ديسمرب    أداء  جاء 
 .% مقارنة بالعام السابق8.1ارتفعت فيه فاتورة األجور وتعويضات العامل� بنحو  

  ، بدالً 2020عام ىف يونيو    3.2عمر الدين، حيث بلغ نحو    إطالةاستمرار جهود وزارة املالية ىف    
عام    3.8، ومن املستهدف أن يصل إىل  2014عام ىف يونيو    1.8، ونحو  2013عام ىف يونيو    1.3من  

 .2021ىف نهاية يونيو 

الحكومية خالل هذه الفرتة بشكل    االستث�راتاملُخصصات املالية املوجه لتمويل    إج�يلارتفاع   
 .مليار جنيه  102% لتصل إىل 59.4كب� بلغ نحو 

  2020ديسمرب    -مليار جنيه خالل الفرتة يوليو  28قدره    إضايفلية بتوف� متويل  وزارة املاقامت    
لعام   االستث�رية  لدعم خططها  الحكومية،  الجهات  من  تنفيذ 2021-2020لعدد  يضمن  مبا   ،

 .املرشوعات القومية املستهدفة

ة قد االستث�رات الحكومية املنفذة خالل هذه الفرت   إج�يلىف ضوء تلك املرصوفات فإن    
 .%103قدرها  سنويمليار جنيه بنسبة �و  130بلغ 

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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 الخارجي:  القطاعرابعًا: 

 2020مليار دوالر يف  5.61تراجع إيرادات قناة السويس إىل  -1

 ”للبنية التحتية مبرص الحرضيمليار يورو لتنفيذ برنامج “إطار النقل  2.2 -2

الغذائية”:  “ -3 للصناعات  صادرات    3.2التصديري  قيمة  دوالر  خاللمليار  شهرا    11القطاع 

 2020من

 مليار دوالر مذكرة تفاهم مع “سيمنس” لتنفيذ القطار الكهربايئ الرسيع 23بتكلفة  -4

 دالالت القطاع الخارجي

 لصناعات الغذائیة ا قطاع  صادراتارتفاع 

أعلن رئيس املجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع ارتفعت خالل الفرتة من”   

مليار دوالر مقارنة بنفس الفرتة من    3.2يف املائة لتبلغ    1املايض بنسبة  نوفمرب” من العام  -يناير

 .2019عام 

% من إج�يل الصادرات املرصية غ� البرتولية،  13.2صادرات الصناعات الغذائية عىل  تستحوذ    

وتحتل املركز الثالث يف قامئة أهم القطاعات التصديرية املرصية خالل الفرتة من يناير إىل نوفمرب  

2020. 

% مقارنة بصادرات 8مليون دوالر بنسبة تراجع بلغت  246 املايضصادرات شهر نوفمرب بلغت   

عام   الشهر من  املايض حواىل  2019نفس  أكتوبر  بلغت صادرات شهر  مليون دوالر   270، ك� 

 314حواىل    2020، وبلغت صادرات شهر سبتمرب  2019% عن صادرات أكتوبر  12بنسبة تراجع  

 .،2020% مقارنة بصادرات سبتمرب 3 دوالر بنسبة �ومليون 

مليون    345بقيمة بلغت    2020وتعد صادرات شهر يونيو أعىل قيم صادرات غذائية حتى اآلن يف   

 .2019% باملقارنة بنفس الشهر من عام  42دوالر بنسبة �و 

لألغذية الصادرات إىل الدول العربية قامئة أهم املجموعات الدولية املستوردة  تصدرت   

% من إج�يل الصادرات الغذائية خالل الفرتة  54مليار دوالر متثل    1.722املصنعة املرصية بقيمة  

 448%، يليها االتحاد األورويب بقيمة  2محققة نسبة تراجع بلغت    2020من يناير إىل نوفمرب  

غ� العربية    اإلفريقية% من إج�يل الصادرات، الدول  14% ومتثل  6مليون دوالر محقق نسبة �و  

بقيمة    األمريكية% من إج�يل الصادرات، الواليات املتحدة  12مليون دوالر ومتثل    368بقيمة  

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/4110296
https://www.elfagr.com/4110296
https://alborsaanews.com/2021/01/14/1413082
https://alborsaanews.com/2021/01/14/1413082
https://alborsaanews.com/2021/01/12/1412712
https://alborsaanews.com/2021/01/12/1412712
https://alborsaanews.com/2021/01/12/1412712
https://alborsaanews.com/2021/01/12/1412712
https://alborsaanews.com/2021/01/12/1412712
https://www.almawq3.com/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%85/
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مليون   489% من إج�يل الصادرات، باقي املجموعات الدولية بقيمة 5مليون دوالر ومتثل  186

 .% من إج�يل الصادرات الغذائية املرصية خالل نفس الفرتة15دوالر والتي متثل 

ما بالنسبة ألهم دول العامل املستوردة للصناعات الغذائية خالل الفرتة من يناير إىل نوفمرب من  أ  

مليون    288فقد احتلت اململكة العربية السعودية عىل املركز األول بقيمة صادرات    2020عام  

ون دوالر،  ملي  161مليون دوالر، اليمن بقيمة    164بقيمة    األمريكيةدوالر، يليها الواليات املتحدة  

مليون دوالر،    136مليون دوالر، الجزائر بقيمة    152مليون دوالر، ليبيا بقيمة    156بقيمة    األردن

مليون دوالر،    90مليون دوالر، فلسط� بقيمة    116مليون دوالر، العراق    124بقيمة    اإلمارات

 .مليون دوالر 83وىف املركز العارش املغرب بقيمة 

الدول التي حققت أعىل قيمة زيادة يف الصادرات خالل الفرتة من يناير  الجزائر قامئة أهم  احتلت   

مليون دوالر وقيمة   136بقيمة صادرات    2019مقارنة بنفس الفرتة من عام    2020إىل نوفمرب

مليون دوالر وقيمة زيادة   65مليون دوالر، يليها السودان بقيمة صادرات    31زيادة يف الصادرات  

الصادرات   د  30يف  صادرات  مليون  بقيمة  العراق  يف    116والر،  زيادة  وقيمة  دوالر  مليون 

مليون دوالر وقيمة زيادة يف الصادرات   35مليون دوالر، باكستان بقيمة صادرات    28الصادرات  

مليون    23مليون دوالر وقيمة زيادة يف الصادرات  41مليون دوالر، الربازيل بقيمة صادرات  25

صادرات   بقيمة  سوريا  زيادة    73دوالر،  وقيمة  دوالر  بقيمة    20مليون  الهند  دوالر،  مليون 

مليون    36مليون دوالر، الص� بقيمة صادرات    17مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت    26صادرات  

مليون دوالر وقيمة زيادة   65مليون دوالر، هولندا بقيمة صادرات    15دوالر وقيمة زيادة بلغت  

مليون دوالر وقيمة زيادة    83عارش أملانيا بقيمة صادرات  مليون دوالر، وىف املركز ال  12بلغت  

عام    10بلغت   من  الفرتة  نفس  بصادرات  باملقارنة  دوالر   .2019مليون 

النمو اإليجايب يف قيم الصادرات الغذائية املرصية، يف ظل الظروف العاملية الصعبة جراء تفىش     -

عىل قدرة قطاع الصناعات   ،يعد دليال قويا  ف�وس الكورونا واالنخفاض الحاد يف التجارة العاملية

 .الغذائية املرصي يف تحقيق املزيد من النجاحات يف مختلف الظروف

  

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: 

 املايض% خالل ديسمرب 0.5بنحو  الشهريتراجع معدل التضخم   -1

 أسابيع  4للطن ىف  اً جنيه 1750و 700الزيوت النباتية» ترتفع ب� » -2

 خالل ديسمرب التوايلالغذاء العاملية للشهر السابع عىل  أسعارارتفاع  -3

 انك�ش القطاع الخاص غ� املنتج للبرتول ىف مرص خالل ديسمرب -4

 مستويات غ� مسبوقة  ترتفع ايل » األعالف« أسعار -5

 مالي� فدان  3اىل  الحايلالزراعة تستهدف زيادة مساحة الذرة خالل العام  -6

 . قلعة صناعية ساهمت يف بناء السد العايل . تصفية «الحديد والصلب» -7

  دالالت القطاع الحقیقي:

 خالل دیسمبر انکماش القطاع الخاص غیر املنتج للبترول فی مصر 

انخفاضا متجدد  للبرتول  املنتجة  غ�  الرشكات املرصية  عام    اً شهدت  نهاية  التشغيل يف  قويا ىف 

بف�وس   اإلصابةوالطلبات الجديدة حيث أدى ارتفاع حاالت    اإلنتاجم� يعكس انخفاضا ىف  ،2020

كورونا إىل انخفاض يف طلب العمالء. وجدير بالذكر أن االنك�ش أدى إىل تراكم فائض مستلزمات  

 .2012اإلنتاج، مع ارتفاع املخزون بأقوى معدل له منذ شهر يونيو 

يف الوقت ذاته، تسارع معدل تخفيض الوظائف إىل أرسع مستوى يف أربعة أشهر، عىل الرغم من   

األع�ل   تزايد  لقاحات كوفيدأن  تفاؤالً  19-بشأن  أكرث  الرشكات  عام   جعل  التعايف خالل  بشأن 

2021. 

نقطة   48.2يف مرص لشهر ديسمرب إىل   IHS الصادر عن PMI وانخفض مؤرش مديري املشرتيات 

 .نقطة سجلها املؤرش يف شهر نوفمرب 50.9من 

العام، وك  نهاية  التجاري يف  النشاط  بانخفاض قوي يف  الرشكات  غالبا مرتبطا  أفادت  ان 

كوفيد حاالت  يف  جديدة  زيادة  من  حذرين  العمالء  أصبح  حيث  املبيعات  ومع .19-بانخفاض 

احت�لية فرض تداب� صحية عامة أكرث رصامة يف املستقبل، أشارت الرشكات التي شملتها الدراسة  

 .إىل أن العمالء قد امتنعوا عن استك�ل الطلبات الجديدة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/01/10/1412197
https://alborsaanews.com/2021/01/09/1412103
https://alborsaanews.com/2021/01/09/1412103
https://alborsaanews.com/2021/01/07/1411904
https://alborsaanews.com/2021/01/05/1411479
https://alborsaanews.com/2021/01/05/1411165
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84/
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8-%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%87/
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الرتاجع  كان  ذلك،  كل    ورغم  عليه يف  كان  م�  ملحوظ  بشكل  حدة  أقل  واملبيعات  اإلنتاج  يف 

، وأضعف بكث� من املستوى األد� املسجل يف شهر  2020الشهور طوال النصف األول من عام  

 .أبريل يف ذروة الوباء

ومع انخفاض الطلب، أبلغت الرشكات عن فائض يف مخزون مستلزمات اإلنتاج يف شهر ديسمرب،   

م املخزون بأرسع معدل ملدة مثا� سنوات ونصف. ونتيجة لذلك، انخفض نشاط  حيث ارتفع حج

الدراسة   فرتيت  يف  سجلت  التي  التوسعات  جزئيا  عوض  م�  حاد،  بشكل  الجديدة  املشرتيات 

 .السابقت�

وكان تراكم األع�ل مستقرا للمرة األوىل منذ مثانية أشهر يف شهر ديسمرب مع تخفيف الضغوط  

ستيعابية، ما أدى إىل انخفاض أرسع يف أعداد القوى العاملة. وجدير بالذكر أن  عىل القدرة اال

 .االنخفاض يف التوظيف كان األقوى منذ شهر أغسطس، لكنه ظل معتًدل بشكل عام

البيع بنهاية    أسعار، سجلت الرشكات املرصية غ� املنتجة للنفط ارتفاعا طفيفا يف  سعاروعىل صعيد األ

مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف    سعاروكان ارتفاع األ  .دل مسجل يف أربعة أشهرالعام، وهو أبطأ مع

ارتفعت   العمالء حيث  إىل  ذلك،  أسعاراملرتفعة  ومع  حاد.  بشكل  والحديد  النحاس  مثل  الخام    املواد 

 .ها يف ظل جهود جذب عمالء جددأسعار خفضت بعض الرشكات 

الرشكات مواعيد    ذاته، واجهت  الوقت  الشهر، حيث  يف  املشرتيات خالل  لتسليم  أطول  انتظار 

 .طالت مواعيد التسليم للمرة األوىل منذ شهر يونيو

العام يف    الرتاجع  كان  ذلك،  للنشاط يف    أداءومع  بالنسبة  التوقعات  تحسنت  املوردين طفيفاً، 

نتعاش خالل  املقبلة بقوة يف شهر ديسمرب، حيث أبدت الرشكات آماال متزايدة ىف اال   12األشهر الـ  

متوسط  2021 من  أضعف  العام  التفاؤل  مستوى  كان  ذلك،  ومع  كورونا  لقاحات  من  بدعم   ،

 .السلسلة

 :  األعالف أسعارقفزة كب�ة يف   -1

  تاريخيللطن كأعىل مستوى    اً جنيه  7950ة إىل  األخ� خالل األيام    األعالف  أسعارقفز متوسط   

تسبب فيها �و    التيالعاملية لخامات التصنيع، و   سعارعىل اإلطالق، بسبب االرتفاع الكب� ىف األ

عىل الذرة والصويا، مع إعالن دولة األرجنت� تعليق صادراتها من «الذرة الصفراء»   الصينيالطلب  

 .حتى مارس املُقبل

من أرض املصنع    النهايئ   فاألعال ىف السوق، ارتفع متوسط سعر بيع    سعارملؤرشات األ   اً وفق 

 .الخامات إىل مستويات غ� مسبوقة  أسعارللطن، بسبب صعود  اً جنيه 7950إىل 

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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الصفراء محلي  أسعارأوضحت املؤرشات، زيادة    الذرة  للطن، وكسب    اً جنيه  4650إىل    اً خامات 

ستويات  الخامات من تلك امل  أسعارجنيه للطن، ومل تقرتب    8600) إىل  46الفول الصويا (بروت� %

 .للحالية ىف العرض والطلب  اً الرصف، وحدوث أزمة ُمشابهة نسبي  أسعاربعد تحرير    2017سوى ىف  

الذرة الصفراء ىف البورصة    أسعاررئيس مجلس إدارة رشكة األهرام للدواجن، إن  ووفقا لترصيح   

  550فوق  خامات كُسب الفول الصويا    أسعارللطن، ك� قفزت    اً دوالر   225العاملية ارتفعت فوق  

 .للطن، ومع االرتفاعات الكب�ة ىف تكاليف الشحن، ارتبك املوقف بشأن عملية التسع� اً دوالر 

صناعة الرثوة الحيوانية ىف مرص تعتمد بالدرجة األوىل عىل  ايل أن    اإلشارةومن الجدير بالذكر   

العاملية، لكن    رسعا منها مستوردة، لذا فاملصانع مجربة عىل ُمسايرة األ  90، وأكرث من %األعالف

 .اً السوق املحىل قد ال يتحمل هذا املوقف كث� 

لتقارير دولية، واصلت العقود اآلجلة للذرة وفول الصويا ىف بورصة شيكاغو صعودها إىل    اً وفقو  

أعوام ونصف العام، مع تعطيل الصادرات ىف أمريكا الجنوبية، وهو ما أثار    6أعىل مستوياتها ىف  

 .مخاوف املستثمرين ىف وقت يتزايد فيه الطلب من قبل الص�

، لض�ن  2021عن تعليق صادرات الذرة حتى مارس    املايضك� أدى إعالن األرجنت� األسبوع   

وفرة إمدادات الغذاء املحلية، إىل تعميق حالة عدم اليق� بشأن محاصيل أمريكا الجنوبية، ك�  

 .استمر الطقس الجاف ىف إثارة الشكوك بشأن املحاصيل ىف املواسم املقبلة 
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 أخري سادسًا:

 االقتصاد املصرى فی ظل کورونا؟  أداءکیف یرى صندوق النقد 

 دالالت أخري:

 ؟ من وجهة نظر صندوق النقد الدولي  االقتصاد املصرى فی ظل کورونا أداء

املوقع مع مرص، إن   االئت�� ىف تقرير املراجعة األوىل، التفاقية االستعداد  النقد الدويل  صندوق    أشار

مجتمعة مع السيولة القوية للبنوك دعمت النشاط    املركزياملبادرات املتوقعة من الحكومة والبنك  

االقتصاد القومي وجاء   أداءالصندوق ايل توقعاته بشان    وأشار  .واإلقراض املحىل خالل تلك األزمة

 ما فيها ك� ييل: اهم 

كان أقل من  املايض املايلمن العام  األخ�ملرص خالل الربع  االقتصاديإن االضطراب ىف النشاط   

االقتصاد   وانكمش  ىف  1.7التوقعات،  األوىل  للمرة  ىف   %9  قياسياً  انخفاضاً  يعكس  مبا  سنوات 

 .السياحة بالتزامن مع تراجع ىف التصنيع واإلنشاءات والبناء مع تباطؤ االستث�رات بشكل حاد

خالل العام    ودعم االستهالك املرتفع القطاعات األخرى لتحقيق �و متواضع، ولذلك جاء النمو 

ودخلت البنوك تلك األزمة برؤوس أموال  ،  .%2% مقابل  3.6أعىل من التوقعات عند    املايض   املايل

 .تثبت صالبة وسالمة البنوك املالية املرصيفقوية، وما زالت البيانات األحدث للقطاع  

 .وقال الصندوق إن أوضاع السوق الخارجية تحسنت لكنها ما زالت هشة 

% كانت 2مقابل    الحايل   املايل % خالل العام  2.8د توقعاته لنمو االقتصاد إىل  ورفع صندوق النق 

 .املقبل  املايل% العام 5.5متوقعة قبل ذلك، ك� توقع أن يبلغ معدل النمو 

ونوه    .2020  امليالدي% خالل العام  1.5سيفوق �وها    التيووفقاً لذلك ستكون مرص ب� الدول القليلة  

 .2021السياحة عىل األرجح ستزيد خالل بأن إيرادات 

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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