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 2020% خالل  24تراجع الطلب یلع الذهب يف مصر بنسبة  

 استمرار انکماش القطاع الخاص يف مصر خالل ینایر 

 البنك املرکزي یثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة یلع التوالي 

 % تراجعا يف مبیعات مواد البناء 60 

 ثالث شرائحملیار دوالر یلع    3.75  ةقیمبدولیة  سندات  قترض  مصر ت 

 قروض متوقفة لم یتم السحب منها 8مالیین دوالر إجمالي  609 

 ملیار جنیه لدعم املصدرین خالل عام  21.5وزیر املالیة : صرف   

 

 

 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
https://alborsaanews.com/2021/02/17/1419392
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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

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 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: 

النصف األول من شهر  يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل  
 ، وذلك عىل النحو التايل: 2021فرباير 

 

 أهم التطورات االقتصادیة 

 أوًال: التطورات املالیة:

 1/2مليار جنيه  6.2بختام أويل جلسات فرباير.. البورصة املرصية تربح  -1

 2/2مليار جنيه يف ختام تعامالت اليوم   5.1البورصة تربح  -2

 3/2تراجع ج�عي مبؤرشات البورصة بنهاية جلسة األربعاء  -3

 4/2عىل خسائر بقيمة مليار جنيه  األسبوع أخرالبورصة تنهي تعامالت   -4

 7/2يف ختام التعامالت املؤرش الرئييس للبورصة يرتفع هامشياً   -5

 8/2مليار جنيه  5.5نقطة بخسائر سوقية  11600البورصة تستقر أد� حاجز الـ  -6

 9/2بالختام والسيولة تتجاوز املليار جنيه  ةمرص السوقي مليار جنيه خسائر بورصة  4.2 -7

 10/2%يف ختام التعامالت 0.85مليار جنيه .. ومؤرشها "الرئييس" يصعد   6.8البورصة تربح  -8

 11/2تعامالت نهاية األسبوع  ارتفاع ج�عي ملؤرشات البورصة يف ختام -9

 14/2هبوط ج�عي مبؤرشات البورصة املرصية بختام أويل جلسات األسبوع  -10

 15/2ت البورصة تخرس مليار جنيه ومؤرشها الرئييس يصعد وحيداً يف ختام التعامال  -11

 دالالت التطورات املالیة: 

أداء    بها  أنهت  ارتفاعات  البورصة عدة  األول من فرباير حيث    األسبوعحققت مؤرشات 

نقطة، بين�   11600%، وظل يف نطاق  0.4   الـ  زال تتجاو ارتفع املؤرش الرئييس بطريقة هامشية  

، بين�  70% للمؤرش    1.5بة  محققة ارتفاعات تقدر بنس  إيجابيةاملؤرشات الفرعية بطريقة   ارتفعت

 . الثا� األسبوعسيطر التذبذب عيل تعامالت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.news/4128959
https://www.elfagr.news/4128959
https://www.elfagr.news/4129664
https://www.elfagr.news/4129664
https://www.elfagr.news/4130384
https://www.elfagr.news/4130384
https://www.elfagr.news/4131185
https://www.elfagr.news/4131185
https://www.elfagr.news/4133006
https://www.elfagr.news/4133006
https://www.elfagr.com/4133713
https://www.elfagr.com/4133713
https://www.elfagr.com/4134431
https://www.elfagr.com/4134431
https://www.elfagr.news/4135140
https://www.elfagr.news/4135140
https://www.elfagr.news/4135791
https://www.elfagr.news/4135791
https://www.elfagr.news/4137689
https://www.elfagr.news/4137689
https://www.elfagr.news/4138479
https://www.elfagr.news/4138479
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وتحقيق أرباح    األول   األسبوعمليار جنية يف    21والتي وصلت إىل حدود   مع زيادة يف قيم التداوالت 

املشرتي، ك� ظهر    11تتعدي   الجانب  وتواجدهم يف  األجانب  تداوالت  وارتفاع يف  مليار جنية، 

 املتعامل� العرب يف الجانب الرشايئ، مع مبيعات من قبل املرصي�. 

نشاطا وبعد    األكرثاستمر تصدر قطاع العقارات والخدمات املالية غ� املرصفية لقامئة القطاعات   

املؤرش الرئييس يعا� من التواجد يف النطاق العريض مع وجود نقطة    فاليزالكافة املؤرشات    ارتفاع

 . كنقطة مقاومة قوية يهبط من خاللها املؤرش إىل أدناها 11600

إال     املؤرشات  ب�  أسهم  وخروج  أسهم  ودخول  للمؤرشات  الدورية  املراجعة  من  الرغم    أن عيل 

 . املؤرش يف االرتفاع واستمرار  استقرارلرشاء والبيع ال يدعم تحركات املؤسسات وتأرجحها ب� ا

فرتات     يف  أعالها  يرتفع  ثم  زمنية  لفرتات  عندها  يرتكز  محطات  الرئييس  والن   ،أخريللمؤرش 

أصغر يف القيمة    أسهمهاتحركات املرصي� والعرب تتحول إىل اإليجابية يف الكث� من الجلسات ألن  

تاجرة يف حدود سعرية حتي لو كانت ضعيفة وتتيح الفرصة الستبدال  وأكرث تنوع م� يسمح بامل

 . املؤرشات أداءب� متعامل ومتعامل ـأخر يحفز ويدعم  األدوار

أن    املتوقع  االرتفاع من  املؤرشات  بوجود     تعاود  تتعلق  أخبار  بسبب  القادمة  األيام  خالل 

العديد من    أنك�   ية واملرشوبات،ذغوقطاع األ  جات يف قطاع الرعاية الصحية،ا ندماستحواذات و ا

الرشكات ستكمل رشاء اسهم خزانة خاصة بها، م� يدعم تحركات السيولة، سيكون ذلك الدافع  

 .للمنطقة الخرضاء انتقالها األكرب يف استقرار املؤرشات بعد 

  

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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  ديثانیًا: القطاع النق

 التوايل يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عىل   املركزيبنك  ال -1

 خالل يناير املركزيلدى البنك  األجنبيالنقد  احتياطيمليون دوالر زيادة يف  37 -2

 أصول البنك املركزي تتجاوز تريليو� جنيه  -3

 مليار دوالر عىل ثالث رشائح 3.75مرص تعود لسوق السندات الدولية بطرح قيمته  -4

 قروض متوقفة مل يتم السحب منها  8يل مالي� دوالر إج� 609    -5

 دالالت القطاع النقدي:

 تزايد حجمي الدين الخارجي والداخيل:  -1

الهيئات االقتصادية    الحكومي بخالف  الدين  الربملان عن حجم  الخطة واملوازنة يف  كشفت لجنة 

%  22نها  تريليونات جنيه، بلغ م  5إىل    2020يونيو    30ورشكات قطاع األع�ل العام، حيث وصل يف  

 %. 78دين خارجي، ودين محيل  

وجود    أشارتكم    بقيمة    8إىل  منها،  السحب  يتم  مل  متوقفة  ونسبة    609قروض  دوالر،  مالي� 

مليارات دوالر؛ استخدم منها مليار دوالر    4قرضاً متعرثاً بقيمة    28وإىل وجود  ،  االستخدام صفر

فهناك قروضاً انتهى طريق إقفالها    % منها غ� مستخدمة. وبالتايل75%، وتبقى  25فقط بنسبة  

 .% مل يتم استخدامها 20مليار دوالر، وتبقى منها  2قرضاً؛ قيمتها  17وعددها 

مليون دوالر؛ حيث بلغ املسحوب منها    530منحة متعرثة، بقيمة    32إىل وجود نحو    أشارتك�   

منح،    9%، ك� بلغ عدد املنح املتوقفة التي مل يتم السحب منها  25مليار فقط، بنسبة    130نحو  

  120منحة انتهى تاريخ إقفالها بقيمة    13مليون دوالر، ونسب االستخدام صفر، و   11,75بقيمة  

 .مليون دوالر  22% فقط، وتبقى 82، استخدم منها  مليون دوالر

ولفت سامل إىل أن أحد رؤساء الوحدات املحلية يُقيم باسرتاحة عىل مساحة ألَفي مرت، وتصل قيمتها إىل  

فيال منها فيلل عىل النيل    11مليون جنيه، وممتلكات واسرتاحات وزارة الري بسوهاج، فهناك    200

وحدة سكنية؛ معظمها مغلق.. فأين االستغالل األمثل    59ونحو    وما هو مغلق وغ� مستفاد منه، 

 .لألصول؟

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/04/1416950
https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416824
https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416824
https://alborsaanews.com/2021/02/10/1418144
https://alborsaanews.com/2021/02/09/1417659
https://almalnews.com/%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-609-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/
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 تضارب االختصاصات بین الوزارات أحد األسباب

تضارب االختصاصات ب� الوزارات املختلفة حول تنفيذ القروض؛ ما أدى إىل   أن اللجنة إىل  أشارت 

مليون دوالر،    500الذي تبلغ قيمته  إعاقة تنفيذ املرشوعات األساسية، الفتًة إىل قرض تنمية الصعيد  

، وتم مد العمل به  2021، وكان من املفرتض أن ينتهي يف عام  2016وتم الحصول عليه يف عام  

عاَم� آخرين؛ لكن تنازع االختصاصات ب� وزارات التنمية املحلية والصناعة والتخطيط يف إدارة  

 .ت االقتصادية والصناعية بسوهاجالقرض أدى إىل إعاقة تنفيذ املرشوعات؛ خصوصاً التكتال 

كان الهدف األسايس لقرض تنمية الصعيد خلق فرص عمل ألبناء سوهاج واالرتقاء مبستوى املعيشة؛   

 .لكن تنازع االختصاصات أدى إىل عدم االستفادة من القرض

  

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:

 % خالل ثالث سنوات 66االستث�رات العامة مبوازنة الدولة ارتفاع حجم   -1

 مليار جنيه لدعم املصدرين خالل عام  21.5وزير املالية : رصف  -2

 دالالت املالیة العامة: 

 ملیار جنیه لدعم املصدرین خالل عام 21.5صرف 

الحكومة    لدعم  الفوري  النقدي  «السداد  مبادرة  من  الثانية  املرحلة  إن  املالية  وزير  رصح 

%، شهدت إقباال ملحوظا من  15للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 

فرباير الحايل وحتى    7الرشكات املصدرة، حيث بلغ عدد املتقدم� منذ فتح باب تلقي الطلبات يف  

 .رشكة أبدت رغبتها يف االستفادة من مزايا هذه املبادرة 950اآلن 

ثانية    إىل إطالق مرحلة  الحكومة  املبادرة دفع  األوىل من هذه  املرحلة  نجاح  أن  الوزير  وأوضح 

بنفس اإلطار والرشوط بحيث تشمل مستحقات الرشكات املصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات  

كون هناك فرصة الستك�ل املستندات لدى الصندوق  ، عىل أن ي2020حتى مشحونات نهاية يونيو  

 .فرباير املقبل 28قبل نهاية يوم 

مبادرة    من  الثانية  للمرحلة  املنضمة  املصدرة  الرشكات  مستحقات  رصف  سيتم  أنه  إىل  ولفت 

%، يف ثالثة مواعيد:  15«السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد  

 .، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو املقبل قبل نهاية فرباير

مليار جنيه خالل عام لدعم القطاع التصديري واملصدرين،    21.5وأشار إىل أن الحكومة رصفت نحو   

للمصدرين»    6من خالل   الحكومة  لدعم  الفوري  النقدي  «السداد  مبادرة  آخرها  كان  مبادرات 

رشكة مصدرة، رصفت جميعها   1069لة األوىل  % التي انضم إليها يف املرح15بخصم تعجيل سداد  

 .2021كل املبالغ املتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 

الوزير  أو   «السداد    أنكد  ملبادرة  األوىل  املرحلة  من  املستفيدة  املصدرة  الرشكات  جميع 

الصادرات، خالل   النقدي الفوري» رصفت كل مبالغ دعم التصدير املتأخرة لدى صندوق تنمية 

مليار جنيه؛ مبا يعكس نجاح الحكومة يف    13.5شهري نوفمرب وديسمرب املاضي�، بقيمة إج�لية  

 .من هذه املبادرة التي حظيت بإقبال كب� من املصدرينتحقيق األهداف املنشودة  

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/4134264
https://alborsaanews.com/2021/02/17/1419392
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بالذكر    الجدير  املتأخرة    أنمن  املبالغ  الحكومة لسداد  التي طرحتها  السابقة  الخمس  املبادرات 

رشكة مصدرة، وقد تم رصف   2500لدعم املصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها  

  25مليار جنيه خالل الفرتة من أول يوليو حتى    2.4، ومليار جنيه خالل العام املايل املايض  5.6

 .مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم املصدرين 8نوفمرب املاضي�، بإج�يل نحو 

 الدعم النقدي يف املوازنة العامة للدولة: 

القرار    اتخاذ  املعلومات ودعم  مركز  الدعم    انفوجرافيكنرش  “زيادة مخصصات   النقديبعنوان 

 امة للدولة، وكانت أهم املعلومات الواردة يف التقرير ما ييل: باملوازنة الع

مليون مواطن،    32بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الح�ية االجت�عية   

(ض�ن اجت�عي، تكافل وكرامة، حياة كر�ة)، ك� وصل عدد أصحاب    النقديب� برامج الدعم  

 . مواطن عىل مدار العام� املاضي�مالي�  10املعاشات واملستحق� إىل 

تم تطوير الخدمات التموينية بزيادة عدد املنافذ وتطوير العديد من مكاتب التموين، وإتاحة   

املزيد من منافذ البيع الثابتة واملتحركة لبيع املواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن�. كل ذلك  

 السلع األساسية ورضوريات الحياة اليومية للمواطن�  تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوف�  يأيت

 .الدخل محدوديكافة وخاصة  

  بإج�يل   2020-2019  املايلللعام    النقديشهدت املوازنة العامة للدولة زيادة يف مخصصات الدعم   

  6عىل مدار    االجت�عيتكافل وكرامة وزيادة معاش الض�ن    برنامجيمليار جنيه؛ وتطبيق    18.5

خالل   النقديمالي� أرسة مستفيدة من الدعم  3.8ووصل عدد املستفيدين منها إىل نحو سنوات، 

 .2020-2019عام 

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 

 2020-2019بريطانيا واإلمارات أكرب الدول املستثمرة يف مرص خالل  -1

 2020شهرا من  11مليون دوالر صادرات الصناعات الغذائية إىل أملانيا خالل  83 -2

 2020مليون دوالر قيمة صادرات ”النحاس واأللومنيوم” يف  748 -3

 مليار دوالر صادرات مرص لدول الخليج  4.4التعبئة العامة واإلحصاء:  -4

 دالالت القطاع الخارجي 

الـ خالل  الخلیجي  التعاون  مجلس  لدول  املصریة  الصادرات  قیمة  أشهر    10ارتفاع 

 2020األولی من عام 

حصاء، ارتفاع قيمة الصادرات املرصية  املركزي للتعبئة العامة واإل كشفت بيانات صادرة من الجهاز   

مليار دوالر    4,4لتسجل    2020أشهر األوىل من عام    10الـ  لدول مجلس التعاون الخليجي خالل  

 .%24.6بنسبة ارتفاع قدرها  2019مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عام  3,5مقابل 

رأس قامئة دول مجلس التعاون الخليجي املستوردة من مرص  جاءت اإلمارات العربية املتحدة عىل   

مليار    1.4مليار دوالر، تليها السعودية    2,6بقيمة صادرات   2020أشهر األوىل من عام    10خالل الـ

مليون    85,5مليون دوالر، ثم البحرين    137,6مليون دوالر، ثم ع�ن    194.6دوالر، ثم الكويت  

 .ر ألف دوال  655قطر  وأخ�ادوالر، 

أشهر األوىل من    10انخفضت قيمة الواردات املرصية من دول مجلس التعاون الخليجي خالل الـ  

بنسبة    2019مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عام    8مليار دوالر مقابل    6,3لتسجل    2020عام  

 .%21.2انخفاض قدرها 

ألعىل تصديرا ملرص خالل  احتلت السعودية املرتبة األوىل بقامئة دول مجلس التعاون الخليجي ا 

من    10الـ األوىل  واردات    2020أشهر  الكويت    3بقيمة  تليها  دوالر،  ثم    1,6مليار  دوالر،  مليار 

مليون   204,9مليون دوالر، ثم البحرين    310,9مليار دوالر، ثم ع�ن    1,1اإلمارات العربية املتحدة  

 .مليون دوالر 19,5قطر  وأخ�ادوالر، 

مليار دوالر خالل العام   3,4ت دول مجلس التعاون الخليجي مبرص لت قيمة استث�راسجّ  

بنسبة ارتفاع قدرها    2019/    2018مليار دوالر خالل العام املايل    2,8مقابل    2020/    2019املايل  

20.5 .% 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/08/1417450
https://alborsaanews.com/2021/02/08/1417450
https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416725
https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416725
https://alborsaanews.com/2021/02/01/1416238
https://alborsaanews.com/2021/02/01/1416238
https://www.elfagr.com/4133585
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جاءت اإلمارات العربية املتحدة عىل رأس قامئة دول مجلس التعاون الخليجي األعىل استث�راً يف   

مليون    679,4مليار دوالر، تليها قطر    1,6بقيمة استث�رات    2020/    2019لعام املايل  مرص خالل ا

مليون   324مليون دوالر، ثم البحرين    347,5مليون دوالر، ثم الكويت    448,6دوالر، ثم السعودية  

 مليون دوالر.   10,7دوالر، وأخ�اً ع�ن 

 2020- 2019 بریطانیا واإلمارات أکبر الدول املستثمرة يف مصر خالل 

بعنوان “بريطانيا واإلمارات أعىل دول العامل    انفوجرافيكنرش مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار   

 .”2020-2019تدفقاً لالستث�رات األجنبية يف مرص عام 

نسبة الزيادة التى حققتها مرص يف حجم االستث�رات األجنبية الوافدة    هي %  26.4وقال املركز إن   

 .2016-2015مليار دوالر يف   12.5، مقابل 2020-2019مليار دوالر يف   15.8بلغت  والتيإليها، 
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 4.8بلغت    والتيواحتلت بريطانيا املركز األول من حيث حجم التدفقات الواردة منها،   

بذلك لتصبح  إىل مرص يف    مليار دوالر؛  املبارشة  األجنبية  لالستث�رات  تدفقاً  العامل  أعىل دولة يف 

املركز  2019-2020 يف  اإلمارات  تلتها  بلجيكا،    1.6  بحوايل عاملياً    الثا� ،  من  كل  ثم  دوالر،  مليار 

 .التوايلوالواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، والسعودية، والكويت عىل 

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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سنوات مضت؛ حيث    6قات االستث�رات الربيطانية الوافدة إىل مرص تذبذباً عىل مدار  وشهدت تدف 

مليار دوالر،    6.4مسجلة    2019-2018لرتتفع من جديد يف    2018-2017سجلت أقل تدفقات يف  

 .، فإنها األعىل عاملياً 2020-2019مليار دوالر يف  4.8ورغم تسجيلها 

  1.6م تدفقاتها ملرص؛ إذ حققت ارتفاعاً من جديد لتصل إىل  وجاءت اإلمارات األعىل عربياً يف حج 

 .2017-2016مليار دوالر يف  0.8مليار دوالر بعدما سجلت  

أوضح    االستث�ر    بيا� يف شكل    كاإلنفو جرافيك�  تدفقات  املبارش ملرص، وحجم    األجنبيحجم 

البرتول،   األجنبية يف قطاع  نسبتها    والتياالستث�رات  االستث�رات    يلإلج�%  49بلغت  تدفقات 

 .2020-2019األجنبية ككل يف 

 خامسا: القطاع الحقيقي: 

 2020% خالل  24تراجع الطلب عىل الذهب يف مرص بنسبة  -1

 القطاع الخاص يف مرص خالل ينايرانك�ش  -2

 سنوي % عىل أساس 4.8انخفاض مفاجئ للتضخم يف يناير إىل  -3

إىل   -4 التضخم  معدل  انخفاض  التخطيط:  خالل  5.7وزيرة  أد�   %2019-2020  ليسجل 

 عاماً  14مستوى يف 

 الجاري املايل% �واً يف أرباح الرشقية للدخان خالل النصف األول من العام   14.5 -5

 جعا يف مبيعات مواد البناء% ترا 60الغرف التجارية :  -6

 الطبيعيمليار جنيه لتحويل السيارات القد�ة للعمل بالغاز   7.1الدولة تتحمل   -7

 

 دالالت القطاع الحقيقي: 

 % تراجعا يف مبيعات مواد البناء: 60 -1

قدره    تراجعا  البناء  مواد  مبيعات  شهدت  التجارية،  الغرف  يف  البناء  مواد  لشعبة  وفقا 

حيث ترتاوح    العاملي جنيه عن السعر    2000الحديد  أسعار    ارتفاع%خالل الفرتة الحالية بسبب  60

 جنيه للطن يف وقت ترتاجع فيه أسعار خاماته عامليا خاصة البليت،    13600إىل    13400أسعاره ب�  
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://alborsaanews.com/2021/02/04/1416533
https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416758
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https://alborsaanews.com/2021/02/03/1416758
https://alborsaanews.com/2021/02/10/1418114
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https://alborsaanews.com/2021/02/15/1418694
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-60-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-7-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-7-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88/
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وأضافت، أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب يف ركود حركة مبيعات مواد البناء، خاصة وأن السوق   

وكذلك فان عدم صدور رخص    .أخرىاملبيعات مرة    عش تنتبانتظار تراجع األسعار العاملية حتى  

 .البناء الجديدة أحد العوامل وراء تراجع املبيعات

  52مملوكة للقطاع الخاص، بواقع %  18، منها  19األسمنت،    منتجييبلغ عدد الرشكات التى متثل   

 .استث�رات أجنبية، وفقاً لشعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات

واملنيا،    وسوهاج،  وقنا،  أسوان،  من  بالصعيد  املحافظات  مستوى  عىل  األسمنت  مصانع  وتتوزع 

 .ندرية وسيناء والسويس وأسيوط، وبنى سويف، فضالً عن مصانع مبحافظات اإلسك

 

 

 

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


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

	تمهيد:
	أهم التطورات الاقتصادية
	أولاً: التطورات المالية:
	دلالات التطورات المالية:

	ثانياً: القطاع النقدي
	دلالات القطاع النقدي:
	تضارب الاختصاصات بين الوزارات أحد الأسباب


	ثالثا: المالية العامة:
	دلالات المالية العامة:
	صرف 21.5 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال عام
	الدعم النقدي في الموازنة العامة للدولة:


	رابعاً: القطاع الخارجي
	دلالات القطاع الخارجي
	ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020
	بريطانيا والإمارات أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال 2019-2020



