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 ) خاص ( ؟2021يف  ملصر  جنبيالنقد األ  حتیاطياأین یتجه  

 ملیار دوالر  29األجانب يف أدوات الدین الحکومي بلغت  استثمارات 

   2021ملیار دوالر التزامات خارجیة واجبة السداد یلع مصر يف   21.4 

تتلقی    البناء   2.7الحکومة  مخالفات  يف  للتصالح  طلب  ملیون 

 ملیار جنیها   17.1والحصیلة تصل  

 حاد يف الصادرات %.. وانکماش 50“کورونا” تهبط بأسعار خام “الجلود”  

 % رکودًا بمبیعات األدوات املنزلیة50«الغرف التجاریة»:  

 

 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://almalnews.com/%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%89/
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 "وعى صناع الوعي"
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 تمهید: 

النصف الثا� من شهر  خالل    ودالالت هذا التطوريتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي  
 وذلك عىل النحو التايل: ، 2021فرباير 

 : املالیة التطوراتأوًال: 

 16/2مليار جنيه  1.2ج�عي ملؤرشاتها، واألسهم تسرتد  بارتفاعالبورصة تتعاىف  -1

 17/2مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء  6.2البورصة تخرس  -2

 18/2الخميس  مليار جنيه يف ختام تعامالت 3.2البورصة تخرس  -3

 21/2مليار جنيه يف ختام أويل جلسات األسبوع   4.4البورصة تربح  -4

 22/2نقطة يف الختام  11500التجاري الدويل "يصعد ببورصة مرص أعيل مستوي الـ   -5

 23/2%  1.1مليار جنيه، ومؤرشها الرئييس يرتاجع بنسبة  5.4البورصة تخرس  -6

 فرباير 24مشرتيات األجانب تدعم مكاسب البورصة يف ختام التعامالت  -7

 فرباير 25مليار جنيه يف ختام جلسة الخميس   7.3البورصة تربح  -8

 فرباير 28مليار جنيه يف ختام جلسة األحد  5.2البورصة تخرس  -9

 

 : املالیة التطورات دالالت

مع تذبذب واضح يف تعامالت   ،ية مائلة للهبوط يف األجل القص�سعرية عرضاملؤرشات تس� يف قناة  هذه  
من  ،األمرييك االقتصادبشان تنشيط  األمرييكقرارات الفيدرايل  تنتظراملؤسسات وخاصة األجنبية والتي 

 .خالل إصدار سندات أمريكية ملدة عرش سنوات بفائدة 

سهم    إيقاف  استمراروانخفاض السيولة املدارة بسبب    االستقرار�ر السوق املرصي بحالة من عدم  حيث  
يتسم سلوك األفراد املضارب� بالتغ� الرسيع الذي  ال يدعم بقاء املؤرشات يف   ، واألصول   إلدارةالعربية  

والذي   70منصب عيل االستث�ر يف أسهم املؤرش    األكرب  اهت�مهم اء، وخاصة أن  املنطقة الخرض 
 . املايض األسبوع% خالل 4بأكرث من   مبيعات الهامش  واملديونية  انخفاضتسبب يف  

املتعامل� يف املؤرش   أنإال   ،الرشكات أع�للقوائم  30املتعامل� يف املؤرش  انتظارعيل الرغم من و 
األكرب منصب عيل تحركات األسهم سوقياً وعادتاً ما يختلف تفاعل السهم مع الخرب،    اهت�مهم  70

 . تفاعل السهم يف السوق يكون سلبي أنوقد تعلن الرشكة عن نتائج أع�ل جيدة إال 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagronline.com/4139308
https://www.elfagronline.com/4139308
https://www.albawabhnews.com/4270767
https://www.albawabhnews.com/4270767
https://www.albawabhnews.com/4271734
https://www.albawabhnews.com/4271734
https://www.elfagronline.com/4143051
https://www.elfagronline.com/4143051
https://www.elfagronline.com/4143908
https://www.elfagronline.com/4143908
https://www.elfagronline.com/4144873
https://www.elfagronline.com/4144873
https://www.elfagronline.com/4145722
https://www.elfagronline.com/4145722
https://www.elfagronline.com/4145722
https://www.albawabhnews.com/4277829
https://www.albawabhnews.com/4277829
https://www.albawabhnews.com/4280262
https://www.albawabhnews.com/4280262
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الخروج من النطاق العريض للمؤرشات طريقه الوحيد عودة برنامج الطروحات الحكومية مرة أخري، ال و 
العام عن طرح نادي غزل املحلة والذي من املمكن أن يكون نقطة    األع�ل سي� بعدما أعلن وزير قطاع  

مببلغ    االستث�رعيل    عام  21مبادرة هيئة الرقابة املالية بتحفيز الشباب األقل من    للسوق، ك�  انطالق
  .فرتتفع مؤرشاتها األسهمجنية قد تساعد عيل خلق طلب جيد عيل  10000 أقصاه

بسبب مبيعات تسوية مراكز  من املؤرشات الرئيسية جاء  لمؤرشات الفرعية بوت�ة أكرب  االرتفاع املؤقت ل
  الستث�ر والذين يستحوذون راسكوم لوأو   األصول  إلدارةسهمي العربية    إيقافاملديونية والهامش عيل أثر  
 . عيل قدر كب� من السيولة

عموما �كن القول أن البورصة حاليا يغلب عليها أداء األفراد، وينصح الخرباء بالتعقل يف التعامل مع  
الرشاء بالهامش وخاصة أسهم املضاربات واالتجاه تدريجيا ألسهم املؤرش الثالثيني واالتجاه لالستث�ر  

 .الوقت الحال  بدل املضاربة يف

 

 النقديالقطاع  ثانیًا:

 القاهرة الكربى يف  ملرشوع إدارة تلوث الهواء الدويلمليون دوالر قرض من البنك    200 -1

 معظمها ودائع عربية 2021يف  مليار دوالر التزامات خارجية عىل مرص  21.4نرشة السندات:  -2

 مليون مواطن 3.2منها  استفادمليار جنيه   19.3محفظة التمويل متناهي الصغر إىل   ارتفاع -3

 

 دالالت القطاع النقدي:

 ملیار دوالر خالل العام الحالي:  21مصر ملتزمة بسداد  

التزامات    التيكشفت نرشة السندات الدولية   البالد يتع� عليها سداد  طرحتها مرص قبل أسبوع� أن 

 .الحايل مليار دوالر خالل العام  21خارجية بقيمة 

يونيو املايض، عىل مرص سداد    30يف    لجدول سداد الديون املحدث   اً النرشة، إنه وفقيف    ية وقالت وزارة املال

النصف  يف    مليار  11.2النصف األول ويف    مليار دوالر  10.2بينها    2021مليار دوالر خالل    21.4

قسط  ، ومن املفرتض أن يكون آخر  2022يف    مليار دوالر  14.9، وتنخفض معدالت السداد إىل  الثا�

 .2071عام يف  تسدده مرص من ديونها الخارجية الحالية 

يتم متديدها    التيلكن حصة كب�ة من الديون املفرتض سدادها تشمل الودائع من البالد العربية  

الدول إىل    التيالودائع    إج�يلباستمرار، ووصل   لتلك  بينها    17.2تعود  مليار    7.5مليار دوالر، 

 .مليارات للكويت 4لإلمارات ومليار دوالر  5.7للسعودية و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420932
https://alborsaanews.com/2021/02/23/1420446
https://alborsaanews.com/2021/02/27/1421425
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مليار دوالر من ديون مرص الخارجية، بين� تعد الص� أكرب مقرض  43وتستحوذ املؤسسات الدولية عىل 

مليار دوالر، وطرحت مرص    4.1ملرص بعد السعودية واإلمارات بأرصدة دائنة تجاوزت    ثنايئعىل أساس  

 .عاماً   40و 10و 5رشائح آجال  3عىل  مليار دوالر  3.8فرباير بقيمة  8يف  سندات دولية

للغاز  يونيون فينوسا  التسوية مع رشكة  عدة يف    مارس املقبل، بعد دخولها  14يف    مرص بصدد تفعيل 

، وكذلك  .اتفاقات لتسوية الخالفات حول محطة دمياط لإلسالة، وذلك عقب الوفاء بعدد من الرشوط

 .2020مليون دوالر بنهاية ديسمرب  850املتأخرات لصالح رشكات البرتول تراجعت إىل  فان

يف    مليار دوالر، وفق ما ذكرته  40لندن ولوكسمبورج إىل    بورصتييف    ورفعت مرص برنامجها للسندات

 .نرشة طرح السندات الدولية

% من الناتج املحىل اإلج�يل خالل الفرتة من  4.4وكشفت النرشة تراجع عجز املوازنة العامة للدولة إىل  

 .ايضامل املايل % خالل الفرتة نفسها من العام 4.6يناير املايض مقابل يوليو إىل 

مليار جنيه    828، في� زاد اإلنفاق إىل  اً مليار   473مليار جنيه مقابل    549وارتفعت اإليرادات العامة إىل  

  367مقابل  مليار جنيه    406.7، وعىل صعيد اإليرادات ارتفعت الحصيلة الرضيبية إىل  اً مليار   737مقابل  

 .مليار جنيه 105.7مليار جنيه مقابل  142.5، في� زادت اإليرادات األخرى إىل اً مليار 

مليار جنيه مقابل    117.7وجاءت زيادة اإلنفاق مدفوعة بارتفاع اإلنفاق عىل رشاء األصول غ� املالية إىل  

مليارات جنيه،    106ر جنيه مقابل  مليا  134.5، واإلنفاق عىل الدعم واملزايا االجت�عية إىل  اً مليار   76.4

  300.5مليار، في� انخفضت فاتورة الفوائد إىل    171.4مليار جنيه مقابل    186.2وزيادة ميزانية األجور إىل  

 .مليار جنيه 302مليار 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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 العامة املالیةثالثا: 

 مليار دوالر 29أدوات الدين الحكومى بلغت  يف   استث�رات األجانب  -1

 ا مليار جنيه 17.1مخالفات البناء والحصيلة تصل يف   مليون طلب للتصالح 2.7الحكومة تتلقى  -2

 مليار جنيه منحة الع�لة غ� املنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى اآلن  5.3وزير املالية:  -3

  :دالالت املالیة العامة

 ملیار دوالر  29أدوات الدین الحکومی بلغت  يف   استثمارات األجانب 

مليار دوالر،    29أعلنت وزارة املالية أن  قيمة االستث�رات األجنبية بأدوات الدين الحكومية بلغت نحو  
الربع األول من العام  يف    ر جائحة ف�وس كورونا املستجدوهو ما يزيد عن حجم استث�راتهم قبل انتشا

 .ايضامل املايل

استث�راتهم  توأضاف إىل  يضيفون  االستث�ر  وصناديق  األجانب  املستثمرين  أن  الدين يف    املسئول 
 .الحكومى ما يزيد عىل مليار دوالر شهريا

الفرتة الراهنة إذ تضم صناديق   يف أذون وسندات الخزانة متنوعهيف  إىل أن محفظة املستثمرين توأشار 
 .سيادية أجنبية، فضال عن مؤسسات مالية عربية كب�ة 

استقرار أسعار الفائدة عيل  إىل أن أسعار الفائدة متثل قوة جذب للمستثمرين األجانب عالوة    تولفت
أسعار الرصف األمر الذى �كنهم من تحقيق أرباح مبعدالت مرضية باملقارنة مبا    ايل استقرار  باإلضافة

 .من تقلبات بسبب كورونا األخرىتشهده األسواق الناشئة  

العامل مع تراجع التضخم إىل  يف    تتمتع بواحد من أعىل معدالت الفائدة الحقيقيةطبقا للوزارة فان مرص  و 
 .أسعار الفائدة منذ شهور ركزينك املأد� معدالته منذ سنوات، وتثبيت الب

بداية الجائحة خالل  يف    وأوضح املسئول أن األجانب تخارجوا مبعدالت كب�ة من سوق الدين الحكومى 
، مع تحقيق مكاسب مالية، األمر الذى شجعهم عىل العودة مجددا بعد االستقرار ايضمارس من العام امل

وتزايدت قيم اكتتابهم بتلك    الجاري  املايل من العام    األولربع  ألوضاع وباء ف�وس كورونا خالل ال  النسبي
دون التخارج مع نتائج جنى األرباح    ايضضخ سيولة مالية خالل شهر ديسمرب امليف    الفرتة مع استمرارهم

 .بالنسبة لألسواق األوروبية 

كومى مليار دوالر استث�رات أجنبية من سوق الدين الح  18وخالل شهور الجائحة خرجت نحو  
فرباير من العام  يف    مليارات دوالر، منخفضة من ذروتها املسجلة   10لينخفض مستواها إىل نحو  

 .ايضمليار دوالر، قبل أن تتعاىف مجددا بدءا من الصيف امل  27.8البالغة  ايضامل

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420698
https://alborsaanews.com/2021/02/22/1420482
https://alborsaanews.com/2021/02/20/1419861
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420698
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 الخارجي  القطاعرابعًا: 

 2020مالي� دوالر صادرات القطاع للدول األفريقية يف  9 التصديري لألثاث”:“ -1

 2020مليار دوالر صادرات الصناعات الغذائية خالل   3.5 -2

 مليون دوالر صادرات مرصية لألسواق الباكستانية العام املايض  113 -3

 2020مليار دوالر يف  1.3ارتفاع التبادل التجاري ب� مرص واليابان إىل  -4

 مليون يورو 256لبلجيكا إىل ارتفاع الصادرات املرصية  -5

 % رغم جائحة كورونا22ارتفاع الصادرات الزراعية املرصية لواشنطن  -6

 أشهر 7مليار دوالر صادرات الصناعات الهندسية يف  1.5% ..  8.4بزيادة  -7

 2020مرص حتى يونيو يف   االستث�رات األمريكية  إج�يلمليار دوالر   22.8 -8

 وانك�ش الصادرات .. %50كورونا” تهبط بأسعار خام “الجلود” “ -9

 مببيعات األدوات املنزلية  اً ركود 50الغرف التجارية»: %» -10

 دالالت القطاع الخارجي 

 دوالر صادرات الصناعات الغذائیة املصریةملیار  3.5

مليار دوالر، وهى    3.5، وسجلت  ايضحافظت صادرات الصناعات الغذائية املرصية عىل معدالتها العام امل
 .كوروناوتفىش ف�وس   عاملي، رغم تغ�ات السوق ال2019حققتها عام  التيذات القيمة  

الصادرات املرصية غ� البرتولية، وتحتل املركز   يلإج�% من  13ومتثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة  
 .2020قامئة أهم القطاعات التصديرية املرصية خالل عام يف  الثالث

  1.865وتصدرت الدول العربية قامئة أهم املجموعات الدولية املستوردة لألغذية املصنعة املرصية بقيمة  
 .%3محققة تراجعاً بلغ  2020 يف  الصادرات الغذائية إج�يل% من  54مليار دوالر متثل 

  إج�يل% من  14% ومتثل  7مليون دوالر بنسبة �و    490املرتبة الثانية بقيمة  يف    وجاء االتحاد األوروىب 
بقيمة   العربية  غ�  األفريقية  الدول  ثم  ومتثل    386الصادرات،  دوالر  من  11مليون    إج�يل % 

 .الصادرات

الصادرات، ثم كان   إج�يل % من  5مليون دوالر ومتثل    181والواليات املتحدة األمريكية بقيمة  
الدولية    باقينصيب   الغ  إج�يل% من  16مليون دوالر وملثل    535املجموعات  ذائية  الصادرات 

 .%17القيمة بلغت يف  املرصية خالل الفرتة نفسها بنسبة �و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/23/1420686
https://alborsaanews.com/2021/02/23/1420686
https://alborsaanews.com/2021/02/21/1420049
https://alborsaanews.com/2021/02/21/1420049
https://alborsaanews.com/2021/02/18/1419797
https://alborsaanews.com/2021/02/18/1419767
https://alborsaanews.com/2021/02/18/1419767
https://almalnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-256/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-8-4-1-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://alborsaanews.com/2021/02/25/1421308
https://alborsaanews.com/2021/02/25/1421308
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420579
https://almalnews.com/50-2/
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إنَّ استقرار صادرات القطاع دون انخفاض دليل   ،بيان لهيف    للصناعات الغذائية،  التصديريوقال املجلس  
 .قوى عىل قدرة الصناعات الغذائية املرصية عىل تحقيق املزيد من النجاحات

، مقارنة بعام  2020يف    %7ه القطاع إىل دول االتحاد األوروىب والبالغ  ك� أشار إىل أن النمو الذى حقق
 .دليل عىل تطور القطاع والتزامه باملعاي� الدولية العالية 2019

فقد تربعت اململكة العربية    2020عام  يف    أما بالنسبة ألهم دول العامل املستوردة للصناعات الغذائية
بقيمة    األمريكيةمالي� دوالر، يليها الواليات املتحدة    308السعودية عىل املركز األول بقيمة صادرات  

  163مليون دوالر، ليبيا بقيمة    169مليون دوالر، اليمن بقيمة    189مليون دوالر، األردن بقيمة    181
 .مليون دوالر 134بقيمة  اإلماراتيون دوالر، مل 153مليون دوالر، الجزائر بقيمة 

مليون دوالر، وىف املركز العارش    101مليون دوالر، فلسط� بقيمة    125وسجلت الصادرات إىل العراق  
 .مليون دوالر 93املغرب بقيمة 

مقارنة بعام   2020عام  يف    الصادراتيف    حققت أعىل قيمة زيادة  التيواحتلت الجزائر قامئة أهم الدول  
مليون دوالر، يليها باكستان بقيمة    38الصادرات  يف    مليون دوالر وقيمة زيادة  153بقيمة صادرات    2019

 .مليون دوالر 32الصادرات  يف  مليون دوالر وقيمة زيادة 44صادرات 

مليون    30الصادرات  يف    مليون دوالر وقيمة زيادة  69وسجلت الصادرات إىل السودان بقيمة صادرات  
مليون دوالر، الربازيل    28الصادرات  يف    مليون دوالر وقيمة زيادة  125ق بقيمة صادرات  دوالر، العرا

 .مليون دوالر 24الصادرات يف  مليون دوالر وقيمة زيادة 46بقيمة صادرات 

مليون دوالر، وسجلت الصادرات إىل الص�    28مليون دوالر، والهند    81واستقبلت سوريا صادرات بقيمة  
 .مليون دوالر 88مليون دوالر، وىف املركز العارش أملانيا بقيمة صادرات  73دوالر، وهولندا  مليون  36

 العالقات االقتصادیة بین مصر وباکستان: 

رصح األم� العام التحاد الغرف التجارية بأن هناك مباحثات جادة مع باكستان لتنمية العالقات التجارية  
مليون    113الصادرات املرصية لألسواق الباكستانية بلغ حوايل  واالستث�رية املشرتكة موضحا أن حجم  

اآلالت  : منتجات  يف  تركزت  املايض  العام  خالل  الكهربائية   ،دوالر  الحديد   ، اإللكرتونيات   ،واألدوات 
 . البالستيك ومنتجاته، املواد الكيميائية العضوية والوقود معد�، القطن ،والصلب

ربط مسارات التجارة من خالل الربط ب� محوري قناة السويس وميناء جوادار    يتم حاليا التباحث بشان
الحزام   مبادرة  ضمن  الحرير  طريق  عىل  أسايس  نقل  كمحور  الص�  غرب  إىل  ومنها  بباكستان 

 .والطريق التي تتبناها الص�

سوجات  مليون دوالر تركزت يف منتجات املن 250من باكستان حوايل املرصية بلغ حجم الواردات  
 393بحوايل  يف مرص  االستث�رات الباكستانية  تقدر  ، و السجاد و األرز  ،املنتجات الرياضية  ، والجلود

 . رشكات باكستانية يف األسواق املرصية 106مالي� دوالر تضخها 

 

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

 2020مليون جنيه خالل  253.9الدلتا للسكر” تتكبد “ -1

 دالالت القطاع الحقیقي:

 تراجع کبیر لصادرات الجلود املصریة: 

الرتاجع مستمرا حتى اآلن بسبب  2020راجعت أسعار خام وصادرات الجلود بشدة خالل  ت ، وال يزال 
الطبيعية   الجلود  نشاط  خصوصا  العاملية،  التجارة  حركة  عىل  سلبا  الجائحة  أثرت  فقد  “كورونا”، 
ومصنوعاتها؛ األمر الذي خلق وفرة من الخام يف السوق املحيل، وبالتايل حدث تراجع ملحوظ يف األسعار  

 .%50وصل إىل 

جلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات املرصية، إن صادرات القطاع قبل سنوات من  مل  طبقا
أسباب ضعف الطلب املحيل عىل الجلود    ك� أرجعت% من اإلنتاج،  80جائحة كورونا كانت تستحوذ عىل  

 .%80الطبيعية، العت�د املحال التجارية عىل املنتجات املستوردة بنسب تصل إىل 

الأضاف املتحدة    غرفةت  الواليات  ب�  التجارية  الحرب  بدأت  حتى  الحال،  هذا  عىل  استمر  السوق  أن 
األمريكية والص�، حين� امتنعت الص� عن رشاء الجلود األمريكية، م� خلق وفرة يف املعروض بالسوق  

 .”العاملي، وهو ما أثر سلبا عىل صادرات الجلود املرصية، حتى وصل سعر الجلود ألد� مستوى

عندما اجتاحت العامل أزمة كورونا، وتأثرت حركة التجارة العاملية سلبا، وتغ�ت الثقافة االستهالكية لدى  و 
األفراد نتيجة املتغ�ات االقتصادية التي فرضتها الجائحة، حدث انك�ش شديد يف الطلب بشكل عام،  

 .”%، م� خلق أزمة لدى املصنع�30وانخفضت الصادرات ملستوى 

الجلود واالنتهاء من مراحلها  تراج  إنه بعد دباغة  إذ  السيولة لدى املصنع�،  أثر سلبا عىل  التصدير  ع 
 .اإلنتاجية، يرتاكم اإلنتاج يف املخازن

ك� أن وجود واردات من املصنوعات الجلدية املهربة باألسواق، كان له أثر سلبي عىل املنظومة كلها، إذ 
ات محلية واكتفت باملستوردة الرتفاع هامش الربح بها، وبناء  عزفت املحال التجارية عن عرض منتج

 .عليه مل تستفد الصناعة من وفرة الجلود الخام بأسعار مناسبة يف السوق املحيل

انخفضت لالستهالك    ك�  تهيئتها  تكلفة  ولكن  للغاية،  الخام  حالتها  يف  الطبيعية  الجلود  أسعار 
ارتفاع أسعار الدباغة، كونها   الصناعي، مازالت مكلفة بسبب  الكي�ويات املستخدمة يف عملية 

لطلب يف  مستوردة ومن الصعب تصنيعها محليا نظرا لضعف الطلب يف السوق املرصي مقارنة با
 .الواليات املتحدة األمريكيةدول أخرى منها إيطاليا و 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420887
https://alborsaanews.com/2021/02/24/1420887
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صدير بشدة خالل  الجلود الطبيعية يف الوقت الحايل أرخص من الجلود الصناعية، نظرا لرتاجع حركة الت 
  جنيها للقدم، مقارنة بـ   25ـ    12ترتاوح أسعار الجلود حاليا ب�    .تأثرا بجائحة كورونا العاملية   2020عام  
 .جنيها للقدم قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن الجودة واحدة رغم اختالف السعر 50

نظرا لض باألسواق  الجلدية، مكدسة  املنتجات  لصناعة  الالزمة  الخام  السوق  املادة  اإلنتاج يف  خ معظم 
 .املحيل بدال من التصدير، وهي فرصة يجب عىل املصنع� اغتنامها

العشوايئ  تعا�    االست�اد  عمليات  إن  إذ  التصديري،  وكذلك  املحيل  الطلب  تراجع  من  املحلية  الجلود 
االستفادة من حجم  لألحذية واست�اد أوجه األحذية “الفوندي” من الص�، يفوت عىل الجلود املحلية  

 إغراق السوق باملنتجات املستوردة.القطاع من ، ويعا� الطلب الحقيقي يف السوق 

يزيد من   بند “مدخالت    األزمةم�  تندرج تحت  أقل، ألنها  الصناعية تدخل حاليا بج�رك  الجلود  أن 
 .صناعيةإنتاج”. ويف املقابل توجد جلود طبيعية محلية بأسعار متدنية أصبحت متقاربة مع ال

  

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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 ؟ 2021يف  ملصر جنبيالنقد األ حتیاطيا أین یتجه 

، ومل ترتاجع بشكل كب� بالرغم من جائحة  ايضملرص خالل العام امل  جنبي صمدت احتياطيات النقد األ 
ملرص، ومنها قطاع    جنبيعىل مصادر النقد األ   اً أزمة اقتصادية عاملية أثرت سلبيف    تسببت  التيكورونا و 

 .السياحة والتصدير

مليار دوالر، ووصل إىل    45.45نهاية يناير نحو  يف    جنبيالنقد األ   احتياطيبلغ رصيد    ايضوخالل العام امل
مليار دوالر، قبل أن يجتاح الوباء   45.510  شهر فرباير من العام ذاته مسجالًيف    تاريخيأعىل مستوى  

ليبلغ    2020مارس، ويواصل الرتاجع حتى شهر مايو  يف    مليار دوالر  40.1  العامل، م� أدى إىل انخفاضه إىل
 .مليار دوالر 36

األ   احتياطيوعاود   الصعود مجدد  جنبيالنقد  عند    اً ملرص  العام  ليختتم  يونيو  مليار    40.06بداية من 
األسواق  يف    عرب طرح سندات  جنبي دوالر، وذلك بعدما استطاعت الحكومة تأم� مواردها من النقد األ 

 .ملواجهة األزمة الدويلالدولية والحصول عىل متويالت من صندوق النقد 

 2020مايو  يف    ، إصدار سندات دولية جنبي وتضمنت اإلجراءات الحكومية املرصية لتأم� موارد النقد األ 
  مليارات دوالر عىل ثالث رشائح، ك� حصلت مرص عىل أداة التمويل الرسيع من صندوق النقد  5بقيمة 
و   2.8مبقدار    الدويل املدفوعات  العاجلة مليزان  التمويل  احتياجات  لتلبية  نتجت عن    التيمليار دوالر 

مليار    5.2بقيمة    استثنايئعىل منح مرص قرض    الدويلتفىش ف�وس كورونا، كذلك وافق صندوق النقد  
 .دوالر

كورونا، ليسجل عجزاً كلياً    ، تجاوز صدمة ركزيوأظهرت بيانات ميزان املدفوعات الصادرة عن البنك امل
)، مقابل  2020(يوليو/سبتمرب    الجاري  املايل مليون دوالر، خالل الربع األول من العام    69.2طفيفاً بنحو  

) مقارنة بفائض  2020الذى شهد اندالع الجائحة (أبريل/يونيو  املايل الربع يف  مليار دوالر   3.5عجز بنحو 
 .)2019وليو/سبتمرب مليون دوالر عن الربع املناظر (ي 227

  املايل مليارات دوالر خالل الربع األول من العام    8وسجلت تحويالت املرصي� العامل� بالخارج نحو  
 .املايض املايل مليار دوالر خالل الربع املناظر من العام  6.7، مقارنة مع نحو الجاري

حة خالل الربع األول من العام  وطبقا لبيانات ميزان املدفوعات املرصى، تراجعت إيرادات قطاع السيا
،  ايضامل  املايل الربع األول من العام  يف    مليار  4.2مليون دوالر مقابل    801، إىل  2021/  2020  الجاري  املايل

 .مليار 7.12مليار دوالر مقابل  6.28ك� تراجعت حصيلة الصادرات إىل 

امل البنك  االستقرار  يف    املرصى  ركزيوقال  امليف    الصادر  املايلتقرير  يناير  تكوين ايضشهر  إن   ،
مقارنة بالتزامات    -2020فرباير  يف    مليار دوالر  45.5كب� من العملة األجنبية والذى بلغ    احتياطي

لتداعيات الجائحة من خالل    التصديمكن مرص من    -االقتصاد قص�ة األجل من العملة األجنبية
 .الفرتة الالحقةيف   تحمل تبعاتهايف  ستمرار ، واال2020مارس يف  مليار دوالر  4.5استخدام 

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%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%89/
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محللون األ   احتياطيأن    ويرى  نفس    جنبيالنقد  عند  االستقرار  أو  الطفيف  االرتفاع  يواصل  قد  ملرص 
العام   خالل  األ يف    ،الجارياملستويات  النقد  من  مواردها  لتأم�  الحكومة  اتجاه  والفجوة    جنبيظل 

 .من املستثمرين عىل السندات املرصية تشهد إقباالً التي التمويلية عرب االتجاه إىل األسواق الدولية و 

حول قرض مرص، تبلغ حجم الفجوة    الدويلوبحسب تقرير املراجعة األخ� الصادر من صندوق النقد  
 .مليار دوالر 12.2نحو  2021/ 2020 الجاري املايلالتمويلية ملرص خالل العام 

امل البنك  بيانات صادرة من  أحدث  األ   احتياطي، سجل  ركزيوبحسب  يناير يف    ملرص  جنبيالنقد  نهاية 
 .2020ديسمرب يف  مليونا فقط عن مستوياته 38مليار دوالر، بارتفاع  40.101نحو  ايضامل

، فإنه  الجاريوذكر املحللون أنه بالرغم من استمرار الضغوط عىل ميزان املدفوعات املرصى خالل العام  
بتحويالت املرصي� العامل�    اً تحقيق الفائض، مدعوميف    سيواصل االستقرار عند نفس املستويات الحالية

بالتزامن مع ارتفاع    طبيعيالصادرات من الغاز الأدوات الدين، وزيادة  يف    بالخارج، واستث�رات األجانب
الرتاجع يعوض  م�  األ يف    األسعار،  واالستث�ر  البرتولية،  غ�  عوائد   جنبي الصادرات  وانخفاض  املبارش، 

 .القطاع السياحي

املحلل� حول أداء ميزان املدفوعات واالحتياطي النقدي خالل العام   آراءوفي� ييل �كن استعراض أهم 
 الحايل: 

 "هیرمیس"املجموعة املالیة يف  االقتصاد الُکلی محلليکبیر  أبو باشامحمد 

وإن    .نهاية العام الجارييف    مليار دوالر  44إىل    43ملرص سيرتاوح ما ب�    األجنبيالنقد    احتياطييتوقع أن  
مليارات    4و  3، وسيكون هناك فائض يرتاوح ب�  االحتياطيميزان املدفوعات سيشهد تحسنا ينعكس عىل  

األسواق الدولية، بجانب أن هناك  يف    اإلصدار الخاص بسنداتيف    أن الحكومة نجحت مؤخراو   .دوالر
األسواق الدولية مع   يف اتجاه «املالية» إلصدار آخريف    دفعة أخ�ة من قرض صندوق النقد، وهناك رغبة

 .2021ملرص خالل  األجنبيالنقد   احتياطيبداية السنة املالية املقبلة؛ م� يعزز 

 عضو مجلس إدارة بنك قناة السویس محمد عبدالعال: 

ظل حالة الغموض العاملية بسبب جائحة كورونا ال �كن الجزم أو توقع أداء ميزان املدفوعات يف    إنه  توقع
  احتياطيوذكر أن    .، «ولكن أعتقد أنه سيستقر عند نفس املستويات الحاليةالجاري خالل العام    املرصي
 .ويات الحالية، ولن ينخفض عن املستالجاريملرص سيشهد املزيد من التحسن خالل العام    األجنبي النقد  

» األ   احتياطيوتابع:  املستوى    جنبيالنقد  ليتجاوز  العام  مدار  عىل  جيدة  مبستويات  س�تفع 
 .«2021مليار دوالر نهاية ديسمرب  50ويصل إىل  التاريخي

ملرص يتم بطريقة إيجابية من    جنبي النقد األ   احتياطيوأرجع توقعاته إىل أن صاىف استخدامات  
ملرص، منها تحويالت    جنبي، وأن هناك تدفقات جيدة من جميع مصادر النقد األ ركزيقبل البنك امل

األسواق الدولية بسهولة ويرس مع  يف    املرصي� بالخارج، باإلضافة إىل اتجاه مرص لطرح سندات
 .نظرة للمستثمرين املتفائلة نحو االقتصاد املرصى

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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الحالية من العمالت األجنبية ستكون داع� له عىل عكس الذهب الذى من   حتياطيمكونات اال ويرى أن  
يعززها البنك    التي املتوقع أن تنخفض أسعاره، إال أن انخفاض األسعار سيعوض من خالل أرصدة الذهب  

 .األسعاريف   بشكل مستمر م� ستعوض الرتاجع  ركزيامل

 والنائب السابق لرئیس مجلس إدارة بنك بلوم  صريفطارق متولی الخبیر امل

مع تفىش    ايض، وظهر ذلك خالل العام املاً ملرص يدار بشكل جيد جد  جنبيالنقد األ   احتياطيإن  توقع  
أن    .جائحة كورونا األ   احتياطيويرى  العام    جنبيالنقد  ،  الجاريملرص س�تفع مبستويات طفيفة خالل 

إىل أن    اً خاصة قطاع السياحة، مش�   جنبيلقطاعات الجاذبة للنقد األ نتيجة التأث�ات غ� املواتية عىل ا
امل والبنك  الدولية،    ركزيالحكومة  السندات  طرح  خالل  من  التمويلية  الفجوة  سد  عىل  قادران 

 .األسواق الناشئةيف  ظل احتفاظ الجنيه املرصى بجاذبيته يف  أدوات الدين الحكومية يف   واالستث�رات

«ال   طفراتوتابع:  حدوث  توقع  األ   احتياطييف    �كن  امل2021خالل    جنبيالنقد  البنك  نجاح   ركزي .. 
الحفاظ عىل مستوياته الحالية أو االرتفاع مبستويات  يف    ظل األزمة الراهنة يكونيف    والسياسة النقدية

بالوباء املرتبطة  األزمة  تنتهى  لها  "،  طفيفة، إىل أن  أزمة ف�وس كورونا  تأث�ات عىل  وذكر أن استمرار 
إىل    اً الرئيسية ملرص، مش�   جنبيالسياحة والتصدير بشكل كب�، م� سيؤثر عىل مصادر النقد األ   قطاعي

 .السوق املرصيةيف   نقص من العملة األجنبية أيأنه وبالرغم من ذلك ال يوجد 

 ار برایم منی بدیر، محلل االقتصاد الکلی لدى بنك االستثم

مليار دوالر، بفضل    38ليصل إىل    الجاريملرص سيرتاجع خالل العام    جنبيالنقد األ   احتياطيأن  تتوقع  
ملرص من    جنبي النقد األ   احتياطي الضغوط عىل  وان    .الخارجية  جنبي الضغوط املرتبطة مبصادر النقد األ 
يلية،  لتقليل الضغط وسد الفجوة التمو  ركزييستخدمها البنك امل  التياملمكن أن ترتاجع بفعل املالذات  

مليار    21خالل الفرتة املاضية لتصل إىل    اً حققت ارتفاع  والتيمنها أصول البنوك بالعمالت األجنبية    والتي
ب�  ،  دوالر ترتاوح  إىل فجوة متويلية  تحتاج  أن مرص  العام    9إىل    8وذكرت  دوالر خالل   املايل مليارات 

 .ملرص جنبي النقد األ   احتياطياألسواق الدولية، بجانب يف  ، وأنه سيتم تغطيتها من إصداراتالجاري

، متوقعة أن يتسع العجز إىل  الجاريسيتعرض إىل ضغوط خالل العام    الجاريوأضافت أن حساب امليزان  
من    التيكنسبة من الناتج املحىل اإلج�يل؛ وذلك نتيجة التأث�ات السلبية عىل قطاع السياحة و   %4.5

وأوضحت أن تحويالت  ،  يعا بسبب اإلجراءات الصحية املرتبطة بالقطاع الصحياملحتمل أن ال يتعاىف رس
يف    ملرص، إال أن هناك بعض الضغوط عليها  جنبيالخارج تعد أهم مصدر للنقد األ يف    املرصي�

 . منطقة الخليج بسبب الوباء وتوط� الع�لة املحلية

أن   الوذكرت  للميزايف    سيبقى  نفطي امليزان  وداعم  أفضل  الوضع  ارتفاع    تجارين  بفضل  ككل؛ 
ال الغاز  املرصيةطبيعي أسعار  اإلسالة  محطات  تشغيل  وبدء  غ� ،  ،  الصادرات  أن  إىل  وأشارت 

مع تراجع حركة    عاملي البرتولية املرصية ستواجه بعض التأث�ات غ� املواتية نتيجة تراجع الطلب ال
 .التجارة العاملية والتباطؤ االقتصادي

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


  

 

13 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 February 2021 28 || 027العدد 

 

 

 

 

 

 

الصادرات،  يف    ، إال أنها لن تعوض الرتاجعالجاريخالل العام    اً ت املحلية ستشهد تراجعوأفادت بأن الواردا
،  التصنيعيف    تعتمد عىل الواردات األساسية الداخلة   التي خاصة أن هناك العديد من القطاعات الصناعية  

ال امليزان  العام    تجاريوترى أن عجز  األوضاع  ، وسيكون تحت ضغوط، بسبب  الجاريسيتسارع خالل 
األ  االستث�ر  وكذلك  مشكالت  جنبي العاملية،  تواجه  العاملية  الرشكات  أن  متوقعة  يف    خاصة  السيولة، 

األ  االستث�ر  انخفاض  بالنسبة    .املبارش  جنبياستمرار  جاذبيته  عىل  حافظ  املرصى  الجنيه  أن  وترى 
 .الحايلخالل العام    هي�  أدوات الدين الحكومية، وأن تلك املستويات ستظل كيف    للمستثمرين األجانب 

 : تدفقات التحویالت من العاملین بالخارج ستظل مستقرة الدوليمعهد التمویل 

ملرص نهاية العام    جنبيالنقد األ   احتياطي، أن يسجل  الدويلىف تقرير حديث له، يتوقع معهد التمويل  
وقال   .2024نهاية عام  يف    دوالرمليار    41.4مليار دوالر، عىل أن يرتفع ليصل إىل    36.7، نحو  الجاري

التمويل   صورة  إن  الحساب    الخارجياملعهد  عجز  اتساع  مع  الحذر  توخى  ظل  يف    ،الجاريتستدعى 
إىل أن التوسع األخ� للديون قص�ة األجل والتمويل  اً السنوات القادمة، مش� يف   اً استهالك الديون مرتفع

  التي ملرص ودعم احتياطياتها الرسمية،    الخارجيإىل تسهيل احتياجات التمويل    الدويلمن صندوق النقد  
من واردات    اً شهر  6.2ما يعادل    2021يناير  يف    مليار دوالر  40إىل    2020مايو  يف    مليار دوالر  36زادت من  

  اً قبل الوباء ومصدر   اإلج�يلمن الناتج املحىل    10قطاع السياحة املرصى كان �ثل %  وأضاف أن  .السلع
وتابع:   .بسبب الجائحة اً ، وأنه يعد أحد القطاعات االقتصادية األكرث ترضر جنبيلعائدات النقد األ  اً رئيسي

  إج�يل من    4إىل %  الجاريعائدات السياحة إىل توسيع عجز الحساب  يف    «سيؤدى االنخفاض الحاد املتوقع
 ". 2021/ 2020السنة املالية الحالية يف   الناتج املحىل

النصف األول من السنة  يف  مليار دوالر  7.4وأضاف: «تش� التقديرات إىل انخفاض عائدات السياحة من  
، مع استمرار  2021/  2020ل من السنة املالية  النصف األو يف    مليار دوالر  1.1إىل    2020/  2019املالية  

وتوقع أن تظل  ،  2023قبل عام    اً ، وأنه من غ� املرجح أن تنتعش السياحة متامالعاملي اضطراب السفر  
 .الخارج مستقرة عىل نطاق واسعيف  تدفقات التحويالت من املرصي�

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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