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 استمرار االنخفاضات الحادة يف البورصة املصریة  

 ملیون دوالر من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  100بنك القاهرة یقترض   

 ملیار جنیه  2.48لتسجل  2020% خالل 25أرباح بنك اإلسکندریة تتراجع   

 % العام املاضي13.24” تتراجع أرباح “التجاري الدولي 

 ملیون دوالر قرض من البنك الدولي لتطویر السکك الحدیدیة  440 

 واشنطن تفرض رسوم إغراق یلع واردات لفائف األلومنیوم من مصر  

 انخفاضًا بمیزانیات املؤسسات األهلیة، وتوقف األعمال التنمویة   %40 

«البقولیات»    أسعار  بارتفاع  املضافة» توقعات  «القیمة  تطبیق  عقب 

 یلع «نولون الشحن»

        

 فی هذا العدد:

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي
 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 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: 

ما   الفرتة  خالل  التطور  هذا  ودالالت  املرصي  االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقرير  يتناول  متهيد: 

   ، وذلك عىل النحو التايل: 15/3/2021-1/3ب�

 أوًال: التطورات املالیة:

 : أوًال: التطورات املالیة

 1/3مل�ار جن�ه  1.4تراجع جماعي للمؤشرات ورأس المال �فقد   -1

 2/3مل�ار جن�ه  2البورصة تنهي تعامالت الیوم على خسائر   -2

 3/3مل�ار جن�ه في ختام جلسة التداول  10خسائر البورصة تقترب من الـ  -3

 4/3ملیون جن�ه �ختام التعامالت  977جماعي �مؤشرات البورصة وخسائر بـ هبوط  -4

 7/3مل�ار جن�ه في ختام التعامالت  11.9بورصة مصر تلتقط أنفاسها .. وتسترد   -5

 8/3مل�ار جن�ه في ختام التعامالت  4.9�فقد البورصة   جني األر�اح  -6

 9/3مل�ار جن�ه في ختام التعامالت   5.5البورصة المصر�ة تعاود الخسائر وتفقد  -7

 10/3 �ه في ختام تعامالت الیوممل�ار جن 4.2البورصة تخسر  -8

 11/3صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام أخر جلسة في األسبوع  -9

 41/3% في الختام 0.25األسهم الق�اد�ة تصعد �مؤشر البورصة الرئ�سي  -10

 15/3مل�ار جن�ه �ختام التعامالت  7.8البورصة تخسر  -11

 دالالت التطورات املالیة: 

 استمرار تراجع مؤشرات البورصة املصریة وهبوط السوق یلع مدار األسبوعین 

بها وصف األداء خال  التي �كن  الكربي  الصورة  الحايل، مع املاضي� هو  الشهر  ل نصف 

 األخذ يف االعتبار كرب معدالت الرتاجع بصورة ملحوظة كذلك.

املالية مبنع    للرقابة  العامة  الهيئة  الرتاجع بنسبة كب�ة إىل قرار رئيس  البعض هذا  أرجع 

تجزئة األسهم إال بوجود مربرات قوية، بعد استئذان الرقابة املالية باملوافقة أو الرفض، وقد أثر  

لك عىل هبوط السوق بسبب إغالق الطريق أمام املضارب� والذين يقومون بتجزئة السهم بعد  ذ

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/4149667
https://www.elfagronline.com/4149667
https://www.elfagronline.com/4150637
https://www.elfagronline.com/4150637
https://www.elfagronline.com/4151428
https://www.elfagronline.com/4151428
https://www.elfagronline.com/4152221
https://www.elfagronline.com/4152221
https://www.elfagronline.com/4154359
https://www.elfagronline.com/4154359
https://www.elfagronline.com/4155111
https://www.elfagronline.com/4155111
https://www.elfagronline.com/4155916
https://www.elfagronline.com/4155916
https://www.elfagronline.com/4156744
https://www.elfagronline.com/4157427
https://www.elfagronline.com/4157427
https://www.elfagronline.com/4159475
https://www.elfagronline.com/4159475
https://www.elfagronline.com/4160231
https://www.elfagronline.com/4160231
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يف ذلك  ويتسبب  املستثمرين،  صغار  يجذب  قد  م�  القمة،  إىل  كب�ة وصوله  لهم     خسائر 

جراء التجزئة، حيث تتزامن بعض العوامل اإليجابية إلحدى الرشكات مع قرار التجزئة وال   خاصة

 .تتوافر تلك العوامل لرشكة أخرى

، بتعديل قرار مجلس  2021لسنة    28كان رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية، قد أصدر قراراً رقم   

ونصت   .راق املالية بالبورصة املرصيةبشأن قواعد قيد وشطب األو   2014لسنة    11إدارة الهيئة رقم  

من قرار مجلس    48وفقرة ثالثة لل�دة    41املادة األوىل من القرار، عىل أن تضاف فقرة ثانية لل�دة  

بشأن قواعد قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة املرصية نصها   2014لسنة    11إدارة الهيئة رقم  

 اآليت: 

 ) يجوز  -41"مادة  وال  ثانية):  النعقاد فقرة  الدعوة  الرشاء  بعرض  املخاطبة  الرشكة  إدارة  ملجلس 

الجمعيات العامة العادية أو غ� العادية من تاريخ نرش قرار الهيئة باعت�د مرشوعي عرض الرشاء 

 ".ومذكرة املعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعالن نتيجة عرض الرشاء

سهمها بإخطار الهيئة مبربرات ذلك، ويكون  وتلتزم الرشكة التي ترغب يف تجزئة القيمة االسمية أل  

للرشكة الس� يف إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر يف قرار التجزئة حال عدم اعرتاض  

 .الهيئة خالل يومي عمل من تاريخ اإلخطار

  الذي أثر عىل املستثمرين املالحظ يف األداء السوقي كذلك هو ارتفاع نسب الرشاء بالهامش، األمر 

و السوق بشكل كب�، حيث أن هذا النوع من الرشاء يعترب سالح ذو حدين خاصة أن السوق يعا�  

من انخفاض نسب السيولة خالل الفرتة املاضية مقارنة باألسوق األخرى ، ولذلك نجد أن الرشاء 

 .الهاميش مسيطر بنسبة كب�ة عىل السوق املرصي 

السوق  يزال  املخا   ال  من  العديد  به  واألكرث ضخاً املرصي  تداوالً  األكرث  األفراد  لدي  وخاصة  وف 

تتعلق املخاوف بإسناد عمليات رشاء الهامش لرشكات  للسيولة والداعم� ألداء مؤرشات البورصة،

 . وهو قرار اتخذته الهيئة لتنظيم السوق ومعرفة السيولة املدارة التخصيم

ا  ملالية بشأن تجزئة األسهم، حيث كان يف ازدادت هذه املخاوف بعد قرار الهيئة العامة للرقابة 

التقسيم، أما اآلن فقد تم رفض تقسيم  العمومية للرشكة ثم تتخذ قرار  السابق تعقد الجمعية 

العقارية، الرشكات  من  تجزئة   رشكة  أساسها  عىل  تتم  التي  املعاي�  معرفة  يريد  اآلن  واملتعامل 

ل الهيئة ، ك� أن بعضها تم إيقاف أكواده  بعض األسهم عليها استفسارات من قب، و وتقسيم األسهم

  ملنع التالعب. 

هناك زخم من القوان� والترشيعات املنظمة، والسوق متعطش إىل محفزات ومنشطات   

بالخسائر االقتصادية ك�  تدعم األداء ، ف�زالت جائحة كورونا مل تنتهي ومازالت السوق متأثراً 

داً وليست يف قطاعات متنوعة، وكان سهم فوري هو آخر  الرشكات املقيدة يف البورصة قليلة ج  أن

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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%، واصبح الدخول فيه ينطوي عىل جزء كب� 300وقد ارتفع سعره بأكرث من   األسهم املطروحة،

 . من املخاطر عىل الرغم من أدائه املايل الجيد

 عميق، عىل الرغم من وجود أنباء عن استحواذات واندماجات إال أن تأث�ها عىل أداء السوق غ� 

 . فاملتعامل� لديهم حالة من امللل من كرثة اإلعالنات وقلة التنفيذ

األسواق املحيطة استعادت بالكامل مستويات ما قبل كورونا، ال سي� بعد  ومن الجدير بالذكر أن  

وخطط الطرح والرتقية املهمة التي ترص عىل   دوالر للربميل،  70ارتفاع أسعار خام البرتول إىل قرابة  

 . فيذها تلك األسواقتن

ك� أن قيادة  السوق املرصية مستمرة يف الهبوط، وما يكسبه يف شهور يخرسه يف جلسة واحدة ، 

التجاري الدويل بسبب السوق عىل مستوى األسهم البد أن تتغ� وخاصة بعد األداء السلبي للبنك  

 . إقالة مجلس االدارة من شهر أكتوبر من العام املايض 

لسياستها  الدولة  تغي�  من  الدين     البد  أدوات  من  وتحويلها  األجنبية  االستث�رات  جذب  يف 

الحكومية إىل طرح بدائل استث�رية مجدية يف البورصة لتغ�ات خريطة االستث�ر األجنبية بالكامل  

ذلك   أن  إىلحيث  يؤدي  مناطق  سوف  إىل  وتوجهه  الرئييس  املؤرش  وخاصة  املؤرشات  تحرر 

 . فاالرتفاع يقود الرتفاع واملكاسب تقود ملكاسب أعىل،

  

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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  يثانیًا: القطاع النقد

 مل�ار جن�ه 2.48لتسجل  2020% خالل 25بنك اإلسكندر�ة تتراجع أر�اح  -1

 مل�ار دوالر بنها�ة فبرایر 40.200ارتفاع االحت�اطي النقدي لـ -2

 % العام الماضي13.24لي” تتراجع أر�اح “التجاري الدو  -3

 ملیون دوالر قرض من البنك الدولي لتطو�ر السكك الحدید�ة  440التعاون الدولي": " -4

 2020ع المصرفي خالل تر�لیون جن�ه حجم الودائع �القطا  5.3 -5

 2020مل�ار دوالر ز�ادة في تحو�الت المصر�ین �الخارج خالل  2.8 -6

7-  “EBRD ملیون دوالر  100” �قرض بنك القاهرة 

 دالالت القطاع النقدي: 

 ملیون دوالر من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  100بنك القاهرة یقترض  

مليون دوالر لبنك القاهرة   100قدم البنك األوروىب إلعادة اإلع�ر والتنمية حزمة متويل بقيمة    

واملتوسطة الصغر  ومتناهية  الصغ�ة  واملرشوعات  التجارة  التسهيل،    .لتمويل  ذلك  ومبوجب 

قيمته   “القاهرة” عىل قرض  الصغ�ة   50سيحصل  للرشكات  املتاح  التمويل  لزيادة  دوالر  مليون 

 .واملتوسطة ومتناهية الصغر، والتي مازالت رشيحة ال تحصل عىل الخدمات بشكل كامل

يًضا عىل توسيع  ووفقا لبيان صادر عن البنك األوروىب إلعادة اإلع�ر يساعد التمويل بنك القاهرة أ  

 .إقراضه لتلك الرشكات خارج نطاق القاهرة الكربى

مليون دوالر أخرى ليوجهها بنك القاهرة لتمويل التسهيالت التجارية، والتي    50ووافق البنك عىل   

القروض   لتمويل  نقدية  سلف  ولتقديم  الخارج،  يف  للبنوك  الض�نات  إلتاحة  استخدامها  سيتم 

 .صدير وما بعد االست�اد لرشكات القطاع الخاص املحلية وللتوزيع املحيلاملتعلقة بالتجارة قبل الت

وتعد االتفاقية بداية لرشاكة اسرتاتيجية ب� املؤسست� بحسب ما قالته هايكة هارمجارت،   

 .املدير التنفيذي ملنطق رشق وجنوب املتوسط

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/09/1423972
https://alborsaanews.com/2021/03/07/1423392
https://alborsaanews.com/2021/03/02/1422133
https://www.elfagronline.com/4153336
https://www.elfagronline.com/4153336
https://alborsaanews.com/2021/03/14/1425281
https://alborsaanews.com/2021/03/14/1425281
https://www.albawabhnews.com/4293897
https://www.albawabhnews.com/4293897
https://alborsaanews.com/2021/03/17/1426658
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 ثالثا: املالیة العامة: 

 إلغاء قرار إعفاء أر�اح سندات وأذون الخزانة من الخضوع لضر��ة الدخل  -1

 جن�ه في الموازنة الجدیدة 2400رفع الحد األدنى لألجور لـ -2

  دالالت املالیة العامة:

 الحد األدنی لألجور رفع 

 يف ظل إقرار املوازنة العامة الجديدة للعام املايل القادم، فقد تم إقرار ما ييل:  

بالجهاز اإلداري للدولة، بإج�يل نحو    العامل�  الحد    37زيادة مرتبات جميع  مليار جنيه، ورفع 

 جنيه.  2400األد� لألجور إىل 

األد�  وانعكست    الحد  رفع  يف  للدولة  اإلداري  بالجهاز  للعامل�  الجديدة  املالية  الزيادات  هذه 

جنيهاً للدرجة الخامسة،    2640إىل    2200جنيه للدرجة السادسة، ومن    2400إىل    2000لألجور من  

 جنيهاً للدرجة الرابعة. 2880إىل   2400ومن 

جنيه    3600آالف إىل    3للدرجة الثالثة، ومن  جنيهاً    3120إىل    2600ك� رفع كذلك الحد األد� من   

جنيه لدرجة   4800آالف إىل    4جنيه للدرجة األوىل، ومن    4200إىل    3500للدرجة الثانية، ومن  

جنيه للدرجة   8400آالف إىل    7آالف جنيه للدرجة العالية، ومن    6آالف إىل    5املدير العام، ومن  

 املمتازة.

نحو   -  بتكلفة  عالوت�  بقانون   7.5إقرار  املخاطب�  للموظف�  دورية  عالوة  األوىل  جنيه،  مليار 

% من األجر الوظيفي، والثانية عالوة خاصة للعامل� غ� املخاطب� بقانون 7الخدمة املدنية بنسبة  

 .% من املرتب األسايس13الخدمة املدنية بنسبة 

لخدمة املدنية بتكلفة إج�لية زيادة الحافز اإلضايف لكل من املخاطب� وغ� املخاطب� بقانون ا - 

 .مليار جنيه 17

 .مليار جنيه 31% بتكلفة إج�لية 13زيادة قيمة املعاشات بنحو  - 

يف   -  الرتقية  اشرتاطات  املستوف�  املوظف�  يف 2021يونيو    30ترقية  تحسنًا  يحقق  مبا   ،

 .أجورهم بقيمة إج�لية تقدر بنحو مليار جنيه

مليار جنيه للعامل� املنقول� إىل العاصمة   1.5در بنحو  تخصيص برنامج حافز مايل يق - 

   .اإلدارية الجديدة

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/4153781
https://www.elwatannews.com/news/details/5375495
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سيتم احتساب العالوة الدورية للمخاطب� بأحكام قانون الخدمة املدنية املستحقة يف أول يوليو    - 

جنيهاً شهرياً ودون حد أقىص، وتُعد هذه   75باملائة من األجر الوظيفي بحد أد�    7بنسبة    2021

 .2021وة جزًءا من األجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو العال 

سيتم منح العامل� بالدولة من غ� املخاطب� بأحكام قانون الخدمة املدنية اعتباًرا من أول     - 

  باملائة من األجر األسايس أو ما يقابله يف املكافأة الشاملة لكل  13، عالوة خاصة بنسبة  2021يوليو  

جنيهاً   75يونيو املقبل أو عند التعي� بالنسبة ملن يع� بعد هذا التاريخ بحد أد�    30منهم يف  

 .شهرياً، ودون حد أقىص

  

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:

 واشنطن تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف األلومنیوم من مصر -1

 جن�ه للطن لمدة عام  600تعدیل رسم الصادر على صادرات األسمدة اآلزوت�ة بواقع  -2

 2020ملیون دوالر حجم التجارة بین مصر والجزائر خالل  748 -3

 ملیون دوالر 280.5ارتفاع واردات مصر من القمح إلى  -4

 مل�ارات دوالر ق�مة الت�ادل التجاري بین مصر وفرنسا العام الماضي 3 -5

 دالالت القطاع الخارجي 

 2020انخفاض حجم التجارة بین مصر والجزائر خالل عام  -1

إىل    2020خالل عام  انخفض  تقرير ملكتب التمثيل التجاري ، أن حجم التجارة ب� البلدين  أعلن   

 .2019% عن العام  6.1مليون دوالر، بانخفاض بلغ  748نحو 

مليون دوالر   801.106، بعد أن كان  2020مليون دوالر يف    747.61حيث بلغ حجم التجارة بينه�   

 .2019عام 

،  2020مليون دوالر خالل عام   559.578وأوضح  التقرير أن حجم الصادرات املرصية للجزائر بلغ  

بين� بلغت الصادرات املرصية للجزائر دون املحروقات ،  2019مليون دوالر عام    584.516مقابل  

 .2019مليون دوالر خالل  583.5، بعد أن كانت 2020مليون دوالر عام    558.59

انخفضت إىل    بالجزائر  الواردات املرصية  أن  ، بعد أن  2020مليون دوالر عام    188.033وأضاف 

مليون دوالر   371.54لتجاري ب� البلدين  ، بين� بلغ امليزان ا2019مليون دوالر عام    216.59كانت  

 .2019مليون دوالر عام  367.92، بعد أن كان 2020يف 

الغذائية    املواد  املايض هي  العام  للجزائر خالل  املرصية  الصادرات  أهم  أنه من  التقرير  وأوضح 

واملواد   والصناعية  الزراعية  واملعدات  واآلالت  الخام  واملنتجات  التشحيم  ومواد  نصف والطاقة 

 .املصنعة واملواد االستهالكية (غ� الغذائية)

 مل�ارات دوالر ق�مة الت�ادل التجاري بین مصر وفرنسا العام الماضي  3 -2

رصح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يف اإلسكندرية أن قيمة التبادل التجاري 

مليار دوالر    2.5مليارات دوالر بدال من    3  ب� مرص وفرنسا شهدت �ًوا خالل العام املايض ليبلغ نحو

 %. 15% و10، وتوقع أن يشهد زيادة خالل العام الجاري بنسب ترتاوح ب� 2019يف عام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/04/1422765
https://alborsaanews.com/2021/03/02/1422295
https://alborsaanews.com/2021/03/12/1424724
https://alborsaanews.com/2021/03/12/1424724
https://www.elfagronline.com/4159965
https://alborsaanews.com/2021/03/15/1425689
https://alborsaanews.com/2021/03/15/1425689
https://alborsaanews.com/2021/03/15/1425689
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 خامسا: القطاع الحقیقي:

 �میزان�ات المؤسسات األهل�ة، وتوقف األعمال التنمو�ة  انخفاضاً   %40 -1

 » توقعات �ارتفاع أسعار «ال�قول�ات» عقب تطبیق «الق�مة المضافة» على «نولون الشحن -2

 % مساهمة المرأة في قوة العمل 14,3اء: التعبئة واإلحص -3

 % 15أسعار �ام�ش رمضان ارتفعت بنس�ة تصل لـ  -4

 ألف جن�ه شهر�ا 200إیراد حد�قة الحیوان ملیون و -5

 % في أسعار المواسیر و أطقم الخالطات20ز�ادة  شع�ة األدوات الصح�ة:  -6

 ارتفاعا في أسعار العدد الیدو�ة واآلالت   %8 -7

 مل�ار جن�ه 18ملیون طلب للتصالح في مخالفات البناء �حصیلة  2.75الحكومة تتلقى  -8

 ألف طن 3652ارتفاع االستهالك المحلي من الغاز الطب�عي إلى  -9

 دالالت القطاع الحقیقي: 

 ضافة» یلع «نولون الشحن»ارتفاع أسعار «البقولیات» عقب تطبیق «القیمة امل 

توقعت شعبة الحبوب والحاصالت الزراعية بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار البقوليات خالل  

جنيه بالطن، بعد القرار الذى صدر ببدء تحصيل رضيبة القيمة   500و   400الفرتة املقبلة بنحو  

 .املضافة عىل نولون الشحن البحري

القرار عىل بدء تطبيق تحصيل رضيبة القيمة املضافة عىل النولون الشحن البحري، وذلك ينص   

بناء عىل برتوكول التعاون املربم ب� مصلحتي الرضائب والج�رك مع غرفة مالحة اإلسكندرية، يف 

 .شهر يوليو املايض

ال     «CIF» نظامينص القرار عىل أن قيمة خدمات النولون البحري يف حالة السلع املستوردة ب  

 .تخضع للرضيبة عىل القيمة املضافة؛ لتضم� مثن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن

بنظام  املستوردة  السلع  حالة  البحري يف  النولون  قيمة خدمات  أن  بالذكر  الجدير   من 

«FOB»    تخضع للرضيبة عىل القيمة املضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصال 

 .عن مثن البضاعة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/03/1422642
https://alborsaanews.com/2021/03/03/1422642
https://alborsaanews.com/2021/03/02/1421859
https://alborsaanews.com/2021/03/02/1421859
https://alborsaanews.com/2021/03/02/1421859
https://www.elfagronline.com/4154839
https://www.elfagronline.com/4152889
https://www.elfagronline.com/4152570
https://www.elfagronline.com/4152274
https://alborsaanews.com/2021/03/14/1425213
https://alborsaanews.com/2021/03/14/1425213
https://alborsaanews.com/2021/03/14/1425035
https://www.elfagronline.com/4159962
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طبقا لرئيس شعبة الحبوب والحاصالت الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن  

جنيه، يف الطن الواحد نتيجة زيادة أسعار   500و  400أسعار البقوليات تشهد زيادة جديدة بنحو  

 .نولون الشحن القادمة من الخارج

% نظرا لزيادة األسعار خارجيا، نظرا  5باإلضافة إىل أن أسعار البقوليات ستشهد زيادة بنحو  هذا   

بالتوريد  الحكومية وملتزمة  والجهات  الهيئات  املرصية مع  الرشكات  تعاقدات كب�ة من  لوجود 

عار باألسعار القد�ة، وبالتايل سيتم تعديل هذه األسعار نتيجة للزيادة الطارئة التى حدثت يف أس

 .الشحن

  95% من إج�يل استهالك الفول، وما ب�  85من الجدير بالذكر أن السوق املرصى يستورد نحو   

العدس، ونحو  98و استهالك  اللوبيا، و80% من حجم  وبالتايل هذه 100% من  الحمص،  % من 

 .الزيادات الكب�ة ستؤدى اىل ارتفاع األسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان

ن  أسعار  زيادة  الفرتة إن  التى ستدخل خالل  الجديدة  الشحنات  تظهر عىل  الشحن سوف  ولون 

 .املقبلة

وفرة املعروض من الفول املستورد والبلدي بالسوق املحىل؛ ساهم بشكل نسبى يف استقرار األسعار   

خالل الفرتة الحالية، تزامنا مع انخفاض الطلب عليه من املطاعم، كنتيجة ملد إجازة نصف العام 

 .فرباير املايض، كان له أثر برتاجع الطلب عىل الفول 26إىل يوم  الدرايس

ألف جنيه للطن الواحد، بين� يبدأ سعر طن   15و  14.5أضاف أسعار الفول البلدي ترتاوح ب�   

آالف جنيه بحسب الجودة وبلد   8.5آالف جنيه، ويصل إىل ما يقرب من    7الفول املستورد من  

 .املنشأ

العدس    سعر  يصل  و%  13.2املستورد  بين�  للطن،  جنيه  السوق    98ألف  استهالك  حجم  من 

ألف جنيه، والفاصوليا البيضاء 16.5ألف جنيه للطن، واملستورد بـ  19مستورد، واللوبيا البلدي بـ  

 . ألف جنيه للطن 19بـ 

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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