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 " فیتش"وکالة . خطر یلع االقتصاد الکلي جمود سعر الصرف 

 ملصر  االئتمانيتصنیف السلبًا یلع جابًا وإی تؤثر  التيعوامل ال 

 ؟ هل ترتفع أسعار الفائدة يف مصر 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي88للدین الحکومي لیصل    مسار الهبوطاستئناف   

  سبتمبر املاضيحالة من االرتباك بدأت من  تشهد السوق املصریة  

 تناقص تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلی مصر 

 2021- 2020ملیار جنیه خالل   1.4ارتفاع خسائر کیما إلی  

 العاملة يف مصر بیانات حول القوي  

 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

 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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 املشهد االقتصادي املصري

 تمهید:

- 16/10يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� 

 ، وذلك عىل النحو التايل: 30/10/2021

 أهم التطورات االقتصادیة: 

 أوًال: التطورات املالیة 

 17/10% بختام التعامالت بدعم مشرتيات محلية وعربية 1.45البورصة املرصية تصعد  .1

 18/10% بختام التعامالت بدعم مشرتيات غ� محلية 1.08البورصة تصعد  .2

 19/10ع ج�عي ملؤرشات البورصة املرصية بالختام بضغط مبيعات املرصي� تراج .3

 20/10البورصة املرصية متتص جزء كب� من خسائرها  .4

 24/10% بختام التعامالت بدعم مشرتيات محلية 0.48البورصة املرصية ترتفع  .5

   25/10% بختام التعامالت تأثرا مببيعات أجنبية0.07البورصة املرصية ترتاجع  .6

 26/10% بختام التعامالت بدعم مشرتيات محلية وعربية .70البورصة املرصية ترتفع  .7

 27/10ن مؤرشات البورصة املرصية بختام التعامالت وسط توجه رشايئ للمرصي� والعرب تباي .8

 28/10نقطة  11500فوق مستوى   egx30مليار جنيه وارتفاع مؤرش  6.3البورصة املرصية تربح  .9

 دالالت التطورات املالیة 

الحدود تطبيق   حالة من االرتباك بدأت من شهر سبتمرب املايض، حيث تمتشهد السوق املرصية   

، وكان من املفرتض أن تكون يف مصلحة املتعامل�  2011السعرية، والتي تم تطبيقها أيضاً قبل يناير  

 األفراد.

والذي يعترب   كان من املتوقع أن تكون التداوالت يف سبتمرب عىل نفس وت�ة أغسطس، 

نقطة وهي نقطة    3050إىل حدود    70أعوام، حيث وصل املؤرش    8افضل أداء لألفراد منذ أكرث منذ  

 مليار جنيه يوميا.  5مل يصل لها منذ التدش�، مع قيم تداوالت مرتفعة لألفراد تجاوز 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-1-45-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-1-45-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-1-08-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-1-08-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/19/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8-5/
https://amwalalghad.com/2021/10/19/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8-5/
https://amwalalghad.com/2021/10/20/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%b5-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1/
https://amwalalghad.com/2021/10/20/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%b5-%d8%ac%d8%b2%d8%a1-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1/
https://amwalalghad.com/2021/10/24/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-0-48-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/10/24/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-0-48-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/10/25/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-0-07-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/10/25/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-0-07-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/10/26/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-0-7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/26/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-0-7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/27/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84-3/
https://amwalalghad.com/2021/10/27/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84-3/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-6-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-6-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1/
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 ويربز الخرباء أنه من أهم أسباب هذه الرتاجعات ما ييل:    

  معاودة الحدیث عن ضریبة األرباح الرأسمالیة

والتي يف كل مرة قرب الوضع اآلن بائس بسبب عودة الحديث عن رضيبة األرباح الرأس�لية،    

تطبيق      تطبيقها تكون ردة فعل السوق عميقة وحاسمة تجاهها من رفض تام، باإلضافة إىل أن

املتعامل� وتسببت يف ارتفاع نسب الهامش لديهم فخلقت   الحدود السعرية عمقت من جروح 

 .ضغوط أكرث عمقا

تر يف التعامالت بل وأحدث ارتباك  باإلضافة إىل أن إلغاء العمليات عىل األوراق تسبب يف حدوث تو  

حيث أنه عند قيام العميل ببيع أسهمه و قيامه بتكوين مركز  لرشكات التداول وتسوية عملياتها،

كان متعامل بنظام الهامش، فإن عملية البيع قد ألغيت،   رشايئ يف سهم آخر من حصيلة البيع، أو لو

فالبد أن يقوم بتسوية مركزه ببيع األسهم    وأصبح مشرتي ليس بالهامش بل عىل املكشوف بالكامل،

أن البورصة وجه من أوجه الضياع   عىل أي سعر،  فبالتايل سرتتفع أسطح الخسائر، ألنه سوف يدرك

 .وليس تنمية االستث�رات

 إیقاف األکواد تسببت يف تشتت السوق 

تخفيف املضاربات  وتعطيل عملية التداول بحجة   عمليات إيقاف األكواد وإيقاف األوراق املالية  

وض�ن استقرار السوق أدى إىل تشتت السوق، حيث أنه ال يوجد سوق يف العامل خايل من املضاربة،  

فاملضارب هو املتداول األكرث جراءة، حيث يقتنص الفرص بحسه السوقي وأدائه فعل وليس رد  

 .فعل، أو تتبع خطواته املتعامل� الراغب� يف تحقيق املكاسب

وق عىل علم مبا يفيدهم وما يرضهم وألن استث�راتهم محل اهت�مهم فهم يختارون  متداويل الس  

 .الرشاء بعد دراسة ومتابعة جيدة

 اآللیات الجدیدة ال تتناسب مع أداء السوق املصري

البورصة املرصية والهيئة العامة للرقابة املالية اتخذوا قرار مفاجئ خالل األسبوع املايض بالتزامن    

فاينانس يف البورصة والتداول عليها، وهو تغ� منهجية إغالق املؤرشات، حيث إنه    مع طرح أي

% لكنه مل يغلق، حيث تم تعديل احتساب اإلغالق  6بأكرث من    100عىل الرغم من انخفاض املؤرش  

 .% إلغالق الجلسة وانتهاء يوم التداوالت20% و10ملدة نصف ساعة عىل أن تكون الحدود 

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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وليس يف سوق هابط تحركاته   واإلجراءات التنشيطية محمودة يف سوق صاعدكل تلك اآلليات    

أشبه بتحركات السلحفاة، وحتى إن نشط فيكون من خالل سهم واحد متصدر املشهد يف االرتفاعات  

  والتداوالت مثل إي فاينانس

عدد كب�   عموما فإن قرارات هيئة الرقابة املالية ضد بعض املضارب� بعدما أصبح لهم تأث� عىل 

من أسهم السوق بوقف أكواد معينة وإلغاء تعامالت أخرى ما أدى ملوجة بيع قوية أثّرت يف أداء  

 .أسهم األفراد واملؤرش السبعيني

 : اقرتح اإلرشادات للمسؤول� والتي من شأنها تعلية مستوى أداء البورصة املرصية كالتايل  

 .رضورة تطبيق روح القانون وليس نض القانون 

 . أن تتم الرقابة عىل السوق عن بعد والبعد عن الرقابة اللصيقة    

األصل هو أن يقوم أطراف السوق بخدمة املتعامل،   تكوين ثقة متبادلة مع املتعامل�، حيث أن  

 . وليس العكس 

 ثانیًا: القطاع النقدي: 

 نك املركزي يثبت أسعار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض للمرة الثامنة عىل التوايلالب .1

 مليون دوالر لتمويل سياسات التنمية ودعم اإلصالح الهيكيل ملرص   360دويل يقر متويالت بـالبنك ال .2

 مليار جنيه إج�يل تعامالت األفراد والرشكات بالبنك األهيل عرب اإلنرتنت واملوبايل البنيك  754 .3

 مليون دوالر أمرييك 500املرصية لالتصاالت توقع اتفاقية للحصول عىل قرض مشرتك بقيمة  .4

 2021- 2020مليار جنيه خالل   24.9قيمة بنك مرص يحقق أرباح ب .5

 2021مليار دوالر زيادة يف تحويالت املرصي� بالخارج خالل الفرتة يناير/يوليو   1.7 .6

 مليار دوالر 14.4املركزي: ارتفاع الدين الخارجي املستحق عىل البنوك إىل  .7

مليار دوالر خالل    5.2املركزي: االستث�ر األجنبي املبارش حقق صايف تدفق للداخل بلغ   .8

2020/2021 

 بنظرة مستقرة   Bستاندرد آند بورز تثبت التصنيف االئت�� ملرص عند مستوى .9

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7-4/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7-4/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7-4/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%80360-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/10/25/754-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/25/754-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/24/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-24-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-24-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/10/17/1-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://amwalalghad.com/2021/10/17/1-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a/
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d9%82/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d9%82/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%ad%d9%82/
https://amwalalghad.com/2021/10/26/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7-3/
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 دالالت القطاع النقدي:

 % 20.7ارتفاع إجمالي األرصدة املستحقة یلع البنوك املحلیة بمعدل  

بيانات  الخارجي أظهرت  الدين  عن  املرصي  املركزي  عىل   البنك  املستحقة  األرصدة  إج�يل  ارتفاع 

مليار دوالر تقريباً بنهاية يونيو   14.4% عىل أساس سنوي لتصل إىل  20.7مبعدل    البنوك املحلية

 .مليار دوالر 2.5مليار دوالر يف الشهر ذاته من العام املايض، بفارق  11.9باملقارنة مع  2021

مليار دوالر يف األجل الطويل،    10.37وتوزع الدين الخارجي املستحق عىل البنوك املرصية بواقع   

 .مليار دوالر 4.02شهرا، بين� سجلت الديون قص�ة األجل  12ز فرتة استحقاقه وهو ما تتجاو 

وتلجأ البنوك املحلية لالقرتاض الخارجي يف إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة األموال   

   .بجانب تعزيز االستث�ر األجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق املرصي

 مار األجنبي املباشر إلی مصراالستث تناقص تدفق 

صايف تدفق للداخل اقترص    طبقا لتقارير البنك املركزي فقد حقق االستث�ر األجنبي املبارش يف مرص 

وجاء ذلك كنتيجة للقيود    2019/2020مليار دوالر خالل    7.5مليار دوالر مقابل نحو    5.2عىل نحو  

 .واملخاوف التي فرضتها أزمة كورونا

لك تحول االستث�رات مبحفظة األوراق املالية يف مرص إىل صايف تدفق للداخل بلغ وأكد املركزي كذ  

 .مليار دوالر  7.3مليار دوالر مقابل صايف تدفق للخارج بلغ  18.7

واملالية    الرأس�لية  املعامالت  للداخل يف حساب  التدفق  صايف  ارتفاع  عن  املركزي  البنك  وكشف 

 .2019/2020مليار دوالر خالل  5.4، مقابل 2020/2021 مليار دوالر خالل 23.4ليصل إىل نحو 

فائضا بلغ    2021/ 2020وحققت معامالت االقتصاد املرصي مع العامل الخارجي خالل السنة املالية   

 2019/2020مليار دوالر خالل السنة املالية السابقة    8.6مليار دوالر مقارنة بعجز بلغ    1.9نحو  

 .تأثرا بجائحة كورونا

البنك املركزي أن هذا الفائض الكيل تحقق عىل الرغم من ارتفاع عجز حساب  وكشف   

مليار دوالر خالل    11.2، مقابل  2020/2021مليار دوالر خالل    18.4املعامالت الجارية إىل نحو  

 .السنة املالية السابقة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/07/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-134-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88/
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ة إىل أقل  ويعترب هذا االرتفاع مؤقت وجاء نتيجة أساسية للهبوط امللحوظ يف اإليرادات السياحي  

السياحة   لها  تعرضت  التي  بالصدمة  متأثرة  السابق  املايل  العام  خالل  تحقيقه  تم  ما  نصف  من 

 .الدولية أثر كورونا

مليار    23.4ويرجع هذا الفائض الكيل إىل تحقيق الحساب الرأس�يل واملايل صايف تدفق للداخل بلغ   

ة انعكاسا للتحسن امللحوظ يف االستث�رات  مليار دوالر خالل السنة املالية السابق  5.4دوالر مقابل  

 .األجنبية يف محفظة األوراق املالية نظرا الستمرار سياسات تيس� األوضاع املالية العاملية 

  

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:

 تقرير وكالة فيتش حول االقتصاد املرصي  .1

 دالالت املالیة العامة

 وکالة فیتش حول االقتصاد املصريأهم معلومات تقریر  

مستوى  عند  ملرص  االئت��  التصنيف  عىل  العاملية  فيتش  وكالة  مستقرة  ”+B“ حافظت  بنظرة 

بسجل   مدعوماً  جاء  التصنيف،  درجة  عىل  الحفاظ  أن  إىل  مطول  تقرير  يف  الفتة  للمستقبل، 

عن اقتصادها الكب�، الذي  اإلصالحات املالية واالقتصادية، التي تواصل الحكومة تنفيذها، فضالً  

 .أظهر االستقرار واملرونة خالل األزمة الصحية العاملية

في� نبهت إىل أن التصنيفات مقيدة بالعجز املايل الذي ال يزال كب�اً، والدين الحكومي العام املرتفع  

بجانب السياسية.  واملخاطر  واإلقليمي  املحيل  واألمن  اإلج�يل،  املحيل  الناتج  من  نقاط    كنسبة 

 الضعف الخارجية، مبا يف ذلك االعت�د عىل التدفقات األجنبية قص�ة األجل لسد احتياجاتها 

 اتساع طفیف للعجز الکلي

وأشارت وكالة فيتش يف تقريرها إىل أن استمرار النمو االقتصادي وحزمة الدعم املتواضعة لف�وس   

ة ملرص. مع ترجيحها حدوث اتساع متواضع  كورونا أدى إىل الحد من تأث� الوباء عىل املالية العام 

املالية املنتهية يف  7.5يف العجز الكيل للحكومة العامة إىل   الناتج املحيل اإلج�يل يف السنة  ٪ من 

 .2019٪ يف السنة املالية 7.9و  2020٪ يف السنة املالية 7، من 2021يونيو 

، عىل خلفية إجراءات دعم 2022املالية  يف املقابل توقعت الوكالة، انخفاضاً طفيفاً يف عجز السنة   

اإليرادات، مبا يف ذلك قانون الج�رك، ومراجعات الرسوم املختلفة وتحديث النظام الرضيبي، مبا  

 2يت�ىش مع هدف الحكومة لزيادة اإليرادات الرضيبية كنسبة من الناتج املحيل اإلج�يل مبقدار  

عىل   لفتت إىل أن السياسة املالية يف مرص ترتكز  نقطة مئوية عىل مدى السنوات األربع املقبلة.

الفائض بلغ متوسط    -٪ من الناتج املحيل اإلج�يل عىل املدى املتوسط  2هدف فائض أويل قدره  

 .٪ من الناتج املحيل اإلج�يل يف السنوات الثالث املاضية1.8األويل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/10/21/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9/
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 % من الناتج املحلي اإلجمالي 88  لیصلاستئناف املسار الهبوطي للدین الحکومي  

توقعت فيتش استئناف املسار الهبوطي للدين الحكومي كنسبة من الناتج املحيل اإلج�يل خالل   

، وذلك عقب توقفه العام� املاضي� بسبب ف�وس كورونا، الفتة إىل أن املالية  2022السنة املالية 

 . العامة التزال متثل ضعفاً أساسياً يف التصنيف االئت�� ملرص

نسبة  وفقا    املوحد  العام  الحكومي  الدين  بلغ  فقد  يف  88للوكالة،  اإلج�يل  املحيل  الناتج  من   %

. بين� من املتوقع أن يؤدي  2019٪ يف السنة املالية  84، ارتفاعا من  2021و    2020السنت� املاليت�  

 .2022٪ يف السنة املالية 86النمو األرسع والفوائض األولية املستمرة لخفض النسبة إىل 

 .”B“ أوضحت فيتش أن مقاييس الديون أعىل بكث� من املتوسطات يف الدول التي تحمل تصنيف 

األطراف،   متعددة  ملؤسسات  للحكومة مستحق  الخارجي  الدين  نصف  من  أكرث  فإن  ذلك،  ومع 

تتمتع مرص بعالقات جيدة معها، والقطاع املرصيف املحيل الضخم مستثمر أس� يف الديون بالعملة  

 .املحلية 

 تفوق معدالت النمو االقتصادي

و   2022% يف السنة املالية  5.5توقعت وكالة فيتش، زيادة معدل النمو االقتصادي يف مرص إىل   

، مدعومة باالنتعاش االقتصادي العاملي واستئناف السياحة، بفضل انتهاء الحظر الذي دام  2023

ألحمر يف مرص. مش�ة إىل أن النمو  ست سنوات عىل الرحالت الجوية الروسية إىل منتجعات البحر ا

االقتصادي يف مرص حقق تفوقاً عىل الغالبية العظمى من الدول طوال وباء ف�وس كورونا، بسبب  

السياحة   تراجع  مواجهة  يف  العام  القطاع  استث�ر  وبرنامج  الغاز  وإنتاج  املرن  املحيل  الطلب 

٪ يف السنة املالية  3.3حيل الحقيقي بنسبة  والقطاعات املوجهة للتصدير. فقد زاد إج�يل الناتج امل

 .2019٪ يف السنة املالية 5.6و  2020٪ يف السنة املالية 3.6، بانخفاض من 2021

  هل ترتفع أسعار الفائدة يف مصر

ترى وكالة فيتش أن معدالت الفائدة الحقيقية املرتفعة يف مرص �كن أن تتآكل بسبب توقعات   

متوسط   إىل  التضخم  الحالية  7بارتفاع  املالية  السنة  يف  النطاق  ٪2022  منتصف  فوق  وذلك   ،

. أوضحت أن التضخم األعىل واألكرث ثباتاً  2021% للعام املايل  4.8املستهدف للبنك املركزي املرصي  

م� كان متوقعاً، والتحول يف املعنويات نحو األسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العاملية،  

سياق تناقص مشرتيات األصول االحتياطية الفيدرالية، قد يجرب البنك املركزي   عىل سبيل املثال يف 

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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املرصي عىل تشديد األسعار مرة أخرى (رفع سعر الفائدة)، بكل ما يعنيه ذلك من تأث�ات غ�  

 .مبارشة عىل معدل النمو

املرصي  املركزي  البنك  عند   (CBE) وأبقى  تغي�  دون  الرئييس  اإليداع  سعر  بعد    ٪ 8.25عىل 

. وقد دعم ذلك �و ائت�ن القطاع  2020نقطة أساس يف عام    400التخفيضات الرتاكمية البالغة  

 .2020% يف العام 20و 2021% يف السنة املالية 21الخاص بنحو 

 ظروف نقدیة غیر مالئمة ملصر.. ماذا یعني ذلك؟

ومت  ملرص  مالءمة  أقل  أصبحت  العاملية  النقدية  الظروف  أن  «فيتش»  رئيسية  تعتقد  مخاطر  ثل 

 .لالتجاهات اإليجابية يف املالية العامة وأساسيات االقتصاد الكيل

، كان هناك ديناميكية تعزز بعضها البعض ب� استقرار  2020من وجهة نظرنا. منذ منتصف عام   

سعر الرصف والتدفقات الوافدة من غ� املقيم� إىل سوق السندات الحكومية بالجنيه املرصي،  

ارتفاع األسعار الحقيقية يف مرص والظروف النقدية العاملية السهلة و “املخاطرة” عىل    عىل خلفية

 .الصعيد العاملي

ووصلت الحيازات األجنبية من أذون الخزانة الحكومية وسندات الخزانة إىل أعىل مستوياتها عىل   

حيل الحكومي و  ٪ من الدين امل 12(أكرث من   2021مليار دوالر يف سبتمرب   34اإلطالق حيث بلغت  

مليار   10٪ من االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي املرصي)، من أد� مستوياتها التي تقل عن 85

، لكن هذه التدفقات �كن أن تنعكس استجابًة ألي صدمة ثقة أو  2020دوالر أمرييك يف يونيو  

ي وأسعار الفائدة وسعر  تحول يف ظروف السيولة العاملية، م� يضع ضغوطاً عىل سيولة النقد األجنب 

 .الرصف

إدراج مرص يف مؤرش سندات  يناير   JP Morgan GBI-EM سيوفر  من  الدعم   2022اعتباراً  بعض 

الهيكيل لطلب املستثمرين غ� املقيم�، ك� هو الحال بالنسبة لتسوية السندات املرصية من قبل  

Euroclear Bank،  2022املتوقعة يف وقت الحق يف عام. 

  الصرف.. هکذا یعتقد خبراء وکالة فیتش جمود سعر

من وجهة نظرنا، يشكل استمرار جمود سعر الرصف مخاطر عىل استقرار االقتصاد الكيل   

وأداء الحساب الجاري عىل املدى املتوسط. أدى التقدير الفعال الحقيقي إىل تآكل جزء كب� من  

زيد من خطر حدوث تعديل وي  2016مكاسب القدرة التنافسية من تخفيض قيمة العملة عام  

حاد آخر يف سعر الرصف االسمي يف املستقبل، م� قد يقوض استقرار األسعار والثقة املحلية.  

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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ومع ذلك، يؤكد البنك املركزي أنه ملتزم مبرونة سعر الرصف، ويتدخل فقط للتخفيف من حركات 

 .السوق املضطربة

٪ من الناتج املحيل اإلج�يل  4.6رتفع إىل  وقال خرباء وكالة فيتش إن عجز الحساب الجاري ملرص ا 

 2020٪ يف السنة املالية  3.1من    21مليار دوالر أمرييك) يف السنة املالية    18(ما يزيد قليالً عن  

٪)، مع �و الطلب املحيل القوي الذي فرض ضغوطاً عىل حساب السلع،  3.6:  2019(السنة املالية  

أن يتقلص عجز الحساب الجاري يف السنوات املالية    حتى مع بقاء إيرادات السفر صامدة. نتوقع

 .مع زيادة الطلب العاملي والتدفقات السياحية 2023إىل  2022

الخارجي يف مرص ظلت مواتية عىل نطاق واسع. حيث أصدرت  ترى    التمويل  أن ظروف  فيتش 

، 2022مليارات دوالر أمرييك من السندات الخارجية حتى اآلن يف السنة املالية    3الحكومة حوايل  

 .2021و  2020مليارات دوالر أمرييك يف كل من العام� املالي�  5بعد حوايل 

مليار دوالر أمرييك مبوجب اتفاق االستعداد    1.7دفوعات النهائية البالغة  ك� تلقت مرص مؤخراً امل 

  5.2الذي تم االتفاق عليه يف يونيو من العام املايض بقيمة   (SBA) االئت�� لصندوق النقد الدويل

مليار دوالر أمرييك كجزء من التخصيص العاملي لحقوق السحب    2.8مليار دوالر أمرييك، تاله مبلغ  

 .الخاصة

  7.1، من  2021مليار دوالر أمرييك يف السنة املالية    4.8انخفض صايف االستث�ر األجنبي املبارش إىل   

 .2020مليار دوالر أمرييك يف السنة املالية 

 مستوى آمن للدیون الخارجیة 

مستوى    الخارجي ملرص  الدين  صايف  تسجيل  عن  العاملية  الوكالة  املحيل  17كشفت  الناتج  من   ٪

، مبا يف ذلك حيازات غ� املقيم� من الديون بالعملة املحلية، وهو  2021 السنة املالية  اإلج�يل يف

 ”B“ معدل أصغر بكث� من متوسطات الدول ذات التصنيف االئت�� الفئة 

املركزي   للبنك  سمح  قد  املقيم�  غ�  املحافظ  مستثمري  وعودة  الحكومي  االقرتاض  إن  وقالت 

بناء صايف مراكز األصول األجنبية جزئياً، عىل الرغم من أن وضع البنوك  والبنوك التجارية بإعادة  

 .2021التجارية قد شهد تدهوراً كب�اً مرة أخرى يف عام 

استخدامها    خالل  من  جزئياً  للبنوك  األجنبية  األصول  صايف  يف  االنخفاض  تفس�  �كن 

عم احتياطيات البنك املركزي لتمويل الحساب الجاري وتغطية االلتزامات الخارجية املستحقة، ود

 .املرصي بشكل غ� مبارش

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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مليار دوالر    40أشارت فيتش إىل تعايف إج�يل االحتياطيات األجنبية الرسمية للبنك املركزي إىل   

مليار    35(حوايل خمسة أشهر من املدفوعات الخارجية)، بعد أن انخفض إىل    2021بحلول سبتمرب  

 .ع تدخل البنك املركزي لدعم سعر الرصف دوالر يف مايو من العام املايض م

 مليار دوالر التزامات عىل البنك املركزي املرصي - 29 

أمرييك يف سبتمرب)  مليار دوالر    15ال يزال صايف األصول األجنبية للبنك املركزي (مبا يزيد قليالً عن   

مليار دوالر    29أقل بكث� من إج�يل احتياطياته. ومع ذلك، فإن مطلوبات البنك املركزي املرصي (

إج�يل   إىل  ننظر  زلنا  وما  وتكراراً،  مراراً  تجديدها  تم  وقد  األجل  طويلة  إىل  متوسطة  أمرييك) 

 .لسيولة الخارجيةاحتياطيات البنك املركزي املرصي باعتباره املؤرش األكرث صلة با

 عوامل قد تؤثر سلبًا یلع تصنیف مصر االئتماني

قالت وكالة فيتش إن العوامل التي �كن أن تؤدي، بشكل فردي أو ج�عي، إىل إجراء تقييم سلبي   

 : أو خفض التصنيف االئت�� ملرص تشمل

لنزويل املستمر  التمويالت الخارجية: تجدد بوادر ضغوط التمويل الخارجي، مبا يف ذلك الضغط ا 

املايل  النظام  من  املقيم�  غ�  محافظ  الستث�رات  الرسيع  والتدفق  الدولية  االحتياطيات  عىل 

 .املرصي

االقتصاد الكيل: رضبة مطولة للنمو االقتصادي من صدمة ف�وس كورونا و / أو الرتاجع عن برنامج   

ا أكرب عىل  للبالد، م� قد يؤدي إىل مخاطر  الكيل و�كن أن  اإلصالح االقتصادي  االقتصاد  ستقرار 

 .يقوض التقدم يف خفض الديون

ملالية العامة: عدم استئناف مسار تقليص العجز املايل وخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج  ا 

 .املحيل اإلج�يل يف أعقاب التأث� السلبي لوباء ف�وس كورونا

 عوامل تؤدى إلی تحسن التصنیف االئتماني ملصر

ة فيتش أن العوامل التي �كن أن تؤدي، بشكل فردي أو ج�عي، إىل إجراء / ترى وكال 

 :ترقية تقييم إيجايب

لتمويالت الخارجية: الحد من نقاط الضعف الخارجية، عىل سبيل املثال من خالل تقليل  ا 

االعت�د عىل تدفقات حافظة األوراق املالية غ� املقيمة، وتضييق عجز الحساب الجاري، وتراكم  

 .االحتياطيات الدولية أو غ�ها من احتياطيات السيولة الوقائية

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


  

 

12 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2021 31 || 041العدد 

 

 

 

 

 

 

املالية العامة: التقدم املستمر يف ضبط أوضاع املالية العامة م� أدى إىل مزيد من التخفيض الكب�   

”ب”  يف إج�يل الدين الحكومي العام / نسبة الناتج املحيل اإلج�يل إىل مستوى أقرب إىل املتوسط  

 .املتوسط عىل املدى

، مثل معاي� الحوكمة وبيئة األع�ل  الهيكلية: تحسن كب� عرب العوامل الهيكلية عىل املدى املتوسط   

 ”BB“ و ”B“ ودخل الفرد، إىل مستويات أقرب إىل تصنيفات السيادية

  

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:

 % ارتفاعاً يف صادرات القطاع 43التصديري للصناعات الهندسية:   .1

 ب الرقائق اإللكرتونية أشهر بسب 7مليون دوالر تراجعا بواردات مرص من املحمول يف   117.7 .2

 مليار دوالر 4.9% لتقترص عىل 50.7املركزي: اإليرادات السياحية تراجعت مبعدل  .3

 2020/2021خالل  .4

 أشهر 7% خالل 90.7مليار دوالر بنمو  1.1ب� مرص واليونان تسجل  التجارة .5

 أشهر 8مليون دوالر خالل  574% لتسجل 24صادرات مرص من الغزل واملنسوجات تنمو  .6

 مليار دوالر  5.1ارتفاع عائدات قناة السويس إىل  .7

 دالالت القطاع الخارجي 

% خالل الفرتة من  43لتصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة  أعلن املجلس ا 

مليار دوالر    1.595مليار دوالر، باملقارنة بـ    2.284حتى نهاية شهر سبتمرب حيث بلغت    2021يناير  

 .2020خالل نفس الفرتة من عام  

 2021ت شهر سبتمرب  وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرا 

 .2020  سبتمرب  يف  دوالر  مليون  237.8  مقابل  دوالر  مليون  320.6  لتبلغ%    35سجلت ارتفاعاً بنسبة  

عام    خالل  صادراتها  زادت  التي  القطاعات  أهم  املجلس  سبتمرب    2021وأشار  شهر  نهاية  حتى 

%، مكونات السيارات  20هي، األجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة    2020باملقارنة بنفس الفرتة عام 

ارتفاعا  54ارتفعت   سجلت  الكابالت  بنسبة  %100،  ارتفعت  املنزلية  األجهزة  أخ�ا  %59،   ،%

 .%47الصناعات الكهربائية واإللكرتونية ارتفعت 

تركيا   –وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي يف قارة أوروبا " اململكة املتحدة   

  –العراق    –السعودية    –اليونان"، ويف آسيا " اإلمارات    –إسبانيا    –أملانيا    – فرنسا    –سلوفاكيا    –

  تونس  -نيج�يا    –كينيا   –السودان    –ليبيا    –الص� " أفريقيا "املغرب   –لبنان   –الكويت    –األردن  

وأرجعت مي حلمي املدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق   

% ارتفاعاً إىل استمرار األداء الجيد للقطاعات اإلنتاجية يف مرص، بجانب  43سية  الصادرات الهند

لألسواق   تنافسية خاصة  ميزة  املرصية  املنتجات  والتي منحت  الص�  الشحن من  أزمة  استمرار 

 .العربية وبعض األسواق األفريقية واألوروبية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-43-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/5511218
https://www.youm7.com/story/2021/10/27/117-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89/5509107
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-1-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af/
https://amwalalghad.com/2021/10/14/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-24-%d9%84/
https://www.elfagr.org/4316062
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  خامسا: القطاع الحقیقي:

 سنوات  6كيلومرت من الطرق الجديدة يف  7000مليار دوالر تكلفة إنشاء   11 .1

 .سنوات   7ألف كم زيادة بأطوال الطرق يف  36جهاز اإلحصاء: أكرث من  .2

 2021 -2020مليار جنيه خالل   1.4ارتفاع خسائر كي� إىل  .3

 مليون طن منذ بداية العام املايل الجاري 3.5واردات مرص من القمح بلغت  .4

   دالالت القطاع الحقیقي:

 2021- 2020ملیار جنیه خالل   1.4ئر کیما إلی ارتفاع خسا 

املرصية    الكي�وية  الصناعات  لرشكة  املعدلة  املالية  املؤرشات  املايل    – أظهرت  العام  خالل  كي�، 

مليار جنيه يف العام    1.35مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت    1.42، ارتفاع خسائرها إىل  2021- 2020

 .املايل السابق له

مليون جنيه    315.18مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت    1.4إيرادات الرشكة    وخالل الفرتة بلغت 

 .يف الفرتة املقارنة من العام املايل املايض

مليار جنيه خالل الفرتة من    1.01كي�، خسائر بلغت    –وحققت رشكة الصناعات الكي�وية املرصية 

نيه يف الفرتة املقارنة من العام  مليون ج  42.915، مقابل أرباح بلغت  2021حتى مارس    2020يوليو  

املايض الرشكة   .املايل  إيرادات  بلغت  الفرتة  بلغت    825.44وخالل  إيرادات  مقابل  جنيه،  مليون 

 .مليون جنيه يف الفرتة املقارنة من العام املايل املايض 165.9

كي� عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية    – إىل أن أعلنت رشكة الصناعات الكي�وية املرصية  يشار   

 .نوفمرب املقبل  10العامة العادية وغ� العادية التي كان من املقرر انعقاده� يوم الخميس املوافق  

ت� العادية  كي� يف بيان لها، أن تم تأجل موعد انعقاد الجمع  –وذكرت الصناعات الكي�وية املرصية   

 .و الغ� عادية ملوعد الحق عىل أن يتم إخطار البورصة فورا تحديد املوعد

وتناقش الجمعية خالل انعقادها النظر يف جدول األع�ل للتصديق عىل القوائم املالية   

للعام املنتهي بنهاية يونيو املايض، وكذلك النظر يف تقرير الحوكمة وأداء نشاط الرشكة يف نفس  

 .باإلضافة اىل النظر يف تعديل النظام األسايس للرشكة مبا يتفق مع أحكام القانون الفرتة،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/10/28/11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-7000-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/5511830
https://www.youm7.com/story/2021/10/28/11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-7000-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/5511830
https://www.youm7.com/story/2021/10/25/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-36-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82/5506332
https://www.youm7.com/story/2021/10/25/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-36-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82/5506332
https://amwalalghad.com/2021/10/26/%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-1-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-202/
https://amwalalghad.com/2021/10/26/%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-1-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-202/
https://amwalalghad.com/2021/10/28/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d9%84%d8%ba%d8%aa-3-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b7/
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 سادسا: أخري 

 حجم قوة العمل يف مرص   .1

 2020يلية خالل % من إصابات العمل بنشاط الصناعات التحو56.5اإلحصاء:   .2

 دالالت أخري 

 بیانات حول القوي العاملة يف مصر 

ملجتمع ما هي تعداد األشخاص الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل مدفوع   القوى العاملة  

األجر يف ذلك املجتمع من بداية مرحلة الشباب إىل سن التقاعد. ال يحتسب ضمن القوة العاملة  

 يوت والعاطل� (الذين ال يبحثون عن عمل) ونزالء السجون.الطلبة واملتقاعدين وربات الب

بنسبة    العمل زيادة  الثا� من  2.1وقد شهد حجم قوة  الربع  لـ  2021% يف    29.1، حيث وصل 

، في� سجل خالل الربع ذاته  2016مليون فرد خالل الربع الثا� عام    28.5مليون فرد مقارنة بـ  

 29.2، و2018مليون فرد يف    29، و2019مليون فرد عام    28.1، و2020مليون فرد عام    26.7نحو  

 .2017مليون فرد يف 

 وفیما یلي ملخص لبعض بیاناتها: 

 حواىل مليون نسمة 30بلغت   

 مليون نسمة موزعة ب� القطاع� الرسمي وغ� الرسمي.  22يعمل منها بالقطاع الخاص حواىل  

٪ من إج�يل القوى العاملة لتبلغ  16واىل  تصل نسبة مشاركة املرأة يف القطاع الخاص تصل إىل ح 

 مليون نسمة  3.5

  2021% خالل الربع الثا� من 2.1شهدت زيادة بنسبة   

 نشاط الصناعات التحويلية يسجل أكرب عدد من حاالت إصابات العمل   

أبرز الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إن نشاط الصناعات التحويلية سجل أكرب  

ت إصابات العمل يف منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام/ األع�ل العام والقطاع  عدد من حاال 

%  56.5حالة بنسبة    6501بلغت   ، حيث2020   عامل فأكرث) والقطاع االستث�ري عام  50الخاص (

 .من اإلج�يل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/10/25/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5507043
https://amwalalghad.com/2021/10/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-56-5-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
https://amwalalghad.com/2021/10/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-56-5-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
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بة وأوضحت النرشة السنوية إلحصاءات إصابات العمل الصادرة عن الجهاز، إن إج�يل حاالت اإلصا 

حالة إصابة بنسبة  946ألف حالة، حيث شهد نشاط الصحة والعمل االجت�عي نحو    11.510بلغت  

 3%، وبلغ أقل عدد لحاالت إصابات العمل يف نشاط خدمات األفراد الخدمة املنزلية بعدد  8.2

 .%0.3حاالت بنسبة 

حالة    1255ث  %، واإلنا89.1حالة بنسبة    10255وبلغ عدد حاالت إصابات العمل للذكور نحو   

 % من إج�يل عدد الحاالت.10.9بنسبة 

بلغت    العمل حيث  إصابات  أكرب عدد من حاالت  القاهرة  بنسبة   1982وسجلت محافظة  حالة 

بعدد  17.2 الجيزة  يليها محافظة  بنسبة  %1482،  الوادي 9,12   حالة  بين� سجلت محافظة   ،%

% من إج�يل عدد 0,01ت بنسبة  حاال   4الجديد أقل عدد من حاالت إصابات العمل حيث بلغت  

 الحاالت. 

%، يليها مهنة ع�ل  9,36   حالة إصابة بنسبة  4248وشهدت مهنة الفنيون ومساعدو األخصائي�   

%، بين� بلغ أقل عدد حاالت 19.2حالة بنسبة    2210تشغيل املصانع وتشغيل املاكينات بعدد  

% من إج�يل  7بنسبة     حالة  86املتخصص�  إصابة ب� املزارعون وع�ل الزراعة والعاملون بالصيد 

 عدد الحاالت.

اإلصابة يف (سقوط األشخاص)    لحاالت  أكرب عدد  بنسبة    3334وسجل  (الخطأ 29حالة  يليها   ،%

باألشياء)   بنسبة    2636والتصادم  اإلصابة يف(حوادث  22.9حالة  لحاالت  أقل عدد  كان  بين�   ،%

 .دد الحاالت% من إج�يل ع0,2حالة بنسبة   23االنفجار) 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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