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 تطورات املشهد االقتصادي املصري
 د. أحمد ذكر الله

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل النصف األول من شهر فبراير 
 ، وذلك على النحو التالي:2019

  :أواًل: التطورات املالية
 3/2 مليار جنيه 2.6للبورصة يربح  السوقيرأس المال  -1
 4/2 مليار جنيه في ظل تباين أداء مؤشراتها 1.9البورصة تربح  -2
 5/2 % الثالثاء2.5مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز  14.4لبورصة تربح ا -3
 6/2 البورصة تربح مليار جنيه وسط ارتفاع سيولة السوق  -4
 7/2 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام األسبوع 4.3البورصة تربح  -5
 10/2البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع جماعي  -6
 11/2 مليون جنيه بختام جلسة اإلثنين 586تخسر  البورصة -7
 12/2 الف نقطة 15"الرئيسي "يصل قرابة الـ ، مليار جنيه بالختام 6البورصة تربح  -8
 13/2 وقيم التداول تتجاوز المليار جنيه بالختام.مليار جنيه  2.2البورصة تربح  -9
 14/2 %0.24البورصة تغلق تعامالتها على أداء متباين والرئيسي يصعد  -10

  التطورات املالية دالالت
 03/02/2019- 02/2019/ا07األسبوع األول: 

 أوال: أداء السوق
 تطور مؤشرات السوق  -
نقطة مسجال ارتفاعا بلغ  14.754خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ارتفع مؤشر إيجي إكس  -

%مغلقا 1.2ارتفاعا بنحو  70حيث سجل مؤشر إيجي إكس ، األسهم المتوسطة إلى االرتفاع مالتبينما ، 4.44%
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 1.751%مغلقا عند مستوى 1.66فسجل ارتفاعا بنحو  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  692عند مستوى 
 نقطة. 

 ثانيا: إجماليات التداول
 إجماليات السوق  -
بلغت كمية التداول نحو  مليار جنيه، في حين 11.7بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو  -

مليار جنيه وكمية  7.7وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها ، ألف عملية 171مليون ورقة منفذة على 1.955
قيمة  بورصة النيل وسجلت ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 155مليون ورقة منفذة على 1.278تداول بلغت 
استحوذت األسهم على ، و عملية 758مليون ورقة منفذة على  6.9غت مليون جنيه وكمية تداول بل 4تداول قدرها 

%خالل 29.19%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو  70.81
 .األسبوع

 تعامالت المستثمرين -
األجانب غير العرب %من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ  80.68سجلت تعامالت المصريين نسبة  -

الصفقات. وقد سجل األجانب غير العرب صافي بيع  %وذلك بعد استبعاد8.15%والعرب على 11.17على نسبة 
مليون جنيه هذا األسبوع، 39.95مليون جنيه هذا األسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة  230.68بقيمة 

 استبعاد الصفقات. وذلك بعد
مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل  464.74صافي تعامالت األجانب غير العرب صافي بيع قدره سجلت  -

 جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. مليون  532.25العرب صافي بيع قدره 
فراد %من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األ 56.33استحوذت المؤسسات على  -

مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد  162.88وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة  %.43.67بنسبة 
 الصفقات

 ثالثا: رأس المال السوقي
مليار جنيه في نهاية األسبوع الحالي  817سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 

 .%3ع الماضي قدره ارتفاع عن األسبو وذلك ب
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 رابعا: السندات
مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل  2.677بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو  -

 .ألف سند تقريبا 2.645على السندات لهذا األسبوع نحو 
 10/02/2019- 14/02/2019األسبوع الثاني: 

 أوال: أداء السوق
 مؤشرات السوق تطور  -
 1.56بلغمسجال ارتفاعا ، نقطة14.984خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ارتفع مؤشر إيجي إكس  -
%مغلقا 2.94ارتفاعا بنحو  70حيث سجل مؤشر إيجي إكس ، األسهم المتوسطة إلى االرتفاع مالتينما ، ب%

 نقطة. 1.799%مغلقا عند مستوى  2.7فسجل ارتفاعا بنحو  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  712عند مستوى 
 ثانيا: إجماليات التداول

 إجماليات السوق  -
 1.061مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  7.2بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو  -

مليار جنيه وكمية تداول 11.7وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها ، ألف عملية 147ذة على مليون ورقة منف
 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 171مليون ورقة منفذة على 1.955بلغت 

 1.733مليون ورقة منفذة على 16.5مليون جنيه وكمية تداول بلغت  10قيمة تداول قدرها  بورصة النيلوسجلت  -
%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين 74.5هذا وقد استحوذت األسهم على ، خالل األسبوع عملية

 .%خالل األسبوع 25.5مثلت قيمة التداول للسندات نحو 
 تعامالت المستثمرين -
%من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب 71.61سجلت تعامالت المصريين نسبة  -

سجل األجانب غير العرب صافي شراء و الصفقات.  وذلك بعد استبعاد %8.6%والعرب على 20.33على نسبة 
مليون جنيه هذا األسبوع،  14.88بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  ،مليون جنيه هذا األسبوع 454.59بقيمة 
 ستبعاد الصفقات.بعد ا وذلك
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مليون جنيه منذ بداية العام، 10.18صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره سجلت  -
 جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. مليون 337.38بينما سجل العرب صافي بيع قدره 

ت باقي المعامالت من نصيب األفراد %من المعامالت في البورصة وكان55.00استحوذت المؤسسات على  -
مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد  10.116سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة ، و % 45.00بنسبة 

 .الصفقات
 ثالثا: رأس المال السوقي

مليار جنيه في نهاية األسبوع  828سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو  -
 .%1الي وذلك بارتفاع عن األسبوع الماضي قدره الح

 رابعا: السندات
مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل  1.750بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو  -

 .ألف سند تقريبا1.703على السندات لهذا األسبوع نحو 

 التحليل:
يستهدف السوق اختراق مستوى و اعات القياسية خالل األسبوع الماضي االرتفحققت البورصة ارتفاعات قياسية خالل 

 جلسات متتالية. 10نقطة استمراًرا لحركة صعود بدأها على مدار  15050إلى  15000
قرار صندوق اإليجابي لتأثير الويعزو الخبراء تلك االرتفاعات المتواصلة خالل الفترة الماضية الي األسباب التالية: 

حركة صعودية بدأها المؤشر خالل  لستكمليالنقد الدولي بصرف الشريحة الخامسة لمصر خّيم على السوق 
وصول السوق الي أدني مستوياته ، و التأثير اإليجابي لقرر البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، و األسبوعين الماضيين

روف الربحية التي ساهمت في الطفرة التي حدثت في ، مما خلق نفس الظ2017منذ تعويم سعر الصرف بنهاية 
  المرة السابقة.

زال به فرص استثمارية رائعة وأن اتجاهه مازال إيجابًيا على تعمومًا يمكن القول ان السوق بأوضاعه الراهنة ال •
ملين لرد الهيئة المتعاكما يري المراقبون ان هدوء وتيرة االسوق في األيام األخيرة كان ترقبًا من ، المدى القصير

جنيه  5.3% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة بسعر 42.31العامة للرقابة المالية على عرض شراء شركة فيون لـ
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لتراجع قيم التداوالت أدنى  كذلك وهو ما أدى ية،وراء العزوف عن التعامل بأغلب األسهم القيادوهو ما وقف للسهم، 
 .مستوياتها الطبيعية

 ثانيًا: القطاع النقدي 
 بنكًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12مليار جنيه تمويالت  148 -1
 الماضيسبتمبر  فيار دوالر ملي 93.1يرتفع إلى  الخارجيالدين  -2
  مليون دوالر 42616.8ارتفاع االحتياطي األجنبي إلى  -3
 الخارج مليار دوالر فييخفض ودائعه لدى البنوك المصرية ” المركزي “ -4
 مليار دوالر 2.804إلى  األجنبي االحتياطي في": ارتفاع رصيد الذهب المركزي " -5
 2019ة في أول اجتماعاتها خالل سياسات "المركزي" ُتخفض أسعار الفائد -6
 تريليون جنيه 1.759": ارتفاع قروض البنوك لتصل إلى المركزي " -7

 دالالت القطاع النقدي:
 مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -1

مبادرة الوتستهدف ، 2015في ديسمبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مبادرته لدعم قطاع المركزي أعلن البنك 
% لتمويل اآلالت والمعدات 7% متناقصة للمنشآت الصغيرة و5مليار جنيه قروض بسعر عائد ميسر  200ضخ 

% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في 12للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي و
 الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة. القطاع

االئتمان الممنوح لصالح  إجمالي% من 20لتوجيه البنوك  المركزي حددها  التيمع اقتراب انتهاء األربعة أعوام و 
قروض القطاع الصغير والمتوسط  فيالبنوك التوسع  ر، فضلتوالمتوسطة وأخيرا متناهية الصغ المشروعات الصغيرة
 الحالي.يجياتها التوسعية العام تعلى أولويات استرا

 وتشير بيانات البنك المركزي حول هذه المبادرة الي ما يلي:
مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ  115.2تمويالت البنوك تخطت  •

طة والصغيرة ومتناهية ألف عميل من الشركات والمنشآت المتوس 491ليستفيد منها  2015ديسمبر  فيإطالقها 
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 إجماليلالئتمان الصغير والمتوسط من  المركزي حددها  التي% 20تخطى نسبة  فيالبنوك بعض نجحت ، و الصغر
حين أن البنوك الكبرى خاصة  فياالئتمان ولكن أغلبها بنوك صغيرة الحجم ومعدالت نمو االئتمان بها معتدل، 

للتوافق  SME’Sا االئتمانية أمام تحد واضح وهو مضاعفة تمويالت تشهد معدالت نمو كبيرة لمحافظه التي العامة
 .المركزي مع تعليمات 

 فيلجأت البنوك لتوقيع البروتكوالت مع جمعيات االستثمار والمدن الصناعية للوصول إلى الفرص التمويلية و  •
أغلب البنوك كذلك  فتحتو  ،القطاع، حيث تعاقد بنك مصر مع مدينة األثاث بدمياط وجمعية النيل وصناع مصر

 .المدن والمناطق الصناعية لتسهيل التواصل مع الشريحة المستهدفة من العمالء فيفروعا لها 
 مما يعزز أن البنوك الصغيرة فقط هي األكثر التزاما بالمبادرة تلك البيانات الصادرة عن بعض البنوك ومنها: •

% من محفظة االئتمان 20.6مليار جنيه تمثل  2.7بنك المصرف المتحد، تخطت محفظة تمويالت القطاع  -
 مليار جنيه بنهاية العام. 13سجلت  التي

البنك  فين محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الي أالبنك األهلي المصري، تشير بيانات  -
مليار جنيه بنهاية يونيو  70، ويستهدف البنك الوصول بها إلى لماضيامليار جنيه بنهاية ديسمبر  50تخطت 

 .2019مليار جنيه بنهاية  100المقبل، و
ن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك ير الي أتشبنك التنمية الصناعية بيانات  -

وأن المشروعات الصغيرة ، 2019الل مليارات جنيه خ 5مليار جنيه ويسعى للوصول بها إلى  3.4سجلت نحو 
مليار جنيه، ويسعى البنك إلى النمو بتمويالت هذا القطاع خاصة للصناعات  2.8والمتوسطة تستحوذ على 

 ويدعم جانب التصدير. جنبيألاتوفير بديل محلى للسلع بما يوفر النقد  فيتسهم  التياإلنتاجية 
% 23إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنهاية العام إلى  الوطني األهليبنك قطر بيانات  -

 33% بنهاية سبتمبر السابق له، بتمويالت تخطت 18.5و الماضي% بنهاية العام 17من محفظة االئتمان مقابل 
 مليار جنيه.

 الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟هل فعال تم توجيه هذه األموال  •
عام واحد  فيمليار جنيه  200، إن ضخ البنك المركزي  فياع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس قططبقًا ل •

ظل قيام عدد من الشركات  فيعن جودة هذه التمويالت وتوجيهها لمستحقيها  المركزي كان ممكًنا إذا تغاضى 
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 المركزي اخطرت  التي هيأن البنوك  أضاف، و الكبرى بتدشين شركات صغيرة ومتوسطة لالستفادة من العائد الميسر
بهذا التالعب وتم تداركه بعد ذلك بإصدار تعليمات تمنع تمويل الشركات التابعة لمجموعات مالية ال ينطبق عليها 

 وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ف إذًا فمعظم أموال المبادرة ذهبت الي شركات كبري تحت ستار شركة متوسطة ال سيما بعد إعادة المركزي تعري •

 المشروع الصغير مرتين متتاليتين في العام األخير.
 أبرزها:تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فيتواجه البنوك عددًا من التحديات أمام التوسع  -
التغيرات المتكررة على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة القطاع الُمعرضة لمخاطر السوق بما قد  -

  .التاسع الدولي المحاسبيالمعيار  ظل تطبيق فيكلفة أعلى للمخاطر يكلف البنوك ت
 ضمن المبادرة مؤخرًا. التجاري وقف تمويالت القطاع  -
مصاريف التشغيل  5من خالل تغطية نسبة الـ% يأتيهامش ربحية منتج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة  -

حال توقف آلية الدعم وفي لفة يتم توجيهها للقطاع، على جذب سيولة منخفضة التك السعيوتكلفة المخاطر بجانب 
تمويل  فيمع تأخر صرف التعويضات أو ارتفاع أسعار الفائدة على قروض القطاع لن تستطيع البنوك التوسع 

 بالوصول للنسب اإللزامية. فيالقطاع وستكت
احدة ضمن عوامل الخطر الصغر و  ومتناهيتمويالت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فيمعدالت التعثر  -
 .رةة المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطحتى ال تؤدى إلى زيادة قيم الحاليعن قرب خالل العام البنوك ها تابعت
، إن نسبة القروض غير المنتظمة الماضيعن العام  الماليتقرير االستقرار  في المركزي البنك وتصر بيانات  -

 الذيالوقت  فيالماضي، الصغر بنهاية العام  ومتناهي%في محفظة القروض المتوسطة والصغر 11بلغت نحو 
 %.1سجلت فيه نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي المصري أقل من 

لقطاع وتوجيه عناية خاصة إلدارة مخاطر االئتمان به، للحد من المخاطر أنه يتم متابعة ذلك ا المركزي أضاف  -
مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر  2التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل، كما أصدر البنك ضمانة بقيمة 

 ركات.االئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الش
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ظل  فيتحديًدا صعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يعتبر الحاليالعام ويضيف الي مخاطر التعثر ان  -
تحرير أسعار الطاقة والتكيف مع آلية تحرير أسعار الوقود وإيجاد بدائل لذلك قيمة الخسائر المستقبلية المحتملة 

 ستكون كبيرة وهو ما يضغط على هامش ربحية القطاع.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  مؤسسات التمويل الدوليةدور  -2

 :مصر في

مصر من  فيتعد مؤسسات التمويل الدولية أحد أهم الجهات الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -
االقتصاد ن تمثل جزءًا كبيرًا م التيخالل توجيه قروض بفوائد مدعومة لمساندة القطاع والنمو بهذه الشريحة 

 المصري.
 فيلتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  EBRDمليون دوالر من  150على قرض بقيمة  هلىألحصل البنك ا -

 الدولي األفريقي العربي، والبنك 2017سبتمبر  فيمليون دوالر  75، كما حصل بنك مصر على الماضيأغسطس 
 مليون دوالر. 30على  2017يونيو  في
إلعادة اإلعمار لتمويل  األلمانيمليون يورو من بنك االئتمان  50على قرض بقيمة  األهليالبنك  وقعكما  -

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اعتماد البنوك على السيولة بالعملة األجنبية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة وطبقًا لقيادات مصرفية فان  -

انخفاض  أياالعتبار  فيتأخذ  والتيلكن الفائدة الفعلية المتحملة ، من حيث الفائدة اإلسمية ،والمتوسطة منخفض
 يجعل الفائدة على العميل مرتفعة.% 10 إلى% 5حدود من  فيقيمة العملة  في
ع المشروعات الصغيرة إن االتحاد يولى اهتماًما كبيًرا بقطاقال مصر،  في األوروبيإيفان ساركوس، رئيس االتحاد  -

االقتصاد، كاشًفا  فيوتوليد فرص العمل الالزمة لدمج الشباب  االحتوائيالنمو  فيوالمتوسطة نظًرا لدوره الكبير 
تهدف لتوفير فرص عمل عبر وضع إطار عمل متكامل  التي األوروبيلالتحاد  االحتوائيعن تنفيذ آلية النمو 

 النمو وزيادة تنافسيتها. فيال ودعم الشركات لكافة أنشطتها بهدف تحسين بيئة األعم
على سبيل المثال تكون جزءا من التمويل يعقبه قروض من وكاالت التمويل  األوروبيأن منح االتحاد  أضاف -

للتنمية بما يجعل أثره  األلمانيوالبنك  األوروبيإلعادة اإلعمار والتنمية وبنك االستثمار  األوروبياألوروبية مثل 
 أكبر على االقتصاد.
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وتمويالت  األوروبيمليون يورو، تشمل منح االتحاد  475التمويالت عبر تلك اآللية نحو  إجماليأن يصل  وتوقع -
 المؤسسات األوروبية.

يون دوالر مل 600إلعادة التعمير، إن البنك رصد نحو  األوروبيببرنامج البنك  اإلقليميريم السعدى المدير  قالت -
أنه يتم تقديم خدمات فنية مباشرة  أضافتو ، للبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 ، سويس، لتعزيز تمويالت هذا القطاعمنطقة قناة ال فيمشروع صغير، ويجرى افتتاح فرع للبنك  800لنحو 
بالنسبة  85% من قيمتها وتزيد إلى %75لنحو أنه يتم تقديم خدمات مدعمة للمشروعات تصل  أوضحتو  

 لمشروعات السيدات بهدف تمكين المرأة اقتصادًيا.
 العرض السابق لبيانات المؤسسات الدولية، يمكن منه مالحظة ما يلي:

 االتحاد األوروبي نظم برامج للمساندة احتواء للشباب، كخطوة استباقية للهجرة. -1
ميسرة للغاية من المؤسسات الدولية تحت شعار دعم المشروعات الصغيرة البنوك المحلية استقبلت قروض  -2

 والمتوسطة.
مليار  115مليار جنيه( من جملة  20ما يقارب )األرقام السابقة لوكالتين أوربيتين فقط تخطت المليار دوالر  -3

 بغض النظر عن الشبهات السابق الحديث عنها()جنيه تم توجيههم فعليا 
 اض الخارجي لم يترك النظام سبيال لالقتراض اال واستهلكه.في ظل سياق االقتر  -4
 لم تشهد مصر طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأين تسربت هذه األموال؟ -5

  :املاليةثالثا: 
 مليار دوالر استثمارات األجانب في أذون وسندات الخزانة مع نهاية يناير الماضي 1.13:المالية •
مليار  13.1صافي استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومية نحو بلغ  ةالمالية المصريطبقًا لتصريحات وزارة  •

يار دوالر المسجل في نهاية مل 17.5عن مستوى  بذلك تنخفض هذه االستثماراتو ، دوالر بنهاية يناير/كانون الثاني
 .2018مليار دوالر المسجل في نهاية مارس/آذار  23.1يونيو/حزيران ومستوى 

، مليون دوالر 900ت الخزانة بقيمة أذون وسندا فيمحفظة األجانب باالستثمار  فيشهد شهر يناير وحده ارتفاعا و  •
 .من األجانبجاءت الطلبات عليها و %، 100عطاءات أذون وسندات الخزانة وكانت 
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االستثمارات األجنبية بسبب رفع  فياألسواق الناشئة شهدت خالل الفترة الماضية تراجًعا ومن الجدير بالذكر أن  •
، ولكن ال يزال مبكرا الحكم ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعافي )مع استمرا مرات متتالية 3لفائدة األمريكية ا

 ال الساخنة(التحذير من االعتماد على األمو 

 رابعًا: القطاع الخارجي: 
 2018% ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خالل نوفمبر 8.8 -1
 2018/2019رة مصر مع العالم خالل الربع األول مليار دوالر حجم تجا 23.4البنك المركزي:  -2
 2018مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خالل  4.7وزير الصناعة:  -3
 مليار دوالر.. ارتفاع حجم التجارة بين واشنطن والقاهرة 6.9بقيمة  -4
 2018ارتفاع في تحويالت المصريين العاملين بالخارج بنهاية 3%  -5
 بنك إكزيم الصيني يمول محطة إلنتاج الكهرباء في عتاقة ،مليار دوالر 2.6بقيمة  -6
 ٢٠١٨مليار دوالر صادرات المناطق الحرة خالل 3.17وزيرة االستثمار:  -7
 2018ليار جنيه قيمة واردات مصر من السلع الغذائية في م 227.7"المالية":  -8
 2018قيمة صادرات المالبس  إجماليمليار دوالر 5.1  -9

 2018دوالر قيمة واردات مصر من البرازيل في مليار  2.13الغرفة البرازيلية:  -10
 2018ملين سائح لمصر خالل  11.3المنظمة العالمية للسياحة:  -11

  :الخارجي القطاع حول دالالت"
 :2018عدد السياح عام 

 497مليوًنا و 121سائًحا، قضوا  389ألفا و 346مليوًنا و 11لـ  أعلنت المنظمة العالمية للسياحة استقبال مصر -
 .2018ليلة سياحية خالل  447ألف و

 3 بمقدارالسوق العربية  اسائحا، يليه 655ألفا و 947ماليين و 6السوق األوروبية في الصدارة بواقع كانت  -
 سائحا. 389ألفا و 38ماليين و
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 311ألًفا و 456سائحا، ثم األمريكيتين بعدد  429ألفا و 669دد السوق اآلسيوية في المركز الثالث بع تجاء -
سائًحا من أسواق  755ألفا و 68سائحا، إضافة إلى  658ألفا و 165سائحا، بينما وفد لمصر من السوق األفريقية 

 382ألًفا و 707أخرى، فيما سجل السوق األلماني أعلى نمو أوروبي؛ حيث وصل عدد السائحين إلى مليون و
 ئحا ألمانيا.سا

 تحويالت العاملين المصريين في الخارج:

كشف البنك المركزي عن أن تحويالت المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت في العام الماضي، إلى نحو  -
مليار دوالر  24.7، وذلك مقارنة بحوالي %3.1مليون دوالر ما يعادل  778.2مليار دوالر، بزيادة حوالي  25.5

 .2017في العام 
 270.2منفردا زيادة قدرها  2018حققت إجمالي تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل شهر ديسمبر  -

 .2018مليار دوالر خالل شهر نوفمبر  1.9مليار دوالر، مقابل نحو  2.2مليون دوالر لتسجل نحو 

 القطاع الحقيقي خامسا:
 «ما باليد حيلة»%.. وتقول: 40.5تخفض مساحات القطن « الزراعة» -1
 جنيه للطن 400الرسمي « النخالة»ترفع سعر « التموين» -2
 2018% زيادة في عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة خالل 41.23  -3
 وزيادة معروض الذرة والفول الصويا”.. البصل”% لـ15إنتاج السكر.. و في%زيادة 12 -4
 الماضي% يناير 8.6ارتفاع معدل التضخم األساسي إلى ”: المركزي “ -5

 دالالت القطاع الحقيقي:
بعض االرقام الهامة فيما يخص االقتصاد المصري،  2019رية بالقاهرة عن شهر يناير رصد تقرير للغرفة التجا •

 : وجاءت أهم نقاط التقرير كما يلي
توسعت ، حيث %، ويعتمد اإلنتاج على سكر البنجر12.9بنسبة  2017حتى  2013ارتفع إنتاج السكر من عام  -

االستهالك من السكر بنسبة  إجماليالمساحة المنزرعة من البنجر وزيادة  إجمالي فياآلونة األخيرة  فيالدولة 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alborsanews.com/2019/02/13/1177803
https://www.alborsanews.com/2019/02/13/1177866
https://www.alborsanews.com/2019/02/13/1177568
https://www.alborsanews.com/2019/02/13/1177568
https://www.alborsanews.com/2019/02/12/1177423
https://www.alborsanews.com/2019/02/10/1176636


Page 12 of 14 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

February 21, 2019     

، وُيعد السكر من الصناعات االستراتيجية المهمة؛ نظرًا الرتباطها 2013مقارنة بعام  2017عام  في% 6.3
 بالعديد من الصناعات األخرى.

% للفول الصويا بينما 69.2الذرة و في% 6.2اتجه العرض والطلب من الذرة والفول الصويا إلى الزيادة بنسبة  -
 %.2.1من الذرة انخفض بنسبة  فيأما بالنسبة للغذاء الصا%، 24.6انخفضت واردات الفول الصويا بنسبة 

%، 23.4بنسبة  2014عام  فيوبلغ أدنى انخفاض ” البالة“تطور حجم التجارة الخارجية من المالبس المستعملة  -
 %.273.8شهد ارتفاًعا بنسبة  الذي 2017مقارنة بعام 

عليهما، ولذلك ارتفع معدل  الخارجيالطلب إنتاج البصل والثوم، حيث يزداد  فيتمتلك مصر ميزة تنافسية  -
% وارتفعت صادرات البصل بنسبة 7.85%، بينما انخفض الثوم بنسبة 15.5اإلنتاج، حيث زاد البصل بنسبة 

 %.11.7% والثوم 2.1% وسجل نصيب الفرد من البصل 15.6% والثوم 10.6
 خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد

% تفادًيا ألزمة 40.5أعلنت وزارة الزراعة خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة  -
 200ُتخطط الوزارة لخفض مساحات محصول القطن الموسم المقبل إلى الماضي، وبذلك تسويق محصول الموسم 

 .الماضيألف فدان تمت زراعتها الموسم  336ألف فدان فقط مقابل 
بالكامل، وعدم وجود مشترين  الماضياستهداف تراجع المساحات إلى عدم انتهاء بيع إنتاج الموسم  زارةالو أرجع  -

 .ُنحاول منع هزة في السوق »ئاًل: له بعد، قا
عتمد على التصدير وحده لتصريف اإلنتاج، تساحات مع احتياجات المغازل، ولن ربط المتسوأعلنت الوزارة أنها  -

 أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلى، وسيتم توجيه الفالحين إلى محاصيل أخرى مثل البنجر.ولن تزيد المساحات مرة 
لم " مليوًنا إنتاجية الموسم،  2.4 إجماليبنحو مليون قنطار من  الماضيفائض محصول الموسم قدرت الوزارة  -

 مزارعين وسعر الشراء.السوق لل فيمليون قنطار، ما سبب هزة  1.28وبلغت تعاقدات التصدير  "ُتبع، ولم ُتصدر
يتراوح سعر حيث ، القنطار فيجنيه حالًيا  400يزيد على حيث ، كبيرين القطن المحلي والمستورد السعري الفارق  -

 1600حين تتراوح أسعار القنطار من األقطان المستوردة بين  فيجنيه،  2100و 2000القنطار محلًيا بين 
 .المصري جنيه، ما يدعمه على حساب  1700و

 كما يلي:بشأن سبل تعظيم االستفادة من القطن  من عدد من الجهاتالواردة المقترحات وجاءت أهم 
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 تحسين منظومة اإلنتاج والتسويق،  -
  .غل المزارعين وال تدفع ضرائبتست التيتنفيذ حمالت لغلق الدواليب األهلية  -
ل استيراد زيت التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن الستخالص الزيوت منه لتقلي -

 .الطعام من الخارج
تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية لإلشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن  -

ن تتميز باإلنتاجية العالية وِقَصـر مدة الزراعة، فضاًل عن أنها مناسبة الستخدامات المغازل المحلية تلك األقطا
 وستوفر على الدولة استيراد األقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.

  : اخريسادسا
 أخميم الجديدة” سجون ”فدانًا توسعات جديدة لـ 380 -1
 2017مؤشر مديري المشتريات يسجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر  -2

 دالالت أخري:
 :2019لشهر يناير  مؤشر مديري المشتريات

 48.5الخاص بمصر، هبوط قراءة المؤشر إلى أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني  -
 .2017نقطة في ديسمبر، مسجال أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر  48.5نقطة في يناير مقارنة بـ 

، عند 2017تراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر وبين مؤشر أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، اليقيس  -
المؤشرات  فيلكن البنك أوضح أن هناك بعض البيانات المبشرة نقطة رغم انخفاض معدالت التضخم،  48.5

 خالل الشهور المقبلة. المصري االقتصاد  فيتشير إلى تعا التيالفرعية 
نقطة،  49.5عند  2014األقوى منذ عام  هيكانت  2018أن متوسط معدالت المؤشر خالل المؤشر ذكر  -

 .الحاليوتوقع استمرار نمو القطاع الخاص خالل العام 
لعدة أسباب أبرزها األحوال الجوية،  الحاليخفض المؤشر الشهر  فيساهم حجم اإلنتاج والطلبات الجديدة  -

بعدما تراجع مؤشر طلبات التصدير للشهر الخامس على  الخارجيوأوضاع السوق غير الجيدة، وضعف الطلب 
 .التوالي

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alborsanews.com/2019/02/07/1175866
https://www.elfagr.com/3452169
https://www.elfagr.com/3452169
https://www.elfagr.com/3452169


Page 14 of 14 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

February 21, 2019     

 76قط توقعوا تدهور األحوال و% 3، رغم أن %2016مستوى منذ أكتوبر  ألدنىتراجع تفاؤل أصحاب األعمال  -
 أثارت قلق رجال األعمال. التيشهرًا مقبلة، وكانت االضطرابات العالمية أحد األشياء  12توقعوا استقرارها خالل 

 تيالليس فقط على مؤشر أسعار المنتجات لكن أيًضا أسعار مدخالت االنتاج  تالتحسينارغم وجود بعض  -
ديسمبر  فينقطة  55بعد رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى تراجعه من  2018تباطأت بعدما ارتفعت منتصف 

 نقطة. 50يناير وانخفاض أسعار المنتجات عن  فينقطة  53إلى 
، وهو ما الماضيديسمبر  في% 12يعنى ذلك أن معدالت التضخم ستنخفض خالل الفترة المقبلة بعد تسجيلها  -

 لخفض أسعار الفائدة. المركزي جال أمام البنك يفسح الم
شارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع اإلنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير، ولكن مشتريات مستلزمات كما ا -

 اإلنتاج حققت نموا بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات اإلنتاج.
شهرا، نتيجة انخفاض  12عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في كذلك مؤشر وكشف ال -

 أسعار المواد الخام. ومع ذلك هبط المخزون اإلجمالي بشكل هامشي.
تعليقا على نتائج المؤشر قال دانيال ريتشاردز الخبير االقتصادي في بنك اإلمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق  -

وشمال أفريقيا إن مصر "حققت تعافيا خالل العامين الماضيين كان مدفوعا باألساس بإعادة التوازن الخارجي  األوسط
واالستثمار الحكومي، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيا إلى اإلصالحات المستمرة. 

نقطة( هي السنة األقوى في المؤشر  49.5في المتوسط ) 2018وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 
 .(1)، ونتوقع أن يستمر تحسن القطاع الخاص خالل العام الجاري"2014منذ 

 
 

                                  
 للدراسات.( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد المصري 1)
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