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 املشهد االقتصادي املصري
 د. أحمد ذكر الله

 10/  30-10/ 16يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين 

 ، وذلك على النحو التالي:2019/ 

  :أواًل: التطورات املالية
 10/ 15 جنيه بختام جلسة منتصف األسبوع اتمليار  7.6"البورصة" تخسر  -1

 10/ 16 % في ختام التعامالت1.1"التجاري الدولي" يصعد ببورصة مصر  -2

 10/ 17 تباين مؤشرات البورصة املصرية بختام جلسة الخميس -3

 20/10 أرباح طفيفة وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات ىالبورصة تختتم تعامالت عل -4

 10/ 21 مليار جنيه 2.3تراجع جماعي ملؤشرات البورصة .. و"السوقي" يخسر  -5

 10/ 22 تباين بمؤشرات البورصة املصرية في ختام جلسة منتصف األسبوع -6

 10/ 23 % بختام تعامالت األربعاء0.53املؤشر الرئيس ي للبورصة يهبط  -7

 10/ 24 جنيه في ختام أخر جلسات األسبوع اتمليار  3.4البورصة تربح  -8

 10/ 27 %0.22البورصة املصرية الرئيس ي يصعد  مؤشر -9

 10/ 28مليار جنيه بختام التعامالت  2.2البورصة تربح  -10

 10/ 29 لبورصة تغلق على ارتفاع جماعيمؤشرات ا -11

 10/ 30 % بختام التعامالت0.09مشتريات األجانب تدعم البورصة للصعود  -12

 10/ 31 جنيه بنهاية تعامالت أخر جلسات أكتوبر اتمليار  3.8البورصة تربح  -13

 دالالت التطورات املالية
مليون   600-500تتراوح بين  التي  في قيم وحجم التعامالت اليومية داخل البورصة و ملحوظ    انخفاضيوجد   -

  .جنيه؛ وهو رقم متدني ال يتماش ى مع البورصة خاصة في ظل حجم املتعاملين سواء من العرب أو املصريين
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نتيجة سيطرة الحركة العربية منذ أكثر من شهرين،   رجع االرتفاعات الطفيفة التي تحدث في بعض األيام،ت -

  بشكل كبير خالل الفترة املاضية. حيث زاد حجم املشتريات العربية

وبقياده القطاع   الدولي  التجاري البنك    نقطة بقيادة سهم  14000  من  علىأعلى أداء املؤشر    املحافظةزال  تال   -

 املربحة املتاجرةبعمليات  حال يسمضيق  إطارفي  حيث التذبذب ضعيف،نطاق في  لعقاري، ولكنا

  .للمستثمرين

سبيا بعد قرار ندراجها في البورصة ولكن بدأت تتحسن إشركات األسمنت والحديد تعاني نتيجة ال تزال   -

الشركات  نما علىإفقط و  األسمنتعلى شركات ليس فقط بشكل إيجابي ، والذي أثر خفض أسعار الغاز

 .، بما يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصةبصفة عامة كثيفة استهالك الطاقة

من  السيولةوقد يكون فرصه لتدوير  ،األداءفي  كتوبرأن يكون شهر نوفمبر أفضل من أمن املتوقع كذلك  -

، وقطاع البنوك، وقطاع ري العقاويتضمن القطاع القوة، خالل تحرك القطاعات بالترتيب على حسب 

 .مصرفيالغير  املاليالبتروكيماويات، والقطاع 

املنتصف في    عليه  الشرائية  القوةلقطاع النقل وظهور بعض بوادر    ةحرك  بداية  شهر نوفمبرقد يكون  كذلك   -

 للبورصة الضعيفةسمح بها أحجام التداول ت والتياألول من نوفمبر، مع تحرك بعض أسهم املضاربات 

 .األخيرة الفترةخالل  يةاملصر 

 ثانيًا: القطاع النقدي
 كةشر  70: تراجع عدد شركات الصرافة املصرية إلى العربيصندوق النقد  -1

 مليون يورو 500” يوافق على فتح خط ائتمان لبنك مصر بقيمة األوروبياالستثمار “ -2

 دوالر بنهاية يونيو اتمليار  108.7الدين الخارجي ملصر يرتفع إلى  -3

 إدارة السيولة الفترة املقبلةفي  اإللزامي االحتياطياملركزى” سيعتمد على “ -4

 الحاليشركات العام  6يستهدف التخارج من  املصري  األهليالبنك  -5
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 % من الناتج املحلي36الحدود األمنة وتراجعت لنسبة البنك املركزي: مستويات الدين الخارجي في  -6

  دالالت القطاع النقدي:
 :  لسياسة النقدية في مصر خالل الفترة المقبلةل قع بنك االستثمار سيجماتو

هم أ، وكانت للسياسة النقدية في مصر خالل الفترة املقبلةنشر بنك االستثمار سيجما تقريرا حول أهم توقعاته 

 :نقاطه كما يلي

زيادة املعروض النقدي في االقتصاد من خالل في  الفترة املقبلة على أداة االحتياطي اإللزامي املركزي يعتمد البنك 

 مليار جنيه. 70% حاليا، ما قد يؤدي الرتفاع املعروض النقدي بنحو 14% بدال من 10خفض نسبته إلى 

  2015وصول التضخم ألدنى مستوياته منذ أغسطس  ذلك  ويدعم  
ً
إلى استخدام أداة   املركزي %، حاجة  4.3، مسجال

 نسبة االحتياطي اإللزامي.

الغرض من السياسة النقدية هو إحداث تغييرات في كمية النقد املستخدمة في االقتصاد من أجل التأثير  -

الي، ومعدالت التضخم، والبطالة، وغيرها من مستهدفات منها معدالت نمو الناتج املحلي اإلجم ةعد على

 املستهدفات االقتصادية األخرى.

استبدال االحتياطي اإللزامي التقليدي  2013الجديدة التي تم استحداثها العام املالي III بازل تتبنى معايير  -

إجمالي صافي بنسبة تغطية السيولة، التي يتم احتسابها عن طريق كمية األصول السائلة عالية الجودة إلى 

 التدفقات النقدية.

 ةرة وجيزة وتصنف إلى ثالثهي تلك األصول املؤهلة للتحول إلى نقدية في فت  “األصول السائلة عالية الجودة” -

 :مستويات

األصول التي تتضمن األرصدة لدى بنك االحتياطي الفيدرالي واألوراق املالية التي تصدرها  األول هو  -

 ة، ويمكن املؤسسات السيادي
ً
وال يتم خصمها عند احتساب نسبة تغطية  ،سحب هذه املوارد سريعا

 السيولة.
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( وهي األوراق املالية التي تصدرها بشكل أساس ي البنوك متعددة LEVEL 2Aأ )-2، هو األصول من فئة  الثاني -

 الجنسيات واألوراق املالية التي تصدرها الشركات التي ترعاها الحكومة.

( والتي تتضمن األسهم وأوراق دين الشركات، ويتم خصمها LEVEL 2B) ب-األصول من فئة الثالث، -

 %.50باستخدام نسبة 

 30نسبة تغطية السيولة بمثابة سيناريو ضغط، إذ يظهر قدرة البنوك على تمويل التدفقات النقدية ملدة  -

 في حالة اندالع أي أزمة.
ً
 يوما

  IIIمن نسبة تغطية السيولة املطلوبة بمقتض ى بازل  األدنىالحد  -
ً
 100يبلغ حاليا

ً
%، وتم تطبيقها تدريجيا

 % حتى تصل إلى املستوى الحالي. 10% مع زيادات سنوية تدريجية بنسبة  70بدًءا من    2017منذ العام املالي  

 10مليار دوالر أو  250ويمكن تطبيق هذه النسبة على جميع البنوك التي لديها أصول موحدة تزيد على  -

 مليارات دوالر من مخاطر سعر الصرف داخل امليزانية.

 وتثير تحوالت في العرض والطلب بأسواق النقد، وتتضمن تلك  -
ً
كانت آلية سعر الفائدة األداة األكثر شيوعا

الفائدة  األداة أسعار الفائدة على اإليداع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على اإلقراض لليلة واحدة، وسعر

 على العمليات الرئيسية ومعدل الخصم.

استخدم البنك املركزي املصري هذه األداة للتخفيف من الضغوط الواقعة على التضخم في االقتصاد  -

، كما كانت دورة 2016مة الجنيه املصري في نوفمبر املصري خالل الثالث سنوات املاضية منذ تراجع قي

لتي تبناها البنك املركزي، وبالتالي انتهج خفض أسعار الفائدة في التيسير النقدي هي االستراتيجية ا

 اجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة.

  العامة: املاليةثالثا: 
 مياهجنيه إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكة الحديد والقابضة لل اتمليار  4.4 -1
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 2019/ 2018يه إيرادات شركات اإلنتاج الحربي خالل مليار جن 13 -2

 مليار دوالر خدمة الدين الخارجي ملصر خالل العام املالي املاض ي 13.4 -3

 دالالت املالية العامة:
 االجتماعية في مصر:تقرير صندوق النقد العربي حول مخصصات الحماية 

طريق اإلصالح: إصالحات شبكات األمان االجتماعي في الدول   على: »نافذة  بعنوان  تقريرصندوق النقد بعنوان    أصدر

 كانت أهم عناصر هذا التقرير كما يلي: العربية«.

ج إحدى مثل البرناموي ،تعتبر مصر إحدى الدول التي تتبنى برامج التغذية املدرسية والتحويالت العينية -

تستهدف الوصول إلى نظام  االجتماعياألدوات الرئيسة للحماية االجتماعية وركيزة أساسية لشبكة األمان 

وبالتالي ب،  تعليمي فعال في ضوء اآلثار اإليجابية للبرنامج ودوره في سد االحتياجات الغذائية والصحية للطال 

لتسجيل أبنائهم  لألسروة على توفير حافز زيادة مستويات تركيزهم وقدرتهم على التحصيل العلمي، عال 

 وانتظامهم باملدارس.

 11.5يعمل البرنامج كشبكة أمان واستثمار مستدام في رأس املال البشرى ويستفيد من البرنامج حوالي  -

ويستهدف البرنامج طالب املدارس في مرحلة رياض األطفال ، مليون تلميذ من مختلف املراحل التعليمية

 بتدائية.واملرحلة اال 

ارتبطت غالبية إصالحات شبكات األمان االجتماعي القائمة على التحول نحو الدعم النقدي في الدول  -

 – 2012العربية بتحول هذه البلدان إلى تصحيح أسعار دعم الوقود والكهرباء، السيما خالل الفترة من 

ار ومن بينها مصر واألردن والسودان أدى هذا إلى أن كثفت بعض الدول العربية تدخالتها في هذا اإلط   .2016

 رين.حوالسعودية والب
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، ونظم التأمين الصحي االجتماعيمان االجتماعي في مصر نظم الضمان تشمل أبرز مكونات شبكات األ  -

الشامل، وبرامج تشغيل الفقراء. بجانب التحويالت العينية، والتحويالت النقدية، وبرامج اإلسكان، وبرامج 

 .، ودعم املرأة املعيلةاملدرسية التغذية

 2018مليون جنيه مصري في عام  347.338حوالي  االجتماعيبلغ اإلنفاق الحكومي على شبكات األمان  -

يعتبر ذلك و . 2017جنيه مصري في عام  مليون  260.406في املائة، مقارنة بمبلغ  33بمعدل نمو وصل إلى 

 .2019  حتى  2011ن االجتماعي خالل الفترة من  أعلى معدل نمو لإلنفاق االجتماعي املخصص لشبكات األما

تريليون جنيه خالل الفترة من  1.3إجمالي إنفاق الحكومة على الدعم واملزايا االجتماعية قد بلغ  -

2014 /2015 -2018 /2019. 

 2019  حتى  2010اإلنفاق املوجه لشبكات األمان االجتماعي في مصر خالل الفترة من  ويعبر الشكل التالي عن   -

 

 :مليار دوالر خدمة الدين الخارجي لمصر خالل العام المالي الماضي 13.4

 املصري حول مستجدات الديون الخارجية في مصر بعضا من التطورات جاءت كما يلي: كشفت بيانات املركزي 
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دوالر   اتمليار   3.24مليار دوالر أقساط ديون وفوائدها، بواقع    13.4م املالي املاض ي  سددت مصر خالل العا  -

 دوالر أقساط ديون، وفًقا لبيانات النشرة الشهرية للبنك املركزي. اتمليار  10.16فوائد و

 879، و2019في مارس    989مقابل    2019دوالًرا بنهاية يونيو    1013ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى   -

 .2018دوالرا في يونيو

 106.2دوالر بنهاية يونيو املاض ي مقابل    اتمليار   108.7ارتفع الدين الخارجي ملصر، قبل إضافة الفوائد، إلى   -

 دوالر بنهاية مارس السابق عليه.ات مليار 

ي مليار دوالر في مارس، في الوقت الذ 53.4مليار دوالر مقابل  57.2ارتفعت الديون على الحكومة إلى  -

 9.5مليار دوالر، وقروض البنوك إلى  28.5مليار دوالر مقابل  27.9تراجعت فيه ديون البنك املركزي إلى 

 دوالر. اتمليار  10.1مليار دوالر مقابل 

 11.05تراجع حجم الديون قصيرة األجل واملستحقة خالل عام واحد وفًقا ألجل االستحقاق األصلي إلى  -

 دوالر في مارس. مليار 12.4مليار دوالر، مقابل 

 والتي مليار دوالر، تليها السندات  32.9تسيطر املؤسسات الدولية على الحصة األكبر من القروض بنحو  -

مليار دوالر،  17.2مليار دوالر، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت  19.37بلغت أرصدتها 

 مليار دوالر. 11.28ارتفعت إلى  التيمليار دوالر، وتسهيالت املوردين  12.75تخطت  التيوالقروض الثنائية 

ال تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات األجانب في أذون وسندات الخزانة املحلية، لكن وفًقا للبنك  -

ر املاض ي مقابل مليار دوالر بنهاية سبتمب  15.175املركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة األجانب سجلت  

 مليار دوالر في أغسطس. 15.165
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إن مؤشرات الدين الخارجي ملصر غير مقلقة في ظل أن نسبته إلى الناتج املحلى قال  محافظ البنك املركزي  -

% من الديون 89%، وسيطرة الديون متوسطة وطويلة األجل وفًقا ألجل االستحقاق األصل على  36اإلجمالي  

 الخارجية.

احتفظ  والتيمن املدة، معظمها ودائع الدول العربية  املتبقين قصيرة األجل وفًقا ملعيار أضاف أن الديو  -

 سنوات ويتم تجديدها باستمرار. 7و 6خزائنه خالل آخر في  املركزي بها

 اتمليار  7.5بلغت أرصدتها  والتيوقعت مصر والسعودية مؤخًرا على اتفاقية تجديد الودائع السعودية  -

 .2018سمبر دوالر بنهاية دي

 رابعًا: القطاع الخارجي:
 مليارات دوالر االستثمارات الكويتية غير النفطية بمصر 4“املطوع”:  -1

 مليون دوالر. 112بقيمة  مليار جنيه صادرات السيراميك خالل الفترة من يناير إلى أغسطس .91 -2

 تبادل التجاري بين مصر والكويت العام املاض يمليار دوالر حجم ال 2.5 -3

 أشهر 9في  مليون دوالر قيمة صادرات األدوية 392 -4

 شهور  8مليار دوالر صادرات الصناعات املعدنية خالل  2.3 -5

 شهور  8مليار جنيه صادرات النحاس في  2ملجلس التصديري: ا -6

 الهند تقتنص نصيب األسد من صادرات األقطان املصرية -7

 دالالت القطاع الخارجي: 
 2018/2019الصادرات الزراعية خالل تطور 

هم الدول املستقبلة لها، والتي جاءت أ،  الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطنر التقرير  شاأ -

 كما يلي:
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 له. التاليمن العام  ي املوسم التصدير في  وينتهيشهر سبتمبر من كل عام، في  ري يبدأ املوسم التصدي -

قطان املصرية، من جملة ت -
ٌ
، على يمستقبلة لإلنتاج املحلدولة  23صدرت الهند قائمة الدول املستوردة لأل

 .2019/ 2018 ي مدار املوسم التصدير 

مليون  1.8؛ 2019/ 2018 املاض ي ي سجل حجم تعاقدات األقطان املصرية على مدار املوسم التصدير  -

 مليون دوالر. 222قنطار قطن، بقيمة بلغت 

ألف طن، بنسبة  46.6صدارة الدول املستقبلة لألقطان املصرية، بحجم تعاقدات بلغ في  جاءت الهند -

 ألف طن. 88من جملة التعاقدات البالغة  52.5%
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% من جملة التعاقدات، ثم 20ألف طن، بنسبة  18باكستان، بحجم تعاقدات بلغ  الثانياملركز في  تلتها -

ألف  88من جملة التعاقدات البالغة  %6.5طن، بنسبة  5781املركز الثالث بتعاقدات بلغت في  الصين

 طن.

 88من جملة التعاقدات البالغة    %6.3، بنسبة  5640، بحجم تعاقدات بلغ  املركز الرابعفي    الدشجاءت بنج -

 .%1.3طن، بنسبة  1150املركز الخامس بحجم تعاقدات بلغ في  ألف طن، تلتها البرازيل

 من جملة التعاقدات، تلتها تركيا  %0.71طنا، بنسبة    631املركز السادس بتعاقدات بلغت  في    جاءت إيطاليا -

ألف  88من التعاقدات البالغة  %0.71من طنا، بنسبة تقترب  627املركز السابع بحجم تعاقدات بلغ في 

 طن.

في  % من جملة التعاقدات، ثم اإلمارات0.69أطنان، بنسبة  609ثامنا جاءت البرتغال بحجم تعاقدات  -

 من جملة التعاقدات %0.56بة طن بنس 500املركز التاسع بتعاقدات بلغت 

 ألف طن. 88من جملة التعاقدات البالغة  %0.56طًنا، بنسبة  497املركز العاشر، جاءت سلوفينيا  يف -

نسبة أطنان ب 4.10املستوردة لألقطان املصرية، بحجم تعاقداتها البالغة  23تذيلت سويسرا قائمة الدول  -

 من جملة التعاقدات. %0.004ال تتجاوز 

 مصدري مليون قنطار، ويرجح اتحاد  1.6يصل إلى  2019حجم إنتاج محصول القطن لعام  يذكر أن -

 املوسم. األقطان أن يتم تصدير مليون قنطار قطن على مدار

 القطاع الحقيقي: :خامسا
 سنوات 5في  مليار دوالر قيمة استهالك مصر من املواد البترولية 162 -1

 ينتج من حقول “البحر املتوسط” املاض ي املالي% من غاز مصر العام 58“إيجاس”:  -2

 % خالل عام12.2أسعار الحديد تنخفض بنسبة  -3

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://alborsaanews.com/2019/10/29/1260106
https://alborsaanews.com/2019/10/28/1259600
https://almalnews.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-12-2-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85/


Page 11 of 16 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 7, 2019     

 دالالت القطاع الحقيقي:
 تقرير وزارة البترول حول استهالك البترول في مصر:

دبرتها وزارة البترول خالل السنوات الخمس املاضية  التي الطبيعيبلغت كميات املنتجات البترولية والغاز  -

 لألسعار العامليةملي 162مليون طن بتكلفة إجمالية  386
ً
 .ار دوالر وفقا

 بنحو  -
ً
، مع تراجع 4معدل استهالك املواد البترولية “البنزين والسوالر ووقود النفاثات، يزيد محليا

ً
% سنويا

 بسبب التوس2استهالك البوتاجاز 
ً
 السكنية.للوحدات  الطبيعيخطة توصيل الغاز في  ع% سنويا

املقبل  املالي% خالل العام 3.8تسعى الوزارة لتخفيض العجز ما بين اإلنتاج املحلى للبنزين واالستهالك لـ  -

  اليينم 7.6اإلنتاج املحلى نحو  إجماليليصل 
ً
 .ماليين طن استهالك 8 مقارنة بـ طن سنويا

 خالل العام  14.7إنتاج السوالر محليا سيرتفع لنحو  -
ً
مليون  16.8املقبل، مقارنة بـ  املاليمليون طن سنويا

 %.12.5مما يخفض العجز إلى نحو  استهالك،طن 

 مقارنة بنحو  2.6وأضاف أن معدالت إنتاج البوتاجاز ستزيد لـ  -
ً
ن طن استهالك ييمال  3.9مليون طن سنويا

 %.33.3 محلى، ليتراجع العجز

 لـ إارتفاع  -
ً
، واالستهالك لنحو ييمال  4.1نتاج وقود النفاثات محليا

ً
طن، مما يحقق  ألف 670ن طن سنويا

 املقبل. املالين طن خالل العام الييم 3.43فائض قابل للتصدير 

املعامل في  التكريريةاإلنتاج املحلى من املواد البترولية ناتجة عن استغالل الطاقات في  أوضح أن الزيادة -

ماليين  املعامل، مما يوفرفي  املصرية، والقيام باستيراد النفط خام بدل من املشتقات والقيام بتكريره

 .الدوالرات لخزانة الدولة

تعمل الحكومة على تأمين إمدادات الزيت الخام ملعامل التكرير املصرية، عبر االستيراد لزيادة اإلنتاج املحلى  -

 من الوقود.
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 األراض ياملتوقع إقامته بين البصرة والعقبة وصوال إلى    العراقيتسعى الوزارة إلنجاز مشروع مد أنبوب النفط   -

 والسواحل املصرية.

املستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود واملنتجات البترولية تزامنا مع االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة  -

 .2023-2022رية خالل عام التوسعات الجديدة بمعامل التكرير املص

 25منها نحو    مليون طن، يستغل  38  معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ  8تمتلك مصر نحو   -

 .مليون طن سنويا فقط

 إنتاج من حقول بالمياه العميقةحول تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، 

  :البحر المتوسطفي 

% من إنتاج الغاز بمصر العام 58لشركة املصرية القابضة للغازات “إيجاس”، أن  كشف تقرير صادر عن ا -

مليارات قدم مكعبة غاز  4البحر املتوسط، ما يعادل نحو في  خرج من حقول باملياه العميقة املاض ي املالي

.
ً
 يوميا

 مليار قدم مكعبة غاز يو   1.38% من الغاز املنتج محليا، بما يمثل  20تستحوذ مناطق امتياز الدلتا على   -
 
 .ميا

 بما يعا 1.38مناطق امتياز الصحراء الغربية في  بلغت الطاقة اإلنتاجية لحقول الغاز -
ً
دل مليار قدم يوميا

 .% من أجمالي اإلنتاج املحلي20

% 2من حقول خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية، بما يمثل نحو    يأتي% من إنتاج الغاز املصري 2  -

 .املحلي اجمن اإلنت

، وبلغ  اتمليار  6.92بنحو  الطبيعيإنتاج الغاز  إجمالي -
ً
الغاز املباع “للتصدير  إجماليقدم مكعبة يوميا

 لتشغيل حقول  522قدم، مع استخدام نحو  اتمليار  6.39والسوق املحلى” 
ً
مليون قدم مكعبة غاز يوميا

 النفط والغاز.
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 مليا 1.38امتيازات الصحراء الغربية تنتج نحو  -
ً
 ر قدم مكعبة يوميا

 للسوق املحلى “الكهرباء  اتمليار  5.97ن الغاز املباع يقسم بنحو أتضمن التقرير  -
ً
قدم مكعبة يوميا

 لإلسالة.مليون قدم موجه للتصدير عبر خط األردن ومصنع إدكو  420واملصانع واملنازل والسيارات”، و

، الطبيعيخفضت وزارة البترول إنتاج مصر من الغاز  -
ً
 من  6لنحو  حاليا

ً
 بدال

ً
 7مليارات قدم مكعبة يوميا

، بسبب تراجع معدالت استهالك السوق املحلى والتصدير. لإلنتاجمليارات قدم القابلة 
ً
 حاليا

من مناطق االمتياز املختلفة، يبلغ نحو مليار قدم مكعبة غاز   الطبيعيحققت مصر فائضا من إنتاج الغاز   -

 مع تراجع استهالك م
ً
 . كهرباء واالستهالك املحلىحطات اليوميا

 مقارنة بـ    اتمليار   3.7استهالك محطات الكهرباء تراجع لنحو   -
ً
قدم خالل   اتمليار   4.5قدم مكعبة غاز يوميا

نتاجية وقلل من ، وذلك نتيجة تراجع درجات الحرارة مما زاد من كفاءة املحطات اإل املاض يأشهر الصيف 

 .استهالك الكهرباء

 .التشغيلفي  مليون قدم غاز طبيعي 522الحقول تستهلك  -

ب وبلطيم جنوب  9و إسكندريةتم ربطها على اإلنتاج مثل “ظهر ونورس وشمال  التياملشروعات الجديدة  -

 ارتفاع انتاج مصر من الغاز بمعدالت غير مسبوقة.في  غرب”، ساهمت

 خالل عام  اتمليار  7.5لنحو  الطبيعيارتفاع إنتاج مصر من الغاز  ؛املستهدف -
ً
-2019قدم مكعبة يوميا

2020. 

 ملخطط التنمية الصناعية والعمرانية في  بالسوق املحلى الطبيعيمعدل استهالك الغاز  -
ً
، وفقا

ً
نمو سنويا

 الطبيعي.تعمل بالغاز  التيارات ومع زيادة عدد السي
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  : اخريسادسا
 تقرير ممارسة األعمالفي  مراكز 6تتقدم  الدولي: مصرالبنك 

املركز في    الذي يصدره البنك الدول لتصبح  Doing business  2020تقرير ممارسة األعمال  في    مراكز  6تقدمت مصر  

 من  114
ً

رئيسية، وهي تأسيس الشركات، مؤشرات  4العام املاض ي، وذلك بعد تحسن ترتيبها في  120عاملًيا بدال

 وهي مؤشرات رئيسية  5في  وذلك رغم تراجع ترتيبها والحصول على الكهرباء، وحماية حقوق األقلية ودفع الضرائب.

نفاذ القانون، والحصول على التمويل، واستقرار التصنيف حلول اإلعثار، إتصاريح البناء، وتسجيل امللكية، و 

 حدود.ملؤشر التجارة عبر ال املتدني

 

قال مجلس الوزراء، إن ذلك التقدم يرجع إلى قيام الحكومة املصرية بالعديد من اإلصالحات لتحسين مناخ  -

 عدة مجاالت.في  االستثمار وتبسيط اإلجراءات

مركًزا في مؤشر تأسيس الشركات لتصبح في  19تقدمت مصر  :  تحسن ملحوظ في مؤشر تأسيس الشركات -

 م  90املرتبة  
ً

 من    5.5العام املاض ي، نتيجة تراجع املستندات املطلوبة إلى    109نعاملًيا بدال
ً

، 6.5مستند بدال

 ء، وذلك رغم ارتفاع عدد األيام املطلوبة لبد40.3% مقابل 20.3وانخفاض الوزن النسبة للتكلفة إلى 

 من  12.5 ألعمال إلىا
ً

 يوم. 11.5يوم بدال

 يح البناءاملستندات املطلوبة تخفض ترتيب مصر في مؤشر تصار  -
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 من  74إلى املرتبة  جعمراكز لتترا 6مع تصاريح البناء  تراجعت مصر في مؤشر التعامل -
ً

العام  68عاملًيا بدال

 من  20عدد املستندات املطلوبة إلى  املاض ي، وذلك نتيجة زيادة
ً

مع استقرار األداء في املؤشرات  19بدال

 األخرى.

 الكهرباء للمستفيدينانخفاض ملحوظ في تكلفة توصيل 

  77ترتيب مصر في املؤشر الرئيس ي الحصول على الكهرباء إلى ارتفع 
ً

خفاض تكلفة الحصول ن، نتيجة ا96من  بدال

% العام 269% مقابل 180.2على الكهرباء كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ليصبح 

 املؤشرات األخرى.املاض ي، واستقرار األداء في 

وسرعة توصيلها الحكومة  قامت بها    التييعكس االصالحات امللحوظة    رالوزراء إن التقدم في ذلك املؤش  وقال مجلس

شملت تطوير البنية األساسية إلنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء  والتيإلى املواطنين، 

 عن زيادة اوخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين
ً
 .لشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، فضال

مراكز في مؤشر تسجيل  5انخفض ترتيب مصر : تسجيل امللكية نقطة ضعف في مؤشر أداء األعمال -

 من  125مراكز لتحتل الترتيب  5امللكية، 
ً

ة تحسن بعض الدول في ذلك املؤشر في الوقت ج، نتي130بدال

 تقدم، واستقرت املؤشرات الفرعية عند مستويات العام املاض ي. أي الذى لم تحرز مصر فيه 

تراجع ترتيب البالد : تحسن أقل من املطلوب ينخفض بترتيب مصر في مؤشر »الحصول على التمويل« -

 من  67مراكز لتحتل املرتبة  7في مؤشر الحصول على التمويل 
ً

العام املاض ي، نتيجة عدم تقدمها  60بدال

بالشكل املطلوب في املؤشرات الفرعية، حيث استقر مؤشري قوة الحقوق القانونية، وعمق معلومات 

%  9.5% واملقترضين إلى 31.3االئتمان، مع ارتفاع الوزن النسبي للبالغين املتعاملين مع مكاتب االئتمان إلى 

 م املاض ي.% العا8.4% و27.3مقابل 

ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق   ارتفع:  التشريعات ترتفع بترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق األقلية -

العام املاض ي، نتيجة حصول مصر على العالمة الكاملة في مؤشر حقوق  72مقابل  57األقلية إلى املركز 

 املساهمين.
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شهد مؤشر دفع الضرائب :  ر العام املقبلوتوقعات بارتفاع أكب«.  مؤشر »دفع الضرائب  يتحسن طفيف ف -

يستغرقه دفع  ، نتيجة انخفاض الوقت الذي 156مركز لتصبح في املرتبة  3تحسًنا، وزاد ترتيب مصر 

 .سنوياساعة  392ساعة مقابل  370الضرائب سنوًيا 

الحدود عند استقر ترتيب البالد في مؤشر التجارة عبر : »التجارة عبر الحدود« أدنى ترتيب ملصر عاملًيا -

 حيث استقرت التكلفة والوقت املستغرق لتخليص الجمارك. ،171املركز 

 من  160املركز  لىإمراكز متراجعة  6كما انخفض الترتيب في مؤشر انفاذ العقود  -
ً

العام املاض ي،  166بدال

الترتيب في مؤشر  ، وكذلك12نقاط من  4إلى  اجراءات القضايإجودة  نتيجة تراجع تصنيفها في مؤشر

 من  104مراكز ليصل إلى  3عثار تراجع اإل 
ً

حراز تقدم في أى من املؤشرات إنتيجة عدم  101عاملًيا بدال

 الفرعية.

 من حيث عدد اإلصالحات في تقرير العام الحالي  25جاءت مصر ضمن أكثر  -
ً
، وهو ما 2020دولة عامليا

 1 ط اإلجراءات على املستثمرينيم الحكومة بتحسين مناخ االستثمار وتبس التزا استدامةيعكس 

 

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 1
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