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 )15/1/2023-1/1( املشهد االقتصادي املصري

 د. أحمد ذکر الله 

 تمهید 
،  15/1/2023-1/1 يتناول التقر�ر أهم تطورات املشهد االقتصادي املصري ودالالت هذا التطور خالل الف��ة ما ب�ن

 وذلك ع�� النحو التا��:

 أهم التطورات االقتصادية 

 أوًال: التطورات املالیة
 2/1مليار جنيھ م�اسب "البورصة" �� ختام جلسة اليوم أو�� جلسات العام  22.1 -1

 3/1البورصة تختتم جلسة الثالثاء مواصلة الصعود  -2

 4/1  %25مليار جنيھ �عد طرح شهادات  26البورصة تخسر  -3

 5/1��ا والقيمة السوقية تتجاوز ال��يليون جنيھ البورصة تواصل م�اس -4

 9/1%.. تفاصيل أو�� جلسات البورصة املصر�ة هذا األسبوع 0.6الرئي��ي يرتفع  -5

 10/1   يوممليار جنيھ �� ختام �عامالت ال 29لبورصة تخسر ا -6

 1/ 11% بختام �عامالت جلسة األر�عاء 0.42ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -7

 12/1% بختام �عامالت جلسة ��اية األسبوع 0.15ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -8

 دالالت القطاع المالي: 

وهو   - قيا��ي،  مستوي  للبورصة  الرئي��ي  املؤشر  تخطي  اصدار   16000�عد  من  الرغم  ع��  وذلك  نقطة، 

بفائدة   خرو 25شهادات  املتوقع  من  �ان  سعر %،  تحر�ك  أن  إال  االدخار،  لشهادات  والتوجھ  السيولة  ج 

جنيھ للدوالر لم ُيخرج السيولة من البورصة ولم يتم توج��ها   30ا�جنيھ مقابل الدوالر ليصل إ�� ما يقارب  

 نحو البنوك. 
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ل و�رجع ذلك إ�� أنھ تم عمل إجراءين عكس �عضهما، وهما شهادات ادخار بفائدة مرتفعة و�عو�م ثالث خال -

ف��ة وج��ة، مما أدى إ�� ارتفاع �سب الت�خم وهذا �ع�ي استحداث وسائل استثمار ل�حفاظ ع�� القيمة  

الشرائية للنقود، و�التجر�ة وال��هان أثبتت البورصة كفاءة �� تحقيق ارتفاعات قياسية ونمو لالستثمارات 

 بمعدالت فاقت االستثمار �� شهادات االدخار مرتفعة العائد. 

ة أن الشهادات ا�جديدة ملدة عام واحد ومع حالة عدم اليق�ن ملستقبل ا�جنيھ أمام الدوالر فمن باإلضاف  -

الصعب التخ�� عن استثمار مدار والتوجھ إ�� آخر لذا ظلت املؤشرات ع�� ارتفاع والسيولة �� ازدياد مع 

 استحواذ من قبل املؤسسات ا�حلية واألفراد املصر��ن.

 رحلة الصعود بالبورصة ؟  هل تستمر 

باملؤشر قرابة    - املؤشرات ملستو�ات قياسية قد تصل  تحقيق  االرتفاعات واستمرار  استمرار  ا�خ��اء  توقع 

نقطة مع مس��ل شهر يناير، مع استمرار ارتفاع راس املال السو��، و�ذلك ست�جل ا�ح�ومة من    18000

 استثمارا��م. برنامج الطروحات لدعم اختيارات املتعامل�ن وتنويع 

 أع�� إغالق لھ ��    16000واستطاع املؤشر الثالثي�ي اخ��اق مستو�ات   -
ً
نقطة ب��اية جلسة ا�خميس م�جال

املؤشر نحو    4أك�� من   إ�� رصيده خالل األسبوع األول من عام    1400سنوات وأضاف  �عد   2023نقطة 

 اتسنو   6% لي�جل أع�� م�اسب أسبوعية لھ �� أك�� من 10ارتفاعھ بنحو 

 أع�� إغالق أسبو�� لھ �� أك�� من عام.4وحقق املؤشر السبعي�ي م�اسب أسبوعية بأك�� من  -
ً
 % م�جال

 ثانیًا: القطاع النقدي 
 مليون دوالر للمرة األو�� منذ ف��ة طو�لة 750رتفاع معامالت اإلن��بنك الدوالري إ�� ا -1

 %11مليار جنيھ و�فائدة  150مبادرة دعم الصناعة والزراعة بـ  -2

 بـ  -3
ً
 أشهر  5.4مليار دوالر �� شهر�ن.. واحتياطي النقد �غطي واردات  2.5مصر �سدد ديونا

 مليون دوالر ز�ادة �� احتياطي النقد األجن�ي ملصر خالل د�سم��  471 -4
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 %25ادخار جديدة �عائد سنوي بن�ا األه�� ومصر يطرحان شهادات  -5

 دالالت القطاع النقدي: 

 مليون دوالر للمرة األو�� منذ ف��ة طو�لة 750ارتفاع معامالت اإلن��بنك الدوالري إ�� 

كشف مصدر مصر�� عن ارتفاع حجم املعامالت ال�ي تمت ع�� سوق اإلن��بنك الدوالري اليوم، �ش�ل كب��   -

 مليون دوالر فقط �� الف��ة املاضية.  150ر، باملقارنة مع نحو مليون دوال  750إ��  650لت��اوح ب�ن 

و "اإلن��بنك" هو سوق داخ�� ب�ن البنوك املصر�ة �شرف عليھ البنك املركزي و�وفر للقطاع املصر�� القدرة  -

 آلليات العرض والطلب. 
ً
 ع�� تداول سعر الصرف وفقا

  250جنبية، خالل �عامالت اليوم، بقيمة تجاوزت  وأشار املصدر إ�� تلقي البنوك تدفقات قو�ة بالعملة األ  -

�� السوق املصر�ة من جديد، �عد غيا��ا   مليون دوالر من مؤسسات دولية ك��ى، وال�ي عادت لالستثمار 

لف��ة طو�لة، وهو ما يؤكد ع�� عودة ثقة مجتمع األعمال الدو�� �� االقتصاد املصري، و�� إجراءات السياسة 

. النقدية املتبعة مؤخر 
ً
 ا

وأضاف املصدر أن سوق الصرف شهد حدوث حركة تنازالت كب��ة عن العملة األجنبية من جانب عمالء  -

%، األمر الذي ساهم �� ز�ادة املعروض من الدوالر 25البنوك ا�حلية، ع�� خلفية شهادات االدخار بفائدة  

 �عدما �ان قد كسر  30وأدى ل��اجعھ ب��اية �عامالت اليوم ألقل من  
ً
 �� بداية اليوم.   32مستوى الـ    جن��ا

ً
 جن��ا

الدولية   - البورصات   �� العودة مرة أخرى لتسع�� أسهم الشر�ات املصر�ة  تم  الرسمية    GDRكما  باألسعار 

للدوالر �� البنوك، وذلك ألول مرة منذ ف��ة، مما �عزز من تدفقات االستثمار األجن�ي غ�� املباشر �� األوراق 

 صدر. املالية املصر�ة، بحسب امل 

الصرافة   - لشرك�ي  جيدة  دوالر�ة  تدفقات  بتحو�ل  العر�ية  الصرافة  شر�ات  قيام  إ��  كذلك  املصدر  ونوه 

 التا�عت�ن لبن�ي األه�� ومصر.
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وأكد املصدر أن التدفقات الدوالر�ة القو�ة اليوم �ع�� عن نجاح اإلجراءات والضوابط ال�ي اتخذها القائم�ن   -

 
ً
، و�� مقدم��ا تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستو�ات العرض  ع�� إدارة السياسة النقدية مؤخرا

ا�ختلفة  األدوات  ع��  الت�خم  معدالت  اس��داف  ع��  وال��ك��  األجنبية،  العمالت  ع��  ا�حقيقة  والطلب 

 للسياسة النقدية، ورفع مستو�ات الفائدة بالبنوك الستعادة الثقة �� العملة ا�حلية 

مليات بيع قو�ة للدوالر من جانب املستثمر�ن األجانب والعمالء ا�حلي�ن مع عودة كما توقع املصدر حدوث ع  -

الثقة �� خطوات اإلصالح ال�ي يقودها البنك املركزي املصري لت�حيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة �� 

 إعادة �عبئة االحتياطي األجن�ي، و�عز�ز األصول األجنبية للقطاع املصر��.

مجل - أن  بالذكر  األغراض جدير  �ختلف  ع��ا  املفرج  البضائع  قيمة  وصول  اليوم  أعلن  املصري  الوزراء  س 

مليار دوالر، وذلك من خالل مختلف    1.5يناير ا�جاري، إ�� أك�� من    10إ��    1االست��ادية خالل الف��ة من  

ل  613"، أو من خارجھ، بي��ا  ACIاألنظمة، سواء نظام الت�جيل املسبق لل�حنات " ألغراض مليون دوالر 

الصناعية متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغ�� ذلك من قطع الغيار، 

 واألجزاء الالزمة لهذا القطاع املهم. 

 بـ 
ً
 أشهر 5.4مليار دوالر �� شهر�ن.. واحتياطي النقد �غطي واردات   2.5مصر �سدد ديونا

باملديونية ا�خارجية خالل شهر  كشف مصدر مصر�� مسؤول، عن أن مصر سددت مد - فوعات مرتبطة 

مليار دوالر �� نوفم�� الذي سبقھ؛    1.5د�سم�� املا��ي بلغت نحو مليار دوالر، فيما �انت قد سددت نحو  

 .مليار دوالر �� شهر�ن  2.5ليصل إجما�� سداد االل��امات ا�خارجية إ�� 

الواردات ا�خارجية ملصر، وهو ما يتجاوز مقاييس    أشهر من   5.4وأشار إ�� أن االحتياطي النقدي �غطي حاليا   -

 للمعاي�� الدولية
ً
 .كفاية االحتياطي وفقا

األجن�ي زاد بأك�� من  وقال املصدر، إنھ رغم االل��ام �سداد االل��امات ا�خارجية، إال أن االحتياطي من النقد   -

 .2022مليار دوالر، وهو أع�� مستوى لھ منذ مايو    34مليون دوالر خالل شهر د�سم�� لي�جل أك�� من    470
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إجما��   - لتصل  التوا��،  ع��  الرا�ع  للشهر  ز�ادة  �جل  املركزي  البنك  لدى  النقدي  االحتياطي  أن  وأو�ح، 

 .مليون دوالر 860إ��   2022الز�ادة خالل الف��ة من سبتم�� وح�ى د�سم�� 

مليار دوالر، وهو   34مليون دوالر خالل د�سم�� املا��ي ليصل إ��    471وارتفع احتياطي النقد األجن�ي ملصر   -

 مليار دوالر �� نوفم��. 33.532. و�ان االحتياطي قد �جل 2022أع�� مستوى لھ منذ أبر�ل 

مليون دوالر، من   347املا��ي بقيمة    وحصلت مصر ع�� أول شر�حة من قرض صندوق النقد الدو�� الشهر -

 مليارات دوالر.  3إجما�� القرض البالغ 

من �شديد بيئة    2022وتأثرت احتياطيات مصر من العملة الصعبة بالتطورات االقتصادية ال�ى شهدها عام   -

قدت السياسة النقدية العاملية وخروج املستثمر�ن من األسواق الناشئة وا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا، وف 

 .2021مليار دوالر �� د�سم��  40.93مليار دوالر من مستوى  6.9نحو 

 مالمح مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية 

تحاول ا�ح�ومة املصر�ة دعم الصناعة ملا لها من دور رئي��ي �� تنمية االقتصاد وتوف�� فرص عمل ودفع   -

ملعلومات عن املبادرة ا�ح�ومية ا�جديدة لدعم �جلة التصدير وز�ادة الناتج ا�ح�� اإلجما��، وفيما ي�� أبرز ا

 سنوات.  5مليار جنيھ خالل  150الصناعة املصر�ة وتحف��ها بتوف�� تمو�الت تصل ل 

وتتضمن أبرز مالمح مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية خفض أسعار الفائدة ع�� القروض املقدمة للصناعة   -

 والزراعة. 

 مليار جنيھ.  150��حة ت�ون القيمة اإلجمالية للمبادرة املق -

 مليار جنيھ تمو�ل عمليات رأس املال العامل.  140م��ا نحو  -

 مليارات جنيھ لتمو�ل شراء السلع الرأسمالية.  10 -
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 سيتم تحديد حجم االئتمان املتاح ل�ل شركة �� ضوء حجم أعمالها.  -

 . %11سيتم تقديم التمو�ل للشر�ات املنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ  -

 تتحمل الدولة الفرق �� سعر الفائدة.  -

 ثالثا: املالیة العامة
 مليارات جنيھ �عد ز�ادة أسعار الدوالر  10ت�لفة دعم ا�خ�� ارتفعت  -1

 مليار جنيھ ز�ادة �� دعم ا�خ�� مع ارتفاع أسعار القمح  55 -2

 2022تر�ليون جنيھ حجم السندات املقيدة بمصر �� يونيو   2.49 -3

 العامة:  دالالت المالية

 مليار جنيھ ز�ادة �� دعم ا�خ�� مع ارتفاع أسعار القمح 55

مليار جنيھ، ع�� الدعم املوجود بالفعل    55إن دعم ا�خ�� ارتفع بقيمة تتجاوز  ،  مجلس الوزراء قال رئيس -

 .مليارا، �سبب ارتفاع سعر القمح منذ بداية األزمة الروسية األوكرانية 38والذي يقدر بنحو 

أن   - يمكن  قدرة  بأق��ى  املصرى  للمواطن  األساسية  السلع  دعم   �� الدولة  استمرار  الوزراء  رئيس  وأكد 

 .تتحملها

املثل �سعر   - تتحملھ ح�ومات دول عديدة متقدمة، ضار�ا  ما  تقدم دعما يفوق  الدولة  وأضاف: ح�ى اآلن 

قرشا،    65رغيف ا�خ��، مش��ا إ�� أنھ قبل حدوث األزمة الراهنة �انت ت�لفة رغيف ا�خ�� ع�� الدولة �ساوى  

قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أى   80وعقب اندالع األزمة الروسية األوكرانية ارتفعت ت�لفتھ ع�� الدولة إ��  

قرشا �عد تحر�ر سعر العملة، وال سيما إذا علمنا أننا    90ز�ادة ع�� أسعاره للمواطن، ثم زادت الت�لفة إ��  

مليون رغيف يوميا تقر�با، ولذا فالعشرة قروش األخ��ة ز�ادة ��    275مليار رغيف سنو�ا، بمعدل    100ننتج  

إنتاج الرغيف �ع�ى أن الدو  مليارات جنيھ، ولم يتم تحميلها ع�� املواطن، ولم يرتفع   10لة تتحمل  ت�لفة 

 .سعر الرغيف
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جن��ا، ولكن سعره �� األسواق    11وأشار رئيس الوزراء إ�� أن ت�لفة ل�� السوالر الفعلية ع�� الدولة املصر�ة   -

ا أن اس��الك الدولة جن��ات تتحملها الدولة ل�ل ل��، مو�ح   4جنيھ، أي هناك ما يقرب من    7.25يقدر بنحو  

مليار جنيھ تتحملها الدولة   60مليار ل�� سوالر، أي هناك نحو    15�� السنة الواحدة من السوالر يقدر بنحو  

 .دعما ع�� �ل ل�� واحد، وهو ما �عد رقما هائال

ألوكرانية كما أشار مدبو�� إ�� أنھ بذلك ففاتورة الز�ادة ا�حاصلة �� سعر القمح منذ بداية األزمة الروسية ا -

مليار جنيھ، ع�� الدعم املوجود    55ح�ى هذه األيام كب��ة، حيث هناك ز�ادة �� دعم ا�خ�� فقط تتجاوز  

مليارا، بإجما�� هذه األرقام يت�ح أن الدولة تتحمل الكث�� من الت�لفة؛ لتقديم   38بالفعل والذي يقدر بنحو  

 .قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليھ 5ا�خ�� �سعر 

املواطن  وقا - عن  العبء  لتخفيف  املصر�ة،  الدولة  تتبناها  ال�ى  ال��امج  من  الكث��  هناك  الوزراء:  رئيس  ل 

املصري، فضال عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهر�اء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحملھ الدولة 

الدولة   أن   
ً
مو�حا الصعبة،  املرحلة  هذه  ظل   �� كب��ا،  املواطن  عن  الفئات املصر�ة  مراعاة  ع��  �عمل 

 .محدودة الدخل ومتوسطة الدخل 

وأضاف مدبو�� أن مجلس الوزراء سيناقش �� اجتماعھ القادم و�قر حافزا إضافيا لتور�د القمح سيضاف  -

وتا�ع رئيس الوزراء: “سي�ون هناك خ�� سار للفالح�ن بإضافة رقم آخر كحافز؛ ح�ى ي�ون هناك    .لألردب

 .”سعر محفز لتور�د القمح

وأشار إ�� أن ا�ح�ومة �عمل ع�� دعم الفالح املصرى، و��جيعھ ع�� ز�ادة معدالت تور�ده �حصول القمح   -

 .خالل املوسم املقبل

وقال رئيس الوزراء إن الدولة املصر�ة تحرص ع�� خروج أك�� حجم من البضائع والسلع ومستلزمات اإلنتاج  -

 .ابقة امل��اكمة بمختلف املوا�ئ ع�� مدار الف��ة الس
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 8.5يناير ا�جارى، وصل إجما�� قيمة ما تم اإلفراج عنھ إ��    10وأضاف أنھ منذ بداية شهر د�سم�� املا��ي، وح�ى  

 .مليار دوالر 

إجراءات  - من  املركزي  البنك  اتخذه  ما  مع  تزامنا  واللذين  املاضي�ن،  وا�خميس  األر�عاء  يومي  أن  إ��  وأشار 

 .مليون دوالر 645مالية تصل إ�� وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إج

وقال مدبو�� إن الدولة تتحرك �� التعامل مع هذا امللف بقوة شديدة، قائال: “�افة هذه السلع والبضائع   -

 أن هذا اإلفراج  
ً
سيتم �خها �� السوق، وجزء م��ا �سهم �� إعادة �شغيل املصا�ع ب�امل طاق��ا”، مضيفا

 .ضائع، و�حداث نوع من التوازن �� أسعار تلك السلع واملنتجاتمن شأنھ إتاحة املز�د من السلع والب

وأضاف أن البنك املركزي املصرى قام بإجراءات وخطوات خالل األيام القليلة املاضية، بدعم وتنسيق �امل  -

 .من جهة ا�ح�ومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة األجنبية

عد خطوة مهمة للغاية، وال ي�ح أن نت�لم عن استثمار وتنمية و�وجد   وتا�ع رئيس الوزراء: “هذه -
ُ
ا�خطوة �

سوق موازي لسعر الصرف.. و�التا�� �ان الزما وقف هذه التصرفات غ�� ال�حيحة، وصوال للقضاء ع��  

 .”هذه الظاهرة خالل الف��ة القادمة

 رابعًا: القطاع الخارجي
 2022أشهر األو�� من   10% ارتفاعا بقيمة الواردات املصر�ة خالل الـ11.1اإلحصاء:  -1

 2022شهور من عام   10دوالر صادرات مصر�ة �� أول مليار  42.8اإلحصاء:  -2

 لغاز الطبي�� واملسال يتصدر قائمة السلع األع�� تصديرا �� أكتو�ر املا��يا -3

 2022أشهر من  9مليون طن صادرات الغاز املسال املصري ��  4.86 -4
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https://www.alborsaanews.com/2023/01/03/1616444


Page 9 of 16 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 18, 2023      

 دالالت القطاع الخارجي: 

 2022أشهر األو�� من  10% ارتفاعا بقيمة الواردات املصر�ة خالل الـ11.1

، ارتفاع قيمة الواردات املصر�ة من مختلف ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أظهرت أحدث تقار�ر -

مليار دوالر    72.6، مقابل  2022من عام    أشهر األو��   10مليار دوالر خالل الـ    80.7دول العالم، لتصل إ��  

 .%11.1مليار دوالر، و�نسبة ارتفاع قدرها  8.1، بز�ادة قدرها 2021خالل نفس الف��ة من عام  

 2022أشهر األو�� من عام  10أع�� عشر دول صدرت ملصر خالل الـ  

 .مليار دوالر  12.4بقيمة  الص�ن -1

 .مليار دوالر  6.9بقيمة السعودية  -2

 .مليار دوالر 6.1بقيمة  أمر��ا -3

 .مليار دوالر 3.7الهند بقيمة  -4

 .مليار دوالر 3.4بقيمة  أملانيا -5

  .مليار دوالر 3.3روسيا بقيمة  -6

 .مليار دوالر 3.2تركيا بقيمة  -7

 .مليار دوالر  3.1ال��از�ل بقيمة  -8

 .مليار دوالر  2.8بقيمة إيطاليا  -9

 مليار دوالر  2.7ال�و�ت بقيمة  -10

 2022أشهر األو�� من عام  10خالل الـ  سلع استورد��ا مصر أع�� عشر

 .مليار دوالر 6.1منتجات الب��ول بقيمة   -1

 مليار دوال  4.6مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة  -2

 .مليار دوالر 4.1بأش�الها األولية بقيمة  اللدائن  -3

 .مليار دوالر 3.9الب��ول ا�خام بقيمة  -4

 .مليار دوالر  3.4مواد كيماو�ة عضو�ة وغ�� عضو�ة بقيمة   -5

 .مليار دوالر 3.4 قمح بقيمة  -6

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.youm7.com/story/2023/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/6046760
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  .مليار دوالر  3.2أدو�ة ومحضرات صيدلة بقيمة  -7

 .مليار دوالر 2.8ذرة بقيمة  -8

 مليار دوالر.  2.4فول صو�ا بقيمة  -9

 .مليار دوالر 1.6سيارات ر�وب بقيمة  -10

كما كشفت بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برئاسة اللواء خ��ت بر�ات عن ارتفاع قيمة الصادرات 

مليار   34.7مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليار دوالر خالل الـ    42.8املصر�ة �ختلف دول العالم لت�جل  

 %.23.3مليار دوالر، و�نسبة ارتفاع قدرها  8.1بز�ادة قدرها  2021دوالر خالل نفس الف��ة من عام 

 من مصر خالل الـ 
ً
   2022أشهر األو�� من عام  10أع�� عشر دول است��ادا

 مليار دوالر.  3.1. إسبانيا بقيمة 1

 مليار دوالر.  3.1. تركيا بقيمة 2

 مليار دوالر.  2.8. إيطاليا بقيمة 3

 مليار دوالر.  2. أمر��ا بقيمة 4

 مليار دوالر.  2 . السعودية بقيمة5

 مليار دوالر.  1.7. هولندا بقيمة 6

 مليار دوالر.  1.7. �ور�ا ا�جنو�ية بقيمة 7

 مليار دوالر.  1.6. فر�سا بقيمة 8

 مليار دوالر.  1.6. الص�ن بقيمة 9

 مليار دوالر.  1.5. اإلمارات بقيمة 10

 2022أشهر األو�� من عام  10أع�� عشر سلع صدر��ا مصر خالل الـ  

 مليار دوالر.  7.9. الغاز الطبي�� املسال بقيمة 1

 مليار دوالر.  2.7. أسمدة بقيمة 2

 مليار دوالر.  2.6. الب��ول ا�خام بقيمة 3
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 مليار دوالر.  2.6. منتجات الب��ول بقيمة 4

 والر. مليار د 2.1. املال�س ا�جاهزة بقيمة 5

 مليار دوالر.  1.6. لدائن بأش�الها األولية بقيمة 6

 مليار دوالر.  1.4. فواكھ طازجة بقيمة 7

 مليون دوالر.  818.1. �جائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 8

 مليون دوالر.  370.6. بطاطس بقيمة 9

 مليون دوالر.  342.7. �جاد و�ليم بقيمة 10

ئمة السلع ال�ى ارتفعت قيمة صادرا��ا �� شهر أكتو�ر املا�ىي، وفقا لبيانات كما تصدر الغاز الطبي�� واملسال قا

   ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 

الطبي�� واملسال نحو   - الغاز  املا��ي،   817.8و�لغت قيمة صـادرات مصر من  �� شهر أكتو�ر  مليون دوالر 

 مليون دوالر.   156.8، بز�ادة بلغت قيم��ا نحو 2021مليون دوالر �� شهر أكتو�ر عام  715بينما �انت نحو 

وحل الغاز الطبي�� �� صدارة قائمة السلع ال�ي ساهمت �� ز�ادة قيمة الصادرات املصر�ة �� شهر أكتو�ر   -

بنسبـة   جاهزة  مال�س  القائمة  وتضمنت  بنسبة 19.7املا��ي،  متنوعة  غذائية  ومحضرات  و�جائن   ،%

 % 71.7%، وفواكھ طازجة بنسبة 20.6

مليـار دوالر خـالل شهــر أكتو�ر املا��ي، مقابل   3.77% حيـث بلغـت  9.4واجماال انخفضت قيمة الصادرات بنسبة  

مليار دوالر لنفس الشهر مـن العــام السابـق، و�رجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات �عض السـلع وأهمها   4.16

بنسبة   الب��ول  بنسبة  25.6منتجات  وأسمدة  بنسبة    %39.8%  ا�خام  األولية 45.4والب��ول  بأش�الها  ولـدائن   %

 %. 1.0بنسبة 

 خامسا: القطاع الحقیقي
 مليار م�� مكعب حجم االحتياطي ا�جيولو�� من الرمال السوداء �� مصر  1.3 •
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 دالالت القطاع الحقيقي: 

 مكعب حجم االحتياطي ا�جيولو�� من الرمال السوداء �� مصرمليار م��   1.3

عد من أك�� الدول العر�ية   -
ُ
ذكر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، أن مصر �

ثراًء �� الرمال السوداء، حيث تنتشر الرمال السوداء بطول ساحلها الشما�� بداية من مدينة رشيد وح�ى 

 .أنواع من املعادن الثقيلة 8موقعا للرمال السوداء تتوافر ��ا   11كم، كما تمتلك مصر  400طول رفح ب

مليون جنيھ   255وأفاد مركز املعلومات بأن العائد املتوقع ملصر من موقع واحد من هذه املواقع أك�� من   -

، كما ُيقدر االحتياطي ا�جيولو�� من الرمال السوداء �� مصر بنحو  
ً
مليار م�� مكعب، موزعة ع��   1.3سنو�ا

 .أر�ع مناطق رئيسية �� محافظات البح��ة، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء

عيد مصر اكتشافها)   -
ُ
جاء ذلك �� تقر�ر أصدره مركز املعلومات تحت عنوان (الرمال السوداء.. ثروة وطنية �

االقتصادية وأهمي��ا  السوداء،  الرمال  �عر�ف  خاللها  تناول  الرمال اليوم،  التار��� الستثمارات  والتطور   ،

السوداء �� مصر، مع �سليط الضوء ع�� األرقام وا�حقائق املتعلقة ب��وة مصر من الرمال السوداء، وأماكن  

 عن جهود الدولة الستغاللها االستغالل األمثل
ً
 .وجودها، فضال

إ�� األهمية االقتصادية للرمال السوداء وال�ي �ان من أبرزها، دخول املعادن االس��اتيجية وأشار   - التقر�ر 

واملوناز�ت،  “الزر�ون،  مثل  االقتصادية  الصناعات  من  العديد   �� السوداء  الرمال  عل��ا  تحتوي  ال�ي 

الصناعات االقتصادية واملاجنتيت، والروتيل واألملنيت، وا�جارنت”، و�� إطار ذلك يمكن حصر عدد من  

البارزة وال�ي تدخل ف��ا الرمال السوداء و�� “صناعة هيا�ل الطائرات والسيارات والصوار�خ والغواصات، 

والعر�ات  النووي،  اإلشعاع  ومواد  الب��ول،  أنابيب  وصناعة  التعو�ضية،  واألجهزة  الفضائية،  واملركبات 

ة الس��اميك والبالط، ومواد الصنفرة، واألرضيات املصفحة وا�حر�ية، وقضبات السكك ا�حديدية، وصناع 

 .”عالية التقنية، وصناعة الكريستال والزجاج، واملعدات الر�اضية ومستحضرات التجميل

عد شواطئ الرمال السوداء وجهة متم��ة للسياحة العالجية لألفراد حول العالم ملا �شتمل عليھ من معادن   -
ُ
و�

ل�السيوم والصوديوم والبوتاسيوم، سواء �غرض االستشفاء من �عض  مهمة مثل الك��يت واملاغنيسيوم وا
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األمراض أو �غرض االستجمام والراحة، وقد أ�شأت بالفعل �عض الدول منتجات للسياحة العالجية ع�� 

مثل  السياحة  من  النوع  هذا  من  تجن��ا  ال�ي  االقتصادية  للعوائد   
ً
�عظيما لد��ا،  السوداء  الرمال  شواطئ 

 لقر��ا من مدينة  “اليابان”، ك 
ً
ما �عد الرمال السوداء بالغردقة وجهة متم��ة للسياحة العالجية بمصر نظرا

سفاجا الغنية بالعناصر املشعة مما ُ�سهم �� عالج العديد من األمراض ا�جلدية وكذلك أمراض الروماتو�د  

 .والرومات��م

السود - الرمال  من  لالستفادة  املصر�ة  الدولة  جهود  التقر�ر،  الفتاح  وأبرز  عبد  الرئيس  ق  صدَّ حيث  اء، 

عام    –السي��ي   “رقم    –  2019��  القانون  الكهر�اء  ″2018لعام    8ع��  وزارة  تفو�ض  شأنھ  من  والذي   ،

الكتشاف  وذلك  السوداء؛  للرمال  املصر�ة  والشركة  النوو�ة  املواد  هيئة  مع  للتعاقد  املتجددة  والطاقة 

الثانو�ة ال�ي يمكن استخراجها من الرمال السوداء ومن ثم    و�عدين وترك�� املعادن االقتصادية واملنتجات

 �� مختلف ر�وع ا�جمهور�ة
ً
 .استغاللها اقتصاديا

مساحة   - ع��  البح��ة  بمحافظة  رشيد   �� السوداء  الرمال  معادن  استخالص  مصنع  تدش�ن  جرى   40كما 

ء من املرحلة األو�� لوحدات  كيلوم��ات، وتم االن��ا  9فدانا، وتبلغ مساحة منطقة التكر�ك ا�خاصة بھ نحو  

 .2019استخالص املعادن االقتصادية من الرمال السوداء �� يوليو 

-  
ً
و�ش�� التقديرات إ�� أنھ من املتوقع أن تصل إيرادات املشروع إ�� ما �عادل ثلث دخل قناة السويس نظرا

 عن توف��ه فرص عمل، ومن املرجح أن تصل الط
ً
اقة اإلنتاجية للمصنع  ملساهمتھ �� قطاع التصدير، فضال

 من املعادن ا�ختلفة 150عند االن��اء من اكتمالھ �� املراحل املقبلة لنحو 
ً
 .ألف طن سنو�ا

ومن أبرز جهود الدولة املصر�ة لالستفادة من الرمال السوداء افتتاح مجمع مصا�ع الرمال السوداء بمدينة  -

عد ضمن سلسلة مشرعات قومية ك��ى ��دف ، والذي �ُ 2022أكتو�ر    19ال��لس بمحافظة كفر الشيخ ��  

ُ�عد األحدث من نوعھ ع�� مستوى   أنھ  إ�� استخالص معادن الرمال السوداء، ومن أهم مم��ات املشروع 

تنفيذه ع�� مساحة   املتطورة، وتم  التعدين  فدان ويعت�� إضافة جديدة    35العالم باستخدام تكنولوجيا 
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ال�ي الك��ى  القومية  املشروعات  مصر    لسلسلة  ملوارد  األمثل  واالستغالل  االستفادة  �عظيم  إ��  ��دف 

 .الطبيعية

، و��دف املشروع إ��    12مليارات جنيھ، ومدة تنفيذ استغرقت    4وتبلغ الت�لفة االستثمار�ة للمشروع   -
ً
شهرا

تصدير  خالل  من  األجنبية  العمالت  وتوف��  اقتصادي  عائد  وتحقيق  جديدة  صناعية  مجمعات  إ�شاء 

فرصة عمل مباشرة وغ�� مباشرة، والبعد البيئي للمشروع هو تطه�� الشواطئ من    5000ف��  الفائض وتو 

 .املواد املشعة الضارة

إ�� نجاح مصر خالل عامي   - التقر�ر  الرمال السوداء بمناطق جديدة    2022و  2021وتطرق  �� استكشاف 

مدين غرب  ومنطقة  غليون،  بركة  شرق  ومنطقة  ال��دو�ل،  بورسعيد  منطقة  ا�جديدة، و��،  املنصورة  ة 

باإلضافة إ�� مواقع أخرى تطل ع�� ساحل البحر األحمر، وال تزال هذه املناطق تخضع ملز�د من الدراسات 

 .االستكشافية للتأكد من حجم االحتياطات ��ا

 أخرى سابعا:
 باطؤ انكماش القطاع ا�خاص �� مصر خالل د�سم�� مؤشر مديري املش��يات: ت •

 الالت أخرى:د

 مؤشر مديري املش��يات: تباطؤ انكماش القطاع ا�خاص �� مصر خالل د�سم��

نقطة   47.2ارتفع مؤشر مديري املش��يات الرئي��ي ملصر، الذي يقيس أداء القطاع ا�خاص غ�� الب��و��، إ��   -

نقطة، للشهر ا�خامس   50�، لكنھ ال يزال �� منطقة االنكماش دون  نقطة �� شهر نوفم�  45.4�� د�سم�� من  

 والعشر�ن ع�� التوا��. 

املنتج   - غ��  القطاع  أحوال   �� قوى  تدهور  إ��  جلو�ال”،  بورز  أند  “ستاندرد  تصدره  الذي  املؤشر،  وأشار 

 للنفط، و�ن �ان أقل حدة مما �ان عليھ �� شهر نوفم��.
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، حيث أشارت الشر�ات إ�� مز�د 2022االقتصاد املصرى �� ��اية عام  واستمر الت�خم السريع �� إعاقة   -

 أقل حدة مما �ان 
ً
من ال��اجع �� �ل من اإلنتاج واألعمال ا�جديدة، ومع ذلك، �جل املقياسان انخفاضا

 عليھ �� الشهر السابق. 

 �عد أن وصل �� شهر نوفم�� إ�� أع�� مستوى  -
ً
خالل أر�ع سنوات،    �� الوقت نفسھ تباطأ ت�خم الت�لفة أيضا

  
ً
و�� ح�ن تحسنت توقعات اإلنتاج إ�� أع�� مستوى منذ شهر يونيو، إال أ��ا ال تزال �عكس مستوى ضعيفا

 من الثقة �شأن التوقعات االقتصادية. 

ومع وضع هذا األمر �� االعتبار، خفضت الشر�ات مستو�ات التوظيف لد��ا للمرة الثانية �� ثالثة أشهر وخفضت  

 ستلزمات اإلنتاج �سرعة �� ظل استمرار القيود ع�� التور�د. مش��يات م

 ضعف معدالت الطلب، حيث أدى ارتفاع األسعار  -
ً
 ألعضاء ال�جنة، فإن تراجع النشاط �عكس عموما

ً
ووفقا

إ�� قيام العمالء بإجراء تخفيضات إضافية �� اإلنفاق، و�ان ال��اجع �� املبيعات واسع النطاق ع�� مستوى 

 �ش�ل �س�ى �� قطاع ا�خدمات. القطاعات ا
ً
 �خاضعة للدراسة، و�ن �ان معتدال

حيث  - د�سم��،  شهر   �� الشرائي  النشاط   �� ا�حاد  االنخفاض  �سبب  اإلنتاج  مستو�ات   
ً
أيضا وتراجعت 

 انخفض للشهر الثا�ي عشر ع�� التوا�� و�أقوى معدل منذ شهر يونيو. 

 ألعضاء ال�جنة، فقد حّدت أسعار املواد املر 
ً
تفعة من النشاط الشرائي �� كث�� من األحيان، رغم أن �عض ووفقا

الشر�ات ذكرت أن ضعف السيولة ونقص اإلمدادات �سبب ضوابط االست��اد �انا وراء االنخفاض، كما أدى نقص  

 �� االنخفاض  من  مز�د  إ��  أدى  ما  الطلب،  لتلبية  مخزو��ا  من  بال�حب  الشر�ات  قيام  إ��  اإلنتاج  مستلزمات 

 ا�خزون. 

وأشارت بيانات دراسة شهر د�سم�� إ�� ز�ادة سريعة أخرى �� ت�اليف مستلزمات اإلنتاج �� الشر�ات غ��  -

املنتجة للنفط، ع�� الرغم من تراجع معدل الت�خم �ش�ل كب�� من مستوى شهر نوفم�� األع�� �� أك�� من  
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املصرى  ا�جنيھ  قيمة  ضعف  استمر  فقد  املشاركة،  الشر�ات  و�حسب  سنوات.  دفع    أر�ع   �� الدوالر  أمام 

 أسعار املواد إ�� االرتفاع، إ�� جانب ز�ادة متواضعة �� ت�اليف التوظيف.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار اإلنتاج بوت��ة حادة لم تتغ�� ع�� نطاق واسع عن الشهر السابق و�انت واحدة   -

 من أسرع املعدالت فيما يقرب من ست سنوات

�عض الشر�ات إ�� البحث عن حلول لوجستية بديلة �� شهر د�سم��،   ودفعت ت�اليف املوردين املرتفعة -

مما أثر ع�� أداء املوردين اإلجما��، وازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثا�ي ع�� التوا��، و�ن �ان �ش�ل 

 طفيف.

�جلت أد�ى من ناحية إيجابية، تحّسنت التوقعات �شأن اإلنتاج املستقب�� للشهر الثا�ي ع�� التوا�� �عد أن   -

مستوى قيا��ي �� شهر أكتو�ر، و�انت األقوى منذ شهر يونيو، ومع ذلك، ظلت التوقعات ضعيفة �� سياق  

 تار�خ الدراسة، �� ظل مخاوف �شأن الت�خم واألوضاع االقتصادية العاملية. 

-   ،
ً
خفضت الشر�ات املصر�ة غ�� املنتجة للنفط مستو�ات التوظيف لد��ا للمرة الثانية �� ثالثة أشهر  أخ��ا

التوا��   ع��  السا�ع  للشهر  امل��اكمة  األعمال  ز�ادة  إ��  العامل�ن  أعداد  خفض  وأدى  د�سم��.  شهر  خالل 

 بن
ً
 ع�� عام�ن، و�انت الز�ادة مرتبطة جزئيا

ً
 قص مستلزمات اإلنتاج. و�أسرع معدل �� ف��ة تز�د قليال

 

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

	المشهد الاقتصادي المصري (1/1-15/1/2023)
	د. أحمد ذكر الله
	تمهيد
	أولاً: التطورات المالية
	دلالات القطاع المالي:
	هل تستمر رحلة الصعود بالبورصة ؟

	ثانياً: القطاع النقدي
	دلالات القطاع النقدي:
	ارتفاع معاملات الإنتربنك الدولاري إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ فترة طويلة
	مصر تسدد ديوناً بـ 2.5 مليار دولار في شهرين.. واحتياطي النقد يغطي واردات 5.4 أشهر
	ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية


	ثالثا: المالية العامة
	دلالات المالية العامة:
	55 مليار جنيه زيادة في دعم الخبز مع ارتفاع أسعار القمح


	رابعاً: القطاع الخارجي
	دلالات القطاع الخارجي:
	11.1% ارتفاعا بقيمة الواردات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022
	كما تصدر الغاز الطبيعي والمسال قائمة السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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