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 املشهد االقتصادي املصري

)16/1-30/1/2023( 

 د. أحمد ذکر الله 

 تمهید:
ب�ن   ما  الف��ة  خالل  التطور  هذا  ودالالت  املصري  االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقر�ر  - 16/1يتناول 

 ، وذلك ع�� النحو التا��: 30/1/2023

 أهم التطورات االقتصادية:

 أوًال: التطورات املالیة
 1/ 16% بختام �عامالت جلسة اإلثن�ن 1.78ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -1

 19/1مليارات جنيھ   3البورصة تختتم آخر جلسات األسبوع ع�� صعود جما��.. وتر�ح  -2

 22/1البورصة املصر�ة تصعد �� ختام التعامالت بدعم مش��يات عر�ية  -3

  «EGX30»تباين مؤشرات البورصة املصر�ة با�ختام.. و -4
ً
 23/1يصعد وحيدا

 24/1مليار جنيھ �� ختام �عامالت اليوم  8لبوصة تر�ح  ا -5

 25/1مليار جنيھ �� ختام �عامالت اليوم  19البورصة تر�ح  -6

 29/1% �� أو�� جلسات األسبوع 3.7ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -7

 30/1مليار جنيھ  24مبيعات األجانب تكبد البورصة خسائر   -8

 31/1البورصة املصر�ة تختتم جلسة الثالثاء باملنطقة ا�حمراء  -9

 دالالت القطاع املالي:

البورصة املصر�ة خسائر قدرها   - ليغلق رأس    11�جلت  املنق��ي؛  مليار جنيھ خالل �عامالت األسبوع 

مليار جنيھ ب��اية األسبوع   1.044تر�ليون جنيھ، مقابل    1.055املقيدة عند مستوى  املال السو�� لألسهم  

 .السابق
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%، 0.93نقطة، م�جال انخفاضا بنحو    16,255عند    30وع�� صعيد املؤشرات، أغلق مؤشر إي�� اكس   -

 .نقطة 2,840% مغلقا الف��ة عند 1.52هبوطا بنسبة  EGX70 EWI بينما �جل مؤشر

 .نقطة 1,586% مغلقا الف��ة عند 1.52انخفاضا بنحو  S&P بينما �جل مؤشر -

 نقطة، بينما �جل مؤشر  19,343% مغلقا عند  1.41فقد �جل انخفاضا بنحو   EGX30 capped و�النسبة ملؤشر

EGX100 EWI  نقطة 4,259% مغلقا الف��ة عند 1.76انخفاضا بنحو. 

التداول خالل األسبوع ا�حا�� نحو   - التداول نحو    3.3و�لغ إجما�� قيمة    476مليار �� ح�ن بلغت كمية 

مليار جنيھ وكمية    3.2ألف عملية، وذلك مقارنة بإجما�� قيمة تداول قدرها    67مليون ورقة منفذة ع��  

 .ألف عملية خالل األسبوع املا��ي 67مليون ورقة منفذة ع��   421تداول بلغت 

ل داخل املقصورة، �� ح�ن مثلت قيمة % من إجما�� قيمة التداو 100هذا وقد استحوذت األسهم ع��   -

 .% خالل األسبوع0التداول للسندات نحو 

�سبة   - املصر��ن  �عامالت  استحوذ  73.7و�جلت  بينما  املقيدة،  األسهم  ع��  التعامالت  إجما��  من   %

 .% وذلك �عد استبعاد الصفقات9.1% والعرب ع�� 17.2األجانب ع�� �سبة 

بيع بقيمة   - العرب صا�� شراء بقيمة    342.5وقد �جل األجانب صا��  بينما �جل    152.1مليون جنيھ 

 .مليون جنيھ وذلك �عد استبعاد الصفقات

% من قيمة التداول لألسهم املقيدة منذ أول العام �عد 83.4وا�جدير بالذكر أن �عامالت املصر��ن مثلت   -

نب صا�� بيع بنحو  % و قد �جل األجا8.3% و �جل العرب  8.3استبعاد الصفقات، بينما �جل األجانب  

مليون جنيھ و ذلك ع�� األسهم املقيدة �عد    696مليون جنيھ و�جل العرب صا�� شراء بنحو    938,4

 .استبعاد الصفقات منذ بداية العام
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ات أن البورصة املصر�ة ت��يأ الستقبال طروحات جديدة �� ظل املستو� سوق املال أكد عدد من خ��اء -

، ال سيما �� ظل تد�ي 2023ومع بداية العام ا�جاري    2022القياسية ال�ي حقق��ا منذ الر�ع األخ�� من  

األسعار ا�حالية مقارنة باألسواق الناشئة املماثلة، الفت�ن إ�� أن سوق املال تتعطش ألي بضاعة جديدة  

 .قد يتوقف نجاحها ع�� محفزات إضافية

التد�ي ا�حا�� ألسعار األسهم �� تقييمات الشر�ات املقيدة سيتم تنفيذ خطة  وقد أكد البعض أنھ �� ظل   -

ما   وهو  االستثمارات،  مع قوة هذه  تتناسب  ال  رخيصة  بأسعار  االستثمارات  للتخارج من �عض  الدولة 

 �� الدولة  حصص  ع��  االستحواذ  لفرص  ا�خليجية  السيادية  الصناديق  من  العديد  اقتناص  ي��جمھ 

 طاعات متنوعة.�عض الشر�ات بق

وأن هذا األمر قد ال يخدم ا�حصيلة املطلو�ة للدولة من تلك التخارجات، كما أن الف��ة الراهنة تتطلب إعادة إحياء 

منظومة سوق األوراق املالية ��دف استعادة �شاطها و�عادة التسع�� ا�حقيقي لألسهم بما يتناسب مع حجم األصول 

 والعائد ع�� املدى الطو�ل. 

 إ��  باإلضاف
ً
ة إ�� أهمية خلق املز�د من ا�حفزات �سوق رأس املال بجانب إعادة الهي�لة اإلدار�ة والتنظيمية، الفتا

سواء   االستثمار�ة،  التوجهات  مختلف  لتضم  املستثمر�ن  قاعدة  تنويع  خالل  من  الطلب  جانب  تنشيط  أهمية 

بفك مستثمر�ن  أو  األجل  استثمار�ة طو�لة  مؤسسات  أو  أفرادا  أن مضار��ن  خاصة  األجل،  متوسط  استثماري  ر 

�� تنشيط السوق ع�� ز�ادة السيولة واستعادة أحجام وقيم   �� قاعدة املستثمر�ن �ساعد �ش�ل أسا��ي  التنوع 

 عن إعادة �سع�� األسهم و�عب�� قيم��ا السوقية عن الفرص االستثمار�ة بصورة  
ً
التداول مستو�ا��ا السابقة، فضال

 حقيقية. 

أ - آخرون  أكد  الشركة  كما  قوة  أن   
ً
مو�حا ا�خاصة،  أو  ا�ح�ومية  سواء  الطروحات  تنشيط  همية 

وجاهز���ا للطرح �� املقياس ا�حقيقي والواق�� الختيار التوقيت املناسب للطرح، الفتا إ�� أن البضاعة  

ا�جيدة قادرة ع�� تنشيط السوق ودعم قدر��ا ع�� التعا�� والتغلب ع�� مختلف التداعيات ال�ي يجن��ا 

 سبب األزمة االقتصادية الراهنة. �
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وضرورة العمل ع�� تجه�� الشر�ات ا�ح�ومية املس��دف طرحها ضمن برنامج الدولة للطروحات ��دف   -

التسريع من عملية الطرح �� البورصة، مع ال��ك�� ع�� الكيانات املندرجة تحت مظلة قطاعات حيو�ة 

ن ع�� رأسها الطاقة، والنقل بجانب القطاع قادرة ع�� جذب شر�حة جديدة من املستثمر�ن ا�خارجي�

 اللوجيس�ي. 

وأضافوا أن األداء العام بالبورصة املصر�ة خالل العام املا��ي، شهد تباطؤا �� سوق الطروحات وهو ما   -

الراهن   بالوقت  الرئيسية  التمو�لية  البدائل  أحد  باعتباره  املال  لسوق  املنوط  التمو���  الدور  أضعف 

 �لفة االق��اض وصعو�ة ا�حصول ع�� التمو�ل املصر��. خاصة �� ظل ارتفاع ت

النقدية  - األموال  رؤوس  ز�ادات  فإن  املا��ي  العام  خالل  الطروحات  سوق  ضعف  رغم  أنھ  إ��  وأشاروا 

 غ�� مسبوق منذ  2022وا�جانية لسوق األسهم �� عام  
ً
مليار جنيھ   30.2لتصل إ��    2016، حققت رقما

مليار جنيھ خالل    36.3ووزعت الشر�ات املقيدة أر�احا نقدية بإجما��  ،  2021مليار �� عام    18.4مقابل  

 مليار تم توزيعها خالل العام السابق.  17.5% باملقارنة مع 108، بز�ادة قدرها 2022

كما أشاروا إ�� االستحواذات األخ��ة ال�ي �شهدها السوق املصر�ة ع�� أسهم مقيدة بالبورصة املصر�ة،  -

 ي الفرص االستثمار�ة �عدة قطاعات.تؤكد �ش�ل مباشر تنام

وأكدوا أن تد�ي األسعار وانخفاض التقييمات يظالن �لمة السر وراء تنامي معدل هذه الصفقات، وهو   -

�شاطها   باستعادة   
ً
أيضا ين�ئ  ما  بالسوق،  جديدة  استثمارات  ب�خ  العر�ي  لالهتمام  الرئي��ي  الدافع 

 خالل الف��ة املقبلة.
ً
 تدر�جيا

ألوراق املالية املتداولة أمام املستثمر�ن عامل رئي��ي لتنويع قاعدة املتعامل�ن، فال بد أن كما أن تنويع ا -

الشرائح  �ختلف  االستثمار�ة  الطبيعة  مع  يتناسب  بما  وا�حيو�ة  العاملة  القطاعات  �ل  السوق  تمثل 

االكتتاب ��    االستثمار�ة وتوجها��ا وأهدافها، مو�حا أن املقياس ليس طرح شر�ات كب��ة ا�حجم، ولكن 

 كيانات قو�ة تتصدر القائمة االستثمار�ة للمؤسسات والصناديق األجنبية والعر�ية.
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�� ح�ن ذهب العضو املنتدب لشركة امللتقى العر�ي لالستثمارات املالية، إ�� إن املستثمر يتجھ لألدوات   -

�شبع حاجتھ، لذلك   االستثمار�ة املتنوعة حسب ظروفھ لتحقيق أر�اح مستقبلية وصا�� تدفقات نقدية

فاملستثمر القادر ع�� تحمل مخاطر أع�� يدخل �� سوق األسهم ال�ي تتمتع بتقييم عال وفرص استثمار�ة  

 قو�ة مستقبال.

وأكد أن جذب �خ االستثمارات �� البورصة املصر�ة �عتمد ع�� تحسن واستقرار وضع السوق بال��امن   -

ثمار يقدم املز�د من ا�حفزات االستثمار�ة والضر�بية،  مع استمرار العمل ع�� ��يئة مناخ م�جع لالست 

ال�ي �عزز بدورها تنافسية السوق �� املنطقة وز�ادة جاذبي��ا ملز�د من تدفقات رؤوس األموال األجنبية 

 سواء املباشرة أو غ�� املباشرة. 

سها القطاع الصنا��، ��  وأشار إ�� أبرز ا�جاالت ال�ي تتمتع بجاذبية كب��ة ملز�د من االستثمارات وع�� رأ -

ظل االهتمام الذي تقدمھ الدولة للمصنع�ن ��دف تحف�� وجذب املز�د من االستثمارات لهذا النشاط، 

 والعمل ع�� تقديم �سهيالت قانونية �� التحكيم الدو�� السريع �� حالة التخارج. 

لز�ا  - عل��ا  �عول  أن  للدولة  يمكن  ال�ي  القطاعات  من  العديد  هناك  أن  إجما�� وأضاف  من  حص��ا  دة 

املصر�ة  السوق  مقارنة  مع  أنھ  خاصة  الناشئة  األسواق   �� لالستثمار  املوجهة  األجنبية  االستثمارات 

بنظ����ا من أسواق املنطقة نجد أن األو�� تتمتع بالعديد من املقومات والفرص ال�ي يبحث ع��ا رأس املال  

، و�س��اتيجي��ا ل��سيخ مبادئ وأهداف 2030رؤ�ة    األجن�ي م��ا األ�شطة املرتبطة بخطة الدولة لتحقيق

 التنمية االقتصادية املستدامة. 

كما توقع �خ املز�د من االستثمارات األجنبية بجميع صورها خالل الف��ة املقبلة، وع�� رأسها املوجهة  -

املز�د من    لالستحواذ أو ز�ادة رأسمال كيانات قائمة، منوها بأهمية ��جيع املستثمر�ن ا�حلي�ن ع�� �خ

االستثمارات �� مختلف القطاعات كرسالة ��جيع للمستثمر األجن�ي وطمأنتھ وكسب ثقتھ لإلقدام ع��  

 تلك ا�خطوة. 
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خالل   - املصر�ة  البورصة  �شاط  املالية،  لالستثمارات  القابضة  برايم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وتوقع، 

ظل تد�ي أسعار األسهم مقارنة بنظ����ا �� األسواق  الف��ة املقبلة ملا تتمتع بھ من فرص استثمار�ة جيدة ��  

 األخرى فضال عن �ون أغل��ا ال �ع�� عن القيمة العادلة الفعلية للسهم. 

وقال إن السوق �� حاجة إ�� �خ بضاعة جديدة تفتح شهية مستثمر�ن جدد لتعميق السيولة وتحس�ن   -

تأث�� أي طرح جديد    أن ي�ون 
ً
باعتبارها  أوضاع وأسعار األسهم، متوقعا البورصة املصر�ة  إيجابيا ع�� 

 حافزا جيدا جاذبا لالعب�ن جدد. 

وفرصة   - املرتفعة،  الر�حية  ذات  االستثمارات  أك��  من  �عد  املالية  األوراق  سوق   �� االستثمار  أن  وأكد 

 �� الفرص  تكمن  أين  إدراك  ع��  القدرة  ولديھ  السوق  يفهم طبيعة  ملن  جيدة  األجل  طو�لة  استثمار�ة 

 األسهم املدرجة. 

وأو�ح أن السوق قادرة ع�� استعادة السيولة ال�ي ُ�حبت منھ وجذب مز�د من الشرائح االستثمار�ة  -

لتنويع األدوات واملنتجات  تنت�ج اس��اتيجية  لقيادات السوق وال�ي  الراهنة  التوجهات  ا�جديدة، بدعم 

ديالت التشريعية ال�ي �سمح بمز�د من  املالية بما يتناسب مع جميع احتياجات املستثمر�ن، بجانب التع

 املرونة �� تطبيق القوان�ن دون ا�خلل باإلطار الرقا�ي املنظم للسوق. 

وقال رئيس البورصة املصر�ة، إنھ يوجد �عض الشر�ات املؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقا لرؤ�ة ا�ح�ومة  -

ية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه املصر�ة و�جنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشر�ات وخططها املستقبل

إلنتاج  املصر�ة  وشركة  املصر�ة،  ا�حفر  شركة  ا�حياة،  لتأمينات  مصر  القاهرة،  بنك  وم��ا  الشر�ات 

 االكيل البن�ين.

وأكد أن برنامج الطروحات ا�ح�ومية والذي سبق أن أعلنت عنھ ا�ح�ومة املصر�ة هو من اختصاص  -

سوف تحدد ال��نامج الزم�ي لقيد وطرح هذه الشر�ات بما   �جنة إدارة ملف الطروحات ا�ح�ومية وال�ي

ف��ا الشر�ات ا�ح�ومية املقيدة وال�ي من املمكن أن تقوم بز�ادة رأسمالها وطرح حصص إضافية خالل 
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 للوضع ا�جيد للسوق املصري وقدرتھ ع�� استيعاب الطروحات الكب��ة وهو ما  
ً
الف��ة املقبلة استغالال

 مرة.  68مليار جنيھ وتم �غطيتھ  5.8طرح شركة إي فاينا�س والذي قدر بـ   سبق وشهده السوق خالل

شر�ات مدرجة تتوجھ لز�ادة حص��ا من    9شركة ح�ومية �� قائمة الطروحات، و  23وذكر أن هناك نحو   -

 % من حصص الطرح. 20إ��  15األسهم، بحجم مس��دف 

شر�ات تم قيدها    9لة، باإلضافة لنحو  شر�ات متوقع قيدها وطرح أسهمها خالل الف��ة املقب  8ورصد،   -

 وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لز�ادة األسهم املطروحة �� السوق. 

 :الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها خالل الفترة المقبلة

 بنك اإلسكندر�ة 

 مصر للتأم�ن 

 إن�ي

 أسيوط لتكر�ر الب��ول

 شركة الشرق األوسط لتكر�ر الب��ول (ميدور)

 ”املصر�ة إلنتاج اإليثل�ن ومشتقاتھ “إيثيد�و

 الوادي للصناعات الفوسفاتية

 الشركة املصر�ة ميث انكس إلنتاج امليثانول 

لزيادة قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة  المطروحة   الشركات التي تم  األسهم 

 :في السوق

 اإلسكندر�ة للز�وت املعدنية 

 بنك اإلس�ان والتعم��

 ثمارات املالية والرقميةإي فاينا�س لالست

 شركة مدينة نصر لإلس�ان والتعم��

 مصر ا�جديدة لإلس�ان والتعم��
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 سيدبك –مصر لأللومنيوم، وشركة سيدى كر�ر للب��وكيماو�ات 

 أبوق�� لألسمدة والصناعات الكيماو�ة

 شركة اإلسكندر�ة لتداول ا�حاو�ات والبضائع

 الشركة املصر�ة ميث انكس إلنتاج امليثانول 

 الفرق بين أسهم النمو وأسهم القيمة 

يفكر املستثمر �� كيفية تنمية مدخراتھ وتنويع استثماراتھ ل�حفاظ ع�� قيمة النقود ضد مخاطر الت�خم فمن  

لالستثمار الزم�ي  املدي  أساس  ع��  التنويع  االختيار  مبادئ  األجل ضمن  أو قص��  بأسعار   طو�ل  االهتمام  كذلك 

 .رق اليوم لتعر�ف االختالف ب�ن أسهم النمو وأسهم القيمةاالستثمار وا�خاطر وسنتط 

مقارنة باألر�اح ال�ي تحققها، ومخاطرها مرتفعة جدا إذا تم الشراء ��   �� األسهم مرتفعة القيمةأسهم النمو بأ��ا    - 

ع�� املدي أن ترتفع قيم��ا وتتفوق ع�� السوق ف�ي توفر عوائد متوسطة   أع�� نقطة ارتفاع للسهم، ومن املتوقع  

الطو�ل، وعادة ما ت�ون أسهم �� قطاعات من املؤكد إ��ا ستشهد توسع مستقب�� و�ستطيع التفوق �� األداء �سبب  

 .احتمالية نمو األر�اح املتوقعة

�سبب مجموعة من األسباب، ف�ي توصف ع�� إ��ا  بأقل من قيم��ا ا�حقيقية �� األسهم املقومة أسهم القيمة   -

ولكن موجودة  أعمال   كنوز  لنتائج  بيانات  أو  اقتصادية  أخبار  أو  اقتصادية  تحر�ات  مع  تتنشط  سوف  مختف��ا 

الشركة، ومن املمكن أن ت�ون تلك األسهم لد��ا ارتباط وثيق بف��ة اقتصادية مثل ر�ود اقتصادي ثم تبدأ �� التحرك 

أر�ا ا�حر وتمنح  النقدي  للتدفق  الرواج االقتصادي، و�� �عطي اهتمام  للمتعامل من مع دورة  ح ف�ي توفر دخل 

 توزيعات األر�اح وتقلبا��ا السعر�ة أقل 

أ��ا �ستغرق عدة أعوام للتحرك للوصول لقيم��ا الفعلية وع�� �ل متعامل تحديد أهدافة  من عيوب هذه األسهم    -

اسهم النمو، والبد االستثمار�ة و�م�انياتھ املالية ومدي قدرة ع�� تحمل ا�خاطرة قبل االختيار ب�ن اسهم القيمة و 

 .أن �عمل توازن ب�ن النوع�ن إذا ما أراد تنويع االستثمار وتقليل ا�خاطر
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 ثانیًا: القطاع النقدي 
 2023-2022% خالل الر�ع األول من العام 98البنك املركزي: ارتفاع صا�� االستثمار املباشر  -1

  18بنك اإلسكندر�ة يقرر طرح شهادة ثالثية �عائد  -2
ً
 % شهر�ا

 ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر االئتما�ي مع نظرة مستقبلية مستقرة " -3

 مليون دوالر  275الت بقيمة املؤسسة اإلسالمية قدمت تمو� -4

 بـ  -5
ً
 تمو�ليا

ً
 مليون دوالر  700لشراء السلع األساسية.. مصر توقع اتفاقا

 دالالت القطاع النقدي:
 2023-2022% خالل الربع األول من العام 98المباشر  ارتفاع صافي االستثمار 

العالم  - مع  املصرى  االقتصاد  أن معامالت  اليوم،  الصادر  املدفوعات  م��ان  تقر�ر   �� املركزي  البنك  ذكر 

املالية   السنة  من  سبتم��)  يوليو/  (الف��ة  األول  الر�ع  خالل  �جز    2022/2023ا�خار��  تحسن  شهدت 

مليار دوالر خالل ذات   4ملیار دوالر مقابل نحو    3.2% لي�جل نحو  20.2عدل  حساب املعامالت ا�جار�ة بم

 .الف��ة من السنة املالية السابقة

 :%98ارتفاع االستثمار األجنبي 

وأرجع املركزي هذا التحسن إ�� ز�ادة �ل من اإليرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية الب��ولية   -

تصاعد جانب  إ��  الب��ولية،  صا��    وغ��  تضاعف  كما  السويس،  قناة   �� املرور  رسوم  حصيلة 

 .مليار دوالر �� حساب املعامالت ا�جار�ة 3.3الداخل االستثمار املباشر ليصل إ��  التدفق

مليار دوالر   4.4وأشار املركزي إ�� أن حساب املعامالت الرأسمالية واملالية �جل تدفقا للداخل بلغ نحو   -

التدفق صا��  لتضاعف  نحو    كنتيجة  لي�جل  املباشر  األجن�ي  لالستثمار  و��   3.3الداخل  دوالر،  مليار 

تدفق  صا��  لت�جل  املقيم�ن  غ��  تخارج  �� مصر  املالية  األوراق  �� محفظة  االستثمارات  املقابل شهدت 

 .ملیار دوالر 2.2ل�خارج بلغ نحو 
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ينت�جها الفيدرا�� األمر��ي وال�ي تؤدي بدورها وأو�ح أن ذلك جاء تزامنا مع السياسات النقدية االنكماشية ال�ي    -

عن فائض ك�� �� م��ان    2022إ�� نزوح األموال الساخنة من األسواق الناشئة للسفر �� الف��ة من يوليو إ�� سبتم��  

 .مليون دوالر 523.5املدفوعات بلغ 

 :نمو في الصادرات السلعية 5.1 %

جز �� حساب املعامالت ا�جار�ة ساهم �� تحسن ال�جز �� امل��ان  ولفت املركزي، �� تقر�ره، إ�� أن تراجع ال� -

مليار دوالر)،   11مليارات دوالر مقابل نحو (  9مليار دوالر ليقتصر ع�� نحو    2التجاري غ�� الب��و�� بنحو  

نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غ�� الب��ولية، كما ساهم �� انخفاض املدفوعات عن الواردات  

 .ة غ�� الب��وليةالسلعي

بمعدل    - الب��ولية  السلعية غ��  الصادرات  نحو    5.1وارتفعت حصيلة  لت�جل  نحو    %6.3   6مليار دوالر مقابل 

مليارات دوالر، وتركزت الز�ادة �� األسمدة الفوسفاتية واملعدنية، والذهب، وأجهزة اإلرسال واالستقبال لإلذاعة 

 .والتلفز�ون، واملال�س ا�جاهزة

مليار دوالر   15.3% لتقتصر ع�� نحو    9.9ضت املدفوعات عن الواردات السلعية غ�� الب��ولية بمعدل  وانخف  -

مليار دوالر، وقد تركز االنخفاض �� الواردات �� سيارات الر�وب، والتليفونات، واملستحضرات   16.9مقابل نحو  

 .الصيدلية

 :مليار دوالر اإليرادات السياحية  4.1* 

مليار   2.8مليار دوالر مقابل نحو    4.1% لت�جل نحو  43.5التقر�ر أن اإليرادات السياحية ارتفعت بمعدل  وأو�ح    -

بمعدل   السياحية  الليا��  عدد  من  �ل  الرتفاع  نحو  47.1دوالر،  لي�جل  السائح�ن   %43.6  وعدد  ليلة،  مليون 

 .مليون سائح 3.4% لي�جل نحو 52.2الوافدين إ�� مصر بمعدل 

مليار دوالر، كنتيجة   2.3مليارات دوالر مقابل نحو    3% لت�جل نحو  33.7ت متحصالت النقل بمعدل  كما ارتفع  -

مليار دوالر، وذلك   1.7مليار دوالر مقابل نحو    2% لت�جل نحو  19.1أساسية الرتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل  

 .مليون طن  372.7% لت�جل نحو 13.8الرتفاع ا�حمولة الصافية بمعدل 
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عند  و   - الب��و��  التجاري  امل��ان   �� ال�جز  استقرار  إ��  املدفوعات  م��ان  تقر�ر  كنتيجة    106أشار  دوالر،  مالي�ن 

مليون دوالر ع�� خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبي��    807.3أساسية لتصاعد الصادرات الب��ولية بمقدار  

مليون   449.9صادرات من �ل من الب��ول ا�خام بنحو  مليار دوالر، وقد حد من هذا االرتفاع انخفاض ال  1.7بنحو

مليون دوالر   812.2مليون دوالر، وكذلك ارتفاع الواردات الب��ولية بمقدار    393.3دوالر واملنتجات الب��ولية بمقدار  

 .مليون دوالر 767.7و�رجع ذلك أساسا الرتفاع الواردات من املنتجات الب��ولية بمقدار 

مليار دوالر   6.4% لت�جل نحو  20.9حو�الت املصر��ن العامل�ن با�خارج قد انخفضت بمعدل  وذكر التقر�ر أن ت  -

مليار دوالر   4.5% لي�جل نحو  16.8ملیار دوالر، كما ارتفع ال�جز �� م��ان دخل االستثمار" بمعدل    8.1مقابل نحو  

مليون دوالر لت�جل نحو  815.4ر  مليار دوالر)، كمحصلة الرتفاع مدفوعات دخل االستثمار بمقدا 3.9مقابل نحو 

مليارات دوالر، ا�ع�اسا الرتفاع �ل من األر�اح ا�حققة لالستثمار األجن�ي املباشر ��   4مليار دوالر مقابل نحو    4.8

 .مصر، والفوائد املدفوعة من الدين ا�خار�� 

مليون   112دوالر مقابل  مليون    275.8مليون دوالر لت�جل    163.8وارتفعت متحصالت دخل االستثمار بمقدار    -

 دوالر، كنتيجة أساسية الرتفاع الفوائد ع�� ودائع املقيم�ن لدى البنوك با�خارج

 مليون دوالر  700لشراء السلع األساسية.. مصر توقع اتفاقاً تمويلياً بـ 

 بقيمة   -
ً
 تمو�ليا

ً
يتضمن    مليار دوالر مع املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو�ل التجارة  1.5وقعت مصر اتفاقا

 .تمو�ل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة

يناير مراسم توقيع االتفاقية اإلطار�ة ل��نامج    22وقد وز�رة التخطيط والتنمية االقتصادية اليوم األحد   -

العمل السنوي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو�ل التجارة، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا�خاص 

 .2023ة لعام مع جمهور�ة مصر العر�ي

وقالت وز�رة التخطيط والتنمية االقتصادية "إن توقيع االتفاق التمو��� جاء بالتعاون مع الهيئة املصر�ة  -

 " العامة للب��ول وهيئة السلع التمو�نية، وذلك لدعم الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة 
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  5مليار دوالر تم تجديدها ملدة    9.2بقيمة إجمالية    2018وأكدت أن االتفاقية اإلطار�ة ال�ي وقعت منذ عام   -

مليون   800مليار دوالر وذلك �� يونيو بتمو�ل آت بقيمة    6سنوات إضافية مع ز�ادة ا�حد االئتما�ي ليصبح  

 مليون دوالر لهيئة السلع التمو�نية.  700دوالر للهيئة العامة الب��ول و

�حة أن تجديد االتفاقية تمثل امتداد مش��ة إ�� أن االتفاقية ��دف إ�� تقديم حلول تمو�لية مبتكرة، مو  -

 .للنجاح ا�حقق ب�ن مصر وشر�اء التجارة 

لتمو�ل  - الشر�اء  لدعم  األفر�قية  العر�ية  التجارة  جسور  برنامج  مظلة  تحت  تأ�ي  االتفاقية  أن  وأضافت 

التح �� مواجهة  الدولة املصر�ة  الدول األعضاء، و�عز�ز قدرة  ب�ن  التجاري  التعاون  ديات  التجارة و�عز�ز 

وز�ادة  املصري  باالقتصاد  لل��وض  و��دف  ��ا  تقوم  ال�ي  الهي�لية  اإلصالحات  �خطة  امتداد  �عد  ما  وهو 

 القدرة التصدير�ة 

التجارة - لتمو�ل  الدولية اإلسالمية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس   جاء ذلك خالل ز�ارة ها�ي سالم سنبل، 

(ITFC) للمؤسسة باإلنابة  التنفيذي  والرئيس  ا�خاص  للقاهرة،  القطاع  لتنمية  وهما  (ICD) اإلسالمية   ،

  .(IsDB) املؤسستان األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

لدعم وتمو�ل   2023وتم التباحث حول �عز�ز التعاون مع القطاع�ن العام وا�خاص املصر��ن خالل عام   -

 .املشروعات الصغ��ة واملتوسطةالطاقة والسلع الغذائية و�رامج لتمك�ن املصدر�ن والشباب، واملرأة، و 

 وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر االئتماني 

 تضمن إنفوجرافات �سلط الضوء ع�� تثبيت و�الة ستاندرد آند   -
ً
�شر املركز اإلعالمي �جلس الوزراء تقر�را

 .قتصاد املصري بورز تصنيف مصر االئتما�ي رغم األزمات العاملية املتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية لال

بنظرة مستقبلية  B وأظهر التقر�ر تثبيت التصنيف االئتما�ي ملصر للمرة الثامنة ع�� التوا�� عند مستوى  -

 بأن التصنيف االئتما�ي �ع�� عن قدرة الدولة  2012مستقرة، وهو املستوى األفضل منذ د�سم��  
ً
، علما

 .ع�� الوفاء بال��اما��ا �� موعد استحقاقها

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


Page 13 of 22 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 4, 2023      

التق - عندواستعرض  التصنيف  استقر  حيث  ملصر،  االئتما�ي  التصنيف  يناير  B ر�ر   �� مستقرة  بنظرة 

، فيما جاء 2018، ومايو ونوفم��  2020، وأبر�ل ونوفم��  2021، ومايو  2022، و�ل من أبر�ل وأكتو�ر  2023

 .2016� ، ونوفم�2017بنظرة مستقرة �� مايو  B- ، مقارنة بـ2017بنظرة إيجابية �� نوفم��  -B التصنيف

بنظرة مستقرة �� نوفم��   B- ، مقابل2016بنظرة سلبية �� مايو   B- يأ�ي هذا فيما �جل التصنيف االئتما�ي -

 عن ��جيلھ B-، و2015
ً
بنظرة مستقرة �� نوفم�� ومايو   B- بنظرة إيجابية �� مايو من نفس العام، فضال

بنظرة مستقرة،  +CCC حيث �جل  2013، وذلك ع�� خالف �ل من مايو و�وليو  2013، ونوفم��  2014

 .2012بنظرة سلبية �� د�سم��  B- بجانب

وأشار التقر�ر إ�� رؤ�ة ستاندرد آند بورز ال�ي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة ملصر خالل األعوام الثالثة  -

ق فائض أو��  املقبلة، مدعومة بالتنفيذ املستمر لإلصالحات املالية واالقتصادية، إ�� جانب االل��ام بتحقي

 .2025-2024، و2024-2023، و2023-2022% خالل أعوام 4طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 

 للتقر�ر توقعت الو�الة أن يبلغ   -
ً
% خالل  7.5و�شأن ال�جز الك�� كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��، فوفقا

و2023- 2022عامي   و2023-2024،  عام  7،  ت%2024-2025  إ��  باإلضافة  الت�خم  ،  معدل  بلوغ  وقعها 

 .2025-2024% عام 8، و2024-2023% عام 12، و2023-2022% عام 17

% عام 86.3وأو�ح التقر�ر أن الو�الة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج ا�ح�� اإلجما��   -

و2022-2023 عام  82.1،  و%2023-2024  عام  80.7،  بلوغ  %2024-2025  توقعها  إ��  باإلضافة  �جز ، 

ا�ح�� اإلجما��   الناتج  التجاري كنسبة من  ،  2024-2023% عام  9.5، و2023-2022% عام  10.8امل��ان 

 .2025-2024% عام 8.7و

و��� جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ �جز ا�حساب ا�جاري كنسبة من الناتج ا�ح��  -

 .2025-2024% عام 3.1و، 2024-2023% عام 3.6، و2023-2022% عام 3.4اإلجما�� 
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ورصد التقر�ر أبرز التعليقات حول الوضع ا�حا�� واملستقب�� لالقتصاد املصري، حيث تؤكد ستاندرد آند   -

  
ً
بورز أن تصنيف مصر االئتما�ي مع ا�حفاظ ع�� النظرة املستقبلية املستقرة لالقتصاد املصرى، يأ�ي نظرا

الل الدعم املا�� متعدد األطراف من الشر�اء الدولي�ن و��  لقدرة مصر ع�� تلبية ال��اما��ا ا�خارجية من خ

إطار برنامج صندوق النقد الدو�� الذي من شأنھ أن يقلل من االختالالت الهي�لية لالقتصاد، وسيسهم 

 �� تخفيف الضغوط الت�خمية بصورة تدر�جية إ�� جانب توف�� سيولة للعمالت األجنبية
ً
 .مستقبال

كذل - التعليقات  ضمن  مصر  وورد  بال��ام  الو�الة  توقعات  �عكس  املستقرة  املستقبلية  النظرة  أن  ك، 

الضغوط  وانحسار  املناسبة  املستقبلية  النمو  آفاق  جانب  إ��  واستقرارها  االقتصادية  باإلصالحات 

 
ً
 .الت�خمية تدر�جيا

لتحر�ر سعر  و��� جانب ما سبق، فقد تضمنت التعليقات، أنھ ع�� الرغم من التأث�� اإليجا�ي طو�ل املدى   -

 �� مصر جراء تداعيات األزمة الروسية األوكرانية  
ً
الصرف، إال أنھ يضيف إ�� مستوى الت�خم املرتفع حاليا

وتأث��ا��ا ع�� االرتفاع ا�حاد ألسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الو�الة اعتدال مستو�ات الت�خم  

 لت
ً
 .خفيف آثار األزمةاملستقبلية مع دعم ا�ح�ومة للفئات األك�� احتياجا

 لقطاع السياحة املصري خالل   -
ً
 كب��ا

ً
مع ز�ادة عوائد السياحة،   2023كما توقعت ستاندرد آند بورز �عافيا

 �عد استضافة مصر مؤتمر
ً
، إ�� جانب املتحف املصري الكب�� املقرر افتتاحھ خالل العام COP27 خاصة

 .ا�جاري 

أن   - للتقر�ر،   
ً
وفقا الو�الة،  جانب  وأضافت  إ��  للنمو  رئيسي�ن  محرك�ن  سي�ونا  والبناء  الطاقة  قطا�� 

قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتجارة ا�جملة والتجزئة والزراعة وال�حة، كما سيسهم برنامج 

 .حياة كر�مة الذي ��دف إ�� تحس�ن مستو�ات املعيشة �� ا�جتمعات الر�فية �� تطو�ر جودة البنية التحتية
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 ًا: املالیة العامةثالث
 مليارات جنيھ فارق سعر الفائدة �� مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية  ١٠املالية: ا�خزانة تتحمل  -1

  %5.5ف تحقيق نمو أك�� من �س��د  2024/2023موازنة  -2

 2022% �� صادرات املال�س ا�جاهزة خالل 22نمو  -3

 دالالت املالیة العامة: 
 دة في مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجيةمليارات جنيه فارق سعر الفائ ١٠الخزانة تتحمل 

و�عادة  - لإلنتاج   
ً
جذبا أك��  جعل��ا  لالستثمار،  محفزة  سياسية  بإرادة  تتمتع  مصر  أن  املالية،  وز�ر  أكد 

 �� االعتبار املوقع ا�جغرا�� االس��اتي��، واملشروعات 
ً
التصدير �ختلف دول العالم خاصة أفر�قيا، أخذا

ا  
ً
فرصا وفر 

ُ
ت ال�ى  والهيدروج�ن التنمو�ة  املتجددة  الطاقة  ف��ا  بما  واعدة  قطاعات   �� متم��ة  ستثمار�ة 

األخضر، والصناعات التحو�لية، وترتكز ع�� بنية تحتية قو�ة ومتطورة، وقادرة ع�� استيعاب التوسعات 

 االستثمار�ة، واإلنتاجية.  

 أن الف��ة من أكتو�ر   -
ً
األعباء التصدير�ة املستحقة   ح�ى اآلن، شهدت إطالق عدة مبادرات لرد  ٢٠١٩مو�حا

  ٢٥٠٠مليار جنيھ «مساندة تصدير�ة» لـ    ٤٢,٥للمصدر�ن، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف  

شركة؛ ع�� نحو ُ�ساعد �� توف�� السيولة النقدية الالزمة لضمان دوران �جلة االقتصاد وتمك�ن املصدر�ن 

قدرات اإلنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصدير�ة، و�عز�ز من الوفاء بال��اما��م، بما يؤدي إ�� �عظيم ال

» إ��  الوصول  حلم  وتحقيق  العاملية،  األسواق   �� املصر�ة  للمنتجات  التنافسية  دوالر    ١٠٠القوة  مليار 

 .«صادرات

الدولة»، و�رنامج «الطروحات ا�ح�ومية»  - الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية  إن «الرخصة  الوز�ر،  وقال 

 إ�� أن وثيقة سياسة ملكية الدولة  �عد ضم
ً
ن ا�جهود ال�ى تبذلها الدولة لتعظيم االستثمارات ا�خاصة، الفتا

 رحبة لالستثمارات ا�خاصة ا�حلية واألجنبية، حيث تتخارج الدولة من  
ً
؛   ٦٢تفتح آفاقا

ً
 اقتصاديا

ً
�شاطا

متنوعة لتواجد القطاع ا�خاص    ع�� نحو ُ�سهم �� تحقيق نمو يرتكز ع�� اإلنتاج والتصدير، وتوف�� فرص
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اإلجما��،  ا�ح��  الناتج   �� االقتصادية  مساهمتھ  �سبة  ز�ادة   �� ُ�ساعد  بما  االقتصادية؛  األ�شطة   ��

 .واالستثمارات املنفذة

ع��    - ا�حفاظ   �� ماضون  فإننا  العاملية،  االقتصادية  األزمات  تداعيات  شدة  رغم  أنھ  إ��  الوز�ر،  وأشار 

الضر�بية، بما ُيحفز االستثمار، وسيتم خالل الف��ة املقبلة إعالن وثيقة السياسات استقرار السياسات  

 .الضر�بية املصر�ة �� ا�خمس سنوات املقبلة

مليار جنيھ قيمة �امل الضر�بة املستحقة ع�� العقارات املبنية    ٤,٥وأضاف الوز�ر، أن ا�خزانة تتحمل   -

، وأن قانون الضر�بة ع��  ٢٠٢٢الصناعية، ملدة ثالث سنوات، منذ يناير  املستخدمة �� ممارسة األ�شطة  

 لسعر الضر�بة ع�� اآلالت واملعدات املستخدمة �� إنتاج سلعة أو أداء  
ً
القيمة املضافة يتضمن تخفيضا

 إ�� أن التعديالت األخ��ة �� التعر�فة 
ً
خدمة، وخضوع �عض السلع وا�خدمات للضر�بة �سعر «صفر»، الفتا

 من مستلزمات ومدخالت اإلنتاج لتحف��    ١٥٠جمركية تتضمن خفض «ضر�بة الوارد» ع�� أك�� من  ا�
ً
صنفا

 .الصناعة الوطنية

تتحمل  و  - للدولة  العامة  ا�خزانة  إن  الوز�ر،  دعم    ١٠قال  مبادرة   �� الفائدة  سعر  فارق  جنيھ  مليارات 

 إ�� أن هناك  ١١ر جنيھ بفائدة  مليا  ١٥٠القطاعات اإلنتاجية «الصناعة والزراعة» إلتاحة تمو�ل  
ً
%، مش��ا

 لدعم خفض سعر الكهر�اء للقطاع الصنا�� ٦
ً
 .مليارات جنيھ سنو�ا

 رابعًا: القطاع الخارجي
 أشهر  10مليارات دوالر قيمة التبادل التجاري ب�ن مصر وأمر��ا خالل   8 -1

  11مليون دوالر خالل  669اإلحصاء: نمو الصادرات املصر�ة لألردن إ��  -2
ً
 شهرا

 مليارات دوالر  5إيطاليا الشر�ك األورو�ى األول ملصر بحجم تجارة  -3

 مليار دوالر  8.6ز�ادة �� صادرات الكيماو�ات واألسمدة بواقع 23 % -4

 % ارتفاع �� صادرات مصر إ�� ال��از�ل 20 -5

 2022ل مليار دوالر خال 4.12مصر تصدر سلع غذائية للعالم بقيمة  -6
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 قفزة �� صادرات مصر من األدو�ة ومستحضرات التجميل خالل العام املا��ي -7

 دالالت القطاع الخارجي:
 مليار دوالر 8.6% زيادة في صادرات الكيماويات واألسمدة بواقع 23

الكيماو�ة أعلن  - للصناعات  التصديري  خالل   ا�جلس  القطاع  صادرات  ز�ادة  لت�جل   2022واألسمدة 

% من إجما�� الصادرات غ�� الب��ولية، محققة معدل نمو غ�� مسبوق بلغت �سبتھ 24مليار لتمثل    8.629

 مليار دوالر.  7.033لذى بلغت قيمھ صادراتھ نحو عليھ وا 2021%، عما تحقق خالل العام 23

صادرات   وأضاف ا�جلس، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصدير�ة حققت ز�ادة وا�حة لعل ابرزها -

  2021مليار دوالر خالل    2.390مليار دوالر مقارنة بنحو    3.389% لتبلغ ما قيمتھ  42بنسبة ز�ادة   األسمدة

مقارنة    ٢٠٢٢مليار دوالر خالل  ٢.٤٦١% لتصل إ�� ما قيمتھ  ١وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت  

% لتبلغ أجما�� ١٠٥وزادت صادرات الكيماو�ات غ�� العضو�ة بنسبة    ٢٠٢١ر دوالر خالل  مليا  ٢.٤٢٨ب  

 . ٢٠٢١مليون دوالر خالل  ٦٤٠.٦٦مقارنھ بنحو  مليار دوالر  ١.٣١٦قيمة صادرا��ا 

مليون دوالر مقارنھ بنحو   ٢٩١.٥٩% لتصل إ�� ما قيمتھ  ٢٣كما ارتفعت صادرات األحبار والدهانات بنسبھ   -

بنسبھ  م  ٢٣٧.٤٧ املتنوعة  الكيماو�ات  صادرات  وزادت  دوالر،  بلغت  ٢٥ليون  حيث  دوالر  ٢٦٧%  مليون 

بنحو   �سب��ا    ٢١٢.٦٩مقارنھ  بلغت  ز�ادة  الزجاج  منتجات  وشهدت  دوالر  نحو  ١٣مليون  بلغت  حيث   %

 مليون دوالر.  ٢٠٥.٥مليون دوالر مقارنھ بنحو  ٢٣١.٧

%  ٣٢بنسبھ نمو بلغت    ٢٠٢٢واق تصدير�ھ خالل  أس  ١٠كشف ا�جلس عن نمو صادرات القطاع الهم   -

وأشار  ٢٠٢٢مليار دوالر خالل  ٤.٧٤٧إ�� نحو   ٢٠٢١مليار دوالر خالل  ٣.٦٠٥حيث ارتفعت من ما قيمتھ  

إ�� أنھ ع�� الرغم من ال��اجع النس�ي للصادرات املصر�ة من الصناعات الكيماو�ة إ�� السوق ال���ى بنسبة 

إال أ��ا مازالت تتصدر قائمة اهم األسواق املستوردة ملنتجات قطاع    ٢٠٢١  مقارنة �عام  ٢٠٢٢% خالل  ١

قيمتھ   بما  الكيماو�ة  خالل  ١.٠١٣الصناعات  دوالر  بنحو    ٢٠٢٢مليار  خالل   ١.٠٢٧مقارنھ  دوالر  مليار 

٢٠٢١ . 
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الدول   - قائمة   �� الثانية  املرتبة   �� جاءت  وال�ى  إيطاليا  إ��  الصادرات  قيمة  ارتفعت  املقابل  املستوردة  و�� 

مقارنة بما قيمتھ    ٢٠٢٢مليون دوالر خالل    ٧٢٦.٥% حيث بلغت نحو  ٥٨للصناعات الكيماو�ة بنسبھ نمو  

% حيث ١٦وجاءت الهند �� املرتبة الثالثة محققة معدل نمو بلغت �سبتھ    ٢٠٢١مليون دوالر خالل    ٤٦٠.٩

وجاءت   ٢٠٢١مليون دوالر خالل  ٤٥٤.٤٩مليون دوالر مقارنة بنحو    ٥٢٨.٥٤بلغت قيمھ الصادرات إل��ا  

مليون دوالر  ٤٨٨% حيث بلغت قيمھ الصادرات  ٤٤فر�سا �� املرتبة الرا�عة محققة معدل نمو بلغت �سبتھ  

 . ٢٠٢١مليون دوالر خالل ٣٣٩مقارنھ بنحو  

مليون ١٨٩.٨٨% حيث زادت الصادرات من  ١٤٩واحتلت بر�طانيا املركز ا�خامس بمعدل نمو بلغت �سبتھ   -

وجاءت إسبانيا �� املرتبة السادسة محققة معدل   ٢٠٢٢مليون دوالر خالل  ٤٧٣.٠٦٩إ��    ٢٠٢١ل  دوالر خال

�سبتھ   بلغت  من  ٥٠نمو  الصادرات  ارتفعت  حيث  إ��  ٢٧٤.٣%  دوالر  خالل  ٤١٠.٥٨مليون  دوالر  مليون 

ات  % حيث ارتفعت الصادر ٧٤وجاءت السودان �� املرتبة السا�عة محققة معدل نمو بلغت �سبتھ    ٢٠٢٢

واحتلت ب�جي�ا املرتبة الثامنة محققة معدل    ٢٠٢٢مليون دوالر خالل  ٢٩٦.٨مليون دوالر إ��  ١٧٠.٥٦من  

 ٢٠٢٢مليون دوالر خالل  ٢٩١مليون دوالر إ��    ٢١٨.٩% حيث ارتفعت الصادرات من  ٣٣نمو بلغت �سبتھ  

مليون دوالر إ��  ٣١٣.٦من    % وتراجع١٥واحتلت ال��از�ل املرتبة التاسعة وتراجعت الصادرات إل��ا بنسبھ  

 مليون دوالر. ٢٦٦.٦٣

مليارات    8بين مصر والواليات المتحدة األمريكية لتصل إلى   التبادل التجاري ارتفاع قيمة

 دوالر

بيانات - واإلحصاء كشفت  العامة  للتعبئة  املركزي  قيمة ا�جهاز  ارتفاع  التجاري  عن  مصر   التبادل  ب�ن 

مليار   7.2مقابل    2022أشهر من عام   10مليارات دوالر خالل أول    8والواليات املتحدة األمر�كية لتصل إ��  

%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات املصر�ة 12.2بنسبة ارتفاع قدرها    2021دوالر خالل نفس الف��ة من عام  

مليار دوالر خالل   2.1مقابل    2022أشهر من عام    10مليارات دوالر خالل أول    2كية  للواليات املتحدة األمر�

الف��ة من عام   انخفاض طفيفة قدرها    2021نفس  الواردات املصر�ة من    %،5.2بنسبة  و�جلت قيمة 
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خالل    مليار دوالر  5.1   مقابل  2022أشهر من عام    10مليارات دوالر خالل أول    6الواليات املتحدة األمر�كية  

 .%19.3بنسبة ارتفاع قدرها   2021عام   نفس الف��ة من 

  2022عام  أشهر من  10أهم مجموعات سلعية صدر��ا مصر إ�� الواليات املتحدة األمر�كية خالل أول  -

 .مليار دوالر 1.1مال�س بقيمة  -

 .مليون دوالر 137.6لدائن ومصنوعا��ا بقيمة   -

 .مليون دوالر  128.5�جاد وأغطية أرضيات بقيمة   -

 .مليون دوالر 74.7زجاج ومصنوعاتھ بقيمة   -

  .مليون دوالر  52.7خضر ونباتات بقيمة   -

 2022أشهر من عام  10أهم مجموعات سلعية استورد��ا مصر من الواليات املتحدة األمر�كية خالل أول 

 .مليار دوالر  2بذور وأثمار ز�تية بقيمة  -

 .مليار دوالر   1.1منتجات تقط��ها بقيمة الوقود والز�وت املعدنية و  -

 .مليون دوالر  365بقيمة  منتجات الصيدلة -

 .مليون دوالر  324.5مراجل وآالت وأجهزة آلية بقيمة  -

 .مليون دوالر  279.3حديد وصلب بقيمة  -

مقابل   2020/2021مليار دوالر خالل العام املا��    9.2و�لغت قيمة االستثمارات األمر�كية �� مصر   -

  .%19.8بنسبة ارتفاع قدرها   2020/  2019يار دوالر خالل العام املا�� مل 7.7

مليار دوالر خالل العام   1.4و�جلت قيمة تحو�الت املصر��ن العامل�ن بالواليات املتحدة األمر�كية   -

املا��    975.2مقابل    2021/    2020    املا��  العام  ارتفاع   2020/    2019مليون دوالر خالل  بنسبة 

مليون دوالر خالل   42.8%، بينما بلغت قيمة تحو�الت األمر�كي�ن العامل�ن �� مصر    40.9قدرها  
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بنسبة انخفاض   2020/    2019مليون دوالر خالل العام املا��    49.9مقابل    2021/    2020العام املا��  

 .%14.1قدرها 

 % 22بنسبة  2022ارتفاع صادرات قطاع المالبس الجاهزة خالل 

التصديري  - ا�جلس  خالل    أعلن  القطاع  صادرات  ارتفاع  ا�جاهزة،  % 22بنسبة    2022للمال�س 

مليار دوالر   2.063مليار دوالر ألول مرة �� تار�خ صادرات القطاع مقابل    2.516لت�جل الصادرات  

 . 2021�� عام 

الدول   - تصدرت  األمر�كية  املتحدة  الواليات  أن  للمال�س،  التصديري  ا�جلس  تقر�ر  وكشف 

مليار دوالر ��   1.181مقابل    2022مليار دوالر خالل    1.317ن مصر بما قيمتھ  املستوردة مال�س م

مليون   ٥٠٤% لت�جل  ٣١%، كما حققت الصادرات ألورو�ا ارتفاعا بنسبة  11بنسبة ارتفاع    2021

لت�جل   2022% خالل  113مليون دوالر، كما ارتفعت الصادرات إ�� تركيا بنسبة    ٣٨٦دوالر مقابل  

 . 2021مليون دوالر ��   76مقابل مليون دوالر  162

وأكدت رئيس ا�جلس التصديري للمال�س ا�جاهزة، أن القطاع �ان قد وضع مس��دف الوصول  -

مليار دوالر وكذلك وضع ا�جلس خطة ز�ادة سنو�ة �س��دف تحقيق نمو بنسبة   2.5بالصادرات إ��  

 �� التمو�ل املالئم للصناعة.مع التأكيد ع�� أهمية خلق مناخ مناسب وتوف  2023% لعام  30إ��    20

ب   - واإلنتاجية  الصناعية  القطاعات  لدعم  الوزراء  مجلس  من  مبادرة  بطرح  مليار   150وأشادت 

سنوات، مش��ة إ�� أن هذه ا�خطوة �ساهم �� دعم االستثمار الصنا��    5% وملدة  11جن��ا بفائدة 

نتيج صعب  وقت   �� تأ�ي  أ��ا  خاصة  القادمة  الف��ة  خالل  االقتصادية والتوسعات  الظروف  ة 

بالتأم�ن ع�� الصادرات  الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع املصر��  �� أسعار  وارتفاع كب�� 

 الرتفاع �سبة التأم�ن ا�حالية. 
ً
 منھ لرفع قيمة الصادرات وذلك نظرا

ً
 بنسبة فائدة منخفضة دعما
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يع ا�ح��، وكذلك مناقشة وأكدت ضرورة توسع ا�ح�ومة �� مبادرات دعم الصناعة و�عميق التصن -

رؤ�ة املصدر�ن واملصنع�ن لتطو�ر القطاع الصنا�� والتصديري، �� وقت حرج وسط اضطرابات 

اقتصادية عاملية وتأثر القطاعات املصدرة، األمر الذي يضع ع�� يجعل دعم القطاعات اإلنتاجية 

 التصدير�ة للغزل والنسيج واملال�س ضرورة م�حة. 

الت - ا�جلس  أن  االقتصاد وشددت  ��ا  يمر  ال�ي  ا�حالية  املرحلة  يدرك  ا�جاهزة  للمال�س  صديري 

و�ثمن جهود ا�ح�ومة املصر�ة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة املصدر�ن بقطاع  

املال�س �� صياغة تصور �امل ل�ل املشكالت ال�ي يمر ��ا القطاع وسبل التعامل معها ومق��حات 

 ملعنية. حلها من جانب ا�جهات ا

يوما من تقديم الفوات�� لتوف��    40وأكدت، ضرورة صرف املساندة التصدير�ة �� مدة ال تتجاوز   -

السيولة الالزمة املصا�ع، وكذلك العمل ع�� تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

 2��ي من  و�سهيل عملية تخليص املستندات املطلو�ة م��ا للتسهيل ع�� القطاع، ومنح إعفاء ضر 

ملصا�ع   3إ��   إعفاءات  ومنح  الك��ى،  الصناعية  املناطق   �� وأيضا  االستثمار  لت�جيع  سنوات 

التحتية ونقص ا�خدمات وخفض  البنية  لتغطية السنوات األو�� من مصار�ف ضعف  الصعيد 

 . ACIرسوم التخليص ا�جمر�ي  

 خامسا: القطاع الحقیقي
إ��   -1 املصري  االقتصاد   �� ا�خاص  القطاع  دور  مضاعفة  التخطيط:  خالل  65وز�رة   %3  

 سنوات

 2021/2020ارتفاع مساحة محصول القمح �� مصر عام   -2
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 دالالت القطاع الحقیقي:
 2020/ 2021ارتفاع مساحة محصول القمح في مصر عام 

عام   - النبا�ي  واإلنتاج  ا�حصولية  املساحات  إلحـصاءات  الـسنو�ة  النشرة  ، 2021/  2020قالت 

مليون فدان عام   3.42ال�ي تم ��جيلها خالل تلك الف��ة بلغت نحو   مساحة محصول القمح إن

%، كما بلغت 0.5بز�ادة بلغت �سب��ا    2019/2020مليون فدان عام    3.40، مقابل  2020/2021

اإلنتاج   عـام  مليون ط   9.8كمية  بز�ادة   2019/2020مليون طن عام    9.1مقابل    2020/2021ن 

 .%8.1بلغت �سبـ��ا  

عن  - الصادرة  النشرة  أضافت  املقابل  واإلحصاء و��  العامة  للتعبئة  املركزي  تراجعت ا�جهاز   ،

 1.1محصول األرز خالل نفس الف��ة، حيث بلغت مساحة محصول األرز نحو  املساحة املزروعة ب

بانخفاض بلغـت �سبـتھ   2020/ 2019مليون فدان عام    1.2مقابل    2020/2021مليون فدان عام  

/ 2019مليون طن عام    4.4، مقابل  2021/ 2020مليون طن عام    4.2%، و�لغت كمية اإلنتاج  7.0

 %. 4.5بانخفاض بلغت �سبتھ  2020

 
  2019مليون فدان عام    16.3مقابل    2021/    2020مليون فدان عام  16.4و�جماال بلغ إجما�� املساحة ا�حصولية  

 9.5مقابل    2021/  2020مليون فدان عام    9.6%، و�لغ إجما�� املساحة املن�رعة  0.5بز�ادة بلغت �سب��ا    2020  /

 .%1.5بز�ادة بلغت �سبـ��ا  2020/  2019مليون فدان عام 
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