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 ملیون دوالر خالل یولیو املاضي 593الودائع الدوالریة تتراجع بقیمة  

 % انخفاض يف طلبات شراء الدواجن 40الغرف التجاریة:  

 % فی مارس 7.7% الربع الثاني بدًال من 9.6معدالت البطالة تقفز إلی  
 ملیار جنیه إجمالي حجم مدیونیات شرکات القطاع  45وزیر قطاع األعمال:  

 % من املقررات الشهریة 40تفاقم أزمة األسمدة باملحافظات.. و«الزراعة»: عجز تورید   

 قروش   5«التموین» تخفض وزن رغیف العیش املدعم وتثبت سعره عند   

 % من ینایر حتی یولیو املاضي7.52انخفاض مبیعات حدید التسلیح  

 خالل عامملیون جنیه   993.7مصر لأللومنیوم "تتکبد خسائر تصل لـ  

 

 فی هذا العدد: 

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي

 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـومعلومدیة ـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة
 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 أهم التطورات االقتصادیة 

 تمه�د: 

إىل   16/8يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�

 ، وذلك عىل النحو التايل: 31/8/2020

 

 أوًال: التطورات املالیة 

ي األسب�ع 7.7البورصة ت��ــح  .1
ي ختام أول جلسة �ف

 5/ 16 مل�ار جن�ه �ف

ي األر�اح" �فقد البورصة  .2
ي ختام التعامالتمل�ار  1.7"جيف

 8/ 17 جن�ه �ف

ي ختام تعامالت جلسة منتصف األسب�ع 2البورصة تخ�  .3
 8/ 18 مل�ار جن�ه �ف

ي لبورصة الم��ة تصعد �ف الختام ورأسمالها ا .4
 8/ 19 مل�ار جن�ه 4.5ي��ــح  السو�ق

 8/ 23 مل�ار جن�ه 610. ت��ــح ة لبورصة الم��ا .5

ف  1.9البورصة ت��ــح  .6 ي ختام جلسة اإلثنني
 8/ 24 مل�ار جن�ه �ف

ي مل�ار جن�ها .7
 8/ 25 لبورصة الم��ة تغلق ع� خسارة رأس المال السو�ق

 8/ 26 % بختام جلسة األر�عاء0.07المؤ�ش الرئ��ي للبورصة يهبط  .8

ي األسب�ع 2البورصة ت��ــح  .9
ي ختام أخر جلسة �ف

 8/ 27 مل�ار جن�ه �ف

 8/ 30 مل�ار جن�ه 3.9البورصة الم��ة ت��ــح  .10

ي ل ل تراجع جما�ي  .11
ات ورأس المال السو�ق  8/ 31 مل�ار جن�ه 3.1�فقد  مؤ�ش

 دالالت التطورات املالیة: 

وخاصة املؤرشات  ،  ملستويات قياسية    البورصة املرصية الرئيسية بنهاية شهر أغسطس  ارتفعت مؤرشات

 منذ التدش�.   إليهاالفرعية والتي وصلت ملستويات قياسية مل تصل 

نقاط  ايل  تحول نقاط املقاومة التي وصلت إليها املؤرشات  �كن إرجاع هذا الصعود املستمر ايل  

التي تسود املنطقةاالستقر  ، ساعدها عيل ذلك حالةدعم التهدئة يف ليبيا،  ار  كذلك  و ، السي� بعد 

، والتباطؤ امللحوظ ملنحني إصابات كورنا  االتفاقيات االقتصادية والبينية مع العديد من دول املنطقة

ستمرار ثبات التصنيف االئت�� ملرص من قبل جهات التصنيف العاملية  ا و خالل معظم أيام الشهر،  

. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/4014332
https://www.elfagr.com/4014332
https://www.elfagr.com/4015060
https://www.elfagr.com/4015060
https://www.elfagr.com/4015830
https://www.elfagr.com/4015830
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7/
https://www.elfagr.com/4019427
https://www.elfagr.com/4019427
https://www.elfagr.com/4019908
https://www.elfagr.com/4019908
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b7%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%ae%d8%b3/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b7%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%ae%d8%b3/
https://www.elfagr.com/4021455
https://www.elfagr.com/4021455
https://www.elfagr.com/4022172
https://www.elfagr.com/4022172
https://www.elfagr.com/4024081
https://www.elfagr.com/4024081
https://alborsaanews.com/2020/08/31/1378506
https://alborsaanews.com/2020/08/31/1378506
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للظهور يف جانب املشرتي بعد شهور من    األجانبعيل عودة املستثمرين    باإليجاباثر  كل ما سبق  

 املؤرشات وخاصة املؤرش الرئييس.   أداءيف  إيجابية وجهة نظر  م� وفر  ، تواجدهم يف جانب البيع

البورصة  أال تعاود  ضخ سيولة جيدة يف السوق من قبل فئات املتعامل�    من املتوقع أنه مع استمرار 

التي فشل املؤرش يف اخرتاقها  عاتية  القاومة  املمناطق    السي� بعد تجاوزهاالعريض    داخل النطاقالتحرك  

 املاضية.   شهور 6طيلة 

ايل   الرئييس  املؤرش  أكرب من  الفرعية بصورة  املؤرشات  أداء  الخرباء تحسن  ألفراد  ا أن املرصي�  يفرس 

رغم    والعرب واملؤسسات فقد مالوا للبيع  باألجان  ، أماقد عادوا إىل تكوين مراكز رشائية واملؤسسات  

   تباطؤ نسب مبيعاتهم مقارنة باألشهر املاضية.

املتوالية للمؤرشات  ل  املناسب  توقيتال  املاليون حولن  و املحلليختلف   االرتفاعات  جني األرباح بعد 

استمرار بقاء  واألسعار، ولكن من املؤكد أن ظهور اللون األحمر سيكون حالة استثنائية، ومن املرجح  

 املؤرشات يف املنطقة الخرضاء.

يؤثر بالربع    مل  البطالة  وأنها بسبب  الثا�ارتفاع معدالت  بالبورصة، خاصة  األسهم  أداء  عىل  ، محلياً 

ل عىل البورصة إىل أن تم تخفيضها تدريجياً منذ شهر  اإلجراءات االحرتازية التى ظهر أثرها بالفع

 .تقريباً مع عودة الحياة الطبيعية بجميع أشكالها 

 

 

  

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

ي الدين   اجع إ�  الخار��  مل�ار دوالر �ف مارس  111.3لم� ي�ق

ي خالل مايو   84.8 
 مل�ار جن�ه ز�ادة �ف ودائع القطاع الم��ف

 2020-2019مل�ار جن�ه خالل  1.1ي��ــح  "تنم�ة الصادرات" 

اجع بق�مة   ي  593الودائع الدوالر�ة ت�ق
 مليون دوالر خالل يوليو الما�ف

   دالالت القطاع النقدي:

 : ملیار دوالر فی مارس   111.3ملصر إلی   الخارجيتراجع الدین 

تقريرا حول الدين الخارجي حتى نهاية مارس املايض، وجاءت أهم النقاط يف هذ   أصدر البنك املركزي

 التقرير ك� ييل:

مليار دوالر ىف ديسمرب    112.67مليار دوالر ىف مارس مقابل    111.3ملرص إىل    الخارجي تراجع الدين   

مليار    7.87مليار دوالر مقابل    6.7بدعم من تراجع القروض والتسهيالت قص�ة األجل إىل    2019

 دوالر ىف ديسمرب.

مليار دوالر ىف الشهور    13.7مليار دوالر خالل الربع املنتهى ىف مارس ونحو    6.8وسددت مرص   

 فوائد.  والباقيمليار دوالر أقساط  10.56، تشمل املايلالتسعة األوىل من العام 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/08/31/1378644
https://alborsaanews.com/2020/08/31/1378651
https://alborsaanews.com/2020/08/30/1378138
https://alborsaanews.com/2020/08/30/1378138
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-593-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/
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الدين    مؤرشات  املحىل    الخارجيوتحسنت  للناتج  كنسبة  مقابل  31.7إىل    اإلج�يلفانخفض   %

 .دوالر  1040دوالراً مقابل  1027ك� تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي إىل ، .33.5%

% ىف  31% مقابل  57.8كنسبة للصادرات السلعية والخدمية ا إىل    الخارجيخدمة الدين    رتفعتا 

ياحة خالل الربع األول من العام متأثرة بتداعيات الس  إيراداتذلك إىل انخفاض    وديسمرب ويعز 

 .تفىش ف�وس كورونا عاملياً 

  10.3% من الدين الخارجي بعدما سجل  9.2قص� األجل إىل    الخارجيوانخفضت نسبة الدين   

 مليار دوالر.   11.3مليار دوالر مقابل 

قص� األجل    الخارجين  % من الناتج املحىل. و�ثل الدي17.2الحكومي إىل    الخارجيوتراجع الدين   

  اإلج�يل % من  54.3الحكومى عىل    الخارجياالحتياطيات، في� يستحوذ الدين    صايف% من  25.7

 الدين الخارجي. 

مليار دوالر،    61.4مليار دوالر بدالً من    60.4تراجعت القروض عىل الحكومة مليار دوالر لتسجل   

في� استقرت    ،مليار دوالر قروض  40.3ات ومليار دوالر سند  20جميعها ديون طويلة األجل ما ب�  

 مليار دوالر ديون قص�ة األجل.  2.59مليار دوالر بينها  27.78الديون عىل البنك املركزي عند 

  2.58مليار دوالر تنقسم إىل    8.7مليار دوالر مقابل    8.25عىل البنوك إىل    الخارجي وانخفض الدين   

مليار دوالر قروض طويلة األجل    5.66مليار دوالر، و  3.34مليار دوالر ديون قص�ة األجل مقابل  

 مليار دوالر.  5.4مقابل 

مليار    4.75مليار دوالر مقابل    5.13ص�ة األجل للقطاعات األخرى إىل  قالتسهيالت التجارية    توزاد 

  9.9مليار دوالر مقابل    9.7دوالر في� انخفضت القروض طويلة األجل عىل تلك القطاعات إىل  

 . ملياراً 

تجدر اإلشارة ايل أن األرقام السابقة ال تأخذ يف اعتبارها العديد من القروض التي حصلت عليها   

مليار دوالر، وقرض    8مرص خالل الفرتة األخ�ة، وعيل رأسها قريض صندوق النقد الدويل بقيمة  

والعديد    مليار دوالر من البنك األفريقي، عالوة عىل بيع سندات بخمسة مليارات دوالر،  3.5بقيمة  

من القروض الصغ�ة األخرى، وهذا يعني أن الرقم املعلن بنهاية مارس ال يعرب إطالقا عن واقع  

 القروض الخارجية املرصية. 

 

  

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

ائب ورسوم بجمارك الدخ�لة والسخنة خالل يوليو  2.8المال�ة: تحص�ل  .1  مل�ار جن�ه �ف

ي المال�ة: عجز موازنة العام  .2
ي لم يتأثر باالعتماد  الما�ف

 مل�ار جن�ه 80بنحو  اإلضا�ف

 مليون جن�ه للقوى العاملة �ف يوليو لمنحة العمالة غ�ي المنتظمة  500�ف  .3

 لعل�ي مل�ار جن�ه للبحث ا 60.4و العا�ي مل�ار جن�ه للتعل�م  122وز�ر المال�ة: تخص�ص  .4

 مليون دوالر ز�ادة باستثمارات األجانب �ف أذون الخزانة خالل يونيو  750 .5

 دالالت املالیة العامة: 

 ملیار جنیه یلع قیمة العجز الکلي للموازنة:  80تأثر االعتماد اإلضايف بقیمة 

  إضايفاعت�د    ، بفتح2020  –  2019نفى وزير املالية، تأثر قيمة العجز الكىل ىف العام املايل السابق   

ق عليه    ٨٠مبوازنة نفس العام، بنحو   موضحاً أن وزارة    مؤخراً، مليار جنيه وفقاً للقانون الذي صدَّ

راءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية  املالية اتخذت العديد من اإلج

 جديدة خالل السنوات املقبلة 

ىف تنفيذ بعض اإلجراءات التى تُسهم ىف خفض    املايض  املايلملوازنة العام    اإلضايفساعد االعت�د   

م التالية من  واألعوا  الحايل  املايل تكلفة خدمة دين أجهزة املوازنة العامة بشكل كب� خالل العام  

خالل االستفادة من انخفاض سعر الفائدة عىل أدوات الدين املحلية مقارنة باألسعار السائدة ىف  

األعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إىل اإلرساع ىف فض جزء كب� من  

اقة املتجددة؛ مبا يتسق مع  البرتول والرثوة املعدنية، والكهرباء والط  وزاريتالتشابكات املالية مع  

جهود الدولة لتحقيق اإلدارة الرشيدة للتعامالت املالية ب� مختلف الجهات الحكومية وتخفيف  

 العبء عن كاهل املالية العامة 

أيضا إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية    اإلضايفتم من خالل هذا االعت�د   

قبل موعد استحقاقها عىل ضوء االنخفاض الكب� يف أسعار الفائدة   الكوبون» لبعض البنوك املحلية

 عىل األوراق املالية املحلية. 

وكذلك متت إعادة إصدار معظم املبالغ املستحقة لهذه البنوك املحلية ىف شكل سندات   

٪، مبا يُسهم ىف خفض  ٦جديدة ملدة تزيد عىل عام� وبأسعار فائدة أقل من السندات القامئة بنحو  

تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة املوازنة العامة، والعمل عىل إطالة عمر الدين؛ مبا يُساعد عىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/08/21/1375884
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%89-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d8%a3/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d8%b1%d9%81-500-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/
https://alborsaanews.com/2020/08/22/1375962
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وىف   البرشية  والتنمية  االجت�عية  الح�ية  برامج  بتمويل  تسمح  إضافية  مالية  مساحة  خلق 

 الصحة والتعليم.   منظومتيمقدمتها: تطوير 

من إج�يل املرصوفات من املؤكد أن يؤثر  %  8وأخ�اً �كن القول إن هذا االعت�د الذي يشكل   

عىل العجز الكيل، إال إذا كانت الحكومة حققت بعض الوفورات من بنود أخري عوضت ذلك،  

املستوي  والغاز عىل  البرتول  أسعار  انخفاض  الوفورات جاءت من  أن معظم هذه  املرجح  ومن 

 ها بأسعار مرتفعة.العاملي، وأن الحكومة تربحت من املواطن� بعد تصميمها عىل بيع

 

  

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

ي    %10 .1
 صادرات م� الزراع�ة بنها�ة العام انخفاضا متوقعا �ف

ي خالل    37.6“اإلحصاء”:   .2  سنوات  5مل�ار دوالر ق�مة الصادرات الم��ة لدول االتحاد األوروي�

" "المواد العازلة"صادرات  مليون دوالر  13.188 .3  شهور  6خالل  و"المواس�ي

 مل�ار دوالر سن��ا 4.2 م� �ستورد مال�س ومنسوجات بـ .4

ام�ك”  مليون دوالر صادرات األدوات الصح�ة  112 .5  2020خالل النصف األول من  “والس�ي

 2020ترك�ا �ستحوذ ع� النص�ب األ��� من صادرات الزجاج خالل النصف األول من  .6

ول�ة  توقعات .7 اد م� من المواد الب�ق اجع است�ي  الحا�ي  الما�ي % العام 17.1ب�ق

 مل�ار دوالر صادرات م� من الحاصالت الزراع�ة 2 .8

 2019مل�ار م�ق مكعب خالل  4.5صادرات م� من الغاز ترتفع بأ��� من الضعف لتصل إ�  .9

كسور  التجارير حجم التبادل مل�ار دوال  3.5: التجاريجهاز التمث�ل  .10 ف م� ودول الم�ي  بني

 دالالت القطاع الخارجي

 : الصادرات املصریة لدول االتحاد األوروبيتطور  

العامة واإلحصاءأصدر    للتعبئة  التجارية املرصية مع    الجهاز املركزي  املعامالت  بيانا حول تطور 

 ييل:دول االتحاد األورويب، وجاءت اهم بيانات هذا البيان ك� 

مليار دوالر خالل خمس سنوات، وبلغت   37,6سجلت الصادرات املرصية لدول االتحاد األورويب   

  7,7%، وسجلت  5,3رتفاع قدرها  ابنسبة    2015مليار دوالر عام    5,7مقابل    2016مليار دوالر  6

ارتفاع قدرها    2017مليار دوالر عام   مليار دوالر عام    9، وبلغت  2016% عن عام  28,3بنسبة 

ارتفاع قدرها    2018 بنسبة   2019مليار دوالر عام    9,2، وسجلت  2017% عن عام  17,9بنسبة 

 .2018% عن عام 1.7ارتفاع قدرها 

وتش� بيانات اإلحصاء إىل أن إيطاليا احتلت املرتبة األوىل يف قامئة أعىل عرش دول باالتحاد   

مليار    1,5الر، تليها اململكة املتحدة  مليار دو   1,7بقيمة    2019األورويب است�اداً من مرص خالل عام  

مليون دوالر، ثم    707,5مليون دوالر، ثم اليونان    893,5سبانيا مليار دوالر، ثم مالطا  إ دوالر، ثم  

أملانيا    655,1فرنسا   ثم  دوالر،  ثم هولندا    611,1مليون  دوالر،  ثم    536,5مليون  مليون دوالر، 

 مليون دوالر.   202,9يا وأخ�اً سلوفاك ، مليون دوالر  345,5بلجيكا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almalnews.com/%10-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://alborsaanews.com/2020/08/21/1375930
https://alborsaanews.com/2020/08/20/1375779
https://alborsaanews.com/2020/08/19/1375675
https://alborsaanews.com/2020/08/16/1374557
https://alborsaanews.com/2020/08/16/1374557
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://alborsaanews.com/2020/08/24/1376297
https://almalnews.com/2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15376?.lang=tr-TR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAACoAzqudDe3EdNYH3AT43pf5IZCVi5KA-NWL7i6xe9HLFRikJujVnlPGYdbFgJcQ3C28vdUbgy9yGVC17KrOEzpCl4DsAn5FlmclNq4RxH6aBExRBSObNtltB7aoq2LbJ6EAIjdN52sXm2waI4r4kcZ4hXxzYEvlBaTeRFnIaLNc#tldr-story-02
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15376?.lang=tr-TR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAACoAzqudDe3EdNYH3AT43pf5IZCVi5KA-NWL7i6xe9HLFRikJujVnlPGYdbFgJcQ3C28vdUbgy9yGVC17KrOEzpCl4DsAn5FlmclNq4RxH6aBExRBSObNtltB7aoq2LbJ6EAIjdN52sXm2waI4r4kcZ4hXxzYEvlBaTeRFnIaLNc#tldr-story-02
https://alborsaanews.com/2020/08/27/1377549
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وجاء الوقود واملنتجات البرتولية ومنتجات الصناعات االستخراجية عىل رأس قامئة الصادرات املرصية  

% من إج�يل صادرات مرص لهذه الدول  37,2مليار دوالر وبنسبة    3,4لدول االتحاد األورويب بقيمة  

%، ثم املنتجات  16,3مليار دوالر بنسبة    1,5الكي�وية والبالستيك  ، تليها املنتجات  2019خالل عام  

%، ثم الخيوط واأللياف النسيجية  12,9مليار دوالر بنسبة    1,2الحيوانية والنباتية واملرشوبات والتبغ  

واملالبس   والنسيج  الغزل  بنسبة    965,5ومنتجات  دوالر  اآللية  10,5مليون  واألجهزة  اآلالت  ثم   ،%

مليون دوالر   595%، ثم املنتجات املعدنية 10مليون دوالر بنسبة  922,4ومعدات النقل  والكهربائية

والزجاج  6,5بنسبة   والخزف  واألحجار  الرخام  مصنوعات  ثم  بنسبة    %307,8،  دوالر  %،  3,3مليون 

 .%.1,8مليون دوالر بنسبة  166,7وأخ�اً املطاط والجلود واألخشاب واملواد النباتية والورق 

 ت بتراجع واردات مصر من املواد البترولیة: توقعا

 السوق   احتياجات  لسد  البرتولية  واملشتقات  الخام  الزيت  من   مرص  است�اد  تراجع  برتولية   مصادر  درتق

 العام  خالل املستوردة الكميات عن  % 17.1 برتاجع طن  مليون 18.4 إىل  الجاري املايل العام خالل املحىل

 .املايض 

 واملشتقات  الخام  الزيت  من   طن  مليون  22.2  بـ  املايض  العام  خالل  املستوردة  الكميات  املسئول  وقدر

 .البرتولية

 فقد   البرتولية  املواد  است�اد  ىف  تراجعاً   يشهد  الذى  التوايل  عىل   الثا�  العام  بذلك  سيكون  الحايل  املايل  العام 

 خالل  طن  مليون  22.2  إىل  بقاألس  العام  خالل  طن  مليون  28.4  من  املايض  املايل  العام  االست�اد  تراجع

 .املايض  العام

  اإلنتاج   خطوط   عىل  جديدة  حقول  ربط  عمليات  ىف   البرتول  وزارة  سياسة  إىل  االست�اد  ىف   الرتاجع  ويُعزى

 .للطاقة  املختلفة  االقتصادية القطاعات استهالك ويغطى اإلنتاج يرفع مبا

  املايل   العام  طن  مليون  34.65لـ  تكثفاتوامل  الخام  الزيت  من  إنتاجها  زيادة  البرتول  وزارة  وتستهدف

 .املايض املايل العام خالل املتوقع عن 11بزيادة% الجاري

 مقابل  دوالر  مليار  13.1  نحو   إىل  املايض  العام  خالل  االست�اد  تكلفة  خفض  البرتول  وزارة  استهدفت 

 .األسبق العام خالل دوالر مليار 16.1

  يومياً   الغاز  من  مكعبة  قدم  مليار  3.2  إضافة  إيجاس  الطبيعية  للغازات  القابضة  الرشكة  وتستهدف

 اإلنتاج،  وزيادة  الطبيعي  االنخفاض  معدل  تعويض  ىف   يساهم  م�   ،2022  بحلول  املحىل  اإلنتاج   عىل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 .الجمهورية  أنحاء  ىف املختلفة االمتياز مبناطق  طبيعي  غاز مرشوعاً  15 نحو تنمية نفيذت املخطط ومن

وتنفذ عدة رشكات أجنبية البحث عن اكتشافات برتولية جديدة ىف عدة أماكن ىف البحر املتوسط ودلتا  

تصدير عرب  ت إنتاج الغاز والتوسع ىف الالنيل والصحراء الغربية والرشقية وخليج السويس لزيادة معدال 

 .مصانع اإلسالة وخط األردن 

 :صادرات مصر من الحاصالت الزراعیة

،  مرص من الحاصالت الزراعيةتقريرا حول صادرات  الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات    أصدرت

 وجاءت أهم البيانات يف هذا التقرير ك� ييل: 

نحو    الزراعية  الحاصالت  الفرتة من    15ومليار    2سجلت صادرات مرص من  مليون دوالر خالل 

  .2020إىل نهاية يونيو  2019سبتمرب 

إليها نحو    احتلت دول االتحاد األوروىب املرتبة األوىل من حيث القيمة وسجلت صادرات مرص 

 .ألف طن 971مليون دوالر، بكميات بلغت  694

مليون طن،    1.559يات  مليون دوالر، بكم  663سجلت صادرات مرص الزراعية إىل الدول العربية    - 

 .2020إىل نهاية يونيو  2019خالل الفرتة من سبتمرب 

مليون    369سجلت صادرات مرص من الحاصالت الزراعية لدول أوروبية خارج االتحاد األوروىب    - 

  25وأسرتاليا، مبقدار  األم�كت�مليون دوالر إىل دول   32ألف طن، ووصلت إىل  757دوالر، مبقدار 

 .ألف طن

  23ت  ألف طن، في� بلغ  413مليون دوالر، مبقدار    233سجلت صادرات مرص إىل دول آسيا    - 

 .ألف طن  32مليون دوالر إىل دول إفريقيا، بواقع 

 ملیون دوالر تراجعًا بسبب کورونا  100

مليون دوالر ىف الصادرات   100للحاصالت الزراعية، إن هناك تراجعا بنحو  التصديريرئيس املجلس   رصح

الـ   الرتاجع إىل  .التصديريأشهر األوىل من املوسم    10خالل   جائحة كورونا،  وأرجع رئيس املجلس، هذا 

 التصديريويبدأ املوسم  .إضافة إىل قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات

 .التايلللحاصالت الزراعية ىف شهر سبتمرب ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام 

أشهر اعتباراً    3وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات ملدة  

من تاريخ نرش القرار بالوقائع املرصية ىف مارس املايض، تالها بعد ذلك قرار جديد باستمرار وقف  

من تاريخ صدور القرار يونيو    أشهر اعتبارا   3الفول والعدس فقط ملدة    صنفيتصدير البقوليات من  

 .املايض 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 2019% خالل الفرتة من سبتمرب  1.5يشار إىل أن صادرات مرص من الحاصالت الزراعية انخفضت بنسبة  

مليار دوالر خالل نفس الفرتة من املوسم    1.354مليار دوالر، مقابل    1.333، لتصل إىل  2020إىل مارس  

 .للحاصالت الزراعية  التصديري، وفق تقرير سابق للمجلس 2019/2018 التصديري

دولة وتكتل حول العامل، من بينها الدول الخليجية ودول االتحاد األوروىب وغ�ها،    80ر مرص إىل حواىل  وتصدّ 

 .سنوات 5ك� تصدر الحاصالت الزراعية إىل الص� منذ 

 صادرات مصر من الغاز ترتفع بأکثر من الضعف

،  طاقة العاملية (يب دي إف)لل  السنوي رشكة يب يب الربيطانية إلنتاج البرتول تقريرها اإلحصايئ    نرشت

 وتضمن بالنسبة ملرص ما ييل:

، 2019مليار مرت مكعب خالل    4.5صادرات مرص من الغاز بأكرث من الضعف لتصل إىل    تتفعار   

مليار مرت مكعب من الصادرات ذهبت    1.7، وذكر التقرير أن 2018مقارنة مبلياري مرت مكعب يف  

الباسيفيكية  إىل أوروبا، بين� استقبلت آسيا والدو  مليار مرت مكعب يف مقدمتها باكستان    2.7ل 

 مليون مرت مكعب.  900بنحو 

مقارنة بنحو   2019مليار مرت مكعب بنهاية    64.9ارتفع إنتاج مرص من الغاز الطبيعي ليتخطى   

 سنوات.  10، وهو أعىل مستوى منذ أكرث من 2018مليار مرت مكعب بنهاية  58.6

% عىل أساس 82.7والذي قفز بنسبة  2019ا من الطاقة املتجددة يف ضاعفت مرص إنتاجها تقريب  

% خالل العرش  14.3وات ساعة، وهي قفزة كب�ة مقارنة مبتوسط الزيادة البالغ    ت�ا   6.5سنوي إىل  

 سنوات السابقة.  

مقارنة  ت�ا وات ساعة،    3.7% العام املايض ليصل إىل  145وارتفع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة   

% عىل أساس سنوي  37.5. وزاد أيضا إنتاج طاقة الرياح بنسبة  2018ت�ا وات ساعة يف    1.5بحوايل  

 ت�ا وات ساعة العام املايض.  2.8إىل  2018ت�ا وات ساعة يف   2.0من 

ألف    743% ليبلغ  1.8وتراجع استهالك املركبات الهيدروكربونية: انخفض استهالك البرتول بنسبة   

ألف برميل يوميا. وانخفض استهالك الغاز    686% ليبلغ  1.9يا، في� تراجع اإلنتاج بنسبة  برميل يوم

مليار    64.9% ليبلغ  11مليار مرت مكعب سنويا، في� ارتفع اإلنتاج بنحو    58.9% ليبلغ  1.1بنسبة  

 مرت مكعب سنويا. 

، 2019مليون طن يف    217.4% لتسجل  1.7وانخفضت انبعاثات الكربون يف مرص بنسبة   

 2008% خالل السنوات العرش من  2.6وهو تراجع ملحوظ عن متوسط الزيادة السنوي البالغ نحو  

يقارب  2018وحتى   التوريدات  باملحافظات.. و«الزراعة»: عجز  األسمدة  أزمة  تفاقم  % من 40. 

 املقررات الشهرية 

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

اء الدواجن40لغرف التجار�ة: ا .1 ي طلبات �ش
 .% انخفاض �ف

ي 9.6إ�  "البطالة"�قفز بمعدالت   "كورونا" .2
 % �ف مارس7.7بدً� من  % ال��ــع الثايف

كات القطاع  45وز�ر قطاع األعمال:   .3  مل�ار جن�ه إجما�ي حجم مديون�ات �ش

وع  1.2  .4  "دالجد� يالواد"�ف  "لحامض الفوسفور�ك ر "أبو طرطو مل�ار دوالر استثمارات م�ش

أزم .5 �قارب  تفاقم  التور�دات  و«الزراعة»: عجز  بالمحافظات..  األسمدة  المقررات 40ة  من   %
 الشه��ة 

 قروش  5التم��ن» تخفض وزن رغ�ف الع�ش المدعم وتثبت سعرە عند « .6

كات ع� تقل�ص خطط .7 ي مجال الطاقة الشمس�ة تخمة الفائض من ال�ه��اء تج�� ال�ش
 ها �ف

"التعل�م "  .8  جامعات أهل�ة  4مل�ار جن�ه استثمارات إ�شاء  40: العا�ي

اجع  "أبوق�ي لألسمدة"أر�اح  .9  2020-2019مل�ار جن�ه خالل  2.6% إ� 15ت�ق

 سنوات  5خالل  "السكك الحد�د�ة"مل�ار جن�ه ق�مة إيرادات  9.5اإلحصاء:  .10

  1.8: "لزراعة"ا .11
�
 مليون طن إجما�ي إنتاج م� من األسماك سن��ا

ي 7.52تسليح انخفاض مب�عات حد�د ال .12
 % من يناير حيق يوليو الما�ف

 مليون جن�ه خالل عام  993.7تتكبد خسائر تصل لـ  م� لأللومنيوم"" .13

   دالالت القطاع الحقیقي:

 من العام الحالي:  ارتفاع معدل البطالة خالل الربع الثاني

ي المركزي للتعبئة الع  ��ش الجهاز 
يونيو)    –(أب��ل    امة واإلحصاء نتائج بحث القوى العاملة لل��ــع الثايف

: 2020لعام   ، وجاء ف�ه ما ��ي

% من إج�يل قوة العمل  9.6ليبلغ    2020أعلن ارتفاع معدل البطالة خالل الربع الثا� من    

لربع امل�ثل  % عن ا2.1قدره    وبارتفاع%،  1.9% ىف الربع األول من العام الجاري بارتفاع  7.7مقابل  

 .من العام املايض

الرتفاع بسبب تداعيات جائحة ف�وس كورونا املستجد واتخاذ الحكومة  اوأرجع الجهاز   

وحظر   جزئياً  املحالت  وغلق  الط�ان  حركة  وتعليق  املدارس  تعليق  من  االحرتازية  اإلجراءات 

 .املواصالت خالل ساعات الليل، وغ�ها من اإلجراءات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/4018522
https://www.elfagr.com/4018522
https://alborsaanews.com/2020/08/17/1374970
https://almalnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ab/
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15376?.lang=tr-TR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAACoAzqudDe3EdNYH3AT43pf5IZCVi5KA-NWL7i6xe9HLFRikJujVnlPGYdbFgJcQ3C28vdUbgy9yGVC17KrOEzpCl4DsAn5FlmclNq4RxH6aBExRBSObNtltB7aoq2LbJ6EAIjdN52sXm2waI4r4kcZ4hXxzYEvlBaTeRFnIaLNc#tldr-story-02
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15376?.lang=tr-TR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAACoAzqudDe3EdNYH3AT43pf5IZCVi5KA-NWL7i6xe9HLFRikJujVnlPGYdbFgJcQ3C28vdUbgy9yGVC17KrOEzpCl4DsAn5FlmclNq4RxH6aBExRBSObNtltB7aoq2LbJ6EAIjdN52sXm2waI4r4kcZ4hXxzYEvlBaTeRFnIaLNc#tldr-story-02
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15376?.lang=tr-TR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAACoAzqudDe3EdNYH3AT43pf5IZCVi5KA-NWL7i6xe9HLFRikJujVnlPGYdbFgJcQ3C28vdUbgy9yGVC17KrOEzpCl4DsAn5FlmclNq4RxH6aBExRBSObNtltB7aoq2LbJ6EAIjdN52sXm2waI4r4kcZ4hXxzYEvlBaTeRFnIaLNc#tldr-story-02
https://alborsaanews.com/2020/08/18/1375365
https://alborsaanews.com/2020/08/30/1378164
https://alborsaanews.com/2020/08/30/1378164
https://alborsaanews.com/2020/08/28/1377728
https://alborsaanews.com/2020/08/25/1376960
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-7-52-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%ad/
https://www.elfagr.com/4020618
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  24.1لينخفض عدد املشتغل� إىل    الثا�مليون شخصا فقدوا وظائفهم ىف الربع    2.7وقال الجهاز إن   

 .مليون شخصا ىف مارس 24.8مليون شخصا ىف يونيو مقابل 

التى فقدت أكرب عدد من املشتغل� بسبب جائحة كورونا، جاء    االقتصاديةوعن أهم األنشطة   

، ثم نشاط  الثا�ألف مشتغل خالل الربع    624رتبة األوىل ليفقد  نشاط تجارة الجملة والتجزئة يف امل

ألف   469بنحو    واإلقامة ألف مشتغل، ونشاط خدمات الغذاء    569الصناعات التحويلية ويفقد  

أالف مشتغل، وأخ�ا نشاط التشييد والبناء وليفقد    309مشتغل، ك� فقد النقل والتخزين نحو  

 .2020من عام  ثا� الألف مشتغل خالل الربع  288نحو 

  29.008مليون فرد مقابل    26.689إىل    الثا�وتراجع حجم قوة العمل بشكل ملحوظ ىف الربع   

  ت الحرض سجل%؛ الفتا إىل أن قوة العمل ىف  8مليون فرد خالل الربع األول بنسبة انخفاض مقدارها  

 .مليون فرد  14.872مليون فرد بين� بلغت ىف الريف  11.817

  3.943مليون فرد بين� بلغت لإلناث    22.746ى النوع، بلغ حجم قوة العمل للذكور  أما عىل مستو  

 .مليون فرد 

مليون    1.934قوة العمل (  إج�يل% من  9.6مليون متعطل بنسبة    2.574وبلغ عدد املتعطل�   

ألف    338بارتفاع قدره    2020مليون متعطل ىف الربع األول    2.236ألف إناث) مقابل    640ذكور،  

ألف متعطل عن الربع امل�ثل من العام السابق بنسبة    480%، وبارتفاع قدره  15.1ل بنسبة  متعط

22.9%. 

الذكور ىف قوة العمل ىف   إج�يل% من  8.5وتضاعف معدل البطالة ب� الذكور تقريبا ليصل إىل   

�ثل من  % يف الربع امل4.2% يف الربع األول مقابل  4.5من العام الجاري بين� كان    الثا� الربع  

 .العام السابق

اإلناث ىف قوة العمل ىف الربع    إج�يل% من  16.2ىف املقابل انخفض معدل البطالة ب� اإلناث إىل   

% يف الربع امل�ثل من  22.4% يف الربع األول من العام الجاري مقابل  21.9املذكور، بين� كان  

 .العام السابق

قلیص خططها يف مجال الطاقة  تخمة الفائض من الکهرباء تجبر الشرکات یلع ت

 الشمسیة: 

الطاقة    الرتكيز عىل مرشوعات  القابضة،  القلعة  لرشكة  التابعة  عربية  طاقة  تعتزم رشكة 

ب�   ترتاوح  بقدرة  مرص  يف  الصغ�ة  إذ    10-2الشمسية  املقبل�،  العام�  خالل    تبطئ ميجاوات 

امل املتجددة يف ضوء وفرة  الطاقة  اعت�دها عىل مصادر  الكهربائية  الحكومة  الطاقة  عروض من 

 املولدة،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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التجارية    واملبا�  املصانع  أسطح  فوق  الشمسية  الطاقة  محطات  مرشوعات  يف  سيكون  النمو 

 ميجاوات.  15-5واملرشوعات املحلية الصغ�ة واملرشوعات الزراعية غ� املوصلة بالشبكة يف نطاق  

   .فائض إنتاج الكهرباء تسبب يف تغي� االتجاه 

جيجاوات. ويبلغ    15 من دولة تعا� عجزا يف الكهرباء إىل دولة تحقق فائضا يزيد عن  مرص  تتحول 

وبذلك    جيجاوات فقط.  35جيجاوات، في� يصل االستهالك إىل    50إنتاج مرص من الكهرباء حاليا  

للكث� من    لطاقة املتجددةا  اتدفعت تخمة الطاقة املولدة الحكومة بالفعل إىل إلغاء مرشوعفقد  

 ، فضال عن وضع سقف ملرشوعات أخرى قيد اإلنشاء.كات التي تعمل يف املجالالرش 

وتجدر اإلشارة هنا إىل عشوائية اتخاذ القرارات بشأن الطاقات التوليدية الجديدة، والتي تسببت   

يف تخمة املعروض ومبا يزيد عن القدرة االستيعابية للسوق املحيل، وعدم القدرة عيل فتح أسواق  

للتصدير، مبا يؤثر سلبيا ليس فقط عىل مرشوعات الطاقة الجديدة واملتجددة، ولكن يعد إهدارا  

تكاليف   العام يف  املال  إهدار  املرشوعات، عالوة عىل  إلقامة هذه  الخارج  املقرتضة من  لألموال 

 صيانة تلك املحطات. 

 

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