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 ملیون دوالر قرض من البنك الدولي لدعم تحسین جودة البیئة200 

 % 17.2نمو الحصیلة الضریبیة من املرتبات بمعدل   

 أشهر 9ملیون جنیه خالل   347.7خسائر“مصر لأللومنیوم”  

 ملیار جنیه   88دیون السکة الحدید نحو  

 2021%  فقط فی 2.5صندوق النقد: نمو الناتج املحلی اإلجمالی ملصر  

يف    املشترکین  املشتغلین  نسبة  تراجع  بنسبة  اإلحصاء":  التأمینات 

44.7 % 

 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"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 عاشـــورخالد 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

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

النصف الثا� من شهر إبريل  يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل  
 ، وذلك عىل النحو التايل:2021

 أوًال: التطورات املالیة: 

 18/4سيولة ارتفاع ج�عي ملؤرشات البورصة بالختام رغم تراجع ال .1
 19/4 %0.8البورصة تنهي تعامالتها عىل ارتفاع ج�عي والرئييس يصعد  .2
 20/4مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثالثاء  23.4البورصة تربح  .3
 21/4مليار جنيه يف ختان جلسة األربعاء 2.1البورصة تربح  .4
 22/4تباين مؤرشات بورصة مرص بالختام .. و"الرئييس" يرتاجع وحيداً  .5
 25/4% 2.4يقفز   70مليار جنيه، ومؤرش إيجي إكس  2البورصة تربح  .6
 26/4مليار جنيه يف ختام تعامالت جلسة اإلثن�   4.9البورصة املرصية تخرس  .7
 27/4ارتفاع ج�عي ملؤرشات البورصة املرصية يف ختام تعامالت اليوم  .8
 28/4مليار جنيه   4البورصة تنهي تعامالت اليوم عىل خسائر بقيمة  .9

 

 دالالت التطورات املالیة: 

جحت البورصة املرصية يف إنهاء تعامالت شهر إبريل الجاري عىل مكاسب وإن كانت محدودة رغم الهبوط  ن
من الشهر بفعل عمليات املضاربة الحادة عىل األسهم خاصة الصغ�ة    األولالحاد الذي تعرضت له يف النصف  

الس أداء  أثرت عىل  التي  اإلقليمية  األوضاع  باإلضافة إىل  منها،  األول� من  واملتوسطة  األسبوع�  وق خالل فرتة 
وذكر التقرير الشهري للبورصة املرصية، أن رأس املال السوقي ألسهم الرشكات املقيدة بالبورصة قد أنهى    .الشهر

  649.9مليار جنيه مقابل    650.7مليون جنيه ليصل إىل    800تعامالت شهر إبريل عىل مكاسب محدودة بلغت  
 .%0.1لذي سبقه بزيادة مل تتجاوز نسبتها مليار جنيه يف نهاية مارس ا

وتباين أداء مؤرشات السوق الرئيسية والثانوية خالل الشهر، حيث أغلق مؤرش البورصة الرئييس (إيجي إكس  
نقطة، يف ح� ارتفع مؤرش    10475.26يف املائة مسجال    0.88) تعامالت إبريل عىل انخفاض طفيف نسبته  30

 .نقطة 2058.98% مسجال 4.5) بنسبة 70يجي إكساألسهم الصغ�ة واملتوسطة (إ 

مليار جنيه، في� بلغت كمية التداوالت   65.8وأوضح التقرير أن إج�يل قيمة التداوالت خالل شهر إبريل بلغت  
% من  37.1ألف صفقة بيع ورشاء، واستحوذت سوق األسهم عىل    713مليار جنيه منفذة من خالل    10.4

 .%62.9الت سوق السندات التعامالت يف ح� مثلت تعام 

% من إج�يل التعامالت بين� استحوذ األجانب عىل نسبة  80.1واستحوذت تعامالت املرصي� عىل نسبة  
 .% وذلك بعد استبعاد الصفقات 6.8% والعرب عىل  13.1

البورصة حققت مكاسب قوية خالل تعامالت األسبوع املايض، وربح رأس�ل السوقي    أن من الجدير بالذكر  
بعد سلسلة    39.8 الطبيعي  بالصعود  ما وصف  اقرتب    االنخفاضات مليار جنيه، وهو  والتي  املتتالية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagronline.com/4184898
https://www.elfagronline.com/4184898
https://www.elfagronline.com/4185754
https://www.elfagronline.com/4185754
https://www.elfagronline.com/4186458
https://www.elfagronline.com/4186458
https://www.elfagronline.com/4187150
https://www.elfagronline.com/4187150
https://www.elfagronline.com/4187901
https://www.elfagronline.com/4187901
https://www.elfagronline.com/4189902
https://www.elfagronline.com/4189902
https://www.elfagronline.com/4190642
https://www.elfagronline.com/4190642
https://www.elfagronline.com/4191389
https://www.elfagronline.com/4191389
https://www.elfagronline.com/4192148
https://www.elfagronline.com/4192148
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  واستعاد املناطق    هذهنقطة، حيث تم تكوين مراكز رشائية يف    10200املؤرش خاللها من مستوي الدعم الهام عند  
 .ةنقط  10600وصعد ايل املستويات السابق ذكرها بالقرب من مستوي  توازنهاألداء 

مر بها السوق خالل الفرتة    التيعملية التصحيح العنيفة    انتهاءرمبا يش� الصعود الكب� يف األسبوع األخ� ايل  
مزيد من السيولة وتفاعل غالبية   ويعقبهالسابقة، ومن التوقع أم يكون األداء ككل أكرث إيجابية يف الفرتة القادة،  

والتي سوف تكون سبب    األعىل األسهم مع هذا األداء اإليجايب وخاصة األسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي  
 .ئييس رئييس يف ارتفاع املؤرش الر 

  ثانیًا: القطاع النقدي:

 املايض تريليون جنيه بنهاية مارس  5.13ارتفاع السيولة املحلية إىل   .1
 2021ار جنيه خالل الربع األول من ملي  3.87لـ ارتفاع حجم الودائع ىف البنوك  .2
 مليون دوالر من البنك الدويل لدعم مرص يف تحس� جودة البيئة 200 .3
 تريليون جنيه والقروض تقرتب من تريليون  2تتخطى  األهيلمحفظة ودائع البنك  .4

 دالالت القطاع النقدي:

مليار جنيه خالل الربع األول من    288.85املرصى، عن أن السيولة املحلية ارتفعت بقيمة    املركزي كشف البنك  
إىل    2021  الجاريالعام   مارس    5.135لتصل  بنهاية  بنهاية    4.920مقابل    املايضتريليون جنيه  تريليون جنيه 

مليار جنيه،    168.44انعكست ھذه الزیادة يف �و أشباه النقود بنحو  ، وقد  .%5.9بنمو نسبته    2020ديسمرب  
 .شهور من العام الحايل  3ل أول  % خال4جنیه مبعدل    مليار  45.8مبقدار   (M1) %، واملعروض النقدي4.45مبعدل  

بالعملة املحلیة بنحو   الجاریة  الودائع غیر  النقود محصلة الرتفاع  الزیادة يف أشباه  مليار جنيه   172.9جاءت 
فجاءت  5.53ومبعدل �و   النقدي  املعروض  الزیادة يف  أما  املحلیة    نتيجة%،  بالعملة  الجاریة  الودائع  لتصاعد 

مليار جنيه، مبعدل   15.63%، والنقد املتداول خارج الجھاز املرصيف مبقدار  5.67عدل مليار جنيه، مب 30.2مبقدار 
2.55%. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/04/29/1438460
https://alborsaanews.com/2021/04/29/1438436
https://alborsaanews.com/2021/04/29/1438436
https://www.albawabhnews.com/4327929
https://www.albawabhnews.com/4327929
https://www.albawabhnews.com/4327929
https://alborsaanews.com/2021/04/05/1433129
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 ثالثا: املالیة العامة:

 مليار جنيه من اإليرادات  300معيط : الكورونا تسببت يف فقد  .1
 املايضيونيو    30مليار جنيه حتى  90اإلنفاق عىل القطاعات املترضرة من “كورونا” تجاوز  .2
 املقبل  املايلىف حصيلة رضيبة املرتبات مبرشوع موازنة العام  �وا  %17.2 .3
 املقبل  املايل املرصوفات العامة مبرشوع موازنة العام  إج�يل تريليون جنيه  1.837 .4
 2021مليار دوالر استث�رات األجانب ىف أذون الخزانة املرصية نهاية يناير  18.97 .5
 الكهرباء أسعارمليارات جنيه لدعم   10وزير املالية: تخصيص  .6

 دالالت املالیة العامة: 

 جنیه ملیار 300وباء کورونا أفقد اإلیرادات العامة ـ 1

مليار    300رصح وزير املالية إن أزمة انتشار وباء ف�وس كورونا أدت ايل حدوث فاقد يف اإليرادات العامة بقيمة  
% خالل العام املايض األمر الذي تراجع  5وأضاف أن االقتصاد املرصي كان يف طريقه لتحقيق معدالت �و  .جنيه

% قبل  6% مقابل  2.8املستهدف بالعام املايل الجاري ايل    % ، فضال عن تراجع النمو 3.6بسبب الكورونا ليبلغ  
 .أحداث الكورونا

إىل   املحىل  للناتج  الدين  معدل  تراجع  استهداف  إيل  املايل  89.5وأشار  بالعام  مسار  %2021-2022  ويستمر   ،
%  6.7، فضال عن استهداف خفض العجز الكىل إىل    2024-2023% بحلول العام املايل  84.6االنخفاض ليصل إىل  

خالل الفرتة    املايلوأوضح أن مؤرشات األداء  ،  2024-2023% بحلول العام املايل  5.5ثم إيل    2022-2021خالل  
، شهدت تحسنا غ� مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أويل  2020/2021  الحايل   املايلمن يوليو إىل مارس من العام  

 .االقتصاديمليار جنيه، رغم التداعيات السلبية ألزمة كورونا عىل النشاط   25بـ 

% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية عىل  14.6ضاف أن معدل النمو السنوي لإليرادات ارتفع بنحو  أ و 
% عىل ضوء ارتفاع مخصصات االستث�رات  11.2للمرصوفات    السنويلغ معدل النمو  ، بين� باالقتصاديالنشاط  

الحكومية بشكل كب� لإلرساع ىف تنفيذ العديد من املرشوعات القومية ولتحس� البنية التحتية، وتوف� مخصصات  
للدولة العامة  الخزانة  االجت�عية، وسداد كل مستحقات  الح�ية  وبرامج  الدعم  لبنود  لصالح صندوق    كافية 

الصحة والتعليم، ك� أن مرشوع موازنة العام املايل املقبل تستهدف تنفيذ    قطاعياملعاشات، وزيادة اإلنفاق عىل  
 مليار جنيه استث�رات حكومية 358

% من الناتج    2وقال الوزير إن اسرتاتيجية تنشيط اإليرادات عيل املدي املتوسط تستهدف �و الحصيلة الرضيبية  
 . سنوات  4 اإلج�يل عيل مدار املحيل

 % 17.2نمو الحصیلة الضریبیة من املرتبات بمعدل ـ 2

املقبل عن �و الحصيلة الرضيبية من املرتبات    املايلملرشوع املوازنة العامة للدولة للعام    املايل كشف البيان  
 .مليار جنيه متوقعه مع نهاية يونيو املقبل 77.1مليار جنيه مقابل  90.4% لتصل إىل 17.2مبعدل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/04/28/1438004
https://alborsaanews.com/2021/04/27/1437871
https://alborsaanews.com/2021/04/27/1437688
https://alborsaanews.com/2021/04/25/1437085
https://alborsaanews.com/2021/04/22/1436585
https://alborsaanews.com/2021/04/22/1436585
https://www.elfagronline.com/4189867
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مليار جنيه مقابل    361ووفقا ملرشوع املوازنة، فإنه من املقرر أن تبلغ قيمة األجور وتعويضات العامل� نحو  
 .%7.8بنمو قدره  الجاري املايلباملوازنة املعدلة للعام  مليار جنيه مستهدفة 324

العام    وأشار التجارية والصناعية    2022-2021  املايلمرشوع موازنة  ارتفاع الحصيلة الرضيبية من األنشطة  إىل 
 .مليار جنيه 37.7البالغة  الحايل  املايل% عن نظ�تها بنهاية العام 32.3مليار جنيه بنمو  49.9لتصل إىل 

  23.1مليار جنيه مبرشوع املوازنة العامة املقبلة لتصل إىل    4.4 ستنمو الرضيبة عىل الدمغة النوعية بواقع  ك�
 .%23.5مليار جنيه بارتفاع نسبته   18.7مليار جنيه مقابل 

% لتصل إىل    21.6ك� تشهد املوازنة املقبلة �وا ملحوظا ىف الرضيبة عىل عوائد أذون وسندات الخزانة مبعدل  
 .مليار جنيه متوقعة مع نهاية يونيو املقبل 56.6مليار جنيه، مقارنة مع  69

بقيمة تريليون جنيه مقابل    2022-2021  املايل وتخطط وزارة املالية إلصدار أذون وسندات خزانة خالل العام  
 .%7بنمو نسبته  الحايل املايل مليار جنيه بنهاية العام  973.5

% لتصل إىل  19.1الحصيلة من رضيبة الدخل من الجهات غ� السيادية بنسبة  وتستهدف وزارة املالية زيادة  
 .الجديد املايلمليار جنيه ىف مرشوع موازنة العام  297.1

العام   ىف  الرضيبية  الحصيلة  تشهد  أن  كذلك  املتوقع  قدرها    2022  –  2021  املايلمن  %مقارنة    18.3زيادة 
، و�و حصيلة رضيبة القيمة املضافة عىل السلع والخدمات بنسبة  2021  –  2020  املايلبالتقديرات املتوقعة للعام  

 .2021 –  2020 املايل مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات الواردة ىف موازنة العام  449.6% إىل 17.2

 تریلیون جنیه يف العام املالي القادم  1.837املصروفات العامة تبلغ ـ 3

  .تريليون جنيه  1.837املرصوفات العامة نحو    إج�يل املقبل ايل بلوغ    املايل العام   موازنة ملرشوع  املايلالبيان    أشار
  361وتتوزع املرصوفات العامة عىل مجموعة من األبواب ويضم الباب األول األجور وتعويضات العامل� بقيمة 

ك� يبلغ  ،  %7.8بنمو قدره    الجاري  املايلليار جنيه مستهدفة باملوازنة املعدلة للعام  م  324مليار جنيه مقابل  
  املوازنة مليار جنيه بعد إجراء تعديالت عىل    84.2مليارات جنيه مقابل    103اإلنفاق عىل دوالب العمل الحكومى  

 .%22.3الحالية بنمو 

  املايل مليارات جنيه باملوازنة الجديدة املعدلة للعام    305مليار جنيه مقابل    321.5ك� تراجعت فاتورة الدعم إىل  
مليار جنيه متوقع    231.7مليار جنيه مقابل    358وارتفع اإلنفاق عىل االستث�رات الحكومية لتصل قيمتها  الحايل،  

 .%54.5تحقيقها بنهاية يونيو بنمو  

  1.365ستبلغ قيمتها    2022-2021  املايلعام  فإن تقديرات اإليرادات العامة مبرشوع موازنة ال   ووفقا للبيان املايل
وتتوزع اإليرادات العامة عىل مجموعة من األبواب منها اإليرادات الرضيبية املتوقع بلوغها  ،  تريليون جنيه

 .%18.4مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو املقبل بنمو   830مليار جنيه مقابل  983

مليار جنيه مقدرة    2.2مليار جنيه مقارنة بنحو    1.541غها نحو  وعىل جانب املنح فإنه من املقرر بلو 
 .مليون جنيه 668بانخفاض  الحايل املايل مبوازنة العام 

مليار    284.1مليار جنيه مقابل    380املقبل تستهدف تحقيق    املايلأما اإليرادات األخرى فإن موازنة العام  
 .جنيه مليار 96.4جنيه بنهاية يونيو املقبل بزيادة قدرها 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mof.gov.eg/ar
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% من 6.7مليار جنيه بنسبة    475.5املقبل تحقيق عجزا كليا بقيمة    املايلك� يستهدف مرشوع موازنة العام  
 .اإلج�يلالناتج املحىل 

 رابعًا: القطاع الخارجي: 

 2020مليار دوالر يف  2.6ارتفاعا بصادرات مرص إىل السعودية لتبلغ  %13 .1
 2020% نهاية 5.8 البرتوليةحصاء: �و الصادرات التعبئة العامة واإل  .2
 %6ارتفاع الصادرات املرصية غ� البرتولية بنسبة  .3
 2020مليارات دوالر التبادل التجاري ب� مرص روسيا يف  7 .4
 مليون دوالر خالل الربع األول  797لـ فاع صادرات “الصناعات الغذائية ” ارت .5

 دالالت القطاع الخارجي 

 % خالل الربع األول من العام الحالي 6الصادرات املصریة غیر البترولیة بنسبة  نمو  ـ  1

% خالل الربع  6بنسبة  أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات املرصية غ� البرتولية حققت زيادة ملحوظة  
مليون دوالر    990مليارات و  6مليون دوالر مقارنة بـنحو    438مليارات و  7، حيث بلغت  2021األول من عام  

 .2020خالل نفس الفرتة من عام 

وأشارت إىل أن هذه الزيادة امللموسة جاءت رغم الظروف الراهنة املرتبطة بأزمة ف�وس كورونا التي يعا� منها   
أرسه، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة ملساندة القطاعات اإلنتاجية والتصديرية خالل األزمة،  العامل ب

 .األمر الذي ساهم يف استمرار دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ عىل األسواق التصديرية

بنسبة    أضافتك�   % خالل الربع األول من العام الجاري حيث  2أن الواردات املرصية شهدت ارتفاعاً طفيفاً 
مليون دوالر خالل نفس الفرتة من العام    675مليار و  16مليون دوالر مقارنة بنحو    991مليار و  16بلغت قيمتها  

 املايض. 

% حيث  1 عجز امليزان التجاري بنسبة  ولفتت إىل أن هذه املؤرشات اإليجابية ساهمت يف تحقيق انخفاض يف
مليون دوالر خالل نفس الفرتة من العام    685مليار و  9مليون دوالر مقابل    552مليار و  9بلغت قيمة العجز  

 .املايض

قطاع   الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  املرصية  الصادرات  قامئة  عىل  املستحوذة  القطاعات  أكرب  تضمنت 
مليون دوالر    353مليون دوالر وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و  530ألسمدة بقيمة مليار واملنتجات الكي�وية وا

مليون    739مليون دوالر وقطاع السلع الهندسية واإللكرتونية بقيمة    965وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة  
 .مليون دوالر  174ة  مليون دوالر وقطاع الصناعات الطبية بقيم  434دوالر، وقطاع املالبس الجاهزة بقيمة  

  504% من إج�يل الصادرات املرصية شملت تركيا بقيمة  30.6دول استحوذت أسواقها عىل    5هناك   
  456مليون دوالر واململكة العربية السعودية بقيمة    498مليون دوالر والواليات املتحدة األمريكية بقيمة  

 .مليون دوالر 375مة مليون دوالر ومالطا بقي  447بقيمة   وإيطاليا مليون دوالر  

فتوجد   املرصي،  للسوق  املصدرة  الدول  أهم  نسبة    5وحول  عىل  استحوذت  إج�يل  42.1دول  من   %
مليون دوالر والواليات املتحدة بقيمة    145مليار و  3الواردات املرصية من الخارج شملت الص� بقيمة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/04/28/1438106
https://alborsaanews.com/2021/04/28/1438106
https://www.elfagronline.com/4187747
https://www.elfagronline.com/4187747
https://www.elfagronline.com/4184152
https://www.elfagronline.com/4184152
https://www.albawabhnews.com/4329388
https://www.albawabhnews.com/4329388
https://alborsaanews.com/2021/04/29/1438409
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مليون دوالر وإيطاليا    855االتحادية بقيمة  مليون دوالر وروسيا    970بقيمة    وأملانيامليون دوالر    495مليار و
 .مليون دوالر 689بقيمة 

 % 13نمو الصادرات املصریة إلی السعودیة بنسبة ـ 2

  2020أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات املرصية إىل السوق السعودي حققت �وا كب�ا خالل عام  
 %. 13وبنسبة ارتفاع قدرها  2019والر عام مليار د  2.3مليار دوالر مقارنة بـ  2.6بقيمة بلغت 

واملنتجات   الزراعية،  السلع  السعودي، وبصفة خاصة  بالسوق  املنتجات املرصية  تنافسية  ارتفاع  أن  مش�ًة إىل 
  2020الغذائية، ساهم يف تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إج�يل الواردات السعودية من دول العامل خالل عام  

 .جراء تداعيات جائحة كورونا 2019ام  % مقارنة بع9بنسبة 

وأوضحت أن هذه الزيادة تعكس قوة العالقات التجارية املرصية السعودية حيث أنه عىل الرغم من التداعيات  
البرتولية    حجم التبادل التجاري يف السلع غ�   إج�يل االقتصادية لجائحة كورونا عىل التجارة الدولية، فقد شهد  

 .2019مليار دوالر عام  4.1مقابل  2020مليار دوالر عام  4.4لموساً ليبلغ ب� البلدين تطوراً م 

 تطور الفت للعالقات االقتصادیة املصریة الروسیة ـ 3

تطورت العالقات التجارية" املرصية الروسية" بشكل كب� خال الخمس سنوات األخ�ة، حيث بلغ حجم التبادل  
، وزاد  ٢٠١٣مليون دوالر فقط عام    ٩٠٠يف ح� انه كان يف حدود  مليار دوالر    ٤،٦نحو    ٢٠١٤التجاري يف عام  

مليار دوالر خالل عام    7،9، ثم قفز إىل  ٢٠١٨مليار دوالر خالل عام    ٧،٧حجم التبادل التجاري ب� البلدين إىل  
٢٠٢٠ 

االستث�رات،    وفي� بحجم  بلغتيتعلق  نحو    فقد  يبلغ  مرص  يف  الروسية  الرشكات  بإج�   ٤٠٠عدد  يل  رشكة، 
من أهم املرشوعات التي تم االتفاق عليها ب� مرص  ،  مليار دوالر توفر الكث� من فرص العمل  ٧،٤استث�رات  

مليار دوالر، باإلضافة    ٢٥مليار دوالر منهم قرض ومتويل رويس قدره    ٢٩وروسيا "الضبعة النووي بتكلفه قدرها  
س املتوقع أن تكون حجم االستث�رات يف هذه املنطقة إىل املنطقة الصناعية الروسية يف محور تنميه قناه السوي 

 .مليار دوالر ٧يتجاوز الـ 

 خامسا: أخري 

 "2019/2020كمية املياه النقية املنتجة عام  إج�يل 3مليار م11صاء": حاإل " .1
 %44.7اإلحصاء": تراجع نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات بنسبة  .2
 انض�م مرص إىل منصة يورو كل� سيتحدد يف أكتوبر املقبل .3

 

ة العامة واإلحصاء یصدر بیانا بمناسبة الیوم العاملي  الجهاز املرکزي للتعبئـ  1

 للعمل

مايو    1أصدر الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بيانا مبناسبة اليوم العاملي للعمل الذي يحتفل به يف  
لعام   أصله  يف  الع�ل  عيد  ويعود  عام،  كل  فيالدلفيا    1869من  والية  املالبس يف  قطاع  شكل  حيث 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagronline.com/4185563
https://www.elfagronline.com/4185563
https://www.elfagronline.com/4191977
https://www.elfagronline.com/4191977
https://alborsaanews.com/2021/04/18/1435349
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األمريكية ومعهم بعض ع�ل األحذية واألثاث وع�ل املناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقايب يكافح من  
حول املشتغل� يف مرص    األرقامهذا البيان ايل مجموعة من    وأشار   .أجل تحس� األجور وتخفيض ساعات العمل

 جاءت ك� ييل: 

سنة فــأكرث" مقابل    15من إجمــايل املشتغل� "  2020م  % خالل عــــا68.3بلـغت نسبة املشتغل� بشكل دائم  
% لإلناث  88,0%، بين� بلغت  65,0، وبلغت نسبة املشتغل� بشكل دائم ب� الذكور  2019% خالل عام  66.2

 . 2020خالل عام 

ملشتغلـ�  من إجمــايل ا   2020% خالل عــــام  44.7وانخفضت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات االجت�عية  
، وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات االجت�عية ب�    2019% خالل عام  45.2سنة فــأكرث" مقابل    15"

 . 2020% لإلناث خالل عام 71.4%، بين� بلغت  40.2الذكور  

% ىف  34.5%، بين� بلغت  97.2وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات االجت�عية يف القطاع الحكومي  
 2020خالل عام  داخل املنشآتالقطاع الخاص 

  15من إجمــايل املشتغل� "  2020% خالل عــــام 39.1وانخفضت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأم� الصحي 
فأكرث" مقابل الذكور  2019% خالل عام  39.3  سنة  الصحي ب�  التأم�  املشتغل� املشرتك� يف  ، وبلغت نسبة 

، وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأم� الصحي يف  2020% لإلناث خالل عام  69.4%، بين� بلغت  34.0
 2020خالل عام  داخل املنشآت % يف القطاع الخاص 26.7%، بين� بلغت 96.9القطاع الحكومي 

ساعة" لإلناث، بلغ أعىل    35.9ساعة" مقارنة بـ"  40.8وبلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية ب� الذكور " 
" والتجزئة مبتوسط  الجملة  تجارة  العامل� يف  ب�  األسبوعية  العمـل  لعـدد ساعـات  ثم  46,3متوسـط  ساعة"، 

" مبتوسط  التحويلية  الصناعات  يف  أ 43.7العامل�  ويليها  مبتوسط  ساعة"  واإلقامة  الغذاء  خدمات  نشطة 
 42,0ساعة"، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية ب� العامل� يف القطاع العام واألع�ل مبتوسط "43.6"

" الخاص مبتوسط  القطاع  العامل� يف  ثم  "  41.1ساعة"  تدريب عدد  " متدرب عىل مهن  102106ساعة"، وتم 
 . " محافظة27" مركز تدريب ىف "770مطلوبة ىف سوق العمل ىف عدد "

  الصحي املیاه النقیة والصرف    حول بیان الجهاز املرکزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ـ  2

 2020/ 2019عام 

والرصف   النقية  املياه  السنوية إلحصاءات  النرشة  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  عام    الصحيأصدر 
 يل: وكان من أهم مؤرشاتها ما ي  2019/2020

  3مليار م   11.1، مقابل  2019/2020عام    3مليار م  11مياه الرشب النقية كمية املياه النقية املنتجة    إج�يل بلغ  
% ويرجع ذلك لبعض سياسات الرتشيد بتشغيل املحطات مبا  0.8بنسبة انخفاض قدرها    2018/2019عام  

  .ال يخل مبستوى الخدمة ولتقليل الفاقد يف الشبكات

النيل)  ع  إج�يلوبلغ   (نهر  السطحية  املياه  املنتجة من  النقية  املياه  محطـة بكمية   1110دد محطات 
عدد محطات املياه النقية املنتجة من مياه    إج�يل، وبلغ  2020/ 2019عام    3مليار م  9.8إنتــاج قـدرها  

ت املياه  عدد محطا  إج�يل ، وبلغ    2019/2020عام    3مليار م1.1محطة بكمية إنتاج قدرها    1580اآلبار  

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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 . 2019/2020عــام  3مليار م0.1محـطة بكميــة إنتاج قدرها  52النقية املنتجة من مياه البحار (التحليـــة) 

،  2018/2019عام    3م113مقابـل    2019/2020عـام    3م110.1وبلغ متوسط نصيب الفرد من املياه النقيـة املنتجة  
بنسبة انخفاض    2018/2019% عـام  28.7مقابـل    2019/2020%عـام  28.4وبلغـت نسبة الفاقــد مــن امليـاه  

 .  %1.1قدرها 

ملياه   القابضة  للرشكة  التابعة  للرشكات  اإلنتاج  محطات  من  للفحص  املرفوعة  للعينات  التطابق  نسبة  وبلغت 
 .%95.8%، بين� بلغت هذه النسبة ملحطات اإلنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 98.5 الصحيالرشب والرصف 

% لشبكات  96% بين� بلغت  97.1لغت نسبة التطابق ىف شبكات التوزيع للرشكات التابعة للرشكة القابضة  وب
 .التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس 

الرصف    إج�يلوبلغ   محطات  عام    455املعالج    الصحي عدد  عام    446مقابل  2019/2020محطة  محطة 
  2019/2020عام    3مليار م  5.13كمية الصـرف املعالــج    إج�يل%، وبــلغ  2بنسبة زيادة قدرها    2018/2019

 . %0.4 زيادة قدرهابنسبة  2018/2019عام  3مليار م  5.11مقابل 

 

 إلی منصة یورو کلیر لتداول أدوات الدین موعد انضمام مصر  ـ 3

توقيته بشكل كامل  قالت مصادر حكومية إن انض�م مرص إىل منصة يورو كل� لتداول أدوات الدين سيتحدد  
وأضافت املصادر أن الحكومة انتهت من إجراءات تأسيس رشكة التسوية  ،  خالل شهر سبتمرب أو أكتوبر املقبل�

 .ويجري العمل حاليا عىل إنهاء إجراءات أخري سواء من جانب مرص أو من جانب رشكة اليورو كل�

س ىف  التعامالت  لتسوية  يوركل�  ملنصة  لالنض�م  مرص  صناديق  وتسعى  من  املزيد  لجذب  الحكومية،  نداتها 
االستث�ر العاملية إىل سوق الدين املحىل، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق االستث�رات األجنبية ىف  

 .هذا السوق الكب�

هم يف رفع  وقَّعت وزارة املالية، اتفاقية «األحكام والرشوط» مع بنك يورو كل�؛ مبا يُس  2019وىف أكتوبر من العام  
ويتيح االنض�م إىل املنصة ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية املرصية بالعملة    .كفاءة إدارة الدين العام مبرص 

املحلية ببنك يورو كل� بحيث يتم التعامل عىل أدوات الدين الحكومية املرصية ب� رشيحة أكرب من املستثمرين  
باتساع نشاط وحجم وقيمة االستث�رات، والتعامل يف األوراق املالية   األجانب خاصة البنوك املركزية التي تتميز

 .الحكومية طويلة األجل

وقال وزير املالية آنذاك إن تلك االتفاقية كانت استك�ال ملذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كل� يف  
ظل الثقة املتزايدة للمستثمرين    ، وتُسهم يف رفع كفاءة إدارة الدين العام مبرص؛ خاصة يف2019إبريل  

 .األجانب يف السوق املالية املرصية، واإلقبال الكب� عىل االستث�ر يف السندات املرصية طويلة األجل

لتوسيع  العام ملرص نتيجة  الدين  الربط ببنك يورو كل� يُسهم يف خفض تكلفة خدمة  الوزير إن  وقال 
كومية املرصية؛ حيث تساعد هذه االتفاقية يف دخول مستثمرين  قاعدة املستثمرين يف األوراق املالية الح

املالية   العاملية لألوراق  البنوك املركزية  الحكومية مبرص، وجذب استث�رات  املالية  جدد لسوق األوراق 
املرصية؛ لالستث�ر يف أدوات الدخل الثابت املحيل، مش�ًا إىل أن وزارة املالية سوف تتمكن من خالل آلية 

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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املالية التع األوراق  إىل  الوصول  وتسهيل  الدولي�  املستثمرين  قاعدة  توسيع  من  كل�»  «اليورو  بأسواق  امل 
 .الحكومية املرصية؛ خاصة يف ظل ارتفاع الطلب عىل أدوات الدين السيادية املرصية

النقدية، وتؤدى إىل تراج السيولة  بالحفاظ عىل حجم كب� من  ع تكلفة  وأضاف أن االتفاقية ستسمح للسوق 
 .االقرتاض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة املحلية لألصول

 

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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