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 ملیون دوالر100عقد قرض بـو وبنك االستثمار األوروبي البنك األهلي  

 قروض املصریة  من املؤسسة اإلسالمیة لتمویل التجارةملیار دوالر  12.5 

 ملیون دوالر يف مارس املاضي 243واردات خام الذهب تقفز إلی  

 الذهب والحلي واألحجار الکریمة%.. تراجع حاد يف صادرات 70بنسبة  

 لیون دوالر مارس املاضي م  237اللؤلؤ واألحجار الکریمة إلی  ارتفاع واردات   

ملیون جنیه خالل الربع   16.8القاهرة للزیوت والصابون" تتکبد خسائر بـ   

 2021األول من 

 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

 خالد عاشـــور

 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: 

التطور   هذا  ودالالت  املرصي  االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقرير  (يتناول  الفرتة  - 6/  1خالل 

 التايل: وذلك عىل النحو  )15/6/2021

 

  :املالیة التطوراتأوًال: 

 3/6 مؤرشات البورصة يف ختام التعامالت عىلالتباين يسيطر  -1

 6/6 ارتفاع ج�عي للمؤرشات جلسات األسبوع عىل البورصة تنهي أوىل -2

 7/6 مليار جنيه بالختام 3.5البورصة تربح  -3

 8/6 سهم بختام التعامالت  115مليار جنيه .. وهبوط  3.9البورصة تفقد  -4

 9/6 مليار جنيه 5.3البورصة تربح  -5

 10/6 مؤرشات البورصة يف ختام أخر جلسات األسبوع  عىلالتباين يسيطر  -6

 13/6 جلسات األسبوع مليار جنيه بختام أوىل   7.3ورصة املرصية تفقد الب -7

 14/6 % يف ختام التعامالت0.47التجاري الدويل" يقود بورصة مرص للصعود " -8

 15/6 مليار جنيه وسط هبوط ج�عي للمؤرشات 3.7لبورصة تخرس ا -9

 : املالیة التطورات دالالت

السوق    عىل  يف  جيدة  أخبار  تواجد  من  حول الرغم  عربية    املرصية  رشكات    االستحواذباهت�م 

إالاملرصية  يف بعض الرشكات    واالندماج البطيء    عىلاملردود    أن  ،  املتعامل� خافت بسبب األداء 

وضخ سيولة وخاصة يف البنك    اقتصادية دعم وحوافز    إىلللمؤرش الرئييس للبورصة، والذي يحتاج  

  املؤرش.   يف األكربالتجاري الدويل صاحب الوزن النسبي 

عودة    األخبارأهم هذه    وكانت  ،القطاعاتبعض  تأث� األخبار اإليجابية دعمت تحركات   

 غزة وليبيا. سنوات ، وخطة إعادة اإلع�ر التي تتبناها مرص يف  6الط�ان الرويس بعد توقف دام لـ 

تواجد  بسبب  د التدريجي  واملستمر يف الصعو   70املؤرش    أداءفراد يدعم  أل سوق ا  ال يزال 

أما  هسيولة قوية في ف،  الرئيس  ا   عىلبالنسبة للمؤرش  نتائج  للعديد من  الرغم من  الجيدة  ألع�ل 

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/4215825
https://www.elfagronline.com/4215825
https://www.elfagronline.com/4217724
https://www.elfagronline.com/4217724
https://www.elfagronline.com/4218436
https://www.elfagronline.com/4218436
https://www.elfagronline.com/4219175
https://www.elfagronline.com/4219175
https://www.elfagronline.com/4219886
https://www.elfagronline.com/4219886
https://www.elfagronline.com/4220584
https://www.elfagronline.com/4220584
https://www.elfagronline.com/4222388
https://www.elfagronline.com/4222388
https://www.elfagronline.com/4223062
https://www.elfagronline.com/4223062
https://www.elfagronline.com/4223763
https://www.elfagronline.com/4223763
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املؤرش الرئييس ، ك�    عىلهي العامل املؤثر    االستث�رإعادة ترتيب محافظ صناديق   أن  إال،  الرشكات

 . املتعامل� األجانب لديهم مراكز بيعية مستمرة أن

رسيعة وال ليست    لها سهم فوري وه�مس لكن تحركاتهمن املالحظ أن صدارة املؤرش أصبح يحت  

هدف املتعامل يف البورصة هو تحقيق   أنال سي� يف ظل  ،  رتيباأداء املؤرش اصبح     إنقياسية حتي  

أسعار    إنحيث    70للتعامل يف املؤرش    األفراد  وذلك ما دفعطويل األجل    استث�رأرباح رسيعة وليس  

  ه.الذي يسعون من أجلحقق لهم الهدف  ت التحركات الرسيعة  أنمتنوعة ، ك�   صغ�ة األسهم

واملنافسة املحمومة ب�   اتيف نهاية الجلسخالل الجلسات ارتفاع قيم التداول  كذلك  من املالحظ   

املشهد   تصدر  مع  املختلفة  والعقاراتالقطاعات  املالية  الخدمات  السياحة  لقطاع  قطاع  وظهور   ،

 الرتفاعات كب�ة.  وسط األسهم النشطة بل واملحققة   أخريمرة  هوالرتفي

األداء اإليجايب للمؤرشات الفرعية يتخللها نقاط لجني األرباح ، يتلوها ارتفاعات    استمرار  من املتوقع 

املؤرش   لها  يصل  مل  قياسية  مناطق  قبل  70ايل  رشائية    األفراد هت�م  اب  اً معزز   ،من  مراكز  بتكوين 

 .سيولة تقارب ثلثي التداوالت اليومية عىل واالستحواذ

 

  :النقديالقطاع  ثانیًا:

 املايض مليار جنيه نوفمرب  845تريليون و  4السيولة املحلية ترتفع لـ  -1

 مليار دوالر محفظة التعاون ب� مرص واملؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة  12.5 -2

 مليون دوالر 100 يوقعان عقد متويل بـ  األورويبوبنك االستث�ر  املرصي األهيلالبنك  -3

 مليار دوالر زيادة يف تحويالت املرصي� العامل� بالخارج 1.8 -4

 الت القطاع النقدي:دال

لتمویل    12.5  اإلسالمیة  واملؤسسة  مصر  بین  التعاون  محفظة  دوالر  ملیار 

 التجارة

التجارة    لتمويل  اإلسالمية  الدولية  ضم  هياملؤسسة  مستقل  البنك  كيان  مجموعة  ن 

  يف بهدف النهوض بالتجارة لتحس� الظروف االقتصادية ومعيشة الناس    ، أنشأتللتنمية  اإلسالمي

 جميع أنحاء العامل اإلسالمي.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%804-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88845-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1/5340886
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/12-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/5350625
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/12-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/5350625
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/12-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/5350625
https://www.youm7.com/story/2021/6/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80100%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5349301
https://www.elfagronline.com/4219295
https://www.elfagronline.com/4219295
https://www.elfagronline.com/4219295
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أشادت  و   للتنمية؛   اإلسالميمرص لدى البنك  ، ومحافظ  هالة السعيد  الدكتورة  طبقا لوزيرة التخطيط 

بالنشاط   متويل    التنمويالوزيرة  برنامج  تنفيذ  به  تم  الذى  الجيد  واملعدل  للمؤسسة،  امللحوظ 

 . جائحة ف�وس كورونامن ظروف تفىش  ، عىل الرغم 2020املؤسسة لصالح مرص لعام  

املرابحة اإلطاريت�    اتفاقيتيإطار    يف قامت املؤسسة بتمويل توريد سلع اسرتاتيجية لصالح مرص  حيث   

، ك� أثنت "السعيد" عىل جهود وحرص املؤسسة عىل اإلعداد لربنامج  2018سبتمرب    6  يفاملوقعت�  

 . 2021يناير  يف، والذى تم توقيعه 2021عام 

خالل حفل اإلطالق إىل قيمة محفظة التعاون ب� مرص واملؤسسة الدولية اإلسالمية  وأشارت الوزيرة  

 She Tradesمليار دوالر، موضحة أن أهداف برنامج    12.5لتمويل التجارة، بلغت حتى اآلن حواىل  

Egypt    �للمرأة، ومبا    االقتصاديتتسق وتتالقى مع توّجه الدولة املرصية وجهودها لتحقيق التمك

الذى تلعبه الرشكات الصغ�ة    التنمويتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، مش�ة إىل الدور    يفيسهم  

دعم تحقيق األهداف    يف تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا املرشوع،    التياململوكة لسيدات، أو  

باألخص في� يتعلق بالهدف الثامن  ، واألهداف األممية للتنمية املستدامة،  2030املرتبطة برؤية مرص  

املطرد والشامل والع�لة الكاملة واملنتجة، وتوف� العمل الالئق للجميع"،    االقتصادي"تعزيز النمو  

 والهدف التاسع "الصناعة واالبتكار والبنية التحتية "، وكذا الهدف الخامس "املساواة ب� الجنس�". 

 رج ارتفاع ملحوظ لتحویالت العاملین بالخا

  2020/2021لت تحويالت املصـري� العامل� بالخارج خالل الفرتة يوليو/مارس من السنة املالية  سجّ  

مليار    21.5مليار دوالر (مقابل نحو    23.4مليار دوالر لتسجل نحو    1.8بنحو    %8.5مبعدل  ارتفاعاً  

 .)2020/ 2019دوالر خالل ذات الفرتة من العام املايل السابق 

%  11.0مبعدل    2021أظهرت بيانات البنك املركزي ارتفاع يف تلك التحويالت خالل شهر مارس  ك�   

  .)2020مليار دوالر خالل شهر مارس  2.6مليار دوالر (مقابل نحو  2.9لتسجل نحو 

مليار دوالر    7.85لتسجل نحو      2021بين� استقرت تقريبا تلك التحويالت خالل الفرتة يناير/مارس    

 .مليار دوالر خالل ذات الفرتة من العام املايل السابق) 7.87ل نحو (مقاب

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/11/269-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8055-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/5349776
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 :العامة املالیةثالثا: 

 21/22الجديد   املايلموازنة العام   يف مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات  8 -1

 % هذا العام 15وزير املالية: نتوقع ارتفاع اإليرادات الرضيبية  -2

  :دالالت املالیة العامة

العامة املرصية للعام   املوازنة  املايل  امل  مجلس النواب مرشوعاعتمدت    2021/2022مالمح  وازنة العام 

 :وازنة كالتايلاملأبرز مالمح كانت و ، 2021/2022

 .2021/2022% خالل عام   5.4استهداف �و اقتصاد   

 .% من الناتج املحيل6.6خفض العجز الكيل ملوازنة مرص إىل   

ائد  باملائة من الناتج املحيل (فارق اإليرادات واملرصوفات بدون حساب فو   1.5تحقيق فائض أويل    

 .الدين)

بـ   إيرادات  خالل    1.3تحقيق  جنيه  بـ 2022  - 2021تريليون  مقارنة  يف    1.1  ،  جنيه  تريليون 

2020/2021. 

 .مليارات جنيه لسداد متأخرات املصدرين 6املالية تتحمل   

 .مليارات جنيه  10-9تحمل األعباء املالية عن خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بـ   

ة مخصصات االستث�رات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لض�ن تحس� البنية  استمرار زياد  

 .باملائة 27.6التحتية وجودة الخدمات املقدمة للمواطن� مبعدل �و 

 .مليار جنيه لتمويل السنة األوىل من مرشوع إحالل املركبات  2.1 مخصصات بـ  

 .ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي  70-50ويل  تستهدف تح السنة األوىل من مرشوع إحالل املركبات  

 .مليار جنيه 37زيادة مخصصات باب األجور واإلثابة بنحو   

 .مليار جنيه 1.5بقيمة  اإلداريةمنح حوافز وبدالت انتقال العامل� إىل العاصمة    

افية  حافز تطوير املعلم� بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام واألزهر، بتكلفة إض  

 .مليار جنيه 2.5قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%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%D9%84%D9%89/5354597
https://www.youm7.com/story/2021/6/15/8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%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%D9%84%D9%89/5354597
https://www.elfagronline.com/4224546
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والهيئات     واملعاهد  واملراكز  بالجامعات  ومعاونيهم  التدريس،  هيئة  ألعضاء  الجودة  حافز  زيادة 

 .وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه 1972لسنة  49البحثية املخاطب� بالقانون رقم 

الخاص بتنظيم شئون أعضاء املهن الطبية للعامل�    2019لسنة    184القانون رقم    مراعاة أثر تطبيق  

إثابة   التابعة لوزارة الصحة والسكان من غ� املخاطب� بقوان� أو لوائح خاصة، وتكلفة  بالجهات 

العامل�   الصحة، خاصة  بقطاع  املختلفة  باملبادرات  العامل�  والتمريض  الطبية ومعاونيهم  األطقم 

مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار    100جهة ف�وس كورونا، واملبادرات األخرى تحت مظلة (مبوا 

 .جنيه

 .دعم األطباء املكلف� بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه    

بالجهاز  العاملون بقطاع الصحة سيستفيدون من املزايا املقررة لهم، فضًال عن املقرر لجموع العامل�    

 .اإلداري للدولة

 .مليار جنيه  180سداد القسط السنوي لصندوق التأمينات واملعاشات بـ  

مليار جنيه متوقعة خالل العام املايل    83مليار جنيه، مقابل    87.8ارتفاع دعم السلع التموينية إىل    

 .الجاري

 وكرامة مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل  20وجود مخصصات بقيمة   

 .مليون أرسة من األرس األقل دخًال  3.6شهري ألكرث من  يتقديم دعم نقد  

 .بدء متويل برنامج تطوير املرشوع القومي لتنمية القري والريف املرصي  

 .مالي� من أصحاب املعاشات 10زيادة دخول أكرث من  

العالجية والتأم  3.8  البان األطفال، وبعض األدوية  لدعم  � الصحي للطالب واألطفال،  مليار جنيه 

 .واملرأة املعيلة

  4مليارات جنيه لعالج املواطن� عىل نفقة الدولة، استك�ل منظومة التأم� الصحي الشامل يف    7 

 .محافظات

  

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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  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 مليار دوالر   4.1زيادة صادرات مرص الرقمية إىل  -1

 %135مصانع األسمنت تتجه لألسواق الخارجية والصادرات ترتفع  -2

 %152مليون دوالر بزيادة  460ارتفاع صادرات الحديد والصلب لـ -3

 2020إىل  2015مليار دوالر تراجعاً يف واردات مرص خالل الفرتة من   8.5 -4

 %30ارتفاع صادرات الصناعات الكي�وية واألسمدة بنسبة   -5

 مليون دوالر  215ب� مرص والجزائر إىل  التجاريزيادة التبادل  -6

 أشهر 4مليون دوالر قيمة صادرات "األدوات الصحية" خالل  52 -7

 شهور   4مالي� دوالر خالل  104ارتفاع صادرات" الرخام والجرانيت" إىل  -8

 2020مليار دوالر خالل عام  5.5ب� مرص والسعودية لـ التجاريتفاع التبادل  ار  -9

 املايض مارس  يف مليون دوالر  243واردات خام الذهب تقفز إىل  -10

 مليار يورو حجم التبادل التجاري ب� االتحاد األورويب ومرص   28 -11

 الكر�ة %.. تراجع حاد يف صادرات مرص من الذهب والحيل واألحجار 70بنسبة  -12

 املايضمليون دوالر مارس   237ارتفاع واردات مرص من اللؤلؤ واألحجار الكر�ة إىل  -13

 دالالت القطاع الخارجي 

 تزاید صادرات مصر الرقمیة: 

مليار دوالر يف    1.5من   مرص الرقمية وتكنولوجيا املعلومات، يف زيادة صادرات  االتصاالت نجح قطاع 

، وهو ما ساهم يف زيادة نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  2020مليار دوالر يف    4.1إىل    2016

  80.1%، وارتفع الناتج املحيل للقطاع من  4.4% إىل  3.2املعلومات من الناتج املحيل اإلج�يل من  

 من أهمها ما ييل: ، وجاء هذا النجاح بفضل عدة عوامل نذكر مليار جنيه  107.7مليار جنيه إىل 

رشكة    200برنامج املساندة التصديرية لهيئة ايتيدا، والذي نجح يف تقديم الدعم ألكرث من    

 .مليون جنيه 400محلية مبا يزيد عن 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/6/7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-4-1/5343935
https://www.youm7.com/story/2021/6/13/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-135/5353166
https://www.youm7.com/story/2021/6/13/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-135/5353166
https://www.youm7.com/story/2021/6/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%80460-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-152/5353149
https://www.youm7.com/story/2021/6/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%84%D9%80460-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-152/5353149
https://www.youm7.com/story/2021/6/12/8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9/5350824
https://www.youm7.com/story/2021/6/12/8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9/5350824
https://www.elfagronline.com/4222453
https://www.elfagronline.com/4222453
https://www.elfagronline.com/4222428
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5354090
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5354090
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-104-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4/5354128
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%805-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5353954
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%805-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5353954
https://www.youm7.com/story/2021/6/14/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-243-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/5352629
https://www.elfagronline.com/4223369
https://www.elfagronline.com/4223369
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=43ffa8d5-584a-4550-a14c-1410c9816cb3
https://www.youm7.com/story/2021/6/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-237-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5347597
https://www.youm7.com/story/2021/6/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/5342078
https://www.youm7.com/story/2021/6/4/6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5340478


  

 

8 | P a g e  

 االقتصادي المرصد 
 June 2021 19 ||032العدد 

 

 

 

 

 

 

 .جذب استث�رات أجنبية لتقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة اإللكرتونيات 

ألف شاب وتأهيلهم للحصول عىل فرص العمل املستقل    100إطالق مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب    

  .عىل منصات العمل الحر العاملية

إطالق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الرشكات الصغ�ة واملتوسطة واملهني� املستقل�، والتي يتم من   

 .لهذه الرشكات من مرشوعات مرص الرقمية %  10خاللها تخصيص نسبة 

حافظت مرص عىل ريادتها اإلقليمية مبنطقة الرشق األوسط وأفريقيا يف مجال تقديم خدمات التعهيد   

 .العابرة للحدود واحتلت املركز األول إقليميًا وقاريًا والخامس عرش عامليًا يف تقديم خدمات التعهيد

الدولة للتحول الرقمي، وذلك وفًقا ملؤرش  تصدرت مرص األول إقليميا يف توافر الع�لة املهرة وقابلية  

من صناعة خدمات التعهيد    %17؛ واستحوذت عىل  2021ك�� لـ"مواقع الخدمات العاملية" لعام  

 IDC  عامليا طبقا ملؤسسة

الناشئة يف الرشق األوسط     حظيت مرص عىل املركز األول يف عدد الصفقات االستث�رية للرشكات 

 .وش�ل أفريقيا

% وناتج محيل  16وحقق قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل العام املايل الحايل معدل �و   

ألف، وتقدم    281ألف إىل    233مليار جنيه؛ و�ا عدد العامل� بالقطاع من    125للقطاع يقدر بـ  

قمي ب�  مجال الشمول الر  يف ترتيب مرص يف مؤرش الشمول املايل لتصبح ضمن أرسع عرش دول �ًوا  

املركز    82 لتحتل  الشبكة  العاملي يف مؤرش جاهزية  أبرزت تطور مركز مرص  مقارنة    84دولة، ك� 

 .يف العام املايض 92باملركز 

 اتجاه مصانع األسمنت للترویج يف الخارج: 

أزمة تراكم معروض  الخارج، وهو ما   األسمنت بعد  إنتاجها يف  اتجهت املصانع لرتويج  يف األسواق 

أول   األسمنت خالل  الصادرات املرصية من  ارتفاع    2021أشهر من    4انعكس عىل  والتي سجلت 

 مليون دوالر فقط.  42مليون دوالر مقابل   98% لتسجل  135بنسبة 

مليون    11.3مليون دوالر مقابل    21.9ليبيا الدول املستقبلة لألسمنت املرصي بـ  وتصدرت   

  9.1بـ    أوغندا%، واستقبلت    136مليون دوالر بارتفاع    6.5مليون دوالر مقابل    15.5دوالر، وكينيا  

  3.5مليون دوالر مقابل    12.2مليون دوالر، والسودان استقبلت ما قيمته    2.3مليون دوالر مقابل  

 ون دوالر. ملي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%80-30/4283795
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%80-30/4283795
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%80-30/4283795
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% مع ارتفاع املعروض  10واقرتحت هيئة التنمية الصناعية أن تخفض رشكات األسمنت إنتاجها بنسبة   

مليون طن سنويا عىل مدى  87و 85يف السوق، حيث ارتفعت الطاقة اإلنتاجية لألسمنت إىل ما ب� 

 السنوات الثالث املاضية . 

% من مجموع الطاقة اإلنتاجية،  52مرص لصناعة األسمنت بنحو    يفوتقدر نسبة االستث�رات األجنبية   

ألف شخص، وتقدر استث�رات    200ألف شخص، وغ� املبارشة    50ك� يبلغ عدد الع�لة املبارشة  

 سطافينوس. إ مليار جنيه، وفق رئيس شعبة األسمنت مدحت  250مرص بنحو  يفصناعة األسمنت 

 رتفاع حجم التبادل التجاري بین مصر والجزائر: ا

ب� مرص والجزائر   التجاريأن حجم التبادل    الجزائري  املرصي  التجاريكشف تقرير مكتب التمثيل   

مليون    215%) ليصل إىل  14) بنسبة (+  2021مارس    –(يناير    الجاريزاد خالل الربع األول من العام  

سجل فيها حجم التجارة ب� البلدين    والتي   2020العام السابق  مقارنة بذات الفرتة من    أمرييكدوالر  

 .مليون دوالر 188.6نحو 

مليون    174.3% لتصل قيمتها إىل  10  قت الصادرات املرصية زيادة بنسبةفقد حق   ، وبحسب التقرير 

مليون دوالر خالل ذات الفرتة من العام السابق والتي وصلت فيه إىل    159.3دوالر بعد أن كانت

الحايل    159.3 العام  األول من  الربع  الجزائر خالل  املرصية من  الواردات  مليون دوالر، ك� زادت 

مليون دوالر خالل    29.3كانت    أندوالر بعد  مليون    40% لتصل قيمتها  39بنسبة كب�ة وصلت إىل +  

 .ذات الفرتة من العام املايض 

يف قامئة الدول املستوردة من    23قامئة الدول املصدرة إىل الجزائر، واملركز    يف   14واحتلت مرص املركز   

 .الجزائر

لت يف زيت  وأفاد التقرير بأن أهم الصادرات املرصية للجزائر خالل الربع األول من العام الجاري متث 

مليون    20مليون دوالر، يليه املحرضات الغذائية ملرىض األورام بقيمة    31.3الصويا بقيمة بلغت نحو  

مالي� دوالر، أعالف    10مليون دوالر، أسالك النحاس بقيمة    10.1دوالر ، ثم الفاصوليا البيضاء بقيمة  

مليون دوالر، أقمشة    6.2  أثيل�بويل    مالي� دوالر، رقائق  9  أثيل� مالي� دوالر، بويل    9الحيوانات  

مليون دوالر،    3.5مليون دوالر، أقمشة منسوجة أخرى من شع�ات مختلفة األلوان    3.8منسوجة  

 . مليون دوالر 3.1ألواح  أو جرانيت مقطع يف شكل كتل 

أعالف   الجديدة منها  البنود  الجزائر دخول بعض  الصادرات املرصية من  قامئة  وشهدت 

% من إج�يل الصادرات املرصية للجزائر خالل تلك  5.2مالي� دوالر مبا �ثل    9قيمة  الحيوانات ب

%  0.35ألف دوالر مبا �ثل نسبة    664الفرتة ، ديكسرتين وغ�ه من أنواع النشا املعدل بقيمة نحو  

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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ألف   480جم، بقيمة  150 ال يتجاوزمن إج�يل تلك الصادرات، وكذلك الورق والورق املقوى بوزن 

 .% من إج�يل تلك الصادرات0.28والر مبا �ثل د

بأنواعه من أهم بنودها بقيمة    الوارداتوبالنسبة لقامئة    الغاز السائل  الجزائر يعترب  املرصية من 

% من إج�يل الواردات املرصية من الجزائر خالل تلك  97مليون دوالر أي ما �ثل  39.3بلغت نحو 

مليون دوالر ) خالل ذات الفرتة من    25.7% مقارنة بقيمتها (53الفرتة، محققة بذلك زيادة بنسبة  

 .املايض العام 

ألف    255ألف دوالر، وإطارات السيارات بقيمة    300وشملت القامئة كذلك خيوط القطن بقيمة   

ألف    184ألف دوالر، وبوليم�ات الست�ين بقيمة    190بقيمة    لألسمنتدوالر، وإضافات محرضة  

 .دوالر

  الحقیقي: خامسا: القطاع

 2021/2022 يف  اإلج�يلمن اإلنتاج الـمحىل  % 68 بحوايلمساهمة القطاع الخاص  -1

 2021% خالل الربع األول من 38إيرادات "مرص لأللومنيوم" تقفز  -2

 %25لدينا اكتفاء ذايت من الطاقة و�تلك فائض   -3

 مرص من األس�ك سنويًا   مليون طن إج�يل أنتاج 2هيئة الرثوة السمكية:  -4

 2019عام  السميكاإلنتاج  كمية يف زيادة  %  5.4 -5

 2021مليون جنيه خالل الربع األول من  16.8القاهرة للزيوت والصابون" تتكبد خسائر بـ " -6

  دالالت القطاع الحقیقي:

 2022/ 2021  يف  اإلجماليمن اإلنتاج الـمحلی    %68  بحواليمساهمة القطاع الخاص  

بنحو    الخاص  القطاع  يُساهم  أن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  اإلنتاج    %68توقعت  من 

مع ارتفاع الـُمساهمة يف األنشطة الزراعية والسياحية والعقارية    2022/ 2021  يف  اإلج�يلالـمحىل  

نحو   ب�  ترتاوح  ُمساهمة  بنسب  والبناء  والتشييد  م�  %100و  %85والصناعية  دور   ،  يُربز 

 .االستث�رات العامة يف الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس

قرير لها أن التوزيع القطاعي لإلنتاج الـُمقّدر لعام الخطة يوضح  ت  يفوأوضحت التخطيط    

أن القطاعات رسيعة النمو تُضم الـمطاعم والفنادق واالتصاالت، والتشييد والبناء، والبرتول، وقناة  

 السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/4/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-68%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5342055
https://www.youm7.com/story/2021/6/4/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-68%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5342055
https://www.elfagronline.com/4218215
https://www.elfagronline.com/4218215
https://www.elfagronline.com/4218037
https://www.elfagronline.com/4218037
https://www.elfagronline.com/4217910
https://www.youm7.com/story/2021/6/9/5-4-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/5348280
https://www.youm7.com/story/2021/6/9/5-4-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019/5348280
https://www.elfagronline.com/4220386
https://www.elfagronline.com/4220386
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اء الجائحة بحلول منتصف  نظراً لتوقع احتو   %5.4وتابع التقرير أن الخطة تستهدف معدل �و يبلغ   

نتيجة الكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج اإلصالح الهيكيل ومواصلة تبني    2021عام  

الـمرشوعات  خطة  وتنفيذ  العام،  اإلنفاق  أوجه  وترشيد  التحفيزية،  والسياسات  التمويلية  الحزم 

مؤرشات األداء، وتنامي ثقة الـُمؤسسات  القومية، باإلضافة إيل استقرار األوضاع االقتصاديّة وتحسن  

  .الدوليّة يف االقتصاد الـمرصي

وتوقع التقرير عودة عجلة اإلنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدالت �و القطاعات   

بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات "التحفيز"، باإلضافة إىل استعراض حجم الـموارد الكلية  

ع توفرها واستخداماتها يف عام الخطة، وتقديرات الناتج واإلنتاج الـمحيل والنمو االقتصادي  الـمتوق

  .وُمعّدالته

 2018السمکي لعام  لإلنتاجزیادة محدودة  2 

 2019عام    السميكالنرشة السنوية إلحصاءات اإلنتاج     للتعبئة العامة واإلحصاء  املركزيالجهاز   أصـدر 

 ك� ييل: 2019السميك يف مرص عام  اإلنتاج، وجاءت اهم بيانات  

إ    2018مليـون طـن عـام  1.9مقـابـل    2019ملـيون طن عام    2السميكاإلنـتاج   جمـايل كميةبلغ 

تاج فـقد بلـغت  اإلنـ   من حيث  األوىلاملرتبة    السمكية  املزارع  واحتلت   %  5٫4بنسبة زيـادة قـدرها  

  %4٫9  بنسبة  البحـريـة  بامليــاه  اإلنـتـاج  ثم  %10٫8  بنـسبة  بالبح�ات  اإلنـتـاج  يلـيه  %  79٫7نـسبته

 .اإلنتاج إج�يل  من %0٫8 بنسبة األرز  حقول   وأخ�اً   %3٫8 بنـسبة العـذبة   فاملياه

  عام   طـن  مليـون  1٫54  مقابل   2019  عام  طن  مليـون  1٫62األس�ك باملزارع السمكية    إنتاجوبلغ   

 .السمكية  املزارع  عـدد   زيــادة  إىل  ذلك  ويرجع  الســابق  العام  عن  %4٫9  قدرها  زيادة  بنسـبة  2018

اإلنتــاج السميك مجموعة األس�ك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص،    يف وتحتل املرتبة األوىل   

  بنسبة..)  ،  كابوريا  جمربى،(     والقرشيات  األخرى  األصنـاف  يليها  %98٫0موىس، مرجان...) بنســبة  

  الغرضوفية  األس�ك  ثم   % 0٫2   بنسبة)    ومحار  قواقع (  الرئويات  يليها   منه�  لكل   0٫8%

 . السميك  اإلنتاج إج�يل من منه� لكل %0٫1 بنسبة  ) سبيط(  والرخويات

 – بركة غليون    –)  السميك  لالستزراعوبلغ إنتاج األس�ك باملرشوعات القومية الجديدة (    

وبلغ    –طن    1800  من اإلس�ك املياه العذبة   –طن    250مبحافظة كفر الشيخ من اإلس�ك البحرية  

  0.2طن)، وبلغ اإلنتاج من الزريعة باملزارع السمكية بربكة غليون من الدنيس  844 الجمربيإنتاج 

القروص   اإلنتاج من    250  الجمربيمليون زريعة ومن    1مليون زريعة ومن  مليون زريعة، وبلغ 

 .طن 102بغرب بورسعيد  –باملزارع السمكية مبزرعة الديبة  الجمربي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/6/7/13-1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/5345882
https://www.youm7.com/story/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5300330
https://www.youm7.com/story/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5300330
https://www.youm7.com/story/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5300330
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  ىسادسا: أخر

 القومي االقتصاد  يفقطاع البترول یستعید دوره  ،مؤشرات مالیة واقتصادیة 10

  :ىدالالت أخر 

البرتولحرض   يف    قطاع  الفرتة  بقوة  املرصي خالل  االقتصادي  املؤرشات  األخ�ةالنشاط  أهم  ييل  وفي�   ،

 : حققها قطاع البرتول  التياالقتصادية  

مليار   2ر3حواىل  2020/2021خالل النصف األول من عام  البرتويل التجارييزان  امل يفتحقيق فائض  

 2018/2019عام    التجاري حقق قطاع البرتول ألول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً يف امليزان   ،جنيه

 .مليار جنيه  9.9بلغ حواىل 

 .مليار قدم مكعب يومياً حالياً  7زيادة قدراته اإلنتاجية من الغاز ألكرث من  يف نجح قطاع البرتول   

% إىل  11تحويل معدل �و قطاع الغاز خالل األعوام السابقة من سالب   يف   نجح قطاع البرتولك�   

 .2018/2019% عام 25موجب 

 .التصديرمن تحقيق االكتفاء الذايت للبالد من الغاز واستئناف    متكن قطاع البرتول 

 .للدولة اإلج�يل% من الناتج املحىل 27بنسبة  2018/2019ساهم قطاع البرتول والغاز عام  

  بحوايلأيضاً من املساهمة    التايل  املايلالعام    يفعىل الرغم من جائحة ف�وس كورونا متكن القطاع    

 . اإلج�يل% من الناتج املحىل  24

ومن املتوقع زيادة هذا النمو مع    2020/  2019% عام  25حواىل   تكرير البرتول بلغ معدل �و قطاع  

مليار    7يتم تنفيذها حالياً باستث�رات حواىل    التيمرشوعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة    انتهاء

 .مليارات جنيه  108دوالر تعادل حواىل 

 850إىل    2011مليار دوالر عام    6ر3تخفيض مستحقات الرشكاء األجانب من    يفنجح قطاع البرتول   

 .%86بة انخفاض بلغت أكرث من بنس 2019/2020 املايلمليون دوالر بنهاية العام  

% من إج�يل عدد  49مليون وحدة سكنية مبا �ثل حواىل    6.1تم توصيل الغاز لحوايل   

(وذلك    1981لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز يف مرص عام    الطبيعيتم توصيل الغاز    التي الوحدات  

 .مليون وحدة سكنية  12.4عاما) والبالغة حواىل  40عىل مدار 
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