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 نشرة الجهاز املرکزي للتعبئة العامة واإلحصاء  يف معدالت البطالة  

 خالل النصف األول من العام الحالي البورصة يف حیرة من أمرها 

 ملیار جنیه تکلفة قرارات مواجهة أزمة کورونا  4.7البنك املرکزي:  

 ملیون دوالر  100الرقابة املالیة توافق یلع إصدار أول سندات خضراء بقیمة   

 ملیار جنیه خالل الربع األول 1" کیما تحقق خسائر بـ  

 ملیار دوالر  4.1اإلمارات أکبر شریك تجاري ملصر بإجمالي تجارة بینیة   

 % نسبة تغطیة الریف بالصرف الصحي 40"اإلسکان":  

 

 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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 June 2021 30 ||033العدد 

 

 

 

 

 

 

 
  

 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: 

- 6/  16ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بینیتناول التقر�ر أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري  

 ، وذلك على النحو التالي: 2021/ 6/ 30

 أهم التطورات االقتصادیة: 

 أوًال: التطورات املالیة:

 16/6  سهم 102تراجع ج�عي ملؤرشات البورصة يف ختام التعامالت .. وهبوط  .1

 6/ 17 خر جلسة يف األسبوع آ التباين يسيطر عىل أداء مؤرشات البورصة يف ختام  .2

 6/ 20 % يف ختام التعامالت0.69املؤرش الرئييس للبورصة يهبط   .3

 21/6 مليار جنيه 11.1ورأس املال يربح  ،ارتفاع ج�عي للمؤرشات بجلسة االثن� .4

 6/ 22  مليار جنيه بنهاية تعامالت اليوم 4.8البورصة تواصل مكاسبها وتربح   .5

 6/ 23  مليار جنيه 2.7للبورصة ورأس املال يربح   الرئييس ارتفاع املؤرش  .6

 24/6  صعود هاميش للمؤرش الرئييس للبورصة املرصية بختام تعامالت األسبوع .7

 6/ 27  مليار جنيه 2.9ملؤرشات البورصة ورأس املال يربح  ج�عيصعود  .8

 30/6 مليار جنيه يف الختام وسط هبوط ج�عي ملؤرشاتها 2.1البورصة تفقد  .9

 6/ 29  مليار يف ختام جلسة الثالثاء 8.2البورصة تواصل الهبوط وتخرس   .10

 6/ 30  مليار جنيه 6.6بختام أخر جلسات يونيو .. البورصة املرصية تربح  .11

 دالالت التطورات املالیة: 

البورصة املرصية    أداء    يفحالة غ� مسبوقة من الح�ة والتباين    يف  2021انتصاف عام  مع  تبدو 

الصمود والبقاء    ففي أسهمها، لتتمكن من  القيادية  الرئييس واألسهم  البورصة  ح� يكافح مؤرش 

السبعين أسابيعها األخ�ة فإن املؤرش  التي تحققت يف  القياسية  وأسهمه    يفوق مستوى قيعانها 

الصغ�ة واملتوسطة تسعى لتحقيق ارتفاعات قياسية جديدة أو الحفاظ عىل مستوياتها القياسية  

 .املحققة خالل الفرتة السابقة

صف األول من العام حيث انتقلت  ن قبل أن يغادر ال  يلوحظ تغي� يف أداء املؤرش السبعين 

لتتحرك بقوة لألسهم    لثا� االنصف    يفالسيولة نسبياً من األسهم الصغ�ة لتبرش مبستقبل أفضل  

 . القيادية واملؤرش الرئييس

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/4224499
https://www.elfagronline.com/4224499
https://www.elfagronline.com/4225141
https://www.elfagronline.com/4225141
https://www.elfagronline.com/4226905
https://www.elfagronline.com/4226905
https://www.youm7.com/story/2021/6/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD-11-1/5362756
https://www.youm7.com/story/2021/6/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD-11-1/5362756
https://www.elfagronline.com/4228340
https://www.elfagronline.com/4228340
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD-2/5365338
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD-2/5365338
https://www.youm7.com/story/2021/6/24/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%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%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5366569
https://www.youm7.com/story/2021/6/24/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%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%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5366569
https://www.youm7.com/story/2021/6/27/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD/5369773
https://www.youm7.com/story/2021/6/27/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD/5369773
https://www.elfagronline.com/4232251
https://www.elfagronline.com/4232251
https://www.elfagronline.com/4233001
https://www.elfagronline.com/4233001
https://www.elfagronline.com/4233819
https://www.elfagronline.com/4233819
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أن يسود األداء اإليجايب بالبورصة املرصية خالل الفرتة القادمة، مدعوماً بالعديد من    رباءوقع الخيت 

العوامل اإليجابية ب� نتائج أع�ل متميزة عن النصف األول وب� العديد من توزيعات األسهم  

السهم القائد بالبورصة املرصية الذى يرتقب    الدويل  التجاريالبنك    يفات  املجانية املنتظرة وبالذ

 .توزيعاً مجانياً مرتقباً منذ فرتة طويلة

يدخل السوق املرصي النصف الثا� من العام مرتكزاً عىل أحجام تداول مرتفعة نسبياً وتحسن    

  يف من متوسط ملياري جنيه  معدالتها خالل األسهم األخ�ة يفباتت تقرتب  التيالسيولة  يفواضح 

القادمة،   الفرتة  خالل  تتجاوزه  أن  ينتظر  و  الواحدة  الحكومة  م�  الجلسة  أمام  الطريق  �هد 

الستئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي تجمد لثالثة سنوات بعد ما فتئ يخطو خطواته األوىل  

 . الطروحات للسوق  متعرثاً وهو ما من شأنه أن يجتذب مزيداً من السيولة ومزيداً من

أيضا، م� يعني  إدارة البورصة وهيئة الرقابة املالية    يف   تولفت الخب� التعديال يرتقب سوق املال   

عامالً مه� من عوامل الجذب لفئات جديدة  الدفع بدماء وأفكار جديدة للسوق، ورمبا يشكل ذلك  

 .جيدمن املستثمرين لتعميق السوق و دفعه ملزيد من التميز واألداء ال

املرصفية    غ�  املالية  الخدمات  من   قطاع  العديد  مرتقباً  املشهد  لتصدر  واملستعد  املتألق  هو 

عىل بنك االستث�ر العريب،    االستحواذأسهمه الرئيسية، حيث أن ه�مس تستعد إلمتام    يفاألحداث  

املالية الذين  وبايون�ز تتأهب لالنقسام اىل ثالث رشكات قابضة عمالقة بخالف بيلتون وأوراسكوم  

 شهدا نشاطا قويا خالل األسابيع املاضية 

لتحريكه بقيادة طلعت مصطفى    تمحاوال وتوجد  قطاع العقارات كان يف حالة ثبات لعدة سنوات    

القطاع، وسوديك    يفولكن مرص الجديدة ومدينة نرص وبامل هيلز يرتقبان الحركة    ،منذ أيام قليلة

من    االستفادة، ويواصل قطاع املوارد األساسية اإلماراتيةعقارية تنتظر عرضاً لالستحواذ من الدار ال

التضخم   العامل    التيموجة  الحديد    بارتفاع تسود  أسعار  فنجد  األساسية  واملواد  األغذية  أسعار 

واأللومنيوم ترتفع بقوة لتستفيد منها أسهم الرشكات املنتجة فنشهد حديد عز يحقق أرباحاً للمرة 

 .األوىل بعد سنوات من الخسائر الفادحة ويتألق سهمه يشكل قوي

الرغم من نتائج أع�ل العديد من الرشكات الجيدة واملحققة    مدار األسبوع� املاضي�، فعىل عىل 

، ويرجع ذلك  لحظيتهتفاعل السوق مع األخبار ليس بنفس قوة الخرب وال يف  أن  ، إالاألرباح�و يف 

ملتاجرة الرسيعة  إىل تركيز السيولة يف الفرتات السابقة يف أيدي األفراد والتي تتسم تعامالتهم إما با

أو باملضاربة، مهتم� باألسهم التي تحقق طفرات سعرية حتي لو كانت بدون أخبار وبناء عىل  

 . دخول سيولة مركزة يف السهم

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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تحركات يف املؤرش    ال سي� يف تستمر املؤرشات يف أدائها اإليجايب    من املتوقع يف األجل القيص أن  

يتفاعل بالسلب مع  ة ما  ألداء االقتصادي للدولة وعادعكس ا  هس� بوالذي أثار الجدل    ،الرئييس

   .اإليجابية للدولة االقتصاديةاألحداث 

 

 ثانیًا: القطاع النقدي:

  سنوات 10الت املرصي� العامل� بالخارج يف مليار دوالر تحوي 205اإلحصاء:   .12

 البنك املركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة عىل التوايل  .13

 ة أزمة كورونامليار جنيه تكلفة قرارات مواجه 4.7البنك املركزي:  .14

 الت القطاع النقدي:دال

 سنوات الخیرة:  10تحویالت العاملین املصریین بالخارج خالل  

، أن تحويالت املرصي� العامل� بالخارج،  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أظهرت بيانات 

% من إج�يل حصيلة مرص من النقد  31,7مليار دوالر بنسبة    205,3وصلت قيمتها اإلج�لية لنجو  

 .سنوات  10األجنبي خالل 

  2010/2011مليار دوالر خالل العام املايل    12,6وبلغت قيمة تحويالت املرصي� العامل� بالخارج   

%، وارتفعت يف العام  42,7   بنسبة ارتفاع قدرها   2012/    2011مليار دوالر خالل عام    18مقابل  

،  2012/    2011% عن العام املايل    3,9مليار دوالر بنسبة ارتفاع قدرها    18,7املايل التايل لتسجل  

%    0,8مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها    18,5مسجلة    2013/2014وانخفضت خالل العام املايل  

مليار دوالر    19,3لتسجل    2014/2015عن العام املايل السابق عليه، وارتفعت خالل العام املايل  

 .2013/2014 املايل % عن العام  4,4بنسبة ارتفاع قدرها 

املايل    17,1وسجلت     العام  انخفاض قدرها    2016/ 2015مليار دوالر خالل  % عن    11,7بنسبة 

%  27,7بنسبة ارتفاع قدرها  2016/2017مليار دوالر عام  21,8العام املايل السابق عليه، وبلغت 

% عن    21بنسبة ارتفاع قدرها    2017/2018مليار دوالر عام    26,4، وسجلت  2016/  2015عن عام  

مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها    25,2لتسجل    2018/2019، وانخفضت عام  2016/2017ام  ع

بنسبة   2020/    2019مليار دوالر خالل العام املايل    27,8، وسجلت  2018/  2017% عن عام    4,7

 .% عن العام السابق عليه 10,4ارتفاع قدرها 

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/2021/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-205-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-10/5361723
https://www.elfagronline.com/4225296
https://www.elfagronline.com/4229479
https://www.youm7.com/story/2021/6/20/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%84%D9%8066-%D8%A3%D9%84%D9%81/5360117
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 العامة: املالیةثالثا: 

 مليون دوالر 100الرقابة املالية توافق عىل إصدار أول سندات خرضاء بقيمة  .15

 وزير املالية يُصدر قواعد رصف «العالوة والحافز» للعامل� بالدولة .16

  :دالالت املالیة العامة

 : العالوة والحافز للعاملین بالدولةقواعد صرف 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير املالية، قراراً بقواعد رصف العالوة الدورية للمخاطب� بقانون   

  اإلضايف الخدمة املدنية، والعالوة الخاصة املقررة لغ� املخاطب� بقانون الخدمة املدنية، والحافز  

 . برشكات القطاع العام وقطاع األع�ل العامللعامل� بالدولة، واملنحة الخاصة للعامل� 

وأكد وزير املالية، أنه سيتم احتساب العالوة الدورية للمخاطب� بأحكام قانون الخدمة املدنية،   

جنيهاً شهرياً، ودون حد    ٧٥بحد أد�    الوظيفي% من األجر  ٧بنسبة    ٢٠٢١املستحقة يف أول يوليو  

إليه اعتباراً من أول يوليو    الوظيفي جر  أقىص، وتُعد هذه العالوة جزءاً من األ  للموظف، وتُضم 

٢٠٢١. 

سيتم منح العامل� بالدولة من غ� املخاطب� بأحكام قانون الخدمة املدنية، اعتباراً من أول يوليو   

أو ما يقابله من املكافأة الشاملة لكل منهم    األسايس% من األجر  ١٣املقبل، عالوة خاصة بنسبة  

جنيهاً شهرياً،    ٧٥أو عند التعي� بالنسبة ملن يع� بعد هذا التاريخ بحد أد�    ٢٠٢١يونيو    ٣٠يف  

للعامل وتُضم إليه اعتباراً من أول    األسايسودون حد أقىص، وتُعد هذه العالوة جزءاً من األجر  

  .٢٠٢١يوليو 

ترس   والهيئات    يال  الخدمية  العامة  بالهيئات  العامل�  عىل  الشهرية  الخاصة  العامة  العالوة 

ترصف العالوة الدورية السنوية للعامل�    التياالقتصادية وغ�ها من األشخاص االعتبارية العامة  

 .الوظيفي% من األجر ٧بها بنسبة مئوية ال تقل عن 

بالنسبة للعامل� غ� املخاطب� بقانون الخدمة املدنية الذين يجمعون ب� املعاش والدخل، تُرصف   

ه عن الست�، بتوفر رشوط استحقاقها،  تحق املعاش عن نفسه وتقل سنّ العالوة الخاصة ملن يس

وعىل جهة عمله إخطار جهة رصف املعاش، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة يف املعاش،  

متت زيادة املعاش مبقدار الفرق بينه�، أما إذا كانت العالوة تساوى الزيادة يف املعاش أو تزيد  

أنه إذا كان العامل مستحقاً ملعاش عن نفسه  عليها فال تُرصف له   الزيادة يف املعاش، مش�اً إىل 

وبلغ سن الست� أو جاوزها ترصف له الزيادة يف املعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العالوة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.albawabhnews.com/4379929
https://www.albawabhnews.com/4375171
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من جهة رصف املعاش    رسميالخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينه� بعد الحصول عىل بيان  

ستحقة له، وإذا كان العامل مستحقاً ملعاش عن غ�ه يحق له الجمع ب� العالوة  بقيمة الزيادة امل

لسنة    ١٤٨الخاصة والزيادة يف املعاش مبراعاة أحكام قانون التأمينات االجت�عية واملعاشات رقم  

٢٠١٩. 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 هي األعىل 2019سنوات و 10مليار دوالر إيرادات السياحة املرصية يف   82.6  .17

   مليار دوالر  2 مرص من األسمدة صادرات .18

 %10% زيادة يف قيمة الصادرات وارتفاع طفيف يف الواردات بنسبة  19 .19

 2021صادرات املرصية للسعودية خالل الربع األول من عام ارتفاعاً يف قيمة ال%  13,9 .20

 مليار دوالر  4.1ة وزيرة التجارة: اإلمارات أكرب رشيك تجاري ملرص بإج�يل تجارة بيني  .21

 مليار دوالر   5.9بتدفقات    2020املبارش    األجنبي مرص أكرب دولة إفريقية متلقية لالستث�ر   .22

 2020مليون دوالر  468الصادرات املرصية للمغرب تسجل   .23

 دالالت القطاع الخارجي 

مصادر إلیرادات النقد األجنبي يف مصر    5السیاحة يف املرکز الثالث من بین أکبر  

 :عشر األخیرةالخالل السنوات 

مصادر إليرادات النقد األجنبي يف مرص خالل العرش    5حلت إيرادات السياحة يف املركز الثالث من ب� أكرب  

من   الفرتة  األخ�ة يف  إليرادات  2019/2020وحتى    2010/2011سنوات  اإلج�لية  القيمة  بلغت  ، حيث 

سنوات،    10ة النقد األجنبي ملرص خالل  % من إج�يل حصيل12.7مليار دوالر بنسبة    82.6السياحة نحو  

مليار دوالر، وفقا لبيانات الجهاز    648.4سنوات لتبلغ    10والتي تخطت الـ نصف تريليون دوالر خالل  

 املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

سجلت   السياحة  إيرادات  قيمة  أن  إىل  البيانات  املايل    10.6وتش�  العام  خالل  دوالر  مليار 

%، وارتفعت  11بنسبة انخفاض قدرها    2011/2012مليار دوالر خالل عام    9.4ابل  مق  2010/2011

،  2011/2012% عن العام املايل  3.5مليار دوالر بنسبة ارتفاع قدرها    9.8يف العام املايل التايل لتسجل  

% عن  48مليار دوالر بنسبة انخفاض قدرها    5.1مسجلة    2013/2014وانخفضت خالل العام املايل  

مليار دوالر بنسبة    7.4لتسجل    2014/2015املايل السابق عليه، وارتفعت خالل العام املايل    العام

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/2021/6/22/82-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/5363062
https://www.youm7.com/story/2021/6/22/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A/5362833
https://www.youm7.com/story/2021/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-19-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A/5361120
https://www.youm7.com/story/2021/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-19-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A/5361120
https://www.youm7.com/story/2021/6/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-13-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5358363
https://www.youm7.com/story/2021/6/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-13-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5358363
https://www.youm7.com/story/2021/6/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5369404
https://www.youm7.com/story/2021/6/22/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-2020-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA/5363869
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-468-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2020/5364808
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-468-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2020/5364808
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  2015/2016مليار دوالر خالل العام املايل    3.8، وسجلت  2013/2014% عن العام املايل  45.3ارتفاع قدرها  

 % عن العام املايل السابق عليه. 48.9بنسبة انخفاض قدرها 

اإليرادات   قيمة  عام    4.4نحو  وبلغت  دوالر  قدرها    2016/2017مليار  ارتفاع  عام  16.2بنسبة  عن   %

وسجلت  2015/2016 عام    9.8،  دوالر  قدرها    2017/2018مليار  ارتفاع  عام 123.9بنسبة  عن   %

% عن عام  28.2مليار دوالر بنسبة ارتفاع قدرها    12.6لتسجل    2018/2019، وارتفعت عام  2016/2017

% عن 21.6بنسبة انخفاض قدرها    2019/2020ليار دوالر خالل العام املايل  م  9.9، وسجلت  2017/2018

 العام السابق عليه. 

 من األسمدةوالعالم العربي بعض األرقام حول إنتاج وصادرات مصر 

تعد صناعة الس�د واحدة من أهم الصناعات عىل مستوى العامل، فعالوة عىل أهميتها الكب�ة للزراعة فإن  

% عاملياً، متثل  33التصديرية كب�ة حول العامل، وتبلغ حصة الرشكات العربية من صادرات األسمدة  فائدتها  

مليون طن. تعرف عىل التفاصيل يف    224مليون طن، يف وقت يصل إج�يل صادرات األسمدة عاملياً إىل    72

 معلومات.  7

 مليون طن. 315يبلغ إنتاج األسمدة وخاماتها عامليا   .1

 مليون طن من اإلنتاج العاملي.  140اج الوطن العريب تبلغ حصة إنت .2

 مالي� طن محليا.  9ويتم استهالك   أزويتمليون طن س�د  23مرص تنتج  .3

 ألف عامل.   50األسمدة مبرص ويعمل بها نحو   يفرشكة تعمل  15   .4

 مليار دوالر.   2مرص تصدر أسمدة  بـ  .5

 .مليون طن 224.483صادرات األسمدة بلغت عامليا  نحو    .6

 مليون طن. 72.422الدول العربية  نحو  يف صادرات األسمدة   .7

 زیادة ملموسة للصادرات املصریة غیر البترولیة: 

الخمسة أشهر األويل من العام الحايل، حيث    غ� البرتولية، زيادة ملموسة خالل الصادرات املرصية سجلت

 .أداءها الجيد هذا العام رغم استمرار تداعيات أزمة ف�وس كورونا وتأثر حركة الشحن الصادرات تواصل

الصار  حيث بنسبة  تفعت  البرتولية  غ�  الـ19ادرات  خالل  عام    5  %  من  األوىل  ،  2021أشهر 

مليون دوالر خالل نفس الفرتة    375مليار و    10مليون دوالر مقابل نحو    323مليار و   12 محققة

  .2020من عام 

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/2021/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-19-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A/5361120
https://www.youm7.com/story/2021/6/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-13-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5358363
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مليار و   2 %، حيث حققت50بنسبة    املايضكب�اً خالل شهر مايو    ارتفاعاالصادرات املرصية   وقد شهدت  

 .2020مليون دوالر خالل شهر مايو من عام  522مقابل مليار و   2021مليون دوالر صادرات مايو  288

 وكانت تفاصيل األسواق املستقبلة للصادرات املرصية ك� ييل:

 .مليون دوالر   885مليار و   3استقبل  األورويباالتحاد   .1

 . مليون دوالر  719مليار و   3والدول العربية تستقبل واردات بقيمة   .2

 .مليون دوالر   661إفريقيا بدون الدول العربية تستقبل واردات بقيمة  .3

 .مليون دوالر  852الواليات املتحدة األمريكية تستقبل ما قيمته   .4

  خامسا: القطاع الحقیقي:

 لبنية التحتية الريفية مليار جنيه تكلفة تحديث ا 700التخطيط":  " .24

 مليار جنيه خالل الربع األول  1كي� تحقق خسائر بـ   " .25

 مليار دوالر التكلفة االستث�رية ملصفاة ميدور باإلسكندرية   2.4 .26

اإلصالح   .27 القطاع    الهيكيلالتخطيط:  صادرات  زيادة    إج�يل من    الزراعييستهدف 

 %25الصادرات لـ 

 % نسبة تغطية الريف بالرصف الصحي 40اإلسكان": " .28

 جديد الشبكة الوطنية للقنوات املائيةمليار جنيه تكلفة ت 80وزيرة التخطيط:  .29

 دالالت القطاع الحقیقي:

 استثمارات مصر يف مجال املن الغذائي 

بالحوار رفيع املستوى حول األمن الغذايئ يف   وزيرة التخطيط شاركت هالة السعيد  والتنمية االقتصادية 

: املسارات من األزمة    19منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا بعنوان "األمن الغذايئ يف أعقاب أزمة كوفيد

نك الدويل ضمن سلسلة األحداث التي تم تنظيمها  إىل االنتعاش" عرب الفيديو كونفرانس، والذي نظمه الب 

 .صندوق النقد الدويل من أجل اجت�عات الربيع للبنك الدويل و 

قطاع   أنأوضحت الوزيرة  حول االستث�رات واإلصالحات املستقبلية يف النظام الغذايئ يف مرص،  و 

نجح يف التصدي آلثار الجائحة حيث مل تشهد الدولة نقصاً يف الغذاء أو تراجع يف أي    الغذاء يف مرص 

من املحاصيل االسرتاتيجية، ك� متكنت من ح�ية األمن الغذايئ للفئات األكرث فقراً، متابعه أن تم  

ىل  تحقيق ذلك من خالل العديد من اإلجراءات املالية والنقدية لتي اتخذتها الحكومة املرصية ع

 .الفور للحد من األثار االقتصادية لجائحة كورونا

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/4228136
https://www.elfagronline.com/4226695
https://www.youm7.com/story/2021/6/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1/5368785
https://www.youm7.com/story/2021/6/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1/5368785
https://www.youm7.com/story/2021/6/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1/5368785
https://www.youm7.com/story/2021/6/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5366673
https://www.youm7.com/story/2021/6/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5366673
https://www.youm7.com/story/2021/6/25/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5366673
https://www.elfagronline.com/4227693
https://www.youm7.com/story/2021/6/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/5363549
https://www.youm7.com/story/2021/6/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/5363219
https://www.youm7.com/story/2021/6/20/9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023/5360719
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وأشارت السعيد إىل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة متضمنه سياسات تحفيزيه من خالل حزمة مالية  

% من الناتج املحيل اإلج�يل، باإلضافة إىل مبادرات البنك املركزي  1.8مليار جنيه مرصي مبعدل    100من  

مليار جنيه لتغطية اإلقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعي، فضالً عن توسيع    100غ  بتمديد برنامجه البال

نطاق التحويالت النقدية لتشمل املزيد من األرس الفق�ة واألكرث عرضة للتأثر بالوباء خاصة الفئات العاملة  

 .يف القطاع غ� الرسمي

ا يف  يأخذ  الزراعية يف مرص  األغذية  نظام  أن  السعيد  وكذلك وأوضحت  األغذية  وتجهيز  الزراعة  العتبار 

% يف القيمة  23.2% يف الناتج املحيل اإلج�يل وبنسبة 24.5املدخالت ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 

املضافة للع�لة يف مرص، موضحة أن اإلنتاج الزراعي والغذايئ أحد أكرث الفرص االستث�رية جاذبية يف مرص،  

وف املناخية يف مرص وموقعها الجغرايف بالقرب من الدول العربية وأوروبا، واملشاركة  إضافة إىل الرتبة والظر

 .الزراعي والغذايئ   الكب�ة يف االتفاقيات التجارية، مبا متثل عوامل تساهم يف االرتقاء باإلنتاج

يل اإلج�يل  وأشارت السعيد إىل أن الحكومة املرصية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة يف الناتج املح

، باإلضافة  2024% بحلول عام  30، فضالً عن زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة  2024% بحلول عام  12لتصل إىل  

املحاصيل   صادرات  وزيادة  املزارع�،  صغار  دخل  وزيادة  القطاع  هذا  يف  جيدة  عمل  فرص  خلق  إىل 

 .2024% عام 25إىل   2020% عام 17والصناعات الزراعية مبضاعفة حصة القطاع يف الصادرات من 

وأوضحت السعيد أن الحكومة املرصية تسعى إىل استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من املياه، سواء  

من خالل تحلية مياه البحر، وترشيد االستهالك من خالل تحديث تكنولوجيا الري، وتحس� بنيتها التحتية  

مليار جنيه، وتوف� مصادر مياه جديدة مثل   80من خالل تجديد الشبكة الوطنية للقنوات املائية بتكلفة 

 .إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة وتعظيم استخدام املياه الجوفية

مليون فدان،    1.5ك� أشارت السعيد إىل قيام الحكومة املرصية بتنفيذ مرشوع استصالح األرايض وزراعة  

الحكومة نهجاً تشاركياً إلعادة تأهيل املناطق الريفية  لتحقيق األمن الغذايئ بشكل أفضل، فضالً عن تبني  

مليار دوالر أمرييك    45من خالل أحد أكرب برامج الح�ية االجت�عية مبادرة (حياة كر�ة) باستث�رات تبلغ  

مليار جنيه مرصي)، موضحة أن الربنامج يهدف إىل تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات    700(

 .% من سكان مرص50قرية ويغطي أكرث من   4700واالجت�عية إىل األساسية 

وتناولت السعيد الحديث حول االقتصاد األخرض مش�ة إىل إصدار مرص السندات الخرضاء بقيمة  

مليون دوالر ملدة خمس سنوات يف أول بيع لتلك السندات من قِبل حكومة يف منطقة الرشق   750

  .ركيز الحكومة املرصية والتزامها باالستدامةاألوسط وش�ل أفريقيا مبا يؤكد ت

وأضافت السعيد أن رؤية مرص تتسق مع االتجاه العاملي حيث من املتوقع أن يرتفع سوق الدين  

الخرضاء   السندات  تصل  بأن  املناخ  مبادرة سندات  توقع  إىل  العام مش�ة  العاملي هذا  األخرض 

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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إىل   والصكوك  والقروض  السندات    450-400العاملية  لسوق  القيايس  النمو  يتبعه  أمرييك،  دوالر  مليار 

 .مليار دوالر أمرييك 269.5، حيث تجاوز اإلصدار 2020الخرضاء لعام 

 سادسا: أخري 

 ليار يورو م 1.7التعاون الدويل" تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي مع فرنسا بقيمة " .30

 2020مرص عام  يف أكرث القطاعات توف�ا للوظائف  الزراعة .31

منذ   .32 البطالة  اآلن  2019معدالت  العامة    وحتى  للتعبئة  املركزي  الجهاز  لنرشة  طبقا 

 واإلحصاء. 

  دالالت أخري:

 2019بیان الجهاز املرکزي حول معدالت البطالة منذ عام  

النرشة السنوية املجمعة     2021  /23/6للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األربعاء املوافق     املركزيأصدر الجهاز  

العاملة عام   الـقوى  البطالة منذ عام    2020لنتائـج بحـث  ومن أهم    2019والذي أوضح تراجع معدل 

 - : ما يىلاملؤرشات  

 سنة)  29-15معدل البطالة بین الشباب (   %15 ،املتعطلون من الشباب

% من إج�يل قوة العمل  15.0سنة)      29ـ  15معدل البطالة ب� الشباب الذين ترتاوح أع�رهم ب� (بلغ  

% وب�  10.7وبلغ معدل البطالة ب� الشباب الذكور      2019% عام  16.7نفس الفئة العمرية مقابل    يف

 :  2020نفس الفئة العمرية عام  يف % من إج�يل قوة العمل 37.0الشباب اإلناث 

   2019% عام 12.9سنة) مقابل   19ـ  15% معدل البطالة للفئة العمرية (  11.8 •

 .  2019% عام 21.8سنة) مقابل   24ـ 20% معدل البطالة للفئة العمـرية (  19.6 •

 .  2019% عام 14.0سنة) مقابل   29ـ 25% معدل البطالة للفئة العمـرية (  12.5 •

 سنة)  29 -15باب (% معدل البطالة ب� حملة املؤهالت من الش 19.4 •

سنة) من حمـلة املؤهــالت املتوسطة    29-15الفئة العمرية (  يفبلغ معدل البطالة للشباب   •

نفس الفئة    يف% من إج�لــي قوة العمل  19.4وفـــوق املتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا   

 حيث بلغ:  2019% عام 22.8مقابل   2020العمرية عام 

للذك13.5 • البطالة  معدل  املتوسطة  %  وفـــوق  املتوسطة  املؤهــالت  حمـلة  من  ور 

 .   2019% عام 14.3نفس الفئة مقابل  يفوالجامعيـــة وما فوقهــــا  

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/4224566
https://www.youm7.com/story/2021/6/24/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5365631
https://www.youm7.com/story/2021/6/24/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5365631
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89/5364836
https://www.youm7.com/story/2021/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89/5364836
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% معدل البطالة لإلناث من حمـلة املؤهــالت املتوسطة وفـــوق املتوسطة والجامعيـــة وما  41.9 •

 .   2019% عام 50.4نفس الفئة مقابل  يففوقهــــا 

 ملیـون فـرد حجـم قـوة العمل 28.458  مل:قوة الع

مليون فرد من   4.774 ،مليون فرد ذكور 23.684( 2020مليون فرد عام  28.458بلغ  تقدير قـــوة العمل 

 مليون فرد .  15.963الريف   يفمليون فرد بين� بلغت  12.495الحرض  يف). وقد بلغت قوة العمل اإلناث

 فــرد متعطل عن العمـل ملیـون  2.259  املتعطلون:

املتعطل�   • عام    2.259بلغ  عدد  ذكور،    1.413(  2020مليون متعطل  ألف    846مليون متعطل 

بنسبة    34بارتفاع  قدره    2019مليون متعطل عام    2.225) مقابل    إناثمتعطل   ألف متعطل 

1.5.% 

 2019وهو نفس املعدل يف عام  2020% عام 7,9بلغ معــدل البطالــة  •

 %ب� اإلناث17.7البطالـة بيـن الذكور و%معدل   6 •

 . 2019% عام  4.8مقابل   2020% عام 6.0بلغ معدل البطالة ب� الذكـور  •

 .  2019% عام 21.7مقابل  2020% عام 17.7بلغ معدل البطـالة ب� اإلنـاث  •

 % يف الريف. 5.2% معدل البطالـة فـي الحرض مقابل  11.4 •

% يف الريف .وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة  5.2% مقابل  11.4بلغ معدل البطالة يف الحرض   •

 اكرث يف الريف. 

% بين� بلغ معدل البطالة ب�  3.9% وب� ذكور الريف  8.7بلغ معدل البطالة ب� ذكور الحرض   •

  يف الزراعية   األنشطة  يف % ب� إناث الريف نتيجة مشاركة اإلناث  12.6% مقابل 22.7إناث الحرض  

 الريف.  

 % نسبة املتعطل� الذين سبق لهم العمل من إج�يل املتعطل�  58.3  •

% من إج�يل املتـعطل�، بين� كانت  58.3• بلغت نسبة املتعطل� الذين سبق لهم العمل   •

 . 2019عام  يف% 31.3

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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 ملیـون مشتغـل   26.199  املشتـغلون:

املشتغل�    • تقدير  عام  26.199بلغ  مشتغل  ذكـور،  مليـــو 22.271(   2020مليون  مشتغـل   ن 

مشتغل  3.928 مقابل     إناث مليون  عام    26.123)  مشتغل  مليـــون    22.1133(   2019مليون 

 ).  اإلناثمليون مشتغله من  3.990مشتغـل  ذكـور، 

الريف    يف مليون مشتغل    15.132مليون مشتغل،     11.067بين�  بلغ تقدير  املشــتغل� يف الحرض •

. 

ب  72.6 • املشتغليـن  نسبـة  نقدي%  نقدي    (أجـر  بأجــر  املشتغل�  عـدد  ملــيون    19.032بلغ 

  2019%  عام 71.1% من إج�يل املشتغــل� مقابل 72.6مشـتغل بنسبة  

ويديرونه   • العمل  أصحاب  عـدد  بنسـبة    2.331بلغ  عمـل  صاحب  إج�يل  8.9مليون  %من 

 املشتغل�. 

مليـــون مشتغـــــل بنسبـــــة    3.470لحسابــــهم  الخاص  بلــغ عدد املشتغلــ� ممن يعمــلون   •

 % مــــن إج�يل املشتغل�. 13.2

% من  5.2مليـون مشتغـل بنسبـــة   1.366مرشوع أرسى بدون أجر  يف بلـغ عدد الذين يعملون  •

 املشتغل�.  إج�يل

 % نسبة املشتغل� يف نشاط الزراعة وصيد األس�ك 20.3 •

الزراعة وصيد األس�ك    بلغ عدد املشتغل�  • بنسبة    5.325يف نشاط  %من  20.3ملـيون مشتغـل 

 إج�يل املشتغـل� . 

% من  14.5مليون مشتغل بنسبه     3.793بلغ عدد املشتغل� يف نشاط تجارة الجملة و التجزئة   •

 إج�يل املشتغل�. 

والبناء    • التشييد  بنشاط  املشتغل�  عدد  بنسبة    3.518بلغ  إج�يل    %  13.4مليون مشتغل  من 

 املشتغل�. 

% 13,0مليون مشتغل بنسبة    3.410بلغ  عــدد املشتغل� يف نشــاط الصناعات التحويلية   •

 من إج�يل املشتغل�. 

اقل   • الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبية  يعد نشاط املنظ�ت والهيئات 

 مشتغل.   2100ه األنشطة من حيث عـدد املشتغل� حيث بلغ عدد املشتغل� ب

 % معـدل املساهمـة فـي النشـاط االقتصادي  41.5 •

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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سنة فأكثـــر) عام    15%   من إج�يل عدد السكـــان  (41.5بلغ معدل املساهمة يف قوة العمل   •

 . 2019% يف عام  42.2مقابل 2020

الذكور   • ــام  % يف ع67,3بين� بلغ     2020% عام  67.4بلغ معدل املساهمة يف قوة العمـل ب� 

2019 . 

% يف عـام  15.6، بين� بلغ  2020% عام  14.3بلغ معدل املساهمة يف قوة العمـل ب� اإلنــــاث     •

م� يش� إىل أن معدل املساهمــــة يف قوة العــمل ب� الذكور �ثل أكرث من ثالثة أضعـاف   2019

 مثيالتها ب� اإلناث.  

،  2019% يف عام    41.5مقابل    2020% عام  41,4بلغ معدل املساهمة يف قوة العمل يف الحرض •

 .2019% عام   42.8مقابل  2020% عام  41.6الريف   يفبين� بلغ 

 2020النشرة السنویة املجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام  

  2020، النشرة السنو�ة المجمعة لنتائـج �حـث الـقوى العاملة عام  للتعبئة العامة واإلحصاء  المر�زي  أعلن الجهاز

 .2019عام   في%وهو نفس المعدل 7,9قد بلغ  ال�طالةوالذي أوضح أن معدل 

االقتصادية من حيث عدد املشتغل� فيها    األنشطةوتضمنت النرشة مجموعة من أهم املؤرشات ومنها  

 :وهي كالتايل 2020خالل عام 

املشتغل�   .1 عدد  األس�ك    يفبلغ  وصيد  الزراعة  بنسبة    5.325نشاط  مشتغـل  مليون 

 .املشتغـل�%من إج�يل 20.3

%  14.5مشتغل بنسبه    مليون 3.793بلغ عدد املشتغل� يف نشاط تجارة الجملة و التجزئة   .2

 .من إج�يل املشتغل�

التشييد   .3 بنشاط  املشتغل�  عدد  بنسبة    3.518 والبناءبلغ  مشتغل  من    13.4مليون   %

 .يل املشتغل�إج�

% 13,0مليون مشتغل بنسبة    3.410بلغ عدد املشتغل� يف نشاط الصناعات التحويلية   .4

 .املشتغل�من إج�يل 

اقل   .5 الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبية  يعد نشاط املنظ�ت والهيئات 

 .مشتغل  2100األنشطة من حيث عـدد املشتغل� حيث بلغ عدد املشتغل� به 

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/2021/6/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89/5364836
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 اتفاقیات التمویل التنموي التي تم توقیعها مع الجانب الفرنسيتفاصیل 

التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنيس   التعاون الدويل، تفاصيل اتفاقيات التمويل  أعلنت وزارة 

واملالية االقتصاد  وزير  لوم�،  رونو  السيد  بها  قام  التي  الزيارة  فعاليات  ضمن  الجاري،  األسبوع    خالل 

الفرنيس، والسيد ر�ي ريو، املدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد املرافق له�، يف ضوء الحزمة  

 .2021/2026التمويلية الجديدة للتعاون ب� جمهورية مرص العربية وفرنسا للفرتة من 

مليار يورو، تنقسم    1.76ها وذكرت وزارة التعاون الدويل، يف بيان، أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمت

مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأيت يف    990مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و  776بواقع  

إطار توطيد أوارص الصداقة والتعاون ب� مرص وفرنسا، وتعزيز العالقات االقتصادية الثنائية ب� جمهورية  

اً لإلعالن املشرتك الصادر عن عبد الفتاح السييس، ونظ�ه الفرنيس  مرص العربية والجمهورية الفرنسية، وفق

 .باريس إىليف ديسمرب املايض  السييس إ�انويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة 

 تفاصیل املشروعات املمولة من الحزمة الجدیدة 

ىل رأسها قطاع خالل فعاليات زيارة الوفد الفرنيس تم توقيع اتفاقيات متويل تنموي لعدد من القطاعات ع

 .مليار يورو 1.37النقل الذي بلغت متويالته يف الحزمة الجديدة نحو 

مليون    776قطار للخط األول ملرتو القاهرة بتمويل تنموي قدره    55ووقعت الحكومة مرشوع توريد عدد  

دع�ً  وذلك  لألنفاق،  القومية  الهيئة  منه  تستفيد  الفرنسية،  الخزانة  من  مقدم  الحك  يورو  ومية  للخطط 

املقدمة   الخدمات  وتحس�  للقطاع  املستدامة  التحتية  البنية  وتعزيز  النقل  وسائل  لتطوير  الهادفة 

 .للمواطن�

وفي� يتعلق بالتمويالت املتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من املرشوعات األخرى 

مليون يورو، وكذلك    95دمياط بقيمة    ةور املنصيف قطاع النقل وهي مرشوع إعادة تأهيل خط سكك حديد  

مليون يورو، ومرشوع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشىك،    250مرشوع إعادة تأهيل مرتو أبو ق� بقيمة  

 .مليون يورو 250بلبيس بقيمة   - العارش من رمضان–وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيىك 

الثانية) بقيمة  يف سياق آخر وقعت الحكومة متويل تنمية     75سياسات دعم الكهرباء (الرشيحة 

مليون يورو، تستفيد منه وزارة املالية، ك� تم توقيع اتفاقية تدش� مركز تحكم إقليمي باإلسكندرية  

 .مليون يورو 50لصالح وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة بقيمة 

ستدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع  ويف إطار حرص الدولة عىل الحفاظ عىل موارد املياه وتعزيز ا

مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة رصف صحي   52املرافق، تم توقيع اتفاقية متويل تنموي بقيمة  

مليون يورو لتنفيذ مرشوع محطة معالجة رصف صحي رشق    68بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة  

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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الثالثة ملحطة معالجة الرصف الصحي  مليون يورو لتنفيذ ا  50اإلسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة   ملرحلة 

بتمويل قدره   باإلسكندرية  الجملة  تنفيذ سوق  اتفاقية  الحكومة  األصفر. ك� وقعت  مليون    68بالجبل 

 .يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية

تتميز بفرتات س�ح  التمويالت التنموية املتفق عليها مع الجانب الفرنيس هي متويالت تنموية ميرسة و  

، سواء املقدمة من الحكومة الفرنسية أو املقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية،  اً عام 25وسداد تصل لنحو 

 .مبا �كن الدولة من دفع وتنفيذ املرشوعات التي تعود بالنفع املبارش عىل املواطن�

اتفاقيت� األوىل لتنفيذ مرشوع التأم�    مليار يورو، تم توقيع  1.7بخالف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة   

مليون    12مليون يورو، والثانية لتنفيذ مرشوع الجامعة الفرنسية مبرص بقيمة    150الصحي الشامل بقيمة  

 .يورو

 .حجم محفظة التعاون اإلنمائي بین البلدین وملیار یور7.5

عام   منذ  مرص  عىل    1974حصلت 

بقيمة   من    7.5متويالت  يورو،  مليار 

التنمية    42ل  خال لدعم  بروتوكول 

لتمويل مرشوعات  مرص  يف  االقتصادية 

والجدير بالذكر أن فرنسا قامت  .تنموية

الحيوية   العديد من املرشوعات  بتنفيذ 

يف عدة مجاالت مثل إنشاء مرتو األنفاق  

القرص   تجهيزات  الثالثة،  بخطوطه 

املعلومات   نظام  إنشاء  الجديد،  العيني 

م اإلسكندرية،  الكهرباء،  مبكتبة  حطات 

التليفونات   سنرتاالت  وتوسيع  إنشاء 

مياه  توسيع محطات  بعدة محافظات، 

الرشب والرصف الصحي، وتطوير 

  .نظام املراقبة الجوية 

الفرنسية  الوكالة  ساهمت  ك� 

للتنمية حتى اآلن يف متويل عدد  

من املرشوعات الهامة من أبرزها الخط الثالث ملرتو أنفاق القاهرة (املرحلت� الثانية والثالثة) ومتويل  

املرشوعات الصغ�ة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق االجت�عي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي  

 ملخص هذه االتفاقيات 

 

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/upload/photo/gallery/193/9/550.jpg
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امل دعم  الرشب  للمنازل،  مياه  تحس� خدمات  عن  فضال  الزراعة  قطاع  واملتوسطة يف  الصغ�ة  رشوعات 

والرصف الصحي (املرحلت� األوىل والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية  

  مليون يورو 90مببلغ  األورويب مليار يورو وتدير منح من االتحاد 

 

 

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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