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 % يف یونیو3.8املرکزي": التضخم األساسي یرتفع إلی  البنك  " 

 البنك األهلي یقترض ملیار دوالر لسداد قروض مستحقة السداد 

 ملیار دوالر قیمة العجز يف املیزان التجاري خالل أبریل املاضي 3.1 

 البیئیة  اإلحصائیةأهم بیانات النشرة   

  3ملیار م   6.5إجمالي میـاه الصرف الزراعي املعاد استخدامها بالزراعة   

   2019/2020عام 

 إلنتاج ملدة عاملشرکات األسمنت تبدأ الخفض الفعلي   

 

 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: 

املرصي  الفرتة ما    ودالالت هذا التطوريتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي  خالل 

 ، وذلك عىل النحو التايل:2021/ 7/ 15إىل   7/2021 /1ب�

 أهم التطورات االقتصادیة:

 :املالیة التطوراتأوالً: 

 5/5  التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة يف ختام جلسة اإلثن� -1

 6/7  يف ختام جلسة اليوم همليار جني 13.2البورصة املرصية تفقد  -2

 7/7  مليار جنيه بختام جلسة اليوم 6.8البورصة تتعايف وتجني  -3

 8/7 مليار جنيه بختام أخر جلسة يف األسبوع 6.2البورصة تخرس  -4

 11/7وع  % يف ختام أويل جلسات األسب0.31املؤرش الرئييس للبورصة يهبط   -5

  12/7مليار جنيه يف ختام تعامالت اليوم 4.1البورصة املرصية تربح   -6

 13/7  % يف ختام جلسة الثالثاء1.9املؤرش الرئييس للبورصة يقفز   -7

  14/7مليار جنيه بختام جلسة األربعاء 9.2البورصة تربح  -8

 15/7  التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة يف ختام أخر جلسة يف األسبوع -9

 :املالیة  التطورات  دالالت

األداء اإليجايب لكافة املؤرشات ونتائج األع�ل الجيدة والتجميع املؤسيس يف األسهم القيادية  عزز  

اإليجايب للمؤرش الرئييس للبورصة والذي  وتواجد املؤسسات املرصية يف جانب الرشاء من األداء  

السابقة وخالل شهر يونيو املايض  .كانت النظرة له سلبية طوال الفرتة 

يف  االعتبارخذ يف ؤإال أنه ي  ،األفراد باهت�م حظىي عيل الرغم من أن املؤرش الرئييس للبورصة ال 

  استمرارنواحي تتعلق بتداوالتهم السوقية حيث أن ارتفاعه يخلق لديهم حالة من التفاؤل يف  

 اإليجايب وارتفاع قيم التداول  األداء

الرغم أيضاً من قدرة تداوالت    املؤرش   األفرادعيل  التجميع عيل أسهمه إال   70عيل رفع  وزيادة 

املؤرشات لالهت�  أنها انطباع عن عودة  تعطي  والقطاعات للزخم الرشايئ ك� يف  واألسهمم  ال 

 .لرئييس للبورصةتداوالت املؤسسات التي عادتا تهتم بأسهم املؤرش ا

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/4236809
https://www.elfagronline.com/4236809
https://www.elfagronline.com/4237562
https://www.elfagronline.com/4237562
https://www.elfagronline.com/4238286
https://www.elfagronline.com/4238286
https://www.elfagronline.com/4238919
https://www.elfagronline.com/4238919
https://elfagronline.com/4240963
https://elfagronline.com/4240963
https://elfagronline.com/4241843
https://elfagronline.com/4241843
https://elfagronline.com/4242720
https://elfagronline.com/4242720
https://elfagronline.com/4243474
https://elfagronline.com/4243474
https://elfagronline.com/4244202
https://elfagronline.com/4244202
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القيمة السوقيةا  مكاسب بقيمة    رتفعت  البورصة املرصية لتحقق  مليار    22لألسهم املقيدة يف 

جلسة األحد املقبل،  جنيه خالل تعامالت األسبوع الجاري، وسط توقعات باستك�ل الصعود يف  

 .أيام مبناسبة عيد األضحى املبارك 6قبل أن تدخل البورصة يف أجازه ملدة 

وسيكون للبورصة    ،قوي عيل أداء مؤرشات البورصة  تأث�الدولية لها   واالتفاقياتاألخبار السياسية   

الدولة بتداوالتها وبكونها مصدر م  اهت�مشأن أخر إذا كان هناك   التكلفة من  من قبل  نعدم 

البورصة بكونها ،  االستث�ربدائل  الدولة النظر ايل    االستث�راتمنصة لدخول ويجب أن تعيد 

سوق التداول املتمثل يف تواجد    أو ،إلصدار املتمثل يف عودة الطروحاتاألجنبية من خالل سوق ا

البورصة  أسهمهيف تكوين مراكز رشائية يف   االستث�ريق  املنتج الجيد والذي تهتم صناد ، وعودة 

 . الدولة  القتصادكداعم ومرأه جيدة 

  

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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 :النقديالقطاع    ثانیًا:

 مليون دوالر 116ارتفاع احتياطي النقد األجنبي بـ  -1

 يسدد مليار دوالر مستحقة لصالح بنوك خليجية ودولية  "املرصي  األهيل" -2

 الت القطاع النقدي:دال 

 البنك األهلي یسدد قروضًا بملیار دوالر

ــ مبلغ مليار دوالر مستحقة عليه لصالح بنوك ومؤسسات    حكوميــ أكرب بنك   املرصي  األهيلسدد البنك 

 .متويل دولية، تبعا لترصيحات مصادر مرصفية

قام بجمع متويل مشرتك عن طريق بنوك خليجية ودولية توجه لسداد قرض قائم مستحق    الحكوميالبنك 

إدارة ترتيب   يفاحد البنوك اإلماراتية الكربى شارك   وقد قام  ليار دوالربقيمة م  البنيكعليه لنفس التحالف  

 .وتسويق القرض

عقد  املرصي  األهيلوأعلن « توقيع  مؤخرا عن  مؤسسة دولية وإقليمية؛ للحصول عىل   14مع    متوييل» 

ملستمرة وتنويع  إطار معامالته الدولية ا يف يأيتمتويالت خارجية تصل إىل مليار دوالر، وقال البنك إن ذلك 

 .موارده لتمويل مرشوعات تنموية واستث�رية طويلة األجل

ترصيحات سابقة إن مرصفه قام بضخ   يف، األهيلالبنك   إدارةالفتوح نائب رئيس مجلس  بوأوقال يحيى  

الرصف    يفمليار دوالر   122 الخارجية منذ تحرير سعر  التجارة  ، وحتى 2016نوفمرب    3  يفمتويل عمليات 

مليار دوالر،    118، وخالل هذه الفرتة بلغت حصيلة التدفقات الدوالرية لدى مرصفه نحو املايضنهاية مايو  

 .مش�ا إىل أن مرصفه يقوم بتمويل جميع الطلبات االست�ادية دون تأخ� لجميع السلع

تريليون جنيه نهاية   2.5، و2020يونيو   يفيه تريليون جن 2حاجز    األهيلللبنك  املايلاملركز    إج�يلوتخطى  

  21غضون   يفمليار جنيه   900، بزيادة قدرها نحو 2019يونيو   يفتريليون جنيه   1.6، مقارنة بـ2021مارس  

  يفمليار جنيه   122، مقارنة بنحو  2021مارس  يفمليار جنيه   130، وبلغت حقوق امللكية بالبنك نحو  اًشهر 

 .2020يونيو  

  

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/4237706
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072021&id=464e3d98-e273-4ba9-a438-36b953ac178b
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 :العامة  لیةاملاثالثا:  

 % يف املوازنة الجديدة30 املالية: مضاعفة نسبة االستث�رات العامة الخرضاء لتصل لـ -1

   :دالالت املالیة العامة

مضاعفة نسبة   لـاملالیة:  الخضراء لتصل  املوازنة  30االستثمارات العامة  يف   %

 الجدیدة

املالية، إن الحكومة تستهدف تحس� تنافسية مرص يف مؤرش األداء البيئي من   قال محمد معيط وزير 

% باملوازنة الجديدة،  30% يف العام املايل الحايل إىل  15خالل زيادة نسبة االستث�رات العامة الخرضاء من  

 .يف مختلف القطاعات، جاء ذلك وفقا لبيان صادر وزارة املالية  اًتنموي اًمرشوع 140داف تنفيذ  عرب استه

وأضاف معيط، أن أول سيارة كهربائية يف مرص يأيت يف إطار حرص الدولة عىل التحول لالقتصاد األخرض،  

 .لتنمويةيف إنجاح املبادرات ا  أصيالً  اًجديدة للقطاع الخاص باعتباره رشيك  اًويفتح آفاق

ننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع األع�ل، والبنك املركزي، أكرث من  إ وقال

املالية؛ لتشجيع املواطن� عىل رشاء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول   بديل مقرتح للحوافز 

، عىل أن تصبح مرص  اًكهربائية، وتسويقها محليللطاقة النظيفة؛ مبا يسهم يف توط� صناعة املركبات ال

 .بوابة لتصدير هذه السيارات ألفريقيا

الخاص، باعتباره قاطرة   القوميوأضاف أن هذا املرشوع  القطاع  الكب� أحد �اذج الرشاكة املهمة مع 

أن هناك رشكات مرصية خاصة تشارك الحكومة يف إنشاء محطات الش  اًالنمو االقتصادي، مش�  حن  إىل 

 .الكهربايئ

إصدار سندات التنمية املستدامة ليكون لها الريادة يف هذا املجال بالرشق   اًوأوضح أن مرص تدرس حالي

األوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أننا نستهدف التوسع يف إصدار السندات الخرضاء لتوف� التمويل املستدام  

التلوث النظيف والطاقة املتجددة والحد من    للمرشوعات الصديقة للبيئة يف مجاالت اإلسكان والنقل 

 .والتكيف مع تغ� املناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة املستدامة للمياه والرصف الصحي

الدول    750وأكد أن الطرح األول للسندات الخرضاء البالغ قيمته   مليون دوالر جعل مرص ضمن 

لصديق  يف التنمية الخرضاء، وأصبح لها الريادة يف مجتمع االستث�ر النظيف وا  اًقيادي  اًالتي تلعب دور 

 .للبيئة يف املنطقة

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072021&id=d697448d-dee8-4bff-afe5-e94c745fc316
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  الخارجي:  القطاعرابعًا:  

 2020ب� مرص وماليزيا خالل    التجاريمالي� دوالر حجم التبادل    503 -1

 2021ب� مرص وأمريكا بالربع األول عام  التجاريارتفاعاً بالتبادل   %27.8 -2

 %6 بنسبة زيادة  2020ب� مرص والكام�ون خالل   التجاريمليون دوالر حجم التبادل   43  -3

 ب� مرص والعراق التجاريالتبادل   يفزيادة   %36  -4

 أشهر  5% خالل  29ارتفاع صادرات مرص من األثاث بنسبة   -5

 بريل املايضإ خالل   التجاريامليزان   يفمليار دوالر قيمة العجز    3.1 -6

 دالالت القطاع الخارجي 

 ارتفاع قیمة التبادل التجاري بین مصر وأمریکا

التبادل التجاري ب� مرص والواليات    ارتفاع قيمة الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أظهرت بيانات

مليار دوالر خالل    1,6مقابل    2021مليار دوالر خالل الربع األول من عام    2,1املتحدة األمريكية مسجلة  

الفرتة من عام   .%27,8قدرها    ارتفاعبنسبة   2020نفس 

 2021دوالر خالل الربع األول من عام   مليون  525,4ارتفعت قيمة الصادرات املرصية ألمريكا مسجلة   

من  394مقابل  %، وارتفعت قيمة 32,7بنسبة ارتفاع قدرها   2020عام    مليون دوالر خالل نفس الفرتة 

مليار   1,3 مقابل 2021مليار دوالر خالل الربع األول من عام   1,6 الواردات املرصية من أمريكا لتسجل

 .%26,2بنسبة ارتفاع قدرها   2020عام   دوالر خالل نفس الفرتة من

، حيث  2021وجاءت املالبس عىل رأس قامئة أهم سلع صدرتها مرص ألمريكا خالل الربع األول من عام  

صادراتها  سجّ  معدنية ومنتجات    242,4لت قيمة  وزيوت  وقود  الثانية  املرتبة  مليون دوالر، وجاء يف 

مليون    29,9مليون دوالر، وأخ�اً أسمدة   51,4مليون دوالر، ثم سجاد وأغطية أرضيات    58تقط�ها  

 .دوالر

وحلت الحبوب واألثـ�ر الزيتية والنباتات الطبية عىل رأس قامئة أهم خمس سلع استوردتها مرص 

ن دوالر، وجاء  مليو   609,8، حيث سجلت قيمة وارداتها  2021من أمريكا خالل الربع األول من عام  

 66,9 مليون دوالر، ثم حبوب 142,2يف املرتبة الثانية الوقود والزيوت املعدنية ومنتجات تقط�ها 

  30قاطرات وعربات وأجهزة إشارة   وأخ�امليون دوالر،   57,2  مليون دوالر، ثم لدائن ومصنوعاتها

 .مليون دوالر

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/2021/7/7/503-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%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%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5381470
https://www.youm7.com/story/2021/7/7/503-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%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%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5381470
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-27-8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9/5380349
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-27-8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9/5380349
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/43-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%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%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5380223
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/43-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%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%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5380223
https://www.youm7.com/story/2021/7/4/36-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/5378164
https://www.youm7.com/story/2021/7/4/36-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/5378164
https://www.elfagronline.com/4236751
https://elfagronline.com/4240736
https://elfagronline.com/4240736
http://www.youm7.com/5379849
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ا خالل النصف  االستث�رات األمريكية مبرص  املايل  وبلغت قيمة  العام  لتسجل   2021/  2020ألول من 

الفرتة من عام   745,8مليون دوالر مقابل  837,2 بنسبة ارتفاع   2020/   2019مليون دوالر خالل نفس 

 .% 12,3قدرها 

تحويالت املرصي� العامل� بالواليات املتحدة األمريكية  مليون دوالر خالل العام   842وسجلت قيمة 

بنسبة انخفاض قدرها   2018/   2017مليون دوالر خالل العام املايل  908,8بل مقا  2019/   2018املايل 

7,3 %. 

 خالل الخمس شهور األولی من العامارتفاع صادرات األثاث  

التصدير  بنحو  يأعلن املجلس  ارتفاع صادرات القطاع خالل الخمس شهور األوىل من العام  لألثاث عن 

 .مليون دوالر خالل نفس الفرتة من العام املايض 81مالي� دوالر مقابل  104لتبلغ  29%

تراجعا   مايو املايض سجلت  املجلس أن صادرات القطاع خالل شهر  الصادر عن  الشهري  التقرير  وأظهر 

ما  22بنحو   العام   13.45مليون دوالر مقابل  10.47قيمته  % لتبلغ  الشهر من  مليون دوالر خالل نفس 

 .املايض

الدول املستوردة لألثاث  اململكة العربية السعودية احتلت املرتبة األوىل من حيث  أن  التقرير  وأوضح 

فس  مليون دوالر خالل ن  21مليون دوالر مقابل    25لتسجل نحو    2021شهور أوىل من   5املرصي خالل 

املايض العام  من  "اإلمارات العربية املتحدة"  ،الفرتة  مليون دوالر 14ارتفعت وارداتها لتبلغ    والتيتالها 

املرتبة الثالثة من حيث الدول املستوردة حيث استوردت ما  "العراق"  مليون دوالر، واحتلت  13مقابل  

 .الفرتة من العام املايض  مالي� دوالر خالل نفس  9شهور مقابل    5مليون دوالر خالل   13قيمته 

"سلطنة ع�ن" بلغ خالل   إىل أن إج�يل صادرات األثاث املرصي إىل  مالي�   8شهور نحو  5وأشار التقرير 

"السودان" من األثاث املرصي    ، في� ارتفعت واردات2020دوالر وهو نفس مستواه خالل نفس الفرتة من  

دوالر، واحتلت "الواليات املتحدة األمريكية" املرتبة السابعة من مالي�    5مالي� دوالر مقابل    8لتسجل  

مالي� دوالر، وبلغت   3تالها "ليبيا" بنحو   مالي� دوالر،  4حيث الدول املستوردة لألثاث املرصي مبا قيمته  

دول العامل خالل  باقي  مليون   16مليون دوالر مقابل    25شهور ما قيمته    5صادرات األثاث املرصي إىل 

  .والر خالل نفس الفرتة من العام املايضد

  

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


  

 

8 | P a g e  

القتصادي ا لمرصد   ا
 July 2021 15  ||  034العدد 

 

 

 

 

 

 

  خامسا: القطاع الحقیقي: 

 املايض ألف طن إبريل 831مالي� و  3لـ  الطبيعيارتفاع االستهالك املحىل من الغاز   -1

 املايضألف طن إبريل  330االستهالك املحىل من البوتاجاز يسجل ارتفعا لـ -2

 2020الربع األول عام ارتفاع يف قيمة اإلنتاج الصناعي يف   %8.7 -3

 % يف يونيو3.8املركزي": التضخم األسايس يرتفع إىل  " -4

 مليار جنيه يف مايو املايض  8إيرادات قناة السويس تقفز إىل  -5

 2019/2020عام  3مليار م  6.5املعاد استخدامها بالزراعة    الزراعيميـاه الرصف    إج�يل -6

 العامل� األجانب مبرص  أعدادتراجع يف % 23 -7

 رشكات األسمنت تبدأ خفض اإلنتاج ملدة عام -8

 دالالت القطاع الحقیقي:

  / األول    األعمالاإلنتاج الصناعي للقطاع العام  الربع  الخاص" عن  والقطاع  العام 

 2020مارس) عام    -(ینایر

اليوم الثالثاء "النرشة الربع سنوية إلحصاء اإلنتاج الصناعي  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أصدر

ومن أهم املؤرشات    2020مارس) عام    -العام والقطاع الخاص" عن الربع األول (يناير  األع�لللقطاع العام /  

  األولمليار جنيه خالل الربع   183.1بلوغ قيمة اإلنتاج الصناعي (بدون استخراج البرتول الخام وتكريره)  

املقابل لعام  168.4مقابل   2020مارس) لعـام  -(يناير ارتفاع قدرها  بنسبة 2019مليار جنيه خالل الربــع 

8.7%. 

البرتول وصناعه منتجات   الكوك بالنسبة األكرب يف قيمة اإلنتاج   أفرانويساهم نشاط صناعة تكرير  فحم 

، ويليه نشاط استخراج البرتول الخام %28.6حيث بلغت   2020مارس)    -الصناعي خالل الربع األول (يناير

  اإلنتاج% من قيمة 11.0الغذائية بنسبة  ثم نشاط صناعة املنتجات    %20.0والغاز الطبيعي بنسبة  

 .الصناعي (بدون استخراج البرتول الخام وتكريره)

مقـابــــل    2020مليار جنيه للربـع األول عــام    39.2لصناعة املنتجات الغذائية    اإلنتاجوبلغت قيمة  

مليــار    30.0% بين� بلغت  2.4بنسبة ارتفاع قدرهـا    2019عـــام    األولمليار جنيه للربع    38.2

الرابع    وذلك الرتفاع الطلب.،  %30.6بنسبة ارتفاع قدرها  2019جــنيه للربـــع 

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/2021/7/9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%803-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88831-%D8%A3%D9%84%D9%81/5383249
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%80330-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/5383274
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/8-7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5380148
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/8-7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5380148
https://www.elfagronline.com/4239120
https://www.elfagronline.com/4239120
https://www.elfagronline.com/4238714
https://www.youm7.com/story/2021/7/14/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-6-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5390188
https://www.youm7.com/story/2021/7/14/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-6-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5390188
https://elfagronline.com/4244230
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072021&id=ee460986-6d0f-4a16-b5f0-fc0041502a78
http://www.youm7.com/5379849
http://www.youm7.com/5379849
http://www.youm7.com/5379849


  

 

9 | P a g e  

القتصادي ا لمرصد   ا
 July 2021 15  ||  034العدد 

 

 

 

 

 

 

مليار جنيـه   5.9مقابـل   2020مليار جنيــه للربع األول عـــام    7,8لصناعة املرشوبات    اإلنتاجوبلغت قيمة  

األول عام   ارتفاع قدرها    2019للربـــع  الرابع مليار    5.6بين� بلغت    ،%30.8بنسبة    2019جنيه للربع 

 . % وذلك للزيادة الطبيعة لإلنتاج املوسمي38,2بنسبة ارتفاع  

الحديد والصلب واملعادن الثمينة وسبك املعادن   للربع    30.4وبلغت قيمة إلنتاج صناعة  مليار جنيــه 

% بين� بلغت 6.4بنسـبة ارتفاع قدرها   2019مليار جنيـه للربع األول عام    28.6مقـابـل  2020األول عـام  

الرابع    26.6 الرتفاع الطلب لسد احتياجات  14.3بنسبة ارتفاع قدرها    2019مليار جنيه للربع  % وذلك 

 السوق .

 البيئية  اإلحصائيةأهم بيانات النرشة   -1

اليوم األربعاء النرشة السنوية إلحـصاءات البيئة الجزء   الجهاز املركزي للتعبئة العـامة واإلحـصاء أصــدر

 ما ييل:  ومن أهم مؤرشاتها  .2019األول: أحوال البيئة وجودتها عام  

  2019/2020عام   3مليار م  6.5ة  بلغت إج�يل كمية مياه الرصف الزراعي املعاد استخدامها يف الزراع  

الدلتا كالتايل:  ليم وسط إق  3مليار م  3.0قليم رشق الدلتا،  إ  3مليار م  2.1وكانت موزعة عىل أقاليم 

الدلتا 3مليار م 1.4الدلتا،   .أقليم غرب 

املعالج نحو  الصحيمياه الرصف   باستخداموبلغ إج�يل مساحات الغابات الشجرية التي تم أنشائها   

محافظات أسوان (  2019فدان خالل عام    11195 مساحات أنشئت كانت يف  ) فدان 2185وأكرب 

 .التوايلفدان عىل   )1700) فدان واألقرص (2000وسوهاج (

الــزراعـي   الصــرف  الـتي استخـدمـت ميـاه  الـمحـافـظـات  كانت محـافـظـة الدقـهلية مـن أكـرث 

% مـن إج�يل كـمية مياه 29/شهر وبنسبة بلغت 3مليار م  1.9املـــعاد استخـدامـه بكمية قدرها 

 .2019/2020رية وذلك خــالل عـام الصــرف الزراعــي املعــاد استخــدامه عـىل مسـتوى الجــمـهو 

ألف كيلو مرت مربع وذلك خالل    3.4وبلغت مساحة منطقة الشعاب املرجانية يف مياه البحر األحمر   

 .2019عام 

 اإلنتاجتبدأ فعلیًا خفض    األسمنتشرکات  

السوق املرصية، أمس الخميس، خفض اإلنتاج ملدة   يفبدأت الرشكات املنتجة لألسمنت  

كحل شامل ألزمة  بذلك،  امل�رسات االحتكارية لها  بعد س�ح جهاز ح�ية املنافسة ومنع  عام، 

 .القطاع، الذى يعا� منذ عدة سنوات من زيادة املعروض عن الطلب

ح�ية املنافسة عىل طلب    مصنعة لألسمنت    23ووافق جهاز  بتخفيض   مرص،  يفرشكة 

 .شهرا  12دخلت حيز التنفيذ أمس وتستمر ملدة   والتيالطاقة اإلنتاجية بشكل مؤقت،  

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/2021/7/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-106-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5390144
https://www.youm7.com/story/2021/7/11/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-48-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/5386279
https://www.youm7.com/story/2021/7/11/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-48-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/5386279
https://www.youm7.com/story/2021/7/11/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-48-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89/5386279
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خفضا أساسيا   القرار  املصانع، وعدد خطوط اإلنتاج. وشمل  بناء عىل عمر  الخفض  وحدد الجهاز 

الطاقة اإلنتاجية لكل خط 2.81بنسبة    إضايف%، مع إمكانية الس�ح بنزول  10.69بنسبة   % من 

 .%0.96السوق بنسبة   يفج، واعت�د تخفيضات أخرى للمصانع األقدم  إنتا

%، والعربية لألسمنت بواقع 45وخفضت رشكات السويس لألسمنت طاقتها اإلنتاجية بنسبة تصل إىل  

 .%. يذكر أن العربية لألسمنت أكدت دعم القرار لصناعة األسمنت بالسوق املرصية26

لرشكة صناعات مواد البناء «أسمنت التعم�»، إن املصنع سيبدأ  ذيالتنفي، الرئيس صربيوقال سم�   

ح�ية املستهلك بتخفيض اإلنتاج  ، وذلك األسمنتمصانع    يفالنزول بإنتاجه؛ بعدما سمح الجهاز 

الجهاز    التيبالنسبة   إىل  10.69تبلغ    والتيحددها  الطاقة اإلنتاجية لخط  2.81%، إضافة  من   %

 .خفيضات أخرى ترتبط بالفئة العمرية للمصنعاإلنتاج الواحد فضال عن ت

وافقت عىل قرار تخفيض اإلنتاج، مؤكدا أن القرار سيؤثر   23إىل أن مصانع األسمنت الـ  صربيوأشار  

الدولة بدعم الرشكات   عمليات   يفعىل مستهدفات املصنع، ولكن سيتم تعويض ذلك حيث وعدت 

 .التصدير

الطاقة اإلنتاجية لألسمنت  ما ب�  املرصي  وارتفعت  ل السنوات  خال  سنويا  طن مليون  87و  85إىل 

مليون طن سنويا، في� استقرت املبيعات   13الثالث املاضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 

 .قطاع صناعة األسمنت   يفمليون طن، ما يعادل نصف اإلنتاج، وفقا ملسئول� تنفيذي�    40لتدور حول  

مرص لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع   يفوعىل مدار السنوات املاضية، تعرضت هذه الصناعة   

تكلفة العمل بالغاز   الدول الخارجية مصانعها العاملة   يف  الطبيعيسعر  الذى تدعم فيه    يفالوقت 

مل % من مدخالت اإلنتاج ما دفع بعض الرشكات للتحول للع65األسمنت، خاصة أن الطاقة متثل  

 .2014عام   يفبالفحم 

تتكبدها    التيضبط األسواق، وتعويض الخسائر    يفإن خفض اإلنتاج سيساهم    صادر مطلعهوقالت م 

 .رأس�لها يفمرص والتآكل الذى يحدث  يفمصانع األسمنت 

إحدى املحركات الرئيسية لصناعة   يفوصناعة األسمنت    الع�لة، وهى  الصناعات كثيفة  مرص من 

الناتج املحىل،   إج�يل% من  1  بحوايلواد البناء؛ حيث تسهم صناعة األسمنت وحدها التشييد وم

األسمنت   منتجيللصناعة املرصية، بحسب بيانات شعبة  اإلج�يل القومي% من اإلنتاج  10ونحو 

 .باتحاد الصناعات

عية هيئة التنمية الصنا  يفوقت سابق: إن قرار الحكومة املرصية ممثلة   يفوقالت الشعبة   

وجهاز ح�ية املنافسة ومنع امل�رسات االحتكارية الخاص بخفض الطاقة اإلج�لية إلنتاج رشكات 

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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تقليل فائض العرض الذى عا� منه القطاع عىل مدار السنوات الثالث  يفويساهم    إيجايباألسمنت،  

 .املاضية

األزمة    الشعبة أن  تعددية    التيوأضافت  عىل  والحاجة للحفاظ  حاليا،  األسمنت  تواجهها صناعة 

الدوافع واألسباب الرئيسية وراء قرار   هيالسوق وح�ية الصناعة والوظائف، ومصالح املستهلك�،  

التزامها املستمر   امل�رسات االحتكارية برتشيد إنتاج األسمنت، مؤكدة  جهاز ح�ية املنافسة ومنع 

قطاع األسمنت، من أجل مستقبل ووجود أكرث   يفكة لجميع أصحاب املصلحة  بتوحيد الجهود املشرت 

 .استدامة لهذه الصناعة

العام السابق،   43.8  من 2020  يف طن مليون  41.7إىل  سمنت السنويةوتراجعت مبيعات األ   في� يف 

 بين�  سويف،  بنى مصنع تشغيل  قبل  األخ�  العام وهو  ،2017  يف طن مليون  49.5بلغت املبيعات  

 كورونا  ف�وس  جائحة  من  املايض العام مبيعات ترضرت

مليون دوالر،   175، لتصل إىل 2019% عن  13بنسبة    املايضوارتفعت صادرات األسمنت خالل العام   

 .ملواد البناء  التصديروفقا ألحدث تقارير الصادرات عن املجلس  

جنيها أمس، مع بدء تخفيض اإلنتاج، ليرتاجع    28و 5  إىل ذلك، تراجعت أسعار األسمنت مبا يرتاوح ب� 

أسمنت سيناء   أسمنت السويس   865جنيهات ليسجل    5سعر  جنيهات   10جنيها، وانخفض سعر 

جنيه، وتراجع أسمنت  900جنيها ليسجل نحو  23جنيها، وهبط سعر أسمنت حلوان   895ليسجل 

 .جنيه 900جنيها ليسجل  30  السويدي

 

  

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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   يسادسا: أخر

 خطط الحكومة إلنتاج الهيدروج� األخرض وأهميته -1

 مرص  يفللتنمية   اإلسالميجهود البنك  -2

 دالالت أخري:

 وأهمیتهخطط الحکومة إلنتاج الهیدروجین األخضر   -1 

والرشكة القابضة لكهرباء مرص، مذكرة تفاهم   (إيجاس )وقعت الرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية

إنت يف  اإليطالية للتعاون  إيني  الهيدروج�مع رشكة  واألزرق،    اج  من مل  عرض  وفي�األخرض  جموعة 

والعائد   وما هي أهميته�  الهيدروج� األخرض واألزرق  مباهية  األسئلة املتعلقة  بعض  اإلجابات عىل 

 ، وذلك ك� ييل:االقتصادي املنتظر منها

 س. ما هو الهيدروج� األخرض؟

ج. هو الغاز الذي يتم توليده من مصادر الطاقة املتجددة بواسطة عملية التحليل الكهربايئ؛ حيث يستخدم  

التيار  يكون  املاء، وعندما  جزيئات  األوكسج� يف  ذرات  الهيدروج� عن  ذرات  لفصل  الكهربايئ  التيار 

ثنايئ   الكهربايئ املستخدم من مصدر متجدد كالرياح أو الشمس تتم عمليّة اإلنتاج انبعاث لغاز  دون أي 

 ." أوكسيد الكربون يف الغالف الجوي، وبالتايل نطلق عىل الهيدروج� الناتج اسم "الهيدروج� األخرض 

 س. ما هي إيجابيات الهيدروج� األخرض؟

انبعاث 100ج. يتمتع الهيدروج� األخرض بإيجابيات مختلفة وأهمها أنه متجدد بنسبة   %، ال يتسبب يف 

امللوثة سواءً خالل اإلنتاج أو االستهالك، وقابل للتخزين، ومرن �كن تحويله إىل كهرباء أو غاز   الغازات

 .اصطناعي واستخدامه يف القطاعات التجارية والصناعية، وقابل للنقل

الهيدروج� األخرض مع رشكة إينس.   اتفاق إنتاج   اإليطالية؟ يما هي عنارص 

مرص، وستساعد رشكة  ج. يقىض االتفاق بإعداد دراسات ال جدوى ملرشوعات إنتاج الهيدروج� يف 

الطاقة  الهيدروج� األخرض باستخدام  إنتاج  استكشاف مرشوعات  اإليطالية الحكومة يف  الطاقة 

املتجددة، وإنتاج الهيدروج� األزرق من خالل تخزين ثا� أكسيد الكربون يف حقول الغاز الطبيعي 

الرشكة   أن تجري  الهيدروج� املطلوب إنتاجه  املتقادمة، عىل  حجم  أيضا لتقدير  أبحاث السوق 

 .محليا، والكم الذي �كن تصديره للخارج

 س. ملاذا تم االتفاق مع رشكة إيني اإليطالية؟

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/2021/7/9/%D8%B3-%D9%88-%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1/5384089
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D9%81%D9%89-10-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/5383380
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5384002
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رشكة إين الحكومة مع  الهيدروج�    يج. تعمل  الطاقة من  إلنتاج  مرشوع تجريبي  تنفيذ  اإليطالية عىل 

الطاقة النظيفة وبحث إمكانية تصديره يف مرحلة الحقة، ونستكشف  األخرض يف مرص بصفته أحد مصادر  

الحكومة الهيدروج� األخرض الذي يجري إنتاجه دون حرق الوقود األحفوري، ومن املتوقع أن يُدمج يف  

 .2035اسرتاتيجية الطاقة لعام 

 مصر  يفللتنمیة    اإلسالميجهود البنك   -2 

كافة املجاالت وزيادة مجاالت التعاون   يف  -للتنمية    اإلسالميسعى مرص لتطوير العالقة مع مجموعة البنك  

الصادرات واملصدرين املرصي� واملساهمة يف   دعم  االستفادة من قدرات املؤسسة اإلسالمية يف  ورضورة 

الصادرات املرصية، واملساهمة   التح  يففتح أسواق جديدة أمام  تواجه عمليات   التيديات  التغلب عىل 

 التصدير إىل األسواق الخارجية وعىل رأسها األسواق األفريقية.

مليار    12,5بلغ حوايل   2021وحتى مايو   2008  يفما قدمته املؤسسة ملرص منذ إنشائها  إج�يل .1

السلع الغذائية ومنتجات أخرى   .دوالر أمرييك لتمويل است�اد البرتول ومنتجاته باإلضافة إىل 

اتفاقيتي املرابحة اإلطاريت�   .2 قامت املؤسسة بتمويل توريد سلع اسرتاتيجية لصالح مرص يف إطار 

 2018سبتمرب  6املوقعت� يف  

 مليون دوالر للهيئة املرصية العامة للبرتول 700تقديم   .3

 مليون دوالر للهيئة العامة للسلع التموينية 400و .4

 . مجال املرشوعات الصغ�ة ومتناهية الصغر  يفالنساء    طالق مبادرة (يف التجارة الدولية ) لتمك�إ .5

والتصدير وخدمة االئت�ن عىل   6.6 .6 باالست�اد  تتعلق  عمليات  تغطية  يف  دوالر متثلت  مليار 

 .األجنبيةالصادرات وتأم� االستث�رات  

  مليار دوالر 12،7مرشوع بإج�يل اعت�دات   338متويل  .7

 مليار دوالر 9،7مببالغ إج�لية بلغت  مرشوع منها 287االنتهاء من تنفيذ  .8

تنفيذ   .9 والتعدين، والطاقة،    3مرشوع مببلغ    51جاري  الصناعة  مجاالت  مليار دوالر أمرييك يف 

 .والتمويل، والصحة، والتعليم، وغ�ها من املجاالت املتنوعة

األوائل األكرث استفادة من اعت�دات مج .10 الدول العرش  من ب�  الثالث  مرص املركز  موعة  تحتل 

 .البنك اإلسالمي

  

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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	دلالات القطاع الحقيقي:
	الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الأول (يناير- مارس) عام 2020
	شركات الأسمنت تبدأ فعلياً خفض الإنتاج


	سادسا: أخري
	دلالات أخري:
	1- خطط الحكومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وأهميته
	2- جهود البنك الإسلامي للتنمية في مصر



