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 املرکزي لإلحصاء ینشر إحصاءات الشباب يف قوة العمل ونسب البطالة 

 ٪، یلع أساس سنوي 4.6ارتفاع التضخم األساسي يف یولیو إلی   

 ملیار جنیه إلنشاء شبکة ألیاف ضوئیة لقرى حیاة کریمة  5.8 

 2021/2022٪ فقط بالعام املالي 8املعمورة إلی زیادة مساحة مصر  

 ملیار دوالر قروض أجنبیة ملشروعات تطویر التعلیم والبحث العلمي  2.4 

 ملیون مصري، ملاذا؟ 3 ضیاعارتفاع سعر الخبز قرار یعنی   

 واملالبس ارتفاع صادرات الحاصالت الزراعیة 

 

 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 
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 تمهید: 

  8/2021/  1يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�

 النحو التايل: ، وذلك عىل 2021/ 8/ 15إىل 

 أهم التطورات االقتصادیة: 

 أوًال: التطورات املالیة 

 1/8 مليار جنيه يف ختام التعامالت 5.5مكاسب البورصة تصل إىل    .1

 2/8 عامالتمليار جنيه يف ختام الت 3.9البورصة تربح  .2

 3/8 مليار جنيه يف ختام التعامالت 7.2جني األرباح يفقد البورصة  .3

 4/8 أداء متباين ملؤرشات البورصة املرصية يف ختام جلسة األربعاء .4

 5/8 يف ختام أخر جلسة يف األسبوع همليار جني 3.3البورصة تربح  .5

 9/8نقطة  10800املؤرش الرئييس للبورصة يصل ملستوي الـ  .6

 10/8 تام جلسة منتصف األسبوعيف خ  2.1البورصة املرصية تربح  .7

 11/8   مليار جنيه يف ختام أخر جلسة يف األسبوع 2.3البورصة تربح  .8

 15/8 ٪ بختام أويل جلسات األسبوع1.3املؤرش الرئييس للبورصة يقفز  .9

 الالت التطورات املالیة: د 

حادة خالل الفرتة املاضية قبل أن تتجه نحو الصعود املتواصل خالل   تتذبذباعانت البورصة املرصية من  

 األسبوع� األخ�ين، ويرجع الخرباء هذا التذبذب إىل ما ييل: 

الدخول    بل أغلبهم متاجرون يحاولوا ،األجلن متعاميل البورصة مل يعدوا من املستثمرين طوييل أ  

والخروج الرسيع وتبديل مراكزهم الرشائية بأسهم تتحرك سعرياً طمعاً يف تحقيق مكاسب رسيعة  

الظر أدائهوعدم ترك  السوق املتحكم يف  أيديهم    ن بل يستخدمو  ، م وف وحالة  التي يف  السيولة 

 . نتائج األع�ل يتلوهاهي املتحكم األكرب يف ذلك و   أن السيولة  حيث  ،لصناعة السوق

املسبق    الخبمع  التفاعل  تسع�  حدوث  زقرار  أدي    ه قبل  تغ�ات   إىلوتطبيقه  حدوث 

   .األسعار بسبب هذا الخرب وانخفاض متمثلة يف ارتفاع   يف األسهم   سعرية

أن تكون  املفرتض  بعد توقف دام ملدة  ل كان من  الرويس  الط�ان  واقع سنوات    6عودة 

قد حان توقيت نظرا ألنه    ، ولكنرتفيهي يتمثل يف ارتفاعات قياسيةالخاص عىل القطاع السياحي و 

بنسب  التي ارتفعت قيمتها    سهمأل اللخروج من  السابقة، و   بعد االرتفاعات القياسية    األرباح جني  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.org/4255076
https://www.elfagr.org/4255076
https://www.elfagr.org/4255766
https://www.elfagr.org/4255766
https://www.elfagr.org/4256552
https://www.elfagr.org/4256552
https://www.elfagr.org/4257251
https://www.elfagr.org/4257251
https://www.elfagr.org/4258006
https://www.elfagr.org/4258006
https://www.elfagr.org/4260814
https://www.elfagr.org/4260814
https://www.elfagr.org/4261584
https://www.elfagr.org/4261584
https://www.elfagr.org/4262280
https://www.elfagr.org/4262280
https://www.elfagr.org/4264899
https://www.elfagr.org/4264899
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أسهم   ، ٪100تقارب   تحقق    ريأخللدخول يف  االستفادة من  مل  غابت  أن  االرتفاعات، ك�  تلك 

 . قوامئها املالية وإعالنالعديد من الرشكات  أع�لاإلعالن املتوايل لنتائج 

أنه  نظر    ك�  وجهة  املساهم�  عىل  لبعض  اإلبقاء  يف  املنظومةسلبية  الخطة  ويف  ،  املالية  قيادة 

مع تواجد الفرص املواتية  ض أن يزول هذا األثر  ومن املفرت   ،  إيقاع  وضبطلتنشيط السوق    املوضوعة

املؤرش   وخاصة  للمؤرشات  وتحركات  للسيولة  كثيف  تشكل دخول  والتي  السوق  يف    70املتاحة 

 . مل يصل لها منذ التدش� أسبوعياوالذي يحقق قمم تاريخية  

رين أكرث ودخول متعامل� أخ  تتشكل قوة مقاومة عند كل نقطة جديدة لخروج متعامل�ما    عادةً  

الفرعية    ءةجرا املؤرشات  يدفع  مرة    استعادة إىل  م�  الصعود  وهذا  أخريرحلة  ق ،    د ما 

كات املؤسسات والتي تكون  تحر  هفالذي يحكم  30املؤرش    أماادمة،  يف الفرتة الق  70للمؤرش   يحدث

 .نقطة ليسل سهالً  11000 إىل حيث أن الوصول  األفراد  أداءمن  أبطأ

  اإليجايب داء  وقع استمرار األ من املتؤرشات البورصة خالل شهر يوليو  األداء املتميز مل بعد  عموما   

البورصة بصدد تطوير القطاعات واملراجعة  أغسطس، ال سي� أن جلسات شهر ما تبقي من خالل 

 . أغسطس الدورية للمؤرشات ومراجعة القوائم املتخصصة للعمل بها يف شهر 

يف  الصادرة  القرارات  أهم  االطار    من  املرصية  اقرهذا  البورصة  إدارة  مجلس  وتفعيل    اعت�در 

التعديالت الكاملة عىل أنظمة التداول بالبورصة املرصية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر  

 . اإلغالق، عىل أن يتم العمل بها مطلع سبتمرب املقبل

املرجح بالكميات املتحرك    سعر اإلغالق اللحظي عىل املتوسط  احتسابتعتمد املنهجية الجديدة يف   

ملدة   عىل Moving VWAP  دقيقة  30بالزمن  تعتمد  التي  الحالية  الطريقة  من  بدالً  وذلك   ،

  .املتوسط املرجح بالكميات طوال فرتة جلسة التداول اليومية

-Pre جلسة مزاد لتحديد سعر إغالق األوراق املالية  استحداثوتتضمن املنهجية الجديدة أيضاً   

close auction وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخالل آخر نصف ساعة، عىل أن يتم تحدد إدارة ،

البورصة موعد جلسة املزاد تحديداً خالل األسبوع املقبل، وإذا ما نتج عن جلسة املزايدة سعر  

وبعد   2.30جديد لإلغالق يتم الس�ح بعمليات نقل امللكية ملدة تحددها البورصة قبل الساعة  

، ويف حال عدم  Trade-at-close اد عىل سعر اإلغالق الناتج عن جلسة املزاد، وتسمىجلسة املز 

خر سعر متوسط  آ تحقيق جلسة املزايدة سعر إغالق جديد، فسيتم الس�ح بنقل امللكيات عند  

 .  Trade-at-close  خالل جلسة الـ Moving VWAP مرجح متحرك

،  االستث�ريةملتعامل� من املؤسسات  عىل ا   هذه التعديالت مبنافع كب�ةأيتأن تمن املتوقع   

أفضل   تأيت فقط ملواكبة  ال  املتداولة،  املالية  األوراق  إغالق  تحديد سعر  فعملية تطوير منهجية 

 .  املؤسيس االستث�رزيادة معدالت  التطورات يف مجال تكنولوجيا البورصات، إ�ا أيضاً ل

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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التغ� اليومي ألسعار األوراق املالية املقيدة لتكون  ك� شملت التعديالت عىل النظام توحيد نسبة   

عىل مدار اليوم بالكامل يف كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة املزاد ما قبل الفتح وجلسة  

عىل مدار اليوم بالكامل، وهي    ٪20التداول املستمر وجلسة املزاد لتحديد سعر اإلغالق لتكون  

 .2011نت مطبقة بعد ثورة عام آخر اإلجراءات االحرتازية التي كا

وتتيح الفرتة من اآلن وحتى التفعيل رسمياً للتعديالت املرتبطة بتحديد سعر اإلغالق وكذا الحدود   

عاملة   رشكات  من  العالقة  ذات  األطراف  لكافة  الكايف  الوقت  املقبل،  سبتمرب  مطلع  السعرية 

 .ة التكنولوجية املطلوبةوموردين بيانات لتوفيق أوضاعها في� يتعلق بالبنية التحتي

  ثانیًا: القطاع النقدي:

 مليون يورو لصيانة السكك الحديدية  8.5مرص والنمسا توقعان متويال بقيمة  .10

 مليون دوالر  25بحوايل  دولية من النقد األجنبي البنك املركزي يعلن ارتفاع صايف االحتياطيات ال .11

 ٪ 20أشهر بنسبة �و  ٦مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العريب خالل   182.4 .12

 عمالت البالستيكية ليست نهائية وقابلة للتطويراملركزي: الن�ذج املتداولة لصور ال .13

 ٪ يف يوليو4.6البنك املركزي: التضخم األسايس يرتفع إىل  .14

 دالالت القطاع النقدي:

 ٪ 4.6ارتفاع التضخم األساسي يف شهر یولیو املاضي، یلع أساس سنوي إلی  -1

٪، من  4.6البنك املركزي املرصي، ارتفاع التضخم األسايس يف شهر يوليو املايض، عىل أساس سنوي إىل أعلن 

 .2021يف يونيو  3.8٪

املعد    –وقال البنك يف البيان الشهري عن التضخم األسايس، إن الرقم القيايس األسايس ألسعار املستهلك�  

٪ يف الشهر  0.2، مقابل معدال سالبا بلغ  2021٪ يف يوليو  0.6سجل معدًال شهريًا بلغ    -من قبل البنك املركزي

 .2021٪ يف يونيو 0.1ذاته من العام املايض، ومعدال شهريا بلغ 

وكشف الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، صباح اليوم، ارتفاع املعدل السنوي للتضخم العام يف شهر  

 .2021٪ يف يونيو 4.9٪ من 5.4يوليو باملدن إىل 

وأفاد الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بأن الرقم القيايس ألسعار املستهلك� للحرض سجل  

٪ يف ذات الشهر من العام السابق  0.4، مقابل معدل شهري بلغ  2021٪ يف يوليو  0.9معدًال شهريًا  

 .٪ يف يونيو املايض0.2ومعدل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.org/4260700
https://www.elfagr.org/4257440
https://www.albawabhnews.com/4408112
https://www.albawabhnews.com/4405553
https://www.albawabhnews.com/4405553
https://www.albawabhnews.com/4405553
https://www.albawabhnews.com/4410950
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املتوسط    يف نقطة مئوية)    2٪ (±7التضخم عند  يذكر أن البنك املركزي املرصي، يستهدف تحقيق معدل  

 .2022خالل الربع الرابع من 

الفائدة  أسعار  عىل  الجاري،  الشهر  اجت�عها  يف  املرصي  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة  لجنة  وأبقت 

 .2021٪ لإلقراض، وذلك للمرة الخامسة عىل التوايل خالل 9.25٪ لإليداع و8.25الرئيسية دون تغي� عند 

 ممیزات العمالت البالستیکیة  -2

لتقليدية؛ كعدم إمكانية  ا  ال تتمتع بها نظ�تها الورقية  التيميزات  ية بالعديد من املتتمتع العملة البالستيك

تزويرها ملا تحتويه عىل رشائط مائية عدة، ك� أنها يُسهل تنظيفها إذا ما هم أحد املواطن� بالكتابة عليه،  

 .ها أقل تكلفة من العملة الورقية، وال تتأثر بالشمسباإلضافة إىل كون طباعت

طول عمرها االفرتايض، وقوة تحملها فهي ليست رسيعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة،  ك� تتمتع كذلك ب

ك� أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التصنيع، باإلضافة إىل أنها مقاومة للرطوبة واملياه  

 .بالتايل فهي أقل قابلية لنقل امليكروبات والف�وساتوامليكروبات و 

العمالت   تتوافق  األمان،  بعوامل  يتعلق  طباعة  البالستيكيوفي�  املستخدمة يف  األمان  معاي�  أعىل  ة مع 

النقود يف العامل، م� يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العالمات املائية املتطورة التي يستحيل  

 .تزويرها 

عقد من  قبل مرور  لها بالعملة الورقية متاًما  االعملة البالستكية ال �كن استبدن الجدير بالذكر أن  وم  -

 .الزمن، ألهمية تبادل الكاش من الناحية االقتصادية 

فئتي   "البوليمر"  املصنوعة من  الجديدة  للعمالت  املتداولة  الن�ذج  أن  أكد  املرصي  املركزي  البنك  وكان 

 .رشين جنيًها، مل يتم اعت�دها بشكل نهايئ وأنها ال تزال يف طور التطوير والتعديل العرشة جنيهات والع

وبالنسبة لأللوان املتعددة املوجودة عىل إحدى �اذج العمالت املتداولة أوضح البنك املركزي أنها ليست    -

عيها عامليًا كواحدة    جزء من تصميم العملة وال تظهر عليها يف الطبيعة، ولكنها عالمة مائية حديثة متعارف

نه عند تحريك العملة الجديدة يف ضوء الشمس يظهر  إ من أحدث تقنيات تأم� العمالت املطبوعة، حيث  

 .فقط لون واحد أو لون� من األلوان املدرجة يف العالمة املائية مبا يجعل تزويرها أمرًا شديد الصعوبة

  

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

 بعد جدل بسبب ترصيحاته.. السييس: لن نلغي دعم رغيف الخبز لكن سنعيد تنظيمه .15

 دالالت املالیة العامة:

 معلومات عن دعم و  ملیون مصري، ملاذا؟   3ارتفاع سعر الخبز قرار یعنی ضیاع   

 الخبز

بين� يبغ دعم مليار جنيه سنويا و   48  حوايل لدولة عىلاملوازنة العامة ل  الدعم املقدم له منيبلغ   

مليار    84دعم يصل إىل    بإج�يلمليار جنيه سنويا    36التموين  السلع التموينية املقدمة عىل بطاقة  

 .  جنيه سنويا 

 . مليون مواطن يستفيدون من الخبز املدعم 72 

الخ  انخفض من  وزن رغيف  بداية من    80جرام، ثم    90إىل    2014جرام قبل عام    130بز  جرام 

 . أي أن السعر قد تحرك سابقا ألكرث من مرة.2018أغسطس 

قرص رؤية الدولة عىل التشوه السعري الناجم عن الدعم يتجاهل عمدا التشوهات الناجمة عن   

�ا ما نادي الخرباء بقرص الدعم عىل  طول سلسلة االست�اد للقمح ثم التخزين والطحن والخبز، وكث

 املرحلة األخ�ة ختي تتفادي الدولة الفاقد واإلرساف والفساد خالل كل هذه السلسلة الطويلة. 

صناعة الخبز أكرب صناعة تنفق عليها مرص خالل تاريخا الحديث، ورغم تالل األموال التي توجه   

 العامل� فيها.  إليه ال يوجد أي اهت�م بتطوير هذه الصناعة وتدريب

آالف مفتش يراقبون    8عدد مفتىش التموين حاليا ال يتعدى  الرقابة عىل املخابز ضعيفة للغاية، ف 

واملوالت    30 واملصانع  االستهالكية  واملجمعات  والبقال�  األسواق  آالف  إىل  باإلضافة  مخبز  ألف 

 . ومحطات البنزين

املزيد من إفقار للمرصي�، وبعيدا عن خط  الحديث عن مضاعفة السعر أربعة أضعاف يعني   

الفقر املرصي وفساد معادلة حسابه، فان الدولة تتباهي بربنامجي تكافل وكرامة، حيث برنامج  

 سنة واملعاق�، برشط عدم وجود دخل ثابت لهم.  65تكافل يقدم املساعدة ملن تخطوا 

دوالر) وللفردين من أرسة    20الواحد (ج للفرد  325تقدم الدولة تحت مظلة برنامج كرامة   

الثالثة من نفس األرسة    26.3ج(425واحدة   دوالر) ويستفيد من    34.4ج (  550دوالر) ولألفراد 

مليون آخرين من برنامج تكافل الذي يهدف إىل دعم    2هذا الربنامج مليون مرصي، باإلضافة إىل  

 األرس الفق�ة التي لديها أطفال يف التعليم. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/08/14/egypt-sisi-a-loaf-bread
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  ء ن يتخيل أن زيادة سعر الخبز ستأكل وحدها هذه املعاشات بالكامل ولن يتبقى يشللجميع أ  

مليون مرصي هم املسجلون    3آخر، مبا يعني أن قرار زيادة السعر قرار بإفناء    ءمنها لإلنفاق عىل يش

 . عىل الربنامج�، بخالف مالي� أخري تحت خط الفقر وفقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

  رابعًا: القطاع الخارجي

 دوالر   مليارات 7  التخطيط تستهدف زيادة االستث�ر األجنبي املبارش لـ .16

 2021مليون دوالر بالنصف األول من  918٪ لتسجل 48ارتفاع صادرات املالبس  .17

 2021الربع األول من  يف٪ 20.3رات املرصية إىل العراق بارتفاع الصاد .18

 2021/2020أشهر من موسم  10مليار دوالر خالل  2.2صادرات الحاصالت الزراعية تسجل  .19

 2020/  2019قيمة االستث�رات البحرينية مبرص خالل عام  يفارتفاعاً     ٪68,7 .20

 دالالت القطاع الخارجي 

 ارتفاع صادرات الحاصالت الزراعیة

التصديري نرش الزراعية   املجلس  الزراعية املرصية خالل    للحاصالت  الصادرات    10تقرير حول حصيلة 

  هذا التقرير ك� ييل: أشهر األويل من املوسم التصديري، وجاء أهم ما يف

قيمة  مرص ارتفعت  األشهر صادرات  خالل  الزراعية  الحاصالت  املوسم    العرش  من  من  األوىل 

مليار دوالر خالل نفس    2.013مليار دوالر يف مقابل    2.215حولتسجل ن  2021/2020التصديري  

 ٪10بنمو قدره  2020/2019الفرتة من موسم 

سبتمرب    من  الفرتة  خالل  القطاع  من  املصدرة  الكميات  إج�يل  يونيو    2020ارتفاع   2021حتى 

 2020/2019مليون طن خالل نفس الفرتة من    3.755مليون طن يف مقابل    3.971لتسجل نحو  

  ٪.5.7نموب

املرصية،   الزراعية  للحاصالت  املستوردة  الجغرافية  التكتالت  بأهم  يتعلق  التقرير    وفي�  أوضح 

األوىل من املوسم    العرش  ٪ من قيمة الصادرات مرص خالل األشهر33عىل    "الدول العربية"  استحواذ

الصادرات  ٪ من إج�يل حجم  41مليون دوالر، وكذلك بنسبة    741، بنحو  2021/2020التصديري  

  . مليون طن خالل تلك الفرتة من املوسم السابق 1.614بنحو 

"للدول األوروبية خارج االتحاد    وسجلت الكميات املصدرة من الحاصالت الزراعية املرصية 

٪ من إج�يل قيمة  26مليون دوالر مستحوذة عىل    570مليون طن بقيمة    1.008األورويب" نحو  

 .الصادرات

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/2021/8/12/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%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%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%807/5422447
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%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%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-48-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-918-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5420606
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%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%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-48-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-918-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5420606
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A820-3/5420064
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A820-3/5420064
https://www.youm7.com/story/2021/8/10/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-2-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10/5419664
https://www.youm7.com/story/2021/8/10/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-2-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10/5419664
https://www.youm7.com/story/2021/8/9/68-7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5418050
https://www.youm7.com/story/2021/8/9/68-7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5418050
https://www.youm7.com/story/2021/7/27/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/5402603
https://www.youm7.com/story/2021/7/27/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/5402603
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مليون دوالر    555مرص من الحاصالت الزراعية "لدول االتحاد األورويب "نحو  وبلغت قيمة صادرات   

٪ من قيمة  25٪ من إج�يل الكميات املصدرة و  19ألف طن مستحوذة عىل    764من خالل تصدير  

 .الصادرات

مليون دوالر خالل الفرتة من "   241وحققت قيمة صادرات الحاصالت الزراعية لدول "آسيا" نحو  

 .ألف طن  443" من خالل تصدير 2021يونيو  -2020سبتمرب 

مليون دوالر قيمة تصدير    22ك� بلغت صادرات مرص من الحاصالت الزراعية لدول "أفريقيا" نحو   

والجنوبية"  30 "الش�لية  األمريكيت�  لدول  نحو  أ و   ألف طن، و  بقيمة    17سرتاليا   23ألف طن 

 .مليون دوالر

ملصدرة أوضح التقرير أن "املوالح" احتلت املرتبة األوىل من  وفي� يتعلق بأهم السلع الزراعية ا 

واستحوذت صادرات    مليون دوالر،  843.155مليون طن ،بقيمة    1.803حيث السلع املصدرة بنحو  

ألف    630.719٪ من إج�يل كميات الحاصالت املرصية املصدرة بنحو  16البطاطس الطازجة عىل  

 .مليون دوالر 200.731لقطاع بنحو  ٪ من إج�يل قيمة صادرات ا9طن، وعىل 

نحو    الطازج"  "البصل  من  مرص  عىل    320.549وصدرت  مستحوذة  طن  الكميات  8ألف  من   ٪

 .٪ من القيمة 4مليون دوالر مستحوذ عىل   95.676املصدرة، بقيمة 

ألف طن    169.964٪ من إج�يل الكميات املصدرة بنحو  4ك� استحوذت صادرات "األعالف" عىل   

 .٪ من إج�يل قيمة صادرات الحاصالت الزراعية1مليون دوالر مستحوذة عىل  27.03بقيمة 

مليون دوالر،    28.175ألف طن بقيمة    38.511وبلغت صادرات مرص من "املانجو الطازج" نحو   

مليون دوالر، و"الط�طم الطازجة"   54.594ألف طن بقيمة   106.816ومن "الرمان الطازج" نحو  

ألف طن    114.779مليون دوالر، و "الفاصوليا الجافة" نحو    37.348بقيمة    ألف طن  96.731نحو  

 .مليون دوالر 109.615بقيمة 

نحو    الحلوة"  "البطاطا  قيمة صادرات  لتصدير    38.592وسجلت  ألف طن،    82.08مليون دوالر 

السودا�" نحو ألف طن، و"الفول  118.18مليون دوالر لتصدير   217.503و"العنب الطازج" نحو 

 .ألف طن 44.419مليون دوالر لتصدير  69.833

مليون دوالر،    87.938ألف طن بقيمة    36.939وحققت صادرات مرص من "الفراولة الطازجة" نحو   

مليون دوالر، و"الفاصوليا الخرضاء"    16.591ألف طن بقيمة    26.37ومن "الخس الطازج" نحو  

ألف    42.225دوالر، ومن "نباتات طبية وعطرية" نحو  مليون    30.508ألف طن بقيمة    24.67نحو  

  282.235ألف طن بقيمة    333.595نحو    مليون دوالر، ومن "أصناف أخرى"  75.289طن بقيمة  

 .مليون دوالر

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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التقرير استحواذ    دولة عىل   15وحول أهم الدول املستوردة للحاصالت الزراعية املرصية أوضح 

الزراعية بنحو  ٪ من إج�يل صادرات مرص من الح 75.3 مليون طن خالل األشهر    2.992اصالت 

  1.523٪ من قيمة تلك الصادرات بنحو  68.7، وكذلك عىل  2021/2020املوسم التصديري  العرش  

 .مليار دوالر

الفرتة من سبتمرب   والفاكهة من مرص خالل  الخرضوات  أكرب مستوردي  تعد  "روسيا"  أن  وأوضح 

وتستحوذ السوق الروسية    مليون دوالر،  307طن بقيمة  ألف    657بنحو    2021وحتى يونيو    2020

٪ من  14٪ من إج�يل صادرات الحاصالت الزراعية املرصية خالل تلك الفرتة وكذلك عىل  17عىل  

 .القيمة

ألف طن بقيمة   571وسجلت صادرات الحاصالت الزراعية إىل "اململكة العربية السعودية" نحو   

، لتستحوذ عىل  2021/2020املوسم التصديري  من  األوىل    العرشمليون دوالر خالل األشهر    252

 .٪ من القيمة 11٪ من إج�يل الكميات املصدرة خالل تلك الفرتة وكذلك عىل 14

املركز الثالث بقامئة أكرب مستوردي الحاصالت الزراعية من    واحتلت "اإلمارات العربية املتحدة" 

  189ألف طن بقيمة    287ها "هولندا" بنحو  مليون دوالر، تلي   116ألف طن بقيمة    336مرص بنحو  

 .مليون دوالر

واحتلت "اململكة املتحدة" املركز الخامس من حيث الدول املستوردة للحاصالت الزراعية املرصية   

مليون    74ألف طن بقيمة    146مليون دوالر، تليها "الهند" بنحو    165ألف طن بقيمة    184بنحو  

 .دوالر

مليون دوالر، تليها "الص�    73ألف طن بقيمة    144السابع بنحو    وجاءت "بنجالديش" يف املركز 

ألف طن بقيمة  88مليون دوالر، ثم "سلطنة ع�ن" بنحو  53ألف طن بقيمة  96الشعبية" بنحو 

 .مليون دوالر 79ألف طن بقيمة  86مليون دوالر، وىف املركز العارش "إيطاليا" بنحو  39

  2020الزراعية إىل "سوريا" خالل الفرتة من سبتمرب    وبلغت قيمة صادرات مرص من الحاصالت 

  42ألف طن لها، وإىل "األردن" نحو    85مليون دوالر من خالل تصدير    43نحو    2021وحتى يونيو  

  81مليون دوالر لتصدير    33ألف طن لها، وإىل "الكويت" نحو    82مليون دوالر من خالل تصدير  

 .ألف طن

  73مليون دوالر لتصدير    18نحو    املرصية إىل "ليبيا"  وسجلت صادرات الحاصالت الزراعية 

ألف   980ألف طن، ولباقي الدول نحو  76مليون دوالر لتصدير   40ألف طن، وإىل "العراق" نحو 

 .مليون دوالر 692طن 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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 2021ملیون دوالر بالنصف األول من    918لتسجل  ٪48ارتفاع صادرات املالبس 

، أن صادرات  خالل بيان صحفي  املجلس التصديري للمالبس الجاهزة أعلنت ماري لويس رئيس 

مليون    918٪ لتسجل ما قيمته  48بنسبة    2021القطاع سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف األول من  

 .ن العام املايضمليون دوالر خالل نفس الفرتة م 630دوالر مقابل 

  قيمته ٪ لتبلغ ما  109سجلت ارتفاعاً بنسبة    2021القطاع خالل شهر مايو من   صادرات ك� بلغت 

ك� ارتفعت الصادرات     مليون دوالر نفس الشهر من العام املايض،   59  مليون دوالر مقابل   122

مليون دوالر خالل    128مليون دوالر مقارنة ب    199٪ لتبلغ  55خالل يونيو من العام الحايل بنسبة  

 .نفس الشهر من العام املايض

القطاع،    صادرات  تنشيط  إطار  عىل  ويف  عازمة  املرصية  الحكومة  أن  لويس  ماري  تنمية أكدت 

الجديدة   املعارض  منظومة  يف  مساندة  نسب  إقرار  من خالل  ذلك  ويظهر  القطاعية  الصادرات 

٪ وفق حجم التصدير لكل رشكة، وهذه النسب تساعد املصدرين الصغار  80إىل    60ترتاوح ب�  

 .لزيادة صادراتهم 

 ملیارات دوالر 7 تستهدف زیادة االستثمار األجنبي املباشر لـ "التخطیط"

)  21/2022ضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، وثيقة خطة العام الرابع واألخ� (استعر

)، واملستهدفات الرئيسة للخطة يف  21/2022  –  18/2019من الخطة متوسطة املدى للتنمية املستدامة (

 .مجال التنمية االقتصادية

٪ وذلك يف ظل ظروف  5,4ها معدل �و اقتصادي  وزيرة أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافالوأكدت  

٪ واحتواء  17.6عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، باإلضافة إىل استهداف رفع معدل االستث�ر إىل  

٪ وتواصل تراجع معدل الفقر إىل  7.3٪ ومعدل البطالة ليصبح يف حدود  6معدل التضخم ليستقر عند  

28.5٪ ، 

قابلة للتحقيق يف ظل توافر إرادة قوية إلحداث التغي� املنشود، وملواصلة    موضحة أن تلك املستهدفات

مس�ة البناء والتنمية الشاملة واملستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة يف قدرة الشعب املرصي  

عىل الصمود يف مواجهة التحديات، وإدراك واٍع بصالبة االقتصاد الوطني، والعزم القوي عىل حشد  

 هود الرتقاء وطننا الغايل ملصاف الدول املتقدمة. الج

  

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/2021/7/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89/5391452
https://www.youm7.com/story/2021/8/3/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7/5411801
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  خامسا: القطاع الحقیقي:

 ٪ 9مبعدل �و  21/2022تريليون جنيه  1.118لـ الزراعيالحكومة تستهدف زيادة اإلنتاج  .21

 جنيه إلنشاء شبكة ألياف ضوئية ملليون مبنى بقرى حياة كر�ة   مليار  5.8 .22

 2022/ 2021٪ بالعام املايل 8زيادة مساحة مرص املعمورة لـ  .23

 مرشوعات تطوير التعليم والبحث العلمي متويالت  مليار دوالر حجم  2.4 .24

 ٪ يف يوليو6.1املركزي لإلحصاء: معدل التضخم يرتفع إىل  .25

 دالالت القطاع الحقیقي:

بمعدل نمو    21/2022تریلیون جنیه    1.118  لـ  الزراعيالحکومة تستهدف زیادة اإلنتاج  

9٪ 

إنتاج حيوا� وداجني وسميك   الزراعة  يعد قطاع أنشطة  به من  يلحق  للغذاء،    هيوما  الرئيس  املصدر 

ز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرايف ليشمل املحافظات املختلفة،  وكذلك ملدخالت القطاع الصناعي. ويتمي

 .األكرب من القوى العاملة باملناطق الريفية  وباستيعابه النسبة 

القطاع   االقتصادية    الزراعيويعد  القطاعات  بجميع  الرتباطه  نظرا  الهامة  القطاعات  القطاعات من  من 

 .ناعة التحويليةوباألخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والص

وقد أظهرت جائحة كورونا األهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم بدرجة ملحوظة يف  

الوفاء باالحتياجات الغذائية للمواطن� دون ظهور اختناقات يف األسواق، ك� لعب دورا مه� يف تدعيم  

احتها األزمة للنفاذ إىل أسواق جديدة بجانب امليزان التجاري من خالل استغالل الفرص التصديرية التي أت 

 .األسواق التقليدية

تعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة املضافة    21/2022ونظرا ألهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام  

اإلنتاجية   الكفاءة  للمزارع�، وذلك من خالل تحس� مستويات األداء ورفع  املايل  والتسويقية،  واملردود 

وترشيد استخدامات املدخالت وعىل وجه الخصوص املوارد املائية، وتحس� خواص الرتبة، فضًال عن التوسع  

يف الزراعات التعاقدية والعضوية، ونرش نظام الصوب الزراعية، باإلضافة إىل تنمية وتنويع الصادرات  

 .الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق

  1.118باألسعار الجارية إىل نحو    21/2022خالل عام    الزراعي اإلنتاج    وتستهدف الحكومة زيادة

 20/2021جنيه عام   تريليون  1.022٪ مقابل نحو 9تريليون جنيه مبعدل �و حواىل 

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/2021/8/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%801-118-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-21/5421348
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2394215
https://www.youm7.com/story/2021/8/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%808-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2021-2022/5417651
https://www.youm7.com/story/2021/8/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%808-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2021-2022/5417651
https://www.elfagr.org/4264103
https://www.elfagr.org/4261386
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/5420892
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/5420892
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/5420892
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عام   خالل  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  لوزارة  تقرير  اإلج�يل  20/2021وتوقع  املحيل  الناتج  زيادة   ،

 673مقارنة بنحو    2022/ 21مليار جنيه يف عام    821٪ ليصل إىل نحو  11ة مبعدل  الزراعي باألسعار الجاري

 .مليار جنيه  740وقدره  20/2021واملتوقع عام  19/2020مليار جنيه عام 

لعام   الكلية  الزراعية  االستث�رات  جنيه  73,8نحو     بلغت  ،2021/2022وحول  من  5,9بنسبة     مليار   ٪

بنسبة زيادة حوايل    20/2021مليار جنيه استث�رات متوقعة لعام    43بنحو  االستث�رات اإلج�لية مقارنة  

 .مليار جنيه 39,5وقدرها  19/2020، وباستث�رات ُمحققة عام 72٪

٪ من الناتج املحيل اإلج�يل،  15وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أن الزراعة تسهم بنحو  

٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجىل أهمية  18لة، وبحوايل  ٪ من إج�يل القوى العام25وبنحو  

 2030القطاع يف االقتصاد القومي وفقا لرؤية مرص    إسهاماتالقطاع الزراعي بالنظر إىل 

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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 سادسا: أخري 

 إحصاءات الشباب يف قوة العمل ونسب البطالة الجهاز املرکزي لإلحصاء ینشر 

 دالالت أخري:

 
العامة  املركزيالجهاز   نرش الحكومية   للتعبئة  الجامعات  خريجي  عدد  إج�يل  باإلنفوجراف،  واإلحصاء 

العلمية   والدرجات  العايل  التعليم  لخريجي  السنوية  النرشة  لبيانات  طبقاً  ، ونسب  2019عام  والخاصة، 

 :، وفقا ملا ييل2020البطالة طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 

والخاصـــــة    الحكوميـــة  الجــامعـات  خريجـــي  عــدد  إجمـــالـي   456,561بلـــــغ 

 أناث) 264,158ذكور ،  192,403( خريــــج

الحكــومية   الجامـــعات  خريجــاً    28,000٪ وعدد  93.9بنسبة    428,561هو    عدد خريجي 

   .٪6.1من الجامــعات الخـاصة بنسبة 

ذكــــور،    ٪62.9٪ (38.7قــوة العمـــل   سنة) فـــي   29-18بلغت نسـبة مساهـمة الشـباب ( 

  .إنـــــاث) 13.3٪

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/2021/8/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%C2%AB%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%89/5421274
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٪ من قوة العمل الشباب  22.6من قوة العمل الشباب حاصل� عىل مؤهـل متوسط، و   38.4٪ 

٪ من قوة العمل الشباب حاصل� عىل مؤهل أقل  17.8عىل مؤهل جامعي فأعىل، و حاصل� 

 .من املتوسط

٪ من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة  6.1من قوة العمل الشباب من األمي�، و 7.5٪ 

و أمية،  من  3.8محو  وأقل  املتوسط  فوق  مؤهل  عىل  حاصل�  الشباب  العمل  قوة  من   ٪

 .حاصل� عىل الثانوية العامة / األزهرية العمل الشباب ٪ من قوة3.7الجامعي، و

ك� بلغت نسبة   ،إناث)  ٪  80.4٪ ذكور،  53٪ (56.2بلغت نسبة الشباب املشتغل� بعمل دائم   

وبلغت نسبـة الشبـاب املشرتك�    ،إنـاث)  ٪  54.2٪ ذكور،  15.7٪ ( 20.3العامل� بعقد قانو�  

  .٪إناث)50.3٪ ذكور، 19.4يل العامل� (٪ من إج�23يف التأمينات االجت�عية 

الصـحي    التأمـ�  املشـرتك� يف  الشــباب  نسبـة  (17.9بلغت  العامل�  إج�لـي  ٪    14٪ من 

 .٪ إناث)37.6٪ ذكور، 10.9٪ (15.4وبلغ معدل البطالة ب� الشباب    ،إناث) ٪46.5 ،ذكـور

٪ ذكـور،  23.5٪ (33.3أعىل  بلغ معدل البطالة ب� الشباب الحاصل� عىل مؤهــل جامعي ف 

 .٪ إناث)33.5 ٪ ذكور،9.5٪ للحاصل� عىل مؤهـل متوسط فني (12٪ إناث) مقابل 49.8
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