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 الرأسمالیة البورصة تتهاوي اثر انباء تطبیق ضریبة االرباح  

 ملیار جنیه من تحالف مصريف یقوده البنك االهلي   4القابضة للکهرباء تقترض   

 ملیون یورو.. مصر تتفق مع أملانیا یلع قروض تنمویة  151.5بقیمة  

 ملیار دوالر 26"التخطیط": نستهدف زیادة الصادرات غیر البترولیة إلی  

فی    1.5لإلحصاء:    املرکزي  الحدید  السکة  إیرادات  جنیه  شهور   6ملیار 

 % 67.5بنسبة نمو 

أهم مؤشرات النشرة السنویة إلحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل   

2020 

 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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 املشهد االقتصادي املصري

 تمهید:

- 16/8  خالل الفترة ما بین  ودالالت هذا التطوریتناول التقر�ر أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري  

   ، وذلك على النحو التالي:2021/ 31/8

 أهم التطورات االقتصادیة:

 املالیة   التطوراتأوًال: 

 16/8 املؤرش الرئييس للبورصة يقلص مكاسبه يف ختام جلسة اإلثن� 

 17/8 % يف ختام جلسة منتصف األسبوع0.98تراجع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  

 18/8 التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة يف ختام التعامالت 

 19/8 لمؤرشاتل ج�عيالبورصة املرصية تختتم تعامالت األسبوع برتاجع  

 22/8  % بختام تعامالت جلسة بداية األسبوع1.1تراجع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  

 23/8 مليار جنيه مكاسب سوقية10.3ملؤرشات البورصة و   ج�عيصعود  

 24/8 مشرتيات غ� محلية تدفع مؤرشات البورصة للصعود بختام جلسة الثالثاء 

 25/8 مليار جنيه مكاسب سوقية  6.9و، ارتفاع املؤرش الرئييس بجلسة األربعاء 

 26/8 % بجلسة ختام األسبوع0.55ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  

 30/8 ثن� % بختام تعامالت جلسة اال 0.45للبورصة بنسبة  الرئييس ارتفاع املؤرش  

 31/8تعامالت الملؤرشات البورصة املرصية بختام    ج�عيتراجع  

 : املالیة التطورات دالالت

عادت التلميحات  الرأس�لية، والتي    األرباحتأثر السوق املالية بشدة من تلميحات فرض رضيبة   

من األخبار    اوتأث�   ااألخبار السلبية أكرث عمق  حيث،  املؤرشاتها قريبا م� أثر سلبا عيل  تفعيلعن  

 . وتالخرب اإليجايب فالتفاعل علية متفا أماتفس� واحد،  له اإليجابية، فالخرب السلبي 

عيل   وتأث�هالسوق بأخبار األسواق العاملية والتذبذبات الحادة بسبب املتحور دلتا    تأثر 

السلع   ،  أو الطلب العاملي سواء يف  فبعد أن كانت املؤرشات يف ارتفاعات مستمرة يف   يف النفط 

 6نقطة بعد    11000بعض جلسات األسبوع املايض ، عاد املؤرش الرئييس للتواجد قرب مستوي  

  ليهاإشهور من عدم االستطاعة للوصول 

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/4265643
https://www.elfagr.org/4265643
https://www.elfagr.org/4266445
https://www.elfagr.org/4266445
https://www.elfagr.org/4267243
https://www.elfagr.org/4267243
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%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%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%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-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5430454
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%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%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%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-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5430454
https://www.youm7.com/story/2021/8/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-1-%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5433542
https://www.youm7.com/story/2021/8/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-1-%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5433542
https://www.youm7.com/story/2021/8/23/%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-10-3%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5434824
https://www.youm7.com/story/2021/8/23/%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-10-3%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5434824
https://www.elfagr.org/4271310
https://www.elfagr.org/4271310
https://www.youm7.com/story/2021/8/25/%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%886-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5437315
https://www.youm7.com/story/2021/8/25/%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%886-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5437315
https://www.youm7.com/story/2021/8/26/%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-55-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5438466
https://www.youm7.com/story/2021/8/26/%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%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-55-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5438466
https://www.youm7.com/story/2021/8/30/%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-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-45-%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5443966
https://www.youm7.com/story/2021/8/30/%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-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-45-%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5443966
https://www.youm7.com/story/2021/8/31/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5445166
https://www.youm7.com/story/2021/8/31/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5445166
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املؤرش    أن   إال ،  األخبار اإليجابيةبعض  وعيل الرغم من   ،م من ارتفاع قيم التداول اليوميةعيل الرغ 

، حيث أن معظم األسهم القيادية انخفضت  تتبع مشرتيات املؤسسات وتحركاتها  تحركاته ئييس  الر

  األخ�ةقيمتها يف مؤرشات األسواق الناشئة لصالح أسهم أسواق عربية أخري يف املراجعة الدورية  

  الرتفاعا، والتي بدأت حصتهم يف  أيضاوالعرب    األفرادلتعامالت    هفبسبب تبعيت   ، 70عن املؤرش     أما 

 . جه� نحو الرشاء يف معظم الجلساتمتو واصبحوا  التدريجي 

فهو   األرباححتي مع جني  ، إيجايب  أداءمع   أسبوعيةالوصول ايل نقاط قياسية   70املؤرش  استطاع  

خري ، ويف املحصلة  أ يعود لالرتفاعات مرة     ألكرث من جلسة واحدة ، ثم   رال يستمجني لحظي  

الجيدة ايل جانب تواجد البورصة الفرتة الحالية يف    االقتصاديةالنهائية يبقي التأث� اإليجايب لألخبار  

 . من القيادة السياسية االهت�مبؤرة 

ي نية لديها لفرض رضائب جديدة عىل وزارة املالية نفت يف بيان لها وجود أ   أن من الجدير بالذكر   

تعامالت البورصة، وذلك بعد أن أثارت تقارير صحفية محلية تكهنات بأن الحكومة تخطط لفرض  

 .رضيبة جديدة عىل األرباح الرأس�لية الناتجة عن الترصف يف األوراق املالية يف بداية العام املقبل 

  :النقديالقطاع  ثانیًا:

 مليار جنيه   4بنوك شه�ة لتمويل الكهرباء بـ 3البنك األهيل يقود تحالف مرصيف يضم  

 تحويالت املرصي� العامل� بالخارج يفمليار دوالر زيادة   3.3 

 2020/   2019االستث�رات اليابانية مبرص خالل  % ارتفاعاً بقيمة30,4اإلحصاء:  

 املركزي": تراجع يف االئت�ن املحيل للقطاع العام خالل مايو املايض " 

 ويالت تنمويةمليون يورو.. مرص تتفق مع أملانيا عىل مت  151.5بقيمة  

 دالالت القطاع النقدي:

 لصالح الشرکة املصریة لنقل الکهرباء  قرض جدید

البنك    من  كال  ومبشاركة  التمويل  وكيل  بصفته  املرصي  األهيل  البنك  بقيادة  تحالف مرصيف  قام 

الوطني الكويت  وبنك  القاهرة  وبنك  الدويل  األجل    بإتاحةمرص    -التجاري  متويل مشرتك طويل 

مليار جنيه لصالح الرشكة املرصية لنقل الكهرباء، بغرض املساهمة يف متويل جانب من    4بقيمة  

لفة االستث�رية لبعض مرشوعات الرشكة املتمثلة يف تنفيذ محطات املحوالت وإجراء توسعات  التك

لبعض محطات املحوالت القامئة، وكذا رشاء محوالت جديدة والخاليا الالزمة لها وتنفيذ كابالت  

 وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك عىل مستوي الجمهورية. 

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/2021/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-3-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84/5435181
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%A3%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%85-3-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/5428209
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-30-4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019/5427419
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-30-4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019/5427419
https://www.elfagr.org/4269332
https://www.elfagr.org/4269332
https://www.elfagr.org/4269332
https://www.elfagr.org/4268586
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تو   تم  بالعباسية  و  الكهرباء  لوزارة  العام  الديوان  مبقر  االثن�  اليوم  املشرتك  التمويل  عقد  قيع 

وزير الكهرباء وقيادات كال من البنوك املشاركة يف التمويل والرشكة القابضة لكهرباء مرص   بحضور  

  والرشكة املرصية لنقل الكهرباء.

نيه والبنــك التجاري الدويل بحصه قدرها  مليار ج  1.25ويشارك البنك األهيل املرصي بحصة قدرها   

مرص بحصة    -مليار جنيه وبنك الكويت الوطني    1مليار جنيه وبنك القاهرة بحصه قدرها    1.25

أعوام تتضمن عامان متثل الفرتة املتاحة    7مليون جنيه، وتبلغ املدة الكلية للتمويل    500قدرها  

 أعوام.  5عد انتهاء تلك الفرتة خالل للرشكة للسحب من التمويل، عيل أن يبدأ السداد ب

ال  البنوك ضخ العديد من التمويالت  من  بالذكر أنه سبق للبنك األهيل املرصي ومجموعه  جدير 

للعديد من املرشوعات خالل السنوات السبع األخ�ة، وكان لذلك دوراً بارزاً يف متويل قطاع الكهرباء  

لنقل  تبلور يف ترتيب وتوف� العديد من التمويالت املشرتكة بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية  

وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية واملتوسطة واملنخفضة عيل مستوي الجمهورية،  

وذلك بهدف استيعاب الزيادة املضطردة يف االستهالك من خالل تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة عدد  

املتنقلة  محطة لتوليد الكهرباء يف كافه أنحاء الجمهورية، فضالً عن متويل عدد من الوحدات    20

  لتوليد الكهرباء.  

 2019/2020بمصر خالل العام املالي  االستثمارات الیابانیة قیمة ارتفاع

مبرص   تث�رات اليابانيةاالس أظهرت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع قيمة  

املايل   العام  نفس    25,3مليون دوالر مقابل    33لتسجل    2020/  2019خالل  مليون دوالر خالل 

 .% 30,4بنسبة ارتفاع قدرها  2019/   2018عام    الفرتة من

من     أشهر األوىل  5مليون دوالر خالل الـ    557,2التبادل التجاري ب� مرص واليابان     وسجلت قيمة 

بنسبة انخفاض قدرها    2020عام     مليون دوالر خالل نفس الفرتة من  633,2مقابل    2021عام  

الـ     مليون   116,1   %؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات املرصية لليابان مسجلة12   5دوالر خالل 

بنسبة    2020عام     مليون دوالر خالل نفس الفرتة من  110,4مقابل    2021من عام     أشهر األوىل 

مليون    441,1   %، بين� انخفضت قيمة الواردات املرصية من اليابان لتسجل 5,1قدرها     ارتفاع 

عام     مليون دوالر خالل نفس الفرتة من  522,8مقابل    2021من عام     أشهر األوىل  5دوالر خالل الـ  

 .% 15,6بنسبة انخفاض قدرها  2020

  2018الل العام املايل  مليون دوالر خ  5,7وبلغت قيمة تحويالت املرصي� العامل� باليابان   

 .%13,7بنسبة انخفاض قدرها  2018/  2017مليون دوالر خالل العام املايل   6,6مقابل  2019 /

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.youm7.com/5425241
http://www.youm7.com/5425241
http://www.youm7.com/5425241
http://www.youm7.com/5425241
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 :العامة املالیةثالثا: 

 عىل الح�ية االجت�عية  إنفاقه% من الناتج املحيل تم 4.2وزير املالية:  

 دالالت املالیة العامة 

 یلع الحمایة االجتماعیة   إنفاقه% من الناتج املحلي تم 4.2وزیر املالیة: 

إلصدار صكوك سيادية    2022-  2021خالل العام املايل الجاري     تستعد وزارة املالية بداية من النصف الثا�

التمويلية و متويل مرشوعات التنموية بعيدا عن املوازنة العامة، بعد    أدواتها ضمن اسرتاتيجيتها لتنويع  

ولة واإلنفاق عىل مرشوعيتها، وهو ما  اعت�دها عىل السندات يف سداد االحتياجات املالية للد  سنوات من

 أثقل كاهل املوازنة العامة أعباء مالية نتيجة فوائدها. 

-2021املتوقعة لوزارة املالية خالل مرشوع املوازنة العام املايل الجاري     االحتياجات التمويلية   وارتفعت

  990.133موزعة ب�     يون جنيهتريل  1.068% عن املتوقع للعام املايل املايض؛ لتصل إىل  7.1، بنسبة  2022

التمويلية إصدار السندات، ولكن عىل   احتياجاتمتويالت خارجية، ويتطلب تلبية   78.3و  متويالت محلية

تنتج    التي السندات الحكومة املرصية لسدادها بسبب األعباء املالية الفوائد    أرهقتمدار السنوات املاضية  

 للتفك� يف إيجاد حلول متويلية جديدة مثل الصكوك.   عن إصدارها ، ما دفعها 

  الفرق بین الصك والسند:

هناك اختالفات ب� السندات والصكوك كأدوات متويلية، فالسندات يتم طرحها لالكتتاب فيها دون   

أموالهم   رفةمع األهم    التي   املكتتب�  متولها  مرشوعات  أي  أو  تستخدم  في�  جمعها  سيتم 

املنصوص عليها بحسب نرشة    قيمة السند يف نهاية املدة املحددة و مضافا إلية الفائدة   سداد 

ستستخدم أموالها يف    التياملرشوعات    أياالكتتاب بها، ولكن الصكوك يتم االكتتاب بها وتحديد  

 تكون مصدره منها الدولة.  التيلها وغالبا تكون مرشوعات تتناسب مع العقائد الدينية متوي

يتم تحديد غرض مع� لطرح الصكوك واستخدام حصيلة األموال املكتتب بها يف متويل مرشوعات   

صناعية مثل إنشاء مصنع للحديد والصلب أو مصايد أس�ك؛ لذلك هي توضح الغرض من طرحها  

أو  حتى يرى املكتت ب بها هل تت�ىش مع معتقداته الدينية أو توجهاته الفكرية فيقبل متويلها 

 يحجم عنها. 

 مشارکة يف األرباح : 

استث�ر     أداةهناك فرق جوهري أيضا ب� الصكوك والسند، يتمثل يف أن الصكوك تعترب   

حصل عىل توضح نرشة االكتتاب أن املكتتب ي   تشاريك يف أرباح أو العائد من املرشوع، بحيث

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/4266318
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باالتفاق مع الجهة املصدرة، ويف    نسبة من أرباح املرشوع الذي تم طرح الصكوك من أجل متويله

حالة الخسارة يتم تحملها سويا، عىل عكس السند الذي ال يتحمل صاحبه أي خسارة وتكون الجهة  

 . تزمة بسداد قيمته وفائدة املنصوصاملصدرة له مل

ستكون مملوكة للدولة    التي  األصول  أساسعىل    وزارة املالية،وستطرح الصكوك يف مرص بحسب   

تلك األصول    الوزراء، حيث ستحدد لجنة من قبل رئيس  تأج�ها  أوعن طريق بيع حق االنتفاع  

  التيالصكوك بضمنها، ك� سيتم استخدامها يف متويل العديد من املرشوعات    إصدارسيتم    التي

 تجريها الدولة. 

عن طريق طرح الصكوك، واملشاركة بعد    من املرشوعات التي �كن متويلها   الدولة متتلك العديد 

أرباحها،  يف  املالية   ذلك  األعباء  تخفيف  يف  يساعدها  أن  السندات    التي   عىل  فوائد  تفرضها 

 والقروض". 

 فوائد الدیون تلتهم املوازنة : 

محلية    قروض  و  السندات  عن  الناتجة  الديون  فوائد  قيمة  إج�يل  عىل  واستحوذت  وأجنبية 

- 2020املايض     % من إج�يل حجم املرصوفات يف التقديرات األولية ملوازنة العام املايل33   نسبة

% من الناتج املحيل اإلج�يل، وتستهدف الحكومة يف العام املايل الجاري خفضها  8.3مبا �ثل     2021

 % من إج�يل حجم املرصوفات. 31إىل 

الحكومة من توجيه تلك األموال إىل مرشوعاتها التنموية أو    وتحرم فوائد الديون التي تسددها 

  اإلنفاق عىل الصحة والتعليم ما يستدعي إيجاد أدوات متويلية بديلة لسندات كل الصكوك.

التي تتوافق    لتمويلها، وهي املرشوعات  عامليب  ورواج إصدار يتطلب إيجاد مرشوعات عليها طل 

تعتمد عىل   التيعات الزراعية لتأم� الغذاء، واملرشوعات  مع أهداف األمم املتحدة، مثل املرشو 

 الطاقة النظيفة يف تشغيلها. 

الربملان   وافق  الذي  الصكوك  ملرشوع  التنفيذية  الالئحة  إعداد  حاليا  املالية  وزارة  عليه،    وتجري 

إىل أنها تعتزم إنشاء رشكة ستكون مملوكة بالدولة معنية    باإلضافة ،  شهور  3وستنتهي منها خالل  

 بإصدار الصكوك والرتويج لها. 

مرص أصبحت يف أشد الحاجة إىل استحداث أداة متويلية جديدة ؛ لذلك كان البد  عموما   

 متتع بقبول أكرث لدي املستثمرين بالداخل.  التيمن التوجه نحو إصدار الصكوك السيادية 

ار الصكوك أن إصدارها یتم �ضمان أر�اح المشروع الذي تقوم بتمو�له،  أهم ما �میز إصد و  

 وأنها تغني الدولة عن ضمان الموازنة العامة لسداد المدیون�ة.

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

 21/2022مليار دوالر خالل  3,5إىل  اإلليكرتونيةالحكومة تستهدف زيادة الصادرات   

 دل التجاري ب� مرص والعراقمليار دوالر حجم التبا  1.650 

 أشهر 5خالل  وإسبانيا % ارتفاعاً بقيمة التبادل التجاري ب� مرص 23.9اإلحصاء:  

 مليار دوالر 17.7صادرات مرص بقيمة  يف ارتفاعاً   %22 

 مليون طن   1.4بـ 2021من  الثا�صادرات الغاز بالربع  يفأوابك: مرص تحقق أكرب �و  

 مليار دوالر  26التخطيط": نستهدف زيادة الصادرات غ� البرتولية إىل " 

 %  47.3صايف االستث�ر األجنبي املبارش يقفز  

 دالالت القطاع الخارجي

 21/2022ملیار دوالر خالل   3,5إلی  اإللیکترونیةالحکومة تستهدف زیادة الصادرات 

، بجانب    21/2022مليار دوالر خالل    3,5إىل نحو    اإلليكرتونيةزيادة الصادرات   الحكومة تستهدف 

بتكلفة    2020، والتي بدأت يف النصف الثا� من عام  اإلنرتنتن خطة تطوير  تنفيذ املرحلة الثانية م

 .مليون جنيه 300

فيذ مرشوع التحول  والتنمية االقتصادية يف تقرير لها أن سيتم البدء يف تن التخطيط وأوضحت وزارة 

الرقمي يف منظومة إدارة أمالك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مرشوع الرقم القومي للعقارات  

ومنظومة الرتاخيص العقارية من خالل بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مرشوع  

با حكومية  وثيقة  مليار  رقمنة  استك�ل  عن  فضالً  املعلوماتية،  العامة  البنية  النيابة  مع  لتعاون 

جامعة مرص   من مرشوع  التالية  املراحل  تنفيذ  مواصلة  إىل  باإلضافة  والداخلية،  العدل  ووزاريت 

  .بالعاصمة اإلدارية الجديدة املعلوماتية يف مدينة املعرفة

وىف مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات واملهارات البرشية، من املستهدف مواصلة تدريب   

ألف شاب وشابة يف تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة يف ظل الثورة    100  نحو

 الصناعية الرابعة، وكذا التوسع يف املبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي 

يف    21/2022أهم الربامج اإل�ائية املستهدفة بالقطاع لخطة عام     وأكد التقرير، أنه من 

حول إىل املجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية املهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية  برنامج الت

املعلومات   أمن  تطوير  وبرنامج  اإلليكرتونيات،  وتصنيع  تصميم  وبرنامج  لالتصاالت،  التحتية 

والتوقيع اإلليكرتو�، وأشار التقرير إىل أن استث�رات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف  

 .مليار جنيه 60تُقدر بنحو  21/2022عام 

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/2021/8/30/%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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5442980
https://www.youm7.com/story/2021/8/30/%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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5442980
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-1-650-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%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%84/5443072
https://www.youm7.com/story/2021/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-23-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%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%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/5434251
https://www.youm7.com/story/2021/8/22/22-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-17-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5432508
https://www.youm7.com/story/2021/8/16/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5426565
https://www.elfagr.org/4270333
https://www.elfagr.org/4267271
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%887-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5442826
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%887-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5442826
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%887-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5442826
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%887-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5442826
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 رواج ملحوظ للصادرات املصریة 

حالة من الرواج امللحوظ رغم التداعيات السلبية لف�وس    2021منذ بداية   صادرات مرص تشهد 

أشهر من    7مرص أول   صادرات عن  املية، وفي� ييل أبرز املعلوماتكورونا عىل حركة التجارة الع

2021. 

 مليار  14.5أشهر مقابل  7مليار دوالر صادرات أول   17.7 

 .% 46مليار دوالر صادرات مرص لالتحاد األورويب بزيادة   5.5 

 .مليار دوالر  5.3ارتفاع الصادرات للدول العربية لتبلغ  

 .مليار دوالر صادرات إىل أفريقيا   1.07 

 %51مليار دوالر صادرات للواليات املتحدة بزيادة   1.29 

 .مليون دوالر 382زيادة يف الصادرات الطبية لتسجل   % 43 

 ارتفاعاً بصادرات الصناعات الهندسية   % 45 

 .مليون دوالر صادرات مرص من املالبس الجاهزة  83مليار و  

للنفط وقد    املصدرة  العربية  الدول  ملنظمة  دراسة  األكرب  "أوابك" كشفت  النمو  أن  حجم    يف، 

قامت بتصدير    والتي ،  2021من مرص خالل الربع الثا� من عام     صادرات الدول العربية جاءت

مل تصدر مرص أية شحنات   2020العام السابق    مليون طن، عل� بأنه خالل نفس الفرتة من  1.4نحو  

 . األسواق العاملية يفبسبب تهاوى األسعار الفورية  الغاز الطبيعي املسال من

دمياط، البالغ    يفالصادرات يعود إىل إعادة تشغيل مجمع اإلسالة    يفوأشارت الدراسة أن هذا النمو   

سنوات، وتصدير أول شحنة يف    8مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو    5طاقته اإلنتاجية نحو  

اقته  ، بجانب استمرار تشغيل مجمع "إدكو" الذي تبلغ ط  2021شهر فرباير مطلع العام الجاري  

 . مليون طن / السنة  7.2اإلنتاجية نحو 

املسال والهيدروج� خالل الربع الثا� من    الطبيعي وأضافت الدراسة تحت عنوان "تطورات الغاز   

شحنات من الغاز الطبيعي املسال    7شهد تصدير نحو    2021"، أن الربع الثا� من عام  2021عام  

شحنات تم تحميلها خالل الربع األول من    5  مليون طن، مقابل   0.63من مجمع دمياط بإج�يل  

مليون طن ، وبالتايل يصل إج�يل عدد الشحنات املحملة من مجمع دمياط    0.3بإج�يل    2021عام  

شحنات تم تصديرها إىل عدة   9مليون طن منها  0.93شحنة بإج�يل  12منذ معاودة تشغيله إىل 

اقي تم تصديره إىل إسبانيا وبلجيكا والكويت،  أسواق يف آسيا يف مقدمتها الهند، وباكستان، والب

  . بواقع شحنة إىل كل منها

تصدير عدد م�ثل    2021وتابعت الدراسة، أنه من املتوقع أن يشهد النصف الثا� من عام   

من الشحنات أو أكرث من مجمع دمياط، لكن سيظل ذلك مرهونا بديناميكية األسعار يف األسواق  

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/2021/8/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-22-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-17-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5432369
https://www.youm7.com/story/2021/8/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-22-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-17-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5432369
https://www.youm7.com/story/2021/6/24/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/5366470
https://www.youm7.com/story/2021/7/15/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9/5390348
https://www.youm7.com/story/2021/7/15/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9/5390348
https://www.youm7.com/story/2021/7/15/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9/5390348
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األسعا  فانخفاض  ال  الفورية،  سيؤثر سلبا عىل   5ر دون  بريطانية  مليون وحدة حرارية   / دوالر 

 . الجدوى االقتصادية للتصدير

 

  

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


  

 

10 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 

 August 31 ||036العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا: القطاع الحقیقي:

 %67.5شهور بنسبة �و   6 يفمليار جنيه إيرادات السكة الحديد   1.5لإلحصاء:  املركزي  

 21/2022مليار جنيه استث�رات لقطاع الصناعة بخطة عام   125,7التخطيط:  

   دالالت القطاع الحقیقي:

الحدید    1.5لإلحصاء:    املرکزي إیرادات السکة  شهور بنسبة نمو    6  يفملیار جنیه 

67.5 % 

خالل   السكة الحديد ، ارتفاع قيمة إيراداتواإلحصاء أظهرت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة 

مليون جنيه خالل نفس الفرتة    899.6مقابل  مليار جنيه،    1.5لتسجل    2021النصف األول من عام  

  .% 67.5بنسبة ارتفاع قدرها  2020من عام 

لإلحصاء إىل ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خالل النصف األول من عام   املركزيوأشار الجهاز   

 2020مليون راكب خالل نفس الفرتة من عام    104.4مليون راكب، مقابل    113.8مسجالً    2021

 .%9اع قدرها بنسبة ارتف

مليون طن خالل النصف األول من عام    2.36وبلغت كمية البضائع املنقولة عرب السكك الحديدية   

 .%2.8بنسبة انخفاض قدرها  2020مليون طن خالل نفس الفرتة من عام  2.43، مقابل 2021

 21/2022مل�ار جن�ه استثمارات لقطاع الصناعة �خطة عام  125,7

بخطة العام   الصناعة التحويلية والتنمية االقتصادية مستهدفات قطاع  وزارة التخطيط  استعرضت 

  18/2019وهو العام الرابع من الخطة متوسطة املدى للتنمية املستدامة (  21/2022 الحايل  املايل

  .)21/2022ــ 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن أهمية القطاع الصناعي تتجّىل يف توليده لنحو  

الناتج املحيل اإلج�يل، واستيعابه لنحو  17 مة، عالوة عىل % من جملة الع�لة املنتظ15% من 

% من إج�يل الصادرات السلعية غ�  85% و80ُمساهمته يف نشاط التصدير بنسبة ترتاوح ب�  

البرتولية، م� يجعله يتبادل املركز األول مع تحويالت املرصي� بالخارج يف قامئة املصادر الرئيسة  

 .الـمولّدة للنقد األجنبي

بالديناميكية والقدرة عىل التكيّف الرسيع مع أن قطاع الصناعة يتصف  لوزيرة  وأضافت ا 

التطورات التقنية يف مجاالت اإلنتاج، وبارتفاع إنتاجيته باملقارنة بباقي القطاعات االقتصادية، عالوة 

عىل قوة عالقاته التشابكية، م� يجعله ُمحّفزًا وُمنشطًا لنمو غ�ه من القطاعات املرتبطة به، سواًء  

 .ُمبارش بشكٍل ُمبارش أو غ� 

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/2021/8/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89/5431079
https://www.youm7.com/story/2021/8/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89/5431079
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-125-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5429918
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-125-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5429918
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-30-1-%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-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%805/5429893
https://www.youm7.com/story/2021/8/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-1500-%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%88250-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/5430712
https://www.youm7.com/story/2021/8/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%AD%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/5429750
https://www.youm7.com/story/2021/8/1/5-85-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5409147
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إىل أن االستث�رات الكلية املستهدفة    الوزيرة  وحول االستث�رات املستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت   

مليار جنيه يف مجال صناعات    16,6مليار جنيه)، منها نحو    125,7(تقّدر بنحو    21/2022يف عام  

  .تحويلية غ� البرتوليةمليار جنيه يف مجال الصناعات ال  109,1تكرير البرتول، والباقي وقدره نحو  

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أن أهم ُمستهدفات قطاع الصناعة التحويلية   

البرتويل)    21/2022بخطة عام   الصناعي (غ�  اإلنتاج  تريليون جنيه    1,75  ليبلغتتمثل يف زيادة 

�و   بنسبة  الجارية،  عام  9,9باألسعار  املتوقع  عن  إىل%20/2021  الصناعة ،  ناتج  زيادة  جانب   

، 21/2022مليار جنيه عام  808% إىل نحو 11,9التحويلية (غ� البرتولية) باألسعار الجارية بنسبة 

، فضًال عن ُمواصلة تطوير وإعادة تأهيل  20/2021مليار جنيه متوقع عام    721,4باملقارنة بنحو  

اسرتاتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج  عدٍد من رشكات قطاع األع�ل العام يف أنشطة ذات أهمية  

مجّمعات صناعية مبحافظات    6القطن وصناعات األلومنيوم والصلب واألسمدة، استك�ل إنشاء  

إنشاء   خطة  إطار  يف  وذلك  والفيوم،  البح�ة  أسوان،  قنا،  للمنشآت    13أسيوط،  صناعيًا  ُمجّمًعا 

طرح   إىل  باإلضافة  والصغ�ة،  م  10املتوسطة  مرت  وإتاحتها  مليون  مُرفّقة  صناعية  أرايض  ربع 

 .للمستثمرين

التوجه نحو إقامة "عناقيد   21/2022ُمستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام  تتضمنك�  

صناعية ُمتكاملة الخدمات" يف مجاالت صناعيّة ُمحّددة لالستفادة من وفورات التخّصص ومزايا  

ل الغزل والنسيج ومجال تصنيع األثاث الخشبي، إىل جانب  التكاُمل، مثل العناقيد الصناعيّة يف مجا

تعميق التصنيع املحيل بالتوّسع يف إنتاج عديٍد من الـُمدخالت الوسيطة، والربط مع سالسل التوريد  

لـُمنتجات   تكنولوجيّة  وحلول  أسواق  لتوف�  السوقيّة  الرقميّة  املنّصة  تطوير  عن  فضًال  الدوليّة، 

والـمُ  الصغ�ة  األع�ل  الرشكات  بريادة  ُموّحدة وُمجّمعة خاصة  إنشاء شبكة  إىل جانب  توسطة، 

تُضم جميع ُمبادرات ريادة األع�ل عىل ُمستوى الجمهورية يف ُمختلف املجاالت لـُمتابعة هذه  

الـُمبادرات وتقويم تأث�ها عىل حاِضنات األع�ل واملرشوعات الصغ�ة واملتوسطة، باإلضافة إىل  

يادات األع�ل" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استث�ريّة لقطاع ريادة األع�ل  تفعيل آليّة "ع

 .من الرشكات الناشئة 

تشمل الـُمستهدفات أيًضا التوّجه نحو تكثيف االستث�رات يف مجاالت التصنيع صديقة البيئة،  ك�   

ت التوليد من مصادر  مثل السيارات الكهربائية وتصنيع األلواح والخاليا الشمسية، وُمكّونات وحدا

% خالل  10الطاقة الـُمتجّددة، إىل جانب زيادة الصادرات الصناعية غ� البرتولية بنسبة ال تقل عن  

، مع االستمرار  2020مليار دوالر متوقع عام    23مليار دوالر ُمقابل    26لتصل إىل نحو    21/2022عام  

أولويّ  ذات  بأهداف  وربطها  التصديرية  الـُمساندة  تقديم  يف  يف  النشاط  مساهمة  نسبة  مثل  ة، 

وفتح   التكنولوجية،  التنمية  يف  والـُمساهمة  املحيل،  الـُمّكون  تعميق  خالل  من  املضافة  القيمة 

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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الصادرات   ودعم  لتنمية  الجديد  والربنامج  اتفاقًا  تقليدية  غ�  ُمنتجات  طرح  أو  جديدة  أسواق 

 .املرصية

   سادسا: أخري

 2019/ 2018تعرف عىل أسباب زيادة قيمة إيرادات النشاط الجاري للهيئات االقتصادية عام  

 مساهمة قطاع الصناعة باالقتصاد املرصي 

 2021نتائج بحث القوى العاملة للربع الثا�  

 2020متوسط أجور العامل� بالحكومة والقطاع الخاص عام   

 دالالت أخري

 . 2018/2019أهم املؤشرات االقتصادیة للهیئات االقتصادیة بالعام املالي  

الجهاز   و كشف  العامة  للتعبئة  للهيئات  اإلحصاءاملركزي  االقتصادية  املؤرشات  أهم  من  مجموعة  عن   ،

 .   2018/2019االقتصادية بالعام املايل 

 :لك املؤرشات، وفقا ملا ييلوترصد بيانات جهاز اإلحصاء ت 

مليار جنيه    128، مقـابل  2018/2019مليار جنيـه عام  159.3وصلت قيمة املرشوعات تحت التنفيذ نحو   - 

 .والتخزين النقل مرشوعات  يف الـزيادة هذه وتركزت ٪،24٫4بنسبة زيادة بلغت  2017/2018عام 

مليار جنيه    314.7، مقـابل  2018/2019مليار جنيـه عام    352.9بلغت قيمـة األصول الثابتة بالتكلفة   -

بلغت    2017/2018عام   زيادة  تكوينها  12بنسبة  تم  التي  األصول  لزيادة  نتيجة  الـزيـادة  وتركزت   ،%

  %225.7باملنطقة االقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت  

مقابل    2018/2019مليار جنيه عام    166.5% لتصل اىل  26.2األجل بنسبة    وانخفضت قيمة قروض طويلة -

عام    225.2 جنيه  نشاط    2017/2018مليار  خاصة  وبصفة  للهيئات  االقتصادية  الكفاءة  لزيادة  نتيجة 

  %.89.8التعدين واستغالل املحاجر حيث انخفضت القروض طويلة األجل املمنوحة له بنسبة 

مليـار    716مقابل    2018/2019مليـار جنيـه عـام    981.2شاط الجاري  سجلت قيمة إيرادات الن  -

يف بعض األنشطة كالوساطة    اإليرادات٪، نتيجة لالرتفاع  37بنسبـة زيـادة    2017/2018جنيه عام  

زيـادة   بنسبة  الطبيـعي  والغـاز  النفـط  ـراج  واستخ الـدعم  خـدمـات  وأنشطة  %،  160.5املالية 

 .يل عيل التوا  31.7%، 63.4%

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/2021/8/29/%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%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5441719
https://www.youm7.com/story/2021/8/29/%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%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5441719
https://www.youm7.com/story/2021/8/22/%D9%81%D9%8A-4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/5433780
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-2021-%D9%81%D9%8A/5427076
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-2021-%D9%81%D9%8A/5427076
https://www.youm7.com/story/2021/8/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-2021-%D9%81%D9%8A/5427076
https://www.youm7.com/story/2021/8/31/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5444290
https://www.youm7.com/story/2021/8/31/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5444290
https://www.youm7.com/story/2021/8/31/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5444290
https://www.youm7.com/story/2021/8/28/37-%D9%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5441315
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بنسبة   2017/2018مليار جنيه عـام  26.4مقابل  2018/2019مليار جنيه عام   32.3 األجور بلغت قيمة  -

% وأنشطة 42.3٪، تركزت هذه نتيجة الرتفاع األجور يف أنشطة الوساطة املالية والتأم� بنسبة    22.1زيادة  

 .%21.5النقل والتخزين بنسبة 

  126.1مقابل    2018/2019مليار جنيـه عام  146.1القابـل للتوزيـع)  بلغت قيمـة أرباح العـام (الفائض   -

عام   جنيه  زيادة    2017/2018مليـار  الزيادة  15.8بنسبة  هـذه  ـركـزت  ت نشاط    يف٪  يف  األرباح  ارتفاع 

  %.228.1 بنسبةالوساطة املالية والتأم�

 

 

 مساهمة قطاع الصناعة باالقتصاد املصري

نظرا لقدرته عىل دفع عجلة اإلنتاج   االقتصاد املرصي أهم القطاعات يفعد قطاع الصناعة من  ي 

ل النمو االقتصادي، باإلضافة إىل أنه من القطاعات األساسية التي توفر فرص ع�لة وزيادة معد

وتساهم يف عالج مشكلة البطالة، باإلضافة اىل قدرته عىل تنويع مصادر الدخل، وك� يساهم يف  

قطاع   ألن  اإلنتاجية  مستوى  زيادة  إىل  يؤدى  الصناعة  قطاع  و�و  اإلج�يل،  املحىل  الناتج  زيادة 

عة من أكرث القطاعات قدرة عىل تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم  الصنا

اإلنتاجية، ك� األجنبي وعالج مشاكل عجز   يف رفع  النقد  توف� موارد  الصناعة يف  يساهم قطاع 

 ميزان املدفوعات. 

لوزارة  تقرير  عىل   ،التخطيط وأوضح  والقدرة  بالديناميكية  يتصف  الصناعة  قطاع  أن 

إنتاجيته وبارتفاع  اإلنتاج،  مجاالت  يف  التقنية  التطورات  مع  الرسيع  بباقي    التكيّف  باملقارنة 

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/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
https://www.youm7.com/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
https://www.youm7.com/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
https://www.youm7.com/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
https://www.youm7.com/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
https://www.youm7.com/home/Search?Drpcallist=&Drpseclist=&allwords=%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A&page=1
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القطاعات االقتصادية، عالوة عىل قوة عالقاته التشابكية، م� يجعله ُمحّفزًا وُمنشطًا لنمو غ�ه من 

 القطاعات املرتبطة به، سواًء بشكٍل ُمبارش أو غ� ُمبارش.

االستث�رات  وحول االستث�رات املستهدفة لقطاع الصناعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إىل أن   

مليار جنيه يف    16,6مليار جنيه)، منها نحو    125,7(تقّدر بنحو    21/2022الكلية املستهدفة يف عام  

مليار جنيه يف مجال الصناعات التحويلية    109,1مجال صناعات تكرير البرتول، والباقي وقدره نحو  

 .غ� البرتولية

 : إلی الصناعيوترجع أهمیة القطاع  

 .اإلج�يل الناتج املحىل   إج�يل % من 17يساهم بـ  

 .% من الع�لة املنظمة15يستوعب  

  .% من إج�يل الصادرات السلعية85% و80يف نشاط التصدير بنسبة ترتاوح ب�   يساهم 

 .يتبادل املركز األول مع تحويالت املرصي� بالخارج يف قامئة املصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد األجنبي 

 2021نتائج بحث القوى العاملة للربع الثا� 

٪ من إج�يل قوة العمل وفق نتائج  7.3، إن معدل البطالة بلغ  الجهاز المر�زي للتعبئة العامة واإلحصاء قال

، 2021الربع األول من عام    يف٪  7.4، مقابل  2021يونيه) لعام    -   بحث القوى العاملة للربع الثا� (أبريل

 ٪ عن الربع امل�ثل من العام السابق. 2.3٪، وبانخفاض قدره 0.1قدره  بانخفاض

  :عمل وفقا ملا ييلأبرز إحصاءات قوة ال وفي� ييل

مليون فرد خالل الربع السابق    29.284مليون فرد مقابل    29.115سجل تقدير حجم قوة العمل   

 ٪. 0.6 انخفاضبنسبة 

 مليون فرد.  16.134الريف  يفمليون فرد، بين� بلغت  12.981الحرض  يفبلغت قوة العمل  

  4.882د، بين� بلغت لإلناث  مليون فر  24.233عىل مستوى النوع بلغ حجم قوة العمل للذكور   

 مليون فرد. 

مليون فرد يف الربع السابق بنسبة   27.129مليون فرد بين� كان    27بلغ عدد املشتغل�   

 ٪. 0.5 انخفاض

الريف   يفمليون مشتغل، بين� بلغ عدد املشتغل�   11.524الحرض   يفبلغ عدد املشتغل�   

 مليون مشتغل.  15.476

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.youm7.com/5423261
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مليون إناث)   2.960مليون ذكور،    16.680مليون مشتغل (  19.640بلغ عدد املشتغل� بأجر نقدي   

بين� كان  72.7بنسبة   السابق، مقابل    يف٪  73.3٪ من إج�يل املشتغل�  الربع    يف%  75.9الربع 

 امل�ثل من العام السابق. 

ألف    59شتغل من الذكور،  ألف م  992مليون مشتغل (  1.051بلغ عدد املشتغل� أصحاب األع�ل   

الربع السابق، مقابل    يف٪  3.4املشتغل� بين� كان    إج�يل٪ من  3.9مشتغلة من اإلناث) بنسبة  

 الربع امل�ثل من العام السابق.  يف% 8.7

  4.541مليون مشتغل (  4.914بلغ عدد املشتغل� ممن يعملون لحسابهم وال يستخدمون أحد   

٪ من إج�يل املشتغل�  18.2لف مشتغلة من اإلناث)، بنسبة  أ   373مليون مشتغل من الذكور،  

 الربع امل�ثل من العام السابق. يف% 11الربع السابق مقابل  يف٪ 17.6بين� كان 

أجر    بدون  األرسة)  (داخل  مرشوعات  أع�ل  يف  املساهمون  املشتغل�  عدد  مليون    1.395بلغ 

٪ من إج�يل  5.2من اإلناث) بنسبة    ألف مشتغلة  758ألف مشتغل من الذكور،    637مشتغل (

 الربع امل�ثل من العام السابق.  يف% 4.4الربع السابق مقابل  يف٪  5.7املشتغل� بين� كان 

 2020أهم مؤشرات النشرة السنویة إلحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل عام  

مؤرشا أهم  من  مجموعة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  إلحصاءات  نرش  السنوية  النرشة  ت 

، والتي تخص متوسط األجور للقطاعي العام/ األع�ل العام  2020التوظف واألجور وساعات العمل عام  

 والقطاع الخاص. 

 

  أهم هذه املؤشرات وفقا ملا یلي: فباإلنفوجراونشر جهاز اإلحصاء  

األجر    للعامل�    915  األسبوعي متوسط  القطا   يفجنيهاً  من  العام  كل  العام/األع�ل  ع 

 الخاص  والقطاع

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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العام مقابل    يف جنيهاً   1834  العام/األع�ل  عام    1479القطاع  زيادة    2019جنيهاً  %،  24بنسبة 

  .%13.2نخفاض ابنسبة  2019جنيها عام  1019القطاع الخاص، مقابل  يفجنيهاً  885و

كل من القطاع العام/األع�ل العام والقطاع الخاص    يفوسط أجر الذكور  جنيهاً هو مت  940كان   

 .2019جنيهاً عام   1295مقابل 

  1220كل من القطاع العام/األع�ل العام والقطاع الخاص مقابل    يفجنيهاً متوسط أجر اإلناث    776 

 2019جنيهاً عام 

 . 2019جنيهاً عام    1455ل العام مقابل  القطاع العام/األع�  يفجنيهاً متوسط أجر الذكور    1822كان   

 . 2019جنيهاً عام   1649القطاع العام/األع�ل العام مقابل  يفجنيهاً متوسط أجر اإلناث  1913 

 .2019جنيهاً عام 1052جنيهاً بالقطاع الخاص، مقابل  911أجر الذكور   بلغ متوسط 

 .2019جنيهاً عام  906 القطاع الخاص مقابل يفجنيهاً متوسط أجر اإلناث  745 

 

 

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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 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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