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 ملیار جنیه لطرق وکباري ضمن مبادرة حیاة کریمة   3.82ص یتخص 

 تقلبات يف البورصة املصریة رغم اإلجراءات املتالحقة  

 ملیار دوالر  13قروض البنك اإلسالمي للتنمیة مع مصر تجاوزت الـ  

 تزاید تحویالت املصریین العاملین بالخارج ملواجهة احتیاجات األسر  

 ملیار دوالر واردات مصر خالل النصف األول من العام الجاري  40.9 

 ملیار جنیه  4.7"القابضة للمیاه" تنفذ مشروعات يف قري حیاة کریمة بـ  

 ارتفاع بسیط ملؤشر مدیري املشتریات ملصر يف شهر أغسطس 

 

 العدد: فی هذا 

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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 

 15 ||038العدد 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 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

 المصـرىالمرصد 

 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:

-1/9املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�  يتناول التقرير أهم تطورات  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 16/9/2021

 أهم التطورات االقتصادیة: 

 أوًال: التطورات املالیة 

 1/9 جنيه مليار  8.1البورصة تستقبل أول جلسة يف سبتمرب بأرباح تصل إىل  

 2/9 مليار جنيه خسائر سوقية وسط تراجع عنيف للمؤرشات  17البورصة تتكبد أكرث من  

 5/9 مليار جنيه خسائر سوقية 17.1ملؤرشات البورصة بجلسة األحد.. و  عيج�تراجع  

 6/9 مليار جنيه يف ختام التعامالت وسط تداوالت مليارية 10البورصة تفقد  

 7/9 يف ختام جلسة منتصف األسبوعمليار جنيه  5.8البورصة تربح  

 8/9 صعود ج�عي ملؤرشات البورصة املرصية للجلسة الثانية عىل التوايل 

 9/ 9 تراجع ج�عي ملؤرشات البورصة املرصية بختام تعامالت جلسة نهاية األسبوع 

 12/9 تراجع املؤرش الرئييس للبورصة املرصية بختام تعامالت جلسة بداية األسبوع 

 13/9 مليار جنيه مكاسب سوقية   7.4و، ارتفاع ج�عي ملؤرشات البورصة بجلسة االثن� 

 14/9 مليار جنيه يف ختام تعامالت الثالثاء  2.5البورصة تربح  

 15/9 مليار جنيه يف ختام التعامالت 3.8مبيعات "األجانب " تفقد البورصة  

 دالالت التطورات املالیة 

التي تهدف  األخبار واآل  توالت مؤخراً   التنشيطية  التطوير    إىلليات  عيل األسواق    الطارئمواكبة 

مكنت  والتي  املرصية  العربية  متقدمة    البورصة  مكانة  عيل  الحصول  من    واقتناصمن  حصة 

بتطوير يف    االستث�رات الدولية  الناشئة واملؤرشات  األسواق  األجنبية من خالل ترقية أسهمها يف 

وتطبيق لجلسة مزايدة ملنع التالعب وتحديد أسعار إغالق    ،أسعار اإلغالق املرجحة كل نصف ساعة

قبل ثورة   به% ارتفاعاً وانخفاضاً، والذي كان معمول 20الحدود السعرية وعودة للعمل ب ،واقعية

 . إبان الثورة األسعارملنع انخفاض  احرتازيكإجراء  بهيناير ثم توقف العمل 

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/4276995
https://www.elfagr.org/4276995
https://www.elfagr.org/4277762
https://www.elfagr.org/4277762
https://www.youm7.com/story/2021/9/5/%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%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8817-1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/5450579
https://www.youm7.com/story/2021/9/5/%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%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8817-1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/5450579
https://www.elfagr.org/4280234
https://www.elfagr.org/4280234
https://www.elfagr.org/4280993
https://www.elfagr.org/4280993
https://www.youm7.com/story/2021/9/8/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%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-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A/5454194
https://www.youm7.com/story/2021/9/8/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%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-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A/5454194
https://www.youm7.com/story/2021/9/9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%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%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5455373
https://www.youm7.com/story/2021/9/9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%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%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5455373
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%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%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-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5458531
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%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%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-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5458531
https://www.youm7.com/story/2021/9/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%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%887-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5459789
https://www.youm7.com/story/2021/9/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%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%887-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5459789
https://www.albawabhnews.com/4431105
https://www.albawabhnews.com/4431105
https://www.elfagr.org/4286814
https://www.elfagr.org/4286814
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أصدر رئيس هيئة الرقابة املالية قواعد جديدة لقيد الرشكات العمالقة متهيداً للطروحات العمالقة   

 .  األسواق وجاذبيةالتي تساعد عيل عمق 

ال  يتجاوز  السوق ينفذ يوميا مبا  الفرعية  همليار جني  3ـ  بعد أن كان  ، وارتفاع متوايل للمؤرشات 

، وبدأت املؤرشات  االنحساربدأت السيولة يف   وبعد تطبيق جلسة املزايدة،   ،األفرادبسبب تعامالت  

  إنمنخفضة، حتي    يف التذبذب، ودخول املؤسسات وتكوين مراكز رشائية محدود للغاية وبسيولة

تداوالتهم ال تتعدي مليار جنية يف الجلسة وال يستقروا يف األسهم لفرتات طويلة، بل يتم التعامل  

 األفراد. بنفس أسلوب  

يتم االجت�ع مبديري صناديق االستث�ر للتعديل من فلسفتهم    أن والتوصيات البد    املقرتحات لنجاح   

، والبد من خلق قوة رشائية قوية  مؤرشاته   وارتفاعسوق  ال  استقراروأسلوبهم يف التعامل م� يدعم  

 .أخرييف السوق من خالل عودة الرشكات يف تكوين محافظ أسواق مالية يف رشكات 

والبد من تواجد نفس القوة عند   رضورة تخصيص مبلغ مرتفع لعمل مشرتيات قوية تدعم السوق، 

حيث أن حجة صناديق    األسواق،  رال تنهاحتي  وقت البيع والتسليم من متعامل إىل أخر االستالم

وارتفاعات يف   يتم الرشاء بسهولة ويرس   أنيف     عن الدخول يف السوق  واعتذارها العاملية    االستث�ر

املستلم القوي الذي �تص املبيعات القوية والتي عادتاً    د ال يوج  األرباحووقت البيع لجني    األسعار،

 . االنهيار السوق لالنخفاض واألسعار إىل ما تكون عيل متوسطات سعرية فيتعرض 

عن   هكود  وإيقافيجب معاقبة املتالعب شخصياً ـ،    ، ولذلكعن التداول أليام  أوراق  يوقفالسوق   

لعدم تعطيل السيولة لدي املتعامل� وخاصة متعاميل    أيامالورقة لعدة    إيقافوال يتم   التعامل، 

 . الرضب يف مقتلالهامش الذي يعترب إيقاف السهم بالنسبة لهم ك 

ولذلك يجب ترسيع اإلجراءات الحافزة ويف  انتخابات مجلس جديد للمقاصة    مقبل عيلالسوق   

العربية وحل كل املشاكل  مقدمتها   الدول  القيد املزدوج ب�  أنشطة جديدة كالتوسع يف  إضافة 

 .املتعلقة بخدمة أم� الحظ 

  

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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  ثانیًا: القطاع النقدي:

 مليار دوالر  13محفظة تعاون البنك اإلسالمي للتنمية مع مرص تجاوزت الـ  

 مليار دوالر تحويالت املرصي� العامل� بالخارج   31.4 

 مليون جنيه  311البنك األهيل املرصي وأوراسكوم يوقعان اتفاقية متويل مببلغ  

 دالالت القطاع النقدي:

 ارتفاع تحویالت العاملین املصریین بالخارج

العامل�    املصـري�  تحويالت  ارتفاع  األولية  البيانات  املالية  أظهرت  السنة  خالل  بالخارج 

مليار دوالر لتحقق أعىل مستوى تاريخي لها مسجلة نحو    3.7بنحو    %13.2مبعدل    2020/2021

 .)2019/2020مليار دوالر خالل السنة املالية السابقة  27.8مليار دوالر (مقابل نحو  31.4

أبريل   الفرتة  خالل  التحويالت  تلك  يف  ارتفاع  البيانات  أظهرت  %  29.6مبعدل    2021يونيو  /ك� 

 .)2020مليار دوالر خالل الفرتة أبريل/يونيو  6.2مليار دوالر (مقابل نحو  8.1لتسجل نحو 

مليار    2.9% لتسجل نحو  15.5مبعدل سنوي بلغ    2021ك� ارتفعت التحويالت خالل شهر يونيو   

 .)2020مليار دوالر خالل شهر يونيو  2.6دوالر (مقابل نحو 

  

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/4281681
https://www.elfagr.org/4286783
https://www.albawabhnews.com/4429962
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 العامة: لیةاملاثالثا: 

 رضيبة األرباح الرأس�لية عىل البورصة املرصية حتى نهاية العام تفاصيل   

 سنوات  8آخر  يف نسب رضيبة الدمغة عىل البورصة املرصية  تفاصيل   

 اإلج�يل % من الناتج املحىل 1.4املالية": تحقيق فائض أوىل " 

 دالالت املالیة العامة

 الناتجة عن التصرف يف األوراق املالیة الضریبیة لألرباح الرأسمالیة املعالجة

الناتجة عن الترصف يف األوراق املالية   الرضيبية لألرباح الرأس�لية ، املعالجةوزارة املالية حددت 

 :والحصص وأذون الخزانة املقررة عىل التعامل يف األوراق املالية حتى نهاية العام وهي

 :بالنسبة للمقيم� مبرص رضيبياً 

 :الشخص الطبيعي

قيدة: تخضع للرضيبة عىل الدخل كجزء من اإليراد وباألسعار الواردة باملادة األوراق املالية غ� امل  

 .من قانون رضيبة الدخل  8

األوراق املالية املقيدة: وقف تطبيق رضيبة الدخل عىل األرباح الرأس�لية، وبالتايل عدم الخضوع   

 .للرضيبة خالل هذه الفرتة عدا سندات الخزانة 

 :الشخص االعتباري

الية غ� املقيدة: تخضع للرضيبة عىل الدخل كجزء من اإليراد وباألسعار الواردة باملادة األوراق امل 

 .من قانون رضيبة الدخل 49

األوراق املالية املقيدة: وقف تطبيق رضيبة الدخل عىل األرباح الرأس�لية، وبالتايل عدم الخضوع   

 .للرضيبة خالل هذه الفرتة عدا سندات الخزانة 

 :غ� املقيم� مبرص رضيبياً أما بالنسبة ل

 :الشخص الطبيعي

األوراق املالية غ� املقيدة: تخضع للرضيبة عىل الدخل كجزء من اإليراد وباألسعار الواردة   

 .من قانون رضيبة الدخل  8باملادة 

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/2021/9/4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5448751
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5448751
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5448751
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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-%D9%81%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-8/5448732
https://www.elfagr.org/4279578
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/5448685
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86/5448258
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/5448685
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  األوراق املالية املقيدة: ال تخضع األرباح الرأس�لية الناتجة عن الترصف يف األوراق املالية املقيدة  

 .للرضيبة عىل الدخل

 :الشخص االعتباري

األوراق املالية غ� املقيدة: تخضع للرضيبة عىل الدخل كجزء من اإليراد وباألسعار الواردة باملادة  

 .من قانون رضيبة الدخل 49

املقيدة  األوراق املالية املقيدة: ال تخضع األرباح الرأس�لية الناتجة عن الترصف يف األوراق املالية   

 .للرضيبة عىل الدخل

الرأس�لية ملحفظة    األرباح  قيمة صايف  أساس  للرضيبة عىل  الخاضعة  الرأس�لية  األرباح  وتحدد 

األوراق املالية املحققة يف نهاية السنة الرضيبية عىل أساس الفرق ب� سعر بيع أو استبدال أو أي  

 .تنائها بعد خصم عمولة الوساطةصورة من صور الترصف يف األوراق املالية وب� تكلفة اق

املالية حددت  التعامل  وزارة  عىل  املقررة  الدمغة  رضيبة  وغ�    يف،  املقيدة  املالية  األوراق 

 :سنوات، وهي 8املرصية، خالل آخر  بالبورصة املقيدة

 2014يونيو عام  30حتى  2013أبريل عام  30الفرتة من  - 

 املقيم (طبيعي/اعتباري): واحد يف األلف عىل البائع واملشرتي 

 غ� املقيم (طبيعي/اعتباري): واحد يف األلف عىل البائع واملشرتي 

 2017يونيو عام  18حتى  2014يوليو عام  1الفرتة من  -

 ال يوجد رضيبة دمغة  

 2018مايو عام  31حتى  2017يونيو عام  19الفرتة من  - 

 يف األلف عىل البائع واملشرتي 1.25املقيم (طبيعي/اعتباري):  

 يف األلف عىل البائع واملشرتي 1.25غ� املقيم (طبيعي/اعتباري):  

 2020مايو عام  16حتى  2018يونيو عام  1الفرتة من  -

 يف األلف عىل البائع واملشرتي 1.5املقيم (طبيعي/اعتباري):  

 يف األلف عىل البائع واملشرتي 1.5غ� املقيم (طبيعي/اعتباري):  

 2020سبتمرب عام  30حتى  2020مايو عام   17الفرتة من  - 

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/2021/9/3/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2022-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/5448685
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5448619
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5448619
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5448619
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 عدم الخضوع خالل هذه الفرتة 

 2021ديسمرب عام   31حتى  2020أكتوبر عام  1الفرتة من  -

 يف األلف عىل البائع واملشرتي 0.5املقيم (طبيعي/اعتباري):  

  يف األلف عىل البائع واملشرتي 1.25غ� املقيم (طبيعي/اعتباري):  

 وما بعدها 2022يناير عام  1الفرتة من -

 املقيم (طبيعي/اعتباري): عدم الخضوع بالنسبة لألوراق املالية املقيدة 

 يف األلف عىل البائع واملشرتي  0.5لألوراق املالية غ� املقيدة تخضع بنسبة  وبالنسبة 

  :غیر المقیم (طبیعي/اعتباري) 

 يف األلف عىل البائع واملشرتي  1.25بالنسبة لألوراق املالية املقيدة وغ� املقيدة تخضع بنسبة 

الدمغة في� يخص عمليات البيع  وتعاقبت التعديالت عىل كل من قانون رضيبة الدخل وقانون رضيبة   

  2020لسنة    199أو الترصف يف األوراق املالية وأذون الخزانة، وقد كانت آخر هذه التعديالت قانون رقم  

والذي حدد كيفية وتاريخ وأسعار رسيان رضيبة الدخل عىل األرباح الرأس�لية الناتجة عن الترصف يف  

أو غ� مقيدة ببورصة األوراق املالية املرصية، وكيفية وتاريخ    األوراق املالية وأذون الخزانة سواء مقيدة

 ++.وأسعار رسيان رضيبة الدمغة النسبية عىل التعامل بيعاً ورشاًء يف األوراق املالية

  

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  

 المرصد االقتصادي 

 15 ||038العدد 

  

 

 

 

 

 

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 الجاريمليار دوالر واردات مرص خالل النصف األول من العام  40.9   

 صف األول من العام الجاريقيمة الصادرات املرصية خالل الن  يف ارتفاعاً  35.4 % 

 ألف طن يونيو املايض 126.4تراجع است�اد البوتاجاز لـ   

 أشهر 5ة الصادرات املرصية للكويت خالل % ارتفاعاً يف قيم10.9اإلحصاء:  

 2020% ارتفاعاً يف قيمة التبادل التجاري ب� مرص وقربص خالل عام 77.2اإلحصاء:  

 2021شحنة غاز مسال من إدكو حتي نهاية أغسطس   40تصدير  

 2021ب� مرص واإلمارات خالل النصف األول من  التجاريمليار دوالر حجم التبادل  1.6 

 �نمليون دوالر حجم التبادل التجاري ب� مرص وعُ   500 

 ارتفاع يف صادرات الصناعات الغذائية املرصية إىل كندا  %7.6  

 دالالت القطاع الخارجي 

قیمة املصریة ارتفاع  العام   الصادرات  من  األول  النصف  خالل  العالم  دول  ملختلف 

 الجاري

للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  ارتفاع   أظهرت  عن  واإلحصاء  الصادرات   قيمةالعامة 

مليار والر مقابل    19.4ملختلف دول العامل خالل النصف األول من العام الجاري لتسجل   املرصية

 .% 35.4بنسبة ارتفاع قدرها  2020لفرتة من عام مليار دوالر خالل نفس ا 14.3

وجاءت إيطاليا عىل رأس قامئة أعىل عرش دول است�اداً من مرص خالل النصف األول من العام   

مليون دوالر، يليها الواليات املتحدة    140الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مرص لها مليار و

  28مليون دوالر، ثم الهند مليار و  95ية مليار ومليون دوالر، ثم السعود  103   األمريكية مليار

  730.9مليون دوالر، ثم اإلمارات    807.4مليون دوالر، ثم اليونان    997.8مليون دوالر، ثم تركيا  

مليون دوالر، وأخ�اً اململكة املتحدة    652.1سبانيا  إ مليون دوالر، ثم    727.4مليون دوالر ثم الص�  

الدول عىل  مليون دوالر، واستحوذت    591.1 املرصية  45.8هذه  الصادرات  قيمة  % من إج�يل 

 .خالل النصف األول من العام الجاري

واحتلت منتجات البرتول املرتبة األوىل بقامئة أهم عرش سلع صدرتها مرص ملختلف دول   

مليار دوالر،    2.7العامل خالل النصف األول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مرص منها  

مليون دوالر،    943مليون دوالر، ثم فواكه طازجة    45يف املرتبة الثانية البرتول الخام مليار و  وجاء

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/2021/9/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-40-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5460518
https://www.youm7.com/story/2021/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-35-4-%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%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%86%D8%B5%D9%81/5459259
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%80-126-4-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A/5457510
https://www.youm7.com/story/2021/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-10-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5454130
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-77-2-%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%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%B1/5449090
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-77-2-%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%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%B1/5449090
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-40-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/5448757
https://www.youm7.com/story/2021/9/4/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-40-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/5448757
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/1-6-%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-%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%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5448298
https://www.youm7.com/story/2021/9/3/1-6-%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-%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%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/5448298
https://www.elfagr.org/4281456
https://www.elfagr.org/4287075
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5458417
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5458417
https://www.youm7.com/story/2021/9/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5458417
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جاهزة   مالبس  أسمدة    920.2ثم  ثم  دوالر،  بأشكالها    818.5مليون  لدائن  ثم  دوالر،  مليون 

  مليون دوالر، ثم منتجات  477.9مليون دوالر، ثم عجائن ومحرضات غذائية متنوعة    759.3   األولية

مليون دوالر،    220.7مليون دوالر، ثم سجاد وكليم    275.1مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب  

% من إج�يل قيمة الصادرات املرصية    43.2مليون دوالر، ومتثل هذه السلع    195.2بطاطس    وأخ�ا

 .خالل النصف األول من العام الجاري

  خامسا: القطاع الحقیقي:

 .%17.3ارتفاع قيمة إنتاج صناعة املواد واملنتجات الكي�وية بنسبة  

 ضمن مبادرة حياة كر�ة وكباريمليار جنيه ملرشوعات طرق   3.82الحكومة تخصص  

 مليار جنيه  4.7القابضة للمياه" تنفذ مرشوعات يف قري حياة كر�ة بـ " 

   دالالت القطاع الحقیقي:

مؤشرات    اإلنتاج  أهم  إلحصاء  السنویة  القطاع    السنوي  الصناعيالنشرة  ملنشآت 

 2018/2019العام / األعمال العام لعام 

العامة  أصدر  للتعبئة  املركزي  اإلنتاج   الجهاز  إلحصاء  السنوية  "النرشة  االثن�  اليوم  واإلحصاء 

 . "2018/2019ملنشآت القطاع العام / األع�ل العام لعام   السنوي الصناعي

مليار جنيه عـام    6.3ات بلغت قيمة إنتاج صناعة املواد واملنتجات الكي�وية  ومن أهم املؤرش   9  

  .%17.3بلغ نسبته  بارتفاع  2017/2018مليار جنيه عـام  5.4مقابل  2018/2019

مليون جـنيـه    411.8صناعة منتجات املطاط واللدائن (البالستيك واملطاط)    يف  اإلنتاجوبلغت قيمة   

 .%16.0بلغ نسبته   بارتفاع 2017/2018مليون جنيــه عام  355.1 مقــابل 2018/2019عام 

  48.5   مقـابل   2018/2019مليار جنيـه عام     54.0صناعة منتجات التبغ    يف  اإلنتاجوبلغت قيمة   

صنــاعــة    يف   اإلنتاج%، وبلغت قيمة  11.3نسبته     بارتفاع بلغ   2017/2018مليار جـنيـه عـام  

بارتفاع     2017/2018مليـار جـنيـه عام    4.4   مقـابـل   2018/2019ه عــام  مليار جني   4.9األدوية  

 .%10.9بلغ نسبته 

القاعدية ( حديد وصلب     %، يليه الفلزات17.3ويساهم نشاط املنتجات الغذائية بنسبة   

% من  5.0%، ثم نشاط املواد واملنتجات الكي�وية بنسبة  16.9ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة  

 .الصناعي (بدون البرتول وتكريره) إلنتاجاقيمة 

  

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/2021/9/13/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5459402
https://www.youm7.com/story/2021/9/13/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5459402
https://www.youm7.com/story/2021/9/2/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-3-82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B6%D9%85%D9%86/5446635
https://www.elfagr.org/4277210
https://www.youm7.com/story/2021/9/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-35-4-%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%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%86%D8%B5%D9%81/5459259
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 سادسا: أخري 

 نقطة 49.8املشرتيات ملرص خالل أغسطس لـ  مديريارتفاع مؤرش   

 دالالت أخري 

 مؤشر مدیري املشتریات ملصر خالل شهر أغسطس 

املشرتيات ملرص مؤرش ارتفع    أغسطس   مديري  شهر  ارتفع خالل  نقطة    49.8ليسجل    2021قد 

 .نقطة خالل يوليو املايض، وفقا لبيان صادر عن الوزارة 49.1بل مقا

لالنتعاش يف مستويات الطلب املحيل والتوسع القيايس يف النشاط الرشايئ لرشكات القطاع،  يعزا هذا   

الثانية منذ ثالثة أشهر؛ م� عزز االرتفاع يف املؤرشات   الجديدة للمرة  باإلضافة إىل �و الطلبات 

 .خالل العام القادم اإلنتاجي اج والتوظيف وازدياد مستوى توقعات �و النشاط الفرعية لإلنت

انعكس االرتفاع املتجدد يف اإلنتاج والطلبات الجديدة زيادة املؤرشات الفرعية، حيث سجل كل    

من هذين املؤرشين فوق متوسط عىل املدى الطويل للشهر الرابع عىل التوايل، وقدما مؤرشاً إضافياً  

االقتصاد املرصي يشهد مرحلة ثانية من التعايف من الوباء بعد االنتعاش األويل يف نهاية    عىل أن

2020. 

مرص استطاعت أن تكون ضمن الدول القليلة التي حققت ارتفاعاً يف  وطبقا للبيان الحفي فان    

ما يربهن  النتائج األخ�ة للمؤرش عىل الرغم من اتجاه التباطؤ العاملي يف اإلنتاج الصناعي، وهو  

 . عىل مرونة االقتصاد املرصي وقدرته عىل التصدي للصدمات

ليصل    20/2021املؤرشات املبدئية تش� إىل تحقيق معدل النمو قفزة كب�ة خالل الربع األخ� من    

%، لذا تعمل الدولة مدركة رضورة االستمرار يف الجهود الدافعة للنشاط االقتصادي وعجلة  7.7إىل  

أ أثناء  «كوفيداإلنتاج  كورونا  القطاعات  19-زمة  مختلف  يف  التوسعية  املرشوعات  خالل  من   «

 .االقتصادية

املشرتيات هو مؤرش    أن مؤرش مدراء  إىل  يتم حسابه من مسوح رشكات    شهري  اقتصادييشار 

رشكة قطاع خاص غ� منتجة    400قطاع النفط، وتعكس أداء حواىل    يف ال تعمل    التي القطاع الخاص  

 .طاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة للنفط وتشمل ق

 

 

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/2021/9/10/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%84%D9%8049-8-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9/5456389
http://amwalalghad.com/2021/09/05/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%8049-8-%D9%86%D9%82/


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 @Al Marsad 

 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

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