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 کبیر لنسب االکتفاء الذاتي للمحاصیل الرئیسیة  تراجع 

 خسائر حادة ملؤشرات البورصة املصریة علي أثر قرارات حکومیة 

 ملیار جنیه   66.7یسجل  الذهب يف االحتیاطي األجنبي  البنك املرکزي:   

 ملیارات دوالر بطرح سندات دولیة 3مصر تقترض  

 2020ملیار دوالر يف   3.2اتفاقیات قروض للقطاع الخاص بقیمة  

 تطور التعاون بین الصنادیق العربیة ومصر 

 

 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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االقتصاديالمرصد   

 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


  

 

2 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 September 2021 30 ||039العدد 

 

 

 

 

 

 

 املشهد االقتصادي املصري

 تمهید:

- 16/9  خالل الفرتة ما ب�   ودالالت هذا التطوريتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 30/9/2021

 أهم التطورات االقتصادیة 

 املالیة   التطوراتأوًال: 

 16/9 ألف نقطة 11% ليهبط أد� مستوى 1.4تراجع املؤرش الرئييس بالبورصة بنسبة  -1

 19/9 ألسبوعمليار جنيه يف ختام أويل جلسات ا 8.7البورصة تفقد  -2

 20/9 مليار جنيه خسائر سوقية يف ختام جلسة اإلثن�  10.9البورصة املرصية تتكبد  -3

 21/9 التعامالت% مبستهل 0.31البورصة تواصل الرتاجع .. واملؤرش الرئييس يهبط  -4

 22/9 % يف ختام التعامالت3يقفز  70مليار جنيه .. وإيجي إكس  8.8البورصة تربح  -5

 23/9 مليارات جنيه مكاسب سوقية 8ارتفاع مؤرشات البورصة و -6

 26/9 مليار جنيه يف ختام التعامالت 3اسب سوقية بـ البورصة تحقق مك -7

 27/9 مليار جنيه خسائر سوقية وسط تراجع عنيف للمؤرشات  10البورصة تتكبد أكرث من  -8

 28/9 مليار جنيه 2.9 يخرس  رأس املال السوقي -9

 29/9 مليار جنيه خسائر سوقية 1.9تراجع مؤرشات البورصة للجلسة الثالثة عىل التوايل.. و -10

 30/9 سبتمرب  يف% خالل تعامالت آخر أسبوع 1.2تراجع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  -11

 املالیة  التطورات دالالت

  مكثفة   مبيعات ، أحدثت موجة من  األرباح  رضيبة تجدد الحديث عن    ردة فعل سوقية عنيفة عيل

السوق �ر  وأصبح   ،لدي املتعامل�  االستث�ريالشغف  فراد وهبوط حاد يف قيم التداول وفقدان لأل 

ومن    -   –   .ليات املستحدثة التي تم تطويرهاوذلك بسبب اآل  ، من شهر سبتمرب  ايةمبرحلة حرجة بد

  تطبيقها  إنوالتي جاءت بنتائج سلبية، حيث    كحدود سعرية %20 تطبيق نسبة الـب� هذه اآلليات  

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/2021/9/16/%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-4-%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/5463379
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-4-%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/5463379
https://www.elfagr.org/4289354
https://www.elfagr.org/4289354
https://www.elfagr.org/4290068
https://www.elfagr.org/4290068
https://www.elfagr.org/4290554
https://www.elfagr.org/4290554
https://www.elfagr.org/4291509
https://www.elfagr.org/4291509
https://www.youm7.com/story/2021/9/23/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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-%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-%D9%888-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/5471098
https://www.youm7.com/story/2021/9/23/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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-%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-%D9%888-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/5471098
https://www.elfagr.org/4293869
https://www.elfagr.org/4293869
https://www.elfagr.org/4294565
https://www.elfagr.org/4294565
https://www.youm7.com/Section/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/297/2
https://www.youm7.com/Section/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/297/2
https://www.youm7.com/story/2021/9/29/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%881-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5477598
https://www.youm7.com/story/2021/9/29/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%881-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5477598
https://www.youm7.com/story/2021/9/30/%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%A9-1-2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1/5478928
https://www.youm7.com/story/2021/9/30/%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%A9-1-2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1/5478928
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، ولكن مع سوق هابط يعجل من حدة  رحلة الصعود  استمرارد ومحفز عيل  يف سوق صاعد يعترب مساع

 . وط ويث� املخاوف لدي املتعامل�الهب

فالحدود السعرية والتي توقف التعامل بها منذ ثورة يناير يف وقتها مل يكن السوق محمل بالكم العايل   - 

وتأث� جلسة املزايدة املستحدثة   أنك�  انت محدودة للغاية،ت ذات الجلسة كتعامال  أنمن الهامش ك� 

تحد من السيولة املتداولة وتحفز املتعامل� عيل إغالق مراكز املتاجرة يف ذات    2.25ايل    2.15من الساعة  

أسعار    انخفاض ها وهذا ما يحدث بالفعل من  ءاألسعار أثنا  انخفاض قبلها بسبب املخاوف من  و الجلسة  

 .سلباً عيل أداء املؤرش الرئييس  كويؤثر ذل%  4أكرث من بعض األسهم ب

وبعض   ألسباب غ� مفهومة بعض األسهم بعد إمتام العمليات عليها  إدارة الرقابة عيل السوق تقوم بإلغاء  -

العمليات  ال يتم إلغاء  انخفاضاً بنسب غ� مقبولة  أو سواء ارتفاعاً   تداوالتالتي يتم عليها  األخرىاألسهم 

العمليات  ،عليها السوق  االرتباكيسبب حالة من    وإلغاء  الح   ما ،  يف  املراقبة  يفضل  املتعامل  رة ذيجعل 

 . للوضع للخوف من الخسارة

وزارة املالية    أرادتيتجاوز قيمة ما  املليارات  بن من خسارة يومية يف رأس املال السوق  ما يحدث اآل     -

ستمر البورصة يف  توبهذا الوضع س ،الخسارة أعيل بكث�، ولذلك تحصيله من رضائب تفرض عيل املتعامل�

ولن يشفع أي تنشيط بل ستعود خطة الطرح ايل الدخول حيز النسيان ألنه من اشرتاطات    ، أداؤها السلبي

  متوافر  منها  املؤرشات وال يوجد بند واحدالطرح هو نشاط السوق من حيث التداوالت وارتفاع السيولة أو  

 . حاليا

ة الرقابة ورئيس البورصة بيانات بصدد القيد وتسجيل الرشكات الجديدة يف  ئرئيس هي  رإصدالن يحقق    -

سيخرج   البورصة تطبيقها  والتي  الرأس�لية  األرباح  رضيبة  عيل  املتعامل�  سخط  بسبب  املطلوب  األثر 

  متعامل� من السوق 

 :املاضي� باختصار في� ييل األسبوع�التي سببت الخسائر املتالحقة خالل  األحداث�كن جمع أهم 

  وبالتايل ،املمنوح للعمالء الهامش أحجام  يفتزامن تطبيق جلسة مزاد سعر اإلغالق وما تبعه من تقليص   -

بخالف تأث� اإلجراء عىل تبك� موعد تسوية الحسابات املكشوفة    ،غياب جزء من القوة الرشائية اليومية

م� يؤثر بالسلب  ،  زيادة القوة البيعية  وبالتايلق  وقت مبكر قبل اإلغال   يفللعمالء خالل الجلسة  

اإلغالقات   أسعار  املزاد  يفعىل  هذا   ،جلسة  فتح   يف وتزامن  قرار  تطبيق  ,,مع  التطبيق  يوم  نفس 

 تشكل هابطا م� سارع من وت�ة هبوط األسهم وقد تم بالفعل  اتجاه  يف% 20الحدود السعرية 

تصدر    - مرة  كل  وىف  عام�  كل  فتحها  وإعادة  الرأس�لية  الرضيبة  ملف  عن  الترصيحات 

املستثمرين وزيادة عنرص الخوف من    اتجاهاتبلبلة وتشويش عىل    إىل الترصيحات تؤدى     فيها

 . بالبورصة االستث�ر

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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الصناديق لتسوية مراكزهم الربع سنوية بعمليات   ومديرياإلجراءات الربع سنوية من قبل املؤسسات      -

 . بيع لألسهم القيادية

الدول الكربى بعد تعرث أكرب رشكاتها العقارية    إىل أخبار العاملية عن تصدير الص� أزمة مالية    انتشار    -

لذلك أثر عىل أغلب     سيكون، و املفاجئمس بالهبوط القوى  أ   األمريكيةفتأثرت البورصات   ،وعالقتها بالبنوك

ومن خالل ذلك سيتم تصنيف تلك األزمة من كونها أزمة عاملية أم أزمة    ،األسبوعبورصات العامل خالل هذا  

 . عرضية ب� دولت� فقط

  :النقديالقطاع  ثانیًا:

 مليار جنيه  66.7ملرص يسجل   األجنبي  االحتياطي يف: رصيد الذهب املركزيالبنك  -1

 نفـي القـروض االستثمـارية متوسطة األجل املمنـوحـة للمـزارعيـ  زيــادة %45,6 -2

 أشهر 8مليارات دوالر خالل  4 إىلارتفاع إيرادات قناة السويس  -3

 تريليون جنيه خالل يونيو املايض  7.948املركز املايل للبنوك يسجل   -4

 تريليون جنيه نهاية يونيو املايض  2.855  إىل قروض "املرصيف" ترتفع  -5

 مليار جنيه بنهاية يونيو 185.36  إىلرأس مال البنوك يرتفع  -6

 دالالت القطاع النقدي:

 ملیار جنیه  66.7ملصر یسجل  األجنبي االحتیاطي يف: رصید الذهب زياملرکالبنك 

لنرشة - الذهب  ف،  املرصي  املركزيالبنك    طبقاً    4.239ملرص، يسجل    األجنبي   االحتياطي   يفإن رصيد 

 .2021نهاية شهر أغسطس  يف مليار جنيه،  66.7مليار دوالر ما يعادل نحو  

مليار دوالر،    40.672  إىل ، قبل أيام، أن صاىف االحتياطيات األجنبية ارتفع  املرصي  املركزيوأعلن البنك   -

، بارتفاع قدره  2021نهاية شهر يوليو    يفمليار دوالر،    40.609، مقارنة بـ2021نهاية شهر أغسطس    يف

 .مليون دوالر 63نحو 

الخارج،  من السلع واملنتجات من    اً مليارات دوالر شهري  5وتستورد مرص مبا يعادل متوسط   -

من النقد    لالحتياطي  الحايلفإن املتوسط    وبالتايلمليار دوالر،    55يقدر بأكرث من    سنوي  بإج�يل

البالغ نحو   العاملي أشهر من الواردات السلعية ملرص، وهى أعىل من املتوسط    8يغطى نحو    األجنبي

 .السلعية ملرص، مبا يؤمن احتياجات مرص من السلع األساسية واالسرتاتيجية الوارداتأشهر من  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/2021/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-66/5469206
https://www.youm7.com/story/2021/9/16/45-6-%D8%B2%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%80%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%80%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%80%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%86/5463083
https://www.elfagr.org/4290710
https://www.albawabhnews.com/4436270
https://www.albawabhnews.com/4435813
https://www.albawabhnews.com/4435137
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العمالت األجنبية   -   هيملرص من سلة من العمالت الدولية الرئيسية،    األجنبي  باالحتياطيوتتكون 

،  نيالصيواليوان    اليابا�وال�    اإلسرتلينيوالعملة األوروبية املوحدة "اليورو"، والجنيه    األمرييكالدوالر  

  يف وهى نسبة توزع حيازات مرص منها عىل أساس أسعار الرصف لتلك العمالت ومدى استقرارها  

 .املرصي املركزيالبنك  مسؤويلاألسواق الدولية، وهى تتغ� حسب خطة موضوعة من قبل 

األساسية   - الوظيفة  النقد    لالحتياطيوتعد  البنك    األجنبيمن  الذهب املركزيلدى  من  مبكوناته   ،

املختلفة،  والعمال  الدولية  الخارجية،    هيت  الديون  وفوائد  أقساط  وسداد  األساسية  السلع  توف� 

الظروف االستثنائية، مع تأثر املوارد من القطاعات املدرة للعملة    يف ومواجهة األزمات االقتصادية،  

الصادرات والسياحة واالستث�رات، بسبب االضطرابات، إال أن مصادر أخرى للع ملة  الصعبة، مثل 

، واستقرار عائدات قناة  قيايسمستوى    إىلوصلت    التيالخارج    يف الصعبة، مثل تحويالت املرصي�  

 .بعض الشهور  يف االحتياطي دعم   يفالسويس، تساهم 

 تریلیون جنیه خالل یونیو املاضي 7.948املرکز املالي للبنوك یسجل 

بقيمة   - بالبنوك  املايل  املركز  إج�يل  ليسجل    260.681ارتفع  يونيو،  شهر  جنيه خالل    7.948مليار 

 .2021تريليون جنيه بنهاية مايو  7.687، مقابل 2021تريليون جنيه بنهاية يونيو  

تريليون جنيه نهاية يونيو املايض،    2.871إج�يل األوراق املالية واالستث�رات يف أذون الخزانة  سجلت   -

مع   السا   2.805مقارنة  الشهر  نهاية  جنيه  له تريليون   .بق 

  1.009 مقابل  تريليون جنيه نهاية يونيو،    1.006   إىلمرص    يفوتراجع إج�يل األرصدة لدي البنوك  

مليار جنيه    307.525الخارج    يف تريليون جنيه يف الشهر السابق عليه، وبلغت األرصدة لدى البنوك  

 .مليار جنيه نهاية مايو املايض 299.896نهاية يونيو، مقابل 

ا - تقرير  املرصيف  وأظهر  القطاع  مال  رأس  وصول  املركزي  نهاية    185.357  إىللبنك  جنيه  مليار 

 .مليار جنيه نهاية مايو املايض 183.031املايض، مقارنة مع  يونيو 

مليار جنيه نهاية يونيو املايض،    362.183  إىل عىل نحو آخر بلغ إج�يل االحتياطيات بالبنوك   -

 .2021ار جنيه بنهاية يونيو ملي 170.3 إىلمخصصات البنوك  ووصل حجم  

مليار جنيه، خالل شهر يونيو    82.788أرصدة قروض القطاع املرصيف املرصي بنحو   بلغت -

 .تريليون جنيه يف الشهر السابق له 2.77تريليون جنيه، مقابل  2.855املايض، وذلك لتسجل 

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


  

 

6 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 September 2021 30 ||039العدد 

 

 

 

 

 

 

  34.87ملايض زيادة قدرها  القروض غ� الحكومية بالعملت� املحلية واألجنبية بنهاية فرباير ا سجلت    -

تريليون جنيه يف الشهر    1.74تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل    1.78مليار جنيه خالل شهر، لتسجل  

 .السابق له

مليار جنيه    1.073بالعملت� املحلية واألجنبية، سجلت نحو    الحكوميوعىل صعيد قروض القطاع   -

 .ه بنهاية الشهر الذي يسبقهتريليون جني 1.025بنهاية يونيو املايض، مقابل  

مليار    545.510  إىلوعىل صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملت� املحلية واألجنبية، فقد ارتفعت   -

 . مليار جنيه 529.322، مقابل 2021جنيه يف يونيو 

 :العامة املالیةثالثا: 

   مليارات دوالر 3مرص تطرح سندات دولية بـ  -1

 0202مليار دوالر يف   3.2اتفاقيات متويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة  -2

 دالالت املالیة العامة

مليارات دوالر عىل ثالث    3أعلنت وزارة املالية، نجاحها يف طرح سندات الدولية الدوالرية بقيمة   -

مليون    750مليار دوالر، و  1.125مليار دوالر، و  1.125سنة) وبقيم مصدرة تبلغ    30  -12-  6رشائح (  

 .دوالر عىل التوايل

إن   - الوزارة  السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من األسعار    الطرحوقالت  نجح يف إصدار 

سنة تقل عن أسعار    12و    6أسعار الفائدة املحققة عىل رشائح الـ  ، وأن  2020املحققة يف إصدار مايو  

 .امل�ثل االئت��الفائدة املحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف 

جاءت  و السندات املرصية الدولية،    يف مستثمر بطلبات للرشاء واالكتتاب    300قدم أكرث من  الطرح شهد ت  -

طلبات الرشاء من قبل مستثمرين من جميع املناطق الجغرافية بالعامل مبا فيها الواليات املتحدة والدول  

وساعد    اً األوروبية والدول اآلسيوية ودول الرشق األوسط وأفريقيا، م� أتاح حجم طلبات متنوع

نقطة أساس لرشائح الـ    32.5وزارة املالية عىل خفض أسعار الفائدة عىل السندات املطروحة بنحو  

سنة وذلك مقارنة باألسعار االسرتشادية املعلن    30نقطة أساس لرشيحة الـ    12.5سنة و    12و    6

 .عنها عند بداية عملية الطرح

  5.800أعوام بسعر فائدة يقدر بـ    6ند ذات أجل  مع نهاية الطرح استطاعت وزارة املالية طرح س    -

افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة   الـ    6.125% مقابل عائد  بنحو    أعوام  12% وسندات 

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/2021/9/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%803-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/5471777
https://www.elfagr.org/4293128
https://www.elfagr.org/4293128
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الـ7.625بلغ    افتتاحي% مقابل عائد  7.300 بلغ    اً عام   30% وسندات  % مقابل عائد  8.750بسعر عائد 

 .%.8.875افتتاحي بلغ 

كانت أعىل   2020مايو    يف سعار الفائدة عىل السندات الدولية املرصية املصدرة  أن أ   من الجدير بالذكر  -

سنه    12% والسندات ذات األجل  5.75سنوات نحو    4حيث بلغ سعر الفائدة عىل السندات ذات األجل  

 .% 8.875نحو  اً عام  30ات األجل % و السندات ذ 7.625نحو 

  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 اشهر 8خالل   صادرات املواد العازلة يف  اً ارتفاع% 68  -1

 2021يف قيمة الصادرات املرصية ألمريكا بالنصف األول من ارتفاعاً  %53.5  -2

 2021-2020مليار دوالر موسم 2.4صادرات الحاصالت الزراعية تسجل  -3

 %197مليار دوالر صادرات مرص من الحديد والصلب بارتفاع  1.09 -4

 2021مليون دوالر صادرات األملونيوم خالل  502 -5

 2021أشهر من  8مليون دوالر خالل  750مرص تصدر حليا وأحجارا كر�ة بـ  -6

 2021أشهر  8قطاع أول صادرات ال  يف% ارتفاعا  43للطباعة:  ياملجلس التصدير -7

 شهور  8يف صادرات مرص من الرخام والجرانيت خالل  ارتفاع %60 -8

 دالالت القطاع الخارجي 

 2021-2020ملیار دوالر موسم   2.4صادرات الحاصالت الزراعیة تسجل   

مبا    2021-2020آالف طن خالل موسم    4.241تصدير   للحاصالت الزراعية  ياملجلس التصدير أعلن -

مليون    842 مقدمة املستوردين من مرص مبا قيمته  مليار دوالر، لتأيت الدول العربية يف  2.406قيمته  

 طن من الحاصالت.  1797دوالر بواقع 

أن دول االتحاد األورويب استقبلت حاصالت زراعية    إىل وأشار تقرير املجلس التصديري   -

  554مليون دوالر بإج�يل    323طن ودول آسيا استقبلت بـ    795مليون دوالر بـ    584مرصية بـ  

 طن. 35مليون دوالر بحوايل  29فريقية بـ  طن، ثم الدول األ 

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/2021/9/30/%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%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-68-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9/5477882
https://www.youm7.com/story/2021/9/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-53-5-%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%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81/5477059
https://www.youm7.com/story/2021/9/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-53-5-%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%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81/5477059
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%8A-%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%84-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5476286
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%8A-%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%84-2-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5476286
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/1-09-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/5476164
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/1-09-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%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%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/5476164
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-502-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%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%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5476179
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-502-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%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%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5476179
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80-750-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5476134
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80-750-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5476134
https://www.youm7.com/story/2021/9/18/%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%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-43-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-8/5465378
https://www.youm7.com/story/2021/9/18/%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%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-43-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-8/5465378
https://www.elfagr.org/4296145
https://www.youm7.com/story/2021/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82/5434638
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  البطاطس مليون دوالر، ثم جاءت    853طن مبا قيمته    1826وتصدرت املوالح صادرات الحاصالت الزراعية بـ  

 طن . 343مليون دوالر بواقع  108طن، ثم البصل بـ  632مليون دوالر بواقع   201الطازجة بـ 

  252طن، والعنب الطازج بـ  150 لـمليون دوالر   146وجاءت الفاصوليا الجافة يف املرتبة الرابعة بـ  -

مليون دوالر    51طن، البطاطا    119مليون دوالر بواقع    65طن ثم الرومان بـ    140ـ  لـ  مليون دوالر 

 طن 104بواقع 

طن، وبلغت صادرات    50اقع  مليون دوالر بو   42واحتل البصل مرتبة جيدة يف ترتيب الصادرات بـ   -

  90طن النباتات العطرية والطبية بلغت صادراتها    104مليون دوالر بواقع    39الط�طم الطازجة  

 طن.  50مليون دوالر بواقع 

  

 ألف سيارة  161.8 �يلبإجشهور  7% خالل 48.8زيادة مبيعات السيارات  -1

   دالالت القطاع الحقیقي:

 شكل بيا� يوضح الرتاجع يف نسب االكتفاء الذايت من املحاصيل الرئيسية  -1

 

 

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/2021/9/24/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-48-8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89/5471751
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  سادسا: أخري

 %24بزيادة  2020الزراعية عام  األرايضألف حالة تعد عىل   55لإلحصاء":  املركزي -1

 مرص  يفمليار دوالر   13بـ اً مرشوع 344تنفذ  اإلسالميمجموعة البنك  -2

 تطور التعاون ب� الصناديق العربية ومرص  -3

 دالالت أخري 

 تطور التعاون بین الصنادیق العربیة ومصر

التعاون مع الصناديق العربية عام    بدأت - محفظة     يف عدة قطاعات حيوية، وسجلت  1974مرص 

، منها: محفظة جارية  2020مليار دوالر حتى عام    12.5التعاون اإلج�لية مع الصناديق العربية نحو  

للتنمية    6.9بقيمة   السعودي  والصندوق  للتنمية  الكويتي  الصندوق  من  كل  تضم  دوالر،  مليار 

فة لتطوير  وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي وصندوق خلي 

 .املشاريع

ن  مليون دوالر م  243.2مليون دينار كويتي ما يعادل    75اتفاقية بقيمة نحو   الحكومة  حيث وقعت -

خالل اتفاقية مع الصندوق العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي، لتنفيذ مرشوع إنشاء منظومة مياه  

سيناء لزيادة اإلنتاج الزراعي وربط شبه جزيرة    مرصف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة

 .كانسيناء مبنطقة الدلتا، فضال عن توف� فرص عمل إضافية وتحس� الخدمات املقدمة للس 

تبلغ التكلفة التقديرية ملرشوع إنشاء منظومة مرصف بحر البقر نحو مليار دوالر، ووقعت الحكومة  و  -

مليون    238مليون دينار كويتي ما يعادل    70ثالث اتفاقيات سابقة يف ذات اإلطار إحداها بقيمة  

مليون دينار    75اتفاقيت� بقيمة  دوالر أمرييك مع الصندوق العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي،  

وتم توقيع اتفاقية منحة مع الصندوق    ،الكويتيمليون دوالر مع الصندوق    255كويتي ما يعادل  

مليون دوالر أمرييك    3.3العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل  

 .لدعم جهود قطاع الصحة يف مكافحة ف�وس كورونا

 تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العريب، لصالح وزارة املالية، لدعم جهود اإلصالح  ك� -

الهيكيل واملُؤسيس لرفع كفاءة إدارة املالية العامة مبا يتسق مع أهداف وأولويات برنامج اإلصالح 

 .مليون دوالر أمرييك  637.9مليون دينار عريب حسايب، ما يعادل  153.5االقتصادي، بقيمة 

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/2021/9/28/%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%A1-55-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5476547
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%A1-55-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5476547
https://www.youm7.com/story/2021/9/18/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-344-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8013-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5463659
https://www.youm7.com/story/2021/9/19/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%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%89/5465412
https://www.youm7.com/story/2021/9/19/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%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%89/5465412
https://www.youm7.com/story/2021/9/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/5465176
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بقيمة  و  - للتنمية عىل توف� متويل تنموي  السعودي  الصندوق  مليون دوالر    140.8تم االتفاق مع 

استك�ل مرشوع جامعة امللك سل�ن يف شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة عىل ض�ن وتعزيز  

اإلنشائية   األع�ل  استك�ل  يف  الجديد  التمويل  ويسهم  للجميع،  والشامل  الجيد  التعليم  فرص 

كليات جديدة يف مجال الهندسة وعلوم الحاسب مبدينة    3كليات، إنشاء    7رحلة األوىل لعدد  للم

كليات    10الطور، والفنون والتصميم، والع�رة مبدينة رشم الشيخ، ليصبح العدد اإلج�يل للكليات  

 .ألف طالب  12.3تستوعب 

ملرشوع إنشاء محطتي تحلية  مليون دوالر    18وتم االتفاق مع صندوق الكويتي للتنمية عىل توف�   -

مليون دوالر من    168.4  إىلمياه البحر يف مدينة رفح الجديدة ومدينة برئ العبد الجديدة، باإلضافة  

بواقع   للطرق  التحتية  البنية  ملرشوعات  للتنمية  الكويتي  ملرشوع    85.9الصندوق  دوالر  مليون 

 .4استك�ل طريق عريض   مليون دوالر ملرشوع 82.51استك�ل طريق النفق رشم الشيخ، و

مليون دوالر من الصندوق العريب لإل�اء االقتصادي    244.16تم االتفاق عىل متويالت     2020وىف عام   -

بقيمة   ومتويل  البقر،  بحر  مياه  منظومة  إنشاء  متويل مرشوع  استك�ل    183واالجت�عي ملرشوع 

 .مليون دوالر من الصندوق الكويتي للتنمية لذات املرشوع

 للتنمیة ملصر اإلسالميمجموعة البنك قروض  

املتميزة مع مجموعة - التنموية  القوية  ،  للتنمية  اإلسالميالبنك   حققت مرص استفادة من الرشاكة 

 اً مرشوع  292، منها  أمرييكمليار دوالر    13بقيمة تتجاوز    اً مرشوع  344ووفرت املجموعة متويالت لـ

جارى تنفيذها، تغطي مختلف مجاالت التنمية، أهمها قطاعات الطاقة    اً مرشوع  56تم االنتهاء منه، و

 .والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم

مليار دوالر، ومتثل مرص من   13وتعدت محفظة البنك اإلسالمي للتنمية مع جمهورية مرص العربية   -

ملجم املؤسسة  للتنمية،الدول  اإلسالمي  البنك  قطاع  وعة  واملتوسطة ويحظى  الصغ�ة  ،  املرشوعات 

من املؤسسات ومنها    اً للتنمية، وتضم مجموعة البنك عدد   اإلسالمي بدعم كب� من مجموعة البنك  

ة خاصة بدعم  املؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخري معنية بتأم� التجارة واالستث�ر، وكذا مؤسس

  اإلسالمي افتتاح مقر للبنك    إىل مرص، باإلضافة    يف القطاع الخاص، وكل تلك املؤسسات لها نشاط كب�  

 .اً مرص مؤخر يف

دولة من الدول األعضاء التي تضم فرع للبنك اإلسالمي م� يدل عىل    11وتعد مرص من   -

 ة الحالية. االستقرار السيايس واالقتصادي والتنمية املستدامة مبرص يف الفرت 

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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مرص    يف للتنمية    اإلسالمي لتأسيس مكتب متثيل ملجموعة البنك    2018تم توقيع اتفاقية يف أكتوبر   -

التنفيذية   العامل� واالنتهاء من اإلجراءات  لتأسيس مقر املكتب وتعي�  التسهيالت  مع منح كافة 

ب� مختل والتنسيق  التعاون  تعزيز  ما يعمل عىل  االتفاق، وهو  املالية  لتفعيل هذا  املؤسسات  ف 

لالستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك    واإلفريقي   والعريب  املرصي التابعة للبنك ومجتمع األع�ل  

 .املؤسسات، ويدعم بدوره تدفق االستث�رات املحلية واألجنبية

عام  ك� تم أيضا توقيع اتفاقية التعاون االسرتاتيجي ب� مرص والبنك اإلسالمي للتنمية للفرتة من   -

بنحو    2021  إىل  2019 متويالت  تقديم  تضمنت  يف    3والتي  املرشوعات  من  لعدد  دوالر  مليارات 

 .مجاالت تنموية خاصة يف مجاالت الطاقة والبنية التحتية

 الزراعیة  األراضيالتعدیات علي  إحصاء

تظهر بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، يف النرشة السنوية الستصالح األرايض حجم   -

 يىل:  وذلك ك�، ومساحات األرايض  2020التعديات التي شهدها عام  

 2019حالة عام    701ألف و  44، مقابل  2020حالة خالل عام    626ألف و  55  التعدي بلغ عدد حاالت   - 

 .%24.4بزيادة بلغت 

  2019فدان عام    471، مقابل ألفي و2020فدان عام    994بلغت املساحة التي تم التعدي عليها ألفي و -

 .%21.2بزيادة بلغت 

بزيادة    2019إزالة عام    336ألف و  35، مقابل  2020إزالة عام    104ألف و  44سجل عدد ما تم إزالته   -

24.8%. 

 .%19.7فدان بنسبة زيادة  2062مقابل ، 2020فدان عام  2469بلغت مساحة ما تم إزالته  -

 

 

 

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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