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 أشهر   7ملیار دوالر خالل  4.7واردات مصر من السیارات وقطع غیارها تسجل  

 % يف سبتمبر 1.6الجهاز املرکزي للتعبئة واإلحصاء: ارتفاع التضخم  

 %8ارتفاع معدل التضخم السنوي إلی  

 ملیار جنیه  120.5أغسطس إلی  وارتفاع عجز املوازنة العامة خالل یولیو   

 2021ملیار دوالر دین خارجي مستحق یلع مصر بنهایة یونیو    137.8 

 ملیار دوالر  14.4املرکزي: ارتفاع الدین الخارجي املستحق یلع البنوك إلی  

إلی    یرفعاملرکزي    العقاري  التمویل  الدخل   25مدة  ملتوسطي  عاما 

 بسبب عدم اقبال املواطنین 

 

 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"

 اتیةـومعلومدیة ـاریر 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:

- 1/10يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 15/10/2021

 أهم التطورات االقتصادیة 

 أوًال: التطورات املالیة 

  3/10مليار جنيه يف ختام أويل جلسات أكتوبر  6.8البورصة تفقد  -1

 4/10 عىل مؤرشات البورصة يف الختام وسط توجه بيعي لألجانبالتباين يسيطر  -2

 10/ 5ييس للبورصة هامشياً بختام تعامالت جلسة منتصف األسبوعارتفاع املؤرش الرئ -3

 10/ 6 مليار جنيه بختام جلسة األربعاء 1.7البورصة تربح  -4

 10/10 % بأوىل جلسات األسبوع1.2ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة املرصية بنسبة  -5

 11/10 مليار جنيه بختام جلسة اإلثن�  2.7البورصة املرصية تربح  -6

 12/10  % بختام جلسة منتصف األسبوع0.65ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة املرصية بنسبة   -7

 13/10 % بختام تعامالت جلسة األربعاء0.9ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  -8

 14/10 ألف نقطة 11املؤرش الرئييس للبورصة يختتم تعامالت األسبوع مقرتباً من مستوى  -9

 دالالت التطورات املالیة 

فراد  لأل   مكثفة  مبيعاتاألرباح، أحدثت موجة من    رضيبةتجدد الحديث عن    ردة فعل سوقية عنيفة عيل

السوق �ر مبرحلة حرجة  وأصبح   ،لدي املتعامل�   االستث�ريد يف قيم التداول وفقدان الشغف  وهبوط حا

اآل   اية بد تم تطويرهامن شهر سبتمرب، وذلك بسبب  التي  املستحدثة  ومن ب� هذه    -  –   .ليات 

يف سوق    والتي جاءت بنتائج سلبية، حيث إن تطبيقها  كحدود سعرية %20 تطبيق نسبة الـ اآلليات  

الصعود، ولكن مع سوق هابط يعجل من حدة    استمرارصاعد يعترب مساعد ومحفز عيل   رحلة 

 . الهبوط ويث� املخاوف لدي املتعامل�

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/4298666
https://www.elfagr.org/4298666
https://www.elfagr.org/4299426
https://www.elfagr.org/4299426
https://www.youm7.com/story/2021/10/5/%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-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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%B9/5485310
https://www.youm7.com/story/2021/10/5/%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-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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%B9/5485310
https://www.youm7.com/story/2021/10/5/%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-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%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%B9/5485310
https://www.elfagr.org/4300859
https://www.elfagr.org/4300859
https://www.youm7.com/story/2021/10/10/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-2-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/5491012
https://www.youm7.com/story/2021/10/10/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-2-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/5491012
https://www.elfagr.org/4304442
https://www.elfagr.org/4304442
https://www.youm7.com/story/2021/10/12/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-65-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5493489
https://www.youm7.com/story/2021/10/12/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-65-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5493489
https://www.youm7.com/story/2021/10/13/%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%A9-0-9-%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%A9/5494784
https://www.youm7.com/story/2021/10/13/%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%A9-0-9-%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%A9/5494784
https://www.youm7.com/story/2021/10/14/%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-%D9%8A%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-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-11/5495857
https://www.youm7.com/story/2021/10/14/%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-%D9%8A%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-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-11/5495857
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ال تزال البورصة املرصية تكافح عند نقاط املقاومة، ويتأرجح أدائها ب� أسبوع وآخر، يف الوقت   -

مكاسب هائلة،  ,رتفاعات تاريخية  ااستعادت فيه معظم األسواق العربية عافيتها، بل وحققت  الذي  

املحلي� مع زيادة يف اعداد الرشكات املستثمرين  هت�م  رتفاع أسعار النفط واكنتيجة طبيعية ال

 . املطروحة يف البورصات

زمنية لقيد كل الرشكات    سبوع ضمن خطةأاململكة العربية السعودية رشكت� عىل األقل كل  تطرح    -

املتواجدة يف اململكة يف البورصة لتنويع املنتج وزيادة املنافسة وزيادة قيم التداول بل واالرتقاء  

باالقتصاد وتعظيم املشاركة يف الناتج القومي االج�يل وترقية األسهم يف األسواق العاملية والحصول  

 . ات األجنبيةستث�ر عىل رشيحة قوية من اال

وساهم  املستمرين األجانب لالستث�ر يف األسواق العربية وخاصة الخليجية،    ألمر الذي شجع  وهو ا -

يف فقدان البورصة املرصية ريادتها وتفوقها التاريخي، ال سي� بعد فرتات عدم االستقرار والقرارات  

 اإلدارية العشوائية التي تسببت يف تراجع األداء. 

الرأس�لية عىل تعامالت البورصة، والتي تعترب يف أمس حاجة    بدأ التفك� يف فرض رضيبة األرباح -

إلعفاءات رضيبة كاملة لتعزيز مناخ االستث�ر وتشجيع املتعامل� عىل الدخول يف البورصة بعد 

سعار   التضخم  الفائدةانخفاض  أن   ،وزيادة  يعتقد  من  لدي  الكاملة  الدراية  عدم  بسبب  ولكن 

دون النظر إىل ردود فعل املتعامل� ورفض السوق ككل فهي   البورصة مصدر جيد للدخل الرضيبي

 . يف غفلة من الزمان

ك�   تعزيز تنافسية البورصة إلعطائها القدرة عىل التواجد ب� األسواق العربية،عموما من الرضوري   -

من    هأن من حق املتعامل عىل متخذ القرار تسهيل عملية التداول للمتعامل والذي ضحي براحة بال

دخر يف البنك إىل أن يتداول يف البورصة، والبد من أن يكون املتعامل هو األساس قبل أي قرار أن ي

ن قواعد التسويق الجيد معرفة احتياجات املستهلك� ثم إنتاج املنتج املتوافق مع  ، فمتفك�  أو

  ه. احتياجات

  

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


  

 

4 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2021 17 ||039العدد 

 

 

 

 

 

 

  ثانیًا: القطاع النقدي

 2021/  2020زيادة يف قيمة املبالغ املودعة بصندوق توف� الربيد عام  % 7.7 -1

 مليار دوالر 14.4املركزي: ارتفاع الدين الخارجي املستحق عىل البنوك إىل  -2

 2021/2022تحويالت العامل� ىف الخارج ملحوظ لتطور  -3

 مليار دوالر بنهاية سبتمرب 40.825لـ األجنبي االحتياطيالبنك املركزى يعلن ارتفاع   -4

 عاما 25البنك املركزي يزيد مدة مبادرة التمويل العقاري ملتوسطي الدخل لتصل إىل  -5

 2021الخارجي املستحق عىل مرص بنهاية يونيو مليار دوالر إج�يل الدين  137.8 -6

 دالالت القطاع النقدي:

 ملیار دوالر  14.4ارتفاع الدین الخارجي املستحق یلع البنوك إلی  

ارتفاع إج�يل األرصدة املستحقة عىل   - الخارجي  الدين  البنك املركزي املرصي عن  بيانات  أظهرت 

مليار دوالر تقريباً بنهاية يونيو   14.4ل إىل  % عىل أساس سنوي لتص20.7البنوك املحلية مبعدل  

 مليار دوالر.  2.5مليار دوالر يف الشهر ذاته من العام املايض، بفارق  11.9باملقارنة مع  2021

مليار دوالر يف األجل الطويل،    10.37وتوزع الدين الخارجى املستحق عىل البنوك املرصية بواقع   -

 مليار دوالر.   4.02بين� سجلت الديون قص�ة األجل  شهرا،  12وهو ما تتجاوز فرتة استحاقه 

وتلجأ البنوك املحلية لالقرتاض الخارجي يف إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة األموال   -

 بجانب تعزيز االستث�ر األجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق املرصي. 

مليار دوالر خالل العام  14.3ية املختلفة بقيمة وقفز الدين الخارجي املستحق عىل الجهات املرص -

مليار دوالر    123.490مقابل    2021مليار دوالر بنهاية يونيو    137.85ليسجل    2020/2021املايل  

مليارات    3% عىل أساس سنوي. بين� سجل زيادة تجاوزت  11.6، مبعدل زيادة  2020بنهاية يونيو  

 %2.2) مبعدل �و 2021يونيو  –دوالر ىف الربع الثا� (مارس 

مليار دوالر   13.7مليار دوالر يف األجل الطويل، و    124.1وتوزع الدين الخارجي بواقع   -

 للدين الخارجي قص� األجل. حسب بيانات البنك املركزي املرصي

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/2021/10/9/7-7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF/5489905
https://www.youm7.com/story/2021/10/9/7-7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF/5489905
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82/
https://www.youm7.com/story/2021/10/7/%D9%81%D9%89-9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/5487892
https://www.youm7.com/story/2021/10/7/%D9%81%D9%89-9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/5487892
https://www.youm7.com/story/2021/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%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%8040-825-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5484348
https://www.youm7.com/story/2021/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84/5484282
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82/
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82/
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مليار دوالر بنهاية يونيو   82.415وأفاد البنك املركزي، بأن الدين الخارجى عىل الحكومة، سجل   -

 .2020مليارا يف يونيو  69.6مقارنة بـ 

مليار دوالر ضمن فئة الديون   80.4وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو املايض، بواقع   -

 شهرا   12مليار دوالر ديون قص�ة األجل. أي مستحقة السداد خالل فرتة أقل من    2طويلة األجل و  

 2021مليار دوالر بنهاية يونيو    25.5ت  وفي� يتعلق بأرصدة املديونية عىل البنك املركزي، سجل -

 .مليارا يف الشهر ذاته من العام املاىض 27.88باملقارنة مع 

القطاعات األخرى مبعدل   - الخارجى عىل  الدين  ارتفع  إىل مستوى  7.8ك�  مليار دوالر   %15.45 

 .مليارا خالل فرتة املقارنة 14.33مقابل 

 ویالت العاملین املصریین يف الخارجح تطور ت

  مستهدفة أن تصبح،  2021/2022تستهدف الحكومة زيادة تحويالت العامل� بالخارج خالل العام املاىل  

، وتش� األرقام التالية إىل تطور نصف إج�يل العملة األجنبية التي تأىت مرص من الع�لة املرصية بالخارج

 هذه التحويالت خالل الفرتة املاضية: 

 مليار دوالر 30العامل� بالخارج لـ تزايد تحويالت املرصي�  -1

   2021-2020مليار دوالر من يوليو وحتى مايو  28.5بلغت  -2

 2020-2019مليار دوالر من العام املايل السابق  25.2بلغت  -3

بحجم   -4 الخارج،  من  للتحويالت  استقباالً  األكرث  الدول  ب�  السادسة،  املرتبة  يف  مرص  تأىت 

 .2020 عام مليار دوالر، يف  24.4تحويالت، بلغ 

ب� شهري يوليو ومارس،    الفرتةمليار دوالر خالل    23.4بلغ حجم تحويالت املرصي� بالخارج،   -5

 .2021-2020من العام املايل 

مليار دوالر    2.6% لتسجل نحو  45.2مبعدل سنوي بلغ    2021شهدت ارتفاعا خالل شهر مايو   -6

 ).2020مليار دوالر خالل شهر مايو   1.8(مقابل نحو 

 % 13.2مبعدل   2020/2021ت تحويالت العاملي� خالل العام ارتفع -7

 مليار دوالر   31.4، حواىل 2020/2021بلغ إج�يل التحويالت خالل  -8

مليار    2.9% لتسجل نحو  15.5مبعدل سنوي بلغ    2021رتفعت التحويالت خالل شهر يونيو   -9

 دوالر.

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

 إيرادات البيع وصناعة وترويج املحتوى وإعالنات اإلنرتنت تخضع للرضائب املالية: -1

 % خالل العام املاىض13املالية": زيادة اإليرادات الرضيبية " -2

 مليار جنيه إج�يل إيرادات املوازنة خالل شهرين  140املالية": " -3

 مليار دوالر إيرادات متوقعة عقب االتفاق العاملى للرضائب  150لية": املا" -4

 دالالت املالیة العامة

 2021أغسطس)  -(یولیو الفترةارتفاع عجز املوازنة العامة للدولة خالل 

  -(يوليو  الفرتة، عن ارتفاع عجز املوازنة العامة للدولة خالل  صادرة عن وزارة املاليةكشفت بيانات   -

  93.2  % من الناتج املحيل اإلج�يل مقابل  1.7مليار جنيه أي ما يعادل    120.5إىل    2021أغسطس)  

 .ذاتها من العام السابق عليه الفرتة% من الناتج املحيل خالل  1.5مليار جنيه ما يعادل 

 126مليار جنيه مقابل    140% ليسجل  11�يل اإليرادات زاد بنسبة  وأوضحت وزارة املالية، أن إج -

من العام املايل السابق له، حيث تساهم اإليرادات الرضيبية بنحو    الفرتةمليار جنيه خالل نفس  

 . %21.5% من إج�يل اإليرادات، واإليرادات غ� الرضيبية بنحو 78.5

مليار جنيه خالل شهرين    261% ليصل إىل  19.7  وذكرت املالية أن إج�يل املرصوفات ارتفع بنسبة  -

 .ذاتها من العام املايل السابق له الفرتةمليار جنيه خالل  218 مقارنة بـ 

وأشارت إىل استمرار الحكومة يف الوقت الحايل يف تحس� املناخ االقتصادي من خالل ميكنة ودمج   -

من   للدولة  العامة  املوازنة  ورقابة  وتنفيذ  إعداد  املالية  وتبسيط  املعلومات  إدارة  "نظام  خالل 

حوكمة   تعزيز  يف  الحديثة  للتكنولوجيا  األمثل  التوظيف  مظاهر  أحد  يعد  والذي  الحكومية"، 

 .املنظومة املالية للدولة

ولفتت إىل أن املنظومة تساعد عىل رفع كفاءة اإلنفاق العام مبختلف الجهات اإلدارية،   -

عىل الرصف مبا يحافظ عىل معدالت الدين والعجز، حيث إنه  وضبط األداء املايل، وإحكام الرقابة  

�كن تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وأيضا حجم املرصوفات بشكل لحظي من خالل  

"املوازنة اإللكرتونية"، ما �كن الدولة من تقدير املوقف السليم الالزم التخاذ أي قرار دقيق يتعلق  

 .صة يف ظل األزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كوروناباملالية العامة للدولة خا

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/2021/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/5482456
https://www.elfagr.org/4304260
https://www.elfagr.org/4303667
https://www.elfagr.org/4303492


  

 

7 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 October 2021 17 ||039العدد 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عن املالیة العامة من قیادات وزارة املالیة

خالل ورشة  ،  أجرى بعض قيادات وزارة املالية حواراً مفتوحاً مع عدد من املحررين االقتصادي� -

ا واستقرار  إصالح  مرشوع  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم  التي  للوكالة  العمل  التابع  الكىل  القتصاد 

 ، ورصحت قيادات الوزارة مبا ييل:»USAIDاألمريكية للتنمية الدولية «

إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات املواطن�، وتسهم ىف تعزيز حوكمة   نعمل عىل -

 املنظومة املالية، والحفاظ عىل املسار االقتصادى اآلمن للدولة. 

اإلجراءات    - إعادة هندسة  يرتكز عىل  لربنامج تطوير شامل ومتكامل،  الرضيبية تخضع  املنظومة 

تع وميكنتها؛  وتبسيطها  ىف  لتوحيدها  يُسهم  نحو  الرضيبية؛ عىل  للعدالة  وتحقيقاً  للحوكمة،  زيزاً 

 . التيس� عىل املمول�، وتوسيع القاعدة الرضيبية 

تعظيم جهود دمج االقتصاد غ� الرسمى ىف االقتصاد الرسمى، مبراعاة متغ�ات التحول إىل االقتصاد  -

االرقمي أن مرشوعات  ب  عل�  لرضيبى،  ، التي تتطلب آليات أكرث فاعلية ىف رفع كفاءة التحصيل 

رقمنة املنظومة الرضيبية ال تعنى االستغناء عن املوظف�، بل تفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الخريج�  

، جنباً إىل جنب مع جهود تنمية  املميكنة مع األنظمة    االحرتايف الذين �تلكون مقومات التعامل  

 مهارات العامل� مبصلحة الرضائب. 

أو الخدمات ىف مرص أو صناعة أو ترويج املحتوى أو اإلعالنات عرب اإلنرتنت أو   إيرادات بيع السلع  -

، تخضع للرضائب وفقاً للضوابط القانونية املقررة، وقد تم إنشاء وحدة االجت�عيمواقع التواصل  

،  املخالف�مستقلة مبصلحة الرضائب للتجارة اإللكرتونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد  

مصلحة الرضائب، وسداد مستحقات الخزانة    يف الوقت نفسه وجدنا تجاوباً بالتسجيل طواعية  وىف  

 . العامة للدولة

سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح املسار الصحيح للتعامل الرضيبى لكل من يبيع سلعة    -

التواصل  أو خدمة أو ينرش إعالنات أو يصنع أو يروج محتوى عرب الوسائط اإللكرتونية أو مواقع  

 االجت�عى ويُدر عليه دخالً.

وزارات، متس    ٧عىل    ٢٠١٧/  ٢٠١٦إن إعداد موازنة الربامج واألداء بدأ يف العام املاىل    -

حياة املواطن� مثل الصحة والتعليم والتضامن االجت�عى واإلسكان والنقل، وامتد ىف السنوات  

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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) ىف إطار «رؤية مرص  ٢٠٢٢/ ٢٠١٨كومة ( التالية إىل الوزارات األخرى، عىل ضوء برنامج عمل الح

 . »، وذلك جنباً إىل جنب مع موازنة البنود٢٠٣٠

بدأنا العمل عىل مد مظلة الربامج واألداء إىل الهيئات االقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة اإلنفاق العام،   -

الذى صدر ىف   الحكومة  برنامج عمل  أن  إىل  واملتضمن  ٢٠١٩مش�اً  و  ٥،  اسرتاتيجية    ٢٥أهداف 

برنامجاً فرعياً كان انطالقة قوية للبدء ىف تطبيق موازنة الربامج واألداء، وقد    ١٦٣برنامجاً رئيسياً و

تم إعداد �وذج موحد، يساعد ىف سهولة تطبيقها ويسهم ىف إبراز قدرة الربامج عىل تلبية احتياجات  

 املواطن�. 

صدار قانون املالية العامة املوحد؛ مبا  سيتم تعميم موازنة الربامج واألداء عىل كل الجهات عقب إ   -

املوازنة العامة خاصة ىف    يف يساعد ىف رفع فاعلية اإلنفاق العام؛ و�نحنا قدراً من املرونة   تنفيذ 

مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات املالية للدولة وقياس مؤرشاتها املختلفة  

 والوقوف عىل نتائجها. 

»، الذى تم تنفيذه بسواعد مرصية خالل أقل  GFMISلومات املالية الحكومية «نظام إدارة املع   -

من عام، يُعد مبثابة مرآة تسهم ىف تعزيز حوكمة املرصوفات واإليرادات، وتضمن اإلدارة الرشيدة  

لل�لية العامة للدولة، وتوف� بيانات لحظية عن أداء املوازنة، عىل نحو يساعد ىف رفع كفاءة اإلنفاق 

، وإحكام الرقابة عىل الرصف، وض�ن عدم تجاوز املايلعام مبختلف الجهات اإلدارية، وضبط األداء  ال

االعت�دات املالية املقررة من السلطة الترشيعية؛ مبا يحافظ عىل معدالت الدين والعجز، ويُعزز 

 بنية االقتصاد القومى. 

ت الخزانة العامة للدولة، وأيضاً حجم  «املوازنة اإللكرتونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادا  -

املرصوفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير املوقف السليم الالزم التخاذ أى قرار دقيق يتعلق باملالية  

العامة للدولة، خاصة ىف ظل األزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث  

السلبية للجائحة عىل نحو حظى بإشادة مؤسسات  متكنا من التعامل املرن مع التداعيات واآلثار  

 التمويل والتصنيف الدولية.

 ٢٦٣٧» بالجهات املوازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو  GFMISتطبيق منظومة «  -

اإللكرتو� « والتحصيل  الدفع  املوحد GPSوحدة حسابية، وربطها مبنظومة  الخزانة  »، وحساب 

»TSA  ًحسابات الختامية للموازنة املنتهية يف نفس يوم نهاية السنة، وأن  إغالق ال  يف»، أسهم أيضا

تعمل املوازنة الجديدة من اليوم األول للسنة املالية الجديدة، عىل نحو يؤدى إىل تحقيق الشفافية  

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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أنشطتها وخططها  وجودة األداء، حيث تتمكن الجهات املمولة من املوازنة من الوفاء مبتطلبات 

مخصصات املالية املحددة؛ األمر الذى يساعد ىف االرتقاء مبستوى الخدمات وتيس�  املعتمدة وفقاً لل

 سبل تقد�ها للمواطن� ىف شتى القطاعات. 

، تحت  ٢٠٢٢/  ٢٠٢١وزارة املالية أطلقت اإلصدار الثامن عىل التوايل ملوازنة املواطن للعام املايل   -

املواط مبدأ  وترسيخ  االقتصادي  النشاط  «مساندة  والح�ية  عنوان:  البرشية  التنمية  ودعم  نة 

محافظة   من  وذلك  باملحليات  الفيوماالجت�عية»،  التنمية  ىف  أصيل  رشيك  املواطن  بأن  إ�اناً  ؛ 

   .باملوازنة التشاركية

  

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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 رابعًا: القطاع الخارجي 

 2021أشهر من  8% ارتفاعا يف صادرات القطاع أول 24تصديري املنسوجات : -1

 مليار دوالر  2.7 % لتسجل17صادرات الصناعات الغذائية ترتفع   -2

 إضافياً للرشكات املصدرة بأقل من مليون دوالر ىف برنامج دعم الصادرات ع�ً د  %50  -3

 فاعاً يف قيمة التبادل التجاري ب� مرص واملجررت% ا 45.2  -4

 من إج�يل صادرات الصناعات الغذائية موجهة ألوروبا %  14 -5

 مليار  1.2ليار دوالر صادرات مرص الوطنية خالل شهر يونيو بزيادة م   3.6  -6

 2021% عام 10زيادة الصادرات املرصية غ� البرتولية للجزائر بنسبة   -7

 أشهر 8مليون دوالر صادرات مرص من الغزل والنسيج خالل  574 -8

 أشهر 7مليار دوالر خالل   4.7السيارات وقطع غيارها تسجل  واردات مرص من -9

 دالالت القطاع الخارجي 

 نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائیة 

 2021أشهر األوىل من    8% خالل الـ  17�وا بنسبة    شهدت صادرات مرص من الصناعات الغذائية -

وزيادة     ،2020من    الفرتةمليار دوالر خالل نفس    2.354يف مقابل     مليار دوالر،  2.752لتصل لنحو  

 .مليون دوالر 397بقيمة 

تعد أعىل    2021إن صادرات شهر مارس  فاملجلس التصديري للصناعات الغذائية،    وطبقا لبيانات  -

مليون دوالر، ك� حققت   384بقيمة بلغت    2021من يناير إىل اغسطس من    الفرتةقيمة لصادرات  

مليون دوالر أعىل نسبة �و يف القيمة خالل نفس    357الصادرات خالل شهر مايو والتي بلغت  

 .2020% مقارنة بصادرات مايو 48بنحو  الفرتة

مليون دوالر  355 صادرات مرص من الصناعات الغذائية خالل أغسطس نحو  ك� بلغت -

 2021تعد ثا� أعىل قيمة �و خالل األشهر الث�نية األوىل من عام   %، منوها بأنها  33بنسبة �و  

 .بعد شهر مايو

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/2021/10/14/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-24-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5495801
https://www.youm7.com/story/2021/10/14/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-24-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5495801
https://www.youm7.com/story/2021/10/14/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-17-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-2-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5495467
https://www.youm7.com/story/2021/10/14/50-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5494968
https://www.youm7.com/story/2021/10/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-45-2-%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%B1/5491883
https://www.youm7.com/story/2021/10/9/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-14-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5489414
https://www.youm7.com/story/2021/10/9/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-14-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5489414
https://www.youm7.com/story/2021/10/9/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-14-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5489414
https://www.youm7.com/story/2021/10/2/3-6-%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-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88/5479899
https://www.youm7.com/story/2021/10/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-10-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5479686
https://www.youm7.com/story/2021/10/1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-10-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5479686
https://www.elfagr.org/4306861
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b3-5/
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 من صادرات الصناعات الغذائیة املصریة تتجه للدول العربیة% 54

  الفرتةالدول العربية صدارة املجموعات الدولية املستوردة لألغذية املصنعة املرصية خالل    احتلت -

مليار دوالر خالل نفس   1.291مليار دوالر يف مقابل    1.484” بقيمة  2021أغسطس    -من “يناير

% 54لتستحوذ عىل     مليون دوالر،  193وبقيمة زيادة قدرها     %،15، بنسبة �و  2020من    الفرتة

 .إج�يل الصادراتمن 

 437بقيمة  % من صادرات مرص من الصناعات الغذائية  16دول االتحاد األورويب عىل  استحوذت  -

% من إج�يل صادرات  10%، والدول االفريقية غ� العربية عىل 31مليون دوالر محققة نسبة �و 

 .2020من   الفرتة% عن نفس 0.4مليون دوالر بزيادة طفيفة  267القطاع بقيمة 

  8  مليون دوالر خالل الـ  146% لتبلغ  22شهدت صادرات الصناعات الغذائية ألمريكا �وا بنسبة   -

األوىل من   القطاع،5لتمثل    2021أشهر  لباقي     % من إج�يل صادرات  الصادرات  إىل �و  مش�ا 

 .% من إج�يل الصادرات15مليون دوالر والتي متثل  418% لتبلغ 21املجموعات الدولية بنسبة  

الغذائية خالل  أ  - للصناعات  املستوردة  العامل  دول  بالنسبة الهم  أغسطس   الفرتة ما  إىل  يناير  من 

مليون دوالر   208فقد احتلت اململكة العربية السعودية عىل املركز األول بقيمة صادرات    2021

  130%، ليبيا بقيمة  22مليون دوالر ونسبة �و    146%، يليها أمريكا بقيمة  5بنسبة تراجع قدرها  

%، املغرب بقيمة  1-مليون دوالر ونسبة تراجع    121%، الجزائر بقيمة  9مليون دوالر ونسبة �و  

مليون دوالر محققة نسبة �و    118%، والسوادن بقيمة  80مليون دوالر محققة نسبة �و    119

  مليون دوالر ونسبة   103%، سوريا بقيمة  5مليون دوالر ونسبة تراجع   113%، األردن بقيمة  142

  89%، وىف املركز العارش أملانيا بقيمة  5مليون دوالر ونسبة تراجع    101%، اليمن بقيمة  88�و  

 .2020من عام  الفرتة% باملقارنة بصادرات نفس 47مليون دوالر ومحققة نسبة �و 

من    الفرتةك� احتلت السودان قامئة أهم الدول التي حققت أعىل قيمة زيادة يف الصادرات خالل  -

مليون دوالر   118بقيمة صادرات    2020من    الفرتةمقارنة بنفس    2021إىل أغسطس من عام  يناير  

مليون دوالر وقيمة   88مليون دوالر، يليها الص� بقيمة صادرات    69وقيمة زيادة يف الصادرات  

مليون دوالر وقيمة زيادة يف    119مليون دوالر، املغرب بقيمة صادرات    55زيادة يف الصادرات  

مليون دوالر وقيمة زيادة يف الصادرات   103مليون دوالر، سوريا بقيمة صادرات    53ت  الصادرا

مليون دوالر، أمريكا    28مليون دوالر وقيمة زيادة    89مليون دوالر، أملانيا بقيمة صادرات    48

 .مليون دوالر،  27مليون دوالر وقيمة زيادة يف الصادرات  146بقيمة صادرات 

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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 65مليون دوالر، لبنان بقيمة صادرات    20ن دوالر وقيمة زيادة بلغت  مليو  83 وبلغت لفلسط�   -

مليون دوالر وقيمة    44مليون دوالر، روسيا بقيمة صادرات    20مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت  

مليون دوالر وقيمة   78مليون دوالر، وىف املركز العارش إيطاليا بقيمة صادرات    16زيادة بلغت  

 .2020من عام   الفرتةوالر باملقارنة بصادرات نفس مليون د 15زيادة بلغت 

  

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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 خامسا: القطاع الحقیقي

 2020% من العامل� بأجر يعملون يف عمل دائم عام  68.3 -1

 2019/2020ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام  194.2اإلحصاء:  -2

 % يف سبتمرب املايض 1.6التضخم  الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء: ارتفاع -3

 %8ارتفاع معدل التضخم السنوي إىل  -4

عام    943,3اإلحصاء»:  » -5 واملخازن  بالشون  القمح  مخزون  من  العام  آخر  رصيد  طن  ألف 

2019/2020 

   دالالت القطاع الحقیقي:

 2019/2020ألف وحدة سکنیة منفذة بواسطة الدولة عام  194.2اإلحصاء: 

العامـة أصــدر - للتعبئـة  املركزي  لإلسكان،   الجهـاز  العاملى  اليوم  مبناسبة  صحفياً  بياناً  واإلحصاء 

أكتوبر سنوياً، ويهدف    والذى أقرته الجمعيــة العامـــة لألمم املتحدة يوم اإلثن� األول من شهر

, ك� يهدف إىل تذك�  األساسيةالحصول عىل سكن مناسب وهو أحد حقوق االنسان    إمكانيةإىل  

   .العامل باملسئولية املشرتكة لتوف� سكن لألجيال القادمه

   التي أعلن عنها الجهاز ك� ييل: ؤرشات املأهم كانت و 

السكنية   - الوحدات  عدد  إج�يل  عام    194.2   املنفذةبلغ  وحدة  باستث�رات    2019/2020ألف 

مليــار   94.6باستث�رات قدرها    2018/2019ألف وحدة عام    281.3مليار جنيه مقابل  79قـدرها  

 .%16.5% ويف االستث�رات قدرها 30.9جنيه بنسبـة انخفـــاض يف الوحدات قدرها 

اإل - جاء  البناء  لنوعية  االقتصادوطبقا  بنسبة    109.1بعدد    األوىلرتبة  امل  يف  يسكان  وحدة  ألف 

% ويليـه اإلسكان  33.1ألف وحدة بنسبة قدرها    64.4% يليه االسكان املتوسط بعدد    56.2قدرها

الف  آ  7.8  %، ثم اإلسكان ألفاخر بعدد6.7ألف وحدة بنسبة قدرها   12.9  فوق املتوسط بعـدد

 . 2019/2020 % مــن اإلج�يل العام عام4.0وحدة بنسبة قدرها 

عدد   - تنفيذ  الحكومى    85وتم   ) القطاع  بواسطة  وحدة  عام)  - ألف  أع�ل  العام/ 

  2018/2019ألف وحدة عام      100.5% من اإلج�يل العام مقابل  43.7بنسبة    2019/2020عام

 . %15.5بنسبة انخفاض قدرها 

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/2021/10/10/68-3-%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85/5489979
https://www.youm7.com/story/2021/10/10/68-3-%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85/5489979
https://www.youm7.com/story/2021/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-194-2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5482532
https://www.youm7.com/story/2021/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-194-2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5482532
https://www.elfagr.org/4303766
https://www.elfagr.org/4303369
https://www.elfagr.org/4303369
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-9433-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ae/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-9433-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ae/
https://amwalalghad.com/2021/10/18/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-9433-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b7%d9%86-%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%ae/
https://www.youm7.com/story/2021/10/1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%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%A9-53-5-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%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%84/5479972
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% 71.4لف وحدة بنسبة  أ   60.7بعدد    األوىلوطبقا لنوعية البناء جاء اإلسكان اإلقتصادى ىف املرتبة   -

  1.1%، اإلسكان فوق املتوسط بعدد  20.9ألف وحدة بنسبة  17.7يليه اإلسكان املتوسط بعدد  

بنسبة   وحدة  بعدد  1.2ألف  ألفاخر  اإلسكان  ثم  بنسبة    %5.5  وحدة  اج�يل  6.5ألف  %من 

القاهرة   األوىل بعـدد    يفالقطاع�، وجـاءت محافظـة  بنسب  32.2املرتبــة  % 38ـة  ألف وحــدة 

املرتبة   يف% ومحافظة الوادي الجديد  26.8ألف وحدة بنسبة    22.8يليهـا محافظـة الجيزة بعدد  

 . من إج�يل القطاع�  %0.06وحدة بنسبة  48األخ�ة بعدد 

%  56.3بنسبـة    2019/2020ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام    109.3وتم تنفيذ عدد   -

  % 39.6بنسبة انخفاض قدرها  2018/2019ألف وحدة عام   180.8 مقابـل   مـن اإلج�يل العـام

% 44.3ألف وحدة بنسبة  48.4بعدد  األوىلاملرتبة  يفطبقا لنوعية البناء جاء اإلسكان االقتصادي  -

% ثم اإلسكان فوق املتوسـط بعدد 42.7ألف وحدة بنسبة    46.7اإلسكان املتوسط بعـدد    هيلي

% من  2.1ألف وحدة بنسبة    2.3   ثم اإلسكان ألفاخـر بعـدد%  10.9ألف وحـدة بنسبة    11.9

املنوفية   الخاص، وجــاءت محافظــة  القطاع  بعــدد    يفإج�يل  األوىل  ألف وحدة    15.9املرتبــة 

ـرة بعـدد  14.5بنسبة   % ومحافظة البح�ة  11.7ألف وحدة بنسبة    12.8% يليهــا محافظة القاه

 .% من إج�يل القطاع الخاص  0.3ة بنسبة قدرها وحد 274املرتبة األخ�ة بعدد  يف

اال  - اإلسكــان  املنفذة مبرشوع  السكنية  الوحدات  عـدد  إج�يل  وحدة)  يجت�عــوبلغ  املليون   )  

منفذ منهم    375.2 عـام    51.2ألف وحدة  الجهـاز    2020/ 2019ألف وحـدة  منهـا   املركزي نفذ 

مليون جنيه، مديريات اإلسكان    150.4قدرهـا    % باستث�رات2.6ألف وحـدة بنسبـة    1.4للتعـم�  

بنسبة    6 وحدة  قدرها  11.8ألف  باستث�رات  ـرانية    %3  العم املجتمعـات  هيئة  جنيه،  مليار 

 . مليار جنيه  19.1% باستث�رات قدرها 85.6ألف وحدة بنسبة  43.8الجديــدة 

ألف وحدة باملدن    43  وبلغ عدد الوحدات املنفذة مبرشوع إسكان دار مرص(اإلسكان املتوسط) -

كان أكرب عدد وحـدات منفـذة مبدينـة  ، 2019/2020ألف وحدة عام   14.6الجديدة منفذ منهــم 

% وأقل عـدد وحدات مبدينة بدر حيث 45.8وحـدة بنسبة    6672القاهرة الجديدة حيـث بلـغ  

 . % من اإلج�يل3.3وحدة بنسبة  480بلغ 

وحدة منفذ   5820ن مرص ( اإلسكان املتوسط) وبلغ عدد الوحدات املنفذة مبرشوع سك -

، كان أكرب عدد وحدات منفذه مبدينة غرب اسيوط حيث  2019/2020عام     وحدة  3144منهم  

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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بلغ  45.8   وحدة  1440بلغ   حيث  بدر  مبدينة  وحدات  عـدد  وأقل  بنسبة  وحدة   %408 

 . .% من اإلج�يل 13  بنسبة

 :مصر (اإلسکان ألفاخر)  ةمشروع جن 

وحدة باملـدن الجديــدة   5904بلغ عدد الوحـــدات املنفــــذة مبرشوع جنة مرص ( إسكان فاخر)   -

,كان أكربعدد وحـدات منفـذة مبدينـة السادس   2019/2020وحــدة عام    5544منفــذ منهــم  

وحدة من   360وحـدة وأقل عـدد وحـدات مبدينة الرشوق حيث بلغ  2760من أكتوبر حيث بلغ 

 .2019/2020يل عام اإلج�

باملدن   - الجديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة  ارشاف  تحت  املنفذه  الوحدات  عدد  اج�يل  بلغ 

الجديدة178الجديدة اإلدارية  بالعاصمة  قدرها     وحدة  مدينة    11باستث�رات  و  جنيه  مليار 

علم� الجديدة مليار جنيه, ال  1.2املنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستث�رات قدرهـــا  

 .2019/2020مليار جنيه عام 10جاري تنفيذ وحدات بها باستث�رات قدرها 

  

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

 2020ألف فدان مساحة األرايض املستصلحة يف مرص عام  38.3 -1

 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي  1.189اإلحصاء:  -2

 دالالت أخري 

 2020ألف فدان مساحة األراضي املستصلحة يف مصر عام  38.3

بعض   ة الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءرصدت نرشة استصالح األرايض الزراعي -

 البيانات املتعلقة باالرايض الزراعية يف مرص، وكنت أهم بياناتها ك� ييل

رصدت بيانات حكومية، تطور املساحات املحصولية يف مرص، حيث بلغت املساحة املحصولية من    -

ألف فدان   30.7، مقابل  2020/ 2019ن عام  ألف فدا  38.3األرايض املستصلحة برشكات االستزراع  

 %. 24.9بنسبة زيادة بلغت  2019/ 2018عام 

ألف فدان عام    110، مقابل  2019/2020ألف فدان عام    224بلغت املساحة القابلة لالستصالح   -

 %، وذلك التجاه الدولة لزيادة األرايض املستصلحة. 103.4، بنسبة زيادة بلغت نحو 2018/2019

، مقابل 2020حالة خالل عام    626ألف و  55التعدي عىل األرايض الزراعية بلغت    وكان عدد حاالت -

%، بين� بلغت املساحة التي تم التعدي  24.4، بزيادة بلغت نسبتها  2019حالة عام    701ألف و  44

%، وبلغ  21.2، بنسبة زيادة بلغت نحو  2019فدان عام    2471، مقابل  2020فدان عام    2994عليها  

، بنسبة  2019إزالة عام    336ألف و  35، مقابل  2020إزالة عام    104ألف و  44الته  عدد ما تم إز 

 %.24.8زيادة بلغت 

آالف    9حالة، وإج�يل ما تم إزالته    802ألف و  12وبلغ عدد حاالت التعدي يف محافظة املنيا نحو    -

 إزالة. حالة  941حالة تعدى، و 346آالف و 4إزالة، يليها محافظة أسيوط بنحو  553

 أعداد املدرسین يف مصر

العامة أصدر - للتعبئة  املركزي  اليوم   الجهاز  مبناسبة  صحفيا  بياناً  اإلثن�  اليوم  واإلحصاء 

األمم املتحدة    أكتوبر من كل عام والذى أقرته منظمة  5العاملى للمدرس الذى يحتفل به يوم  

وذلك أحياًء لذكرى توقيع التوصية املشرتكة    1994للرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام  

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/2021/10/11/38-3-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5492491
https://www.youm7.com/story/2021/10/11/38-3-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5492491
https://www.youm7.com/story/2021/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-1-189-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A/5483695
https://www.youm7.com/story/2021/10/4/56-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88569-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/5483064
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بالدور ألفعال    الدويلالصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعرتافاً من املجتمع  

 م". م ع�د إنعاش التعليتحت شعار "املعل 2021 التنمية ويتم االحتفال هذا العام يفللمدرس 

  ك� ييل: أهم املؤرشات جاءتو 

مليون    1.206مقابـل    2019/2020)عـاميزهرأ-مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي ( عام  1.189  -

 2018/2019مدرس خـالل عــام 

عام    مليون 1.025  - العام  بالتعليم  عام   1.038مقابل    2019/2020مدرس  مليون 

ب163 ،2018/2019 مدرس  عام   168.1مقابل    2019/2020 األزهريالتعليم  ألف  مدرس  ألف 

2018/2019. 

ألف مدرس بالتعليم    58.9ألف مدرس بالتعليم قبل االبتدايئ، (منهم    62.7وقال البيان إن هناك   -

بالتدريس لعدد    3.8العام،   بالتعليم األزهري) يقومون   1.458مليون تلميذ (منهم    1.569ألف 

  . ألف بالتعليم األزهري) 110.5مليون بالتعليم العام، 

ألف    73.8ألف مدرس بالتعليم العام،    440.5ألف مدرس بالتعليم االبتدايئ (منهم    514.4وهناك   -

مليون   12.820مليون تلميذ (منهم    13.752) يقومون بالتدريس لعدد  األزهريمدرس بالتعليم  

 . )األزهريألف تلميذ بالتعليم  932.3تلميذ بالتعليم العام، 

ألف مدرس   254.8ألف مدرس بالتعليم اإلعدادي (منهم    297.6بالنسبة للتعليم اإلعدادي هناك   -

مليون تلميذ    5.626يقومون بالتدريس لعدد     ألف مدرس بالتعليم األزهري)   42.7بالتعليم العام،  

  ألف تلميذ تعليم أزهري) 388.1مليون تلميذ تعليم عام،  5.238(منهم 

للتعليم   - بالتعليم    148.2   هناك  الثا�وبالنسبة  مدرس    106.7(منهم    الثانوي ألف مدرس  ألف 

مليون   2.156ألف مدرس بالتعليم األزهري) يقومون بالتدريس لعدد    41.5بالتعليم الثانوي العام،  

  146.7) و  أزهريألف تلميذ تعليم    336.7مليون تلميذ تعليم الثانوي عام،    1.819تلميذ (منهم  

بالتعل  مدرس  لعدد  ألف  بالتدريس  يقومون  ألفني  الثانوي  أن  يمل  2.054يم  ك�  تلميذ،  ون 

ألف تلميذ، و   133.7ألف مدرس يقومون بالتدريس مبدارس التعليم املجتمعي لعدد    8.1 هناك

ألف تلميذ، إىل جانب   42.3آالف مدرس يقومون بالتدريس مبــدارس الرتبيــة الخاصة لعدد  9.9

  . ألف تلميذ ازهري 10.0مون بالتدريس مبدارس القراءات لعدد ألف مدرس باألزهر يقو  1.1

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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  2019/2020ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدرايس    128.2وبالنسبة للتعليم العايل فإن هناك   -

 26مليون طالب بالتعليــم العايل مبتوسط عضو هيئة تدريس/    3.339يقومون بالتدريس لعدد  

مليون طالــب مبتوســط عضــو    3.104يقومون بالتدريس لعدد  ألف عضو    126.4طالب، مقابل  

 .%1.4بنسبة زيادة قدرها  2018/2019طالـب عام  25هيئــة تدريـس / 

يقومون    101.5هناك   - األزهر  وجامعة  الحكوميـة  بالجامعات  التدريس  هيئة  من  عضو  ألف 

لعدد   جانب    2.442بالتدريس  إىل  طالب،  أعضا   11.8مليون  من  عضو  التدريس  آالف  هيئة  ء 

لعدد   بالتدريس  يقومون  الخاصــــة  و  207.2بالجامعات  طالب،  هيئة    11.8ألف  عضو  ألف 

بالتدريس لعدد   ألف   2.8ألف طالب، و    505.2التدريس باملعاهد العليا واألكاد�يات يقومون 

ريس عضو هيئـة تدريس باملعاهـد ألفنية (فوق املتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـد

و    162.1لعـدد   طالـب،  يقومون    308ألف  الخاصة  املتنوعة  باملعاهــد  تدريس  هيئــة  عضو 

 . ألف طالب 22.8بالتدريس لعدد 

 

 

 

 

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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