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 الف حادثة طریق يف العام املاضي 56 

 استمرار األداء الهبوطي للبورصة املصریة  

 استمرار تباطؤ معدل نمو السیولة املحلیة   
 ملیار دوالر خالل العام املالي املاضي  15.8سداد دیون خارجیة  

 ملیون دوالر خالل أغسطس    224ارتفاع واردات الذرة إلی   

 طفرة يف صادرات الغاز الطبیعي املصري  

 % 15توقعات زیادات سعریة للعقارات بنسبة   

 استمرار تراجع مؤشر مدیري املشتریات املصري  

 فی هذا العدد: 

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي
 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

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

 تمهید:

-1/11ب�يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 15/11/2021

 أهم التطورات االقتصادیة: 

 أوًال: التطورات املالیة 

 11/11 مليار جنيه بنهاية تعامالت اليوم 9.2تحقق مكاسب البورصة  .1

 10/11 مليارات جنيه خسائر سوقية 10ملؤرشات البورصة بجلسة األربعاء.. و ج�عيهبوط  .2

 9/11 مليار جنيه يف ختام جلسة منتصف األسبوع   1.3البورصة املرصية تفقد  .3

 8/11 املؤرش الرئييس للبورصة ينخفض وحيداً يف ختام جلسة اإلثن� .4

 4/11  مليار جنيه  7.6صل إىل البورصة "حمراء" والخسائر ت  .5

 3/11 مليار جنيه يف ختام التعامالت بضغط من مبيعات األجانب 7.8البورصة تتكبد خسائر بـ  .6

 2/11 وحيداً يف ختام الجلسة يهبط  70تباين بأداء مؤرشات البورصة.. ومؤرش إيجي إكس  .7

 1/11 مليار جنيه   6.4البورصة تستقبل أول جلسات فربابر عىل أرباح بـ  .8

 دالالت التطورات املالیة: 

املاضية، وتتعلق الفرتة  للبورصة املرصية خالل  الهبوطي  األداء  الرتاجع  استمر  يف    ةإداريبنواحي   أسباب 

البورصة وطريقة تعامل القامئ� عىل إدارة املنظومة مع عمالء البورصة، فإلغاء العمليات يتسبب يف حالة  

الجلسة  ارتباك نفس  املتاجر يف  املتعامل وخاصة  الدخول يف   ، لدي  يأمل يف تحقيق مكاسب دون  حيث 

 .التفاصيل

قام بالبيع عىل    أنبعد   مشاكل أخرى يتعرض لها املتعامل مثل إلغاء العمليات البيعية، حيث أنه    توجد

يرتضيها لتحقيق مكاسب ثم إعادة الرشاء عىل أسعار منخفضة يجعل أحدي العمليت� غ�   أسعار

لرشايئ  ا  هفالرشاء سيكون عىل املكشوف يف حالة إلغاء عملية البيع، وال بد من تسوية مركز  تامة، 

الواضح  لبيبا ومن  فمعن  أنهع  األسعار،  تد�  بسبب  املتد�    أنههذا    ىاشرتي  السعر  عىل  سيبيع 

 . فيتحول من رابح إىل خارس

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/4326616
https://www.elfagr.org/4326616
https://www.youm7.com/story/2021/11/10/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%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%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%8810-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/5531258
https://www.youm7.com/story/2021/11/10/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%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%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%8810-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1/5531258
https://www.elfagr.org/4325274
https://www.elfagr.org/4325274
https://www.elfagr.org/4324494
https://www.elfagr.org/4324494
https://www.elfagr.org/4321932
https://www.elfagr.org/4321932
https://www.elfagr.org/4321266
https://www.elfagr.org/4321266
https://www.elfagr.org/4320515
https://www.elfagr.org/4320515
https://www.elfagr.org/4319766
https://www.elfagr.org/4319766
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  قدرته أن إيقاف التداول عىل أوراق مالية معينة تسبب يف حبس رأس مال املتعامل وعدم    ك� 

والتحرك يف سهم   البيع  متعامل�  أخرعىل  أكود  إيقاف  كذلك  إدارة    اتهامهم و ،  والقامئ� عىل  بالتالعب، 

   أخرىإليقاف أكواد  ةال حاجاملنظومة يعلموا من هم املتالعب� بأس�ئهم فلذا 

وصناديق الوثائق ولتحفيز    االستث�رأن معظم اإلجراءات التحفيزية هي يف مصلحة صناديق    ك� 

األسهم القيادية تاريخها    أنت، وال خالف  إىل جانب املؤسسا  ،30املتعامل� عىل التعامل يف أسهم املؤرش  

السوق  ن  ، ففي حالة الرشاء يدفعو االستث�رجيد وأدائها املايل ممتاز، ولكن املشكلة يف م�رسات صناديق 

عىل متوسطات    يبيعونفإن ذلك يشكل ضغط قوي   ، إىل الصعود بضخ سيولة قوية، ولكن يف حالة البيع

ترابط ب� أداء    ه هناك شب  أن إىل خسائر، ك�    هفيتحول ربح  اذاتهممبحوإذا مل يستطع املتعامل التحرك  

 . مديري صناديق االستث�ر م� دعي الجهات املنظمة لتحركات السوق تسن قوان� ملعاقبة املتالعب� منهم

القرار، وعدم    اتخاذيف    اومراعاتهاملتعامل� األفراد وجهة نظرهم    احتياجاترضورة التعرف عىل     

عىل   والوقوف  التداول  عىل  وتحفيزهم  تنشيطهم  بل  الوقت  طول  متالعب�  أنهم  عىل  معهم  التعامل 

 .املعوقات التي تجعلهم ينرصفوا عن التداول يف البورصة

فال بد من الوقوف عىل   يف حالة الرغبة إىل العودة للمنافسة والتواجد ضمن املؤرشات الدولية    

وإزالتها املحيل    املعوقات  املتعامل  نجاح    ألنه ملصلحة  عن  الجيد  واملروج  السوق  ألداء  األسايس  الداعم 

 .شيوعا عاملياً  األكرثعىل كبح املشاكل االقتصادية والتي باتت  وقدرته االقتصاد 

  

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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   ثانياً: القطاع النقدي:

 مليار دوالر  2.3مرص تجاوزت  يف : متويالت املؤسسة اإلسالمية الدويلالتعاون  .1

 ركزي: تراجع عمليات الدولرة يف البنوك مع استقرار قيمة الودائع األجنبية البنك امل  .2

 %19.2املركزي : ارتفاع معدل �و السيولة املحلية بعد تفيش جائحة كورونا إىل  .3

 مليون دوالر  500هيئة البرتول تتلقى عرضاً من بنيك «األهيل» و «املرشق ديب» لتدب� قرض بـ  .4

 ن مرص الخارجية مليار دوالر من ديو  15.8البنك املركزي يعلن سداد  .5

تريليون جنيه إج�يل التسهيالت االئت�نية املمنوحة من البنوك بنهاية أغسطس    2.903املركزي:   .6

2021 

 2021تريليون جنيه بنهاية أغسطس   6املركزي: ودائع العمالء بالبنوك تالمس الـ  .7

 مرص تلغي رسوم الح�ية عىل واردات البليت والحديد ومنتجات األملنيوم  .8

 دالالت القطاع النقدي:

 تباطؤ معدل نمو السیولة املحلیة  استمرار

السياسة النقدية عن استمرار معدل �و السيولة املحلية يف التباطؤ  كشف البنك املركزي يف تقرير  

% يف الربع األول من عام  19.9و    2021% يف الربع الثا� من  18.4مبتوسط بلغ    2021يف يوليو من عام  

2021. 

وجاء التباطؤ يف شهر يوليو مدعوما باألساس بانخفاض مساهمة مصادر متويل عجز املوازنة العامة   

يف �و السيولة املحلية، مدفوعا باألساس إىل انخفاض مساهمة التمويل من القطاع املرصيف، إىل  للدولة  

جانب االقرتاض الخارجي. وقد حد جزئيا من هذا الخفض زيادة مساهمة التمويل األجنبي غ� املرصيف يف  

 .عجز املوازنة العامة للدولة 

  19.2ملحلية بعد تفيش جائحة كورونا ليسجل  أما عىل أساس سنوي، فقد ارتفع معدل �و السيولة ا  

٪ قبل تفيش الجائحة ب� عام  12.6مقارنة مبتوسط بلغ    2020/2021% يف املتوسط خالل السنة املالية  

 .2020ومارس من عام  2019

 ملیار دوالر خالل العام املالي املاضي  15.8بقیمة  یون خارجیةسداد د 

مليار دوالر خالل العام    15.8بقيمة   ة يون خارجيكشف البنك املركزي املرصي عن سداد د 

 .2020مليارا يف السنة املنتهية يف يونيو  17.2، باملقارنة مع 2021-2020املايل املايض 

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/2021/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-2-3/5525700
https://amwalalghad.com/2021/11/09/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://amwalalghad.com/2021/11/09/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://amwalalghad.com/2021/11/09/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://amwalalghad.com/2021/11/08/%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-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/11/08/%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-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/11/06/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%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%b9%d9%84%d9%86-%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-15-8-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-2-903-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-2-903-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%a7/
https://www.asharqbusiness.com/article/28753/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-14-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-14-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-14-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/10/16/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-14-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7/
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وأبدت مرص التزاماً قوياً بسداد مدفوعات الدين الخارجي يف مواعيدها دون أي تأخ�، مدعومة   

قناة السويس والسياحة    وإيراداتي� يف الخارج  بتحسن تدفقات النقد األجنبي القادمة من تحويالت املرص

 .والصادرات 

ووفق بيانات صادرة اليوم عن البنك املركزي املرصي، فقد توزعت مدفوعات الدين الخارجي التي   

بواقع   العام املايض  الدين و  11.67تم سدادها يف  مليار دوالر قيمة    4.16مليار دوالر أقساط من أصل 

 .الفوائد 

مليار دوالر يف الربع األخ� من العام (مارس    4.99ت إىل قيام البنك املركزي بسداد  وأشارت البيانا 

مليارا يف    4.866مليار دوالر يف الربع الثا�، و    2.9مليار دوالر يف الربع الثالث، و    3.06)، و  2021يونيو    –

 .الربع األول

مليار دوالر    14.4بنحو    2021-2020العام املايل املايض  ملرص بنهاية   الدين الخارجي وارتفع حجم 

 .2020-2019مقارنة بالعام املايل السابق له 

مليار دوالر يف    137.8املستحق يف خالل عام، نحو    أيوبلغ حجم الدين الخارجي قص� األجل،   

 .يل السابقمليار دوالر للعام املا  123.4نهاية العام املايل املنتهي يف يونيو املايض مقارنة 

الديون وبلغت    النصيب األكرب من  الديون طويلة األجل عىل  بنهاية    124.1ومثلت  مليار دوالر 

 .مليار دوالر، بحسب بيانات املركزي 112.6العام املايل املايض مقارنة 

ملايض  يف نهاية العام املايل ا الدين الخارجي  مليار دوالر من إج�يل  13.7وبلغت نسبة الديون قص�ة األجل  

 .مليار دوالر للعام السابق 10.8مقارنة نحو 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/10/21/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9/
https://amwalalghad.com/2021/10/21/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9/
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 العامة: املالیةثالثا: 

 2022/2023% خالل العام املايل 6ألقل من   نستهدف خفض عجز املوازنة   وزير املالية: -1

 دالالت املالیة العامة

 %6استهداف خفض عجز املوازنة إلی 

% خالل العام املايل املقبل  6ن وزير املالية، أن الوزارة تستهدف خفض عجز املوازنة ألقل م رصح  

 .%6.7، منوها بأن العجز املستهدف هذا العام يف حدود 2022/2023

ولكن بعد تطبيق   %،12.5االقتصادي كان عجز املوازنة يصل إىل    اإلصالحأنه قبل برنامج   وأوضح 

 .الربنامج اقرتبنا حاليا من الوصول إىل معدالت العجز املحققة عامليا

برنامج التمويل مع صندوق النقد الدويل اشرتط تحقيق نصف يف املائة فائض    أن وأشار معيط إىل   

يتم تحقيق فائض    أن، متوقعا  أويل% فائض  1.46الفتا إىل انه تم تحقيق    ،ورضورة ربطها يف املوازنة  أويل

 .% مبوازنة العام املايل املقبل1.5

السابقة الفتا    األزماتالحالية مثل    األزمة  إدارةعمل عىل  وأضاف أن وزارة املالية بالجهات التابعة ت 

االقتصادي    اإلصالح  إجراءاتمعدل النمو قبل    إناالقتصاد املرصي استطاع امتصاص األزمات حيث    أنإىل  

% ومل يتحول ملعدل �و سالب  3.3% و3.6 النمو إىل   % وخالل أزمة كورونا تراجع معدل  5.6كانت نحو

 .% خالل العام املايل املقبل 5.5% و4.5ا تحقيق معدل �و يرتاوح من كمعظم الدول، متوقع

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://amwalalghad.com/2021/11/08/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/
https://amwalalghad.com/2021/11/08/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/
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  رابعًا: القطاع الخارجي:

 2021% بصادرات الغاز وهو األعىل عـامليـاً بالربع الثالث900أوابك: مرص تحقق �واً  -1

 2021أشهر عام  8 يفمليار دوالر  25.8ة إىل ع الصادرات املرصيا ارتف -2

 2021الصادرات املرصية لفرنسا بالنصف األول عام   يف% ارتفاعاً 43.8اإلحصاء:  -3

 2021ب� مرص واألردن بالنصف األول عام  التجاري% ارتفاعاً بالتبادل  26.2اإلحصاء:  -4

 2021أشهر من  9مليون دوالر صادرات الس�اميك أول   92مواد البناء:  تصديري -5

 2021سبتمرب" –مليون دوالر صادرات الحيل واألحجار الكر�ة خالل "يناير  839 -6

 2021أشهر من  9مليار دوالر أول  1.3قفزة يف صادرات الحديد والصلب لتسجل  -7

 شهور  9ارتفاع يف صادرات مرص من "الغزل واملنسوجات" خالل %  23   -8

 مليون دوالر  330.3: قيمة االستث�رات الفرنسية يف مرص بلغت واإلحصاءالتعبئة العامة  -9

 مليون دوالر خالل أغسطس املايض  224اع الواردات املرصية من الذرة ارتف -10

 شهور  9% خالل  35ارتفاع صادرات مرص من األدوات الصحية  -11

 أشهر 9% خالل  202طفرة بصادرات مرص من األسمنت بنمو  -12

 أشهر 9ل خالل دو  10مليار دوالر قيمة صادرات مواد البناء املرصية لـ  2.9 -13

 دالالت القطاع الخارجي:

 طفرة يف صادرات الغاز الطبیعي املصري

، أن النمو األكرب يف 2021كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي املسال والهيدروج� للربع الثالث   

جاء من جمهورية مصـر العربية التي     2021حجم صـادرات الدول العربية خالل الربع الثالث من عام  

السـابق    1بتصـدير نحو  قامت   العام  الفرتة من  بأنه خالل نفس  بلغت    2020مليون طن، عل� 

مليون طن فقط بسـبب تهاوي األسعار الفورية يف األسـواق العاملية التي مل    0.1الصـادرات نحو  

%، وهو معدل النمو  900تحقق الجدوى االقتصادية للتصدير، لتحقق بذلك �واً عىل أساس سنوي 

  .2021عـامليـاً خالل الربع الثالث من عام األعىل 

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/2021/11/14/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-900-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%8B/5536154
https://www.youm7.com/story/2021/11/14/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-900-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%A7%D9%8B/5536154
https://www.youm7.com/story/2021/11/12/%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-%D8%A5%D9%84%D9%89-25-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5534298
https://www.youm7.com/story/2021/11/12/%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-%D8%A5%D9%84%D9%89-25-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5534298
https://www.youm7.com/story/2021/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-43-8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%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%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5532351
https://www.youm7.com/story/2021/11/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-43-8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%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%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5532351
https://www.youm7.com/story/2021/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-26-2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81/5529587
https://www.youm7.com/story/2021/11/9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-26-2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%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%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81/5529587
https://www.youm7.com/story/2021/11/3/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-92-%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%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%84-9/5518805
https://www.youm7.com/story/2021/11/3/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-92-%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%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%84-9/5518805
https://www.youm7.com/story/2021/11/2/839-%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%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%E2%80%93%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/5518772
https://www.youm7.com/story/2021/11/2/839-%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%AD%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%E2%80%93%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/5518772
https://www.youm7.com/story/2021/11/2/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5518721
https://www.youm7.com/story/2021/11/2/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/5518721
https://www.elfagr.org/4326802
https://www.elfagr.org/4326802
https://www.elfagr.org/4326574
https://www.elfagr.org/4325696
https://www.elfagr.org/4324411
https://amwalalghad.com/2021/11/02/%d8%b7%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%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%a3%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%85%d9%88-202-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-9/
https://amwalalghad.com/2021/11/02/2-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/11/02/2-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
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إىل إعادة تشغيل مجمع اإلسـالة يف دمياط يف شهر     هذا النمو املسـتمر يف حجم الصـادرات يعود  

مليون طن / السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل    5والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية نحو    2021فرباير مطلع  

مليون طن /    7.2ية نحو  سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته اإلنتاج  8لنحو  

 .السـنة

مليون طن من مجمع دمياط ليصـل إج�يل    0.6شهد تصـدير نحو     2021الربع الثالث من عام   

مليون طن، والتي اسـتهدفت    1.6إىل قرابة    2021الصـادرات من املجمع منذ معاودة تشـغيله يف فرباير  

لصـ�، والباقي تم تصـديره إىل إسـبانيا وبلجيكا  عدة أسـواق يف آسـيا يف مقدمتها الهند، وباكسـتان، وا

 والكويت.

بعد    2021من املتوقع أن تحقق مرص رق� قياسيا يف صادرات الغاز الطبيعي املسال بنهاية عام    

اسـتئناف نشـاط التصـدير بهذه الوت�ة العالية بفضـل �و اإلنتاج املحيل بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز  

 ."تها ويف مقدمتها حقل " ظهر" وحقل "أتولواإلرساع بتنمي

  

 

 

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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 أشهر األخیرة. 8زیادة الصادرات املصریة خالل 

أشهر األوىل من العام    8يف الفرتة األخ�ة، حيث شهدت الـ    ، ارتفاعهاالصادرات املرصية واصلت 

 مليار دوالر  25.8الجاري، حيث ارتفعت قيمة الصادرات املرصية ملختلف دول العامل لتسجل 

  25.8إىل    2020عام  األوىل من    8مليار دوالر يف الشهور الـ  18.7ارتفعت الصادرات املرصية من   

 %. 37.8بنسبة ارتفاع بلغت  2021مليار دوالر عام 

الـ   الواليات املتحدة جاءت    8األمريكية عىل رأس قامئة أعىل عرش دول است�اداً من مرص خالل 

مليون دوالر، يليها الهند   544ت مرص لها مليار وأشهر األوىل من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرا

مليون دوالر، ثم    403مليون دوالر، ثم السعودية مليار و  506مليون دوالر، ثم إيطاليا مليار و  524مليار و

مليون دوالر، ثم إسبانيا    986مليون دوالر، ثم الص�    9مليون دوالر، ثم اليونان مليار و  280تركيا مليار و

 مليون دوالر.  732مليون دوالر، وأخ�اً اململكة املتحدة   874دوالر، ثم اإلمارات مليون   937.5

أشهر    8% من إج�يل قيمة الصادرات املرصية خالل الـ  45.7استحوذت الدول العرش األوىل عىل   

 األوىل من العام الجاري. 

لف دول العامل خالل  احتلت منتجات البرتول املرتبة األوىل بقامئة أهم عرش سلع صدرتها مرص ملخت 

مليار دوالر، وجاء يف املرتبة    3.6أشهر األوىل من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مرص منها    8الـ  

مليار دوالر، ثم    1.2مليار دوالر، ثم أسمدة    1.3مليار دوالر، ثم مالبس جاهزة    1.7الثانية البرتول الخام  

مليون دوالر، ثم عجائن ومحرضات    5ائن بأشكالها األولية مليار ومليون دوالر، ثم لد   7فواكه طازجة مليار و

مليون دوالر،    411.5مليون دوالر، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب    683.3غذائية متنوعة  

مليون دوالر،    244.7مليون دوالر، وأخ�اً قضبان وعيدان وزوايا وأسالك من حديد   296.8ثم سجاد وكليم  

 أشهر األوىل من العام الجاري. 8% من إج�يل قيمة الصادرات املرصية خالل الـ 44السلع   ومتثل هذه

  

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/2021/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-25-8-%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1/5533794
https://www.youm7.com/story/2021/11/12/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-651-%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88246-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1/5533673
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  خامسا: القطاع الحقیقي:

 شهور   9مليار جنيه يف    27.5طلعت مصطفى" تحقق أعىل مستوى تاريخي من املبيعات بأكرث من  " .1

 للمواد واملنتجات الكيميائية  السلعي  الصناعيزيادة يف قيمة اإلنتاج    %12 .2

 يف أكتوبر 48.7تراجع مؤرش مديري املشرتيات يف مرص إىل  .3

   % من طاقتها.. وخروج الكث� منها من السوق25املصانع تعمل بـ   الصناعات النسيجية»:» .4

 جنيه للموسم الحايل  820الحكومة توافق عىل تحديد سعر أردب القمح بقيمة  .5

  ستورد% زيادة يف أسعار الفول البلدي وامل  20غرفة القاهرة :  .6

 % ارتفاعاً يف أسعار املوسم الصيفي مع زيادات الخامات والغاز80البس» تتوقع غرفة امل» .7

 مليار دوالر  2.74٪ من فودافون مرص مقابل 55فوداكوم تشرتي  .8

 %15 عضو غرفه التطوير العقاري: توقعات زيادات سعرية للعقارات بنسبة   .9

   دالالت القطاع الحقیقي:

 أکتوبر  يف  48.7تراجع مؤشر مدیري املشتریات يف مصر إلی 

، انخفاضاً طفيفاً خالل  IHS Markit سجل مؤرش مديري املشرتيات الرئييس ملرص، التابع ملجموعة .1

 .، إىل أد� مستوى له منذ مايو املايض 2021أكتوبر 

الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة عىل  .2 أن املؤرش املركب  التقرير،  وأوضح 

  2021نقطة يف سبتمرب    48.9اقتصاد القطاع الخاص غ� املنتج للنفط، تراجع من  ظروف التشغيل يف  

 .نقطة يف شهر أكتوبر املايض 48.7إىل 

وأشار التقرير إىل أن القطاع الخاص املرصي غ� املنتج للنفط واجه اتساعاً يف أزمة سالسل التوريد   .3

قوي يف اإلنتاج وزيادات يف كل من  يف شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات اإلنتاج إىل انك�ش  

 .سنوات 3التكاليف وأسعار املنتجات هي األكرث حدة يف فرتة تزيد قليالً عىل 

شهراً، عىل الرغم من أن االنتعاش املستمر يف    17وأشار إىل تراجع مبيعات التصدير بأرسع وت�ة يف   .4

 .املبيعات املحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبياً 

التقرير بأنه كانت هناك مخاوف متزايدة ب� الرشكات من أن اضطراب اإلمدادات  ونوه   .5

سوف يشتد يف األشهر املقبلة، ويحتمل أن يحد من االنتعاش االقتصادي، ما يؤدي إىل انخفاض كب�  

 .يف توقعات اإلنتاج بعد املستوى القيايس املسجل يف شهر سبتمرب

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/2021/11/14/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86/5536328
https://www.youm7.com/story/2021/11/7/12-%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%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D9%89-%D9%84%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%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/5525923
https://www.elfagr.org/4321192
https://www.youm7.com/story/2021/11/14/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86/5536328
https://amwalalghad.com/2021/11/10/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad/
https://amwalalghad.com/2021/11/09/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-20-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://amwalalghad.com/2021/11/03/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-80-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8b-%d8%a8%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/11/10/%d9%81%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-55%d9%aa-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-2-74-%d9%85/
https://amwalalghad.com/2021/11/12/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://amwalalghad.com/2021/11/12/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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و  .6 اإلمدادات  نقص  مع  أنه  التقرير  من  وذكر  مشرتياتها  الرشكات  رفعت  الشحن،  تأخ�ات  توسع 

مستلزمات اإلنتاج للشهر الثالث عىل التوايل خالل شهر أكتوبر، ك� واجهت الرشكات ارتفاعاً حاداً  

 يف أسعار املشرتيات، مع ارتفاع أسعار املعادن والبالستيك والتغليف ومواد البناء

، ما أدى إىل زيادات  2018هو األرسع منذ أغسطس    ولفت إىل أن معدل تضخم أسعار املشرتيات كان  .7

 .هي األكرث حدة يف كل من تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار املنتجات خالل نفس اإلطار الزمني

  

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: أخرى 

 ف إنفو جرا؟ 2020مرص عام   يفكيف تراجعت حوادث القطارات  .1

 2020مرص عام   يفتراجع بحوادث الطرق 28.9 % .2

 سنوات 5تطورات مؤرشات االقتصاد خالل  .3

 تراجع حوادث القطارات يف مرص .4

 دالالت أخرى:

 الف حادثة طریق يف العام املاضي  56

كب�    تراجع  حديثة،  بيانات  عام    يفكشفت  بنهاية  الطرق  حوادث  عدد  2020عدد  بلغ  حيث   ،

%،  28.9برتاجع بلغت نسبته    2019ثة عام  حاد   904ألف و   79حادثة، مقابل    789ألف و  56اإلصابات نحو  

 وفقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

حصل "اليوم السابع"، عىل نسخة منها، أن شهر يناير كان أعىل شهور السنة    التيورصدت البيانات    

 إصابة بين� كان شهر يونيو هو   495آالف و  6من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عددها  

 .2020إصابة عام  282آالف و 3أقل الشهور من حيث عدد اإلصابات، حيث بلغ عددها 

وتبقى مرشوعات الطرق أحد العالمات البارزة ضمن خطة املرشوعات القومية التي تتبناها الدولة    

ال  يف السنوات األخ�ة، ملا متثله من رشاي� للتنمية، ولذلك تعمل الدولة عىل إحداث نقلة نوعية يف مج

إنشاء وتطوير شبكة الطرق عىل مستوى الجمهورية للوصول مبستوى جودة الطرق إىل املقاييس العاملية،  

،  االقتصاديواألنفاق املختلفة داخل وخارج املحافظات، م� يؤثر إيجابيا عىل النمو    الكباريوأيضا إنشاء  

مجاالت األنشطة   يفة االستث�ر  وتسي� حركة النقل وخفض معدالت الحوادث، وسيولة املرور وتشجيع حرك

 املختلفة عىل مستوى الجمهورية. 

ألف    149.9أطوال شبكة الطرق "املرصوفة والرتابية" عىل مستوى الجمهورية    إج�يل بلغ    

ألف   101.5أطوال شبكة الطرق املرصوفة عىل مستوى الجمهورية  إج�يلبلغ 2019/2020كم عام 

ألف كم    48.5شبكة الطرق الرتابية عىل مستوى الجمهورية  أطوال   إج�يلبلغ  2019/2020كم عام  

 .2019/2020عام 

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/2021/11/12/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81/5532639
https://www.youm7.com/story/2021/11/5/28-9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5522074
https://www.youm7.com/story/2021/11/5/28-9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5522074
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 % زیادة يف قیمة اإلنتاج الصناعي السلعي15

  السلعي   الصناعيأظهرت النرشة السنوية لإلنتاج الصناعي والسلعي، أن القيمة اإلج�لية لإلنتاج  

بنسبة زيادة    2017/2018مليار جنيه عام    262.7، بين� كانت  2018/2019مليار جنيه عام    303.5بلغت  

 .% نتيجة زيادة املبيعات وارتفاع األسعار15.5بلغت 

أهم نتائج النرشة وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وفقا    وكانت 

 ملا ييل: 

  262.7، مقابل  2018/2019مليار جنيه عام    303.5لهذا العام    السلعي  الصناعي  نتاجاإل بلغت قيمة   

 .% بسبب زيادة املبيعات وارتفاع األسعار15.5  بنسبة زيادة بلغت 2017/2018مليار جنيه عام 

مليار جنيه    3مقابل   2019/  2018مليار جنيه عام    2.9بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسيج واملالبس   

 3.8بنسبة انخفاض قدرها  2017/2018عام 

       

 تراجع حوادث القطارات خالل العام املاضي

رصدت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تطور الرتاجع الذي شهدته حوادث   .1

حادثة    1442حادثة، مقابل    898، حيث سجل إج�يل عدد حوادث القطارات  2020القطارات عام  

  %.37.7نخفاض بلغت بنسبة ا 2019عام 

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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وتش� بيانات جهاز اإلحصاء باإلنفوجراف تطور تراجع حوادث القطارات واملتوف� واملصاب� خالل   .2

 ، وفقا ملا ييل: 2020وحتى  2016الفرتة من 

املتوف�   .3 عدد  إج�يل  عام    296وبلغ  مقابل  2020متوىف  عام    525،  انخفاض    2019متوفيا  بنسبة 

بنسبة انخفاض    2019مصابا عام    889مقابل    2020مصابا عام    525ب�  %، ك� بلغ عدد املصا 43.6

نسمة) بين� بلغ   10000(حادثة /    0.09%، وبلغ معدل حوادث القطارات بالنسبة للسكان  40.9

، وبلغ معدل قسوة حوادث  2020(حادثة / مليون راكب) عام    2.9املعدل بالنسبة لعدد الركاب  

 .2019متوىف عام  59.1بين� كان  2020متوفيا عام  56.4مصاب)   100القطارات (متوىف / 

 

\ 

  

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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 "نفوجراف"إسنوات   5تطورات مؤشرات االقتصاد خالل 
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