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 أومیکرون یعمق جراح البورصة املصریة 

 ملیون دوالر قرضا ملصر 360البنك اآلسیوي لالستثمار یقر  

 2021شهور من   8% يف تحویالت العاملین بالخارج خالل أول 10.4ارتفاع   

الخصخصة یلع األبواب: التوسع يف برنامج الطروحات للشرکات   

 بالبورصة.. خالل األشهر املقبلة 

تتلقی    األجنبیة    5.9مصر  االستثمارات  من  فقط  دوالر  ملیار 

 2020املباشرة يف عام  

 

 فی هذا العدد: 

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي
 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

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

 تمهید:

- 16/11 خالل الفرتة ما ب�  ودالالت هذا التطوراملرصي   االقتصادييتناول التقرير أهم تطورات املشهد 

 ، وذلك عىل النحو التايل: 30/11/2021

 : قتصادیةأهم التطورات اال 

 املالیة   التطوراتأوًال: 

 16/11 مليار جنيه بختام جلسة منتصف األسبوع 9.9البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد  -1

 17/11 مليار جنيه يف ختام التعامالت 3.6البورصة تتفاعل مع اجت�ع الرقابة املالية.. وتربح  -2

 18/11 مليار جنيه خسائر سوقية 3.1تراجع مؤرشات البورصة بجلسة نهاية األسبوع.. و -3

 21/11  ملؤرشات البورصة املرصية بختام تعامالت أوىل جلسات األسبوع ج�عيتراجع  -4

 22/11 مليار جنيه مكاسب سوقية 6.4و، ملؤرشات البورصة بجلسة االثن�  ج�عيرتفاع ا -5

 23/11   مليار جنيه يف ختام التعامالت  5.1صعود ج�عي للمؤرشات ومكاسب سوقية تصل إىل   -6

 24/11 تهبط باملؤرش الرئييس للبورصة يف ختام التعامالت  مبيعات "املرصي�" -7

 25/11 مليار جنيه مكاسب سوقية بالبورصة يف ختام أخر جلسات األسبوع 6.7 -8

 29/11 أداء مؤرشات البورصة يف ختام التعامالت عىلالتباين يسيطر  -9

 30/11 مليار جنيه بختام التعامالت 6.9إىلمكاسب سوقية تصل  -10

 

 املالیة  التطورات دالالت

ي محفزات  أل  بتستجيال  ، حتي أضحت  نوفمربتواصل نزيف البورصة املرصية خالل شهر   .1

 . )  والثقة السيولةلتداول وه� ( نظرا لغياب أساسيات ا

جائحة كورونا نظرا  ك� هو الحال منذ بداية    يتحرك يف اتجاه عريض تام    املؤرش الرئييسال يزال  

ذلك   وتأث�  املستمر  األجانب  بيع  أوله�   ) األفراد    عىللسبب�  قدره  وثانيه�، عدم   عىلاملؤرش 

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/4329819
https://www.elfagr.org/4329819
https://www.elfagr.org/4330432
https://www.elfagr.org/4330432
https://www.youm7.com/story/2021/11/18/%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-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%883-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5542857
https://www.youm7.com/story/2021/11/18/%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-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%883-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5542857
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5546866
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5546866
https://www.youm7.com/story/2021/11/22/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%886-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5548365
https://www.youm7.com/story/2021/11/22/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%886-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5548365
https://www.elfagr.org/4334452
https://www.elfagr.org/4334452
https://www.elfagr.org/4335214
https://www.elfagr.org/4335214
https://www.elfagr.org/4335885
https://www.elfagr.org/4335885
https://www.elfagr.org/4338479
https://www.elfagr.org/4338479
https://www.elfagr.org/4339250
https://www.elfagr.org/4339250
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ولكن متاسك سهم التجاري صاحب أكرب   بذلك املؤرش لكرثه عدد أسهمها )،  املقيدةالرشكات    عىل  السيطرة

  كب�.حد  إىل متاسك املؤرش الثالثيني عىلوزن نسبي باملؤرش حافظ 

للوصول إىل ذلك ال بد من توافر أهم   تحتاج إىل    البورصة  .2 أخري،  محفزات كب�ة إلنعاشها مرة 

املستثمرين إليها    ثقة الرشوط وهي ضخ سيوله بالبورصة يف هذا التوقيت وبالتدريج سوف ترجع  

  البورصةووضع أهم معاي� 

مقارنة    أقلبوت�ة    كرون كانتي من املالحظ أن وت�ة انخفاض البورصة املرصية بسبب املتحور أوم .3

العربية،   تأثرا يف حال األزماتالرغم    عىلبالبورصات  األكرث  ذلك  ،  من كونها  معاناتها    إىل ويعود 

 . انخفاض للتداوالت وعدم االستجابة للمحفزات الشديدة خالل الفرتة املاضية، من

%،  ٧ال تتجاوز  ي، حيث  رص السوق امليف    األجانباملتعامل�  قلل من الوت�ة كذلك ضعف حصة   .4

اتخاذ الهيئة    إىل  باإلضافةضعيف،    التأثر  ولذلك كانوسلوكياتهم متيل إىل البيع منذ بداية العام،  

 . من ينايرية بدا  به الهامش والذي سيتم العمل  لقرار تخفيض نسب

املتعامل�    اتقاءذلك تسبب يف    أن  الرغم من انخفاض قيم التداول إال  عىل أنه    عموما �كن القول .5

سهم  املتعامل� العرب نحو األ  همن املالحظ توجه  نأ خفاضات الحادة والخسائر الفادحة، ك�  رش االن

والتجزئة   كالتأم�  م�    واالستهالكالدفاعية  واملرشوبات،  أد  أدىواألغذية  تصدر  تلك  إىل  اء 

وارتفاع   للمشهد  بالنسبة  أالقطاعات  التي  و االتد  خالل  القصوىسهمها  عن   اإلعالنقبت  أعالت 

 .املتحور الجديد

امل .6 الجديدمن  املتحور  أزمة  تكون  أن  وال  توقع  دلتا  املتحور  مع  ك� حدث  استفاقت  ذمؤقتة  ي 

األزمات وأوجدت حلول تحد من عمق األزمة وتأث�ها    عىل   اعتادت  فاألسواقرسيعا،    همن   األسواق 

سيجذب املتعامل� ممن لديهم سيولة لالستفادة من الفرص   األسهمتد� أسعار    أناملستمر، ك�  

 تصنع الرثوات.  األزماتاملتاحة تطبيقا ملقولة عند 

  

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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  :النقديالقطاع  ثانیًا:

 2020/2021ميزانيةيف  مليون جنيه فائض  183مليارات و 3الربيد يحقق  -1

 2020مليار دوالر من االستث�رات األجنبية املبارشة يف عام   5.9 تتلقي مرص  -2

 ا ملرصقرضمليون دوالر  360البنك اآلسيوي لالستث�ر يقر  -3

 "ه�ميس" تتحول إىل بنك شامل بعد إمتام صفقة "االستث�ر القومي " -4

 2021شهور من   8% يف تحويالت العامل� بالخارج خالل أول 10.4البنك املركزي: ارتفاع  -5

 % مقابل خدمات عمليات التداول بالبورصة20الرقابة املالية” يوافق عىل خفض “ -6

 2020/  2019% خالل  5.6ر قيمة متحصالت النقد األجنبي بنمو  مليار دوال  128.9اإلحصاء»:  » -7

 دالالت القطاع النقدي:

 2021شهور من  8ارتفاع تحویالت املصریین العاملین بالخارج خالل أول 

  8ارتفاع تحويالت املرصي� العامل� بالخارج خالل أول    يف بيان صحفي عن  كشف البنك املركزي .7

 .% عىل أساس سنوي 10.4بنسبة  2021شهور من 

املركزي  وأضاف .8 التحويالت خال،  البنك  إج�يل  أغسطس  إن  إىل  يناير  الفرتة  إىل  2021ل  ، وصلت 

 .2020س أغسط - مليار دوالر عن الفرتة يناير 2.0مليار دوالر بزيادة قدرها نحو  21.4مستويات 

جاء هذا بعدما أعلن البنك املركزي ارتفاع تحويالت املرصي� بالخارج نهاية شهر أغسطس بنسبة   .9

مليار دوالر عن شهر أغسطس من    2.4مليار دوالر مقارنة    2.7% عىل أساس سنوي لتصل إىل  11.6

 .2020عام 

ارتفعت   .10 بالخارج  العامل�  تحويالت  ال13.2وكانت  بنهاية  أساس سنوي  املايض % عىل  املايل  عام 

 .مليار دوالر مسجلة إىل مستويات يف تاريخها 31لتصل إىل  2021- 2020

 تحول املجموعة املالیة "هیرمیس" إلی بنك شامل 

 التحول إىل بنك شامل يف السوق املرصي، فضالً ة ه�ميس القابضة،  أعلنت املجموعة املالي .1

 .عن كونها بنك االستث�ر الرائد باألسواق الناشئة واملبتدئة

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/2021/11/25/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88183-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5552628
https://www.youm7.com/story/2021/11/25/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88183-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5552628
https://www.youm7.com/story/2021/11/25/124-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5551713
https://www.youm7.com/story/2021/11/25/124-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5551713
https://www.elfagr.org/4334238
https://www.elfagr.org/4331051
https://www.elfagr.org/4331051
https://www.elfagr.org/4330979
https://www.elfagr.org/4330979
https://www.elfagr.org/4330324
https://www.elfagr.org/4330324
https://amwalalghad.com/2021/11/27/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-128-9-%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-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://amwalalghad.com/2021/11/27/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-128-9-%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-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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، والذي  (aiBANK) % يف بنك االستث�ر العريب51حصة   بعد إمتامها صفقة االستحواذ عىل جاء هذا .2

اعتربته املجموعة مبثابة أحد املحاور االسرتاتيجية نحو الدخول يف قطاع الخدمات املرصفية الواعد  

 . يف السوق املرصي

قالت املجموعة يف بيانها، "مبوجب هذه الصفقة، سوف تتوىل املجموعة املالية ه�ميس القابضة  و  .3

، مع استحواذ صندوق مرص الفرعي للخدمات املالية والتحول  (aiBANK)قيادة بنك االستث�ر العريب

، الرشيك البارز للمجموعة  يداالرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مرص السي

  ."٪ يف البنك25الية ه�ميس القابضة، عىل حصة قدرها امل

يعد   (aiBANK) إمتام االستحواذ عىل حصة األغلبية يف بنك االستث�ر العريبالبيان أن    وأضاف    .4

يف مواجهة التقلبات الدورية   ية مؤسسية قوية للمجموعة تساعدمبثابة خطوة أخرى نحو بناء بن

إمكانية التضافر ب� مختلف قطاعات الرشكة لتقديم باقة شاملة من  ألسواق رأس املال وتعزيز  

  املنتجات والخدمات لعمالئنا.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الرشكة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها أمثر عن تنمية تواجدها   .5

ص يعيشون دولة م� يتيح لها القدرة عىل تقديم خدمات مالية ألكرث من مليار شخ  13املبارش يف  

 حول العامل.   اً و�ارسون أع�لهم يف مجموعة من أرسع األسواق �و 

إىل أن إضافة الخدمات املرصفية إىل خدماتنا التي نقدمها يف السوق املرصي يؤكد عىل قدرة  اً مش�  .6

التي   املميزة  التجارية  والعالمات  التابعة  رشكاتها  خالل  من  القابضة،  ه�ميس  املالية  املجموعة 

 .ها املجموعة، عىل تزويد عمالئها بحلول متكاملة من الخدمات املالية من خالل منصة واحدةمتتلك 

بنك   .7 من  التحول  يف  املاضية  القليلة  السنوات  يف  القابضة  املالية ه�ميس  املجموعة  نجحت  وقد 

استث�ر رائد يف أسواق الرشق األوسط وش�ل إفريقيا إىل منصة مرصفية شاملة لتقديم الخدمات  

عن كونها منصة رائدة يف تقديم خدمات بنوك االستث�ر يف األسواق    ملالية يف السوق املرصي، فضالًا

الناشئة واملبتدئة وتضم تحت مظلتها مجموعة متكاملة من أبرز العالمات التجارية الرائدة. واليوم،  

سواق التي تعمل  تقدم الرشكة لعمالئها من املستثمرين األفراد والرشكات واملؤسسات يف مختلف األ

بها خدمات تشمل الوساطة يف األوراق املالية، والخدمات االستشارية، وكذلك البحوث، باإلضافة 

ق حيث نقوم باالستث�ر يف الطاقة  يداإىل العديد من الحلول االستث�رية التي تشمل إدارة الصن

�ل إفريقيا واألسواق  ، واألسهم العامة يف أسواق الرشق األوسط وش(Vortex Energy) املتجددة

 ، والرشكات الناشئة (EEF م املرصييعلصندوق الت) ميعل، وقطاع الت (FIM و EFG Hermes) املبتدئة

(EFG EV Fintech).  تكنولوجيا املرصي  السوق  يف  لعمالئها  الرشكة  تقدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

(ڤاليو)، والتمويل متناهي الصغر (تنمية)،      BNPLاً الخدمات املالية للرشاء اآلن والدفع الحق

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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والتأج� التموييل والتخصيم (املجموعة املالية ه�ميس للحلول التمويلية)، والتأم� (كاف تكافل)،  

واملدفوعات اإللكرتونية (بيتابس مرص)، والتمويل العقاري (بداية)، باإلضافة إىل باقة شاملة من  

 ).  aiBANK(بنك االستث�ر العريب من خالل اً رشكة قريبخدمات التوف� والتمويل ستقدمها ال

 :العامة املالیةثالثا: 

 أشهر 4 يف مليار جنيه  1.5املالية: حصيلة الرضائب العقارية من املبا� ومتأخرات األطيان  -1

 رشكة ُمصدرة حتى اآلن  2500جنيه لـ  مليار 30املالية: رصف  -2

 كات بالبورصة.. خالل األشهر املقبلة برنامج الطروحات للرش  يفاملالية: التوسع  -3

 %7.6ونستهدف الوصول إىل  املايض% العام 7.4وزير املالية: تراجع عجز املوازنة إىل  -4

 أعوام 6خالل % 5.1املالية: عجز املوازنة ينخفض  -5

 مخصصة األطفال 19/20م لعام يعلالت موازنة % من 71مليار جنيه..  93.5بقيمة  -6

 أشهر 4مليار جنيه خالل  530.7% وتسجل .616مرصوفات مرص ترتفع  -7

 :دالالت املالیة العامة

 % 7.6ونستهدف الوصول إلی  املاضي% العام 7.4تراجع عجز املوازنة إلی 

% من الناتج  2العامل بنسبة    يفإن مرص استطاعت تسجيل ثا� أكرب فائض أوىل    ،وزير املالية  رصح .1

، 2014  –  2013  املايلالعام    يف%  3.5  ، مقارنة بعجز أويل2019  –  2018  املايلخالل العام    املحيل

بنسبة    يفواستمرت   «الجائحة»  رغم  أوىل  فائض  العام  1.8تحقيق  خالل    2020-2019  املايل% 

%،  1.5  الحايل  املايل ، ونستهدف خالل العام  املايض  املايل العام    يف   الناتج املحيل  إج�يل% من  1.46و

 عىل املدى املتوسط املحيل  �يلاإلج%من الناتج 2و

% خالل  7.4إىل    2016  –  2015  املايلالعام    يف%  12.5وأضاف معيط إىل تراجع عجز املوازنة من   .2

% عىل 5.5من    أقل% و 6.7إىل    الحايل  املايل، ونستهدف النزول خالل العام  2021-2020  املايلالعام  

 .املدى املتوسط

% والدول الكربى  17وأكد الوزير ارتفاع متوسط املديونية العاملية للدول الناشئة بنحو   .3

للناتج  20بنحو   الدين  نسبة  بين� شهدت  «الجائحة»،  رغم    املحيل% خالل  زيادة طفيفة  ملرص 

%  91تتبناها مرص، حيث بلغ معدل الدين نحو    التيالسياسات التنموية التوسعية غ� املسبوقة  

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/2021/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%86-1-5/5549639
https://www.youm7.com/story/2021/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%80-2500-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89/5549317
https://www.youm7.com/story/2021/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/5539200
https://www.elfagr.org/4334975
https://www.elfagr.org/4334975
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6-5-1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-6-%d8%a3%d8%b9/
https://www.elfagr.org/4334194
https://almalnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-16-6-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-530-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae/
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، وهو معدل يقل عن املسجل لبعض الدول األوروبية، ونستهدف  2021-2020  املايل لعام  بنهاية ا

 .2024يونيه  يف% 85% بحلول يونيه املقبل؛ ليصل إىل 89.9إىل  املحيلخفض معدل الدين للناتج  

اسرتاتيجية متوسطة املدى؛ من أجل الحفاظ عىل املسار النزوىل لخدمة   ي وتسعى الحكومة إىل تبن .4

% خالل موازنة 32، ونستهدف  2021يونيو    يف%  36إىل    2020% بنهاية  40تراجعت من    التيالدين  

 2017عام قبل يونيو    1.3من    أقل إطالة عمر الدين من    يف ، وقد نجحت الحكومة  الحايل   املايل العام  

إىل    وصوالً  الحايل  املايل العام    يفعام    3.8، ومن املستهدف الوصول إىل  2021يونيو    يفعام    3.4إىل  

 .السنوات املقبلة يفسنوات  5

نستهدف فيها    التيوأوضح أننا ألول مرة بالدول الناشئة تضع مرص اسرتاتيجية اإليرادات املتوسطة   .5

سنوات من خالل العمل عىل تعظيم   4  يف  املحيل% من الناتج  2رضيبية بنسبة  زيادة اإليرادات ال

غ�   االقتصاد  دمج  واستيالرسمياالقتصاد    يف  الرسميجهود  الرضيبية،  القاعدة  وتوسيع  اء  ف، 

مستحقات الخزانة العامة، ومن املقرر االنتهاء من ربط قواعد بيانات الرضائب والج�رك قبل نهاية  

 .العام املقبل

أشهر من العام املالي    4% خالل أول  16.6  بنسبةمصروفات الدولة املصریة  ارتفاع  

 الحالي

أوضحت وزارة املالية أسباب ارتفاع املرصوفات خالل هذه الفرتة، الفتة إىل استمرار الحكومة يف إعادة 

الت يف  واالستث�ر  االجت�عي  اإلنفاق  بزيادة  واالهت�م  العام  اإلنفاق  أولويات  البرشية  ترتيب  نمية 

للمواطن� املقدمة  والخدمات  التحتية  البنية  هناك    .وتطوير  إن  الوزارة  زيادة    5وقالت  أدت  بنود 

 :ها إىل النمو يف املرصوفات جاءت كالتايليعلاإلنفاق 

% ليصل إىل 10.2مليار جنيه، بنسبة    11.2ارتفاع اإلنفاق عىل األجور وتعويضات العامل� بنحو   .1

 .جنيهمليار  120.7

بنحو   .2 والخدمات  السلع  رشاء  عىل  اإلنفاق  ليسجل    9.2زيادة  جنيه،  جنيه.    79.1مليار  مليار 

إىل    واإلنفاق لتصل  التموينية  السلع  دعم  املخصص ملساهمة   17.2عىل  واإلنفاق  مليار جنيه، 

ايا عىل مز   واإلنفاقمليار جنيه،   45مليار جنيه، لتسجل    10.5ق املعاشات بنحو  يداالخزانة يف صن

 .مليار جنيه  6.7األمان االجت�عي (متضمن الدعم النقدي لربنامجي تكافل وكرامة) بنحو 

مليار    57.2% لتصل إىل  4.9مليار جنيه، بنسبة    2.6زيادة االتفاق عىل االستث�رات بنحو   .3

 .مليار جنيه 10.7مليار جنيه ليسجل  5.4جنيه، زيادة اإلنفاق عىل رشاء املعدات بنحو 

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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اإل  .4 بنحو  ارتفاع  االجت�عية  الح�ية  بنسبة    27.3نفاق عىل  إىل  16مليار جنيه،  مليار    %197.7 

مليار جنيه، وزيادة اإلنفاق عىل    34.5% ليسجل  39.3بنحو   جنيه، وارتفاع اإلنفاق عىل الصحة

 .مليار جنيه   61% إىل مستوى 20.2م بنسبة يعلالت

  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 مليار دوالر1.1ارتفاع صادرات مرص من الغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلية إىل  -1

 2021أشهر عام  9 يف% ارتفاعا بقيمة صادرات مرص لدول الكوميسا  32.4اإلحصاء:  -2

 2021أشهر األوىل من عام  10معدالت الصادرات املرصية خالل الـ يفزيادة % 24  -3

 2021ن يناير / سبتمرب ب� مرص ودول حوض النيل م التجاريزيادة التبادل % 26.3 -4

 2020% خالل 20صادرات الكوميسا بنسبة  إج�يلمرص تستحوذ عىل النصيب األكرب من  -5

 2020مليون دوالر حجم التبادل التجاري ب� مرص وزامبيا خالل  15،1وزيرة الصناعة:  -6

 أشهر 7مليون دوالر حجم التبادل التجاري ب� مرص والبحرين يف   552وزيرة الصناعة:  -7

مليار    20.503إىل    2021شهور األوىل من    8اإلحصاء : صادرات مرص غ� البرتولية ترتفع يف الـ -8

 دوالر

 :الت القطاع الخارجيدال

 ملیار دوالر   1.1ارتفاع صادرات مصر من الغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلیة إلی  

للغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلية عن ارتفاع صادراته  خالل الفرتة من   يأعلن املجلس التصدير

مليون دوالر خالل    872مليون دوالر مقارنة بنحو    120% لتبلغ مليار و28سبتمرب) بنسبة    -(يناير  

 .  2020نفس الفرتة من العام السابق 

لتخفيف التدريجي إلجراءات اإلغالق  وأرجع املجلس يف بيان له الزيادة إىل العديد من العوامل منها ا

 معدالت الحصول عىل اللقاحات املختلفة للحد من تفيش الوباء.  وارتفاع باألسواق الرئيسية، 

وأضاف بالنظر إىل متغ�ات سالسل التوريد العاملية، وتوجه كبار املستوردين اىل تنوع مورديهم  

القريبة    واالعت�د الدول  عىل  التوريد،   استمرارلض�ن    nearshoring  جغرافيااألكرث  واستقرار 

أصبحت مرص مبوقعها  الجغرايف املتميز ومتتعها بالعديد من االتفاقيات التجارية من أكرث الوجهات  

 الجاذبة للمستوردين وللمستثمرين األجانب أيضا.

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/2021/11/24/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-1/5551211
https://www.youm7.com/story/2021/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-32-4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89/5549354
https://www.youm7.com/story/2021/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-32-4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89/5549354
https://www.youm7.com/story/2021/11/22/24-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5547999
https://www.youm7.com/story/2021/11/22/24-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/5547999
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/26-3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%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%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84/5546487
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/26-3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%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%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84/5546487
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%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%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5546404
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%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%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5546404
https://www.elfagr.org/4334242
https://www.elfagr.org/4334242
https://almalnews.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-552-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81/
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%  23  حقق قطاع "الغزل و املنسوجات" زيادة بنسبة    الحايلشهور من العام    9وأشار إىل أنه خالل  

،منوها بأن صادرات" األقمشة" ارتفعت  2020  يفمليون دوالر    539مليون دوالر  مقابل    662مسجال   

مالي� دوالر مبعدل   210مليون دوالر، يليها قطاع "الغزول والخيوط" مسجلة    267% لتبلغ   17بنحو  

مليون   85ف" بإج�يل  مليون دوالر، يليها قطاع "األليا  100%، ثم "املنسوجات التقنية" بقيمة  37�و  

 دوالر. 

% من إج�يل صادرات قطاع الغزل 32املركز األول بنسبة    يفوعىل مستوى األسواق الرئيسية، تأىت تركيا  

 واملنسوجات يليها إيطاليا، الجزائر، السعودية، أملانيا، تونس ثم نيج�يا واألردن.  

مليون دوالر خالل   458% بواقع   38صادراته بنسبة وفي� يخص قطاع" املفروشات املنزلية" ارتفعت 

، وتصدر قطاع"  2020عن نفس الفرتة من    مليون دوالر  333مقابل    2021الفرتة من يناير إىل سبتمرب  

 مليون دوالر.   342% بواقع   50السجاد" قامئة أكرث املنتجات �و بنسبة 

ة  يداملانيا االتحأ أنها اململكة السعودية،     وحول أهم الدول املستوردة للمفروشات املرصية أشار املجلس

 .إيطاليا األمريكية الواليات املتحدة  

أنه سيتم   إىل  أشار  لزيادة صادراته  املقبلة  الفرتة  املجلس خالل  بخطة   يتعلق  بعثة    استقداموفي� 

والذي يقوم بتنفيذه   G-TEXمشرتي� من تونس  يف ديسمرب املقبل، ضمن أع�ل املرشوع التنموي  

الدولية   التجارة  التصدير   ITCمركز  املجلس  مع  من    يبالتعاون  أكرث  مستوردي   15تضم  من  رشكة 

 رشكة مرصية ُمصدرة.  25الغزول واألقمشة مبختلف أنواعها لعقد لقاءات العمل الثنائية مع 

الـ يف  ترتفع  البترولیة  غیر  مصر  صادرات   : من    8اإلحصاء  األولی  إلی    2021شهور 

 الرملیار دو  20.503

شهور األوىل من العام   8شهد حجم التبادل التجاري ب� مرص و جميع دول العامل ارتفاعاً كب�اً يف ال

 . 2020مليار يف الفرتة املقابلة من  65.357مليار دوالر مقابل  80.276الجاري ليسجل نحو 

العامة واإلحصاء صعود إج�يل وأظهرت نرشة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة  

مليار دوالر يف الفرتة من يناير إىل أغسطس املاضي� مقابل    25.803قيمة الصادرات املرصية إىل نحو  

 مليار يف الفرتة املقابلة من العام املايض.  18.732

السابقة  إىل نحو   املقارنة  الواردات يف فرتة  قيمة  أيضاً  ازدادت  دوالر مقابل  مليار    54.473ك� 

 مليار. 46.625

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

الجاري العام  من  األوىل  شهور  الث�نية  يف  املرصية  الصادرات  حركة  صعيد  بيانات    ؛وعىل  أظهرت 

مليون دوالر يف فرتة املقارنة    727مليار مقابل    1.713ارتفاع صادرات البرتول الخام إىل نحو    “اإلحصاء”،

 .السابقة

مليار يف الفرتة    1.136مليار دوالر مقابل    3.560البرتول مسجلة نحو  ك� صعدت صادرات منتجات  

عنها الحديث  نحو    ،السابق  إىل  املرصية  البرتولية  غ�  الصادرات  قيمة  أيضاً  مليار    20.530وازدادت 

 .مليار دوالر يف فرتة املقارنة السابق ذكرها 16.869مقابل 

 

 الواردات 

شهور األوىل من العام الجاري    8رص من البرتول الخام يف الـ  وعىل الجانب اآلخر، تراجعت واردات م

 . مليار دوالر يف الفرتة املقابلة من العام املايض 2.488مليار مقابل  2.356إىل نحو 

الـ  3.775لكن ارتفعت واردات منتجات البرتول إىل نحو   شهور األوىل من العام الجاري    8  مليار يف 

 .الفرتة املقابلة من العام املايض مليار يف  1.492مقابل 

مليار    42.645مليار مقابل    48.342وقفزت قيمة واردات مرص من املنتجات غ� البرتولية لتسجل نحو  

 .يف فرتة املقارنة السابقة 

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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سبب ارتفاع صادرات البرتول ومنتجاته نتيجة زيادة الطلب العاملي عىل منتجات الطاقة يف ضوء اتجاه  

إل يدااالقتص كوروناات  ف�وس  ملواجهة  االحرتازي  إغالقها  بعد  الفتح  ارتفعت    ، عادة  أيضاً  وباملثل 

 .تالواردا

  خامسا: القطاع الحقیقي:

 %64بنسبة �و    21/ 22مليار جنيه استث�رات "السياحة واآلثار" عام    8.5التخطيط:   -1

 2019 يفالدولة  أرايضنة اسرتداد مليار جنيه حصيلة لج 8.1 :التخطيط -2

 2021٪ خالل الربع الثالث لعام  7.5جهاز اإلحصاء: معدل البطالة  -3

الربع األول من العام   يف  9.8يرتفع إىل %  املرصيوزيرة التخطيط: معدل �و االقتصاد   -4

 الجاري  املايل

   دالالت القطاع الحقیقي:

 2021سبتمبر) لعام   -نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (یولیو 

اليوم واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  للربع     أعلن  العاملة  القوى  بحث  نتائج  الثالثاء 

٪ من إج�يل قوة العمل  7.5   ، حيث بلغ معدل البطالة2021سبتمرب) لعام    - الثالث (يوليو  

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/2021/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-22/5555028
https://www.youm7.com/story/2021/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-22/5555028
https://www.youm7.com/story/2021/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-8-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/5551054
https://www.youm7.com/story/2021/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-8-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/5551054
https://www.youm7.com/story/2021/11/16/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-7-5-%D9%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/5539247
https://www.youm7.com/story/2021/11/16/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-7-5-%D9%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/5539247
https://almalnews.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%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/
https://almalnews.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%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/
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السابق والربع     ال من الربعك   , ٪عن2    قدره   وبارتفاع  2021الربع السابق من عام    يف   ٪7.3مقابل  

 .امل�ثل من العام السابق 

 :أوالً: قوة العمل (وتشمل املشتغلون واملتعطلون)

 2021مليون فرد حجم قوة العمل خالل الربع الثالث لعام  29.380

مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة  29,115مليون فرد مقابل    29,380سجل تقدير حجم قوة العمل  -

 16,193الريف    يفمليون فرد بين� بلغت    13,187الحرض    يفوقد بلغت قوة العمل     , ٪9دارهامق   ارتفاع

مليون فرد بين� بلغت لإلناث  24,277مليون فرد. أما عىل مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور

 .مليون فرد5,103

سوق العمل    إىل  تدفق الخريج� الجدد خالل شهري (أغسطس وسبتمرب)  إىل  االرتفاعويرجع سبب ذلك    -

   زيادة قوة العمل إىل أدى زيادة املتعطل� يف هذا الربع م� إىل أدىحيث 

  :: املتعـطلون ثانيا

املتعطل�   • عدد  بنسبة  2,211سجل  متعطل  من7,5مليون  (  إج�يل   ٪  العمل  مليون  1,430قوة 

ألف   96قـدره    بارتفاع  2021الربع الثا�    يفمليون متعطل  2,115ألف إناث) مقــابـل    781،ذكور

ألف متعطل عن الربع امل�ثل من العام السابق    150   قــدره   وبارتفاع٪،  4,5   بنسـبة   متعطل

 0٪7.3بنسبة 

   : املتعطلون طبقاً للنوع •

 2021ب� اإلناث خالل الربع الثالث لعام  ٪15,3عـدل البطالة ب� الذكور، ٪ م 5,9

بين� كان    الحايللربع  ا  يفقوة العمل    يفالذكور    إج�يل٪ من  5,9  بلغ مـعدل البـطالة ب� الذكور .1

 .السابق٪ يف الربع امل�ثل من العام 5,8٪ يف الربع السابق مقابل 5,7

بين� كان   ،الحايلالربع    يفقوة العمل    يفاإلناث    إج�يل٪ من  15,3 اإلناثبلغ معدل البطالة ب�   .2

 .السابق٪ يف الربع امل�ثل من العام  15,2مقابل   ٪ يف الربع السابق15,0

مقابل     ٪58.4  الحايلسنة ) خالل الربع  29  -  15بلغت نسبة املتعطل� يف الفئة العمرية ( .3

 السابق    الربع  يف٪ 68.4

  ،املتعطل�  إج�يل٪ من    58,4   سنة )   29  -  15بلغت نسبة املتعطل� يف الفئة العمرية ( .4

 :كاآليت  سن التفصيلية طبقاً لفئات ال  موزعة

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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العمرية    إلج�يل ٪ 10.6 للذكور،  13,0(بلغت  سنة) حيث    19  -15( الفئة  مقابل    ٪6,2  لإلناث)   ٪

 .)٪2.5%و اإلناث 6.3 (الذكورالربع السابق  يف 5,0٪

٪ لإلناث) مقابل   34.8  ،٪ للذكور  25.8(سنة) حيث بلغت    24  -20(الفئة العمـرية    إلج�يل%  29 .5

 .)٪39.0و اإلناث  ٪29.9(الذكور السابقالربع  يف 33.1٪

 ٪ لإلناث)  21.6  ،للذكور٪  17.2(حيث بلغت   سنة)   29  -25(الفئة العمـرية    إلج�يل%  18.8 .6

 .)٪32.8٪ و اإلناث 29.0 الذكور(الربع السابق  يف ٪30.3مقابل 

، للذكور    ٪44.0(    سنة) حيث بلغت  64  -  30املتعطل� يف الفئة العمرية (    إج�يل  من %  41.6 .7

الحايل مقابل  37.5 الربع  (     ٪31,7   ٪ لإلناث)خالل  بلغت  السابق حيث  الربع  ٪    34.9خالل 

  .٪ لإلناث) 25.6 ،للذكور

 : ( للحرض و الريف ) اإلقامةاملتعطلون طبقاً ملحل   •

 2021الريــف خالل الربع الثالث لعام   يف٪ 4.4الحـرض مقــابل   يف ٪ معـــدل البطالة  11.4

٪ فـــي 11.2   الحرض، بين� كان  يفقوة العمل    إج�يلمن     ٪11,4بلغ معدل البطالة يف الحرض   .1

  .يف الربع امل�ثل من العام السابق   ٪10.9   مقابل  2021من عام   الربــع الثا� 

الربع   يف٪    4.1بين� كان    ،الريف  يفقوة العمل    إج�يل٪ من  4,4معدل البطالة يف الريف يصل إىل   .2

 .لعام السابقالربــع امل�ثل من ا يف  ٪ 4.5مقابل  2021الثا� من عام

 2021املتعطل� من حملة املؤهالت خالل الربع الثالث لعام  إج�يل٪ من  80.3 .3

نسبة املتعطل� من حملة ( الشهادات املتوسطة وفوق املتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إىل   .4

الربع  املتعطل� ويف    ج�يل إ % من    81.7٪ يف الربع الحايل وكانت النسبة يف الربع السابق  80.3

 : كااليتالحايل موزعة 

 ٪ بالربع السابق 37.8بـل  ب� الحاصل� عىل حملة املؤهالت املتوسطة وفوق املتوسطة مقـا 39.8٪ .5

 .الربع امل�ثل من العام السابق يف٪ 39.2و 

٪ من 39.7٪ بالـربع السابق و  43.9ب� حمـلة املؤهــالت الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 40.5٪ .6

 .السابق�ثل من العام الربع امل

 :ثالثا :املشتغلون

 2021مليون مشتغل خالل الربع الثالث لعام   27.169

مليون فرد يف الربع السابق بنسبة    27.000بين� كان     مليون فرد  27.169بلغ عـدد املشتغل�    -

مليون مشتغل بين� بلغ عدد املشتغل�    11,684الحرض    يفبلغ عدد املشتغل�     ,٪ وقد6   ارتفاع

  . عودة األنشطة تدريجياً  إىل  االرتفاعويرجع سبب ذلك   ،مليون مشتغل 15,485الريف  يف

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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 املشتغلون طبقاً للحالة العملية  •

 2021٪ نسبة املشـتغل� بأجر نقدي خالل الربع الثالث لعام 71.5

مليون إناث) بنسبة    2,956  ،مليون ذكور  16,459مليون مشتغل (  19,415بلغ عدد املشتغل� بأجر نقدي

الربع امل�ثل من    يف٪  73.5مقابل    ، الربع السابقيف    72.7٪ من إج�لـــــي املشتغل� بين� كان  71,5

  .السابق  العام

ألف   71  ،ألف مشتغل من الذكور  971(مليون مشتغل    1.042عدد املشتغل� أصحاب األع�ل   بلغ •

٪   9.9مقابل  ، ٪ يف الربع السابق3.9بين� كان  ٪ من إج�لــي املشتغل�3.8 بنسبة مشتغلة من اإلناث) 

 .ثل من العام السابقالربع امل� يف

مليون    4.872(مليون مشتغل    5.277بلغ عدد املشتغل� ممن يعملون لحسابهم وال يستخدمون أحد   •

٪  18.2٪ من إج�يل املشتغل� بين� كان  19.4بنسبة    ،ألف مشتغلة من اإلناث)  405  ،مشتغل من الذكور

  .السابق العامالربع امل�ثل من  يف٪ 11.9 مقابل السابقيف الربع  

مشتغل    مليون 1.435 أجربدون    األرسة)  (داخلمرشوعات    -بلغ عدد املشتغل� املساهمون يف أع�ل   •

بين�   ، ٪ من إج�يل املشتغل� 5.3بنسبة  اإلناث)ألف مشتغلة من  890 ،من الذكور  مشتغل ألف 545(

  .السابق  ربع امل�ثل من العامال  يف٪  4.6مقابل  ٪ يف الربع السابق5.2كان 

 ي داالنشاط االقتص يفرابعاً :املساهمة 

 2021خالل الربع الثالث لعام  يدايف النشاط االقتص  ٪ معدل املساهمة 43.7

النشاط   • السكان  43.7  يدااالقتصبلغ معدل املساهمة يف  الربع  سنة فأكرث) خالل    15(  ٪ من جملة 

بين� كان  الحايل الثا� من عام ٪  41.9،  الربع  العام   ٪  41.1مقابل      2021خالل  الربع امل�ثل من  يف 

 .السابق

٪ يف الربع امل�ثل من  67.4الربع السابق مقابل    يف ٪  .67٪ مقابل  70.9  (الذكـوربلغ معدل املساهمة   •

امل�ثل من     ربع ال  يف    ٪  13.4السابق مقابل     يف الربع  14.5بين� كان      ٪15.4اإلنـــاث    ، العام السابق

 العام السابق) 

املساهمة   • الحرض  43.9 الريف   يف  ،٪43.4الحرض    (يف بلغ معدل  ( يف  كان  بين�  ٪، يف  ٪42.2) 

٪) يف الربع امل�ثل   41.0يف الريف  ،٪ 41.2مقابل ( يف الحرض    ، يف الربع السابق  ٪)41.7الريف 

 . من العام السابق

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


  

 

15 | P a g e  

 المرصد االقتصادي 
 November 2021 30 || 043العدد 

 

 

 

 

 

 

العمرية   • الفئة  املساهمة    49  - 40( سجلت  معدالت  أعىل  بلغت    ادياالقتصالنشاط    يفسنة)  حيث 

60.0.٪ 

 :من املشتغل�  ليها أكرب عددإتحول  التي ةيدااالقتصأهم األنشطة 

 . 2021عام من الثالث) ألف مشتغل خالل الربع  122( األس�كنشــاط الزراعة وصيد  •

 . 2021عام  من الثالثمشتغل خالل الربع   الف )110م (يعلنشاط الت •

والض�ن    دارةاإل  نشاط • عام   ألف )100(  اإلجباري   االجت�عيالعامة  الثالث من  الربع  مشتغل خالل 

2021 

 . 2021من عام  ألف مشتغل خالل الربع الثالث   )88( ةقامنشاط خدمات الغذاء و اإل  •

 2021لعام   خالل الربع الثالث قتصاديةاال  األنشطةللمشتغل� طبقا ًألهم   النسبيالتوزيع 

حيث بلغ    قتصاديةاال األنشطة    يفحقق نشاط الزراعة وصيد األس�ك أكرب نسبة مشاركة للمشتغل�    -1

ألف من اإلناث)  856،  الذكور منمليون    4.457(مليون مشتغـــل    5.313هذا النشـاط    يفعدد املشتغل�  

 .قتصاديةاال ٪ من إج�يل املشتغل� محتالً املركز األول ضمن األنشطة 19.6بنسبة 

مليون من الذكور،   3.465مليون مشتغل (  4.091نشاط تجارة الجملة والتجزئة    يف بلغ عدد املشتغل�    -2

 .املشتغل� إج�يل٪ من 15,1بنسبة  اإلناث)الف من  626

التحويلية    -3 الصناعات  بلغ عدد املشتغل� يف نشــاط  مليون من    3.049(مليون مشتغل    3.310ك� 

 . املشتغل�٪ من إج�يل12.2ألف من اإلناث) بنسبة  261الذكور،

يف    بلغ   - املشتغل�  (3.725والبناء    دالتشييعدد  مشتغل  الذكور3.696مليون  من  ألف    29،مليون 

 .املشتغل� إج�يل٪ من 13.7بنسبة  اإلناث) من

 23  ،مليون من الذكور  2.333مليون مشتغل (  2.356    نشــاط النقل والتخزين  يف بلغ عدد املشتغل�  -

 .٪ من إج�يل املشتغل� 8,7الف من اإلناث) بنسبة 

  

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

 مليار جنيه مرحلة أوىل 200%من 43توف� مياه نظيفة لقرى حياة كر�ة تستحوذ عىل  -1

 :دالالت أخري

 قرية  1436 إىلتوصيل مياه نظيفة  -1

التخطيط خصصت • اال  وزارة  مبادرة    200،  قتصاديةوالتنمية  األوىل من  املرحلة  لقرى  مليار جنيه 

 .مركزا 52 يفقرية  1436يصل عددها  والتي حياة كر�ة، 

البرش، من خالل الح�ية والرعاية االجت�عية،    يف وتهدف حياة كر�ة لتحس� املعيشة واالستث�ر   •

لعمرانية (رصف  ، إىل جانب تحس� مستوى خدمات البنية األساسية وامجتمعيسكن كريم، ووعى  

، الصحة،  التعليمصحى، مياه رشب، رصف طرق) عالوة عىل تحس� جودة خدمات التنمية البرشية (

اال  التنمية  عن  فضال  والثقافية)  الرياضية  للمرشوعات   قتصاديةالخدمات  (قروض  والتشغيل 

 .)والعمل عىل خفض معدالت الفقر وخفض معدل البطالة مهنيالصغ�ة، تدريب 

 

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/2021/11/22/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-43-%D9%85%D9%86/5547482
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-27-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D8%B7%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9/5547149
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-27-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D8%B7%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9/5547149
https://www.youm7.com/story/2021/11/21/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-27-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D8%B7%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9/5547149
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ملرشوعات البنية التحتية لقرى    املوجهة وعات توف� مياه نظيفة عىل رأس االستث�رات  وجاءت مرش  •

  . 2030التنمية املستدامة وفق رؤية مرص  أهداف وذلك بهدف تحقيق  ،%43حياة كر�ة بنسبة 

وبلغت حجم االستث�رات املوجه  ،%19بلغ حجم املخصصات ملرشوعات توف� طاقة نظيفة     ك� •

وبلغت املخصصات للقضاء    ،% لقطاع الصحة9%، وتم تخصيص  10.4مدن محلية مستدامة    إلنشاء

والعمل الالئق و�و    %،1.1ب� الجنس� عىل    واملساواة   ، %1.4الجيد عىل    التعليم% و 8.6عىل الفقر  

 . %0.4والقضاء عىل الجوع ، %0.5االقتصاد عىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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