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 ملیار فقط  17ملیار جنیه إلی   128انخفاض دعم املحروقات من  

 انخفاض صايف األصول األجنبیة للقطاع املصريف  

 قانون جدید یأذن لوزیر املالیة بضمان  شرکة "مصر للطیران"  

 دولةالستفادة من أصول الل"املالیة" تطلق حزمة إجراءات   

 مؤسسة  6000تأجیل تطبیق الحد األدنی لألجور ملا یقارب  

"  UPVCوزارة الصناعة تفرض رسوم إغراق نهائیة یلع  استیراد " 

 من ترکیا

 

 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:

املرصي   االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقرير  التطوريتناول  هذا  ما    ودالالت  الفرتة  خالل 

 ، وذلك عىل النحو التايل: 4/1/2022إىل   2021/ 15/12ب�

 االقتصادیة: أهم التطورات 

 املالیة   التطوراتأوًال: 

 16/12 % خالل جلسات األسبوع املنتهى 1.15ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  -1

 21/12 مليار جنيه أرباحا سوقية  4.6ملؤرشات البورصة بجلسة الثالثاء.. و ج�عيارتفاع  -2

 23/12 بختام أخر جلسة يف األسبوع  يهمليار جن  6البورصة تربح  -3

 24/12 مليار جنيه بختام أويل جلسات األسبوع  2.7البورصة تربح  -4

 27/12 مليار جنيه بالختام 1.2البورصة تخرس  -5

 28/12 مليار جنيه 3صعود ج�عي ملؤرشات البورصة يف ختام التعامالت.. وأرباح سوقية بـ  -6

 29/12للبورصة املرصية بختام جلسة األربعاء الرئييسللمؤرش  هاميشتراجع  -7

 30/12 عام المليار جنيه ىف آخر جلسات  12.1البورصة املرصية تربح  -8

 املالیة  التطورات دالالت

 یمکن تلخیص نتائج أعمال البورصة املصریة خال العام املاضي کما یلي: 

 765ليصل إىل مستوى  2021مليار جنيه خالل عام  114 أس املال السوقي للبورصة املرصيةر ربح  

مليار جنيه يف نهاية عام    709مقابل    2020مليار جنيه يف نهاية عام    651مليار جنيه مرتفعا من  

 .2017مليار جنيه يف عام  826، و2018مليار جنيه يف  751، ومقارنة ب2019

  254مقابل    2021يه يف عام  مليار جن  332إىل    قيمة التداول بالسوق الرئييس  رتفعتا 

، ومقارنة مع  2019مليار جنيه يف عام    172.66%، مقابل  30بنسبة �و    2020مليار جنيه يف عام  

 .2017مليار جنيه يف عام  257.24و ،2018مليار جنيه يف عام  258.95

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/2021/12/16/%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%A9-1-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5582246
https://www.youm7.com/story/2021/12/16/%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%A9-1-15-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5582246
https://www.youm7.com/story/2021/12/21/%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%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D9%884-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5588393
https://www.youm7.com/story/2021/12/21/%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%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D9%884-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5588393
https://www.elfagr.org/4353807
https://www.elfagr.org/4353807
https://www.elfagr.org/4355470
https://www.elfagr.org/4355470
https://www.elfagr.org/4356121
https://www.elfagr.org/4356121
https://www.elfagr.org/4356824
https://www.elfagr.org/4356824
https://www.youm7.com/story/2021/12/29/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/5598346
https://www.youm7.com/story/2021/12/29/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/5598346
https://www.youm7.com/story/2021/12/30/%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%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-12-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/5599602
https://www.youm7.com/story/2021/12/30/%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%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-12-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/5599602
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جنيه    مليار  34.51مقابل     2021مليار جنيه يف عام    93بلغت قيمة التداول بسوق خارج املقصورة    

مليار    25.14ومقارنة مع    2019مليار جنيه يف عام    32.26% مقابل  166بنسبة �و    2020يف عام  

 .2017مليار جنيه يف عام   35.77ومقابل  2018جنيه يف عام 

مليار جنيه    20ارتفاع إج�يل زيادات رؤوس األموال املجانية والنقدية للسوق الرئييس لتصل إىل   

، 2020مليار جنيه عام    3.462مقابل    2021جنيه زيادات مجانية عام    مليار  18.019موزعة ب�  

عام    1.957ونحو   نقدية  زيادات  عام    5.136مقابل    2021مليار جنيه  وبلغ  2020مليار جنيه   ،

واملتوسطة   الصغ�ة  للرشكات  واملجانية  النقدية  األموال  رؤوس  زيادات  جنيه    49إج�يل  مليون 

 .2020مليون جنيه عام  22مقابل  2021زيادات مجانية ونقدية عام 

 إىل ما ييل: اإلشارةهذه النتائج �كن   عىلوتعليقا 

الرغم من ارتفاع معدل السيولة الداخلة للسوق هذا العام من طرح رشكات ذات مالمئات    عىل 

بالبنوك إىل    ادخاريةنوعية جديدة للبورصة، وتحول استث�رات من    استث�راتمالية كب�ة، وتوجه  

ال بد  مليار جنيه يوميا، كان    1.5إىل    اليوميوبالتبعية ارتفاع متوسط التداول   بالبورصة    استث�رية 

إيجابي تؤثر كل هذه عوامل  أن  العام    اً من  تداوالت  نقطة، ولكن    4000إىل    3000مبعدالت   ىف 

 .تحقيق ذلك أعاقت  التيجاءت بعض العوامل املضادة 

ها من  أثرمراقبة إمكانية زوال    والني �كن من خاللها أداء البورصة    عىلت  أثرالعوامل التي  ك� أن   

واملخاطرة    الستنادعدمه   العائد  معيار  إىل  التوقعات  السوق،    أن�كن    التيىف  لها  يتعرض 

والتي �كن تطبيق فرتاتها    اً أو سلب  اً املؤثرات املالية والسياسية عىل البورصة سواء إيجاب ولقياس  

 .30يكس إ  ييجإ  للمؤرش الرئييس الفنيعىل األداء 

نقطة، وسجل    800  بحوايلمن افتتاح العام يقدر    اً شهد السوق ارتفاع  ،2021ىف أول شهرين من   

ا بالقرارات االقتصادية للدولة، والخاصة بتخفيض سعر الغاز للمصانع أثرنقطة مت  11600مستوى  

له   كان  أسه�    اإليجايبه  أثروما  واملدرج  القرار  ذلك  املستفيدة من  القطاعات  أع�ل  نتائج  عىل 

  بالبورصة املرصية

الجهاز    وأيضا  وإيقاف    املرصيفقرارات  االستث�ر  العائد عىل شهادات    إصدار بتخفيض 

 11600ىف االرتفاع ىف املنطقة الصاعدة حتي مستوى    واستمر املؤرششهادات عىل العائد القديم،  

ببعض املؤثرات تعرض السوق لعمليات بيعية شديدة أكرث من    االصطداممارس ومع    8نقطة ىف  

 :مؤثر ىف هذا الشهر وهي

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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تزايد   -1 املؤرش منذ عام وهو   واستعادةبف�وس كورنا    اإلصابة تخوفات من  تاريخ حركة 

مارس، وبدأت برتاجع القوة الرشائية وتأجيل دخولها، ثم عمليات جنى    أول الهبوط من  

 . األجلمتوسطة  أرباح

صناديق االستث�ر بنهاية كل ربع وخاصة الربع األول من كل  ملديريالعمليات املعتادة  -2

كعمليات تسوية ب� الصناديق إلظهار وإنتاج كفاءة إدارتهم عىل مدار عام وىف ظل  عام

بالسلب الشديد عىل السوق وخاصة   أثرغياب القوة الرشائية من املرحلة األول، وهو ما 

مرتفع،    تاريخياملؤرش السبعينى، خاصة بعد تسجيله مستوي   ، وتبعه  الرئييساملؤرش  

عمليات   من  التخوفات  وانخفضت    األرباح  يجنفبدأت  املؤرش،  هذا  اسهم    أسعارىف 

ملا تحمله املراكز الرشائية السهم هذا   الرئييسمحتواها بوت�ة أرسع من مثيالتها باملؤرش 

 .لألفراداملؤرش من أعباء حسابات هامشية ممنوحة 

إىل انخفاض   أدت، والتي  يالثالثين املتسارع ىف األسهم بخالف أسهم املؤرش    االنخفاض   -3

 اضطرعىل تلك األسهم، م�  االئت�نيةالقيمة السوقية للرشكات وارتفاع معدل املخاطرة 

، اختيارياأو    اً سواء إجباري  العشوايئبالبيع    االئت�نيةكث� من العمالء إىل تسوية مراكزهم  

ىل واحدة خالل شهر مايو إ  ارتداديونيو تخلله    21حتى يوم    يواستمر السوق ىف التهاو 

العام مسجال    أن العام وىف منتصف  له خالل  اد� مستوى  بعد    9800سجل   أن نقطة 

  تعرض السوق للتخوفات املالية من قبل األجانب حيال التوترات الجيوسياسية باملنطقة

  ومفاوضات سد النهضة

تد� القيمة الحالية   النتهازحتى عادت السيولة إىل السوق مرة أخرى  هذه التوترات،  تالىشع وم 

مع صدور بيانات تحسن   الحايلع� كانت سابقا وبنتائج مالية اقل من    ابتقييمهلالسهم مقارنة  

فوائض   أيوكان دافعا لضخ    أيضا، وهذا ما قيمته املؤسسات  الحايلمراز الرشكات املصدرة عن العام  

للرشكات والبنوك املنتهية السنة املالية لهم ىف    سنويأو   سنويخالل نصف    أع�ل ناتجة عن نتائج  

 يونيو  30

  الثا�قمة له للنصف    أول زيادة أحجام التداوالت والسيولة الداخلة، مسجال    أثروارتفع السوق عىل   

إلغالق السوق عىل ارتفاع    األسايس من سبتمرب تحديدا وىف رأينا هو العقبة واملعوق    2من العام ىف  

من   ليصطدم السوق بأغرب قرارات غ� مدروس أثارها وتنسيقها وتوقيتها اً كب� ك� تم ذكره سابق

تطبيق جلسة مزاد سعر اإلغالق، وما تبعه من تقليص ىف أحجام املارجن  مع    اً تزامن جانب البورصة

للعمالء   الي  وبالتايلاملمنوح  القوة الرشائية  تأث� اإلجراء عىل تبك� غياب جزء من  ومية، بخالف 

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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خالل الجلسة ىف وقت مبكر قبل اإلغالق   موعد تسوية الحسابات املكشوفة للعمالء داخل رشكاتهم  

  م� يؤثر بالسلب عىل أسعار اإلغالقات ىف جلسة املزاد  ،زيادة القوة البيعية وبالتايل

هابط م� سارع من   اتجاه% ىف  20نفس يوم تطبيق قرار فتح الحدود السعرية   وتزامن هذا مع    

دمنا بالترصيحات الواهية عن  صوقد تم بالفعل، وتابع الخب� أنه رسعان ما    األسهموت�ة هبوط  

املستثمرين وزيادة عنرص   اتجاهات بلبلة وتشويش عىل   ملف الرضيبة الرأس�لية وما يخلقه من  

نقطة مسجال بنهاية    1000نحو   لخوف من االستث�ر بالبورصة حتى فقد املؤرش ىف شهر واحد  ا

  نقطة تقريبا 10300سبتمرب مستوى 

حتى نهض مرة    كبدأ يت�سالسوق خالل سبتمرب عىل التأقلم مع اإلجراءات الجديد    استقر  أنبعد   

بالبورصة املرصية، وظهور نتائج    اإلداريةا ببعض األخبار اإليجابية عن طرح العاصمة  أثرم  أخرى

بتحسن ملحوظ، وساعد   للرشكات  الفصلية  فورى  األع�ل  الكب� لسهم  الطرح  أيضا  االرتفاع  يف 

 .جديدة وضخمة للبورصة أموال سرؤو  واستقطاب بالبورصة 

نقطة،   11600مسجال   نوفمرب    2حتى    أكتوبرخالل شهر    االرتداداملؤرش الرئييس للسوق ىف    استمر 

مقاومة   مستوى  ىف    سنويوهو  سابقا  تسجيلها  السابق  العام  خالل  قمة  أعىل  ومل   العام  أول أو 

  أنبعد   يستطع السوق تخطيها بالتجربة عليها مرت� دون استقرا فوقها واخرتقها ىف التجربة الثالثة 

الشكل   الر  الفنياكمل  (مقلوب  يسمى  �وذجا  العام  خالل  و أ للمؤرش  والكتف�)  بكرس    الذيس 

فوقها يرشحنا لتوقعات فنية متفائلة بشكل    واالستقرار  11600قاعدته خالل العام عند مستوى  

نقطة، مستهدفا اتجاه صاعد متدرج    12000كب� لحركة السوق بداية من فتح العام عند مستوى  

 .نقطة 13800مستوى   ىحتاألول من العام  نقطة بالنصف 1800ىف حدود 

ىف حالة نجاح اخرتاق هذا املستوى يتوقع تضاعف   والتي من العام    الثا�ىف النصف    اخرتاقهإعادة  و   

نقطة ويشفع   16000إىل    15800ليستهدف نهاية العام مستوى    أخرىنقطة    2000االرتفاع مبقدار  

  األع�للكيانات كب�ة سواء حكومية خاصة، ونتائج  الطروحات املتوقعة خالل العام  لهذا التوقع، 

الرابحة لبعض القطاعات تواكبا مع عجلة االستث�ر واتجاه االقتصاد بشكل عام خالل العام املقبل،  

ىف املشاريع القومية ىف �و وتحسن ىف املؤرشات االقتصادية وحركة االقتصاد   ومساهمة التوسع  

عام ال  ،بشكل  الجيد  والرتويج  املرصى  لالقتصاد  الدولية  التقيي�ت  ارتفاع  ستقطاب  وتوقع 

 . وعربية  أجنبية استث�رات 

  احتسابهالن يتم    والتي  الرأس�ليةاستقرار الترصيحات السنوية بشان تطبيق الرضائب    

وما يسمى  بنهاية العام املقبل، ىف مقابل إلغاء املستقطع عن كل عملية تداول    إال أو استقطاعها  

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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  د ويستفيبخصوص هذا امللف    أخرىن فلن تكون هناك ترصيحات سلبية  1برضيبة الدمغة النسبية  

  عىل التداوالت اليومية األعباءاملساهم خالل العام من تخفيض 

تكون هناك رشيحة من فوائض نتائج    أن  الحايلمع تحسن البيئة املالية للمؤسسات بنهاية العام   

 .املبارش بالبورصة املرصية االستث�رأع�ل الرشكات سيتم توجيهها إىل  

  

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:

 الرشكات الصغ�ة مبرصمليون دوالر إلقراض    82”صندوق املناخ” يقدمان    االتحاد األورويب” و“ -1

 تراجع صايف األصول األجنبية للقطاع املرصيف يف نوفمرب -2

 تريليونات  6 مدخرات األفراد تقود الودائع البنكية لتخطى حاجز الـ -3

 دالالت القطاع النقدي:

 ض صايف األصول األجنبیة للقطاع املصريفا انخف

بعدما     مليار دوالر،  1.988مليار جنيه تعادل    31.24انخفض صايف األصول األجنبية للقطاع املرصيف، بنحو  

  7.3جنيه تعادل  مليار    114.2مليار دوالر يف نهاية نوفمرب مقابل    5.28مليار جنيه تعادل    82,94سجلت  

 .البنك املركزي تبيانا مليار دوالر بنهاية أكتوبر، بحسب

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/12/20/1492530
https://alborsaanews.com/2021/12/20/1492530
https://alborsaanews.com/2021/12/30/1495350
https://alborsaanews.com/2021/12/29/1495335
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مليار جنيه بنهاية    111.9عند    ، وجاء االنخفاض نتيجة ارتفاع العجز يف صاىف األصول األجنبية للبنوك 

 .مليار دوالر  4.99مليار جنيه تعادل  78.5مليار دوالر مقابل  7.12نوفمرب تعادل 

 339.3مليار جنيه يف نوفمرب مقابل    342.5وذلك يف ظل ارتفاع االلتزامات بالعملة األجنبية إىل  

مليار جنيه    230.6لتجارية إىل  ، تزامنا مع تراجع األصول األجنبية للبنوك اأكتوبرمليار جنيه يف  

 .مليار جنيه 261مقابل 

مليون    138.5مليار جنيه تعادل    2.17وعىل صعيد للبنك املركزي، ارتفع صايف األصول األجنبية لديه   

مليار جنيه    192.7   مليار دوالر مقابل  12.4مليار جنيه بنهاية أكتوبر تعادل    194.9دوالر، لتسجل  

 .مليار دوالر 12.26تعادل 

مليار دوالر، بنهاية    40.23مليار جنيه تعادل    632وذلك يف ظل استقرار األصول األجنبية لديه عند   

 .مليار دوالر 40.15مليار جنيه تعادل  630.6نوفمرب مقابل 

 املايضتريليون جنيه ىف سبتمرب   6.1 تبلغالودائع البنكية  -1

تريليون    6.1املرصي، إن إج�يل الودائع البنكية بالعملة املحلية بلغت ما يقارب   ياملركز  قال البنك 

وصلت فيه    الذي،  املايضمليار جنيه، مقارنًة بديسمرب    880، مرتفعة بقيمة  املايضجنيه ىف سبتمرب  

 .تريليون جنيه 5.2قيمة الودائع إىل 

 

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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بارتفاع مدخرات    الودائع مدعومة  العائيل إىل  وجاءت زيادة  بنهاية    4.05القطاع  تريليون جنيه 

% من الزيادة  55مليار جنيه متثل    481بزيادة    2020تريليون جنيه بنهاية    3.569سبتمرب مقابل  

 .يف إج�يل األرصدة

مليار جنيه عن    20، بزيادة قدرها  املايضتريليون جنيه ىف سبتمرب    1.2الودائع الحكومية  سجلت   

  4.9الودائع غ� الحكومية  سجلت    ك�،  2020تريليون جنيه عن ديسمرب    1.14األرصدة البالغة  

  582مليار جنيه بنهاية ديسمرب املايض بزيادة  4.328مقارنة بـ 2021تريليون جنيه بنهاية سبتمرب 

 .مليار جنيه

  

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: 

 تطلق حزمة إجراءات لتعظيم االستفادة من أصول الدولة  "املالية" -1

 ”لوزير املالية بض�ن “مرص للط�ان جديد يأذن قانون إقرار -2

 مليار جنيه بعد الهيكلة  17انخفاض دعم املحروقات إىل  -3

 دالالت املالیة العامة

 تطلق حزمة إجراءات لتعظیم االستفادة من أصول الدولة "املالیة"

اتخاذ إجراءات جديدة من خالل الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم    أعلنت وزارة املالية  

 .اململوكة واملستأجرة بالجهات اإلدارية واألرايض املبا�االستفادة من 

أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية،    ك� أعلنت 

سنوات بالجهات اإلدارية؛    ٥ملستأجرة واملترصف فيها خالل آخر  اململوكة وا  واألرايض  املبا� تضم  

لتعزيز الحوكمة وض�ن االستغالل األمثل ملوارد الدولة؛ وذلك ىف إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه  

، مبا يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة واإلداري  االقتصاديمن سياسات لتحقيق اإلصالح  

 .تربمها الجهات العامة  التينظيم التعاقدات لألصول، عىل ضوء قانون ت

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه متت مخاطبة الجهات اإلدارية إلعداد قاعدة  وأضاف 

بيانات إلكرتونية بجميع العقارات اململوكة لها، وما تم الترصف فيه وأسلوب الترصف وقيمته وما  

يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من  

 .ت؛ إلثباتها بقاعدة البيانات املركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكوميةبيانا

التعاقدات    تنظيم  قانون  بأحكام  املخاطبة  الجهات  الهيئة طالبت  أن  الجهات    التيأوضح  تربمها 

اململوكة واملستأجرة لهذه الجهات،    املبا�تتضمن حرص    التيالعامة باستيفاء البيانات املطلوبة،  

تحديث    رايضاألوحرص   برضورة  وااللتزام  السابقة،  سنوات  الخمس  خالل  واملستأجرة،  اململوكة 

 .املايلتعديالت فور حدوثها، عىل نحو يتسق مع جهود تحقيق االنضباط  بأيالبيانات 

املزادات    عدد  أن  إىل  الجهات    التيأشار  من  وغ�ها  الج�رك  ملصلحة  الهيئة  نظمتها 

ر بنحو  اً مزاد  ١٨٦إىل    املايض  املايلواملصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خالل العام    ١,٢، مبا يُقدَّ

مليون    ١٨٤بحصيلة تبلغ نحو مليار و  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩  املايل خالل العام    اً مزاد  ١٤٥مليار جنيه، مقابل  

 ٢٠١٩/ ٢٠١٨  املايلمليار جنيه خالل العام   ١،١جنيه، مقارنة بنحو 

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/2021/12/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5593941
https://alborsaanews.com/2021/12/26/1494012
https://alborsaanews.com/2021/12/26/1494012
https://alborsaanews.com/2021/12/26/1494012
https://alborsaanews.com/2021/12/23/1493543
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  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 2021% لتتجاوز مليار دوالر ىف 44ارتفاع صادرات املالبس الجاهزة ألمريكا  -1

 املساندة التصديرية املنرصفة إج�يل مليار جنيه  20.6وزيرة الصناعة:  -2

 2021شهر من  11الغذائية املرصية أول مليار دوالر صادرات الصناعات   3.8 -3

 2021رشكة خالل  1355املساندة التصديرية لـ إج�يلمليار جنيه  6.9 -4

 مليون دوالر  602% لتسجل  27.5ارتفاع صادرات األدوية والصناعات الطبية  -5

 أشهر 10خالل % ارتفاعا بصادرات النحاس 130التصديري ملواد البناء:  -6

 شهور 10ارتفاع يف صادرات مرص من األسمنت خالل %  180 -7

 من تركيا   "UPVC"وزارة الصناعة تفرض رسوم إغراق نهائية عىل است�اد -8

 2021- 2020مليار دوالر ىف  4.5االتصاالت”: ارتفاع قيمة صادرات مرص الرقمية إىل  “ -9

 دالالت القطاع الخارجي 

أصدرت نيف� جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية عىل الواردات   

ذات منشأ أو املصدرة من تركيا والتي تندرج تحت    UPVCيو يب يف يس  ـ  املرصية من قطاعات ال

) البنود  392520،  391620البنود  تحت  وردت  وإن  حتى  املنسقة،  الجمركية  التعريفة  من   (

أعوام اعتباراً من تاريخ نرشه بالوقائع   5)، عىل أن يُعمل بهذا القرار ملدة  3925900090،  391690(

 املرصية. 

والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة    ،وصية اللجنة االستشارية املختصةجاء بناًء عىل ت 

 2020شكوى الصناعة املحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خالل شهر ديسمرب من عام  

عىل بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات املغرقة من هذه األصناف من تركيا، مش�اً إىل أنه بعد 

يل جميع البيانات توصل القطاع إىل أن الواردات من املنتج محل التحقيق ترد بأسعار  دراسة وتحل 

يؤكد توافر العالقة  الذيوهو األمر  CIF% من القيمة 10% و8رتاوح ب� يمغرقة وبهامش إغراق 

 السببية ب� الواردات املغرقة من هذه الدولة وب� الرضر الواقع عىل الصناعة املحلية. 

  

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/2022/1/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-44-%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5601582
https://www.youm7.com/story/2022/1/1/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-44-%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89/5601582
https://www.youm7.com/story/2021/12/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A9/5599222
https://www.youm7.com/story/2021/12/30/3-8-%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-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-11/5599158
https://www.youm7.com/story/2021/12/30/3-8-%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-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-11/5599158
https://www.youm7.com/story/2021/12/28/6-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%801355-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5596908
https://www.youm7.com/story/2021/12/28/6-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%801355-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5596908
https://www.youm7.com/story/2021/12/22/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-27-5-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-602-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5589262
https://www.elfagr.org/4355061
https://www.elfagr.org/4353969
https://www.elfagr.org/4353969
https://www.elfagr.org/4352536
https://alborsaanews.com/2021/12/29/1494934
https://alborsaanews.com/2021/12/29/1494934
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  طاع الحقیقي:خامسا: الق

 2020/2021% �وا خالل العام املايل 6.5وزارة التجارة: الصناعة املرصية حققت  -1

 منشأة اقتصادية من تطبيق الحد األد� لألجور 3090لألجور: استثناء  القومي -2

 مبرص  الطبيعيطفرة غ� مسبوقة ىف صناعة الغاز  -3

مليون جنيه.. إمتام الطرح الخاص لرشكة "غزل املحلة لكرة القدم" األسبوع    37بقيمة   -4

 الجاري

 2021مليار دوالر خالل  6.3ىف تاريخها بـ سنويقناة السويس” تحقق أعىل إيراد “ -5

 %87من السكر تصل إىل   ذايتوزير التموين: وصلنا لنسبة اكتفاء  -6

 مليار جنيه لربط محافظات الصعيد 50كوبرى ونفق بتكلفة  365تنفيذ  -7

 نسبة مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة واالتصاالت ىف الناتج املحىل  % 26 -8

 2021-2020الناتج املحىل لقطاع الزراعة بـ إج�يلمليار جنيه  750.2الوزراء:  -9

   دالالت القطاع الحقیقي:

 مؤسسة  6000لألجور ملا یقارب  األدنیتأجیل تطبیق الحد 

  2400لألجور أن تطبيق الحد األد� لألجور للعامل� بالقطاع الخاص بواقع    القوميأكد املجلس   

 .2022من يناير  اً ملنشآت القطاع الخاص اعتبار  اً جنيه سيكون إلزامي

تقدمت بطلب    التيوأكد املجلس أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد األد� لألجور عىل املنشآت املتعرثة   

ي فرضتها جائحة كورونا بعد إعطاء مساحة من املرونة  للمجلس بسبب الضغوط االقتصادية الت

للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد األد� لألجور لح� تحسن ظروفها االقتصادية  للتقدم بطلبات  

قطاعا خالل فرتة تلقي الطلبات والتي    22طلب من    2855طلب فردي، و  3090وأنه وصل للمجلس  

 .املايضر بدأت من يوليو املايض حتى نهاية أكتوب

املنش  عىل  لألجور  األد�  الحد  تطبيق  تأجيل  استثناء آ وسيتم  بطلبات  تقدمت  التي  ت 

بسبب الظروف االقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فرباير القادم حتى يتم  

االستثناء   والتحقق من طلبات  والفحص  القرار رقم   الدراسة  الثانية من  لل�دة    57وذلك وفقا 

املنشأة لظروف    2021سنة  ل بالحد   اقتصاديةوالتي تنص عىل "حال تعرض  الوفاء  يتعذر معها 

من خالل االتحادات    إليهيجوز لها أن تتقدم بطلب االستثناء من االلتزام املشار    لألجراألد�  

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/2021/12/29/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-6-5-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5598097
https://www.youm7.com/story/2021/12/29/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-6-5-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5598097
https://www.youm7.com/story/2021/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-3090-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89/5589361
https://www.youm7.com/story/2021/12/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/5588185
https://www.elfagr.org/4353000
https://www.elfagr.org/4353000
https://www.elfagr.org/4353000
https://www.elfagr.org/4353000
https://alborsaanews.com/2022/01/02/1495655
https://alborsaanews.com/2022/01/02/1495655
https://alborsaanews.com/2022/01/02/1495632
https://alborsaanews.com/2022/01/02/1495632
https://alborsaanews.com/2021/12/22/1493036
https://alborsaanews.com/2021/12/16/1491295
https://alborsaanews.com/2021/12/16/1491295
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmBqfbpfRYb_VOobPgAf65LOAA9mn9q5nrp-Ws_YOrcr93wUQASDB3MMuYJn-noa4IaABl5rhiwPIAQGpAvWdZhBTLXQ-qAMByAPLBKoE3wFP0GxHgGHBxBe6Jiz3IJRIwaXbnrA0WIlTuF7JbECzYVCi5QVosONm1Jm2gGXo-lJwmVTjSCkDrJsmSUM5f9-T7eDazyhkLIbd6YIT6SaMEegeQJ0DUc1RdjbBNxfU6GBGj-7dScy_qC9lkjRvZ3yj_jwT7W486cWg9UiNxhuZvBrmFXGEiN6d8lTHeFfSCxvCIJKcpniGFgHHL2nBEOnj6VswJ0rgXwgVDnE2g3Lk8gyGBwt5g84obrGPkTVnWo_60NgghMiyV-8xveWhY1wZKNVsCJvPwuGYpF5COy2owATp7Z6P8QOAB9HlnnSoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAcIgGEQARgfsQmr8Nghh-fK_IAKAZgLAcgLAbgMAdgTAtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo3ROOn_i7v2oh8A4kfdqU3Q&sig=AOD64_0RshVz6F1BsJOHlHouAZfwd0IiWw&client=ca-pub-3441779521589931&nb=7&adurl=https://www.duymer.com.tr/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIv8TD54WT9QIVhifgCh168gwwEAEYASAAEgKw7vD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmBqfbpfRYb_VOobPgAf65LOAA9mn9q5nrp-Ws_YOrcr93wUQASDB3MMuYJn-noa4IaABl5rhiwPIAQGpAvWdZhBTLXQ-qAMByAPLBKoE3wFP0GxHgGHBxBe6Jiz3IJRIwaXbnrA0WIlTuF7JbECzYVCi5QVosONm1Jm2gGXo-lJwmVTjSCkDrJsmSUM5f9-T7eDazyhkLIbd6YIT6SaMEegeQJ0DUc1RdjbBNxfU6GBGj-7dScy_qC9lkjRvZ3yj_jwT7W486cWg9UiNxhuZvBrmFXGEiN6d8lTHeFfSCxvCIJKcpniGFgHHL2nBEOnj6VswJ0rgXwgVDnE2g3Lk8gyGBwt5g84obrGPkTVnWo_60NgghMiyV-8xveWhY1wZKNVsCJvPwuGYpF5COy2owATp7Z6P8QOAB9HlnnSoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAcIgGEQARgfsQmr8Nghh-fK_IAKAZgLAcgLAbgMAdgTAtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo3ROOn_i7v2oh8A4kfdqU3Q&sig=AOD64_0RshVz6F1BsJOHlHouAZfwd0IiWw&client=ca-pub-3441779521589931&nb=7&adurl=https://www.duymer.com.tr/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIv8TD54WT9QIVhifgCh168gwwEAEYASAAEgKw7vD_BwE
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  وأن يكون مشفوعا باملستندات الدالة عىل ذلك يف   اإلعفاءالتابعة لها عىل يتضمن الطلب مربرات  

 .2021أكتوبر  31موعد غايته 

 طفرة غیر مسبوقة لصناعة الغاز الطبیعي

شهدت صناعة الغاز الطبيعي عىل مدار السنوات القليلة املاضية طفرة غ� مسبوقة، سواء ىف معدالت  

بالتوصيل   �و قطاع الغاز الطبيعي واإلنتاج والتصدير، والتوسع يف استخدامات الغاز الطبيعي سواء 

 كوقود للسيارات، وفي� ييل أهم املعلومات وكانت كالتايل:  للمنازل أو

 %.25% إىل موجب  11تحول معدل �و قطاع الغاز خالل األعوام السابقة من سالب  -1

 مليار جنيه.  514مرشوعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإج�يل استث�رات  30تنفيذ  -2

املرصية إىل معدالت قياسية لتتبوأ مرص صدارة ترتيب  وصلت صادرات الغاز الطبيعي املسال   -3

بالربع الثالث من عام    الدول العربية التي حققت النمو األكرب يف حجم صادرات الغاز الطبيعي

% عىل أساس سنوي، وهو معدل النمو  900بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت     ،2021

 .2021األعىل عـامليـاً بالربع الثالث من عام 

، وهو أعىل  التوايلمليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث عىل    1.2توصيل الغاز الطبيعي إىل   -4

 . معدل توصيل

مليون وحدة   12.6إىل    1980لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط عام     وصل اإلج�يل -5

 .ة فقطالسبع املاضي السنوات  % منها خالل50سكنية عىل مستوى الجمهورية، 

الغاز   -6 شبكات  توصيل  عىل  كر�ة"  "حياة  الرئاسية  املبادرة  إطار  يف  حالياً  البرتول  قطاع  يعمل 

وقد    ،مليون وحدة سكنية  ٤قرية يستفيد منها ما يزيد عن    1436مركزاً و    50   الطبيعي ألكرث من

 قرية. 265قرية وجارى العمل يف  76تم بالفعل توصيل الغاز إىل 

من خالل مبادرة إحالل    إضافتهبخالف ما يتم     ألف سيارة للعمل بالغاز  400وايل  تم تحويل ح -7

للمبادرة     السيارات السييس  التيتنفيذاً  الفتاح  الرئيس عبد  الغاز     للتوسع   أطلقها  باستخدام 

 . وبيئي اقتصاديكوقود للسيارات ملا يحققه من مردود  الطبيعي

 .  محطة 520ت بالغاز أكرث من عدد محطات متوين السيارا إج�يلبلغ  -8

تنفيذ مرشوعات لتحس� كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، باإلضافة إىل املشاركة يف إعداد  -9

   االسرتاتيجية الوطنية للتوسع يف استخدام الهيدروج�

  

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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 زیادة طفیفة للناتج الزراعي املصري  

فيه عدد من اإلحصاءات واملؤرشات يف  ض  استعرتم ا   ودعم اتخاذ القرار  يف بيان ملركز املعلومات  

   ، وكان أهم هذه املؤرشات ك� ييل: مجال الزراعة مبرص خالل الفرتة املاضية 

مليار جنيه، مقابل    750.2بلغ    2021- 2020إج�يل الناتج املحيل لقطاع الزراعة خالل العام املايل     

زيادة    677.3 بنسبة  عليه،  السابق  العام  خالل  جنيه  قيمة  %10.8مليار  إج�يل  بلغ  ك�   ،

  40.8مليار جنيه مقابل    51.7االستث�رات املنفذة يف قطاع الزراعة خالل العام املايل املذكور حوايل  

 .%26.9مليار جنيه خالل العام السابق عليه، بنسبة زيادة 

مليون    665إىل    2021ج�يل قيمة دعم املزارع� باملوازنة العامة للدولة وصل يف  إ وأوضح املركز أن   

 .مليون جنيه 525مليون جنيه خالل العام السابق له، بزيادة قدرها  140جنيه، مقارنًة بـ 

وفي� يتعلق باألسمدة ودورها يف القطاع الزراعي، أشار املركز إىل أن اليوريا تعد من أكرث األسمدة  

للنباتات    اً النيرتوجينية استخدام العامل، حيث توفر التغذية املطلوبة  بالنيرتوج�، وتعمل عىل يف 

ضبط التغذية يف املراحل الرئيسية لنمو النبات، ك� تُستخدم نرتات النشادر كمكون يف األسمدة  

إىل أن إج�يل كمية األسمدة   اً اآلزوتية، وهي مادة كيميائية مهمة للغاية يف الصناعة الزراعية، مش� 

 .2021-2020مليون طن خالل عام   2.2املدعومة للزراعة بلغ 

الزراعية للخرضوات الشتوية، أوضح مركز املعلومات سعي الدولة نحو التوسع يف    وعن الصوب 

إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة اإلنتاج واملساحة املستغلة، وذلك يف إطار املميزات التي متنحها  

الز  تحتاجها  التي  تلك  من  املياه  من  أقل  لكميات  استهالكها  حيث  من  الزراعية  راعات  الصوب 

 .عن إنتاجها لحاصالت زراعية عالية الجودة ويف غ� موسمها الطبيعي التقليدية املكشوفة، فضالً

خالل    2مليون م  23.7وأشار إىل أن إج�يل املساحة املنزرعة من صوب الخرضوات الشتوية بلغ   

بـ  2020-2019عام   مقارنًة  م  18.5،  (2017-2016عام    2مليون  زيادة  بنسبة  ك� 28،  بلغ    %)، 

، بنسبة  2017-2016ألف عام    52ألف صوبة مقارنًة بـ    62إج�يل عدد الصوب للخرضوات الشتوية  

ألف طن مقارنًة    249.5%، وبلغ إج�يل اإلنتاج املحيل من الصوب للخرضوات الشتوية  19زيادة  

 .%30، وبنسبة زيادة  2017-2016ألف طن عام  192.1بـ 
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  ىسادسا: أخر

 %2.7لإلحصاء" يؤكد تراجع وفيات األطفال أقل من سنة بنسبة  املركزي" -1

 ىف صعيد مرص  الطبيعيمعدالت توصيل الغاز  -2

 ىدالالت أخر

 % 2.7تراجع وفیات األطفال أقل من سنة بنسبة  

إلحصاءات  السنوية  النرشة  للتعبئة  والوفيات   املواليد أظهرت  املركزي  الجهاز  عن  الصادرة 

أن عدد حاالت وفيات األطفال الرضع "أقل من سنة" تراجع ليسجل   ،2020واإلحصاء لعام  العامة

٪، وبلغ معدل وفيات األطفال  2.7، بنسبة تراجع بلغت  2019عام    36173مقابل    2020عام    35197

 .2019ام وهو نفس املعدل ع 2020لكل ألف مولود حي عام  15.7الرضع 

  46956، مقابل  2020عام    44300إن عدد حاالت وفيات األطفال دون الخامسة بلغ    ،وقالت النرشة  

لكل ألف    19.8٪ وبلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة  5.7بنسبة انخفاض بلغت   2019عام  

 .2019لكل ألف مولود حي عام  20.4، مقابل 2020مولود حي عام 

مليون نسمة    1.734أعداد الوفيات" من    -يعية للسكان "أعداد املواليد  وانخفض حجم الزيادة الطب 

%، وانخفض معدل الزيادة 9.4بنسبة تراجع بلغت  2020مليون نسمة عام  1.571إىل  2019عام 

لكل ألف من السكان خــالل عام    17.5معدل الوفيات" من    -الطبيعية للسكان "معدل املواليد  

 .لكل ألف من السكان  1.9، بانخفاض قدره  2020السكان خالل عام  لكل ألف من    15.6إىل    2019

مليون    2، مقابل  2020مولود عام    326ألف و  235مليون و  2وتراجع عدد املواليد يف مرص ليسجل   

٪،  3مولود بنسبة تراجع بلغت    506ألف    69، برتاجع بلغ نحو2019مولود عام    832ألف و  304و

لكل ألف من   23.3مقابل    2020لكل ألف من السكان عام    22.2ك� بلغ معدل املواليد أحياء  

 .لكل ألف من السكان 1.1برتاجع نسبته  2019السكان عام 

 1.734أعداد الوفيات) من    -وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد املواليد    

 .%9.4بنسبة انخفاض بلغت  2020مليون نسمة عام  1.571إىل  2019مليون نسمة عام 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youm7.com/story/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5591375
https://www.youm7.com/story/2021/12/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5591375
https://www.youm7.com/story/2021/12/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5585728
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 زاید توصیل الغاز الطبیعي ملنازل الصعید ت

لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل بصعيد مرص يف إحداث نقلة نوعية باألوضاع   ساهم املرشوع القومي

 .املعيشية للمواطن�، وتحقيق رؤية وزارة البرتول والرثوة املعدنية للتنمية الشاملة

 :باملرشوع وفي� ييل أهم املعلومات املتعلقة 

 .مليون وحدة سكنية بصعيد مرص منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر1.6التوصيل لحوايل   -1

 .مستهلكاً صناعياً  118توصيل الغاز الطبيعي إىل   -2

 .ألف عميل تجارى 263توصيل الغاز الطبيعي إىل   -3

ادي الجديد تشغيل املرحلة األوىل من مرشوع توصيل الغاز للمنازل مبدينة الخارجة مبحافظة الو  -4

مرة   ألول  التي ُتطبق  املنقول  املضغوط  الغاز  توصيل  يف  ممثلة  جديدة  تكنولوجيا  خالل  من 

 .باملدينة

لـ    -5 الغاز  توصيل  املرحلة  هذه  و  14شملت  أرسة  و  120ألف  تجارية  بلدياً،    34منشأة  مخبزاً 

 .باإلضافة إىل محطة متوين سيارات بالغاز كوقود

قرية بالصعيد ضمن مرشوع حياة كر�ة وجاري العمل لتوصيل    40  توصيل الغاز الطبيعي لحوايل  -6

 . الغاز الطبيعي لباقي القري املستهدفة

محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي    65حواىل   للسيارات  الطبيعيبلغ عدد محطات الغاز   -7

 .2021حتى نهاية شهر أكتوبر 
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