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 استمرار أزمة ضعف السیولة بالبورصة املصریة 

 بنك مصر یرفع ملکیته يف رأسمال بنك القاهرة تمهیدا لخصخصته  

 ملیار دوالر  145.5زیادة الدین الخارجي یلع مصر إلی  
 السیادیة خالل الفترة املقبلة الحکومة تستعد إلصدار أول طرح للصکوك  

 ملیار دوالر  2األلومنیوم والسبائك واألسمدة تزید صادرات قطاع األعمال العام لـ  

 أرقام عن تحفیز الحکومة لرجال األعمال لزیادة التصدیر  5أهم  
 زیادة الصادرات غیر البترولیة 

 %0.05 تراجع معدل البطالة يف مصر  
 

 فی هذا العدد: 

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
https://almarsad.co.uk/
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 افتتاحیة العدد 

االقتصادية املختلفة،  تناول هذا العدد من املرصد االقتصادي مجموعة من املوضوعات الهامة يف القطاعات  

ففي القطاع املايل، ال تزال البورصة املرصية تعا� من ضعف السيولة وذلك كنتيجة لسحب السيولة من  

% التي طرحها البنك املركزي عرب البنوك الحكومية الكربى، هذا بخالف العديد من القرارات  18خالل شهادة  

 مل أداء السوق املرصية. السيولة ومج عىلالتي أثرت سلبا  خرىة األ دارياإل 

العدد   تطرق  املرصيف  القطاع  من    إىلويف  كربي  بنك مرص حصة  تستعد    أسهمرشاء  الذي  القاهرة  بنك 

ه بصورة ملفتة خالل الثالث أعوام  أرباحالحكومة لخصخصته من خالل طرحه يف البورصة وذلك رغم تزايد  

 للخصخصة. املاضية، وقد متت إعادة الهيكلة الشاملة للبنك استعدادا 

ويف قطاع املالية العامة للدولة تستعد الحكومة لإلصدار األول للصكوك السيادية املتوافقة مع الرشيعة    

اإلسالمية وذلك يف إطار سعيها لتنويع مصادر القروض الخارجية ال سي� يف ظل أزمة النقد األجنبي التي  

 متر بها مرص. 

من عام  يف الصادرات السلعية غ� البرتولية خالل الربع األول أما يف القطاع الخارجي فهناك تزايد ملحوظ 

العديد من    إىلمليار دوالر. باإلضافة    145مرص وتجاوزها    عىلتزايد القروض الخارجية    إىل، باإلضافة  2022

 .خرىاأل  خبار األ 
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 تمهید:

املرصي   االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقرير  ب�يتناول  ما  الفرتة  التطور خالل  - 16/4ودالالت هذا 

 ، وذلك عىل النحو التايل: 30/4/2022

 أوًال: التطورات املالیة 

 17/4 لسات األسبوع% بأوىل ج0.27للبورصة بنسبة  الرئييس ارتفاع املؤرش  .1

 18/4 % بختام تعامالت جلسة االثن� 0.16ارتفاع املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  .2

 19/4  %0.91ت البورصة بالختام.. ومؤرشها الرئييس ينخفض تباين أداء مؤرشا .3

 20/4 % يف ختام تعامالت اليوم1.7مليار جنيه.. ومؤرشها الرئييس يهبط  4.1البورصة تخرس  .4

 21/4 البورصة املرصية تختتم تعامالت األسبوع بارتفاع ج�عي للمؤرشات .5

 4/ 26 % بختام تعامالت جلسة الثالثاء1.27صعود املؤرش الرئييس للبورصة بنسبة  .6

 27/4 مليار جنيه 3.4ورأس املال يصعد بقيمة ، ارتفاع مؤرشات البورصة بجلسة األربعاء .7

 28/4 مليار جنيه 17.6البورصة تنهي أخر جلسات رمضان بأرباح تصل إىل  .8

 دالالت التطورات املالیة 

السيطرة عىل جائحة كورونا بضخ العديد من املحفزات يف البورصة املرصية عن  بعد ان استطاعت مرص  

  500، ومل يدخل منها سوي  همليار جني   20طريق ضخ سيولة يف التداوالت يف البورصة والتي كان مقدر لها  

  .والتي حفزت من نشاط البورصة إال أن هناك أسباب أخرى تسببت يف أزمة البورصة الحالية  ه مليون جني

%  70من    أكرث  عىلاملستحوذين    فرادمؤرشات البورصة تفاعلت باإليجاب مع تلك املحفزات وتفاعل األ    

نقطة،    3050نقاط تاريخية مل يصل لها من قبل وهي    إىل أن يصل    70من قيم التداول، واستطاع املؤرش  

ضخ مزيد    عىليف الجلسة الواحدة هذا ما شجع املتعامل�    همليار جني   4  ـقرابة ال  إىل وارتفعت قيم التداول  

 أكرث تحقيق مكاسب    فراد، واستطاع املتعامل� األ فرادتحركات األ   عىلمن السيولة وتأثر املؤرش الرئييس بناء  

  بل والقطاعات التي كانت راكدة سهم% يف العديد من األ 200من 

 .نسب الهامش املمنوحة للمتعامل� وعدم تقيد تداوالتهم ساهمت يف تحركات األفراد بشكل كب�

سعار األسهم وتراجع املؤرشات ألنه عىل الرغم من  أ أزمة روسيا وأو كرانيا ليست املتسبب الرئييس يف تد�  

أن إ األزمة   غ�    ال  ومكاسب  قياسية  أرقام  تحقيق  استطاعت  العربية  املنطقة  يف  املؤرشات  من  العديد 

  مسبوقة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/4/17/%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%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-27-%D8%A8%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%B9/5731167
https://www.youm7.com/story/2022/4/17/%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%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-27-%D8%A8%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%B9/5731167
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%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%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-16-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5732337
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%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%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-16-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/5732337
https://www.elfagr.org/4422197
https://www.elfagr.org/4422197
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https://www.elfagr.org/4422802
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االعمق لألزمة التي تتعرض    التأث�القرارات اإلدارية ومعوقات التداول واالستث�ر يف البورصة هم اصحاب    - 

 .لها البورصة حاليا

كاف  - إيقاف  وجوب  وهي  األزمة  لتلك  الرسيعة  الحلول  بالتداول،  بعض  املرضة  اإلدارية  امل�رسات  ة 

%  18السيولة الزائدة املوجودة يف البنوك والتي تم تجميعها بالوعاء االدخاري االخ� صاحب الـ    واستخدام

سبتمرب، باإلضافة إىل إلغاء رضيبة األرباح الرأس�لية،    5التداول قبل    يهنسبة فائدة، والعودة ملا كان عل

وهذا حل رسيع لض�ن عدم تعميق  ،  يد من امللفات العالقة يف االستث�ر يف البورصةوالبت الرسيع يف العد 

 .خسائر متعاميل البورصة أصحاب أقل عائد وأعىل مخاطرة

 :هي السیولةاملؤشرات وانخفاض  النخفاض  الرئیسیةاألسباب 

وخاصه    اساسيه  محفزات  وجود  بالبورصة  السيولةعدم  مادي  دعم  ضخ   .أو 

% والتي سحبت جزء من سيولة السوق حيث قدرت حصيلتها بأكرث  18ـ  ال صدور شهادة

 .مليار جنيه 500من 

محافظ    استث�راتخروج    من  البورصات    استث�ريةأجنبية  وكذلك   الناشئةمن 

 .األوكرانية-الروسيةخاصه مع تداعيات الغموض يف الحرب   املرصية البورصة

متتالية م� ضغط عىل الرشكات بالبيع   النخفاضات  ةنتيج  ةبيع املارجن يف البورص 

املحافظ   للتصفية   .تجاوز 

  ةمع كرث   لالستث�ر األكرث جاذبية   إىل البورصات العربية  املرصية   البورصةمن    السيولةتحول  

ديب التي طرحت رشكة (ديوا) رشكة كهرباء    بورصةإدراج رشكات أو قطاعات جديده، مثل  

 .السعودية رامكو  أومياه ديب ومن قبلها رشكة  

  

https://almarsad.co.uk/
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  ثانیًا: القطاع النقدي:

 مليار دوالر بنهاية الربع الثا�   145.5ارتفاع الديون الخارجية عىل مرص إىل  .9

 مليار سهم 1.1% عرب رشاء 99.9 يرفع ملكيته يف رأس�ل بنك القاهرة إىل بنك مرص .10

 مع نظرة مستقبلية مستقرة   «B+»فيتش تحافظ عىل تصنيف مرص عند .11

 دالالت القطاع النقدي:

 تمهیدا لخصخصته بنك مصر یرفع ملکیته يف رأسمال بنك القاهرة 

مليار سهم من    1.12اء  %، من خالل رش 99.99% إىل  57.14أعلن بنك مرص رفع حصته يف بنك القاهرة من  

 .جنيه للسهم  6.2مليار جنيه مبتوسط سعر  6.97بنك القاهرة بقيمة اج�لية للصفقة بلغت 

التابعة لبنك مرص، يف بنك القاهرة، تأيت يف إطار إعادة الهيكلة    –وأوضح البنك أن رشاء حصة رشكة كابيتال  

 .الداخلية لبنك القاهرة

 .لدويل للسمرسة يف األوراق املالية هي املنفذ للصفقةوجدير بالذكر أن رشكة التجاري ا

مليار جنيه    5.8قبل الرضائب، حيث بلغت    رباح، ارتفاع األ 2021وأظهرت نتائج األع�ل لبنك القاهرة لعام  

 .2020% مقارنة بالعام املايل 20بنسبة �و 

البنك   بـ  3.6العام املايض لتقفز إىل    خاللوارتفع صايف أرباح  مليار جنيه يف عام    3.2مليار جنيه مقارنة 

 .%15بنسبة �و  2020

بنسبة �و   2020 املايلمليار جم بنهاية العام  10.1مليار جم مقارنة بـ  10.5وبلغ صايف الدخل من العائد 

مليار جنيه مقارنة    2إىل    % ل�تفع24%، ك� ارتفع صايف الدخل من األتعاب والعموالت بنسبة  4بلغت  

للنتائج املتميزة التي حققها بنك القاهرة    -     -  2020مليار جنيه للعام املايل    1.6بـ ويأيت ذلك استمراراً 

 .عىل مدى السنوات املاضية

، وذلك قبل  2020% من أسهمه يف البورصة خالل أبريل    30إىل    20وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من  

ن  وس كورونا عامليا، وتأثر البورصات سواء العاملية أو املحلية، وتم تأجل الطرح حتى اآل انتشار جائحة ف� 

 .الختيار امليعاد املناسب

وأكد بنك القاهرة يف ترصيحات صحفية مؤخراً، جاهزيته داخليا لعملية الطرح، حيث متت إجراء عملية  

 .الطرحعىل قيادة عملية  سنوات ليكون مؤهالً بشكل كب� 3هيكلة كاملة للبنك خالل آخر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elfagr.org/4421931
https://amwalalghad.com/2022/04/28/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87/
https://amwalalghad.com/2022/04/21/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%b4-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d8%af-b-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82-2/
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وأوضح أنه مل تحدث أي مشاورات يف الفرتة الحالية مع األطراف املعنية “البنك املركزي ووزارة املالية وبنك  

مرص املالك لبنك القاهرة” لطرح جزء من بنك القاهرة يف البورصة، وبالتايل ال �كن التكهن مبيعاد محدد  

 .للطرح

 ملیار دوالر  145.5 إلی زیادة الدین الخارجي یلع مصر

مليار    145.5بلغت مستويات   كشف تقرير صادر عن البنك املركزي أن أرصدة الدين الخارجي عىل مرص

مليار عن الربع األول من   8.1قيمتها   بارتفاعات     2022-2021دوالر بنهاية الربع الثا� من العام املايل  

 .مليار دوالر  137.4نفس العام الذي حققت فيه 

وأضاف البنك املركزي، أن القروض طويلة األجل استحوذت عىل النسبة األكرب من إج�يل حجم الديون  

مليار دوالر، بين� بلغت الديون    132.6بقيمة     2022-2021الخارجية خالل الربع األول من العام املايل  

 .مليون دوالر 12.8قص�ة األجل 

طالة فرتات السداد، حيث نجحت  إدة هيكلة الديون تستهدف  وزارة املالية أعلنت عن خطتها إلعا وكانت  

إطالة عمر   عام يف يونيو، وتستهدف    3.3إىل    2013عام يف يونيو    1.3عمر الدين من أقل من   يف إطالته 

 .عام يف يونيو املقبل 3.7

بقيمة    مليار دوالر، والبنك املركزي  85.5وتوزع القروض الخارجية، ب� كل من القطاع الحكومي بقيمة  

مليار    15.1والقطاع الخاص   مليار دوالر القطاع املرصيف،  17.1والقطاع املرصيف بقيمة   مليار دوالر،   27.8

 .دوالر

  

https://almarsad.co.uk/
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 العامة املالیةثالثا: 

 الحكومة تستعد إلصدار أول طرح للصكوك السيادية خالل الفرتة املقبلة  .12

 جنيه خالل مايو  17الدوالر الجمريك إىل  أسعاروزارة املالية ترفع  .13

لـ    ١،٢املالية: رصف   .14 جنيه  التحديات    ٥٠٠مليار  رغم  للمصدرين  النقدية  السيولة  لتوف�  رشكة 

 العاملية 

 مليارات جنيه فروق رضيبية  6املالية: تحصيل  .15

 دالالت املالیة العامة

 الحکومة تستعد إلصدار أول طرح للصکوك السیادیة خالل الفترة املقبلة

م جديدة  رشائح  بجذب  التمويل  وأدوات  مصادر  تنويع  عىل  تحرص  الدولة  أن  املالية،  وزير  ن  أكد 

للرشيعة اإلسالمية مبا يسهم يف خفض تكلفة   املستثمرين املرصي� واألجانب الراغب� يف االستث�ر وفقاً 

لتوف� السيولة الالزمة لتنفيذ   متويل التنمية من خالل صكوك سيادية خرضاء وصكوك للتنمية املستدامة  

االقتصادية واالجت�عية باملوازنة العامة  املرشوعات االستث�رية والتنموية والخرضاء املدرجة بخطة التنمية  

للدولة؛ مبا يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب عىل اإلصدارات الحكومية من األوراق املالية وأدوات  

الدين التي يتم إصدارها بالعملة املحلية والعمالت األجنبية، لتعزيز أوجه االنفاق عىل تحس� مستوى  

االحت وتلبية  املواطن�  طرح معيشة  أول  إلصدار  تستعد  الحكومة  أن  إىل  الفتاً  للدولة،  التنموية  ياجات 

 .للصكوك السيادية خالل الفرتة املقبلة؛ مبا يساعد يف تحقيق املستهدفات املنشودة

أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء عىل الالئحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، إنه تم إعداد  

اون مع األزهر والهيئة العامة للرقابة املالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل  هذه الالئحة بالتع

النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الرشعية والفنية طبقاً للصيغ املتوافقة مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية،  

الت باملواصفات  إلكرتونية  أو  ورقية  الصكوك يف شكل شهادة  إصدار  يتم  أنه  الالئحة  موضحاً  تحددها  ي 

بالعمالت   أو  بالجنيه املرصي  القيمة، وتصدر ملدة محددة  اسمية، ومتساوية  للقانون، وتكون  التنفيذية 

 .األجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق املحلية أو باألسواق الدولية 

ة ملكية خاصة، وذلك  قال الوزير، إن إصدار الصكوك يكون عىل أساس األصول التي ستكون مملوكة للدولو 

عن طريق بيع حق االنتفاع بهذه األصول دون حق الرقبة، أو تأج�ها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد  

إصدار هذه الصكوك وفقاً ملبادئ الرشيعة اإلسالمية، عىل أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد  

» التي تصدر عىل أساسها الصكوك، بحيث تكون  األصول الثابتة واملنقولة اململوكة للدولة «ملكية خاصة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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هناك آلية لتقييم حق االنتفاع بتلك األصول أو مقابل تأج�ها لهذا الغرض، عىل أن يكون الحد األقىص  

ملدة تقرير حق االنتفاع بهذه األصول أو مدة تأج�ها ثالث� عاماً التزاماً بأحكام الدستور، ويجوز إعادة  

 .ة املصدرةتأج� هذه األصول للجه

  املرتبطةأشار الوزير، إىل أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد اإلصدار والعقود  

رشكة   من  إصدارها  حصيلة  وتستخدم  املرابحة،  عقد  أساس  عىل  تصدر  التي  املرابحة  صكوك  ومنها  به 

؛ لتمويل رشاء حقوق االنتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك اإلجارة التي  السياديالتصكيك  

  السياديالتصكيك    تصدر عىل أساس عقد يتضمن نقل حق االنتفاع باألصول ويربم ب� الجهة املصدرة ورشكة

بقصد تأج�ها إىل الجهة املصدرة مبوجب عقد إجارة، وصكوك االستصناع التي تصدر عىل أساس استصناع  

أصول بغرض بيع حقوق االنتفاع بهذه األصول أو تأج�ها و�ثل الصك حصة شائعة يف ملكية حقوق انتفاع  

الة يف االستث�ر يف حقوق االنتفاع باألصول،  األصول املصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر عىل أساس عقد وك

للجهة   أيضاً  الواحد، ويجوز  الصيغ لإلصدار  تلك  أكرث من  أو  الجمع ب� صيغت�  املصدرة  للجهة  ويجوز 

املصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها مبا يف ذلك الصكوك الخرضاء أو صكوك تنمية مستدامة  

  .رشيطة إجازة لجنة الرقابة

ضح أن املعاملة الرضيبية املقررة عىل سندات الخزانة العامة سوف ترسى عىل عوائد الصكوك السيادية  أو 

وعىل عائد التداول عليها ويتبع يف ربط وتحصيل الرضائب املستحقة عىل عوائد الصكوك السيادية وعىل  

ة عىل سندات الخزانة  عائد التداول عليها ذات اإلجراءات املتبعة بشأن ربط وتحصيل الرضائب املستحق

الصكوك السيادية خالل مدة اإلصدار األرباح أو العوائد الدورية مبا يتناسب    ملاليكالعامة، الفتاً إىل أنه يحق  

أو يف تاريخ االسرتداد املعجل،    السياديومقدار مساهمة الصك والقيمة االسرتدادية يف نهاية مدة الصك  

الصكوك لح�ية املصالح املشرتكة    ملاليك دارها وتكوين مجموعة  وتداول الصكوك السيادية وفقاً لصيغ إص

 . ألعضائها وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية 

أشار الوزير، إىل أنه سيتم العمل عىل تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خرباء االقتصاد والتمويل والقانون  

اإلصدار  بإيجاز  معنية  وتكون  الرشيف  األزهر  عل�ء  املتعلقة  وبعض  الضوابط  وإقرار  ورشعياً  فنياً  ات 

السيادية   الصكوك  «تصكيك»  عملية  وتنفيذ  إلدارة  للدولة  مملوكة  رشكة  إنشاء  إىل  إضافة  بالتصكيك، 

الحكومية، عىل أن يتم اإلصدار طبقاً ألي من الصيغ املتوافقة مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية التي تقرها  

قانون، وعىل أساس عقد اإلصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واسرتدادها  لجنة الرقابة املنصوص عليها بال

  السياديللضوابط والقواعد واإلجراءات املتوافقة مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية، ويجوز لرشكة التصكيك  

تي  التعامل يف أكرث من إصدار وإعداد تقرير سنوي في� يتعلق باالستث�رات وفقاً الستخدامها يف األغراض ال

 .الصكوك وتواريخ استحقاقاتها   ملاليكصدرت من أجلها واالصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد املستحقة  
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 رابعًا: القطاع الخارجي 

 ملیار دوالر   2األلومنیوم والسبائك واألسمدة تزید صادرات قطاع األعمال العام لـ  

 %20بزيادة  2022مليار دوالر قيمة الصادرات السلعية خالل الربع األول من عام  9.1 .16

 2022درات الكي�ويات واألسمدة يف الربع األول من زيادة يف صا   %28 .17

 2021مليون دوالر إج�يل الصادرات املرصية إىل ماليزيا عام   126.7 .18

 دالالت القطاع الخارجي 

 زیادة الصادرات غیر البترولیة 

وزي املرصيةأعلنت  الصادرات  أن  والصناعة  التجارة  عام  رة  من  االول  الربع  خالل  بلغت  البرتولية  غ� 

مليون دوالر خالل نفس الفرتة من    671مليار و  7مليون دوالر مقابل    176مليار و  9مارس )    –  (يناير2022

 .%20مليون دوالر محققة نسبة زيادة بلغت  505بفارق مليار و 2021عام 

إن املؤرشات اإليجابية امللموسة التى حققتها الصادرات السلعية املرصية خالل الربع األول    وقالت الوزيرة

من العام الجارى رغم التداعيات االقتصادية العاملية الناجمة عن الحرب الروسية األوكرانية وجائحة ف�وس 

مختلف القطاعات اإلنتاجية والحفاظ    يفعىل املنتجات املرصية    العاملياستقرار الطلب    إىلكورونا ترجع  

الخارجية    سواق باأل تنافسية املنتج املرصى    ارتفاع   إىل  باإلضافة جديدة    أسواق التصديرية وفتح    سواق األ  عىل

 . دول القارة اإلفريقية أسواق من كافة الفرص التصديرية املتاحة وبصفة خاصة ب  االستفادةفضالً عن 

أن   جامع  والتكتالت  التجارة    اتفاقياتوأضافت  الدول  من  كب�  عدد  مع  املوقعة  والتفضيلية  الحرة 

توفر أرضية صلبة للصادرات املرصية للمنافسة بعدد من األسواق اإلقليمية والعاملية،   االقتصادية العاملية

ؤ عدد من األسواق العاملية عىل املنتج املرصي ال سي� يف ظل تباط  اعت�دمش�ًة إىل أن الفرتة الحالية تشهد  

 .كوروناالعملية اإلنتاجية بعدد كب� من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة 

عده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات  أ وفقا للتقرير الذى  

تضمن قارة أفريقيا     2022االول من عام  للصادرات املرصية خالل الربع    الجغرايففقد أوضح أن التوزيع    -

  2021مليون دوالر خالل نفس الفرتة من عام    382مليون دوالر مقابل    515بدون الدول العربية بقيمة  

  342مليار و  2مليون دوالر مقابل    998مليار و  2% وجامعة الدول العربية بقيمة  35بنسبة زيادة بلغت  

% والواليات املتحدة األمريكية بقيمة  28بنسبة زيادة بلغت    2021مليون دوالر خالل نفس الفرتة من عام  

%   21بنسبة زيادة بلغت    2021مليون دوالر خالل نفس الفرتة من عام    513مليون دوالر مقابل    623

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/9-1-%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%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5744071
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/9-1-%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%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5744071
https://www.youm7.com/story/2022/4/25/28-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86/5740433
https://www.youm7.com/story/2022/4/25/28-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86/5740433
https://www.youm7.com/story/2022/4/17/126-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5731163
https://www.youm7.com/story/2022/4/17/126-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5731163
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مليون دوالر خالل نفس الفرتة    199مليار و  2مليون دوالر مقابل    505مليار و  2تحاد األورويب بقيمة  واال 

مليار    2مليون دوالر مقابل    535مليار و  2% وأسواق أخرى بقيمة  14نسبة زيادة بلغت  ب  2021من عام  

 %13بنسبة زيادة بلغت  2021مليون دوالر خالل عام  235و

األ   الربع    سواقأكرب  للصادرات املرصية خالل  عام    األولاملستقبلة  املتحدة    2022من  الواليات  تضمنت 

  565مليون دوالر وتركيا بقيمة    601ململكة العربية السعودية بقيمة  مليون دوالر وا  623األمريكية بقيمة  

مليون دوالر واسبانيا    579مليون دوالر واإلمارات العربية املتحدة بقيمة    580مليون دوالر وإيطاليا بقيمة  

ن  مليو   274مليون دوالر والهند بقيمة    274لش�لية بقيمة  ا  وأيرلندامليون دوالر وبريطانيا    284بقيمة  

 .مليون دوالر 265مليون دوالر والسودان بقيمة    271دوالر وليبيا بقيمة 

 صادرات شرکات قطاع األعمال العام ارتفاع 

العام نحو مل�ار دوالر سنو�ا، وسط جهود من الوزارة  قطاع األعمال یبلغ المتوسط السنوي لصادرات شر�ات 

جسور التجارة مع افر�ق�ا وفتح فروع في العدید من    لمضاعفة الصادرات، من خالل عدة آل�ات منها مشروع 

 . واألجنب�ة واألفر�ق�ةالدول العر��ة 

العام    األع�لوكشفت مصادر بقطاع   الجارى يشهد طفرة كب�ة يف صادرات قطاع االع�ل  العام  العام، 

كة كي� وكذلك  مليار دوالر مدفوعة باالرتفاع الكب� يف صادرات األسمدة عىل راسها رش   2حيث قد تصل لـ  

الكي�ويات ببعض   الحديدية وكذلك صادرات  السبائك  الكب� يف صادرات األلومنيوم وصادرات  االرتفاع 

 واملالبس. رشكات القطاع عالوة عىل بعض صادرات قطاع الغزل والنسيج 

دعم    يفو أشارت املصادر ان الوزارة تشدد عىل أهمية مضاعفة الصادرات لدورها يف توف� العملة الصعبة  و 

 .موارد الرشكات يف الوقت نفسه

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/4/29/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%E2%80%AC%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/5744040
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  خامسا: القطاع الحقیقي

 2021٪ نسبة العامل� بأجر دائم يف مرص عام  69.2اإلحصاء:  .19

 2020باملصايد الطبيعية يف مرص عام  السميكع اإلنتاج ا ارتف .20

 قرية جارى مد شبكات الغاز بها 180قرية بالغاز ضمن حياة كر�ة و 86البرتول: توصيل  .21

 2021تراجع معدل البطالة يف مرص عام  .22

 2020ألف طن خالل   259إلحصاء: ارتفاع اإلنتاج املحىل من البقوليات ا .23

 مليار بيضة سنويا  14الزراعة: مرص تنتج  .24

   دالالت القطاع الحقیقي:

 يف مصر  تراجع معدل البطالة

%،  7.4، تراجع معدل البطالة إىل  2021لعام  أظهرت النرشة السنوية املجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة  

  .2020٪ عن عام 0.5برتاجع بلغ 

�اإلنفوجراف، مجموعة من أهم المؤشرات   الجهاز المر�زي للتعبئة العامة واإلحصاء وتناولت النشرة الصادرة عن

 وفقا لما یلي 

من إج�يل قوة العمل يف    ٪15سنة)    29ـ  15بلغ معدل البطالة ب� الشباب الذين ترتاوح أع�رهم ب� (

 .2020نفس الفئة العمرية، وهو نفس املعدل يف عام 

مليون فرد من    5.062مليون فرد ذكور،    24.296"  2021مليون فرد عام    29.358بلغ تقدير قوة العمل  

مليون فرد من اإلناث"    4.774مليون فرد ذكور،    23.684"  2020مليون فرد عام    28.458اإلناث" مقابل  

 .2020٪ عن عام  3.2زيادة  بنسبة

 

 .مليون فرد 16.249مليون فرد بين� بلغت يف الريف  13.109بلغت قوة العمل يف الحرض 

 .٪ يف الريف4.3٪ مقابل 11.2بلغ معدل البطالة يف الحرض 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-69-2%D9%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5743818
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-69-2%D9%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85/5743818
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5743103
https://www.youm7.com/story/2022/4/28/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/5743103
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88180%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89/5732178
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5731403
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5731403
https://www.youm7.com/story/2022/4/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5731403
https://www.elfagr.org/4429390
https://www.elfagr.org/4429390
https://www.elfagr.org/4427887
https://www.youm7.com/story/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-56-3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5730293
https://www.youm7.com/story/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-56-3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5730293
https://www.youm7.com/story/2022/4/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-56-3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/5730293
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 ٪ 3.2٪ وب� ذكور الريف 8.7بلغ معدل البطالة ب� ذكور الحرض 

 .٪ ب� إناث الريف 10.7بل ٪ مقا21بلغ معدل البطالة ب� إناث الحرض 

، بنسبة  2020مليون مشتغل عام  26.199، مقابل 2021مليون مشتغل عام  27.188بلغ تقدير املشتغل� 

 .2020٪ عن عام 3.7زيادة 

 . مليون مشتغل يف الريف 15.544مليون مشتغل،  11.644بلغ تقدير املشتغل� يف الحرض 

 

 2020تطور اإلنتاج السمکي يف مصر عام 

الجهاز   بيانات  اإلنتاج السميك عام    املركزيرصدت  العامة واإلحصاء، تطور  بلغت  2020للتعبئة  ، حيث 

البحرية والبح�ات واملياه العذبة"    السميككمية اإلنتاج   الطبيعية "املياه  ألف طن عام    418.6باملصايد 

 %.5.5بزيادة بلغت  2019ألف طن عام   397مقابل  2020

 ، وفقا ملا ييل: 2020عام   السميكأهم املؤرشات التي وردت يف النرشة السنوية إلحصاءات اإلنتاج   وجاءت

 2019ملـيون طن عـام    2.03مقابل    2020ملـيون طـن عام    2.01  السميكبلغ إجمـايل كمية اإلنـتاج   -

 .%1.4بنســبة انخفــاض قدرها 

حيث   - من  األوىل  املرتبة  السمكية  املزارع  نـسبته  احتلت  بلـغت  فـقد  اإلنـتـاج  78.9اإلنـتاج  يلـيه   ٪

٪ وأخ�اً حقول  4٪، فاملياه العـذبة بنـسبة  5٪، ثم اإلنـتـاج بامليــاه البحـريـة بنسبة  11.8بالبح�ات بنـسبة  

 .السميكاإلنتاج   إج�يل٪ من 0.3األرز بنسبة 
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مليـون طـن    1.64مقابل    2020ون طن عام  مليـ  1.59بلغ إنتاج األس�ك باملزارع السمكية وحقول األرز   -

 .٪ عن العام الســابق3بنسـبة انخفاض قدرها  2019عام 

األوىل   - املرتبة  "بلطى  يف تحتل  العظميـة  السـميك مجموعة األس�ك    ، قـاروص  ، دنيس  ،بـورى  ،اإلنتـاج 

بنسـبة    خرىم األصناف األ ٪ ث 0.8.." بنسبة  ، كابوريا  ،جمربي٪، يليها القرشيات "98.1مرجـان" بنسبة    ،موىس

ـرئويات  يليها   0٫7٪   إج�يل   من  ٪0.1  بنسبة"  سبيط"  الرخويات  ثم  ٪0.3  بنسبة"  ومحار  قواقع"  ال

 .السميك  اإلنتاج

- " الجديدة  القومية  باملرشوعات  إنتاج األس�ك  غليون    –"  السميك  علالستزرا بلغ  مبحافظة كفر    –بركة 

 .طن 2000من األس�ك املياه العذبة  –طن  200الشيخ من األس�ك البحرية 

  0.3طن، وبلغ اإلنتاج من الزريعة باملزارع السمكية بربكة غليون من الدنيس    1140  الجمربيبلغ إنتاج   -

 مليون زريعة  530 الجمربيمليون زريعة و من  3مليون زريعة ومن القاروص 

 املة يف مرص أصدر الجهاز املركزي للتعبئة العامة أهم مؤرشات بحث القوى الع

% خالل عــــام  69,2من أهم مؤرشات بحث القوى العاملة يف مرص بلـغت نسبة املشتغل� بشكل دائم  

املشتغل�    2021 إجمــايل  عام    68,3مقابل    فــأكرث)سنة    15(من  زيادة    2020% خالل    حوايلوبنسبة 

0,9%. 

،  2021% لإلناث خالل عام    89,2  %، بين� بلغت65,6وبلغت نسبة املشتغل� بشكل دائم ب� الذكور  

االجت�عية   التأمينات  يف  املشرتك�  املشتغل�  نسبة  عــــام    44,3وبلغت  خالل  إجمــايل    %2021  من 

 .)أكرثسنة فــ  15(املشتغلـ� 

% لإلناث    71,7%، بين� بلغت  39,5وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات االجت�عية ب� الذكور  

%،  97,2، و بلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأمينات االجت�عية يف القطاع الحكومي  2021م  خالل عا

 .2021% يف القطاع الخاص (داخل املنشآت ) خالل عام 36,3بين� بلغت 

سنة فأكرث )    15% من إجمــايل املشتغل� (    39,1وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأم� الصحي  

النسبة لعام  2021لعــــام التأم� الصحي ب�  2020، وهى نفس  ، وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف 

 .2021% لإلناث خالل عام  69,9%، بين� بلغت 33,7الذكور 

% يف  28,7%، بين� بلغت  97,0وبلغت نسبة املشتغل� املشرتك� يف التأم� الصحي يف القطاع الحكومي  

. بلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية للعامل� بأجر  2021الل عام القطاع الخاص داخل املنشآت خ

ساعة)  38,2ساعة) مقارنة بـ (  43,6ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية ب� الذكور (42,8(

 .لإلناث
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والتجزئة   الجملة  تجارة  يف  العامل�  ب�  األسبوعية  العمـل  ساعـات  لعـدد  متوسـط  أعىل  وبلغ 

يليها العامل�    ساعة)47,4ساعة)، ثم العامل� يف أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة مبتوسط (48,3(مبتوسط

ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية ب� العامل� يف  46,2يف الصناعات التحويلية مبتوسط (

عية ب� العامل� يف  ساعة ) بين� بلغ متوسط عدد ساعات العمل األسبو   43,4القطاع العام واالع�ل (  

 .ساعة ) 46,9القطاع الخاص (داخل املنشآت) ( 

 أخرى سادسًا: 

 أرقام عن تحفيز الحكومة لرجال األع�ل لزيادة التصدير 5أهم  .25

 أخرى دالالت 

 أرقام عن تحفیز الحکومة لرجال األعمال لزیادة التصدیر 5أهم 

% من إجمالي ق�مة مستحقات التصدیر  85الفوري إلتاحة سداد نس�ة   م�ادرة السداد النقدي أطلقت الحكومة،

بدالً  السیو   فورًا،  توفیر  في  �سهم  الذي  األمر  سنوات،  عدة  تستغرق  قد  أقساط  على  سدادها  النقد�ة  من  لة 

 . من الوفاء �التزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على العمالة الشر�ات المصدرة لتمكین

 :أرقام عن تحفيز الحكومة لرجال األع�ل لزيادة التصدير، وهم 5أهم  وجاءت

رشكة عرب مبادرات رد األعباء التصديرية املتأخرة    2500مليار جنيه دعم رصفته الحكومة ألكرث من     33

 .وحتى اآلن  2019لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 

رشكة باملرحلة الرابعة ملبادرة "السداد النقدي الفوري"، التي تم إطالقها    500مليار جنيه مستحقات لـ 1.2 

 .من منتصف نوفمرب املايض   اً اعتبار 

يوليو    8% أول  الصادرات من  الفوري» ملشحونات  النقدي  «السداد  السداد مببادرة  نسبة خصم تعجيل 

 .2021يونيه   30% وذلك عىل املشحونات حتى 15بدالً من النسبة التي كان معموالً بها وقدرها  2021

 .مليار جنيه 2رشكة بإج�يل  564أصدرها صندوق تنمية الصادرات لعدد  شهادة  564

مليار جنيه، يف إطار الدفعة الثالثة   2.4رشكة بعدد الرشكات املستحقة للمساندة التصديرية بإج�يل   683

 .من املرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين

طاع التصديري، ورسعة رد األعباء التصديرية املستحقة  ويسهم رصف مستحقات املصدرين يف مساندة الق

للرشكات املصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، ويسهم رد مستحقات املصدرين لدى الصندوق بشكل  
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https://www.youm7.com/story/2022/4/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%80500-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9/5745103
https://www.youm7.com/story/2022/4/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-564-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-2/5745039
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الخارجية خاصًة يف ظل   املنتجات املرصية يف األسواق  تنافسية  اإلنتاجية وتعزيز  كب� يف زيادة قدراتهم 

 .ي تعا� منها دول العامل حالياً األزمات االقتصادية الت

يذكر أنه تم الس�ح ألول مرة للرشكات املصدرة بقطاعات الس�اميك والسيارات واألدوية بالتقدم لالنض�م  

» لدعم املصدرين؛ مبا يتسق مع حرص الحكومة  الفوري  النقديإىل املرحلة الرابعة من مبادرة «السداد  

 .املصدرين عىل توسيع أنشطتهم اإلنتاجية ، وتشجيع التصديريعىل تحفيز القطاع  
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