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   2022دیسمبر  15التقریر االقتصادي  

 د. أحمد ذکر الله 

 تمهید: 
ب�ن   ما  الف��ة  خالل  التطور  هذا  ودالالت  املصري  االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  التقر�ر  -1/12يتناول 

 ، وذلك ع�� النحو التا��: 15/12/2022

 أهم التطورات االقتصادیة

 أوًال: التطورات املالیة
 1/12% بختام �عامالت أو�� جلسات د�سم�� 2.87ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -1

 4/12مليار جنيھ  23.6%.. ورأس املال يصعد بقيمة 3.22ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -2

 5/12اإلثن�ن % بختام �عامالت جلسة 1.77ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -3

 7/12ارتفاع جما�� ملؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة األر�عاء  -4

 8/12مليار جنيھ  950البورصة تختتم �عامالت األسبوع بارتفاع املؤشرات.. ورأس املال يتجاوز  -5

 11/12% بختام �عامالت أو�� جلسات األسبوع 1.69تراجع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -6

 12/12صعود جما�� ملؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة اإلثن�ن  -7

 13/12    تر�ليون جنيھ  2تواصل االرتفاع.. ورأسمال السو�� يق��ب من  البورصة  -8

 14/12% بختام �عامالت جلسة األر�عاء 1.5صعود املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة   -9

 15/12هبوط جما�� ملؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة ��اية األسبوع  -10

 دالالت القطاع المالي: 

 لالستمرار مع تبادل أدوار السيولة إ�� القطاعات  يزال األداء اإليجا�يال   -
ً
بمؤشرات البورصة املصر�ة مر�حا

واألسهم بقيادة ا�خدمات املالية والبنوك والدفع اإللك��و�ي والعقارات والب��وكيماو�ات واملوارد األساسية، 

 .ة�واد النشطمع ز�ادة قيم التداوالت بدعم من ز�ادة أعداد األ

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/1/%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%A9-2-87-%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%89/5996355
https://www.youm7.com/story/2022/12/4/%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%A9-3-22-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF/5999304
https://www.youm7.com/story/2022/12/5/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-77-%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%A9/6000495
https://www.youm7.com/story/2022/12/7/%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%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/6002938
https://www.youm7.com/story/2022/12/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A8%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%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-950/6004075
https://www.youm7.com/story/2022/12/11/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%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%A9-1-69-%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%89/6006942
https://www.youm7.com/story/2022/12/12/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86/6008076
https://www.elfagr.org/4578787
https://www.youm7.com/story/2022/12/14/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%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%A9-1-5-%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%A9/6010468
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%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%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%B9/6011619
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أن مش��يات املصر�ة �� ال�ي دعمت م�اسب البورصة اليوم وذلك للتحوط من احتمال  ومن ا�جدير بالذكر   -

 .ارتفاع أسعار الدوالر وز�ادة مستو�ات الت�خم خالل األيام القادمة

االستثمار األمثل ل�حفاظ ع��   يوجد حالة من دخول صناديق جديدة لالستثمار �� األسهم حيث أصبحت ��  -

ة �� ظل �سب الت�خم العالية ولسهولة �سييل األموال مع ترقب �سب ر�حية كب��ة وسريعة وال�ى القيم

ال   تجاوزت  بنسب  األسهم  �عض  صعود   �� أسبوع�ن  60  -50تحلت  خالل   %. 

ال�ى الزالت دون مستوى  ال يزال االحتفاظ    - باألسهم هو سيد املوقف و��شاء مراكز جديدة ع�� األسهم 

و  السوق  ع��  ارتفاع  وا�حفاظ  األر�اح  لتعظيم  االنتقائية  قطاعا��ا  أسهم  كبا��  االرتفاع  إل��ا  سيصل  ال�ى 

ولكن  ا�جلسة  داخل  أر�اح  ج�ى  أى  من  القلق  عدم  مع  األر�اح،  ع��  ا�حافظة  نقاط  بتفعيل  امل�اسب 

 .االستفادة بالتبديل لألسهم ال�ى تن�ى ج�ى أر�احها و�ستعد ملعاودة ماراثون الصعود

أغلقت جميع املؤشرات ع�� م�اسب موزعة   البورصة املصر�ة األسبوع املا�ىي ع�� أداء إيجا�ي، حيثوأ��ت   -

، و�مش��يات محلية  2008ع�� أسهمها معززة بقيم تداوالت �� األع�� منذ ما قبل األزمة املالية العاملية ��  

الرئي�ىي عند أع�� قيمة لھ منذ  مليون جنيھ، وأغلق املؤشر    496لألفراد واملؤسسات بصا�� شراء تجاوز الـ  

 .نقطة 15378% عند 1.5ع�� م�اسب بـ  2019أواخر 

 ثانیًا: القطاع النقدي
 2023مانية ح�ى د�سم�� % من �سهيال��ا االئت25املركزي: مد ف��ة ال��ام البنوك بالوصول إ��  -1

 22/21مليارات دوالر عام  8دول عر�ية استثمرت   10 -2

 % �� نوفم��21.5ارتفاع املعدل السنوي للت�خم األسا��ي إ��  -3

 مليون دوالر خالل نوفم�� 120.7احتياطي النقد األجن�ي ملصر يرتفع  -4

 2020الت�خم يدفع مؤشر مديري املش��يات �� نوفم�� إ�� أد�ى مستوى منذ يونيو  -5

 %8مليار جنيھ إجما�� التمو�الت البنكية للقطاع الصنا�� �� مبادرة   342 -6

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/6011351
https://www.youm7.com/story/2022/12/11/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/6005990
https://www.alborsaanews.com/2022/12/08/1606920
https://www.alborsaanews.com/2022/12/06/1605895
https://www.alborsaanews.com/2022/12/05/1605269
https://www.alborsaanews.com/2022/12/04/1604720
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 دالالت القطاع النقدي: 

 22/21مليارات دوالر عام  8دول عر�ية استثمرت  10 -1

، تطور قيمة االستثمارات العر�ية �� مصر �� الف��ة  ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أظهرت بيانات -

 األخ��ة. 

مليار دوالر خالل العام    8.2ستوى  ورصدت بيانات ا�جهاز ارتفاع قيمة استثمارات الدول العر�ية بمصر إ�� م -

بنسبة ارتفاع بلغت   2021/  2020مليار دوالر خالل العام املا��    3.1، بينما �انت نحو  2022/   2021املا��  

163.8% . 

و�ش�� البيانات إ�� أن دولة اإلمارات العر�ية املتحدة جاءت �� املرتبة األو�� بقائمة أع�� عشر دول عر�ية  -

 �� مصر خ
ً
مليار دوالر،   5.7؛ حيث �جلت قيمة استثمارا��ا �� مصر 2022/ 2021الل العام املا�� استثمارا

مليون دوالر، ثم البحر�ن   491.6مليون دوالر، ثم السعودية    518.3مليون دوالر، ثم قطر    669.3يل��ا ال�و�ت  

مليون دوالر،   51.1ملغرب  مليون دوالر، ثم ا   51.9مليون دوالر، ثم األردن    58.7مليون دوالر، ثم تو�س    457.9

 ليبيا  28.3ثم لبنان 
ً
 .مليون دوالر 19.3مليون دوالر، وأخ��ا

لت�جل    - العر�ية  بالدول  العامل�ن  املصر��ن  تحو�الت  قيمة  املا��   21.9وارتفعت  العام  خالل  دوالر  مليار 

%، بينما  10.9درها  بنسبة ارتفاع ق  2020/  2019مليار دوالر خالل العام املا��    19.8مقابل    2021/  2020

/    2020مليون دوالر خالل العام املا��    114.9انخفضت قيمة تحو�الت العرب العامل�ن �� مصر لتصل إ��  

 .%2.5بنسبة انخفاض قدرها  2020/  2019مليون دوالر خالل العام املا��  117.8مقابل   2021

��ا وجاءت   - العامل�ن  املصر��ن  �� قيمة تحو�الت  أع�� عشر دول عر�ية  بقائمة  األو��  املرتبة   �� السعودية 

  4.4مليار دوالر، يل��ا ال�و�ت  11.2، حيث بلغت قيمة تحو�الت العامل�ن ��ا 2021/  2020خالل العام املا�� 

مليون دوالر، ثم عمان    774.2ثم األردن    مليار دوالر،  1.5مليار دوالر، ثم قطر    3.4مليار دوالر، ثم اإلمارات  

البحر�ن    162 ثم  اليمن    104.1مليون دوالر،  ثم  العراق    79.9مليون دوالر،  ثم  مليون   43.7مليون دوالر، 

 لبنان 
ً
 .مليون دوالر 39.5دوالر، وأخ��ا

 لتقـديـرات البعثة  -
ً
 .2021صري ح�ى ��اية مليون م 7.1و�لغ عـدد املصـر��ن املتواجديـن بالدول العر�ية طبقــا

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%808-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/6004254
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 مليون دوالر خالل نوفم��  120.7احتياطي النقد األجن�ي ملصر يرتفع  -2

مليار دوالر ب��اية   33.41مليار دوالر ب��اية نوفم�� املا�ىي، مقابل    33.53ارتفع احتياطي النقد األجن�ي ملصر إ��   -

 .2022أكتو�ر 

للشهر الثالث ع�� التوا�� بحسب بيانات البنك املركزي    مليون دوالر   120.7و�ذلك ي�ون االحتياطي قد ارتفع نحو   -

 .املصرى 

زاد بنحو   2022مليون دوالر، و�� أكتو�ر    56و�ان احتياطي النقد األجن�ي قد ارتفع �� شهر سبتم�� املا�ىي بنحو   -

 .مليون دوالر 213

البنك املركزي املصرى لدعم وقالت و�الة أنباء “بلوم��ج” إن البنك املركزي القطري قد أودع مليار دوالر لدى   -

 .االقتصاد، وذلك ضمن ترتيبات صفقات �ع��م جهاز قطر لالستثمار إتمامها �� مصر خالل الف��ة املقبلة

  .د�سم�� ا�جارى ملناقشة اتفاق التوصل لقرض  16ووضع صندوق النقد الدو��، مصر ع�� جدول اجتماعاتھ ��  -

 .شهر 46مليارات دوالر �ستمر ملدة   3�اء ل��نامج قيمتھ و�انت مصر قد توصلت التفاق ع�� مستوى ا�خ�

وقال وز�ر املالية إن االتفاق يتيح ملصر ا�حصول ع�� تمو�ل إضا�� قدره مليار دوالر من خالل “صندوق املرونة   -

مليارات دوالر، وذلك من    5واالستدامة”، كما سيتيح االتفاق ا�حصول ع�� حزمة تمو�لية خارجية إضافية تبلغ  

 .خالل مؤسسات التمو�ل

مليار دوالر   33مليار دوالر مقابل    41إ��    2023و�توقع صندوق النقد الدو�� أن ترتفع احتياطيات مصر ب��اية عام    -

 .2022ب��اية 

 2020الت�خم يدفع مؤشر مديري املش��يات �� نوفم�� إ�� أد�ى مستوى منذ يونيو   -3

بحسب   2020القطاع ا�خاص املصرى بأع�� وت��ة لھ منذ املوجة األو�� النتشار ف��وس �ورونا ��  انكمش   -

 مؤشر مديري املش��يات الذي أظهر استمرار االنكماش ملدة عام�ن. 

للقطاع  - إنتي�جنس”،  ماركتس  جلو�ال  بورز  أند  “ستاندرد  عن  الصادر  املش��يات،  مديري  مؤشر  وتراجع 

نقطة �� أكتو�ر، و�انت هذه ثا�ي    47.7نقطة �� نوفم�� املا�ىي مقابل    45.4��و�� إ��  ا�خاص املصرى غ�� الب

 .2020أد�ى قراءة منذ شهر يونيو 
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الت�خمية،   - الضغوط  �سبب  تأثرا  والطلب  التجاري  النشاط  إن  جلو�ال”  بورز  أند  “ستاندرد  وقالت 

، حيث أدى االنخفاض  2020مايو  �� شهر    19-وانخفض اإلنتاج بأع�� معدل منذ أول إغالق �سبب �وفيد

 القوى �� قيمة ا�جنيھ املصرى إ�� ارتفاع أسعار الشراء بأق�ىى معدل منذ أك�� من أر�ع سنوات. 

ورغم االنخفاض السريع �� الطلبات ا�جديدة، ارتفعت مستو�ات التوظيف للمرة الرا�عة �� خمسة أشهر،   -

 أكتو�ر القيا�ىي املتد�ي. �� ح�ن �عافت ثقة الشر�ات �ش�ل طفيف �عد مستوى شهر 

و�ان السبب الرئي�ىي �� الر�ود هو االنخفاض السريع �� النشاط التجاري، حيث أفادت الشر�ات املشاركة  -

�� الدراسة إ�� أن ارتفاع الت�اليف املتسارع وانخفاض الطلبات ا�جديدة أج��ها ع�� خفض اإلنتاج. و�ان  

ونصف عام�ن   �� األقوى  هو  النشاط  انخفاض  يناير  معدل  شهر  منذ  حدة  واألك��  استثنينا    2017،  إذا 

 .19-املرحلة األو�� من جائحة �وفيد

ازداد معدل تراجع الطلبات ا�جديدة �� شهر نوفم��، �� ظل تقار�ر تفيد بخفض اإلنفاق من العمالء �سبب  -

ق�ىى معدل منذ  الت�خم السريع وارتفاع أسعار الفائدة. وع�� غرار اإلنتاج، انخفضت األعمال ا�جديدة بأ

 . كما انخفضت مبيعات الصادرات �� ظل تباطؤ األوضاع االقتصادية العاملية. 2020شهر مايو 

و�ان أحد العوامل الوا�حة وراء االنخفاض األخ�� �� األداء التجاري هو االنخفاض ا�حاد �� قيمة ا�جنيھ   -

� اتفاق جديد مع صندوق النقد الدو��. مقابل الدوالر األمر��ي، حيث تم �عو�م العملة للسماح باملوافقة ع�

 شهرا. 52وأدى ذلك فورا إ�� �سارع حاد �� ت�خم أسعار املش��يات وصل إ�� أع�� مستوى �� 

أك�� من   - إن  بورز جلو�ال”  أند  ��  42وقالت “ستاندرد  ز�ادة  الدراسة شهدت  ال�ى شمل��ا  الشر�ات  % من 

%) ومع  14ضعاف �سبة الشر�ات ال�ى رفعت أسعار البيع (ت�اليفها اإلجمالية منذ شهر أكتو�ر، أى ثالثة أ

ذلك، �سارع ت�خم أسعار اإلنتاج مقارنة بالشهر السابق، رغم أن النتائج �ش�� إ�� �عض ال��دد �� ز�ادة  

 األسعار �� ظل استمرار انخفاض املبيعات. 

نتي�جنس”: واجهت الشر�ات  وقالت شر�ا باتل، الباحثة االقتصادية �� “ستاندرد أند بورز جلو�ال ماركت إ -

املصر�ة انخفاضا فور�ا �� الطلب �سبب االنخفاض السريع �� قيمة ا�جنيھ منذ أواخر شهر أكتو�ر، حيث 

أشارت نتائج مؤشر مدراء املش��يات لشهر نوفم�� إ�� أسوأ انخفاض �� اإلنتاج والطلبات ا�جديدة منذ شهر 
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، �ان انخفاض النشاط التجاري هو  19-غالق الناتج عن �وفيد. و�استثناء املرحلة األو�� من اإل 2020مايو  

 .2017األسرع منذ بداية عام 

أضافت أن انخفاض قيمة ا�جنيھ مقابل الدوالر أدى إ�� ز�ادة م�حوظة �� أسعار املواد ا�خام، وال�ى تفاقمت  -

 52� مستوى لھ ��  . و�جل ت�خم أسعار املش��يات أع�2022بالفعل �سبب قيود االست��اد منذ أوائل عام  

ت�اليف مستلزمات 42شهرا مما دفع   �� إجما��  ارتفاع  إ�� اإلبالغ عن  بالدراسة  % من الشر�ات املشمولة 

% فقط رفعت أسعار البيع مما �ش�� إ�� أن معظم الشر�ات تحملت عبء  14اإلنتاج خالل الشهر. مقابل  

 %.2طارئة �� أسعار الفائدة بنسبة ارتفاع الت�اليف �� ظل استمرار تدهور الطلب �� خضم ز�ادة 

أر�ع  -  �� لھ  أع�� مستوى  الت�خم من  �خفض  متواصلة  جهود  ظل   �� أيضا  جاء  األخ��  ال��اجع  إن  وقالت 

%. و�ينما �ش�� ا�خطوة األخ��ة بخصوص سعر الصرف إ�� ارتفاع آخر �� الت�خم  16.2سنوات حيث �جل  

وانخفاض أسعار السلع �� التخفيف من ضغوط األسعار   �� شهر نوفم��، من املأمول أن يبدأ تباطؤ الطلب

 ع�� املدى املتوسط إ�� الطو�ل. 

 ثالثا: املالیة العامة
 مليار جنيھ  17.781بلغت  22/23امة للعام املا�� وز�رة التخطيط: إجما�� استثمارات ال�حة الع -1

 22/2023مليار جنيھ حجم االستثمارات لقطاع التعليم بخطة عام   77.2وز�رة التخطيط:  -2

  30مليار جنيھ لدعم الصادرات خالل  40وز�ر املالية: سددنا  -3
ً
 .شهرا

 2022-2021% خالل 87.2وز�ر املالية: خفض الدين إ��  -4

 العامة:  دالالت المالية

 2022-2021% خالل 87.2خفض الدين إ�� 

% من 6.1، إ��  2022-2021صرح وز�ر املالية، إن الوزارة استطاعت خفض ال�جز الك�� ملوازنة العام املا��   -

،  2022% خالل العام املا�� املا�ىي املنت�ى �� يونيو  3.1الناتج ا�ح�� اإلجما��، وتحقيق فائض أو�� بنسبة  

 من 87.2 وخفض الدين إ�� 
ً
 .2016% عام �� يونيو 103% نزوال

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-22-23/6011872
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-77-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%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-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/6011382
https://www.youm7.com/story/2022/12/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-30/6003863
https://www.alborsaanews.com/2022/12/01/1603918


Page 7 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019      

-2021جاء ذلك �� بيان أصدرتھ وزارة املالية، �عد إحالة نتائج ا�حساب ا�ختامي ملوازنة العام املا�� املا�ىي   -

 إ�� مجلس النواب. 2022

ع��    % �� اإلنفاق33.9وأشار إ�� أن الدولة استمرت �� توسيع مظلة ا�حماية االجتماعية بمعدل نمو سنوي   -

 واألو�� بالرعاية؛ لتخفيف حدة األعباء الت�خمية ع�� املواطن�ن.
ً
 رعاية ودعم الفئات األك�� احتياجا

 إ�� ز�ادة اإلنفاق العام ع��  16وأضاف الوز�ر أن إجما�� املصروفات العامة ارتفع بنسبة نمو سنوي   -
ً
%، الفتا

إ��   العامل�ن  و�عو�ضات  مقابل    358.7أجور  جنيھ  املا��    318.8مليار  العام   �� جنيھ  ،  2021-2020مليار 

مليار    83مليار جنيھ مقابل    96.8%، وارتفاع اإلنفاق الفع�� ع�� دعم السلع التمو�نية إ��  12.5بنسبة نمو  

 %. 16.6، بنسبة نمو 2021-2020جنيھ �� العام املا�� 

يمة القسط السنوي للهيئة مليار جنيھ ق  180كما أو�ح الوز�ر، أن ا�خزانة العامة للدولة قامت �سداد   -

القومية للتأم�ن االجتما�� ضمن اتفاق فض التشاب�ات مع وزارة التضامن االجتما�� لسداد مستحقات  

 صناديق التأمينات امل��اكمة ع�� نصف قرن، وذلك ع�� ضوء قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات. 

مليار   107.6مليار جنيھ مقابل    136ملا�� املا�ىي بلغ  وقال، إن اإلنفاق الفع�� ع�� قطاع ال�حة خالل العام ا -

% ليصل إ��  22.7%، كما ارتفع اإلنفاق ع�� قطاع التعليم بنسبة  26.4، بنسبة نمو  2021-2020جنيھ عام  

مقابل    194.8 جنيھ  بنسبة   158.8مليار  العامة  االستثمارات  ع��  اإلنفاق  ز�ادة  إ��  إضافة  جنيھ،  مليار 

جل 32.2 َّ�
ُ
 مليار جنيھ.  249.4مليار جنيھ مقابل  329.7% لت

غ��   القطاع  تحجيم  خالل  من  الضر�بية  القاعدة  توسيع   �� أسهمت  اإللك��ونية  األنظمة  أن  املالية،  وز�ر  وأكد 

وتحقيق  ال��رب  من  وا�حد  الضر��ي،  التحصيل  كفاءة  ورفع  الرس�ي،  القطاع  مع  دمجھ  جهود  و�عظيم  الرس�ي 

مليار جنيھ بنسبة نمو   991.4�اعات، بما ساعد ع�� ارتفاع اإليرادات الضر�بية إ��  العدالة الضر�بية و�سو�ة الن

مليار جنيھ،    351.7، وز�ادة اإليرادات العامة غ�� الضر�بية إ��  2021-2020مليار جنيھ عام    832% مقارنة بـ  18.9

 .2021-2020مليار جنيھ �� العام املا��  271.7% مقابل 29.5بمعدل نمو 
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 القطاع الخارجيرابعًا: 
 �� قيمة التبادل التجاري ب�ن مصر وأمر��ا13.4اإلحصاء:  -1

ً
 % ارتفاعا

 2021% ز�ادة �� قيمة صادرات مصر ألهم دول شرق آسيا عام   .62  8 -2

 2021ز�ادة �� صادرات مصر إ�� دول حوض النيل عام    %29.5 -3

 % �سبة ز�ادة صادرات مصر من الغاز الطبي�� املسال أغسطس املا��ي  671 -4

 2021مليون دوالر حجم التبادل التجاري ب�ن مصر وكينيا خالل  550 -5

 دالالت القطاع الخارجي: 

 % �سبة ز�ادة صادرات مصر من الغاز الطبي�� املسال أغسطس املا��ي  671

ل قيادة مؤشر الصادرات املصر�ة إ�� االرتفاع، وذلك منذ تواصل الصادرات املصر�ة من الغاز الطبي�� املسا -

التجارة   �شرة  بيانات  أظهرت  حيث  العام،  بداية  منذ  مضطردة  ز�ادة  صادرا��ا  شهدت  حيث  أشهر،  عدة 

ا�خارجية الصادرة عن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبي��  

 % �� شهر سبتم�� املا�ىي.671.7 املسال بنسبة تصل إ�� 

سبتم�� املا�ىي، مليون دوالر �� شهر    229.4وقفزت قيمة الصادرات املصر�ة من الغاز املسال إ�� نحو مليار و -

مليون دوالر،    70، بز�ادة بلغت نحو مليار و2021مليون دوالر �� شهر سبتم�� عام    159.3بينما �انت نحو  

نحو   لي�جل  الشهر  املصر�ة خالل هذا  الصادرات  إجما��  ارتفاع  ما ساعد ع��  ��   4.11وهو  مليار دوالر 

املا�ىي، مقابل   عا  3.68سبتم��  الشهر  �� نفس  نحو  2021م  مليار دوالر  بلغت  بز�ادة  مليون دوالر،   43، 

 %. 11.6بنسبة ز�ادة بلغت 

األسمدة،  و�النظر إ�� قائمة أهم السلع ال�ي صدر��ا مصر خالل تلك الف��ة فقد تضمنت القائمة كال من   -

مليون دوالر �� نفس الشهر    211.3مليون دوالر �� سبتم�� املا�ىي، مقابل    243.1و�لغت قيمة صادرا��ا نحو  

مليون دوالر، يل��ا صادرات املال�س ا�جاهزة و�لغت قيم��ا اإلجمالية نحو   31.8، بز�ادة بلغت نحو  2021عام  

مليون    17.8، بز�ادة بلغت نحو  2021الشهر عام  مليون دوالر �� نفس    194.4مليون دوالر، مقابل    212.2

 دوالر. 
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 ارتفاع قيمة التبادل التجاري ب�ن مصر والواليات املتحدة األمر�كية 

كشفت بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األر�عاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ب�ن  -

 6.5، مقابل  2022أشهر من عام    9مليار دوالر خالل أول    7.3مصر والواليات املتحدة األمر�كية لتصل إ��  

عام   من  الف��ة  نفس  خالل  دوالر  قدرها    2021مليار  ارتفاع  الصادرات  13.4بنسبة  قيمة  بلغت  حيث  %؛ 

مليار دوالر    1.9مقابل    2022أشهر من عام    9مليار دوالر خالل أول    1.8املصر�ة للواليات املتحدة األمر�كية  

%، و�جلت قيمة الواردات املصر�ة من 1.7بنسبة انخفاض طفيفة قدرها    2021ف��ة من عام  خالل نفس ال 

مليار دوالر خالل    4.6مقابل     2022أشهر من عام    9مليار دوالر خالل أول    5.5الواليات املتحدة األمر�كية  

 %.19.5بنسبة ارتفاع قدرها   2021نفس الف��ة من  عام 

 : 2022أشهر من عام  9�ا مصر إ�� الواليات املتحدة األمر�كية خالل أول و�انت أهم مجموعات سلعية صدر�

 مليار دوالر.  1.1. مال�س بقيمة 1

 مليون دوالر.  136.5. لدائن ومصنوعا��ا بقيمة 2

 مليون دوالر.  117.4. �جاد وأغطية أرضيات بقيمة 3

 مليون دوالر.  83. محضرات خضر بقيمة 4

 مليون دوالر.  68.7. زجاج ومصنوعاتھ بقيمة 5

 2022أشهر من  عام  9أهم مجموعات سلعية استورد��ا مصر من الواليات املتحدة األمر�كية خالل أول 

 مليار دوالر.  1.9. بذور ونباتات طبية بقيمة 1

 . الوقود والز�وت املعدنية ومنتجات تقط��ها بقيمة مليار دوالر. 2

 مليون دوالر.  326.2. منتجات الصيدلة بقيمة 3

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 10 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019      

 مليون دوالر. 293.1مراجل وآالت وأجهزة آلية بقيمة . 4

 مليون دوالر.  267. حديد وصلب بقيمة 5

مليار دوالر   7.7مقابل    2020/2021مليار دوالر خالل العام املا��    9.2و�لغت قيمة االستثمارات األمر�كية �� مصر    -

 %. 19.8بنسبة ارتفاع قدرها  2020/  2019خالل العام املا�� 

/    2020مليار دوالر خالل العام املا��    1.4قيمة تحو�الت املصر��ن العامل�ن بالواليات املتحدة األمر�كية و�جلت  -

%، بينما بلغت قيمة   40.9بنسبة ارتفاع قدرها    2020/    2019مليون دوالر خالل العام املا��    975.2مقابل    2021

مليون دوالر   49.9مقابل    2021/    2020خالل العام املا��  مليون دوالر    42.8تحو�الت األمر�كي�ن العامل�ن �� مصر  

 %. 14.1بنسبة انخفاض قدرها  2020/   2019خالل العام املا�� 

 خامسا: القطاع الحقیقي
 مليون أونصة 11.11جل % �� احتياطيات منجم السكرى للذهب لي� 33ارتفاع بنسبة   -1

 مليار جنيھ مبيعات 20.9شهور.. و 6مليون طن إنتاج مصر من األسمنت خالل  22 -2

 دالالت القطاع الحقيقي: 

 مليون أونصة 11.11% �� احتياطيات منجم السكرى للذهب لي�جل 33بنسبة ارتفاع 

أعلنت شركة سنتام�ن األس��الية للتعدين، �� إفصاح لبورصة أس��اليا �شر ع�� موقع الشركة اإللك��و�ي،   -

مليون أونصة من الذهب بنسبة    1.3عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوا��  

 .2022%، خالل العام ا�جارى 33بلغت   ارتفاع

مليون أونصة للذهب   11.11وأضافت الشركة، أن إجما�� احتياطيات منجم السكرى للذهب �� مصر �جل   -

 .جرام �� الطن  1.08ب��ك�� 

http://www.eipss-eg.org/
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https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/13/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-33-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-11/6009553
https://www.youm7.com/story/2022/12/3/22-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1/5997023
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ألف م�� تحت   280ملساحات حفر  2023الشركة، إ�� أ��ا �س��دف برنامج حفر طموح خالل عام  وأشارت   -

 األرض �� منطقة امتياز السكرى بمصر.

يونيو   - ب��اية  املوارد واالحتياطيات    13�سبة %  2022وأضافت الشركة، أن منجم السكرى �جل   �� ز�ادة 

 .والر لألونصةد 2000وخالل العام ا�جارى �جل متوسط سعر بيع الذهب 

 .وكشفت الشركة، عن ارتفاع االحتياطي ملنجم السكرى للذهب بمصر مليو�ي أونصة خالل آخر عام�ن -

 شهور  6مليون طن إنتاج مصر من األسمنت خالل  22

مليون طن خالل الف��ة من مارس إ�� أغسطس من العام ا�جاري   22.1بلغ حجم إنتاج مصر من األسمنت،   -

طن ��    3790ألف طن �� مايو، و  3221ألف طن �� أبر�ل، و  3023طن �� مارس، و ألف    4011مقسم�ن ب�ن  

 طن �� أغسطس. 3892طن �� يوليو، و 4162يونيو، و

، موزعة 2022مليار جنيھ خالل الف��ة من مارس إ�� أغسطس من العام    20.9و�لغ إجما�� مبيعات األسمنت   -

مليون    3734مليون جنيھ �� مايو، و  3059أبر�ل، و  مليون جنيھ ��   2898مليون جنيھ �� مارس، و  3822ب�ن  

 مليون جنيھ �� أغسطس.   3662مليون جنيھ �� يوليو، و 3724جنيھ �� يونيو، و

جنيھ للطن �� شهر أغسطس،   16640جنيھ للطن �� شهر مارس إ��    1603و�لغ متوسط أسعار املس��لك ب�ن   -

 بحسب بيانات وزارة التمو�ن والتجارة الداخلية. 

شركة بحجم    19ا للموقع الرس�ي لشعبة منت�� األسمنت �� مصر، يبلغ إجما�� عدد الشر�ات العاملة  ووفق -

، �� ح�ن بلغ  2020مليون طن �� عام    82.5مليار جنيھ، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية    225استثمارات أك�� من  

 من  2020مليون طن عام  44.9حجم االس��الك 
ً
 .2019مليون طن عام  48.7منخفضا
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مليون دوالر   140مقابل    2022شهور من عام    5مليون دوالر خالل أول    272و�لغت صادرات مصر األسمنت   -

سنوي   نمو  بنسبة  املا�ىي  العام  من  الف��ة  نفس  وال�ام��ون  94خالل  غانا  األفر�قية  الدول  وجاءت   ،%

 وساحل العاج �� املراكز الثالثة األو�� ع�� ال��تيب. 

 سادسًا: أخرى
 2021ز�ادة �� أعداد خر��� التعليم العا�� عام    %3.7 -1

 2021مليون فدان إجما�� مساحة الزمام عام 10.36اإلحصاء:  -2

 تر�ليون دوالر حجم القطاع غ�� الرس�ي �� مصر 2.6التخطيط”: “ -3

 أخرى: ‘دالالت

 2021مليون فدان إجما�� مساحة الزمام عام 10.36 -1

  .2021وامللكية الزراعية لعام  أصدر ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء اليوم األر�عاء �شـرة الزمام -

مليـون فـدان   10.33مقابل    2021مليـون فــدان عـــام    10.36ومن أهم املؤشرات بلغ إجما�� مسـاحـة الزمـام   -

  .%0.3بنسبة ز�ادة قدرها  2019عام 

%   62.7بنسبة  مليـون فــدان    6.5وجاءت محافظـــات الوجــھ البحري �� املرتبة األو�� حيث بلغـــت مساح��ــا   -

مساح��ا   بلغت  حيث  القب��  الوجھ  محافظات  بنسبـة    3.1تل��ا  فــدان  ا�حافظات 30.1مليـون  تل��ا   %

% ثم محافظات ا�حدود (الوادي ا�جديد) حيث 6.4مليــون فدان بنسبة    0.7ا�حضر�ة حيث بلغــت مسـاح��ــا  

 .2021�� مساحة الزمام عام % وذلك من إجما0.8مليـون فــدان بنسبـة   0.09بلغت مساح��ا 

- ( وا�ح�ومـة  (األها��  للزراعة  القابلة  األرا�ىي  مساحة  إجما��  عـــام   9.3بلغ  فدان  بنسبة   2021مليون 

األرا�ىي 89.9% مساحة  و�لغت  الزمام  مساحة  إجما��  للزراعة   من  القابلة  بنسبة 1.0غ��  فدان  مليون 

األجران، املنافع العمومية، أرا�ىي التالف والفساد، (السكن و  % من إجما�� مساحة الزمام وتتمثل �� 10.1

 .أ�ل ال��ر، السكك ا�حديدية)
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https://www.youm7.com/story/2022/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-10-36%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021/6010204
https://www.alborsaanews.com/2022/12/04/1604666
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% تل��ا  63.3مليـون فــدان بنسبـة    5.9بلغت مسـاح��ـا   وجاءت محافظات الوجھ البحري �� املرتبة األولــى حيث -

% تل��ا ا�حافظــات ا�حضـــر�ة  30.0بنســبة    مليـون فــدان 2.8محافظــــــات الوجـــــھ القب�� حـــــيث بلغـــــت مساح��ا  

ثم محافظــات ا�حـدود (الوادي ا�جـديـد) حيث بلغـت  %5.8مليـون فدان بنسبة    0.5حيث بلغــت مسـاح��ا  

 .2021وذلك من إجما�� مساحة األرا�ىي القابلة للزراعة عام  %0.9مليــون فدان بنسبة  0.09مســاح��ـا 

  7.4مقابــل     2021   مليون فـدان عام  7.7احــة اململوكــــة لألها�� القابلة للزراعة من الـزمــام  و�لغ إجــما�� املســـ -

%، وجاءت محافظات الوجھ البحري �� املرتبة األو�� حيث 4.3قـــدرها      بنسبـــة ز�ادة  2019مليون فــدان عام  

مساح��ا   بنسبة    4.9بلغت  فدان  الو    %63.4مليون  محافظات  بلغت تل��ا  حيـث  القب��  جھ 

مليون   0.4% تليـها ا�حافظات ا�حــضر�ــة حيـث بلغت مسـاحتـها  30.4مليون فـدان بنسبــة     2.4    مساحتـها

مليون فدان بنسبة   0.07% ثم محافــظات ا�حدود (الوادي ا�جديد) حيث بلغت مساح��ا  5.3بنسبة     فدان

 .2021ألها�� القابلة للزراعة عام إجما�� املســـاحة اململوكة ل  وذلك من   0.9%

 1.8مقابـل     2021   مليون فـدان عــام  1.6من الزمام     و�لغ إجمــــا�� املساحة اململوكــة ل�ح�ومــــة القابلة للزراعة  -

%، وجاءت محافظات الوجھ البحري �� املرتبة األو��  11.3بنسبـة انخفاض قـــدرها    2019مليــــون فــــدان عـــام  

%تل��ا محافظات الوجـــــھ القب�� حيـث بلغت مساحتـها  62.7مليون فدان بنسبة    1.0بلغت مساح��ا    حيث

بنسبة    مليون فدان  0.1% تل��ا ا�حافظات ا�حضـر�ـة حيث بلغت مســاح��ا  28.1فـدان بنسبــة     مليون   0.4

% وذلك  0.9ـــون فدان بنسبــة  مليـ  0.01% ثم محافــظات ا�حدود (الوادي ا�جديد) حيث بلغت مساح��ا  8.3

 .2021من إجما�� املساحــة اململوكــــة ل�ح�ومـــة القابلة للزراعة عام 

 2021% ز�ادة �� أعداد خر��� التعليم العا�� عام  3.7

النشــرة السنـو�ـة �خر��� التعليم العا�� والدرجات العلمية  أصـدر ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء " -1

 ." 2021العليا عام 
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ألف    643,8مقابل    2021ألف خر�ج من التعليم العا�� عام    667,4ومن أهم مؤشرات خر��� التعليم العا��   -

نسبة ب  2021ألف خر�ج من ا�جامعات ا�ح�ومية عام  471.5%، و3.7بز�ادة بلغت �سب��ا    2020خر�ج عام  

 .%4.6بز�ادة بلغت �سب��ا  2020ألف خر�ج عام  450.5% من إجما�� خر��� التعليم العا��، مقابل 70,6

% من إجما�� خر��� التعليم  5,1بنسبة    2021ألف خر�ج من ا�جامعات ا�خاصة    34وقالت النشرة إن هناك   -

ألف خر�ج من املعاهد العليا   87,6%، و  11,5بز�ادة بلغت �سب��ا    2020ألف خر�ج عام  30.5العا�� مقابل  

عام   مقابل  13.1بنسبة  2021ا�خاصة  العا��  التعليم  خر���  إجما��  من  عام    %93.2  خر�ج    2020ألف 

 .%6.0بانخفاض بلغت �سبتھ 

ألف   5,8% من إجما�� خر��� التعليم العا�� مقابل  0.9بنسبة    2021ألف خر��� األ�اديميات عام    6.2وهناك    -

عام   �سب��ا  بز   2020خر�ج  بلغت  و7,1�ادة  (ح�ومية    %68.2،  الفنية  املعاهد  من  خر���  عام   -ألف  خاصة) 

 .%6.9بز�ادة بلغت �سب��ا    2020ألف خر�ج عام    63.8%من إجما�� خر��� التعليم العا�� مقابل  10.2بنسبة      2021

التعليم العا��، يل��ا الفنون  % من إجما�� خر��� 30.1ألف خر�ج �� مجال األعمال واإلدارة والقانون بنسبة  201.2

%، 14.5ألف خر�ج بنسبة    96,7% ثم مجال ال�حة �عدد  15.0بنسبة      ألف خر�ج  99.9والعلوم اإل�سانية �عدد  

 .% من إجما�� خر��� التعليم العا�� 1.0خر�ج بنسبة  6904كما بلغ أجما�� خر��� الوافدين 

الف طالب مقيدين بالدراسات العليا با�جامعات املصر�ة (م��م   199.4و�النسبة للدرجات العلمية العليا فهناك    -

الف درجة    110.5، و2020الف طالب عام     250.1% للدكتوراه) مقابل  13.2% للماجست��،  33.6% للدبلوم،    53.1

ألف    100.5مقابل    2021دكتوراه)، حصل عل��ا املصر�ون من ا�جامعات املصر�ة عام     -   ماجست��  -علمية (دبــــلوم  

 .% 9.9  بلغت �سب��ا  بز�ادة 2020درجة علمية عام 

وحقق مجال التعليم املرتبة األو�� من إجما�� الدرجات العلمية العليا ال�ي حصل عل��ا املصر�ون من ا�جامعات    -

 22.2دد  %، يل��ا مجال األعمال واإلدارة والقانون �ع  42.4ألف درجة علمية بنسبة     46.9�عدد    2021املصر�ـــة عام  

%، بينما مجال   11.2   ألف درجة علمية بنسبة  12.4%، ثم مجال ال�حة �عدد    20.1ألف درجة علمية بنسبة  

%من إجما�� الدرجات ال�ي حصل عل��ا املصر�ون 0.6   درجة علمية بنسبة   692   ا�خدمات حقق املرتبة األخ��ة �عدد
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املرتبــة األو�� ب�ن ا�جامعات املصر�ة من حيث     ادي، وحققت جامعة جنوب الو 2021   من ا�جامعات املصر�ة عام

ألف درجة   13�عدد    2021إجما�� الدرجات العلمية العليا ال�ي حصل عل��ا املصر�ون من ا�جامعات املصر�ة عام  

�عدد   % ثم جامعة ع�ن شمس 8.1درجة علمية بنسبة   آالف 9  �عدد  %، يل��ا جامعة أسيوط 11.8علمية بنسبة 

  .% 7.5درجة علمية بنسبة   آالف 8.3�عدد   %، يل��ا جامعة املنصورة 7.8ف درجة علمية بنسبة أال  8.7

الوافــدين ا�حاصل�ن ع�� درجات علمية عليا من ا�جامعات املصر�ة    -  عام    2605و�لغ إجما�� عدد 
ً
  2021وافـــــدا

 .%7,4بز�ادة بلغت �سب��ا  2020وافدا عام   2425مقابل 

 تر�ليون دوالر حجم القطاع غ�� الرس�ي �� مصر 2.6”: “التخطيط 

ل حاليا نحو   -
ّ
% من الناتج  40قال تقر�ر لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، إن القطاع غ�� الرس�ي ُ�ش�

 تر�ليون جنيھ.  2.6الـمح�� اإلجما�� بنحو 

الـم - والـُمبادرات  السياسات  الستعراض  الوزارة  عن  صادر  تقر�ر   �� ذلك  بُمستو�ات  جاء  لل��وض  طروحة 

 .2023- 2022التشغيل بخطة العام املا�� ا�حا�� 

التنمية  - تو�� خطة  الوط�ي،  �� منظومة االقتصاد  الرس�ي  غ��  القطاع  لدمج  تحف��ا  أنھ  التقر�ر،  وأضاف 

أهمية خاصة بتفعيل السياسات واآلليات اآلتية: منح تيس��ات مالية للتحف�� لالنضمام للقطاع الرس�ي، 

ل ُمبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضر��ي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيس�� إجراءات مث

ُممارسة األعمال من حيث استخراج ال��اخيص والت�جيل وتصار�ح املبا�ي وت�لفة أداء األعمال بوجٍھ عام، 

 حة. وتوف�� أراٍض مجانية أو بأسعار رمز�ة �� الـُمجّمعات الصناعية املطرو 

وتا�ع التقر�ر: توسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل �غطية العمالة �� القطاع غ�� الرس�ي، وتطبيق   -

ُمتناهية   للمنشآت  والـمالية  الفنية  ساندة 
ُ
امل توف��  القطاع،  ��ذا  العامل�ن  لُيغطي  الشامل  الص��  التأم�ن 

إل العمل  قوان�ن  ُمراجعة  اإلنتاجية،  كفاء��ا  لتحس�ن  ر 
َ
العمالة الِصغ لتشغيل  ال�افية  الـمرونة  كسا��ا 

بات سوق 
ّ
بالقطاع الرس�ي، إ�� جانب االهتمام بتحس�ن جودة التعليم وضمان ا�ساق ُمخرجاتھ مع ُمتطل

 العمل. 
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م) والقطاع غ�� الرس�ي، العمل ع�� توحيد  -
َّ
نظ

ُ
وأضاف: ��جيع العالقات ال��ابطية ب�ن القطاع الرس�ي (امل

القطاع غ�� الرس�ي، وز�ادة الدراسات التطبيقية والبحوث ا�حقلية املعنّية بدراسة املفاهيم �� سياسات  

الوط�ي،  االقتصاد   �� الدمج  عملية  �سريع  وُسُبل  القطاع،  لهذا  واالجتماعية  االقتصادية  األ�عاد  وتحليل 

(الشمول الـما��)، التعر�ف بمزايا االنضمام إ�� القطاع الرس�ي من حيث إم�انية التعامل مع ا�جهاز املصر��  

 عن إم�انية التصدير. 
ً
 واالستفادة من الـُمبادرات الـُمقّدمة من القطاع الـمصر��، فضال

ع   -
ّ
الـُمتوق ا�جديدة  العمل  لفرص  القطاعية  التوزيعات  إن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وز�رة  وقالت 

طاعات الرائدة كثيفة العمل بالِشطر  تفيد استئثار الق   2023-2022تدب��ها خالل خطة العام املا�� ا�حا��  

والصناعة   والتجزئة  ا�جملة  وتجارة  والبناء،  والتشييد  الزراعة  و��  ا�جديدة،  العمل  فرص  من  األعظم 

 % من إجما�� فرص العمل. 60التحو�لية ال�ي ينتظر أن �ستوعب �� مجموعها نحو 

ع أن �ستوعب قطاعات التنمية الب  -
ّ
% من إجما�� 14شر�ة واالجتماعية نحو  وأضافت السعيد أنھ من الـُمتوق

للـُمشتغل�ن الوارد بنشرة    بالتوزيع النس�ي 
ً
فرص العمل، وأنھ قد تم تقدير التوزيعات القطاعية اس��شادا

لعام   الرا�ع  (الر�ع  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  الـمركزي  ل�جهاز  العاملة  النمو 2020القوى  عات 
ّ
وتوق  ،(

 طة. القطاعية للناتج خالل عام ا�خ 

التشغيل بخطة   - بُمستو�ات  لل��وض  الـمطروحة  والـُمبادرات  بالسياسات  يتعلق  ، أشار 2023- 2022وفيما 

تقر�ر وزارة التخطيط إ�� أ��ا تتمثل �� ��جيع الـمشروعات الصغ��ة والـُمتوسطة وذلك �� ضوء أهمية هذا  

� فرص العمل، الفتا إ�� أن ا�ح�ومة القطاع ودوره الرئيس �� دفع �جلة التنمية �� ُمختلف القطاعات وتوف�

جديدة   الالزم إلقامة مشروعات  التمو�ل  تدب��  خالل  القطاع من  وتطو�ر هذا  دعم  ُمواَصلة  ع��  تحِرص 

وتوّسعات الـمشروعات القائمة إ�� جانب توف�� الـُمساندة الفنية وتنمية الُقدرات البشر�ة بالتوّسع �� ال��امج  

 عن تحس�ن الـمناخ العام لـُممارسة األعمال. التدر�بية لصقل مهارات العا
ً
 مل�ن، فضال

تنمية  - جهاز  ُمبادرات  وم��ا:  الـتوّجهات،  لهذه  الداعمة  والـُمبادرات  السياسات  �عض  التقر�ر  واستعرض 

القانون رقم   ُ�عت��  الِصغر، حيث  وُمتناهية  والصغ��ة  الـُمتوسطة  والئحتھ    2020لسنة    152الـُمشروعات 
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الـمالية، فضال عن دور ُمبادرة تطو�ر الر�ف الـمصري التنفيذية بدا ية إلقرار عديٍد من ا�حوافز والـمزايا 

بيئة اقتصادية ُمواتية لتوف�� فرص عمل  ��يئة  إ��  ال�ي ��دف بجانب األهداف االجتماعية  “حياة كر�مة” 

ـُمعاونة أبناء القرى ع�� إقامة بالـُمحافظات الـُمس��دفة وتقديم �افة ا�خدمات الـمالية والفنية والتدر�بية ل

الـمركزي   البنك  ُمبادرات  ع��  عالوة  ُمستقرة،  عمل  رص 
ُ
ف لهم  ر 

ّ
توف الِصغر  وُمتناهية  صغ��ة  مشروعات 

ب�ن هذه  للـمشروعات الصغ��ة، ومن  بفائدة ُمنخفضة  التسهيالت االئتمانية  لتوف��  الـمصري وال�ي ��دف 

وال�ي  النيل،  رواد  ُمبادرة  تأسيس    الـُمبادرات:   �� والـُمساعدة  االستشارات  خدمات  تقديم  إ��  ��ُدف 

 عن خدمات 
ً
الـمشروعات و�لورة األف�ار إ�� واقع، والـُمساعدة ع�� التوّسع و�عداد دراسات ا�جدوى، فضال

التوعية والـمعرفة وغ��ها، و��شاء وحدات ُمتخّصصة داخل البنوك �خدمة هذه الـمشروعات، باإلضافة إ�� 

 ى لدعم الشباب ورواد األعمال وأ�حاب األف�ار والـمشروعات الناشئة والصغ��ة والـُمتوسطة. برامج أخر 

بادرات أيضا مبادرة ��جيع البنوك ع�� ز�ادة حجم التمو�الت، حيث قام البنك الـمركزي بطرح   -
ُ
وتتضمن امل

، وُمبادرات داعمة لقطاع  ثالث ُمبادرات م��ا تمك�ن تمو�ل إ�شاء الـمشروعات الصغ��ة وتوف�� رأس مال عامل

، وُمبادرة  
ً
الصناعة: من بي��ا: ُمبادرة مصنعك جاهز، وُمبادرة تخصيص األرا�ىي الصناعية بالصعيد مجانا

الـُمستثمر�ن والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضال عن ُمبادرة   بالـُمشاركة ب�ن  إدارة األزمات الصناعية 

ُمسّ�ى   العامة لالستثمار تحت  الف�ي  الهيئة  الدعم  ُمت�املة من  توف�� حزم   عن 
ً
“فكرتك شركتك”، فضال

 أل�حاب الشر�ات الناشئة �� جميع مراحل الـمشروع. 

الـمصر�ة  - الـمرأة  لتمك�ن  الوطنية  للمرأة، حيث تتضمن االس��اتيجية  التمك�ن االقتصادي  التقر�ر  وتناول 

واالقتص   2030 السيا�ىي  التمك�ن   �� ل 
ّ
تتمث رئيسة  ر�ائز  أش�ال أر�ع  �افة  من  وا�حماية  واالجتما��  ادي 

درات 
ُ
د ا�خطة أهمية تنمية ق

ّ
ؤك

ُ
العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنھ فيما يتعلق بالتمك�ن االقتصادي للـمرأة، ت

رصها الـمهنّية وز�ادة ُمشارك��ا �� القوى العاملة وتحقيق ت�افؤ الفرص من حيث توظيف  
ُ
الـمرأة لتوسيع ف

 عات.الـمرأة �� �افة القطا

وأشار إ�� إطالق مصر ُمبادرة سد الفجوة ب�ن ا�جنس�ن، وجهود �عز�ز الشمول الـما�� ورفع ُمعّدالت االدخار  -

ا�خدمات  و�خاصة  الـمالية،  ا�خدمات  إ��  وصولهن  �عز�ز  خالل  من  األعمال  ر�ادة  ع��  النساء  و��جيع 
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الـمع �شر  خالل  من  الـما��  الو��  ز�ادة  إ��  ��دف  كما  الـمدارس  الـمصرفّية  طالبات  ب�ن  الـمالية  رفة 

ا�جلس   أعدَّ  األعمال،  ور�ادة  االبت�ار  و��جيع  للمرأة  االقتصادي  التمك�ن  �عز�ز  إطار  و��  وا�جامعات، 

لر�ادة   الـمصر�ة  الـمرأة  دليل  الكندية،  والـمعونة  االقتصادية،  للدراسات  املصري  واملركز  للمرأة،  القومي 

 االقتصادي للمرأة املصر�ة. األعمال، ��دف �عز�ز التمك�ن 

ُدرات الـمرأة ال�ي ترغب �� بدء تأسيس مشروع لـُمساعد��ا ع�� توف�� دخل مناسب،   -
ُ
و��دف الدليل إ�� بناء ق

باإلضافة إ�� معاونة الـمرأة ال�ي لد��ا مشروع بالفعل وترغب �� توسيعھ، أو ال�ي تواجھ ُمشكالت �� تنفيذه 

 ت. من خالل تقديم الن�ح والتوج��ا

طِلق برنامج ُمستورة من خالل بنك ناصر لتقديم برامج تمو�لية للمرأة ��دف تحو�لها من ُمتلقية للدعم   -
ُ
كما أ

ال وطاقة ُمنتجة. وتم صرف   ألف ُمستفيدة، باإلضافة إ�� تخصيص   19مليون جنيھ لنحو    320إ�� عنصر فعَّ

�ِشئت قرض من قروض ُمستورة للسيدات من ذوي الِهمم لدمِجهم ��    3000
ُ
ا�حياة االقتصادية، وكذلك أ

 ��   41“مراكز خدمة النساء العامالت” ��دف ��جيعهّن ع�� الـُمشاركة �� سوق العمل من خالل  
ً
  22مركزا

 من هذه املراكز، باإلضافة إ�� بدء تطو�ر ا�حضانات والتوّسع   195محافظة. و�بلغ عدد الـُمستفيدات  
ً
ألفا

 ل السيدات العامالت. ف��ا �ش�ل ابت�اري الستقبال أطفا
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