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 % نتیجة احتواء الضغوط التضخمیة0.5“املرکزي” یخفض الفائدة  

 ملیون دوالر بسندات خضراء  750املالیة تقترض   

 أشهر 7ملیار دوالر خالل   2.87صادرات مصر من الکیماویات تسجل  

 ما السبب؟؟ . انخفاض کبیر ألسعار الورق يف مصر 

 تقریر وزارة التخطیط حول مؤشر جودة الحیاة يف مصر  

 برنامج التنمیة املحلیة بصعید مصر بالتعاون مع البنك الدولي  

 ملیون دوالر من قرض تنمیة الصعید  375البنك الدولي: إنفاق   

 % تراجع يف قیمة صادرات مصر من "الرخام والجرانیت"15 

 تحویالت املصریین بالخارج % ارتفاع يف  9.4"املرکزي":  

 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
 

 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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 أهم التطورات االقتصادیة 

 متهيد:  

- 16/9  املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب� يتناول التقرير أهم تطورات  

 ، وذلك عىل النحو التايل: 30/9/2020

 

   أوالً: التطورات املالية:

 16/9مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء   3.8البورصة املرصية تربح  -1

 17/9التباين يسيطر عيل أداء مؤرشات البورصة املرصية يف ختام التعامالت  -2

 20/9مليون جنيه  802تباين مبؤرشات البورصة يف ختام التعامالت، "السوقي" يربح  -3

 21/9مليار جنيه يف ختام تعامالت جلسة اإلثن�  4.7البورصة املرصية تخرس  -4

 22/9مليار جنيه  4.1"البورصة" تنفض غبار الخسائر ، ورأس�لها السوقي يربح  -5

 23/9%  0.15مليار جنيه، ومؤرشها الرئييس يصعد   2.9البورصة تربح  -6

 24/9   األسبوع مليار جنيه أخر جلسات  3.4البورصة تخرس  -7

 27/9مؤرشات البورصة بختام أويل جلسات األسبوع  التباين يسيطر عيل أداء -8

 28/9مليار جنيه يف ختام جلسة اإلثن�    1.6البورصة تربح  -9

 9/ 29وع أداء مؤرشات البورصة يف ختام جلسة منتصف األسب  التباين يسيطر عىل -10

 30/9 ءمليون جنيه يف ختام تعامالت األربعا 428.5البورصة تربح  -11

 دالالت التطورات املالیة: 

رتة  فعادت مؤرشات البورصة املرصية ايل املنطقة الخرضاء بعد حالة من التذبذب خالل ال 

يجايب للمؤرشات الفرعية،  اإل  داءتباين يف أداء املؤرشات مع استمرار األ   إىلاملاضية، حيث مالت  

ارتفاع يف قيم التداول وصفقات من الحجم الكب� وصفقات متعامل�  من املالحظ حدوث   ج�الإ و 

  .سي�يرئ

نقطة   50ر  وعيل الرغم من قيام البنك املركزي بخفض أسعار الفائدة لثالث مرة مبقدا 

املائة  -أساس يف  بالخروج     -نصف  املتعامل�  اهت�م  تعكس  مل  البورصة  أداء مؤرشات  أن  إال 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/4036356
https://www.elfagr.com/4036356
https://www.elfagr.com/4037096
https://www.elfagr.com/4037096
https://www.elfagr.com/4039056
https://www.elfagr.com/4039056
https://www.elfagr.com/4039785
https://www.elfagr.com/4039785
https://www.elfagr.com/4040513
https://www.elfagr.com/4040513
https://www.elfagr.com/4041248
https://www.elfagr.com/4041248
https://www.elfagr.com/4041894
https://www.elfagr.com/4041894
https://www.elfagr.com/4043941
https://www.elfagr.com/4043941
https://www.elfagr.com/4044702
https://www.elfagr.com/4045528
https://www.elfagr.com/4045528
https://www.albawabhnews.com/4150227
https://www.albawabhnews.com/4150227
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ن عميل البنك سيظل يودع نقوده يف البنك حتي  إ موالهم من البنوك واالتجاه للبورصة، حيث  أ ب

د �ا كذلك لعدم وجو إ يف ظل سعر الفائدة املنخفض، ليس فقط سعيا وراء الربح املضمون، و 

ثقافة كافية عن كيفية التعامل مع البورصة ، باإلضافة ايل الخوف من املخاطر والخسارة ، والخوف  

 من عدم القدرة عيل املتابعة. 

 مر عيلك� أن قيمة الخفض ليست كب�ة مبا يدفع املتعامل� لتكثيف التعامل، ويرسي نفس األ  

والتي لن تتسبب يف ضخ جزء كب�  %  15منع البنوك الحكومية إصدار شهادة ابن مرص بفائدة  

 من السيولة.  

السوق يف انتظار انعقاد لجنة الطاقة لتحديد أسعار الغاز للمصانع الفرتة القادمة، ومن املتوقع   

  .خفض أسعار الطاقة للمصانع مبا يدعم اسهم قطاع اإلنتاج واملقيدة بكثافة يف البورصة املرصية

عيل األداء العام    ث� أ يفة االستخدام للطاقة اكرث فاعلية وتخفض أسعار الطاقة للمصانع كث   أنك�   

حسم بعض القضايا   أنللسوق، وخاصة عيل القطاع الصناعي املمثل بقوة يف كافة املؤرشات، ك�  

املثارة عيل الساحة مثل تنفيذ صفقة رشاء النيل لحليج القطان له األثر الكب� يف إضافة سيولة  

يف    أخرىعادة تدوير السيولة املحجوبة عن التداول مرة  إ من خالل    تساعد عيل رفع قيم التداول

 البورصة. 

عودة   حالة  يف  انه  املتوقع  ومن  املتعامل�،  عيل  أثر  له  الدمغة  تخفيض رضيبة  أن حسم  ك� 

باإل ذلك  سيؤثر  سيولة  لضخ  واملؤسسات  األجانب  الرئييس  املتعامل�  املؤرش  أداء  عيل  يجاب 

 القريب العاجل.  نقطة يف  11500مستهدفا 

القول    �كن  بشان  إ عموما  التوقعات  حدثت  ولو  محفزات،  لوجود  ماسة  حاجة  ىف  السوق  ن 

تخفيض أسعار الطاقة، وتفعيل قانون خفض الرضائب، فسينعكس ذلك عيل  قطاعات عديدة  

 عىل املؤرشات ، وبزوال الركود الذى يعانيه السوق.  بالبورصة ويعود بشكل إيجايب

  

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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 ثانیًا: القطاع النقدي

 % نتيجة احتواء الضغوط التضخمية 0.5” يخفض الفائدة  ياملركز “

 دالالت القطاع النقدي:  

 أسباب خفض البنك املرکزي لسعر الفائدة: 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك املركزي يف اجت�عهـا األخ� خفض كل من سعر عائد اإليداع   

ىل  إنقطة أساس ليصل    50واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي بواقع  

نقطة   50% عىل الرتتيب. ك� تم خفض سعر االئت�ن والخصم بواقع  9.25% و9.75% و8.75

 .%9.25 إىلليصل أساس 

وقالت اللجنة إن قرارها جاء نتيجة الحتواء الضغوط التضخمية والتطورات املحلية والعاملية. ك�   

مقارنة بـ    2020% يف أغسطس  3.4أن املعدل السنوي للتضخم العام انخفض يف الحرض ليسجل  

يقرب من أربعة  منذ ما    -2019بعد أكتوبر    –، وهو ثا� أد� معدل مسجل  2020% يف يوليو  4.2

 .عرش عاماً 

انخفاض    اىل  يرجع  والذى  التضخمية،  الضغوط  باحتواء  مدعوما  التضخم  انخفاض  واستمر 

املساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع املساهمة السنوية للسلع غ� الغذائية.  

للشهر    يوسموقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخرضاوات الطازجة عىل خالف �طها امل

عىل التوايل. وبالتايل ظل املعدل الشهري للتضخم يف الحرض يعكس انخفاض أسعار السلـع   الثا�

 الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غ� الغذائية للشهر الرابع عىل التوايل.  

مقابل    2020% يف أغسطس  0.8ليسجل    وىف ضوء ذلك، ارتفع املعدل السنوي للتضخم األسايس 

. وأظهرت البيانات األولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج املحيل اإلج�يل  2020يوليو % يف 0.7

 .% خالل النصف األول من ذات العام5.6، مقارنة بـ  2019/2020% خالل العام املايل 3.5بلغ 

% خالل الربع األول من  7.7  % خالل الربع الثا� من العام مقارنة بـ9.6ك� سجل معدل البطالة   

النتشار  ذات السلبي  األثر  نتيجة  التطورات  تلك  وجاءت  االقتصاد   العام.  عىل  كورونا  جائحة 

 .الحقيقي

وتش� البيانات اىل استقرار بعض املؤرشات األولية خالل شهري يوليو وأغسطس املاضي�  

ما يزال    يبعد التحسن امللحوظ املسجل يف شهر يونيو. وقالت اللجنة إنه عىل املستوى العامل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/24/1385787
https://alborsaanews.com/2020/09/24/1385787
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نشاط االقتصادي ضعيفا عىل الرغم من بعض التعايف، ك� استقرت أسعار البرتول العاملية بشكل  ال

 .عام، واستمر تحسن األوضاع املالية العاملية عىل الرغم من حالة عدم اليق� السائدة

وأضافت أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار األسعار عىل املدى املتوسط. ك� يوفر خفض أسعار   

 .العائد األساسية يف اجت�ع اللجنة الدعم املناسب للنشاط االقتصادي يف الوقت الحايل

 ثالثا: املالیة العامة

 ملیون دوالر بسندات خضراء  750املالیة تقترض  

 دالالت املالیة العامة: 

السيا -1 الخرضاء  للسندات  طرح  ألول  مرص  وش�ل  إصدار  األوسط  بالرشق  الحكومية  دية 

 أفريقيا:

أصدرت وزارة املالية أول طرح للسندات الخرضاء السيادية الحكومية بالرشق األوسط وش�ل   

%، مبا يضع مرص عىل ٥,٢٥٠مليون دوالر ألجل خمس سنوات بسعر عائد    ٧٥٠أفريقيا، بقيمة  

  هم مميزات هذا اإلصدار ما ييل:أ ت فقد كان ، وطبقا لترصيح الوزارةخريطة التمويل املستدام

شهد اإلصدار إقباًال كب�ًا جًدا من املستثمرين حيث تجاوزت طلبات الرشاء حجم اإلصدار املعلن   

مليون دوالر» مبا يعادل   ٧٥٠مرة، وتخطت «الحجم املقبول  ٧,٤مليون دوالر» مبا يعادل  ٥٠٠«

 مرات،   ٥

ين بأوروبا، والواليات املتحدة األمريكية، ورشق  جذب هذا اإلصدار قاعدة جديدة من املستثمر 

%، عىل التوايل، مع مديري األصول، وصناديق  ٦%،  ٦%،  ٤١%،  ٤٧أسيا والرشق األوسط بنسب:  

متثل:   التي  والبنوك  واالستث�ر،  التأم�  وصناديق  يصنفون  ٨%،  ٩%،  ٧٧التقاعد  الذين   ،%

الستث�رات عىل املدى الطويل م� يؤدى الجودة العالية وذلك الحتفاظهم با  ويباملستثمرين ذ

 .إىل الحد من التذبذب يف األسعار

االكتتاب القوى جًدا عىل طرح السندات الخرضاء السيادية الحكومية، املعلن عنه من القاهرة   

مليار دوالر، ساعد وزارة املالية عىل خفض سعر الفائدة عىل السندات    ٣,٧الذي وصل ألكرث من  و 

نقطة أساس مقارنة باألسعار االفتتاحية املعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛    ٥٠املطروحة بنحو  

مبا يعكس تزايد الطلبات عىل السندات الدولية الخرضاء التي تطرحها مرص ألول مرة ىف تاريخها،  

وااللتزام   مرص  ومستقبل  والنقدية  واملالية  االقتصادية  األوضاع  يف  املستثمرين  ثقة  وتزايد 

تنمية املستدامة ملرص، مش�ًا إىل أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة املالية عىل طرح بسياسات ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/4046144
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% مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين ٥,٢٥٠سند «الـخمسة أعوام» بسعر عائد  

٥,٧٥٠%. 

نقطة أساس، مؤكًدا    ١٢,٥تم تخفيض هامش التسع� وصوالً إىل عالوة إصدار جديد سالبة بقيمة   

ذا الكوبون هو األقل مقارنة بتسع� كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات  أن ه

 .٢٠١٦السابقة منذ عام 

أضاف أن حصيلة «السند األخرض» سوف تستخدم يف متويل النفقات املرتبطة مبرشوعات خرضاء  

والطاقة   النظيف  النقل  مجاالت  املستدامة يف  التنمية  وتحقيق خطة  للبيئة،  املتجددة صديقة 

والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغ� املناخ ورفع كفاءة الطاقة، واإلدارة املستدامة  

»، التى تعطى األولوية ملرشوعات االستث�ر  ٢٠٣٠للمياه والرصف الصحي، عىل ضوء «رؤية مرص  

 .األخرض

ار التقارير السنوية املطلوبة  تم االتفاق مع البنك الدويل عىل تقديم املساعدة الفنية إلعداد وإصد 

للمرشوعات   املتوقع  والبيئي  التنموي  واألثر  األخرض،  السند  هذا  حصيلة  استخدام  أوجه  عن 

الدولية املال  رأس  أسواق  لرابطة  الخرضاء  السندات  مبادئ  يتوافق مع  مبا  ؛  «ICMA» املؤهلة، 

 .فصاح وفًقا للم�رسات الدوليةلض�ن الشفافية واإل 

اإلصدار     إضافة  هذا  الطرح  املستثمرين حيث شهد هذا  قاعدة  تنويع  مستثمرًا    ١٦يُسهم يف 

جديًدا ألول مرة يف إصدارات السندات بالدوالر األمرييك، م� يربز النجاح يف االستمرار يف التنويع  

وتنمية قاعدة املستثمرين الكب�ة الحالية، ىف ظل تزايد التوجه العاملي لسوق السندات الخرضاء،  

ال العديد من الدول عىل مثل هذه الطروحات املمولة للمرشوعات الصديقة للبيئة، مبا �ثل  وإقب

 بداية ملرص يف االستفادة من وسائل التمويل املستدام 

مليار دوالر يف نهاية عام   ٢٢٥إىل    ١٧٥من املتوقع أن يبلغ حجم االستث�ر العاملي األخرض من   

فرصة جيدة لتشجيع النمو املستدام، مع ريادة مرص ملجتمع  ، ك� أن هذا اإلصدار �نح  ٢٠٢٠

آجال  وإمكانية خلق هامش مرجعي يف تسع�  املنطقة  للبيئة يف  والصديق  النظيف  االستث�ر 

 .السندات الخرضاء للقطاع الخاص

 

  

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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 رابعًا: القطاع الخارجي 

  % تراجعا بواردات مرص غ� البرتولية خالل يوليو املايض36 -1

 أشهر ٨مليار دوالر قيمة صادرات مرص غ� البرتولية خالل  16“الصادرات والواردات”:  -2

 2020شهور من  8مليون دوالر قيمة صادرات مرص إىل الربازيل خالل  120 -3

 % تراجع يف قيمة صادرات مرص من "الرخام والجرانيت"15 -4

 % ارتفاع يف تحويالت املرصي� بالخارج 9.4املركزي": " -5

 أشهر 7مليار دوالر خالل  2.87صادرات مرص من الكي�ويات تسجل  -6

 2020مليون دوالر صادرات مرص عرب اتفاقية “الكويز” النصف األول  357  -7

 دالالت القطاع الخارجي

 أشهر:  7ملیار دوالر خالل   2.87صادرات مصر من الکیماویات تسجل 

الفرتة    القطاع خالل  تقريرا عن صادرات  للكي�ويات يف مرص،  التصديري  املجلس  رئيس  أعلن 

 بياناته ك� ييل: هم أ يوليو" ، وجاءت -"يناير

مليار دوالر   2.875يوليو" من العام الحايل نحو  -بلغت إج�يل صادرات القطاع خالل الفرتة "يناير  

 .باملائة 15مليار دوالر خالل نفس الفرتة من العام املايض برتاجع بلغت نسبته  3.372مقابل 

ج�يل صادرات مرص غ�  باملائة من إ   19تستحوذ صادرات الصناعات الكي�وية واألسمدة عىل    

البرتولية، منوها بأنه بالرغم من تراجع الصادرات بسبب جائحة كورونا" إال أن صادرات القطاع  

سبانيا واألرجنت�، وفقاً  إيطاليا وفرنسا و إ استطاعت دخول أسواق دول جديدة ألول مرة مثل  

 .لوكالة أنباء الرشق األوسط

والتجارة الخارجية يف البالد وحرص الحكومة عىل توف�  يف ظل استمرار استقرار أوضاع اإلنتاج    

حلول عاجلة لبعض املشكالت الطارئة، وانتظام رصف مستحقات املصدرين من برامج رد األعباء  

  5من خالل صندوق تنمية الصادرات، فإنه من املتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام إىل  

 .مليارات دوالر

القطا   أن صادرات  بنحو  وأوضح  تراجعت  املايض  يوليو  نحو    9ع خالل  باملائة، مسجلة 

 .مليون دوالر خالل نفس الشهر من العام املايض 470.84مليون دوالر مقابل  430.02

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/17/1383623
https://alborsaanews.com/2020/09/17/1383623
https://alborsaanews.com/2020/09/17/1383623
https://alborsaanews.com/2020/09/16/1383380
https://alborsaanews.com/2020/09/17/1383552
https://alborsaanews.com/2020/09/17/1383552
https://www.elfagr.com/4041336
https://www.elfagr.com/4041336
https://www.elfagr.com/4041336
https://www.elfagr.com/4040562
https://www.mubasher.info/news/3697449/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-2-87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-7-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/
https://alborsaanews.com/2020/09/30/1387250
https://alborsaanews.com/2020/09/30/1387250
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% مسجلة  2شهور األوىل من العام ارتفاعا بنحو  7 حققت صادرات "منتجات األسمدة" خالل الـ 

 .ل نفس الفرتة من العام املايضمليون دوالر خال 744.92مليون دوالر، مقابل   844

مليون دوالر مقابل    109.75باملائة لتبلغ    18ك� ارتفعت صادرات "الكي�ويات العضوية" بنحو   

مليون    102.76باملائة مسجلة    3مليون دوالر، وزادت صادرات "األحبار والدهانات" بنحو    93.02

باملائة مسجلة    7األفالم" بنحو    "خامات  مليون دوالر، ك� زادت صادرات  100.01دوالر مقابل  

 .ألف دوالر 14ألف دوالر مقابل  15

مليون    969.61باملائة مسجلة    25تراجعت صادرات "منتجات اللدائن البالستيك واملطاط " بنحو   

  7مليار دوالر، ك� انخفضت صادرات "املنتجات الورقية والكارتون" بنحو    1.298دوالر مقابل  

وبلغت صادرات مرص من    307.79ليون دوالر مقابل  م  287.25باملائة مسجلة   مليون دوالر، 

مليون دوالر برتاجع بلغ    265.37مليون دوالر مقابل    170.67عضوية" نحو  ال"الكي�ويات غ�  

 .باملائة 36

نحو    "املنظفات"  صادرات  بنحو  137.65بلغت  مقارنة  دوالر  دوالر    147.75مليون  مليون 

 99.58باملائة مسجلة    8باملائة، ك� تراجعت صادرات "املنتجات الزجاجية" بنحو  7فاض بلغ  خبان

 98.70مليون دوالر، وبلغت صادرات "الكي�ويات املتنوعة" نحو    108.76مليون دوالر مقابل  

 .% باملائة20مليون دوالر برتاجع بلغ   123.53مليون دوالر مقابل 

مليون دوالر مقابل    35.47وشموع معدنية" نحو  بلغت صادرات "الفحم الحجري واملواد قارية 

باملائة، وبلغت صادرات "الخاليا الجافة والبطاريات"   49مليون دوالر برتاجع بلغت نسبته    69.26

قيمته   مقارنة    10.46ما  دوالر  بلغ    11.07مليون  بانخفاض  دوالر  وسجلت    6مليون  باملائة، 

 15.09مليون دوالر مقابل    8.56باملائة لتبلغ    43صادرات "املواد الالصقة" تراجعا بلغت نسبته  

 .مليون دوالر

شهور األوىل من    7ـ  وحول أهم الدول املستوردة للصناعات الكي�وية واألسمدة املرصية خالل ال  

 .باملائة من إج�يل صادرات القطاع 53تستحوذ عىل  يالعام الحايل والت 

باملائة   14ستوردة مستحوذة عىل  دول م  10احتلت تركيا املرتبة األوىل من حيث أهم   

باملائة    6مليون دوالر، تالها "إيطاليا" مستحوذة عىل    415.75من إج�يل الصادرات مبا قيمته  

باملائة مبا   5عىل    ةمليون دوالر، تالها " فرنسا" مستحوذ  173.34من صادرات القطاع مبا قيمته

تالها   151.34قيمته   دوالر،  بنحو    مليون  قيمته    5عىل    ةئة مستحوذباملا  5"الهند"  مبا  باملائة 

 .مليون دوالر 150.84

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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بنحو  بعدهاوجاءت    املتحدة"  مسجلة    5"الواليات  املرتبة    141.13  باملائة  ويف  دوالر،  مليون 

مليون دوالر،    130.20باملائة مبا قيمته    5السادسة" اململكة العربية السعودية" مستحوذة عىل  

 3"السودان" بنحو  مليون دوالر، ويف املرتبة الثامنة   103.52قيمته  % مبا  4  سبانيا" بنحوإتالها "

 90.52باملائة مبا قيمته    3عىل    ةمليون دوالر، تالها "األرجنت�" مستحوذ  93.72باملائة مبا قيمته  

 .مليون دوالر 83.54باملائة مبا قيمته  3مليون دوالر، ثم "ليبيا" مستحوذة عىل 

 

 القطاع الحقیقي :خامسًا

 %.. والرشكات تخفض مخزونها 40أسعار الورق تهبط  -1

 يمليار جنيه العام الجار  38اإلنفاق إىل   تطوير العشوائيات: نستهدف رفع إج�يل -2

 املبا� % تراجعاً ىف الطلب عىل مواد البناء بسبب وقف  50 -3

 دالالت القطاع الحقیقي:  

 انخفاض کبیر ألسعار الورق يف مصر: 

% عامليا 40و  30شهدت أسعار الورق تراجًعا تدريجيا منذ شهر مارس املايض بنسبة ترتاوح ب�   

 .نتيجة لرتاجع الطلب وكرثة املخزون م� جعل املصانع مجربة عىل خفض أسعارهاومحليا؛ 

الفرتة الحالية أصبح التخزين أقل من املعدالت املعتادة؛ تخوًفا من التقلبات السعرية والرتاجع    

% عن معدالته مع االستعداد لعودة  30املستمر ىف أسعار الورق، فضال عن تراجع الطلب بنسبة  

 .قارنة بنفس الفرتة من العام املايضاملدارس م

تراجع الطلب أثر سلبا عىل املنتج املحىل من الورق خاصة مع اتجاه وزارة الرتبية والتعليم إىل    

عىل   وانخفضت  التعليمية،  املقررات  ىف  املستخدم  الورق  حجم  وخفض  التابلت  عىل  االعت�د 

 .أساسها فاتورة االست�اد

األشهر املاضية؛ تزامنا مع تفىش ف�وس كورونا؛ نتيجة  تراجعت واردات الورق خالل    

لرتاجع الطلب من قبل طلبة املدارس والجامعات والفنادق والرشكات وغياب املعارض، إال أنه  

 .توقع زيادة الواردات خالل الفرتة املقبلة مع زيادة الطلب مجدًدا

ألف   19و  18نة بنحو  ألف جنيه للطن مقار   11.5و10.5يرتاوح سعر الورق املستورد ب�   

ألف    14ألف جنيه مقارنة بنحو    11جنيه بداية العام املايض، في� يسجل سعر الورق املحىل نحو  

 .جنيه للطن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/22/1384593
https://alborsaanews.com/2020/09/20/1384328
https://alborsaanews.com/2020/09/27/1386328
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الجودة ال يقل عن املستورد إال أن بعض الجهات تفضل املستورد، مؤكًدا    يتوفر إنتاج محىل عايل  

املحىل ىف التعاقدات الحكومية» وإلزام  «تفضيل املنتج    2015لسنة    5رضورة تفعيل تطبيق قانون  

 .جميع الجهات الحكومية برشاء املنتج املحىل طاملا متوفر ومطابق للمواصفات

يطالب الصناع والخرباء بفرض رسوم ح�ية عىل الورق املستورد لح�ية املنتج املحىل، خاصة ىف  

 زيادة هذه الطاقة في� ألف طن سنويا من املصانع املحلية فضال عن قدرتها ىف  200توفر نحو  

ألف طن سنويا معظمها تستورد من دول االتحاد   500و 450يرتاوح حجم االستهالك املحىل ب� 

 .األوروىب وعىل رأسها إيطاليا والص� وإندونيسيا والربازيل

  شارة ايل إن اتجاه وزارة الرتبية والتعليم لتقليل االعت�د عىل الكتاب املطبوع واالتجاهتجدر اإل 

، وقد ألغت  % مقارنة بالعام املايض30خفض الطاقة اإلنتاجية باملطابع بنحو    إىل الكتاب املدريس

الثانوية، ك� أسندت طباعة الكتب من مرحلة رياض   طباعة الكتاب املدريسالوزارة   للمرحلة 

الثالث االبتدايئ نرش «لونج مان» و«نهضة مرص» وحده� م�   يإىل دار   األطفال حتى الصف 

 .ى إىل خفض طاقات املطابعأد

%، ك� أن التغ�ات التى  20تراجع طاقات املطابع مع ارتفاع تكلفة الطباعة بنحو  إىل  ذلك    أدى 

املقبلة، القليلة  السنوات  السوق خالل  العت�د نسبة    تحدث ستجعل بعض املطابع تخرج من 

 .مطبعة  60فقط وهى تقدر بنحو  كب�ة منها عىل طباعة الكتاب املدريس

 سابعا: أخري 

 مليون دوالر من قرض تنمية الصعيد 375البنك الدويل: إنفاق  -1

 "التخطيط" تصدر �وذًجا توضيحيًا لطريقة حساب مؤرش جودة الحياة -2

 دالالت أخري:

 تقریر وزارة التخطیط حول مؤشر جودة الحیاة يف مصر: 

ضمن   الحياة  جودة  مؤرش  حول  تقريرًا  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  أصدرت 

مبادرة حياة كر�ة، و�وذًجا توضيحيًا لطريقة حساب املؤرش. وكانت معلومات هذا التقرير ك�  

 ييل:

يجاد أداة كمية تساعد يف قياس أثر  مؤرش جودة الحياة هو مؤرش مركب يهدف إىل إ   - 

الجهود التي تقوم بها الدولة يف مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية يف إطار مبادرة "حياة  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/09/24/1385686
https://www.elfagr.com/4038861
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كر�ة"، وانعكاساتها عىل حالة التنمية املستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خالل مقارنة مؤرشات  

 األداء قبل وبعد تلك الجهود. 

مؤرشات فرعية تعرب عن االحتياجات األساسية وتتمثل تلك املؤرشات يف   يتضمن املؤرش عرشة  - 

معدل   إيل  إضافة  الرشب،  مياه  بخدمات  التغطية  ومعدل  الصحية،  بالوحدات  التغطية  معدل 

التغطية بخدمات الرصف الصحي، ومعدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول)، فضًال 

 ات األولوية من السكن الكريم.  عن معدل تلبية احتياجات األرس ذ

تضمنت املؤرشات العرشة الفرعية كذلك معدل تغطية املواطن� بالدعم النقدي، ونسبة الطرق     - 

املرصوفة، ومعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي، إضافة إيل معدل التغطية بالخدمات  

 الرياضية، ومعدل التغطية بالخدمات البيطرية. 

عدل التغطية بالوحدات الصحية ذكر التقرير أن الوضع قبل التدخالت الحكومية  وحول مؤرش م  - 

بعدها  50كان   أصبح  في�  الرياضية،  %100  بالخدمات  التغطية  يخص معدالت  في�  وكذا   ،%

والخدمات البيطرية، ومعدل التغطية بخدمات مياه الرشب، ومعدل تلبية احتياجات األرس ذات  

 ، ومعدل الطرق املرصوفة. األولوية من السكن الكريم 

% وفًقا للتقرير  53.8وحول معدل التغطية بخدمات الرصف الصحي فبلغ الوضع بعد التدخالت   

%، ك� 65في� بلغ وضع معدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول) بعد التدخالت  

% ملعدل 53.8%، و47بلغ الوضع يف معدل تغطية املواطن� بالدعم النقدي بعد التدخالت حوايل  

 التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي.  

% بنسبة تحسن  82وأضاف التقرير أن الوضع بعد التدخالت في� يخص مؤرش جودة الحياة بلغ   

 % مقارنة بالوضع قبل التدخالت. 44.1بلغت 

ار ملي  4.4كانت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية قد وافقت عىل اعت�د استث�رات بحوايل   

الريفية   التجمعات  الحياة يف  الرئاسية: تحس� جودة  املُبادرة  إطار  لتنفيذ مرشوعات يف  جنيه 

املايل (ااألكرث   العام  ليتجاوز ما تم    375) والبالغ عددها  20/2021حتياًجا خالل  تجمع ريفي، 

 مليار جنيه.  8تخصيصه للُمبادرة خالل العام ذاته أكرث من 

  

https://almarsad.co.uk/
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 بصعید مصر بالتعاون مع البنك الدولي: برنامج التنمیة املحلیة 

كشف تقرير صادر من البنك الدويل موجه للحكومة املرصية وعدد من الوزراء املعني� بربنامج   

مليون دوالر من قرض بقيمة   375التنمية املحلية بصعيد مرص مبحافظتي قنا وسوهاج عن إنفاق  

 مليون دوالر لتمويل الربنامج.  500

استمرار الربنامج يف تحقيق نتائج قوية يف املحافظت� واتخاذ خطوات واسعة  وأشار التقرير إىل   

يف عملية تنفيذ املرشوعات املتفق عليها خالل العام املايل املايض عىل الرغم من التحديات الصعبة  

 التي فرضتها جائحة كورونا يف الشهور األخ�ة. 

شهدت  األخ�ة  الفرتة  إن  تقريره  ىف  الدويل  البنك  املحافظت�    وقال  يف  األع�ل  بيئة  يف  تحسناً 

 دارات املحلية بقنا وسوهاج. وتطوير يف القدرات املؤسسية داخل اإل 

وأكد تقرير البنك الدويل أنه من الرضوري تسليط الضوء عيل الدروس املستفادة من تقييم األداء   

عداد دليل يوضح إ ومنها    2020السنوي للمحافظت� والذي أجرته بعثة البنك خالل شهر يوليو  

جانب   إىل  إليها،  الوصول  يف  الربنامج  نجح  والتي  االستث�ري  التخطيط  عملية  تنفيذ  خطوات 

 التقدم املحرز يف عملية التعاقدات املتعلقة بتحديث املناطق الصناعية مؤخراً. 

ة،  وطالب تقرير البنك الدويل باإلرساع يف تحقيق مستهدفات الربنامج في� يخص املناطق الصناعي 

وض�ن التنفيذ يف املواعيد املتفق عليها لكل من خطط عمل التكتالت ك� أقرت من خالل الحوار 

ب� القطاع� العام والخاص، وآليات الشباك الواحد أونالين يف مجال الخدمات الحكومية املقدمة  

 لألع�ل. 

وهاج واملمول بقرض  ن برنامج التنمية املحلية بصعيد مرص يجري تنفيذه مبحافظتي قنا وسأ يذكر   

مليون    457مليون دوالر ومبساهمة من الحكومة املرصية بقيمة    500من البنك الدويل بقيمة  

 دوالر.
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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
https://almarsad.co.uk/

	أهم التطورات الاقتصادية
	دلالات التطورات المالية:

	ثانياً: القطاع النقدي
	دلالات القطاع النقدي:
	أسباب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة:


	ثالثا: المالية العامة
	المالية تقترض 750 مليون دولار بسندات خضراء
	دلالات المالية العامة:

	رابعاً: القطاع الخارجي
	دلالات القطاع الخارجي
	صادرات مصر من الكيماويات تسجل 2.87 مليار دولار خلال 7 أشهر:


	خامساً: القطاع الحقيقي
	دلالات القطاع الحقيقي:
	انخفاض كبير لأسعار الورق في مصر:


	سابعا: أخري
	دلالات أخري:
	تقرير وزارة التخطيط حول مؤشر جودة الحياة في مصر:
	برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي:



