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 شهر مارس املنتهيملیار جنیه خالل  54.1البورصة تخسر نحو   

 2019ملیار    544.7مقابل    2020عام    ملیار جنیه  649.9إلی  ر  صدالنقد املُ   زیادة 

 متوسط زیادات أسعار الدهانات خالل شهرین   %15 

 2020-2019رولیة لمنتجات البتلاالستهالك املحلي %تراجعا يف 11  

 تراجع کمیة االستهالك املحلي من الغاز الطبیعي 

 2021أول شهرین من خالل   ثارتفاع صادرات األثا 

یمثل  ق  الداخلیة  التجارة  خالل 19.5طاع  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من   %

 العام املالي املاضي 

 

 فی هذا العدد:

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

 الشأن یرصد ویحلل تقریر

 املصري  االقتصادي
 إعداد

 الله د. أحمد ذکر

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمغارب المرصد
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 

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

-3/  1يتناول التقرير أهم تطورات املشهد االقتصادي املرصي ودالالت هذا التطور خالل الفرتة ما ب�  

 ، وذلك عىل النحو التايل:  2021/ 15/3

 أهم التطورات االقتصادیة 

 املالیة التطوراتأوًال: 

 16/3 مليار جنيه يف ختام جلسة الثالثاء 3.4البورصة تخرس  -1

 17/3 مليارات جنيه يف ختام جلسة األربعاء 3البورصة تخرس  -2

 3/ 18 مليارات جنيه يف ختام جلسة الخميس 7البورصة تخرس  -3

 21/3 مليار جنيه يف ختام تعامالت األحد 8.2لبورصة تخرس ا -4

 22/3 مليار جنيه يف ختام جلسة االثن� 17.2البورصة تخرس  -5

 23/3 مليار جنيه يف ختام جلسة الثالثاء 7.5البورصة تخرس  -6

 24/3 مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء 12.1البورصة تربح  -7

 25/3 تباين مؤرشات البورصة يف ختام جلسة الخميس -8

 28/3  مليار جنيه يف ختام جلسة األحد 3.7البورصة تربح  -9

 يف ختام التعامالت  %1.1جني األرباح يهبط مبؤرش البورصة الرئييس  -10

 30/3 مليارات جنيه يف ختام جلسة الثالثاء  3البورصة تربح  -11

 31/3 مليار جنيه يف ختام جلسة األربعاء 5.6البورصة تخرس  -12

 : املالیة  التطورات دالالت

بنحو    املرصية،  للبورصة  السوقي  املال  رأس  مليار جنيه خالل جلسات شهر    54.1هبط 

هبط رأس املال  ك�  ،  %7.7جنيه، بنسبة انخفاض  يارات  مل  704مارس املنتهي، ليغلق عند مستوى  

كذلك ، و %8.5ار جنيه، بنسبة انخفاض  ملي  360  إىلمليار جنيه    393.3السوقي للمؤرش الرئييس من  

مليار جنيه   107.5  إىلمليار جنيه   121.4رأس املال ملؤرش األسهم الصغ�ة واملتوسطة من    انخفض

 . .%11.4بنسبة انخفاض 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.albawabhnews.com/4295120
https://www.albawabhnews.com/4295120
https://www.albawabhnews.com/4295980
https://www.albawabhnews.com/4295980
https://www.albawabhnews.com/4296864
https://www.albawabhnews.com/4296864
https://www.albawabhnews.com/4299157
https://www.albawabhnews.com/4299157
https://www.albawabhnews.com/4300055
https://www.albawabhnews.com/4300055
https://www.albawabhnews.com/4300996
https://www.albawabhnews.com/4300996
https://www.albawabhnews.com/4301952
https://www.albawabhnews.com/4301952
https://www.albawabhnews.com/4302769
https://www.albawabhnews.com/4302769
https://www.albawabhnews.com/4305315
https://www.albawabhnews.com/4305315
https://www.elfagronline.com/4170301
https://www.albawabhnews.com/4307352
https://www.albawabhnews.com/4307352
https://www.albawabhnews.com/4308307
https://www.albawabhnews.com/4308307
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قيم التداول الضعيفة  بسبب     السلبي مرة أخري حيث هبط  هؤرش الرئييس ألدائاملوبذلك فقد عاد   

بسبب  سهم القيادية وعيل رأسها البنك التجاري الدويل والرشقية للدخانولهبوط األ  هالتي تضخ في 

 .عدم اهت�م املتعامل� األجانب بتكوين مراكز رشائية

بسبب تد� أسعار األسهم وإلقبال األفراد املرصين عيل بسيطة  املؤرشات الفرعية د بنسب  صعدت   

 . تكوين مراكز رشائية لتعويض جزء من خسائرهم

الرتاجع  ب  قادت مبدأ  األفراد  قبل  من  ذعر  حالة  تالها  طفيف،  تراجع  خلفت  أرباح  جني   وجة 

لغلق املراكز الهامشية لسهم “دايس”  ملزيد من الهبوط خاصة مع توجه رشكات السمرسة    املؤرشات 

يسمي بتأث� “الدومينو” خاصة وأن سهم  ، وهو ما  تاله “مارجن كول” عىل باقي األوراق املالية

 . التداوالت خالل الفرتة املاضية دايس استحوذ عىل حصة كب�ة من

األجانب بضخ سيولة وتكوين مراكز رشائية    اهت�معدم  ايل أن الرتاجع يعود ايل    كالخرباء كذليش�   

املتزايد بالرشاء يف أدوات  اهت�مهمبسبب   ، وذلك  فيهاملقيدة   األسهمعيل الرغم من تد� أسعار  

، ك�    الرتفاع الدين    االستث�ر سلوك املؤسسات ككل تحول من    أن عائدها وانخفاض مخاطرها 

املؤرش للبقاء يف املنطقة الخرضاء لفرتات طويلة   لال يؤهطويل األجل ايل املتاجرات الرسيعة م�  

هي سيولة ضعيفة ، وال يقوم األجانب بتكوين مراكز رشائية إال   فيهالسيولة التي تضخ    أن، ك�  

 . عند أد� األسعار

ت يف اإلعالن عن بسبب النتائج اإليجابية لبعض الرشكات التي بدأ يتوقع الخرباء حركة تصحيحية   

املالية، أسبابو   مراكزها  تواتر   لعدة  إسناد  أخري مثل  بالهامش لرشكات   معلومات عن  التعامل 

هيئة الرقابة املالية عن مبادرة البنك املركزي بالتعاون مع الهيئة لدعم السيولة    إعالنو ،  التخصيم

 األنشطة من خالل إنشاء صندوق مبليار جنية قابل للزيادة لدعم رشكات السمرسة لدعم تعامالت  

  .ةخصصاملت

للمؤرشاتالخروج    الضيق  العريض  النطاق  جديدة ضخ  يتطلب  من  مؤسسية    واستمرار ،  سيولة 

لها   والس�ح  الخزانة  أسهم  رشاء  يف  املقيدة  لتحقيق    باالحتفاظالرشكات  يف    االنتعاشباألسهم 

 . األسواق

  

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

 آخر  مملدة عا النقدي” �د استثناء واردات الفول واألرز والعدس من الغطاء املركزي“ -1

 2020ألف أوقية ذهب ىف  16.25” اشرتى من منجم السكرى ي”: “املركز ستنام�“ -2

 من أصول القطاع املرصيف %69بنوك تستحوذ عىل  5”: أكرب املركزي“ -3

 ” يقرر تثبيت أسعار الفائدة األساسية عىل الجنيه املركزي“ -4

 2020�ًوا بالقروض خالل  %32و ، تريليونات جنيه 7”: أصول البنوك تتجاوز املركزي“ -5

 2020مليار جنيه قيمة النقد املصدر بنهاية   649.9 -6

 املركزي» يُوافق عىل إتاحة مليار جنيه لتمويل مرشوع البتلو » -7

 دالالت القطاع النقدي: 

 تریلیونات جنیه  7حاجز  تتجاوز  2020أصول البنوك بنهایة 

تريليون جنيه بنهاية   5.85تريليونات جنيه، مقابل    7حاجز    2020تجاوزت أصول البنوك بنهاية   

  4.222تريليون جنيه، مقابل    5.177  إىل، وجاء النمو مدعوما بارتفاع الودائع  %19.5، بنمو  2019

 .املركزيتريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك 

لتتجاوز    الخزانة  وأذون  املالية  األوراق  ىف  البنوك  استث�رات  زادت  األصول    2.779وعىل صعيد 

ك� ،   .%34، بنمو  2019تريليون جنيه ىف ديسمرب    2.072، مقابل 2020تريليون جنيه ىف ديسمرب  

 .%32تريليون جنيه بزيادة  1.89تريليون جنيه مقابل   2.493  إىل�ت أرصدة القروض 

تريليون    1.141، مقابل  2020مليار جنيه ىف ديسمرب    924.78رصدة لدى البنوك ىف مرص  وسجلت األ  

 .2019جنيه ىف ديسمرب 

مليار   283.8، مقابل  2020مليار جنيه بنهاية    304.87في� بلغت األرصدة لدى البنوك ىف الخارج   

 .2019جنيه بنهاية 

، ىف  املرصيفأصول القطاع    إج�يلتريليون جنيه من    4.858بنوك عىل    5استحوذت أكرب   

 املرصى.  املركزيللبنوك، وفقا لبيانات البنك  املايلمن املركز   %69، بنسبة 2020نهاية 

تريليون جنيه ىف األوراق املالية وأذون الخزانة   1.954واستثمرت البنوك الخمسة الكربى   

ديسمرب   البنوك ىف مرص  املايضبنهاية  لدى  أودعت  في�  ومليار    621،  لدى    232.6جنيه  ملياًرا 

من   % 67تريليون جنيه متثل    1.673وتخطت محفظة القروض لدى تلك البنوك    البنوك ىف الخارج.

 . املرصيفقروض القطاع   إج�يل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428588
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428588
https://alborsaanews.com/2021/03/22/1428018
https://alborsaanews.com/2021/03/22/1428018
https://alborsaanews.com/2021/03/18/1426977
https://alborsaanews.com/2021/03/18/1426972
https://alborsaanews.com/2021/03/18/1426972
https://alborsaanews.com/2021/03/18/1426961
https://alborsaanews.com/2021/03/18/1426961
https://alborsaanews.com/2021/03/27/1429906
https://alborsaanews.com/2021/03/27/1429906
https://www.albawabhnews.com/4306948
https://www.albawabhnews.com/4306948
https://www.albawabhnews.com/4306948
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الكربى    الخمس  البنوك  احتياطيات  وصلت  االلتزامات،  صعيد  جنيه   205.8  إىلوعىل  مليار 

مليار جنيه متثل   173  إىلقروض املستحقة عليها  مليار جنيه والسندات وال  89.07  إىلواملخصصات  

 مليار جنيه. 206.8والبالغة   املرصيفمن األرصدة املستحقة عىل القطاع  83.8%

مليار جنيه رؤوس أموال    174  إج�يلمليار جنيه من    98.4وسجلت رؤوس أموال البنوك الكربى   

 .املرصيفالبنوك ىف القطاع 

من    %69متثل    املايضتريليون جنيه بنهاية العام    3.59وبلغت محفظة الودائع لدى تلك البنوك   

القروض   تشغيل  معدالت  وارتفعت  القطاع.  العام    إىلودائع  البنوك  املايضالودائع خالل  لدى   ،

 . 2019ىف نهاية ديسمرب  %43.6، مقابل 2020 ىف ديسمرب %47.5الخمسة الكربى لتسجل 

  %35.8، مقابل  2020ىف عام  %41.9 إىلالودائع بالعملة املحلية،  إىلوزاد معدل تشغيل القروض  

ىف العام   %86.6  إىلالودائع بالعمالت األجنبية    إىل. بين� تراجع معدل تشغيل القروض  2019عام  

 2019ىف  %88.7، مقابل املايض

 544.7ملیار جنیه مقابل    649.9  إلیع النقد املصدر فی مصر خالل العام املاضي  اارتف

 .2019ملیار جنیه بنهایة  

العام،    خالل  املصدر  النقد  حول  الجديدة  البيانات  بعض  املركزي  للبنك  الشهرية  النرشة  ذكرت 

 وجاءت اهم بياناتها ك� ييل:

مليار جنيه    544.7مليار جنيه مقابل    649.9  إىل ارتفع النقد املصدر ىف مرص خالل العام املايض   

بنهاية العام املايض مقابل   %11.04الناتج املحىل    إىلنسبة النقد املصدر    سجلتو   .2019بنهاية  

 .2019خالل  9.49%

مقابل   2020مليار جنيه بنهاية    649.9وقال البنك املركزي إن النقد املتداول خارج خزائنه سجل   

 . 2019بنهاية مليار جنيه  543.6

النقد بالجنيه ارتفعت    البنك املركزي إن متوسط قيمة ورقة    62.3جنيه مقابل    64.66  إىل وقال 

 .2019جنيه ىف 

  

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

 أشهر   6مليار جنيه خالل  14وتحقيق فائض أوىل  %3.6 إىل تراجع العجز الكيل  -1

 % 6.1بسبب كورونا.. تراجع اإلنفاق عىل النقل واملوصالت بنسبة  -2

  :دالالت املالیة العامة 

إصدار دراسة للتعرف عيل للتعبئة العامة واإلحصاء ، بياناً صحفياً مبناسبة     أصدر الجهـاز املركزي 

أثر ف�وس كورونا عىل حياة األرسة املرصية وذلك خالل الفرتة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمرب 

وعي   .2020 مدي  عيل  طرأت  التي  التغ�ات  خالل  من  ف�وس   األرسةوذلك  وخطورة  بأعراض 

غ� الغذائية)، والحالة    –  األرسة املرصية لكافة السلع (الغذائية  استهالككورونا، وكذلك عىل �ط  

للمشتغل� الجائحة   إىل  باإلضافة  ،العملية  تلك  ملواجهة  األرس  تتبعها  التى  األساليب  أهم  رصد 

، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغ�ات التى طرأت األرسةوتأث�ها عيل دخل  

 .خالل هذه الفرتة

 :دة يف هذا البيانالوار   املؤرشات   في� يىل استعراض ألهم 

مواجهة  -1 وکیفیة  اإلصابة  أعراض  األسر حول  ومعلومات  الفیروس  انتشار 

 :الفیروس انتشار

) من األرس قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالف�وس، وأن  %13.5أوضحت نتائج الدراسة أن (  

، وتأكدت منها  باإلصابة  االشتباهأعراض     درجة الحرارة أهم  ارتفاعأفادت بأن    األرس) من  65%(

 .) من اإلصابة48%(

 أسايسبالصابون كأسلوب    األيدياملرصية أفادت بأنها تعتمد عىل غسيل    األرس) من  %70أكرث من ( 

ال يتحمل قيام الدولة   االقتصاديبأن الوضع    رس ) من األ %49.3(   ىف الوقاية من الف�وس، ك� أفاد

 .الف�وس انتشارإضافية ملواجهة  إجراءات بأي

 :األسر استهالكأثر فیرس کورونا یلع تغیر نمط  -2

األفراد لبعض السلع حيث زادت   استهالكأوضحت الدراسة أن هناك تحسنا كب�ا يف أ�اط   

 ) بنسبة  والفاكهة  والطيور واألس�ك  اللحوم  االستهالك من  ( %30.0نسبة   ،(28.2%) ،(26.7%  ،(

عىل  22.9%( (  التوايل )  (%18.3مقابل   ،(14.4%)  ،(11.8%) عىل  5%)،  الدراسة    التوايل)  خالل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/25/1429124
https://www.elfagronline.com/4169340
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تالحظ   واملوصالت  األرسإنفاق    أنالسابقة، ك�  النقل  (  انخفضت  عيل مصاريف  )  % 6.1بنسبة 

 .) خالل الدراسة السابقة%18.8مقابل (

)  %93ك�مات) بنسبة تصل إيل حوايل (  -استهالك األرس من األدوات الطبية (قفازات    ارتفع ك�   

)، املنظفات واملطهرات بنسبة  %20.8) خالل الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (%72.2مقابل (

) طبقا %3فوات� اإلنرتنت بنسبة ( ارتفعتك�  خالل الدراسة السابقة،)  %72.5) مقابل (90.7%(

 .للدراسة

 :أثر فیروس کورونا یلع تغیر الحالة العملیة للمشتغلین -3

العملية   حالتهم  تأثرت  من  نسبة  أصبحت  حيث  املشتغل�  لحالة  كب�ا  تحسنا  هناك  أن  تب� 

ت فئة من يقرأ ويكتب هم األكرث تأثراً  و كان  ) خالل الدراسة السابقة،%54.9) مقابل (26.9%(

 حيث بلغت  الجامعيالحاصل� عىل شهادة أعىل من    األفراد)، وكانت أقلها فئة  %31.7بنسبة (

(%20.3) . 

ىف دخل األفراد ىف ظل أزمة كورونا، فكانت أعىل   انخفاضحدوث    إىلبالنسبة لألسباب التى أدت   

(  األجرنسبة هي تخفيض   النشاط نهائيا بنسبة تصل  %34.4بنسبة  يليها غلق  ) ثم  %32(  إىل ) 

 (12.5%)  االحرتازية حيث بلغت اإلجراءات

 

  

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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 الخارجي:  القطاعرابعًا: 

 2020مليار دوالر إيرادات السياحة يف   4 -1

  مليون يورو إج�يل حجم االستث�رات البلجيكية يف مرص 625  -2

 2020مليون دوالر صادرات الصناعات الغذائية لألردن ىف  170»: التصديرياملجلس » -3

 2021ىف أول شهرين من   %5صادرات األثاث تنمو بنسبة  -4

 2021مليون دوالر قيمة صادرات ” الصناعات الكي�وية ” خالل شهرين من  816 -5

 ميجاوات 300 إىل زيادة قدرات الربط الكهربايئ ب� مرص والسودان  -6

 مليار دوالر صادرات قطاع الغزل والنسيج خالل العام املايض  2.7 -7

 : دالالت القطاع الخارجي 

 ثاث: ارتفاع صادرات األ

  40.466مليون دوالر، مقابل    42.63لتسجل    2021ارتفعت صادرات األثاث أول شهرين من عام   

 .%5بنسبة �و  املايضمليون دوالر خالل الفرتة املقابلة من العام 

مليون    20.19مليون دوالر مقابل    22.627لتسجل    %12وصعدت صادرات شهر يناير وحده بنسبة   

مليون دوالر ىف مقابل   19.986لتسجل    %1درات فرباير نسبة  ، وتراجعت صا2020دوالر ىف يناير  

 .مليون دوالر  20.975

  2017يناير وفرباير خالل الفرتة من    شهريمليون دوالر خالل    254وسجلت صادرات األثاث نحو   

، 2018مليون دوالر خالل نفس األشهر ىف    57  إىل، حيث تشهد تراجعاً سنوياً، وصل  2021وحتى  

 .%10.9بانخفاض بنسبة  2017يون دوالر خالل نفس الفرتة من مل  64ىف مقابل 

 % 20مليون دوالر، ثم بنسبة    50لتبلغ    2019خالل نفس الفرتة من    %12.3وانخفضت بنسبة   

 .أعوام هذا العام 4، ثم �ت بشكل طفيف ألول مرة منذ 2019خالل نفس األشهر من  

مليون دوالر    244وسجلت نحو    ،%10بنسبة    2020صادرات األثاث خالل    إج�يلوتراجع   

واستمرت  2017، لتواصل بذلك رحلة الهبوط التى بدأتها ىف 2019مليون دوالر خالل   271مقابل 

 .التوايلىف االنخفاض للعام الرابع عىل 

خالل    395وسجلت    دوالر  ىف  2016مليون  وانخفضت  دوالر،    342  إىل  2017،  مليون 

 .مليون دوالر 271  إىللتهبط   2019واصلت الرتاجع ىف مليون دوالر، و   324 إىل  2018وهبطت ىف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.albawabhnews.com/4297577
https://www.albawabhnews.com/4297577
https://alborsaanews.com/2021/03/31/1431575
https://alborsaanews.com/2021/03/31/1431575
https://alborsaanews.com/2021/03/31/1431429
https://alborsaanews.com/2021/03/31/1431429
https://alborsaanews.com/2021/03/30/1431163
https://alborsaanews.com/2021/03/30/1431163
https://alborsaanews.com/2021/03/28/1430191
https://alborsaanews.com/2021/03/28/1430191
https://www.elfagronline.com/4170920
https://www.elfagronline.com/4170257
https://www.elfagronline.com/4170257
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تقريره    التصديري املجلس وكشف  ىف  ىف    السنويلألثاث  القطاع  صادرات  أنَّ    2020املفصل، 

 .2016مقارنة بـ   %38انخفضت بنحو 

وقال املجلس إن الصادرات تراجعت لعدة أسباب ىف مقدمتها توجيه نسبة من اإلنتاج للبيع املحىل   

 الحايلبدالً من التصدير، وتراكم متأخرات من املساندة التصديرية للقطاع، وعدم مالءمة الربنامج 

أن انخفاض املشاركة ىف املعارض الدولية لعب   إىللقطاع لوجود أكرث من عائق. وأشار  ملساندة ا

صعوبة املنافسة؛ نظراً    إىلدوراً رئيسياً ىف هبوط صادرات القطاع؛ نتيجة ارتفاع التكلفة باإلضافة  

 .املساندة التصديرية القوية للدول املنافسة إىل

ة دعمها أحد أكرب األسباب وراء تراجع الصادرات، ومل ارتفاع تكلفة املعارض وانخفاض قيم  أنك�   

 .تعد الرشكات قادرة عىل تحمل تكلفة املشاركة بها خاصة بعد تحرير سعر رصف الجنيه

وعدم رد قيمة املساندة    بطئمع طبيعة القطاع، و   التي تتالءم  ملساندة التصديريةا برامج    غياب 

األثاث ىف فتح معارض   منتجيتدعم  التي    الص� وتركيا،دول املنافسة مثل  طرق للدعم عىل غرار ال

 .لبيع بالتجزئة ىف الدول املختلفة ودعم القيم اإليجارية

صعوبة رد رضيبة القيمة املضافة عىل الصادرات أحد أسباب الرتاجع، فضالً عن تأثر  ايل    باإلضافة 

 .وس كوروناحركة التجارة بالحظر املفروض عىل الدول أثناء فرتة الوقاية من ف� 

لتستقر عند نفس   املايض السعودية قامئة أكرب الدول املستوردة لألثاث من مرص العام  تصدرت   

 .مليون دوالر  67بنحو  2019مستويات 

  2019مليون دوالر ىف    33مقابل    2020مليون دوالر ىف    31بنحو    الثا�وجاءت اإلمارات ىف الرتتيب   

حققت طفرة ىف الصادرات إليها بنسبة   والتي، وىف املركز الثالث جاءت العراق  %6بنسبة تراجع  

 .2019مليون دوالر ىف عام  22مليون دوالر ىف مقابل  28، بقيمة %27زيادة 

مليون دوالر ىف   27مقابل    2020ليون دوالر ىف  م  20وجاءت سلطنة ع�ن ىف املركز الرابع بنحو   

مليون دوالر ىف   20مليون دوالر ىف مقابل    17، تلتها السودان بنحو  %26مرتاجعة بنسبة    2019

 .%15منخفضة بنسبة   2019

مليون دوالر بنسبة انخفاض   15مليون دوالر مقارنة بنحو    12وىف املركز الخامس جاء األردن بنحو   

مالي� دوالر ىف   7مقابل    2020مالي� دوالر ىف    8الواليات املتحدة األمريكية بنحو  ، تلتها  20%

 .%14مرتفعة بنسبة   2019

  7  املايضواحتلت ليبيا املرتبة الثامنة ب� أكرب الدول املستوردة لألثاث املرصى خالل العام   

اسع جاءت إيطاليا بنحو ، وىف املركز الت%46مليون دوالر منخفضة بنسبة    13مالي� دوالر مقابل  

 5مالي� دوالر مقابل  4، ثم إرسائيل ىف املركز بنحو 2019مالي� دوالر ىف  6مالي� دوالر مقابل  5

 .%20مالي� دوالر منخفضة بنسبة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2020/10/22/1392929
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 خامسا: القطاع الحقیقي

 أسعار الدهانات خالل شهرينمتوسط زيادات % 15 -1

- 2019تراجعا يف كمية االستهالك املحيل من املنتجات البرتولية خالل  %11املركزي لإلحصاء”:  “ -2

0202 

 من الناتج املحيل اإلج�يل خالل العام املايل املايض  %19.5ية �ثل قطاع التجارة الداخل  -3

 2020األع�ل العام” خالل   –”القطاع العام  ألف فرد يعملون بـ 760.7لإلحصاء”:  املركزي“ -4

 دالالت القطاع الحقیقي: 

  ياالستهالك املحلي من الغاز الطبیعکمیة تراجع 

  23مبناسبة اليوم العاملي لألرصاد الجوية يف    بيانا  لجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءاصدر ا 

مارس من كل عام، منذ إنشاء املنظمة العاملية لألرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية األرصاد الجوية، 

 .قيق التنمية املستدامةملساعدة الدول للحفاظ عىل البيئة وتح 

ويقام االحتفال هذا العام تحت شعار “املحيط، املناخ والطقس”، ليت�ىش هذا الشعار مع اتجاه  

املجتمع الدويل نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغ�ات املناخية التي تؤثر عىل 

ت هذا  ا جاءت اهم بيان. و مس�ة التنميةكافة القطاعات االقتصادية واالجت�عية والبيئية مبا يهدد  

 البيان ك� ييل:

  الطبيعي ذكر الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن كمية االستهالك املحيل من الغاز   •

لتبلغ   عام    44835.3تراجعت  طن  عام   46450.6مقابل    2019/2020ألف  طن  ألف 

الستهالك املحيل من املنتجات ، في� بلغت كمية ا%3.4، بنسبة تراجع بلغت  2018/2019

  2018/2019ألف طن عام    30950.1مقابل    2019/2020ألف طن عام    27540البرتولية  

 .%11بنسبة انخفاض 

عن  • الناتجة  الكربون  أكسيد  ثا�  غاز  من  االنبعاثات  كمية  تراجع  “اإلحصاء”  وأوضح 

من   الطبيعي  والغاز  البرتولية  املنتجات  من  املحىل  عام   199.86االستهالك  طن  مليون 

 .%7.5 انخفاضبنسبة  2019/2020مليون طن عام   184.97 إىل، 2018/2019

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alborsaanews.com/2021/03/24/1428668
https://alborsaanews.com/2021/03/24/1428668
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428538
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428538
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428538
https://alborsaanews.com/2021/03/23/1428438
https://alborsaanews.com/2021/03/31/1431446
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األعمال العام” خالل   –”القطاع العام    ألف فرد یعملون بـ  760.7لإلحصاء:    املرکزي 

2020: 

للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع عدد العامل� املدني� بالقطاع العام/ األع�ل    املركزيأظهر الجهاز   

 انخفاضبنسبة    2019ألف فرد ىف عام    791.2مقابل    2020الف فرد يف عام    760.7العام ليبلغ  

3.9 % . 

األع�ل العام وأوضح اإلحصاء اليوم األربعاء يف النرشة السنوية إلحصاء العامل� بالقطاع العام /   

ألف فرد عام   686.4  مقـابل  2020  عام  فرد  الف  659.7  بلغ  الذكور  العامل�  عدد  أن-  ″2020عام  

اإلناث  و .  % 3.9  انخفاضبنسبة    2019 العامالت  عدد  عام    100.9بلغ  فرد  مقابل    2020الف 

 %  3.7بنسبة انخفاض   2019ألف فرد عام 104.8

يليه    %  28.1الف فرد بنسبة    213.6والتعم� أعىل عدد للمشتغل� حيث بلغ    اإلسكانقطاع  سجل   

 إج�يلمن    %  16.2، ثم قطاع الكهرباء بنسبة    %  23الصناعة والبرتول والرثوة املعدنية بنسبة  

 . العامل� بالقطاع العام / األع�ل العام

من    %  41الف عامل بنسبة    312محافظة القاهرة أعيل عدد عامل� بالقطاع العام بحوايل  سجلت   

الف ثم الغربية   36الف ثم القليوبية بنحو    71حوايل    اإلسكندريةالعامل� يليها محافظة    إج�يل

 . الف عامل 31الف وأخ�ا محافظة الجيزة حوايل  34حوايل 

عدد العامل� ، يف ح� سجلت   إج�يلمن    %30.9الوظائف التنفيذية أعيل معدل بنسبة  سجلت   

 . عدد العامل� إج�يلمن  %1.7العليا أقل معدل بنسبة  اإلدارةوظائف 

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