قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

بنك االستثمار القومي

مؤشرات
االقتصاد المصري
أغسطس 2021

المحتويات

أوال :مؤشرات االقتصاد الكلي
 -1مؤشرات االقتصاد الحقيقي
 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق 2 -------------------------------
 الرقم القياسي للصناعات التحويلية 2 -------------------------------
 عائدات هيئة قناة السويس 3 -----------------------------------
 -2مؤشرات األسعار المحلية
 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين 3 ----------------------------
 أسعار أهم السلع الغذائية 4 -----------------------------------
 متوسط أسعار المواد الخام والمعادن 4 ------------------------------
 -3مؤشرات القطاع الخارجي
 عجز الميزان التجاري 5 ---------------------------------------
 العجز الكلي 5 -------------------------------------------
 اإليرادات الضريبية 6 ----------------------------------------
 السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي 7 ---------------
 نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية 7 --------------------------
 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 8 ----------------------
 صافي االحتياطيات الدولية 8 -----------------------------------
 تطور أسعار العائد والفائدة وااليداع واالقراض 9 -------------------------
 متوسط أسعار صرف العمالت 9 ----------------------------------
 مؤشرات البورصة المصرية 10 -----------------------------------
 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 10 -------------------------------

ثانيا :السكان وقوة العمل
 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري 11 -----------------------------
 معدل البطالة 11 -----------------------------------------

مؤشرات

االقتصاد المصري

1
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أوال :مؤشرات االقتصاد الكلي
 -1مؤشرات االقتصاد الحقيقي

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية ،د .هالة السعيد إن المؤشررات المبدئيرة ألداء
االقتصاد المصري خالل الربع األخير من العام المالي  20/2021أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلري
اإلجمالي قفزة كبيرة؛ ليصل لنحو  %7.7مقارنة بنحو  %1.7-في الفترة ذاتها من العام المالي السرابق.
وأوضحت السعيد أن ذلك يؤكد االتجاه المتزايد لمعدالت النمو ربع السنوية خالل العام المالي 20/2021
والتي ارتفعت من  %0.7في الربع األول إلى  %2في الربع الثاني ،ثم  %2.9في الربع الثالث ،على الرغم من
التحديات الكبيرة التي واجهها االقتصاد المصري بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصراء ،تراجرع الررقم القيرراسي للرصناعررات التحويليرة
واالستخرراجية (بدون الزيت الخام والمنتجررات البترولية) عن شهرر مايو  2021حيث بلغ نحرو 102.72
(أولي) مقابل  109.1خالل شهر أبريل ( 2021نهائي) ،بنسبة انخفاض قدرها .%5.85
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عائدات هيئة قناة السويس
أعلنت هيئة قناة السويس ،إن عائدات القناة شهدت طفرة كبيرة جدا خالل العام المالي المنتهى فري
30يونيو  ، 2021رغم التحديات الكبيرة ،وتم تحقيق أعلى إيراد سنوي برنحو  5مليارات و 840مليون دوالر.
مقابل  5،72مليار دوالر خالل العام المالي  2019/2020بزيادة نسبتها  %2،2بنحو  124،3مليرون دوالر ،أن
حركة المالحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو  2021شهدت عبور  9763سفينة مقابل عبور9546
سفينة خالل ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ  217سفينة بزيادة نسبتها .%2.3

 -2مؤشرات األسعار المحلية

معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسرعار المسرتهلكين إلجمرالي
الجمهورية سجل ( )113.2نقطة لشهر يونيو ،2021مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره ( )%0.3عن شهر مرايو،2021
وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة ( ،)%13.5مجموعرة
األلبان والجبن والبيض بنسبة ( ،)%1.6مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسربة
( ،)%0.3مجموعة خدمات مرضى العيرادات الخارجيرة بنسربة ( ،)%0.8مجموعرة المنتجرات واالجهرزة
والمعدات الطبية بنسبة ( ،)%0.2مجموعة خدمات النقل بنسبة ( ،)%0.5مجموعة الررحالت السرياحية
المنظمة بنسبة ).(%3.3
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أسعار أهم السلع الغذائية
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات الشهر
الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة ،ونسب التغير السنوية لهرذه األسرعار ،والتري
أظهرت ارتفاع متوسط سعر كيلو جرام القمح البلدي وسعر كيلو الدجاج البلدي وسعر كيلو زيت برذرة
القطن المخلوط بينما انخفض متوسط سعر كيلو جرام اللحم البقري أو الجاموسي في شهر يونيرو 2021
عن سعره في نفس الشهر من العام السابق.

متوسط أسعار المواد الخام والمعادن
صرح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ،إن شركة مصر لأللومنيوم أعلنرت زيرادة
أسعارها باألسواق لشهر مايو الجاري بما يصل إلى  5آالف جنيه للطن الواحرد .وأرجرع زيرادة األسرعار
باألسواق المحلية إلى زيادة خام األلومنيوم بنحو  170دوالرا للطن بالبورصات العالمية .تشهد المواد الخام
الصناعية طفرة واسعة ،من خام الحديد إلى األلمنيوم .تم تعزيز أداء النحاس االقتصادي الرائد من خالل
احتمالية تعزيز النمو مع تسارع وتيرة طرح اللقاح العالمي ،وضعف الردوالر والتوقعرات برحن حقبرة
طويلة من التضخم المنخفض في االقتصادات الكبرى قد تنتهي.
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 -3مؤشرات القطاع الخارجي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن تراجع قيرمة العجررز في الميرزان التجاري ليصرل
إلى  3.1مليررار دوالر خرررالل شهر أبريل  2021مقابل  3.6مليرار دوالر لنفرس الشرهر مررن العرام
السابرق بنسبررة انخفاض قدرها  ، % 13.3ومن أهم أسباب ذلك التراجع ،ارتفاع قيمرة الصررادرات
بنسبرة  %47.4حيرث بلغرت  2.84مليررار دوالر خرالل شهررر أبريل  2021مقابل  1.93مليرار دوالر
لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك الرتفاع قيمة صادرات بعض السرلع وأهرررمها( :أدويرة
ومحضرات صيدلة بنسبة  ،% 77.2فواكه طازجة بنسبة  ،% 60.2عجائن ومحضررات غذائيرة متنوعرة
بنسبة .)% 12.0

العجز الكلي
وفقا لوزارة المالية ،تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خالل الشهور العشرة األولى مرن العرام
المالي الحالي (يوليو – 2020أبريل ،)2021ليسجل  ،%5.9مقابل  %6.1في نفس الفترة مرن العرام المرالي
الماضي ،وارتفع إجمالي اإليرادات خالل الفترة بنسبة  ،%16.9ليسجل  836.423مليرار جنيره ،مقابرل
 715.043مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي .بينما ارتفعت المصروفات بنسبة ،%13.4
لتسجل  1.209تريليون جنيه مقابل  1.066تريليون خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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اإليرادات الضريبية
أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة عن العام المالي الماضي  ،20/2021ارتفاعا في اإليرادات نسربته
 ،%17خالل فترة األشهر العشرة األولى من العام ،لتسجل  836.4مليار جنيه .وأظهرت بيانرات التقريرر
الرسمي الصادر عن وزارة المالية ،أن المتحصالت الضريبية سراهمت برر  %75.2مرن إجمرالي إيررادات
الميزانية خالل هذه الفترة ،فيما كان نصريب اإليررادات غيرر الضرريبية  .%24.8وسرجلت اإليررادات
الضريبية خالل الفترة من يوليو  – 2020أبريل  ،2021ما قيمته  629مليار جنيه ،بزيادة نسربتها ،%15.3
بدعم ارتفاع الضريبة على الدخل.
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
أوضحت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري ،ارتفراع السريولة المحليرة خرالل يونيرو  2021لنحرو
5.36تريليون جنيه بنسبة  1.9بالمائة ،بما يعادل  103مليارات جنيه على أسراس شرهري ،لتسرتكمل
مستوياتها التاريخية التي تشهدها خالل الفترة الماضية ،مقابل  5.257تريليون جنيه في مرايو ،2021
وعلى أساس سنوي ،ارتفعت السيولة المحلية بنسبة  18.3بالمائة ،مقابل  4.53تريليرون جنيره فري
يونيو .2020

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري ،ارتفاع جملة الودائع بالبنوك لتسجل  5.6تريليون جنيره بنهايرة مرايو
مقابل  5.5تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه .وأظهر التقرير ارتفراع أرصردة ودائرع القطراع
الحكومي بالعملتين المحلية واألجنبية بنحو 0.527مليار جنيه لتسرجل  1.015تريليرون جنيره بنهايرة
مايو 2021مقابل  988.1مليار جنيه بنهاية أبريل .2021
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ،أن أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحرة مرن
البنوك سجلت نحو  2.813تريليون جنيه بنهاية مايو  ،2021مقابل  2.717تريليون بنهاية أبريرل . 2021
وانقسمت التسهيالت االئتمانية إلى  1.051تريليون جنيره للحكومرة ،و 1.762تريليرون جنيره لغيرر
الحكومة ،أن التسهيالت الموجه للحكومة أنقسرمت إلرى  773.214مليرار جنيره بالعملرة المحليرة،
و 278.453مليار جنيه بالعمالت األجنبية .وأنقسمت التسهيالت الموجره لغيرر الحكومرة إلرى 1.514
تريليون جنيه بالعملة المحلية ،و 248.037مليار جنيه بالعمالت األجنبية.

صافي االحتياطيات الدولية

أعلن البنك المركزي المصري ،ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية لنحو  40.584مليار دوالر فري نهايرة
شهر يونيو  ،2021مقارنة مع  40.468مليار دوالر نهاية شهر مايو  ،2021بارتفاع قدره نحو 116مليون دوالر،
وتعد الوظيفة األساسية لالحتياطي من النقد األجنبي لدى البنرك المركرزي ،بمكوناتره مرن الرذهب
والعمالت الدولية المختلفة ،هي توفير السلع األساسية وسداد أقسراط وفوائرد الرديون الخارجيرة،
ومواجهة األزمات االقتصادية في الظروف االستثنائية.
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تطور أسعار العائد والفائدة وااليداع واالقراض
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ،الخميس  16سربتمبر  ،2021لمراجعرة أسرعار
الفائدة على اإليداع واإلقراض ،بعد تثبيت دام عدة أشهر ،منذ ديسمبر  ،2020وسط توقعرات بتثبيرت
أسعار الفائدة دون أي تغير ،سيعقبه اجتماع لجان اإلليكو ،يوم  19سبتمبر ،لمراجعة أسعار الفائدة على
الشهادات والودائع والحسابات المختلفة الخاصة بالتوفير بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية ،وسرط
توقعات مصرفية باإلبقاء على أسعار الفائدة على هذه المنتجات المصرفية المختلفة دون أي تحريرك
صعودا أو هبوطا.

متوسط أسعار صرف العمالت
ارتفع الدوالر األميركي بداية أغسطس 2021ليالمس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مقابل اليورو
مع تزايد توقعات المستثمرين بحن بيانات الوظائف األميركية القوية قد تردفع مجلرس االحتيراطي
االتحادي ألن يبدأ قريبا تقليص برنامجه الضخم لمشتريات األصول .وصعد مؤشر الدوالر ،الرذي يقريس
قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العمالت ،لثالث جلسة على التوالي وسجل أعلى مستوى لره فري
حوالي ثالثة أسابيع .وفي أحدث المعامالت كان المؤشر مرتفعا  0.13بالمئة عند .93.064
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مؤشرات البورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين خرالل تعرامالت شرهر يونيرو  2021وسرط مشرتريات
للمستثمرين المصريين والعرب وبيعيه لألجانب ،وذكر تقرير صادر عن مركرز معلومرات البورصرة أن
مؤشر “ ”egx30الرئيسي قد انخفض بنسبة  %0.51ليصل إلرى مسرتوى  10256نقطرة .وصرعد مؤشرر
“ ”egx70ewiلألسهم الصغيرة والمتوسطة  %1.95إلرى  2323نقطرة ،و“ ”egx100ewiاألوسرع نطاقرا
بنسبة  %1.96إلى  3278نقطة .وارتفع رأس المال السوقي ألسهم الشرركات المقيردة ،خرالل الفتررة
المذكورة بنحو  11.5مليار جنيه ،بنسبة  %1.7مقارنة بالفترة المماثلة.

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة

وفقا لتقارير البورصة المصرية ،ارتفعت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات لنحو
 31.1مليار جنيه خالل شهر يونيو  2021مقابل  23.4مليار جنيه خالل يونيو  ،2020بارتفاع قدره  7.7مليار
جنيه ،بينما كانت األوراق المالية في مايو  2021قد بلغت  24.6مليار جنيه.
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ثانيا :السكان وقوة العمل
تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن عدد سركان جمهوريررة مصرر
العربية بالداخل وصل إلي ( 102مليرررون نسمة) ظهر اليرروم اإلثنين الموافق  5يوليرو ،2021وكران
عدد السكان قد بلغ ( 101مليون نسمة ) يوم السبت الموافق  ، 3/10/2020وعليه فقد تحققرت زيرادة
سكانية قدرها مليررررون نسمة خرررررالل  275يومرررراً أي  9شهرررور و 5أيام ،وبلغ متوسط
الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات)  3636نسمة خالل فرترة بلرو عردد
السكان  102مليون (من  3أكتوبر  2020إلى  5يوليو  ) 2021أي ( )152فرد كرل سراعة أي (  ) 2.5فررد كرل
دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيرررادة فرد إلى عدد السكان هو  24ثانية.

معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن تراجع معدل البطالة في مصر برالربع الثراني مرن
العام الجاري 2021بنسبة طفيفة إلى  %7.3مقابل  %7.4في الربع األول من نفس العام ،وتراجع برذلك
معدل البطالة بنسبة  %2.3في الربع الثاني من العام الجاري ،مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ،والذي
سجل وقتها  %9.6من إجمالي قوة العمل ،نتيجة لإلغالق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحرد مرن
انتشار فيروس كورونا.
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مؤشرات

االقتصاد المصري

مؤشرات
االقتصاد المصري
• تصدر هذه النشرة دورياً عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسرتثمار والمروارد ببنرك
االستثمار القومي باللغة العربية لتوزيعها بالمجان داخل جمهورية مصر العربية على المهتمين بمتابعة
التطورات االقتصادية فى البالد.
• وتتحرى اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار غاية الدقة فى عرض المعلومات واألرقام التي تحتويها
النشرة.
• وال يعتبر بنك االستثمار القومي مسئوالً عن أي من التفسريرات أو ارراء الرواردة بهرا ويسرمح بنشرر
مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر.

