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أوال :مؤشرات االقتصاد الكلي
 -1مؤشرات االقتصاد الحقيقي

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

توقع صندوق النقد الدولي في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق االقتصاد العاالمي اإلبقااء علاى نماو
االقتصاد المصري خالل العام الحالي  22/2023عند نسبة  %5.9فاي حاين خفاق تقديراتام لنماو
االقتصاد العالمي من  %3.6إلى  %3.2وكان الصندوق قد رفع توقعاتم فاي تقريار شاهر أبريال 2022
بمقدار  %0.3ليصل إلى  %5.9مقارنة با %5.6في تحديث يناير .2022

الرقم القياسي للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفااع الارقم القياااسي للاصناعااات التحويلياة
واالستخاراجية (بدون الزيت الخام والمنتجااات البترولية) عن شهار مايو  2022حيث بلغ نحو 113.27
(أولي) مقابل  109.01خالل شهر أبريل ( 2022نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها .% 3.91
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البترول والغاز الطبيعي
أوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع االستهالك المحلاي مان
الغاز الطبيعي في مصر بشكل طفيف في الفترة األخيرة حيث سجل االستهالك المحلي نحو  3815ألاف
طن في شهر مايو"2022مبدئي" بينما كانت نحو  4045ألف طن في شهر مايو عام  2021بتراجع بلغ نحو
 230ألف طن بنسبة انخفاض بلغت نحو  %5.6وأن المنتجات البترولية األخرى ساجلت فاي المقابال
ارتفاعا ملحوظا خالل نفس الفترة حيث بلغت نحو  2783ألف طن في شهر ماايو  2022مقابال 2304
ألف طن في نفس الشهر عام  2021بزيادة بلغت نحو  479ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو .%20.7

عائدات هيئة قناة السويس
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم اإلثنين 4يوليو 2022أن إحصائيات المالحة
بالقناة خالل العام المالي  2022 /21سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة
محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها  1.32مليار طن وأعلى إيراد سنوي ماالي بلاغ 7
مليار دوالر مقابل  5.8مليار دوالر خالل العام المالي  2021 /20بزيادة قدرها  1.2مليار دوالر بنسبة زيادة
بلغت  %20.7متجاوزة بذلك كافة األرقام التي تم تسجيلها من قبل.
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الكهرباء المولدة والمستخدمة
ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في أبريل  2022مقارنة باشهر أبريل  2021ووصلت كمياة
الكهرباء المولدة في أبريل  2022إلى ( 16.6جيجا.و.س) مقارنة با  15.8في أبريال  2021وساجل كمياة
الكهرباء المستخدمة (11.7جيجا.و.س) في أبريل 2021مقارنة بنحو (12.5جيجا.وات.س) في أبريال 2022
وفقا لما أعلنم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 -2مؤشرات األسعار المحلية

معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المساتهلكين إلجماالي
الجمهورية قد بلغ ( )129.8نقطة لشهر يونيو  2022مسجالً بذلك انخفاضا قادره ( )%0.3-عان شاهر
مايو .2022وترجع أهم أسباب هذا االنخفاض النخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسابة ()%18.8-
مجموعة الفاكهة بنسبة ( )%10.5-هذا بالرغم من ارتفاع أساعار مجموعاة الحباوب والخباز بنسابة
( )%2.4مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة ( )%2.1مجموعة الزيوت والدهون بنسابة ()%1.3
مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( )%1.1مجموعة السلع والخدمات المستخدمة فاي صايانة المنازل
بنسبة ( )%2.3مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسابة ( )%1.8مجموعاة خادمات النقال
بنسبة ( )%3.3مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (.)%1.7
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معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين بلغ  %2.2لشهر
مايو  2022مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره  %2.0عن شهر أبريل .2022

القطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلكين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن معدل التضاخم السنوي إلجمالي الجمهورية
سجل نحو ( )%14.7لشهر يونيو  2022مقابل ( )%5.3لنفس الشهار من العام السابق.
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أهم األنشطة االقتصادية المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المنتجين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن معدل التضاخم السنوي ألسعار المنتجاين
سجل نحو ( )%32.4لشهر مايو  2022مقابل ( )%22.9لنفس الشهار من العام السابق علي أساس سنوي.

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 لهاذه األساعار والتاي
أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقاري أو
الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فاي شاهر
يونيو  2022عن سعره في نفس الشهر من العام السابق.
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 -3مؤشرات القطاع الخارجي
عجز الميزان التجاري
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيامة العجاز في الميازان التجاري قاد
بلغت  1.70مليااار دوالر خاااالل شهر أبريل  2022مقابل  3.62ملياار دوالر لنفاس الشهر مان العام
الساباق بنسبااة انخفاض قدرها .%53

ميزان المعامالت الجارية
أعلن البنك المركزي ارتفاع العجز في حساب المعامالت الجارية (الذي يتضمن المعامالت االقتصادية
السلعية والخدمية والدخل وتحويالت المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) خالل
النصف األول من العام المالي الجاري ( 21/2022من يوليو إلى ديسمبر) ليبلغ  7.8ملياار دوالر خاالل
النصف األول من العام المالي الجاري مقارنة  7.6مليار دوالر من نفس الفترة من العام المالي السابق.
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الصادرات من أهم السلع
ارتفعت قيماة الصااادرات بنسباة  %54.2حياث بلغات  4.94مليااار دوالر خاالل شهاار أبريل
 2022مقابل  3.20مليار دوالر لنفس الشهر مان العام الساباق ويرجاااع ذلاك الرتفااع قيمااة
صااادرات بعق السلع وأهاامها( :منتجات البترول بنسبة  % 204.3بتارول خاام بنسابة % 14.8
مالبس جاهزة بنسبة  % 34.7اسمدة بنسباة .)% 10.3

الواردات من أهم السلع
بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة  %2.7حيث بلغت  6.64ملياار دوالر خااالل شاهر أبريال 2022
مقابااال  6.8مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجاااع ذلاك النخفاض قيمااة واردات
بعق السلااع وأهمهاا (منتجات البترول بنسبااة  % 44.6قمح بنسابة  %30.0أدوياة ومحضارات
صيدلة بنسبااة  %20.3مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة .)%4.6
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العجز الكلي
كشفت بيانات رسمية لوزارة المالية عن تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خالل الفترة مان يولياو
 2021وحتى نهاية مايو 2022لنحو  436.6مليار جنيم بما يعادل نحو  %5.5من الناتج المحلاي اإلجماالي
للبالد مقابل نحو  412.9مليار جنيم كانت تعادل  %5.9من الناتج المحلي اإلجمالي وأن الفائق األولاي
بلغ نحو  71.9مليار جنيم بما نسبتم  %0.91من الناتج المحلي خالل  11شهراً.

اإليرادات الضريبية
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع اإليرادات الضريبية خالل الفترة مان (يولياو-
مايو)  2022 /21بنسبة  %16.2لتسجل  816.1مليار جنيم مقابل  702.2مليار جنيم خالل نفس الفتارة
من العام المالي السابق ومن أهم البنود التي ساهمت في هاذا خاالل الفتارة ارتفااع المتحصاالت
الضريبية من ضريبة الدخل بنحو  32.7مليار جنيم بنسبة زيادة  %12لتسجل  306مليار جنيم وارتفعت
المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة بنحو  59.9مليار جنيم بنسبة زيادة  %18.2لتسجل  389.3مليار
جنيم.
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلياة بقيماة
 1.144تريليون جنيم بمعدل  %21.4خالل الفترة يوليو /مايو من العام الماالي  2022/ 21لتصال إلاى
 6.500تريليون جنيم بنهاية مايو . 2022وانعكست هذه الزيادة في نمو أشباه النقود بنحاو  901.9ملياار
جنيم بمعدل  %22والمعروض النقدي ) (M1بمقدار  242.1مليار جنيم بمعدل  %19.3كما تعد الزيادة
في أشباه النقود محصلة الرتفاع الودائع غاير الجاارية بالعمالة المحلية بنحاو  704.8ملياار جنيام
بمعدل  %20.4والودائع بالعمالت األجنبية بما يعاادل  197.1مليار جنيم بمعدل .%30.3
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نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة إجمالي الودائع بالبنوك المصرية بما فيها الودائع الحكومياة
بنسبة  %1.7على أساس شهري لتسجل  7.21تريليون جنيم بنهاية شهر ماايو  2022مقارناة بحاوالي
 7.089تريليون جنيم بنهاية شهر أبريل  2022حيث ارتفعت الودائع الحكومياة لنحاو 1.435تريلياون
جنيم خالل الفترة المشار إليها مقارنة بحوالي  1.408تريليون جنيم خالل أبريل  2022وتنقسم الودائع
الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية والتي زادت إلى  1.24تريليون جنيم وودائع بالعملة األجنبية والتي
زادت أيضا إلى  195.095مليار جنيم.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك

كشفت النشرة االحصائية الصادرة عن البنك المركازي المصاري عان الوصاول بلجماالي التساهيالت
االئتمانية المقدمة من البنوك "بخالف البنك المركزي" إلى  3.5تريليون جنيم بنهاية مايو  2022مقارنة
مع  2.8تريليون جنيم بنهاية مايو  2021محققة زيادة قدرها  695.2مليار جنيم خالل عام وبمعدل نمو
 %24.7على أساس سنوي .وقد سجلت التسهيالت االئتمانية بالعملة المحلية زيادة بنحو  801مليار جنيم
خالل عام لتصل إلى  3.08تريليون جنيم بنهاية مايو  2022مقابل  2.3تريليون جنيم بنهاية مايو .2021
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صافي االحتياطيات الدولية
أشار البنك المركزي في نشرتم اإلحصائية إلى تراجع صافي االحتياطي النقدي األجنبي بنحو  % 5.9بماا
يعادل  2.120مليار دوالر ليسجل نحو  33.375مليار دوالر بنهاية يونيو  2022مقارنة بنحو  35.495ملياار
دوالر في نهاية مايو  .2022وعلل البنك المركزي إن هذا االنخفاض جاء على خلفية الادور المناوط بام
لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خالل شهر مايو  2022والتي قدرت بنحاو 2
مليار دوالر منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية باإلضافة إلى مساتحقات
لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اإلبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهاا ياوم
الخميس 18أغسطس  2022عند  %11.25لإليداع و %12.25لإلقراض و %11 75لسعر العملية الرئيساية
للبنك المركزي وكذا اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند  %11.75للمرة الثانية على التاوالي وذلاك
خالل خامس اجتماعاتها هذا العام  2022ويعد هذا هو أول اجتماع للجنة بعد تولي حسان عباد ا
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد مهام منصبم خلفا لطارق عامر المحافظ السابق.
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الدين الخارجي
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى  157.801ملياار دوالر
بنهاية الربع الثالث من العام المالي  21/2022مقابل  145.529مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من نفس
العام المالي بزيادة نحو  19.9مليار دوالر في أول  9أشهر من العام المالي  21/2022حيث قامات مصار
بسداد نحو  20مليار دوالر خالل أول  9أشهر للعام المالي نفسم كمدفوعات عن خدمة الادين الخاارجي
(منها نحو  16.6مليار دوالر ألقساط الدين الخارجي ونحو  3.3مليار دوالر للفوائد).

مؤشرات البورصة المصرية

تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت  44مليار جنيم خالل تعامالت شهر يونيو 2022ليغلق رأس المال
السوقي لألسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى  621.9مليار جنيم مقابل  665.9ملياار
جنيم بنهاية مايو الماضي بتراجع  .%6.6وشهدت البورصة المصرية خالل شهر يونيو عادت ماؤثرات
خارجية أثرت على أداء أسهم الكثير من الشركات لعل أبرزها قرار البنك المركزي األخيار برفاع ساعر
الدوالر الجمركي من  17جنيهًا إلى  18.64جنيهًا بداية من شهر يونيو 2022لتصبح الزيادة الثانياة فاي
سعر “الدوالر الجمركي” منذ خفق سعر صرف الجنيم أمام الدوالر يوم  21مارس  2022والذي أثار بادوره
على أداء بعق الشركات التي تعتمد على استيراد كافة خامتها من الخارج.
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مؤشرات

االقتصاد المصري

قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

بنك االستثمار القومي

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة

وفقا لتقارير البورصة المصرية انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات
لنحو  13.1مليار جنيم خالل شهر يونيو 2022مقابل 31.1مليار جنيم خالل يونيو 2021بانخفاض نحو
18.0مليار جنيم بينما كانت األوراق المالية في مايو  2022قد بلغت  13.3مليار جنيم.

ثانيا :السكان وقوة العمل
تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
كشفت الساعة السكانية المثبتة أعلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد ساكان مصار
اليوم اإلثنين الموافق  18يوليو  2022بلغ  103ماليين و 614ألف و 9نسمة وكانت الساعة السكانية قاد
سجلت يوم الخميس الموافق  14يوليو  2022عدد السكان الذي بلغ  103ماليين و 583ألف و 818نسمة اي
أن معدل الزيادة كما أوضحت الساعة بلغ  30ألف و 191طفل خالل خمسة أيام بمعادل  7547طفال /
يوم كما كشفت الساعة أن معدل الزيادة في المواليد  314طفل  /ساعة وأن محافظة القاهرة جااءت
في المركز األول من حيث عدد السكان فقد بلغ عدد سكانها نحو  10.1مليون نسمة تليهاا محافظاة
الجيزة بنحو  9.3مليون نسمة .

مؤشرات

االقتصاد المصري
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مؤشرات
االقتصاد المصري
• تصدر هذه النشرة دورياً عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االساتثمار والماوارد ببناك
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 التفسايرات أو ارراء الاواردة بهاا ويسامح بنشار
مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر.

