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بنك االستثمار القومي

أوال :مؤشرات االقتصاد الكلي
 -1مؤشرات االقتصاد الحقيقي

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

تشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو االقتصادي لمصر العاا الجااري22/2023
مستوى  ،%6.6لكن مصر ستشهد أحد أعلى مستويات التضخم في المنطقة والذي يُقادرر أن يبلا %12
بنهاية العا الحالي ،ومقابل هذا خفّض الصندوق توقعاته لنمو االقتصاد المصري للعا  2023من %4.8
إلى %4.4؛ "بسبب التحديات الوافدة من الخارج".
علي

مت ق

الرقم القياسي للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العاماة واإلحصااء ،انخفااض الارقم القياساي للصاناعات التحويلياة
واالستخراجية (بدون الزيت الخا والمنتجات البترولية) بنسبة  %12.34ليبل  102.87خالل شاهر يولياو
( 2022أولي) مقابل  117.35خالل يونيو ( 2022نهائي).
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البترول والغاز الطبيعي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،تراجع إنتاج الغااز الطبيعاي ،والزيات الخاا
والمتكثفات والبوتاجاز خالل شهر يوليو  ،2022مقارنة بالشهر المماثل من العا الماضي  ،2021إضافة إلى
انخفاض استهال ك الغاز المحلي ،وهبوط استيراد البوتاجاز ،وأوضحت النشرة المعلوماتية ،أن االستهالك
المحلي من الغاز الطبيعي تراجع لنحو  4165ألف طن خالل يوليو  2022من  4295ألف طان فاي يولياو
 ،2021كما تراجع االستهالك المحلي من المنتجات البترولية األخرى لنحو  2775ألف طن من  2416ألف طن
خالل شهري المقارنة.

عائدات هيئة قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،أن منحني عائدات قناة السويس يشهد منذ بداية
العا الجاري ارتفاعا متواليا؛ حيث ارتفعت إلى  14.2مليار جنيه في شهر أغسطس  ،2022مقارناة ماع
 8.8مليار جنيه في أغسطس  2021بزيادة بلغت  5.4مليار جنيه ،محققة أعلى عائد شهري بنسبة نمو
 %61.4في أغسطس من العا الحالي مقارنة بنفس الشهر من عا  ،2021كما ارتفعت أعاداد السافن
العابرة للقناة بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة ،حيث بل إجمالي عدد السفن العابرة نحو  2125سفينة
في أغسطس  ،2022مقارنة بنحو  1884سفينة في أغسطس  ،2021بزيادة نحاو  241سافينة وبنسابة
زيادة .%12.8
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الكهرباء المولدة والمستخدمة
ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في يونيو  2022مقارنة باشهر يونيو  ،2021ووصلت كمياة
الكهرباء المولدة في يونيو  2022لنحو ( 20.1جيجا.و.س) مقارنة با  18.9في يونيو  ،2021وسجلت كمياة
الكهرباء المستخدمة ( 14.5جيجا.و.س) في يونيو  2021مقارنة بنحو ( 14.9جيجا.و.س) في يونيو ،2022
وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 -2مؤشرات األسعار المحلية

معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن الرقم القياسي العا ألسعار المساتهلكين إلجماالي
الجمهورية بل ( )131.7نقطة لشهر اغسطس  ،2022مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره ( )%0.5عن شهر يولياو
 .2022وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا االرتفاع الرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة ( ،)%12.5مجموعة
الحبوب والخبز بنسبة ( ،)%3.3مجموعة الدخان بنسبة ( ،)%1.6مجموعة السلع والخدمات المساتخدمة
في صيانة المنزل بنسبة ( ،)%2.0مجموعة خدمات النقل بنسبة ( ،)%2.0مجموعاة الوجباات الجااهزة
بنسبة ( ،)%1.2هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسابة ( ،)%8.3-مجموعاة اللحاو
والدواجن بنسبة( .)%5.0-
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معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن الرقم القياسي العا ألسعار المنتجاين بلا %1.7-
لشهر يوليو  ،2022مسجلًا انخفاضا قدره  %3.9عن شهر يونيو .2022

القطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلكين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن معدل التضاخم السنوي إلجمالي الجمهورية
سجل نحو ( )%15.3لشهر أغسطس  2022مقابل ( )%6.4لنفس الشهار من العا 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 ( )%27.7لشهر يوليو  2022مقابل ( )%17.1لنفس الشهار من العاا الساابق ،علاى أسااس
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 جرا القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرا اللحم البقاري أو
الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فاي شاهر
أغسطس  2022عن سعره في نفس الشهر من العا 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  3.21مليااار دوالر خاااالل شهر يونيو  2022مقابل  3.66ملياار دوالر لنفااس الشاهر ماان
العا الساباق بنسبااة انخفاض قدرها .%12.4

ميزان المعامالت الجارية
أعلن البنك المركزي ،انه لم يتغير العجز في حساب المعامالت الجارية خالل الفترة من يوليو وحتاى
مارس من العا المالي  ،21/2022حيث سجل العجز نحو  13.6مليار دوالر ،رغم الزيادة عجاز الميازان
التجاري السلعي بمقدار  3مليارات دوالر .وأن الزيادة في عجز الميزان التجااري كانات نتيجاة زياادة
المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو  14.9ملياار دوالر مقارناة باالفترة
المناظرة من العا المالي السابق.
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الصادرات من أهم السلع
انخفضت قيماة الصااادرات بنسباة  ٪ 3.3حياث بلغات  3.75ملياااار دوالر خااالل شهااار
يونيو  2022مقابل  3.88مليار دوالر لنفس الشهر مان العا الساباق ،ويرجااع ذلك إلى انخفااض
قيماة صااادرات بعض السلع وأهاامها( :اسمده بنسبة  ،٪20.9عجائن ومحضرات غذائية بنسبة
 ،٪8.7منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة  ،٪ 31.7قضبان وعيدان وزوايا وأسالك من
حديد بنسبة .)٪6.8

الواردات من أهم السلع
بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة  %7.7حيث بلغت  6.96مليار دوالر خااالل شاهر يونياو ،2022
مقابااال  7.54مليار دوالر لنفس الشهر من العا السابق ،ويرجاااع ذلااك النخفااض قيماااة
واردات بعض السلااع وأهمهاا (مواد اوليه من حديد او صلب بنسبااة  ،٪2.7لدائن بأشكالها األولية
بنسبااة  ،٪ 9.9أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  ،٪3.5فول صويا بنسبه .)٪ 35.3
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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 جنيه ،بما يعادل نحو  %5.5من الناتج المحلاي اإلجماالي
للبالد ،مقابل نحو  412.9مليار جنيه كانت تعادل  %5.9من الناتج المحلي اإلجمالي ،وأن الفائض األولاي
بل نحو  71.9مليار جنيه بما نسبته  %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 جنيه ،مقابل  702.2مليار جنيه خالل نفس الفتارة
من العا المالي السابق ،ومن أهم البنود التي ساهمت في هاذا خاالل الفتارة ،ارتفااع المتحصاالت
الضريبية من ضريبة الدخل بنحو  32.7مليار جنيه بنسبة زيادة  %12لتسجل  306مليار جنيه ،وارتفعت
المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة بنحو  59.9مليار جنيه بنسبة زيادة  %18.2لتسجل  389.3مليار
جنيه.
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري ،ارتفاع حجم السيولة المحلية خالل شهر
يوليو 2022بمقدار  97مليار جنيه بمعدل  ،%1.5لتبل نحو  6.708تريليون جنيه .وانعكست تلك الزيادة
على نمو أشباه النقود بمقدار  66.6مليار جنيه بمعدل  ،%1.3والمعروض النقادي بمقادار  30.4ملياار
جنيه بمعدل .%2
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نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي ،عن وصول إجمالي الودائع بالبنوك بخاالف البناك
المركزي إلى  7.490تريليون جنيه بنهاية يوليو  2022مقابل  7.374تريليون جنيه بنهاية يونياو .2022
وسجلت الودائع الحكومية  1.539تريليون جنيه بنهاية يوليو  2022مقابل  1.494بنهاية يونيو الماضي.
وسجلت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخاالف البناك المركازي  5.595تريلياون جنياه بنهاياة
يوليو ،2022مقابل  5.878بنهاية يونيو الماضي.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع قيمة محفظة قروض القطااع المصارفي المقدماة للعماالء
بخالف البنك المركزي لنحو  3.521بنهاية يوليو  ،2022مقارنة بقيمة  3.490تريليون جنيه بنهاية يونيو
 .2022حيث ارتفعت محفظة قروض القطاع الحكومي إلى  1.313تريلياون جنياه بنهاياة يولياو ،2022
مقارنة بقيمة  1.302تريليون جنيه بنهاية يونيو  ،2022كما ارتفعت قيمة أرصدة االقاراض الموجهاة
للقطاع الغير حكومي  2.208تريليون جنيه بنهاية يوليو  ،2022مقارنة بنحو  2.187تريليون جنيه بنهاية
يونيو .2022
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صافي االحتياطيات الدولية
كشف البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي األجنباي ساجل نحاو  33.141ملياار دوالر فاي نهاياة
أغسطس  ،2022مقابل  33.143مليار دوالر في نهاية يوليو  .2022ويتكون االحتياطي األجنبي لمصر مان
سلة من العمالت الدولية الرئيسية ،تشمل الدوالر والعملاة األوروبياة الموحادة “الياورو” ،والجنياه
اإلسترليني والين الياباني واليوان الصيني ،وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف
لتلك العمالت ومدى استقرارها في األسواق الدولية ،وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مساؤولي
البنك المركزي المصري.

تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها االستثنائي الخميس  27أكتوبر  2022رفع سعري عائد اإليداع
واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  200نقطة أساس ليسجل ،%13.25
و %13،75 %14.25على الترتيب .كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع  200نقطة أساس ليصل الاي
 ، %13.75وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن
جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضاخمية واألثاار الثانوياة لصادمات
العرض.
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مؤشرات البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية ،تعامالت جلسة يو األربعاء ،آخر جلسات شهر أغسطس ،2022بتراجع جماعي
للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب واألجانب ،وسط تداوالت مرتفعاة ،وخسار رأس الماال
السوقي  4.8مليار جنيه ليغلق عند مستوى  685.230مليار جنيه .وتراجع مؤشر "إيجي إكس  "30بنسبة
 %1.32ليغلق عند مستوى  9998نقطة ،وهبط مؤشر "إيجي إكس  "50بنسبة  %0.94ليغلق عند مستوى
 1903نقطة ،وانخفض مؤشر "إيجي إكس  30محدد األوزان" بنسبة  %1.04ليغلاق عناد مساتوى 12371
نقطة.

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة

وفقا لتقارير البورصة المصرية ،انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات
لنحو  32.2مليار جنيه خالل شهر أغسطس  2022مقابل  42.8مليار جنياه خاالل أغساطس،2021
بانخفاض نحو 10.6مليار جنيه ،بينما كانت األوراق المالية في يوليو  2022قاد بلغات  12.2ملياار
جنيه.
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مؤشرات

االقتصاد المصري

قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

بنك االستثمار القومي

ثانيا :السكان وقوة العمل
تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
أعلنت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليو  1أكتاوبر  ،2022ارتفااع عادد
السكان في مصر إلى  104ماليين نسمة ،وأن زيادة سكانية تحققت في مصر قدرها مليون نسمة خاالل
 221يومًا أي  7شهور و 11يوميًا مما يعني أن الزيادة السكانية بمعدل فرد كل  19ثانية تقريبًاا .وتحتال
مصر المركز األول بين الدول العربية والثالث بين الدول األفريقية والرابع عشر بين دول العالم من حيث
عدد السكان.

معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل -يونياة)
لعا  ،2022حيث بل معدل البطالة  %7،2من إجمالي قاااوة العمااال وهو نفس المعدل في الربع
السابق من عا  ،2022وسجل تقدير حجااام قاااااوة العماااال  29،985ملياون فارد مقابال
 29،895مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها  ،%0.3وقد بلغت قوة العمل في الحضار
 13،191مليون فرد بينما بلغت في الريف  16،794مليون فرد .أما على مستوى النوع فقد بل حجم قوة
العمل للذكور نحو  24،850مليون فرد بينما بلغت لإلناث نحو  5،134مليون فرد.

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 واألرقا 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.

