بنك االستثمار القومي
قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

تطورات االقتصاد المصري
أبريل 2022

ر
مؤشات االقتصاد الكل
ر
مؤشات االقتصاد الحقيق
معدل نمو الناتج المحل اإلجمال بسعر السوق
خفضت الحكومة توقعاتها للنمو االقتصادي خالل العام المالي المقبل  2023/22إلى  ،%4.5بانخفاض عن
التوقعات السابقة البالغة  ،%5.5وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ،وتمثل التوقعات المعدلة
انخفاضًا من الـ  %5.5المحددة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي المقبل ،والتي أصدرتها الحكومة
األسبوع الماضي؛ حيث دفعت الحرب الروسية األوكرانية بالفعل الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو في
مارس ،من الـ % 5.7التي أعلنتها مطلع العام الحالي.

الرقم القياس للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،انخفاض الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية
واالستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) عن شهـر يناير  2022حيث بلغ نحو 112.67
(أولي) مقابل  115.15خالل شهر ديسمبر( 2021نهائي) ،بنسبة انخفاض قدرها .% 2.15
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البتول والغاز الطبيع
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع حجم إنتاج الوقود شهريًا لـ 6.954مليون طن
خالل شهر يناير  2022مقابل  6.896مليون طن خالل شهر ديسمبر  ،2021بينما كان حجم اإلنتاج قد
بلغ  6.846مليون طن خالل شهر يناير  .2021حيث ارتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا إلى حدود
 4.484مليون طن خالل شهر يناير  2022مقابل  4.359مليون طن خالل الشهر المناظر من العام
السابق عليه ،بينما انخفض االستهالك المحلى من الغاز الطبيعي لـ 3.876مليون طن خالل شهر يناير
 2022مقابل  3.917مليون طن خالل الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الكهرباء المولدة والمستخدمة
ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في ديسمبر 2021مقارنة بـشهر ديسمبر ،2020ووصلت كمية
الكهرباء المولدة في ديسمبر 2021إلى ( 15.9جيجا.و.س) مقارنة بـ ( 15.1جيجا.و.س) في
ديسمبر ،2020وسجل كمية الكهرباء المستخدمة ( 13جيجا.و.س) خالل ديسمبر  2021مقارنة بنحو
(12.3جيجا.و.س) خالل ديسمبر ،2020وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.
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عائدات هيئة قناة السويس
أعلن رئيس هيئة قناة السويس ،الفريق أسامة ربيع ،إن حصيلة اإليرادات المحققة إليرادات القناة ارتفعت
بنسبة  %15.1خالل فبراير  ،2022لتسجل  545.5مليون دوالر (غير شاملة الخدمات المالحية) مقابل
 474.1مليون دوالر خالل فبراير 2021بفارق  71.4مليون دوالر  ،كما أن حركة المالحة بالقناة خالل
شهر فبراير  2022سجلت أرقاما ً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدالت عبور السفن والحموالت
الصافية بعبور  1713سفينة من االتجاهين ،بججمالي حموالت صافية قدرها  100.1مليون طن ،مقابل
عبور  1532سفينة خالل شهر فبراير  ،2021بججمالي حموالت صافية قدرها  97.6مليون طن.

ر
مؤشات األسعار المحلية
معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي
الجمهورية ،والذي بلغ ( )121.4نقطة لشهر فبراير  ،2022مسجالً بذلك ارتفاعا قدره ( )%2.0عن
شهر يناير  .2022وأرجع الجهاز أهم أسباب هذه الزيادة ،الي ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة
( ،)%19.6ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( ،)%6.1ومجموعة الفاكهة بنسبة ( ،)%5.5ومجموعة
الحبوب والخبز بنسبة ( ،)%2.2ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (،)%2.2
ومجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة) .(%2.0
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القطاعات المؤثرة ف معدل التضخم ألسعار المستهلكي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية
سجل نحو ( )%10.0لشهر فبراير  2022مقابل ( )%4.9لنفس الشهـر من العام السابق.

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 لهذه األسعار ،والتي أظهرت
ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقري أو الجاموسي
وسعر كيلو الدجاج البلدي وسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط في شهر فبراير  2022عن سعره في
نفس الشهر من العام السابق.
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ر
مؤشات القطاع الخارج
عجز المتان التجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة
% 21.6خالل ديسمبر  2021على أساس سنوي ،حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو
2.41مليار دوالر خالل ديسمبر  ،2021مقابل  3.08مليار دوالر لنفس الشهر من عام  .2020حيث
ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  %45.3حيـث بلغـت  4.32مليــار دوالر خـالل شهــر ديسمبر 2021
مقابل  2.97مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،وبالنسبة للواردات فقد ارتفعت بنسبة %11.3
حيث بلغت  6.73مليار دوالر خـالل شهر ديسمبر  2021مقابـل  6.05مليار دوالر لنفس الشهر من العام
السابق.

العجز الكل
أظهرت بيانات وزارة المالية ،ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خالل أول  8أشهر من العام المالي
 2022/21بنسبة نحو  %5.15من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %5خالل نفس الفترة من العام
الماضي ،حيث سجل العجز الكلي للموازنة  368.1مليار جنيه خالل الفترة من يوليو إلى فبراير من عام
 2022/21مقابل  320.1مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام .2021/20
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اإليرادات الضيبية
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية ،ارتفاع اإليرادات الضريبية خالل الفترة من (يوليو-
فبراير)  2022 /21بنسبة  %13.6لتسجل  531.4مليار جنيه ،مقابل  467.9مليار جنيه خالل نفس
الفترة من العام المالي السابق ،وزادت ضريبة القيمة المضافة بـ 8ر 34مليار جنيه بنسبة  %15لتسجل
 269مليار جنيه خالل فترة الدراسة ،وذلك الرتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة
6ر %14لتحقق 8ر 126مليار جنيه ،وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة
9ر %26لتحقق 2ر 36مليار جنيه.
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السيولة المحلية وانعكاسها عل اشباه النقود والمعروض النقدي
كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري ،ارتفاع حجم السيولة المحلية خالل الفترة
من يوليو إلى يناير من العام المالي  2022/ 21بمقدار  520مليار جنيه ،وبنسبة 7ر %9لتبلغ نحو
876ر 5تريليون جنيه في نهاية يناير  .2022أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه
النقود بمقدار 6ر 394مليار جنيه بمعدل 6ر ،%9والمعروض النقدي بمقدار 4ر 125مليار جنيه بمعدل
.%10

نمو اجمال الودائع الحكومية وغت الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري ،أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي المصري تجاوزت مستوى 6.549
تريليون جنيه ألول مرة في تاريخها بنهاية يناير  .2022مقابل نحو  6.451تريليون جنيه بنهاية
ديسمبر 2021بزيادة  98.8مليار جنيه .كما ارتفعت الودائع الحكومية خالل يناير 2022بنحو 49.725
مليار جنيه لتصل بنهاية الشهر إلى نحو  1.349تريليون جنيه ،وارتفاع الودائع غير الحكومية بنحو
 49.069مليار جنيه لتصل إلى  5.151تريليون جنيه بنهاية يناير.2022
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ،إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعمالء البنوك
بخالف البنك المركزي ارتفع خالل يناير  2022ليبلغ 095ر 3تريليون جنيه مقابل 032ر 3تريليون جنيه
في ديسمبر السابق عليه .ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 170ر 1تريليون جنيه ،فيما
ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 924ر 1تريليون جنيه ،منها 693ر 1تريليون جنيه
بالعملة المحلية.

صاف االحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي المصري ،ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية لنحو  40.994مليار دوالر في نهاية
شهر فبراير ،2022مقارنة مع  40.980مليار دوالر نهاية شهر يناير  ،2022بارتفاع قدره نحو 14
مليون دوالر ،وتستورد مصر بما يعادل متوسط  5مليارات دوالر شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج،
بججمالي سنوي يقدر بأكثر من  55مليار دوالر ،وبالتالي فجن المتوسط الحالي لالحتياطي من النقد األجنبي
يغطى نحو  8أشهر من الواردات السلعية لمصر ،وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو  3أشهر من
الواردات السلعية لمصر ،بما يؤمن احتياجات مصر من السلع األساسية واالستراتيجية.

-8-

م ر
ؤشات البورصة المضية
اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى االنخفاض بشكل جماعي خالل تعامالت شهر فبراير  ،2022متأثرة
بمبيعات األجانب وسط خسائر سوقية تجاوزت الـ 39.8مليار جنيه ،وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة
المصرية إيجي إكس  30خالل تعامالت الشهر بنسبة  ،%3.06ليغلق على  11138نقطة ،وتراجع مؤشر
الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس  70متساوي األوزان بنسبة  %14.13لينهي الشهر على
 1819نقطة ،وخسر رأس المال السوقي خالل تعامالت الشهر نحو  39.8مليار جنيه ،ليغلق على نحو
 702مليار جنيه ،مقابل  741.9مليار جنيه بنهاية تداوالت شهر يناير .2022

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة
وفقا لتقارير البورصة المصرية ،انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات لنحو
 15.4مليار جنيه خالل شهر فبراير 2022مقابل  32.8مليار جنيه خالل فبراير ،2021بانخفاض نحو
17.4مليار جنيه ،بينما كانت األوراق المالية في يناير  2022قد بلغت  15.2مليار جنيه.
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ثانيا :السكان وقوة العمل
تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،استمرار زيادة عدد سكان مصر
في  ،2021حيث سجل إجمالي عدد السكان بالداخل ،اليوم األحد  13فبراير  ،2022نحو  102مليون
 967ألفًا و 542نسمة بالداخل ،بارتفاع قدره  13.160ألف طفل في خالل ستة أيام ،بمعدل  2000طفل
يوميا ،وان تعداد القاهرة الكبرى (القاهرة ،الجيزة ،القليوبية) قد تجاوز 25مليون نسمة وكان أقل تعداد
سجل في المحافظات الحدودية إذ سجلت الساعة عدد سكان تجاوز مليون نسمة.

معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،تراجع معدل البطالة بواقع  % 0.2خالل الربع األول من
عام  ،2022حيث بلغ  %7.2في الربع األول من عام  ،2022مقارنة بنحو  %7.4في الربع السابق عن
الفترة ذاتها من العام الماضي .ظل معدل البطالة مستقرا إلى حد كبير منذ صيف عام  ،2020مع تقلبات
طفيفة فقط منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا بنسبة  %9.6في الربع الثاني من عام
 2020على خلفية اإلغالق واالضطراب االقتصادي الذي صاحب جائحة كورونا.
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