بنك االستثمار القومي
قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

تطورات االقتصاد المصري
فبراير 2022

ر
مؤشات االقتصاد الكل
ر
مؤشات االقتصاد الحقيق
معدل نمو الناتج المحل اإلجمال بسعر السوق
أعلنت د /هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،إن االقتصاد المصري شهد تحسن في األداء
االقتصادي محققا معدل نمو بلغ  %8.3خالل الربع الثاني من العام المالي الحالي  ،2022/21مقارنة
بمعدل نمو بلغ  %2خالل الربع الثاني من العام الماضي ،موضحة أن معدل النمو خالل النصف األول من
العام المالي الحالي بلغ  ،%9مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين  %6.2إلى %6.5
بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدالت النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية
لمعدالت النمو خالل هذا العام.

الرقم القياس للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ارتفاع الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية واالستخـراجية
(بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) عن شهـر نوفمبر  2021حيث بلغ نحو ( 107.9أولي) مقابل
 97.2خالل شهر نوفمبر( 2020نهائي) ،بنسبة زيادة قدرها .% 12.9
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البتول والغاز الطبيع
نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريرا ً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع البترول
في عام  .2021وأكد التقرير على تحسن إنتاج الثروة البترولية (زيت خام-غاز طبيعي) ،الفتا ً إلى أبرز
مؤشرات الثروة البترولية ،حيث زاد إجمالي إنتاجها بنسبة  ،%8,4ليسجل  82.4مليون طن مكافئ عام
 2021مقارنة بأكثر من  76مليون طن مكافئ عام  ،2020وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة ،%17.2
حيث سجل  53,1مليون طن في  2021مقارنة بـ  45,3مليون طن عام .2020

عائدات هيئة قناة السويس
أعلن رئيس هيئة قناة السويس ،الفريق أسامة ربيع ،تحقيق الهيئة أرقا ًما قياسية غير مسبوقة ،و"أعلى
إيراد سنوي في تاريخها ،بقيمة  6.3مليار دوالر ،وأكبر حموالت صافية سنوية بإجمالي  1.27مليار طن
خالل عام  ."2021وحققت السياسات التسويقية للهيئة أعلى معدل جذب للسفن ،وأعلى إيراد قدره
1.1مليار دوالر من إجمالي اإليرادات خالل  ،2021حسب بيان هيئة قناة السويس .وأضاف البيان أن
بحرا.
الهيئة استحوذت على  %15.7من إجمالي تجارة الحبوب العالمية المنقولة ً
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ر
مؤشات األسعار المحلية
معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي
الجمهورية بلغ ( )117.8نقطة لشهر ديسمبر  ،2021مسجالً بذلك انخفاضا ً قدره  %0.2-عن شهر
نوفمبر  ،2021وترجع أهم أسباب هذا االنخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-
 ،)%8.2مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة ( ،)%1.4-مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-
 ،)%1.2هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة ( ،)%0.9مجموعة الفاكهة بنسبة
( ،)%0.9مجموعة الزيوت والدهون بنسبة ( ،)%0.6مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة (،)%0.7
مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود األخرى بنسبة ( ،)%1.4مجموعة االيجار المحتسب للمسكن بنسبة
( ،)%0.2مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة ( ،)%0.8مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة
( ،)%0.5مجموعة العناية الشخصية بنسبة (.)%0.8

القطاعات المؤثرة ف معدل التضخم ألسعار المستهلكي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية
سجل نحو ( )%6.5لشهر ديسمبر  2021مقابل ( )%6.0لنفس الشهـر من العام السابق.
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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 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 ديسمبر  2021عن سعره في
نفس الشهر من العام السابق.

ر
مؤشات القطاع الخارج
عجز المتان التجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن انخفاض قيـمة العجـز في الميـزان التجاري لنحو
2.63مليــار دوالر خـــالل شهر أكتوبر  2021مقابل  3.0مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق
بنسبــة انخفاض قدره  ،%12.4ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة  %48.2حيـث
بلغـت  3.76مليــار دوالر خـالل شهــر أكتوبر  2021مقابل  2.54مليار دوالر لنفس الشهر من العام
السابق ،وارتفعت قيمة الواردات بنسبة %15.3حيث بلغت  6.39مليار دوالر خـالل شهر أكتوبر 2021
مقابل  5.54مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق.
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العجز الكل
أظهرت بيانات التقرير الرسمي الصادر عن وزارة المالية ،ارتفاع العجز الكلى للموازنة بشكل طفيف خالل
الفترة من يوليو إلى نوفمبر ،2022/21ليسجل  %3.7مقابل  %3.2خالل نفس الفترة من العام المالي
الماضي ،وبحسب التقرير ،ارتفع إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة بنسبة  ،%6.5ليسجل  390.6مليار
جنيه ،مقابل  366.6مليار جنيه خالل الفترة نفسها من العام الماضي ،وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة
 %16.12خالل الفترة من يوليو إلى نوفمبر ،2022/21لتسجل  658.9مليار جنيه ،مقابل  567.4مليار
خالل الفترة نفسها من العام الماضي.

اإليرادات الضيبية
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية ،ارتفاع اإليرادات الضريبية خالل الفترة من يوليو إلى
نوفمبر2022/21بنسبة  ،%13.4لتسجل  309.424مليار جنيه مقابل  272.72مليار جنيه في العام
المالي الماضي ،وذلك بدعم من ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %12لتسجل  157.4مليار
جنيه ،مقابل  140.6مليار جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
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السيولة المحلية وانعكاسها عل اشباه النقود والمعروض النقدي
كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري ،ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي
إلى  5.74تريليون جنيه بنهاية نوفمبر  2021مقابل  5.651تريليون جنيه بنهاية أكتوبر  ،2021بزيادة
قدرها  89مليارا ،حيث ارتفع المعروض النقدي ليسجل  1.361تريليون جنيه بنهاية نوفمبر2021؛ مقابل
 1.346تريليون جنيه بنهاية أكتوبر  ،2021وارتفعت أشباه النقود لتسجل  4.378تريليون جنيه بنهاية
نوفمبر  ،2021مقابل  4.305تريليون جنيه بنهاية أكتوبر .2021
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نمو اجمال الودائع الحكومية وغت الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري ،ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر نوفمبر  2021بنحو
 115مليار جنيه ،لتسجل  6.306تريليون جنيه مقابل  6.191تريليون جنيه في أكتوبر السابق له .كما
ارتفعت الودائع الحكومية لتبلغ  1.230تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل  1.2تريليون جنيه
بنهاية أكتوبر السابق له .وأن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 405ر 4تريليون جنيه
بنهاية نوفمبر 2021مقابل 324ر 4تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

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 نوفمبر  2021ليبلغ 002ر 3تريليون جنيه مقابل 939ر 2تريليون
جنيه في اكتوبر السابق عليه .ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 119ر 1تريليون جنيه،
منها  796مليار جنيه بالعملة المحلية ،و7ر 323مليار جنيه بالعملة األجنبية ،فيما ارتفع إجمالي القروض
غير الحكومية ليصل إلى 882ر 1تريليون جنيه ،منها 640ر 1تريليون جنيه بالعملة المحلية .
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صاف االحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي المصري ،ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية لنحو  40.935مليار دوالر في نهاية
شهر ديسمبر  ،2021مقارنة مع  40.909مليار دوالر نهاية شهر نوفمبر  ،2021بارتفاع قدره نحو 26
مليون دوالر ،وتستورد مصر بما يعادل متوسط  5مليارات دوالر شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج،
بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من  55مليار دوالر ،وبالتالي فإن 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.

تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري ،في اجتماعهـا يـوم  3فبراير  ،2022للمرة العاشرة
على التوالي ،اإلبقاء علي سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند مستوي  %8.25و %9.25و %8.75على الترتيب ،وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند
مستوي .%8.75
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م ر
ؤشات البورصة المضية
أغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس (آخر جلسة في عام  )2021على صعود طفيف لمؤشراتها ،وسط
اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداوالت بلغت  3.4مليار جنيه .وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة
ً
مسجال  11949نقطة ،بينما صعد ” “EGX70لألسهم المتوسطة
المصرية ” “EGX30بنسبة %0.43
بنسبة  %0.85ليسجل  2201نقطة ،كما صعد المؤشر األوسع نطاقًا ” ”EGX100بنسبة  %0.85أيضا
ليصل  3255نقطة ،وبلغت قيم التداول على األسهم فقط حوالي  3.4مليار جنيه تقريبًا ،واتجه المصريون
للشراء ،بينما اتجه العرب و األجانب للبيع ،وفقًا إلجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة
وفقا لتقارير البورصة المصرية ،انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات لنحو
 27.4مليار جنيه خالل شهر ديسمبر  2021مقابل  31.9مليار جنيه خالل ديسمبر  ،2020بانخفاض
نحو  4.5مليار جنيه ،بينما كانت األوراق المالية في نوفمبر  2021قد بلغت  21.0مليار 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  13ألف  160طفل في خالل سته 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 ،نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر -ديسمبر)
لعام  ،2021حيث بلغ معدل البطالة  %7,4من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل  %7,5في الربع السابق من
عام  2021بانخفاض قدره  %0.1عن الربع السابق ،وبارتفاع قدره  %0.2عن الربع المماثل من العام
السابق ،وقد بلغت قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون) نحو 29,653مليون فرد خالل الربع الرابع
لعام .2021
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