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مؤشات االقتصاد الحقيق
معدل نمو الناتج المحل اإلجمال
نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء ،تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على التوقعات المستقبلية
للمؤسسات الدولية بشأن استمرار األداء القوي لالقتصاد المصري في السنوات القادمة وذلك بعد صموده
أمام أزمة كورونا التي أضرت باالقتصاد العالمي ،ورصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي،
حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة ،عند  %2.8عام  ،2021 /20مع
التوقع بتعافي معظم قطاعات االقتصاد المصري ،كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو  %5.5عامي
 2022/21و ،2023/22و %5.6عام  ،2024/23و %5.8عام .2025/24

الناتج المحل اإلجمال باألسعار الجارية
سلط انفوجراف للمركز اإلعالمي لرئاسة الوزراء الضوء على انه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة
المطردة في حجم الناتج المحلي اإلجمالي (وفقا لتوقعات صندوق النقد) ،ليسجل نحو  479.6مليار دوالر
خالل عام  ،2025مقارنة بنحو  361.9مليار دوالر في عام .2020
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عائدات هيئة قناة السويس
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،عن تراجع قيمة إيرادات قناة السويس بنسبة %9.8
لتسجل نحو  88.3مليار جنيه خالل  2020في مقابل  97.8مليار جنيه خالل  ،2019بينما أعلن رئيس
الهيئة ان القناة حققت يوم  5فبراير  2021أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا بمرور  74سفينة وحمولة
 4.4مليون طن ،وهو ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث حققت إيرادات نحو  22.2مليون
دوالر.
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مؤشات األسعار المحلية
معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي
الجمهورية بلغ  110.6نقطة لشهر ديسمبر  ،2020مسجال انخفاضا  %0.5عن شهر نوفمبر .2020
وسجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية  %6.0لشهر ديسمبر  2020مقابل  %6.8لشهر
ديسمبر.2019
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القطاعات المؤثرة ف معدل التضخم ألسعار المستهلكي
وترجع أهم أسباب انخفاض الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين خالل ديسمبر  2020النخفاض أسعار
مجموعة الخضروات بنسبة  ،%10.1-مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة  ،%0.6-مجموعة
اللحوم والدواجن بنسبة  ،%0.2-مجموعة االلبان والجبن والبيض بنسبة  %0.1-ومجموعة المالبس
الجاهزة بنسبة  ،%0.6-هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة  ،%3.8مجموعة الزيوت
والدهون بنسبة  ،%0.5مجموعة الحبوب والخبز بنسبة  ،%0.2مجموعة خدمات النقل بنسبة %0.7
ومجموعة اإليجار ال ُمحتسب للمسكن بنسبة %.0.1

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجي
صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إن تداعيات جائحة كورونا على معدل التضخم السنوي
ألسعار المستهلكين يعد محدودا إذا ما قورن بأثره على معدل التغير السنوي ألسعار المنتجين ،حيث شهد
معدل تغير أسعار المنتجين انخفاضا مستمرا خالل الفترة من (فبراير :أبريل) 2020مسجال معدل تراجع
سنوي بلغ  %18.8في نهاية الفترة ،بينما تحسن المعدل السنوي خالل شهر نوفمبر  2020ليسجل تراجع
بنسبة  % 4.3فقط.
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أسعار المواد الخام والمعادن
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بورصة أسعار أهم المواد الخام والمعادن في ضوء بيانات
الشهر الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة ،ونسب التغير السنوية لهذه األسعار ،والتي
أظهرت انخفاض متوسط سعر طن قطاع األلمونيوم والزنك في شهر نوفمبر 2020عن سعره في نفس
الشهر من العام السابق ،بينما ارتفع سعر طن ألواح الرصاص خالل شهر نوفمبر  2020عن مثيله في
السنة السابقة ،واستقر سعر طن ألواح النحاس األصفر خالل شهر المقارنة.
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مؤشات القطاع الخارج
عجز الميان التجاري
كشف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو ،%28.8
ليبلغ  2.9مليار دوالر خالل شهر أكتوبر ،2020مقابل  4.1مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق،
ومن أهم أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري ،انخفضت قيمة الصادرات بنسبة %13.1حيث بلغت
 2.2مليار دوالر خالل شهر أكتوبر  2020مقابل  2.5مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع
ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها مالبس جاهزة بنسبة  ،% 6.6منتجات البترول بنسبة
 ،%27.3بترول خام بنسبة  ،%34.3وأسمدة بنسبة .%16.4
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العجز الكل
حققت الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا قدره  5.2مليار جنيه ،بنسبة  %0,1من الناتج المحلي
اإلجمالي خالل الفترة من (يوليو-أكتوبر)  ،21/20وذلك مقابل فائض أولي قدره  14.7مليار جنيه بنسبة
 %0.3من الناتج المحلي خالل الفترة نفسها من العام السابق ،وبلغت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة
نحو  171مليار جنيه ،بنسبة  %2,6من الناتج المحلي ،وذلك مقابل عجز كلي بلغت قيمته  180مليار
جنيه بنسبة  %3.1من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام السابق.

اإليرادات الضيبية
أعلنت وزارة المالية ،أن حصيلة اإليرادات الضريبية ساهمت بـ  %74.4من إيرادات الموازنة المصرية
خالل الفترة من (يوليو–أكتوبر) ،2020وبلغ إجمالي االيرادات خالل الفترة المذكورة نحو  287.1مليار
جنيه ،كان نصيب اإليرادات الضريبية فيها  213.7مليار جنيه ،ودعم تلك الزيادة نمو الضرائب على الدخل
بـ  %26.2لتسجل  76.3مليار جنيه ،والضرائب على الممتلكات بـنحو  3.1مليار جنيه لتبلغ  22.1مليار
جنيه.
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نمو اجمال الودائع الحكومية وغي الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز المصرفي خالل الفترة من (يوليو-
سبتمبر) 2020بنحو  352مليار جنيه ،لتسجل  5.053تريليون جنيه ،مقابل  4.701تريليون جنيه في
يونيو  ،2020كما سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو  778.1مليار جنيه ،في حين بلغت الودائع
بالعملة األجنبية  107.4مليار جنيه ،وسجلت الودائع غير الحكومية  4.167تريليون جنيه بنهاية
سبتمبر ،2020مقابل  3.956تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة
(القروض) من البنوك لنحو  2.383تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر  ،2020الفتا إلى زيادة حجم تلك
التسهيالت بنحو  182مليار جنيه خالل الفترة من (يوليو – سبتمبر)  ،2020بمعدل نمو  ،%8.2وارجع
هذا االرتفاع الى زيادة حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 90مليار جنيه بمعدل ،%13.3
وارتفاع حجم التسهيالت الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو  93مليار جنيه ،بمعدل .%6

صاف االحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي المصري ،أن االحتياطي األجنبي واصل نموه ،وأن إجمالي صافي االحتياطيات الدولية
بنهاية يناير  2021بلغ نحو  40.101مليار دوالر ،مقابل  40.063مليار دوالر في ديسمبر ،2020
ومقابل  39.222مليار دوالر خالل نوفمبر  ،2020وفى ظل التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا فإن
المتوسط الحالي لالحتياطي من النقد األجنبي يغطى نحو  8أشهر من الواردات السلعية لمصر ،وهو أعلى
من المتوسط العالمي البالغ نحو 3أشهر من الواردات السلعية ،بما يؤمن احتياجات مصر من السلع األساسية
االستراتيجية.
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تطور أسعار العائد والفائدة وااليداع واالقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري ،في اجتماعهـا يـوم  4فبراير  ،2021اإلبقاء علي
سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي %8.25
و %9.25و %8.75على الترتيب ،وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي .%8.75

متوسط أسعار رصف العمالت
رصدت وكالة أنباء الشرق األوسط أداء الجنيه المصري خالل عام  ،2020فتبين أنه الوحيد من بين 9
عمالت رئيسية باألسواق الناشئة الذي نجح في هزيمة الدوالر بمكاسب بلغت نسبتها  %2.25منذ بداية
العام ،في حين منيت عمالت األسواق الناشئة األخرى بخسائر تراوحت بين  2و %30أمام نظيرتها
األمريكية ،كما بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي بالسوق المصرية في نهاية  2020نحو 15.66
جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع مقابل  15.99جنيه للشراء و 16.09جنيه للبيع في  ،2019ومرتفعا
بنحو  10قروش عن أدنى مستوياته الذي سجله في نوفمبر  2020وأقل بنحو  60قرشا عن أعلى
مستوياته التي سجلها نهاية مايو  2020عندما بلغ  16.21جنيه للشراء و 16.31للبيع.
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مؤشات البورصة المضية
هيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خالل شهر ديسمبر  ،2020إذ أنهي المؤشر الرئيسي
”“egx30تعامالته على تراجع بنسبة  %0.9ليصل  10845نقطة ،فيما صعد المؤشر السبعيني
”“egx70ewiبنسبة  %5مغلقا  2145نقطة ،وأرتفع نظيرهُ األوسع نطاقا ” “egx100بنسبة %3.8
عند  3097.8نقطة ،وصعد رأس المال السوقي خالل الشهر ذاته بنسبة  %2.2رابحا حوالي  14.4مليار
جنيه ،إذ أنهى تعامالت الربع عند  650.9مليار جنيه مقارنة بـ  636.5مليار جنيه بمستهلهُ.

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة
وفقا لتقارير البورصة المصرية ،ارتفعت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات لنحو
 31.9مليار جنيه خالل شهر ديسمبر 2020مقابل  11.6مليار جنيه خالل ديسمبر ،2019بزيادة قدرها
 20.3مليار جنيه خالل عام ،بينما كانت األوراق المالية في نوفمبر 2020قد بلغت  31.4مليار جنيه.
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ثانيا :السكان وقوة العمل
تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
أعلنت الساعة السكانية ،بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن عدد سكان مصر بالداخل ،بلغ اليوم
الخميس  11فبراير 2021نحو  101.5مليون نسمة ،بعد مرور عام ميالدي كامل على وصول عدد
السكان داخل مصر ،إلى  100مليون نسمة ،بواقع  125ألفا و 910مولود شهريا ،و 31ألفا و 477نسمة
أسبوعيا ،و 4آالف و 496.8مولود يوميا ،و 187.3مولودا في الساعة ،و 3.1مولود في الدقيقة.

معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،انخفاض معدل البطالة إلى  %7.2من إجمالي قوة العمل
خالل الربع الرابع من عام  ،2020مقابل  %7.3في الربع الثالث من نفس العام بنحو  ،%0.1كما انخفض
بنسبة  %0.8مقارنة بالربع المماثل من عام  ،2019ويرجع هذا التراجع إلى عودة األنشطة اليومية
المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات االحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد خالل الربع السابق.
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