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بنك االستثمار القومي

قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار

أوال :مؤشرات االقتصاد الكلي
 -1مؤشرات االقتصاد الحقيقي

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

استعرضت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،في اجتماع مجلسس السوزراء
األسبوعي ،مؤشرات أداء االقتصاد المصري خالل الربع الثالث والشسهور التسسعة األولسى للعسام المسالي
 ، 21/2022مشيرة إلى أن االقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خالل الفترة مسن (يوليسو  – 2021مسار
 )2022بواقع  ،%7.8مقارنة بس  ،%1.9خالل الفترة المناظرة من العام المالي الماضي .فيما بلس معسدل
النمو خالل الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مار  ،%5.4 )2022ومسن المتوقسع أن يصسل
معدل النمو الحقيقي  %6.2بنهاية العام المالي  ،2021/2022مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور
التسعة األولى.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ارتفساع السرقم القيسساسي للسصناعسسات التحويليسة
واالستخسراجية (بدون الزيت الخام والمنتجسسات البترولية) عن شهسر مسار  2022حيسث بلس نحسو
( 119.38أولي) مقابل  110.14خالل شهر فبراير( 2022نهائي) ،بنسبة ارتفاع قدرها .% 8.39
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البترول والغاز الطبيعي
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع إنتاج وصادرات البترول والغاز الطبيعي
في مصر إلى  6.8مليون طن إجمالي اإلنتاج المحلي لكل من المنتجات البترولية والغاز الطبيعسي خسالل
شهر مار  ،2022بنسبة ارتفاع تقدر بس ،%11.5مقارنةً بالشهر السابق له ،مقسمة إلى (  2.4مليون طن
اإلنتاج المحلي من المنتجات البترولية 4.4 ،مليون طن اإلنتاج المحلي من الغاز الطبيعي).

عائدات هيئة قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،اليوم األحد اول مايو  ،2022أن إحصائيات المالحة
بالقناة خالل شهر إبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القنساة ،محققسة
أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بل  629مليون دوالر ،مقابل  553.6مليون دوالر خالل شهر إبريل من
العام الماضي بفارق  75.4مليون دوالر ،بنسبة زيادة قدرها  ، %13.6وأكبسر حمولسة صسافية شسهرية
بإجمالي حموالت صافية قدرها  114.5مليون طن ،متجاوزة بذلك كافة األرقام التي تم تسسجيلها مسن
قبل.
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الكهرباء المولدة والمستخدمة
ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في فبراير  2022مقارنة بسشهر فبراير  ،2021ووصلت كمية
الكهرباء المولدة في فبراير  2022إلى ( 14.8جيجا.و ) .مقارنة بس ( 14جيجسا.و ) .فسي فبرايسر ،2021
وسجل كمية الكهرباء المستخدمة (11.2جيجا.و ) .في فبراير  2021و( 11.9جيجا.و ) .في فبرايسر ،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 العام ألسعار المسستهلكين إلجمسالي
الجمهورية قد بل ( )129.0نقطة لشهر أبريل  ،2022مسجالً بذلك ارتفاعاُ قدره ( )%3.7عن شهر مسار
 ، 2022وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع الرتفاع أسعار مجموعة الخضسراوات بنسسبة ( ،)%32.0مجموعسة
األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة ( ،)%12.1مجموعة الفاكهة بنسبة ( ،)%11.9مجموعة اللحوم والدواجن
بنسبة ( ،)%5.4مجموعة الحبوب والخبز بنسبة ( ،)%3.6مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة (،)%1.3
مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة ( ،)%4.5مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود األخرى بنسبة (. )%1.6
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معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين بل  %9.4لشهر
مار  ،2022مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره  %2.7عن شهر فبراير .2022

القطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلكين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أن معدل التضسخم السنوي إلجمالي الجمهورية
سجل نحو ( )%14.9لشهر أبريل  2022مقابل ( )%4.4لنفس الشهسر 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 التضسخم السنوي ألسعار المنتجسين
سجل نحو ( )%33.6لشهر مار  2022مقابل ( )%18.3لنفس الشهسر 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 لهسذه األسسعار ،والتسي
أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقسري أو
الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فسي شسهر
أبريل  2022عن سعره في نفس الشهر من العام السابق.
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 -3مؤشرات القطاع الخارجي
عجز الميزان التجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت  2.7مليار دوالر
خالل شهر فبراير  ،2022مقابل  3.82مليار دوالر لنفس الشهر من  2021بنسبة انخفاض قسدرها ،%29.4
على أسا سنوي.

الصادرات من أهم السلع
بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير  2022نحو  4.12مليار دوالر ،بينما كانت  2.92مليار دوالر
في شهر فبراير عام  ،2021بنسبة زيادة بلغت  ،%41وفقا لبيانات الجهساز المركسزي للتعبئسة العامسة
واإلحصاء ،وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها( :أصناف أخري جاهزة مسن مسواد نسسيجية
بنسبة  ،% 76.8بطاطس بنسبة  ،% 56.8مالبس جاهزة بنسبة  ،%19.5أسمده بنسبسسة .)%11.6
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الواردات من أهم السلع
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة  ،%1.2حيث بلغت  6.82مليار دوالر خسالل شهر فبراير  2022مقابل 6.74
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ،ويرجع ذلك الرتفاع قيمة واردات بعض السسلع وأهمهسسا:
(منتجات بترول بنسبة  ،% 81.3مواد أولية من حديد أو صسلب بنسبسسسة  ،%61.7لسسدائن بأشكسسالها
األوليسسة بنسبسسة  ،%38.8مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة .)% 33.7

العجز الكلي
أظهرت بيانات وزارة المالية ،انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خالل التسعة أشهر األولى
من العام المالي الحالي ،21/2022ليصل إلى  %4.89من إجمالي الناتج المحلي بقيمة  388.6مليار جنيه،
مقارنة بنحو  %5.03خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.20/2021
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اإليرادات الضريبية

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية ،ارتفاع اإليرادات الضريبية خالل الفترة مسن (يوليسو-
مار )  2022 /21بنسبة  %12.8لتسجل  607.7مليار جنيه ،مقابل  538.6مليار جنيه خالل نفس الفترة
من العام المالي السابق ،وزادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو  ،%16لتصسل لنحسو  309.9مليسار
جنيه ،مقابل  267.2مليار جنيه ،وحصيلة الضريبة على الدخل بنسبة  %1.3لتسجل  195.7مليار جنيسه
مقابل  193.2مليار جنيه ،والضرائب على الممتلكات بنسبة  %37.6لتصل إلى  70.9مليار جنيه.
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري ،ارتفاع حجم السسيولة المحليسة خسالل
مار  2022بمقدار  332مليار جنيه ،لتبل نحو  6.280تريليون جنيه في نهايسة مسار  ،2022مقابسل
 5.949تريليون جنيه بنهاية فبراير  2022وكشفت البيانات عن ارتفساع أشسباه النقسود لتسسجل 4.810
تريليون جنيه بنهاية مار  ،2022مقابل  4.549تريليسون جنيسه بنهايسة فبرايسر  .2022كمسا سسجل
المعروض النقدي  1.469تريليون جنيه بنهاية مار  2022مقابل  1.399تريليون جنيه بنهاية فبرايسر
.2022

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري ،أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي المصري تجساوزت مسستوى 6.981
تريليون جنيه بنهاية مار  ،2022مقابل نحو  6.646تريليون جنيه بنهاية فبرايسر  2022بزيسادة 335
مليار جنيه .كما ارتفعت الودائع الحكومية خالل مار  2022بنحو  4.1مليار جنيه لتصل بنهاية الشسهر
إلى نحو  1.378تريليون جنيه ،وارتفعت الودائع غير الحكومية بنحو  330.3مليار جنيه لتصل إلى 5.603
تريليون جنيه بنهاية مار .2022
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ،ان إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعمالء البنوك
بخالف البنك المركزي ارتفع خالل مار  2022ليبل  3.419تريليون جنيه مقابل  3.241تريليون جنيه
في فبراير السابق عليه .ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بل 313ر 1تريليون جنيسه ،فيمسا
ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.106تريليون جنيه.

صافي االحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي المصري ،أن رصيد احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي المصسري قسد بلس
 37.124مليار دوالر أمريكي ،في نهاية شهر أبريل  ،2022وكانت احتياطيات مصسر مسن النقسد األجنبسي
تراجعت بنحو  3.9مليار دوالر بنهاية مار  2022لتسسجل  37.082مليسار دوالر مقابسل  40.99بنهايسة
فبراير ، 2022ورغم التغيير الذي حدث في االحتياطي النقدي خالل شهر مار فإنه ال يزال قسادرا علسى
تغطية أكثر من  5أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية االحتياطيات.
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
قرر البنك المركزي اإلبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس
23يونيو 2022عند  %11.25لإليداع ،و %12.25لإلقراض ،و %11،75لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي،
وكذا اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند  ،%11.75كهدنة اللتقاط األنفا بعد رفع الفائسدة خسالل
االجتماعين الماضيين للجنة .وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة  %2في اجتماع لجنة السياسة
النقدية شهر مايو  2022للمرة الثانية وذلك بعد مسا رفعهسا  %1يسوم  21مسار  2022خسالل اجتمساع
استثنائي ،تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة .%18

الدين الخارجي
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ،ارتفع الدين الخارجي بنسبة  %6في الربع الثاني من
العام المالي الحالي  21/2022ليبل  145.5مليار دوالر ،من  137.4مليار دوالر في الربع السسابق ،ويعسادل
الدين الخارجي اآلن  %33.2من الناتج المحلي اإلجمالي ،ارتفاعا من  %32.6في الربع السابق .وقال البنك
المركزي إن الدين الخارجي "ال يزال في الحدود اآلمنة" ،وان نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمسالي أقسل
من المتوسط في مناطق أخرى من العالم .وشكلت الديون طويلة األجل أكثر من  %90من إجمالي ديسون
البالد خالل الربع.
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مؤشرات البورصة المصرية
سجلت البورصة المصرية خسائر خالل تداوالت شهر أبريل ،2022مدفوعة بتراجع قيم وأحجام التسداول
خالل شهر رمضان المبارك ،ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية ،تراجع المؤشر الرئيسي للبورصسة
المصرية "إيجى إكس  "30بنسبة  %1.70ليغلق عنسد مسستوى  11047.70نقطسة ،خسالل جلسسات شسهر
أبريل ،2022وهبط مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس  70متسساوي األوزان" ،بنسسبة %1.9
ليغلق عند مستوى  1873.98نقطة ،وسجل مؤشر "إيجى إكس  100متساوي األوزان" هبوطًا بنحو %1.48
ليغلق عند مستوى  2851.09نقطة ،وسجل مؤشر "إيجى إكس  30محسدد األوزان" هبوطًسا بنحسو %1.29
ليغلق عند مستوى  13533.68نقطة ،وانخفض مؤشر تميز بنسسبة  %16.69ليغلسق عنسد مسستوى
 3893.08نقطة.

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة

وفقا لتقارير البورصة المصرية ،انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات
لنحو  14.1مليار جنيه خالل شهر أبريل 2022مقابل  17.8مليار جنيه خالل أبريل ،2021بانخفاض نحو
3.7مليار جنيه ،بينما كانت األوراق المالية في مار  2022قد بلغت  26.6مليار 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

سجل عدد سكان مصر اليوم االثنين أول أيام عيد الفطر المبارك  103ماليسين و 271ألفسا و 643نسسمة،
وفقا لما أعلنته الساعة السكانية ،مقارنة بس نحو  103ماليين و 251ألف نسمة يسوم االثنسين الماضسي
الموافق  25إبريل لتتجاوز الزيادة بذلك  20ألف نسمة ،وسجل عدد السسكان فسي محاف سة القساهرة 10
ماليين و 120ألفا و 759نسمة ،كما وصل عدد سكان محاف ة الجيزة نحسو  9ماليسين و 357ألفسا و828
نسمة.

معدل البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،تراجع معدل البطالة بواقع  % 0.2خالل الربع األول من
عام  ،2022حيث بل  %7.2في الربع األول من عام  ،2022مقارنة بنحو  %7.4في الربسع السسابق عسن
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 الثساني مسن
عام  2020على خلفية اإلغالق واالضطراب االقتصادي الذي صاحب جائحة كورونا.

مؤشرات

االقتصاد المصري
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مؤشرات
االقتصاد المصري
• تصدر هذه النشرة دورياً عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسستثمار والمسوارد ببنسك
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 التفسسيرات أو اآلراء السواردة بهسا ويسسمح بنشسر
مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر.

