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ات االقتصاد الكل    أوال: مؤشر

1-   
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 معدل نمو الناتج المحل  اإلجمال  

خالل  ريالمصنمو االقتصاد   فيإلى التباطؤ  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، – السعيدد/ هالة  اشارت

، وذلك متأثراً بتباطؤ عديد %0.7، حيث انخفض المعدل إلى 2020/2021 الماليالربع األول من العام 

من  ولمن األنشطة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع األ

حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل  فيوتابعت أنه ، 19/2020المالي العام 

الربع األول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من األزمة،  في %2.7النمو ليسجل 

  .، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد%66وانكمش بنحو 

 

 اس  للصناعات التحويليةالرقم القي

الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية واالستخـراجية  أن ،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 100.32)أولـي(، مقابل  2021، خالل شهر يناير99.59 بلغ )بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية(

  .%0.7)نهائي(، بنسبة انخفاض قدرها  2020خالل شهر ديسمبر
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 ئدات هيئة قناة السويسعا

 الحاليللتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس مطلع العام  المركزيكشف الجهاز 

مليار  15.2يناير وفبراير الماضيين  شهري، مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت اإليرادات خالل 2021

األعلى  هيمؤخًرا  المتحققةن اإليرادات الشهرية  وأ، مليار جنيه خالل العام السابق عليه 15.1جنيه مقابل 

 فيمليار جنيه  7.9من  مستوياتها، حيث هبطت حينها اإليرادات الشهرية ألدنى 2020منذ شهر فبراير 

لتصل ، 2020مليارات جنيه خالل مايو  7 ثم  2020مليار جنيه خالل فبراير  7.2 نحولـ 2020يناير 

 .، وذلك تأثًرا بتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية2020مليار جنيه خالل يونيو  6.5لنحو 

 

ات األسعار المحلية -2  مؤشر

 وفقا ألسعار المستهلكي   معدل التضخم 

إلجمالي  أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين

ً قدره )2021( نقطة لشهر فبراير 110.3)سجل الجمهورية  ( عن شهر %0.1، مسجالً بذلك ارتفاعا

، %1.6سعار مجموعة الدخان بنسبة ن أهم أسباب هذا االرتفاع يرجع إلى ارتفاع أ، وأ2021يناير

، وذلك علي الرغم من %0.2، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة %0.4ومجموعة إيجار السكن بنسبة 

، %2، ومجموعة الرحالت السياحية المنتظمة بنسبة %2.5انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 

 . %1.1ة بنسبة اهزالمالبس الج، ومجموعة %1.6ومجموعة الصحف والكتب واألدوات الكتابية بنسبة 
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  معدل التضخم 
 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

 %4.9، مقابل 2021لشهر فبراير  %4.9استقر معدل التضخم السنوي في مصر إلجمالي الجمهورية عند 

 .لنفس الشهر من العام السابق

 
 أهم السلع الغذائيةأسعار 

هر ضوء بيانات الش في السلع الغذائيةللتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم  المركزيرصد الجهاز 

 أظهرت يوالتمن السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهذه األسعار،  الحاليوالشهر المقابل للشهر  الحالي

عر اموسي وسومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقري او الجكيلو جرام القمح البلدي متوسط سعر  ارتفاع

عن سعره  2021 فبرايرشهر  في كيلو الدجاج البلديكيلو زيت بذرة القطن المخلوط بينما انخفض سعر 

  .في نفس الشهر من العام السابق
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ات القطاع الخارج    -3  مؤشر

ان التجاري  عجز المي  

مليار دوالر خالل  3.28قيـمة العجز في الميزان التجاري بلغ أن كشف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء 

بنسبــة انخفاض قدرها  .مليار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابق 3.81، مقابل 2020شهر ديسمبر 

بالمائة  0.1نخفاض قيمـة الصادرات بنسبـة ا ، ومن أهم أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري،14%

مليار دوالر لنفس الشهر من  2.77 قابلمدوالر خـالل شهــر ديسمبر الماضي،  مليار 2.76حيـث بلغـت 

مليــار دوالر خـالل شهــر  2.76، حيـث بلغـت % 0.1انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة  العام السابق

  .مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق 2.77مقابل  2020 ديسمبر

 

ان المعامالت الجارية   مي  

أن عجز المعامالت الجارية بميزان المدفوعات تضاعف خالل الربع األول من  البنك المركزي أظهرت بيانات

مليار  2.8 بلغإن العجز ، و19/2020 مقارنة بنفس الفترة من عام %101.5العام المالي الجاري بنسبة 

مليار دوالر في نفس الفترة من عام  1.4مقابل نحو  2020دوالر خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 

2019. 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/18252/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A#bodykeywords
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 الكل   الفائض 

ليو يو) البيانات المالية للنصف األول من العام المالي الحالي أنالمالية، الدكتور محمد معيط، وزير صرح 

ائحة لجتشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية  (2020 ديسمبر-

على االقتصادات العالمية، والنشاط االقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائًضا  کورونا

 %4,1من الناتج المحلي مقابل  %3,6مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى  14أوليًا بنحو 

 .خالل نفس الفترة من العام السابق

 

يبيةا  إليرادات الض 

جنيه خالل الفترة  مليار 334نحو لتسجل  %10اإليرادات الضريبة بنسبة ارتفاع  ،أعلنت وزارة المالية

وذلك نتيجة  .مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي 304" مقابل 2020رديسمب-من "يوليو

مقارنة بنفس الفترة من العام المالي  %12,4لنمو اإليرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 

 لضريبياالسابق؛ نتيجة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل 

من خالل التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل اإللكتروني، والحوافز الممنوحة إلجراء التسويات بين 

تسوية ضرائب مستحقة على بعض شركات قطاع البترول بقيمة وقد تمت  مصلحة الضرائب والممولين،

 %70مليار جنيه، إضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يمنح الممول إعفاء يصل إلى  16

 .2020برمن غرامات وفوائد التأخير عند سداد كامل أصل الضريبة المستحقة حتى منتصف ديسم
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

بقيمة  على أساس شهري ”M2“ رتفاع السيولة المحليةا للبنك المركزي المصري، بيانات حديثة تأوضح

تريليون جنيه  4.920تريليون جنيه، مقابل  4.960لتسجل  2021مليار جنيه خالل شهر يناير  39.4

مليار جنيه،  819.83وعلى أساس سنوي، صعدت السيولة المحلية بقيمة  .2020في نهاية ديسمبر 

 .2020تريليون جنيه في يناير  4.140مرتفعة من مستوى 
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 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغي  الحكومية

مليار جنيه بنهاية  920.4لتسجل نحو  ارتفعت الودائع الحكومية قدأن أعلن البنك المركزي المصري، 

 798.7، وانقسمت الودائع الحكومية إلى 2020 ديسمبر مليار جنيه بنهاية 868.5، مقابل 2021يناير

مية نحو وسجلت الودائع غير الحكو  .األجنبية بالعملة مليار جنيه 121.6المحلية، و بالعملة همليار جني

 بالعملة تريليون جنيه، وانقسمت الودائع غير الحكومية إلى ودائع 4.328تريليون جنيه، مقابل  4.362

 .بيةاألجن مليار جنيه بالعملة 656.8تريليون جنيه، و 3.705بقيمة  المحلية

 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة  رتفاعكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ا

الفتا إلى زيادة حجم تلك  ،2021ينايرتريليون جنيه بنهاية شهر  2.532)القروض( من البنوك لنحو 

، %15.1بمعدل نمو  (،2021يناير – 2020الفترة من )يوليومليار جنيه خالل  332.1التسهيالت بنحو

مليار جنيه بمعدل  188.6للحكومة الممنوحة  االئتمانيةهذا االرتفاع الى زيادة حجم التسهيالت وارجع 

بمعدل  جنيه،مليار  143.5 الحكومة بنحووارتفاع حجم التسهيالت الممنوحة من البنوك لغير ، 28%

9.4%. 

 

http://www.febgate.com/list.aspx?kw=2717&ifr=1&kwn=%u0627%u0631%u062A%u0641%u0639%u062A&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=3559&ifr=1&kwn=2021&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=3861&ifr=1&kwn=%u062F%u064A%u0633%u0645%u0628%u0631&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=481&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u0629&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=481&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u0629&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=1350&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u062C%u0646%u0628%u064A%u0629&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=1159&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062D%u0644%u064A%u0629&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=1159&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u0629%20%u0627%u0644%u0645%u062D%u0644%u064A%u0629&exp=39423
http://www.febgate.com/list.aspx?kw=1350&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u062C%u0646%u0628%u064A%u0629&exp=39423
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  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

مليون دوالر خالل  100بقيمة  احتياطيات النقد األجنبية لمصر ارتفعتانه ، البنك المركزي المصري أعلن

، مليار دوالر في يناير السابق عليه 40.100مقابل ، مليار دوالر 40.200، لتسجل 2021شهر فبراير 

وقبل تفشي وباء كورونا في العالم، وصل احتياطي النقد األجنبي لمصر إلى أعلى مستوى على اإلطالق في 

صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد ويتوقع ، مليار دوالر 45.510 ليسجل 2020فبراير 

 . 2021مليار دوالر بنهاية يونيو  40.6عند  20/2021األجنبي لمصر العام المالي الجاري 

 

 وااليداع واالقراض والفائدة العائدتطور أسعار 

اإلبقاء علي ، 2021 مارس 18قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم 

 %8.25 عند مستويعائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي سعري 

 .%8.75عند مستوي االئتمان والخصم  سعروكذلك اإلبقاء على على الترتيب،  %8.75و %9.25و

 

https://almalnews.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89/
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ات البورصة المضية  مؤشر

مليار  7.2في تحقيق مكاسب قدرها  بالبورصة المصرية جح رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدةن

مليار جنيه بنهاية يناير  696.8مليار جنيه، مقابل  704.02، ليسجل 2021نيه خالل شهر فبراير ج

من تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية على نحو طفيف على مدار الشهر  بالرغم ،عليهالسابق 

 .تأثرا بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية

 

 لبورصة األوراق المتداولة المقيدة با

نحو ل، ارتفعت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات البورصة المصريةوفقا لتقارير 

، بزيادة قدرها 2020فبرايرمليار جنيه خالل  12.0مقابل  2021 فبرايرمليار جنيه خالل شهر  32.8

 مليار جنيه. 28.8قد بلغت  2021يناير ، بينما كانت األوراق المالية في مليار جنيه20.8

 

https://www.youm7.com/story/2021/2/28/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-28-2-2021/5226974
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 ثانيا: السكان وقوة العمل

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

في  عدد سكان مصر أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، استمرار زيادة

 579مليون و 101نحو  ،2021مارس  4عدد السكان بالداخل اليوم الخميس  حيث سجل إجمالي ،2021

 22نسمة في سنة ميالدية كاملة و 103ألفا و 579مليون و  نسمة بالداخل، بزيادة بلغت نحو 103ألفا و

 . 2020فبراير  12مليون نسمة في  100عدد السكان بالداخل يوما، حيث كان 

 

 معدل البطالة

بالمئة في  7.2الة في البالد انخفض إلى إن معدل البطأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 7.3بلغ وكان المعدل قد  .2019بالمئة عن الفترة ذاتها من  0.8، بتراجع 2020الربع األخير من عام 

بالمئة في الربع  9.6بعد أن ارتفع المعدل إلى  االنخفاضيأتي ذلك و .2020بالمئة في الربع الثالث من 

على الكثير من المشروعات القومية  مصر المستجد، وتعمل كورونا الثاني، بسبب تأثير جائحة فيروس

 .جديدة، والمدن، والطرق الجديدةال العاصمة اإلدارية الكبيرة كثيفة العمالة مثل

 

https://www.elwatannews.com/news/details/5193143
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1415359
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1415359
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1415359

