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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

عن  ، بانخفاض%4.5إلى  22/2023االقتصادي خالل العام المالي المقبل خفضت الحكومة توقعاتها للنمو 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتمثل التوقعات المعدلة  يحاتلتصر ، وفقًا%5.5البالغة  التوقعات السابقة

ها الحكومة أصدرت المحددة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي المقبل، والتي %5.5انخفاًضا من الـ 

؛ حيث دفعت الحرب الروسية األوكرانية بالفعل الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو في األسبوع الماضي

 .لعام الحاليالتي أعلنتها مطلع ا %5.7الـ  مارس، من

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية  نخفاضا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء علنأ

 112.67 حيث بلغ نحو 2022يناير ر عن شهـ (البترولية واالستخـراجية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

  .% 2.15قدرها  انخفاضبنسبة  ،)نهائي( 1202برمديسخالل شهر  51.115)أولي( مقابل 
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ول والغاز الطبيع    البت 

مليون طن  6.954كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع حجم إنتاج الوقود شهريًا لـ

اإلنتاج قد ، بينما كان حجم 2021مليون طن خالل شهر ديسمبر  6.896مقابل  2022خالل شهر يناير 

حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا إلى حدود  ارتفع حيث .2021مليون طن خالل شهر يناير  6.846بلغ 

مليون طن خالل الشهر المناظر من العام  4.359مقابل  2022مليون طن خالل شهر يناير  4.484

ن طن خالل شهر يناير مليو 3.876السابق عليه، بينما انخفض االستهالك المحلى من الغاز الطبيعي لـ

  .مليون طن خالل الشهر المناظر من العام السابق عليه 3.917مقابل  2022

 

 الكهرباء المولدة والمستخدمة

، ووصلت كمية 2020ديسمبرمقارنة بـشهر 2021ديسمبر ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في 

في )جيجا.و.س(  15.1)جيجا.و.س( مقارنة بـ  15.9إلى  2021ديسمبرالكهرباء المولدة في 

مقارنة بنحو  2021خالل ديسمبر جيجا.و.س( ) 13، وسجل كمية الكهرباء المستخدمة 2020ديسمبر

 .واالحصاءوفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة  ،2020خالل ديسمبر )جيجا.و.س(12.3
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 ئدات هيئة قناة السويسعا

إن حصيلة اإليرادات المحققة إليرادات القناة ارتفعت ، الفريق أسامة ربيع، ة السويسقنا علن رئيس هيئةأ

مليون دوالر )غير شاملة الخدمات المالحية( مقابل  545.5، لتسجل 2022خالل فبراير  %15.1بنسبة 

خالل أن حركة المالحة بالقناة ، كما  مليون دوالر 71.4بفارق  2021فبرايرمليون دوالر خالل  474.1

والحموالت  عبور السفن سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدالت 2022شهر فبراير 

مليون طن، مقابل  100.1تجاهين، بججمالي حموالت صافية قدرها سفينة من اال 1713الصافية بعبور 

 .مليون طن 97.6، بججمالي حموالت صافية قدرها 2021سفينة خالل شهر فبراير  1532عبور 

 
ات األسعار المحلية  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الرقم  أن واإلحصاءللتعبئة العامة أعلن الجهاز المركزي 

( عن %2.0، مسجالً بذلك ارتفاعا قدره )2022( نقطة لشهر فبراير 121.4الجمهورية، والذي بلغ )

رتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة الي ا ذه الزيادة،وأرجع الجهاز أهم أسباب ه .2022شهر يناير 

(، ومجموعة %5.5(، ومجموعة الفاكهة بنسبة )%6.1ة )(، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسب19.6%)

(، %2.2(، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة )%2.2الحبوب والخبز بنسبة )

 .%)2.0 (بنسبةومجموعة األلبان والجبن والبيض 
 

 

https://attaqa.net/2021/11/18/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-152-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a/
https://www.masrawy.com/news/Tag/411912/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86#bodykeywords
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  معدل التضخم 
 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية  أنللتعبئة العامة واإلحصاء،  المركزيالجهاز  أظهرت بيانات

 .( لنفس الشهـر من العام السابق%4.9مقابل ) 2022ير فبرا( لشهر %10.0)سجل نحو 
 

 
 أهم السلع الغذائيةأسعار 

هر ضوء بيانات الش في الغذائيةالسلع العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم للتعبئة  المركزيرصد الجهاز 

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

 يسسعر كيلو جرام اللحم البقري أو الجامومتوسط وجرام القمح البلدي  كيلوكال من  متوسط سعر ارتفاع

عن سعره في  2022اير فبرشهر  فيوسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط سعر كيلو الدجاج البلدي و

  .نفس الشهر من العام السابق
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ات القطاع الخارج         مؤشر

ان التجاري  عجز المت  

بنسبة  ض عجز الميزان التجاري لمصراانخف العامة واإلحصاء عنعلن الجهاز المركزي للتعبئة أ

 نحو بلغت قيمة العجز في الميزان التجاريحيث على أساس سنوي،  2021 ديسمبر خالل 21.6%

حيث  .2020مليار دوالر لنفس الشهر من عام  3.08، مقابل 2021بر ديسممليار دوالر خالل 2.41

 2021مليــار دوالر خـالل شهــر ديسمبر  4.32حيـث بلغـت  %45.3ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 

 %11.3وبالنسبة للواردات فقد ارتفعت بنسبة  مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، 2.97مقابل 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام  6.05مقابـل  2021مليار دوالر خـالل شهر ديسمبر  6.73حيث بلغت 

 .السابق

 
 لكل  العجز ا

أشهر من العام المالي  8العامة للدولة خالل أول  عجز الموازنة أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع

خالل نفس الفترة من العام  %5اإلجمالي مقابل  الناتج المحلي من %5.15 نحوبنسبة  21/2022

مليار جنيه خالل الفترة من يوليو إلى فبراير من عام  368.1سجل العجز الكلي للموازنة ، حيث الماضي

 .20/2021مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  320.1مقابل  21/2022

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/30361/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/50677/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A#bodykeywords
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يبيةا  إليرادات الض 

-خالل الفترة من )يوليوع اإليرادات الضريبية اارتف المالية،أحدث التقارير الصادرة عن وزارة  تكشف

خالل نفس  مليار جنيه 467.9مليار جنيه، مقابل  531.4لتسجل  %13.6بنسبة  2022/ 21فبراير( 

لتسجل  %15مليار جنيه بنسبة  34ر8ضريبة القيمة المضافة بـ  وزادت، الفترة من العام المالي السابق

مليار جنيه خالل فترة الدراسة، وذلك الرتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة  269

ة نسبمليار جنيه، وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات ب 126ر8لتحقق  %14ر6

 .همليار جني 36ر2لتحقق  %26ر9
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

ارتفاع حجم السيولة المحلية خالل الفترة  ،البنك المركزي المصري بيانات صدرت مؤخرا عنكشفت أحدث 

لتبلغ نحو  %9ر7مليار جنيه، وبنسبة  520 بمقدار 2022/ 21من يوليو إلى يناير من العام المالي 

أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه  .2022تريليون جنيه في نهاية يناير  5ر876

مليار جنيه بمعدل  125ر4، والمعروض النقدي بمقدار %9ر6مليار جنيه بمعدل  394ر6النقود بمقدار 

10%. 

 
 وغت  الحكوميةنمو اجمال  الودائع الحكومية 

 6.549في القطاع المصرفي المصري تجاوزت مستوى  الودائع أن إجماليالمصري، أعلن البنك المركزي 

تريليون جنيه بنهاية  6.451مقابل نحو  .2022ية يناير تريليون جنيه ألول مرة في تاريخها بنها

 49.725بنحو  2022الحكومية خالل يناير الودائع كما ارتفعت .مليار جنيه 98.8بزيادة  2021ديسمبر

غير الحكومية بنحو  الودائع تريليون جنيه، وارتفاع 1.349مليار جنيه لتصل بنهاية الشهر إلى نحو 

  .2022ينايرجنيه بنهاية  ليونتري 5.151مليار جنيه لتصل إلى  49.069

 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.masrawy.com/news/Tag/14051/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/14051/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/14051/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9#bodykeywords


- 8 - 
 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعمالء البنوك المصري، كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي 

تريليون جنيه  3ر032تريليون جنيه مقابل  3ر095ليبلغ  2022بخالف البنك المركزي ارتفع خالل يناير 

تريليون جنيه، فيما  1ر170ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ  .في ديسمبر السابق عليه

تريليون جنيه  1ر693تريليون جنيه، منها  1ر924ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 

 .بالعملة المحلية

 
  االحتي

 
 اطيات الدولية صاف

مليار دوالر في نهاية  40.994 لنحواألجنبية صافي االحتياطيات رتفاع ا ،البنك المركزي المصري أعلن

 14 ، بارتفاع قدره نحو2022 ينايرمليار دوالر نهاية شهر  40.980مقارنة مع  ،2022يرفبراشهر 

مليارات دوالر شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج،  5وتستورد مصر بما يعادل متوسط  ،دوالر ليونم

 ياألجنبمن النقد  لالحتياطي الحاليفجن المتوسط  وبالتاليمليار دوالر،  55يقدر بأكثر من  سنوي بججمالي

أشهر من  3البالغ نحو  العالميأشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط  8يغطى نحو 

 .السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع األساسية واالستراتيجية الواردات
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ات البورصة المضيةم  ؤشر

، متأثرة 2022اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى االنخفاض بشكل جماعي خالل تعامالت شهر فبراير 

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ، مليار جنيه 39.8الـمبيعات األجانب وسط خسائر سوقية تجاوزت ب

نقطة، وتراجع مؤشر  11138، ليغلق على %3.06شهر بنسبة الخالل تعامالت  30المصرية إيجي إكس 

لينهي الشهر على  %14.13متساوي األوزان بنسبة  70الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 

 نحو مليار جنيه، ليغلق على 39.8نحو  الشهرتعامالت وخسر رأس المال السوقي خالل  ،نقطة 1819

 .2022مليار جنيه بنهاية تداوالت شهر يناير  741.9مليار جنيه، مقابل  702

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

نحو لقيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات  انخفضت، البورصة المصريةوفقا لتقارير 

 نحو نخفاضبا، 2021فبرايرمليار جنيه خالل  32.8مقابل  2022يرفبرامليار جنيه خالل شهر  15.4

 مليار جنيه. 15.2قد بلغت  2022 رينايفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية 17.4
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 ثانيا: السكان وقوة العمل

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

مصر  عدد سكان ، استمرار زيادةللتعبئة العامة واإلحصاءأعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي 

مليون  102، نحو 2022فبراير  13حيث سجل إجمالي عدد السكان بالداخل، اليوم األحد ، 2021 في

طفل  2000بمعدل ، أيام ةألف  طفل في خالل ست 13.160نسمة بالداخل، بارتفاع قدره  542ألفًا و 967

أقل تعداد  مليون نسمة وكان25القليوبية( قد تجاوز ، يزةالج، القاهرة) الكبرى القاهرة ان تعداد، ويوميا

 .المحافظات الحدودية إذ سجلت الساعة عدد سكان تجاوز مليون نسمة فيسجل 

 
 معدل البطالة

خالل الربع األول من  % 0.2معدل البطالة بواقع  تراجع واإلحصاء،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 السابق عنفي الربع  %7.4مقارنة بنحو ، 2022في الربع األول من عام  %7.2بلغ ، حيث 2022عام 

، مع تقلبات 2020منذ صيف عام  ظل معدل البطالة مستقرا إلى حد كبير .الفترة ذاتها من العام الماضي

في الربع الثاني من عام  %9.6ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا بنسبة  منذطفيفة فقط 

 .كورونا جائحةراب االقتصادي الذي صاحب على خلفية اإلغالق واالضط 2020

 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=5943510f22&e=7d449ad68d
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=66f6187a31&e=7d449ad68d
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=66f6187a31&e=7d449ad68d

