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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

هالة السعيد، خالل اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات د/ استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،  

وأشارت إلى االتجاه المتزايد لمعدالت النمو ربع السنوية خالل العام المالي  .المصري المبدئية ألداء االقتصاد

في الربع  % 2.9في الربع الثاني ثم  %2 لنحو في الربع األول % 0.7والتي ارتفعت من  20/2021

الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها االقتصاد المصري خالل هذا العام بسبب تداعيات أزمة 

، حيث تراجع معدل ايضاوأضافت أن معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي تأثرت  .جائحة كورونا

خالل العام  %5.6، وذلك مقارنة بنحو %3.6ليسجل  19/2020ام المالي النمو االقتصادي خالل الع

، 20/2021خالل  %3.3تحقيق معدل نمو في حدود لائج المبدئية المالي السابق عليه، فيما تشير النت

 .خالل العام المالي الجاري %5.4من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى و

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

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

 103.09 حيث بلغ نحو 2021 ولييو عن شهـر (البترولية واالستخـراجية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

 .% 12.19قدرها  نخفاضابنسبة  ،)نهائي( 2021يويونخالل شهر  117.39)أولي( مقابل 
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ول والغاز الطبيع    البت 

 يالطبيعإلى ارتفاع اإلنتاج المحلى من البترول والغاز  ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء صرح

 2021لشهر يوليو  الشهري، إذ بلغ حجم اإلنتاج 2021ألعلى مستوياته شهريًا للمرة الثانية خالل عام 

مليون طن  6.6، بينما كان حجم اإلنتاج قد بلغ 2021مليون طن خالل يونيو  6.7مليون طن مقابل  6.9

 .مليون طن 7.1بنحو  2021مارس  في، وسجل اإلنتاج أكبر مستوياته 2020خالل يوليو 

 

 ئدات هيئة قناة السويسعا

مليار دوالر في األشهر  4.09في المئة إلى  11.6عائدات القناة ارتفعت  أن ،أعلنت هيئة قناة السويس

مليار دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت  3.67مقارنة مع  2021الثمانية األولى من

، تتضمن استمرار العمل على تطوير وصيانة 2023وتتبنى الهيئة استراتيجية تطوير حتى العام ، ""رويترز

محطة إرشاد مالحي على  16لمجرى المالحي، من خالل المحافظة على العمق والعرض، وكذلك تم تطوير ا

 .الحديثة، مع رفع كفاءة القناة في مواجهة الطوارئ الوسائل التكنولوجية طول خط القناة، وتزويدها بكل

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9&contentId=1465105
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ات األسعار المحلية  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

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

ً قدره )2021( نقطة لشهر أغسطس 114.3الجمهورية ) ( عن شهر يوليو %0.1-، مسجالً انخفاضا

-بنسبة )نخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ال ترجع أهم أسباب هذا االنخفاضو .السابق عليه

-(، مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة %0.8-(، مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة )4.3%

0.2%. 

  
  معدل التضخم 

 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية بلوغ للتعبئة العامة واإلحصاء،  المركزيالجهاز  أظهرت بيانات

 .( للشهـر نفسه من العام السابق%3.6مقابل ) 2021لشهر أغسطس ( 6.4%)
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 أهم السلع الغذائيةأسعار 

هر ضوء بيانات الش في السلع الغذائيةالعامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم للتعبئة  المركزيرصد الجهاز 

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

وط وسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوسعر كيلو الدجاج البلدي كيلو جرام القمح البلدي متوسط سعر  ارتفاع

عن سعره في  2021 أغسطسشهر  فيمتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقري أو الجاموسي  استقربينما 

  .نفس الشهر من العام السابق

 

ات القطاع الخارج     مؤشر

ان التجاري  عجز المت  

ليصل  التجاريالميـزان  فيقيـمة العجــز  انخفاضالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن  علنأ

مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام  4.07مقابل  2021 يويونمليــار دوالر خـــالل شهر  2.94إلى 

حيـث بلغـت  %49.2هذا وارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة  ،%27.8قدرها  انخفاضالسابـق بنسبــة 

  .مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق 2.42مقابل  2021مليار دوالر خالل شهــر يونيو  3.61
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يبيةا  إليرادات الض 

 –الفترة من يوليو ، خالل %11.1، ارتفاعا في اإليرادات نسبته بيانات الميزانية العامة للدولة أظهرت

وأظهرت بيانات التقرير الرسمي الصادر عن وزارة  .مليار جنيه 140، لتسجل 21/2022 أغسطس

هذه الفترة، فيما كان  يرادات خاللاإلمن إجمالي  %78.5المالية، أن المتحصالت الضريبية ساهمت بـ 

مليار  109.8وسجلت اإليرادات الضريبية خالل الفترة ما قيمته  .%21.5نصيب اإليرادات غير الضريبية 

  السلع والخدمات.الممتلكات و، بدعم ارتفاع الضريبة على %18.8جنيه، بزيادة نسبتها 
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

لنحو  2021 يوليوأوضحت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية خالل 

 5.360 شهري، مقابلعلى أساس  همليار جني 64.3بالمائة، بما يعادل  1.9تريليون جنيه بنسبة 5.425

تريليون  4.139حو نوانعـكسـت الزيـادة فـي نمـو أشبـاه النقــود لتبلغ ، 2021يو يونتريليون جنيه في 

 .تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي 4.102، مقابل 2021جنيه بنهاية يوليو 

 

 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغت  الحكومية

مليار جنيه، لتسجل  87ع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة اارتفأعلن البنك المركزي المصري، 

كما  .، بنهاية يونيو السابق عليهجنيه تريليون 5.75 ، مقابل2021بنهاية يوليو  جنيه تريليون 5.837

 1.079مليار جنيه، لتبلغ  47أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية واألجنبية بقيمة  ارتفعت

  .بنهاية يونيو السابق عليهجنيه مليار  1.032، مقابل 2021بنهاية يوليو جنيه تريليون 
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 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

انخفاض أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من ، المصريعن البنك المركزي كشف أحدث تقرير صادر 

تريليون جنيه  2.86لتبلغ  2021خالل شهر يوليو  %1.7مليار جنيه بمعدل  48.2البنوك بقيمة بلغت 

 1.9ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو ، 2021في نهاية يوليو 

 .%0.1جنيه بمعدل  مليار

 
  االحتياطيات الدولية 

 
 صاف

مليار دوالر في نهاية  40.672 لنحواألجنبية رتفاع صافي االحتياطيات البنك المركزي المصري، ا أعلن

، بارتفاع قدره 2021 يوليومليار دوالر نهاية شهر  40.609مقارنة مع  ،2021 أغسطسشهر 

وتصل قيمة فاتورة الواردات المصرية الشهرية من السلع والخدمات إلى نحو خمسة  ،دوالر ليونم63 نحو

من  مصر، األمر الذي يشير إلى أن احتياطي سنويامليار دوالر  60مليارات دوالر وهو ما يعادل نحو 

 .ثمانية أشهر متتالية نحو العمالت األجنبية يكفيها الستيراد سلع وخدمات ومنتجات لمدة
 

 



- 8 - 
 

 وااليداع واالقراض العائدتطور أسعار 

اإلبقاء علي ، 2021 أكتوبر 28قررت 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

 
 الدين الخارج   لمض

مليار دوالر بنهاية العام المالي  137.86مستوى ع الدين الخارجي لمصر إلى اارتفأعلن البنك المركزي، 

وشهد رصيد الدين الخارجي ، 19/2020مليار دوالر نهاية العام المالي  123.49، مقابل 20/2021

، إذ بلغ في 20/2021مليار دوالر خالل الربع الرابع من العام المالي الماضي  3.02زيادة قيمتها نحو 

دوالر، بحسب البيانات المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي  مليار 134.84نهاية الربع الثالث 

، 2021مليار دوالر بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو 124.14الدين طويل األجل نحو  وبلغ .المصري

 .مليار دوالر 13.72أما الدين قصير األجل فقد بلغ نحو 
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ات البورصة المضية  مؤشر

ط على هبو جلسهههة التداول ، اختتام2021أغسهههطس  31 البورصهههة المصهههرية اليوم الثالثاءشههههدت أخبار 

وهبط  ،مليار جنيه على األسههههههم 1.7للعرب، وحجم تداوالت  بيعيملحوظ بين مؤشهههههراتها، وسهههههط اتجاه 

نقطة، وبلغت قيم  11143عند  %0.17بنسههبة  ”Egx30“ المؤشههر الرئيسههي في البورصههة المصههرية

يار جنيه تقريبا ، واتجه العرب للبيع ، بينما اتجه المصريون واألجانب مل 1.7التداول على األسهم حوالي 

 .البورصة فيللشراء، وفقًا إلجمالي التداول المنشور على شاشة التداول 

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

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

 رتفاعبا، 2020 أغسطسمليار جنيه خالل  26.9مقابل  2021 أغسطسمليار جنيه خالل شهر  42.8

 مليار جنيه. 23.5قد بلغت  2021 يوليوفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية  15.9 نحو

 

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%89-%d9%88%d8%ad/
https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx


- 10 - 
 

 ثانيا: السكان وقوة العمل

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

أن ، 2021اكتوبر 19اليوم الثالثاء  للتعبئة العامة واإلحصاءأعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي 

األف  5بواقع نسمة  724ألف و 520مليون و 102إلى عدد سكان جمهوريـة مصر العربية بالداخل وصل 

يوليو حتى  5مولود في الثانية الواحدة خالل الفترة من  3.4مولود في الساعة، و 20.6مولود في اليوم، و

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد ، االن

 .مليون نسمة 10.077سكانها 

 
 سوق العمل

بالربع الثاني من العام في مصر  معدل البطالة تراجععن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

وسجل تقدير حجم ، العام نفس في الربع األول من %7.4مقابل  %7.3بنسبة طفيفة إلى  2021الجاري

مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها  29.284مليون فرد، مقابل  29.115قوة العمل 

مليون  16.134مليون فرد، بينما بلغت في الريف  12.981وقد بلغت قوة العمل في الحضر ، 0.6%

 4.882ن فرد بينما بلغت لإلناث مليو 24.233أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور  . فرد

 .فرد مليون

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/56154/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9#bodykeywords

