
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار القومي

 قطاع االستثمار والموارد
 الدعم الفني لالستثمار
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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح  

التقرير تطور معدالت  ، واستعرض2022االقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خالل عام 

ً للصندوق، خالل الفترة من  توقع أن ، حيث 2025/2026حتى  2001/2002النمو االقتصادي، وفقا

 %5.8، و2023/2024في  %5.7، و2022/2023في  %5.6، و2021/2022في  %5.2يسجل 

 .2025/2026و 2024/2025في كل من عامي 

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية واالستخـراجية  ارتفاع ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء علنأ

)أولي( مقابل  116.05 حيث بلغ نحو 2021 سبتمبر عن شهـر (البترولية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

 .% 2.2قدرها  ارتفاعبنسبة  ،)نهائي( 2021أغسطسخالل شهر  113.56
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ول والغاز الطبيع    البت 

بحلول نهاية  الغاز المسال العربية )أوابك( تحقيق مصر رقًما قياسيًا في صادراتتوقع تقرير منظمة األقطار 

من وتيرة التصدير نتيجة لتسارع نمو اإلنتاج بعد عدة اكتشافات للغاز، وعلى رأسها ، بعدما كثفت 2021

، بلغت صادرات مصر 2021الماضي وحتى نهاية سبتمبر  2021وفي المدة من يوليو .حقال ظهر وأتول

، ما 2020مليون طن فقط في المدة المماثلة من عام  0.1من الغاز المسال نحو مليون طن مقارنة مع 

 .على أساس سنوي، وهي الوتيرة األعلى عالميًا %900ي نمًوا يعن

 

 ئدات هيئة قناة السويسعا

 2021، أن إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهر أكتوبر ة قناة السويسأسامة ربيع رئيس هيئ أعلن الفريق

 .مليون طن 112.1شهرية في تاريخ القناة قدرها  سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة محققة أعلى حمولة

من حجم  %12.4حققت زيادة كبيرة قدرها  2021وأضاف أن عائدات قناة السويس خالل شهر أكتوبر 

ألف دوالر  200مليونا و 490ألف دوالر مقابل  100مليونا و 551 نحوالر، حيث سجلت إيراداتها بالدو

 .ألف دوالر 900مليونا و 60بفارق  2020خالل شهر أكتوبر 

 

https://attaqa.net/2021/03/15/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9f/
https://almalnews.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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ات األسعار المحلية  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

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

( عن شهر %1.7، مسجالً بذلك ارتفاعا قدره )2021( نقطة لشهر اكتوبر 118.0الجمهورية إلى )

مقابل  2021( لشهر أكتوبر %7.3وسجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية ) .2021سبتمبر 

  .( لنفس الشهـر من العام السابق4.6%)
 

 
 نتجي   وفقا ألسعار الممعدل التضخم 

 إلجمالي المنتجينع الرقم القياسي العام ألسعار اارتفأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

في المئة عن شهر  2.1، بزيادة قدرها 2021لشهر سبتمبر  %19.0الجمهورية، مسجالً نحو 

  .2021أغسطس
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  معدل التضخم 
 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

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

وكان معدل  .( لنفس الشهـر من العام السابق%4.6مقابل ) 2021( لشهر اكتوبر %7.3) نحوسجل 

خالل في المئة  3.3نحو ، مقابل 2021سبتمبرفي المئة خالل شهر  8.0التضخم السنوي قد بلغ نحو 

 .2020سبتمبر
 

 
 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

سعر وسعر كيلو جرام اللحم البقري أو الجاموسي متوسط وكيلو جرام القمح البلدي متوسط سعر  ارتفاع

عن سعره في نفس  2021 أكتوبرشهر  فيوسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط كيلو الدجاج البلدي 

  .الشهر من العام السابق
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ات القطاع الخارج     مؤشر

ان التجاري  عجز المت  

لى ليصل إ التجاريالميـزان  فيقيـمة العجــز  انخفاض الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن علنأ

مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام  3.53مقابل  2021 أغسطسشهر مليــار دوالر خـــالل  2.91

لتبلغ  %50.5وسجلت قيمـة الصادرات ارتفاًعا بنسبة  ،%17.7قدرها  انخفاضالسابـق بنسبــة 

 .لنفس الشهر من العام السابق دوالر مليار 17.2مقابل  2021 أغسطسخالل شهــر  دوالر مليار3.26

 
ان المعامالت الجارية  مت  

المعامالت الجارية لمصر إلى عجز ميزان  اتساع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء علنأ

مليار دوالر قبل عام بعد هبوط  11.2، من 2021مليار دوالر في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 18.4

مليار دوالر على مدى السنة المالية  4.9في المئة إلى  50.7تراجعت بواقع حيث حاد في إيرادات السياحة 

مليار دوالر في  9.9جعا من في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى انخفاض حركة السفر الدولي، ترا

 .السابقةالسنة 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/3382/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/3382/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#bodykeywords
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 العجز الكل  

الفترة ، خالل % 8.4ارتفاعا في اإليرادات نسبته المالية،التقرير الرسمي الصادر عن وزارة أظهرت بيانات 

بينما ارتفعت المصروفات بنسبة تزيد بلغت  .مليار جنيه 311.3، لتسجل 21/2022 أكتوبر –من يوليو 

وقد حقق الميزان المالي الكلي عجزا بلغ  ،مليار جنيه خالل نفس الفترة 530.7لتسجل ، %16.6نحو 

 من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة. %3.1-مليار جنيه بنسبة نحو  219.8نحو

 
يبيةا  إليرادات الض 

مليار جنيه  245.2أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تحقيق اإليرادات الضريبية نحو  تكشف

مقابل نفس  %14.7بنسبة زيادة  2022-2021 أكتوبر-يوليومليار جنيه خالل الفترة  31.5لترتفع بنحو 

 .الفترة من العام السابق
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

 5.574لنحو  2021 سبتمبرأوضحت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية خالل 

 أغسطستريليون جنيه في  5.490 شهري، مقابلعلى أساس  همليار جني 83.3تريليون جنيه، بما يعادل 

 يالمعرض النقد رتفاعالأحدث نشرة شهرية ارتفاع السيولة المحلية  فيوارجع البنك المركزي ، 2021

 .2021تريليون جنيه بنهاية سبتمبر  1.329 إلى، 2021تريليون جنيه بنهاية أغسطس  1.308من 

مليار جنيه،  693.110النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وسجل  إلىوأنقسم المعروض النقدي 

  .2021مليار جنيه بنهاية سبتمبر  636.527والودائع الجارية بالعملة المحلية وسجلت 
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 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغت  الحكومية

مليار جنيه، لتسجل  880.208 ع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمةاارتفأعلن البنك المركزي المصري، 

أن الودائع  ،2020ديسمبر تريليون، بنهاية  5.196 ، مقابل2021 سبتمبرتريليون بنهاية  6.077

 .تريليون جنيه خالل نفس الفترة المذكورة 1.1تريليون جنيه، بزيادة قدرها  1.166الحكومية سجلت 

كما سجلت الودائع  .2021تريليون جنيه بنهاية سبتمبر  4.910 بينما بلغت الودائع غير الحكومية

مليار جنيه بالعمالت األجنبية  133.909تريليون جنيه بالعملة المحلية، فيما بلغت  1.032الحكومية نحو 

 .2021بنهاية سبتمبر 

 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

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

تريليون  2.949لتبلغ  2021 سبتمبرخالل شهر  %1.7مليار جنيه بمعدل  45.6نحو البنوك بقيمة بلغت 

الحكومة  ريلغارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك ، 2021 سبتمبرجنيه في نهاية 

 .%1.5دل جنيه بمع مليار 27.8بنحو 
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  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

مليار دوالر في نهاية  40.849 لنحواألجنبية رتفاع صافي االحتياطيات البنك المركزي المصري، ا أعلن

، بارتفاع قدره 2021 سبتمبرمليار دوالر نهاية شهر  40.825مقارنة مع  ،2021 أكتوبرشهر 

مليار دوالر خالل  31.3كان احتياطي النقد األجنبي المصري، قد قفز من مستوى و ،دوالر ليونم24 نحو

، ثم واصل 2018/  2017مليار دوالر خالل العام المالي  44.3إلى نحو  2017/ 2016العام المالي 

مليار دوالر، قبل أن يتراجع في ظل  44.5ليسجل مستوى  2019/  2018االرتفاع خالل العام المالي 

 .أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية
 

 
ات البورصة المضيةم  ؤشر

، 2021في ختام تعامالت شرررهر أكتوبر  % 8.5نقطة بزيادة  11420عند  30أغلق مؤشرررر إيجي إكس 

نقاط، بينما أغلق المؤشررر  2304ليصررل إلى  %15.35اجع بنسرربة تر 70بينما سررجل مؤشررر إيجي اكس 

نقطة،  3278خالل تعامالت شرررررهر أكتوبر وأغلق عند  % 10.47على تراجع بنسررررربة  100إيجي إكس 

 نقطة، وقال 13.534ليغلق عند مسررتوي  % 5.04متسرراوي االوزان  30بينما اغلق مؤشررر إيجي إكس 

مليار جنيه  741.8إن إجمالي القيمة السرروقية بلغ  2021التقرير األسرربوعي للبورصررة عن شررهر أكتوبر 

 .%5.47في نهاية التعامالت بزيادة 
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 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

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

 نحو رتفاعبا، 2020 كتوبرأمليار جنيه خالل  21.9مقابل  2021 أكتوبرمليار جنيه خالل شهر  24.7

 مليار جنيه. 30.0قد بلغت  2021 سبتمبرفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية  2.8

 

 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  5الفترة من  مولود في الثانية الواحدة خالل 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 

 


