
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار القومي
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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتج

 %5إلى  2022/ 2021 الحالي الماليالعام  في المصريارتفاع معدل نمو االقتصاد  الدوليتوقع البنك  

 التيالعدد األخير من تقارير أحدث المستجدات االقتصادية  فيجاء ذلك  .الماضي الماليالعام  %3.3مقابل 

اية لرعاالقتصاد وا فيالثقة: كيف تركت االنقسامات  فياإلفراط "يصدرها البنك عن المنطقة، بعنوان 

 ".الصحية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا غير ُمهيأة لمواجهة جائحة كورونا

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

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

)أولي( مقابل  117.80 نحوحيث بلغ  2021 يونيو عن شهـر (البترولية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

  .% 14.49قدرها  ارتفاعبنسبة  ،)نهائي( 2021مايوخالل شهر  102.89
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 ئدات هيئة قناة السويسعا

 1٦70إيرادات القناة، حيث سجل عبور  فيشهد ارتفاعا  2021شهر يوليو  أن ،أعلنت هيئة قناة السويس

 530.7مشيرا إلى أن يوليو شهد إيرادات بلغت  ،2020يوليو  فيسفينة  1424سفينة مقارنة بنحو 

مليون  440.1سجل إيرادات بلغت  والذي 2020عام  فيمقارنة بمثيله  ،٪20.٦مليون دوالر بزيادة 

 والذي 2020يوليو  فيمليون طن، مقارنة بمثيله  105.٦حموالت بلغت  2021يوليو  كما سجل.دوالر

 .مليون طن 89.4سجل حموالت بلغت 

 
ات األسعار المحلية  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

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

( عن شهر %1.0، مسجالً بذلك ارتفاعاً في التضخم قدره )2021( نقطة لشهر يوليو 114.4الجمهورية )

 .يونيو السابق عليه
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  معدل التضخم 
 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

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

ترجع أهم أسباب هذا و. ( لنفس الشهـر من العام السابق%4.٦مقابل ) 2021( لشهر يوليو 1%.٦)

(، مجموعة اللحوم والدواجن %2.2رتفاع أسعار مجموعة األلبان والجبن والبي  بنسبة )ال االرتفاع

(، مجموعة %1.7(، مجموعة الدخان بنسبة )%1.1مجموعة الخضروات بنسبة ) (،%1.2بنسبة )

(، مجموعة الرحالت السياحية المنظمة بنسبة %8.9الكهرباء والغاز ومواد الوقود األخرى بنسبة )

 (%1.2) بنسبة(، مجموعة العناية الشخصية 9%.٦)

 
ات القطاع الخارج    . 1  مؤشر

ان التجاري  عجز المي  

ى ليصل إل التجاريالميـزان  فيقيـمة العجــز  ارتفاععلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن أ

مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق  3.04مقابل  2021 مايومليــار دوالر خـــالل شهر  3.34

 % 80.3قيمـة الصــادرات بنسبـة  ارتفاع ،تراجعذلك الومن أهم أسباب  ،10%قدرها  ارتفاعبنسبــة 

العام  مليار دوالر لنفس الشهر من 1.72مقابل  2021 مايومليــار دوالر خـالل شهــر  3.11 بلغـتحيـث 

 .السابق
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يبيةا  إليرادات الض 

، ارتفاعا في اإليرادات نسبته 20/2021أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة عن العام المالي الماضي 

وأظهرت بيانات التقرير  .مليار جنيه 917.4، لتسجل 30/2021مايو  –الفترة من يوليو ، خالل %1٦.٦

من إجمالي إيرادات  %7٦.5الرسمي الصادر عن وزارة المالية، أن المتحصالت الضريبية ساهمت بـ 

يرادات الضريبية وسجلت اإل .%23.5الميزانية خالل هذه الفترة، فيما كان نصيب اإليرادات غير الضريبية 

، بدعم %1٦.8مليار جنيه، بزيادة نسبتها  702، ما قيمته 2021 مايو – 2020خالل الفترة من يوليو 

  ، والضريبة على السلع والخدمات.ارتفاع الضريبة على الدخل

 

 العجز الكل  

المحلي اإلجمالي  الناتج من كنسبة للدولة العامة للموازنة الكلى العجز  اانخف، صرح وزير المالية
 خالل %٦.7- مقابل، 20/2021مايو من العــــــام المالي  –من خالل الفترة يوليو  %٦.5-لنحو 
 مما ،% 1٦.٦ وـــــبنح االيرادات ارتفاع ضوء في ذلك تفسير يمكنو .الماضي العام من الفترة نفس
 .السابق العام من الفترة نفس مقابل ،% 13 بنحو ارتفعت والتي المصروفات ارتفاع فاق
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

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

مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل  103بالمائة، بما يعادل  1.9تريليون جنيه بنسبة 5.3٦

، 2021تريليون جنيه في مايو  5.257مستوياتها التاريخية التي تشهدها خالل الفترة الماضية، مقابل 

 .2020تريليون جنيه في يونيو  4.53بالمائة، مقابل  18.3وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 

 

 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغي  الحكومية

تريليون جنيه بنهاية  5.75أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع جملة الودائع بالبنوك لتسجل 

بنسبة نحو  مليار جنيه 553.7 بزيادة .2020ديسمبرتريليون جنيه بنهاية  5.19مقابل  2021يويون

تريليون  1.03، لتصل إلى الجاريأشهر األولى من العام  ٦وارتفعت حصة الودائع الحكومية خالل  ،9%

 .2020مليار جنيه نهاية ديسمبر  8٦8.5جنيه، مقارنة 
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 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

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

 2.903لتبلغ  20/2021خالل العام المالي  %32مليار جنيه بمعدل  703.3)القرو ( من البنوك بنحو 

رتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة الن هذه الزيادة ترجع وأ .2021تريليون جنيه في نهاية يونيو 

 االئتمانية، وزيادة أرصدة التسهيالت %17.8جنيه بمعدل  مليار 271.9من البنوك لغير الحكومة بنحو 

 .%٦4.1بمعدل مليار جنيه،  431.4الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 

 
  االحتياطيات الدولية 

 
 صاف

مليار دوالر في نهاية  40.٦09 لنحورتفاع صافي االحتياطيات األجنبية االبنك المركزي المصري،  أعلن

، بارتفاع قدره 2021 يونيومليار دوالر نهاية شهر  40.584، مقارنة مع 2021 يوليوشهر 

تعبر عن وضع التعامالت الخارجية لالقتصاد،  والتيوهو أحد المؤشرات الهامة  ،دوالر ليونم25 نحو

ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن 

 .الواردات
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 وااليداع واالقراض والفائدة العائدتطور أسعار 

اإلبقاء علي ، 2021 سبتمبر 1٦قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم 

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

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

لجنة عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع الوسوف تتابع 

 .أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية

 
 متوسط أسعار رصف العمالت

مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق  حالة من االستقرار شهد سعر الدوالر األمريكي،

 وعالميا ، ، وذلك لألسبوع الثالث على التوالي2021بوع الثالث من أغسطس المحلية خالل تعامالت األس

خالل هذا األسبوع، وكان قد تأرجح بين المكاسب  %0.30انخف  مؤشر الدوالر األمريكي، بنسبة 

جنيًها للشراء،  15.٦5واستقر السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدوالر نحو  والخسائر

 .جنيًها للبيع 15.74وو نح

 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1/1?JournalID=1&query=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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ات البورصة المضية  مؤشر

بشهههكل  هاارتفعت مؤشهههرات حيث، افضهههل اداء2021 خالل شههههر يوليوشههههدت أخبار البورصهههة المصهههرية 

مليار جنيه، مدعومة بمشتريات العرب، حيث صعد المؤشر  34الـههههههه مكاسب سوقية تخطت  وسط جماعي

نقطة  1025٦نقطة، مقابل  10742مسههتوى  بالمائة، ليغلق عند 4.73بنسههبة  30الرئيسههي إيجي إكس 

وبحسههب خبراء ف ن األداء اإليجابي لبورصههة مصههر يرجع إلى اسههتقرار التطورات ، بنهاية يونيو الماضههي

بشههأن سههد النهضههة وثبات أسههعار الفائدة وتفعيل مبادرة التمويل العقاري، وكذلك تنفيذ مبادرة حياة كريمة 

 .فة شركات التطوير العقاري واإلسكان والبنية التحتيةلتطوير القرى والتي ستستفيد منها كا

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

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

 بارتفاع نحو، 2020 يوليومليار جنيه خالل  21.5مقابل  2021 يوليومليار جنيه خالل شهر  23.5

 مليار جنيه. 31.1قد بلغت  2021 يوليوفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية 2.0
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 ثانيا: السكان وقوة العمل

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

أن عدد سكان جمهوريـة مصر العربية للتعبئة العامة واإلحصاء، أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي 

  يوًما 50نسمة بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خالل  421ألف و 250مليون و 102 بالداخل وصل إلي 

يوليو  5مليون نسمة في  102سجل قد  عدد سكان مصر وكان، 2021أغسطس 24الموافق  يوم الثالثاء 

ث عدد السكان، وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حي،  من العام الجاري

 .مليون نسمة 10.1حيث بلغ عدد سكانها 

 
 معدل البطالة

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

معدل  تراجع بذلكو، العام نفس في الربع األول من %7.4مقابل  %7.3بنسبة طفيفة إلى  2021الجاري

في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والذي سجل  %2.3بنسبة  البطالة

من إجمالي قوة العمل، نتيجة لإلغالق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار  %9.٦ا وقته

 .فيروس كورونا

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/30969/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1#bodykeywords
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
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
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

