
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار القومي
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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

 معدل النمو إنه من المتوقع أن يصلهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، د/  صرحت

ليكن من أعلى معدالت النمو التي تم توقعها  21/2022بنهاية العام الحالي  %6.5و 6.2 لنحو السنوي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته وحيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدالت النمو خالل هذا العام، 

كان  %5.6خالل العام المالي الحالي مقابل  %5.9ليصل إلى  %0.3بنسبة  لنمو االقتصاد المصري

 أن "الذي لم يفصح عن أسباب رفع توقعات النمو لمصر"وتوقع الصندوق  .يتوقعها العام المالي الماضي

 .%6ليصل إلى  2023يتسارع االقتصاد أكثر خالل 

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

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

)أولي( مقابل  115.37 حيث بلغ نحو 2021 ديسمبرر عن شهـ (البترولية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

  .% 4.83قدرها  زيادةبنسبة  ،)نهائي( 1202برنوفمخالل شهر  110.06

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/65843/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/65843/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88#bodykeywords
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ول والغاز الطبيع    البت 

تسلط الضوء على حصاد قطاع البترول  تإنفو جرافانشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن 

طبيعي(، الفتاً إلى أبرز  غاز-خاموأكد التقرير على تحسن إنتاج الثروة البترولية )زيت  .2021في عام 

مليون طن مكافئ عام  82.4، ليسجل %8,4مؤشرات الثروة البترولية، حيث زاد إجمالي إنتاجها بنسبة 

، %17.2، وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 2020مليون طن مكافئ عام  76مقارنة بأكثر من  2021

  .2020مليون طن عام  45,3مقارنة بـ  2021مليون طن في  53,1حيث سجل 

 

 ئدات هيئة قناة السويسعا

أن انتظام حركة المالحة بالقناة كان له بالغ األثر نحو ، الفريق أسامة ربيع، ة السويسقنا علن رئيس هيئةأ

مليون  544.7نحو  2022زيادة إجمالي اإليرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خالل شهر يناير 

اضي بفارق مليون دوالر خالل نفس الشهر من العام الم 495.7دوالر غير شاملة الخدمات المالحية مقابل 

سفينة من االتجاهين خالل  1774قناة شهدت عبور الأن . و%9.9مليون دوالر بنسبة زيادة قدرها  49

سفينة خالل شهر يناير من العام الماضي، بإجمالي حموالت صافية  1594مقابل عبور  2022شهر يناير 

 .لماضيمليون طن خالل شهر يناير من العام ا 104.2مليون طن، مقابل 106.1قدرها 

 

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/
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ات األسعار المحلية  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

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

( عن شهر ديسمبر %1.0، مسجالً بذلك ارتفاعاُ قدره )2022( نقطة لشهر يناير 119.1الجمهورية بلغ )

وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر واألغذية السكرية بنسبة  ،2021

(، %2.5(، مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة )%4.3(، مجموعة الخضروات بنسبة )14.7%)

(، مجموعة الزيوت %2.0(، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة )%2.3مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة )

(، مجموعة الكهرباء والغاز %0.5(، مجموعة االيجار المحتسب للمسكن بنسبة )%0.5والدهون بنسبة )

(، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة %0.2ومواد الوقود األخرى بنسبة )

ات (، مجموعة خدمات المستشفي%1.1(، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة )0.6%)

(، مجموعة الوجبات %0.1(، مجموعة المنتجات واالجهزة والمعدات الطبية بنسبة )%0.5بنسبة )

 (%.0.8) الجاهزة بنسبة
 

 
  معدل التضخم 

 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

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

 .( لنفس الشهـر من العام السابق%4.8مقابل ) 2022( لشهر يناير %8.0)سجل نحو 
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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

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

عن سعره في نفس  2022يناير شهر  فيوسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط سعر كيلو الدجاج البلدي و

  .الشهر من العام السابق

 

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،  2021خالل نوفمبر  63.1%

  .2020مليار دوالر لنفس الشهر من عام  3.22، مقابل 2021مليار دوالر خالل نوفمبر 1.19
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 العجز الكل  

 7العامة للدولة خالل أول  عجز الموازنة ارتفاع، الماليةالتقرير الرسمي الصادر عن وزارة أظهرت بيانات 

خالل  %4.4مقابل  الناتج المحلي اإلجمالي من %4.7 لنحو 21/2022أشهر من العام المالي الجاري

مليار جنيه خالل الفترة من يوليو  334.2سجل العجز الكلي للموازنة  ، حيث نفس الفترة من العام الماضي

 .20/2021مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  282.6مقابل  21/2022إلى يناير من عام 

 
يبيةا  إليرادات الض 

لتسجل  %13.2ع اإليرادات الضريبية بنسبة اارتف المالية،أحدث التقارير الصادرة عن وزارة  تكشف

 %0.50مليار جنيه، وزادت إيرادات الضريبة على الدخل  406.730مليار جنيه، مقابل  460.466

كذلك حققت إيرادات ضريبة القيمة المضافة زيادة ، مليار 143.017مليار جنيه مقابل  143.744لتسجل 

 مليار، وارتفعت إيرادات الضريبة على 201.972مليار جنيه، مقابل  232.202، لتسجل 14.9%

 .مليار 40.764مليار جنيه مقابل  60.862لتسجل  %49.3الممتلكات 

 

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/396341/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A#bodykeywords
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ، البنك المركزي المصري كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن

بزيادة  ،2021 يونيوتريليون جنيه بنهاية  5.36مقابل  2021ر ديسمبتريليون جنيه بنهاية  5.82إلى 

  .2021ديسمبر(  – )يوليوخالل الفترة من  %8.7جنيه بنسبة نحو  مليار 466قدرها 

 

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
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 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغت  الحكومية

بنحو  2021ودائع العمالء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر ديسمبر المصري، ارتفاعأعلن البنك المركزي 

كما  له،السابق  نوفمبر تريليون جنيه في 6.306تريليون جنيه مقابل  6.45مليار جنيه، لتسجل  144

جنيه  تريليون 1.23بر الماضي مقابل مديستريليون جنيه بنهاية  1.299الودائع الحكومية لتبلغ ارتفعت 

تريليون جنيه بنهاية  4.484المحلية نحو الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة و .السابق له نوفمبربنهاية 

  .تريليون بنهاية نوفمبر السابق له 4.405ديسمبر الماضي مقابل 

 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

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

تريليون  233.022تريليون جنيه مقابل  3.032ليبلغ  2021بخالف البنك المركزي ارتفع خالل ديسمبر 

تريليون جنيه،  1.138ونوه، بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ  ،جنيه في نوفمبر السابق عليه

مليار جنيه بالعملة األجنبية، فيما ارتفع إجمالي  370.9و مليار جنيه بالعملة المحلية، 767.7منها 

 .تريليون جنيه بالعملة المحلية 1.663تريليون جنيه، منها  1.893القروض غير الحكومية ليصل إلى 
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  اال 
 
 حتياطيات الدولية صاف

مليار دوالر في نهاية  40.980 لنحواألجنبية صافي االحتياطيات رتفاع ا ،البنك المركزي المصري أعلن

، بارتفاع قدره 2021 ديسمبرمليار دوالر نهاية شهر  40.934مقارنة مع  ،2022ينايرشهر 

ناته ، بمكوالمركزيلدى البنك  األجنبيمن النقد  لالحتياطيوتعد الوظيفة األساسية  ،دوالر ليونم46 نحو

توفير السلع األساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية،  هيمن الذهب والعمالت الدولية المختلفة، 

 .الظروف االستثنائية فيومواجهة األزمات االقتصادية، 
 

 
 وااليداع واالقراض العائدتطور أسعار 

في اجتماعها االستثنائي اليوم االثنين قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، 

رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  ،2022مارس21

، على الترتيب، كما تم رفع سعر %9,75و %10,25و %9,25نقطة أساس ليصل إلى  100بواقع 

 .%9,75 إلىنقطة أساس ليصل  100االئتمان والخصم بواقع 
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ات البورصة المضيةم  ؤشر

( على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط 2021المصرية جلسة الخميس )آخر جلسة في عام  البورصة أغلقت

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة  .مليار جنيه 3.4وقيم تداوالت بلغت اتجاه شرائي للمصريين 

لألسهم المتوسطة  ”EGX70“ نقطة، بينما صعد 11949مسجاًل  %0.43بنسبة  ”EGX30“ المصرية

أيضا  %0.85بنسبة  ”EGX100” نقطة، كما صعد المؤشر األوسع نطاقًا 2201ليسجل  %0.85بنسبة 

مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون  3.4فقط حوالي  األسهم وبلغت قيم التداول على، نقطة 3255ليصل 

 .للشراء، بينما اتجه العرب و األجانب للبيع، وفقًا إلجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

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

 نحو نخفاضبا، 2021ينايرمليار جنيه خالل  28.8مقابل  2022ينايرمليار جنيه خالل شهر  15.2

 مليار جنيه. 27.4قد بلغت  2021 ديسمبرفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية 13.6

 

https://www.egx.com.eg/ar/InvestorsTypePieChart.aspx
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%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d9%8a%d8%b3-4/
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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  2000طفل في خالل سته أيام بمعدل  160 ألف 13نسمة بالداخل، بارتفاع قدره  542ألفًا و 967

مليون نسمة وكان أقل تعداد 25قد تجاوز القليوبية( ، يزةالج، القاهرة) الكبرى القاهرة ان تعداد، ويوميا

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

 
 معدل البطالة

( سمبردي-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع )أكتوبر 

الربع السابق من  في %7,5من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل  %7,4، حيث بلغ معدل البطالة 2021لعام 

عن الربع المماثل من العام  %0.2عن الربع السابق، وبارتفاع قدره  %0.1بانخفاض قدره  2021عام 

مليون فرد خالل الربع الرابع  29,653نحو قوة العمل )وتشمل المشتغلون والمتعطلون( وقد بلغت، السابق

 .2021لعام 

 

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

