
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار القومي
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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار  تقريرا   ،المصري الوزراءنشر المركز اإلعالمي لمجلس  

التوقعات اإليجابية للمؤسسات الدولية بشأن االقتصاد المصري، وذلك رغم استمرار التحديات واألزمات 

وكشف التقرير عن توقعات بلومبرج بتصدر مصر معدالت النمو لمنطقة الشرق األوسط  .ة العالميةاالقتصادي

، فيما توقعت أن تحقق مصر قفزة أقوى بمعدل نموها %5.2، وذلك بمعدل 2022وشمال إفريقيا عام 

 .2021خالل عام  %3,3مقارنة بمعدل نمو بلغ  2022االقتصادي لعام 

 

 ت التحويليةالرقم القياس  للصناعا

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

)أولي(  116.60 حيث بلغ نحو 2021 أغسطس عن شهـر (البترولية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

 .% 11.06قدرها  ارتفاعبنسبة  ،)نهائي( 2021يوليوخالل شهر  104.98مقابل 

 

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/293785969458497
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ول والغاز الطبيع    البت 

على أل الطبيعيارتفاع اإلنتاج المحلى من البترول والغاز ب ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء صرح

لنحو  2021أغسطس لشهر  الشهري، إذ بلغ حجم اإلنتاج 2021مستوياته شهري ا للمرة الثانية خالل عام 

مليون  6.53، بينما كان حجم اإلنتاج قد بلغ 2021يو لمليون طن خالل يو 6.98مليون طن مقابل  7.0

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

 

 ئدات هيئة قناة السويسعا

مليار  72.8للتعبئة العامة واإلحصاء، عن ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس إلى  المركزيكشف الجهاز 

سبتمبر  شهري، الفت ا إلى أن قناة السويس حققت خالل 2021 الحاليأشهر من العام  9جنيه خالل أول 

األعلى منذ شهر أكتوبر  وهيمليار جنيه بكل منهما،  8.8وأغسطس الماضيين إيرادات شهرية قدرها 

شهدت نمو  بالقناةأن أعداد السفن العابرة و .مليارات جنيه 9حينما بلغ حجم اإليرادات حينها  ،2018

 1403 نحولـ 2020سفينة خالل شهر سبتمبر  1184، بعد أن ارتفعت أعداد السفن من %18.4بنسبة 

 .2021سفينة خالل شهر سبتمبر 
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ات األسعار المحلية  مؤشر

 المستهلكي   معدل التضخم وفقا ألسعار 

ع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي اارتفأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

في المئة عن شهر  1.6نقطة لشهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها  116.1الجمهورية، مسجال  نحو 

من مستهدفات فإنها تبقى ضوعلى الرغم من بلوغ معدالت التضخم هذه المستويات، ، أغسطس الماضي

  ري.البنك المركزي المص

 
  معدل التضخم 

 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

السنوي إلجمالي الجمهورية  تضخممعدل ال أنللتعبئة العامة واإلحصاء،  المركزيالجهاز  أظهرت بيانات

. وكان معدل 2020سبتمبرفي المئة خالل  3.3، مقابل نحو 2021في المئة خالل شهر سبتمبر  8.0سجل 

خالل في المئة  3.6، مقابل نحو 2021في المئة خالل شهر أغسطس  6.4التضخم السنوي قد بلغ نحو 

 .2020أغسطس
 

 

https://www.independentarabia.com/node/258021/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%9F
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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

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

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

  .الشهر من العام السابق

 

 أسعار المواد الخام والمعادن

ارتفعت باألسواق خالل  أسعار األلومنيوم مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن صرح

ووفقا لوكالة  .بالبورصات العالمية ارتفاع خام األلومنيوم آالف، وذلك بعد 3حوالي  2021سبتمبر

سنوات، مع  10مسجلة أعلى مستوى في  2021أغسطس  31اليوم  أسعار األلومنيوم بلومبرج، صعدت

أسعار  وارتفعت .اإلنتاج الصيني بنسبة كبيرة زيادة مخاوف نقص المعروض بسبب تخفيض

دوالر،  2701.50جل سعر الطن في بورصة لندن ليس 2021سبتمبر 6 اليوم %2بنسبة بلغت  األلومنيوم

 .بحسب الوكالة

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/678481/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/1144920/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/678481/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/678481/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/678481/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85#bodykeywords
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ات القطاع الخارج     مؤشر

ان التجاري  عجز المت  

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

مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق  3.37مقابل  2021 يوليومليــار دوالر خـــالل شهر  2.88

لتبلغ  %31.5 نحو وسجلت قيمـة الصادرات ارتفاع ا بنسبة ،%14.6قدرها  انخفاضبنسبــة 

 .لنفس الشهر من العام السابق دوالر مليار 2.24مقابل  2021خالل شهــر يوليو  دوالر مليار2.94

 
يبيةا  إليرادات الض 

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

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 

 

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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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

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

تريليون جنيه في  5.425 شهري، مقابلعلى أساس  همليار جني 64.3تريليون جنيه، بما يعادل 5.489

تريليون  1.285بنهاية أغسطس مقابل تريليون جنيه  1.307أن المعروض النقدي سجل ، 2021يو ليو

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي  .مليار جنيه 21.8، بارتفاع بنحو 2021جنيه بنهاية يوليو 

  . 2021مليار جنيه بنهاية يوليو  699.46مقابل 20121مليار جنيه بنهاية أغسطس  691.5نحو 
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 نمو اجمال  الودائع الحكومية وغت  الحكومية

مليار جنيه، لتسجل  139ع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة اارتفأعلن البنك المركزي المصري، 

 .يو السابق عليهلبنهاية يو جنيه تريليون 5.838 ، مقابل2021 أغسطسبنهاية  جنيه تريليون 5.977

 1.148مليار جنيه، لتبلغ  69أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية واألجنبية بقيمة  كما ارتفعت

  .يو السابق عليهلمليار بنهاية يو 1.079، مقابل 2021 أغسطستريليون بنهاية 

 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

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

تريليون  2.903لتبلغ  2021 أغسطسخالل شهر  %1.7مليار جنيه بمعدل  47.7البنوك بقيمة بلغت 

ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة ، 2021 أغسطسجنيه في نهاية 

 .%1.4دل جنيه بمع مليار 25.9بنحو 
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  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

مليار دوالر في نهاية  40.825 لنحواألجنبية رتفاع صافي االحتياطيات البنك المركزي المصري، ا أعلن

، بارتفاع قدره 2021 أغسطسمليار دوالر نهاية شهر  40.672مقارنة مع  ،2021 سبتمبرشهر 

 هيلمصر من سلة من العمالت الدولية الرئيسية،  األجنبي االحتياطيويتكون  ،دوالر ليونم 153 نحو

، لصينياواليوان  اليابانيوالين  اإلسترليني، والجنيه ”اليورو“والعملة األوروبية الموحدة  األمريكيالدوالر 

وسداد  توفير السلع األساسية هي،  المركزيلدى البنك  األجنبيمن النقد  لالحتياطيوتعد الوظيفة األساسية 

 .الظروف االستثنائية فيأقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة األزمات االقتصادية، 
 

 
 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

 



- 9 - 
 

ات البورصة المضيةم  ؤشر

لمؤشهههرات البورصهههة  أداء  إيجابيا، 2021سهههبتمبر  30شههههد الربع الثالث من العام الجاري، المنتهي في 

خالل الربع الثالث، بعد أن أغلق جلسههة  %2.54بنسههبة « 30إيجي إكس »، حيث صههعد مؤشههر المصههرية

صههههاعدا بنسههههبة   «70إيجي إكس»المؤشههههر  فيما أنهى .نقطة 10517.03اليوم الخميس عند مسههههتوى 

، %12قفزة بنسبة « 100إيجي إكس »نقطة، كما حقق مؤشر  2722.6، ليقفز إلى مستويات 17.2%

تعامالته للفترة، بصهههههههعود « 50إيجي إكس »نقطة، كما أنهى مؤشهههههههر  3671.7ليغلق عند مسهههههههتويات 

بنهاية فترة  %97.2قفزة كبيرة بنسبة « تميز»وحقق مؤشر  .نقطة 2313، ليصل عند مستوى 7.3%

 .نقطة 4774.3، ليغلق عند مستويات 2021الربع الثالث 

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

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

 نحو رتفاعبا، 2020 سبتمبرمليار جنيه خالل  25.8مقابل  2021 سبتمبرمليار جنيه خالل شهر  30.0

 مليار جنيه. 42.8قد بلغت  2021أغسطس في مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية  4.2

 

https://www.elwatannews.com/news/details/5719351
https://www.elwatannews.com/news/details/5719351
https://www.elwatannews.com/news/details/5719351
https://www.elwatannews.com/news/details/5719351
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 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

من العام  لثبالربع الثافي مصر  معدل البطالة ارتفاععن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

سجل تقدير حجـــم قـــــوة و، العام نفس من الثانيفي الربع  %7.3مقابل  %7.5إلى  2021الجاري

وبلغت   %0.9مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة ارتفاع  29,115مليون فرد مقابل  29,380العمــــل 

مليون فرد، أما على مستوى  16,193الريف  فيمليون فرد بينما بلغت  13,187الحضر  فيقوة العمل 

ويرجع  ..مليون فرد 5,103مليون فرد بينما بلغت لإلناث  24,277ع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور النو

إلى سوق العمل حيث أدى  وسبتمبر(سبب ذلك االرتفاع الي تدفق الخريجين الجدد خالل شهري )أغسطس 

 .إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع ما أدى الي زيادة قوة العمل

 

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

