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ات االقتصاد الكل    مؤشر

  
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 بسعر السوقاإلجمال   المحل   الناتجمعدل نمو 

نحو  اإلجماليبلوغ معدل نمو الناتج المحلى  المصريأظهرت أحدث المؤشرات األولية ألداء االقتصاد  

وزيرة التخطيط والتنمية  صرحت.2022/ 2021 الجاري الماليالربع األول من العام  في 9.8%

، على امتداد العقدين الماضيين سنويإن ذلك يُعد أعلى معدل نمو ربع  السعيد،هاله د/ االقتصادية المصرية، 

، مما يؤكد تحسن أداء االقتصاد 2021/2020 الماليخالل الربع األول من العام  %0.7مقارنة بنحو 

 .من جائحة كورونا التعافيواالتجاه نحو 

 

 الرقم القياس  للصناعات التحويلية

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

)أولي( مقابل  109.7 حيث بلغ نحو 2021 برر أكتوعن شهـ (البترولية )بدون الزيت الخام والمنتجــات

 .% 13.2قدرها  زيادةبنسبة  ،)نهائي( 2020أكتوبرخالل شهر  96.9
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ول والغاز الطبيع    البت 

-ما يعكس تكثيف الشركات المنتجة  ؛2021ارتفاًعا ملحوًظا خالل شهر أكتوبر صرم شهد إنتاج النفط في

إذ ارتفع  .خالل المّدة األخيرة في انتظار الموافقة على عقود جديدة لنشاطها-األميركيةبصفة خاصة أباتشي 

نطقة ، مع زيادة إنتاج م2021ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر 474إنتاج النفط المصري )الخام( إلى 

 .ألف برميل يوميًا، بما في ذلك المكثفات( 275ألف برميل يوميًا ) 243الصحراء الغربية الرئيسة أيًضا إلى 

إاّل أن إنتاج الغاز في الصحراء الغربية أظهر مكاسب جوهرية أكثر من إنتاج النفط في األشهر األخيرة، إذ 

مليون قدم مكعّبة يوميًا عن  90ة، بزيادة نحو مليار قدم مكعّب 1.055 لنحو2021ارتفع إنتاج شهر أكتوبر

  .الماضي مليون قدم مكعّبة يوميًا في أغسطس 967أدنى مستوى منذ عّدة عقود عند 

 

 ئدات هيئة قناة السويسعا

، الفريق أسامة ربيع، تحقيق الهيئة أرقاًما قياسية غير مسبوقة، و"أعلى ة السويسقنا علن رئيس هيئةأ

مليار طن  1.27مليار دوالر، وأكبر حموالت صافية سنوية بإجمالي  6.3إيراد سنوي في تاريخها، بقيمة 

ره وحققت السياسات التسويقية للهيئة أعلى معدل جذب للسفن، وأعلى إيراد قد ."2021خالل عام 

وأضاف البيان أن  .، حسب بيان هيئة قناة السويس2021مليار دوالر من إجمالي اإليرادات خالل 1.1

 .من إجمالي تجارة الحبوب العالمية المنقولة بحًرا %15.7الهيئة استحوذت على 

 

https://attaqa.net/2021/12/14/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b7-150-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%b9%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/
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 ، واإلحصاء للتعبئة العامةأعلن الجهاز المركزي 

، محافظاً على المستوى العام ألسعار شهر اكتوبر 2021( نقطة لشهر نوفمبر 118.0الجمهورية بلغ )

رتفاع أسعار بع  البنود يقابلها انخفا  في بنود أخرى، حيث الوترجع أهم أسباب هذا االستقرار ، 2021

(، %3.2(، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة )%13.7مجموعة الزيوت والدهون بنسبة )ارتفعت أسعار 

(، مجموعة %2.7(، مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة )%1.0مجموعة األلبان والجبن والبي  بنسبة )

(، %0.8(، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة )%1.5خدمات المستشفيات بنسبة )

(، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة %0.4واالجهزة والمعدات الطبية بنسبة )مجموعة المنتجات 

           (، مجموعة الفاكهة بنسبة %11.0-(، مقابل انخفا  أسعار مجموعة الخضروات بنسبة )0.8%)

 . %)3.4-( (، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة5.1%-)
 

 
  معدل التضخم 

 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

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

 .( لنفس الشهـر من العام السابق%6.3مقابل ) 2021( لشهر نوفمبر %6.2) 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

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

عن سعره في  2021 برنوفمشهر  فيوسعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط سعر كيلو الدجاج البلدي و

  .نفس الشهر من العام السابق

 

ات القطاع الخارج         مؤشر

ان التجاري  عجز المت  

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

مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام السابـق  3.08مقابل  2021 سبتمبرشهر مليــار دوالر خـــالل  2.39

حيـث بلغـت  ،%36.6 بنسبـةوسجلت قيمـة الصادرات ارتفاًعا  ،%22.5قدرها  انخفا بنسبــة 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق،  2.53 مقابل ،2021 مليــار دوالر خـالل شهــر سبتمبر3.45

 ، قضبان وعيدان وزوايا %90.2 قيمة صادرات بع  السـلع؛ وأهمها )أسمدة بنسبة رتفاعالويرجع ذلك 

 بنسبةجاهزة  ، مالبس%31.5 بنسبة حضرات غذائية، عجائن وم%57.0 بنسبة من حديد وأسالك

22.6%) . 
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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  9.9في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى انخفا  حركة السفر الدولي، تراجعا من 

 .السابقةالسنة 

 
 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

، ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة البنك المركزي المصري صدرت مؤخرا عنكشفت أحدث بيانات 

مليار  295.3زيادة قدرها ب، تريليون جنيه 5.652نحو  لتسجل ،2021باألسواق، خالل شهر أكتوبر 

وتعد الزيادة في  .2021/2022، خالل الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي %5.5جنيه، بمعدل 

، محصلة الرتفاع صافي األصول المحلية وانخفا  صافي 2021السيولة المحلية خالل شهر أكتوبر 

  .المصرفياألصول األجنبية لدى الجهاز 

 

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  2021ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر أعلن البنك المركزي المصري، 

كما  .تريليون جنيه في سبتمبر السابق له 6.077تريليون جنيه مقابل  6.191مليار جنيه، لتسجل  114

مليار جنيه بنهاية  1.166تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل  1.2الحكومية لتبلغ الودائع ارتفعت 

تريليون جنيه بنهاية  4ر324أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو و .سبتمبر السابق له

 .تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له 4ر253مقابل  2021أكتوبر

 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

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

تريليون  2.996لتبلغ  2021 برأكتوخالل شهر  %1.6مليار جنيه بمعدل  47.4نحو البنوك بقيمة بلغت 

مة الحكو ريلغأرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك كما ارتفعت ، 2021 برأكتوجنيه في نهاية 

 .%2.4دل جنيه بمع مليار 26.5بنحو 
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  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

مليار دوالر في نهاية  40.909 لنحواألجنبية رتفاع صافي االحتياطيات ا ،البنك المركزي المصري أعلن

، بارتفاع قدره 2021 برأكتومليار دوالر نهاية شهر  40.849مقارنة مع  ،2021 برنوفمشهر 

ناته ، بمكوالمركزيلدى البنك  األجنبيمن النقد  لالحتياطيوتعد الوظيفة األساسية  ،دوالر ليونم60 نحو

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

 .االستثنائيةالظروف  فيومواجهة األزمات االقتصادية، 
 

 
 وااليداع واالقراض العائدتطور أسعار 

اإلبقاء علي ، 2021 برديسم 16قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم 

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

 .%8.75عند مستوي االئتمان والخصم  سعروكذلك اإلبقاء على على الترتيب،  %8.75و %9.25و
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ات البورصة المرصيةم  ؤشر

ليغلق عند مستوى  %0.22" بنسبة 30تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 

 إيجي، وهبط مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة "2021نقطة، خالل جلسات شهر نوفمبر 11395.60

 إيجينقطة، وسجل مؤشر " 2127.84ليغلق عند مستوى  %7.67األوزان"، بنسبة  متساوي 70إكس 

مؤشر  وهبطنقطة،  3105.14ليغلق عند مستوى  %5.54األوزان" انخفاًضا بنحو  متساوي 100إكس 

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية،  .نقطة 4203.11ليغلق عند مستوى  %0.45تميز بنسبة 

مليار جنيه، بنسبة انخفا   722مليار جنيه خالل جلسات شهر نوفمبر، ليغلق عند مستوى  19.8بنحو 

2.7%. 

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

نحو لقيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات  انخفضت، المصريةالبورصة وفقا لتقارير 

 نحو نخفا با، 2020 برنوفممليار جنيه خالل  31.4مقابل  2021 برنوفممليار جنيه خالل شهر  21.0

 مليار جنيه. 24.7قد بلغت  2021 أكتوبرفي مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية  10.4
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 السكان وقوة العملثانيا: 

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

مصر  عدد سكان ، استمرار زيادةللتعبئة العامة واإلحصاءأعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي 

ألف  735مليون  102نحو  ديسمبر، 11 السبتبالداخل اليوم  عدد السكان ، حيث سجل إجمالي2021 في

ديسمبر، بمعدل  11حتى  5بدًءا من  أيام، 6نسمة خالل 17400نسمة بالداخل، بزيادة بلغت نحو 169و

 .( طفل في اليوم الواحد100زيادة قدرها )

 
 معدل البطالة

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

جـــم قـــــوة سجل تقدير حو، 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  24,277النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 

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

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

 

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

