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قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار يبنك االستثمار القوم

مؤشرات االقتصاد الكلي: أوال

االقتصاد الحقيقيمؤشرات 1-
وقالناتج المحلي اإلجمالي بسعر الس

على أساس سنوي % 4.4وفقا للبيانات األولية الصادرة عن وزارة التخطيط، نما االقتصاد المصري بنسبة 
، وجاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول منن 2023-2022في الربع األول من العام المالي الحالي 

ا العام المالي الحالي على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة العالمية جراء الجائحة والحرب في أوكرانين
وتغير المناخ، حسبما أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في اجتماع منع رئنيس النوزراء مصنطفى 

. ونقله بيان مجلس الوزراءمدبولي، 

ليةالرقم القياسي للصناعات التحوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامنة واإلحصناء، انخفناض النرقم القياسني للصنناعات التحويلينة 

خالل شهر سنبتمبر 115.58ليبلغ % 1.81بنسبة ( بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)واالستخراجية 
(. نهائي)2022خالل أغسطس 117.71مقابل ( أولي)2022

االقتصاد المصريمؤشرات



3

قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار

عائدات هيئة قناة السويس
وفقا لمؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر وهيئة قناة السويس، تبين أن عائدات قناة السويس

مليون دوالر خالل الشهر المناظر منن 552.9، مقارنًة بن 2022مليون دوالر في أكتوبر 703.4ارتفعت إلى 
%.27.2العام الماضي بنسبة زيادة 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
عاًما الماضية، مع نمو سريع فني 20يؤدي إنتاج الغاز في مصر دوًرا حيوًيا لدعم االقتصاد على مدار الن 

عني حيث بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبي. األعوام األخيرة أسهم في تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات
تريليون 2.3، ارتفاًعا من 2021تريليون قدم مكعبة سنوًيا في عام 2.45في مصر مستوى قياسًيا عند 

وفاق االستهالك المحلي المتزايند . ، قبل وباء كورونا، وفق إدارة معلومات الطاقة2019قدم مكعبة عام 
تريليون قدم مكعبنة 2.45من إنتاجها البالغ % 87معدل نمو إنتاج الغاز في مصر؛ إذ استهلكت البالد 

. 2021عام 
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االقتصاد المصريمؤشرات

ينمعدل التضخم وفقا ألسعار المستهلك
الي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المسنتهلكين إلجمن

عنن شنهر %( 2.5)، مسجًلا بذلك ارتفاًعنا قندره 2022نقطة لشهر اكتوبر ( 137.2)الجمهورية قد بلغ 
، %(7.6)وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع، الرتفاع أسنعار مجموعنة الخضنروات بنسنبة . 2022سبتمبر 

، مجموعنة %(3.4)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسنبة %(5.7)مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة 
، مجموعنة السنلع والخندمات %(2.0)، مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة %(1.6)الحبوب والخبز بنسبة 

، مجموعة خندمات مرضنى العينادات الخارجينة بنسنبة %(1.9)المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 
(2.8 .)%

األسعار المحليةمؤشرات 2-

الكهرباء المولدة والمستخدمة
، ووصلت 2021مقارنة بنشهر أغسطس 2022ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في أغسطس 

فني ( س.و.جيجنا)22.2مقارنة بنن ( س.و.جيجا)22.5لنحو 2022كمية الكهرباء المولدة في أغسطس 
16مقارنة بنحو 2021في أغسطس ( س.و.جيجا)15.2، وسجلت كمية الكهرباء المستخدمة 2021أغسطس 

. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2022في أغسطس ( س.و.جيجا)
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ينالقطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلك
ة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورين

. لنفس الشهر من العام السابق%( 7.3)، مقابل 2022لشهر أكتوبر %( 16.3)سجل 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
% 1.5-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجنين بلنغ 

.2022عن شهر أغسطس % 1.5، مسجًلا ارتفاعا بنحو 2022لشهر سبتمبر 
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أسعار أهم السلع الغذائية
شهر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات ال
لتني الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهنذه األسنعار، وا

أو أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقنري
هر الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فني شن

. عن سعره في نفس الشهر من العام السابق2022أكتوبر 

أهم األنشطة االقتصادية المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المنتجين
ن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل التضنخم السنوي ألسعار المنتجني

.لنفس الشهنر من العام السابق، على أساس سنوي%( 19)مقابل 2022لشهر سبتمبر %( 20.9)سجل نحو 
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عجز الميزان التجاري

د أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قينمة العجنز في المينزان التجاري قن
ملينار دوالر لنفنس الشهر مننن 4.15مقابل 2022مليننار دوالر خنننالل شهر أغسطس 4.18بلغت 

%. 0.6العام السابنق بنسبننة ارتفاع قدرها 

القطاع الخارجيمؤشرات -3

ميزان المعامالت الجارية
-أبريل )أعلن البنك المركزي، تراجع عجز الميزان التجاري خالل الربع الرابع من العام المالي الماضي 

على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، حيث سجل نحو % 16.4بنسبة ( 2022يونيو 
وسنجل عجنز . مليار دوالر عن نفس الفترة من العام المالي السابق11.485مليار دوالر مقارنة 9.859

ملينار 16.6، ليسجل نحنو 2022-21خالل العام المالي % 10.2حساب المعامالت الجارية تراجع بنسبة 
كنتيجة أساسية للزيادة غير المسنبوقة فني 2021-20مليار دوالر خالل العام المالي 18.4دوالر مقابل 

(.البترولية وغير البترولية)الصادرات السلعية 
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الواردات من أهم السلع

2022ملينار دوالر خننالل شنهر أغسنطس 7.51٪ حيث بلغنت 3.2وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجننننع ذلننك النخفناض قيمنننة 7.76مقابنننل 

٪، مواد اوليه من حديد او صلب 21.8أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة : )واردات بعض السلننع وأهمهنا
(. ٪7.5٪، فول صويا بنسبه 16.0٪، ذره بنسبة 4.7بنسبننة 

الصادرات من أهم السلع

ملينار دوالر خنالل شهننر 3.33٪ حينث بلغنت 7.6انخفضت قيمنة الصنننادرات بنسبنننننة 
ملينننار دوالر لنفس الشهر منن العننام السابنق، ويرجننع ذلنك 3.61مقابننل 2022أغسطس 

٪، بتنرول 19.8منتجات البترول بنسنبة : )النخفاض قيمنة صننادرات بعض السنلننع وأهننمها
٪، عجائن ومحضنرات غذائينة بنسبنننة 3.6٪، لندائن بأشكالها األولية بنسبة 49.0خام بنسبة 

17.0٪.)
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اإليرادات الضريبية
ن كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، أن اإليرادات الضريبية خالل شهري يوليو واغسطس م

% 21.7مليار جنيه بنسبة زينادة 23.9مليار جنيه لترتفع بنحو 133.7بلغت نحو2023-22العام المالي 
اع مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، ومن أهم البنود التي ساهمت في هذا خالل الفترة، ارتف

ملينار 36.8لتسنجل % 20.7مليار جنيه بنسبة زيادة 6.3المتحصالت الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 
مليار جنينه، 27لتسجل % 31.7مليار جنيه بنسبة زيادة 6.5جنيه، ومن الضرائب علي الممتلكات  بنحو 

لتسجل % 18.5مليار جنيه بنسبة زيادة 9.7كما ارتفعت المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة بنحو 
. مليار جنيه62.0

العجز الكلي

مليار جنيه خالل الفتنرة منن يولينو إلنى 161.6حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغت 
مقارنة بنفس الفتنرة % 15.5مليار جنيه بنسبة نمو 21.7بزيادة 22/2023أغسطس من العام المالي 

من إجمالي اإليرادات، % 82.7من العام المالي السابق، وساهمت المتحصالت من اإليرادات الضريبية بنحو 
. من اإليرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية% 17.3و
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي

6.949إلى M2كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية 
، بزيادة قدرها 2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس 6.808، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

1.6132تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.6858وسجل المعروض النقدي . مليار جنيه141
.2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس
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وك التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البن
منوحنة االئتمانية المالتسهيالت كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع أرصندة 

مليار جنينه خنالل 130.7بارتفاع بلغ ۲۰۲۲تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 3.695منن النبننوك إلى 
، ويعزى االرتفاع لزيادة أرصدة التسهيالت االئتمانينة 2023-22سبتمبر من العام المالي / الفترة يوليو

٪، وأرصندة التسنهيالت 3.8ملينار جنينه بمعندل 84.1الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقندار 
%.3.4مليار جنيه بمعدل 46.6االئتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية

رفي أعلن البنك المركزي في نشرته اإلحصائية الشهرية، عن ارتفاع ودائع عمالء البنوك بالقطاع المص
، 2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس 7.647، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية سبتمبر7.835لتسجل 

6.201تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 1.634وأن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية بقيمة 
تريلينون 5.273وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع محلينة بقيمنة . تريليون جنيه

.2022مليار جنيه بنهاية سبتمبر927.905جنيه، وودائع بالعمالت األجنبية بقيمة 
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض

، آخرهنا 2022عقدت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات خالل عنام 
، حيث رفعت سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 2022ديسمبر 22االجتماع الثامن يوم الخميس 

% 16،75، %17.25، و%16.25نقطة أسناس ليسنجل 300وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
، وتؤكند %16.75نقطة أساس ليصل الني 300كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع .  على الترتيب

.اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية

صافي االحتياطيات الدولية 

مليار دوالر أمريكي 33.411صرح البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي مصر من النقد األجنبي سجل 
مليون دوالر على أساس شهري، وكان المركزي قد كشنف عنن 213، بارتفاع نحو 2022في نهاية أكتوبر 

ويتوقع . مليار دوالر33.197ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي لنحو 
ملينار دوالر 33مليار دوالر مقابنل 41إلى 2023صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر بنهاية 

.2022بنهاية 
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مؤشرات البورصة المصرية
، وجاءت أبرزها إنهناء 2022أكتوبر31اإلثنين يوم تنوعت أخبار البورصة المصرية خالل جلسة تداول 

رات، البورصة المصرية، تعامالت جلسة يوم اإلثنين آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤش
ملينار 13.4مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداوالت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 

ليغلق % 2.45بنسبة " 30إيجي إكس "ارتفع مؤشر . مليار جنيه764.749جنيه ليغلق عند مستوى 
2065ليغلق عنند مسنتوى % 1.33بنسبة " 50إيجي إكس "نقطة، وصعد مؤشر 11372عند مستوى 

. نقطة

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 
فقات وفقا لتقارير البورصة المصرية، انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون ص

، بانخفاض 2021مليار جنيه خالل أكتوبر24.7مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر أكتوبر 23.6لنحو 
.مليار جنيه25.5قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في سبتمبر 1.1نحو 
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تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

يس الخميوم أعلنت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد سكان مصر بلغ 
نسنمة 636ألنف و25نسمة، بزيادة قندرها 636ألف و275ماليين و104نحو 2022ديسمبر 1الموافق 

من سكان مصر يعيشون على ضفتي النيل في منطقة الندلتا % 95وكشفت اإلحصاءات أن . أيام5خالل 
.من إجمالي مساحة مصر% 4ألف كيلو متر مربع يمثل 33على مساحة 

السكان وقوة العمل: ثانيا

معدل البطالة

عن ارتفاع معندل 2022نوفمبر 15أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، اليوم الثالثاء
في الربع % 7.2، ارتفاعا من 2022من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من % 7.4البطالة في مصر إلى 

مليون 16،864مليون فرد، فيما وصلت في الريف إلى 13،400وبلغت قوة العمل في الحضر نحو . السابق
مليون فرد للذكور بينما بلغنت لننناث 25،321فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 

ألف مشتغل خنالل الربنع 180مليون فرد، ويرجع سبب ذلك الرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 4،943
ألف متعطل، ما أدى إلنى زينادة قنوة العمنل 99الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 

.ألف فرد( 279)بمقدار 



مؤشرات
االقتصاد المصري

ك هذه النشرة دوريًا عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسنتثمار والمنوارد ببننتصدر •
بعة االستثمار القومي باللغة العربية لتوزيعها بالمجان داخل جمهورية مصر العربية على المهتمين بمتا

.التطورات االقتصادية فى البالد
ويها اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار غاية الدقة فى عرض المعلومات واألرقام التي تحتوتتحرى •

.النشرة
يعتبر بنك االستثمار القومي مسئواًل عن أي من التفسنيرات  أو ارراء النواردة بهنا ويسنمح بنشنر وال •

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


