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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

سنوات 8ذكر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، في تقرير يتضمن كشف حساب االقتصاد المصري خالل الـ 
تريليـون 7.9أضعاف، حيث بلغ 3الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ازداد بأكثر من "الماضية، أن 
، وأوضح أن االقتصاد المصري حقـ  "2014–13تريليون جنيه في عام 2.2مقابل 2022-21جنيه عام 

2022-21في عـام % 6.6عاما على الرغم من تداعيات األزمة األوكرانية، مسجال 14أعلى معدل نمو منذ 
.2014-13في % 2.9مقارنة بنحو 

ليةالرقم القياسي للصناعات التحوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفـاع الـرقم القيــاسي للـصناعــات التحويليـة 

حيـث بلـغ نحـو 2022عن شهـر يونيـو ( بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية)واالستخـراجية 
%. 6.56، بنسبة ارتفاع قدرها (نهائي)2022خالل شهر مايو 112مقابل ( أولي)119.38

االقتصاد المصريمؤشرات
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قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار

عائدات هيئة قناة السويس
هر أعلن الفري  أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات المالحة بقناة السويس خالل ش

ماليـين دوالر 704، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 2022يوليو 
سفينة خالل 1670سفينة من االتجاهين مقابل عبور 2103وأعلى معدل عبور شهري، حيث شهدت عبور 

، كما بلغ إجمـالي الحمـوالت الصـافية %25.9سفينة بنسبة زيادة قدرها 433بفارق 2021شهر يوليو 
مليون طن بنسـبة زيـادة 19.3بفارق 2021مليون طن خالل شهر يوليو 105.8مليون طن مقابل 125.1
%.18.2بلغت 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
مليون طن 2.5أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن مصر حققت فائضا قدره 

وبلغ حجم إنتـا  الغـاز الطبيعـي خـالل . 2022من الغاز الطبيعي خالل النصف األول من العام الحالي 
مليـون 22.4مليون طن، فيما بلغ حجم االستهالك 25، ما يقارب 2022الفترة بين شهري يناير ويونيو 
مليـارات 5وارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى . طن خالل الفترة ذاتها من العام
، 2021مليون دوالر خالل نفس الفتـرة مـن عـام 983.7، مقابل 2022دوالر خالل النصف األول من عام 

%.412.7بنسبة ارتفاع قدرها 
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قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار يبنك االستثمار القوم

االقتصاد المصريمؤشرات

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

، 2022عن شهر يونيو %( 0.9)، مسجاًل بذلك ارتفاعًا قدره 2022نقطة لشهر يوليو ( 131.0)الجمهورية بلغ 
، مجموعـة األلبـان %(1.0)وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع الرتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 

، %(3.3)، مجموعـة الـدخان بنسـبة %(7.5)، مجموعة الفاكهة بنسبة %(5.2)والجبن والبيض بنسبة 
، مجموعة المنف  على النقل الخاص بنسبة %(1.0)مجموعة المنتجات واالجهزة والمعدات الطبية بنسبة 

،  هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعـة الخضـروات %(6.4)، مجموعة خدمات النقل بنسبة %(9.0)
%(. 10.8-)بنسبة 

األسعار المحليةمؤشرات 2-

الكهرباء المولدة والمستخدمة
، ووصـلت كميـة 2021مقارنة بـشهر مـايو 2022ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في مايو 

، وسـجلت كميـة 2021في مـايو 18.3مقارنة بـ ( س.و.جيجا)17.7لنحو 2022الكهرباء المولدة في مايو 
، 2022فـي مـايو ( س.و.جيجا)12.9مقارنة بنحو 2021في مايو ( س.و.جيجا)12.9الكهرباء المستخدمة 

. وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
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ينالقطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلك
ية أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهور

. لنفس الشهـر من العام الساب %( 6.1)مقابل 2022لشهر يوليو %( 14.6)سجل نحو 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
لشهر % 2.2أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين بلغ 

.2022عن شهر أبريل % 2.4، مسجًلا بذلك ارتفاًعا قدره 2022مايو 
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أسعار أهم السلع الغذائية
شهر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات ال
لتـي الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهـذه األسـعار، وا

أو أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقـري
هر الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجا  البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فـي شـ

. عن سعره في نفس الشهر من العام الساب 2022يوليو 

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

.لنفس الشهـر من العام الساب ، علي أساس سنوي%( 22.9)مقابل 2022لشهر مايو %( 32.4)سجل نحو 
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عجز الميزان التجاري

د أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قيـمة العجـز في الميـزان التجاري قـ
مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العـام 4.06مقابل 2022مليــار دوالر خـــالل شهر مايو 2.61بلغت 

%. 35.8السابـ  بنسبــة انخفاض قدرها 

القطاع الخارجيمؤشرات -3

ميزان المعامالت الجارية

ى أعلن البنك المركزي، انه لم يتغير العجز في حساب المعامالت الجارية خالل الفترة من يوليو وحتـ
مليار دوالر، رغم زيـادة عجـز الميـزان 13.6، حيث سجل العجز نحو 21/2022مارس من العام المالي 
وأن الزيادة في عجز الميزان التجـاري كانـت نتيجـة زيـادة . مليارات دوالر3التجاري السلعي بمقدار 

مليـار دوالر مقارنـة بـالفترة 14.9بنحو ( بترولية وغير بترولية)المدفوعات عن الواردات السلعية 
.المناظرة من العام المالي الساب 
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الواردات من أهم السلع

2022مليـار دوالر خـالل شـهر مـايو 6.62٪ حيـث بلغـت 11.1بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 
مليار دوالر لنفس الشهر من العام الساب  ويرجـــع ذلـك إلى انخفـاض قيمـــة 7.45مقابـــل 

٪، ولدائن 24.2٪، ومنتجات البترول بنسبة 9.2بترول خام بنسبــة : )واردات بعض السلــع وأهمهـا
(. ٪17.4٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.0بأشكالها األولية بنسبــة 

الصادرات من أهم السلع

2022مليــار دوالر خالل شهــر مـايو 4.01٪ حيث بلغـت 18.3ارتفعت قيمة الصــادرات بنسبـة 
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابـ ، ويرجــع ذلك الرتفاع قيمـة صـــادرات 3.39مقابل 

٪، وبتـرول خـام 44.1منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسـال بنسـبة : )بعض السلع وأهــمها
(.٪48.1٪، ومالبس جاهزة بنسبـة 33.9٪، وأسمدة بنسبة 30.7بنسبة 
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي

ل كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خال
تريليون جنيه في 6.611لتبلغ نحو % 23.4تريليون جنيه، وبنسبة 1.255بمقدار 21/2022العام المالي 
مليـار جنيـه بمعـدل 965.2وانعكست تلك الزيادة على نمو أشباه النقود بمقدار .  2022نهاية يونيو 

%.23.1مليار جنيه بمعدل 289.8، والمعروض النقدي بمقدار 23.5%

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية

الف بخـ)كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي 
تريليون جنيه بنهاية يونيو 7.372، لتسجل %14.29بمعدل 2022خالل النصف األول من ( البنك المركزي

حيـث ارتفـع إجمـالي الودائـع الحكوميـة . 2021تريليون جنيه بنهاية ديسـمبر 6.451، مقابل 2022
خالل النصف األول من العـام الجـاري، لتسـجل % 14.95بالعملتين المحلية واألجنبية بمعدل نمو بلغ 

.2021تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 1.300، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية يونيو 1.494
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وك التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البن
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعمالء البنوك بخالف البنـك المركـزي

تريليون 3.438تريليون جنيه مقابل 3.490مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 52بنحو 2022ارتفع خالل يونيو 
868.5تريليون جنيه، منهـا 1.302وأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ . جنيه في مايو الساب  له

مليار جنيه بالعملة األجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير 434.05مليار جنيه بالعملة المحلية، نحو 
.تريليون جنيه بالعملة المحلية1.923تريليون جنيه، منها 2.187الحكومية ليصل إلى 

صافي االحتياطيات الدولية 

مليار دوالر في نهايـة يوليـو 33.143صرح البنك المركزي إن احتياطي النقد األجنبي لمصر تراجع لنحو 
وكان احتياطي النقد األجنبي لمصر قـد تراجـع . 2022مليار دوالر في نهاية يونيو 33.376مقابل 2022

مليـار دوالر خـالل العـام 7.2ليصل مجموع خسارته إلى نحو 2022مليار دوالر خالل يونيو 2.12بقيمة 
، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة أوكرانيا على االقتصاد العالمي والمحلي والتي اسـتدعت21/2022المالي 

.استخدام جزء من هذا االحتياطي خاصة في الشهور األربعة األخيرة من هذا العام
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
وم قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اإلبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهـا يـ

لسعر العمليـة الرئيسـية % 11،75لإلقراض، و% 12.25لإليداع، و% 11.25عند 2022سبتمبر 22الخميس 
،  كما قرر البنك المركـزي المصـري %11.75للبنك المركزي، وكذا اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند 

% 18صبح زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لت
.، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي%14بدال من 

الدين الخارجي

مليـار دوالر 157.801وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 
مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من نفس 145.529مقابل 21/2022بنهاية الربع الثالث من العام المالي 

، حيث قامـت مصـر 21/2022أشهر من العام المالي 9مليار دوالر في أول 19.9العام المالي، بزيادة نحو 
أشهر للعام المالي نفسه كمدفوعات عن خدمة الـدين الخـارجي، 9مليار دوالر خالل أول 20بسداد نحو 

(.مليار دوالر للفوائد3.3مليار دوالر ألقساط الدين الخارجي، ونحو 16.6منها نحو )
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مؤشرات البورصة المصرية
مقارنة بالشهر 2022سجلت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خالل تعامالت شهر يوليو

9467.08عند 30وأغل  مؤشر إيجي اكس . مليار جنيه11.5الساب  عليه، وربح رأسمالها السوقي نحو
، مغلقا %8.55صعودا بنسبة EWI EGX70بينما سجل مؤشر %. 2.62نقطة، مسجال ارتفاعا بنحو 

مليـار 621.9مليار جنيه، مقابل 633.4وبلغ إجمالي القيمة السوقية . نقطة1868.30الفترة عند 
2022كما بلغ إجمالي قيمة التداول خالل يوليـو. مليار جنيه11.5، بارتفاع 2022جنيه بنهاية يونيو

.ألف عملية532مليون ورقة منفذة على 6.634مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 39.8نحو 

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

، بانخفاض نحو 2021مليار جنيه خالل يوليو23.5مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر يوليو12.2لنحو 
.مليار جنيه13.1قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في يونيو 11.3



قطاع االستثمار والموارد
الدعم الفني لالستثمار يبنك االستثمار القوم

13
االقتصاد المصريمؤشرات

تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

، عن وصـول 2022أغسطس 11أعلنت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم 
يومـا؛ 170ألف نسمة خالل 750ألف نسمة، بزيادة قدرها 750مليون و103عدد سكان مصر بالداخل لنحو 
وأشار جهاز اإلحصـاء إلـى أن . 2022فبراير 22مليون نسمة بالداخل في 103حيث سجل عدد سكان مصر 

61، أي خـالل 2022أبريـل 24مليون بالداخل في يوم 103مصر سجلت الربع مليون نسمة األول بعد الـ 
2022يونيو 22ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 250مليون و103يوما، ليصبح عدد سكان مصر 

.يوما50يوم، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خالل 59أي خالل 

السكان وقوة العمل: ثانيا

معدل البطالة

-ابريـل)أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني 
من إجمالي قـــوة العمـــل وهو نفس المعـدل % 7،2، حيث بلغ معدل البطالة 2022لعام ( يونية

مليـون فـرد 29،985، سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 2022في الربع الساب  من عام 
، وقد بلغت قوة العمل فـي %0.3مليون فرد خالل الربع الساب  بنسبة ارتفاع مقدارها 29،895مقابل 
أما على مستوى النوع فقـد بلـغ . مليون فرد16،794مليون فرد بينما بلغت في الريف 13،191الحضر 

.مليون فرد5،134مليون فرد بينما بلغت لإلناث نحو 24،850حجم قوة العمل للذكور نحو 



مؤشرات
االقتصاد المصري

ك هذه النشرة دوريًا عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسـتثمار والمـوارد ببنـتصدر •
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 التفسـيرات  أو ارراء الـواردة بهـا ويسـمح بنشـر وال •

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


