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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

لمصر بترقية توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي” فيتش سوليوشنز“قامت مؤسسة 
سابًقا، مرجعة ذلك إلىى األداء القىوي % 3، مقارنة مع %3.4إلى ( 2023–2022)خالل العام المالي الحالي 

إلى أنه رغم ترقية التوقعىات مىازال هنىاك ” فيتش“وأشارت . غير المتوقع في الربع األول من العام
العام المىالي المنقضىي، % 6.6تباطؤا في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من مستويات 

ر سعر نتيجة ارتفاعات التضخم، والسياسة النقدية التشددية، ونقص العمالت األجنبية، وعدم استقرا
ميعها الصرف، فضال عن الخفض الكبير لإلنفاق الرأسمالي الحكومي، الفتة إلى أن تلك العوامل تمثل ج

. عبئا على االقتصاد خالل األرباع المقبلة

ليةالرقم القياسي للصناعات التحوي
تخراجية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالس

( أولىي)2022خالل شهر نىوفمبر 112.43ليبلغ % 2.24بنسبة ( بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)
(. نهائي)2022خالل أكتوبر 109.97مقابل 

االقتصاد المصريمؤشرات
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قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار

عائدات هيئة قناة السويس
تواصل إيرادات قناة السويس تسجيل معدالت قياسية جديدة، حيث كشفت بيانىات الجهىاز المركىزي 

مليار جنيىه فىي شىهر 18.2للتعبئة العامة واإلحصاء، عن تسجيل إجمالي إيرادات قناة السويس نحو 
. مليىار جنيىه17.3، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق لىه وكىان 2022ديسمبر 

مليارات 6مليون دوالر، مقابل 932مليارات و7بواقع 2022وقدرت عائدات قناة السويس العام الماضي 
، وفقا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كمىا توقىع العىام 2021دوالر العام السابق له 

.مليارات دوالر8المقبل تحقيق عائد يفوق 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
الحكوميىة، يىوم الثالثىاء " إيجىا "صرح رئيس الشركة المصىرية القابضىة للغىازات الطبيعيىة 

مليار قدم مكعبة يوميىا، 6.4، إن إنتاج الغاز في مصر سيظل مستقرا العام الحالي عند 2023فبراير14
ي لكن لدى مصر خطط طموحة للتنقيب في البحر، وأضاف انه لدينا حملة جيدة وطموحة جدا للحفر فى

بئرا استكشافية، معظمها في البحر، خالل السنة المالية 30حيث نعتزم حفر حوالي . 2025، 2024عامي 
.الحالية والمقبلة
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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 المسىتهلكين إلجمى

عىن شىهر %( 2.1)، مسجًلا بذلك ارتفاًعىا قىدره 2022نقطة لشهر ديسمبر ( 143.6)الجمهورية قد بلغ 
، حيث %4وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع، لزيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة . 2022نوفمبر 

% 5والحبىوب والخبىز بنسىبة % 6.4واأللبان والجبن والبيض بنسبة % 7.6زادت أسعار الفاكهة بنسبة 
وشىمل االرتفىاع قسىم %. 3.1واألسماك والمأكوالت البحريىة بنسىبة % 2.8واللحوم والدواجن بنسبة 

وقسىم % 1.6وقسىم المالبىس واألحذيىة بنسىبة % 0.2المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 
وقسم األثىا  والتجهيىزات والمعىدات المنزليىة % 0.5المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 

%.2.6والصيانة بنسبة 

األسعار المحليةمؤشرات 2-

الكهرباء المولدة والمستخدمة
، ووصلت كمية 2021مقارنة بىشهر أكتوبر2022ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في أكتوبر 

فىي أكتىوبر (  .و.جيجا)17.3مقارنة بىنحو (  .و.جيجا)18.1لنحو 2022الكهرباء المولدة في أكتوبر 
15.3مقارنىة بنحىو 2021فىي أكتىوبر (  .و.جيجىا)14.7، وسجلت كمية الكهرباء المسىتخدمة 2021
. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2022في أكتوبر (  .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 الجمهوريى

. لنفس الشهر من العام السابق%( 6.5)، مقابل 2022لشهر ديسمبر%( 21.9)سجل 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
لشىهر % 1أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين بلغ 

.2022عن شهر أكتوبر % 1.8، مسجًلا انخفاضا بنحو 2022نوفمبر 
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أسعار أهم السلع الغذائية
شهر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات ال
لتىي الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهىذه األسىعار، وا
أو أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقىري
هر الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فىي شى

. عن سعره في نفس الشهر من العام السابق2022نوفمبر 

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

لنفس الشهىر من العام السىابق، علىى أسىا  %( 24.1)مقابل 2022لشهر نوفمبر %( 20.4)سجل نحو 
.سنوي
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عجز الميزان التجاري

ري أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قيىمة العجىىز في الميىىىزان التجا
مليىار دوالر لنفىس الشىهر 2.95مقابل 2022مليىىار دوالر خىىىالل شهر أكتوبر 3.58قد بىلغىىت 

%. 21.1مىن العام السابىق بنسبىىة ارتفاع قدرها 

القطاع الخارجيمؤشرات -3

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

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

مليىار 16.6، ليسجل نحىو 2022-21خالل العام المالي % 10.2حساب المعامالت الجارية تراجع بنسبة 
كنتيجة أساسية للزيادة غير المسىبوقة فىي 2021-20مليار دوالر خالل العام المالي 18.4دوالر مقابل 

(.البترولية وغير البترولية)الصادرات السلعية 
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الواردات من أهم السلع
7.11، مقابل 2022مليار دوالر خالل شهىر أكتوبر 7.35حيث بلغت % 3.3ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلىك الرتفاع قيمىة واردات بعض السىلع وأهمهىا 
، بترول خام %6.9، ولدائن بأشكالها األولية بنسبة %96.0، والقمح بنسبة %104.6منتجات البترول بنسبة 

%.90.1بنسبة 

الصادرات من أهم السلع

، مقابل 2022مليار دوالر خالل شهىر أكتوبر3.77حيث بلغت % 9.4انخفضت قيمىة الصادرات بنسبة 
مليار دوالر لنفس الشهر مىن العىام السابىق، ويرجىع ذلك النخفاض قيمىة صىادرات بعض4.16

، والبتىرول الخىام بنسبىىة %39.8، واألسمدة بنسبة %25.6السىلىع أهمها منتجات البترول بنسبة 
%.1.0، واللدائن بأشكالهىا األولية بنسبة 45.4%
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اإليرادات الضريبية
توبر كشفت أحد  التقارير الصادرة عن وزارة المالية، أن اإليرادات الضريبية خالل الفترة من يوليو إلى أك

% 20مليار جنيه بنسبة زيىادة 49مليار جنيه لترتفع بنحو 294.1بلغت نحو 2023-22من العام المالي 
اع مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، ومن أهم البنود التي ساهمت في هذا خالل الفترة، ارتف

مليىار 87.6لتسجل % 19.5مليار جنيه بنسبة زيادة 14.3المتحصالت الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 
مليار جنيه، 49.9لتسجل % 27مليار جنيه بنسبة زيادة 10.6جنيه، ومن الضرائب علي الممتلكات  بنحو 

لتسجل % 17.2مليار جنيه بنسبة زيادة 20.8كما ارتفعت المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة بنحو 
. مليار جنيه141.6

العجز الكلي

مليار جنيه خالل الفترة من يوليو إلى أكتوبر 360.9حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغت 
مقارنة بنفس الفترة من العىام % 15.9مليار جنيه بنسبة نمو 49.6بزيادة 2023-22من العام المالي 

% 18.5من إجمالي اإليرادات، و% 81.5المالي السابق، واستحوذت المتحصالت من اإليرادات الضريبية بنحو 
. من اإليرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي

لنحىو M2كشفت أحد  بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السىيولة المحليىة 
، وسىجل 2022تريليون جنيه بنهاية سىبتمبر 6.949، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية أكتوبر7.182

تريليون جنيه ، كما سجل 1.685تريليون جنيه مقابل 1.662نحو 2022المعروض النقدي بنهاية أكتوبر 
مليىار 797.231مقابل 2022مليار جنيه بنهاية أكتوبر 806.991النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 

. 2022جنيه بنهاية سبتمبر
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وك التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البن
ممنوحة االئتمانية الالىتسهيالت كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع أرصىدة 

مليىار جنيىه خىالل 337.1بارتفاع بلغ ۲۰۲۲تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 3.902مىن الىبنىوك إلى 
، ويعزى االرتفاع لزيادة أرصدة التسىهيالت االئتمانيىة 2023-22أكتوبر من العام المالي / الفترة يوليو

، وأرصدة التسهيالت االئتمانية %7.7مليار جنيه بمعدل 170الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 
%.12.3مليار جنيه بمعدل 167.1الممنوحة 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 بنهايىة سىبتمبر 7.835، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية أكتوبر8.172لتسجل 

6.431تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 1.740وأن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية بقيمة 
. تريليون جنيه
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض
الموافىق  2023قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خالل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعىام 

بنسىبة 2022مرات خالل العام الماضىي 4، وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 2023فبراير2يوم 
، حيث رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 2022ديسمبر22في آخر اجتماع يوم % 3أخرها % 8

% 16،75، %17.25، و%16.25نقطة أسىا  ليسىجل 300وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
، لكىبح %16.75نقطة أسا  ليصىل الىي 300كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع .  على الترتيب

.جماح التضخم الناجمة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه

صافي االحتياطيات الدولية 

مليار دوالر أمريكي 33.532صرح البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي مصر من النقد األجنبي سجل 
مليون 121بارتفاع نحو . مليار دوالر خالل أكتوبر السابق له33.411، مقارنة بنحو 2022نوفمبر نهاية في 

دوالر على أسا  شهري، ويستهدف احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي، من الىذهب والعمىالت 
األجنبية، لتغطية الواردات من السلع األساسية، وسداد أقساط وفوائد الىديون الخارجيىة، ومواجهىة 

.األزمات االقتصادية، في الظروف االستثنائية
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مؤشرات البورصة المصرية
، نهايىة جلسىات 2022ديسمبر 29تنوعت أخبار البورصة المصرية خالل جلسة تداول يوم الخميس 

، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربيىة وأجنبيىة، 2022األسبوع، آخر جلسات عام 
961.222مليار جنيه ليغلق عند مسىتوى 2وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأ  المال السوقي 

من إجمالي التعامالت، بينما استحوذ األجانب على % 85.71مليار جنيه، وسجلت تعامالت المصريين 
من المعامالت في البورصة، % 34.05، واستحوذت المؤسسات على %9.46، والعرب على %4.83نسبة 

%.65.95وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد بنسبة 

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 
قات وفقا لتقارير البورصة المصرية، ارتفعت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صف

، بزيىادة 2021مليار جنيه خالل ديسمبر27.4مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر ديسمبر 49.3لنحو 
.مليار جنيه37.2قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في نوفمبر 21.9نحو 



قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار
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تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
الثاء أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن عدد سكان مصر حتى يوم الث

نسمة في 589ألفا و523ماليين و104نسمة، مقابل 801ألفا و630ماليين و104بلغ نحو 2023فبراير 28
803ألفىا و26نسمة خالل شهر واحد فقط، بما يعىادل 212آالف و107، بزيادة بلغت نحو 2023يناير 30

نسمة في الساعة الواحدة، وتقريبىا 159.5نسمة في اليوم الواحد، و829آالف و3نسمة في األسبوع، و
.مولود جديد في الدقيقة الواحدة2.6

السكان وقوة العمل: ثانيا

معدل البطالة
من % 7.4أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، عن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 

وبلغت قوة العمل في . في الربع السابق% 7.2، ارتفاعا من 2022إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 
مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد 16،864مليون فرد، فيما وصلت في الريف إلى 13،400الحضر نحو 

مليون فرد، ويرجع سبب ذلك 4،943مليون فرد للذكور بينما بلغت لإلنا  25،321بلغ حجم قوة العمل 
ألف مشتغل خالل الربع الحىالي عىن الربىع السىابق وارتفىاع 180الرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 

.ألف فرد( 279)ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 99المتعطلين بمقدار 



مؤشرات
االقتصاد المصري

ك هذه النشرة دوريًا عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسىتثمار والمىوارد ببنىتصدر •
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 التفسىيرات  أو ارراء الىواردة بهىا ويسىمح بنشىر وال •

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


