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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

موو أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، أن االقتصاد المصري استطاع تحقيق معدالت ن
، فقد شهد االقتصاد المصري معدل نموو بلو  21/2022مرتفعة فاقت التوقعات خالل السنة المالية 

٪ في العام السابق، حيث نما االقتصاد بشكل أسرع مموا 3.3، مقابل 2022/ 21المالية ٪ في السنة 6.6
٪، وايضا أعلى من توقعات صوندوق النقود 6.2٪، 6كانت تتوقعه الحكومة، حيث توقعت في البداية 

، وهذا النمو كان مودفوعا  بالقطاعوات 2008كما يمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام . ٪5.9الدولي عند 
(. ٪11.7)، قناة السويس (٪16.3)الرئيسية وعلى رأسها قطاع االتصاالت 

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

( أولوي)2022خالل شهر أغسوطس 116.31ليبل  % 13.01بنسبة ( بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)
(. نهائي)2022خالل يوليو 102.92مقابل 

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 منحني عائودات قنواة 

ارتفاًعا متوالًيا غير مسبوق؛ حيث قفز إلوى 2022السويس شهد منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر 
، مقارنة بنظيرتها والتي بلغت %24بنسبة زيادة نحو 2022مليار دوالر في الشهور التسعة األولى من 5.8
.2021مليار دوالر في الشهور التسعة األولى من 4.7نحو 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، عن ارتفواع االسوتهالك المحلوي مون البتورول والغواز 

، "بيانوات أوليوة"2022مليون طن في شهر أغسوطس 7.054الطبيعي، حيث بل  حجم االستهالك نحو 
، بينما انخفض اإلنتوا  مون البتورول والغواز 2021مليون طن في شهر أغسطس 6.812مقارنة بنحو 

مليون طن في نفس الشوهر 7.024، مقابل 2022مليون طن في أغسطس 6.656الطبيعي ليصل لنحو 
.2021عام 
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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 المسوتهلكين إلجمو

عون شوهر %( 1.6)، مسوجال  بوذلك ارتفاعوا  قودره 2022نقطة لشهر سبتمبر ( 133.8)الجمهورية بل  
ترجع أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحووم والودواجن بنسوبة . 2022أغسطس 

، مجموعوة %(6.2)، مجموعة الخضروات بنسبة %(4.4)، مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة %(1.8)
، %(3.7)، مجموعة السلع والخدمات المسوتخدمة فوي صويانة المنوزل بنسوبة %(3.5)الدخان بنسبة 

، مجموعة خدمات المستشوفيات بنسوبة %(1.3)مجموعة المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية بنسبة 
%(. 4.5)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة %(4.5)

األسعار المحليةمؤشرات 2-

الكهرباء المولدة والمستخدمة
، ووصلت كميوة 2021مقارنة بوشهر يوليو 2022ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في يوليو 

، 2021فوي يوليوو ( س.و.جيجا)20.8مقارنة بو ( س.و.جيجا)21.4لنحو 2022الكهرباء المولدة في يوليو 
في ( س.و.جيجا)14.9مقارنة بنحو 2021في يوليو ( س.و.جيجا)14.4وسجلت كمية الكهرباء المستخدمة 

. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2022يوليو 
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ينالقطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلك
ة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهوريو

. لنفس الشهر من العام السابق%( 8.0)، مقابل 2022لشهر سبتمبر %( 15.3)سجل 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
% 1.7-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجوين بلو  

.2022عن شهر يونيو % 3.9، مسجل ا انخفاضا قدره 2022لشهر يوليو 
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أسعار أهم السلع الغذائية
شهر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات ال
لتوي الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهوذه األسوعار، وا

أو أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقوري
هر الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجا  البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فوي شو

. عن سعره في نفس الشهر من العام السابق2022سبتمبر 

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

لنفس الشهور من العوام السوابق، علوى أسواس %( 17.1)مقابل 2022لشهر يوليو %( 27.7)سجل نحو 
.سنوي
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عجز الميزان التجاري

د أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قيومة العجوز في الميوزان التجاري قو
مليوار دوالر لنفوس الشهر مون العوام 3.7مقابل 2022مليووار دوالر خوووالل شهر يوليو 2.7بلغت 

%. 28.7السابوق بنسبووة انخفاض قدرها 

القطاع الخارجيمؤشرات -3

ميزان المعامالت الجارية
ى أعلن البنك المركزي، انه لم يتغير العجز في حساب المعامالت الجارية خالل الفترة من يوليو وحتو

مليار دوالر، رغم الزيادة عجوز الميوزان 13.6، حيث سجل العجز نحو 21/2022مارس من العام المالي 
وأن الزيادة في عجز الميزان التجواري كانوت نتيجوة زيوادة . مليارات دوالر3التجاري السلعي بمقدار 

مليوار دوالر مقارنوة بوالفترة 14.9بنحو ( بترولية وغير بترولية)المدفوعات عن الواردات السلعية 
.المناظرة من العام المالي السابق
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الواردات من أهم السلع

6.82مقابل 2022مليار دوالر خالل شهر يوليو 5.81٪، حيث بلغت 14.8انخفضت قيمة الواردات بنسبة 
مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلوك النخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهووا 

٪، البتورول الخوام 24.1٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسوبة 13.3مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 
%.33.5٪، فول صويا بنسبه 40.0بنسبة 

الصادرات من أهم السلع

2022مليوار دوالر خوالل شهوور يوليوو 3.13حيث بلغوت % 2.2ارتفعت قيموة الصادرات بنسبوة 
مليار دوالر لنفس الشهر مون العام السابوق، ويرجع ذلك الى ارتفاع قيمة الصوادرات 3.07مقابوول 

٪، لدائن بأشكالها األوليوة 6.7٪، أسمدة بنسبة 89.4بعض السولع وأهمها منتجات البترول بنسبة 
. ٪11.4٪، الفواكه الطازجة بنسبووة 3.4بنسبة 
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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 زيوادة 23.9مليار جنيه لترتفع بنحو 133.7بلغت نحو22/2023العام المالي 
اع مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، ومن أهم البنود التي ساهمت في هذا خالل الفترة، ارتف

مليوار 36.8لتسوجل % 20.7مليار جنيه بنسبة زيادة 6.3المتحصالت الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 
مليار جنيوه، 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 الفتورة مون يوليوو إلوى 161.6حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغت 
مقارنة بنفس الفتورة % 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

نحو كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية ليبل 
مليار جنيوه، وبمعودل زيوادة 193.9، مسجال زيادة قدرها 2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس 6.808
وانعكست تلك الزيادة على نموو . 22/2023أغسطس من العام المالي / خالل الفترة من يوليو% 2.9

مليار جنيه بمعدل 67.9، والمعروض النقدي بمقدار%2.5مليار جنيه بمعدل 126.0أشباه النقود بمقدار
4.4.%
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وك التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البن
ن كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع التسوهيالت االئتمانيوة الممنوحوة مو

تريليوون جنيوه بنهايوة 3.099، مقابول 2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس 3.644البنوك لتسجل 
تريليون جنيه، بينما سجلت الغير حكوميوة 1.383، أن التسهيالت الحكومية ارتفعت إلى 2021ديسمبر 
تريليون جنيه بالعملوة المحليوة 1.987تريليون جنيه، وانقسمت التسهيالت لغير الحكومة إلى 2.260

. مليار جنيه بالعمالت األجنبية273.07و

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية

هاية أعلن البنك المركزي في نشرته اإلحصائية الشهرية، عن ارتفاع ودائع العمالء بالجهاز المصرفي بن
تريليون جنيوه 7.490تريليون جنيه مقابل 7.648مليار جنيه، لتسجل 158بنحو 2022شهر أغسطس 

2022تريليون جنيه بنهايوة أغسوطس 1.589حيث ارتفعت الودائع الحكومية لتبل  . 2022في يوليو 
اية وأن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنه. تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له1.539مقابل 

.تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له5.951تريليون جنيه مقابل 6.058أغسطس الماضي لتبل  
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض

رفع سعري عائد اإليداع 2022أكتوبر 27قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها االستثنائي الخميس 
، %13.25نقطة أساس ليسجل 200واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 

نقطة أساس ليصل الوي 200كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع .  على الترتيب% 13،75% 14.25و
، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن 13.75%

جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضوخمية واألثوار الثانويوة لصودمات 
.العرض

صافي االحتياطيات الدولية 

مليون دوالر خالل شهر 56صرح البنك المركزي المصري، عن زيادة رصيد احتياطي النقد األجنبي بقيمة 
في نهاية 33.142مليار دوالر، بينما قد بل  حوالي 33.198، ليرتفع لنحو 2022سبتمبر ألول مرة منذ مايو 

، شهر أغسطس السابق، وتعد الوظيفة األساسية لالحتياطي من النقد األجنبي لود  البنوك المركوزي
بمكوناته من الذهب والعمالت الدولية المختلفة، هي توفير السلع األساسية وسداد أقسواط وفوائود
ت الديون الخارجية، ومواجهة األزمات االقتصادية، في الظروف االستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعا

.المدرة للعملة الصعبة
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مؤشرات البورصة المصرية
، الصوعود 2022أنهت البورصة المصرية، تعامالت جلسة يوم الخميس، آخر جلسات شوهر سوبتمبر

مال بشكل جماعي مدفوعا  باالرتفاعات التي سجلتها بعض األسهم الكبر  والقيادية، وحقق رأس ال
5.6السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، في ختام تعامالت اليوم مكاسب قودرها 

مليار جنيه وسوط توجوه شورائي مون المتعواملين 688،087مليار، لتغلق الجلسة عند مستو  
سهًما مقيدة بالبورصة صوعوًدا 30المصريين، وسجل المؤشر الرئيسي للجلسة المحدد النسبي ألكبر 

.»EGX 70»و »EGX100»في ختام تعامالت اليوم، وارتفع أيًضا مؤشرا 

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

، بانخفواض 2021مليار جنيه خالل سبتمبر30مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر سبتمبر 25.5لنحو 
.مليار جنيه32.2قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في أغسطس 4.5نحو 
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تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

، ارتفواع عودد 2022أكتووبر 1أعلنت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم 
ماليين نسمة، وأن زيادة سكانية تحققت في مصر قدرها مليون نسمة خوالل 104السكان في مصر إلى 

وتحتول . ثانية تقريًبوا19يومًيا مما يعني أن الزيادة السكانية بمعدل فرد كل 11شهور و7يوًما أي 221
يث مصر المركز األول بين الدول العربية والثالث بين الدول األفريقية والرابع عشر بين دول العالم من ح

.عدد السكان

السكان وقوة العمل: ثانيا

معدل البطالة

عن ارتفاع معدل 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 بلغوت لننواث 25،321فرد، أما على مستو  النوع فقد بل  حجم قوة العمل 

ألف مشتغل خوالل الربوع 180مليون فرد، ويرجع سبب ذلك الرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 4،943
ألف متعطل، ما أد  إلوى زيوادة قووة العمول 99الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 

.ألف فرد( 279)بمقدار 



مؤشرات
االقتصاد المصري

ك هذه النشرة دوريا  عن اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بقطاع االسوتثمار والمووارد ببنوتصدر •
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 تحتوتتحر  •

.النشرة
يعتبر بنك االستثمار القومي مسئوال  عن أي من التفسويرات  أو ارراء الوواردة بهوا ويسومح بنشور وال •

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


