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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

بنحوو 22/2023أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 
رتفعة ، ما يمثل معدًلا ُمتحّفًظا ُمقارنة بتوّقعات الوُمؤّسسات الدولّية لالقتصاد الومصري الووُم5،5%

، ومون الوومقّدر أن %3.3والبالغ 20/2021، وكذلك ُمقارنًة بالومعّدل الومحّقق في عام %6التي ُتقاِرب 
تريليون جنيه باألسعار الجاريِة، بنسبة نمو 9.22َيِصَل الناتج الومحلي اإلجمالي في عام الخطة إلى نحو 

تريليون جنيه، كما ُيقوّدر النواتج الوومحلي باألسوعار 7.94عن ناِتج العام السابق والبالغ نحو % 16.1
.22/2023تريليون جنيه في عام الخطة 8.4الثابتة بنحو 

ليةالرقم القياسي للصناعات التحوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، انخفاض الورقم القيوواسي للوصناعووات التحويليوة 

109حيث بلوغ نحوو 2022عن شهور أبريل ( بدون الزيت الخام والمنتجووات البترولية)واالستخوراجية 
%. 8.7، بنسبة انخفاض قدرها (نهائي)2022خالل شهر مارس119.4مقابل ( أولي)

االقتصاد المصريمؤشرات
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قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار

عائدات هيئة قناة السويس
2022أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت خالل شهر موايو 

مليوون دوالر خوالل 657وأضاف، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى . أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
مقارنة بما كانت عليوه % 4.5وارتفعت بذلك إيرادات القناة خالل مايو بشكل شهري بنسبة . 2022مايو 

.مليون دوالر629عند 2022في أبريل 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض إنتاج البترول والغاز الطبيعوي فوي 

هر مليون طن إجمالي اإلنتاج المحلي لكل من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خالل شو6.6مصر إلى 
. ، مقارنًة بالشهر السابق له%3.9، بنسبة انخفاض تقدر بو2022أبريل 
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االقتصاد المصريمؤشرات

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

عن شوهر ابريول %( 0.9)، مسجاًل بذلك ارتفاعًا قدره 2022نقطة لشهر مايو ( 130.2)الجمهورية قد بلغ 
، مجموعوة %(10.9)، وترجع أهم أسباب الزيادة الرتفاع أسعار مجموعة الحبووب والخبوز بنسوبة . 2022

، مجموعة الفاكهة %(5.3)، مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة %(6.9)الزيوت والدهون بنسبة 
، مجموعة االيجوار المحتسول للمسوكن %(1.9)، مجموعة األلبان والجبن والبيض بنسبة %(2.3)بنسبة 
، مجموعة السلع %(26.1)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة %(0.7)بنسبة 

%(.3.2)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة %(2.3)والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 

األسعار المحليةمؤشرات 2-

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

، 2021فوي موارس ( س.و.جيجا)15.7مقارنة بو ( س.و.جيجا)16.5إلى 2022الكهرباء المولدة في مارس 
فوي موارس ( س.وات.جيجوا)12.6و2021في مارس ( س.و.جيجا)11.9وسجل كمية الكهرباء المستخدمة 

. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2022
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االقتصاد المصريمؤشرات

ينالقطاعات المؤثرة في معدل التضخم ألسعار المستهلك
ية أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن معدل التضوخم السنوي إلجمالي الجمهور

. لنفس الشهور من العام السابق%( 4.9)مقابل 2022لشهر مايو %( 15.3)سجل نحو 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
لشهر % 9.4أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجين بلغ 

.2022عن شهر فبراير % 2.7، مسجًلا بذلك ارتفاًعا قدره 2022مارس 
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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، ونسل 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 الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فوي شو

. عن سعره في نفس الشهر من العام السابق2022مايو 

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 العام السابق%( 18.3)مقابل 2022لشهر مارس %( 33.6)سجل نحو 
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عجز الميزان التجاري

مليار دوالر 2.26أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 
، %39.7بنسبة انخفاض قودرها 2021مليار دوالر لنفس الشهر من 3.74، مقابل 2022خالل شهر مارس 
. على أساس سنوي

القطاع الخارجيمؤشرات -3

الصادرات من أهم السلع

مليووار دوالر خوالل شهوور مووارس 5.48حيوث بلغوت % 44.1ارتفعت قيموة الصادرات بنسبوة 
مليار دوالر لنفس الشهر مون العام السابوق، ويرجوووع ذلوك الرتفواع قيمووة 3.81مقابل 2022

، %74.1، بتورول خوام بنسوبة %128.6منتجات البترول بنسبة: )صووادرات بعض السلع وأهوومها
%(. 47.0، مالبس جاهزة بنسبوة  %90.8أسمدة بنسبة 
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الواردات من أهم السلع
2022مليوار دوالر خووالل شوهر موارس  7.74٪ حيوث  بلغوت 2.6وارتفعت  قيمة الواردات بنسبة  

مليار  دوالر   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلوك إلوووى ارتفواع  قيموووة 7.55مقابووول 
٪، بووترول 144.9موواد اولية من حووديد أو صوولل بنسبوووة ) واردات  بعض السلووع وأهمهوا 

، بينما انخفضت  (٪7.2٪، ذرة بنسبة  6.9٪، لودائن بأشكوالها األولية  بنسبووة 174.0خووام بنسبة 
مقابول مثيلتها لنفس الشهر من العوام السابوووق 2022قيمة واردات بعض السلع خالل شهر مارس 

٪، 32.0٪، مووواد كيماوية عضويووة وغوير عضويوة بنسبووة  1.9قمووح بنسبوة : ) وأهمهووا
(.٪7.3٪، زيوت مكرره بنسبة 44.7سيووارات ركوووب بنسبة 

العجز الكلي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن االقتصاد المصري بات أكثر تماسًكا فوي مواجهوة التحوديات 
العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل اإليجابي المورن موع الصودمات الداخليوة والخارجيوة، وأن 
الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل االضطرابات االقتصادية العالمية الشديدة، ومن المتوقع تحقيوق

، ومعدل ديون أجهوزة %6.2مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى اإلجمالي إلى 91فائض أولي 
. 2022بنهاية العام المالي الحالي في يونيو % 85الموازنة إلى 
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اإليرادات الضريبية
-يوليوو)كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع اإليرادات الضريبية خالل الفترة مون 

مليار جنيه خالل نفس الفتورة 629مليار جنيه، مقابل 724.5لتسجل % 15.2بنسبة 2022/ 21( أبريل
% 18.4من العام المالي السابق، وتضمنت تلك اإليرادات نموا في الضرائل على القيمة المضافة بنسبة 

نموا في الضورائل % 6وما يقارب من 2022مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى إبريل من 352.9لتبلغ 
. مليار جنيه بنفس الفترة256.8على الدخل محققة 
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مؤشرات البورصة المصرية

، ليغلق رأس 2022مليار جنيه خالل تعامالت شهر مايو 49تكبدت البورصة المصرية خسائر تجاوزت الو 
مليوار 715.1مليار جنيه، مقارنة بوو665.9المال السوقي لألسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 

وتأتي هذه الخسائر بضغط التوترات واالضطرابات التي تفرضها طبيعة. 2022جنيه بنهاية شهر إبريل 
وعلوى . المرحلة االقتصادية الراهنة والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة الحتواء تفاقم معدالت التضوخم

هبوطوا EWI EGX70نقطة، بينما سجل مؤشر 10150عند 30صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي اكس 
. نقطة1744مغلقا الفترة عند 

األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 
ات وفقا لتقارير البورصة المصرية، انخفضت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بودون صوفق

، بانخفواض نحوو 2021مليار جنيه خالل موايو24.6مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر مايو13.3لنحو 
.مليار جنيه14.1قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في أبريل 11.3
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تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
ر كشفت الساعة السكانية المثبتة أعلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  أن عدد سوكان مصو

نسمة وكانت الساعة السكانية قود 9ألف و614ماليين و103بلغ 2022يوليو 18اليوم اإلثنين الموافق 
نسمة، اي 818ألف و583ماليين و103عدد السكان الذي بلغ 2022يوليو 14سجلت يوم الخميس الموافق 

/ طفول 7547طفل خالل خمسة أيام بمعودل 191ألف و30أن معدل الزيادة كما أوضحت الساعة بلغ 
ساعة، وأن محافظة القاهرة جواءت  / طفل 314يوم كما كشفت الساعة أن معدل الزيادة في المواليد 

مليون نسمة، تليهوا محافظوة 10.1في المركز األول من  حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو 
.مليون نسمة 9.3الجيزة بنحو 

السكان وقوة العمل: ثانيا

معدل البطالة
خالل الربع األول من % 0.2أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تراجع معدل البطالة بواقع 

في الربوع السوابق عون % 7.4، مقارنة بنحو 2022في الربع األول من عام % 7.2، حيث بلغ 2022عام 
، مع تقلبات 2020ظل معدل البطالة مستقرا إلى حد كبير منذ صيف عام . الفترة ذاتها من العام الماضي

في الربع الثواني مون % 9.6طفيفة فقط منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبا بنسبة 
. على خلفية اإلغالق واالضطراب االقتصادي الذي صاحل جائحة كورونا2020عام 



مؤشرات
االقتصاد المصري

ك هذه النشرة دوريًا 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 تحتوتتحرى •

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

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


