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ات االقتصاد الكل    أوال: مؤشر

1-   
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 معدل نمو الناتج المحل  اإلجمال  

اعتبو را مون الناوأل ا ون مون  نموو اققتاو د الماور  توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن يتحسن

اللق حو ت بنا يوآ العو م الحو ليل وبلوك بعود أن ترالوع معودن النموو  لو  علو  للييوآ امو ن طور   الع م المقبن

المزيود موون  نموو اققتاو د الماور  أن يشواد كمو  توقوع اي و ل 2020-2019فوي السونآ الم ليوآ  3.6%

 %5 لياون الوي قبون أن يتعو ف  بقوو   %2.5 لنحوو 2021-2020الترالع لولن السونآ الم ليوآ الح ليوآ 
عل  المدى المتوسطل وبلك بي ن التزام السلط ت ب إلاولح ت اققتاو ديآ واسوتمرار دعوم اوندوق النقود 

 .الدولي
 

 

  نمو الناتج المحل  بسعر 
 
 )نقطة مئوية(السوق اسهامات بنود االنفاق ف

 19/2020 ع م الم ليالإللم لي للن الن تج المحلي ا ارتي عأظارت أحدث المؤشرات عن وزار  التلطيط 
واابح ل 2014وحتي2011اليتر  من للن  %2.3بنحو  مق رنآ %3.6 ليسلن معدن نمو مبدئي

 19/2020والل ص أهم القط ع ت مس همآ في نمو الن تج المحلي اإللم لي للن ع م  اقستالك الع م
نقطآ مئويآ في الع م الس بقل  1.1مق رنآ بمس همآ  19/2020نقطآ مئويآ للن ع م  6.5ليس هم  بنسبآ 
ـ كم  س همت ا م رات ل مم  عوض اقنلي ض في اقستثنقطآ مئويآ 0.8لا درات مس همآ  يل بيآ في النمو ب

 .19/2020نقطآ مئويآ للن ع م  3.7والتي س همت في النمو بمعدن سلبي بلغ 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/672716/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/672716/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#bodykeywords
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  اإلجمال   المحل   الناتجنصيب الفرد من 

لع م للمحلي اإللم لي نايب اليرد من الن تج اارتي ع عن  وزار  الم ليآ في التقرير الم لي الشار  تأعلن
ً لنيه  ألأل 57.8 لنحو 2019/2020الم لي  ألأل لنيه عن الع م الم  ي  53.8بنحو مق رنآ سنوي 

 .%7.6ل وبنسبآ زي د  بلغت نحو 18/2019
 

 

 عائدات هيئة قناة السويس

ل 2020مليون دوقر للن أكتوبر  490.2زي د   يرادات القن   لتان  ل   لقن   السويس أعلن رئيس هيئآ

تدريلي ً  القن   نمواً شادت حركآ الملحآ في  وقد .2020مليون دوقر للن سبتمبر  470.7بـــ مق رنآ 

 في اليتر  من )يوليو  ل  سبتمبر(ل حيث أظارت  حا ئي ت 2020في أعداد وحموقت السين ب لربع الث لث 

سيينآ للن  1512سيينآ  ل   1424الملحآ ب لقن   ارتي ع أعداد السين الع بر  للن شار يوليو من 

 89.4الحموقت الع بر  للقن   من كم  زادت ل سيينآ للن شار سبتمبر 1538شار أغسطسل لتان  ل  

مليون طن للن  95.8مليون طن للن شار أغسطسل لتان  ل   95.1مليون طن للن شار يوليو  ل  

 .شار سبتمبر

 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3.aspx
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ات األسعار المحلية -2  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

سلن معدن الت ـلم السنو  إللم لي وفق  إلحا ئي ت اللا ز المركز  للتعبئآ الع مآ واقحا ءل 

الرقم القي سي  وبلغ لالس بقلنيس الشاـر من الع م  %2.4مق بن  2020لشار أكتوبر  %4.6اللماوريآ 

ل مسللً 2020نقطآ لشار أكتوبر  109.9” الت لم ” الع م  سع ر المستالكين إللم لي اللماوريآ 

 .2020عن شار سبتمبر  %2.3ارتي ع ً قدره 

 

 
  معدل التضخم 

 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

رتي ع أسع ر ملموعآ التعليم الث نو  الع م ارتي ع الرقم القي سي  سع ر المستالكين قأهم أسب ب وترلع 

ل ملموعآ التعليم %20.1بنسبآ  ل ملموعآ التعليم قبن اقبتدائي والتعليم ا س سي%56.6واليني بنسبآ 

ل ملموعآ الل روات %12.3ل ملموعآ التعليم بعد الث نو  الع م واليني بنسبآ %13.2الع لي بنسبآ 

ل %0.7 لموعآ السلع واللدم ت المستلدمآ في اي نآ المنزن بنسبآكم  ارتيعت أسع ر مل % 7.0 بنسبآ

ل ملموعآ الاحأل والكتب وا دوات الكت بيآ %0.6ملموعآ لدم ت مر   والعي دات الل رليآ بنسبآ 

 .%0.6 ل ملموعآ العن يآ الشلايآ بنسبآ%13.5ل ملموعآ لدم ت الين دق بنسبآ %4.2بنسبآ 
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 المنتجي   معدل التضخم وفقا ألسعار 

اللا ز المركز  للتعبئآ الع مآ واإلحا ءل  ن تداعي ت ل ئحآ كورون  عل  معدن الت لم السنو   ار 

اد شل حيث عل  معدن التغير السنو   سع ر المنتلين هبأثر  با م  قورن يعد محدوداً  سع ر المستالكين 

مسلل معدن ترالع 2020 (ن)فبراير: أبريتغير أسع ر المنتلين انلي    مستمرا للن اليتر  من  معدن

نلي ض أسع ر الملموع ت السلعيآ المنتلآ ب لنش ط ويعود بلك قل في نا يآ اليتر  %18.8سنو  بلغ 

  .%8.1ولدم ت الغباء واإلق مآ بنسبآ  %67.7وا نشطآ اقستلراليآ بنسبآ  %4.5الزراعي بنسبآ 

 

  معدل التضخم 
 
 نتجي   الم ألسعار القطاعات المؤثرة ف

في شار  %6.9-نحو  معدن التغير السنو   سع ر المنتلــين سلنا ول  للييروسل  آبعد انحس ر المول

هبا الترالع  ل   يعودو.2020مق رنآ بشار  برين  %63.2ل بم  يعني ارتي ع بنحو 2020 سبتمبر

ئحآ تداعي ت ل ب لمولآ الث نيآ من واستغلن المح لرل متأثرا ا نشطآ اقستلراليآ كن من انلي ض أسع ر 

 .19يد فكو
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ات القطاع الخارج    -3  مؤشر

ان المعامالت الجاريةع  جز مي  

علز ميزان المع ملت الل ريآ للن الربع  قنلي ضأش رت البي ن ت الا در  عن البنك المركز  المار ل 

ملي ر دوقر في اليتر  المم ثلآ  4.6ملي ر دوقر مق بن  2.8ليسلن  2020/ 19الث لث من الع م الم لي 

ترالع العلز لتحسن علز الميزان التل ر  غير البترولي وارتي ع التحويلت  ويعودمن الع م الس بق عليهل 

 .الل ريآ بدون مق بنل ق سيم  تحويلت المغتربين

 

ان التجاري  عجز المي  

ل %20.5بنحو  الميزان التل ر  في العلز قيمآ كشأل اللا ز المركز  للتعبئآ واإلحا ء عن انلي ض

ملي ر دوقر لنيس الشار من الع م  3.80مق بن   ل2020أغسطسلن شار ل دوقر ملي ر 3.02ليبلغ 

 % 16.6ض قيمـآ الواردات بنسبآ  نلياومن أهم أسب ب ترالع العلز في الميزان التل ر ل  لالس بق

ملي ر دوقر لنيس الشار من الع م  5.91مق بن  2020أغسطسملي ر دوقر لـلن شار  4.93حيث بلغـت 

ملي ر دوقر لـلن شار  1.91حيث بلغـت  % 9.4بنسبآ  وانلي ت كبلك قيمآ الا دراتل الس بق

 . ملي ر دوقر لنيس الشار من الع م الس بق 2.11مق بن  2020أغسطس

 

https://akhbarak.net/tags/176279-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/180055-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2
https://akhbarak.net/tags/47074-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://akhbarak.net/tags/168588-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://akhbarak.net/tags/168589-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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يبيةا  إليرادات الض 

من  يرادات الموازنآ الماريآ  %73.4أن حايلآ اإليرادات ال ريبيآ س همت بـ  لأعلنت وزار  الم ليآ

وبلغ  لم لي  يرادت مار للن اليتر  المبكور  ل 20/2021للن أون شارين من الع م الم لي الل ر  

نمو  ل ودعم تلك الزي د ملي ر لنيه 92.4ملي ر لنيهل ك ن نايب اإليرادات ال ريبيآ فيا   126 نحو

ملي ر  4.1ملي ر لنيهل وال رائب عل  السلع واللدم ت بـ  34لتسلن  %42.2رائب عل  الدلن بـ ال 

ملي ر لنيهل  33.6 ل   %26.7ملي ر لنيهل وارتيعت اإليرادات غير ال ريبيآ بـ  46.3لنيه لتان  ل  

ل و ارتي ع أرب   ا سام من الشرك ت الع مآ وشرك ت %7.2نتيلآ زي د  الحايلآ من عوائد الملكيآ بـ 

 .متنوعآقط ع ا عم ن الع مل و أرب   ا سام من الايئ ت اققتا ديآل وارتي ع الحايلآ من اإليرادات ال
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 خدمة الدين الحكوم  

للن  %3.7بنسبآ   لم لي ماروف ت لدمآ الدين الحكومي )الداللي والل رلي( للدولآ الماريآ ارتيعت

وتشمن ماروف ت لدمآ الدين  ملي ر لنيه 172.1ل لتسلن (2020أغسطس: 2020اليتر  )يوليو

بنسبآ   لم لي ا قس طفي حين انلي ت ل %9.3والتي أظارت ارتي ع  بنحو  الحكومي  لم لي اليوائد

( أغسطس –ل وفقً  لتقرير ا در عن وزار  الم ليآ عن اليتر  المبكور  )يوليو %0.8طيييآ بلغت نحو 

ملي ر لنيه ليوائد الدين  77.1ملي ر لنيهل توزعت بواقع  87.5وسلن  لم لي اليوائد المسدد   .2020

ملي ر لنيهل  84.6كم  سلن  لم لي ا قس ط المسدد   .الل رليملي ر لنيه ليوائد الدين  10.4الدالليل 

 .ملي ر لنيه أقس ًط  للدين الل رلي 7.6ملي ر لنيه أقس ًط  للدين الدالليل و 77.0توزعت بواقع 

 

 الدين الخارج   المضي

الرابع لع م للن الربع  ملي ر دوقر 12.2بنحو الدين الل رلي لماووووووور أعلن البنك المركز  عن ارتي ع 

يآ  111.3مقو بون  2020مليو ر دوقر بناو يوآ يونيو  123.5 ليبلغ نحول 2020/ 19 مليو ر دوقر بناو 

 2020دوقًرا بنا يآ يونيو  1140.3ارتيع ناووووووويب اليرد من الدين الل رلي  ل  كم  ل 2020م رس 

 .2019دوقرا في يونيو 1013ل و2020في م رس دوقر  1027.6مق بن 
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

تريليون لنيه  4.683السيولآ المحليآ لتسلن نحو  ارتي ع للبنك المركز  المار ل بي ن ت حديثآ تأو ح

ملي ر 56.46الس بق عليه بزي د  قدره   يوليوتريليون لنيه بنا يآ  4.628ل مق بن 2020أغسطسبنا يآ 

مق بن  2020أغسطستريليون لنيه بنا يآ  3.561نتيلآ زي د  أشب ه النقود لتان  ل  بلك ل ء  للنيه

 تريليون 1.121المعروض النقد  ليان  ل   ل ترالعالس بق عليه يوليوتريليون لنيه بنا يآ  3.501

 .2020يوليولنيه بنا يآ  تريليون 1.125مق بن  أغسطسلنيه بنا يآ 

 

 مية وغي  الحكوميةنمو اجمال  الودائع الحكو 

 2020أعلن البنك المركز  المار ل عن ارتي ع ودائع العملء ب للا ز المارفي بنا يآ شار أغسطس 

ل 2020تريليون لنيه في يوليو  4.788تريليون لنيهل مق بن  4.898ملي رات لنيهل لتسلن  110بنحو 

لنيهل في حين بلغت الودائع ب لعملآ ملي ر  701ر7الودائع الحكوميآ ب لعملآ المحليآ نحو كم  سللت 

بنا يآ لنيه تريليون  4.088الحكوميآ سللت الودائع غير ل وملي ر لنيه 108ر2ا لنبيآ 

 .تريليون لنيه بنا يآ يوليو الس بق له 4ر010ل مق بن 2020أغسطس
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 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 

أراد  التسايلت اقئتم نيآ الممنوحآ  رتي عمركز  المار ل عن اكشأل أحدث تقرير ا در عن البنك ال

قفت   ل  زي د  حلم تلك  ل2020تريليون لنيه بنا يآ شار أغسطس  2.269لنحو )القروض( من البنوك 

هبا اقرتي ع ل وارلع %3.2بمعدن نمو  وأغسطسلملي ر لنيه للن شار  يوليو  69.4التسايلت بنحو 

بمعدن  لنيهلملي ر  42.8الممنوحآ من البنوك لغير الحكومآ بنحو  اقئتم نيآال  زي د  حلم التسايلت 

 .%4ملي ر لنيه بمعدن  26.6ل وارتي ع حلم التسايلت الممنوحآ للحكومآ بمقدار 2.8%

 

  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

 لم لي ا في اقحتي طي ت الدوليآ وأن ل نموهواان  ا لنبي ل أن اقحتي طيالبنك المركز  المار  أعلن

ملي ر دوقرل كم  أن  لم لي عدد شاور الواردات السلعيآ التي  39.2بلغ نحو  2020بنا يآ نوفمبر 

ملي ر  16أشارل في حين تم  ت حآ  7ل بلغ أكثر من 2020يغطيا  ا في اقحتي طي ت الدوليآ في سبتمبر 

  .مليون طن من القمح المحلي للن موسم التوريد المنق ي 3.5لنيه لتموين شراء 
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 تطور أسعار العائد للجنيه المضي

يض كن لل 2020 نوفمبر 12قررت للنآ السي سآ النقديـآ للبنك المركز  المار ل في التم عاـ  يـوم 

نقطآ أس س  50بواقع  من سعر ع ئد اإليداع واإلقراض لليلآ واحد  وسعر العمليآ الرئيسيآ للبنك المركز 

عل  الترتيبل كم  قرر ليض سعر  %8.75و %9.25و %8.25في الم ئآ ليان  ل   0.5أو بم  يع دن 

 .في الم ئآ 8.75في الم ئآ أي    ل   0.5اقئتم ن واللام بواقع 

  

 متوسط أسعار رصف العمالت

 2020أم م اللنيه عل  مدار شار أكتوبر وفقً  لبي ن ت البنك المركز  المار ل ترالعت العملآ ا مريكيآ 

 28قرشل بلغ متوسط سعر الدوقر أم م اللنيه في التع ملت البنكيآ ليوم ا ربع ء  5.17بنحو 

ا عند  2020اكتوبر وك نت رحلآ هبوط الدوقر ل لنيه للبيع 15.756لنيه للشراءل ونحو 15.656مستقرًّ

  .آ فيروس كورون أم م اللنيه المار  تسير بشكن ليد لوق أزم
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ات البورصة المضية   مؤشر

ل وهوت مؤشراتا  بشكن ملحوظل 2020ترالع أداء البوراآ الماريآ بشكن ملحوظل للن شار أكتوبر 

ملي ر لنيهل وكشأل التقرير  13.3بدعم من ال غوط البيعيآ للمستثمرينل وترالع رأس الم ن السوقي بنحو 

مليون لنيه للن للس ت  371.4مشتري ت المستثمرين العرب بلغت نحو الشار  للبوراآ الماريآل أن 

شار أكتوبر الل ر ل وبلك بعد استبع د الايق ت. بينم  ارتيعت مبيع ت المستثمرين ا ل نب  ل  ملي ر لنيه 

 .للن تع ملت الشار

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

 21.9قيمآ ا وراق المتداولآ المقيد  ب لبوراآ بدون ايق ت  ل ل ارتيعت البوراآ الماريآوفق  لتق رير 

ملي ر  7.5ل بزي د  قدره  2019أكتوبرملي ر لنيه للن  14.4مق بن  2020أكتوبرملي ر لنيه للن شار 

 ملي ر لنيه. 25.8قد بلغت  2020سبتمبرلنيه للن ع مل بينم  ك نت ا وراق الم ليآ في 
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 العملثانيا: السكان وقوة 

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

ل واون عدد 2020بدايآ أكتوبر في ب للا ز المركز  للتعبئآ الع مآ واقحا ء سللت الس عآ السك نيآ 

مليون نسمآ يوم الثلث ء  100وك ن عدد السك ن قد بلغ  مليون نسمآل 101 لنحو سك ن مار ب لدالن

 ونح أن عدد سك ن مار ب لدالن سلن ل والس عآ السك نيآ ب للا زوفق ً لم  أعلنته  11/2/2019الموافق 

ل وبحس ب الي رق بين هبا الت ريخ و علن لا ز اإلحا ء واون 2019يوليو  22مليون نسمآ بت ريخ  99

أي م فقطل وقد بلغ متوسط  205مليونل يظار أن مار شادت زي د  مليون نسمآ في  100عدد السك ن لـ

فرد كن دقيقآل وب لت لي  3.3فرد كن س عآل أ   201نسمآ أ   813اقأل و 4اليوميآ نحو الزي د  السك نيآ 

 . %1.78ث نيآ وبمعدن زي د  طبيعيآ  17.9فإن الوقت المستغرق لزي د  فرد هو 

 

 معدل البطالة

من  لم لي قو  العمن  %7.3 ل  البط لآ  معدن انلي ضأعلن اللا ز المركز  للتعبئآ الع مآ واإلحا ءل 

انليض ل كم  %2.3 بنحوفي الربع الث ني من نيس الع م  %9.6ل مق بن 2020من ع م  لث لثللن الربع ا

يرلع هبا الترالع  ل  عود  ا نشطآ اليوميآ ول 2019من ع م  ب لربع المم ثنق رنآ م %0.6بنسبآ 

المعت د  لطبيعتا  وبلك بعد التلييأل التدريلي للقرارات اقحترازيآ التي اتلبتا  الدولآ للحد من انتش ر 

 .فيروس كورون  المستلد للن الربع الس بق
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