
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار القومي

 قطاع االستثمار والموارد
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ات االقتصاد الكل    أوال: مؤشر

1-   
ات االقتصاد الحقيق   مؤشر

 معدل نمو الناتج المحل  اإلجمال  

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن التقارير الدولية تشيد بالوضع االقتصااد  / أوضحت د
أن توقعااات بناا  ولمصاار والتوقعااات الدوليااة تتنبااا بتحساان المصشاارات االقتصااادية خااة، ال تاارة القادمااة  

وقعًا تحسن معدالت   مت2021ستاندرد تشارترد البريطاني  بان مصر ستكون األسرع تعافيًا اقتصاديًا في 
في تقريره إلا  إن مصار  البن  أشاركما النمو االقتصاد  في األسواق الناشئة في ظ، الرصية االقتصادية  

تعتبر الدولة الوحيدة عل  مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النماو الا   كانات عليا  ماا قبا، ال ائحاة 
ً  ااعااد ط يي %3.6إلاا   %5.5بشااك، سااريع باعتبااار أن الترا ااع ماان    متوقعًااا أن يعااود نمااو االقتصاااد ا

 .%5.5إل  نسبة  2021المصر  في 

 

 بسعر السوق اإلجمال   المحل   الناتج

المركز اإلعةمي لم لس الوزراء عن زيادة ح م الناتج المحلي اإل مالي )باألسعار ال ارية(  كشف تقرير 
  2018/2019تريليون  ني  عام  5.2تريليون  ني   مقارنة بـ  5.5مس ةً  2019/2020خة، عام 

 .2016/2017تريليون  ني  عام  3.4و
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 عائدات هيئة قناة السويس

حيث س لت خة، شهر نوفمبر من القناة زيادة معد، اإليرادات المحققة   قناة السويس علن رئيس هيئةأ

مليون  11.4ب ارق  2019نوفمبرمليون دوالر خة،  476.7 مقاب،مليون دوالر  488.1نحو  2020

إن حركة المةحة بالقناة منتظمة عل  الرغم من تداعيات أزمة   وأضاف  % 2.4دوالر بنسبة زيادة قدرها 

 2020  حيث س لت حركة المةحة بالقناة خة، شهر نوفمبر " COVID_19"  المست دفيروس كورونا 

  .ألف طن 200مليون و  100س ينة من االت اهين  بإ مالي حموالت صافية قدرها  1614عبور 

 
ات األسعار المحلية -2  مؤشر

 معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكي   

 إل مالي العام ألسعار المستهلكين القياسيللتعبئة العامة واإلحصاء أن الرقم  المركز أعلن ال هاز 

 .2020عن شهر أكتوبر  %1.1  مس ةً ارت اعاً قدره 2020نقطة لشهر نوفمبر  111.2ال مهورية بلغ 

لشهر  %2.7مقاب،  2020لشهر نوفمبر  %6.3ال مهورية  إل مالي السنو وس ، معد، التضـخم 

 .2019نوفمبر

 

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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  معدل التضخم 
 
 المستهلكي    ألسعار القطاعات المؤثرة ف

رت اع ال   يعود2020ارت اع الرقم القياسي ألسعار المستهلكين لشهر نوفمبرأهم أسباب ه ا  البيانوأر ع 

  وم موعة المةبس %0.6  وم موعة الحبوب والخبز بنسبة %25أسعار م موعة الخضروات بنسبة 

  وم موعة خدمات %0.5وم موعة خدمات مرض  العيادات الخار ية بنسبة   %2.7ال اهزة بنسبة 

  وم موعة الو بات ال اهزة بنسبة %1.3  وم موعة خدمات ال نادق بنسبة %0.4المستش يات بنسبة 

  وم موعة اللحوم والدوا ن بنسبة %4.6-  بالرغم من انخ اض أسعار م موعة ال اكهة بنسبة 0.5%

 .%0.6-ت خدمات الهاتف بنسبة   وم موعة معدا0.4%-

 
 أسعار أهم السلع الغذائية

هر ضوء بيانات الش فيللتعبئة العامة واإلحصاء  بورصة أسعار أهم السلع الغ ائية  المركز رصد ال هاز 

من السنة السابقة  ونسب التغير الشهرية والسنوية  الحاليوالشهر السابق والشهر المقاب، للشهر  الحالي

شهر  في ني   37.93 نحولـالبلد  ض متوسط سعر بيع كيلو د اج اانخ  أظهرت والتيله ه األسعار  

  بينما كان %0.4بنسبة انخ اض قدرها  2020 أكتوبرشهر  في ني   38.07  مقاب، 2020 نوفمبر

 .%1.0بنسبة انخ اض  2019 نوفمبرشهر  في ني   38.31متوسط سعر البيع 
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ات القطاع الخارج    -3  مؤشر

ان المعامالت الجاريةع  جز مي  

المعامةت ال ارية لمصر زاد ميزان أن الع ز في  المصر  البن  المركز  صادرة عن بيانات  أشارت

دوالر  مليار 10.9مقاب،  2020-2019مليار دوالر في السنة المالية الماضية  11.2بالمئة إل   2.75

خةف التوقعات التي أ معت عل  حدوث صدمة قوية لحساب المعامةت ال ارية وقد  اءت األرقام   قب، عام

في أغلب دو، العالم وليس في مصر فقط إال أن التحسن الملحوظ في الميزان الت ار  غير البترولي وارت اع 

 .مة عل  االقتصاد المصر التحويةت ال ارية بدون مقاب، قد ساهم في تخ يف حدة ه ه الصد

 

ان التجاري  عجز المي  

  %32.4بنحو  الميزان الت ار  في الع ز قيمة كشف ال هاز المركز  للتعبئة واإلحصاء عن انخ اض

  مليار دوالر لن س الشهر من العام السابق 4.0مقاب،    2020سبتمبرخة، شهر  دوالر مليار 2.7ليبلغ 

ارت اع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها اللدائن ومن أهم أسباب ترا ع الع ز في الميزان الت ار   

  وس اد %17.8  وع ائن ومحضرات غ ائية متنوعة بنسبة %15.2شكالها األولية  البةستي   بنسبة با

ارت عت قيمة واردات بعض    %4.9  باإلضافة إل  أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة %23.6وكليم بنسبة 

ويا بنسبة وفو، ص %5.4  وأ هزة تلي ونات لألفراد بنسبة %19.9السلع وأهمها سيارات ركوب بنسبة 

 .%166.1  باإلضافة إل  أ هزة أتوماتيكية لمعال ة المعلومات بنسبة 1.9%

 

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 إيرادات الموازنة المصرية  %73.3أن حصيلة اإليرادات الضريبية ساهمت بـ   أعلنت وزارة المالية

وبلغ إ مالي إيرادت مصر خة، ال ترة الم كورة   20/2021من العام المالي ال ار   الربع االو،خة، 

نمو    ودعم تل  الزيادةمليار  ني  150.2مليار  ني   كان نصيب اإليرادات الضريبية فيها  204.7 نحو

مليار  ني   1.5بـ  الممتلكاتمليار  ني   والضرائب عل   54.8لتس ،  %42.2الضرائب عل  الدخ، بـ 

  .مليار  ني  12.6لتص، إل  
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 خدمة الدين الحكوم  

إ مالي مصروفات  انخ ضت  2020( سبتمبر –)يوليو وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن ال ترة 

  لتس ، الم كورةال ترة خة،  %5.4بنسبة  خدمة الدين الحكومي )الداخلي والخار ي( للدولة المصرية

ً والتي أظهرت  وتشم، مصروفات خدمة الدين الحكومي إ مالي ال وائد مليار  ني  236.8 ً ط ي انخ اضا   ا

 وس ، إ مالي ال وائد المسددة  %8.9نحو ببنسبة  إ مالي األقساطفي حين انخ ضت   %2.4بنحو 

مليار  ني  ل وائد  13.6مليار  ني  ل وائد الدين الداخلي   121.5مليار  ني   توزعت بواقع  135.1

مليار  ني   92.7مليار  ني   توزعت بواقع  101.7كما س ، إ مالي األقساط المسددة   الدين الخار ي

 .مليار  ني  أقساًطا للدين الخار ي 9.0أقساًطا للدين الداخلي  

 

 الدين الخارج   المضي

لعام  االو،خة، الربع  مليار دوالر 1.847بنحو الدين الخار ي لمصااااااار أعلن البن  المركز  عن ارت اع 

مليار دوالر بنهاية  123.490مقاب،  2020 سااااابتمبرمليار دوالر بنهاية  125.337 ليبلغ نحو 20/21

من إ مالي الدين الخار ي لمصر بنهاية  %90.2مث، الدين الخار ي طوي، األ ، نسبة وي  2020 يونيو

 .2020سبتمبر 
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 اشباه النقود والمعروض النقدي عللسيولة المحلية وانعكاسها ا

تريليون  ني   4.845السيولة المحلية لتس ، نحو  ارت اع للبن  المركز  المصر   بيانات حديثة تأوضح

 40.083السابق علي  بزيادة قدرها  أكتوبرتريليون  ني  بنهاية  4.805  مقاب، 2020نوفمبربنهاية 

مقاب،  2020نوفمبرتريليون  ني  بنهاية  3.712نتي ة زيادة أشباه النقود لتص، إل   ل   اء   مليار  ني 

 مليار 113.351المعروض النقد  ليص، إل     ترا عالسابق علي  أكتوبرتريليون  ني  بنهاية  3.664

 .2020أكتوبر ني  بنهاية مليار  114.187مقاب،  2020نوفمبر ني  بنهاية 

 

  االحتياطيات الدولية 
 
 صاف

إ مالي صافي االحتياطيات الدولية وأن   نموهواص،  األ نبي   أن االحتياطيالبن  المركز  المصر  أعلن

  2020نوفمبر  فيمليار دوالر  39.222مقاب، مليار دوالر   40.63بلغ نحو  2020ديسمبر بنهاية

 ليالحامليون دوالر  وف  ظ، التداعيات االقتصادية ل يروس كورونا فإن المتوسط  841بارت اع قدره نحو

أشهر من الواردات السلعية لمصر  وهو أعل  من المتوسط  8يغط  نحو  األ نبيمن النقد  لةحتياطي

أشهر من الواردات السلعية  بما يصمن احتيا ات مصر من السلع األساسية  3البالغ نحو  العالمي

  .واالستراتي ية
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 تطور أسعار العائد للجنيه المضي

اإلبقاء علي   2020 ديسمبر 24في ا تماعهـا يـوم قررت ل نة السياسة النقديـة للبن  المركز  المصر   

 %8.25 عند مستو عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبن  المركز  سعر  

 .%8.75عند مستو  االئتمان والخصم  سعروك ل  اإلبقاء عل  عل  الترتيب   %8.75و %9.25و

 

 متوسط أسعار رصف العمالت

إيكونوميست"  تحسن أداء ال ني  أمام الدوالر األميركي خة، السنوات المقبلة  "أشار تقرير لصحي ة 

يث من   ح ني  16.82 ه لنحوالتي وص، فيها سعر 2019مقارنة بمستويات ما قب، أزمة كورونا عام 

ليص،  % 4.3  و2020 ني  عام  16.06  ليص، الدوالر إل  % 4.5المتوقع أن يتحسن أداء ال ني  

 ني  عام  15.97 اليليص،  % 5.1  وسط توقعات بان يتحسن بنسبة 2021 ني  خة،  16.10إل  

 ني  خة،  15.74مستوى ل  ليص، % 6.4  و2023 ني  عام  15.85 لنحوليص،  % 5.8  و2022

2024.  
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ات البورصة المضية  مؤشر

مقارنة بالشهر السابق علي    2020ارت ع أداء البورصة المصرية بشك، ملحوظ  خة، شهر نوفمبر 

حيث صعدت مصشراتها بشك، ملحوظ  بدعم من حالة الت اص، التي انتابت المستثمرين    2020أكتوبر 

 .مليار  ني  31.1وارت ع رأس الما، السوقي بنحو 

 

 األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة 

نحو ل  ارت عت قيمة األوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون ص قات البورصة المصريةوفقا لتقارير 

  بزيادة قدرها 2019رنوفمبمليار  ني  خة،  11.7مقاب،  2020نوفمبرمليار  ني  خة، شهر  31.4

 مليار  ني . 21.9قد بلغت  2020أكتوبرمليار  ني  خة، عام  بينما كانت األوراق المالية في  19.7
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 ثانيا: السكان وقوة العمل

 تعداد السكان ومعدل النمو الشهري

  وصو، 2021اليوم األو، من عام في بال هاز المركز  للتعبئة العامة واالحصاء س لت الساعة السكانية 

 894ألف و 375بنسبة زيادة بلغت مليون و مليون نسمة  101.376 لنحو بالداخ،عدد سكان مصر 

نسمة   814أل ا و 941مةيين و9 بلغوأن عدد سكان محافظة القاهرة  يوما  20أشهر و 10نسمة خة، 

 عددوصو، س لت  قد   وكانتال مهوريةلتظ، المحافظة األعل  في عدد السكان من بين  ميع محافظات 

 .2020فبراير 10مليون في 100 لنحو سكان مصر

 

 معدل البطالة

العم، من إ مالي قوة  %7.3إل  البطالة  معد، انخ اضأعلن ال هاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصاء  

انخ ض   كما %2.3 بنحوفي الربع الثاني من ن س العام  %9.6  مقاب، 2020من عام  لثالثخة، الربع ا

ير ع ه ا الترا ع إل  عودة األنشطة اليومية و  2019من عام  بالربع المماث،مقارنة  %0.6بنسبة 

ار اتخ تها الدولة للحد من انتشالمعتادة لطبيعتها و ل  بعد التخ يف التدري ي للقرارات االحترازية التي 

 .فيروس كورونا المست د خة، الربع السابق

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/18375/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9#bodykeywords

