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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

نحو وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، توقع صندوق النقد الدولي، تزايد معدل نمو االقتصاد المصري ل
في العام % 5.7، وصوًلا إلى 2024-23في العام المقبل % 5.3، ثم 2023-22خالل العام المالي الجاري % 4

.2026-25في % 5.9، ونحو 2025-24المالي التالي له 

ليةالرقم القياسي للصناعات التحوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامةة واإلحصةاء، انخفةاض الةرقم القياسةي للصةناعات التحويليةة 

خالل شةهر أكتةوبر 111.79ليبلغ % 3.04بنسبة ( بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)واالستخراجية 
(. نهائي)2022خالل سبتمبر 115.29مقابل ( أولي)2022

االقتصاد المصريمؤشرات
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قطاع االستثمار والموارد
يبنك االستثمار القومالدعم الفني لالستثمار

عائدات هيئة قناة السويس
2022وفقا لمؤشرات وإحصائيات هيئة قناة السويس، سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة خالل نوفمبر 

مليةون دوالر، 572.5، والذي حقق 2021، مقارنة بنوفمبر %28.2ماليين دوالر، بزيادة 709إيرادات بلغت 
2171عبور 2022وسجل إجمالي السفن العابرة بالقناة خالل نوفمبر . مليون دوالر156أي بزيادة تصل إلى 

سفينة السيما أن 305سفينة، أي بزيادة 1866والذي سجل عبور 2021مقارنة بمثيله لعام % 16.3بزيادة 
مليون طن فةي 113.6٪ مقابل حموالت بلغت 10مليون طن، بزيادة 125الحموالت الصافية سجلت عبور 

.2021نوفمبر 

االقتصاد المصريمؤشرات

البترول والغاز الطبيعي
، أن إجمةالي 2022ذكرت وزارة البترول المصرية، في تقرير استعرض نتائج حصاد أعمالها العام الماضةي

مليون طةن 27.8مليون طن بواقع حوالي 79.5حوالي 2022إنتاج مصر من الثروة البترولية خالل عام 
مليون طةن بوتاجةاز، وذلةك بخةال  1.1مليون طن غاز طبيعي، و50.6زيت خام ومتكثفات، وحوالي 

بنحو البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، ورغم زيادة الطلب على الوقود في السوق المحلي
مةا وبلغ إجمالي. ، فإن وزارة البترول أّمنت احتياجات السوق من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي6%

مليةون 35.5عن العام السابق وبواقةع % 6.2مليون طن بزيادة نسبتها 81تم استهالكه منهما حوالي 
.مليون طن من الغاز الطبيعي45.6طن من المنتجات البترولية و
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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 المسةتهلكين إلجمة

عن شهر أكتوبر %( 2.5)، مسجًلا بذلك ارتفاًعا قدره 2022نقطة لشهر نوفمبر ( 140.7)الجمهورية قد بلغ
، مجموعةة %(4.8)وترجع أهم أسباب هذا االرتفاع، الرتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة . 2022

، مجموعة األلبان %(3.7)، مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة %(6.8)اللحوم والدواجن بنسبة 
، مجموعة الخضةروات بنسةبة %(1.4)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة %(5.5)والجبن والبيض بنسبة 

، مجموعةة االحذيةة %(2.1)، مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة %(0.3)، مجموعة الدخان بنسبة %(7.8)
%(. 3.1)، مجموعة االجهزة المنزلية بنسبة %(2.6)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة %(1.3)بنسبة 

األسعار المحليةمؤشرات 2-

الكهرباء المولدة والمستخدمة
، ووصةلت 2021مقارنة بةةشهر سةبتمبر2022ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في سبتمبر 

في سبتمبر ( س.و.جيجا)19.5مقارنة بة ( س.و.جيجا)20.3لنحو 2022كمية الكهرباء المولدة في سبتمبر 
15.7مقارنةة بنحةو 2021فةي سةبتمبر ( س.و.جيجةا)15.1، وسجلت كمية الكهرباء المسةتخدمة 2021
. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2022في سبتمبر ( س.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 الجمهورية

. لنفس الشهر من العام السابق%( 6.2)، مقابل 2022لشهر نوفمبر%( 19.2)سجل 

معدل التضخم وفقا ألسعار المنتجين
% 1.5-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الرقم القياسي العام ألسعار المنتجةين بلةغ 

.2022عن شهر أغسطس % 1.5، مسجًلا ارتفاعا بنحو 2022لشهر سبتمبر 
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أسعار أهم السلع الغذائية
شهر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية في ضوء بيانات ال
لتةي الحالي والشهر المقابل للشهر الحالي من السنة السابقة، ونسب التغير السنوية لهةذه األسةعار، وا

أو أظهرت ارتفاع متوسط سعر كال من كيلو جرام القمح البلدي ومتوسط سعر كيلو جرام اللحم البقةري
هر الجاموسي ومتوسط سعر كيلو الدجاج البلدي ومتوسط سعر كيلو زيت بذرة القطن المخلوط فةي شة

. 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 التضةخم السنوي ألسعار المنتجةي

.لنفس الشهةر من العام السابق، على أساس سنوي%( 19)مقابل 2022لشهر سبتمبر %( 20.9)سجل نحو 
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عجز الميزان التجاري

ري أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن قيةمة العجةةز في الميةةةزان التجا
مليةار دوالر لنفةس الشهر 4.15مقابل 2022مليةةار دوالر خةةةالل شهر سبتمبر 2.44قد بةلغةةت 

%. 41.3مةن العام السابةق بنسبةةة انخفاض قدرها 

القطاع الخارجيمؤشرات -3

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

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

مليةار 16.6، ليسجل نحةو 2022-21خالل العام المالي % 10.2حساب المعامالت الجارية تراجع بنسبة 
كنتيجة أساسية للزيادة غير المسةبوقة فةي 2021-20مليار دوالر خالل العام المالي 18.4دوالر مقابل 

(.البترولية وغير البترولية)الصادرات السلعية 
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الواردات من أهم السلع
مليةةةار دوالر خةةةةةالل 6.55حيةث بلغةةةةت % 16.4انخفضت قيمةةة الةةواردات بنسبةةة 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق ويرجةةةع ذلةةك 7.83مقابةةةل 2022شهةةر سبتمبةر 
، لةدائةةن بأشةكالها %2.6قمةةح بنسبةةةة : )النخفاض قيمةةة واردات بعض السلةةع وأهمهةا

٪، أدوية ومحضرات صةيدلة 3.8، مةةواد كيماوية عضوية وغير عضويه بنسبة %0.1األولية بنسبةةه 
%(.35.4بنسبة 

الصادرات من أهم السلع

مليةار دوالر خةالل شهةةةر 4.11حيةث بلغةت % 11.6ارتفعت قيمةة الصةةةادرات بنسبةةةةةة 
مليةةةار دوالر لنفس الشهر مةن العةةام السابةق، ويرجةةةع ذلةك 3.68مقابةةل 2022سبتمبر 

٪، 671.7الغاز الطبيعةي المسةال بنسةبة : )لزيادة قيمةة صةةادرات بعض السةلةةع وأهةةمها
(.٪3.9، لةدائن بأشكالها األولية بنسبة %9.2٪، مالبس جاهزة بنسبةةة 15.1اسمةةةدة بنسبة 
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اإليرادات الضريبية
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، أن اإليرادات الضريبية خالل الفتةرة مةن يوليةو إلةى 

مليار جنيةه بنسةبة 35.1مليار جنيه لترتفع بنحو 211.4بلغت نحو 2023-22سبتمبر من العام المالي 
مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، ومن أهم البنود التي ساهمت في هذا خةالل % 19.9زيادة 

% 18.8مليةار جنيةه بنسةبة زيةادة 9.8الفترة، ارتفاع المتحصالت الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 
لتسجل % 33.9مليار جنيه بنسبة زيادة 10مليار جنيه، ومن الضرائب علي الممتلكات  بنحو 61.9لتسجل 
مليار جنيه بنسةبة 14.6مليار جنيه، كما ارتفعت المتحصالت من ضريبة القيمة المضافة بنحو 39.5
. مليار جنيه100.3لتسجل % 17زيادة 

العجز الكلي

مليار جنيه خالل الفترة مةن يوليةو إلةى 258.9حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغت 
مقارنة بنفس الفتةرة مةن % 15.6مليار جنيه بنسبة نمو 35بزيادة 2023-22سبتمبر من العام المالي 

من إجمةالي اإليةرادات، % 81.7العام المالي السابق، وساهمت المتحصالت من اإليرادات الضريبية بنحو 
. من اإليرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية% 18.3و
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي

6.949إلى M2كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية 
، بزيادة قدرها 2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس 6.808، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

1.6132تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.6858وسجل المعروض النقدي . مليار جنيه141
.2022تريليون جنيه بنهاية أغسطس
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وك التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البن
ممنوحة االئتمانية الالةتسهيالت كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع أرصةدة 

مليار جنيةه خةالل 130.7بارتفاع بلغ ۲۰۲۲تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 3.695مةن الةبنةوك إلى 
، ويعزى االرتفاع لزيادة أرصدة التسهيالت االئتمانيةة 2023-22سبتمبر من العام المالي / الفترة يوليو

٪، وأرصةدة التسةهيالت 3.8مليةار جنيةه بمعةدل 84.1الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقةدار 
%.3.4مليار جنيه بمعدل 46.6االئتمانية الممنوحة 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 بنهاية أغسطس 7.647، مقابل 2022تريليون جنيه بنهاية سبتمبر7.835لتسجل 

6.201تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 1.634وأن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية بقيمة 
تريليةون 5.273وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع محليةة بقيمةة . تريليون جنيه

.2022مليار جنيه بنهاية سبتمبر927.905جنيه، وودائع بالعمالت األجنبية بقيمة 
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تطور أسعار العائد وااليداع واالقراض

، آخرهةا 2022عقدت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات خالل عةام 
، حيث رفعت سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 2022ديسمبر 22االجتماع الثامن يوم الخميس 

% 16،75، %17.25، و%16.25نقطة أسةاس ليسةجل 300وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
، وتؤكةد %16.75نقطة أساس ليصل الةي 300كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع .  على الترتيب

.اللجنة على أن الهد  من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية

صافي االحتياطيات الدولية 

مليار دوالر أمريكي 33.411صرح البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي مصر من النقد األجنبي سجل 
مليون دوالر على أساس شهري، وكان المركزي قد كشةف عةن 213، بارتفاع نحو 2022في نهاية أكتوبر 

ويتوقع . مليار دوالر33.197ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي لنحو 
مليةار دوالر 33مليار دوالر مقابةل 41إلى 2023صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر بنهاية 

.2022بنهاية 
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مؤشرات البورصة المصرية
، آخر جلسةات شةهر 2022نوفمبر30تنوعت أخبار البورصة المصرية خالل جلسة تداول يوم األربعاء 

نوفمبر، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيمةا تراجةع
مليةار 1.9، وسط تداوالت مرتفعة، وربح رأس المةال السةوقي 100وإيجي إكس 70مؤشرا إيجي إكس 

ومالت صافي تعامالت األفراد المصةريين والعةرب . مليار جنيه870.048جنيه ليغلق عند مستوى 
ألف جنيةه، 155.5ماليين جنيه، 4مليون جنيه، 51.1واألجانب والمؤسسات األجنبية للبيع بقيمة 

راء مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعامالت المؤسسات المصرية والعربية للش445.6
.مليون جنيه، على التوالي241.2مليون جنيه، 259.6بقيمة 

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

، بزيادة نحو 2021مليار جنيه خالل نوفمبر21مقابل 2022مليار جنيه خالل شهر نوفمبر 37.2لنحو 
.مليار جنيه23.6قد بلغت 2022مليار جنيه، بينما كانت األوراق المالية في أكتوبر 16.2
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تعداد السكان ومعدل النمو الشهري
وم أعلنت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ ية

102.812وكان عدد السكان قد بلةةةةغ نحةو . مليون نسمة104.395نحو 2023االحد الموافق أول يناير
، وبذلك يكةةةةون قد تحققت زيادة سكةةةانية 2022مليون نسمة يوم السبت الموافةةةق أول يناير

مليةون نسةمة 1.583قدرهةةةةةا ( الفةةةةرق بين أعةةةةةداد المواليةةةةد والوفيةةةةةات)
165خةةةةةالل عام ميالدي كامل، وتؤدي مستويات اإلنةجاب الحالية إلى وصول عدد سكان مصر لنحو 

.2050مليون نسمة في عام 

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 لإلناث 25،321بلغ حجم قوة العمل 
ألف مشتغل خالل الربع الحةالي عةن الربةع السةابق وارتفةاع 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 االسةتثمار والمةوارد ببنةتصدر •
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 التفسةيرات  أو ارراء الةواردة بهةا ويسةمح بنشةر وال •

.مقتطفات من هذه النشرة بشرط ذكر المصدر


