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 2022 أكتوبر  -الشهرى التقرير المالى

 

 د 

 ملخص تنفيذى  
 

 ...قتصاديةاال التطوراتأحدث 
 

ن االقتصاد المصرى بات أكثر تماسًكا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن إ    

مكن الذى  النحو  على  الماضية،  األعوام  مدار  على  الدولة  انتهجته  الذى  االقتصادي  اإلصالح  الموازنة   لبرنامج 

للدولة  العام اة  تداعيات  مع  للتكيف  استباقية  مالية التخاذ حزم  وفورات  تحقيق  بادرت من  العالمية حيث  ألزمات 

لتوسيع   والبرامج  المبادرات  من  عدد  بتبنى  المصرية  االجتماعية  لالحكومة  الحماية  حزمة بمظلة  تخصيص 

بنحو   لـ    ١٣٥استثنائية  استثنائية  أ  ٩,١مليار جنيه، وصرف مساعدات  بالرعاية مليون  األولى  الفئات  من  سرة 

 .جور والمعاشاتأشهر، إلى جانب تحسين هيكل األ  ٦لمدة 
 

المصرية    الدولة  الهيكلية    وتستمر  اإلصالحات  إجراء  المحلى، في  اإلنتاج  على  واالعتماد  الصناعة  لتوطين 

كين القطاع ى تمعمل الجاد عل، من خالل الاالستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء وإستهداف زيادة

مليون  توفير  أجل  من  بالوظائف،  والغنى  المستدام  االقتصادى  النمو  قاطرة  قيادة  من  واألجنبي  المحلى  الخاص 

آفاقًا جديدة   تفتح  التى  الدولة،  ملكية  إطالق وثيقة سياسة  ذلك  تحقيق  فى سبيل  ويتم  جذب  لفرصة عمل سنويًا، 

بقيمة   مباشرة  أجنبية  فى    ١0استثمارات  يُسهم  نحو  على  المقبلة،  األربعة  األعوام  خالل  سنويًا  دوالر  مليارات 

 ، تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم
 

والهيكلية   اإلصالحات  انعكست قد  و   من    في ملحوظ  تحسن  تحقيق    علىالمطبقة    المالية  اإلدمالعديد  اء ؤشرات 

 :ي تالك على النحو الوذ ، لمىالعا االقتصادتواجه  التي التحديات   الرغم منب المصدرة مؤخراً  دىاإلقتصا
 

للدولة   • العامة  الموازنة  أولى حققت  االجمالى  %١.٣  بلغ   فائض  المحلى  الناتج  العام    من  خالل 

الى    وإنخفض،  %٦.١الى  الكلى  العجز    وإنخفض  ، 2١/22المالى الموازنة  أجهزة  ن مو  % 87.٣دين 

 .  202٦بحلول  % 7٥ المستهدف أن يصل
 

،  202١/2022خالل العام المالى    مليار دوالر  7بنحو  أعلى عائد منذ عشر سنوات  قناة السويس    حققت •

 ،  عن العام السابق % ١8.4بمعدل زيادة 
 

عام  بال  السياحية بما يفوق الضعف مقارنة  اإليراداتلترتفع  عافيته  من  جزء كبير  اع السياحة  قط  ةاستعاد •

   202١/2022م المالى ل العا خالمليار دوالر  ١0.8 السابق محققاً تحو   المالى
 

مليار دوالر    ٩نحو  الى   منذ عشر سنوات  حصيلة  أعلى  الى مصر   المباشر  األجنبي االستثمار  تدفقات حققت   •

 ،  2١/22خالل العام المالى 
 

)وتستهدف الدولة    مقابل العام السابق   مليار دوالر  44لتصل    %٥٣بنحو  الصادرات    جملة حصيلة  تعارتف •

   (202٥مليار دوالر بحلول عام  ١00ول الى الوص
 

   سنوياً  %2٩نحو وحدها بدرات غير البترولية الصا تعارتف •
 

 مليون دوالر شهرياً  ٦00صادرات مصر من الغاز الطبيعى  تبلغ •
 

 العام السابق  %٣.٣ مقابل ، %٦.٦نحو الى   2022 /202١عام  في النمو اإلقتصادى معدل  إرتفع •
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 ما يلى؛ على مستوى اإلقتصاد الكلىات المؤشرأحدث من 

 القطاع الحقيقى 
تحقيق تحسننجحت سياسا • اإلصالح في  النمو  ملحوظ في    ت  وزارة  مؤشرات  لا  ث دأح  أظهرت ث  حي  ،قتصادىاإلمعدالت  عن 

ط بمتوس  مقارنة  %3.3قدره    ل نمو مبدئيمعدقاً  محق  2020/2021خالل العام المالي    الناتج المحلى اإلجمالى  ارتفاعط  يالتخط

ره على االقتصاد العالمي  رونا وتأثيء تداعيات تحدي فيروس كوفى ضو أنه    وجدير بالذكر.  2014-2011في الفترة    %2.3قدره  

ول وصقع الالمتوومحاولة احتواء كل االثار السلبية، وعلى الرغم من أنه كان من  للتدخل السريع    تحفيزية  م حز  ومةرت الحكاق

ي وتحقيق معدل نمو اقتصاد نجح االقتصاد المصري فى التعامل مع األزمة 2019/2020عام المالي خالل ال %6لمعدل نمو قدره 

ائز النمو اآلن أصبحت أكثر تنوًعا واستدامة، ويعود  لذكر أن ركلجدير بااو .لبةنمو سا  ى حين سجلت دول أخرى معدالتايجابي ف

في األساس علي    ب القطاعي، فاعتمد النمو المحقق. أما على الجانوصافي الصادرات  لإلستهالكابى  يجء اإلاألداذلك أساًسا إلى  

تنامي قطاع تجارة  و(،  ليم والصحةلتعوا  عامةلا  ةمحكورية وال تماعية )خاصة األنشطة العقا خدمات اإلج زايد مساهمة نمو قطاع ال ت

والت والتخزالجملة  والنقل  واإلتصاالت  وجزئة  وتنامي  الزراعةاع  طق  تنامىين،  والبناءشييالت قطاع،  الطبيعىد  والغاز  كأهم   ، 

ا بنسبة  ى ليساهملا مجالمحلى اإلمساهةً فى نمو الناتج  الات  أهم القطاعكوالعام    إلستهالك الخاصا  إستمركما  المحركات للنمو.  

فى    %7.3انخفض معدل البطالة إلى ث مل حيفرص عوقد أدى ذلك النمو إلى خلق  .20/21خالل العام المالى  نقطة مئوية 6.2

 .2020 الثانى عامالربع خالل   %9.6، مقابل 2021 من عام الثانىالربع 
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في           )   ه     20/21العام المالى   خ  % .         غ     ى      ك   خ ص        ع            ب،    ج  ب   

)  ال ه    فالي        ال   ال مخال    % . ه ق     ى   ق  ال    ك     م                  .    (         .                      

 . (            .          ال                 

 ق ال     ال   س ال     الت    ،ق   ال        ال         ال      ال        ال       ال          ال     ال، ف           ض    ج  ب أ     

    ال  ي فالي   ال       ال  ال هم   ال   )   20/21لى الماا  العامخ    % .      ى   غ             ق ى    ذ    خ                

   ال    .       ال  )  ال ه  % .      ال     ال    ال    ق ال         ال     ي ض، ف(              .                               

   ال      ال هم) % .      ق ال       ال ال     ال   .(  ال          . )    هم  ال % .      (،      ق                     ال

 % .  الال      ال   ق ال       ال    ال (،    ال     . )   ال هم    ال   % .     الق                                   (،        . 

  .    ال   ال هم )   % .   ال  ق          ال      ض ف             . 20/21العام المالى             ( خ    .         مه   )  

 % .  م  ال     ق         ،   (          .  )    هم      % .    ق                                    غ                (،  

 %            ال     الغ ،  ق                            (  . )    هم  ال  % .  ال             ق          (،     . )    هم  ال

 ،  (          .     م   ه  ) 

 

         في    ال           .     ال          ،                   خال     ال            .           في االحتياطيات الدوليةاصارتفع   •
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 و 

 .         س

 .               خ    37.1 ال،       2022                 خ    .        ريات تشملر مديري اشؤم حقق •
 

 

الل  مليار دوالر خ  9.8مقارنة با    2018/2019خالل العام المالي    ريار دوال مل   12.5  نحو  السياحية  اليرادات احصيلة    ت حقق •

 .ابقالعام المالي الس

    

 المالى  القطاع
 

  على  رىمصالاإلجراءات االصالحية بهدف وضع اإلقتصاد  بالعديد من    وات السابقةمدار الخمس سن لى  ع  ةير المص  ومةحكلا  قامت 

دفات الضبط المالي  استمرار تحقيق مسته  عليكما عملت وزارة المالية  نين.  ات المقدمة للمواطورفع كفاءة الخدم   لصحيحره امسا

العام.  باإلضافة إلى    للدين  األمنة  بالحدود  إخالل  للتمويل دون  رادمص  ري فوتو   الستهالكاوترشيد    العامة  المالية  مؤشرات   تدامةوإس

  وبرامج التنمية   التحتية  البنية  كفاءة  لرفع  المالية  المخصصات   ن وزيادةللمواطني  جيدة  صحية  رعاية  رتوفي   مع  ةمايالح  شبكة  دعم

   .اليومية حياته جودة سينحت  ىلع ويساعد ىر المص إنتاجية المواطن من  يزيد  مما حةوالص والتعليم البشرية

من   أغسطس-ل الفترة يوليو الخج المحلي اإلجمالي  النات  نسبة منك  %61.-نحو  للدولة    العامة موازنة  الكلى لل  الميزان المالى  حقق

خالل    %0.1-  ل، مقاب راسةدلى خالل فترة الاتج المح من الن  %0.1مليار جنيه،    5نحو   األولى  الفائضبلغ    وقد ،22/32العام المالى  

السابق المالى  العام  من  الفترة  اإليرادات  نفس  إرتفاع  في ضوء  ذلك  تفسير  ويمكن    بنحو   المصروفات إرتفاع  و ،  %15.5  بنحو. 

والتعليم،   قطاع الصحة زيادة مخصصات تلبية الموازنة العامة للدولة  اعات إستطحيث  ، مقابل نفس الفترة من العام السابق.17.8%

 . االجتماعيةوتلبية مخصصات برامج الحماية   ،من الخزانة، وزيادة األجور  واإلستثمارات الممولة
 

 21.7نحووو فووع بترتل، 22/23لى اموون العووام الموو  أغسووطس-يوليووورة لفتل اخالمليار جنيه   161.6و  نح  ادات راإليوقد بلغ إجمالى  

رادات يوو اإلو من إجمووالى اإليوورادات  %82.7 بنحو الضريبية يرادات من اإل. حيث تساهم المتحصالت %15.5مليار جنيه بنسبة نمو  

  .%17.3 بنحو غير الضريبية
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ترة موون فس الفن لبا%( مق21.7 ر جنيه )بنسبة زيادةيامل 23.9بنحو تفع لتر مليار جنيه  33.71نحو    ةيضريباإليرادات ال  حققت 

 :مدفوعاً فى األساس بما يلى الى السابقالعام الم

ملياار جنياه  31.4% ( لتساجل 27.9)بنسبة زياادة  جنيه مليار 6.8 بنحو  لسياديةات االجهإرتفاع المتحصالت الضريبية من   ▪

 .قالساب  لىا مم الفس الفترة من العا خالل نر جنيه يا مل  24.6مقابل نحو ، سةالدرا  فترةخالل  

مليار جنيه  102.3% ( لتسجل 20)بنسبة زيادة  مليار جنيه 17 بنحو الجهات غير السياديةالضريبية من  لمتحصالت تفاع ارإ ▪

 .سابقلا  لمالىاعام  مليار جنيه خالل نفس الفترة من ال  85.3، مقابل نحو لدراسةخالل فترة ا

 :ما يلى يرادات إلا ةجملاع تفرإالتى ساهمت فى ضريبية دات الاإليرا ودومن أهم بن

 مليار جنيه خالل 36.8( لتسجل %20.7)بنسبة زيادة  مليار جنيه 6.3بنحو  الدخلإرتفعت المتحصالت الضريبية من ضريبة  ▪

 فترة الدراسة، 

)بنسبة زيووادة  جنيه مليار 6بو ليةالمرتبات المحعلى  ةضريبال نلة مساهم في ذلك فى األساس إرتفاع الحصيحيث  ➢

 ية خالل فترة الدراسة. ر جنمليا 11.2 قلتحق% ( 114.1

لتحقووق  % (24.5)بنسبة زيادة  جنيه يارمل 0.7بو النشاط التجارى والصناعىضريبة على الالحصيلة من إرتفاع  ➢

 .مليار جنية خالل فترة الدراسة 3.6

ل جنية خال رايمل 5.5 ققلتح% ( 3.8زيادة   سبة)بن يهجنمليار    0.2بو  قناة السويس  من  ضريبةال  ةصيلالحإرتفاع   ➢

 .سةفترة الدرا

 را مليا 62 %( لتساجل18.6ادة بة زيا)بنسا همليووار جنيوو  9.7بنحووو المضافة إرتفعت المتحصالت الضريبية من ضريبة القيمة  ▪

   ،ل فترة الدراسةيه خالنج 

بة )بنسوو  جنيووهمليار  2.7لسلع بوفة على االحصيلة من ضريبة القيمة المضاع إرتفا ساسساهم في ذلك فى األحيث  ➢

 مليار جنية خالل فترة الدراسة.  29.7لتحقق % ( 10يادة ز

 9.1لتحقق % ( 27.1زيادة  ةبسن)ب جنيه راملي 1.9بو الخدمات لى ضافة علقيمة المالحصيلة من ضريبة اإرتفاع   ➢

  اسة.مليار جنية خالل فترة الدر

 17لتحقاق  % 22.4بنسووبة  نيووهمليووار ج 3.1بووو "  محليووة1رقم "ضرائب على  سلع جدول يلة من  ع الحصوارتفا ➢

 .مليار جنية خالل فترة الدراسة

 خالل فترة الدراسة.جنية  مليار 1.5 لتحقق جنيه مليار 0.5بو نميةرسوم التلحصيلة من وارتفاع ا ➢

مليار جنية خالل فترة  2.3لتحقق  (%26.5بنسبة زيادة ) جنيه رمليا  0.5بو ضرائب الدمغةوارتفاع الحصيلة من   ➢

 اسة.الدر

 ترة الدراسة.ية خالل فجن يارمل 1.8لتحقق   مليار جنيه 0.5بو إستخدام السلععلى ضريبة الوارتفاع الحصيلة من   ➢

الل ملياار جنياه خا 27 قاقتح ل (%31.4)بنسبة زيووادة  مليار جنيه  6.5لممتلكات بنحو  لة من الضرائب على ايحصالرتفعت  او ▪

 .مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالى السابق  20.5، مقارنة باسةرافترة الد

 25.1نحووو  لتحقووق ةيوو جنر مليا 6.4بوزانة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخ  حصيلة  إرتفاعضوء    فىوذلك   ➢

 .الدراسة فترة خالل جنيه مليار

مليار جنياه خاالل  7.9( لتحقق %21.2)بنسبة  مليار جنيه 1.4الدولية بنحو  ائب على التجارةضرمن ال  صالت وارتفعت المتح ▪

  .فترة الدراسة

موودفوعاً فووى ، الدراسووة فترةر جنيه خالل اليم 27.9نحو  (من إجمالى اإليرادات   %17.3مثل  ت)  الضريبية  ات غيريراداإل  حققت   قدو

 األساس بما يلى:

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة. 8.1لتصل الى   (%12.8ة )بنسب ر جنيهيامل 0.9بو خدمات ع والسلليع احصيلة بإرتفاع  ▪

مليار جنيه  10.3 نحو لتصل الى (%40.7بنسبة نمو ) مليار جنيه 3بو عوائد الملكيةغير الضريبية من    حصيلةالإرتفاع   ▪

 خالل فترة الدراسة.

 فاي اساة.رلدا الل فتارةخاملياار جنياه  9.2مليار جنياه لتحقاق  3باائد والع  نية مغير الضريب  إرتفاع الحصيلة  فى ضوء ➢

 حصيلة العوائد لكل من:  ارتفاعضوء   فياألساس 
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o 1.2 نحو لتصل الى (%8.9بنسبة نمو ) مليار جنيه 0.1بو االقتصاديةمن الهيئات  المحصلة  العوائد    ارتفاع 

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة.

o 6 نحووو لتصل الووى (%27.4بنسبة نمو ) مليار جنيه 1.3بو  ة السويسناهيئة ق  نملة  المحصالعوائد    ارتفاع 

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة.

o بنسووبة نمووو ) مليووار جنيووه 0.1بووو ال العووامالقطوواع العووام وقطوواع األعموو شووركات من المحصلة العوائد    ارتفاع

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة. 0.5 نحو لتصل الى (32.7%

  جنيه خالل فترة الدراسة.مليار  4.3 منحال  حققت  ▪

 ة الدراسة.مليار جنيه خالل فتر 9.3 نحو متنوعةاليرادات غير الضريبية من اال حصيلةال وحققت  ▪

موون  أغسووطس-ل الفترة يوليوخالمليار جنيه  307.4ل سجلت %17.8 المصروفات بنحوإجمالى    ، إرتفعنب المصروفات على جاأما  

ترتيب أوالويات اإلنفاق العام واإلهتمووام بزيووادة اإلنفوواق  إعادة فى اتخاذ اجراءات  الحكومة جهود  تمرث تسحي  .22/32العام المالى  

  .لمواطنينلة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة البشريمية مار فى التناإلجتماعى واإلستث

 األجور وتعويضات العاملينب: اب

ملياار جنياه خاالل فتارة  66ليحقاق  %11.9ملياار جنياه بنسابة  7بنحاو  نامليالعوو  ات يضوو إرتفع اإلنفاق على األجور وتعوحيث   ➢

 .الدراسة

 شراء السلع والخدماتباب: 

فاى األسااس فاى  خالل فتارة الدراساة يهجنمليار  12.3مليار جنيه ليحقق  4.5بنحو  لع والخدمات اء السشرى  اإلنفاق عل  إرتفع ➢

 : لكل منضوء زيادة اإلنفاق  

o خالل فترة الدراسة  يهجنمليار  1.6ليحقق    %34.1نسبة ب  ،مليار جنيه 0.4بنحو  يانة  الص  على  اقاإلنف  ارتفاع.  

o خالل فترة الدراسة  يهجنمليار   2.1ليحقق    %389نسبة ب  ،مليار جنيه1.7بنحو   التغذيةاإلنفاق على    ارتفاع.  

o خالل فترة الدراسة يهجنيار  مل1.4ليحقق    %12.3نسبة ب ،مليار جنيه  0.2بنحو  األدويةاإلنفاق على    ارتفاع.   

o خاالل فتارة  ياهجنملياار  0.4ليحقاق  %122نسابة ب ،مليار جنياه 0.2بنحو  المياه واإلنارةاإلنفاق على   ارتفاع

  .الدراسة

o خالل فترة الدراسة يهجنمليار    0.6ليحقق    النقل واإلنتقاالتاإلنفاق على    ارتفاع.   

 لمنح والمزايا االجتماعيةالدعم واباب: 

ملياار جنياه خاالل  49.6ليحقاق  ،%32.1بنسابة  نياهلياار ج م12.1بنحو  عيةالدعم والمنح والمزايا االجتمااق على إلنففع ارتإ ➢

 .سةافترة الدر

مليااار  31.8نحااو ار جنيااه لتصاال ملي 12.8بنحو    مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشاتل  المخصص  نفاقإلا  اعإرتف ✓

 لخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.ين اات بويراسة فى ضوء التسجنيه خالل فترة الد

مليوار جنيوه  0.5بنحوو   (مةراتكافل وك )متضمن الدعم النقدى لبرنامجى   ان اإلجتماعى ا األممزاي   على   إلنفاقا  إرتفع ✓

 .مليار جنيه خالل فترة الدراسة 3.9ليحقق 
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 ثمارات()األستلية ول غير الماشراء األص: باب

 ن الخزانااةولة ممثمارت الموبالرغم من إنخفاض اإلستفترة الدراسة، مليار جنيه خالل  11 تثمارات(سأل)اة ي لمالا  يرغ  شراء األصول  حقق ➢

 رة الدراسة.مليار جنيه خالل فت 3تحقق ، ل%238بنحو اإلستثمارات الممولة ذاتياً ملحوظ إرتفعت بشكل فقد ، مليار جنيه 8.2 تحقق والتي

 يةلبشرتنمية الوا  ةماعيجتاإلنفاق على الحماية اإل

ملياار جنياه خاالل فتارة 113.3ليحقاق  %23.4يار جنيه بنسابة لم 21.5بنحو   ةالحماية اإلجتماعيأهم بنود  فع اإلنفاق على  إرت ➢

 .من العام المالى السابق  نفس الفترة   مليار جنيه خالل  91.8، مقارنة بنحو الدراسة

2023/222022/21

161,647139,955اإليرادات

133,695109,823الضرائب

44المنح

27,94830,127اإليرادات األخرى

307,413261,052المصروفات

66,11559,059األجور وتعويضات العاملين

12,3207,856شراء السلع والخدمات

149,921114,054الفوائد

49,63737,586الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية

18,36717,175المصروفات األخرى

11,05325,322شراء األصول غير المالية )اإلستثمارات(

121,098-145,766-الميزان النقدى

569-873-صافى حيازة االصول المالية

120,528-144,893-الميزان الكلى

%0.1-%0.1الميزان األولى )% من الناتج المحلى اإلجمالى(

%1.5-%1.6-الميزان الكلى )% من الناتج المحلى اإلجمالى(

األداء المالى خالل الفترة يوليو-أغسطس 2023/2022
(مليار جنيه)

البيان
   يوليو- أغسطس

 

 

 

 



 

 

 2022 أكتوبر  -الشهرى التقرير المالى

 

 ي 

 الخارجىوالداخلى    الدين

)المحلي والخارجي  عرتفاا  ين لدمؤشرات ا  حضو وت • الدين الحكومي  من الناتج    %87.5مليار جنيه )  5094.2  يصل إلىل(  إجمالي 

نهاية  المح  في  اإلجمالي(  با2020يونيو  لي  مقارنة  ي  4801.8  ،  نهاية  في  جنيه  ا  %90.2)  2019ونيو  مليار  المحلى من  لناتج 

األس ذلك في  ويرجع  إليا اإلجمالى(،  سندااعتفارس  بنحواانةالخزتقيمة مقارنة628لحكومية جنيه، الذون ارتبامليار أقل  فاع 

الحكومية الدينمليا129.3بقيمة  الخزانة عمر اطالة في الحكومة لسياسة تطبيقا ذلك ويأتي جنيه، ال.ر ارتفع  الخارجي كما   دين 

مليار دوالر في نهاية يونيو   37.9ا  ة  برنمقا   2020  ونييوي نهاية  فمليار دوالر    45.5ي ضوء ارتفاع القروض إلى  كومي فالح 

ار.  2019 نهاية  مليار    11.9إلى  البنوك  ديون    تفعتكما  في  با  2020  يونيودوالر  مقارنة  المالي   ارملي  9.5،  العام  في  دوالر 

 الماضي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتضخم ا
لسابق. وسجل خالل الشهر ا  %14.6، مقارنة بو2022  مبر سبتالل  % خ15.0إلى  معدل التضخم السنوى   إرتفاعإلى  نات ياتشير الب 

السنوى خالل   التضخم  معدل  يوليو متوسط  المالى  من    سبتمبر -الفترة  مق14.4نحو    2022/2023العام  بوار %،    خالل  %5.9نة 

 %16,7، مقابل نحو  2022سبتمبرخالل شهر    %18,0و  نحاألساسى    ضخم لتدل ا ق معوقد حق  العام المالى السابق. نفس الفترة من  

 خالل الشهر السابق. 
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85%

80%

85%

67%

81%

91%

82%

72%
73%

71%

90%

78%

72%

89%

73%

94%

66%66%

95%

76%

84%

78%

71%

61%

71%

77%

65%

59%
60%

78%
77%

70%

72%

67%

63%
61%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

يونيو-15 يونيو-16 يونيو-17 يونيو-18 يونيو-19 يونيو-20 يونيو-15 يونيو-16 يونيو-17 يونيو-18 يونيو-19 يونيو-20 يونيو-15 يونيو-16 يونيو-17 يونيو-18 يونيو-19 يونيو-20

الدين العام المحلى                                الدين المحلى للحكومة العامة                الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة
إجمالى الدين الخارجى

46.1 48.1

108.7

123.5

92.6
79.0

55.8

15.5 15.0

18.3

41.1

37.2

34.0

34.1

0

20

40

60

80

100

120

140

يونيو-14 يونيو-15 يونيو-16 يونيو-17 يونيو-18 يونيو-19 يونيو-20

ر
ال
و
 د

ر
يا
مل

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(%
)

الدين الخارجي نسبة من الناتج المحلي األجمالي



 

 

 2022 أكتوبر  -الشهرى التقرير المالى

 

 ك 

 يالقطاع النقد
 

 6612) ليةمح اللسيولة  معدل النمو السنوي لئ  بشكل متباط  ارتفع،  البنك المركزي المصرى  صدرهاأالتي تم    البيانات وفقاً ألحدث  

بشكل   رتفاعا أساسي إلى    ويرجع ذلك بشكل  ي.اضهر المشالفي   %23.6 با  نةمقار،  2022  يونيوفي    %23.3  نحوبا  جنيه(  مليار

 ئ المتباط   رتفاعاال نتيجة    الشهر السابق  خالل  %24.1، مقابل  2022  يونيوفي    %23.5با  ألشباه النقودمعدل النمو السنوى  متباطئ  

با  2022  يونيوي  ف  %54.5با  الجاريةالودائع    نمول   السنوى  معدللل مقارنة  الماضيالش  في%  63.4،  كل متباطئ بشارتفاع  و  ،هر 

ارتفاع و،  خالل الشهر السابق  %22.9مقابل  ،  2022  يونيوفي    %22.3  وب بالعملة المحلية  الجارية غير  ودائع  ل النمو    السنوي   دل معال

كما ارتفع .  بقسار الخالل الشه  %21مقابل  ،  2022  يونيوفي    %23  بو  األجنبيةبالعملة    غير الجاريةودائع  لا لنمو    السنوي  دلمعال

النقديالمعر معدل نمو   بإرتفاع  ،  2022  يونيو  في  %22.7بو  وض   % 15.6  با  المصرفيارج الجهاز  خ   داولالمت  معدل النقدمدفوعاً 

 . خالل شهر الدراسة %30.9بالعملة المحلية بنحو الودائع الجارية فاع ، وإرتشهر الدراسة خالل

ال  معدلانخفض    قدو ▪ األ  ويسن النمو  و(جنيه         370-  )إلى  ية  جنباألصول  لصافي  في  ،    انخفاض ضوء    فياألساس  ذلك 

 الخارجية  كوأصول البن إنخفضت صافىكما . ،2022 يونيو في مليار جنيه 154-الخارجية إلى نحو  كزيالبنك المراحتياطات 

  يونيو ر خالل شهر  الدو  ار ملي  33.4  األجنبيى إحتياطى النقد  فصاوقد حقق  .  2022  يونيوشهر  خالل  يار جنيه  مل  217-الى  

  .2022 مايو شهر  فير مليار دوال   35.5، مقابل 2022

  نيو يونهاية في  % .   بنحو( مليار جنيه  6982)ة ول المحليمعدل النمو السنوي لصافي األص ارتفعى، فقد هة أخرومن ج  ▪

  يونيو % في  26.5  با  ومةالحكت  لوبا مطلسنوي  النمو  المعدل    إرتفاع الماضي، بسبب    % في الشهر35.9مقارنة با  ،  2022

مقارنة ب2022 الماضيال% خالل  24.8  ا،  وإرتفا شهر  النمو  ،  معدل  الممنلإلئتما   السنويع  والقطاع  ن  الخاص  للقطاع  وح 

 خالل الشهر السابق.  %24.6 ، مقابل2022 يونيوخالل شهر   %23.6العائلى با 

في  %  28.2مسجلة  –  مليار جنيه(  7372)  ك المركزينلبا  ئع لدىودالا  ثناءباست  -  جمالي الودائعلنمو السنوي إلا  نسبة  ارتفعت وقد  

أن نسبة  وج % خالل الشهر الماضي.  28.1، مقارنة با  2022  يونيونهاية   ع غير  من إجمالي الودائع تتبع القطا   % 79.7دير بالذكر 

 . 2022 يونيوية ا في نه %48.4 عند عى الودائروض إلنسبة الق إستقرت  كما مي، كولح ا
 

للبنك المركزي المصري، قررت لجلص تم   قيا فى سو النقدية   سعري  اإلبقاء على  2022  سبتمبر  22فى اجتماعها بتاريخ    نة السياسة 

اإلي المركزعائد  للبنك  الرئيسية  العمليات  وسعر  واحدة  لليلة  واإلقراض  مستوي  ى داع  و11.25  عند  على  11.75و%  %12.25   %

 . %11.75 ىتومسد عن م صسعر الخ اء علىقاإلبرتيب. كما تم تال

 

 الخارجى  القطاع

وقد لوحظ تقلص   .2022\2021مليار دوالر أمريكي خالل العام المالي    -10.5عجًزا إجماليًا قدره  سجل ميزان المدفوعات   •

بلغ    مليار دوالر أمريكي  -16.6عجز الحساب الجاري ليصل الي   مليار دوالر أمريكي في السنة    -18.4)مقارنة بعجز أكبر 

الغير المسبوقة في الصادرات السلعية    ويرجعلية السابقة.(  الما الزيادة  التحسن في عجز الحساب الجاري بشكل أساسي الي 

النفطية(  وغير  ب%53.1بنسبة    )النفطية  زادت  التي  السياحة  إيرادات  في  كبير  انتعاش  مع  بالعام  ،  مقارنة  الضعف  من  أكثر 

للداخل بلغت نحو    تدفقات س، ومن ناحية أخري، شهد الحساب الرأسمالي والمالي  إيرادات قناة السويارتفاع  والمالي السابق،  

.  ى السابقخالل العام المال مليار دوالر أمريكي 23.3أكبر بلغت ، مقارنة بتدفقات 21/22مليار دوالر خالل العام المالى  11.8

االحتياطي الفيدرالي الي تشديد سياسته النقدية    ارتفاع التضخم، مما دفع  مناالختالالت العالمية  لك في ضوء  ويمكن تفسير ذ

والتي  ال التضخمية،  الضغوط  الساخنة  إلي   أدت حتواء  من األموال  األجنبية  الناشئة  تخارج اإلستثمارات  البلدان  تكن  ،  من  ولم 

   : ويمكن تفسير التطورات فى أداء ميزان المدفوعات كما يلي  .ءاستثنامصر 

  ار دوالر خالل يمل   -18.4  عجز قدره  ل)مقاب سة  ترة الدرافخالل    دوالر  مليار  -16.5  نحوية  ميزان المعامالت الجارعجز    حقق •

 : ما يلى  وءذلك فى ضوالسابق(  العام 

o دوالر    مليار  42.1و  نح   )مقابليار دوالر  مل  47.8سجل  لي  %13.7با  البترولي  غير  التجاري  عجز الميزان    إرتفاع

ا السابقخالل  المالي  لزيادة    .(لعام  البترولية  اردات  الونتيجة  الوارداتالسلعية غير  اإلنتاج    ستلزماتمن  م  خاصة 

البول بروبيلينيمثل  الصبو،  ميرات  غير  الحديد  المحاصيل  العضوية    والمركبات  من  والواردات  العضوية،  أو 

وع والالزراعية  والقمح،  الصويا،  فول  راسها  إلرتفاعلى  العالمية،    ذرة  محضرات األسعار  من  الواردات   وكذا 



 

 

 2022 أكتوبر  -الشهرى التقرير المالى

 

 ل 

فيرولا لمكافحة  الدولة  جهود  ظل  )في  واألمصال  والشاش  وعلنروكوس  صيدلة  إرت  ىا(.  االخر،  عت فالنحو 

امة الصنع وعلى رأسها  أقل من الواردات منه، خاصة الصادرات من السلع تن بمعدل  كر البترولية ولالصادرات غي 

الف او  األسمدة  واألرسال  المعدنية،وسفاتية  األستقبال  واألدويةا  سوالمالب  أجهزة  الكهربائية  واألجهزة    لجاهزة، 

 ن. فزيو، وأجهزة إستقبال لإلذاعة التلي ىزللإلستعمال المن

o دخرإ ميزان  وال  لتفاع عجز  الفرق  اإلستثمار  يمثل  العوابذى  وإين  من  والمدفوعة  المحصلة  الخارجي  ئد  العالم  لى 

 (.السابق اليخالل العام الم مليار دوالر 12.4ابل ر دوالر )مقمليا 15.8ليسجل 

 : ما يلى تحسنبينما حد من ذلك  

o   وذلك نتيجة خالل عام الدراسة    رمليار دوال  11.2حو  ن  جليسل  رمليار دوال  6بنحو    ى ميزان الخدمفائض الارتفاع 

 ا يلى: لم

 .الر خالل العام المالي السابق(دو ليارم 4.8مليار دوالر )مقابل  10.7لتسجل  السياحية إليرادات اارتفاع  ▪

ر خالل العام المالي  مليار دوال  7.5مقابل  مليار دوالر )  9.7لتسجل    %29.3ل  بمعد  ت النقلمتحصالع  رتفاا ▪

إيرادات ق  ساساألي  نتيجة ف   .السابق( ليار دوالر خالل  م   7  حونلتسجل    %18.4ل  اة السويس بمعدن إلرتفاع 

 فترة الدراسة. 

 . دوالر مليار 31.9 لج سلت %1.6بمعدل  بالخارجريين العاملين ارتفاع تحويالت المص ▪

o البفائض    رتفاعإ التجاري  دوالرملي  4.4ليسجل    ىول ترالميزان  قدره  )  ار  طفيف  عجز  دوالر   6.7مقابل  مليون 

السابقة(. المالية  السنة  في  قيمة    أمريكي  إلرتفاع  أساسية  خلفية    البترولية  الصادراتكنتيجة  قيمة   ارتفاععلى 

، وزيادة الكميات المصدرة منه مع العالمية  األسعار  فياع الملحوظ  ضوء اإلرتف  فيمن الغاز الطبيعى  الصادرات  

 على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وكرواتيا واليونان.  أوروبا  فيق جديدة فتح أسوا

  23.4  أكبر بلغت نحو   بتدفقات   ارنةمقمليار دوالر    11.8  نحو تدفق للداخل بمالي  يزان الحساب الرأسمالي وال محقق   •

 يلى:  اس لماسك نتيجة في األوذل ،2020/2021 العام الماليل الوالر خد مليار

المالية  فظة األو تحول اإلستثمارات بمح ▪ للداخل بلغ نحو    فيراق  مليار دوالر    18.7مصر من صافى تدفق 

لل المالى    ر مليار دوال  20.9خارج بنحو  الى صافى تدفق  العام  المستثمرين    في،  21/22خالل  قلق  ضوء 

اثر   الروسي األوكرانيعلى  الصراع  باإلإندالع  إلى  ، هذا  النقدية اإلنكماشية  ضافة  ينتهجها    التيالسياسات 

 . سواق الناشئةمن األالساخنة  األموالأدت إلى نزوح    والتي األمريكيالبنك الفدرالى 

م المالى  خالل العا  دوالر يار  مل   8.9  ونح  بلغ  ر صافى تدفق للداخلص باشر في مجنبي المحقق اإلستثمار األ ▪

شرة في  المبا  تفاع اإلستثمارات األجنبيةومنها ار سابقلا  المالى  امالعخالل  ر  دوال  مليار  5.2مقابل    ،21/22

،  مليار دوالر  11.6سجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو  تل   رمليار دوال  5.2القطاعات غير البترولية بمقدار  

األساس   في  ذلك  إلرتفاع  نويأتي  الوا   صافىتيجة  بالتدفقات  تردة  زل اشركات  الأسيس  غرض  او  يادة  جديدة 

غ ورادة لتأسيس شركات جديدة(،  مليون دوالر مبال  238.2منها  دوالر )  يارلم  3.4ل  لتسج ال  ألمورؤوس ا

ر يالشركات واألصول اإلنتاجية وصافى التحويالت لشراء العقارات لغ  عبية  كما ساهم في ذلك ارتفاع حصيل

 .الرويار دلم 2.6 فق للخارج بلغرول صافى تدطاع البت ات في قاألستثمارآخر، سجلت  وح ن  ى. وعلالمقيمين

للداخل    األخرى ق الخصوم  تحقي ▪ تدفق  بند  تحقيق  في ضوء    األساسفي  مليار دوالر    21.6نحو  بلغ  صافي 

إل على  بلغ  التغير  للداخل  تدفق  صافى  المركزى  البنك  دوال  15.7تزامات  منها رمليار    ر مليا   14.1نحو    ، 

وفي الوقت   .العربيةالدول  ئع من  داو  فيبها  مثل أغل ت  2022  الربع الثالث من عامخالل    تحقيقها   تم  دوالر

 1.5مليار دوالر أمريكي ، مقارنة بو    5.9بنوك صافي تدفق داخلي قدره  لل  الخصوم األخري  ت ، سجلنفسه

 مليار دوالر أمريكي خالل العام السابق. 

 . راسةالد عاممليار دوالر أمريكي خالل  4.2قيمة بتدفقات للداخل  األصول األخرى  حققت وقد  ▪
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أ. االقتصاد العینى (باألسعار الجاریة)
١,٦٧٤,٧٠٠١,٨٦٠,٤٠٠٢,١٣٠,٠٠٠٢,٤٤٣,٩٠٠٢,٧٠٩,٤٠٠٣,٤٧٠,٠٠٠٦٦١,١٠٠٨٥٥,٨٠٠٨٧٦,٠٠٠٩٠٤,٤٠٠ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون جنیھ) 
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١,٧١٣,١٤٦١,٩٢٤,٨٠٨٢,٢٠٥,٥٩٤٢,٤٧٣,١٠٠٢,٦٧٤,٤١٠٣,٤٠٩,٥٠٤٦٥٢,٢٧٥٨٤١,٧٨٩٨٦١,٥٤٨٨٩٧,٣٥٠ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون جنیھ)

٢٨٥,٧٦٢٢٩٨,٥٣١٣١٦,٤٤٨٣٣٦,٦٧٥٣٢٨,٦٢٧٢٣٠,٢٤٠٧٣,٦٤٣٥٨,٧٢٨٤٨,٧٠٩٥٠,٧٣٤ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون دوالر)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالجنیھ)

-------------------- نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالدوالر)
ب. مؤشرات االقتصاد العینى ومصادر النمو٢/

(معدل النمو)
٢.٢٢.٢٢.٩٤.٤٤.٣٤.٢٤.٥٣.٩٤.٤٥.٠ الناتج المحلى الحقیقى (بأسعار السوق)/٣

٢.٢٢.٢٢.٩٣.٤٢.٣٣.٦٢.٣٣.٦٤.٢٤.٨ الناتج المحلى الحقیقى (بتكلفة عوامل اإلنتاج)/٣
١.٦١.١١.٩١.٦٠.٩٢.١٠.٦٣.٩٣.٠١.٤ القطاع السلعى

٢.٨٣.٢٢.٦٥.٢٢.٧٥.٥٢.٥٣.٣٨.١١٠.٠ قطاع  الخدمات اإلنتاجیة

بیان ربع سنوى#
#

*

/١ # # #
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٢١/٢٠

اكتوبر-دیسمبر
٢١/٢٠

ینایر-مارس
٢١/٢٠

ابریل-یونیو
٢١/٢٠

أ. االقتصاد العینى (باألسعار الجاریة)
٢٬٤٤٣٬٩٠٠٢٬٧٠٩٬٤٠٠٣٬٤٧٠٬٠٠٠٤٬٤٣٧٬٤٠٠٥٬٣٢٢٬١٠٠٥٬٨٢٠٬٠٠٠٦٬٣٤٠٬٩٨٧١٬٦٢٨٬٨٨٧١٬٦٦٤٬٠٠٠١٬٥٤٠٬٨٠٠١٬٥٠٧٬٣٠٠ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون جنیھ) 
٣٣٢٬٧٠٠٣٣٢٬٩٢٧٢٣٤٬٣٢٥٢٥١٬٠٦٩٣٠٣٬١٦٧٣٦٣٬٠٩٢٤٠٤٬١٦٨١٠٢٬٧٦٢١٠٦٬٤١٤٩٨٬٤٩١٩٦٬٤٦١ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون دوالر) 

٢٬٤٧٣٬١٠٠٢٬٦٧٤٬٤١٠٣٬٤١٧٬١٤٩٤٬٣٣٤٬٩٠٠٥٬١٧٠٬١٠٧٥٬٥٢٦٬٩٥٥٦٬٠١٤٬٦٠٦١٬٥٣٠٬٠٠٦١٬٥٨٦٬٥٠٠١٬٤٥٣٬٨٠٠١٬٤٤٤٬٣٠٠ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون جنیھ)

٣٣٦٬٦٧٥٣٢٨٬٦٢٧٢٣٠٬٧٥٦٢٤٥٬٢٧٠٢٩٤٬٥٠٩٣٤٤٬٨١٠٣٨٣٬٣٦٥٩٦٬٥٢٤١٠١٬٤٥٨٩٢٬٩٣٠٩٢٬٤٢٩ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون دوالر)

٢٧٬٧٨٣٣٠٬٠٧٦٣٦٬١٤٦٤٥٬٧٤٦٥٣٬٨١٣٥٧٬٩١٠٦٢٬٤٧٣١٦٬١٤٤١٦٬٤٢٦١٥٬١٦٥١٤٬٨٠٦ نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالجنیھ)

٣٬٧٨٢٣٬٦٩٦٢٬٤٤١٢٬٥٨٨٣٬٠٦٥٣٬٦١٣٣٬٩٨٢١٬٠١٨١٬٠٥٠٩٦٩٩٤٨ نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالدوالر)
ب. مؤشرات االقتصاد العینى ومصادر النمو٢/

(معدل النمو)
٤٫٤٤٫٣٤٫٢٥٫٣٥٫٦٣٫٦٣٫٣٠٫٧٢٫٠٢٫٩٧٫٧ الناتج المحلى الحقیقى (بأسعار السوق)/٣

٠٫٤١٫٦٧٫٢-٣٫٤٢٫٣٣٫٦٥٫٣٥٫١٢٫٥٢٫٠١٫٣ الناتج المحلى الحقیقى (بتكلفة عوامل اإلنتاج)/٣
٧٫٠-٠٫٤-٢٫٣-١٫٦٠٫٩٢٫١٥٫٦٥٫٢١٫٢٠٫١٣٫٦ القطاع السلعى

٠٫٨٢٫١١١٫٠-٥٫٢٢٫٧٥٫٥٧٫٠٦٫٤٢٫٨٢٫٨٢٫٥ قطاع  الخدمات اإلنتاجیة
٤٫٩٤٫٧٤٫٠٢٫٨٣٫٥٤٫٧٤٫٤٤٫٥٥٫٣٤٫٨٣٫٣ الخدمات اإلجتماعیة

٩٦٫١-١١٫٣-٢٢٫٧-٤١٫٨-٧٫٥-٩٫٣٩٫٨٥٫٨١٥٫٧١٢٫٩٢٠٫٩ اإلستثمارات  ٤/ ٥/
٣٫٧٤٫٧٦٫٨٢٫٤١٫١٧٫٢٦٫٧١٠٫٩٧٫٢٧٫٦١٫٥ اإلستھالك النھائى ٤/

٣٫٧٥٫٢٨٫٩٢٫٥١٫٠٧٫٣٧٫١١١٫٨٧٫٥٧٫٧١٫٤اإلستھالك الخاص
١٫٧٢٫٨٦٫٧٣٫٧٣٫٤٤٫٣٥٫٧٢٫١-٣٫٦١٫٤٨٫٠اإلستھالك العام

٥٣٫٧-٦٫٣-٢٧٫١-٤١٫١-٦٤٫٠٢٨٫٠٢٫٠٢٢٫٠١٣٫٤-١٨٫٠-٣٫٠ الصادرات السلعیة والخدمیة ٤/

-١٩٫٩-٢٦٫٤-٣٤٫٣-١٫٨١٫٩١٫٩٤٫٢٣٫٥١٫٩٢٫٣٣٨٫١  نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى
اإلدخار المحلى ٦/

-٥٩٨٫٣-٦٣٫٦-٦٤٫٧-٨٠٫٦-٤٦٫٧-٩٢٫٩٣١٫٧--٢٧٫٩٤٫٦ معدل النمو  اإلسمى السنوى

٥٫٨٥٫٥١٫٨٦٫٢١٠٫٠٦٫٢٣٫٠٢٫٠٢٫٥٢٫١٥٫٧نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
اإلستثمارات المحلیة ٥/ ٦/

١١٨٫٨-٦٫٠-٢٠٫٧-٣٧٫٤-٣٫٦-٣٩٫٥٣١٫١١٧٫٠-٢٠٫٢١٦٫٧ معدل النمو  اإلسمى السنوى
١٤٫٣١٥٫٠١٥٫٣١٦٫٧١٨٫٢١٣٫٨١٢٫٢٩٫٥١١٫٧١٢٫٤١٥٫٦نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

٤/ تشمل صافى الضرائب غیر المباشرة.

٥/ رأس المال الثابت،  یشمل التغیر فى المخزون.

# بیان معدل .

١/ متضمن االستھالك العام والخاص.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.

*  بیان مبدئى، وقابل للتعدیل.

١/ قامت وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى بمراجعة بیانات الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٢٠١٩/١٨ على أساس ربع سنوى.

٦/  باألسعار الجاریة.

بیان ربع سنوى

٢/ تم حساب معدالت النمو الحقیقیة باستخدام  األسعار الثابتة لعام ٢٠٠٧/٠٦، ولكن بدءاً من عام ٢٠١٣/١٢ تم  حساب معدالت النمو  باستخدام األسعار الثابتة لعام ٢٠١٢/١١ وبدءاً من عام ٢٠١٨/١٧ تم  حساب معدالت النمو  باستخدام األسعار الثابتة لعام ٢٠١٧/١٦

٣/ تشمل نشاط قطاع البترول والغاز الطبیعى.

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
* بیان مبدئي، وقابل للتعدیل.

بیان سنوى 
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تطور الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى  ومصادر النمو موزعة بحسب بنود اإلنفاق ): 1(شكل  

االستثمارات 1/االستھالك  صافى الصادرات )  بأسعار السوق( الناتج المحلى اإلجمالى  

األیسر) (المحور
اسھامات بنود االنفاق فى نمو الناتج المحلى االجمالى بأسعار السوق

)لمحور األیمن(



٢

بیان ربع سنويبیان سنوى

٢٠٢١/٢٠*٢٠٢٠/١٩*٢٠١٩/١٨*٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧
یولیو- سبتمبر 

٢٠٢٠
اكتوبر- دیسمبر 

٢٠٢٠
ینایر-مارس 
٢٠٢١

ابریل -یونیو 
٢٠٢١

ج . السكان
٩٣٫٣٩٨٫١٩٨٫٩١٠٠٫٥١٠١٫٩١٠٠٫٨١٠١٫٢١٠١٫٦١٠١٫٩إجمالى عدد السكان (بالملیون نسمة) ١/

١٢٫٠٨٫٩٧٫٥٩٫٦٧٫٣٧٫٣٧٫٢٧٫٩٧٫٣معدل البطالة %

د . األسعار المحلیة (متوسط الفترة)

معدل التضخم وفقاً ألسعار المستھلكین 
(حضر الجمھوریة) ٢/

٢٣٫٣٢١٫٦١٣٫٩٥٫٧٤٫٥٣٫٨٥٫٢٤٫٤٤٫٦

٧٫٩٢٢٫٦-٤٫٣-٥٫٠٦٫٣-٣٠٫٠٣٠٫٣١٦٫٠٣٫٨معدل التضخم وفقاً ألسعار المنتجین ٣/

١٧٫٣١٧٫٣١٦٫٣٩٫٨٨٫٨٩٫٨٨٫٨٨٫٨٨٫٨سعر خصم البنك المركزى ٥/

١٧٫٥١٨٫٩١٨٫٦١٢٫٣١٣٫١١٣٫٥١٣٫١١٣٫١١٣٫١سعر الفائدة على أذون الخزانة (٩١ یوم)

٩٫٨١٢٫٩١١٫٩٩٫٣٧٫٤٧٫٣٧٫٤٧٫٤٧٫٤سعر الفائدة على الودائع (٣ أشھر) ٤/

١٤٫٣١٨٫٣١٦٫٦١٥٫٢٩٫٧١٠٫٠١٠٫٠٩٫٧٩٫٢سعر العائد بین البنوك - لیلة واحدة

١٤٫٧٢١٧٫٧٧١٧٫٥٦١٦٫٠٣١٥٫٦٩١٥٫٩١٥٫٦١٥٫٦١٥٫٦سعر الصرف (جنیھ مقابل الدوالر)

--

*

/١
/٢

/٣

/٤

/٥

/١
/٢

/٣
/٤
/٥

  البیانات تعكس نھایة الفترة. 

 ال یتضمن المصریین المقیمین فى الخارج.

بیان سنوى

 البیانات تعكس متوسطات. 

قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإستحداث سلسلة جدیدة لألرقام القیاسیة ألسعار المستھلكین بدءاً من سبتمبر ٢٠١٩ ، وذلك بإستخدام عام ٢٠١٩/٢٠١٨ سنة أساس للسلسلة الجدیدة، وبإستخدام  أوزان جدیدة للمجموعات 
السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠١٨/٢٠١٧. ھذا، وتجدر اإلشارة إلى أن سلسلة أسعار المستھلكین ما قبل أغسطس ٢٠١٩ مبنیة على أساس شھر ینایر ٢٠١٠ ، كما إعتمدت األوزان 

السابقة على بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

 قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى جدید ألسعار المنتجین بدءاً من سبتمبر٢٠٠٧ لیحل محل األرقام القیاسیة ألسعار الجملة، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس 
لسلسلة األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.

المصدر: البنك المركزى المصرى و الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
تغییر فى السلسلة. تعكس البیانات قبل یونیو ٢٠٠٧  معدالت التضخم وفقاً ألسعار الجملة.

تعكس بیانات الرقم القیاسى ألسعار المنتجین عن شھر مایو ٢٠٢٢.
یعكس البیان متوسط شھرى.

 یعرف إجمالى السیولة المحلیة كإجمالى صافى األصول األجنبیة وصافى األصول المحلیة لدى الجھاز المصرفى (فى جانب األصول) ، أو كجملة المعروض النقدى وأشباه النقود لدى الجھاز المصرفى (فى جانب الخصوم).

 قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإستحداث سلسلة جدیدة لألرقام القیاسیة ألسعار المستھلكین بدءاً من سبتمبر ٢٠١٩ ، وذلك بإستخدام عام ٢٠١٩/٢٠١٨ سنة أساس للسلسلة الجدیدة، وبإستخدام  أوزان جدیدة للمجموعات 
السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠١٨/٢٠١٧. ھذا، وتجدر اإلشارة إلى أن سلسلة أسعار المستھلكین ما قبل أغسطس ٢٠١٩ مبنیة على أساس شھر ینایر ٢٠١٠ ، كما إعتمدت األوزان 

السابقة على بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصادر: وزارة التخطیط والبنك المركزى المصرى والجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
بیان غیر متاح
تمت مراجعتھ

بیان ربع سنوي*
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معدالت التضخم و أھم مصادرھا ) : 2(شكل 
)نھایة الفترة(

/ 1معدل التضخم فى أسعار المنتجین  /2) حضر الجمھوریة(معدل التضخم فى أسعار المستھلكین 
/ 3معدل النمو فى السیولة المحلیة  /4سعر صرف الجنیھ مقابل الدوالر 

األیمن المحور
األیسر المحور

أسعار المستھلكین
)سلسلة جدیدة(

٥/
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یولیو-أغسطس٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١  
٢٠٢٣/٢٠٢٢موازنة

ه. مؤشرات المالیة العامة ٣/
١- قطاع الموازنة العامة (بالملیون جنیھ) /٤

٨٢١,١٣٤٩٤١,٩١٠٩٧٥,٤٢٩١,١٠٨,٦٢٥١,٣٦٥,١٥٩١٦١,٦٤٧إجمالى اإلیرادات
١,٢٤٤,٤٠٨١,٣٦٩,٨٧٠١,٤٣٤,٧٢٣١,٥٧٨,٧٧٤١,٨٣٧,٧٢٣٣٠٧,٤١٣إجمالى المصروفات

٤,٨٦٨١٠٣,٠٩٤١٠٥,٦٤٦٩٣,١٥٣١٠٤,٠٧٤٥,٠٢٨المیزان األولى ٥/
١٤٥,٧٦٦-٤٧٢,٥٦٤-٤٧٠,١٤٩-٤٥٩,٢٩٤-٤٢٧,٩٦٠-٤٢٣,٢٧٤-المیزان النقدى٦/
١٤٤,٨٩٣-٤٧٥,٥٠٨-٤٧٢,٣٤٥-٤٦٢,٧٧٥-٤٢٩,٩٥١-٤٣٢,٥٨٠-المیزان الكلى

٢- قطاع الموازنة العامة /٤ (معدل نمو سنوى)
٢٤.٦١٤.٧٣.٦١٣.٧٥.٩١٥.٥إجمالى اإلیرادات

٣٦.٢١٧.٠٠.٥١٢.٨١.٩٢١.٧اإلیرادات الضریبیة
٧.٢-٢.٧٧.٣١٤.٦١٦.٥١٨.٠-اإلیرادات غیر الضریبیة

٢٠.٦١٠.١٤.٧١٠.٠٧.٣١٧.٨إجمالى المصروفات (ومنھا):
٦.٤١٠.٨٨.٥١٠.٤٧.٨١١.٩األجور وتعویضات العاملین

٠.٥٢.٤٣١.٤-٣٨.٢٢١.٩٦.٦الفوائد المدفوعة
٣- قطاع الحكومة العامة ( ملیون جنیھ) ٧/

------------إجمالى اإلیرادات

------------إجمالى المصروفات

------------المیزان الكلى
٤ -  نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى ٨/

قطاع الموازنة العامة٤/
١٨.٥١٧.٧١٦.٧١٧.٥١٩.١١.٨إجمالى اإلیرادات

١٤.٢١٣.٨١٢.٦١٣.٢١٣.٧١.٥اإلیرادات الضریبیة
٤.٣٣.٩٤.٠٤.٣٥.٣٠.٣اإلیرادات غیر الضریبیة

٢٨.٠٢٥.٧٢٤.٥٢٤.٩٢٥.٧٣.٤إجمالى المصروفات (ومنھا):
٥.٤٥.٠٤.٩٥.٠٥.٠٠.٧االجور وتعویضات العاملین

٩.٩١٠.٠٩.٧٨.٩٨.١١.٦الفوائد المدفوعة
٠.١١.٩١.٨١.٥١.٥٠.١المیزان األولى  ٥/
١.٦-٦.٦-٦.٨-٧.٣-٧.٥-٨.٩-المیزان النقدى ٦/

١.٦-٦.٧-٦.٨-٧.٤-٧.٥-٩.١-المیزان الكلى
الحكومة العامة ٧/
------------المیزان األولى  ٥/

------------المیزان الكلى

/١
/٢
/٣
/٤
/٥
/٦
/٧
/٨
/٩

المصدر: وزارة المالیة

  تم إعادة تبویب فعلیات الموازنة العامة لتتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ  ٢٠٠١ GFS  (على أساس نقدى).

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.
یشمل المعامالت المالیة لكل من أجھزة الموازنة العامة، وبنك اإلستثمار القومى، وصنادیق التأمین والمعاشات ، ومع مراعاة إستبعاد كافة المعامالت البینیة للجھات الثالث لمنع إزدواجیة الحساب.

ً  العجز الكلى مخصوما منھ الفوائد المدفوعة.
  العجز الكلى بدون صافى حیازة األصول المالیة.

  یشمل قطاع موازنة الجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٤ لعام ٢٠٢١

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.
یرجع اإلنخفاض في اإلیرادات غیر الضریبیة إلى تراجع الموارد االستثنائیة من المنح  خالل عام المقارنة.

 شكل (٣) : المؤشرات المالیة األساسیة
(نسبة  للناتج المحلى اإلجمالى)
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المیزان األولى   العجز الكلى إجمالى اإلیرادات  إجمالى المصروفات 

فائض أولى

-٠.١

١/     

/٩



٤

ً

ً ً

ً ً

یونیو-٢٠٢٠دیسمبر-٢٠١٩سبتمبر-٢٠١٩یونیو-٢٠١٩یونیو-٢٠١٨یونیو-٢٠١٧یونیو-٢٠١٦یونیو-٢٠١٥
و. ملخص الدین العام المحلى                       

(بالملیون جنیھ، رصید نھایة الفترة)  /١
٣,٨٥٦,٢١٥ ١٢,٠٨٢,٦٢٥٢,٥٧٠,٨٤٣٣,١٢٤,١٠٠٣,٤٧٠,٩٦٨-إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢/  ٣,٩٨٩,٦٨٨         ٣,٨٦٠,٨٨٣         ٣,٧٠٩,٢٤٦         

(٢٢.٧)(٢٣.٤)(٢١.٥)(١١.١)(١١.١)(٢.٨)(٣.٨)(٣.٥)

            ٣٤٣,٠٩٢            ٣٠٤,٩١١            ٢٨١,٣٤٩    ٣٠٤,٩٠٨    ٣٤٠,٥٠٠   ٤٠٨,٩٣٦   ٢٨٧,١٨٧   ٢١٨,٥٦١ودائع أجھزة الموازنة العامة
(٣٥.٣)(٣١.٤)(٤٢.٤)-(١٦.٧)-(١٠.٥)-(١٦.٧)-(٧.١)(١٢.٥)

٣,٥٥١,٣٠٧ ١,٨٦٤,٠٦٤٢,٢٨٣,٦٥٦٢,٧١٥,١٦٤٣,١٣٠,٤٦٨صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة  ٣,٦٤٦,٥٩٦         ٣,٥٥٥,٩٧٢         ٣,٤٢٧,٨٩٧         
(٢١.٣)(٢٢.٥)(١٨.٩)(١٥.٣)(١٣.٤)(٤.٨)(٤.٩)(٢.٧)

٣,٥٠٧,١٨٥ ٢١,٩٦٦,٤٨٩٢,٤٠٩,٢٢٥٢,٩٥٠,٨٦٧٣,٢٥٩,٣٧٨-إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ٣/  ٤,٠٢٤,٩٢٣         ٣,٨٨٤,٠٩٣         ٣,٧٥٨,٨٨٥         
(٢٢.٦)(٢٢.٥)(٢٢.٥)(١٠.٥)(٧.٦)(١١.٤)(١٢.١)(١٤.٨)

            ٤١٣,٤٥٥            ٣٨١,٨٤٠            ٣٥٩,٠٤٧    ٣٦١,٧٣٦    ٣٩٦,٣٨٦   ٤٦٠,٥٦٤   ٣٢١,٩٢٤   ٢٣٣,٠٥٤ودائع الحكومة العامة 
(٣٥.٧)(٣٨.١)(٤٣.١)-(١٣.٩)-(٨.٧)-(٨.١)-(٠.٣)(١٤.٣)

٣,١٤٥,٤٤٩ ١,٧٣٣,٤٣٥٢,٠٨٧,٣٠١٢,٤٩٠,٣٠٣٢,٨٦٢,٩٩٢صافى الدین المحلى للحكومة العامة  ٣,٦١١,٤٦٨         ٣,٥٠٢,٢٥٣         ٣,٣٩٩,٨٣٨         
(٢١.٠)(٢٠.٤)(١٩.٣)(١٥.٠)(٩.٩)(١٤.٠)(١٣.٧)(١٤.٨)

٣,٨٢٩,١٤٨ ٣١,٩٩١,٢٤٧٢,٤٧٨,٨٨٣٣,٢٧٨,٣٥٩٣,٦٤٨,٩٨٤-إجمالى الدین العام المحلى ٤/  ٤,٢٦٧,٥٧٩         ٤,١١٢,٤٥٣         ٤,١٠٨,٤٩٩         
(٢٠.٣)(٢٤.٥)(٣٢.٣)(١١.٣)(٤.٩)(٩.٤)(٦.٥)(١١.٤)

            ٦٢١,٤٣٦            ٥٧٤,٠٠١            ٥٢٧,٩٦٥    ٥٨٦,٣٢٩    ٥٠١,٩٦٩   ٥٧٢,٨٦١   ٤٠٠,٢٨٢   ٢٨٦,١٨١الودائع ٥/
(٣٧.٤)(٣٩.٩)(٤٣.١)-(١٢.٤)(١٦.٨)(١١.٧)-(٠.٥)(٦.٠)

٣,٢٤٢,٨١٩ ١,٧٠٥,٠٦٦٢,٠٧٨,٦٠١٢,٧٠٥,٤٩٨٣,١٤٧,٠١٥صافى الدین العام المحلى   ٣,٦٤٦,١٤٣         ٣,٥٣٨,٤٥٢         ٣,٥٨٠,٥٣٤         
(١٧.٩)(٢١.٩)(٣٠.٢)(١٦.٣)(٣.٠)(٩.٠)(٧.٧)(١٢.٤)

٤,٨٠١,٨١١ ٢,٢٧٤,٢١٧٢,٧٨٤,٥٥٨٣,٧٤٨,٧١٥٤,٣١٥,٤٧٠اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة (محلي وخارجي)  ٥,٠٩٤,٢١٣         ٤,٨٣٤,٢٠٨         ٤,٦٥٥,٢٧٨         
(١٩.٥)(٢٢.٤)(٣٤.٦)(١٥.١)(١١.٣)(٤.٧)(٥.٨)(٦.١)

ز. اجمالي الدین العام الخارجى                       
            ١٢٣,٤٩١            ١١٢,٦٧١            ١٠٩,٣٦٣    ١٠٨,٦٩٩      ٩٢,٦٤٤     ٧٩,٠٣٣     ٥٥,٧٦٤     ٤٨,٠٦٣(ملیون دوالر، رصید نھایة الفترة)
              ٦٩,٣٥٢              ٦١,٤٢٢              ٥٨,٨٦٣       ٥٧,٢٧٢       ٤٧,٦٤٩      ٣٤,٨٧٥      ٢٤,٤٣٧      ٢٥,٧٠٧اجمالي الدین الخارجى الحكومى

              ٥٤,١٣٨              ٥١,٢٤٩              ٥٠,٥٠٠       ٥١,٤٢٧       ٤٤,٩٩٥      ٤٤,١٥٨      ٣١,٣٢٨      ٢٢,٣٥٦اجمالى الدین الخارجى الغیر حكومى

     
ح. خدمة الدین الحكومى /٧                                            

(ملیون جنیھ، تدفقات)
            ٩٨١,٢٠٥            ٥٠٢,٩٤٤            ٢٥٠,٢٢٧    ٧٧٥,٦٧٦    ٧٠٥,٠٨٠   ٥٩٠,٣٦٤   ٤٩٣,٧٧٩   ٤٢٩,٤٧٤اجمالى خدمة الدین
            ٩٠٩,٨٧٥            ٤٦٩,٦١٢            ٢٢٦,٣٨٥     ٧١٠,٠٦٠     ٦٥٠,٧٦٩    ٥٢٦,٤٧٣    ٤٥٠,٥٧٣    ٣٩٢,٠٦٣خدمة الدین المحلى

              ٧١,٣٣٠              ٣٣,٣٣٢              ٢٣,٨٤١       ٦٥,٦١٦       ٥٤,٣١١      ٦٣,٨٩١      ٤٣,٢٠٦      ٣٧,٤١٢خدمة الدین الخارجى

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٨/
٦٨.٦%٦٦.٣%٦٣.٧%٧٢.٥%٧٨.٢%٩٠.٠%٩٤.٩%٨٥.٢%إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة
٦٢.٧%٦١.١%٥٨.٩%٦٦.٧%٧٠.٥%٧٨.٢%٨٤.٣%٧٦.٣%صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٦٩.٢%٦٦.٧%٦٤.٦%٦٥.٩%٧٣.٥%٨٥.٠%٨٨.٩%٨٠.٥%إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة
٦٢.١%٦٠.٢%٥٨.٤%٥٩.١%٦٤.٥%٧١.٨%٧٧.٠%٧٠.٩%صافى الدین المحلى للحكومة العامة

٧٣.٣%٧٠.٧%٧٠.٦%٧١.٩%٨٢.٢%٩٤.٥%٩١.٥%٨١.٥% إجمالى الدین العام المحلى 
٦٢.٦%٦٠.٨%٦١.٥%٦٠.٩%٧٠.٩%٧٨.٠%٧٦.٧%٦٩.٨%صافى الدین العام المحلى 

٨٧.٥%٨٣.١%٨٠.٠%٩٠.٢%٩٧.٣%١٠٨.٠%١٠٢.٨%٩٣.١%اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة (محلي وخارجي)
٣٤.١%٣١.٠%٣٠.٥%٣٤.٠%٣٧.٢%٤١.١%١٨.٣%١٥.٠% اجمالى الدین الخارجى
١٩.٢%١٦.٩%١٦.٤%١٧.٩%١٩.٢%١٨.١%٨.٠%٨.٠%الدین الخارجى الحكومى

/١

/٢
/٣

/٤
/٥
/٦

/٧

/٨

/٩

المصدر: وزارة المالیة - البنك المركزى المصرى.
* بیان مبدئى

(  ) معدل النمو عن العام السابق.

 تعكس البیانات رصید الدین المحلي  لثالث مستویات تجمیعیة ھى: الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة, الدین المحلي  المجمع للحكومة العامة, والدین العام المحلي المجمع. یشمل الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة  أرصدة الدین المستحقة على 
وحدات الجھاز اإلدارى, وحدات اإلدارة المحلیة, و الھیئات الخدمیة. ویتضمن الدین المحلي للحكومة العامة أرصدة الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى. أما عن الدین العام المحلى 

فیشمل أرصدة الدین المحلي المجمع لكل من الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة.

ً ملیار جنیھ بدال  ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٨٢٠ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨
ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. من ٥٩٦٠.٩

یمكن تفسیر إستقرار إجمالى الدین العام الخارجى كنسبة من الناتج المحلى فى نھایة شھر یونیو ٢٠٢٠ بالمقارنة بنھایة شھر یونیو ٢٠١٩ فى ضوء عدد من العوامل أھمھا: نمو القیمة االسمیة للناتج المحلى االجمالى فى العام المالى ٢٠/١٩ عن العام 
المالى السابق من ناحیة، باإلضافة إلى تحسن قیمة الجنیھ أمام الدوالر من ناحیة أخرى.

بیان ربع سنوىبیان سنوى
القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى.

 البیان الربع سنوى لخدمة الدین الحكومى یعكس التدفقات التراكمیة لخدمة الدین منذ بدایة العام المالى .

* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

 ودائع الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد ودائع صنادیق التأمین اإلجتماعى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

 یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة (وحدات الجھاز اإلدارى, وحدات اإلدارة المحلیة, و الھیئات الخدمیة).
 یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة و بنك اإلستثمار القومى و صنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة و التى تتمثل فى إقتراض أجھزة الموازنة العامة من بنك 

ًسندات صنادیق التأمین اإلجتماعى و أخیرا إقتراض بنك اإلستثمار القومى من صنادیق التأمین اإلجتماعى. اإلستثمار القومى, سندات وزارة المالیة لدى صنادیق التأمین اإلجتماعى و بنك اإلستثمار القومى,
 یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من  بنك اإلستثمار القومى، وإقتراض أجھزة الموازنة من الھیئات اإلقتصادیة.

یشمل إجمالى دین أجھزة الموازنة العامة الدین الخارجى الذى تتولى وزارة المالیة خدمتھ طبقا للجھات الدائنة.

 شكل (٤) : اجمالى الدین العام
٥٠٩٤ (المحلى والخارجى)

٤٨٠٢٤٣١٥

٣٧٤٩

٢٧٨٥

٥١٢٩

٤٤٥٣٤١٠٤

٣٥٧٥

٢٦٢٣

٩٠.٢%٨٧.٥%
٩٧.٣%

١٠٢.٨%١٠٨.٠%

٩٢.٥%٨٣.٧%٨٨.١%
٩٦.٨%١٠٣.٠%

١٨٠٠
٢٠٠٠
٢٢٠٠
٢٤٠٠
٢٦٠٠
٢٨٠٠
٣٠٠٠
٣٢٠٠
٣٤٠٠
٣٦٠٠
٣٨٠٠
٤٠٠٠
٤٢٠٠
٤٤٠٠
٤٦٠٠
٤٨٠٠
٥٠٠٠
٥٢٠٠
٥٤٠٠

یونیو-٢٠١٦ یونیو-٢٠١٧ یونیو-٢٠١٨ یونیو-٢٠١٩ یونیو-٢٠٢٠ یونیو-٢٠١٦ یونیو-٢٠١٧ یونیو-٢٠١٨ یونیو-٢٠١٩ یونیو-٢٠٢٠
٤٠%

٦٠%

٨٠%

١٠٠%

١٢٠%

١٤٠%

١٦٠%

اجمالى دین أجھزة الموازنة العامة اجمالى دین الحكومة العامة

كنسبة من الناتج المحلي 
االجمالي

المحور األیمن

بالملیار جنیھ

٦/

٦/

*

٩/
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  الصرف سعر فى السنوى التغير معدل

٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨٢٠٢٠/١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٢/٢١
ط. المؤشرات النقدیة (نھایة الفترة)

ملیون جنیھ
٧١٩٬٠٠٣٦٨٤٬٠٣١٨٥٥٬٥٨٠٩٨٧٬٧٢٦١٬١٩٢٬٩٣٥٩٨٧٬٧٢٦١٬١٥٤٬٠٨٣١٬١٩٦٬٣٤١١٬١٩٢٬٩٣٥نقود اإلحتیاط ١/

٣٬٤٥٧٬٠١٥٣٬٨٦٣٬٦٤٥٤٬٥٣٨٬٨٠٨٥٬٣٦٠٬٠٨٦٦٬٦١١٬٥٩٣٥٬٣٦٠٬٠٨٦٦٬٤١٦٬٢٥١٦٬٥٠٠٬٥٨٧٦٬٦١١٬٥٩٣إجمالى السیولة
٨٢٣٬٢٦٨٩٢٣٬٥٦٢١٬٠٨٤٬٧٤٢١٬٢٥٨٬٦٧٥١٬٥٤٤٬٩٨١١٬٢٥٨٬٦٧٥١٬٤٧٨٬٤٨١١٬٤٩٧٬٢٩٠١٬٥٤٤٬٩٨١المعروض النقدى ٢/

٢٬٦٣٣٬٧٤٧٢٬٩٤٠٬٠٨٣٣٬٤٥٤٬٠٦٦٤٬١٠١٬٤١١٥٬٠٦٦٬٦١٢٤٬١٠١٬٤١١٤٬٩٣٧٬٧٧٠٥٬٠٠٣٬٢٩٧٥٬٠٦٦٬٦١٢أشباه النقود ٣/
معدل النمو السنوى

٤٫٩٢٥٫١١٥٫٤٢٠٫٨١٥٫٤١٩٫١٢٩٫٧٢٠٫٨-٢٤٫٥نقود اإلحتیاط ١/
١٨٫٥١١٫٨١٧٫٥١٨٫١٢٣٫٣١٨٫١٢٣٫٨٢٣٫٦٢٣٫٣إجمالى السیولة (معدل النمو اإلسمى)

٢٤٦٫٧-٢٢٣٫٠-١٨٧٫٩-٢٤٦٫٧١٠٦٫٦-٥٩٫٠١٠٦٫٦-٣٫٧-٤٠٧٫٠صافى األصول األجنبیة

١٠٫٢١٣٫٨٢٣٫٣١٥٫٨٣٦٫٥١٥٫٨٣٥٫٥٣٥٫٩٣٦٫٥صافى األصول المحلیة
صافى المطلوبات من القطاع 

١٠٫١١٢٫٥١٩٫٥٢١٫٢٢٣٫٦٢١٫٢٢٤٫٧٢٤٫٦٢٣٫٦الخاص  ٤/

٤٫١٢٫٤١١٫٩١٠٫٦١٠٫٢١٠٫٦١٠٫٧١٠٫١١٠٫٢إجمالى السیولة (معدل النمو الحقیقى)
معدالت اإلقراض إلى الودائع ٥/

٨٤٫٩٨٨٫٨٩٠٫٣١٠٧٫١٩٠٫٨١٠٧٫١٩٥٫٠٩٣٫٢٩٠٫٨القطاع الحكومى
٣٨٫٨٣٨٫٢٣٨٫٦٣٨٫١٣٧٫٦٣٨٫١٣٧٫٩٣٧٫٦٣٧٫٦القطاع غیر الحكومى
٣٦٫٨٣٨٫٤٣٨٫٧٣٨٫٣٣٨٫٨٣٨٫٣٣٨٫٩٣٨٫٨٣٨٫٨بالعملة المحلیة
٤٥٫١٣٧٫٦٣٨٫٣٣٦٫٩٣٠٫٦٣٦٫٩٣١٫٧٣٠٫٦٣٠٫٦بالعملة األجنبیة

مؤشرات:
٤٫٨١٥٫٦٥٥٫٣٠٥٫٤٣٧٫٩٤٥٫٤٣٥٫٥٦٦٫٦٦٧٫٩٤مضاعف السیولة المحلیة  ٦/

١٫٣٩١٫٤٥١٫٣٩١٫٢٨١٫٣٣١٫٢٨١٫٣٧١٫٣٥١٫٣٣معدل دوران النقود (وسطى)   ٧/
٢٠٫٧١٨٫٥١٤٫٧١٢٫١١٢٫٨١٢٫١١٢٫٩١٣٫٠١٢٫٨معدل الدولرة فى السیولة المحلیة ٨/

٢٣٫٥٢٠٫٧١٦٫٥١٣٫٨١٤٫٦١٣٫٨١٤٫٧١٤٫٨١٤٫٦معدل الدولرة فى الودائع ٩/
نسبة إجمالى السیولة / الناتج المحلى 

٧٧٫٩٧٢٫٦٧٧٫٥٨٤٫٥٨٣٫٣٨٤٫٥٨٠٫٨٨١٫٩٨٣٫٣اإلجمالى#

مایو-٢٢
بیان سنوى

المصادر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.

یونیو-٢٢

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

٢/ معدل النمو فى السیولة المحلیة بإستخدام سعر الصرف الثابت، ویتم حسابھ عن طریق تطبیق سعر الصرف السائد فى نفس الفترة من العام السابق للفترة الحالیة.

أبریل-٢٢

١٠/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠٫٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٨٢٠ 
ملیار جنیھ بدالً من ٥٩٦٠٫٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

٢/ یتضمن النقود المتداولة خارج الجھاز المصرفى باإلضافة إلى الودائع الجاریة بالعملة المحلیة. ال تتضمن الشیكات والحواالت تحت التحصیل.
٣/  تتضمن الودائع الجاریة بالعملة االجنبیة والودائع غیر الجاریة بالعمالت المحلیة واألجنبیة .

یونیو-٢١

.[( M٢) t + (M٢) t -١] /متوسط إجمالى السیولة المحلیة = ٢ .(M٢) ٧/ الناتج المحلى اإلجمالى / متوسط إجمالى السیولة المحلیة

٨/  یمثل نسبة الودائع الجاریة و غیر الجاریة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى السیولة المحلیة. ال تتضمن كل من ودائع غیر المقیمین (جزء من صافى األصول اإلجنبیة) والودائع الحكومیة.

٤/ یتضمن المطلوبات من القطاع الخاص و القطاع العائلى.

المصدر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.
١/ إجمالى السیولة المحلیة تتكون من المعروض النقدى وأشباه النقود.

٩/  یمثل نسبة الودائع الحكومیة وغیر الحكومیة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى الودائع لدى البنوك. غیر متضمن ودائع البنوك لدى البنك المركزى.

٣/  الودائع الجاریة وغیر الجاریة بالعمالت األجنبیة .

  * مبدئى.
# بیان معدل.

١/ تتضمن النقود المتداولة خارج البنك المركزى باإلضافة إلى ودائع البنوك لدى البنك المركزى بالجنیھ المصرى. 

٦/  إجمالى السیولة المحلیة / نقود اإلحتیاط.
٥/ ال تتضمن كل من  الودائع لدى البنك المركزى  والقروض الممنوحة من قبل البنك المركزى.

٨٫٤
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١٠

٤٠

٧٠

١٠٠

١٣٠

١٦٠

(%
)

/١ المحلیة السیولة فى النمو معدالت):  ٥( شكل
)سنوى نمو معدل(  

معدل نمو السیولة المحلیة /٢معدل نمو السیولة المحلیة المعقم  معدل التغیر السنوى فى سعر الصرف /٣أشباه النقود بالعملة األجنبیة 

  الصرف سعر فى السنوى التغیر معدل
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یونیو-٢٢مارس-٢٢دیسمبر-٢١یونیو-٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢١

ى- القطاع المالى واإلستثمارات 

إجمالى اإلستثمارات المحلیة 
------١٥٫٣١٦٫٧١٨٫٠١٣٫٧١٢٫٣٣٫٧(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١/

 اإلستثمارات األجنبیة المباشرة 
--٣٫٤٣٫١٢٫٧٢٫٠١٫٣٠٫١٠٫٣٠٫٨(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١/ ٢/ *

مؤشرات سوق المال ( نھایة العام المیالدى) ٣/

EGX-٤٫٩٠٫٩٩٫١-٠٫٥-٠٫٨٠٫٩-٧٫٨٣٫٠٢٫١العائد على مؤشر ٣٠-

EGX-١٫٣٠٫٦١٫٩٠٫٨معدل تذبذب مؤشر ٣٠----------

٦٠٢٨٢٥٧٥١٧٠٨٦٥١٦٦٧٧٦٦٧٢٦٦٢٢رأس المال السوقى (ملیار جنیھ) ٤/

رأس المال السوقى
١٧٫٣١٨٫٦١٤٫١١٢٫١١٠٫٢١٠٫٤٩٫٦٩٫١٧٫٨(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٥/

--------٥٫١٢٫٧٢٫٨٢٫٠١٫٣معدل دوران األسھم ٦/

معامالت األجانب (نسبة من إجمالى 
--------١٩٫٧٣١٫٢٣٠٫٤٢٨٫٨٣٠٫١قیمة التداول)

٢٦٫٦١٨٫٣١٧٫٢١١٫٨١٤٫٨١٧٫٧١٨٫٢١٥٫٣١٣٫٣مضاعف الربحیة ٧/
٩٫٠٥٫٨٦٫٩٧٫٨٧٫١٦٫٠٦٫٣٦٫٨٧٫٩عائد السھم  (%) ٨/

٧٧٬٧٨٩٧٢٣٬١٦٥٧١٩٬٢٣١٩٣٤٬٣٥٨١٬٦٠٥٬٥٦١١٬٨٦٩٬٧٤٠٢٬٣٧٧٬٠٨٠٢٬٤١٨٬٨٠٠٢٬٤٦٣٬٢٥٢سندات مقیدة (ملیون جنیھ)
القطاع المصرفى (ملیون جنیھ): ٩/

٤٬٤٢٠٬٨٦٠٥٬٠٨٠٬٥٧٠٥٬٥١٦٬٨٠٦٥٬٨٥٦٬١٤٦٧٬٠٢٢٬١٤٥٧٬٩٤٨٬١١٥٨٬٦٢٧٬١٧٣٩٬٤١٣٬٢٨٥١٠٬٠٣٧٬٠٧١إجمالى األصول

١٬٤٢٦٬٤٥٧١٬٦٢٩٬٦٦٤١٬٨٥٤٬٣٢٦١٬٨٩٠٬٥٦٧٢٬٤٩٣٬٣٧٠٢٬٩٠٣٬٧٢٣٣٬٠٩٩٬٠٣١٣٬٤١٩٬٢٢٩٣٬٥٦٤٬٦٧١إجمالى أرصدة اإلقراض و الخصم

١٢٨٬٤٢٠١٤٩٬١١٩١٥٢٬٦٦١١٥٥٬٩٧٢١٧٤٬٧٧٥١٨٥٬٣٥٧٢١٥٬٣٥٦٢٢٩٬٨٣٤٢٣٤٬٦٩٠رأس المال
٣٬٠٢٧٬٨١١٣٬٥٥٣٬٦٣٤٣٬٩٩٢٬٦٧٣٤٬٢٢٢٬٤٧٦٥٬١٧٧٬٨١٧٥٬٧٣١٬٥٣٩٦٬٤٣٣٬١١١٦٬٩٦١٬٣٧٣٧٬٣٥٣٬٤٦١إجمالى الودائع

القروض غیر المنتظمة إلى إجمالى 
--٥٫٥٤٫٣٤٫٢٤٫٢٣٫٦٣٫٥٣٫٥٣٫٣القروض

مؤشرات مختارة

مؤشرات السیولة فى الجھاز المصرفى

٤٦٫٦٤٥٫٩٤٦٫٥٤٤٫٨٤٨٫٢٤٩٫٧٤٨٫٠٤٩٫٠٤٨٫٤القروض / الودائع  ١٠ /
٣٢٫٣٣٢٫١٣٣٫٦٣٢٫٣٣٥٫٥٣٦٫٥٣٥٫٩٣٦٫٣٣٥٫٥القروض / األصول ١١/

٣٤٫٨٣٣٫١٣٢٫٠٣٥٫٤٣٩٫٦٣٦٫١٣٨٫٥٣٧٫٧٣٧٫٣األوراق المالیة / األصول ١١/

٦٨٫٥٦٩٫٩٧٢٫٦٧٢٫١٧٣٫٧٧٢٫١٧٤٫٦٧٤٫٠٧٣٫٣الودائع / األصول ١١/
٧٫١٧٫١٧٫٠٦٫٨٧٫١٦٫٩٧٫٢٧٫١٦٫٦رأس المال / األصول ١١/

مخصصات القروض / إجمالى 
٢٫٤٢٫٢٢٫٢٢٫٢٢٫٩٢٫١٢٫٢٢٫٢٢٫٢األصول ١١/

*

/١
/٢
/٣

/٤
/٥

/٦

/٧

/٨
/٩

/١٠

/١١

 -- بیان غیر متاح.
بیان معدل 

  تم حساب المؤشرات الربع سنویة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى للعام بأكملھ.

بیان ربع سنوي
القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

معدل دوران األسھم = قیمة تداول األسھم المقیدة / رأس المال السوقى.

                       بیان سنوى

القیمة السوقیة لألرصدة القائمة. یمثل ناتج ضرب عدد األسھم القائمة فى سعر السوق السائد.

المصادر: الھیئة العامة لسوق المال والبنك المركزى المصرى.

 صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة تشمل اإلستثمار االجنبى فى قطاع البترول.

 البیانات السنویة تعكس نھایة دیسمبر من كل عام.

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠٫٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٨٢٠ ملیار جنیھ بدالً 
من ٥٩٦٠٫٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

 ویعرف أیضا بمعدل السعر على العائد، ویقاس بنسبة سعر السوق لكل سھم إلى أرباحھ السنویة.

  الكوبون السنوى الموزع / سعر السھم الجارى.
 تعكس بیانات البنوك التجاریة.

 تتضمن القروض والودائع الحكومیة وغیر الحكومیة، وال تشمل ودائع البنوك لدى البنك المركزى المصرى.

لدى البنوك العامة فى مصر، بخالف البنك المركزى.
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ابریل -یونیو ٢٠٢٢/٢١*٢٠٢١/٢٠*٢٠٢٠/١٩*٢٠١٩/١٨*٢٠١٨/١٧*
٢٠/١٩

بریل -یونیو
٢١/٢٠

ابریل -یونیو 
٢٢/٢١

ك- معامالت القطاع الخارجى

(ملیون دوالر)

٧٤٬٦٢٠٧٩٬٠٤٦٧٦٬٢٨٧٧٦٬١٤٨١٠٣٬٢٧٨١٤٬٣٦٥٢٠٬٧٥٠٢٧٬٠٢٨إجمالى المتحصالت الجاریة

-٢٥٬٤٨٢-٢٢٬٣٣٨-٨٠٬٥٨٣٨٩٬٩٤٠٨٧٬٤٥٤٩٤٬٥٨٤١١٩٬٨٢٩١٦٬٠١٨إجمالى المدفوعات الجاریة

-٩٬٨٥٨-١١٬٤٨٥-٨٬٤٠٧-٤٣٬٣٩٦-٤٢٬٠٦٠-٣٦٬٤٦٥-٣٨٬٠٣٤-٣٧٬٢٧٦المیزان التجارى

١١٬١٢٢١٣٬٠٣٧٨٬٩٧٣٥٬١١٩١١٬١٥٩٥٥٠١٬٩٣٤٣٬٢١١المیزان الخدمى

-٢٬٩٥٨-٥٬١٣٥-٣٬٨٢٨-١٦٬٥٥١-١٨٬٤٣٦-١١٬١٦٧-١٠٬٨٩٤-٥٬٩٦٢میزان المعامالت الجاریة

صافى تدفقات میزان المعامالت 
٢١٬٩٩٧١٠٬٨٥٧٥٬٣٧٥٢٣٬٣٧٤١١٬٨٠٦١٬٢٨٤٦٬٣١٢٩٨٨الرأسمالیة والمالیة

-٦٦٣٬٢٧٧-٣٬٤٧٣-١٬٨٦٢١٠٬٥٤٦-٨٬٥٨٧-١٢٬٧٨٨١٠٢المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

٤٤٬٢٥٨٤٤٬٤٨١٣٨٬١٧٦٤٠٬٥٨٤٣٣٬٣٧٦٣٨٬١٧٦٤٠٬٥٨٤٣٣٬٣٧٦صافى اإلحتیاطیات الدولیة ١/
(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)٢/ 

٢٩٫٧٢٦٫١٢٠٫٩١٨٫٨٢١٫٤٣٫٩٥٫١٦٫٧إجمالى المتحصالت الجاریة

٣٢٫١٢٩٫٧٢٣٫٩٢٣٫٤٢٤٫٨٤٫٣٥٫٥٦٫٣إجمالى المدفوعات الجاریة

-١٫٩-٢٫٨-٢٫٣-٩٫٠-١٠٫٤-١٠٫٠-١٢٫٥-١٤٫٩المیزان التجارى

٤٫٤٤٫٣٢٫٥١٫٣٢٫٣٠٫١٠٫٥٠٫٦المیزان الخدمى

-٠٫٦-١٫٣-١٫٠-٣٫٤-٤٫٦-٣٫١-٣٫٦-٢٫٤میزان المعامالت الجاریة

-٠٫٠٢٠٫٦٥-٠٫٩٤-٠٫٥٢٫٢-٢٫٤-٥٫١٠٫٠٣المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

نسبة إلى إجمالى المتحصالت الجاریة ٣/

٣٥٫٤٣١٫٤٣٦٫٨٤٤٫٤٣٦٫١٢٩٫٧٢٦٫٢٢٤٫٢الصادرات غیر البترولیة

١٨٫٢٢١٫٤١٧٫٤١٩٫٠٢٥٫٠٨٫٠١٢٫٨١٨٫١الصادرات البترولیة

٢٠٫٤٢٣٫٣٢٠٫٣١٠٫٧١٥٫٠٢٫١٨٫٤٩٫٤السیاحة

٥٤٫٥٤٥٫٩٥٦٫٥٦٨٫٩٤٤٫٢٤٢٫٨٣٨٫٥٣٠٫٥التحویالت الخاصة

مؤشرات أخرى (%)

٤١٤٣٤٢٤١٥٠٣٩٫٢٤١٫٤٥٣٫٧نسبة تغطیة الصادرات للواردات السلعیة

٢٠٧٢١٤١٧٣١٤٧١٧١١٢٥٫١١٧٠٫٣١٧٦٫٧نسبة تغطیة الصادرات للواردات الخدمیة

نسبة تغطیة صافى اإلحتیاطیات الدولیة 
للواردات (عدد االشھر) ٤/

٨٫٤٨٫٠٧٫٣٦٫٩٤٫٦٨٫٣٦٫٢٤٫٧

نسبة صافى اإلحتیاطیات الدولیة إلى 
الدین الخارجى (%) ٥/

٣٠٫٩٢٩٫٤--٤٦٫٥٤٧٫٥٤٨٫٥٤٩٫٥--

القسم األول: نظرة عامة على األداء اإلقتصادى والمالى (تابع)

٥/ ال یشمل مدیونیة القطاع الخاص غیر المضمونة.

المصدر: البنك المركزى المصرى.
* بیان مبدئى. 

١/ قد تظھر بعض الفروق فى تقییم  اإلحتیاطیات الدولیة نتیجة استخدام أسعار صرف مختلفة داخل محفظة اإلحتیاطى من العمالت األجنبیة.

٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي .

٤/ بعدد أشھر الواردات.

٣/ بإستبعاد التحویالت الرسمیة.

ربع سنويبیان سنوي

* ***



القسم الثانى
مؤشرات اإلقتصاد العينى و الحقيقى

جدول )1(          الناتج المحلى اإلجمالى بحسب الموارد و اإلستخدامات بأسعار السوق )أسعار جارية(.................11

جدول )2(          الناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج موزعًا بحسب القطاعات اإلقتصادية )أسعار جارية(...12

جدول )3(          إجمالى اإلستثمارات موزعة بحسب القطاعات اإلقتصادية.............................................. 13
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یولیو-سبتمبر ٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠
*٢٠/١٩

یولیو-دیسمبر 
*٢١/٢٠

یولیو-دیسمبر 
*٢١/٢٠

یولیو-مارس 
*٢١/٢٠

٢٤٤٣.٩٢٧٠٩.٤٣٤٧٠.٠٤٤٣٧.٤٥٣٢٢.١٥٨٢٠.٠٦٣٤١.٠١٥٥٩.٥١٦٢٨.٩٣٢٩٢.٩٤٨٣٣.٧الناتج المحلى اإلجمالى 

٢٦٥١.١٢٩٦٨.٣٣٩٣٨.١٤٩٠١.٣٥٧٦٠.٦٦٢٦١.٨٦٩٢٣.٠١٦٣٧.٩١٧٥١.٠٣٥٦٦.٦٥٢٦٥.٨جملة الطلب المحلى

٢٣٠١.٩٢٥٦٠.٨٣٤٠٨.١٤١٦٢.٢٤٧٩١.٣٥٤٥٧.٤٦١٤٧.٦١٣٨٨.٨١٥٩٦.٠٣٢١٧.٦٤٧٢٦.٠اإلستھالك النھائى

٢٠١٤.٥٢٢٥١.٢٣٠٥٧.٩٣٧٩١.٦٤٣٨٣.٦٤٩٩٣.٥٥٦٤٤.٠١٢٨٢.٨١٤٨٣.٣٢٩٧٨.٧٤٣٦٤.١اإلستھالك الخاص

٢٨٧.٤٣٠٩.٦٣٥٠.٢٣٧٠.٦٤٠٧.٧٤٦٣.٩٥٠٣.٦١٠٦.٠١١٢.٧٢٣٨.٩٣٦١.٩اإلستھالك العام والحكومى

٣٤٩.٢٤٠٧.٥٥٣٠.٠٧٣٩.١٩٦٩.٣٨٠٤.٤٧٧٥.٤٢٤٩.١١٥٥.٠٣٤٩.٠٥٣٩.٨جملة اإلنفاق على االستثمارات

-٤٣٢.١-٢٧٣.٧-١٢٢.١-٧٨.٤-٥٨٢.٠-٤٤١.٨-٤٣٨.٥-٤٦٣.٩-٤٦٨.١-٢٥٨.٩-٢٠٧.٢صافى الصادرات

٣٢٢.٢٢٨٠.٣٥٤٨.٩٨٣٩.٢٩٣١.٤٧٦٧.٣٧٠٣.٧٢٤٠.٥١٥٣.٨٣١٨.٥٥٠٢.٩ الصادرات السلعیة والخدمیة٢/

٥٢٩.٤٥٣٩.٢١٠١٧.٠١٣٠٣.١١٣٦٩.٩١٢٠٩.١١٢٨٥.٧٣١٨.٩٢٧٥.٩٥٩٢.٢٩٣٥.٠الواردات السلعیة والخدمیة

٩٤.٢٩٤.٥٩٨.٢٩٣.٨٩٠.٠٩٣.٨٩٧.٠٨٩.١٩٨.٠٩٧.٧٩٧.٨اإلستھالك النھائى

١٤.٣١٥.٠١٥.٣١٦.٧١٨.٢١٣.٨١٢.٢١٦.٠٩.٥١٠.٦١١.٢اإلستثمارات 

/٢
١٣.٢١٠.٣١٥.٨١٨.٩١٧.٥١٣.٢١١.١١٥.٤٩.٤٩.٧١٠.٤ الصادرات السلعیة والخدمیة 

٢١.٧١٩.٩٢٩.٣٢٩.٤٢٥.٧٢٠.٨٢٠.٣٢٠.٤١٦.٩١٨.٠١٩.٣الواردات السلعیة والخدمیة

جدول (١) الناتج المحلى اإلجمالى بحسب الموارد واإلستخدامات ( بأسعار السوق) ١/
(أسعار جاریة)

(ملیار جنیھ) 

# بیان معدل.

مالحظات (نسبة للناتج المحلى اإلجمالى)

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.

* بیان مبدئي، وقابل للتعدیل.

١/ تشمل صافى الضرائب غیر المباشرة.
(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

٢/ تشمل حصة الشریك األجنبى فى قطاع البترول.

١/ باستخدام أسعار ٢٠٠٢/٠١ للفترة ٢٠٠٣/٠٢ - ٢٠٠٧/٠٦ واألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٧/٠٦ عند حساب معدالت النمو الحقیقیة للفترة ٢٠٠٨/٠٧ - ٢٠١٢/١١، واألسعار الثابتة لسنة ٢٠١٢/١١ عند حساب معدالت النمو الحقیقیة 
خالل عام ٢٠١٣/١٢ واألسعار الثابتة لسنة ٢٠١٧/١٦ عند حساب معدالت النمو الحقیقیة خالل عام ٢٠١٨/١٧.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
* بیان مبدئى، وقابل للتعدیل.

شكل (٦) تطور معدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى١/

٣.٣
٣.٦٥.٦

٤.٤٢.٩

٦.٦٧.٢
٤.٩

١.١

٤.٦ ٤.٠٣.٢

١.٠

٢.٢

٨.٤
٧.٠

٣.٩
٢.٥ ١.٧ ٢.٨

٦.٧

٣.٧٧.٣

٦.٩

١.٠
٤.٦

٣.١
٤.٤

٣.٣

-١٢.٠
-٨.٠
-٤.٠
٠.٠
٤.٠
٨.٠
١٢.٠
١٦.٠
٢٠.٠
٢٤.٠

٢٠١٣/١٢

٢٠١٤/١٣

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦

٢٠١٨/١٧

 ٢٠١٩/١٨

*٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

٢٠١٣/١٢

٢٠١٤/١٣

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦

٢٠١٨/١٧

 ٢٠١٩/١٨

*٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

(%
)

-٤
-٢
٠
٢
٤
٦
٨
١٠

الناتج المحلى اإلجمالى  ( بأسعار السوق)  اإلستھالك النھائى اإلستھالك الخاص اإلستھالك العام

(المحور األیمن)

*



٢١

یولیو-سبتمبر ٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨
*٢٠/١٩

یولیو-دیسمبر 
*٢١/٢٠

یولیو-دیسمبر 
*٢١/٢٠

یولیو-مارس 
*٢١/٢٠

٢,٤٧٣,١٠٠٢,٦٧٤,٤١٠٣,٤١٧,١٤٩٤,٣٣٤,٩٠٠٥,١٧٠,١٠٧٥,٥٢٦,٩٥٥٦,٠١٤,٦٠٦١,٤٧٩,٤٩٧١,٥٣٠,٠٠٦٣,١١٦,٥٠٦٤,٥٧٠,٣٠٦إجمالى الناتج المحلى 

(١٢.١)(٨.١)(٢٧.٥)(٢٧.١)(١٩.٣)(٦.٩)(٨.٨)(٩.٨)(٣.٤)(٥.٥)(٦.٦)

١,١٧٣,٦٦٥١,١٩٨,٢٣٩١,٥٦٩,٦٩١٢,٠٤٩,٥٦٤٢,٤٨٣,٩٥٣٢,٥٢٠,٧٨٥٢,٧٠٢,٧٠٩٦٩٠,٩٥١٦٩٧,٥٨٨١,٤٠٧,٨١٤٢,٠٨٧,٥٧٨إجمالى القطاع السلعى

(٧.٦)(٢.١)(٣١.٠)(٣٠.٦)(٢١.٢)(١.٥)(٧.٢)(٥.٤)(١.٠)(٢.١)(٣.٧)
٢٧٨,٤٦٠٣١٨,٨٧٨٣٩٨,٥٣٩٤٩٨,٠٩٨٥٨٨,٠٣٨٦٦٩,٧٨٤٧٥٠,٢٣٦٢١٧,١٧٤٢٤٢,٨١٠٤١٩,٥٦٣٥٨٧,٤١٦الزراعة و الغابات و الصید

٣١٤,١٣٩٢١٤,٨٤٢٣٢٦,٩٤٠٤٧٧,٠٨٣٦١١,٧٣٨٤١١,٣١٤٤٠٢,٧٧٨١١٤,٠٣٦٨٩,٠٤٦١٨٨,٥٦٤٣٠٠,٧٠٠اإلستخراجات: 

١٣٧,٧١١٩١,٤٤٠١٤٢,٩٦٥١٩٨,٥٤٥٢٤٢,٧٥٠١٦٩,٧٥٦١٦٢,٧٠٧٥٢,٩٣٠٣٦,٩١٥٧٣,٢٠٧١١٧,٤٠٦البترول
١٤٤,٤٢٧٨٦,٨٠١١٣٨,٧٥٦٢٢٢,٦٢٤٣٠٣,٠٩٨١٦٨,٨٤٤١٥٧,٠٢٦٤٣,٤٦٢٣٢,٤٨٩٧٣,٩٧٦١٢١,٢٧٩الغاز الطبیعى                  

(١٧.٦)-(٣٩.٩)-(٥٩.٩)(٦٠.٤)(١١٨.٤)(٢٤.٢)-(٤٨.٢)-(٤٣.١)-(٢٥.٢)-(٣٤.٢)-(٢١.٢)-

٣٢,٠٠٠٣٦,٦٠٠٤٥,٢١٩٥٥,٩١٤٦٥,٨٩٠٧٢,٧١٤٨٣,٠٤٥١٧,٦٤٤١٩,٦٤٣٤١,٣٨٢٦٢,٠١٥استخراجات أخرى                

٤٠٨,٠٦٩٤٥٦,٢٩٩٥٧٠,٥٩٠٧١٨,٥٧٠٨٤٦,٨٩٠٩٤٢,٤٠٨٩٨٢,٧٨٥٢٤٣,٩٨٧٢٣٦,٨٩٧٥١٦,٨٧٥٧٧٤,٠٦٢الصناعات التحویلیة:

١٠٢,٢٧٤١١٣,٩٠٩١٣٤,٠٥٠١٦٤,١٤٩١٨٩,٨٦٠٢٣٦,٦٧٦٢٥٠,٧٣٠٣٩,٨٧٩٤٥,٣٣٣١٣٧,٩٩٥٢٠٩,٦٣٧تكریر البترول

٣٠٥,٧٩٥٣٤٢,٣٩٠٤٣٦,٥٤٠٥٥٤,٤٢١٦٥٧,٠٣٠٧٠٥,٧٣١٧٣٢,٠٥٤٢٠٤,١٠٨١٩١,٥٦٤٣٧٨,٨٨٠٥٦٤,٤٢٥تحویلیة أخرى                        

٣٩,٢١٦٤٦,٤٢٢٥٨,٣٢٠٧٣,٧٤٣٨٧,١٦٦٩٣,٧٢٧١٠٣,٢١٥٢٤,٠٧٦٢٥,٥٧٩٤٩,٧٥٢٧٧,٥٤٢الكھرباء                                                     

١٤,٢٤٧١٦,٣٤٩٢٠,٢٠٤٢٤,٩٥٣٢٩,٣٠٣٣٢,٠٩٥٣٤,٥٤٤٨,٢٠٤٨,٨٦٣١٨,٣٣١٢٦,٤٨٩المیاه

١١٩,٥٣٥١٤٥,٤٥٠١٩٥,٠٩٨٢٥٧,١١٦٣٢٠,٨١٩٣٧١,٤٥٧٤٢٩,١٥١٨٣,٤٧٥٩٤,٣٩٢٢١٤,٧٢٩٣٢١,٣٦٩التشیید والبناء
(٢٥.٧)(٢١.٧)(٣٤.١)(٣١.٨)(٦٤.٤)(٤٤.٥)(٣٣.٨)(٢٦.٩)(١٣.١)(١٦.٧)(١٦.٢)

٦٨٧,٩٩١٧٧٤,٧٠٧١,٠٠٤,٣٤٥١,٢٨٤,٩٥١١,٥٢٤,٤٥٩١,٦٧٦,٣٦٨١,٨٣١,٥٩٥٤٥٤,٤٣٥٤٦٢,٩٥٦٩٧٦,٦٦١١,٣٨٦,٤٦٨إجمالى الخدمات اإلنتاجیة
(١٦.٠)(١٢.٦)(٢٨.٦)(٢٩.٠)(١٨.٦)(١٠.٠)(٩.٣)(١٣.٧)(١.٩)(٥.٧)(٦.٥)

١٠٧,٤٧٣١٢٥,٩٠٨١٥٩,١٧٣٢٠٠,٨٨٥٢٤٠,٠٧٩٢٧٧,٨٦٥٣١٠,٥٨٤٧٦,١٣٤٨٥,٠٨٨١٦٢,٢٥٤٢٢٩,٥٧٠النقل والتخزین
٤٨,٨٨٦٥٤,٠٠٠٧٠,٢٤٠٨٧,٥٩٣١٠٢,٤٩١١٢١,٧١٠١٤٦,٦٥٣٢٩,٢٢٠٣٤,٩٣٦٧٣,٩٢٧١١٠,٨٦٥اإلتصاالت
٣٩,٤٠٣٤١,٢١٥٧٦,٧١٤٩٧,٠٣٧١٠٠,٩٣٧٩١,٩٦٩٩٢,٧٧٣٢٤,٧٩٥٢١,٤٧١٤٥,٥٢٤٦٦,٦٨٦قناة السویس

(٥.٨)(٤.٦)(٨٦.١)(٢٦.٥)(٤.٠)(٨.٩)-(٠.٩)(٢.٢)-(١٣.٤)-(٨.٥)-(٥.٥)-

٣١٩,٩٦٧٣٧٤,٧٤٥٤٧٣,٢٣٥٥٩٤,٧٨٧٧٠٧,٤١٦٨٠٣,٢١٢٩٠١,٣٣٥٢١١,٦٥١٢٣٦,٣١٧٥١٠,٧٨١٦٩٨,٤٤٠تجارة الجملة و التجزئة

٩٤,٦١١١٠٨,٨١٢١٣٣,٧٨٢١٦٦,٢٩١١٩٤,٥٨١٢١١,٠٠٨٢٢٨,٢٣٦٥٧,٩٧٩٦١,٣٤٠١٢٢,١٣٧١٨٠,٦٠٥الوساطة المالیة و األنشطة المساعدة

١٨,٧٧٤٢١,٦١٥٢٦,٦٣٥٣٢,٩٩٦٣٨,٤٦٥٤١,٥٨٨٤٤,٥٧٨١١,١٢٧١١,٦٨٦٢٢,٦٨٢٣٣,٢٥٠التأمین و التأمینات اإلجتماعیة

٥٨,٨٧٧٤٨,٤١٤٦٤,٥٦٧١٠٥,٣٦٢١٤٠,٤٩٠١٢٩,٠١٥١٠٧,٤٣٧٤٣,٥٣١١٢,١١٨٣٩,٣٥٦٦٧,٠٥٢المطاعم والفنادق

(٢٦.٥)(١٧.٨)-(٣٣.٤)(٦٣.٢)(٣٣.٣)(٨.٢)-(١٦.٧)-(٨.٨)(٧٢.٢)-(٥٥.١)-(٤٥.٤)-

٦١١,٤٤٤٧٠١,٤٦٣٨٤٣,١١٤١,٠٠٠,٣٨٦١,١٦١,٦٩٥١,٣٢٩,٨٠٢١,٤٨٠,٣٠٢٣٣٤,١١٠٣٦٩,٤٦٢٧٣٢,٠٣٠١,٠٩٦,٢٦٠إجمالى الخدمات اإلجتماعیة

(١٧.٣)(١٤.٧)(٢٠.٢)(١٨.٦)(١٦.١)(١٤.٥)(١١.٣)(١٤.١)(١٠.٦)(١٢.٥)(١٢.٧)

٢٣٧,١٤٩٢٧٩,٩١٤٣٥٨,١٩٦٤٥١,٥٥٥٥٣٩,٢٨٠٦١٨,٢٧٨٦٨٧,٣٠٩١٦٠,٥٢٧١٧٧,٦٥٩٣٤٢,٠٠٦٥٠٨,٠٣٥األنشطة العقاریة

٢٤٩,٢٨٨٢٧٦,٤٨٨٣٠١,٧٧٢٣١٩,٤٧١٣٤٩,٤٨٤٤٠١,٦٩٨٤٣٧,٤١٧٩٤,٤٥٣١٠٢,٦٧٠٢١٢,٧٧٠٣٢٠,٦٠٥الحكومة العامة 

٤٣,٥١٨٥٠,٥١٩٦٣,٩٠٧٨٠,٠١٤٩٤,٦٧٠١٠٦,٥٤١١٢٠,٩٠٤٢٦,٣٥٤٢٩,٥٢٤٥٩,٥٥٧٩٠,٦٣٤خدمات التعلیم

٥٤,١٩٤٦٢,٨١٦٧٨,٩٣٤٩٨,٦٧٤١١٧,٠٣٣١٣٢,٦١٢١٥٢,٦١٨٣٤,٤٣٤٣٨,٨٤٣٧٧,٢٧١١١٥,١٩٦الصحة
٢٧,٢٩٦٣١,٧٢٦٤٠,٣٠٤٥٠,٦٧٣٦١,٢٢٩٧٠,٦٧٣٨٢,٠٥٣١٨,٣٤٢٢٠,٧٦٦٤٠,٤٢٦٦١,٧٨٩الخدمات األخرى ١/

١/ یشمل المعلومات.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

# بیان  معدل.

* بیان مبدئى، وقابل للتعدیل.

ًالناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج موزعا بحسب القطاعات االقتصادیة  جدول (٢): 

(أسعار جاریة)
(ملیون جنیھ)

#
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اإلستثمارات 

 *

قطاع 
حكومى

ھیئات
 اقتصادیة

قطاع
 أعمال عام

مشروعات 
قومیة

قطاع 
نسبة الى إجمالى إجمالىخاص

اإلستثمارات (%)

٢٤٤٥٢٠٩٧٩٠١٦٧٧٨٦١٥٠٠٠٠٢٠٠٣٧٨٧٦٠٥٨٤١٠٠٫٠اإلجمالى العام 

١٤١٦٤١٠٩١٢٤١٦٤١٣٢٧٨٥١٧١٦٦٫٨الزراعة والرى واإلستصالح

٠٣٠٥٧٧٧٩٩٨٢٢٥٠٣٥٨٤٤٤٤٠٨٥٫٨البترول الخام 

٠٩٨٥١٥٠٤٠٥٣٢٤٩٠٥٦٦٫٤الغاز الطبیعى

١٥٠٨٠٠٢٢٠٫٠استخراجات اخري

٠٠١١٤٠٩٠٠١١٤٠٩١٫٥تكریر البترول

١٢٢١٠٤٠٧٨٦٥٢٩٢٢٣٢١٢٨٧٥٩٥٣٦٧٫٨تحویلیة اخري

٣٨٢٩٨٩١٠١٩٦١٠٥٤٣٨٢٨٩٣٤٠٦٨٠٥٫٣الكھرباء

١١٥٩٩١٧٠٨٠٥١٩٦٠١٨٥٠٢٢٫٤المیاه

٢٤١٦٥٩٨٥٠٥٢١٥٠٣٠٣٦٤٤٫٠الصرف الصحى

٥٢٣١٤٦٥٠٢٧٤٠٩٥٨٨٠٣٩١٧٥٥٫٢التشیید والبناء

٥٢٧٥٥١٥٥٦٧٩٣٢٢٢٨١٨٣١٢٩٦٧١١٨٧٩٥١٥٫٦النقل والتخزین

١١٨٤٣٣٤٧٧٠٨٧١٥١١١٣٠٥١٧٤٫٠االتصاالت

٣٦١٣٢٥٤٠٠٣٦٧١٧٥٣٨١٫٠المعلومات

٠١٥٠١٢٠٢٢٥٠١٥٢٣٧٢٫٠قناة السویس

٠١٠٧١٣١٣٠٤١١١٣٠١١٦٧١١٫٥تجارة الجملة والتجزئة

٠٠٧٠٠٠٧٠٠٫٠الوساطة المالیة والتامین والضمان االجتماعى

١٢٣٣٩٤٠٥٥٩٦٦٠٠٤٠٫٨السیاحة

١٣٧٦٤٢٦٠٠٤٧٣٨٠٦١١٧٠٨٫٠األنشطة العقاریة

٣١٠٦٣٩٥٦٠٢٩٦٤٠٦٧٣٦٣٨٢٤٫٨خدمات التعلیم

٢١٣٤٢١٠٧٩٠٤٨٦٣٥١٢٢٦٤٢٠٣٫٥الخدمات الصحیة

٥١٠٠٤٨٠٧٩١٨١٤٢١٥٢٥٩٤٨٩٩١٩١١١٢٫١خدمات أخرى

٠١٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠١٫٣تسویات

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
* بیان مبدئى.

-- بیان غیر متاح.

جدول (٣): إجمالى اإلستثمارات موزعة بحسب القطاعات اإلقتصادیة
یولیو-یونیو ٢٠٢١/٢٠٢٠*

(ملیون جنیھ)
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حضر 
الجمھوریة

إجمالى 
الجمھوریة

حضر 
الجمھوریة

إجمالى 
الجمھوریة

حضر 
الجمھوریة

إجمالى 
الجمھوریة

حضر 
الجمھوریة

إجمالى 
الجمھوریة

٧٫٣٨٫٠٦٫٣١٩٫٩-١٢٫٧١٢٫٢٨٫٦٧٫٨٧٫٢٦٫٨٢٫٧٤٫٠٤٫٣٤٫٨٣٫٦٠٫٨ینایر

٤٫٥٤٫٩٣٫٦٦٫٣٨٫٨١٠٫٠٧٫٢٢٤٫٣-١٤٫٤١٣٫٩٩٫٢١١٫٩٥٫٣٤٫٩١٫٩٢٫٤فبرایر

٤٫٥٤٫٨٣٫٧١٨٫٣١٠٫٥١٢٫١١٠٫١٣٣٫٦-١٤٫٢١٣٫٨٨٫٩١٢٫٧٥٫١٤٫٦١٫٩١٢٫١مارس

٤٫١٤٫٤٣٫٣٢٦٫٤١٣٫١١٤٫٩١١٫٩٣١٫٧-١٣٫٠١٢٫٥٨٫١١٢٫٩٥٫٩٥٫٩٢٫٥١٨٫٨ابریل

٤٫٨٤٫٩٣٫٤٢٢٫٩١٣٫٥١٥٫٣١٣٫٣٣٢٫٤-١٤٫١١٣٫٢٧٫٨١٠٫٢٤٫٧٥٫٠١٫٥١٥٫٢مایو

٤٫٩٥٫٣٣٫٩١٨٫٤١٣٫٢١٤٫٧١٤٫٦-٩٫٤٨٫٩٦٫٤٣٫٠٥٫٦٦٫٠١٫٠٧٫١یونیو

٥٫٤٦٫١٤٫٦١٧٫١١٣٫٦١٤٫٦١٥٫٦-٨٫٧٧٫٨٥٫٩٣٫٣٤٫٢٤٫٦٠٫٧٧٫٥یولیو

٥٫٧٦٫٤٤٫٥١٥٫٢١٤٫٦١٥٫٣١٦٫٧-٧٫٥٦٫٧٤٫٩٠٫٥٣٫٤٣٫٦٠٫٨٤٫٥أغسطس

٦٫٦٨٫٠٤٫٨١٩٫٠١٥٫٠١٥٫٣١٨٫٠-٣٫٧٣٫٣٣٫٣٦٫٩-٤٫٨٤٫٣٢٫٦٠٫٥سبتمبر

٦٫٣٧٫٣٥٫٢٢٤٫٨-٤٫٥٤٫٦٣٫٩٤٫٨-٣٫١٢٫٤٢٫٧٥٫٠أكتوبر

٥٫٦٦٫٢٥٫٨٢٤٫١-٣٫٦٢٫٧٢٫١٠٫٣٥٫٧٦٫٣٤٫٠٤٫٣نوفمبر

٥٫٩٦٫٥٦٫٠١٨٫٥-٧٫١٦٫٨٢٫٤٦٫٩٥٫٤٦٫٠٣٫٨٣٫٨دیسمبر

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

٣/ قام البنك المركزى المصرى بإصدار مؤشر التضخم األساسى (Core Inflation) ، وھو مشتق من الرقم القیاسى العام ألسعار المستھلكین مستبعداً منھ بعض السلع التى تتحدد أسعارھا إداریاً (وتمثل 
١٩٫٤% من السلة السلعیة للمستھلكین)، باإلضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات مؤقتة من جانب العرض (الخضراوات والفاكھة وتمثل ٨٫٨% من السلة السلعیة للمستھلكین).

٢/ قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى ألسعار المنتجین بدءاً من سبتمبر ٢٠٠٧ ، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة 
األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى. وجدیر بالذكر أن السلسلة الزمنیة لمعدالت التضخم 

ألسعار المنتجین للفترة ماقبل سبتمبر ٢٠٠٧ غیر متاحة بعد.

١/ قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإستحداث سلسلة جدیدة لألرقام القیاسیة ألسعار المستھلكین بدءاً من سبتمبر ٢٠١٩ ، وذلك بإستخدام عام ٢٠١٩/٢٠١٨ سنة أساس للسلسلة الجدیدة، 
وبإستخدام  أوزان جدیدة للمجموعات السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠١٨/٢٠١٧. ھذا، وتجدر اإلشارة إلى أن سلسلة أسعار المستھلكین ما قبل أغسطس 

٢٠١٩ مبنیة على أساس شھر ینایر ٢٠١٠ ، كما إعتمدت األوزان السابقة على بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

٢٠٢٠ ٢٠١٩

جدول (٤): معدالت التضخم السنویة فى األرقام القیاسیة لألسعار المحلیة : ١/ ٢/ ٣/
بیان ملخص

  ٢٠١٨ - ٢٠٢٢

الرقم 
القیاسى 
ألسعار 
المنتجین

معدل 
التضخم 
األساسى

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

٢٠٢٢
الرقم القیاسى ألسعار 

معدل المستھلكین
التضخم 
األساسى

الرقم 
القیاسى 
ألسعار 
المنتجین

٢٠٢١
الرقم القیاسى ألسعار 

معدل المستھلكین
التضخم 
األساسى

الرقم 
القیاسى 
ألسعار 
المنتجین

معدل 
التضخم 
األساسى

الرقم القیاسى ألسعار 
المستھلكین

الرقم القیاسى ألسعار 
المستھلكین

الرقم 
القیاسى 
ألسعار 
المنتجین

١٢٫٨%
١٤٫٠%

٣٣٫٠%

٣٢٫٤%

٢٢٫٩%

١٥٫٠%

١٤٫٦%

٣٣٫٨%

-18.8%

-٦٫٣% -1.3%
-٢٫٣%

-١٣٫٤%

4.0%

٣٨٫٧%

١٠٫٢%

٥٫٧% ٦٫٩%

٣٠٫٥%

٩٫٢%

١٫٩%
١٨٫٠%

-٢٠%

-١٠%

٠%

١٠%

٢٠%

٣٠%

٤٠%

تطور معدالت التضخم السنویة) :  7(شكل 
)2022سبتمبر  -2002سبتمبر (

)حضر الجمھوریة(أسعار المستھلكین  أسعار الجملة أسعار المنتجین  معدل التضخم األساسى

تغیر  فى السلسلة

١/

  



١٨

ابریل- یونیو 
٢٠٢١

اكتوبر- دیسمبر 
٢٠٢١

ینایر- مارس 
٢٠٢٢

ابریل- یونیو 
سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢یونیو-٢٢مایو-٢٠٢٢٢٢

٤٫٦٥٫٩٨٫٩١٣٫٣١٣٫٥١٣٫٢١٣٫٦١٤٫٦١٥٫٠معدل التضخم ألسعار المستھلكین 

٩٫٤١٦٫٦٢٤٫٤٢٤٫٨٢٢٫٣٢٢٫٤٢٣٫١٢١٫٧ --الطعام والشراب

٤٫٧٣٫٣٢٫٦٤٫٤٤٫٥٥٫٠٧٫٤١٠٫١١٣٫٦المشروبات الكحولیة والدخان

٣٫٠١٫٥٤٫١٧٫٩٧٫٥٩٫٠٩٫٩١١٫٢١٣٫٣المالبس واالقمشة و أغطیة القدم

المسكن والمیاه و الكھرباء و 
٤٫١٣٫٧٤٫٥٦٫٩٧٫٤٧٫٦٥٫٢٥٫٦٦٫٢الوقود

االثاث و المعدات المنزلیة و 
٢٫٨٢٫٢٤٫٢٩٫٨١٠٫٠١١٫٧١٣٫٣١٥٫٥١٩٫١الصیانة

٤٫٧٢٫٣٢٫٩٣٫٩٤٫٠٤٫٣٥٫٠٥٫٦٧٫٢الرعایة الصحیة

٦٫٩٤٫٥٥٫٦٦٫٢٥٫٩٦٫٤١٧٫٠١٧٫٩١٧٫٩النقل والمواصالت

٠٫٠٠٫٥٠٫٨٠٫٨٠٫٧٠٫٧٠٫٨٠٫٨١٫٠االتصاالت السلكیة والال سلكیة

٥٫٥١٤٫٨١٩٫٢٢٩٫٧٣٠٫١٢٨٫٨٢٢٫٩٢٥٫٧٢٠٫٤الثقافة والترفیھ

٢٠٫٠١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧التعلیم

٤٫٩٢٫٦٦٫١١٥٫٥١٥٫٩١٧٫٦١٨٫٩٢١٫٠٢٥٫١المطاعم و الفنادق

٧٫٣٢٫٩٤٫٥٩٫٠٩٫٠١٠٫٦١٠٫٢١١٫٣١٤٫٠خدمات متنوعة

١/ في حضر الجمھوریة.
٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق. بدءاً من الفترة یولیو-سبتمبر ٢٠١٠ تعكس البیانات السلسلة الجدیدة ألسعار المستھلكین والتي تستخدم شھر ینایر ٢٠١٠ كشھر أساس، باإلضافة إلى إستخدام  أوزان جدیدة 

للمجموعات السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨.

٣/  التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق . بدءاً من ینایر ٢٠٠٩ تعكس البیانات السلسلة الجدیدة ألسعار المستھلكین والتي تستخدم شھر ینایر ٢٠١٠ كشھر أساس.

٤/ قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإستحداث سلسلة جدیدة لألرقام القیاسیة ألسعار المستھلكین بدءاً من سبتمبر ٢٠١٩ ، وذلك بإستخدام عام ٢٠١٩/٢٠١٨ سنة أساس للسلسلة الجدیدة، وبإستخدام  أوزان جدیدة 
للمجموعات السلعیة الرئیسیة مستخرجة فى ضوء نتائج بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك لعام ٢٠١٨/٢٠١٧. ھذا، وتجدر اإلشارة إلى أن سلسلة أسعار المستھلكین ما قبل أغسطس ٢٠١٩ مبنیة على أساس شھر ینایر ٢٠١٠ ، كما 

إعتمدت األوزان السابقة على بحث الدخل واإلنفاق واإلستھالك للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

 -- غیر متاح.

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

جدول (٥): معدل التضخم السنوى ألسعار المستھلكین ١/
(نسبة التغیر) 

بیان شھري ٣/بیان ربع سنوي ٢/
/٤



٦

مایو-٢٢أبریل-٢٢مارس-٢٢ینایر-مارس ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣٢٫٤%٣١٫٧%٣٣٫٦%٣٢٫٦%معدل التضخم ألسعار المنتجین
٢٩٫٤%٣٠٫٧%٢٨٫٦%٢٩٫٧%الزراعة وإستغالل الغابات وصید األسماك

٢٩٫٤%٣٠٫٩%٢٩٫٩%٣٠٫٤%المحاصیل ومنتجات الصید وأنشطة الخدمات ذات الصلة
٢٩٫٤%٢٧٫٩%١٠٫٧%١٩٫٣%صید االسماك وتربیة األحیاء المائیة

٦٤٫١%٦١٫٥%٧٠٫٤%٦٦٫٠%التعدین وإستغالل المحاجر
٦٤٫٥%٦١٫٨%١٠١٫٩%٨١٫٩%إستخراج البترول الخام والغاز الطبیعى

١٠٫٠%٢٠٫٥%١٧٫٩%١٩٫٢%التعدین وإستغالل المحاجر األخرى
١٨٫٣%١٩٫١%١٦٫٧%١٧٫٩%الصناعات التحویلیة

١٥٫٠%١٤٫٨%١٧٫٨%١٦٫٣%صناعة المنتجات الغذائیة
٦٫٦%٦٫٦%٤٫٧%٥٫٦%صناعة المشروبات

١٢٫٣%١٢٫٣%٥٫٦%٩٫٠%صناعة منتجات التبغ
١٣٫٩%١٣٫٩%١٧٫٩%١٥٫٩%صناعة الغزل و النسیج

١١٫٨%١١٫٨%١١٫٢%١١٫٥%صناعة المالبس الجاھزة
٣٧٫٧%٣٧٫٧%٣٧٫٧%٣٧٫٧%صناعة الجلد ومنتجاتھ

٣٣٫١%٤٩٫٥%٣٧٫٥%٤٣٫٥%صناعة الخشب ومنتجاتھ
١٥٫١%١٥٫٠%١٧٫٤%١٦٫٢%صناعة الورق ومنتجاتھ

٣٢٫٨%٣٢٫٨%٣٢٫٨%٣٢٫٨%الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة
٧٫٧%٧٫٠%٧٫٠%٧٫٠%صناعة فحم الكوك و المنتجات النفطیة

٤٩٫٣%٤٧٫٥%٤١٫٥%٤٤٫٥%صناعة المواد والمنتجات الكیماویة
صناعة المستحضرات الصیدالنیة والكیمائیة والدوائیة 

١٧٫٠%١٧٫٠%٠٫٣%٨٫٦%ومنتجات النباتات الطبیة
٣٥٫٧%٣٥٫٧%٢٦٫٩%٣١٫٣%صناعة منتجات المطاط واللدائن

٢٧٫٧%٢٩٫٠%٣٣٫٨%٣١٫٤%صناعة منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
٣٣٫٤%٤٦٫٥%٢٩٫٩%٣٨٫٢%صناعة الفلزات القاعدیة

٢٤٫٥%٣٠٫٩%٣٣٫٧%٣٢٫٣%صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكینات و المعدات
صناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونیة 

٥٫٩%٥٫٠%٥٫٠%٥٫٠%والبصریةومكوناتھاوصناعة األجھزة الطبیة
٣٨٫٦%٢١٫٢%١٩٫٣%٢٠٫٢%صناعة األجھزة الكھربائیة

٢٨٫٢%٢٢٫٨%٤٫٨%١٣٫٨%صناعة اآلالت والمعدات الغیر مصنفة فى موضع آخر
٦٫٨%٦٫٩%٦٫٢%٦٫٥%صناعة المركبات ذات المحركات

٠٫٧%٠٫٧%١٫١%٠٫٩%صناعة معدات النقل األخرى
١١٫٧%١١٫٧%١٠٫٢%١١٫٠%صناعة األثاث والمنتجات الخشبیة

٦٫٥%٦٫٢%٥٫٣%٥٫٧%صناعات تحویلیة اخرى
٨٫٧%٨٫٧%٨٫٧%٨٫٧%إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وإمدادات التكییف

أنشطة اإلمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة معالجة 
١٢٫٤%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%النفایات

١٦٫٨%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%تجمیع وتنقیة وتوزیع المیام
٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%جمع ومعالجة وتدویر المخلفات والنفایات

٣٫٥%٣٫٥%٥٫٠%٤٫٣%النقل والتخزین
٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%النقل البرى

٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%النقل عبر الماء
٥٫١%٥٫١%٧٫٣%٦٫٢%النقل الجوى

٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%البرید وأنشطة الخدمات البریدیة
٩٫٣%٩٫٣%٢٠٫٠%١٤٫٧%أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة

٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%أنشطة اإلقامة
١٢٫٨%١٢٫٨%٢٨٫٥%٢٠٫٧%أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات

١٩٫٣%١٢٫٨%٠٫٠%٦٫٤%أنشطة المعلومات واإلتصاالت

بیان ربع سنوي ٢/

جدول (٦): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقاً للنشاط اإلقتصادى ١/
 (نسبة التغیر)

بیان شھري ٣/

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

١ / قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى ألسعار المنتجین بدءاً من سبتمبر ٢٠٠٧ ، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة (٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة 
األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج الصناعى والزراعى والخدمى.

  ٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

  ٣/  التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق . 



٢٠
  
    

  

  

  

  
  

  

  

مایو-٢٢أبریل-٢٢مارس-٢٢ینایر-مارس ٢٠٢٢/٢٠٢١

٪٣٢٫٤٪٣١٫٧٪٣٣٫٦٪٣٢٫٧معدل التضخم ألسعار المنتجین

٪٦٤٫٤٪٦١٫٧٪٧٠٫٧٪٦٦٫٢مواد الوقود

٪٣٥٫٨٪٣٩٫٤٪٣١٫٧٪٣٥٫٦المواد الخام

٪٢٠٫٣٪٢١٫٩٪١٨٫٥٪٢٠٫٢السلع الوسیطة

٪٢٠٫٩٪٢١٫٠٪٢١٫١٪٢١٫٠السلع اإلستھالكیة غیر المعمرة

٪٢١٫٨٪١٩٫٥٪١٢٫٠٪١٥٫٨السلع اإلستھالكیة  المعمرة

٪١١٫٣٪١٠٫٧٪١٠٫٩٪١٠٫٨السلع اإلستثماریة

مایو-٢٢أبریل-٢٢مارس-٢٢ینایر-مارس ٢٠٢٢/٢٠٢١

٪٣٢٫٤٪٣١٫٧٪٣٣٫٦٪٣٢٫٧معدل التضخم ألسعار المنتجین

٪١٫٠٪١٫٠٪١٫٠٪١٫٠القطن

٪٢٦٫٧٪٢٨٫٨٪٢٧٫٨٪٢٨٫٣المواد الخام

٪٢٤٫٢٪٢٥٫٣٪٢٩٫١٪٢٧٫٢السلع النصف مصنعة

٪٢٥٫٩٪٢٧٫٢٪٢١٫٥٪٢٤٫٤السلع تامة الصنع
المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

٣/  التغیر فى الرقم القیاسى عن الشھر المقابل فى العام السابق . 
٢/ التغیر فى الرقم القیاسى عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

١/ قام الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإصدار رقم قیاسى ألسعار المنتجین بدءاً من سبتمبر ٢٠٠٧ ، وذلك بإستخدام أسعار السلع والخدمات للسنة المالیة 
(٢٠٠٤-٢٠٠٥) كفترة أساس لسلسلة األرقام القیاسیة، كما تم إستخراج األوزان باستخدام متوسط عامى (٢٠٠٢-٢٠٠٣ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٤) للقیم اإلجمالیة لإلنتاج 

الصناعى والزراعى والخدمى.

بیان ربع سنوي ٢/

بیان ربع سنوي ٢/

جدول (٧): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقاً لإلستخدام النھائى ١/
بیان شھري ٣/

جدول (٨): معدل التضخم السنوى ألسعار المنتجین طبقاً لدرجة التصنیع ١/
بیان شھري ٣/

  



١٢ .

جنیھ إسترلینىیورویوروجنیھ إسترلینىدوالر أمریكى
متوسط سنوى ٢/

٢٠٠٩٥٫٥٤٢٨٫٧٦٤٧٫٨٠٤١٫٣٩٤١٫٥٦٥
٢٠١٠٥٫٦٢٢٨٫٧٨٣٧٫٥٤١١٫٣٢٩١٫٥٤٦
٢٠١١٥٫٩٣٣٩٫٥٣٥٨٫٢٧٧١٫٣٩٣١٫٦٠٤
٢٠١٢٦٫٠٥٦٩٫٦١٤٧٫٨٠١١٫٢٨٦١٫٥٨٥
٢٠١٣٦٫٨٦٩١٠٫٧٤٩٩٫١٢٦١٫٣٢٨١٫٥٦٤
٢٠١٤٧٫٠٧٩١١٫٦٧٢٩٫٤١٣١٫٣٢٩١٫٦٤٨
٢٠١٥٧٫٦٩٣١١٫٧٨٥٨٫٥٥٨١٫١١٩١٫٥٢٩
٢٠١٦١٠٫٠١٨١٣٫٤٥٦١١٫٠٤٤١٫١٢٢١٫٣٥٢
٢٠١٧١٧٫٧٩٣٢٢٫٨٥٨١٩٫٨٧٦١٫١٢٦١٫٢٨١
٢٠١٨١٧٫٧٨٥٢٣٫٧٠٨٢٠٫٩٧٦١٫٢٢٣١٫٣٣٠
٢٠١٩١٦٫٦٣٩٢١٫٢١٣١٨٫٦٤٨١٫١١٧١٫٢٧١
٢٠٢٠١٥٫٧٥٨٢٠٫٢٩٤١٨٫٠٤٥١٫١٥٤١٫٢٧١
٢٠٢١١٥٫٦٤٥٢١٫٥٩٥١٨٫٥٧٣١٫١٨٣١٫٣٧٦

متوسط شھرى
١٥٫٦٦٤١٩٫٤٥٣١٧٫٣٧٧١٫١٠٦١٫٢٣٨مارس-٢٠
١٥٫٦٩٩١٩٫٥٦٠١٧٫١٢٨١٫٢٤١١٫٠٨٧أبریل-٢٠
١٥٫٧١٦١٩٫٤١٦١٧٫٢٢١١٫٠٩١١٫٢٣٠مایو-٢٠
١٦٫١٠٢٢٠٫٢٢٣١٨٫١٨٧١٫١٢٥١٫٢٥١یونیو-٢٠
١٥٫٩٤٤٢٠٫٢٥٩١٨٫٣٢٨١٫١٤٥١٫٢٦٦یولیو-٢٠

١٥٫٨٨٤٢٠٫٩٢٧١٨٫٨٤٥١٫١٨٢١٫٣١٣أغسطس-٢٠
١٥٫٧٢٤٢٠٫٤٠٠١٨٫٥٦٤١٫١٧٩١٫٢٩٦سبتمبر-٢٠
١٥٫٦٥٦٢٠٫٣٩٣١٨٫٤٩٠١٫١٧٧١٫٢٩٨أكتوبر-٢٠
١٥٫٦١١٢٠٫٦٧٤١٨٫٥٣٥١٫١٨٤١٫٣٢١نوفمبر-٢٠
١٥٫٦٤٥٢١٫٠٨٤١٩٫٠٩٠١٫٢١٦١٫٣٤٤دیسمبر-٢٠
١٥٫٦٥٣٢١٫٤٣١١٩٫١٢٣١٫٢١٧١٫٣٦٤ینایر-٢١
١٥٫٦١٥٢١٫٧٢٩١٨٫٩٤٩١٫٢٠٩١٫٣٨٧فبرایر-٢١
١٥٫٦٦٣٢١٫٧٦٩١٨٫٦٩٣١٫١٩٠١٫٣٨٦مارس-٢١
١٥٫٦٣٩٢١٫٧١٣١٨٫٧٦٢١٫١٩٥١٫٣٨٣أبریل-٢١
١٥٫٦٢٣٢٢٫٠٤٩١٩٫٠٣٠١٫٢١٤١٫٤٠٧مایو-٢١
١٥٫٦١٦٢١٫٩٦٥١٨٫٨٦٨١٫٢٠٤١٫٤٠٢یونیو-٢١
١٥٫٦٤٠٢١٫٦٦٧١٨٫٥٥٢١٫١٨٣١٫٣٨١یولیو-٢١

١٥٫٦٥٠٢١٫٦٦٦١٨٫٤٨٣١٫١٧٧١٫٣٨٠أغسطس-٢١
١٥٫٦٥٨٢١٫٥٩٩١٨٫٤٩٩١٫١٧٧١٫٣٧٥سبتمبر-٢١
١٥٫٦٦٠٢١٫٤٩٩١٨٫٢٢٣١٫١٥٩١٫٣٦٨أكتوبر-٢١
١٥٫٦٦١٢١٫١٣٧١٧٫٩٣١١٫١٤١١٫٣٤٥نوفمبر-٢١
١٥٫٦٦٢٢٠٫٩١٦١٧٫٧٦٥١٫١٣٠١٫٣٣١دیسمبر-٢١
١٥٫٦٦١٢١٫٣٠٨١٧٫٧٩٩١٫١٣٢١٫٣٥٦ینایر-٢٢
١٥٫٦٦١٢١٫٢٨٢١٧٫٨٣٧١٫١٣٠١٫٣٥٣فبرایر-٢٢
١٦٫٧٣٠٢١٫٩٠٠١٨٫٣٠٧١٫١٠١١٫٣١٦مارس-٢٢
١٨٫٣٥٨٢٣٫٨٦٤١٩٫٩٤٦١٫٠٨٢١٫٢٩٥أبریل-٢٢
١٨٫٣٨١٢٢٫٩٥١١٩٫٤٩٠١٫٠٥٧١٫٢٤٤مایو-٢٢
١٨٫٦٨٠٢٣٫٠٧٥١٩٫٧٩٢١٫٠٥٧١٫٢٣٢یونیو-٢٢
١٨٫٨٦٠٢٢٫٦٧٩١٩٫٢٦٣١٫٠٢٠١٫٢٠١یولیو-٢٢

١٩٫٠٩٨٢٢٫٨٨٥١٩٫٣٤٧١٫٠١٢١٫١٩٧أغسطس-٢٢
١٩٫٣٤٤٢١٫٩٦٠١٩٫٢٠٧٠٫٩٩١١٫١٣٣سبتمبر-٢٢

. Oanda (www.oanda.com)  ،المصدر : البنك المركزى المصرى ، رویترز

٢/ متوسط میالدى.

المصدر: البنك المركزى المصرى و رویترز.
١/ متوسط میالدى.

١/ متوسط أسعار البیع والشراء. (نقطة المنتصف). تم مراجعة البیان من فبرایر ٢٠١٧ وفقاً لمتوسط سعر صرف الجنیھ مقابل الدوالر وفقاً لبیانات البنك المركزى المصرى.

جدول (٩): تطور أسعار الصرف
(دوالر أمریكى / وحدة من العملة)(جنیھ مصرى / وحدة من العملة) ١/
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تطور سعر صرف الجنیة المصرى مقابل الدوالر األمریكى     ) : 8(شكل 

)متوسط شھرى(سعر الصرف  /1) متوسط سنوى(سعر الصرف 
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مؤشرات المالية العامة

جدول )10(            ملخص المعامالت المالية  للحكومة-------------------------------------------------------- 25

جدول )11(            ملخص المعامالت الرئيسية للموازنة العامة : القطاع الحكومى -------------------------- 26-27

جدول )12 -أ(     هيكل اإليرادات العامة  )اإليرادات الضريبية(----------------------------------------------  28

جدول )12 -ب(      هيكل اإليرادات العامة  )اإليرادات غير الضريبية(------------------------------------------ 29

جدول )13(           توزيع المتحصالت الجمركية بحسب التصنيف الوظيفى للواردات --------------------------- 30 
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١٠/٢٠٢٢/٢٠٢١  ٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠١٨/٢٠١٧  

موازنةفعلىفعلىفعلىفعلى

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

٨٢١,١٣٤٩٤١,٩١٠٩٧٥,٤٢٩١,١٠٨,٦٢٥١,٣٦٥,١٥٩إجمالى اإلیرادات

٦٢٩,٣٠٢٧٣٦,١٢١٧٣٩,٦٣٢٨٣٣,٩٩٣٩٨٣,٠١٠اإلیرادات الضریبیة

٣,١٩٤٢,٦٠٩٥,٢٦٣٢,٩٥٥١,٥٤١المنح

١٨٨,٦٣٩٢٠٣,١٨١٢٣٠,٥٣٤٢٧١,٦٧٨٣٨٠,٦٠٨إیرادات أخرى

١,٢٤٤,٤٠٨١,٣٦٩,٨٧٠١,٤٣٤,٧٢٣١,٥٧٨,٧٧٤١,٨٣٧,٧٢٣إجمالى المصروفات 

٢٤٠,٠٥٤٢٦٦,٠٩١٢٨٨,٧٧٣٣١٨,٨٠٦٣٦١,٠٥٠األجور و تعویضات العاملین

٥٣,٠٨٨٦٢,٣٦٥٦٩,٨٧١٨١,٤٦٢١٠٣,٨٨٩شراء السلع والخدمات

٤٣٧,٤٤٨٥٣٣,٠٤٥٥٦٨,٤٢١٥٦٥,٤٩٧٥٧٩,٥٨٢الفوائد

٣٢٩,٣٧٩٢٨٧,٤٦١٢٢٩,٢١٤٢٦٣,٨٨٦٣٢١,٣٠١الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٧٤,٧٥٨٧٧,٥٦٥٨٦,٨٠٣٩٩,٧٥١١١٣,٧٨٧المصروفات أالخرى

١٠٩,٦٨٠١٤٣,٣٤٢١٩١,٦٤٢٢٤٩,٣٧٢٣٥٨,١١٣شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)

٤٧٢,٥٦٤-٤٧٠,١٤٩-٤٥٩,٢٩٤-٤٢٧,٩٦٠-٤٢٣,٢٧٤-المیزان النقدى٣/

٩,٣٠٦١,٩٩١٣,٤٨١٢,١٩٦٢,٩٤٥صافى حیازة األصول المالیة

٤٧٥,٥٠٨-٤٧٢,٣٤٥-٤٦٢,٧٧٥-٤٢٩,٩٥١-٤٣٢,٥٨٠-المیزان الكلى

مالحظات

/٤
٦.٧-٦.٨-٧.٤-٧.٥-٩.١-المیزان الكلى / الناتج المحلى (%) 

/٤
٠.١١.٨١.٧١.٣١.٥المیزان األولى / الناتج المحلى (%)

/٤
١٨.٥١٧.٧١٦.٧١٧.٥١٩.١إجمالى اإلیرادات / الناتج المحلى (%) 

٢٨.٠٢٥.٧٢٤.٥٢٤.٩٢٥.٧إجمالى المصروفات / الناتج المحلى (%)٤/

/٤

/٤
/٥

 /٦
/٧
/٨
/٩

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٤ لعام ١٠.٢٠٢١/

ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي.

٣/ جدیر بالذكر إنھ جارى إستصدار قانون بزیادة إعتمادات الفوائد فى موازنة عام 

شھد عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦  مصروفات استثنائیة بقیمة ٥.٧ ملیار جنیھ من تسویة الدیون المتعثرة مع بنك القاھرة و ٢ ملیار جنیھ تم انفاقھا على االستثمارات االضافیة فى المیاة والصرف.

جدول ( ١٠ ): ملخص المعامالت المالیة للحكومة 
(ملیون جنیھ)

ترجع الزیادة فى اإلیرادات األخرى فى األساس نتیجة لزیادة اإلیرادات الجاریة والرأسمالیة، ویمثل جزء منھا ایرادات لسنوات سابقة والجزء األخر موارد ومصادر راسمالیة لتمویل اإلستثمارات. 

ترجع الزیادة فى المنح فى االساس نتیجة لزیادة المنح من جھات حكومیة لتمویل االستثمارات.

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.

٢/ تشمل المعامالت المالیة لكل من أجھزة الموازنة العامة، وبنك اإلستثمار القومى، وصنادیق التأمین والمعاشات ، ومع مراعاة إستبعاد كافة المعامالت البینیة للجھات الثالث لمنع إزدواجیة الحساب.

٣/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

١/ یشمل قطاع موازنة االجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.
المصدر: وزارة المالیة

تنشر وزارة المالیة بیانات أداء الحكومة العامة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ للمرة األولى، وذلك بعد القیام بتدقیق البیانات مع الجھات المعنیة والتى تدخل ضمن نطاق الحكومة العامة. 

١/١//١

/٨

/٩

/١ /١
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٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧موازنة

یولیو-أغسطسیولیو-أغسطس
١,٣٦٥,١٥٩٨٢١,١٣٤٩٤١,٩١٠٩٧٥,٤٢٩١,١٠٨,٦٢٥١٣٩,٩٥٥١٦١,٦٤٧إجمالى اإلیرادات 

٩٨٣,٠١٠٦٢٩,٣٠٢٧٣٦,١٢١٧٣٩,٦٣٢٨٣٣,٩٩٣١٠٩,٨٢٣١٣٣,٦٩٥اإلیرادات الضریبیة
٣٧٠,٣١٠٢٠٧,٢٣٠٢٥٠,٠٨٠٢٨٦,٩٠٧٣٢١,٢٤٦٣٠,٤٦٩٣٦,٧٦٧الضریبة على الدخل

٨٨,٢٧٥٥١,٤١٠٥٨,٩٠٧٥٩,٥٩٦٧٢,٤٠٤٢٠,٥٥٢٢٧,٠١٠الضرائب على الممتلكات
٤٤٩,٥٧٩٢٩٤,٢٥٧٣٥٠,٥٧٦٣٢٩,٩٧٩٣٨٤,٩١٣٥٢,٢٦٢٦١,٩٩٢ضریبة القیمة المضافة

٤٢,٣٩٨٣٧,٩٠٨٤٢,٠٢٠٣٢,٥٧٢٣٦,١٣٠٦,٥٤٠٧,٩٢٦الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك)
----٣٢,٤٤٨٣٨,٤٩٧٣٤,٥٣٨٣٠,٥٧٩١٩,٣٠٠ضرائب أخرى

٣٨٢,١٤٩١٩١,٨٣٣٢٠٥,٧٩٠٢٣٥,٧٩٦٢٧٤,٦٣٣٣٠,١٣١٢٧,٩٥٢اإلیرادات غیر الضریبیة
١,٥٤١٣,١٩٤٢,٦٠٩٥,٢٦٣٢,٩٥٥٤.٤٤.٣المنح

١,٠٨٥١,٠٠٦١,١٠٠١,٠٠٧٨١٩٠.٠٠.١      من حكومات أجنبیھ
٤٢٣٩٠٨٧٤٧٧٩٨٨٢٤٤.٣٣.٣      من منظمات دولیة
٣٤١,٢٨٠٧٦١٣,٤٥٧١,٣١٣٠.١٠.٩      من جھات حكومیة

٣٨٠,٦٠٨١٨٨,٦٣٩٢٠٣,١٨١٢٣٠,٥٣٤٢٧١,٦٧٨٣٠,١٢٧٢٧,٩٤٨إیرادات أخرى
١٠٦,٩٢٩٦٩,١١٦٧٠,٣٥٤٦٥,٥١٩٧٩,٦٦٩٧,٣٤٩١٠,٣٤٠عوائد الملكیة

٧٤,٠٤٦٥١,٤٣٣٥٣,٥٦٥٥٨,٨٠٩٥٧,٧٣٠٧,١٦٨٨,٠٨٩حصیلة بیع السلع والخدمات
٢,٢١٧١,٠١٢١,٥٢٧٢,٠٨١١,٧٠١١٣٤١٥١تعویضات وغرامات

٦٠٢٢,١٤٣٢,٣١٦٢,٢٦٢٥,٩٥٨٣٩٢٧تحویالت اختیاریة
١٩٦,٨١٥٦٤,٩٣٥٧٥,٤١٩١٠١,٨٦٣١٢٦,٦١٩١٥,٤٣٨٩,٣٤١أخرى 

١,٨٣٧,٧٢٣١,٢٤٤,٤٠٨١,٣٦٩,٨٧٠١,٤٣٤,٧٢٣١,٥٧٨,٧٧٤٢٦١,٠٥٢٣٠٧,٤١٣إجمالى المصروفات 
٣٦١,٠٥٠٢٤٠,٠٥٤٢٦٦,٠٩١٢٨٨,٧٧٣٣١٨,٨٠٦٥٩,٠٥٩٦٦,١١٥األجور و تعویضات العاملین

١٠٣,٨٨٩٥٣,٠٨٨٦٢,٣٦٥٦٩,٨٧١٨١,٤٦٢٧,٨٥٦١٢,٣٢٠شراء السلع والخدمات
٥٧٩,٥٨٢٤٣٧,٤٤٨٥٣٣,٠٤٥٥٦٨,٤٢١٥٦٥,٤٩٧١١٤,٠٥٤١٤٩,٩٢١الفوائد

٣٢١,٣٠١٣٢٩,٣٧٩٢٨٧,٤٦١٢٢٩,٢١٤٢٦٣,٨٨٦٣٧,٥٨٦٤٩,٦٣٧الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
١١٣,٧٨٧٧٤,٧٥٨٧٧,٥٦٥٨٦,٨٠٣٩٩,٧٥١١٧,١٧٥١٨,٣٦٧المصروفات أالخرى

٣٥٨,١١٣١٠٩,٦٨٠١٤٣,٣٤٢١٩١,٦٤٢٢٤٩,٣٧٢٢٥,٣٢٢١١,٠٥٣شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)
-١٤٥,٧٦٦-١٢١,٠٩٨-٤٧٠,١٤٩-٤٥٩,٢٩٤-٤٢٧,٩٦٠-٤٢٣,٢٧٤-٤٧٢,٥٦٤المیزان النقدى ٥/

-٨٧٣-٢,٩٤٥٩,٣٠٦١,٩٩١٣,٤٨١٢,١٩٦٥٦٩صافى حیازة األصول المالیة
-١٤٤,٨٩٣-١٢٠,٥٢٨-٤٧٢,٣٤٥-٤٦٢,٧٧٥-٤٢٩,٩٥١-٤٣٢,٥٨٠-٤٧٥,٥٠٩المیزان الكلى 

مالحظات
/٦
-١.٦-١.٥-٦.٨-٧.٤-٧.٥-٩.١-٦.٧المیزان الكلي/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
٠.١-٢.٠٠.١١.٨١.٧١.٣٠.١المیزان األولى/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
١٩.١١٨.٥١٧.٧١٦.٧١٧.٥١.٨١.٨اإلیرادات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
٢٥.٧٢٨.٠٢٥.٧٢٤.٥٢٤.٩٣.٣٣.٤المصروفات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٣

 /٤

/٦

/٧

/٨

/٩

ترجع الزیادة فى شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات) فى ضوء زیادة  االستثمارات المباشرة خاصة لإلنشاءات وشراء األصول والمعدات  فى إطار توجھات الدولة لتطویر البنیة التحتیة.

ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

٢/ تم إعادة تبویب فعلیات الموازنة العامة لتتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ  ٢٠٠١ GFS (على أساس نقدى).

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.

یرجع اإلنخفاض في اإلیرادات غیر الضریبیة إلى تراجع الموارد االستثنائیة من المنح لتبلغ حوالى ٢٥.٤ ملیار جنیھ فقط خالل العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤، وذلك مقابل منح بلغت نحو ٩٥.٩ ملیار جنیھ خالل العام المالى 
.٢٠١٤/٢٠١٣

تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.

٥/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

جدول (١١) القطاع الحكومى :  ملخص المعامالت الرئیسیة للموازنة العامة  ١/ ٢/

١/ یشمل قطاع موازنة الجھاز اإلدارى و المحلیات، والھیئات الخدمیة العامة.

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة.

فعلیات

١/ تشمل الفوائد واألقساط المدفوعة (بدون متأخرات).
المصدر: وزارة المالیة

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٤ لعام ٢٠٢١.

 شكل (٩):  مؤشرات مختارة لتحلیل الموازنة

١٩٠.٢١٨٦.٥

١٤٥.٤١٥١.٥١٥٦.٥١٦٦.٤١٥٧.٦١٥٣.٦
١٩٠.٢١٨٦.٥ ٢١.٠

٢١.٥٢٢.٦

١٩.٤١٩.٣٢١.٩
٢٦.١٢٧.١٢٥.٥

٢٦.٥٢٦.٨
٣٢.٦

٢٧.١ ٢٤.٦

١٦.١١٤.٤
٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠
٤٥٠
٥٠٠

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ یولیو-أغسطس
٢٠٢٢/٢٠٢١

یولیو-أغسطس
٢٠٢٣/٢٠٢٢

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ یولیو-أغسطس
٢٠٢٢/٢٠٢١

یولیو-أغسطس
٢٠٢٣/٢٠٢٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

(%
)

اجمالى المصروفات األجور وتعویضات العاملین الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

نسبة إلى  إجمالى المصروفات نسبة إلى  إجمالى اإلیرادات
 (المحور األیمن)

*

/٩

٨/



٢٨

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

یولیو-أغسطسیولیو-أغسطسموازنةموازنة

٦٥٩,١٨٤٨٢١,١٣٤٩٤١,٩١٠٩٧٥,٤٢٩١,١٠٨,٦٢٥١,٢٨٨,٧٥٣١,٣٦٥,١٥٩١٣٩,٩٥٥١٦١,٦٤٧  إجمالى اإلیرادات  

٤٦٢,٠٠٧٦٢٩,٣٠٢٧٣٦,١٢١٧٣٩,٦٣٢٨٣٣,٩٩٣٩٦٤,٧٧٧٩٨٣,٠١٠١٠٩,٨٢٣١٣٣,٦٩٥اإلیرادات الضریبیة

الضریبة على الدخول واألرباح والمكاسب 
١٦٦,٨٩٧٢٠٧,٢٣٠٢٥٠,٠٨٠٢٨٦,٩٠٧٣٢١,٢٤٦٣٥١,٥٨٥٣٧٠,٣١٠٣٠,٤٦٩٣٦,٧٦٧الرأسمالیة ومنھا

٣٧,٩٦٤٤٥,٦٦٠٥٩,١٨١٦٥,٥٠٨٧٨,٠٧٣٨٠,١٩٩٩٣,١٠٧٥,٣٤٢١١,٣٣٢ضرائب على الدخول من التوظف

١٢,٦٦٦١٨,٤٦٩٢٧,٢٠١٣١,٤٧٠٤٤,٤٤٠٤٧,٦١٢٥٤,٧٨٠٣,٤٧٠٤,٢٥٩ضرائب على الدخول بخالف التوظف

٣٨٤٤٥٠٩٢٤١,٠٥٤١,١٩٨٢,٠٢٤٢,١١٣٥٠٥٥ضرائب على األرباح الرأسمالیة

١١٥,٨٨٣١٤٢,٦٥٢١٦٢,٧٧٥١٨٨,٨٧٥١٩٧,٥٣٥٢٢١,٧٥٠٢٢٠,٣١٠٢١,٦٠٧٢١,١٢١الضریبة على أرباح شركات األموال ومنھا

----٤٢,٤٦٤٥١,٩٧٦٤٢,٥٣٢٢٦,٣٣٧٣٩,٨١٧٤١,٦٠٢٤١,٥٥٠من ھیئة البترول

----------------٣,٨٦٠من البنك المركزى

٢٢,٣٠٠٢٩,٩٠٠٣٤,٤٨٠٤٢,٩١٣٣٢,٤٥٠٣٤,٢٠٤٣٤,٠٤٠٥,٣٠٠٥,٥٠٠من قناة السویس

٤٧,٢٥٩٦٠,٧٧٦٨٥,٧٦٣١١٩,٦٢٥١٢٥,٢٦٨١٤٥,٩٤٤١٤٤,٧٢٠١٦,٣٠٧١٥,٦٢١من الشركات األخرى

٣٦,٥٣٩٥١,٤١٠٥٨,٩٠٧٥٩,٥٩٦٧٢,٤٠٤٧٠,٨٦١٨٨,٢٧٥٢٠,٥٥٢٢٧,٠١٠ الضرائب على الممتلكات

٢,٠٥٥٢,٩٧٦٤,٨٧١٣,٣٩٣٥,١٥٩٧,٠٧٤٥,٦٢٧٥٣٧٧٠٩ضرائب دوریة على الممتلكات

٢٢٣١٤٩٧٣٩٣١٤٠١١٣١٢٧٣٣ضریبة األراضى

١,٨٣٢٢,٨٢٧٤,٧٨٤٣,٢٩٩٥,٠١٩٦,٩٦١٥,٥٠٠٥٣٤٧٠٦ضریبة المبانى
ضریبة على العملیات المالیة 
٣١,٩٩٧٤٤,٩٥٧٤٨,٣٣٥٥٠,٤١٥٥٨,٩٣١٥٥,٧٦٢٧١,١٠٢١٨,٨٩٩٢٥,٢٨٨التجاریة والرأسمالیة ومنھا

ضریبة على عوائد أذون 
٣٠,٨٦٤٤٣,٧٢٢٤٦,٩٢٨٤٨,٩٧٢٥٧,١٦١٥٣,٧٦٠٦٩,٠٠٠١٨,٧٥٠٢٥,١٤٦وسندات الخزانة

٢,٤٨٧٣,٤٧٧٥,٧٠٢٥,٧٨٩٨,٣١٤٨,٠٢٥١١,٥٤٦١,١١٦١,٠١٣ضرائب ورسوم على السیارات
٢٠٨,٦٢٤٢٩٤,٢٥٧٣٥٠,٥٧٦٣٢٩,٩٧٩٣٨٤,٩١٣٤٦٩,٥٩٨٤٤٩,٥٧٩٥٢,٢٦٢٦١,٩٩٢ضریبة القیمة المضافة، ومنھا

٩٤,٣٨٤١٢٧,٠٣٨١٥٥,٣٥١١٤٨,٢٦٦١٨٠,٣٩٣٢٢١,٢٥٨٢٠٧,٢٠٩٢٧,٠٣٣٢٩,٧٣١الضریبة العامة على المبیعات

٣٢,٦٩٠٤٣,١٠٠٥٠,٣٥١٥٣,٠١٧٦٧,٥٤٤٧٥,٢٠٨٧٨,٨٩٧١٠,٢٠٣١٢,٠١٦سلع محلیة

٦١,٦٩٤٨٣,٩٣٩١٠٥,٠٠٠٩٥,٢٤٩١١٢,٨٤٩١٤٦,٠٥٠١٢٨,٣١٢١٦,٨٣٠١٧,٧١٤سلع مستوردة

١٨,١٣٩٢٩,٢٣٨٤٢,٣٢٨٤٥,٤٦٤٥٣,٣١٠٦٦,٩٥٦٦١,١٦٣٧,١٦٠٩,١٠٢ضریبة المبیعات على  الخدمات

٧٠,٥٣٣١٠٣,٦٢٣١١٠,٩١٠١٠٠,٢٧٤١٠٦,٠٠٧١١٢,٦٨٢١٢٢,٣٢٣١٣,٨٩٦١٧,٠٠٩ ضرائب على  سلع جدول رقم "١"  محلیة

----٢٢٤٢٥٥--٤١٥١,٦١١٣٨١٩ ضرائب على  سلع جدول رقم "١"  المستوردة

١,٧٩٨٢,٣١٤٢,٥٩٨١,٩٤٨١,٦٠٢٢,٣٣٠٢,٣١٥١٠٣٥٦٠ضرائب على الخدمات الخاصة

١١,٠١٧١٣,٤٥٩١٧,٦٣٤١٥,٠١٩١٩,٦٤٧٢٥,٣٢١٢٣,١٧٥١,٨٢٠٢,٣٠٣ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماھیات)

٣٤,٢٥٥٣٧,٩٠٨٤٢,٠٢٠٣٢,٥٧٢٣٦,١٣٠٤٤,٥٠٤٤٢,٣٩٨٦,٥٤٠٧,٩٢٦الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) ومنھا

٣٢,٧٧٧٣٦,٢٤٦٤٠,٣٤٤٣١,١٠٦٣٥,٠٣٩٤٢,٢٤٤٤١,٠٩٨٦,٤٤٨٧,٧٨٢ضرائب جمركیة قیمیة

----١٥,٦٩١٣٨,٤٩٧٣٤,٥٣٨٣٠,٥٧٩١٩,٣٠٠٢٨,٢٢٩٣٢,٤٤٨ضرائب أخرى

المیزان الكلى

المصدر: وزارة المالیة

٢/ یرجع اإلنخفاض فى الضریبة على أرباح شركات األموال من البنك المركزى في األساس نتیجة إلنخفاض أرباح البنك المركزى نتیجة للسیاسة النقدیة التقیدیة المتبعة منذ بدایة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ والتى تم من خاللھا رفع  أسعار الفائدة للعمل على 
خفض معدالت التضخم، حیث أنھ من المتوقع عدم تحصیل ضریبة على أرباح البنك المركزى المصرى بنھایة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

٣/ ترجع الزیادة المحوظة فى الحصیلة الضریبیة من عوائد أذون وسندات الخزانة فى ضوء إقرار القانون رقم ٣ لعام ٢٠٢١ ، والذى تضمن إلغاء اإلعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة فى مارس ٢٠٢١.

٤/  تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٤ لعام ٢٠٢١

١/  تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.

* جدیر بالذكر أن البیانات التقدیریة األولیة ألداء الموازنة العامة للدولة فى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ ال تزال فى طور اإلعداد وسوف یتم نشرھا عند اإلنتھاء منھا.

جدول (١٢ -أ ) ھیكل اإلیرادات العامة
( اإلیرادات الضریبیة  ) 

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

    البیان ما زال تحت االعداد وسوف یتم نشره بمجرد االنتھاء منھ.

* تعكس بیانات الموازنة بموجب القرار الجمھوري رقم ٨ لعام ٢٠١٦.

شكل (١١): ھیكل اإلیرادات الضریبیة 
( متوسط ٥ سنوات: ٢٠١٦/٢٠١٥ - ٢٠٢١/٢٠٢٠ )

الضریبة على الدخل
%٣٨

الضرائب على الممتلكات
%٨

الضرائب على السلع والخدمات
%٤٤

الضرائب على التجارة الدولیة
%٦

ضرائب اخرى
%٤

/١

/٢

--

/٣

/٤

/٣
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ً

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-أغسطسیولیو-أغسطسموازنةموازنة

١٩٧,١٧٧١٩١,٨٣٣٢٠٥,٧٩٠٢٣٥,٧٩٦٢٧٤,٦٣٣٣٢٣,٩٧٥٣٨٢,١٤٩٣٠,١٣١٢٧,٩٥٢اإلیرادات غیر الضریبیة
١٧,٦٨٣٣,١٩٤٢,٦٠٩٥,٢٦٣٢,٩٥٥٢,٢٠٩١,٥٤١٤.٤٤.٣المنح

١٧,٠٤٠١,٠٠٦١,١٠٠١,٠٠٧٨١٩١,٨٣١١,٠٨٥٠.٠٠.١منح من حكومات أجنبیة

٣٥٤٩٠٨٧٤٧٧٩٨٨٢٤٣٥٦٤٢٣٤.٣٣.٣منح من منظمات دولیة
/٣
٢٨٩١,٢٨٠٧٦١٣,٤٥٧١,٣١٣٢٢٣٤٠.١٠.٩أخرى 

١٧٩,٤٩٤١٨٨,٦٣٩٢٠٣,١٨١٢٣٠,٥٣٤٢٧١,٦٧٨٣٢١,٧٦٦٣٨٠,٦٠٨٣٠,١٢٧٢٧,٩٤٨ایرادات أخرى

٩١,١٤١٦٩,١١٦٧٠,٣٥٤٦٥,٥١٩٧٩,٦٦٩١٠٨,٦٢٣١٠٦,٩٢٩٧,٣٤٩١٠,٣٤٠عوائد الملكیة

٤,٢٦٣٣,٣٤٢٥,٩٨١٩,٨٠٨٧,٨١٧١١,٧٥٧١٠,٤٨١٩١٦٨٣٢الفوائد المحصلة
 على إعادة اإلقراض (تشمل 

فوائد القروض الخارجیة المعاد 
أقراضھا من الخزانة العامة)

٤,٢٠٢٣,١٨٦٥,٣٤١٨,٦٣٦٤,٨٨٦٨,١٠٩٦,٤٩٠٨٥٨٧٨١

٧١,١٢٢٥٢,٥٣٠٤٨,٢٥٨٤١,٦٣٢٥٤,٩٥٤٨١,٢١٢٧٩,٤٩٣٦,١٩٦٩,٢٢٠أرباح األسھم ومنھا:

----٥,٩٤٤٨,١٤٤١,٢٧٨٢,٠٩٣٣,٥٩٦٨,٥٧٣٧,٧٨١ھیئة البترول

--------------١٩,٤٢٧٥,٢٣٣البنك المركزى

٢٩,٣٨١٢٣,٧١٨٣٠,٣٠٨١٨,٣٥٤٢٨,٠٨٢٣٣,٥٠٦٣٣,١١٢٤,٧٠٠٥,٩٨٨قناة السویس
١٠,٩٨٩٨,٢٩٧١٠,٨١٧١٢,٠٤٥١١,٨٦١٢١,٩٤٠٢١,٤٦٧١,١٢٥١,٢٢٥الھیئات اإلقتصادیة

٢,٧٢٢٤,٤٤٣٣,٠٠٠٣,٩٧٣٤,٨٤١٦,٨٥٨١١,٤٠٠١٩٨٤شركات قطاع األعمال العام
٨,٥٧٠١٣,١٢٠١٥,٨٣٩١٢,٩٤٣١٥,٩٨٢١٥,٠٣٤١٦,٩٥٤٢٣٦٢٨٨عائد اإلیجارات

----٧,٣٧٢١١,٦١٠١٤,١٤٨١١,١٧٨١٤,٦٨٠١٣,٢٠٧١٤,٥٦٦إتاوة البترول

----٧,١٨٧١٢٥٢٧٦١,١٣٦٩١٧٦٢٠٠عوائد ملكیة أخرى

٣٨,٠٥٨٥١,٤٣٣٥٣,٥٦٥٥٨,٨٠٩٥٧,٧٣٠٦٩,٢٦٥٧٤,٠٤٦٧,١٦٨٨,٠٨٩حصیلة بیع السلع والخدمات
٣٨,٠٣١٥١,٣٩٧٥٣,٥١٤٥٨,٧٦٧٥٧,٦٥٦٦٩,٢١٤٧٣,٩٨٩٧,١٦٤٨,٠٨٣ایرادات الخدمات، ومنھا:

موارد جاریة من الصنادیق 
/٤/٥

والحسابات الخاصة 
٣٠,٥٩١٤٠,٤١٢٤١,٣٠٧٥٠,١٠١٤٦,٧٣٨٥٥,٨٨٠٦٠,٤٣١٥,٥٤٠٦,١٢١

٢٨٣٥٥١٤٢٧٤٥١٥٨٣.٨٥.٨ایرادات بیع السلع، ومنھا:
حصیلة فروق أسعار بیع 

----٠٠٠٠٠٠٠الغاز الطبیعى

١,٩٦٨١,٠١٢١,٥٢٧٢,٠٨١١,٧٠١١,٩١٢٢,٢١٧١٣٤١٥١تعویضات وغرامات
٢,٩٥٦٢,١٤٣٢,٣١٦٢,٢٦٢٥,٩٥٨١,١٥٨٦٠٢٣٩٢٧التحویالت اإلختیاریة
٢,٠٩٠١,٣٩٨١,٣٢٢١,٢٥٧٤,١٠٣١,١٥٨٤٨٨٣٩٢٧جاریة

٨٦٦٧٤٥٩٩٤١,٠٠٥١,٨٥٥٠١١٤٠٠رأسمالیة
٤٥,٣٧١٦٤,٩٣٥٧٥,٤١٩١٠١,٨٦٣١٢٦,٦١٩١٤٠,٨٠٨١٩٦,٨١٥١٥,٤٣٨٩,٣٤١ایرادات متنوعة

١٨,٠٨٠٢٧,٧٢٠٣٣,٨٥٧٥٣,٥٩٩٤٣,٤٢٢٣٧,٧٦٥٣٧,٩١٢١٤,٦٧٩٦,٤٨٠جاریة
٢٧,٢٩١٣٧,٢١٥٤١,٥٦٢٤٨,٢٦٤٨٣,١٩٨١٠٣,٠٤٣١٥٨,٩٠٣٧٥٩٢,٨٦١رأسمالیة، ومنھا

نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة  لتمویل 
األستثمارات٦/

٨,٤٨٧٨,٩٣٩٨,٤١٧١٤,١٣٧٤,٨٨٥٠٠٠٠

١٧,٩٢٩٢٦,١٣٦٣٢,٣٣٩٣٣,٥٩٨٣٢,١٩٧٥٤,١٠٣١٤٧,٠٦٦٦٢٩٢,٨١٣موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات

١٠/یرجع اإلنخفاض فى أرباح األسھم من ھیئة البترول فى األساس نتیجة تحمل الھیئة أعباء إرتفاع سعر صرف الجنیھ مقابل الدوالر.

١١/یرجع اإلنخفاض فى أرباح األسھم من البنك المركزى في األساس نتیجة إلنخفاض أرباح البنك المركزى نتیجة للسیاسة النقدیة التقیدیة المتبعة منذ بدایة العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ والتى تم من خاللھا رفع  أسعار الفائدة للعمل على خفض معدالت التضخم.

١٦/ تمثل الزیادة من االیرادات األخرى الرأسمالیة لتمویل االستثمارات.

١٢/  ترجع الزیادة فى عوائد ملكیة أخرى نتیجة للتحویالت اإلضافیة بقیمة ٦.٦ ملیار جنیھ قیمة بیع رخصة الجیل الرابع للمحمول.

١٣/  ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.

١٧/ ترجع الزیادة فى المنح فى االساس نتیجة لزیادة المنح من جھات حكومیة لتمویل االستثمارات.

١٨/ ترجع الزیادة فى ھذا البند إلى زیادة المخصصات لتمویل اإلستثمارات الخاصة بموارد من سنوات سابقة ولم یتم إستخدامھا وقتھا، حیث تسجل فى بند التمویل الذاتى ضمن الموارد األخرى.

١٥/ تعكس الزیادة فى اإلیرادات المتنوعة الجاریة فى األساس إیرادات محصلة عن السنوات السابقة، باإلضافة إلى إیرادات أخرى جاریة .

١٤/ تعكس البیانات التكلفة غیر المباشرة لبرنامج اإلصالح اإلقتصادى، حیث أنھ من المتوقع عدم تحصیل أرباح أسھم من البنك المركزى المصرى بنھایة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ًیرجع االنخفاض فى الحصیلة من أرباح األسھم من قناة السویس جزئیا فى ضوء تباطؤ كل من نمو التجارة العالمیة، واإلقتصاد الصینى، باإلضافة إلى إنخفاض األسعار العالمیة للبترول، مما إنعكس على حركة النقل البحرى أقل عبر قناة السویس.  /٨

ُمن أرصدة األرباح المرحلة للھیئات التى تحتجز أرباحھا والتى بلغت نحو ١.٥ ملیار جنیھ، وزیادة حصیلة تسویة أوضاع األراضى التى تغیر نشاطھا والتى بلغت نحو ٤ ملیار جنیھ. باإلضافة  ٩/ یرجع إرتفاع الحصیلة من اإلیرادات المتنوعة نتیجة لعدة أسباب وعلى رأسھا، أیلولة ٢٥% 
إلى تحصیل األرصدة الدائنة للھیئات والجھات المختلفة بنحو ٣.٥ ملیار جنیھ.

٧/ یرجع االنخفاض فى أرباح األسھم المحصلة من ھیئة البترول نتیجة النخفاض األسعار العالمیة للبترول.

٦/ تعكس الزیادة فى "موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات" فى ضوء موارد ذاتیة ناتجة عن ایرادات من سنوات أخرى لم یتم استخدامھا حینھا.

ًیعكس المبالغ التى تم دفعھا مقدما لتمویل مشروعات استثماریة خالل العام المالى السابق ولم یتم استخدامھا خالل نفس العام، ومن ثم یتم قید ھذه المبالغ فى العام المالى التالى كجزء من استثمارات ممولة ذاتیا تحت بند "االیرادات المتنوعة".   /٥

جدول (١٢- ب) ھیكل اإلیرادات العامة
(اإلیرادات غیر الضریبیة)

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

٣/ ایرادات الصنادیق والحسابات الخاصة التابعة لجھات موازنیة مثل الجامعات والمراكز الطبیة المتخصصة والھیئات والمراكز البحثیة، ویقابل ھذه االیرادات مصروفات بذات القیمة موزعة على أبواب االستخدامات.

ٌفقط وفقا للقانون رقم ١٩ لعام ٢٠١٣. ٤/  تشمل إیرادات إضافیة بنسبة ١٠% من إجمالى اإلیرادات الشھریة للصنادیق والحسابات الخاصة، باإلضافة إلى نسبة مقدارھا ٢٥% من أرصدة تلك الصنادیق تؤؤل إلى وزارة المالیة خالل العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣ 

٢/ تشمل منح من جھات حكومیة.
١/  تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٩ لعام ٢٠١٩.

  - -   البیان ما زال تحت االعداد وسوف یتم نشره بمجرد االنتھاء 
منھ.

/٧

/٦

/١٠

/١١

/١٢

/١٣

/١١

١/

/٦/٦

/١٧

/١٨

/١٦
/١٥

/١٦

١٩



٣٠

٢٠٢٠/١٩*٢٠٢٠/١٩٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨*٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨

٥٤١,٧٦٣٨٥٢,٥٤٣١,١٣٧,٥٨١١,٢٦١,٨٥٣١,٠٠٥,٣٥٥١٨,٦٣٦٢١,٢٤١٢٤,٧٥٢٢٧,٠٩٥٢٥,٢٠٨اإلجمالى 
(٥.٠)(٥٧.٤)(٣٣.٤)(١٠.٩)(٢٠.٣)-(١٤.١)-(١٤.٠)(١٦.٥)(٩.٥)(٧.٠)-

             ٨٥            ٨٥            ٩٤            ٥٧            ٣٩        ٨٣,١٤٢        ٨٨,١٦١       ٧٧,٠٠٥       ٥١,٣٧٨       ٣٠,١٩٢سلع غذائیة أولیة للصناعة١١١

            ٤٦١          ٣١٨          ٢٥٣          ٢٥٨          ٣٨٠        ٢٤,٥٧٢        ٢٩,٨٦١       ٢١,٢٠٦       ١٨,٦٧٨       ١٤,٤٤٥سلع غذائیة أولیة لإلستھالك١١٢

            ١٦٣            ٩٤            ٧٢            ٥٦          ١٠٤        ٣٢,٣٤٧        ٣١,٧٩٢       ٤٢,٤٤٦       ٣٥,٧٠٦       ١٨,٤٠٠سلع غذائیة مصنعة للصناعة١٢١

            ٨٢٧          ٤٧٢          ٥٧١          ٨١٤          ٧٠٨        ٦٢,١١٢        ٧٢,٧٦٥       ٦٤,٥٧٢       ٤٥,٩١٣       ٣٢,٥١١سلع غذائیة مصنعة لإلستھالك١٢٢

            ٢٨٥          ٤٣٥          ٣٦١          ٣٤٧          ٢٨٠        ٧٩,٩٠٥        ٩٤,٥٣٤       ٨٧,٦١٦       ٥٨,٧٤٣       ٢٩,٦٩٦مستلزمات صناعیة أولیة٢١

         ٧,٥٨٣       ٧,٥٠٢       ٧,٣٥٧       ٦,٠٨٠       ٤,١٣٠      ٣٤٥,٢٩٧      ٤٧١,١٠٦     ٤٤٢,٠٦٢     ٣١٣,٦٤٦     ١٩٥,٣٩٣مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٠.٤٠.٤٠.٤١.٠٠.٥          ٢,١٩٦          ٤,٤٩٤         ٦,٩٦٨         ٢,٣٥٧            ٤٦٤وقود وزیوت خام٣١
             ٥٨            ٨١            ٧٥            ٤١            ٢٨        ١٦,٢٢١        ٢٧,٨٩٥       ٣٣,٣٧٣       ٢٣,١٨٥       ١٤,٣٦٤وقود مصنع ووقود اخرى٣٢٢

         ٢,٦٨٤       ٢,٦٩٥       ٢,١٨٩       ٢,٠٨٥       ١,٢٩٩      ١٢٩,٧٢٣      ١٤٧,٠٢٣     ١٢٢,٥٩٩       ٩٩,٠٣٠       ٦٠,٨٣٢سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١

         ١,٣٣٣       ١,٦٧٦       ١,٣١١       ١,١٩٧          ٦٧٤        ٤٩,٥٩٤        ٨٨,٠٣٨       ٦٦,٢٥٢       ٥٢,٩٢٥       ٢٨,٥٤٨قطع غیار وأجزاء سلع رأسمالیة٤٢

         ٢,٥٠٨       ٤,٩٣٣       ٤,٤٦٦       ٣,٧٣٤       ٤,٥٠١        ٤٢,٧٨١        ٤٧,٠١٢       ٣٧,٤٧٧       ٢٩,٨٧٢       ٢٥,٦٠٢سیارات الركوب٥١

         ١,٤٧٧          ٩٤٢          ٧٥٢          ٥١١          ٨٥٧        ١٩,٦١٩        ١٨,٤٥٠       ١٣,٣٣٥       ٢١,٠٤٩       ١٦,٩٣٥غیرھا من السیارات٥٢

         ١,٩٠٦       ٢,١٩٩       ١,٩٦٤       ١,٦٠٣       ١,٢١٢        ٣٥,٧٧٧        ٤١,٩٢١       ٣٧,٤٠٦       ٣٣,٤٢٢       ٢٣,٢٧٥قطع غیار وأجزاء لوسائل النقل٥٣

         ١,٥٥٥       ١,٦٩١       ١,٥٤٢       ١,٣٩٢          ٩٧٠        ١٣,٠١٦        ١٥,٦٠٦       ١٣,٤٧٧       ١٠,١٧٨         ٧,٨٦٩سلع إستھالكیة معمرة٦١

         ٢,٩٥٠       ٢,٨٧٣       ٢,٨٦٥       ٢,٢٢٤       ٢,٢٦٤        ١٩,٢٩٩        ٢٨,٨٩٦       ٢٥,٢٢٠       ١٦,١٧٤       ١٦,٢٢٧سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

         ١,٢٢٢       ١,٠٥٤          ٨٣٧          ٧٩٩       ١,٠٩٤        ٤٨,٦٠٠        ٥٣,٦٤٨       ٤٥,٦٨٣       ٣٩,٧٧١       ٢٦,٢٥٣سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

            ١١٠            ٤٤            ٤٣            ٤٣            ٩٦          ١,١٥٤             ٦٥٠            ٨٨٤            ٥١٦            ٧٥٧سلع أخرى٧

٦٦,٥٧٤٥٧,٨٧٩٦٤,٣٢٠٧١,٨٨١٦٢,٧٢٠

٠.٧٠.٦٠.٦٠.٥٠.٤

٣.٨٣.٢٣.٠٢.٩٢.٢

٥.٣٤.٦٣.٩٣.٧٢.٩

/١

/٢
/٣

 /٤
 إجمالى الضرائب التى تم تحصیلھا من قبل المصالح اإلیرادیة (الضرائب على الدخل ، المبیعات، الجمارك، والضرائب العقاریة).

جملة المتحصالت لمصلحة الجمارك قد تختلف عن القیمة االجمالیة المعروضة عن متحصالت التجارة الدولیة فى جدول الموازنة العامة بسبب توزیع متحصالت مصلحة الجمارك على بنود الموازنة المختلفة، مثل الضرائب على التجارة 
الخارجیة، الضرائب على السلع والخدمات، وضرائب أخرى.

 تتضمن اإلیرادات السیادیة والجاریة.

تم تضمین بیانات البند كود ٣٢  على البیان المعروض.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

(مبنى على التصنیف الواسع لألمم المتحدة)

اإلیرادات الجمركیة/إجمالى اإلیرادات 
والمنح

(ملیون جنیھ)

* ختامى مبدئى

اإلیرادات الجمركیة/ الناتج المحلى 
/٢
اإلجمالى 

الحصیلة الجمركیة 

اإلیرادات الجمركیة/ إجمالى اإلیرادات 
/٣
الضریبیة 

البند

جدول (١٣): توزیع الواردات والمتحصالت الجمركیة بحسب التصنیف الوظیفى للواردات  ١/

(  ) معدل تغیر سنوى.

مالحظات
إجمالى الواردات (ملیون دوالر)

الواردات 

٤/



١٣

���
�א��

���

�א	�

��א
�

    

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-أغسطسیولیو-أغسطسموازنةموازنة

١,٠٣١,٩٤١١,٢٤٤,٤٠٨١,٣٦٩,٨٧٠١,٤٣٤,٧٢٣١,٥٧٨,٧٧٤١,٧١٣,١٧٨١,٨٣٧,٧٢٣٢٦١,٠٥٢٣٠٧,٤١٣ المصروفات

٢٢٥,٥١٣٢٤٠,٠٥٤٢٦٦,٠٩١٢٨٨,٧٧٣٣١٨,٨٠٦٣٣٥,٠٠٠٣٦١,٠٥٠٥٩,٠٥٩٦٦,١١٥األجور والتعویضات للعاملین

١٨١,٢٤٥١٩٥,٣٦٠٢١٧,٥٩٢٢٣٦,٥٦١٢٦١,٢٤٤٢٥١,٠٤٤٢٧٠,٧٤٣٤٦,١٠٥٥٢,١٠٨ االجور والبدالت النقدیة والعینیة

٥٦,٩٢٩٦٥,٦٦١٧٧,٩٠٤٨٢,٢٠٥٨٥,٧٩٤٨٦,٣٢٥٨٩,٧٤٠١٥,٥٤٢١٦,٦٧٠ الوظائف الدائمة

٤,٣٣٢٤,٨٧٢٥,٤٣٢٦,١٦٥٦,٧٢٧٦,٠٣٦٦,٧٦٥١,٢٢٧١,٦٧٠ الوظائف المؤقتة

٧٥,٦٢٢٨٠,٢٨٤٨٥,٤٣٥٩٩,٨٤٢١١٧,٨٤٥١٠٥,١٢٩١١٩,٣٩٨٢٠,٦٢٢٢٥,٠٨٨المكافات

٢٧,١٧٤٢٧,٢٨٣٢٩,٧٨٠٢٨,٤٨٠٣١,١٢٣٣٢,٦٥٨٣٣,٤٣١٤,٩٧٢٤,٩٥١ بدالت نوعیة

١٢,٨١٦١١,٤٥٤١٢,١٠٦١٢,٠٩٤١٢,١٨٣١٢,٨٨٨١٢,٦٧١٢,١٥٤٢,٢٢٧ مزایــــا نقـــدیــة

٤,٣٧٣٥,٨٠٥٦,٩٣٦٧,٧٧٥٧,٥٧٢٨,٠٠٨٨,٧٣٨١,٥٨٨١,٥٠٢ المزایــا العینیــة

٢٣,١٨٤٢٦,٧٤٢٣٠,٥٢٠٣٢,٩٨١٣٥,٥٣٠٣٦,٧١٦٣٩,٢٠٢٧,١١٠٧,٧٩٠المزایا التأمینیة

 حصة الحكومة فى صندوق التأمین 

االجتماعى للحكومة
١٩,٧١٩٢١,٦١٣٢٤,٥٨٧٢٦,١٢٦٢٧,٤٩٦٢٩,١٧٦٣٠,١٨٧٥,٤٥٧٥,٩٥١

٣,٤٦٥٥,١٢٩٥,٩٣٤٦,٨٥٥٨,٠٣٥٧,٥٤٠٩,٠١٥١,٦٥٣١,٨٤٠مزایا تأمینیة أخرى

٤٢,٤٥٠٥٣,٠٨٨٦٢,٣٦٥٦٩,٨٧١٨١,٤٦٢١٠٠,٢٠٠١٠٣,٨٨٩٧,٨٥٦١٢,٣٢٠شراء السلع والخدمات

٢١,٦٧٨٢٨,٣٩٦٣٤,٠٥٠٣٨,٥٩٤٤٥,٤٩٠٥٢,٨٣٤٥٧,٢٥٩٣,٤٩٩٦,٤٥٦الســـلع  ومنھا

١٢,٦٢٣١٥,٨٧٥١٩,٨٥٧٢٢,١٣٤٢٥,١١٣٢٧,٠٢١٣٠,٨٤٥٢,٤٦٠٤,٥٦٩المواد الخام

١,٥١٢٢,٥٩٣٢,٤٦١٣,٢٧٩٤,٤١٩٤,٧٤٧٥,٦٨٢٣٥٩٥٨٥وقود وزیوت و قوى محركة للتشغیل 

٤,٥٠٢٥,٢١٥٦,١٦٤٧,٦١٦١٠,٢٥٠١٤,١٧٦١٣,٥٦٦١٦٦٣٦٩میاه وانارة

١٦,٧١٩٢٢,٦٢٤٢٦,٨٩٣٣٠,٥١٩٣٤,٥٤٦٤١,٥٨٩٤٠,٨٩٢٤,٢٩٣٥,٧٣٧الخدمات ومنھا

٥,٧٨٥٧,٤٢٦٨,٠٤٥٩,٨٠٧١٠,٦٢٩١٤,١٣٤١٢,٤٦١١,١٦٢١,٥٥٩نفقات الصیانة

١,٥٧٨٢,٩٧٦٣,٠٩٧٣,٥٩٢٣,٥٢٥٣,٧٤٦٣,٧٨٣٣٤٦١,٠٢٥نفقات طبع ودوریات وحقوق تألیف

٣,٠٢٦٣,١٨٣٣,٧٠١٤,١٤٣٤,١٩١٤,٦٦٠٤,٨٢١٥٧١٦١٩نقل وانتقاالت عامة 

/٣
٤,٣٩٦٧,٠٨١٩,٥٢٤١٠,٣٩٨١٢,٥٠٣١٣,٦٤٥١٥,٣٣٠١,٨٨٩١,٤٤٨نفقات خدمیة متنوعة 

٤,٠٥٤٢,٠٦٩١,٤٢٢٧٥٨١,٤٢٦٥,٧٧٧٥,٧٣٨٦٤١٢٧أخرى

٢/ التبویب یتفق مع معاییر صندوق النقد الدولى والمعروفة بـ ٢٠٠١ GFS على أساس نقدى.
٣/ یشمل مصروفات خدمیة أخرى متنوعة، من أھمھا نفقات تنفیذ األحكام القضائیة.

١/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.
المصدر: وزارة المالیة، مصلحة الضرائب المصریة

جدول (١٤): ھیكل المصروفات العامة ٢/
(ملیون جنیھ)

فعلیات

* ١/٤/



٣٢

ً

ً

ً

ً

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-أغسطسیولیو-أغسطسموازنةموازنة

٣١٦,٦٠٢٤٣٧,٤٤٨٥٣٣,٠٤٥٥٦٨,٤٢١٥٦٥,٤٩٧٥٦٦,٠٠٠٥٧٩,٥٨٢١١٤,٠٥٤١٤٩,٩٢١الفوائد ومنھا:
٩,٥٩٩٢٢,١٩٩٣٥,٢٠٩٤٢,٧٤٩٤٧,٥٨٥٤٨,٧٧١٥٩,٤٣٢١٢,١٠٥١٣,٨٧٩فوائد خارجیة 

٢٧٥,٩٨٨٣٩١,٦٧١٤٥٥,١٩٠٤٩٠,٧٧٥٥١٦,٢٢٢٥١٤,٤٠٦٥٢٠,١٥١١٠١,٩٤٦١٣٦,٠٢١فوائد محلیة (لغیر الحكومیین) 
٣٠,٨٠٥٢٣,٥٧٩٤٢,٦٤٥٣٤,٨٩٧١,٦٩١٢,٨٢٣٠٣٢١فوائد محلیة (لوحدات الحكومة العامة)

----٢١٠٠٠٠٠٠٠أخرى

٢٧٦,٧١٩٣٢٩,٣٧٩٢٨٧,٤٦١٢٢٩,٢١٤٢٦٣,٨٨٦٣٢٦,٢٨٠٣٢١,٣٠١٣٧,٥٨٦٤٩,٦٣٧الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
٢٠٢,٥٥٩٢٤٣,٥٨٧٢٠٣,٦٥٧١٣٢,٦٧٧١٢١,٥٣١١٤٠,٦٨٠١٣٨,٣٣٠١٢,٠٣٥٩,٨٨٠الدعم 

٢٠١,٤٩١٢٤٢,٤٦٢٢٠٢,١٧٨١٣٠,٠٥١١١٨,١٦٦١٣٤,٦٢٠١٣٠,٢٨٨١١,٨٩٤٩,٣١٣لمؤسسات حكومیة غبر مالیة، ومنھا:
----٤٧,٥٣٥٨٠,٥٠٠٨٧,٠٠٠٨٠,٤٢٧٨٣,٠١٨٨٤,٤٨٧٨٧,٢٢٢دعم السلع التموینیة

----١١٥,٠٠٠١٢٠,٨٠٣٨٤,٧٣٢١٨,٦٧٧١٨,٩١٣٢٨,١٩٣١٨,٤١١دعم السلع البترولیة 

١,٠٦٨١,١٢٥١,٤٧٩٢,٦٢٦٣,٣٦٥٦,٠٦٠٨,٠٤٢١٤١٥٦٨لمؤسسات مالیة حكومیة
٨,٩١٩٦,٧٢٣٦,٧٣٨١٠,٢٦٦١١,٣٩١١٧,٠٠٣٨,٣٥٣١,٤٤١١,٦٧٨المنح

٢٧٩٢٨٠١٩٩٢١٥١٣٨٢٧٤٢٧٤٧٢٦للحكومات األجنبیة
٠.٢٢٨.٢٤.٦٤.٣٤٤.٢٠٠٠٠.٢للمؤسسات الدولیة
٨,٦٤٠٦,٤١٥٦,٥٣٤١٠,٠٤٧١١,٢٠٩١٦,٧٢٨٨,٠٧٩١,٤٣٤١,٦٥٢لجھات الحكومة العامة

٦٤,١٩٤٧٧,٩٩٧٧٦,٠٠٢٨٥,١٨٩١٢٩,٨٨٩١٥٨,٨٢٠١٦٤,٢٤٧٢٣,٨٠٣٣٧,٧٩٨مزایا إجتماعیة
١٣,٠٩٢١٧,٦٢٢١٧,٨٨٧١٨,٨٦٠١٩,١٩٨١٩,٢٠١١٩,٢١٨٣,٥٩١٣,٩٢٠مزایا األمان اإلجتماعى

/٢
٤٥,٢٣٦٥٢,٥٥٣٤٨,٥٧٨٥٥,١٢١٩٩,٢٧٤١٣٠,٠٠٨١٣٥,٠٠٦١٩,٠٦٣٣١,٧٧١مساعدات إجتماعیة 

٥,٦٨٧٧,٦٠٢٩,٣٣٤١١,٠٠٢١١,١٤٦٩,٣٦٠٩,٧٧٠١,١٠٥٢,٠٦٥نفقات خدمیة لغیر العاملین
١٨٠٢٢٠٢٠٣٢٠٦٢٧٢٢٥١٢٥٣٤٣٤٢مزایا إجتماعیة للعاملین

٦١,٥١٧٧٤,٧٥٨٧٧,٥٦٥٨٦,٨٠٣٩٩,٧٥١١٠٥,٠٠٠١١٣,٧٨٧١٧,١٧٥١٨,٣٦٧المصروفات أالخرى
٨,٤٨٤١٥,٦٩٩١٢,٤١١١٥,٩٣٤١٥,٧٢٤٢١,٩٧١١٨,٣٨٧٩٢٣٥٥٤جاریة

١٣٦٧٢٥٨٨٤٣,٦٣١٤,٠٩٨٨,٣٤٦٢,٦٥٦٣٢٤٩ضرائب ورسوم
٦٩٢٨٠٢١,٥٢٧١,١٩٠١,٠٤٣١,٥١٦١,٥١٢٢٠اشتراكات

٧,٦٥٧١٤,١٧٣١٠,٠٠٠١١,١١٢١٠,٥٨٤١٢,١٠٩١٤,٢١٩٨٨٩٥٠٤اخرى متنوعة
٥٣,٠٣٣٥٩,٠٥٩٦٥,١٥٥٧٠,٨٦٩٨٤,٠٢٧٨٣,٠٢٩٩٥,٤٠٠١٦,٢٥٢١٧,٨١٤المصروفات األخرى اإلجمالیة واإلحتیاطیات العامة٣

١٠٩,١٤١١٠٩,٦٨٠١٤٣,٣٤٢١٩١,٦٤٢٢٤٩,٣٧٢٢٨٠,٦٩٨٣٥٨,١١٣٢٥,٣٢٢١١,٠٥٣شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات) ومنھا ٩/
٨٨,٣٢٧٩٠,٠٨٢١١٥,٣٧٣١٥٧,٨٢٣١٩٥,٠٥٧٢٤٨,٤٣٩٣٢٥,٦٢٠٢٣,٤٥١١٠,٣٠٥ االصول الثابتة

٨٧,٩١٢٨٩,٧٩١١١٤,٩٧٦١٥٧,٥٣٤١٩٤,٧٤٥٢٤٦,٤٢٠٣٢٤,٧٥٧٢٣,٤٣٩١٠,٢٦٩استثمار مباشر (شامل الرسوم الجمركیة)
٤١٥٢٩١٣٩٨٢٨٩٣١٢٢,٠١٩٨٦٤١٣٣٦نفقات ایرادیة مؤجلة (تشغیل)

١,١٥٢١,٨٤٧١,٣٢٧٣,٠٩٦٦,٥٠٤٢,٥٥٨١,٨١٢٢٠١٥٥٨االصول غیر المنتجة
١٩,٦٦٢١٧,٧٥١٢٦,٦٤٢٣٠,٧٢٣٤٧,٨١١٢٠,٧٠١٢٠,٨٧٤١,٦٦٩١٩٠أخرى

٥/ یرجع االنخفاض فى دعم المواد البترولیة نتیجة انخفاض األسعار العالمیة .

١/ تعكس بیانات الموازنة بموجب القرار الجمھوري رقم ٣٢ لعام ٢٠١٥ .

٤/ تعكس الزیادة فى "استثمار مباشر (شامل الرسوم الجمركیة)" فى ضوء موارد ذاتیة متوقعة لتمویل مشروع اإلسكان اإلجتماعى تقابلھ زیادة مماثلة على جانب اإلیرادات.

١/ تعكس بیانات الموازنة بموجب القرار الجمھوري رقم ٣٢ لعام ٢٠١٥ .

٢/ یعكس مساھمات الخزانة فى صنادیق المعاشات.
٣/ یتضمن اإلنفاق على الدفاع واألمن القومى.

* تعكس بیانات الموازنة بموجب القرار الجمھوري رقم ٨ لعام ٢٠١٦.

   البیان ما زال تحت االعداد وسوف یتم نشره بمجرد االنتھاء منھ.

١/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.

جدول (١٤): ھیكل المصروفات العامة ( تابع) 
(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

٦/ یمكن تفسیر اإلرتفاع الملحوظ فى اإلنفاق على اإلستثمار المباشر (شامل الرسوم الجمركیة) فى ضوء زیادة اإلستثمارات التى قامت الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العمالقة فى الطرق والكبارى وبناء وتطویر المستشفیات والمدارس. حیث بلغت قیمة التشییدات نحو ٢٩.٢ 
ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ٤٤% عن العام المالى السابق، كما بلغت قیمة اإلستثمار فى مبانى غیر سكنیة نحو ١٠ ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ١٧.٧% عن العام المالى السابق.

٧/ ترجع الزیادة فى نفقات خدمات لغیر العاملین نتیجة لزیادة اإلنفاق على برنامج العالج على نفقة الدولة.

٨/ ترجع الزیادة الملحوظة فى دعم السلع البترولیة فى ضوء تحمل الھیئة أعباء إرتفاع سعر الصرف مما دفع الموازنة العامة للدولة بزیادة الدعم المحول للھیئة العامة للبترول.

 ٩/ جدیر بالذكر أن اإلجمالیات المعروضة یمكن أن ال تمثل المجموع الحقیقى للبنود الفرعیة، حیث أن "منھا" تشیر إلى عرض بعض البنود فقط، على سبیل المثال اإلحتیاطات العامة لم یتم عرضھا ضمن ھذا الباب.

١٠/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٧٤ لعام ٢٠٢١.

١١/ تعكس الزیادة في المساعدات االجتماعیة في األساس نتیجة لزیادة مساھمة الخزانة في صنادیق المعاشات في ضوء التسویات التي تتم بین الخزانة وصندوق المعاشات.

شكل (١٣): التقسیم الوظیفى للمصروفات العامة
( متوسط ٥ سنوات: ٢٠١٦/٢٠١٥ - ٢٠٢١/٢٠٢٠ )

الخدمات العامة
%٤١

الدفاع واألمن القومى
%٥

األمن الداخلى
%٥

الشئون اإلقتصادیة
%٦

حمایة البیئة
%٠.٣

اإلسكان والمرافق العامة
%٤

الصحة
%٦

الشباب والثقافة والشئون الدینیة
%٣

التعلیم
%١٠

حمایة إجتماعیة
%٢٠

/١

/٧

/٨

/٤

/٨

 --

/١٠

١١/
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ً

ً

ً

یونیو-٢٠دیسمبر-١٩سبتمبر-١٩یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥
٢,٠٨٢,٦٢٥٢,٥٧٠,٨٤٣٣,١٢٤,١٠٠٣,٤٧٠,٩٦٨إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ٢/  ٣,٨٥٦,٢١٥  ٣,٩٨٩,٦٨٨       ٣,٨٦٠,٨٨٣       ٣,٧٠٩,٢٤٦       

(٢٢.٧)(٢٣.٤)(٢١.٥)(١١.١)(١١.١)(٢.٨)(٣.٨)(٣.٥)

          ٣٤٣,٠٩٢          ٣٠٤,٩١١          ٢٨١,٣٤٩    ٣٠٤,٩٠٨    ٣٤٠,٥٠٠   ٤٠٨,٩٣٦   ٢٨٧,١٨٧   ٢١٨,٥٦١ودائع أجھزة الموازنة العامة

(٣٥.٣)(٣١.٤)(٤٢.٤)-(١٦.٧)-(١٠.٥)-(١٦.٧)-(٧.١)(١٢.٥)

١,٨٦٤,٠٦٤٢,٢٨٣,٦٥٦٢,٧١٥,١٦٤٣,١٣٠,٤٦٨صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة  ٣,٥٥١,٣٠٧  ٣,٦٤٦,٥٩٦       ٣,٥٥٥,٩٧٢       ٣,٤٢٧,٨٩٧       

(٢١.٣)(٢٢.٥)(١٨.٩)(١٥.٣)(١٣.٤)(٤.٨)(٤.٩)(٢.٧)

١,٩٦٦,٤٨٩٢,٤٠٩,٢٢٥٢,٩٥٠,٨٦٧٣,٢٥٩,٣٧٨إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة ٤/  ٣,٥٠٧,١٨٥  ٤,٠٢٤,٩٢٣       ٣,٨٨٤,٠٩٣       ٣,٧٥٨,٨٨٥       

(٢٢.٦)(٢٢.٥)(٢٢.٥)(١٠.٥)(٧.٦)(١١.٤)(١٢.١)(١٤.٨)

          ٤١٣,٤٥٥          ٣٨١,٨٤٠          ٣٥٩,٠٤٧    ٣٦١,٧٣٦    ٣٩٦,٣٨٦   ٤٦٠,٥٦٤   ٣٢١,٩٢٤   ٢٣٣,٠٥٤ودائع الحكومة العامة 

(٣٥.٧)(٣٨.١)(٤٣.١)-(١٣.٩)-(٨.٧)-(٨.١)-(٠.٣)(١٤.٣)

١,٧٣٣,٤٣٥٢,٠٨٧,٣٠١٢,٤٩٠,٣٠٣٢,٨٦٢,٩٩٢صافى الدین المحلى للحكومة العامة  ٣,١٤٥,٤٤٩  ٣,٦١١,٤٦٨       ٣,٥٠٢,٢٥٣       ٣,٣٩٩,٨٣٨       

(٢١.٠)(٢٠.٤)(١٩.٣)(١٥.٠)(٩.٩)(١٤.٠)(١٣.٧)(١٤.٨)

١,٩٩١,٢٤٧٢,٤٧٨,٨٨٣٣,٢٧٨,٣٥٩٣,٦٤٨,٩٨٤ إجمالى الدین العام المحلى ٥/  ٣,٨٢٩,١٤٨  ٤,٢٦٧,٥٧٩       ٤,١١٢,٤٥٣       ٤,١٠٨,٤٩٩       

(٢٠.٣)(٢٤.٥)(٣٢.٣)(١١.٣)(٤.٩)(٩.٤)(٦.٥)(١١.٤)

          ٦٢١,٤٣٦          ٥٧٤,٠٠١          ٥٢٧,٩٦٥    ٥٨٦,٣٢٩    ٥٠١,٩٦٩   ٥٧٢,٨٦١   ٤٠٠,٢٨٢   ٢٨٦,١٨١الودائع ٦/

(٣٧.٤)(٣٩.٩)(٤٣.١)-(١٢.٤)(١٦.٨)(١١.٧)-(٠.٥)(٦.٠)

١,٧٠٥,٠٦٦٢,٠٧٨,٦٠١٢,٧٠٥,٤٩٨٣,١٤٧,٠١٥صافى الدین العام المحلى   ٣,٢٤٢,٨١٩  ٣,٦٤٦,١٤٣       ٣,٥٣٨,٤٥٢       ٣,٥٨٠,٥٣٤       

(١٧.٩)(٢١.٩)(٣٠.٢)(١٦.٣)(٣.٠)(٩.٠)(٧.٧)(١٢.٤)

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٧/

٦٨.٦%٦٦.٣%٦٣.٧%٧٢.٥%٧٨.٢%٩٠.٠%٩٤.٩%٨٥.٢%إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٦٢.٧%٦١.١%٥٨.٩%٦٦.٧%٧٠.٥%٧٨.٢%٨٤.٣%٧٦.٣%صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٦٩.٢%٦٦.٧%٦٤.٦%٦٥.٩%٧٣.٥%٨٥.٠%٨٨.٩%٨٠.٥%إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة

٦٢.١%٦٠.٢%٥٨.٤%٥٩.١%٦٤.٥%٧١.٨%٧٧.٠%٧٠.٩%صافى الدین المحلى للحكومة العامة

٧٣.٣%٧٠.٧%٧٠.٦%٧١.٩%٨٢.٢%٩٤.٥%٩١.٥%٨١.٥% إجمالى الدین العام المحلى 

٦٢.٦%٦٠.٨%٦١.٥%٦٠.٩%٧٠.٩%٧٨.٠%٧٦.٧%٦٩.٨%صافى الدین العام المحلى 

بیان سنوى

(ملیون جنیھ)

بیان ربع سنوى

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى
(  ) معدل النمو عن العام السابق.
* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

ً ملیار جنیھ وفقا للقرار الجمھورى رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣. ٣/ جدیر بالذكر ان التراجع في ودائع أجھزة الموازنة العامة ترجع الى استخدام حوالي ٦٠

٤/ یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة والتى تتمثل فى إقتراض 
ًسندات وزارة المالیة لدى صنادیق التأمین اإلجتماعى وبنك اإلستثمار القومى، سندات صنادیق التأمین اإلجتماعى وأخیرا إقتراض بنك اإلستثمار القومى من صنادیق التأمین  أجھزة الموازنة العامة من بنك اإلستثمار القومى, 

اإلجتماعى.
٥/  یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من  بنك اإلستثمار القومى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

٦/ ودائع الحكومة العامة و الھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعاد ودائع صنادیق التأمین اإلجتماعى واقتراض قطاع الموازنة من الھیئات االقتصادیة.

ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩  ٧/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨
ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. ً ملیار جنیھ بدال من ٥٩٦٠.٩ إلى نحو ٥٨٢٠

جدول (١٥):ملخص الدین العام المحلى
عند مستویات تجمیعیة مختلفة  ١/

ًتم مراجعة بیانات الدین المحلى فى ضوء قواعد التقسیم المتعارف علیھا دولیا. وتعكس البیانات الدین المحلي لثالث مستویات تجمیعیة ھى: الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة، الدین المحلي المجمع للحكومة العامة،   /١
والدین العام المحلي المجمع. یشمل الدین المحلي ألجھزة الموازنة العامة أرصدة الدین المستحقة على وحدات الجھاز اإلدارى، وحدات اإلدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة. ویتضمن الدین المحلي للحكومة العامة أرصدة الدین 

المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى. أما عن الدین العام المحلى فیشمل أرصدة الدین المحلي المجمع لكل من الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة.

٢/ یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة (وحدات الجھاز اإلدارى, وحدات اإلدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة). 

٣/

*



٣٦

ً

یونیو-٢٠دیسمبر-١٩سبتمبر-١٩یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥

٢,٠٨٢,٦٢٥٢,٥٧٠,٨٤٣٣,١٢٤,١٠٠٣,٤٧٠,٩٦٨إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة  ٣,٨٥٦,٢١٥  ٣,٩٨٩,٦٨٨        ٣,٨٦٠,٨٨٣        ٣,٧٠٩,٢٤٦        

١,٧٢١,٩٤٢٢,٢٧٩,٧٥٥٣,٠١٨,٢٥٩٣,٤٠٤,٢١٤أوراق مالیة   ٣,٧٨٨,٦٦٦  ٤,١٩١,٠٠٧        ٣,٨٥٠,٧٢٧        ٣,٦٧١,٧٥٨        

         ١,٧٦٨,٣٧٨         ١,٧١٦,١٨٧         ١,٦٦٩,٤٤٤  ١,٦٣٩,٠٣١  ١,٥٤٧,١٤٠ ١,١٨٥,٧٠٤    ٨١٥,٩٩٥    ٥٩٦,١٩٦أذون على الخزانة  ٢/

                   -                   -                   -            -            -           -           -           -أذون عملیات إعادة الشراء

         ١,٦٠٤,٥٤٢         ١,٣٣٢,٨٠٦         ١,٢٠٠,٥١٠     ٩٧٦,٥٨٨     ٧٣٩,١٧٢    ٧٢٤,٧٨٩    ٧٣٥,٣٠٧    ٥٩٠,٩٩٣سندات خزانة

              ٤٤,١٩٩              ٤٣,٩٣٧              ٤٤,٥٧٠       ٤٥,٧٦٣       ٤٩,٠١٨      ٤٩,٥٨٤      ٢٦,٣١٠      ٢٢,٥٦٠سندات صاادرة لصالح بنكي مصر واألھلي

            ٦٧٥,٢٠٧            ٦٧٤,٧١٠            ٦٧٥,٩١٠     ٦٧٨,١٧٠     ٦٦٢,٧٦٩    ٦٩٣,٥٩٤    ٣٧١,٤٧٠    ٢٢٢,٤٧٠سندات البنك المركزى

              ٢٥,٠٦٠              ٢٥,٠٦٠              ٢٥,٠٦٠       ٢٥,٠٦٠       ٢٢,٣٦٠      ٢٠,٨٦٠      ١٩,٣٦٠      ١٧,٨٦٠سندات فروق التقییم

                   -                   -                   -            -            -           -           -           -سندات زیادة رؤس أموال البنوك

                   -                   -                   -            -            -           -           -           -سندات سلع تموینیة

                   -                   -                   -            -            -           -           -           -سندات إصالح ھیاكل البنوك

                   -                   -                   -        ٢,٠٠٠        ٢,٠٠٠       ٢,٠٠٠       ٢,٠٠٠       ٢,٠٠٠سندات التأمینات

              ٧٣,٥٧٠              ٥٧,٩٧٦              ٥٦,٢١٤       ٥٢,٨٦٦       ٣٦,٣٣٦      ١٨,٥٥٨       ٩,٩٥٧       ٨,٣١٦سندات دوالریة سیادیة (حیازة مقیمین) ٣/

سندات بالجنیھ المصرى صادرة بالخارج 
                   -                   -                   -            -            -           -           -           -ومشتراه بالداخل

                    ٥١                    ٥١                    ٥٠             ٥٠             ٤٨            ٤٦            ٦٢            ٩٢سندات اإلسكان

                   -                   -                   -            -            -           -           -           -الـ ٥% المجنبة لشراء سندات حكومیة

                   -                   -                   -            -            -           -          ٦٤١       ١,٢٨٣سندات بروة لالستثمار العقارى

سندات صندوقى التأمینات مقابل نقل مدیونیة 
/٤
بنك اإلستثمار إلى الخزانة 

٣٦٩,١٣٨     ٣٤٥,٣٧١    ٣٢٣,١٢٤    ٢٩٨,٦٥٣    ٢٥٤,٥٣٢     -                   -                   -                   

                   -                   -                   -            -            -          ٢٥٠          ٢٥٠          ٤٥٠تسھیالت ائتمانیة من صندوقى التأمینات ٥/

                   -                   -                   -            -            -           -           -       ٥,٦٤٠أقتراض من جھات أخرى

                   -             ١٠,١٥٦             ٣٧,٤٨٨      ٦٧,٥٤٩      ٦٦,٧٥٤   ١٠٥,٥٩١   ٢٩٠,٨٣٨   ٣٦٠,٢٣٣إقتراض أجھزة الموازنة من الجھاز المصرفى

ومنھ ودائع الھیئات اإلقتصادیة فى حساب 
                ٧,٤٧٠                ٥,٢٤٠                ٤,٧٧٦        ٢,٥٤٣       ٢٠,٥١٢      ٣٤,٠١٤      ٣٩,٣٤٣      ٦١,٧٣٢الخزانة الموحد

           ٣٤٣,٠٩٢           ٣٠٤,٩١١           ٢٨١,٣٤٩    ٣٠٤,٩٠٨    ٣٤٠,٥٠٠   ٤٠٨,٩٣٦   ٢٨٧,١٨٧   ٢١٨,٥٦١ودائع لدى الجھاز المصرفى

١,٨٦٤,٠٦٤٢,٢٨٣,٦٥٦٢,٧١٥,١٦٤٣,١٣٠,٤٦٨صافى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة  ٣,٥٥١,٣٠٧  ٣,٦٤٦,٥٩٦        ٣,٥٥٥,٩٧٢        ٣,٤٢٧,٨٩٧        

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٦/

٦٨.٦%٦٦.٣%٦٣.٧%٧٢.٥%٧٨.٢%٩٠.٠%٩٤.٩%٨٥.٢% إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

٦٢.٧%٦١.١%٥٨.٩%٦٦.٧%٧٠.٥%٧٨.٢%٨٤.٣%٧٦.٣%صافى الدین المحلى  ألجھزة الموازنة العامة

بیان سنوى
(ملیون جنیھ)

بیان ربع سنوى

جدول (١٦): الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة ١/
(بیان مفصل)

٢/ تشمل السندات المصدرة بالدوالر و الیورو بدءا من یونیو ٢٠١٢.
ًومن الجدیر بالذكر أنھ اعتبارا من یونیو ٢٠١٢ فقد تم اضافة رصید شھادة المصرى الدوالریة الى ھذا البند. ھذا وقد بلغ رصید  ٣/ تشمل السندات الدوالریة التى سبق اصداراھا فى كل من عام ٢٠٠١ ، ٢٠١٠ و ٢٠١٣. 

السندات الدوالریة ٤٧٤٢ ملیون جنیھ فى دیسمبر ٢٠١٤ بینما بلغ رصید شھادة المصري الدوالریة ٢٣٣١ ملیون جنیھ.

٤/ في ضوء ما تتسم بھ السیاسة المالیة الجدیدة بالشفافیة فقد تم قید الدین المستحق على الخزانة العامة لصنادیق التأمینات (الذى تم اقتراضھ من خالل بنك االستثمار القومى) كدین مباشر على الخزانة العامة للصنادیق ، وذلك 
ًومن الجدیر بالذكر أنھ  تم مؤخرا إصدار سندات باجمالى مبلغ ١٥.٥ ملیار جنیھ  ًویتم سنویا إصدار سندات جدیدة فى حالة وجود مدیونیة مستحقة على وزارة المالیة لصالح صنادیق التأمینات اإلجتماعیة.  في ١ یولیو ٢٠٠٦. 

بنھایة دیسمبر ٢٠١٢ وذلك لسداد جزء من المدیونیة التاریخیة المستحقة على وزارة المالیة لصنادیق التأمینات االجتماعیة. 

٥/ ودائع صنادیق التأمین التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة العامة والتى تم معالجتھا كجزء من المطلوبات المستحقة على قطاع الموازنة لصالح صنادیق التأمین.
ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩  ٦ / تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨

ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. ً ملیار جنیھ بدال من ٥٩٦٠.٩ إلى نحو ٥٨٢٠

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى
* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

١/ یمثل المدیونیة المستحقة على أجھزة الموازنة العامة  (وحدات الجھاز اإلدارى, وحدات اإلدارة المحلیة, و الھیئات الخدمیة).

*
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یونیو-٢٠دیسمبر-١٩سبتمبر-١٩یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥

٣,٢٥٩,٣٧٨ ١,٩٦٦,٤٨٩٢,٤٠٩,٢٢٥٢,٩٥٠,٨٦٧إجمالى الدین المحلى للحكومة العامة  ٣,٥٠٧,١٨٥  ٤,٠٢٤,٩٢٣  ٣,٨٨٤,٠٩٣      ٣,٧٥٨,٨٨٥        

٢,٨٨٠,٢٦٣ ١,٧٤٥,٤٣٢٢,١٤٩,٩٢٥٢,٦٦٢,٧٧٥  دین أجھزة الموازنة العامة المجمع  ٢,٩٣١,٠٧٧  ٣,٣٦٧,١٤١  ٣,٢٣١,٧٥٧      ٣,١٢٥,٦٩٧        

         ٣,٩٨٩,٦٨٨   ٣,٨٦٠,٨٨٣       ٣,٧٠٩,٢٤٦  ٣,٨٥٦,٢١٥  ٣,٤٧٠,٩٦٨  ٣,١٢٤,١٠٠ ٢,٥٧٠,٨٤٣ ٢,٠٨٢,٦٢٥إجمالى الدین المحلى ألجھزة الموازنة العامة

یطرح منھ: إقتراض أجھزة الموازنة من بنك اإلستثمار 
/٢
                   -             -                 -            -            -           -           -           -القومى 

            ٣٨٢,٢٣٥      ٤٣٨,٣٧٠          ٤١١,٩٨٩     ٣٩٠,٩٢٢     ١١٢,٦٠٨      ٣٤,٥٠١      ٢٧,٨١١        ٧,٣٨٩یطرح منھ: أوراق مالیة لدى بنك اإلستثمار القومى

            ٢٤٠,٣١٢      ١٩٠,٧٥٦          ١٧١,٥٦٠     ١٦٣,٠٧٨     ١٣٠,٧٢٦     ١٠١,٤٥٠      ٩٤,٢٠٤      ٧٤,٨٢٢یطرح منھ: أوراق مالیة لدى صنادیق التأمین

/٢
                   -             -                 -     ٣٦٩,١٣٨     ٣٤٧,٣٧١     ٣٢٥,١٢٤    ٢٩٨,٦٥٣    ٢٥٤,٥٣٢یطرح منھ: سندات صنادیق التأمین 

/٣
                   -             -                 -            -            -           ٢٥٠           ٢٥٠           ٤٥٠یطرح منھ: تسھیالت من صنادیق التأمین 

           ٦٥٧,٧٨٢     ٦٥٢,٣٣٦         ٦٣٣,١٨٨    ٥٧٦,١٠٨    ٣٧٩,١١٥    ٢٨٨,٠٩٢   ٢٥٩,٣٠٠   ٢٢١,٠٥٧ دین بنك اإلستثمار القومى المجمع

            ٦٥٧,٧٨٢      ٦٥٢,٣٣٦          ٦٣٣,١٨٨     ٦٢٩,٤٤٨     ٤٣٤,٧٩٧     ٣٤٤,٠٨٠    ٣١٥,٢٠١    ٢٩٥,٦٨٤إجمالى الدین المحلى لبنك اإلستثمار القومى

٢
                   -             -                 -       ٥٣,٣٤٠       ٥٥,٦٨٢      ٥٥,٩٨٨      ٥٥,٩٠١      ٧٤,٦٢٧إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق التأمین اإلجتماعى 

            ٤٩٠,٧٣٤      ٥٠٠,٧٨٩          ٤٧٧,٥٢٠     ٤٢٤,٥٦٠     ٢٥٦,٠١٦     ١٦٣,٤٩٣    ١٤٦,٢٥٩    ١١٦,٨١١شھادات اإلستثمار

            ١٦٤,٧٢٠      ١٤٩,٢١٩          ١٥٣,٣٤٠     ١٤٩,٢٢٠     ١٢٠,٧٧١     ١٢٢,٢٧١    ١١١,٠٤٤    ١٠٢,٢٩٧ ودائع صندوق توفیر البرید

                ٢,٣٢٨          ٢,٣٢٨              ٢,٣٢٨         ٢,٣٢٨         ٢,٣٢٨        ٢,٣٢٨        ١,٩٩٧        ١,٩٤٩أخرى 

یطرح منھ: إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق 
                   -             -                 -       ٥٣,٣٤٠       ٥٥,٦٨٢      ٥٥,٩٨٨      ٥٥,٩٠١      ٧٤,٦٢٧التأمین اإلجتماعى ٢/

           ٤١٣,٤٥٥     ٣٨١,٨٤٠         ٣٥٩,٠٤٧    ٣٦١,٧٣٦    ٣٩٦,٣٨٦    ٤٦٠,٥٦٤   ٣٢١,٩٢٤   ٢٣٣,٠٥٤ودائع الحكومة العامة

            ٣٤٣,٠٩٢      ٣٠٤,٩١١          ٢٨١,٣٤٩     ٣٠٤,٩٠٨     ٣٤٠,٥٠٠     ٤٠٨,٩٣٦    ٢٨٧,١٨٧    ٢١٨,٥٦١أجھزة الموازنة 

                ٨,٨٢١          ٨,٧٨٨            ١١,٣٤٢         ٦,٤٨٩       ٢٠,١٤٧        ٧,١٤٦        ٥,٦٠٩        ١,٠٥٨بنك اإلستثمار القومى

              ٦١,٥٤٢        ٦٨,١٤١            ٦٦,٣٥٦       ٥٠,٣٣٩       ٣٥,٧٣٩      ٤٤,٤٨٢      ٢٩,١٢٨      ١٣,٤٣٥صنادیق التأمین اإلجتماعى ٤/

٢,٨٦٢,٩٩٢ ١,٧٣٣,٤٣٥٢,٠٨٧,٣٠١٢,٤٩٠,٣٠٣صافى الدین المحلى للحكومة العامة  ٣,١٤٥,٤٤٩  ٣,٦١١,٤٦٨  ٣,٥٠٢,٢٥٣      ٣,٣٩٩,٨٣٨        

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٥/

٦٩.٢%٦٦.٧%٦٤.٦%٦٥.٩%٧٣.٥%٨٥.٠%٨٨.٩%٨٠.٥% إجمالى دین الحكومة العامة 

٦٢.١%٦٠.٢%٥٨.٤%٥٩.١%٦٤.٥%٧١.٨%٧٧.٠%٧٠.٩%صافى دین الحكومة العامة

١/یمثل رصید الدین المجمع المستحق على أجھزة الموازنة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وصنادیق التأمین اإلجتماعى بعد إستبعاد المدیونیات والعالقات الداخلیة فیما بین القطاعات الثالثة.

جدول (١٧): الدین المحلى للحكومة العامة ١/
(بیان مفصل)

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى

بیان سنوى

* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

بیان ربع سنوى

(ملیون جنیھ)

٢/ في ضوء ما تتسم بھ السیاسة المالیة الجدیدة بالشفافیة فقد تم قید الدین المستحق على الخزانة العامة لصنادیق التأمینات (الذى تم اقتراضھ من خالل بنك االستثمار القومى) كدین مباشر على الخزانة العامة للصنادیق ، 
وذلك في ١ یولیو ٢٠٠٦. وقد قابل ذلك اصدار سندین على الخزانة العامة لصالح الصنادیق بقیمة الدین ١٩٧.٧٢٥ ملیار جنیھ،  وباالضافة الى ذلك تم اصدار سند ثالث فى نھایة یونیو ٢٠٠٧ بقیمة ٧٤.٥ ملیون جنیھ 

لصالح الصنادیق. كما تم إصدار سند رابع فى ٢٠٠٨/٦/٣٠ بمبلغ ١.١ ملیار جنیھ ، باإلضافة الى سند خامس صدر فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ بمبلغ ٢.٣ ملیار جنیھ . كما تم اصدار سند سادس بمبلغ ٩٨٨.٨ ملیون جنیھ بنھایة 
ًومن الجدیر بالذكر أنھ  تم مؤخرا إصدار سندات باجمالى مبلغ ١٥.٥ ملیار جنیھ بنھایة یونیو ٢٠١٢. كما تم أصدار سند جدید في  یونیو ٢٠١٠، باالضافة الى سند سابع بمبلغ ١.٨ ملیار جنیھ فى نھایة یونیو ٢٠١١. 

نھایة یونیو ٢٠١٣ بقیمة ١٤.٢ ملیار جنیھ. وتم اصدار سند آخر في نھایة یونیو ٢٠١٤ بقیمة ١٤.٣ ملیار جنیھ وذلك لسداد جزء من المدیونیة التاریخیة المستحقة على وزارة المالیة لصنادیق التأمینات االجتماعیة. 

٣/ ودائع صنادیق التأمین التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة العامة والتى تم معالجتھا كجزء من المطلوبات المستحقة على قطاع الموازنة لصالح صنادیق التأمین.

٤/  تم استبعاد ودائع الصنادیق التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة بدایة من یونیو ٢٠٠٦.

ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة  ٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨
ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. ً ملیار جنیھ بدال من ٥٩٦٠.٩ ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٨٢٠

*



٣٨

یونیو-٢٠دیسمبر-١٩سبتمبر-١٩یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧یونیو-١٦یونیو-١٥

        ٤,٢٦٧,٥٧٩        ٤,١١٢,٤٥٣        ٤,١٠٨,٤٩٩  ٣,٨٢٩,١٤٨  ٣,٦٤٨,٩٨٤   ٣,٢٧٨,٣٥٩  ٢,٤٧٨,٨٨٣  ١,٩٩١,٢٤٧ إجمالى الدین العام المحلى

         ٤,٠٢٤,٩٢٣         ٣,٨٨٤,٠٩٣         ٣,٧٥٨,٨٨٥  ٣,٥٠٧,١٨٥  ٣,٢٥٩,٣٧٨    ٢,٩٥٠,٨٦٧  ٢,٤٠٩,٢٢٥  ١,٩٦٦,٤٨٩  إجمالى دین الحكومة العامة

            ٤٧٥,٥٠٤            ٤٣٤,١٢١            ٥٥٤,٩٨٧     ٥٠٣,٠٠٣     ٤٧٩,٦٤٤       ٤١٣,١٢٢     ١٦٠,٥٣٥     ١٣٩,٣٥٥ إجمالى دین الھیئات اإلقتصادیة

یطرح منھ: إقتراض الھیئات 
            ٢٢٥,٣٧٨            ٢٠٠,٥٢١            ٢٠٠,٥٩٧     ١٧٨,٤٩٧       ٦٩,٥٢٦         ٥١,٦١٦       ٥١,٥٣٤       ٥٢,٨٦٥اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى

یطرح منھ: ودائع الھیئات اإلقتصادیة 
                ٧,٤٧٠                ٥,٢٤٠                ٤,٧٧٦         ٢,٥٤٣       ٢٠,٥١٢         ٣٤,٠١٤       ٣٩,٣٤٣       ٦١,٧٣٢فى حساب الخزانة الموحد ٢/

          ٦٢١,٤٣٦          ٥٧٤,٠٠١          ٥٢٧,٩٦٥     ٥٨٦,٣٢٩   ٥٠١,٩٦٩     ٥٧٢,٨٦١     ٤٠٠,٢٨٢     ٢٨٦,١٨١الودائع 

          ٤١٣,٤٥٥          ٣٨١,٨٤٠          ٣٥٩,٠٤٧     ٣٦١,٧٣٦   ٣٩٦,٣٨٦     ٤٦٠,٥٦٤     ٣٢١,٩٢٤     ٢٣٣,٠٥٤ ودائع الحكومة العامة

          ٢٠٧,٩٨١          ١٩٢,١٦١          ١٦٨,٩١٨     ٢٢٤,٥٩٣   ١٠٥,٥٨٣     ١١٢,٢٩٧       ٧٨,٣٥٨       ٥٣,١٢٧صافى ودائع الھیئات اإلقتصادیة

          ٢٧٦,٩٩٣          ٢٦٥,٥٤٢          ٢٤٠,٠٥٠     ٢٧٧,٤٧٥   ١٦١,٨٣٤     ١٩٠,٧٩٣     ١٤٦,٨٢٩     ١٢٨,٢٩٤   إجمالى ودائع الھیئات اإلقتصادیة

یطرح منھ:  ودائع صنادیق 
/٣/ ٤

            ٦١,٥٤٢            ٦٨,١٤١            ٦٦,٣٥٦       ٥٠,٣٣٩     ٣٥,٧٣٩       ٤٤,٤٨٢       ٢٩,١٢٨       ١٣,٤٣٥التأمین اإلجتماعى 

یطرح منھ: ودائع الھیئات 
اإلقتصادیة فى حساب الخزانة 

/٢
              ٧,٤٧٠              ٥,٢٤٠              ٤,٧٧٦         ٢,٥٤٣     ٢٠,٥١٢       ٣٤,٠١٤       ٣٩,٣٤٣       ٦١,٧٣٢الموحد 

        ٣,٦٤٦,١٤٣        ٣,٥٣٨,٤٥٢        ٣,٥٨٠,٥٣٤    ٣,٢٤٢,٨١٩  ٣,١٤٧,٠١٥   ٢,٧٠٥,٤٩٨   ٢,٠٧٨,٦٠١   ١,٧٠٥,٠٦٦صافى الدین العام المحلى

مالحظات (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ٥/

٧٣.٣%٧٠.٧%٧٠.٦%٧١.٩%٨٢.٢%٩٤.٥%٩١.٥%٨١.٥% إجمالى الدین العام المحلى

٦٢.٦%٦٠.٨%٦١.٥%٦٠.٩%٧٠.٩%٧٨.٠%٧٦.٧%٦٩.٨%صافى الدین العام المحلى

جدول (١٨): الدین العام المحلى ١/
(بیان مفصل)

١/ یمثل رصید الدین المجمع المستحق على الحكومة العامة والھیئات اإلقتصادیة بعد إستبعا د إقتراض الھیئات اإلقتصادیة من  بنك اإلستثمار القومى.

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى
* بیان مبدئى، خاضع للمراجعة.

(ملیون جنیھ)

ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى  ٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨
ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. ً ملیار جنیھ بدال من ٥٩٦٠.٩ نحو ٥٨٢٠

بیان ربع سنوى

٢/ یمثل اقتراض قطاع الموازنة من ودائع الھیئات ضمن حساب الخزانة الموحد فى شكل تسھیالت ائتمانیة، اى انھ دین بین قطاع الموازنة والھیئات االقتصادیة لذا یتم طرح قیمة ھذا االقتراض من اجمالى الدین العام المجمع 
وكذلك من صافى ودائع الھیئات االقتصادیة.

٣/ تم ادراج ودائع صنادیق التامین بالفعل ضمن ودائع الحكومة العامة، انظر جدول (١٦).

٤/  تم استبعاد ودائع الصنادیق التى تم ربطھا كتسھیالت لقطاع الموازنة بدایة من یونیو ٢٠٠٦.

بیان سنوى
*******



٩٣

ً

ً

مارس-٢٢دیسمبر-٢١سبتمبر-٢١مارس-٢١یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧

١٢٣,٤٩١  ١٠٨,٦٩٩  ٩٢,٦٤٤  ٧٩,٠٣٣إجمالى الدین العام الخارجى  ١٥٧,٨٠١   ١٤٥,٥٢٩    ١٣٧,٤٢٠   ١٣٤,٨٤١  ١٣٧,٨٦٠  

(٤١.٧)(١٧.٢)(١٧.٣)(١٣.٦)(١١.٦)(٢١.٢)(٩.٦)(١٢.٦)(١٧.٠)

    ٨٣,١٧٢     ٨٥,٤٦١      ٨٢,٦٣٢     ٧٨,٤٩١    ٨٠,٤٤٦   ٦٩,٣٥٢    ٥٧,٢٧٢  ٤٧,٦٤٩  ٣٤,٨٧٥إجمالى الدین العام الخارجى الحكومى ٣/ ٤/

(٤٢.٧)(٣٦.٦)(٢٠.٢)(٢١.١)(١٦.٠)(٢٩.٩)(١٦.٢)(١٣.٦)(٦.٠)

السندات واألذون
٢٩,٣٧٠     ٣١,٤٤٧      ٣١,٥٨٥      ٢٨,٦٨٤     ٢٨,٧٠٩   ٢٣,٨٩٩    ١٩,٣٧٢  ١٤,٢٧٨    ٨,٩٨٥     

القروض
٥٣,٨٠٢     ٥٤,٠١٥      ٥١,٠٤٧      ٤٩,٨٠٧     ٥١,٧٣٦   ٤٥,٤٥٣    ٣٧,٩٠٠  ٣٣,٣٧١  ٢٥,٨٩٠     

    ٧٤,٦٢٩     ٦٠,٠٦٨      ٥٤,٧٨٨     ٥٤,٣٥٠    ٥٥,٤١٤   ٥٤,١٣٨    ٥١,٤٢٧  ٤٤,٩٩٥  ٤٤,١٥٨إجمالى الدین العام الخارجى غیر الحكومى

(٤١.٠)(١.٩)(١٤.٣)(٥.٣)(٢.٤)(٦.٨)(٤.٩)(١٥.٥)(٣٧.٣)

     ٤١,٨٦١     ٢٧,٨٠٦      ٢٤,٩٢٥      ٢٥,٧٥٥     ٢٥,٥٦٧   ٢٧,٨٨٦    ٢٧,٩٧٩  ٢٦,٥٦٠  ٣٠,٣٢٤السلطات النقدیة             

البنوك
١٧,٤٢٦     ١٧,١٢١      ١٤,٤٠٣      ١٣,٧٥٩     ١٤,٣٩٠   ١١,٩٢١      ٩,٥١٠    ٦,٠٤٧    ٤,٠٩٦     

قطاعات أخرى
١٥,٣٤٢     ١٥,١٤٢      ١٥,٤٦٠      ١٤,٨٣٦     ١٥,٤٥٧   ١٤,٣٣٢    ١٣,٩٣٧  ١٢,٣٨٨    ٩,٧٣٨     

مالحظات 

         ٣٤.٦         ٣٣.٢          ٣٢.٦         ٣٣.٥        ٣٤.٢       ٣٤.١        ٣٤.٠      ٣٧.٢      ٤١.١إجمالى الدین العام الخارجى/  الناتج المحلى اإلجمالى 

         ١٨.٢         ١٩.٥          ١٩.٦         ٢٠.٠        ٢٠.٥       ١٩.٢        ١٧.٩      ١٩.٢      ١٨.١إجمالى الدین الحكومى الخارجى/  الناتج المحلى اإلجمالى 

         ١٥.٧         ١١.٨          ١٠.٨         ١٣.٣        ١٣.٥       ١٥.٠        ١٦.١      ١٨.١      ٢٢.٩الدین الخارجى غیر الحكومى/الناتج المحلى اإلجمالى

       ٢٤٣.٦       ٢٤٩.٥        ٢٧٤.٦        ٣٣٦.٧      ٣٠٨.٦     ٢٥٩.١      ٢٠٥.٤    ١٩٥.٨    ٢١٢.٩إجمالى الدین العام الخارجى / الصادرات السلعیة والخدمیة

         ٤٧.٣         ٤١.٣          ٣٩.٩         ٤٠.٣        ٤٠.٢       ٤٣.٨        ٤٧.٣      ٤٨.٦      ٥٥.٩الدین الخارجى غیر الحكومى/ الدین الخارجى الكلى

         ١٦.٧           ٨.٨            ٨.٤           ٩.٨          ٩.٩         ٨.٨        ١٠.٢      ١٣.٣      ١٥.٥الدیون قصیرة األجل/  الدین الخارجى الكلى

         ٧١.٣         ٣١.٤          ٢٨.١         ٣٢.٩        ٣٣.٨       ٢٨.٥        ٢٤.٩      ٢٧.٨      ٣٩.٢الدیون قصیرة األجل/ صافى اإلحتیاطى الدولى

         ٠.٤٨         ٠.٥٤          ٠.٣٣         ٠.٣٠        ٠.٢٨       ٠.٣٤        ٠.٣٨      ٠.٥٠      ٠.٢٠دیون القطاع الخاص /  الدین الخارجى الكلى

         ٢٣.٨         ١٥.٩          ٤٠.٣         ١٥.٤        ٢٣.٥       ٢٣.٨        ١٧.٠      ١٧.٨      ١٢.٣خدمة الدین الخارجى/ المتحصالت الجاریة

         ٣٤.٦         ٢٢.٧          ٦٢.٦         ٢٦.١        ٣٩.٠       ٤٢.٦        ٢٥.٥      ٢٨.٠      ١٩.٧خدمة الدین الخارجى/ الصادرات السلعیة والخدمیة

    ١,٤١٤.٠    ١,٣٠٤.٠     ١,٢٣١.٤     ١,٢٠٨.٣    ١,٢٣٥.٣  ١,١٤٠.٣   ١,٠١٣.٠    ٨٧٩.٠    ٧٨٦.٤متوسط نصیب الفرد من الدین الخارجى  (دوالر)

*

/١

/٢

/٣

/٤

/٥

/٦

/٧

/٨

/٤

ً بدال من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو  تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨
ً ملیار جنیھ وذلك وفقا ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة. ً ملیار جنیھ بدال من ٥٩٦٠.٩ ٥٨٢٠

ّتم حساب الدین الخارجى كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى بإستخدام سعر الصرف الخاص بأخر المدة.

یمكن تفسیر إستقرار إجمالى الدین العام الخارجى كنسبة من الناتج المحلى فى نھایة شھر یونیو ٢٠٢٠ بالمقارنة بنھایة شھر یونیو ٢٠١٩ فى ضوء عدد من العوامل أھمھا: نمو القیمة االسمیة للناتج المحلى االجمالى فى العام المالى 
٢٠/١٩ عن العام المالى السابق من ناحیة، باإلضافة إلى تحسن قیمة الجنیھ أمام الدوالر من ناحیة أخرى.

ُجدیر بالذكر أن الدین الخارجى فى نھایة الربع یحسب كنسبة من الصادرات السلعیة والخدمیة السنویة. ُ

  (ملیون دوالر)
جدول ( ١٩ ): إجمالى الدین العام الخارجى 

شھد الدین الخارجي خالل السنة األخیرة زیادة تقدر بنحو ٢٣.٣ ملیار دوالر، وذلك كنتیجة أساسیة لإلقتراض عن طریق اصدار سندات دوالریة بقیمة ٧ ملیار دوالر، وجزء من قرض صندوق النقد الدولى بقیمة ٢.٧٥ ملیار دوالر، 
وقرض من البنك الدولى بقیمة ٢ ملیار دوالر، قرض من بنك التنمیة األفریقى بقیمة ٠.٥ ملیار دوالر.

ً ، وذلك نقال عن البنك المركزى، حیث تم توزیعھ ما بین سندات ودیون خارجیة لصالح بنوك دولیة منھا البنك األفریقى للتصدیر واالستیراد وودائع وقروض  تجدر اإلشارة أنھ تم سداد مبلغ ٣٠ ملیار دوالر خالل العام الماضى ٢٠١٧
ًمن دول منھا السعودیة ولیبیا وتركیا، باإلضافة إلى التزامات على جھات حكومیة منھا ھیئة البترول، والتزامات أیضا لنادى باریس للدائنین.

تم تفعیل إتفاقیة الحساب المجمد بین البنك المركزى المصرى ووزارة المالیة فى یونیو ٢٠٠٨، مما أدى الى إھالك جزء من السندات الصادرة عن وزارة المالیة لصالح البنك المركزى وفى المقابل تكون وزارة المالیة ملتزمة بسداد 
أقساط نادى باریس فى المواعید المحددة للخارج. ومن ثم، فقد ارتفع رصید الدین الخارجى الذى تخدمھ وزارة المالیة فى نھایة یونیو ٢٠٠٨ بشكل ملحوظ. اال أن البنك المركزى قد أعاد تبویب الدین الخارجى الحكومى فقط بدایة من 

ً عن قیمة الدین الخارجى الحكومى طبقا لتعریف البنك المركزى. سبتمبر ٢٠٠٨، وھو ما یفسر ارتفاع قیمة الدین الخارجى الذى تخدمھ وزارة المالیة فى یونیو ٢٠٠٨

المصدر: وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى

ًطبقا لتصنیف و منھجیة البنك المركزى المصرى، والذى یقوم بشطب مدیونیات نادى باریس المباشرة وغیر المباشرة المستحقة على الجھات الحكومیة طبقا لتواریخ إعادة الجدولة الى العالم الخارجى، فى حین تقوم الجھات الحكومیة  ً
ًبشطب ھذه المدیونیات من سجالتھا فور سداد المقابل المحلى الى البنك المركزى طبقا لجدول السداد األصلى (والذى یسبق تواریخ إعادة الجدولة)

ًاال ان البنك المركزى لم یظھر ھذا التعدیل اال اعتبارا من شھر سبتمبر من  عام ٢٠٠٨. قام البنك المركزى المصرى بإعادة تبویب مبلغ ٤.٣ ملیار دوالر الى المدیونیة الخارجیة للقطاع الحكومى- دون تأثیر على جملة الدین الخارجى- 

بیان مبدئى.

٥/٦/

٤
/
٥/

٥/

١/٢/

٤
/

٨/

٤
/

٤
/

٧/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/

٤
/



٤٠

ً

٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤ 

٤٢٩,٤٧٤٤٩٣,٧٧٩٥٩٠,٣٦٤٧٠٥,٠٨٠٧٧٥,٦٧٦١,٠٢٣,٩٥٤إجمالى خدمة الدین الحكومى

(٥٣.٠)(١٥.٠)(١٩.٦)(١٩.٤)(١٠.٠)(٣٢.٠)

١٩٣,٠٠٨٢٤٣,٦٣٦٣١٦,٦٠٢٤٣٧,٤٤٨٥٣٣,٠٤٥٥٦٨,٤٢١إجمالى الفوائد المسددة

(١١.٥)(٢٦.٢)(٢٩.٩)(٣٨.٢)(٢١.٩)(٦.٦)

١٨٨,٣٠٩٢٣٨,٥٧٠٣٠٧,٠٠٣٤١٥,٢٤٩٤٩٧,٨٣٦٥٢٥,٦٧٢فوائد الدین الداخلى 

٤,٧٠٠٥,٠٦٦٩,٥٩٩٢٢,١٩٩٣٥,٢٠٩٤٢,٧٤٩فوائد الدین الخارجى

٢٣٦,٤٦٦٢٥٠,١٤٣٢٧٣,٧٦٣٢٦٧,٦٣٢٢٤٢,٦٣١٤٥٥,٥٣٣إجمالى األقساط المسددة

(١١٩.٩)(٥.٨)(٩.٤)-(٢.٢)-(٩.٣)(٨٧.٧)

٢٠٣,٧٥٤٢١٢,٠٠٣٢١٩,٤٧٠٢٣٥,٥٢٠٢١٢,٢٢٤٤٢٦,٩٥٢أقساط الدین الداخلى 

٣٢,٧١٢٣٨,١٤٠٥٤,٢٩٣٣٢,١١٢٣٠,٤٠٧٢٨,٥٨١أقساط الدین الخارجى

١٨٩,٥٥٥٢٤٢,٦٦٧٣١٢,٣٣٩٤٣٤,١٠٦٥٢٧,٠٦٣٥٥٨,٦١٢صافى مدفوعات الفوائد 

١٨٤,٨٥٥٢٣٧,٦٠١٣٠٢,٧٤٠٤١١,٩٠٧٤٩١,٨٥٤٥١٥,٨٦٣الداخلى

١٨٨,٣٠٩٢٣٨,٥٧٠٣٠٧,٠٠٣٤١٥,٢٤٩٤٩٧,٨٣٦٥٢٥,٦٧٢الفوائد المسددة 

٣,٤٥٣٩٦٨٤,٢٦٣٣,٣٤٢٥,٩٨١٩,٨٠٨متحصالت الفوائد 

٤,٧٠٠٥,٠٦٦٩,٥٩٩٢٢,١٩٩٣٥,٢٠٩٤٢,٧٤٩الخارجى 

٤,٧٠٠٥,٠٦٦٩,٥٩٩٢٢,١٩٩٣٥,٢٠٩٤٢,٧٤٩الفوائد المسددة

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠متحصالت الفوائد 

مالحظات
نسبة الى الناتج المحلى اإلجمالى ٢/

٩.٨%١٠.٠%٩.٩%٩.١%٩.٠%٧.٩%إجمالى الفوائد المسددة 

٧.٨%٤.٦%٦.٠%٧.٩%٩.٢%٩.٧%إجمالى األقساط المسددة 

نسبة الى إجمالى مصروفات الموازنة 

٣٩.٦%٣٨.٩%٣٥.٢%٣٠.٧%٢٩.٨%٢٦.٣%إجمالى الفوائد المسددة 

٣١.٨%١٧.٧%٢١.٥%٢٦.٥%٣٠.٦%٣٢.٢%إجمالى األقساط المسددة 

*
/١

/٢

جدول (٢٠): خدمة الدین الحكومى (داخلى و خارجى)
 (ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة المالیة 
(  )  معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

مبدئى.
یرجع اإلرتفاع الملحوظ فى إجمالى خدمة الدین الحكومى للزیادة فى سداد األقساط المحلیة فى نھایة العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤، ،وذلك فى ضوء زیادة إھالك سندات الخزانة بنحو 

١٠٠ ملیار جنیھ مقارنة بالعام المالى السابق.
تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢.٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠.٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي 

اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٨٢٠ ملیار جنیھ بدالً من ٥٩٦٠.٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

/١

/١
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٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦

١٠٨٥.٥١٣٤٢.٣١٩٢٥.٧٢٨٠٦.٥٢٩٥٥.٠٣٤٧٧.٩ اإلصدارات
٨٤٦.٤١٠٧٩.٢١٧٤٨.٩٢٦٣١.٠٢٤٩٤.٨٢٣٨٩.٦أذون خزانة

٢٣٩.١٢٦٣.١١٧٦.٨١٧٥.٥٤٦٠.٢١٠٨٨.٣سندات خزانة

٨٦٢.١٩٨٠.٨١٧٦٨.٨٢٤٣٥.٥٢٤٩٤.٩٢٧٣٢.١اإلھالكات
٧٨٣.٥٨٦٥.٧١٥٦٨.١٢٢٧١.٢٢٣٥٨.٣٢٢٤٩.٠أذون خزانة

٧٨.٦١١٥.١٢٠٠.٧١٦٤.٣١٣٦.٦٤٨٣.١سندات خزانة
٢٢٣.٤٣٦١.٥١٥٦.٩٣٧١.٠٤٦٠.١٧٤٥.٨صافى اإلصدار ٣/

١٢١٣.٣١٥٧٤.٨١٧٣١.٧٢١٠٢.٧٢٥٦٢.٨٣٣٠٨.٦الرصید القائم (نھایة الفترة)
٥٩٥.٧٨٠٩.٢٩٩٠.٠١٣٤٩.٨١٤٨٦.٣١٦٢٦.٩أذون خزانة

٦١٧.٦٧٦٥.٦٧٤١.٧٧٥٢.٩١٠٧٦.٥١٦٨١.٧سندات خزانة
متوسط أسعار الفائدة: ٥/

١١.٤١١.٨١٧.٥١٨.٨١٨.٦١٤.٨أذون ٩١ یوم
١١.٧١٢.٣١٨.١١٨.٨١٨.٨١٤.٩أذون ١٨٢ یوم

/٦
١١.٨١٢.٥١٨.٣١٨.٣١٨.٨١٤.٩أذون ٢٧٣ یوم 
١١.٩١٢.٥١٨.٢١٨.١١٨.٦١٤.٦أذون ٣٦٤ یوم

١٢.٩١٣.٥١٦.٩١٦.١١٧.٦١٤.٤السندات
المصدر: وزارة المالیة.

٢/ حتى نھایة دیسمبر٢٠٢٠.

٥/  متوسط أسعار الفائدة فى السوق األولى.

یولیو-سبتمبرأبریل- یونیوینایر- مارساكتوبر-دیسمبر
٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

١٢٨٠٠٠٥٢٠٠٠١١٣٥٠٠١٠٧٠٠٠
١٣١٠٠٠١٣٠٠٠٠١٣١٠٠٠١٢٠٠٠٠أذون ١٨٢ یوم

١٣٤٧٥٠١٣٦٥٠٠١٣٧٥٠٠١٣٣٠٠٠
١٣٤٧٥٠١٣٦٥٠٠١٤٠٠٠٠١٣٩٥٠٠أذون ٣٦٤ یوم

--------سندات (إھالك ٢٠١٩)

--------سندات (إھالك ٢٠٢٠)

--------سندات (إھالك ٢٠٢١)

٣٥٠٠----١٤٧٥٠سندات (إھالك ٢٠٢٢)
٢٢٥٠٠٢٩٥٠٠----سندات (إھالك ٢٠٢٣)
------١٤٧٥٠سندات (إھالك ٢٠٢٤)

٢٤٥٠٠٢٢٥٠٠----سندات (إھالك ٢٠٢٥)

------١٣٠٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٦)

١٩٥٠٠٢٢٥٠٠----سندات (إھالك ٢٠٢٧) 
--------سندات (إھالك ٢٠٢٨) 

------١١٥٠٠سندات (إھالك ٢٠٢٩) 

١٩٥٠٠٢١٥٠٠١٩٥٠٠--سندات (إھالك ٢٠٣٠) 
--------سندات (إھالك ٢٠٣١) 

٣٠٠٠------سندات (إھالك ٢٠٣٥) 
--------سندات (إھالك ٢٠٣٦) 

٥٨٣٠٠٠٥٤٧٠٠٠٦١٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠إجمالى اإلصدار (أذون و سندات)
المصدر: وزارة المالیة.
 - ال یوجد اصدارات .

٣/  تم حسابھ على أساس حجم اإلصدارات الجدیدة مطروحاً منھ حجم اإلھالكات.

٦/ قامت وزارة المالیة بطرح أذون خزانة لمدة ٢٧٣ یوم ألول مرة فى أكتوبر ٢٠٠٨.

 ٢٠٢٠/٢٠١٩

٤/ تتضمن سندات مصدرة بالجنیھ المصرى خارج جمھوریة مصر العربیة قیمتھا ٦ ملیار جنیھ، والتى سوف یستحق آجالھا فى یولیو ٢٠١٢.

أذون ٩١ یوم

أذون ٢٧٣ یوم 

من ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى الفترة ٢٠٢٠/٢٠١٩

جدول (٢١): إصدارات االوراق المالیة الحكومیة (اذون و سندات) ١/

١/ األوراق المالیة الحكومیة المصدرة بالجنیھ المصرى.
* قابل للتعدیل 

(ملیار جنیھ)

جدول ( ٢٢): إصدارات االوراق المالیة الحكومیة (اذون و سندات) الربع سنویة

٤/



٤٢

یونیو-٢٠مایو-٢٠أبریل-٢٠مارس-٢٠دیسمبر-١٩نوفمبر-١٩أكتوبر-١٩سبتمبر-١٩

----------------سندات ینایر ٢٠١٥

----------------سندات مارس ٢٠١٥

----------------سندات مایو ٢٠١٥

----------------سندات سبتمبر ٢٠١٥

----------------سندات نوفمبر ٢٠١٥

----------------سندات دیسمبر ٢٠١٥

----------------سندات ینایر ٢٠١٦

----------------سندات یونیو ٢٠١٦

----------------سندات یولیو ٢٠١٦

----------------سندات أغسطس ٢٠١٧

----------------سندات نوفمبر ٢٠١٧

----------------سندات فبرایر ٢٠١٨

----------------سندات أكتوبر ٢٠١٨

----------------سندات أبریل ٢٠١٩

----------------سندات أغسطس ٢٠١٩

----------١٥.٨٦١٥.٨٦--سندات فبرایر ٢٠٢٠

----------------سندات أغسطس ٢٠٢٠

--١٣.٩٥١٥.١٥١٤.٩٢--------سندات مارس ٢٠٢١

١٤.٩٠١٥.١٣١٦.٠٩١٤.٠٥١٥.٩٤١٤.٦٠١٣.٧٥--سندات أبریل ٢٠٢٢

١٥.٣٢١٤.٠٥١٤.٤٥١٤.٠٣١٣.٧٦١٤.٤١١٣.٨٠١٣.٦٦سندات ینایر ٢٠٢٣

--------------١٤.٣٨سندات سبتمبر ٢٠٢٣

------١٤.٠٥--١٤.٥٠١٤.٥٠--سندات نوفمبر ٢٠٢٣

----١٤.٠٥--١٤.٥٠----١٥.٥٠سندات فبرایر ٢٠٢٤

١٣.٨٤١٤.٤٦١٣.٤٨١٣.٦٢--------سندات ینایر ٢٠٢٥
االستحقاق للسندات 

٢.٨٠٢.٨٨٢.٨٥٢.٨٤٢.٨٠٢.٨٢٢.٨٨٢.٩٧(سنة)
١٤.٣٣١٣.٤٠١٢.٤٧١٢.٤٨٩.٧٨٩.٦٧٩.٨٦١٠.١٤انتربنك للیلة واحدة /٢

٢/ سوق ثانوى.

جدول (٢٣) : تطور معدالت العائد حتى تاریخ اإلستحقاق لسندات الخزانة ١/

٢/ متوسط شھرى.

المصدر : وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى.
١/ متوسط شھرى فى السوق األولى.

المصدر: وزارة المالیة و البنك المركزى المصرى.
 -- ال توجد إصدارات خالل الفترة المشار الیھا.

١/ تشمل السندات المصدرة وفقاً لنظام "المتعاملون الرئیسیون" فقط. تم حساب العائد حتى تاریخ اإلستحقاق على أساس السعر "الكامل" فى السوق الثانوى.

  شكل ( ١٤) : أسعار الفائدة على األوراق المالیة الحكومیة
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١٢.٥

١٢.٧

١٢.٩

١٣.١

١٣.٣

١٣.٥

١٣.٧

١٣.٩

١٤.١

١٤.٣

١٤.٥

١٤.٧

أذون ٩١ یوم أذون ١٨٢ یوم أذون ٣٦٤ یوم انتربنك لمدة لیلة أذون ٢٧٣ یوم ١١/٢٤/٢٠٢٠

العائد على أذون الخزانة 
 ١/

العائد حتى االستحقاق/٢
 (المحوراألیمن)
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٥٤

4/ 

4/ 

معدل نمو 
شھرى %

معدل نمو ربع 
سنوى %

معدل تغیر
 سنوى %

متوسط النمو السنوى لمدة عام 
/١

٪٣٩٫٨٪٤٦٫٩-٪٦٣٫٠-٪٦٦٫٧-صافى األصول األجنبیة  ( بالجنیھ المصرى)

٪٨٫٧-٪٢٧٫٩-٪١٣٫٩-٪١١٫٢-صافى األصول األجنبیة لدى البنك المركزى

--------صافى اإلحتیاطى الدولى لدى البنك المركزى

/٢
٪١٧٫٠٪٣٨٫٢-٪٣٨٫٩-٪٤٥٫٢-صافى األصول األجنبیة لدى البنوك 

--------صافى األصول األجنبیة  ( بالدوالر األمریكى)

٪٠٫٢-٪٢٠٫٢-----صافى األصول األجنبیة لدى البنك المركزى

--٪١٦٫٩-٪١٣٫٩-٪١١٫٢-صافى اإلحتیاطى الدولى لدى البنك المركزى

----٪١٧٢٫٥-٪١٤٤٫٤-صافى األصول األجنبیة لدى البنوك ٢/

٪١٢٫٢٪١٩٫١٪١٠٫٢٪٩٫١صافى األصول المحلیة

٪١١٫٩٪٢١٫٠٪٩٫٨٪٩٫٣صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة السلع التموینیة

٪٢٫٦-٪٤٫٥-٪٢٫٧-٪٩٫٣ المطلوبات من قطاع األعمال العام

٪١٣٫٢٪١٣٫٨٪٥٫٠٪٩٫٣ المطلوبات من قطاع األعمال الخاص

(M٢) ١٣٫١٪١٤٫٨٪٤٫٠٪٢٫١إجمالى السیولة المحلیة٪

(M١) ١٥٫٨٪١٩٫٧٪٦٫٦٪٢٫٨المعروض النقدى٪

٪١٢٫٢٪١٣٫٤٪٣٫٣٪١٫٩أشباه نقود

٣/ معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى اإلجمالى بسعر السوق . 

١/ ھذا المفھوم یقوم بتحیید أثر سعر الصرف على المكون االجنبى فى السیولة المحلیة وذلك بتطبیق سعر الصرف السارى فى الفترة المقابلة على اإلجمالیات النقدیة خالل الفترة محل الدراسة.

جدول (٢٤) : تطور المؤشرات النقدیة الرئیسیة

١/ متوسط معدل النمو السنوى لفترة ١٢ شھر متتالیة.

٢/ یتضمن صافى أصول البنوك التجاریة، والمتخصصة، وبنوك اإلستثمار واألعمال.

المصدر: البنك المركزى المصرى.

٤/ یعكس نسبة نمو الناتج  المحلى اإلجمالى خالل فترة یولیو- یونیو ٢٠/١٩

٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠٫٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو 
٥٨٢٠ ملیار جنیھ بدالً من ٥٩٦٠٫٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

المصدر: البنك المركزى المصرى.
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مؤشرات نقدیة مختارة) : ١٥(شكل 

)M٢(إجمالى السیولة المحلیة  ١/المعقم ) M٢(إجمالى السیولة المحلیة  ٢/    M٢  معدل دوران النقود

٣/معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى  معدل التضخم السنوى للرقم القیاسى ألسعار المستھلكین

السنوى النمو معدالت المحور األیمن



٤٦

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

        (٣٧٠٬٠٧٩)      (٣٠٥٬٠٣١)      (٢٣٩٬٣٧٠)         ٢٥٢٬٢٨٦   (٣٧٠٬٠٧٩)    ٢٥٢٬٢٨٦      ١٢٢٬٠٩٨       ٢٩٨٬١٤٠       ٣٠٩٬٥٣٠صافى األصول األجنبیة ١/

(٤٠٧٫٠)-(٣٫٧)-(٥٩٫٠)(١٠٦٫٦)-(٢٤٦٫٧)(١٠٦٫٦)-(١٨٧٫٩)-(٢٢٣٫٠)-(٢٤٦٫٧)

        (١٥٣٬٥١٥)      (١١٤٬٣٢٢)        (٨٧٬٨٦٥)         ٢٢٥٬٢٤٥   (١٥٣٬٥١٥)    ٢٢٥٬٢٤٥      ١٥٦٬٥٩٣       ٢٦٤٬٣٦٢       ٣٠١٬٤٩٣البنك المركزى (صافى)

          ٦٠٩٬٨٨٦         ٦٤٣٬٢٥١         ٦٧٢٬٢٤٨           ٦٢٥٬١٣٣      ٦٠٩٬٨٨٦      ٦٢٥٬١٣٣        ٦٠٣٬٤٥٠         ٧٣٣٬٩٥٦         ٧٧٥٬٩٥٤أصول أجنبیة

          ٢٧٣٬١٧١         ٢٥٩٬٦٢١         ٣٢٥٬٢٠٨           ٣٤٣٬٩٦٥      ٢٧٣٬١٧١      ٣٤٣٬٩٦٥        ٢٦٧٬٩١٨         ٣٠٩٬٦٠٢         ٢٩٩٬٨١٧أصول أجنبیة

          ٤٨٩٬٧٣٥         ٤٥٠٬٣٣٠         ٤٧٦٬٧١٣           ٣١٧٬٥٣٤      ٤٨٩٬٧٣٥      ٣١٧٬٥٣٤        ٣٠٢٬٤١٣         ٢٧٥٬٨٢٤         ٢٩١٬٧٨٠خصوم أجنبیة

٦٬٩٨١٬٦٧٢ ٥٬١١٥٬٣٦٩     ٤٬٤١٦٬٧١٠    ٣٬٥٨١٬٩٥٣    ٣٬١٤٧٬٤٨٥ صافى األصول المحلیة  ومنھا :  ٦٬٩٨١٬٦٧٢      ٦٬٨٠٥٬٦١٨      ٦٬٦٥٥٬٦٢١        ٥٬١١٥٬٣٦٩        

 صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة  
السلع التموینیة  ٢/

٤٬٤٥٣٬٤٨١ ٣٬٥١٩٬٥٦٦     ٣٬٢٣٥٬٨٤٠    ٢٬٤٤٦٬٠٧٥    ٢٬٢١٧٬٥٥٧  ٤٬٤٥٣٬٤٨١      ٤٬٢٨٣٬٥٩٥      ٤٬٢٤٠٬٢٠٧        ٣٬٥١٩٬٥٦٦        

       ٣٬٥٧١٬٩٢٥      ٣٬٤٠٨٬٢٥٦      ٣٬٣٦٩٬٠٣٥        ٢٬٩٦٤٬٣١٦   ٣٬٥٧١٬٩٢٥   ٢٬٩٦٤٬٣١٦     ٢٬٦٦٩٬٥١٥      ١٬٨٣٦٬٤٩٣      ١٬٦١٨٬٤١١بالعملة المحلیة

          ٨٨١٬٥٥٦         ٨٧٥٬٣٣٩         ٨٧١٬١٧٢           ٥٥٥٬٢٥٠      ٨٨١٬٥٥٦      ٥٥٥٬٢٥٠        ٥٦٦٬٣٢٥         ٦٠٩٬٥٨٢         ٥٩٩٬١٤٦بالعملة األجنبیة

         ١٥٤٬٥١٣       ١٥٩٬٦٤٤       ١٦٣٬٤٤١         ١٤٨٬٥٨٧    ١٥٤٬٥١٣    ١٤٨٬٥٨٧      ١٥٦٬٢٦٧       ١٦١٬٩٣٧       ١٦٠٬١٧٧المطلوبات من قطاع األعمال العام 

          ١٢٦٬٤٣١         ١٣١٬٣٥٥         ١٣٢٬٨٨٢           ١٢١٬٧١٩      ١٢٦٬٤٣١      ١٢١٬٧١٩        ١٢٤٬٥٣٨         ١٢٥٬٦٩٤         ١١٤٬٩٤٩بالعملة المحلیة

            ٢٨٬٠٨٢           ٢٨٬٢٨٩           ٣٠٬٥٥٩             ٢٦٬٨٦٨        ٢٨٬٠٨٢        ٢٦٬٨٦٨         ٣١٬٧٢٩           ٣٦٬٢٤٣           ٤٥٬٢٢٨بالعملة األجنبیة

 المطلوبات من قطاع األعمال 
الخاص ٢/

٢٬١٧٨٬١٩٧ ١٬٧٦٢٬٧٢٣   ١٬٤٥٤٬٦٨٨    ١٬٢١٧٬٦٣٣    ١٬٠٨٢٬٥٥٦  ٢٬١٧٨٬١٩٧    ٢٬١٣٢٬٦٨١    ٢٬١٠٩٬٤٧٣      ١٬٧٦٢٬٧٢٣      

       ١٬٩٣١٬٨٢٧      ١٬٨٨٦٬٢٥٢      ١٬٨٦٢٬٨٨٩        ١٬٥٣٨٬١٢٠   ١٬٩٣١٬٨٢٧   ١٬٥٣٨٬١٢٠     ١٬٢٢٣٬٠٧٩         ٩٧٤٬٣٩٣         ٧٩٢٬٠٣٦بالعملة المحلیة

          ٢٤٦٬٣٧٠         ٢٤٦٬٤٢٩         ٢٤٦٬٥٨٤           ٢٢٤٬٦٠٣      ٢٤٦٬٣٧٠      ٢٢٤٬٦٠٣        ٢٣١٬٦٠٩         ٢٤٣٬٢٤٠         ٢٩٠٬٥٢٠بالعملة األجنبیة

صافى البنود األخرى (الموازنة) 
/١٩٥٬٤٨١       ٢٢٩٬٦٩٨       ١٤٢٬٥٠٠        (٣١٥٬٥٠٧)    ١٩٥٬٤٨١   (٣١٥٬٥٠٧)     (٤٣٠٬٠٨٥)      (٢٤٣٬٦٩٢)      (٣١٢٬٨٠٥)١/ ٢         

(M٢) ٦٬٦١١٬٥٩٣ ٥٬٣٦٠٬٠٨٦     ٤٬٥٣٨٬٨٠٨      ٣٬٨٦٣٬٦٤٥    ٣٬٤٥٧٬٠١٥إجمالى السیولة  ٦٬٦١١٬٥٩٣      ٦٬٥٠٠٬٥٨٧      ٦٬٤١٦٬٢٥١        ٥٬٣٦٠٬٠٨٦        

(١٨٫٥)(١١٫٨)(١٧٫٥)(١٨٫١)(٢٣٫٣)(١٨٫١)(٢٣٫٨)(٢٣٫٦)(٢٣٫٣)

 (M٣ ) ١٬٥٤٤٬٩٨١ ١٬٢٥٨٬٦٧٥   ١٬٠٨٤٬٧٤٢       ٩٢٣٬٥٦٢       ٨٢٣٬٢٦٨المعروض النقدى  ١٬٥٤٤٬٩٨١    ١٬٤٩٧٬٢٩٠    ١٬٤٧٨٬٤٨١      ١٬٢٥٨٬٦٧٥      

(١٦٫٤)(١٢٫٢)(١٧٫٥)(١٦٫٠)(٢٢٫٧)(١٦٫٠)(٢٣٫٥)(٢٢٫١)(٢٢٫٧)

 النقد المتداول خارج الجھاز 
المصرفى

٧٧٨٬٦٠٢         ٧٦٧٬٤٠١         ٧٧٥٬٢٦٠           ٦٧٣٬٣٦٦      ٧٧٨٬٦٠٢      ٦٧٣٬٣٦٦        ٦٠٢٬٧٣٢         ٤٨٧٬٢٣٣         ٤٤١٬٥٥١          

          ٧٦٦٬٣٧٩         ٧٢٩٬٨٨٩         ٧٠٣٬٢٢١           ٥٨٥٬٣٠٩      ٧٦٦٬٣٧٩      ٥٨٥٬٣٠٩        ٤٨٢٬٠١٠         ٤٣٦٬٣٢٩         ٣٨١٬٧١٧الودائع الجاریة بالعملة المحلیة

٥٬٠٦٦٬٦١٢ ٤٬١٠١٬٤١١   ٣٬٤٥٤٬٠٦٦    ٢٬٩٤٠٬٠٨٣    ٢٬٦٣٣٬٧٤٧أشباه نقود  ٥٬٠٦٦٬٦١٢    ٥٬٠٠٣٬٢٩٧    ٤٬٩٣٧٬٧٧٠      ٤٬١٠١٬٤١١      

(١٩٫١)(١١٫٦)(١٧٫٥)(١٨٫٧)(٢٣٫٥)(١٨٫٧)(٢٣٫٨)(٢٤٫١)(٢٣٫٥)

 الودائع غیر الجاریة بالعملة 
المحلیة

٤٬٢٢٠٬٥١١      ٤٬١٥٦٬٠٢٠      ٤٬١١٠٬٨٠٩        ٣٬٤٥١٬٢٤٧   ٤٬٢٢٠٬٥١١   ٣٬٤٥١٬٢٤٧     ٢٬٧٨٧٬٤٢٣      ٢٬٢٢٥٬٤٥٢      ١٬٩١٦٬٧٨٩       

          ٢٢٨٬٤٥٣         ٢٣٧٬٨٣٧         ٢٢٨٬٠٩٩           ١٤٧٬٨٧٩      ٢٢٨٬٤٥٣      ١٤٧٬٨٧٩        ١٤٢٬٠٢٢         ١٤٣٬٢٨٤         ١٤٩٬٧٦٩الودائع الجاریة بالعمالت األجنبیة

 الودائع غیر الجاریة بالعمالت 
األجنبیة

٦١٧٬٦٤٨         ٦٠٩٬٤٤٠         ٥٩٨٬٨٦٢           ٥٠٢٬٢٨٥      ٦١٧٬٦٤٨      ٥٠٢٬٢٨٥        ٥٢٤٬٦٢١         ٥٧١٬٣٤٧         ٥٦٧٬١٨٩          

٢/ تشمل حسابات رأس المال، صافى األصول والخصوم غیر المبوبة، صافى المدیونیة والدائنیة بین البنوك.

  * مبدئى.

٣/ بخالف الشیكات والحواالت تحت التحصیل. 

١/ یشمل المطلوبات من قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى.

جدول (٢٥) : المسح  المصرفى ألھم إجمالیات السیولة المحلیة
األصول وااللتزامات المقابلة لھا لدى الجھاز المصرفى

(یونیو ٢٠٢٢)
(ملیون جنیھ)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

/٣
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یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

   (١٩٬٨١٢)    (١٦٬٥٩٥)  (١٣٬٠٣٩)     ١٦٬١٥٥    (١٩٬٨١٢)  ١٦٬١٥٥    ٧٬٥٨٣ ١٧٬٨٧٠   ١٧٬٣٦٥صافى األصول األجنبیة  ( ملیون دوالر) ٤/

 صافى األصول األجنبیة لدى البنك 
     (٨٬٢١٨)      (٦٬٢٢٠)    (٤٬٧٨٦)     ١٤٬٤٢٤      (٨٬٢١٨)  ١٤٬٤٢٤    ٩٬٧٢٥ ١٥٬٨٤٥   ١٦٬٩١٤المركزى

     ٢١٬٠٥٦     ٢٤٬٦٢١   ٢٨٬٣٦٦     ٤١٬٧٦٣     ٢١٬٠٥٦  ٤١٬٧٦٣  ٣٥٬٣٣٤ ٤٦٬٠١٦   ٤٣٬٩٨٢ صافى اإلحتیاطیات الدولیة

     ٣٣٬٣٧٦     ٣٥٬٤٩٥   ٣٧٬١٢٤     ٤٠٬٥٨٤     ٣٣٬٣٧٦  ٤٠٬٥٨٤  ٣٨٬٢٠٢ ٤٤٬٤٨١   ٤٤٬٢٥٨البنك المركزى (إجمالى)

   (١١٬٥٩٣)    (١٠٬٣٧٦)    (٨٬٢٥٣)       ١٬٧٣٢    (١١٬٥٩٣)    ١٬٧٣٢   (٢٬١٤٢)   ٢٬٠٢٥        ٤٥١البنوك (صافى)

      ١٤٬٦٢٤      ١٤٬١٢٥     ١٧٬٧١٥       ٢٢٬٠٢٦      ١٤٬٦٢٤   ٢٢٬٠٢٦    ١٦٬٦٣٩  ١٨٬٥٥٧    ١٦٬٨٢٠أصول أجنبیة 

      ٢٦٬٢١٧      ٢٤٬٥٠٠     ٢٥٬٩٦٨       ٢٠٬٣٣٤      ٢٦٬٢١٧   ٢٠٬٣٣٤    ١٨٬٧٨١  ١٦٬٥٣٢    ١٦٬٣٦٩ خصوم أجنبیة

نسبة الى رصید أول المدة ٥/

٪١٩٫٦٦-٪١٧٫٧٨-٪١٥٫٨٨-٪١٫٦٦-٪١٩٫٦٦-٪١٫٦٦-٪٥٫٤٢-٪٠٫٣٣-٪٨٫٥١صافى األصول األجنبیة

٪١١٠٫٩١٪١٠٥٫٨٢٪١٠١٫٤٨٪٥٦٫٩٢٪١١٠٫٩١٪٥٦٫٩٢٪٣٦٫٧١٪١٢٫٥٧٪٩٫٩٥صافى األصول المحلیة

M٢٠٫٨٨٪١٩٫٥٠٪١٨٫٩٥٪١٢٫٥٩٪٢٠٫٨٨٪١٢٫٥٩٪٧٫٥٦٪٢٫٩٠٪٣٫٩٧المعروض النقدى ١٪

٪٧٠٫٣٧٪٦٨٫٥٤٪٦٦٫٦٥٪٤٢٫٤٥٪٧٠٫٣٧٪٤٢٫٤٥٪٢٣٫٧٣٪٨٫٨٦٪١٤٫٤٩أشباه النقود

/٦ 
٢٠٫٧٤١٨٫٥٠١٤٫٦٩١٢٫١٣١٢٫٨٠١٢٫١٣١٢٫٨٩١٣٫٠٣١٢٫٨٠معدل الدولرة فى  إجمالى السیولة (%)

٤٫٨١٥٫٦٥٥٫٣٠٥٫٤٣٧٫٩٤٥٫٤٣٥٫٥٦٦٫٦٦٧٫٩٤المضاعف النقدى (فى السیولة)

١٫٢٨١٫٣٨١٫٢٩١٫١٨١٫٢٠١٫١٨١٫٢٤١٫٢٢١٫٢٠معدل دوران النقود ( فى السیولة)

١٨٫٤٦١١٫٧٦١٧٫٤٧١٨٫٠٩٢٣٫٣٥١٨٫٠٩٢٣٫٧٧٢٣٫٦٥٢٣٫٣٥معدل النمو السنوى إلجمالى السیولة المحلیة
معدل النمو السنوى فى اإلقراض لقطاع 

األعمال الخاص ٧/
١٠٫١٤١٢٫٤٨١٩٫٤٧٢١٫١٨٢٣٫٥٧٢١٫١٨٢٤٫٦٧٢٤٫٥٩٢٣٫٥٧

/٨
١٧٫٨٣١٦٫٦٨١٦٫١٠١٥٫٦٢١٨٫٦٨١٥٫٦٢١٨٫٣٦١٨٫٣٨١٨٫٦٨سعر صرف  الدوالر بالجنیھ 

٤/ صافي األصول األجنبیة تساوي صافي األصول األجنبیة لدى البنك المركزي باإلضافة الى البنوك (صافي).

٥/ تعكس الزیادة السنویة فى قیمة االجمالیات النقدیة المختارة كنسبة من اجمالى السیولة ( M٢ ) فى بدایة العام المالى. و یھدف ھذا المؤشر الى التعرف على مصادر نمو السیولة المحلیة خالل العام المالى محل الدراسة.
٦/ یمثل نسبة الودائع الجاریة و غیر الجاریة بالعمالت األجنبیة إلى إجمالى السیولة المحلیة. ال یتضمن كل من ودائع غیر المقیمین (جزء من صافى األصول اإلجنبیة) والودائع الحكومیة.

جدول (٢٥) : المسح  المصرفى ألھم إجمالیات السیولة المحلیة (تابع)
( مالحظات  )

( مارس ٢٠٢٢)

المصدر : البنك المركزى المصرى.
  * مبدئى.

المصدر : البنك المركزى المصرى.

١/تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠٫٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو 
٥٨٢٠ ملیار جنیھ بدالً من ٥٩٦٠٫٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

٧/ یشمل المطلوبات من قطاع األعمال الخاص و القطاع العائلى . 
٨/ أسعار الصرف بدءاً من ینایر ٢٠٠٣ تعكس أسعار الشراء فقط، علماً بأنھ قبل ھذا التاریخ كان سعر الصرف یعكس متوسط أسعار البیع والشراء. 

٢/ تشمل الودائع الجاریة وغیر الجاریة بالعمالت االجنبیة.

١٦٫٤ ٢٠٫٤ ٢١٫١ ١٨٫٥ ١٩٫٨ ١٩٫٥
٤٩٫٠ ٥١٫٩ ٥١٫٨ ٥٥٫٢ ٥٩٫٠ ٦٤٫٧

٦٣٫٨
٦٥٫٣ ٧١٫٢ ٨٤٫١ ٧٢٫٦ ٧٧٫٥ ٧٧٫٥ ٨٣٫٣

١٠٫٤
٢٥٫٤

١٦٫٧
١٧٫٥ ١٦٫٠ ٢٢٫٧٢٤٫١ ٢٥٫٦

٨٫٦١٩٫٨ ١١٫٨

١١٩٫٥

١١٫٩٣ -٤٫٣
٢٣٫٠

-٢٠
١٠
٤٠
٧٠
١٠٠
١٣٠
١٦٠

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠

(%
)

النقود وأشباه النقود) : ١٦(شكل 

المعروض النقدى أشباه نقود إجمالى السیولة مكون العملة المحلیة فى أشباه نقود  /٢مكون العملة األجنبیة فى أشباه نقود  

١نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى  /

األیمن لمحورا السنوى التغیر معدل



٤٨

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

٧١٩٬٠٠٣٦٨٤٬٠٣١٨٥٥٬٥٨٠٩٨٧٬٧٢٦١٬١٩٢٬٩٣٥٩٨٧٬٧٢٦١٬١٥٤٬٠٨٣١٬١٩٦٬٣٤١١٬١٩٢٬٩٣٥نقود اإلحتیاط 

(٢٤٫٥)-(٤٫٩)(٢٥٫١)(١٥٫٤)(٢٠٫٨)(١٥٫٤)(١٩٫١)(٢٩٫٧)(٢٠٫٨)

     ٨٣٨٬٠٩٣     ٨٢٢٬١٢٧     ٨٤٦٬٩٨٢     ٤٨٥٬٢٣٥٥٣٦٬٠٩٨٦٥١٬١٦٧٧٢٢٬٤٤٩٨٣٨٬٠٩٣٧٢٢٬٤٤٩النقد المتداول خارج البنك المركزى

(٧٫٣)(١٠٫٥)(٢١٫٥)(١٠٫٩)(١٦٫٠)(١٠٫٩)(٢٢٫٣)(١٤٫٢)(١٦٫٠)

 ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى 
البنك المركزى

٣٥٤٬٨٤٢     ٣٧٤٬٢١٤     ٣٠٧٬١٠١     ٢٦٥٬٢٧٧      ٣٥٤٬٨٤٢      ٢٣٣٬٧٦٨١٤٧٬٩٣٣٢٠٤٬٤١٣٢٦٥٬٢٧٧     

(٨٦٫٢)-(٣٦٫٧)(٣٨٫٢)(٢٩٫٨)(٣٣٫٨)(٢٩٫٨)(١١٫٢)(٨٤٫٩)(٣٣٫٨)

األصول المقابلة لھا

١٥٣٬٥١٥-١١٤٬٣٢٢-٨٧٬٨٦٥-١٥٣٬٥١٥٢٢٤٬٢٢٩-٣٠١٬٤٩٣٢٦٤٬٣٦٢١٥٦٬٥٩٣٢٢٤٬٢٢٩صافى االصول األجنبیة 

(٨٠٧٠٫٥)-(١٢٫٣)-(٤٠٫٨)(٤٣٫٢)-(١٦٨٫٥)(٤٣٫٢)-(١٤٠٫٣)-(١٥١٫٥)-(١٦٨٫٥)

٤١٧٬٥١٠٤١٩٬٦٦٩٦٩٨٬٩٨٧٧٦٣٬٤٩٧١٬٣٤٦٬٤٥٠٧٦٣٬٤٩٧١٬٢٤١٬٩٤٨١٬٣١٠٬٦٦٣١٬٣٤٦٬٤٥٠صافى األصول المحلیة  

-(٢٧٫٢)(٠٫٥)(٦٦٫٦)(٩٫٢)(٧٦٫٤)(٩٫٢)(٦٥٫٥)(٨٧٫١)(٧٦٫٤)

/٢
٧١٥٬٤٧٤٧٤٦٬١١٦٨٠٧٬٨٨٢٧٠٦٬٣٦٩١٬٠٣٥٬٥٩٢٧٠٦٬٣٦٩٨٥١٬٤٥٥٩٤٥٬٠٨٥١٬٠٣٥٬٥٩٢صافى المطلوبات من الحكومة 

(١٫٠)(٤٫٣)(٨٫٣)-(١٢٫٦)(٤٦٫٦)-(١٢٫٦)(١٠٫٨)(٢٩٫٥)(٤٦٫٦)

٧٥٩٬٨٨٠٨٢٠٬٩٨٦٨٦٥٬٣٣٠٧٦١٬٠٠٣١٬٠٩٩٬٢٤٤٧٦١٬٠٠٣٩٧٧٬٢٢٧١٬٠٥٧٬٨٢٢١٬٠٩٩٬٢٤٤المطلوبات

-(٧٫٦)(٨٫٠)(٥٫٤)-(١٢٫١)(٤٤٫٤)-(١٢٫١)(١٥٫٣)(٢٩٫١)(٤٤٫٤)

٦٨٣٬٦٢٩٧٠٣٬٢٣١٧٠٢٬٦٦٧٧٠٠٬٢٧٠٧٨٩٬٩٩٥٧٠٠٬٢٧٠٧٨٨٬٥٤٥٧٨٩٬٠٥٨٧٨٩٬٩٩٥أوراق مالیة

٧٦٬٢٥١١١٧٬٧٥٥١٦٢٬٦٦٣٦٠٬٧٣٣٣٠٩٬٢٤٩٦٠٬٧٣٣١٨٨٬٦٨٢٢٦٨٬٧٦٤٣٠٩٬٢٤٩تسھیالت إئتمانیة

/٣
٤٤٬٤٠٦٧٤٬٨٧٠٥٧٬٤٤٨٥٤٬٦٣٤٦٣٬٦٥٢٥٤٬٦٣٤١٢٥٬٧٧٢١١٢٬٧٣٧٦٣٬٦٥٢الودائع 

-(٦٠٫٨)(٦٨٫٦)-(٢٣٫٣)-(٤٫٩)(١٦٫٥)-(٤٫٩)(٥٩٫٣)(٢٥٫٦)(١٦٫٥)

٢٠١٬٤٣٨١٧٩٬٢٨٠١٦٠٬٦٦٣٢٣٩٬٥٥٥١٨٣٬٨٦٧٢٣٩٬٥٥٥١٩٩٬٧٨٩١٧٨٬١٤٢١٨٣٬٨٦٧صافى المطلوبات من البنوك
/٤
١٩٦٬٩٩١١٩٠٬٧٠٤١٨٧٬٤٣٦١٢٦٬٩٩١-١٩٦٬٩٩١١٢٦٬٩٩١-٢٦٩٬٥٥٨-٥٠٥٬٧٢٧-٤٩٩٬٤٠٢-صافى البنود الموازنة 

مالحظات
/٥
٦٫١٧٧٫٧٨٦٫٨٤٦٫٤٢٦٫٦٦٦٫٤٢٦٫٨٨٦٫٦٤٦٫٦٦معدل دوران نقود اإلحتیاط 

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

جدول (٢٦) : نقود اإلحتیاط  واألصول المقابلة ١/
(ملیون جنیھ)

المصدر : البنك المركزى المصرى.

  * مبدئى.

١/ بیانات معدلة حیث قام البنك المركزى بتغییر األسلوب المحاسبى لقیاس حجم نقود اإلحتیاط بدءا من بیانات یونیو ٢٠٠٣، وذلك فى إطار مراجعة تبویب عملیات السوق المفتوحة التى یقوم بھا البنك المركزى. وأدت ھذه 
المراجعة إلى استبعاد حجم عملیات السوق المفتوحة من "ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى البنك المركزى" وإدراجھا ضمن بند "صافى البنود الموازنة".

٣/ تم تحویل حسابات الودائع الحكومیة (شاملة الھیئات العامة االقتصادیة والخدمیة) من البنوك الى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بدءا من دیسمبر ٢٠٠٦، تطبیقا للقانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٦. 

٤/ یتضمن صافى األصول و الخصوم غیر المحددة و عملیات السوق المفتوحة.
٥/ الناتج المحلى اإلجمالى / نقود اإلحتیاط. 

٢/ تشمل صافى المطلوبات من الھیئات اإلقتصادیة و بنك اإلستثمار القومى.



٩٤

���
א���

��	

א�

�א

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

٣٬٥٦٩٬٥١٥٤٬٠٠٧٬٨٩٩٤٬٧٠١٬٤٢٧٥٬٧٥٠٬٦٦٣٧٬٣٧٢٬٤٤٧٥٬٧٥٠٬٦٦٣٧٬٠٨٩٬٠٤٨٧٬٢١٠٬٦٢٨٧٬٣٧٢٬٤٤٧إجمالى الودائع

(١٧٫٣)(١٢٫٣)(١٧٫٣)(٢٢٫٣)(٢٨٫٢)(٢٢٫٣)(٢٧٫٦)(٢٨٫١)(٢٨٫٢)

٢٬٧٣١٬١٧٥٣٬١٧٦٬٥١٠٣٬٩٢٤٬١٩٦٤٬٩٥٤٬٧٥٥٦٬٢٩٦٬٣٩٨٤٬٩٥٤٬٧٥٥٦٬٠٤٦٬٨٧٢٦٬١٤٢٬٣٠٨٦٬٢٩٦٬٣٩٨بالعملة المحلیة

٨٣٨٬٣٤٠٨٣١٬٣٨٩٧٧٧٬٢٣٢٧٩٥٬٩٠٨١٬٠٧٦٬٠٤٩٧٩٥٬٩٠٨١٬٠٤٢٬١٧٦١٬٠٦٨٬٣٢٠١٬٠٧٦٬٠٤٩بالعملة األجنبیة

٣٬٠٣٦٬٠١٠٣٬٣٩٦٬٩٦١٣٬٩٥٦٬٢٠٦٤٬٧١٨٬٩٥٣٥٬٨٧٨٬٣٨٦٤٬٧١٨٬٩٥٣٥٬٦٨٠٬٣٤٤٥٬٧٧٥٬١٣٨٥٬٨٧٨٬٣٨٦  الودائع غیر الحكومیة ٢/

(٢٠٫٦)(١١٫٩)(١٦٫٥)(١٩٫٣)(٢٤٫٦)(١٩٫٣)(٢٤٫٤)(٢٥٫٢)(٢٤٫٦)

٢٬٣١١٬٣١٦٢٬٦٧٣٬٦٣٦٣٬٢٨١٬٨٩٧٤٬٠٥٣٬٢٩١٥٬٠٠٧٬٤٣٩٤٬٠٥٣٬٢٩١بالعملة المحلیة  ٥٬٠٠٧٬٤٣٩   ٤٬٩٠١٬٩١٣    ٤٬٨٢٩٬٦١٤  

    ٨٧٠٬٩٤٧     ٨٧٣٬٢٢٥      ٨٥٠٬٧٣٠    ٧٢٤٬٦٩٤٧٢٣٬٣٢٥٦٧٤٬٣٠٩٦٦٥٬٦٦٢٨٧٠٬٩٤٧٦٦٥٬٦٦٢بالعملة األجنبیة

٥٣٣٬٥٠٥٦١٠٬٩٣٨٧٤٥٬٢٢٢١٬٠٣١٬٧١٠١٬٤٩٤٬٠٦١١٬٠٣١٬٧١٠١٬٤٠٨٬٧٠٤١٬٤٣٥٬٤٩٠١٬٤٩٤٬٠٦١الودائع  الحكومیة

(١٫٧٣)(١٤٫٥١)(٢١٫٩٨)(٣٨٫٤)(٤٤٫٨)(٣٨٫٤)(٤٢٫٦)(٤١٫٣)(٤٤٫٨)

١٬٢٨٨٬٩٥٩  ١٬٢٤٠٬٣٩٥   ١٬٢١٧٬٢٥٨    ٤١٩٬٨٥٩٥٠٢٬٨٧٤٦٤٢٬٢٩٩٩٠١٬٤٦٤١٬٢٨٨٬٩٥٩٩٠١٬٤٦٤بالعملة المحلیة  

    ٢٠٥٬١٠٢     ١٩٥٬٠٩٥      ١٩١٬٤٤٦    ١١٣٬٦٤٦١٠٨٬٠٦٤١٠٢٬٩٢٣١٣٠٬٢٤٦٢٠٥٬١٠٢١٣٠٬٢٤٦بالعملة األجنبیة

  مالحظات (نسبة مئویة)

٢٣٫٥٢٠٫٧١٦٫٥١٣٫٨١٤٫٦١٣٫٨١٤٫٧١٤٫٨١٤٫٦  معدل الدولرة فى إجمالى الودائع 

  معدل الدولرة فى الودائع غیر 
٢٣٫٩٢١٫٣١٧٫٠١٤٫١١٤٫٨١٤٫١١٥٫٠١٥٫١١٤٫٨الحكومیة

  معدل الدولرة فى الودائع  
٢١٫٣١٧٫٧١٣٫٨١٢٫٦١٣٫٧١٢٫٦١٣٫٦١٣٫٦١٣٫٧الحكومیة

المصدر : البنك المركزى المصرى.

١/ بخالف الودائع لدى البنك المركزى المصرى.

٢/ یشیر الى معدل الدولرة بعد تحیید أثر تغیر سعر الصرف على المكون األجنبى فى جملة الودائع. وعلى سبیل المثال فإن معدل الدولرة فى إجمالى الودائع فى یونیو ٢٠٠٨  كان ینبغى أن یبلغ ٢٧٫١% بدالً من ٢٥٫٨% فى حالة عدم حدوث تغییر فى سعر الصرف خالل العام السابق

  * مبدئى.
  ١/ ال تشمل الودائع لدى البنك المركزى .

  ٢/ تشمل ودائع كل من قطاع األعمال العام والخاص والقطاع العائلى وغیر المقیمین (قطاع العالم الخارجى). ال تشمل شیكات وحواالت تحت التحصیل.

جدول (٢٧): الودائع لدى البنوك ١/
(ملیون جنیھ)

  المصدر: البنك المركزى المصرى.
    (  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

١٧ ١٥٫٦
١٤٫٩ ١٥٫٥

١٣٫٣

٢٠٫٧ ١٨٫٥

١٤٫٧
١٢٫١ ١٢٫٨١٦٫٨

١٥٫٣ ١٥٫٣ ١٤٫١ ١٣٫٥

٢٠٫٩

١٩٫٥
١٢٫٥

١٠٫٩

٢٣٫٩ ٢٣٫٤
٢١

٢٠

٢٠٫٧
١٦٫٥ ١٣٫٨ ١٤٫٦٢٣٫٦

٢١٫٨ ٢٣٫١ ١٩٫٩

٢٣٫٧
٢١٫٩

١٧
١٤٫٢

١٢٫٥١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠ (%
) الدولرة معدالت) : ١٧( شكل  

معدل الدولرة /٢معدل الدولرة المعدل 

)M٢(فى إجمالى السیولة المحلیة  /١ الودائع إجمالى فى



٥٠

*

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

١٬٦٢٩٬٦٦٤١٬٨٤١٬٦٩٢٢٬٢٠٠٬٣٨١٢٬٩٠٣٬٧٢٣٣٬٥٦٤٬٦٧١٢٬٩٠٣٬٧٢٣٣٬٤٨٩٬٠٧٢٣٬٥٠٩٬٠٥٩٣٬٥٦٤٬٦٧١إجمالى أرصدة التسھیالت اإلئتمانیة 

(١٤٫٢)(١٣٫٠)(٢٢٫٥)(٢٧٫٩)(٢٢٫٨)(٢٧٫٩)(٢٠٫٢)(٢٢٫٩)(٢٢٫٨)
٤٥٢٬٩١٧٥٤٢٬٤٤٦٦٧٣٬٢١٢١٬١٠٤٬٦٢٥١٬٣٥٦٬٥٩٦١٬١٠٤٬٦٢٥١٬٣٣٨٬١٨٤١٬٣٣٨٬٥٧٢١٬٣٥٦٬٥٩٦للحكومة ٢/

(٢٧٫٧)(١٩٫٨)(٣٨٫٧)(٥٧٫٨)(٢٦٫٠)(٥٧٫٨)(٢١٫١)(٢٦٫٩)(٢٦٫٠)

٢١٦٬٥٤٩٢٣٥٬٨٣٨٤٠٦٬٦٦٣٨١٩٬٦١٩٩٢٢٬٥٤٠٨١٩٬٦١٩٩٢٣٬٥٠٧٩١٧٬٨٦٣٩٢٢٬٥٤٠بالعملة المحلیة

٢٣٦٬٣٦٨٣٠٦٬٦٠٨٢٦٦٬٥٤٩٢٨٥٬٠٠٦٤٣٤٬٠٥٦٢٨٥٬٠٠٦٤١٤٬٦٧٧٤٢٠٬٧٠٩٤٣٤٬٠٥٦بالعملة األجنبیة

١٬١٧٦٬٧٤٧١٬٢٩٩٬٢٤٦١٬٥٢٧٬١٦٩١٬٧٩٩٬٠٩٨٢٬٢٠٨٬٠٧٥١٬٧٩٩٬٠٩٨٢٬١٥٠٬٨٨٨٢٬١٧٠٬٤٨٧٢٬٢٠٨٬٠٧٥لغیر الحكومة

(٩٫٨)(١٠٫٤)(١٦٫٦)(١٤٫٦)(٢٠٫٩)(١٤٫٦)(١٩٫٦)(٢٠٫٥)(٢٠٫٩)

٨٤٩٬٧٧٥١٬٠٢٧٬٣٢٢١٬٢٦٨٬٨٢٨١٬٥٥٣٬٤٠٤١٬٩٤١٬٥٩٩١٬٥٥٣٬٤٠٤١٬٨٨٠٬٩٠٠١٬٩٠٣٬٣٢٦١٬٩٤١٬٥٩٩بالعملة المحلیة

٣٢٦٬٩٧٢٢٧١٬٩٢٤٢٥٨٬٣٤١٢٤٥٬٦٩٤٢٦٦٬٤٧٦٢٤٥٬٦٩٤٢٦٩٬٩٨٨٢٦٧٬١٦١٢٦٦٬٤٧٦بالعملة األجنبیة

مالحظات ( نسبة مئویة):
 التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة الى 

٦٢٫٤٦٢٫١٦٢٫٣٥٦٫٩٥٧٫٦٥٦٫٩٥٧٫٠٥٧٫٣٥٧٫٦القطاع الخاص الى جملة التسھیالت ٣/

القروض الى الودائع للقطاع غیر 
/٤
الحكومى 

٣٨٫٨٣٨٫٢٣٨٫٦٣٨٫١٣٧٫٦٣٨٫١٣٧٫٩٣٧٫٦٣٧٫٦

٨٤٫٩٨٨٫٨٩٠٫٣١٠٧٫١٩٠٫٨١٠٧٫١٩٥٫٠٩٣٫٢٩٠٫٨القروض الى الودائع للقطاع الحكومى
 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة الى 

٣٤٫٦٣١٫٤٢٣٫٩١٨٫٣١٩٫٧١٨٫٣١٩٫٦١٩٫٦١٩٫٧جملة التسھیالت

 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة 
للقطاع الحكومى الى جملة التسھیالت 

الممنوحة للقطاع الحكومى
٥٢٫٢٥٦٫٥٣٩٫٦٢٥٫٨٣٢٫٠٢٥٫٨٣١٫٠٣١٫٤٣٢٫٠

 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة 
للقطاع غیر الحكومى الى جملة 

التسھیالت الممنوحة للقطاع غیر 
الحكومى

٢٧٫٨٢٠٫٩١٦٫٩١٣٫٧١٢٫١١٣٫٧١٢٫٦١٢٫٣١٢٫١

١/ ال یتضمن التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من قبل البنك المركزى المصرى.

٢/ یشمل الجھاز اإلدارى والھیئات الخدمیة والمحلیات والھیئات اإلقتصادیة.

٣/ یشمل كل من قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین) .

٤/ یشمل قطاع االعمال العام، قطاع األعمال الخاص والقطاع العائلى وقطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین).

جدول (٢٨) : التسھیالت االئتمانیة من البنوك  ١/
(ملیون جنیھ)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
  * مبدئى.

شكل (١٨) : توزیع التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للجھات غیر الحكومیة  بحسب القطاعات (ینایر ٢٠٢٢)

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

قطاع الزراعة
١٫٢%

قطاع الصناعة
٢٥%

قطاع التجارة
١١%

قطاع الخدمات
٢٥%

 القطاع العائلى
وقطاع العالم 
الخارجى

٣٦%

بالعملة المحلیة 

قطاع الزراعة
١٫١%

قطاع الصناعة
قطاع التجارة%٤٧

٨٫٨%

قطاع الخدمات
٤١%

القطاع العائلى 
وقطاع العالم 
الخارجى

٥٫٤%

بالعملة األجنبیة
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ً

ً

ً

سعر خصم البنك المركزى١/
متوسط سعر الفائدة على 
القروض (سنة فأقل) ٢/

سعر العائد على أذون 
خزانة ٩١ یوم

سعر العائد على  
شھادات اإلستثمار ١/ ٣/

سعر العائد على ودائع صندوق 
توفیر البرید ١/

٢٠١٦/٢٠١٥١٢٫٢٥١٥٫٧٥١١٫٨٣١١٫٩٢٨٫٠٠

٢٠١٧/٢٠١٦١٧٫٢٥١٢٫٢٩١٢٫٠٦١٢٫١٣٨٫٠٠

٢٠١٨/٢٠١٧١٧٫٢٥١٩٫٢٠١٨٫٨٥١٥٫٧٧١٠٫٢٥

٢٠١٩/٢٠١٨١٦٫٢٥١٧٫٥٤١٨٫٦١١٥٫٠٠١٠٫٢٥

٢٠٢٠/٢٠١٩٩٫٧٥١٣٫٤٠١٣٫٢٨١١٫٤٨٨٫٥٦

٢٠٢١/٢٠٢٠٨٫٧٥١٠٫٠٦١٣٫٠٣١٠٫٠٦٨٫٣٨

٩٫٧٥١١٫٨٠١٢٫٢٩١٠٫٧٥٩٫٢٥أبریل-٢٠

٩٫٧٥١١٫٨٠١٢٫٢٩١٠٫٧٥٩٫٢٥مایو-٢٠

٩٫٧٥١١٫٤٠١٢٫٤٥١٠٫٧٥٩٫٢٥یونیو-٢٠

٩٫٧٥١١٫٣٠١٢٫٩٢١٠٫٧٥٩٫٢٥یولیو-٢٠

٩٫٧٥١١٫٢٠١٣٫٣٩١٠٫٧٥٩٫٢٥أغسطس-٢٠

٩٫٧٥١١٫٠٠١٣٫٦٨١٠٫٧٥٩٫٢٥سبتمبر-٢٠

٩٫٧٥١٠٫١٠١٣٫٤٤١٠٫٧٥٩٫٢٥أكتوبر-٢٠

٩٫٧٥١٠٫١٠١٣٫٤٤١٠٫٧٥٩٫٢٥نوفمبر-٢٠

٩٫٠٠٩٫٨٠١٣٫٢١٩٫٧٥٧٫٧٥دیسمبر-٢٠

٨٫٧٥٩٫٧٠١٢٫٧١٩٫٧٥٧٫٧٥ینایر-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١٢٫٦١٩٫٥٠٧٫٧٥فبرایر-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١٢٫٦١٩٫٥٠٧٫٧٥مارس-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١٢٫٦١٩٫٥٠٧٫٧٥أبریل-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١٢٫٦١٩٫٥٠٧٫٧٥مایو-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١٣٫١٦٩٫٥٠٧٫٧٥یونیو-٢١

٨٫٧٥٩٫٤٠١٣٫١٧٩٫٥٠٧٫٧٥یولیو-٢١

٨٫٧٥٩٫٤٠١٢٫٩٣٩٫٥٠٧٫٥٠أغسطس-٢١

٨٫٧٥٩٫٣٠١٢٫٣٨٩٫٥٠٧٫٠٠سبتمبر-٢١

٨٫٧٥٩٫٣٠١٢٫٣٨٩٫٥٠٧٫٠٠أكتوبر-٢١

٨٫٧٥٩٫٣٠١٢٫٤٧٩٫٥٠٧٫٠٠نوفمبر-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١١٫٩٣٩٫٥٠٧٫٠٠دیسمبر-٢١

٨٫٧٥٩٫٥٠١١٫٣٣٩٫٠٠٧٫٠٠ینایر-٢٢

٨٫٧٥٩٫٥٠١١٫٣٣٩٫٠٠٧٫٠٠فبرایر-٢٢

٩٫٧٥٩٫٧٠١١٫٤٩٩٫٠٠٧٫٠٠مارس-٢٢

٩٫٧٥٩٫٧٠١١٫٤٩٩٫٠٠٧٫٠٠أبریل-٢٢

١١٫٧٥١٠٫٤٠١٣٫١٣٩٫٠٠٧٫٠٠مایو-٢٢

١١٫٧٥١٠٫٥٠١٥٫٢٧٩٫٠٠٧٫٠٠یونیو-٢٢

-- بیانات غیر متاحة

جدول (٢٩) : ھیكل أسعار الفائدة المحلیة

متوسط شھرى

متوسط سنوى

المصدر : البنك المركزى المصرى.

١/ أسعار نھایة الفترة.
٢/ بدءاً من سبتمبر ٢٠٠٥، تعكس البیانات المتوسط المرجح لسعر الفائدة الشھرى لمجموعة من البنوك تمثل نحو ٨٠ % من تعامالت الجھاز المصرفى. وقبل ھذا التاریخ، تعكس 

البیانات متوسط بسیط ألسعار الفائدة األسبوعیة ألغلبیة البنوك.
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ً ً ً
ً ً ً

ً ً ً

شھرأسبوعلیلة واحدة

٢٠١٧١٧٫٣١٧٫٦١٩٫٤
٢٠١٨١٧٫٤١٧٫٦١٧٫٤
٢٠١٩١٦٫٦١٦٫٩١٦٫٩
٢٠٢٠١٢٫٤١١٫٤--

٢٠٢٠١٠٫٠١٠٫٣٨٫٧

متوسط شھرى

٩٫٧٣٩٫٥٨١٠٫١٥مایو-٢٠

٩٫٧٣١٠٫٠٠١٠٫١٥یونیو-٢٠

٩٫٩٠١٠٫١٥١٠٫١٥یولیو-٢٠

١٠٫٠٦١٠٫٣١٩٫٢٥أغسطس-٢٠

١٠٫١٦١٠٫٤٠٩٫٢٥سبتمبر-٢٠

١٠٫١٦١٠٫٤٠٩٫٢٥أكتوبر-٢٠

١٠٫٠٥١٠٫٥٠٨٫٢٥نوفمبر-٢٠

٩٫٨٠١٠٫٤٦٨٫٢٥دیسمبر-٢٠

٩٫٦٣١٠٫٢٦٨٫٢٥ینایر-٢١

١٠٫١٦١٠٫٤٠٨٫٢٥فبرایر-٢١

١٠٫١٦١٠٫٤٠٨٫٢٥مارس-٢١

١٠٫١٦١٠٫٤٠٨٫٢٥أبریل-٢١

١٠٫٢٤١٠٫٤٥٨٫٢٥مایو-٢١

٩٫١٥٩٫٧٨٨٫٢٥یونیو-٢١

٩٫١٠٩٫٧٨٨٫٢٥یولیو-٢١

٩٫٠٦٩٫٧٨٨٫٢٥أغسطس-٢١

٩٫١٤٩٫٧٠٨٫٢٥سبتمبر-٢١

٩٫٠٠٩٫٥٠٨٫٢٥أكتوبر-٢١

٩٫٠١٩٫٦٥٨٫٢٥نوفمبر-٢١

٨٫٨٣٩٫٣٤٨٫٢٥دیسمبر-٢١

٩٫٤٦٩٫٨٢٨٫٢٥ینایر-٢٢

٩٫٤٦٩٫٨٢٨٫٢٥فبرایر-٢٢

٩٫٩٠١٠٫٤٠٩٫٨٠مارس-٢٢

٩٫٩٠١٠٫٤٠٩٫٨٠أبریل-٢٢

--١١٫٢٣١٠٫٦٢مایو-٢٢

١١٫٦٧١١٫٨٥١١٫٢٥یونیو-٢٢

جدول (٣٠)  : متوسط أسعار عائد المعامالت بین البنوك (اإلنتربنك) ١/

١/  تم استخدام  بیانات متوسط أسعار العائد بین البنوك (اإلنتربنك) بدالً من متوسط تكلفة اإلقتراض بین البنوك (كایبور) بدءاً من مارس ٢٠٠٣. وتعد أسعار العائد بین البنوك مقیاساً أفضل 
لتطورات السوق لتغطیتھا األوسع لمعامالت البنوك التجاریة، والمتخصصة، وبنوك اإلستثمار.

المصدر : البنك المركزى المصرى.

المصدر : البنك المركزى المصرى.

متوسط سنوى

 -- بیان غیر متاح
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سبتمبر - ٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧

١٣٣٩٦١٦٣٤٩١٤١٠١١٠٧٦٥١٠٢٥٧٩٢٢٦٩٤٦٧٩٩٩٩٩٨٢٧مؤشر ٣٠-EGX (٣٠-CASE سابقا  ) ٢/

-٣٦٢-٩-٢٫٤٥٫٣٠٫٥-٠٫٤٠٫٤معدل العائد الشھرى (%)
-- -- -- -- -٠٫٥١٫٢٠٫٧١٫٥معدل تذبذب السوق ٣/

٦٨٧٩١١٧٥٦٥٩٠٦٦٧٦٢٢٦٣٣٦٨٥٦٨٨رأس المال السوقى ٤/  (ملیار جنیھ)
/٥
١٩٫٨٢٠٫٥١٤٫٢١٠٫١١٠٫٤٨٨٩٩نسبة للناتج المحلى اإلجمالى  

-- -- -- -- -٢٢٢٢٢٤٢١٦٢١٥عدد الشركات 

 األسھم والسندات المتداولة

١٩٨٠٤٢١٠٤٦٢٠١٥٦٥٢١٠١٩٥٨٢٥٥٥٢٩٨٣٩٨٣٢٣٩٨٣٢٩١٩٠١القیمة (ملیون جنیھ)
------٥٩٫٥-٤٩٫٣٢٫٠-٢٩٫٨-٤٨٫١معدل التغیر الشھرى (%)

٠٫٥-٦٧٫١-٣٨٫٣-١٥٨٫٥٨٣٫٩٤٢٫٣-٤٢٫٥٦٫٣٤٫٢معدل التغیر السنوى (%)

----٧١٧٬٣٨٧٧٢٨٬٦٧٩٧٥٦٬٣٩٨١٬٢٣٠٬٢٩٠١٬٨٦٩٬٧٤٠٢٬٤٨٧٬١٩٢٢٬٤٦٩٬٦٦٧سندات مقیدة (ملیون جنیھ)

----٧٠٩٬٢٦٥٧٢٢٬٦٢٤٧٤٦٬٦٥٣١٬٢٠٨٬٤٩٦١٬٨٣٢٬١٨٧٢٬٤٤١٬٦٢٤٢٬٤٢٤٬١٤١حكومیة، ٦/ منھا:

----٧٠٩٬٢١٥٧٢٢٬٥٧٣٧٤٦٬٦٠٣١٬٢٠٨٬٤٤٤١٬٨٣٢٬١٣٥٢٬٤٤١٬٥٧١٢٬٤٢٤٬٠٨٨سندات المتعاملون الرئیسیون

----٤٬٠٢٥٢٬٨٦٢٢٬٠٤٦١٬٩٧٧٢٬٤٢٠٢٬٨٥٠٣٬٣٦٩شركات
----٤٬٠٩٧٣٬١٩٣٧٬٦٩٩١٩٬٨١٧٣٥٬١٣٣٤٢٬٧١٨٤٢٬١٥٧توریق ٧/

صافى مشتریات األجانب

٨٨٨٧٩١-١١٣-٣٩-٣٥١٦٩١٢٢القیمة (ملیون دوالر)
 نسبة الكمیة إلى جملة االسھم 

٣٣٣٥٣٠٢٤٩١٩١٩١٧١٠المتداولة (%)

مؤشرات أخرى
/٨/ ٩

١٧٫٢١٦٫٣١٣٫٥١٤٫١١٧٫٧١٣٫٣١٤٫٤١٤٫٤١٤٫١مضاعف الربحیة   
/٩/ ١٠ 

٦٫١٥٫٧٧٫٣٩٫٤٦٫٠٧٫٩٧٫٧٦٫٩٧٫٧العائد على الكوبون (%) 

-- -- -- -- -٢٫٣١٫٨١٫٣٤٫٥نسبة السعر إلى القیمة الدفتریة (%)

١/ تتضمن قطاعات المعدات الكھربائیة والھندسیة، اإلعالم، التجارة، تكنولوجیا المعلومات، الزراعة والصید، الورق والتعبئة والبالستیك، المطاحن والتخزین، خدمات متنوعة، خدمات التجزئة، وسلع اإلستھالك العائلى.

المصدر: البورصة المصریة وھیئة سوق المال والبنك المركزى المصرى.
 -- بیان غیر متاح.

١٠/  الكوبون السنوى الموزع / سعر السھم الجارى.
٩/ محسوب على أداء أنشط ٥٠ شركة.

المصدر: النشرة الشھریة لبورصتى القاھرة واألسكندریة.

٢/  أكبر ٣٠ شركة من حیث السیولة والقیمة. المؤشر = ١٠٠٠  فى  ١٩٩٨/١/١.
٣/ على أساس اإلنحراف المعیارى للعوائد الیومیة خالل الفترة.

٨/  یعرف أیضا بمعدل السعر على العائد، ویقاس بنسبة سعر السوق لكل سھم إلى أرباحھ السنویة.

٤/ یمثل ناتج ضرب عدد األسھم القائمة فى سعر السوق السائد.

٧/ تم قید سندات التوریق فى بورصة األوراق المالیة اعتباراَ من سبتمبر ٢٠٠٦.

٦/ تتضمن سندات الخزانة (شاملة المتعاملون الرئیسیون)، وسندات اإلسكان، وسندات التنمیة.

١/ جدیر بالذكر أنھ تم إغالق البورصة المصریة خالل الفترة من ٢٠١١/١/٢٨ وحتى ٢٠١١/٣/٢٢ عقب األحداث التى مرت بھا مصر منذ إندالع الثورة.

٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح ٥٣٢٢٫٣ ملیار جنیھ في عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بدالً من تقدیرات سابقة بنحو ٥٢٥٠٫٩ ملیار جنیھ. في حین تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالیة ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو 
٥٨٢٠ ملیار جنیھ بدالً من ٥٩٦٠٫٩ ملیار جنیھ وذلك وفقاً ألخر أرقام منشورة لوزارة التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة.

جدول (٣١): المؤشرات الرئیسیة لسوق المال ١/

عقارات
٢٢٫٧%

خدمات مالیة غیر مصرفیة
١٤٫١%

بنوك
١١٫٦%

اتصاالت
٩٫٥%

موارد أساسیة
٦٫٩%

منسوجات وسلع معمرة
٥٫٧%

أغذیة ومشروبات وتبغ
٥٫٤%

مواد البناء
٥٫٠%

خدمات ونتجات صناعیة وسیارات
٤٫٣%

سیاحة وترفیھ
٤٫٣%

رعایة صحیة وأدویة
٣٫٧% خدمات النقل والشحن

١٫٧%

خدمات تعلیمیة
١٫٣%

مقاوالت وانشاءات ھندسیة
١٫٣% 

١٫١%

 
٠٫٩%

اجمالى القطاعات من حیث كمیة التداول): ٢١(شكل 
) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠(



٥٦٥٦

القیمة الورقة المالیةالمشترىالتاریخ
نسبة اإلستحواذ (%)(ملیون جنیھ)

٢٤٨٨٫٠٩٣٫٩النیل لحلیج االقطانشركة ایمكس انترناشیوتال ش م مأكتوبر-٢٠
٢٤٢٫٤٩٫٤القاھرة لالسكان والتعمیرشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھیونیو-٢٠
٢٣١٫٩١٢٫١المتحدة لالسكان والتعمیرشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھیونیو-٢٠
٢٢٨٫٢١٠٫٣الكابالت الكھربائیة المصریةشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھیونیو-٢٠
١٧٥٫٤٢٨٫٧الجیزة العامة للمقاوالت واالستثمارالعقارىشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھیونیو-٢٠
١٤٦٫٤١٦٫٦الصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري SCCDشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھیونیو-٢٠

٩٧٢٤٫٨٤٠٫٦جلوبال تیلكوم القابضةBV HOLDINGS Vأغسطس-١٩
٩٫٣٨٫٤فیركم مصر لألسمدة والكیماویاتشركة بولي سیرف لالسمدة والكیماویات ش م ممایو-١٩
٩٥٫٩١٠٫٠الكابالت الكھربائیة المصریةفلوریش لالستثمارأبریل-١٩
١٧٫٤١٫٨الكابالت الكھربائیة المصریةسمو لالستشاراتأبریل-١٩
٧٤٫٩٧٫٨الكابالت الكھربائیة المصریة وادي لالستشارات ش م مأبریل-١٩
١٠٠٫٩٩١٫١فیركیم مصر لالسمدة والكیماویاتشركة بولي سیرف لالسمدة والكیماویات ش م مدیسمبر-١٨
١٥٩٠٫٠٣٠٫٠ثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیةاوراسكوم لالستثمار القابضھ ش م مدیسمبر-١٨
٢٩٫٠٣٢٫٣یونیفرت للصناعات الغذائیةمحمد بن احمد بن سعید باسمحأغسطس-١٨

١٨٨٫١٦٦٫١السویس لالكیاسMONDI INDUSTRIAL BAGS B Vأغسطس-١٨
٨٢٥٫٧٥١٫٤الشرق األوسط لصناعة الزجاجMENA GLASS HOLDINGS LIMITEDیولیو-١٨

١١٣٫٣١١٫٢اكرو مصر للشدات والسقالت المعدنیةشركة الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر ایكونمایو-١٨

٣٨٢٫٥٣٧٫٧اكرو مصر للشدات والسقالت المعدنیةشركة الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر ایكونمایو-١٨

٤٫٩٠٫٣الوطنیة لمنتجات الذرةكایرو ثري ایھ الدولیة للصناعات ش م ممارس-١٨

١١٦٫٩٢٣٫٤الدلتا للتأمینالشركة القابضة المصریة الكویتیة ش م ممارس-١٨

٥٧٫٥٢٩٫١القاھرة لالستثمارات والتنمیةنحو لالستثمارات والتنمیةفبرایر-١٨

١٤٧٠٫٢٩٧٫٧الوطنیة لمنتجات الذرةكایرو ثري ایھ الدولیة للصناعات ش م منوفمبر-١٧

٦٫٣٦٫٧مودرن الحدیثة للمواد العازلة (بیتمود)محمد ولید محمود فرید جمال الدینأكتوبر-١٧

٦٫٣٦٫٧مودرن الحدیثة للمواد العازلة (بیتمود)علي بن حسن بن علي دایخأكتوبر-١٧

١٩٫٩١٦٫٣المصریة للدواجننعد لإلستثمارات والتنمیة ش م مأغسطس-١٧
١٧٩٫٦٦٠٫٠الحفر الوطنیةمستثمر فردیولیو-١٧
١٨٫٨١٫٨القاھرة لإلسكان والتعمیرشركة بایونیرزالقابضة لالستثمارات المالیةدیسمبر-١٦

٨٠٫٣٧٫٦القاھرة لإلسكان والتعمیرسمو لإلستثماردیسمبر-١٦
٣٧٫٧٣٫٥القاھرة لإلسكان والتعمیرثروة لإلستثماردیسمبر-١٦
١٫٧١٫٣االسكندریة للخدمات الطبیة - المركز الطبى الجدیدBavaguthu Raghuram Shettyنوفمبر-١٦

٣١٩٫٧٩٦٫٩مصر الوطنیة للصلب (عتاقة)الوحدة للتنمیة الصناعیةأكتوبر-١٦
٢٫٦٤٫٠امیكو میدیكال للصناعات الطبیةLimited ٣ TVM Healthcare Acquisitionأكتوبر-١٦
٢٣٫٨٣٦٫٩امیكو میدیكال للصناعات الطبیةLimited ٣ TVM Healthcare Acquisitionیولیو-١٦
٢٦٫٤٤٤٫٠یونیفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغلیف والورق - یونیباكشركة بایونیرزالقابضة لالستثمارات المالیةأبریل-١٦
١٫٧١٫٣االسكندریة للخدمات الطبیة - المركز الطبى الجدیدBavaguthu Raghuram Shettyفبرایر-١٦
٣٦٫٠٢٠٫٠مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار العقارىشركھ اومیجا للتطویر العقاريدیسمبر-١٥
٥٢٫٢٣٠٫٠اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NVدیسمبر-١٥
٢٣٣٫٤٤٥٫٧القاھرة لالسكان والتعمیرشركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھدیسمبر-١٥
٨٢٫٤١٣٫٠بلتون المالیة القابضةاكت فاینانشال لالستشارات ش م منوفمبر-١٥

٥٥١٫٦٨٧٫٠بلتون المالیة القابضةاوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجیا القابضھ ش م منوفمبر-١٥
١٢٨٫٢٤٦٫٠مینا فارم لألدویة والصناعات الكیماویة.TRIQUERA B.Vأبریل-١٥

٢٥٥٫٧٦٠٫٢العربیة لمنتجات االلبان "آراب دیري"شركھ بایونیرز القابضھ لالستثمارات المالیھمارس-١٥

١٤٠٣٫٥٩٨٫٩الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمولMT TELECOMمارس-١٥

١٢٤٨٠٫٩٢٣٫٤اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NV Mena B.Vفبرایر-١٥
٨٨٨٫٠٨٦٫٠المصریة لالغذیة - بسكو مصر Kellogg Companyینایر-١٥

٣٢٫٥٥٧٫٨الشركة العربیة لصناعة المستلزمات الطبیة (امیكو)٣ TV M Healthcare Acquisitions LTDدیسمبر-١٤

١٥٣٫٩١٩٫٤الشرق األوسط لصناعة الزجاجام تى ام باكدجینج ٢سبتمبر-١٤
١٠٦٫٨٥٢٫٠مستشفى القاھرة التخصصىCrede Healthcare LTDیولیو-١٤
١١١٫٠٥٠٫٠القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریةSocial Impact Capital LTDأبریل-١٤
٣٠٫٧٤٣٫٩جولدن تكس لألصوافالعرفة لالستثمار فى صناعة المالبس الجاھزةفبرایر-١٤
١١٤٨٨٫١٢١٫٥اوراسكوم لالنشاء والصناعةOCI NVیولیو-١٣
١٦٦٤٩٫٧٩٧٫٠البنك األھلى سوسیتیھ جنرالبنك قطر الوطنىمارس-١٣
٤٨٫٢٦١٫٨روبكس لتصنیع البالستیكالرتیم للتنمیة والتعمیردیسمبر-١٢

١٠٤٫٦٦٫٥دلتا الصناعیة - ایدیالأولیمبك جروب لإلستثمارات المالیةیولیو-١٢

( یولیو ٢٠١٢ - اكتوبر ٢٠٢٠)
جدول (٣٢): عملیات اإلستحواذ فى السوق المصریة 

المصدر: النشرة الشھریة للبورصة المصریة.
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النسبة المباعة

%٥٢
%٧١
%٦٢
%٩٠

%٢٠
%٢٠
%٤
%٣٤

%٨٠
%٤٦
%٣٣
%١٠٠

%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%٩٠

الحصیلةالعددالحصیلةالعددالحصیلةالعددالحصیلةالعدد

      ٤١٨       ١١      -           -                  -         -               ٤١٨                ١٩٩١١١ - یونیو ١٩٩٤

٨٦٧       ١٤      -           -                  -         -               ٨٦٧                ١٩٩٥/١٩٩٤١٤      

٩٧٧       ١٢      -           -                  -         -               ٩٧٧                ١٩٩٦/١٩٩٥١٢      

٤٬٥٩٥       ٢٩      -           -                  -         -            ٤٬٥٩٥                ١٩٩٧/١٩٩٦٢٩   

٢٬٤٨٧       ٢٣      -           -                  -         -            ٢٬٤٨٧                ١٩٩٨/١٩٩٧٢٣   

١٬٨٢٤       ٣٣      -           -                  -         -            ١٬٨٢٤                ١٩٩٩/١٩٩٨٣٣   

٤٬٧٠٨       ١١٤٤٠                   ١٤            ١            ٤٬٦٩٤                ٢٠٠٠/١٩٩٩٣٩   

٣٧٠       ١٨      -           -                 ١١٨            ٧               ٢٥٢                ٢٠٠١/٢٠٠٠١١      

٩٥٢       ١٠      -           -                 ٨٧٩            ٣                 ٧٣                  ٢٠٠٢/٢٠٠١٧      

١١٣         ٧      -           -                   ٦٤            ١                 ٤٩                  ٢٠٠٣/٢٠٠٢٦      

٥٤٣       ١٣      -           -                 ١١٥            ٤               ٤٢٨                  ٢٠٠٤/٢٠٠٣٩      

٥٬٦٤٣       ٢٨      -١              ٤٬٨١٩          ١٢               ٨٢٤                ٢٠٠٥/٢٠٠٤١٦   

 ١٤٬٦١٢       ٦٥  ١٥٬١٢٢              ٧٬٦٤٧          ١٧            ١٬٨٤٣                ٢٠٠٦/٢٠٠٥٤٧  

١٣٬٦٠٧       ٥٣  ١٩٬٢٧٤              ١٬٥٥٩            ٧            ٢٬٧٧٤                ٢٠٠٧/٢٠٠٦٤٥  

٣٬٩٨٣       ٣٦      -           -              ٣٬٢٣٨          ١٦               ٧٤٥                ٢٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٧   

١٬٢١٣       ١٧      -           -                   ٨٣            ٢            ١٬١٣٠                ١٥ ٢٠٠٩/٢٠٠٨   
 ٥٠         ٤      -           -                   ٥٠            ٤                -               - ٢٠١٠/٢٠٠٩        

٣/ تعبر بیانات الشركات المشتركة عن قیمة مساھمة القطاع العام بھا.

المصدر: وزارة اإلستثمار

اإلجمالیاتبیع المشروعات المشتركة ٣/بیع مشروعات قانون ٢٠٣ ٢/

٢/ یتضمن بیع األراضى غیر المستغلة.

شركات قطاع عام أخرى

جدول (٣٣): أھم الشركات التى تم خصخصتھا أو تصفیتھا
( من ١٩٩٣ - ١٩٩٤ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦)

(ملیون جنیھ)

٥٣٬٦٤٤ اجمالى

قیمة البیع عدد الشركاتطریقة البیع

٢٨٢

٧٦٨أسمنت العامریة

٦٬٠٦٤بیع اغلبیة، ومنھا:
أسمنت بورتالند حلوان

جدول ( ٣٣ - تابع): تطور برنامج الخصخصة

/١ جدیر بالذكر أنھ قد تم إرجاء برنامج الخصخصة خالل معظم السنة المالیة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ فى ضوء إعداد "برنامج الملكیة الشعبیة" والذى تم تأجیلھ من جراء أثر األزمة المالیة العالمیة على السوق المحلى.

(ملیون جنیھ)

(١٩٩١ /١٩٩٢ - ٢٠٠٩/ ٢٠١٠)/١  

٦٩٢البویات والصناعات الكیماویة

٢٥

١١٬٠٠٣بیع اقلیة، ومنھا: ٢٣
٥٬١٢٢المصریة لالتصاالت

١٬٦٢٦سیدى كریر للبتروكیماویات - سیدبك

١٬٢٠٢
٣٨

٢٩٩المشروعات الصناعیة والھندسیة

٩٣٢شركة طلعت مصطفى القابضة
٥٤٩الشرقیة للدخان

٣٬٤٣٧بیع كأصول
--تصفیة ٣٤

٤٤
٣٢٬٢٠٨بیع لمستثمر رئیسى، ومنھا:

٩٬٢٧٤بنك اإلسكندریة
٨٥

١٬٩٧١المصریة لألسمدة
١٬٨٠٠السویس لألسمنت
١٬٣٨٠أسمنت اسیوط

٩٣٢بیع إلتحاد العاملین المساھمین، ومنھا: ٣٣
٧٠وادى كوم أمبو الستصالح االراضى

٦١العربیة الستصالح االراضى

-- بیان غیر متاح.
المصدر: وزارة اإلستثمار ونشرة البورصة المصریة.

٦٠العامة الستصالح االراضى

--مصانع أو وحدات مباعة أو مؤجرة
٥١مضارب الغربیة



٥٨

كمیة التداول
 (ملیون سھم)

قیمة التداول
 (ملیون جنیھ مصرى)

 صافى الربح
(ملیون جنیھ مصرى)

سعر اإلقفال**
(جنیھ مصرى)

١ CIB ٧٩٫٤٢٧١٤٫٨١٣٢٦٧٫٨٢٥٫١ البنك التجاري الدولي

٤٢٤٫٩١٢٨٠٫٩٢٨٣٫٣٢٫٧مدینة نصر لالسكان والتعمیر٢

٣١١٫٢١٢٢٦٫٣٢٤٢٫١٣٫٦فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االلكترونیة٣

٩٩٫٢١١٨٦٫٧٢٥٩٫٤٧٫٥زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر٤

٣٫٩-٣١٢٫٨١١٢٠٫١١٦٩٫٨بلتون المالیة القابضة٥

٢١١٣٫١٨٢٨٫٧٣٤٫١٠٫٤دایس للمالبس الجاھزة٦

١٠٫٤-٦٦٫٨٦٩٢٫٥٢٣٫٣لیسیكو مصر٧

٢٦٫٧٦٤٨٫٨٩٠٥٤٫١٢٤٫٨أبو قیر لالسمدة ولبصناعات الكیماویة٨

٤٧٫٥٥٩٥٫٨١٥٧٤٫٩١١٫٥المجموعة المالیة ھیرمس القابضة٩

٨٠٫٩٥٥٦٫٨٨٣٫٨٦٫٤الشمس لالسكان والتعمیر١٠

كمیة التداول
 (ملیون سھم)

قیمة التداول 
عائد السھم %مضاعف الربحیة(ملیون جنیھ مصرى)

٣١٥٧٫٧٥٧٧٣٫٩١٩٫٦٣٫٥عقارات١

١٨٢٤٫٧٣٥٩٠٫١١٠٫٥٦٫٧خدمات مالیة غیر مصرفیة٢

١٠١٫٤٢٩٤٢٫٥٤٫٩٧٫٤بنوك٣

١٤٤٧٫٧٢٤٠٣٫٢٢٠٫٠٦٫٤اتصاالت و اعالم و تكنولوجیا المعلومات٤

٢٠٥٫٥١٧٥٨٫٩٩٫٥٨٫٥موارد أساسیة٥

٢٤٥٨٫١١٤٤١٫٩٢٣٫٥١٥٫١منسوجات وسلع معمرة٦

٣٧٢٫١١٣٦٢٫٢١٥٫٧٦٫٣أغذیة ومشروبات وتبغ٧

٣٢٥٫٣١٢٦٢٫٩٢٧٫٦٦٫٤مواد البناء٨

٨٫١٩ ٥٧٣٫٢١٠٨٤٫٦٧٫١خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات٩

٢٢٣٫٧١٠٧٣٫٢١٧٫٨٤٫٤سیاحة وترفیھ ١٠

-- بیان غیر متاح.

أنشط ١٠ قطاعات من حیث كمیة التداول - فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ 

جدول (٣٤): أنشط ١٠ شركات وقطاعات من حیث كمیة التداول فى البورصة المصریة

* سعر اإلقفال فى نھایة الشھر السابق (جنیھ مصرى)

** سعر اإلقفال بنھایة الشھر الحالى (جنیھ مصرى)

القطاع

اسم الشركة

أنشط ١٠ شركات من حیث كمیة التداول - في ٣٠ سبنمبر ٢٠٢٢ 

المصدر: النشرة الشھریة للبورصة المصریة.
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یولیو-٢٢یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

١٬٢٢٦٬٠٦٦١٬٤١٧٬٣٨٩١٬٥٦٧٬٧٥٩١٬٥٨٨٬١١٤١٬٤٤٥٬٨٧٠١٬٣٧٤٬٥٣٢١٬٥١٨٬٦٥٨١٬٤٩٨٬٣١٦إجمالى األرصدة القائمة

٢٩٩٬٠٦٥٢٧٦٬٦٤٩١٢٢٬٤٣٦٣٥٩٬٦٣٦١٨٠٬٥٣٨١٥٠٬٥٣٧١٥٧٬٠٥٧١٤٢٬٥٦٢العمالء االجانب 

١٬٥٤٨١٬١٤٨٩٧٤٢٬٥٠٢١٬٣٥٥١٬٨٧٠٢٬٢١٢٢٬٠٨١شركات التعامل فى األوراق المالیة

٢٢٬١٤٢٢٢٬١٧٦٢٩٬٢٧٢٣٨٬٦٧٣٥٦٬٣٤٩٥٥٬٣٢٧٥٥٬٣٦٩٥٤٬٦٧٥الشركات القابضة و اإلستثماریة

٧٧٨٬٩٤٨٩١٧٬٧٨٢١٬١٥١٬٤٨٩٧٨٨٬٢٠٢٧٥٧٬٦١٧٧٢٧٬٥٠٨٨٤٨٬٨٩٢٨٣٧٬٠٨٣البنوك

٣٤٢٬٢٩٣٣٧٨٬٦١٥٤٥٩٬٥٥٢٢٦٢٬٠٥٧٣٠١٬٥٨٤٢٩٦٬٣١٢٣٤٠٬١٠٢٣٠٨٬٨٤٩بنوك قطاع عام

٢٧٩٬٠٨١٢٦٢٬٤٧٧٣٤٣٬١٢٠٣٥٠٬٥٤٦٣٢٦٬٥٩٤٣٠٥٬٠٨٨٣٦٤٬٦٨٥٣٦٧٬٥١١بنوك قطاع خاص

٣١٬٠٨٥٣٢٬٦٣٩٣٥٬١٥٧٤٦٬٠٢٢٥٩٬٢٢٤٥٠٬٥٨١٦١٬٧٥١٦٩٬٣٧٨بنوك فروع أجنبیة

١١٣٬٩٧٥٢٢٧٬١٩٨٢٧٩٬٧٠٧٩٦٬٦٢٩٢٥٦٬٥٨٥٦٬١٦١١٠٬٣٩٢بنك اإلستثمار القومى

١٢٬٥١٤١٦٬٨٥٣٣٣٬٩٥٣٣٢٬٩٤٨٧٠٬١٩٠٦٨٬٩٤٢٧٦٬١٩٣٨٠٬٩٥٣بنوك متخصصة

 -- -- -- -- -- -- -- --سماسرة النقد االجنبى

٥٣٬٣٩٦٤١٬٦٩٠٢٢٬٧٦٤٢٧٬٣٦٣٤٦٬٧٤٤٤٤٬٨٦٢٤٦٬٣٢٣٤٨٬٤٩٠شركات التأمین 

٤٩٬٢٠٣٣٥٬٣٠٠١٥٬٢٣٩١٧٬٩٥٣٣٤٬٣٢٧٣٢٬٥٣٩٣٢٬٢٨٦٣٣٬٤٩٩قطاع عام

/١
٤٬١٩٣٦٬٣٩٠٧٬٥٢٥٩٬٤١٠١٢٬٤١٧١٢٬٣٢٣١٤٬٠٣٧١٤٬٩٩١قطاع خاص 

٢٥٬٠٩٢٤٨٬٨٥٧٦٧٬٣٨٥١٠٥٬٠٢٨٨٨٬٤٣٣٨٠٬٨٧٢٨٨٬٣٤٠٨٨٬٦٦٧صنادیق اإلستثمار

٨٬٩٤٧٢٩٬٣٣٦٥٨٬٨١٦٩٣٬٧٩٧٨٤٬٦٣٠٨٤٬٦٢٧٧٧٬٤١٩٧٦٬٣١٠صنادیق التأمین 

٢٬٧١٥٤٬٥٦٥٦٬٤٧٨٩٬٦٠٩٧٬٠٩١٧٬٣٠٧٧٬٥٥٨٧٬٧٦٨قطاع االسكان والتعمیر

٦٣٤١٬١١٣١٬٤٠٨٢٬٣٥٩٢٬١١٣١٬٨٨١٢٬٢٦٠١٬٦١٩قطاع التجارة

٢٬١٢٩٦٬١٦٥٦٬١٤١٦٬٦٨٨٦٬٣٧٧٦٬٤٦٥٦٬٣٧٢٦٬٤٢٧قطاع الصناعات التحویلیة

١٩٦١٤٢٥٧٣٤٦٨١٬٨١٨١٬٨٠٤١٬٨٥٩١٬٨٦٥القطاع المالي

قطاع النقل والمواصالت/ الكھرباء/ 
٥٤٦٣٢٤١٬٠٨٠١٬٨٦١٣٬٧٤٨٢٬٨٤٤٣٬٢٨١٣٬٣٧٦غاز/ صحة

٢٬١٥٩٤٬٥٣١٥٬٥٥٩١٧٬٨٩٢٢٢٬٨٦٧١٨٬٧١٠٢٢٬٢٧٧٢٣٬٤٦٥القطاع االفراد

٢٬٦٥٩٥٬٨١١٦٬٦٨١١٠٬٨٦٧١٥٬٠٥٩١٤٬١٥٠١٢٬٨٨٣١٢٬٨٨٧ قطاع البترول والتعدین

٢٬٤٣٦٣٬٥٥٩٤٬٩١٣٢١٬٦٢٩٢٦٬٥٥١٢٤٬٥٢٤٢٥٬٤٢١٢٦٬٣٢٤قطاع الخدمات

/٢
٢٣٬٤٥٤٥٣٬٥٤١٨١٬٧٩٠١٠١٬٥٤٠١٤٤٬٥٨٠١٥١٬٢٤٤١٦١٬١٣٥١٦٤٬٧١٧مجاالت أخرى 

جدول (٣٥): األرصدة القائمة ألذون الخزانة وفقا للقطاعات الحائزة لھا

٢/  تتضمن ٤٥ ملیار جنیھ أذون خزانة (صكوك) أصدرت لصالح البنك المركزى المصرى وفقاً لإلتفاق مع وزارة المالیة الستخدامھا فى عملیات السوق المفتوح. وجدیر بالذكر فقد تم إھالك كافة االذون المصدرة 
لصالح البنك المركزى خالل الربع األول من عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦.

المصدر: البنك المركزى المصرى.
١/ یتضمن شركات التأمین الخاصة و الفروع االجنبیة.

(ملیون جنیھ)



٦٠

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢مارس-٢٢فبرایر-٢٢یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧

١٬٥٣٧٬٠٣٦١٬٥٠٣٬٧٦٧١٬٧٦٥٬٣٥٦٢٬٦٢٢٬٣٢٤٣٬٣٥٠٬٩٦٧٣٬٥٤٩٬٣٥٢٣٬٦٣٦٬٤٣٦٣٬٦١٢٬٣٠٨٣٬٧٣٩٬٦٩٨إجمالى األوراق المالیة

١٬٠٨٨٬١٩٣١٬٠٦٨٬٠٧٥١٬٤٠١٬٤٦٦٢٬٢٥٨٬١٠٨٢٬٨٣٦٬٧١١٢٬٩٤٨٬٤٦٦٣٬٠٣٣٬٥٧٩٣٬٠٠٣٬٥٣١٣٬١٢٥٬٧٣٠بالعملة المحلیة

٤٤٨٬٨٤٣٤٣٥٬٦٩٢٣٦٣٬٨٩٠٣٦٤٬٢١٦٥١٤٬٢٥٦٦٠٠٬٨٨٦٦٠٢٬٨٥٧٦٠٨٬٧٧٧٦١٣٬٩٦٨بالعملة األجنبیة

١٬٤٤٠٬٧٠٩١٬٤٠٩٬٦٠١١٬٦٧٠٬٢٣٦٢٬٤٩٩٬٩٦٩٣٬١٨٣٬٢١٥٣٬٣٦٥٬٩٤٨٣٬٤٥٩٬٢٧١٣٬٤٣٥٬٤٢٨٣٬٥٥٥٬٣٣٥القطاع الحكومى 

١٬٠٣٤٬٥٧١١٬٠١٤٬٩٨٢١٬٣٣٦٬٠٦٩٢٬١٦٥٬٢٠٠٢٬٧٠٣٬٠٨٩٢٬٨٠٤٬٣٤٧٢٬٨٩٥٬٨٢٤٢٬٨٦٦٬٢٣١٢٬٩٨٥٬٩٧٤بالعملة المحلیة ومنھا:

٣٣٤٬٧٦٩٤٨٠٬١٢٦٥٦١٬٦٠١٥٦٣٬٤٤٧٥٦٩٬١٩٧٥٦٩٬٣٦١---بالعملة األجنبیة

---------صكوك البنك المركزى (بالعملة المحلیة)

٤٤٨٤٥١٣٤٨٢٥٥٢٨٨٣٠٨٣٠٢٢٩٣٣٠٠قطاع األعمال العام

٤٤٨٤٥١٣٤٨٢٥٥٢٨٨٣٠٨٣٠٢٢٩٣٣٠٠بالعملة المحلیة

---------بالعملة األجنبیة

٧٤٬٠٧٦٧٣٬٣٢٥٧٩٬٥٧٤١٠٥٬٩٩٥١٤٨٬٣٨٤١٦٠٬٩٠٢١٥٣٬٣٧٠١٥٣٬٢٨٧١٥٥٬٩٣٨قطاع األعمال الخاص

٥٣٬١٢٦٥٢٬٥٩٤٦٥٬٠٢٩٩٢٬٦٤٢١٣٣٬٣٢٥١٤٣٬٨٠٥١٣٧٬٤٥٠١٣٧٬٠٠٤١٣٩٬٤٥٣بالعملة المحلیة

٢٠٬٩٥٠٢٠٬٧٣١١٤٬٥٤٥١٣٬٣٥٣١٥٬٠٥٩١٧٬٠٩٧١٥٬٩٢٠١٦٬٢٨٣١٦٬٤٨٥بالعملة األجنبیة

٢١٬٨٠٣٢٠٬٣٩٠١٥٬١٩٨١٦٬١٠٥١٩٬٠٨٠٢٢٬١٩٤٢٣٬٤٩٣٢٣٬٣٠٠٢٨٬١٢٥قطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین)

٤٨٤٨٢٠١١٩٦٣٣٣بالعملة المحلیة

٢١٬٧٥٥٢٠٬٣٤٢١٥٬١٧٨١٦٬٠٩٤١٩٬٠٧١٢٢٬١٨٨٢٣٬٤٩٠٢٣٬٢٩٧٢٨٬١٢٢بالعملة األجنبیة

جدول (٣٦) محفظة األوراق المالیة لدى البنوك  ١/

(بالملیون جنیھ)

١/ غیر متضمن محفظة األوراق المالیة لدى البنك المركزى المصرى.

المصدر: البنك المركزى المصرى

 -- ال یوجد إصدار خالل الفترة المشار إلیھا.
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التدفقات للداخل

التدفقات للخارج

Total Net Foreign Direct Investment

Other Countries ٣

ینایر-مارس ٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨
٢١/٢٠

یولیو-سبتمبر 
٢٢/٢١

اكتوبر-دیسمبر 
٢٢/٢١

ینایر-
مارس 
٢٢/٢١

صافى االستثمارات األجنبیة 
٧٩٣٣٧٧٢٠٨٢٣٦٧٤٥٣٥٢١٤١٤٣٠١٦٦٥١٦٠١٤٠٨٣المباشرة

١١٣٣٦٦١٣١٦٣١٦٣٩٤١٥٨٣٧١٣٩١٥٣٦٧٩٣٧٠٤٤٢٣٧٧٧٧٢- التدفقات للداخل  (ومنھا)

١٨٣٣٢٢٤٤١٣٥٤١٤١٢١٦٢٥٤١٥٣٤٦٣٩٢٥٦٧الوالیات المتحدة األمریكیة

١٤٨١٢٢ألمانیا
٢٨٣٢٦٨٣٠٠١١١١٢٧١٨٤٨٥

٥٣٦٢٤٠٢٧٩٣٣٠٢٧٦٧٧١٧٩٤٩١٥٥فرنسا

١٨٣٩١٧٧٠٤٦٨٤٧١٣٧٤٥٩٢---المملكة المتحدة

٤٤٥٧٦٦٥٢٥٥١١٥١١٣١١أسبانیا

٢١٩٣٤٩٩٨٧١٤١٠١٣٢٩١٨٤٤٣٠٣٨٢٧٤١ھولندا

٣٤٤٢٩٧٤٣٠٣٥٦٣٢٥٩٥١١٢٨٠١٠٨السعودیة

٨٣٧١٠٧٥اإلمارات العربیة المتحدة
٩٧٢١٨١٩١٤١١٣٤٠٤٤٩١٤٦٩٢٦٧٤

١٥٠١١٢الكویت
٦٩٠٣٦٤٣٥٤٨٩١٠٥١٥٦١٦٩

١١٣٨٨١٨٦٣٠٩٢٤٦٨٦٩٨٥٥١٢٢البحرین

١٠٠٠٠٠-٦٥٨عمان

١٤٨١٨٦١٨٦١٥٢٤٧١١٦٢٥٤٦٣١٣٥سویسرا

٣٤٧٠٣٨٣٥١٠٩٦٧٧٥٢٣٥٧٥١١٧٧١٧٩١٣٢٢٦٨دول أخرى

-٣٦٨٩-٢٦٣٧-٢٠٣٩-٢٢٥٠-٨٧٠١-٨٣٨٤-٨١٥٧-٥٤٤٤-٢٥٤٣٣- التدفقات للخارج

٢٠٠٠/٩٩

٢٠٠١/٠٠

٠١٩٩٩/٠٠

Total Net Foreign Direct Investment###

###

٤٦٠

٧٥٨
Other Countries ٣٣٧٣

بیان سنوى

المصدر: البنك المركزى المصرى

١/  تتضمن النمسا وبلجیكا والدنمارك وقبرص وفرنسا وألمانیا والیونان وإیطالیا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانیا وأسبانیا والسوید وھولندا والمملكة المتحدة.

٢/ تشمل البحرین واألردن والكویت ولبنان ولیبیا وعمان وقطر والسعودیة وتونس واإلمارات ودول عربیة أخرى.

بیان ربع سنوي

جدول (٣٧): صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة موزعة بحسب الدول
(ملیون دوالر)

٤٥٥٤

٤٦٨١
٦٤٤٨

٣٥١٥

١٤٢٥ ١٧٩١

٥٧٨

٢١٨٣ ٢٢٣٠

٢١١٦

٨٨٣

١٨٣٣

٢١١٦ ٨٥٨

٢٢٤٤

١٣٥٤ ١٤١٢

١٦٢٥

٢٩٤٠
٤٠٦١

٥٤٣٠

٥٥٧٨

٦٧٧١
٦١١٥

٩٥١٠

٥٦٢٥

٦٦١٠
٦٥٢٣

٧٨٧٧
٨٧١١

٦٥٢٣

٧٨٦٤
٧٩٥٢

٩٩٥٠

٧٣٤١

٥٠٨٥

٥٥٥

٣٢٣٦
٢٠٣٠

١٠٥٣

١١٨٦

١٤٥٦
١٢٩٠

٢٦٦٨ ٢٢٧٧

١٨٠٠

٢٦٦٨ ٢٢٧٧

١٩٢٦

٣٠٨٠
٣٨٧٥

٣١٢٣

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٥/٠٦٢٠٠٦/٠٧٢٠٠٧/٠٨٢٠٠٨/٠٩٢٠٠٩/١٠٢٠١٠/١١٢٠١١/١٢٢٠١٢/١٣٢٠١٣/١٤٢٠١٤/١٥٢٠١٥/١٦٢٠١٦/١٧٢٠١٦/١٨٢٠١٦/١٩٢٠١٧/١٨٢٠١٨/١٩٢٠١٩/٢٠٢٠٢٠/٢١

)
الر

دو
ن 

لیو
م

(

مصرإلىالمباشراألجنبىاإلستثمارتدفقاتتطور :(٢٢)شكل
( المناطقأھمبحسب )

Series١ Series٢ Series٣

####



القسم الثامن
معامالت القطاع الخارجى

جدول )38(          ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان سنوى(------------------------------------ 65

جدول )39(          ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان سنوى(--------------------------------- 66

جدول )40(          ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الجارية )بيان ربع سنوى( -------------------------------67

جدول )41(          ميزان المدفوعات – ميزان المعامالت الرأسمالية )بيان ربع سنوى( -----------------------------68

جدول )42(          مؤشرات قياس أداء معامالت القطاع الخارجى -------------------------------------------------69

جدول )43(          بيانات التجارة الخارجية : الميزان التجارى طبقًا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة ----------------70

جدول )44(          بيانات التجارة الخارجية : الصادرات طبقًا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة ----------------------71

جدول )45(          بيانات التجارة الخارجية :الواردات طبقًا للتصنيف الوظيفى لألمم المتحدة------------------------ 72

جدول )46(          حصيلة الصادرات البترولية ------------------------------------------------------------------73

جدول )47(          أهم مؤشرات قطاع السياحة ------------------------------------------------------------------73

جدول )48(          حركة المالحة فى قناة السويس ---------------------------------------------------------------73

جدول )49(          الصادرات حسب التوزيع الجغرافى----------------------------------------------------------- 73



���
�א��

�	

��



�

���
א

٥٦

ًً

  

یولیو - مارس٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧*
٢١/٢٠

یولیو - مارس
٢٢/٢١

-٣٣٬٥٣٨-٣٠٬٥٧٥-٤٣٬٣٩٦-٤٢٬٠٦٠-٣٦٬٤٦٥-٣٨٬٠٣٤-٣٧٬٢٧٦المیزان التجارى ١/

٢٥٬٨٢٧٢٨٬٤٩٥٢٦٬٣٧٦٢٨٬٦٧٧٤٣٬٩٠٦٢٠٬٥٧٤٣٢٬٤٧٠الصادرات 

٨٬٧٧٣١١٬٥٥٧٨٬٤٨٠٨٬٥٩٧١٧٬٩٧٧٥٬٩٣١١٣٬٠٧٣بترولى

١٧٬٠٥٤١٦٬٩٣٨١٧٬٨٩٦٢٠٬٠٧٩٢٥٬٩٢٩١٤٬٦٤٢١٩٬٣٩٧غیر بترولى

-٦٦٬٠٠٧-٥١٬١٤٨-٨٧٬٣٠٢-٧٠٬٧٣٦-٦٢٬٨٤١-٦٦٬٥٢٩-٦٣٬١٠٣الواردات 

-٨٬٩٣٨-٥٬٧٥٦-١٣٬٥٤٥-٨٬٦٠٤-٨٬٩٠١-١١٬٥٤٩-١٢٬٤٩٠بترولى

-٥٧٬٠٦٩-٤٥٬٣٩٢-٧٣٬٧٥٨-٦٢٬١٣٢-٥٣٬٩٤٠-٥٤٬٩٨١-٥٠٬٦١٣غیر بترولى

١١٬١٢٢١٣٬٠٣٧٨٬٩٧٣٥٬١١٩١١٬١٥٩٣٬١٨٥٧٬٩٤٨الخدمات (صافى)

٢١٬٤٨٧٢٤٬٤٢٤٢١٬٢٨٩١٥٬٩٩٥٢٦٬٩٢٦١١٬٣١١١٩٬٥٢٨المتحصالت

٨٬٧٠٨٨٬٦٠٠٧٬٨٨١٧٬٥٢٨٩٬٧٣٤٥٬٤٨٤٧٬٠١٠النقل 

٥٬٧٠٧٥٬٧٣١٥٬٨٠٦٥٬٩١١٦٬٩٩٧٤٬٣٥٠٥٬٠٨٥ومنھ:  قناة السویس

٩٬٨٠٤١٢٬٥٧١٩٬٨٥٩٤٬٨٦٢١٠٬٧٤٨٣٬١١٣٨٬٢٠٢السیاحة والسفر

٦٣٧٧١٩٧٥٩٥١٣٢٬٧٣٦٤٠٧١٬٥٦٠خدمات حكومیة

٢٬٣٣٨٢٬٥٣٤٢٬٧٩٠٣٬٠٩٣٣٬٧٠٧٢٬٣٠٨٢٬٧٥٥متحصالت أخرى

١٠٬٣٦٥١١٬٣٨٧١٢٬٣١٦١٠٬٨٧٦١٥٬٧٦٧٨٬١٢٦١١٬٥٨٠المدفوعات
١٬٤٨٠١٬٧٩٢٢٬٠٥٠١٬٨١٢٣٬٠٢٤١٬٢٦٥٢٬١٩٧النقل

٢٬٤٥٢٢٬٩٠٣٣٬٢١٣٢٬٧٠٨٤٬٤٨٠١٬٩٦٩٣٬٠٢٥السیاحة والسفر

١٬٤٩٤٦٩٢٩٧٦١٬٢٤٧٢٬٣٤٠٨٩٩١٬٨٢٤المدفوعات الحكومیة

٤٬٩٣٩٥٬٩٩٩٦٬٠٧٨٥٬١٠٩٥٬٩٢٤٣٬٩٩٤٤٬٥٣٣مدفوعات أخرى

-١١٬٢٦٠-٨٬٨٥٢-١٥٬٧٦٣-١٢٬٣٩٩-١١٬٣٥٤-١١٬٠١٠-٦٬٢٨٠دخل االستثمار (صافى)

٨٣٥١٬٠١٤٩٤٢٥٧٣٩٩٧٣٢٠٥٧٩متحصالت دخل االستثمار

٧٬١١٥١٢٬٠٢٤١٢٬٢٩٦١٢٬٩٧٢١٦٬٧٦٠٩٬١٧٢١١٬٨٣٩مدفوعات دخل االستثمار

١٬٦١٦٢٬٥٧٤٢٬٩٤٨٢٬٥١٩٢٬٧٧٨١٬٩٠٥١٬٩٣٩ومنھ:  فوائد مدفوعة

-٢٥٬٥٩٠-٢٧٬٣٨٩-٣٢٬٢٣٧-٣٦٬٩٤١-٢٧٬٤٩٣-٢٤٬٩٩٨-٢٦٬١٥٤السلع والخدمات (صافى)

٢٦٬٤٧١٢٥٬١١٤٢٧٬٦٨٠٣٠٬٩٠٣٣١٬٤٤٩٢٢٬٩٤٠٢٣٬٢٥٦التحویالت (صافى)

-٢٣١-٢٤٩-٢٧١-٢٠٦٣٥١٢١٨٢٧٧التحویالت الرسمیة (صافى)

٢٦٬٢٦٥٢٤٬٧٦٣٢٧٬٤٦٢٣١٬١٨٠٣١٬٧٢٠٢٣٬١٨٩٢٣٬٤٨٧التحویالت الخاصة (صافى)
ومنھا،  تحویالت 

٢٦٬٣٩٣٢٥٬١٥١٢٧٬٧٥٨٣١٬٤٢٥٣١٬٩٢٤٢٣٬٣٧١٢٣٬٦٢٩المصریین العاملین 

-١٣٬٥٩٤-١٣٬٣٠٢-١٦٬٥٥١-١٨٬٤٣٦-١١٬١٦٧-١٠٬٨٩٤-٥٬٩٦٢المیزان الجارى

المصدر: البنك المركزى المصرى.
١/ یتضمن متحصالت قناة السویس.

جدول (٣٨):  میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریة 
بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
١/ یتضمن صادرات و واردات المناطق الحرة.

ملحوظة: بیانات التجارة  فى ھذا الجدول تم تجمیعھا من مصادر الجھاز المصرفى طبقاً للتدفقات النقدیة. وقد تختلف ھذه البیانات عن البیانات المجمعة لدى الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمبنیة على أساس التدفقات السلعیة وفقاً لسجالت مصلحة الجمارك 
.

شكل (٢٣): توزیع متحصالت میزان المعامالت الجاریة

بترولى
١١٫٢%

غیر بترولى
٢٦٫٢%

/١النقل 
٩٫٨%

السیاحة والسفر
دخل االستثمار%٦٫٣

٠٫٧%

خدمات حكومیة
٠٫٧%

متحصالت أخرى
٤٫٠%

ة التحویالت الرسمی
)صافى(
-٠٫٤%

 التحویالت الخاصة
)صافى(

٤٠٫٧%

٢٠٢١/٢٠٢٠

بترولى
١٧٫٣%

غیر بترولى
٢٥٫٠%

/١النقل 
٩٫٤%

السیاحة والسفر
١٠٫٤%

دخل االستثمار
١٫٠%

خدمات حكومیة
٢٫٦%

متحصالت أخرى
٣٫٦%

التحویالت الرسمیة 
)صافى(
-٠٫٣%

التحویالت الخاصة 
)صافى(

٣٠٫٦%

٢٠٢٢/٢٠٢١

* *

  



٦٦
   

یولیو - مارس٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧*
٢١/٢٠

یولیو - مارس
٢٢/٢١

٢١٬٩٩٧١٠٬٨٥٧٥٬٣٧٥٢٣٬٣٧٤١١٬٨٠٦١٧٬٠٦٢١٠٬٨١٧میزان المعامالت الرأسمالیة

-١٢٥-١١٨-٧٨-١٥٣-٢٤٩-١٢٩-١٥١الحساب الرأسمالى

٢٢٬١٤٧١٠٬٩٨٦٥٬٦٢٣٢٣٬٥٢٧١١٬٨٨٣١٧٬١٨٠١٠٬٩٤٢الحساب المالى

-٢٦١-٣٠٢-٣٤٦-٣٧٩-٣٥١-٣٧٤-٢٧١تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر 
(صافى)

٧٬٧٢٠٨٬٢٣٦٧٬٤٥٣٥٬٢١٤٨٬٩٣٧٤٬٧٨٧٧٬٣٤٩

-١٠-٧٢٧-١٤٠-٧٥١-٨١٨-٩٦-٢١استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى 
-١٥٬٩٨٧١٧٬٢٤٨-١٨٬٧٤٢٢٠٬٩٨٣-١٢٬٠٩٥٤٬٢٣٠٧٬٣٠٧مصر

٥٬٢٩٣٥٬٠٩٤٤٬٥٩٥٤٬٥٤٩١٬٠١٤٤٬٥٨١١٬٠٥٧        ومنھا السندات
٢١٬١١٣-٦٬٦٤٧٧٠٠٢٤٬٤١٦٢٬٥٦٤-٢٬٦٢٥١٬٠١٠صافى االستثمارات األخرى 

-٦٬٢١٨١٬٤٤٩-١٠٬٢٧٩٦٬٢٥٣٤٬٥٤٢٧٬٩٦٥١٬٤٤٧صافى االقتراض
٦٬٧٣٩٣٬٣٣٤٧٬٢١٧٤٬٢٦٤٧١٠٢٬٧٥٦٣٠٣  القروض المتوسطة وطویلة األجل

٨٬٨٤٦٥٬٥٢٥٩٬٢٥٣٦٬٥٠٢٣٬٦٦١٤٬٣٧٣٢٬٤٦١المستخدم
-٢٬١٥٧-١٬٦١٧-٢٬٩٥١-٢٬٢٣٩-٢٬٠٣٦-٢٬١٩٢-٢٬١٠٨السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة 
٢٬١٧٤٧٥٠٢٬٢١١٩٦٠-١٬١١٩٨٢٩٦٤٥األجل

١٬٣١٤١٬١٦١٣٤٣٬٣٠٤٣٬٩٧٤٢٬٩٨١٣٬٨٢٦المستخدم
-٢٬٨٦٦-٧٧٠-٣٬٢٢٤-١٬١٣١-٦٧٩-٣٣٢-١٩٥السداد

صافى تسھیالت موردین ومشترین 
-١٬٢٥١٢٬٧١٣-١٬٥٢٧٢٬٩٠٧-٢٬٤٢٢٢٬٠٩١٢٬٠٣٠قصیرة األجل

١٬٠٤١-٤٬٢٤٢٧٬٤٤٩-٦٬٠٣٩-١٠٠-٨٬٨٨٢-٤٬٥١٢أصول أخرى

-١٥٩-١١٥-٢٣٥-١١٥-٢٣٢-٢٣-١١٦البنك المركزى المصرى

٣٬٦٠٣-٧٬٥٨٠٦٬٩٢٥-٤٬٣٠٦٥٬٠١٥-٢٬١٦٢١٬٧٦٥البنوك األخرى

-٢٬٤٠٢-٤٠٩-٣٬١٠٢-٩٠٩-٤٬١٧٥-٧٬٠٩٤-٦٬٥٥٧أخرى

٢١٬٥٢٢-٢١٬٦٢٠١٬٣٣٣-١٬٦١٨٢٬٢٠٦١٬٢٢٥-٣٬١٤٢خصوم أخرى
١٦٬٣٦٤-١٥٬٦٧٩٢٬٤٧٩-٢٬٧٣٥-١٬٥٣٨١٤١-٣٬٨٧٩البنك المركزى المصرى

٧٣٧٨١٢٬٣٤٧١٬٥١٠٥٬٩٤١١٬١٤٧٥٬١٥٨البنوك األخرى

-٤٬٤٩٣-١٬٩٦٤-٥٬٨٠٠-٣٬٠٧٦-٢٬٧٩٥-٦٦-٣٬٢٤٧السھو والخطأ (صافى)
-١٬٧٩٦٧٬٢٦٩-١٬٨٦٢١٠٬٥٤٦-٨٬٥٨٧-١٢٬٧٨٨١٠٢المیزان الكلى

المصدر: البنك المركزى المصرى.

* مبدئى.

جدول (٣٩):  میزان المدفوعات (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیة 
بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

-١٣٫٩

-٨٫٨
-١١٫٦ -١٢٫٥

-١٣٫٣ -١١٫٥ -١١٫٥
-١٢٫٢

-١٠٫٦ -١١٫٢
-١١٫٧ -١١٫٦

-١٥٫٨
-١٤٫٩ -١٢٫٥

-٩٫٠-١٠٫٤

-٤٫٠
-٠٫٣٨

٣٫٧

-٠٫٢

-٠٫٦ -٣٫٣ -٤٫٣
-٢٫٦

-٠٫٩-٣٫٦
-٣٫٦

-٦٫٠ -٦٫١
-٢٫٤ -٣٫٦ -٣٫١

-٤٫٦ -٣٫٤

-٤٫٥ -١٫٦ -٠٫٨

٣٫٠
٣٫٣ -١٫٨ ١٫٥ ٠٫١ ٠٫٥ ١٫١

-٠٫٨

٥٫٨ ٥٫١
-٠٫٠٣

-٢٫٤
٠٫٥

-٢٫٢

-٢٠

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

١٩٩٩/٩٨

٢٠٠٠/٩٩

٢٠٠١/٠٠

٢٠٠٢/٠١

٢٠٠٣/٠٢

٢٠٠٤/٠٣

٢٠٠٥/٠٤

٢٠٠٦/٠٥

٢٠٠٧/٠٦
  

  
٢٠٠٨/٠٧

 

  
٢٠٠٩/٠٨

 

  
٢٠١٠/٠٩

٢٠١١/١٠

٢٠١٢/١١

٢٠١٣/١٢

٢٠١٤/١٣

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦

٢٠١٨/١٧

٢٠١٩/١٨

٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠
(%

)

)اإلجمالى المحلى الناتج إلى نسبة( الخارجى القطاع لمعامالت مختارة مؤشرات): ٢٤( شكل
 ٢٠٢٢/٢٠٢١- ١٩٩٩/١٩٩٨*

المیزان التجارى میزان المعامالت الجاریة المیزان الكلى

* *

٢٠٢١/٢٠٢٢

   



���
�א��

�	

��



�

���
א

٧٦
         

الربع الرابع*الربع  الثالث*الربع  الثانى*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*الربع األول*

-٩٬٨٥٨-١١٬٨٢٥-١٠٬٦٣٨-١١٬٠٧٥-١١٬٤٨٥-١١٬٣٧١-١٠٬٦٤٤-٨٬٥٥٩-٨٬٤٠٧-٩٬٣٥٥-٩٬٩٢١-٨٬٧٨٣المیزان التجارى /١

٧٬١٢١٧٬١٣٠٦٬٧٠٣٥٬٤٢٢٦٬٢٨١٦٬٦٤٣٧٬٦٥٠٨٬١٠٣٨٬٨٥٢١١٬٨٣٧١١٬٧٨٠١١٬٤٣٧الصادرات 

٢٬٤٣٨٢٬٦٠٧٢٬٢٨٢١٬١٥٣١٬٦٠٠١٬٩٨٦٢٬٣٤٥٢٬٦٦٦٢٬٩٠١٥٬٠٢٦٥٬١٤٦٤٬٩٠٥بترولى

٤٬٦٨٣٤٬٥٢٤٤٬٤٢١٤٬٢٦٩٤٬٦٨١٤٬٦٥٧٥٬٣٠٥٥٬٤٣٧٥٬٩٥١٦٬٨١١٦٬٦٣٤٦٬٥٣٢غیر بترولى

-٢١٬٢٩٥-٢٣٬٦٠٥-٢٢٬٤٧٥-١٩٬٩٢٧-١٩٬٥٨٨-١٩٬٠٢١-١٧٬٢٨٧-١٤٬٨٤٠-١٣٬٨٢٩-١٦٬٠٥٧-١٧٬٠٥١-١٥٬٩٠٤الواردات 

-٤٬٦٠٧-٣٬٠٧٩-٢٬٨٥٧-٣٬٠٠٢-٢٬٨٤٨-٢٬١١٦-٢٬١٨٤-١٬٤٥٦-٨٠١-٢٬٣٢٢-٢٬٧٣٤-٣٬٠٤٥بترولى

-١٦٬٦٨٩-٢٠٬٥٢٦-١٩٬٦١٨-١٦٬٩٢٥-١٦٬٧٤٠-١٦٬٩٠٥-١٥٬١٠٣-١٣٬٣٨٤-١٣٬٠٢٨-١٣٬٧٣٥-١٤٬٣١٧-١٢٬٨٦٠غیر بترولى

٤٬٠٣٥٢٬٢٤٦٢٬١٤٢٥٥٠٨٧٦١٬٠١٦١٬٢٩٣١٬٩٣٤٢٬٩٣٧٢٬٧٠٥٢٬٣٠٥٣٬٢١١الخدمات (صافى) 

٧٬٤٣٧٦٬٠٢٤٥٬٠٩٠٢٬٧٣٩٣٬٣٩٧٣٬٨٢٧٤٬٠٨٨٤٬٦٨٤٦٬٢٠٤٦٬٩٢٢٦٬٤٠٢٧٬٣٩٨المتحصالت

٢٬٢٦٣٢٬١٣١١٬٩٠٢١٬٥٨٥١٬٧٣٨١٬٩٠٦١٬٨٤٠٢٬٠٤٤٢٬٢٧٧٢٬٣٨٦٢٬٣٤٧٢٬٧٢٤النقل 

١٬٥٠٧١٬٥٢٥١٬٤٢٩١٬٣٤٥١٬٣٨١١٬٥١٧١٬٤٥٢١٬٥٦٢١٬٦٨٨١٬٦٩١١٬٧٠٦١٬٩١٢ومنھ : قناة السویس

٤٬١٩٤٣٬٠٥٦٢٬٣٠٥٣٠٥٨٠١٩٨٧١٬٣٢٥١٬٧٤٩٢٬٨٣٧٢٬٩٨٥٢٬٣٨١٢٬٥٤٦السیاحة والسفر

٢٢٠١٥٢١٩٣١٩٤١٣٨١٥٢١١٧١٠٦١٦١٦٣٠٧٦٨١٬١٧٧خدمات حكومیة

٧٦٠٦٨٤٦٩٠٦٥٥٧٢٠٧٨١٨٠٦٧٨٥٩٣٠٩٢٠٩٠٥٩٥٢متحصالت أخرى

٣٬٤٠٢٣٬٧٧٨٢٬٩٤٨٢٬١٨٩٢٬٥٢١٢٬٨١١٢٬٧٩٤٢٬٧٥٠٣٬٢٦٧٤٬٢١٦٤٬٠٩٧٤٬١٨٧المدفوعات

٥٢٣٥٤٠٥٢١٤٦٦٤٣٨٤٢٤٤٠٤٥٤٧٦٥٣٧٣٠٨١٤٨٢٦النقل

٩٥٥١٬٠٣٦٨٤١٣٨٠٥٧٦٧١٢٦٨١٧٣٩٨٢٤١٬٠٣٥١٬١٦٦١٬٤٥٥السیاحة والسفر

٢٢٧٢١٧١٧٤٣٥٧٢٣١٣١١٣٥٧٣٤٨٢٩٢٩٣٩٥٩٤٥١٦المدفوعات الحكومیة

١٬٦٩٦١٬٩٨٤١٬٤١٣٩٨٥١٬٢٧٧١٬٣٦٥١٬٣٥٢١٬١١٦١٬٤٩٨١٬٥١٣١٬٥٢٣١٬٣٩٠مدفوعات أخرى

-٤٬٥٠٤-٤٬١٥١-٣٬٢٢٥-٣٬٨٨٤-٣٬٥٤٧-٣٬٤٠٧-٢٬٣٧٩-٣٬٠٦٧-٢٬١٧٥-٣٬٣٨٥-٢٬٤٦٦-٣٬٣٢٨دخل االستثمار (صافى)

٣٠١٢٢٠١٦٢٢٥٩٥٨٦٦١٩٧٢٥٣١١٢٣٨٣٨٥٤١٧متحصالت دخل االستثمار

٣٬٦٢٩٢٬٦٨٥٣٬٥٤٧٢٬٤٣٥٣٬١٢٤٢٬٤٤٥٣٬٦٠٤٣٬٨٠٠٣٬٩٩٦٣٬٦٠٧٤٬٢٣٦٤٬٩٢١مدفوعات دخل االستثمار

٨٢٨٧٨٨٧٦١٥٧١٧٠٦٦٢٤٥٧٤٦١٤٧٠٤٥٧٣٦٦٢٨٣٨      ومنھ : فوائد مدفوعة

-٦٬٦٤٧-٩٬٥٢٠-٧٬٩٣٣-٨٬١٣٧-٩٬٥٥١-١٠٬٠٧٨-٩٬٦٢٨-٧٬٦٨٣-٧٬٨٥٧-٧٬٢١٣-٧٬٦٧٥-٤٬٧٤٨السلع والخدمات (صافى)

٦٬٦٩٤٦٬٩٤٩٧٬٨٣٣٦٬٢٠٤٧٬٩٦٥٧٬١٥٨٧٬٨١٧٧٬٩٦٣٨٬٠٢٠٧٬٣٥٦٧٬٨٨٠٨٬١٩٣التحویالت (صافى)

-٤٠-١٢٩-٤٢-٦٠-١٨٢٨-٦٤٧٢٣٤٤٩١٧٢٨٣التحویالت الرسمیة (صافى)

٦٬٦٣١٦٬٨٧٧٧٬٨٠٠٦٬١٥٥٧٬٩٤٨٧٬٤٤١٧٬٧٩٩٧٬٩٩٢٨٬٠٨٠٧٬٣٩٨٨٬٠٠٨٨٬٢٣٣التحویالت الخاصة (صافى)

ومنھا،  تحویالت 
٦٬٧١٣٦٬٩٦٤٧٬٨٦٩٦٬٢١٣٨٬٠٢٨٧٬٤٩٣٧٬٨٥٠٨٬٠٥٤٨٬١٤٦٧٬٤٣٧٨٬٠٤٦٨٬٢٩٥المصریین العاملین 

-٢٬٩٥٨-٥٬٧٩٢-٣٬٨٠١-٤٬٠٠١-٥٬١٣٥-٥٬٦٦٧-٤٬٨٤٩-٢٬٧٨٥-٣٬٨٢٨-٢٬٧٦٥-٣٬١٩٢-١٬٣٨٢المیزان الجارى

٢٠٢٠/٢٠٢١

جدول (٤٠):  میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریة

 ١ / یتضمن صادرات و واردات المناطق الحرة.

المصدر: البنك المركزى المصرى.
* مبدئى.

٢٠١٩/٢٠٢٠

بیان ربع سنوى
(ملیون دوالر)

ملحوظة : بیانات التجارة فى ھذا الجدول تم تجمیعھا من مصادر الجھاز المصرفى طبقاً للتدفقات النقدیة. وقد تختلف ھذه البیانات عن البیانات المجمعة لدى الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء والمبنیة على أساس التدفقات السلعیة وفقاً لسجالت مصلحة الجمارك .

٢٠٢١/٢٠٢٢
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الربع الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثانيالربع األول*
الربع الرابع*الربع  الثالث*الربع  الثانى*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*األول*

٦٠٩٩٨٨-١٬١٤٤١٬٢٨٤٣٬٩١٨٥٬٢٥٥٧٬٨٩٠٦٬٣١٢٦٬٠٥٠٥٬٣٧٧-٦٥٨٤٬٥٧٦میزان المعامالت الرأسمالیة

٣٥٤٧-٥٤-٣٦-٣٥-٣٠-٤٤-٤٤-٦٣-٨٢-٦٧-٣٧-الحساب الرأسمالى

٥٧٤٩٤١-١٬٠٦٢١٬٣٤٧٣٬٩٦٢٥٬٢٩٩٧٬٩٢٠٦٬٣٤٧٦٬٠٨٦٥٬٤٣١-٦٩٥٤٬٦٤٣الحساب المالى

٨٥-٨٣-٩٤-٨٤-٧٧-١١٢-١١٢-٧٩-٥٦-٨٠-١٤٥-٧١-تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر 
(صافى)

٢٬٣٥٣٢٬٦٠٦٩٧١١٬٥٢٤١٬٦٠٥١٬٧٥٢١٬٤٣٠٤٢٧١٬٦٦٥١٬٦٠١٤٬٠٨٣١٬٥٨٩

١٣٠-٧-٣-١-٢٤-٧٩-٥٦٢-٨٦-٨٤٦-٧٨-١٧-١٢٣استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى 
٣٬٧٣٥-١٤٬٧٥٣-٦٬٠٥٦-٨٬٢١٨٦٣٧٦٬٦٨٦٣٬٤٨٢٥٬٨١٨٢٬٧٥٦٣٬٥٦١-١٬٩٨٢٢٬٢٥٥-مصر

٤٣-١٬٩٩١-٤٥-٣٢٣٬٠٩٢-٦٩٣٣٬٧٤٣٣٠٧١٠٣٬٨٤١-٣٠٠١٬٨٤٥-        و منھا السندات 

٤٬١٦٥٧٣٨٨٦٣٣٬٢٦٤٩٤٥٩٬٩٨٣١٠٬١٨٥٣٬٣٠٢-٥٧٦٬٣٤٤٨٨-٢٧١صافى االستثمارات األخرى 

٣٤٥٢-٢٬٤٢٦١٬٣٢٢-١٬٣٠٥١٬٢٨٦٢٬١٨٩٢٬٧٧٤١٬٢٥٤١٬٧٤٧-٢٬٩٦٢١٬٥٩٩صافى االقتراض

٩٧٨٧٣١٣٤٠٧-٢٬٢٩١١٤١٩٨٤٬٦٨٨٣٣٢٢٬١٨٥٢٣٩١٬٥٠٨  القروض المتوسطة وطویلة األجل

٢٬٩٦٥٥٢٩٧١٣٥٬٠٤٧٩٥٦٢٬٥١٧٩٠٠٢٬١٣٠٥٦٣٧٧٤١٬١٢٣١٬٢٠١المستخدم 

٧٩٣-٨١١-٦٨٧-٦٦٠-٦٢٢-٦٦١-٣٣٢-٦٢٤-٣٥٩-٦١٥-٣٨٨-٦٧٤-السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة 
٢١١-١٬٩٧٦٢٬٧٦٥١٧١-٣٧-١٥٥١٬٨٨٥١٣٠١٩٦-١٧٠-١٥٠-١٧٠-األجل

٣١١٢١٩٢٬٠٥٣٥٠٨٤١٩٣٢٤٢٧٣٣٬١٢٨٤٢٦١٤٧المستخدم 

٣٥٨-٢٥٥-٣٦٢-٢٬٢٤٩-٣٦١-٢٢٣-٣٧٩-١٦٨-١٧٤-١٧٢-١٦١-١٧٣-السداد 

صافى تسھیالت موردین ومشترین 
١٩٤-٨٢٩-١٬٥٣١-٣٥٣-٢٨٤٦٠٨١٩٢٧٦-٣٬٢٤٧-١٬٢٣٣-٨٤١١٬٦٠٨قصیرة األجل

٥٬٠٦٨٣٬٢٠١-٢٬٠٣٩١٬٤١٠٣٬٧٣١٢٬٣٧٨-١٬٠٢٩-٤٬٣٨١-٤٬٠٥٨-٩٩٩٦٬٩٣٠-١٬٩٧٣-أصول أخرى

٧٦-١٣٦-٢٤-١٨٠١-١٣٦-٤٦٣٩-٢-١٦-١٦٨-البنك المركزى المصرى

٤٬٦٤٩٣٬٩٧٧-١٬٧٥٦١٬٩١٠٤٬٨٢٨٣٬٤٢٤-٧٥٢-٤٬٤١٧-٤٬٠٠٦-٥٦٥١٬١١١٧٬٧٦٦-البنوك األخرى

٧٠٠-٢٨٢-١٬٠٢٢-١٬٠٩٩-٥٠١-٢٦٥-١٤١-٣-٧-٨٣٤-٢٬٠٩٤-١٬٢٤٠-أخرى

٣٥٩٦٬٢٨٣١٥٬٥٩٨٩٨-١٬٠٠٦١٬٦٤٧١٠٧-١٬٩٧٣-٦٥٧٧١٩٢٬٨٦١-٧١٨-خصوم أخرى

٦٨٤-٦٠٠٢٬٨٦٦١٤٬٠٩٨-٢٥٦-٢٠١-١٢٦-٢٬١٥٢-١٧٨-٩٨-١٢٠-البنك المركزى المصرى

٨٨٠١٬٨٤٨٣٦٣٢٤١٣٬٤١٧١٬٥٠٠٧٨٣-٥٥٨٧٢٠٢٬٧٨٣١٧٩-٥٩٨-البنوك األخرى

١٬٣٠٨-٨٥٤-١٬٩٠١-١٬٧٣٧-١٬١١٢-١٬٨٩٢-١٬٢٠٢١٬١٣٠-٩٢٩-١٬٦١٧-١٬٢٠١-٩٥٢السھو والخطأ (صافى)

٣٬٢٧٧-٧٬٢٥٥-٣٢٥-٦٩١٬٥٣٥٣٣٠٦٦٣١١-٣٬٤٧٣-٥٬٥٢٥-٢٢٧١٨٤المیزان الكلى

٢٠٢٠/٢٠٢١٢٠٢١/٢٠٢٢

جدول (٤١):  میزان المدفوعات  (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیة
بیان ربع سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
* مبدئى.

٢٠١٩/٢٠٢٠

*
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٢٠٢١/٢٠٢١*٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧* ٢٠١٧/٢٠١٦

(ملیون دوالر)

٥٩٬٤٦١٧٤٬٦٢٠٧٩٬٠٤٦٧٦٬٢٨٧٧٦٬١٤٨١٠٣٬٢٧٨المتحصالت الجاریة (متضمنة التحویالت الرسمیة) 

(١٤٫٤)(٢٥٫٥)(٥٫٩)(٣٫٥)-(٠٫٢)-(٣٥٫٦)

٣٧٬٦٢٦٤٨٬١٤٩٥٣٬٩٣٣٤٨٬٦٠٧٤٥٬٢٤٥٧١٬٨٢٩المتحصالت الجاریة (بدون التحویالت الرسمیة) 

(٧٫٠)(٢٨٫٠)(١٢٫٠)(٩٫٩)-(٦٫٩)-(٥٨٫٨)

٧٣٬٨٥٥٨٠٬٥٨٣٨٩٬٩٤٠٨٧٬٤٥٤٩٤٬٥٨٤١١٩٬٨٢٩المدفوعات الجاریة 

(٢٫٨٦)(٩٫١١)(١١٫٦١)(٢٫٧٦)-(٨٫١٥)(٢٦٫٦٩)

(نسبة مئویة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
المتحصالت الجاریة / المدفوعات الجاریة

٥٠٫٩٥٩٫٨٦٠٫٠٥٥٫٦٤٧٫٨٥٩٫٩بدون التحویالت الرسمیة

٨٠٫٥٩٢٫٦٨٧٫٩٨٧٫٢٨٠٫٥٨٦٫٢شاملة التحویالت الرسمیة

٣٦٫٨٤٠٫٩٤٢٫٨٤٢٫٠٤٠٫٥٥٠٫٣الصادرات السلعیة / الواردات السلعیة  

الصادرات السلعیة / المتحصالت الجاریة  (بدون التحویالت 
٥٧٫٧٥٣٫٦٥٢٫٨٥٤٫٣٦٣٫٤٦١٫١الرسمیة)

الصادرات غیر البترولیة / المتحصالت الجاریة (بدون 
٤٠٫٢٣٥٫٤٣١٫٤٣٦٫٨٤٤٫٤٣٦٫١التحویالت الرسمیة)

٧٩٫٩٧٨٫٣٧٤٫٠٧١٫٩٧٤٫٨٧٢٫٩الواردات السلعیة / المدفوعات الجاریة

٦٫٤٨٫٤٨٫٠٧٫٣٦٫٩٤٫٦نسبة تغطیة اإلحتیاطى الدولى للواردات ( عدد األشھر)

١٥٧٫٤٢٠٧٫٣٢١٤٫٥١٧٢٫٩١٤٧٫١١٧٠٫٨المتحصالت الخدمیة / المدفوعات الخدمیة #

إیرادات السیاحة  /  المتحصالت الجاریة (بدون التحویالت 
١١٫٦٢٠٫٤٢٣٫٣٢٠٫٣١٠٫٧١٥٫٠الرسمیة)

٢٨٫٤٤٥٫٦٥١٫٥٤٦٫٣٣٠٫٤٣٩٫٩إیرادات السیاحة  /  المتحصالت الخدمیة #

خدمة الدین /  المتحصالت الجاریة (متضمنة التحویالت 
/١
الرسمیة) 

٦٫٤٥٫٣٦٫٤٧٫٤٧٫٧٨٫٧

/٢
٦٫٤٦٫٨٥٫٦٤٫٩٥٫٠٥٫٤الصادرات غیر البترولیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
٦٫٥٨٫٦٨٫١٥٫٨٤٫٠٥٫٦إجمالى المتحصالت الخدمیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
١٫٩٣٫٩٤٫١٢٫٧١٫٢٢٫٢          ومنھا :  السیاحة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
-٣٫٤-٤٫٦-٣٫١-٣٫٦-٢٫٤-٦٫١میزان المعامالت الجاریة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
-٠٫٤٦٢٫١٨-٢٫٣٥-٥٫٨٥٫١٠٫٠٣میزان المدفوعات  (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

إجمالى الدین الخارجى /  المتحصالت الجاریة  (متضمنة 
--١٣٢٫٩١٢٤٫٢١٣٧٫٥١٦١٫٩١٨١٫٠التحویالت الرسمیة)

مدفوعات الفوائد على الدین الخارجى / المتحصالت الجاریة 
--٢٫٠٢٫٩٤٫١٥٫٣٥٫٥(متضمنة التحویالت الرسمیة)

/٣
٢١٨٫٦٢٠٦٫٢١٨٩٫٤١٥٢٫٤١٧٣٫٠١٨٣٫١نسبة السیولة  (%) 

١/  تم تقدیر قیمة خدمة الدین الخارجى من واقع بیانات میزان المدفوعات.

٣/ یعكس ھذا المؤشر (نسبة اإلحتیاطى الدولى متضمن الذھب وأصول البنوك فى الخارج) إلى (خدمة الدین + اإللتزامات الخارجیة السائلة).
٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.
-- بیان غیر متاح.

جدول (٤٢): مؤشرات قیاس أداء معامالت القطاع الخارجى

المصدر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.
* مبدئى.



٧٠

-٦٥٤٬٥٥١-٨٢٣٬٩٨٤-٧١٢٬٩٥٦-٥٤٧٬١٧٥-٣٧٧٬٥٣٠المیزان الكلى

(٢٣٫٨)(٤٤٫٩)(٣٠٫٣)(١٥٫٦)(٢٠٫٦)-

-٨٠٬٩٣٠-٨٥٬٦١٦-٧٤٬٤٧٦-٤٩٬٠٣٦-٢٩٬١٩٩سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

٢٬٨٩٧١٣٬٠٩٥١٩٬٨٠٨١٣٬٥١٧١٥٬٩٤٩سلع غذائیة أولیة (لإلستھالك)١١٢

-٢٤٬٧١٧-٢٢٬٤٥٣-٣٦٬٩٢٨-٣١٬٣١٦-١٦٬٢١١سلع غذائیة مصنعة (للصناعة)١٢١

١٢٢
سلع غذائیة مصنعة 

-٣٢٬٠٢٦-٤٤٬١٣٣-٣٥٬٨٦٧-٢٠٬٩٣١-١٨٬٧٩٩(لإلستھالك)

-٦٦٬٧١٣-٧٨٬٠٣٢-٧٢٬٩٣٧-٤٧٬٧٤٠-٢٣٬٤٥٤مستلزمات صناعیة أولیة٢١

-١٨٩٬٥٩١-٢٤٦٬٣٨٤-٢٢٣٬٤٢٧-١٥٥٬١٣٦-١٢٤٬٩٨٣مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

-١٬٦٨٣-٣٬٧٣٩-٦٬١٥٥-١٬٨١٢-١٧٩وقود وزیوت (خام)٣١

-١٥٬٩١٧-٢٦٬٩٢٩-٣١٬٥٥٢-٢٢٬٥٨١-٧٬٠٩٦وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢٢

-١٢٣٬٢٧٩-١٤١٬٥١١-١١٥٬٨٠٨-٩١٬٥٧٦-٥٥٬٤٣٦سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١

٤٢
قطع غیار وأجزاء سلع 

-٤٥٬٢٩٨-٨١٬٨٤١-٥٦٬٩١٤-٥٠٬٠٦٧-٢٦٬٩٦٩رأسمالیة

-٤٢٬٦٧٢-٤٦٬٩٠٥-٣٧٬١٢٣-٢٩٬٧٦٩-٢٥٬٥١٣سیارات الركوب٥١

-١٨٬٣٠٥-١٦٬٤٦٧-١١٬٩٧٣-١٨٬٧٦٦-١٥٬٣٦٥سیارات اخرى٥٢

-٢٤٬٥٠٨-٣٣٬٣٣٧-٣١٬٧٢٩-٣٠٬٦٢٤-٢١٬٨٩٩قطع غیار وأجزاء لوسائل النقل٥٣

٦٬٢٧٤٧٬٩٢٥١٥٬٧٩٤١١٬٤٦٣١٣٬٣٥٢سلع إستھالكیة معمرة٦١

٣٬٣٥٨٤٬٢٨٠٤٬٨٩٨٧٬٨٣٨-٤٬٨٩٩سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

-٢٤٬٩٢٥-٢٥٬٩٩٩-١٧٬٢٢٦-٢٢٬٢٢٨-١٦٬٢٥٢سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

-١٬١٢٥-٥١٦-٢٩٧٢٣-٤٤٨أخرى٧

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

(ملیون جنیھ)

٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

(  ) معدل النمو السنوى.

٢٠١٧/٢٠١٦

جدول (٤٣): بیانات التجارة الخارجیة - المیزان التجارى
(BEC) طبقاً للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

٢٠١٨/٢٠١٧ البند

١/ تم تضمین بیانات البند كود ٣٢  على البیان المعروض.

 ٢٠١٦/٢٠١٥
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١٦٤٬٢٣٣٣٠٥٬٣٦٨٤٢٤٬٦٢٥٤٣٧٬٨٦٩٣٥٠٬٨٠٤إجمالى الصادرات

(٨٫٨)(٨٥٫٩)(٣٩٫١)(٣٫١)(١٩٫٩)-

٩٩٣٢٬٣٤٢٢٬٥٢٩٢٬٥٤٥٢٬٢١٢سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

١٧٬٣٤٢٣١٬٧٧٣٤١٬٠١٤٤٣٬٣٧٨٤٠٬٥٢١سلع غذائیة أولیة (لإلستھالك)١١٢

٢٬١٨٩٤٬٣٩٠٥٬٥١٨٩٬٣٣٩٧٬٦٣٠سلع غذائیة مصنعة (للصناعة)١٢١

١٣٬٧١٣٢٤٬٩٨٢٢٨٬٧٠٤٢٨٬٦٣٢٣٠٬٠٨٦سلع غذائیة مصنعة (لإلستھالك)١٢٢

٦٬٢٤٢١١٬٠٠٣١٤٬٦٧٩١٦٬٥٠٢١٣٬١٩٢مستلزمات صناعیة أولیة٢١

٧٠٬٤١٠١٥٨٬٥١٠٢١٨٬٦٣٤٢٢٤٬٧٢٢١٥٥٬٧٠٦مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٢٨٥٥٤٥٨١٤٧٥٥٥١٣وقود وزیوت (خام)٣١

٧٬٢٦٧٦٠٤١٬٨٢٢٩٦٦٣٠٥وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢

٥٬٣٩٥٧٬٤٥٣٦٬٧٩١٥٬٥١٢٦٬٤٤٤سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١

١٬٥٧٩٢٬٨٥٨٩٬٣٣٨٦٬١٩٧٤٬٢٩٦قطع غیار وأجزاء سلع رأسمالیة٤٢

٩٠١٠٣٣٥٤١٠٧١٠٩سیارات الركوب٥١

١٬٥٧١٢٬٢٨٣١٬٣٦٢١٬٩٨٤١٬٣١٤سیارات اخرى٥٢

١٬٣٧٥٢٬٧٩٩٥٬٦٧٧٨٬٥٨٤١١٬٢٦٨قطع غیار وأجزاء لوسائل النقل٥٣

١٤٬١٤٤١٨٬١٠٣٢٩٬٢٧٠٢٧٬٠٧٠٢٦٬٣٦٨سلع إستھالكیة معمرة٦١

١١٬٣٢٨١٩٬٥٣٢٢٩٬٥٠٠٣٣٬٧٩٣٢٧٬١٣٧سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

١٠٬٠٠٢١٧٬٥٤٣٢٨٬٤٥٧٢٧٬٦٤٩٢٣٬٦٧٥سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

٣٠٩٥٤٥١٦١١٣٣٢٩أخرى٧

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

١/ تم تضمین بیانات البند كود ٣٢  على البیان المعروض.

جدول (٤٤): بیانات التجارة الخارجیة - الصادرات
(BEC) طبقاً للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

(ملیون جنیھ)

٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٧/٢٠١٦  ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٨/٢٠١٧البند

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.



٧٢

    ١٬٠٠٥٬٣٥٥    ١٬٢٦١٬٨٥٣    ١٬١٣٧٬٥٨١       ٨٥٢٬٥٤٣             ٥٤١٬٧٦٣إجمالى الواردات

(١٨٫٩)(٥٧٫٤)(٣٣٫٤)(١٠٫٩)(٢٠٫٣)-

٣٠٬١٩٢٥١٬٣٧٨٧٧٬٠٠٥٨٨٬١٦١٨٣٬١٤٢سلع غذائیة أولیة (للصناعة)١١١

١٤٬٤٤٥١٨٬٦٧٨٢١٬٢٠٦٢٩٬٨٦١٢٤٬٥٧٢سلع غذائیة أولیة (لإلستھالك)١١٢

١٨٬٤٠٠٣٥٬٧٠٦٤٢٬٤٤٦٣١٬٧٩٢٣٢٬٣٤٧سلع غذائیة مصنعة (للصناعة)١٢١

١٢٢
سلع غذائیة مصنعة 

٣٢٬٥١١٤٥٬٩١٣٦٤٬٥٧٢٧٢٬٧٦٥٦٢٬١١٢(لإلستھالك)

٢٩٬٦٩٦٥٨٬٧٤٣٨٧٬٦١٦٩٤٬٥٣٤٧٩٬٩٠٥مستلزمات صناعیة أولیة٢١

١٩٥٬٣٩٣٣١٣٬٦٤٦٤٤٢٬٠٦٢٤٧١٬١٠٦٣٤٥٬٢٩٧مستلزمات صناعیة مصنعة٢٢

٤٦٤٢٬٣٥٧٦٬٩٦٨٤٬٤٩٤٢٬١٩٦وقود وزیوت (خام)٣١

١٤٬٣٦٤٢٣٬١٨٥٣٣٬٣٧٣٢٧٬٨٩٥١٦٬٢٢١وقود مصنع و زیوت اخرى٣٢

٦٠٬٨٣٢٩٩٬٠٣٠١٢٢٬٥٩٩١٤٧٬٠٢٣١٢٩٬٧٢٣سلع رأسمالیة عدا معدات النقل٤١

٤٢
قطع غیار وأجزاء سلع 

٢٨٬٥٤٨٥٢٬٩٢٥٦٦٬٢٥٢٨٨٬٠٣٨٤٩٬٥٩٤رأسمالیة

٢٥٬٦٠٢٢٩٬٨٧٢٣٧٬٤٧٧٤٧٬٠١٢٤٢٬٧٨١سیارات الركوب٥١

١٦٬٩٣٥٢١٬٠٤٩١٣٬٣٣٥١٨٬٤٥٠١٩٬٦١٩سیارات اخرى٥٢

٥٣
قطع غیار وأجزاء لوسائل 

٢٣٬٢٧٥٣٣٬٤٢٢٣٧٬٤٠٦٤١٬٩٢١٣٥٬٧٧٧النقل

٧٬٨٦٩١٠٬١٧٨١٣٬٤٧٧١٥٬٦٠٦١٣٬٠١٦سلع إستھالكیة معمرة٦١

١٦٬٢٢٧١٦٬١٧٤٢٥٬٢٢٠٢٨٬٨٩٦١٩٬٢٩٩سلع إستھالكیة نصف معمرة٦٢

٢٦٬٢٥٣٣٩٬٧٧١٤٥٬٦٨٣٥٣٬٦٤٨٤٨٬٦٠٠سلع إستھالكیة غیر معمرة٦٣

٧٥٧٥١٦٨٨٤٦٥٠١٬١٥٤أخرى٧

٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨

جدول (٤٥): بیانات التجارة الخارجیة - الواردات
(BEC) طبقاً للتصنیف اإلقتصادى لألمم المتحدة

(ملیون جنیھ)

٢٠١٧/٢٠١٦ البند

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

١/ تم تضمین بیانات البند كود ٣٢  على البیان المعروض.

٢٠١٨/٢٠١٧  ٢٠١٦/٢٠١٥



٢٠٢٠/٢٠١٩* ٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ 

٥٬٧٦٧٦٬٧٩٦٨٬٩٦٢١١٬٨٣٩٨٬٦٢٢إجمالى الصادرات البترولیة

٣٬٥٥٨٣٬٨٧٦٤٬٦٠١٤٬٨٥١٣٬٢٤٥البترول الخام

٢٬١١٦٢٬٧١٤٤٬١٧٢٦٬٧٠٦٥٬٢٣٥منتجات بترولیة

المصدر: البنك المركزى المصرى

* بیان مبدئى.

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٤/٢٠١٣  

٧٬٩٦٧١٠٬٢٤٢٧٬٠٤٩٦٬٦٢٨٩٬٧٧٧عدد السیاح الوافدین (باأللف سائح)

٧٢٬٩١٩٩٩٬٢٥٦٥٣٬٥٠٤٥٠٬٨٩٦١٠٢٬٥٨٥عدد اللیالى السیاحیة (باأللف لیلة)

٩٫٢٩٫٧٧٫٦٧٫٧١٠٫٥متوسط عدد اللیالى السیاحیة (للسائح)

٩٬٨٠٠--٥٬٠٧٣٧٬٣٧٠٣٬٧٦٨الدخل من السیاحة (ملیون دوالر) 

الدخل من السیاحة موزعاً على عدد اللیالى 
----٧٠٧٤٧٠السیاحیة (دوالر لكل لیلة)

المصدر: وزارة السیـــــاحة.
* بیان مبدئى.

 -- بیان غیر متاح.

یولیو-دیسمبر٢/*٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٧/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠٢٠
٢٠٢٠/٢٠٢١

/١
١٧٬٠٠٤١٧٬٨٦٠١٨٬٤٨٢١٩٬٣١٤٠إجمالى عدد السفن 

٩٩٥١٬٠٩٣١٬١٧٥٢٬٨٢٣٠صافى حمولة السفن العابرة (ملیون طن)

٤٬٩٦٩٥٬٥٩٧٥٬٧٤٢٥٬٧١٩٠إجمالى الحصیلة  (ملیون دوالر)

 المصدر:  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وھیئة قناة السویس.

* بیان مبدئى.
١/  تشمل حاویات البترول والسفن األخرى.

٢/جمیع بیانات قناة السویس لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ من النشرة المعلوماتیة الشھریة للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

٢٠٢٠/٢٠١٩ * ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ 

١٨٬٧٠٥٢١٬٦٨٧٢٥٬٨٢٧٢٨٬٤٩٥٢٦٬٣٧٦جملة الصادرات

٦٬٠٣٥٧٬٠١٨٨٬٩٧٩١٠٬١٨٠٧٬٤٢١اإلتحاد األوروبي

١٬٣٢٥١٬٧١٦٫٣٢٬١٢٧٢٬٠٦٨٢٬٧٦٨الدول األوروبیة األخرى

١٬٢٧٥١٬٧٩٨٢٬٠٨١٢٬٨٥٦٢٬٤٠٤الوالیات المتحدة األمریكیة

٥٬٧٥٠٦٬٤١٩٦٬٠٣٨٦٬١٤٧٦٬٧٧٣الدول العربیة

٢٬٠٦٤١٬٧٧٧٢٬٦٧٩٣٬٣٩٩٣٬٢٦٣الدول اآلسیویة (غیر العربیة)

٥٠٨٥٢٩٦٧١٦٠١٥٤٩الدول األفریقیة (غیر العربیة)
٢١٣٨٣٤٣٥٣٤استرالیا

١٬٤٨٢٢٬١٧٩٢٬٩١٩٢٬٩٦٥٢٬٨٨٢دول ومناطق أخرى
المصدر: البنك المركزى المصرى.

* بیان مبدئى.

(ملیون دوالر)

جدول (٤٨): حركة المالحة فى قناة السویس

 جدول (٤٦): حصیلة الصادرات البترولیة  

جدول (٤٧): أھم مؤشرات قطاع السیاحة

 جدول (٤٩): الصادرات حسب التوزیع الجغرافى

(ملیون دوالر)



القسم التاسع
مقارنة تحليلية ألداء اإلقتصاد المصرى 

جدول )50(          تحليل مقارن ألداء أهم المؤشرات االقتصادية------------------------------------------------- 78-77

جدول )51(          تحليل مقارن ألداء البورصة المصرية ------------------------------------------------------------79
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٧٧

-٢.٦١١.٤١٥.١٤.٦
-٣.٧٩.١١٢.٥٤.٦
-٢.٣٩.٥١٦.٤٤.٦
-٠.٩٨.٨١٥.٧٥.١
-٣.٧٦.٧١٥.١٨.٩

جدول (٥٠): تحلیل مقارن ألداء أھم المؤشرات االقتصادیة * 

١

الناتج المحلى 
اإلجمالى الحقیقى 
(معدل التغیر %)

معدل نمو الدخل 
الحقیقى للفرد(%)

المیزان الكلى 
للموازنة العامة نسبة 

للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)

معدل التضخم 
السنوى (%)

میزان المعامالت 
الجاریة نسبة 
للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)

صادرات السلع 
والخدمات نسبة 
للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)

الدین الخارجى 
نسبة للناتج 

المحلى اإلجمالى 
(%)

خدمة الدین نسبة إلى 
جملة متحصالت المیزان 

الجارى (%) ١/

مصر ٣/
٣٫٦٦٫٧١٥٫٠٨٫٨-١١٫٤٩٫٩-٢٠١٥٤٫٤١٫٨
٥٫٦٥٫٦١٨٫٣٩٫٨-١٢٫٥٦٫٢-٢٠١٦٤٫٣١٫٩
٦٫١٩٫٣٤١٫٢١٢٫٣-١٠٫٩٢٢٫٩-٢٠١٧٤٫٢١٫٧
٢٫٤١٠٫٣٣٧٫٠١٠٫٧-٩٫٧٢١٫٦-٢٠١٨٥٫٣٢٫٧
١٫٧٩٫٢٣٢٫٤٠٫٢-٨٫٢١٢٫٢-٢٠١٩٥٫٥٣٫١

٢٣٫٧٢٨٫٣--٢٫٧--٢٠١٥٥٫٧٤٫٠٦--

٢٢٫٦٢٨٫٠--٣٫٤--٢٠١٦٥٫٦٤٫٠٧--

٢٣٫٧٢٨٫٧--٤٫٣--٢٠١٧٥٫٦٤٫٠٩--

٢٤٫٥٢٩٫٣--٣٫٨--٢٠١٨٥٫٥٤٫١٠--

٢٠١٩----------------
الفلبین

٠٫٦٢٫٥٢٨٫٤٢٦٫١---٢٠١٥٦٫١٤٫٤--

٠٫٤٢٨٫١٢٣٫٩-١٫٧--٢٠١٦٦٫٩٥٫٣--

٠٫٧٣١٫٠٢٣٫٧-٢٫٣--٢٠١٧٦٫٧٥٫١--

٢٫٤٣١٫٧٢٣٫٨-٣٫٨--٢٠١٨٦٫٢٤٫٨--

٢٠١٩----------------
الھند

١٫١١٩٫٨٢٢٫٨-٢٫٣--٢٠١٥٨٫٠٦٫٨--

٠٫٥١٩٫٢١٩٫٩-٣٫١--٢٠١٦٨٫٢٧٫٠--

١٫٤١٨٫٨١٩٫٣-٣٫٨--٢٠١٧٧٫٢٦٫٠--

٢٫٤١٩٫٧١٩٫١-٤٫٢--٢٠١٨٧٫٠٥٫٩--

٢٠١٩----------------
المغرب

٢٫١٣٤٫٨٤٢٫٦-٢٫١--٢٠١٥٤٫٥٣٫١--
٤٫٠٣٥٫٢٤٤٫٩-١٫٤--٠٫٢-٢٠١٦١٫١--
٣٫٤٣٧٫١٤٥٫٤-٠٫٨--٢٠١٧٤٫١٢٫٧--
٥٫٤٣٨٫٣٤١٫٤-١٫٦--٢٠١٨٣٫٠١٫٦--
٢٠١٩----------------

مصر ٣/
٣٫٦٦٫٧١٥٫٠٨٫٨-١١٫٤٩٫٩-٢٠١٥٤٫٤١٫٨
٥٫٦٥٫٦١٨٫٣٩٫٨-١٢٫٥٦٫٢-٢٠١٦٤٫٣١٫٩
٦٫١٩٫٣٤١٫٢١٢٫٣-١٠٫٩٢٢٫٩-٢٠١٧٤٫٢١٫٧
٢٫٤١٠٫٣٣٧٫٠١٠٫٧-٩٫٧٢١٫٦-٢٠١٨٥٫٣٢٫٧
١٫٧٩٫٢٣٢٫٤٠٫٢-٨٫٢١٢٫٢-٢٠١٩٥٫٥٣٫١

٠٫٢٠٢٦٫٠٣٠٫٩-٤٫٤٤٫٧-٢٠١٥٤٫٣٢٫٨--

٠٫٢٨٢٥٫٠٣٠٫٦-٤٫٧٤٫٣-٢٠١٦٤٫٦٣٫١--

٤٫٢٤٫٣٠٫٠٤٢٦٫١٣٠٫٧-٢٠١٧٤٫٨٣٫٣--

٣٫٨٤٫٨٠٫٠١٢٧٫٣٣١٫٦-٢٠١٨٤٫٥٣٫٢--

١٫٧٩٫٢٣٢٫٤-٨٫٢١٢٫٢-٢٠١٩٥٫٥٣٫١--
إیران

١٫٨١١٫٩٠٫٣٢٠٫٥-٢٫٨-١٫٦-٢٠١٥----
٢٫٣٩٫١٤٫٠-٢٠١٦١٢٫٥١١٫١------
١٫٨٩٫٦٣٫٨-٢٠١٧٣٫٧٢٫٥------
٢٫٥٣٠٫٥٤٫١-٥٫٩-٤٫٨-٢٠١٨------
٢٫٧-٤٫٤٣٥٫٧-١٠٫٤-٩٫٥-٢٠١٩------
األردن

٨٫٩-٩٫٠-٠٫٩-٨٫٥-١٫٦-٢٠١٥٢٫٤----
٩٫٤-٠٫٨-٣٫٧-١٫٢-٢٠١٦٢٫٠------
١٠٫٦-٣٫٧٣٫٣-٠٫٥-٢٠١٧٢٫١------
٧٫٠-٤٫٨٤٫٥-٠٫١-٢٠١٨١٫٩------
٧٫٠-٣٫٤٢٫٠-٢٠١٩٢٫٢٠٫٥------

٤/ بیانات دول المقارنة تم استخراجھا من قاعدة بیانات صندوق النقد الدولى وتقاریر مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالصندوق

جدول (٥٠): تحلیل مقارن ألداء أھم المؤشرات االقتصادیة * 

 -- بیان غیر متاح.

متوسط دول المجموعة

متوسط دول المجموعة

٢- تصنیف صندوق النقد الدولى: (الشرق األوسط وشمال أفریقیا) ٤/

١- تصنیف البنك الدولى: (مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض) ٢/

١/ بخالف التحویالت الرسمیة.
* بیانات مبدئیة، خاضعة للمراجعة.

٣/ البیانات المصریة تعكس التطورات خالل االعوام المالیة من واقع المصادر المحلیة.إجمالي العجز  یعكس البیانات على مستوى قطاع الموازنة.
٢/ .بیانات دول المقارنة تم إستخراجھا من الجداول اإلحصائیة للبنك الدولى: "Country at a Glance" وتقریرآخر التطورات اإلقتصادیة واآلفاق المستقبلیة لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفریقیا.
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الناتج المحلى 
اإلجمالى الحقیقى 
(معدل التغیر %)

معدل نمو الدخل 
الحقیقى للفرد(%)١

المیزان الكلى 
للموازنة العامة نسبة 

للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)

معدل التضخم 
السنوى (%)

میزان المعامالت 
الجاریة نسبة 
للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)

صادرات السلع 
والخدمات نسبة 
للناتج المحلى 
اإلجمالى (%)١

الدین الخارجى 
نسبة للناتج 

المحلى اإلجمالى 
(%)

خدمة الدین نسبة إلى 
جملة متحصالت المیزان 

الجارى (%) ٢

(B) تصنیف مؤسسة فیتش لمصر

(B-) تصنیف مؤسسة ستاندرد أند بورز لمصر

(B٢)  مصر

٣٫٦٦٫٧١٥٫٠٨٫٨-١١٫٤٩٫٩-٢٠١٥٤٫٤١٫٨

٥٫٦٥٫٦١٨٫٣٩٫٨-١٢٫٥٦٫٢-٢٠١٦٤٫٣١٫٩

٦٫١٩٫٣٤١٫٢١٢٫٣-١٠٫٩٢٢٫٩-٢٠١٧٤٫٢١٫٧

٢٫٤١٠٫٣٣٧٫٠١٠٫٧-٩٫٧٢١٫٦-٢٠١٨٥٫٣٢٫٧

١٫٧٩٫٢٣٢٫٤٠٫٢-٨٫٢١٢٫٢-٢٠١٩٥٫٥٣٫١

٥١٫٧--٤٫٤-٦٫١٧٫٤-٢٠١٥٤٫٢١٫٤--

٥٦٫٦--٤٫٠-٦٫٩٩٫٩-٢٠١٦٣٫٠١٫٤--

٥٩٫٠--٢٫٩-٥٫٧٧٫٥-٢٠١٧٣٫٩٣٫٧--

٦١٫٢--٣٫٨-٥٫٢٦٫٨-٢٠١٨٣٫٣٢٫٩--

٢٠١٩----------------

(B٢) االرجنتین

٢٦٫٠--٢٫٧-٣٫٨٢٧٫٠-٢٠١٥٢٫٧٢٫٧--

٣٢٫٥--٢٫٧-٥٫٨٣٠٫١-٢٫١-٢٫١-٢٠١٦--

٣٦٫٥--٤٫٩-٥٫٩٢٤٫٨-٢٠١٧٢٫٧٣٫٥--

٥٣٫٦--٥٫٤-٥٫٢٤٧٫٦-١٫٤-٢٫٥-٢٠١٨--

٢٠١٩----------------

(B٢) الكامرون

٣٢٫٠--٣٫٨-٤٫٤١٫٥-٢٠١٥٥٫٧٤٫٢--

٣٢٫٥--٣٫٢-٦٫١٠٫٣-٢٠١٦٤٫٦٣٫٢--

٣٦٫٩--٢٫٧-٤٫٩٠٫٨-٢٠١٧٣٫٥٢٫٩--

٣٧٫٧--٤٫٠-٢٫٧١٫١-٢٠١٨٤٫٠٣٫٨--

٢٠١٩----------------

(B٢) البحرین

١٧٤٫٤--٢٫٤-١٥٫٩٠٫٧-٠٫٣-٢٠١٥٢٫٩--

١٨٣٫٧--٤٫٦-١٤٫٦٢٫٣-٢٠١٦٣٫٥٠٫٧--

١٨١٫١--٤٫٥-١٠٫٧١٫٤-٢٠١٧٣٫٨٣٫٧--

١٨٧٫٤--٥٫٩-٥٫٧١٫٩-٢٠١٨١٫٨٢٫١--

٢٠١٩----------------

١/ تم إستخراج البیانات من البنك الدولى

٢/ بخالف التحویالت الرسمیة.

٤/ البیانات المصریة تعكس التطورات خالل االعوام المالیة من واقع المصادر المحلیة.

٣/ بیانات دول المقارنة تم استخراجھا من قاعدة ستاندرد آند بورز  اال اذا ذكر خالف ذلك

* بیانات مبدئیة ، خاضعة للمراجعة.

 -- بیان غیر متاح.

متوسط دول المجموعة

٣- تصنیف مؤسسة مودیز: (B٢ درجة التصنیف) ٣/

جدول (٥٠): تحلیل مقارن ألداء أھم المؤشرات االقتصادیة (تابع) *

٤

٥

٥٥

٥

٥٥
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التغیر%اإلغالقأقل قیمةأعلى قیمةالفتح

١٫٧%٩٩٩٨٫٦١٠٤٦٥٫٢٩٦٢٧٫٩٩٨٢٧٫٥-

٢٫٢%٢٢٠١٫٢٢٣١٢٫٠٢٠٩٥٫٣٢٢٥٠٫٥

١٫١٢% ٣١٥٣٫١٣٣٠١٫٧٣٠٠٤٫٦٣١٨٨٫٢

٤٫١%١٨٢٤٫٧١٨٩٣٫٢١٦٧٦٫٩١٧٥٠٫٦-

١٫٨%١٢٣٧١٫٥١٢٩٦٦٫٢١١٨٩٧٫٨١٢١٤٤٫٣-

٥٫١%٣٧٤٦٫٤٣٨٩٥٫٢٣٤١٠٫٨٣٥٥٤٫٤-

   بیع   شراء  بیع   شراء بیع   شراءالمؤسسات

٢٥٣٫٣١٩٠٫٨١٫١٤١٢٫٨٤٠٨٫٠٥٨٦٫٨بنوك

٢٦٦٧٫٨١٢٥٤٫٧٦٥٤٫٦٥٤٩٫٩١٥١٨٫٢١٨٢٢٫٦شركات

٢٣٢٫٩٢٧١٫٦٤٫٤١١٫٨٤٢٠٫٠١٦٣٣٫٤صنادیق

١٣٣٫٠٥٩٫٨٧١٫٣٢٦٦٫١١٢٫٢٤٩٫٧اخرى 

--------١٢٧٦٫٣٨٣٥٫٩محافظ 

٤٥٦٣٫٣٢٦١٢٫٩٧٣١٫٤١٢٤٠٫٦٢٣٥٨٫٥٤٠٩٢٫٥اإلجمالي

المصدر: البورصة المصریة - التقریر الشھرى.

            المصریون               العرب           غیر العرب

مؤشر تمیز

جدول (٥١): أداء السوق

تداول المؤسسات بالجنیھ في األسھم المقیدة تشمل الصفقات: السوق الرئیسي وبورصة النیل
(٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢)

تطور مؤشرات السوق 
(٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢)

مؤشر EGX٣٠ (مقوم بالجنیھ)

EGXمؤشر ٧٠

EGXمؤشر ١٠٠

S&P / EGX ESG مؤشر

 EGX٣٠ Capped مؤشر
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