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 ملخص تنفيذى  
 

 ...قتصاديةاال التطوراتأحدث 
 

المالية  المصرية    الدولةتستمر جهود        اإلنتاجيةل ووزارة  القطاعات  ة والزراعة(  )الصناعخاصة    مساندة 

اإلنتاجيل القدرة  المحتعظيم  الطلب  إحتياجات  وتنمية  التصديرية    لىة  القاعدة  وتوسيع  اإلستيراد  من  والحد 

  مليار دوالر صادرات   100األسواق العالمية وصوالً لتحقيق    فيية للمنتجات المصرية  سوتعزيز القوة التناف

 ً  . سنويا
 

 لمساندة القطاعات اإلنتاجية ءات م اإلجرامن أه

إقتصادي    18تشمل  شركة    32طرح  مخطط   • ونشاط  األوقطاع  الربع  القادم ضمن حتى  المالى  العام  من  ل 
 . برنامج الطروحات العامة

مليار جنيه بتمويالت ميسرة    150تتيح    والتي   بادرة دعم القطاعات اإلنتاجيةين من مدلمستفياتوسيع قاعدة   •
والزراعة(  )الصناعلإلنتاج    %11بفائدة   وم  أيضا    لتشملة  المتجددة  الطاقة  الحرة أنشطة  المناطق  صانع 

 .مليار جنيه فروق أسعار الفائدة 10مة لعال الخزانة اتحمبوالجمعيات التعاونية الزراعية 

   .شركة  2500لـ دعم مصدرين مليار جنيه "مساندة تصديرية"  48رف ص مت •

الخزانة   • العقارية    5تحمل  الضريبة  قيمة  جنيه  التغطية    سنوات  3لمدة    يا  صناع  ا  قطاع  19لـ مليار  وزيادة 
   . أنشطة إنتاج الدواجنأيضا  لتشمل 

 . مليار جنيه سنويا  لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة 6تحمل الخزانة  •

قانون رو شم • الجمر  ع  والضريبة  التنمية  رسم  لتشجيع   علي كية  إللغاء  المحمول  التليفون  مكونات    إستيراد 
 محليا . تصنيعه

مثل الزيوت واألعالف والذرة وفول  عة المحاصيل اإلستراتيجية  ه علي زراتشجيعودعم المزارع المصري    •
 الدوالريةيل الفجوة لتقلالصويا وتفعيل البورصة السلعية 

 

 21/22خالل العام المالى  إيرادات الدولة من النقد األجنبي بشكل ملحوظ تعتفرا 

ر  مليا  7  بنحوتاريخياً    األعلىالحصيلة    تحققة السويس  قنا •

نمو    21/22عام  خالل  دوالر   العام  مقا  % 18.4بمعدل  بل 

 السابق 

خال    مليار دوالر  32إلى  ترتفع  تحويالت العاملين بالخارج   •

 21/22عام 

ق • السياحةطإيرادات  ملحوظ    اع  بشكل    %12بنسبة  ترتفع 

 21/22عام مليار دوالر  10.7لتصل 

الما • األجنبي    9إلى نحو    %71  يرتفع بنسبةباشر  إلستثمار 

 .مليار دوالر



https://assets.mof.gov.eg/files/2022-11/49213fc0-6415-11ed-ad30-c5fd4641fdc3.pdf
https://assets.mof.gov.eg/files/2022-11/49213fc0-6415-11ed-ad30-c5fd4641fdc3.pdf
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 ما يلى؛  على مستوى اإلقتصاد الكلىالمؤشرات أحدث من 

 
 قطاع الحقيقى لا
 

 ، والحرب بأوروبا والتي رونام من تداعيات وباء كوغمن المرونة على الر   اً أثبت االقتصاد المصرى قدراً كبير •

 سعارأ خاصة عالميا   في األسعار إرتفاعات كبيرة  اإلمداد وبالتالى سالسل فى  وجود إضطرابات فى ساهمت

المص األساسية السلع الحكومة  عملت  وقد  إطار  والغذائية،  على وضع  المالية  ووزارة  ومتكامل  رية  متسق 

جراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط اعات االقتصادية من خالل سرعة إقرار إطلمساندة المواطنين والق

توفير  المواطنين من خالل    للحماية   وإجراءات  مدعمة،   أسعارب  األساسية   السلع  االقتصادي، وكذلك مساندة 

إقر  .االجتماعية تم  " حزمة   ارحيث  اجتماعية  جنيه   130بقيمة  مساعدات  مساعدات  مليار  وصرف   ،"

لـ  ااستثن أسرة    9,1ئية  لمدة  مليون  بالرعاية  األولى  الفئات  األجور    6من  هيكل  تحسين  جانب  إلى  أشهر، 

   .والمعاشات

وفقــا  - %6.6نحــو  2021/2022محلى اإلجمــالى خــالل العــام المــالى حقق معدل النمو الحقيقى للناتج ال  وقد

رب الــى مســتو  مــا لة في االنخفاض ليقتــ اما ساعد معدل البط -االقتصاديةلتقديرات وزارة التخطيط والتنمية 

. حيــث جــاء 19/20 عــام فــي  %9.6، مقابــل 21/22خالل الربع الرابــع مــن عــام   %7.2قبل الجائحة محققا   

الُمحقــق فــي الشــهور قتصــادي الاطفــرة النمــو  مــدفوعا  ب  21/22اإلقتصــاد  المحقــق فــي عــام    ارتفاع النمو

وذلــك فــي  -االقتصــادية لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية قا  فو  -%7.8بواقع    21/22عام  التسعة األولى من  

، 19-ما بعد كوفيــد ضوء تعافى النشاط االقتصادي لمعظم القطاعات ومعاودة اإلنتاج عقب اإلنتقال الى مرحلة

خالل الربع الثــاني مــن االقتصادي على مؤشرات النمو في األساس   لسلببينما اقتصر تأثير الحرب بأوروبا با

، السيما مع تنفيذ إجراءات التشديد االقتصادي لمواجهــة الضــغوط التضــخمية، وكــذا مــع حــدوث 21/22عام  

 .تباطؤ النشاط االقتصادي في الصين وروسيا

 

 في األساس التحســن الــذي شــهدته 21/22الزيادة المحققة في معدل النمو االقتصادي خالل عام تعكس  حيث  

ــى رأســها  ، كافــة األنشــطة االقتصــادية ــادق طــ قوعل ــ نمــو بمعــدل اع المطــاعم والفن ، تــالق قطــاع %45.5 بل

، كمــا %9.9صــناعات التحويليــة بنســبة وال،  %11.7  بنحــو، ثم قناة الســويس  %16.3  نمو  االتصاالت بنسبة

 وكانتم، معدالت نمو ملحوظة خالل العام المالي الماضي، شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعلي

التجــارة، ولصــناعة التحويليــة، ؛ ا21/22المحلــي خــالل العــام المــالي إســهاما فــي النــاتج  القطاعــات األكثــر

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي  %60الي بحــو والتــي ســاهمتاالســتخراجات، واألنشــطة العقاريــة، والزراعــة، و

فــي  مليــار دوالر منــذ عشــر ســنوات  7ة السويس أعلى إيــراد شــهري بنحــو  إيرادات قنا. كما حققت  اإلجمالي 

 .السياسات التسويقية في جذب خطوط مالحية جديدةوقناة الب حركة التجارةتنامي   ضوء
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الصــادرات بنســبة  بنمــو مــدفوعا   21/22 خالال ا عامالال عاىالالاا  جــاء النمــو االقتصــادي، الطلــب جانــبعلـى 

 6.1  بنسالبة افي ىمدا نىو عانالاج  عاىلىال   عماىالا  ىساهىا  عامال عاىاضي )خ ا  ٪  13.8-  ىقارنة بال  ، 57.3%

٪ 1.9-، ىقابالا نلالو خال ا نسالا عامالال  %16االســتثمار بنســبة    وونم(،  21/22عاىااي    نقطة ىئوية خ ا عامال

االســتهالك  وونم( ، يةنقطة ىئو 2.2بىقدعر ىمدا نىو عاناج  عاىلى  عماىاا  في   ىساهىا  عامال عاىاضي )  خ ا

 0.5بىقالدعر في ىمدا نىو عاناج  عاىلى  عماىالاا   اهىا  سىعامال عاىاضي ) ٪3.4ىقارنة بال   ، %4.9العام بنسبة  

نقطــة مئويــة  2.8بمقــدار في معدل نمو الناتج المحلــى اإلجمــالى بينما ساهم إجمالي االستهالك (،  نقطة ىئوية

 .خالل سنة الدراسة
 

 قطــاعأوال ، ســجل كانــت القطاعــات الرئيســية التــي قــادت النمــو االقتصــادي هــي: ، وعلــى جانــب العــرض

في معدل نمو الناتج المحلى  مساهما  ) 21/22% خالل السنة المالية 9.6الصناعة التحويلية معدل نمو بنسبة  

% 8.7و تكرير البترول بنســبة نمــ قطاع  ا بشكل أساسي بالنمو في  مدفوع    نقطة مئوية(،   1.4اإلجمالى بمقدار  

التشييد والبناء بنسبة نمــو قطاع وية( ، وئنقطة م 0.3في معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار   مساهما  )

ا، ســجل قطــاع اإلنتــاج نقطــة مئويــة(.  0.5في معدل نمو الناتج المحلى اإلجمــالى بمقــدار   مساهما  % )  7 ثانيــ 

فــي معــدل نمــو النــاتج المحلــى اإلجمــالى بمقــدار  مساهما  ) 21/22% خالل السنة المالية 8.4معدل نمو قدرق 

% 45.7بالنمو في قطاع السياحة )الفنادق والمطــاعم( بنســبة نمــو  بشكل أساسي   ، مدفوع انقطة مئوية(  2.5

االتصــاالت بنســبة نمــو قطــاع و نقطــة مئويــة(،  0.8في معدل نمو النــاتج المحلــى اإلجمــالى بمقــدار   مساهما  )

نمو  نقطة مئوية(، وقناة السويس بنسبة  0.5المحلى اإلجمالى بمقدار  مو الناتج  في معدل ن  مساهما  )  16.5%

تجــارة الجملــة قطــاع نقطــة مئويــة(، و  0.3في معدل نمو الناتج المحلــى اإلجمــالى بمقــدار    مساهما  % )11.7

 .نقطة مئوية( 0.6ل نمو الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار في معد  مساهما  % )4.4والتجزئة بنسبة نمو 

 

فــي معــدل نمــو  مســاهما  ) 21/22 خــالل الســنة الماليــة  %5.9ثالث ا، سجل القطاع السلعي معدل نمــو بنســبة   

، مدفوع ا بشكل أساسي بالنمو في قطــاع الزراعــة والغابــات نقطة مئوية(  2.6الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار  

ا، نقطــة مئويــة(.  0.4الى بمقــدار في معدل نمو الناتج المحلى اإلجم  مساهما  )  %4ك بنسبة  وصيد األسما رابعــ 

في معدل نمــو النــاتج  مساهما  )  21/22% خالل السنة المالية  2.0بة  سسجل قطاع االستخراجات معدل نمو بن
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% 4.5الطبيعــي بنســبة ، مدفوع ا بشكل أساســي بنمــو قطــاع الغــاز نقطة مئوية(  0.2المحلى اإلجمالى بمقدار  

ا، ســجل قطــاع الخــدمات قطــة مئويــة(. ن 0.2لــى اإلجمــالى بمقــدار في معدل نمو النــاتج المح  مساهما  ) خامســ 

في معدل نمو الناتج المحلــى اإلجمــالى   مساهما  )  21/22لمالية  خالل السنة ا  %4ية معدل نمو بنسبة  عاالجتما

فــي معــدل  مســاهما  ) %5.1و في قطاع الصحة بنسبة نمو ، مدفوع ا بشكل أساسي بالنمنقطة مئوية(  1بمقدار  

في معــدل نمــو  مساهما  ) %5مو ننقطة مئوية(، وقطاع التعليم بنسبة  0.1لى اإلجمالى بمقدار الناتج المح  نمو

فــي  مســاهما  % )4.4نقطة مئوية(، وقطــاع الحكومــة العامــة بنســبة نمــو  0.1الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار 

 .21/22المالية  نقطة مئوية( خالل السنة 0.4ج المحلى اإلجمالى بمقدار معدل نمو النات
 

الدوليةارتفع   • االحتياطيات    ىىيار   13.4  بال  ىقارنة  ، 2023  ينايرشهر    خالل  ردوال  مليار  34.2  ايساا  صافي 

 .2013 ىارا نهاية في دوالر

ديسالىبرنقطة خ ا 37.1بالة، ىقارن2023 ينايرشهر  نقطة خ ا45.5نلو ؤشر مديري المشترياتم  حقق •

2012. 
 

 لى ماال القطاع
 

السابقة  الحكومة  قامت سنوات  الخمس  مدار  على  من    المصرية  وضع  ءاراجاإلبالعديد  بهدف  االصالحية  ت 

  علي كما عملت وزارة المالية  ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.    مساره الصحيح  المصرى علىاإلقتصاد  

المالي وإستدامةاستمرار تحق الضبط  العام، وتعظيم    مةعاال  المالية  مؤشرات  يق مستهدفات  اإلنفاق  ورفع كفاءة 

إنتاجية   من يزيد مما  والصحة التعليممثل  البشرية التنميةاالجتماعية، و ايةالحم شبكة  . باإلضافة إلى دعمالموارد

   دمات المقدمة للمواطنين.والخ التحتية البنية كفاءة رفع ومستوى معيشته، و  المصرى المواطن
 

رة لفتل اخالكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي    %4-  نحوللدولة    العامةموازنة  ى للكلال  الميزان المالى  حققوقد  

المالى    ديسمبر-يوليو العام  جنيه،    25.5نحو    األولى  الفائضبلغ    وقد  ، 22/32من  الناتج    %.270مليار  من 

الدراسة  فترة  مقابالمحلى خالل  السابق  %0.04  ل،  المالى  العام  من  الفترة  نفس  ويخالل  في  ن  مك.  ذلك  تفسير 

،  ، مقابل نفس الفترة من العام السابق%19.7  وبنح  المصروفاتإرتفاع  و،  %14.6ضوء إرتفاع اإليرادات بنحو  

ب مخصصاتواإللتزام  الصحة  زيادة  األجور  قطاع  وزيادة  الخزانة،  من  الممولة  واإلستثمارات  وتلبية  ،والتعليم، 

 . االجتماعيةمخصصات برامج الحماية 
 

، لترتف  ع 22/23الى الم    من العام ديسمبر-ل الفترة يوليوخالمليار جنيه  572.6إليرادات نحو لى اماإجوقد بلغ  

م  ن  %0.68 بنح  و الض  ريبية ي  راداتم  ن اإل. حيث تساهم المتحصالت %14.6مليار جنيه بنسبة نمو   73بنحو  

   .%.419 بنحو اإليرادات غير الضريبيةو إجمالى اإليرادات
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( مقابل نفس الفترة من العام %9.41مليار جنيه )بنسبة زيادة  75لترتفع بنحو    مليار جنيه 461.8نحو    يبيةلضرات ااإليراد  حققت 

 :مدفوعاً فى األساس بما يلى المالى السابق

ملابة  لناب   86.9( لتسبل   %35.9)بنسبب  يابة     ر جني  هملي  ا  23  بنحو  الجهات السياديةإرتفاع المتحصالت الضريبية من   ▪

 ةبق.الس  ملاة  لنا  خال  نفس الفت   من العةم المةلى  63.9، مقةب  نحو اس     ال ال  فتخ 

ملابة   374.9( لتسل   %16.1)بنسب  ياة    مليار جنيه 51.9 بنحو الجهات غير السياديةإرتفاع المتحصالت الضريبية من   ▪

 .بقالمةلى السة  العةم ت   منملاة  لنا  خال  نفس الف  322.9، مقةب  نحو     ال  اس لنا  خال  فت

 :ما يلىاإليرادات جملة ع رتفاالتى ساهمت فى إاإليرادات الضريبية  ومن أهم بنود

ناب  ملابة  ل  144.2( لتسبل  %20.3)بنسبب  يابة    مليار جني  ه 24.3بنحو  الدخلإرتفعت المتحصالت الضريبية من ضريبة  ▪

 خال  فت   ال  اس ، 

)بنس  بة  جني  هملي  ار  6.7ب    المرتب  ات المحلي  ةضريبة عل  ى الة من الحصيلرتفاع ساهم في ذلك فى األساس إحيث  ➢

 مليار جنية خالل فترة الدراسة.  41.1لتحقق (  %19.6 زيادة

لتحق  ق (  %17.7دة )بنس  بة زي  ا جنيهمليار  2.6ب  النشاط التجارى والصناعىضريبة على الالحصيلة من إرتفاع  ➢

 .مليار جنية خالل فترة الدراسة 17.5

ملي  ار جني  ة  24لتحق  ق % ( 66.5)بنس  بة زي  ادة  جني  همليار  9.6ب  من قناة السويسضريبة الالحصيلة اع فترإ ➢

 .خالل فترة الدراسة

ار ملي    57.8لتحق  ق % ( 17.7)بنس  بة زي  ادة  جني  همليار  8.7ب  من الشركات األخريضريبة الالحصيلة إرتفاع  ➢

 .جنية خالل فترة الدراسة

ملابة   228سل  %( لت16.5)بنسب  ياة    مليار جنيه 32.3بنحو ة  ة من ضريبة القيمة المضافإرتفعت المتحصالت الضريبي ▪

   ،لنا  خال  فت   ال  اس 

ة )بنسب جنيهمليار  17.4ساهم في ذلك فى األساس إرتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع ب حيث  ➢

 راسة. لدمليار جنية خالل فترة ا 109.8لتحقق (  %18.8زيادة 

 28.8لتحقق (  %14.7)بنسبة زيادة  يهنجار  ملي 3.7ب  الخدمات إرتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على   ➢

 مليار جنية خالل فترة الدراسة. 

 61.2لتحقبق  %9.9بنس  بة  هملي  ار جني    5.5ب    "  محلي  ة1ضرائب على  سلع جدول رقم "وارتفاع الحصيلة من   ➢

 .  اس ملاة  لنا  خال  فت   ال
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ملي  ار جني  ة خ  الل فت  رة  6.4ق  ق لتح (%13.5)بنس  بة  ملي  ار جني  ه 0.8ب    رس  وم التنمي  ةوارتفاع الحصيلة م  ن  ➢

 الدراسة.

ملي  ار جني  ة خ  الل  10.7لتحق  ق  (%17.8)بنس  بة زي  ادة  مليار جنيه 1.6ب  ضرائب الدمغةوارتفاع الحصيلة من   ➢

 لدراسة.فترة ا

ملي  ار  9.7لتحق  ق  (%38.8)بنس  بة زي  ادة  مليار جنيه 2.7ب  عسلإستخدام العلى  ضريبة  الوارتفاع الحصيلة من   ➢

 ة.الدراسترة ل فجنية خال

ملي  ار جني  ة خ  الل فت  رة  1.4لتحق  ق ملي  ار جني  ه  0.6الض  ريبة عل  ى الخ  دمات الخاص  ة ب   وارتفاع الحصيلة من   ➢

 الدراسة.

ملابة  لناب   65.9لتحقبق  (%30.2 )بنس  بة زي  ادة ملي  ار جني  ه 15.3ائب على الممتلكات بنح  و الحصيلة من الضروا تفعت   ▪

 .ملاة  لنا  خال  نفس الفت   من العةم المةلى السةبق  50.6  بب، مقة نخال  فت   ال  اس 

 58.7نحو  قلتحقمليار جنية  15.4ب حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة   إرتفاعضوء    فىوذلك   ➢

 .الدراسة ةفتر خالل جنيه مليار

ملابة  لناب  خبال   23.6( لتحقبق %14.7)بنسب   مليار جنيه 3ت المتحصالت من الضرائب على التجارة الدولية بنحو تفعوار ▪

  .فت   ال  اس 

م  دفوعاً ف  ى ، الدراس  ة فت  رةخ  الل ملي  ار جني  ه  110.8نحو    من إجمالى اإليرادات(  %19.4مثل  ت)  اإليرادات غير الضريبية  حققت 

 يلى: األساس بما

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة. 42.4ى لتصل ال    (%26.8)بنسبة    مليار جنيه 8.9ب   حصيلة بيع السلع والخدمات إرتفاع   ▪

 فترة الدراسة. لمليار جنيه خال 33 نحو عوائد الملكية  حققت  ▪

o   نح  و  لتص  ل ال  ى (%18.5مليار جني  ه )بنس  بة نم  و   2.7ب   هيئة قناة السويسمن  المحصلة  ارتفاع العوائد

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة. 17.3

o  6( لتصل ال  ى نح  و %40.8مليار جنيه )بنسبة نمو  1.8ب  قتصاديةالهيئات اإلمن المحصلة ارتفاع العوائد 

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة.

  جنيه خالل فترة الدراسة. مليار 2المنح   حققت  ▪

 مليار جنيه خالل فترة الدراسة. 32 نحو ةمتنوعاليرادات غير الضريبية من اال حصيلةال وحققت  ▪

م  ن  ديس  مبر-ل الفت  رة يولي  وخالمليار جنيه  940.8لتسجل  %19.7لمصروفات بنحو اإجمالى    فع، إرتى جانب المصروفات أما عل

ة اإلنف  اق ادإعادة ترتيب أوالويات اإلنفاق العام واإلهتم  ام بزي    فى اتخاذ اجراءات  الحكومة جهود  حيث تستمر  .22/32العام المالى  

  طنين.اخدمات المقدمة للموالتحتية واللبشرية وتطوير البنية اإلجتماعى واإلستثمار فى التنمية ا

 األجور وتعويضات العاملينباب: 

ملابة  لناب  خبال  فتب    194 لاحقق %9.8ملاة  لنا  بنسب   17.2بنحو  إرتفع اإلنفاق على األجور وتعويضات العاملينحاث   ➢

 .ال  اس 

 راء السلع والخدماتش باب:

 ملاة  لنا  خال  فت   ال  اس  52.4لاحقق  (%31.3)بنسب  ا  ملاة  لن 12.4بنحو    السلع والخدمات   شراءإرتفع اإلنفاق على   ➢

 لك  من: فى األسةس فى ضوء ياة   اإلنفةق  

o   فتبب   الملاببة  لنابب  خبب 5.9لاحقببق  %34.5نسببب  ب ،ملاببة  لنابب  1.5بنحببو ا تفببةا اإلنفببةق الببى ال بباةن  
 . ال  اس 

o   فت   ال  اس   ملاة  لنا  خال   2.8لاحقق   ،ا ملاة  لن  2.8بنحو   كةتاإلشت اا تفةا اإلنفةق الى  . 
o   ملابة  لناب  خبال   4.8لاحقبق  ،ملاة  لناب  2.5بنحو  المطبواةت والنش  وحقوق النش ا تفةا اإلنفةق الى

 . فت   ال  اس 
o   اس ملاة  لنا  خال  فت   ال 6.2لاحقق   ،اة  لنا مل  3.9بنحو  الغذاءا تفةا اإلنفةق الى    . 
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 يا االجتماعيةلمنح والمزاالدعم واباب: 

خبال   ملابة  لناب  138.2( لا ب  %1.9)بنسبب   ملاة  لناب  2.6 نحوب الدعم والمنح والمزايا االجتماعيةاإلنفاق على    عإرتف ➢

 .فت   ال  اس 

ء التسببواةت بببان وخببال  فتبب   ال  اسبب  فببى ضبب ملاة  لنا   73.5 حون مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشاتحققت   ✓

   و نة اق المعةشةت.لعةم  لل ولالخيان  ا

ملاة  لنابب  خببال   31.6( محققةً %17.5ملاة  لنا  )بنسب    4.7بنحو    لدعم السلع التموينية  المخصص  اإلنفاق  إرتفع ✓

 عةم المةلى السةبق.اللفت   من ملاة  لنا  خال  نفس ا 26.9فت   ال  اس ، مقةب  

 .ملاة  لنا  خال  فت   ال  اس  1.9ا  محققةً ملاة  لن 1 بنحو لإلسكان محدود الدخل المخصص اإلنفاق إرتفع ✓

 ملاة  لنا  خال  فت   ال  اس . 10.7ملاة  لنا  محققةً  1.2بنحو  الدعم النقدي تكافل وكرامةعلى  اإلنفاق إرتفع ✓

 ألستثمارات()امالية شراء األصول غير ال: باب

ملاببة   104.5( لاحقببق %12.4)بنسببب  ملاة  لنابب   ملاة   11.5و بنح ثمارات(ول غير المالية )األست ص شراء األل  إرتفع اإلنفاق المخصص ➢

 .خال  فت   ال  اس لنا   

 رةالل فت خمليار جنيه  93.2ليحقق ( %10.9مليار جنيه )بنسبة  9.2بنحو  لألصول الثابته المخصص اإلنفاق  إرتفع ✓

 .اءوالتشييد والبن لسكنية ازيادة اإلنفاق على المباني الدراسة فى ضوء 

فى مليار جنيه خالل فترة الدراسة  5.4ليسجل مليار جنيه  1.7نحو ب   لألصول غير المنتجة  المخصص  إلنفاقا  إرتفع ✓

 .مليار جنيه خالل فترة الدراسة 1.7شراء األراضي ليصل زيادة اإلنفاق على ضوء 

 الحماية اإلجتماعية والتنمية البشريةى فاق علاإلن

 56، مقة نب  بنحبو ملاة  لنا  خبال  فتب   ال  اسب  59.7لاحقق  %6.6لنا  بنسب   ملاة     3.7  بنحو  الصحةإلنفاق على  اإرتفع   ➢

 .نفس الفت   من العةم المةلى السةبق ملاة  لنا  خال 

مقة نب  بنحبو  ،ملابة  لناب  خبال  فتب   ال  اسب 102.8لاحقبق  %14.1نسب  ملاة  لنا  ب12.7بنحو    التعليمإرتفع اإلنفاق على   ➢

 .فس الفت   من العةم المةلى السةبقن  لنا  خال ملاة     90.1
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2023/222022/21

572,553499,639اإليرادات

461,764386,851الض ائب

2,130.558.0المنح

108,659112,730اإلا ا ات األخ ى

940,808785,783المصروفات

193,974176,735األلو  وتعواضةت العةملان

52,44239,951ش اء السلع والخ مةت

392,847288,361الفوائ 

138,223135,607ال ام والمنح والميااة اإللتمةاا 

58,86752,164الم  وفةت األخ ى

104,45592,965ش اء األ و  غا  المةلا  )اإلستثمة ات(

286,144-368,255-الميزان النقدى

1,015-865-صافى حيازة االصول المالية

285,130-367,391-الميزان الكلى

%0.04%0.27الميزان األولى )% من الناتج المحلى اإلجمالى(

%3.6-%4.0-الميزان الكلى )% من الناتج المحلى اإلجمالى(

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

البيان
   يوليو- ديسمبر

 

 الداخلى والخارجى  الدين

الدين ضح  و وت • )المحلي والخارجي  ارتفاع  مؤشرات  الدين الحكومي  من النةتج    %87.5ملاة  لنا  )  5094.2  لا   إلى(  إجمالي 

اإل ا نهةا   لملمحلي  في  بب2020اوناو  ةلي(  مقة ن   ا  4801.8  ،  نهةا   في  لنا   المحلى   %90.2)  2019وناو  ملاة   النةتج  من 

إلي ذلك في األسةس  وا لع  بنحواإللمةلى(،  الحكومية الخزانة سندات قيمة مقارنة628ارتفاع جنيه، الذون ببمليار أق   ة تفةا 

الحكومية جنيهم129.3بقام   الخزانة اطال،ليار في الحكومة لسياسة تطبيقا ذلك الدينةويأتي ال.عمر ا تفع  الخة لي كمة    ان 

ملاة   وال  في نهةا  اوناو   51.7مقة ن   بب    2022  اوناوملاة   وال  في نهةا     53.3الحكومي في ضوء ا تفةا الق وض إلى  

ا تفعت.  2021 نهة ملاة      17.7إلى البنوك   اون    كمة  في  بب  2022  اوناوا    وال   مقة ن   العةم  ة ملا  14.4،  المةلي    وال  في 

 المةضي.
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 التضخم 
 

خالل الشهر السابق. وسجل   %21.3   ب، مقارنة  2023  يناير% خالل  25.8إلى  معدل التضخم السنوى    إرتفاعتشير البيانات إلى  

نفس خالل    %6.1مقارنة ب   ،%17.9نحو    2022/2023من العام المالى    ايرين -يوليو  الفترةمتوسط معدل التضخم السنوى خالل  

خالل   %24.4، مقابل نحو  2023  ينايرخالل شهر    %31.2وقد حقق معدل التضخم األساسى نحو    ام المالى السابق.العفترة من  ال

 الشهر السابق. 
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        معدل التضخم العام واألساسى ألسعار المستهلكين 
 2023يناير   2010يناير  

معدل التضخم العام ألسعار المستهلكين معدل التضخم االساسى 
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  المنتجينمعدل التضخم ألسعار 

  2022يونيو   2007يونيو 



 يالقطاع النقد
 

تم    البيانات وفقاً ألحدث   المركال  أصدرهاالتي  النمو السنوي للسيول  ارتفع،  المصرى  زيبنك  لنا (    ملاة   6950) المحلية  ةمعدل 

إلى   %24 مقة ن  بب،  2022  سبتمب في    % 24.7  ببنحو بشك  أسةسي  الشه  المةضي. وا لع ذلك  مع   النمو السنوى   ا تفةا في 

النقود  مقةب   2022  سبتمب في    %24بب  ألشباه  السةبق  24.2%،  الشه     الجارية الودائع    نمول   السنوى  معدللا   تفةاال   نتا  خال  

األجنبية لبالعم  مقة2022   سبتمبفي    %65.3بب  ة  بب  ،  المةضي64.3 ن   الشه   ال  ،% في  لنمو  معدل  وارتفاع  غير  الودائع  السنوي 

سنوي لا  معدلال  طئ بشكل متبا  وارتفاع،  خال  الشه  السةبق  %28.9مقةب   ،  2022سبتمب   في    %32.2  األجنبية ب بالعملة    الجارية

كمة ا تفع مع   نمو  .  ،خال  الشه  السةبق  %21.9مقةب   ،  2022  سبتمب  في    %21.2  ب    لمحلية ابالعملة    غير الجاريةالودائع  لنمو  

خال  الشه    %32.1، مقةب   %39.5الو ائع اللة ا  بةلعمل  المحلا  ببم فواةً بإ تفةا    %23.3مقةب   ،  %26.7ب   المعروض النقدي

خال  الشه    %15.4ةب   مق، ال  اس خال  شه   %15 بب المصرفياز همعدل النقد المتداول خارج الج ك  متبةطئشب ، وإ تفةاالسةبق

 السةبق. 

األجنبية  انخفض    ق و ▪ األصول  لصافي  السنوي  النمو  في  (جنيه  ىىيار   443-)إلى  معدل  وذلك  في  ،   انخفةض ضوء  األسةس 

الم كيياحتاةطةت   إلى    البنك  لنا امل  168-نحو  الخة لا   إنخفضت  ة ،.  2022  سبتمب في    ة   البن  ىف كمة    كوأ و  
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مليار جنيه    633.5األصول األجنبية للبنك المركزي    ت وقد بلغ.  2022  سبتمب خال  شه   لنا     ملاة   275-  الى  الخة لا   

مليار    33.1ل  ، مقاب2022  سبتمبرمليار دوالر خالل شهر    33.2صافى إحتياطى النقد األجنبي  حقق  وخالل شهر سبتمبر،  

   .2022 أغسطسدوالر في شهر 

فق     نوم ▪ أخ ى،  ا   ارتفعله   السنويمعدل  المحلية    لنمو  األصول  جنيه(    7393)لصافي  نهةا    ٪2. 3  بنحومليار  في 

المةضي، بسبب  35مقة ن  بب  ،  2022  سبتمب  % في  29.7  بب  الحكوم مطلوبةت  لسنوي  النمو  ال مع      إ تفةا% في الشه  

لممنوح للقطةا  لإلئتمةن ا  ، وإ تفةا مع   النمو السنويي% خال  الشه  المةض29  ب ، مقة ن  ب4647ق  قاح ل  2022  ب سبتم

مع   نمو    ، مقةب ملاة  لنا  خال  شه  سبتمب   2276لتحقق    2022  سبتمب خال  شه     %25.8الخةص والقطةا العةئلى بب 

 خال  الشه  السةبق.  %25 بلغ

خال     % 28ة ن  بب  ، مق2022  سبتمب  % في نهةا   28.9مسلل     مليار جنيه(  7835)  الي الودائعمجالسنوي إل  نسبة النمو   ارتفعت وقد  

  نسبة القروض إلى الودائع   إستقرت  كمةمن إلمةلي الو ائع تتبع القطةا غا  الحكومي،    %79.1ول ا  بةلذك  أن نسب   .  السةبقالشه   

 .2022 سبتمب  في نهةا   %47.2 ان 

  أسعار  قاء علىاإلب  2023   فب اا   2فى التمةاهة بتة اخ    ينة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرجل  تصل، قررت وفى سياق م

المركزى للبنك  الرئيسية  العمليات  وسعر  لليلة واحدة  واإلقراض  اإليداع  مستوي  عائد  الى  16.75% و17.25% و16.25  عند   %

.%16.75 عند مستوى سعر الخصم، والت تاب

 الخارجى  لقطاعا

المدفوعات   • ميزان  قدره    فائضاً سجل  أمريكي    مليون  523.5إجماليًا  من  الربع  خالل  دوالر  المالي  األول  وقد   .23\22العام 

المعامالت عجز    تحسنلوحظ   العام   مليار دوالر أمريكي  3.2-ليصل الي    %20.2نحو  ية بالجار  حساب  الربع األول من  خالل 

لتحسن في  ا  ويرجع.(  الفترة من العام المالى السابق  نفسخالل   ليار دوالر أمريكيم  4-  أكبر بلغ  جز)مقارنة بع  22/23المالى  

العج الز  أساسي  بشكل  الجاري  السلعيةي  حساب  الصادرات  وحصيلة  السياحية  اإليرادات  من  كل  وغير    زيادة  )البترولية 

جانالبترولية( إلى  المرور  ،  رسوم  حصيلة  تصاعد  السويس  فيب  ناحيمو.  قناة  أخري،  ن  الرأسممجمل  شهد  ة  الي  الحساب 

خال     ملاة   وال  أم اكي 6مقة ن  بت فقةت أكب  بلغت ، سةة الدرافتر دوالر خالل مليار 4.4بلغت نحو  للداخل والمالي تدفقات 

األلنبا     ج اإلستثمة اتخة ت  ىأ ت إل  والتياألم اكي    الفا  اليمن البنك    ا ا ضوء الساةسةت النق ا  التقا  في  العةم المةلى السةبق

المباشر    األجنبيستثمار  لإلصافى التدفق للداخل    ضاعفبينما ت   .ةء، ولم تكن م   استثنمن البل ان النةشئ   ن من األموا  السةخ 

المالى  من    األوللربع  مليار دوالر خالل ا  3.3مصر ليسجل نحو    في التطورات فى أداء ميزان    .22/23العام  ويمكن تفسير 

   : ات كما يليوعالمدف

 : حو التالىعلى النضوء عدة عوامل وذلك   في ت الجاريةميزان المعامالعجز  تحسنرجع ي •

التجاري    تحسن ▪ الميزان    11  )مقابلمليار دوالر    9  ليقتصر على  مليار دوالر  2  وبنحالبترولي  غير  عجز 

خالل    مليار من  دوالر  الفترة  السابقالعام  نفس  حصيلنتيجة    .(المالي  غير  سلعال  الصادرات   ةإلرتفاع  ية 

، ، والذهب فاتية او المعدنيةسمدة الفوساألمن    درات الصاخاصة ليار دوالر )م  6.3سجل  لت %5.1ب البترولية  

عن  .  (الجاهزة  والمالبس ،  التليفزيونو لإلذاعة  ستقبال  اإلو  األرسالزة  أجهو المدفوعات  إنخفضت  كما 

ر دوالر  مليا  17، مقابل نحو  ر دوالرمليا  15.3على    صرلتقت   %9.9الواردات السلعية غير البترولية بمعدل  

الما  األولالربع  ل  خال العام  الواردات  )خا   السابق  لىمن  إنخفاض  وصة  الركوب  سيارات  يونات  التليفز من 

    .ومحضرات الصيدلة وشاش وأمصال 

الدراسة  مليار دوالر    4.1لتسجل    %43.5بمعدل  ارتفاع اإليرادات السياحية   ▪   مليار   2.8  بل )مقاخالل فترة 

الى    %47.1ة بمعدل  السياحي  اليرتفاع كل من عدد الليإل  .م المالي السابق( العانفس الفترة من  ر خالل  دوال

 مليون سائح.  3.4سجل لي %52.2مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل  43.6نحو 

المالي    مليار دوالر  32.  مليار دوالر )مقابل  3لتسجل    %33.7بمعدل    النقلارتفاع متحصالت   ▪ العام  خالل 

مليار دوالر خالل    2  لتسجل نحو   %19.1  لسويس بمعدل. نتيجة في األساس إلرتفاع إيرادات قناة االسابق( 

 مليون طن  372.7لتسجل   %13.8مولة الصافية بمعدل رتفاع الحإل  فترة الدراسة.
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البترولى   عجز   إستقرار ▪ التجاري  إلرتفاع قيمة الصادرات  كنتيجة أساسية    .دوالر  مليون  106عند    الميزان 

، بينما حد من  مة الصادرات من الغاز الطبيعىارتفاع قي   على خلفيةمليون دوالر    807.3بمقدار    روليةالبت 

البترولية    ارتفاعهذا   الخام    الصادرات ض  وإنخفاالواردات  البترول  إلىمما  من  مستويات    إستقرار  أدي 

 ة. اسن التجاري خالل فترة الدرالميزا
 

 : ا يلىلم كمحصلةللداخل  ات تدفقصافى  المالي  ميزان الحساب الرأسمالي وق ي حقيرجع تو •

بع الر   خالل  مليار دوالر  3.3نحو  ليسجل    في مصر  للداخل  ستثمار األجنبي المباشرإلاتدفق  فى  تضاعف صا ▪

المالى  من    األول الفترة من  خالل  مليار دوالر    1.7، مقابل  22/32العام  ا  ه ومن،  ابقالس  ى الالم  العام نفس 

نتيجة إلرتفاع  ) ،  (ار دوالر ملي   3.6  لىإبية المباشرة في القطاعات غير البترولية  ارتفاع اإلستثمارات األجن

الواردة   التدفقات  ت صافى  األموالبغرض  رؤوس  زيادة  او  الجديدة  الشركات  ار دوالر  ملي  1لتسجل    أسيس 

اإلنتاجية  و واألصول  الشركات  بيع  حصيلة  ن  المقيمينر  لغيارتفاع  دوالر  1حو  الى  ضت  فإنخ  كما.  مليار 

للخارج  التدفقات  البترول   صافى  قطاع  على   في  مقابل    320.5  لتقتصر  الدراسة،  فترة  خالل  دوالر  مليون 

 . سابقال ن دوالر خالل نفس الفترة من العام المالىمليو 489.2تدفقات للخارج أكبر بلغت 

، مقابل  ار دوالرملي 2.2بلغ نحو  للخارجدفق صافى تفي مصر  يةاإلستثمارات بمحفظة األوراق المال  تحقيق ▪

المالى السابق أثر  من  الفترة  نفسخالل    مليار دوالر  3.6 بأوروباإندالع    العام  ، هذا باإلضافة إلى  الحرب 

الفدرالى األمريكي والتي أدت إلى نزوح األموال  لنقدية  السياسات ا ينتهجها البنك  التي  الساخنة  اإلنكماشية 

 ئة. من األسواق الناش

مليون دوالر خالل فترة    652.4بلغ   لى إلتزامات البنك المركزي المصري صافى تدفق للداخلسجل التغير ع ▪

 .الدراسة
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١

ابریل-یونیو٢٠١٧/٢٠١٦*٢٠١٢/٢٠١١٢٠١٣/٢٠١٢٢٠١٤/٢٠١٣٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥
٢٠١٦

أكتوبر-دیسمبر
٢٠١٦

ینایر - مارس 
٢٠١٧

ابریل-یونیو
٢٠١٧

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) 
٢٧٩,٣٤٩٢٨٨,٥٤٢٣٠٥,٦٠٢٣٣٢,٧٠٠٣٣٢,٩٢٧٢٣٤,٣٢٥٧٤,٦٣٩٥٩,٧٠٦٤٩,٥٢٧٥١,١٣٢ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون دوالر) 

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 # # #

یولیو - سبتمبر٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧ 
٢٠٢١

اكتوبر-دیسمبر
٢٠٢١

ینایر-مارس
٢٠٢٢

ابریل-یونیو
٢٠٢٢

أ. االقتصاد العینى (باألسعار الجاریة)
٤٬٦٦٦٬٢٠٠٥٬٥٩٦٬٠٠٠٦٬١٥٢٬٦٠٠٦٬٦٦٣٬١٠٠٧٬٨٤٢٬٥٠٠٢٬٠٠٦٬٣٠٠٢٬٠١٠٬٢٠٠١٬٨٧٧٬٤٠٠١٬٩٤٨٬٦٠٠ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون جنیھ) 
٢٦٤٬٠١٥٣١٨٬٧٧٠٣٨٣٬٨٤٢٤٢٤٬٦٩٩٤٧٦٬٧٤٨١٢٨٬١٩٨١٢٨٬٣٥٧١١٧٬٢١٣١٠٥٬٤٨٤ الناتج المحلى (بأسعار السوق بالملیون دوالر) 

٤٬٥٦٣٬٦٥٤٥٬٤٤٤٬٠٣٠٥٬٨٧٩٬٦٣٢٦٬٣٣٦٬٧٣٣٧٬٤٥٧٬١٢٢١٬٨٩٠٬٥٤٥١٬٩٢١٬٤٠٠١٬٧٧٦٬٣٩٨١٬٨٦٨٬٧٧٩ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون جنیھ)

٢٥٨٬٢١٣٣١٠٬١١٣٣٦٦٬٨١٢٤٠٣٬٨٩٧٤٥٣٬٣٢١١٢٠٬٨٠٢١٢٢٬٦٨٧١١٠٬٩٠٧١٠١٬١٦٣ الناتج المحلى (بتكلفة عوامل اإلنتاج بالملیون دوالر)

٤٨٬١٠٥٥٦٬٥٨٢٦١٬٢٢٠٦٥٬٦٤٦٧٥٬٦٢٧١٩٬٦١٢١٩٬٥٧٤١٨٬٢١٠١٨٬٨٤٥ نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالجنیھ)

٢٬٧٢٢٣٬٢٢٣٣٬٨١٩٤٬١٨٤٤٬٥٩٧١٬٢٥٣١٬٢٥٠١٬١٣٧١٬٠٢٠ نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى (بالدوالر)
ب. مؤشرات االقتصاد العینى ومصادر النمو٢/

(معدل النمو)
٥٫٣٥٫٥٣٫٥٣٫٣٦٫٦٩٫٨٨٫٣٥٫٤٣٫٣ الناتج المحلى الحقیقى (بأسعار السوق)/٣

٥٫٣٥٫١٢٫٥٢٫٠٦٫٢٩٫٣٧٫٦٥٫٠٣٫٢ الناتج المحلى الحقیقى (بتكلفة عوامل اإلنتاج)/٣
٥٫٦٥٫١١٫١٠٫٢٥٫٩٨٫٥٧٫٨٥٫٣٢٫٥ القطاع السلعى

٧٫١٦٫٥٢٫٨٢٫٦٨٫٤١٣٫٣٩٫٦٥٫٩٥٫١ قطاع  الخدمات اإلنتاجیة
٢٫٩٣٫٥٤٫٧٤٫٥٤٫٠٥٫٩٤٫٧٣٫٤٢٫٣ الخدمات اإلجتماعیة

١٦٫٠١٩٫٣١٧٫٢٢٠٫٣٧٫٨-١٫٩-٨٫٥١١٫٩١٨٫٨ اإلستثمارات  ٤/ ٥/
١٫٢١٫٦٧٫٤٥٫٩٣٫٠٧٫٠٣٫٦١٫٢٠٫٦ اإلستھالك النھائى ٤/

١٫١١٫٥٧٫٣٦٫٢٢٫٨٧٫٠٣٫٤٠٫٩٠٫٤اإلستھالك الخاص
١٫٧٢٫٥٧٫٩٣٫٤٤٫٩٧٫٢٥٫٩٤٫٩٢٫٥اإلستھالك العام

٥٧٫٣٤٧٫٢٧٢٫٥٥٣٫٢٥٧٫٠-١٣٫٨-٢٣٫٧-٣١٫٦٢٫٧ الصادرات السلعیة والخدمیة ٤/
اإلدخار المحلى ٦/

٨٫٨١٢٫٢٨٫٨٦٫٤١٠٫٢٧٫٩٩٫٦١٠٫٠١٣٫٤نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى
اإلستثمارات المحلیة ٥/ ٦/

١٨٫٧٢٠٫١١٦٫٠١٥٫٢١٧٫٠١٤٫٢١٥٫٨١٨٫٤١٩٫٨نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى

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 سنوى 

٦/  باألسعار الجاریة.

بیان ربع سنوى

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.

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

/١ 
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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
ر اسھامات بنود االنفاق فى نمو الناتج المحلى االجمالى بأسعا

السوق
)لمحور األیمن(

٢٠
٢٢
/٢
١



٢

بیان ربع سنويبیان سنوى

٢٠٢٢/٢١*٢٠٢١/٢٠*٢٠٢٠/١٩*٢٠١٩/١٨*٢٠١٨/١٧
یولیو- سبتمبر 

٢٠٢١
اكتوبر- دیسمبر 

٢٠٢١
ینایر-مارس 
٢٠٢٢

ابریل -یونیو 
٢٠٢٢

ج . السكان
٩٨٫١٩٨٫٩١٠٠٫٥١٠٢٫٦١٠٤٫٢١٠٢٫٣١٠٢٫٧١٠٣٫٠١٠٣٫٤إجمالى عدد السكان (بالملیون نسمة) ١/

-- ٧٫٢٧٫٢٧٫٤-- ٨٫٩٧٫٥٩٫٦٧٫٣معدل البطالة %

د . األسعار المحلیة (متوسط الفترة)

معدل التضخم وفقاً ألسعار المستھلكین 
(حضر الجمھوریة) ٢/

٢١٫٦١٣٫٩٥٫٧٤٫٥٨٫٥٥٫٩٥٫٩٨٫٩١٣٫٣

٥٫٠٢٤٫٤١٧٫١٢٢٫٥٢٥٫٩٣٢٫١-٣٠٫٣١٦٫٠٣٫٨معدل التضخم وفقاً ألسعار المنتجین ٣/

١٧٫٣١٦٫٣٩٫٨٨٫٨٩٫٤٨٫٨٨٫٨٩٫٨١١٫٨سعر خصم البنك المركزى ٥/

١٨٫٩١٨٫٦١٣٫٣١٣٫٠١٢٫٤١٢٫٨١٢٫٣١١٫٤١٣٫٣سعر الفائدة على أذون الخزانة (٩١ یوم)

١٧٫٤١٦٫٦١٢٫٤١٠٫٠٩٫٧٩٫١٩٫٠٩٫٦١٠٫٩سعر العائد بین البنوك - لیلة واحدة

١٧٫٧٧١٧٫٥٦١٦٫٠٣١٥٫٦٩١٦٫٤٥١٥٫٧١٥٫٧١٦٫٠١٨٫٥سعر الصرف (جنیھ مقابل الدوالر)

--

*

/١
/٢

/٣

/٤

/٥

/١
/٢

/٣
/٤
/٥
/٦

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* بیان سنوى

 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 .

تعكس بیانات معدل نمو السیولة عن شھر أكتوبر ٢٠٢٢.

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 یونیو 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).

  البیانات تعكس نھایة الفترة. 

 ال یتضمن المصریین المقیمین فى الخارج.

 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.
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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-دیسمبر٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢  
٢٠٢٣/٢٠٢٢موازنة

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

٨٢١٬١٣٤٩٤١٬٩١٠٩٧٥٬٤٢٩١٬١٠٨٬٦٢٥١٬٣٢٥٬٥٧١١٬٥١٧٬٨٥٤٥٧٢٬٥٥٣إجمالى اإلیرادات
١٬٢٤٤٬٤٠٨١٬٣٦٩٬٨٧٠١٬٤٣٤٬٧٢٣١٬٥٧٨٬٧٧٤١٬٨١٢٬٠٧٤٢٬٠٧٠٬٨٧٢٩٤٠٬٨٠٨إجمالى المصروفات

٤٬٨٦٨١٠٣٬٠٩٤١٠٥٬٦٤٦٩٣٬١٥٣١٠٠٬٠٢١١٣١٬٩٩٩٢٥٬٤٥٦المیزان األولى ٥/
٣٦٨٬٢٥٥-٥٥٣٬٠١٨-٤٨٦٬٥٠٣-٤٧٠٬١٤٩-٤٥٩٬٢٩٤-٤٢٧٬٩٦٠-٤٢٣٬٢٧٤-المیزان النقدى٦/
٣٦٧٬٣٩١-٥٥٨٬١٥٠-٤٨٤٬٧٩٨-٤٧٢٬٣٤٥-٤٦٢٬٧٧٥-٤٢٩٬٩٥١-٤٣٢٬٥٨٠-المیزان الكلى

٢- قطاع الموازنة العامة /٤ (معدل نمو سنوى)
٢٤٫٦١٤٫٧٣٫٦١٣٫٧١٩٫٦١١٫٢١٤٫٦إجمالى اإلیرادات

٣٦٫٢١٧٫٠٠٫٥١٢٫٨١٨٫٧١٨٫٩١٩٫٤اإلیرادات الضریبیة
١٫٨-٨٫٧-٢٫٧٧٫٣١٤٫٦١٦٫٥٢٢٫١-اإلیرادات غیر الضریبیة

٢٠٫٦١٠٫١٤٫٧١٠٫٠١٤٫٨١٢٫٧١٩٫٧إجمالى المصروفات (ومنھا):
٦٫٤١٠٫٨٨٫٥١٠٫٤١٢٫٤١٠٫٨٩٫٨األجور وتعویضات العاملین

٠٫٥٣٫٤١٩٫١٣٦٫٢-٣٨٫٢٢١٫٩٦٫٦الفوائد المدفوعة
٣- قطاع الحكومة العامة ( ملیون جنیھ) ٧/

--------------إجمالى اإلیرادات

--------------إجمالى المصروفات

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

قطاع الموازنة العامة٤/
١٧٫٢١٦٫٥١٥٫٥١٦٫٠١٦٫٧١٦٫٧٦٫٢إجمالى اإلیرادات

١٣٫٢١٢٫٩١١٫٧١٢٫٠١٢٫٥١٢٫٩٥٫٠اإلیرادات الضریبیة
٤٫٠٣٫٦٣٫٧٤٫٠٤٫٢٣٫٨١٫٢اإلیرادات غیر الضریبیة

٢٦٫١٢٣٫٩٢٢٫٨٢٢٫٨٢٢٫٨٢٢٫٨١٠٫١إجمالى المصروفات (ومنھا):
٥٫٠٤٫٦٤٫٦٤٫٦٤٫٥٤٫٤٢٫١االجور وتعویضات العاملین

٩٫٢٩٫٣٩٫٠٨٫٢٧٫٤٧٫٦٤٫٢الفوائد المدفوعة
٠٫١١٫٨١٫٧١٫٣١٫٣١٫٥٠٫٢٧المیزان األولى  ٥/
٤٫٠-٦٫١-٦٫١-٦٫٨-٧٫٣-٧٫٥-٨٫٩-المیزان النقدى ٦/

٤٫٠-٦٫١-٦٫١-٦٫٨-٧٫٤-٧٫٥-٩٫١-المیزان الكلى
الحكومة العامة ٧/
--------------المیزان األولى  ٥/

--------------المیزان الكلى

/١
/٢
/٣
/٤
/٥
/٦
/٧
/٨
 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٩.٢٠٢٢/

 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.

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

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

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

فعلیات

المصدر: وزارة المالیة
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األساسیة المالیة المؤشرات) : ٣( شكل 
)  اإلجمالى المحلى للناتج  نسبة(

المیزان األولى   العجز الكلى إجمالى اإلیرادات  إجمالى المصروفات 

أولى فائض

١/
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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/



��א�
��א

���	

��

���
�

���
���א

��
���

א��

٥

  الصرف سعر فى السنوى التغير معدل

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

ملیون جنیھ
٧١٩٬٠٠٣٦٨٤٬٠٣١٨٥٥٬٥٨٠٩٨٧٬٧٢٦١٬١٩٢٬٩٣٥١٬٠٣٣٬٨٦٨١٬٢٥٢٬٨٣٩١٬٣٠٧٬٠٠٤١٬١٩٥٬٣٧٧نقود اإلحتیاط ١/

٣٬٤٥٧٬٠١٥٣٬٨٦٣٬٦٤٥٤٬٥٣٨٬٨٠٨٥٬٣٦٠٬٠٨٦٦٬٦١٤٬٤٨٨٥٬٥٧٤٬٠١١٦٬٧٠٨٬٨٧١٦٬٨٠٨٬٤٠٥٦٬٩٤٩٬٦٥٦إجمالى السیولة
٨٢٣٬٢٦٨٩٢٣٬٥٦٢١٬٠٨٤٬٧٤٢١٬٢٥٨٬٦٧٥١٬٥٤٥٬٣٧٨١٬٣٢٩٬٦٣٧١٬٥٧٥٬٦٩٦١٬٦١٣٬٢٣٨١٬٦٨٥٬١٨٨المعروض النقدى ٢/

٢٬٦٣٣٬٧٤٧٢٬٩٤٠٬٠٨٣٣٬٤٥٤٬٠٦٦٤٬١٠١٬٤١١٥٬٠٦٩٬١١٠٤٬٢٤٤٬٣٧٤٥٬١٣٣٬١٧٥٥٬١٩٥٬١٦٧٥٬٢٦٤٬٤٦٨أشباه النقود ٣/
معدل النمو السنوى

٤٫٩٢٥٫١١٥٫٤٢٠٫٨١٦٫١١٧٫٧٢٧٫٠١٥٫٦-٢٤٫٥نقود اإلحتیاط ١/
١٨٫٥١١٫٨١٧٫٥١٨٫١٢٣٫٤١٧٫٢٢٣٫٦٢٤٫٠٢٤٫٧إجمالى السیولة (معدل النمو اإلسمى)

٣٣٧٫٧-٣٤٠٫٦-٢٤٨٫٧-١٥٫٩-٢٤٧٫٥-٥٩٫٠١٠٦٫٦-٣٫٧-٤٠٧٫٠صافى األصول األجنبیة

١٠٫٢١٣٫٨٢٣٫٣١٥٫٨٣٦٫٦١٨٫٨٣٦٫٧٣٥٫١٣٧٫٢صافى األصول المحلیة
صافى المطلوبات من القطاع 

١٠٫١١٢٫٥١٩٫٥٢١٫٢٢٣٫٦١٧٫٠٢٥٫١٢٥٫٢٢٥٫٨الخاص  ٤/

٤٫١٢٫٤١١٫٩١٠٫٦١٠٫٢١٠٫٦١٠٫٠٩٫٤٩٫٧إجمالى السیولة (معدل النمو الحقیقى)
معدالت اإلقراض إلى الودائع ٥/

٨٤٫٩٨٨٫٨٩٠٫٣١٠٧٫١٩١٫١٩٣٫٨٨٨٫٩٨٧٫١٨٥٫٩القطاع الحكومى
٣٨٫٨٣٨٫٢٣٨٫٦٣٨٫١٣٧٫٥٣٧٫٨٣٧٫٤٣٧٫٣٣٧٫٠القطاع غیر الحكومى
٣٦٫٨٣٨٫٤٣٨٫٧٣٨٫٣٣٨٫٨٣٧٫٨٣٨٫٨٣٨٫٦٣٨٫٢بالعملة المحلیة
٤٥٫١٣٧٫٦٣٨٫٣٣٦٫٩٣٠٫٦٣٧٫٤٢٩٫٨٣٠٫٠٢٩٫٧بالعملة األجنبیة

مؤشرات:
٤٫٨١٥٫٦٥٥٫٣٠٥٫٤٣٥٫٥٤٥٫٣٩٥٫٣٥٥٫٢١٥٫٨١مضاعف السیولة المحلیة  ٦/

١٫٤٦١٫٥٣١٫٤٦١٫٣٥١٫٣١١٫٥٢١٫٥٠١٫٤٨١٫٤٥معدل دوران النقود (وسطى)   ٧/
٢٠٫٧١٨٫٥١٤٫٧١٢٫١١٢٫٨١١٫٥١٣٫٠١٣٫٠١٢٫٩معدل الدولرة فى السیولة المحلیة ٨/

٢٣٫٥٢٠٫٧١٦٫٥١٣٫٨١٤٫٦١٣٫٠١٤٫٧١٤٫٦١٤٫٥معدل الدولرة فى الودائع ٩/
نسبة إجمالى السیولة / الناتج المحلى 

٧٤٫١٦٩٫٠٧٣٫٨٨٠٫٤٨٤٫٣٧١٫١٧٣٫٨٧٤٫٩٧٦٫٤اإلجمالى#

أغسطس-٢٢
بیان سنوى

المصادر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.

سبتمبر-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.

یولیو-٢٢

١٠/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي .

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 .

سبتمبر-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

٨٫١
٣٩٫٣

-١٫١٣
١٧٫٥ ١٨٫١

٢٤٫٧
١٦٫٠١٦٫٦

١٥٫٤ ١٨٫٥

٢١٫٦
١٫٦

١٥٫٩
٦٫٥

١٦٫٧

١٠٣٫٠

-١٫١
-٦٫٤ ٣٫٠

٢٣٫٥
١١٫٩ ١٩٫٨

١١٫٨

١١٩٫٥

-٨٫٢ -٤٫٣

٣٢٫٢٠

-٢٠

١٠

٤٠

٧٠

١٠٠

١٣٠

١٦٠

(%
)

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

معدل نمو السیولة المحلیة /2معدل نمو السیولة المحلیة المعقم  معدل التغیر السنوى فى سعر الصرف /3أشباه النقود بالعملة األجنبیة 

  الصرف سعر فى السنوى التغیر معدل



٦

ً

یونیو-٢٢مارس-٢٢دیسمبر-٢١یونیو-٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢١

ى- القطاع المالى واإلستثمارات 

إجمالى اإلستثمارات المحلیة 
١٥٫٣١٦٫٧١٨٫٠١٣٫٧١٢٫٣٣٫٧٣٫٦٤٫٠٤٫٤(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) ١/

 اإلستثمارات األجنبیة المباشرة 
٣٫٤٢٫٩٢٫٦١٫٩١٫٢٠٫١٠٫٣٠٫٨٠٫٣(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
١٧٫٣١٧٫٧١٣٫٤١١٫٥٩٫٨١٠٫٠٩٫٨٩٫٣٧٫٩(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 
٥٫٥٤٫٣٤٫٢٤٫٢٣٫٦٣٫٥٣٫٥٣٫٣٣٫٢إجمالى القروض

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

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

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

تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.

بیان ربع سنوي

المصادر: الھیئة العامة لسوق المال والبنك المركزى المصرى.

 -- بیان غیر متاح.
بیان معدل 

  تم حساب المؤشرات الربع سنویة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى للعام بأكملھ.
 صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة تشمل اإلستثمار االجنبى فى قطاع البترول.

 البیانات السنویة تعكس نھایة دیسمبر من كل عام.

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

 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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یولیو -سبتمبر ٢٠٢٢/٢١*٢٠٢١/٢٠*٢٠٢٠/١٩*٢٠١٩/١٨*٢٠١٨/١٧*
٢١/٢٠

یولیو -سبتمبر 
٢٢/٢١

یولیو -سبتمبر 
٢٣/٢٢

ك- معامالت القطاع الخارجى

(ملیون دوالر)

٧٤٬٦٢٠٧٩٬٠٤٦٧٦٬٢٨٧٧٦٬١٤٨١٠٣٬٢٧٨١٧٬٦٤٣٢٣٬٠٧٧٢٤٬٤٠١إجمالى المتحصالت الجاریة

-٢٣٬٠٥٨-٢٣٬١٩٤-٨٠٬٥٨٣٨٩٬٩٤٠٨٧٬٤٥٤٩٤٬٥٨٤١١٩٬٨٢٩١٧٬٣٦١إجمالى المدفوعات الجاریة

-٩٬١٠٢-١١٬٠٧٥-٨٬٥٥٩-٤٣٬٣٩٦-٤٢٬٠٦٠-٣٦٬٤٦٥-٣٨٬٠٣٤-٣٧٬٢٧٦المیزان التجارى

١١٬١٢٢١٣٬٠٣٧٨٬٩٧٣٥٬١١٩١١٬١٥٩٨٧٦٢٬٩٣٧٤٬٠٥٤المیزان الخدمى

-٣٬١٩٢-٤٬٠٠١-٢٬٧٨٥-١٦٬٥٥١-١٨٬٤٣٦-١١٬١٦٧-١٠٬٨٩٤-٥٬٩٦٢میزان المعامالت الجاریة

صافى تدفقات میزان المعامالت 
٢١٬٩٩٧١٠٬٨٥٧٥٬٣٧٥٢٣٬٣٧٤١١٬٨٠٦٣٬٩١٨٦٬٠٥٠٤٬٤١٧الرأسمالیة والمالیة

٣١١٥٢٣-٦٩-١٬٨٦٢١٠٬٥٤٦-٨٬٥٨٧-١٢٬٧٨٨١٠٢المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

٤٤٬٢٥٨٤٤٬٤٨١٣٨٬١٧٦٤٠٬٥٨٤٣٣٬٣٨٠٣٨٬٤٢٥٤٠٬٨٢٥٣٣٬١٩٨صافى اإلحتیاطیات الدولیة ١/
(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)٢/ 

٢٨٫٣٢٤٫٨١٩٫٩١٧٫٩٢١٫٧٤٫٢٤٫٦٥٫٠إجمالى المتحصالت الجاریة

٣٠٫٥٢٨٫٢٢٢٫٨٢٢٫٣٢٥٫١٤٫١٤٫٦٤٫٧إجمالى المدفوعات الجاریة

-١٫٩-٢٫٢-٢٫٠-٩٫١-٩٫٩-٩٫٥-١١٫٩-١٤٫١المیزان التجارى

٤٫٢٤٫١٢٫٣١٫٢٢٫٣٠٫٢٠٫٦٠٫٨المیزان الخدمى

-٠٫٧-٠٫٨-٠٫٧-٣٫٥-٤٫٣-٢٫٩-٣٫٤-٢٫٣میزان المعامالت الجاریة

٠٫٠٦٠٫١١-٠٫٠٢-٠٫٤٢٫٢-٢٫٢-٤٫٨٠٫٠٣المیزان الكلى (میزان المدفوعات)

نسبة إلى إجمالى المتحصالت الجاریة ٣/

٣٥٫٤٣١٫٤٣٦٫٨٤٤٫٤٣٦٫١٢٦٫٥٢٥٫٨٢٥٫٦الصادرات غیر البترولیة

١٨٫٢٢١٫٤١٧٫٤١٩٫٠٢٥٫٠٩٫١١٢٫٦١٥٫٢الصادرات البترولیة

٢٠٫٤٢٣٫٣٢٠٫٣١٠٫٧١٥٫٠٤٫٥١٢٫٣١٦٫٧السیاحة

٥٤٫٥٤٥٫٩٥٦٫٥٦٨٫٩٤٤٫٢٤٥٫٠٣٥٫٠٢٦٫١التحویالت الخاصة

مؤشرات أخرى (%)

٤١٤٣٤٢٤١٥٠٤٢٫٣٤٤٫٤٥٢٫٣نسبة تغطیة الصادرات للواردات السلعیة

٢٠٧٢١٤١٧٣١٤٧١٧١١٣٤٫٨١٨٩٫٩٢٠١٫٦نسبة تغطیة الصادرات للواردات الخدمیة

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

٨٫٤٨٫٠٧٫٣٦٫٩٤٫٦٧٫٨٦٫١٥٫٢

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

٣٠٫٧٢٩٫٧--٤٦٫٥٤٧٫٥٤٨٫٥٤٩٫٥--

٤/ بعدد أشھر الواردات.

٣/ بإستبعاد التحویالت الرسمیة.

ربع سنويبیان سنوي

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 .

* ***



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 ٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١

یولیو-دیسمبر 
٢٠٢١

یولیو-مارس 
٢٠٢٢

٤٦٦٦٫٢٥٥٩٦٫٠٦١٥٢٫٦٦٦٦٣٫١٧٨٤٢٫٥٢٠٠٦٫٣٤٠١٦٫٥٥٨٩٣٫٩الناتج المحلى اإلجمالى 

٥١٣٠٫١٦٠٣٤٫٥٦٥٩٤٫٤٧٢٤٥٫١٨٣٧٦٫٥٢١٣٤٫٠٤٢٦٨٫٨٦٣٠٤٫١جملة الطلب المحلى

٤٢٥٧٫١٤٩١٢٫٣٥٦١٠٫٣٦٢٣٤٫٢٧٠٤١٫٨١٨٤٨٫٤٣٦٦٤٫٧٥٣٥٤٫٤اإلستھالك النھائى

٣٨٨٦٫٥٤٥٠٤٫٦٥١٤٦٫٤٥٧٣٠٫٦٦٤٧١٫٨١٧٢٠٫٩٣٣٩٥٫٦٤٩٤٦٫٦اإلستھالك الخاص

٣٧٠٫٦٤٠٧٫٧٤٦٣٫٩٥٠٣٫٦٥٧٠٫٠١٢٧٫٥٢٦٩٫١٤٠٧٫٨اإلستھالك العام والحكومى

٨٧٣٫٠١١٢٢٫٢٩٨٤٫١١٠١٠٫٩١٣٣٤٫٧٢٨٥٫٦٦٠٤٫١٩٤٩٫٧جملة اإلنفاق على االستثمارات

-٤١٠٫٢-٢٥٢٫٣-١٢٧٫٧-٥٣٤٫٠-٥٨٢٫٠-٤٤١٫٨-٤٣٨٫٥-٤٦٣٫٩صافى الصادرات

٨٣٩٫٢٩٣١٫٤٧٦٧٫٤٧٠٣٫٧١١٨٣٫٢٢٣٦٫٤٥٣١٫٠٨٣٢٫٤ الصادرات السلعیة والخدمیة٢/

١٣٠٣٫١١٣٦٩٫٩١٢٠٩٫٢١٢٨٥٫٧١٧١٧٫٢٣٦٤٫١٧٨٣٫٣١٢٤٢٫٦الواردات السلعیة والخدمیة

٩١٫٢٨٧٫٨٩١٫٢٩٣٫٦٨٩٫٨٩٢٫١٩١٫٢٩٠٫٨اإلستھالك النھائى

١٨٫٧٢٠٫١١٦٫٠١٥٫٢١٧٫٠١٤٫٢١٥٫٠١٦٫١اإلستثمارات 
/٢
١٨٫٠١٦٫٦١٢٫٥١٠٫٦١٥٫١١١٫٨١٣٫٢١٤٫١ الصادرات السلعیة والخدمیة 

٢٧٫٩٢٤٫٥١٩٫٧١٩٫٣٢١٫٩١٨٫١١٩٫٥٢١٫١الواردات السلعیة والخدمیة

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

(ملیار جنیھ) 

مالحظات (نسبة للناتج المحلى اإلجمالى)

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.
# بیان معدل. 

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

٢/ تشمل حصة الشریك األجنبى فى قطاع البترول.

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
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٤٫٩
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٠
٢
٤
٦
٨
١٠

-١٢٫٠
-٨٫٠
-٤٫٠
٠٫٠
٤٫٠
٨٫٠
١٢٫٠
١٦٫٠
٢٠٫٠
٢٤٫٠

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦

٢٠١٨/١٧

٢٠١٩/١٨

*٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

٢٠٢٢/٢١

٢٠١٥/١٤

٢٠١٦/١٥

٢٠١٧/١٦

٢٠١٨/١٧

٢٠١٩/١٨

*٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

(%
)

/١الحقیقى اإلجمالى المحلى الناتج نمو معدالت تطور) ٦( شكل

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

)المحور األیمن(

٢٠٢٢/٢١



٢١

یولیو-سبتمبر ٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠٢١

یولیو-دیسمبر 
٢٠٢١

یولیو-مارس 
٢٠٢٢

٤٬٥٦٣٬٦٥٤٥٬٤٤٤٬٠٣٠٥٬٨٧٩٬٦٣٢٦٬٣٣٦٬٧٣٣٧٬٤٥٧٬١٢٢١٬٨٩٠٬٥٤٥٣٬٨١١٬٩٤٥٥٬٥٨٨٬٣٤٤إجمالى الناتج المحلى 

(٢٦٫٧)(١٩٫٣)(٨٫٠)(٧٫٨)(١٧٫٧)(١٧٫٣)(١٦٫٣)(١٦٫٢)

٢٬١٥٣٬٩٢٤٢٬٦٠٣٬٤٠٢٢٬٦٧٨٬٦١٢٢٬٨٤٠٬١١٨٣٬٤٢٣٬٨١٥٨٧٧٬٨٠٨١٬٧٤٥٬٩٣٢٢٬٥٩٥٬٢١٤إجمالى القطاع السلعى

(٢٩٫٨)(٢٠٫٩)(٢٫٩)(٦٫٠)(٢٠٫٦)(١٩٫٧)(١٨٫٣)(١٨٫٥)
٥٠٥٬٣٦١٥٩٨٬٦١٢٦٨٧٬٠٥٠٧٦٢٬٠٥٤٨٥٨٬٤٢١٢٧٢٬٨٧٢٤٧١٬٦٠١٦٦٤٬٦٠٩الزراعة و الغابات و الصید

٤٨٢٬٨٣١٦١٨٬٤٥٢٤٢٢٬٠٧٢٤١١٬٢٦١٥٦٥٬٥٦٢١٢٤٬٢٢٤٢٥٢٬٢٧٩٤٠١٬٥٨٨اإلستخراجات: 
١٩٨٬٦٦٧٢٤٢٬٨٣٠١٧١٬٣٧٢١٦٢٬٧٠٧٢٥٣٬٨٣٦٤٦٬٧٦٤٩٧٬٧٣٦١٦٨٬٥٣٢البترول

٢٢٢٬٥٠٣٣٠٣٬٠١٩١٦٨٬٧٢٨١٥٧٬٠٢٦٢٠٨٬١٧٨٥٣٬٧٧١١٠٣٬٩٧٢١٥٦٬٧٩٠الغاز الطبیعى                  
(٦٠٫٤)(١١٨٫٤)(٢٤٫٢)-(٤٨٫٢)-(٢٣٫٤)(٦٥٫٥)(٤٠٫٥)(٢٩٫٣)

٦١٬٦٦٢٧٢٬٦٠٣٨١٬٩٧٣٩١٬٥٢٨١٠٣٬٥٤٩٢٣٬٦٨٨٥٠٬٥٧١٧٦٬٢٦٦استخراجات أخرى                

٧٦٢٬٩٦٥٨٩٤٬٧٠٥١٬٠٠٧٬٨٢٤١٬٠٣١٬٨٠٠١٬٢٥٢٬٤٨٩٣١٠٬٤٢٠٦٥٢٬٥٢٩٩٧٣٬٤٦٠الصناعات التحویلیة:

١٤٨٬٧٥٨١٦٦٬٨٣٢٢١١٬٥٧٧٢٢٠٬٠٢٢٢٦٣٬١٩١٤٣٬٥٧٦١٣٤٬٨٢٦٢١٣٬٥٠٠تكریر البترول

٦١٤٬٢٠٧٧٢٧٬٨٧٣٧٩٦٬٢٤٧٨١١٬٧٧٨٩٨٩٬٢٩٨٢٦٦٬٨٤٣٥١٧٬٧٠٣٧٥٩٬٩٦٠تحویلیة أخرى                        

٨٨٬٠٥٨١٠٣٬٠٤٢١٠٨٬٧١٦١١٨٬٣١١١٣٧٬٤٤٤٣٤٬١٣٦٦٤٬٨٠٤١٠١٬٩٠٣الكھرباء                                                     

٢٧٬٥١٢٣٠٬٢٥٩٣٢٬٨٥٨٣٥٬٤٩٤٤١٬٠٠١١٠٬٤١٥٢١٬٦٩٠٣١٬١٦٢المیاه

٢٨٧٬١٩٧٣٥٨٬٣٣٢٤٢٠٬٠٩٢٤٨١٬١٩٧٥٦٨٬٨٩٨١٢٥٬٧٤٢٢٨٣٬٠٢٩٤٢٢٬٤٩٢التشیید والبناء
(٢٦٫٩)(٥٨٫٤)(٤٦٫٣)(٣٤٫٣)(٣٥٫٤)(١٨٫٩)(١٧٫٦)(١٧٫٢)

١٬٣١٣٬٨٨٠١٬٥٦٢٬٨٦٢١٬٧٣٠٬٦٩٥١٬٨٧٥٬٢٣٨٢٬١٩٨٬٧٧٦٥٥٨٬٣٨٠١٬١٦٨٬٠١٣١٬٦٥١٬٧٠٦إجمالى الخدمات اإلنتاجیة
(٢٨٫٣)(١٩٫٠)(١٠٫٧)(٨٫٤)(١٧٫٣)(١٨٫١)(١٧٫٠)(١٦٫٥)

٢١٤٬٨٥٨٢٥٦٬٦٥٩٣٠٠٬٢٣٩٣٣٤٬٥٤٦٣٨٥٬٣٨٨١٠٣٬٣٤٨١٩٨٬٥٠٤٢٨١٬٢٩٧النقل والتخزین
٨٧٬٥٩٣١٠٤٬٤٤٢١٢٤٬٠١٠١٤٧٬٩٥٣١٧٨٬٣٢٧٤٢٬٣٨٦٨٩٬٨٦١١٣٤٬٧٠٦اإلتصاالت
٩٧٬٠٣٧١٠٠٬٩٣٧٩١٬٩٦٩٩٢٬٧٧٣١١٤٬٦٢٦٢٥٬٥٢٤٥١٬٤٦٦٧٩٬٠٤٧قناة السویس

(٢٦٫٥)(٤٫٠)(٨٫٩)-(٠٫٩)(٢٣٫٦)(١٨٫٩)(١٣٫١)(١٨٫٥)

٦٠١٬٤٨٨٧١٦٬٣٣٩٨٢١٬٢٨٤٩١٣٬١٩٠١٬٠٤٠٬١٢٠٢٦٩٬٦٢٥٥٨١٬٩٣٩٧٩٦٬٩٢٤تجارة الجملة و التجزئة
١٦٦٬٢٩٠١٩٤٬٥٨٠٢١١٬٠٠٧٢٢٨٬٢٣٦٢٥٤٬١٣٢٦٧٬٢٧٤١٣٥٬٠٠١١٩٩٬٧٦١الوساطة المالیة و األنشطة المساعدة

٣٢٬٩٩٦٣٨٬٤٦٥٤١٬٥٨٨٤٤٬٥٧٨٤٩٬٨٢٨١٢٬٣٠٩٢٣٬٥٠٩٣٥٬٩٣٦التأمین و التأمینات اإلجتماعیة

١١٣٬٦١٧١٥١٬٤٣٩١٤٠٬٥٩٧١١٣٬٩٦٢١٧٦٬٣٥٥٣٧٬٩١٣٨٧٬٧٣٤١٢٤٬٠٣٥المطاعم والفنادق

(٦٢٫٦)(٣٣٫٣)(٧٫٢)-(١٨٫٩)-(٥٤٫٧)(١٩١٫٨)(١٠٨٫٧)(٧٤٫١)

١٬٠٩٥٬٨٥١١٬٢٧٧٬٧٦٦١٬٤٧٠٬٣٢٥١٬٦٢١٬٣٧٧١٬٨٣٤٬٥٣١٤٥٤٬٣٥٧٨٩٨٬٠٠٠١٬٣٤١٬٤٢٣إجمالى الخدمات اإلجتماعیة

(١٩٫١)(١٦٫٦)(١٥٫١)(١٠٫٣)(١٣٫١)(١١٫٩)(١١٫٩)(١١٫٧)

٤٧٨٬٦٤٢٥٦٩٬٤١٢٦٥٩٬٤٥٥٧٢٥٬٧٨٠٨١٥٬٠٨٦٢٠٦٬٣٨٩٣٩٨٬٧٠٥٥٩١٬٨٤٣األنشطة العقاریة

٣١٩٬٤٧١٣٥٥٬٤٣٤٤٠٣٬٥١٠٤٣٧٬٤١٧٤٨٨٬٤٦٥١١٧٬٤٨٩٢٣٨٬٠٥٣٣٥٥٬٠٨٢الحكومة العامة 

٩٥٬٧٢٩١١٣٬٢٠١١٢٩٬٣٣٨١٤٤٬٥٣١١٦٩٬٩٨٤٣٩٬٩٥٩٨٣٬٢٧٧١٢٦٬٨٥١خدمات التعلیم

١١٢٬٤٣٤١٣٣٬٣٢٥١٥٤٬٢١٢١٧٢٬٨٧٩٢٠١٬٣٤٤٥٠٬١١٦٩٩٬٧٦٣١٤٩٬٢٧٩الصحة
٨٩٬٥٧٥١٠٦٬٣٩٤١٢٣٬٨١٠١٤٠٬٧٧٠١٥٩٬٦٥٣٤٠٬٤٠٥٧٨٬٢٠٢١١٨٬٣٦٨الخدمات األخرى ١/

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

(أسعار جاریة) # 
(ملیون جنیھ)

١/ یشمل المعلومات.

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

# بیان  معدل.
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إجمالي الصحةالتعلیمالعقاراتاالتصاالتالتشیید والبناءالكھرباءتكریر البترولالبترولالزراعةاألعوام
اإلستثمارات العامة

٢٠٢٢/٢٠٢١٣٧٬٨١٩٣٧٬٦٧١١٠٬١٨٣٦٢٬٠٨٤٣٤٬٩١٦٢٦٬٩٤٣٢٤٬٩٢٨٥٨٬٨٣٠٣٧٬٣٧٠٨٥٠٬٣٠٩

٢٠٢١/٢٠٢٠٢٩٬١٠٢١١٦٬٣٩٦٣٬٧٣١٣٣٬١٦٢٤٢٬٦٩٦٢٣٬٢٨٤١٨٬٤٧٢٣٩٬٨٠٧٢٤٬٩٣٢٦٣٣٬١٥٧

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٨٬٧٣٩٣٤٬٨٠٠٢٬٥٦١٧٥٬١٨٢٢٩٬٦٤٩١٣٬٤٧٥٢٣٬٥١٧٣٢٬٤٠٦١٦٬٩٣٣٥٣٥٬٧٦٥

٢٠١٩/٢٠١٨٣١٬٤٣١٦٦٬٥٤٠٣٬٧٢٨٧٣٬٠٨٥٣٣٬٦٩٣١٣٬٢٨٧٢١٬١٥٤٢١٬٢٤٤١٢٬٠٩٤٥٢٩٬٩٣٢

٢٠١٨/٢٠١٧٣٢٬٣٩٦١٧٬٥٢٥١٬٨٦٧١١٠٬٧٧٢٣٣٬٦٠٠٧٬٧٢٢٢٢٬٥٤٧١٧٬٢٢٨٧٬٥٤٣٤٩٥٬٢٠٩

٢٠١٧/٢٠١٦٦٬٠٤٥٦٬٨٥٣١٬٤٣٠١٢٤٬٥٤١١٬٤٧٤٤٬٨٢٧٢٤٬٤٩٥١٢٬٧٠٣٨٬٨٦٤٣١٢٬٠٣٦

٢٠١٦/٢٠١٥٥٬٠٣٩٢٩٬٦١٤٧٢٤١٧٬٠٥٥٤٬٦٣٠٩٤٤٧٬٨٨٢٦٬٤١٩٣٬٤٥٥١٨١٬٤٢٢

٢٠١٥/٢٠١٤٥٬٢١٣٢١٬٠٨٧٦٤٩١٣٬٢٧٩١٬١١١٩٠٢٧٬٣٩٠٨٬٢١٩٣٬٤٠٠١٤٧٬٧٩٣

٢٠١٤/٢٠١٣٤٬١٤٦٢١٬٦٨٦٩٠٥١٢٬١٤٠٨١١٧٤٨٦٬١٠١٦٬٥٥١٣٬٦٨٨١١٠٬٤٧٤

٢٠١٣/٢٠١٢٢٬٩٥٠٢٣٬٠٧٣٦٠٨١٥٬٦٦٣٨٦٧٩٣٢٦٢٧٤٬٨٨٩٢٬٧٤٠٩٥٬٩٠٠

٢٠١٢/٢٠١١٢٬٦٧٣٤٬٥٣٧٢٩٧١٨٬٤٠١٨١٠١٬٠٢٤١٬١٤٥٤٬٥١٣٢٬٨٩٧٩٢٬٥٤٦

٢٠١١/٢٠١٠٣٬٢٧٦٢٬٧٤٦٢٧٨١٦٬٨٨٠٩٦٣١٬٦٤٨١٬٧٤٤٤٬٦٢٧٣٬٢٠٧٨٧٬٣٩٠

٢٠١٠/٢٠٠٩٢٬٨٧٨١٧٬٣٥٢٣١٥١٥٬٨٦٣١٬٠٦٣٢٬١٩٥١٬٨٧٠٤٬٦٠٧٣٬٦٦٠١٠٥٬٠٨٩

٢٠٠٩/٢٠٠٨٢٬٧٤٣١٠٬٨٠٩١٬٠٨٠١٥٬٥٧٥٩٣٧٢٬١٤٢٦٩٠٤٬٣٥٨٣٬٢١٦١٠١٬٦٦١

٢٠٠٨/٢٠٠٧٢٬٨٥٠٥٬٠٠٩١٬٤٤٦١٠٬٧٢٥٦٦٠١٬٥٦٦١٩٨٣٬٥٣٢٢٬٩٠٤٧٠٬٤٥٥

٢٠٠٧/٢٠٠٦٢٬٤٣٤٤٬٣٩١٥٠١٧٬٦٢١٤٧٨٨٠٤٨٥٢٬٨١٠١٬٧٥٣٥٨٬٠٤٢

٢٠٠٦/٢٠٠٥٢٬٨٠٠٦٬١٦٩٣٬٥٩٥٧٬٩٤١٤٢١٢٬٢٦٠١٥٦٢٬٧٠٥١٬٨٩٥٤٩٬٤١٦

٢٠٠٥/٢٠٠٤٣٬١٧٠٣٬٧٧٢٣٬٠٩٨٧٬٩٥١٣٥٤٢٬٠٢٦١٣٦٢٬٩٧٨٢٬٤٢٤٥٠٬٠٣٩

٢٠٠٤/٢٠٠٣٣٬٥٥٩٣٠٢١٬٠٠٠٧٬١٤٩٢٨٩٢٬٣٩٦١٣٨٣٬٤٠٠٢٬٠٢٠٤٢٬٤٥٦

٢٠٠٣/٢٠٠٢٣٬٢٢٠٤٦٩٥٦٣٬٢٤٥٤٨٧١٬٥٦٦١١٤٣٬٦٨٤١٬٥٤٠٣٤٬٤٥٧

جدول (٣): إجمالى اإلستثمارات العامة (قطاعات مختارة)
یولیو-یونیو ٢٠٢٢/٢٠٢١

(ملیون جنیھ)

المصدر: وزارة التخطیط والمتابعة واالصالح اإلدارى.
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إجمالى 
الجمھوریة

 --٧٫٣٨٫٠٦٫٣١٩٫٩٢٥٫٨٢٦٫٥٣١٫٢-٧٫٢٦٫٨٢٫٧٤٫٠٤٫٣٤٫٨٣٫٦٠٫٨ینایر

٤٫٥٤٫٩٣٫٦٦٫٣٨٫٨١٠٫٠٧٫٢٢٤٫٣-٥٫٣٤٫٩١٫٩٢٫٤فبرایر

٤٫٥٤٫٨٣٫٧١٨٫٣١٠٫٥١٢٫١١٠٫١٣٣٫٦-٥٫١٤٫٦١٫٩١٢٫١مارس

٤٫١٤٫٤٣٫٣٢٦٫٤١٣٫١١٤٫٩١١٫٩٣١٫٧-٥٫٩٥٫٩٢٫٥١٨٫٨ابریل

٤٫٨٤٫٩٣٫٤٢٢٫٩١٣٫٥١٥٫٣١٣٫٣٣٢٫٤-٤٫٧٥٫٠١٫٥١٥٫٢مایو

٤٫٩٥٫٣٣٫٩١٨٫٤١٣٫٢١٤٫٧١٤٫٦٣٢٫٣-٥٫٦٦٫٠١٫٠٧٫١یونیو

٥٫٤٦٫١٤٫٦١٧٫١١٣٫٦١٤٫٦١٥٫٦-٤٫٢٤٫٦٠٫٧٧٫٥یولیو

٥٫٧٦٫٤٤٫٥١٥٫٢١٤٫٦١٥٫٣١٦٫٧-٣٫٤٣٫٦٠٫٨٤٫٥أغسطس

٦٫٦٨٫٠٤٫٨١٩٫٠١٥٫٠١٥٫٣١٨٫٠-٣٫٧٣٫٣٣٫٣٦٫٩سبتمبر

٦٫٣٧٫٣٥٫٢٢٤٫٨١٦٫٢١٦٫٣١٩٫٠-٤٫٥٤٫٦٣٫٩٤٫٨أكتوبر

٥٫٦٦٫٢٥٫٨٢٤٫١١٨٫٧١٩٫٢٢١٫٥-٥٫٧٦٫٣٤٫٠٤٫٣نوفمبر

٥٫٩٦٫٥٦٫٠١٨٫٥٢١٫٣٢١٫٩٢٤٫٤-٥٫٤٦٫٠٣٫٨٣٫٨دیسمبر

٢٠٢٣
الرقم القیاسى ألسعار 

معدل المستھلكین
التضخم 
األساسى

الرقم 
القیاسى 
ألسعار 
المنتجین

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

  ٢٠١٨ - ٢٠٢٢

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 
المنتجین

٢٠٢٠

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

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 .

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.

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).

١٢٫٨%
١٤٫٠%

٣٣٫٠%
٣٢٫٣%

٢٢٫٩%

١٨٫٧%

٢٥٫٨ %٢٥٫٨%

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%

٣١٫٢%

-٢٠%

-١٠%

٠%

١٠%

٢٠%

٣٠%

٤٠%

تطور معدالت التضخم السنویة) :  7(شكل 
)2023ینایر  -2003ینایر ( 

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

تغیر  فى السلسلة

  



١٨

ابریل- یونیو 
٢٠٢١

اكتوبر- دیسمبر 
٢٠٢١

ینایر- مارس 
٢٠٢٢

ابریل- یونیو 
ینایر-٢٣دیسمبر-٢٢نوفمبر-٢٢أكتوبر-٢٠٢٢٢٢

٤٫٦٥٫٩٨٫٩١٣٫٣١٦٫٢١٨٫٧٢١٫٣٢٥٫٨معدل التضخم ألسعار المستھلكین 

٩٫٤١٦٫٦٢٤٫٤٢٣٫٨٢٩٫٩٣٧٫٢٤٨٫٠ --الطعام والشراب

٤٫٧٣٫٣٢٫٦٤٫٤١٤٫٠١٤٫٢١٤٫٦١٤٫٥المشروبات الكحولیة والدخان

٣٫٠١٫٥٤٫١٧٫٩١٥٫٤١٥٫١١٦٫٥١٨٫٢المالبس واالقمشة و أغطیة القدم

المسكن والمیاه و الكھرباء و 
٤٫١٣٫٧٤٫٥٦٫٩٦٫٤٦٫٥٦٫٥٦٫٦الوقود

االثاث و المعدات المنزلیة و 
٢٫٨٢٫٢٤٫٢٩٫٨٢١٫٠٢٣٫٣٢٦٫٥٣٠٫٢الصیانة

٤٫٧٢٫٣٢٫٩٣٫٩٨٫١١١٫٢١٢٫٣١٤٫١الرعایة الصحیة

٦٫٩٤٫٥٥٫٦٦٫٢١٧٫٤١٧٫٩١٨٫٠١٨٫٩النقل والمواصالت

٠٫٠٠٫٥٠٫٨٠٫٨١٫٠٠٫٦٠٫٧٠٫٨االتصاالت السلكیة والال سلكیة

٥٫٥١٤٫٨١٩٫٢٢٩٫٧٢٧٫٥٢٩٫٠٢٤٫٩٢٧٫٥الثقافة والترفیھ

٢٠٫٠١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١١٫٣١١٫٣١١٫٣١١٫٣التعلیم

٤٫٩٢٫٦٦٫١١٥٫٥٢٨٫٤٣٠٫٩٣٣٫٢٤٢٫٢المطاعم و الفنادق

٧٫٣٢٫٩٤٫٥٩٫٠١٥٫٠١٦٫٨١٨٫٧٢٢٫٩خدمات متنوعة

المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

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

بیان شھري ٣/بیان ربع سنوي ٢/

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.

/٤/٤



۹١

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢ابریل-یونیو ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣٢٫٣%٣٢٫٤%٣١٫٧%٣٢٫١%معدل التضخم ألسعار المنتجین
٢٨٫٩%٢٩٫٤%٣٠٫٧%٢٩٫٧%الزراعة وإستغالل الغابات وصید األسماك

٢٨٫٦%٢٩٫٤%٣٠٫٩%٢٩٫٦%المحاصیل ومنتجات الصید وأنشطة الخدمات ذات الصلة
٣٣٫٢%٢٩٫٤%٢٧٫٩%٣٠٫٢%صید االسماك وتربیة األحیاء المائیة

٦٢٫١%٦٤٫١%٦١٫٥%٦٢٫٦%التعدین وإستغالل المحاجر
٦٢٫٢%٦٤٫٥%٦١٫٨%٦٢٫٨%إستخراج البترول الخام والغاز الطبیعى

٤٢٫٢%١٠٫٠%٢٠٫٥%٢٤٫٢%التعدین وإستغالل المحاجر األخرى
١٨٫١%١٨٫٣%١٩٫١%١٨٫٥%الصناعات التحویلیة

١٩٫٧%١٥٫٠%١٤٫٨%١٦٫٥%صناعة المنتجات الغذائیة
٦٫٦%٦٫٦%٦٫٦%٦٫٦%صناعة المشروبات

١٢٫٣%١٢٫٣%١٢٫٣%١٢٫٣%صناعة منتجات التبغ
١٣٫٩%١٣٫٩%١٣٫٩%١٣٫٩%صناعة الغزل و النسیج

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

٣٤٫٦%٣٣٫١%٤٩٫٥%٣٩٫١%صناعة الخشب ومنتجاتھ
١٥٫٠%١٥٫١%١٥٫٠%١٥٫٠%صناعة الورق ومنتجاتھ

٣٢٫٨%٣٢٫٨%٣٢٫٨%٣٢٫٨%الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة
٧٫٦%٧٫٧%٧٫٠%٧٫٤%صناعة فحم الكوك و المنتجات النفطیة

٤٩٫٧%٤٩٫٣%٤٧٫٥%٤٨٫٨%صناعة المواد والمنتجات الكیماویة
صناعة المستحضرات الصیدالنیة والكیمائیة والدوائیة 

١٧٫٠%١٧٫٠%١٧٫٠%١٧٫٠%ومنتجات النباتات الطبیة
٣٥٫٧%٣٥٫٧%٣٥٫٧%٣٥٫٧%صناعة منتجات المطاط واللدائن

٢٦٫٤%٢٧٫٧%٢٩٫٠%٢٧٫٧%صناعة منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
٢٦٫١%٣٣٫٤%٤٦٫٥%٣٥٫٣%صناعة الفلزات القاعدیة

٢٢٫٥%٢٤٫٥%٣٠٫٩%٢٦٫٠%صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكینات و المعدات
صناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونیة 

٥٫٩%٥٫٩%٥٫٠%٥٫٦%والبصریةومكوناتھاوصناعة األجھزة الطبیة
٣٧٫٢%٣٨٫٦%٢١٫٢%٣٢٫٣%صناعة األجھزة الكھربائیة

٢٧٫٣%٢٨٫٢%٢٢٫٨%٢٦٫١%صناعة اآلالت والمعدات الغیر مصنفة فى موضع آخر
٦٫٩%٦٫٨%٦٫٩%٦٫٩%صناعة المركبات ذات المحركات

٠٫٧%٠٫٧%٠٫٧%٠٫٧%صناعة معدات النقل األخرى
١١٫٧%١١٫٧%١١٫٧%١١٫٧%صناعة األثاث والمنتجات الخشبیة

٥٫٨%٦٫٥%٦٫٢%٦٫٢%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%١٢٫٤%٠٫٠%٨٫٣%النفایات

١٦٫٨%١٦٫٨%٠٫٠%١١٫٢%تجمیع وتنقیة وتوزیع المیام
٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%جمع ومعالجة وتدویر المخلفات والنفایات

٣٫٥%٣٫٥%٣٫٥%٣٫٥%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%٥٫١%٥٫١%النقل الجوى

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

٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%أنشطة اإلقامة
١٢٫٨%١٢٫٨%١٢٫٨%١٢٫٨%أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات

١٩٫٢%١٩٫٣%١٢٫٨%١٧٫١%أنشطة المعلومات واإلتصاالت

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 . 

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.



٢٠  

  

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢ابریل-یونیو ٢٠٢٢/٢٠٢١

٪٣٢٫٣٪٣٢٫٤٪٣١٫٧٪٣٢٫١معدل التضخم ألسعار المنتجین

٪٦٢٫١٪٦٤٫٤٪٦١٫٧٪٦٢٫٧مواد الوقود

٪٣٤٫٨٪٣٥٫٨٪٣٩٫٤٪٣٦٫٧المواد الخام

٪١٨٫٨٪٢٠٫٣٪٢١٫٩٪٢٠٫٣السلع الوسیطة

٪٢٢٫٣٪٢٠٫٩٪٢١٫٠٪٢١٫٤السلع اإلستھالكیة غیر المعمرة

٪٢١٫٧٪٢١٫٨٪١٩٫٥٪٢١٫٠السلع اإلستھالكیة  المعمرة

٪١٠٫٨٪١١٫٣٪١٠٫٧٪١٠٫٩السلع اإلستثماریة

یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢ابریل-یونیو ٢٠٢٢/٢٠٢١

٪٣٢٫٣٪٣٢٫٤٪٣١٫٧٪٣٢٫١معدل التضخم ألسعار المنتجین

٪١٫٠٪١٫٠٪١٫٠٪١٫٠القطن

٪٢٨٫٤٪٢٦٫٧٪٢٨٫٨٪٢٨٫٠المواد الخام

٪٢٨٫٦٪٢٤٫٢٪٢٥٫٣٪٢٦٫٠السلع النصف مصنعة

٪٢٤٫٦٪٢٥٫٩٪٢٧٫٢٪٢٥٫٩السلع تامة الصنع

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/

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.

  



.

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
٢٠٫١٩٧٢٢٫٨١٣١٩٫٨٦٠٠٫٩٨٣١٫١٢٩أكتوبر-٢٢
٢٢٫٣٨٥٢٨٫٧١٧٢٤٫٩٥٥١٫٠٢٢١٫١٧٦نوفمبر-٢٢
٢٤٫٦٢٤٣٠٫٠٢٩٢٦٫١١٤١٫٠٥٩١٫٢١٧دیسمبر-٢٢
٢٨٫٧١٤٣٥٫٠٧٩٣٠٫٩٠٤١٫٠٧٨١٫٢٢٤ینایر-٢٣

جدول (٩): تطور أسعار الصرف
(دوالر أمریكى / وحدة من العملة)(جنیھ مصرى / وحدة من العملة) ١/

السوق العالمى السوق المحلى 

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

٢/ متوسط میالدى.

المصدر: البنك المركزى المصرى و رویترز.

١/ متوسط میالدى.

٢/ سعر صرف الدوالر األمریكي المبین اعاله یعكس متوسط سعر الصرف حتى ٢٠٠٧/٧/٢٩.

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.

٥٫٢٦٫٢
٧٫٢٨٫٢
٩٫٢١٠٫٢
١١٫٢١٢٫٢١٣٫٢١٤٫٢١٥٫٢١٦٫٢١٧٫٢١٨٫٢١٩٫٢٢٠٫٢٢١٫٢٢٢٫٢٢٣٫٢٢٤٫٢٢٥٫٢٢٦٫٢٢٧٫٢٢٨٫٢٢٩٫٢
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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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القسم الرابع
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 

هيكل المصروفات العامة-------------------------------------------------------------- 31-32 جدول )14(         
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ً

ً ً

ً ً

ً ً

ً

ً

٢٠٢٢/٢٠٢١١٠/٢٠٢٣/٢٠٢٢  ٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠  

موازنةفعلىفعلىفعلىفعلى

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

قطاع
الموازنة

٩٤١٬٩١٠٩٧٥٬٤٢٩١٬١٠٨٬٦٢٥١٬٣٢٥٬٥٧١١٬٥١٧٬٨٥٤إجمالى اإلیرادات

٧٣٦٬١٢١٧٣٩٬٦٣٢٨٣٣٬٩٩٣٩٩٠٬١٣٨١٬١٦٨٬٧٩٥اإلیرادات الضریبیة

٢٬٦٠٩٥٬٢٦٣٢٬٩٥٥٢٬٨٨٩٩١٢المنح

٢٠٣٬١٨١٢٣٠٬٥٣٤٢٧١٬٦٧٨٣٣٢٬٥٤٤٣٤٨٬١٤٧إیرادات أخرى

١٬٣٦٩٬٨٧٠١٬٤٣٤٬٧٢٣١٬٥٧٨٬٧٧٤١٬٨١٢٬٠٧٤٢٬٠٧٠٬٨٧٢إجمالى المصروفات 

٢٦٦٬٠٩١٢٨٨٬٧٧٣٣١٨٬٨٠٦٣٥٨٬١٨٤٤٠٠٬٠٠٠األجور و تعویضات العاملین

٦٢٬٣٦٥٦٩٬٨٧١٨١٬٤٦٢٩٥٬٥٧٨١٢٥٬٦٠٠شراء السلع والخدمات

٥٣٣٬٠٤٥٥٦٨٬٤٢١٥٦٥٬٤٩٧٥٨٤٬٨١٩٦٩٠٬١٥٠الفوائد

٢٨٧٬٤٦١٢٢٩٬٢١٤٢٦٣٬٨٨٦٣٤١٬٨٥٤٣٥٥٬٩٩٤الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة

٧٧٬٥٦٥٨٦٬٨٠٣٩٩٬٧٥١١١٣٬٤١٧١٢٢٬٧٠٠المصروفات أالخرى

١٤٣٬٣٤٢١٩١٬٦٤٢٢٤٩٬٣٧٢٣١٨٬٢٢٣٣٧٦٬٤٢٩شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)

٥٥٣٬٠١٨-٤٨٦٬٥٠٣-٤٧٠٬١٤٩-٤٥٩٬٢٩٤-٤٢٧٬٩٦٠-المیزان النقدى٣/

١٬٧٠٥٥٬١٣٣-١٬٩٩١٣٬٤٨١٢٬١٩٦صافى حیازة األصول المالیة

٥٥٨٬١٥٠-٤٨٤٬٧٩٨-٤٧٢٬٣٤٥-٤٦٢٬٧٧٥-٤٢٩٬٩٥١-المیزان الكلى

مالحظات

/٤
٦٫١-٦٫١-٦٫٨-٧٫٤-٧٫٥-المیزان الكلى / الناتج المحلى (%) 

/٤
١٫٨١٫٧١٫٣١٫٣١٫٥المیزان األولى / الناتج المحلى (%)

/٤
١٦٫٥١٥٫٥١٦٫٠١٦٫٧١٦٫٧إجمالى اإلیرادات / الناتج المحلى (%) 

٢٣٫٩٢٢٫٨٢٢٫٨٢٢٫٨٢٢٫٨إجمالى المصروفات / الناتج المحلى (%)٤/

/٤

/٤
/٥

 /٦
/٧
/٨
/٩

/١٠

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

٣/ جدیر بالذكر إنھ جارى إستصدار قانون بزیادة إعتمادات الفوائد فى موازنة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بقیمة ٢ ملیار جنیھ لمواجھة الزیادة فى أعباء الفوائد المحلیة عما كان مقدراً بالموازنة األصلیة.
٣/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

تم مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي.
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. 

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)

المصدر: وزارة المالیة

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٢.

ترجع الزیادة فى المنح فى األساس نتیجة لتلقى منح رأسمالیة من دولة اإلمارات لتمویل االستثمارات خالل العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.
 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٠.

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

/١/١/١ /١/١



ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

٢٦

٢٠٢٣/٢٠٢٢
٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠١٩/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٧موازنة

یولیو-دیسمبریولیو-دیسمبر
١٬٥١٧٬٨٥٤٨٢١٬١٣٤٩٤١٬٩١٠٩٧٥٬٤٢٩١٬١٠٨٬٦٢٥١٬٣٢٥٬٥٧١٤٩٩٬٦٣٩٥٧٢٬٥٥٣إجمالى اإلیرادات 

١٬١٦٨٬٧٩٥٦٢٩٬٣٠٢٧٣٦٬١٢١٧٣٩٬٦٣٢٨٣٣٬٩٩٣٩٩٠٬١٣٨٣٨٦٬٨٥١٤٦١٬٧٦٤اإلیرادات الضریبیة
٤٢٨٬٧٨٩٢٠٧٬٢٣٠٢٥٠٬٠٨٠٢٨٦٬٩٠٧٣٢١٬٢٤٦٣٨٥٬٤٩٩١١٩٬٨٨٢١٤٤٬١٦٣الضریبة على الدخل

١١٤٬٤٥٩٥١٬٤١٠٥٨٬٩٠٧٥٩٬٥٩٦٧٢٬٤٠٤٨٩٬٧٧٧٥٠٬٦٣٧٦٥٬٩١٧الضرائب على الممتلكات
٥٤٠٬٩٨٣٢٩٤٬٢٥٧٣٥٠٬٥٧٦٣٢٩٬٩٧٩٣٨٤٬٩١٣٤٥٣٬٩٤٤١٩٥٬٧٦٣٢٢٨٬٠١٩ضریبة القیمة المضافة

٤٦٬٠١٤٣٧٬٩٠٨٤٢٬٠٢٠٣٢٬٥٧٢٣٦٬١٣٠٤٣٬٢٩٧٢٠٬٥٦٩٢٣٬٥٩٦الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك)
----٣٨٬٥٥٠٣٨٬٤٩٧٣٤٬٥٣٨٣٠٬٥٧٩١٩٬٣٠٠١٧٬٦٢١ضرائب أخرى

٣٤٩٬٠٥٩١٩١٬٨٣٣٢٠٥٬٧٩٠٢٣٥٬٧٩٦٢٧٤٬٦٣٣٣٣٥٬٤٣٣١١٢٬٧٨٨١١٠٬٧٨٩اإلیرادات غیر الضریبیة
٩١٢٣٬١٩٤٢٬٦٠٩٥٬٢٦٣٢٬٩٥٥٢٬٨٨٩٥٨٫٠٢٬١٣١المنح

٤٣٣١٬٠٠٦١٬١٠٠١٬٠٠٧٨١٩١٨٠٢٠٫٨٣٤٫١      من حكومات أجنبیھ
٤٥٠٩٠٨٧٤٧٧٩٨٨٢٤١٬٦٨٨٢٨٫٩٨٦٫٦      من منظمات دولیة
٢٩١٬٢٨٠٧٦١٣٬٤٥٧١٬٣١٣١٬٠٢١٨٫٣٢٬٠١٠      من جھات حكومیة

٣٤٨٬١٤٧١٨٨٬٦٣٩٢٠٣٬١٨١٢٣٠٬٥٣٤٢٧١٬٦٧٨٣٣٢٬٥٤٤١١٢٬٧٣٠١٠٨٬٦٥٩إیرادات أخرى
١٠٥٬٦٧٤٦٩٬١١٦٧٠٬٣٥٤٦٥٬٥١٩٧٩٬٦٦٩٩١٬٤٣٤٣٨٬٨٧١٣٢٬٩٣٤عوائد الملكیة

٧٨٬٩٦٨٥١٬٤٣٣٥٣٬٥٦٥٥٨٬٨٠٩٥٧٬٧٣٠٧٥٬٢٩١٣٣٬٤٦٥٤٢٬٤٢٧حصیلة بیع السلع والخدمات
٢٬٠٢١١٬٠١٢١٬٥٢٧٢٬٠٨١١٬٧٠١١٬٨٦٨٦٧٦٩٠٧تعویضات وغرامات

١٬٤٦٩٢٬١٤٣٢٬٣١٦٢٬٢٦٢٥٬٩٥٨١٬٣١٢٤٥٦٣٦١تحویالت اختیاریة
١٦٠٬٠١٥٦٤٬٩٣٥٧٥٬٤١٩١٠١٬٨٦٣١٢٦٬٦١٩١٦٢٬٦٤٠٣٩٬٢٦٢٣٢٬٠٣٠أخرى 

٢٬٠٧٠٬٨٧٢١٬٢٤٤٬٤٠٨١٬٣٦٩٬٨٧٠١٬٤٣٤٬٧٢٣١٬٥٧٨٬٧٧٤١٬٨١٢٬٠٧٤٧٨٥٬٧٨٣٩٤٠٬٨٠٨إجمالى المصروفات 
٤٠٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٥٤٢٦٦٬٠٩١٢٨٨٬٧٧٣٣١٨٬٨٠٦٣٥٨٬١٨٤١٧٦٬٧٣٥١٩٣٬٩٧٤األجور و تعویضات العاملین

١٢٥٬٦٠٠٥٣٬٠٨٨٦٢٬٣٦٥٦٩٬٨٧١٨١٬٤٦٢٩٥٬٥٧٨٣٩٬٩٥١٥٢٬٤٤٢شراء السلع والخدمات
٦٩٠٬١٥٠٤٣٧٬٤٤٨٥٣٣٬٠٤٥٥٦٨٬٤٢١٥٦٥٬٤٩٧٥٨٤٬٨١٩٢٨٨٬٣٦١٣٩٢٬٨٤٧الفوائد

٣٥٥٬٩٩٤٣٢٩٬٣٧٩٢٨٧٬٤٦١٢٢٩٬٢١٤٢٦٣٬٨٨٦٣٤١٬٨٥٤١٣٥٬٦٠٧١٣٨٬٢٢٣الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
١٢٢٬٧٠٠٧٤٬٧٥٨٧٧٬٥٦٥٨٦٬٨٠٣٩٩٬٧٥١١١٣٬٤١٧٥٢٬١٦٤٥٨٬٨٦٧المصروفات أالخرى

٣٧٦٬٤٢٩١٠٩٬٦٨٠١٤٣٬٣٤٢١٩١٬٦٤٢٢٤٩٬٣٧٢٣١٨٬٢٢٣٩٢٬٩٦٥١٠٤٬٤٥٥شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات)
-٣٦٨٬٢٥٥-٢٨٦٬١٤٤-٤٨٦٬٥٠٣-٤٧٠٬١٤٩-٤٥٩٬٢٩٤-٤٢٧٬٩٦٠-٤٢٣٬٢٧٤-٥٥٣٬٠١٨المیزان النقدى ٥/

-٨٦٥-١٬٠١٥-٥٬١٣٣٩٬٣٠٦١٬٩٩١٣٬٤٨١٢٬١٩٦١٬٧٠٥صافى حیازة األصول المالیة
-٣٦٧٬٣٩١-٢٨٥٬١٣٠-٤٨٤٬٧٩٨-٤٧٢٬٣٤٥-٤٦٢٬٧٧٥-٤٢٩٬٩٥١-٤٣٢٬٥٨٠-٥٥٨٬١٥٠المیزان الكلى 

مالحظات
/٦
-٤٫٠-٣٫٦-٦٫١-٦٫٨-٧٫٤-٧٫٥-٦٫١٩٫١المیزان الكلي/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
١٫٥٠٫١١٫٨١٫٧١٫٣١٫٣٠٫٠٤٠٫٢٧المیزان األولى/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
١٦٫٧١٧٫٢١٦٫٥١٥٫٥١٦٫٠١٦٫٧٦٫٣٦٫٢اإلیرادات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٦
٢٢٫٨٢٦٫١٢٣٫٩٢٢٫٨٢٢٫٨٢٢٫٨٩٫٩١٠٫١المصروفات/ الناتج المحلى اإلجمالى (%) 

/٣

 /٤

/٦

/٧

/٨

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

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

 تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٢.

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

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

٥/ العجز الكلى مطروح منھ صافى حیازة األصول المالیة.

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

١٥٣٫٦ ١٥٧٫٦ ١٦٦٫٤ ١٥٦٫٥ ١٥١٫٥ ١٥٧٫٣ ١٦٤٫٣
٢٥٫٥ ٢٧٫١ ٢٦٫١

٢١٫٩ ١٩٫٣١٩٫٤

٢٢٫٥ ٢٠٫٦

٣٢٫٦ ٢٧٫١ ٢٤٫٦ ٢٦٫٨ ٢٦٫٥

٢١٫٠

١٧٫٣ ١٤٫٧

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠
٤٥٠
٥٠٠

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ دیسمبر -یولیو
2022/2021

دیسمبر -یولیو
2023/2022

٢٠١٤/٢٠١٣ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨ دیسمبر -یولیو
2022/2021

دیسمبر -یولیو
2023/2022

(%
)

مؤشرات مختارة لتحلیل الموازنة ):  9(شكل  

اجمالى المصروفات األجور وتعویضات العاملین الدعم والمنح والمزایا االجتماعیة

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

*

/٨



٢٨

٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠

یولیو-دیسمبریولیو-دیسمبرموازنة

٦٥٩٬١٨٤٨٢١٬١٣٤٩٤١٬٩١٠٩٧٥٬٤٢٩١٬١٠٨٬٦٢٥١٬٣٢٥٬٥٧١١٬٥١٧٬٨٥٤٤٩٩٬٦٣٩٥٧٢٬٥٥٣  إجمالى اإلیرادات  

٤٦٢٬٠٠٧٦٢٩٬٣٠٢٧٣٦٬١٢١٧٣٩٬٦٣٢٨٣٣٬٩٩٣٩٩٠٬١٣٨١٬١٦٨٬٧٩٥٣٨٦٬٨٥١٤٦١٬٧٦٤اإلیرادات الضریبیة

الضریبة على الدخول واألرباح والمكاسب 
١٦٦٬٨٩٧٢٠٧٬٢٣٠٢٥٠٬٠٨٠٢٨٦٬٩٠٧٣٢١٬٢٤٦٣٨٥٬٤٩٩٤٢٨٬٧٨٩١١٩٬٨٨٢١٤٤٬١٦٣الرأسمالیة ومنھا

٣٧٬٩٦٤٤٥٬٦٦٠٥٩٬١٨١٦٥٬٥٠٨٧٨٬٠٧٣٩١٬٩٢٥١١٠٬٨٩٠٣٥٬٢٣٢٤٢٬٠٤٤ضرائب على الدخول من التوظف

١٢٬٦٦٦١٨٬٤٦٩٢٧٬٢٠١٣١٬٤٧٠٤٤٬٤٤٠٥٨٬٠٤٨٦٨٬٧٧١١٦٬٨٧٦٢٠٬٠٦٨ضرائب على الدخول بخالف التوظف

٣٨٤٤٥٠٩٢٤١٬٠٥٤١٬١٩٨١٬٩٤٥٢٬٣١٠٢٨٧٣٠٨ضرائب على األرباح الرأسمالیة

١١٥٬٨٨٣١٤٢٬٦٥٢١٦٢٬٧٧٥١٨٨٬٨٧٥١٩٧٬٥٣٥٢٣٣٬٥٨١٢٤٦٬٨١٩٦٧٬٤٨٧٨١٬٧٤٣الضریبة على أرباح شركات األموال ومنھا

----٤٢٬٤٦٤٥١٬٩٧٦٤٢٬٥٣٢٢٦٬٣٣٧٣٩٬٨١٧٢٩٬٦٥٨٤١٬٠٦٣من ھیئة البترول

----------------٣٬٨٦٠من البنك المركزى

٢٢٬٣٠٠٢٩٬٩٠٠٣٤٬٤٨٠٤٢٬٩١٣٣٢٬٤٥٠٣٨٬٩٥٢٣٩٬٦٤٠١٤٬٤٠٠٢٣٬٩٧٥من قناة السویس

٤٧٬٢٥٩٦٠٬٧٧٦٨٥٬٧٦٣١١٩٬٦٢٥١٢٥٬٢٦٨١٦٤٬٩٧١١٦٦٬١١٦٤٩٬٠٨٧٥٧٬٧٦٨من الشركات األخرى

٣٦٬٥٣٩٥١٬٤١٠٥٨٬٩٠٧٥٩٬٥٩٦٧٢٬٤٠٤٨٩٬٧٧٧١١٤٬٤٥٩٥٠٬٦٣٧٦٥٬٩١٧ الضرائب على الممتلكات

٢٬٠٥٥٢٬٩٧٦٤٬٨٧١٣٬٣٩٣٥٬١٥٩٤٬٣٥٦٧٬٦٦٨٢٬٦٩٤٢٬٥١٢ضرائب دوریة على الممتلكات

٢٢٣١٤٩٧٣٩٣١٤٠٣٠١٤٣١٢١٦ضریبة األراضى

١٬٨٣٢٢٬٨٢٧٤٬٧٨٤٣٬٢٩٩٥٬٠١٩٤٬٣٢٦٧٬٥٢٥٢٬٦٨٢٢٬٤٩٦ضریبة المبانى
ضریبة على العملیات المالیة 
٣١٬٩٩٧٤٤٬٩٥٧٤٨٬٣٣٥٥٠٬٤١٥٥٨٬٩٣١٧٦٬٧٨١٩٥٬٩١٢٤٤٬٠٤٥٥٩٬٤٩٢التجاریة والرأسمالیة ومنھا

ضریبة على عوائد أذون 
٣٠٬٨٦٤٤٣٬٧٢٢٤٦٬٩٢٨٤٨٬٩٧٢٥٧٬١٦١٧٥٬٠٨١٩٣٬٤٠٠٤٣٬٣٠٢٥٨٬٦٦١وسندات الخزانة

٢٬٤٨٧٣٬٤٧٧٥٬٧٠٢٥٬٧٨٩٨٬٣١٤٨٬٦٤٠١٠٬٨٧٩٣٬٨٩٨٣٬٩١٣ضرائب ورسوم على السیارات
٢٠٨٬٦٢٤٢٩٤٬٢٥٧٣٥٠٬٥٧٦٣٢٩٬٩٧٩٣٨٤٬٩١٣٤٥٣٬٩٤٤٥٤٠٬٩٨٣١٩٥٬٧٦٣٢٢٨٬٠١٩ضریبة القیمة المضافة، ومنھا

٩٤٬٣٨٤١٢٧٬٠٣٨١٥٥٬٣٥١١٤٨٬٢٦٦١٨٠٬٣٩٣١٩٧٬٠٦٠٢٥٨٬٢٣٨٩٢٬٤٢٣١٠٩٬٧٩٥الضریبة العامة على المبیعات

٣٢٬٦٩٠٤٣٬١٠٠٥٠٬٣٥١٥٣٬٠١٧٦٧٬٥٤٤٧٤٬٤٠٨٩٧٬٣٦٩٣٣٬١٠١٤٣٬٥٠٩سلع محلیة

٦١٬٦٩٤٨٣٬٩٣٩١٠٥٬٠٠٠٩٥٬٢٤٩١١٢٬٨٤٩١٢٢٬٦٥٢١٦٠٬٨٦٩٥٩٬٣٢٢٦٦٬٢٨٥سلع مستوردة

١٨٬١٣٩٢٩٬٢٣٨٤٢٬٣٢٨٤٥٬٤٦٤٥٣٬٣١٠٥٧٬٧١٦٧٧٬٤٣٧٢٥٬١٠٦٢٨٬٧٩٦ضریبة المبیعات على  الخدمات

٧٠٬٥٣٣١٠٣٬٦٢٣١١٠٬٩١٠١٠٠٬٢٧٤١٠٦٬٠٠٧١٤٢٬٦٨٠١٤١٬٦١١٥٥٬٦٩٢٦١٬٢١١ ضرائب على  سلع جدول رقم "١"  محلیة

----٠٣٠٦--٤١٥١٬٦١١٣٨١٩ ضرائب على  سلع جدول رقم "١"  المستوردة

١٬٧٩٨٢٬٣١٤٢٬٥٩٨١٬٩٤٨١٬٦٠٢٢٬٦٠٧٢٬٤٦٥٧٩٤١٬٣٦٦ضرائب على الخدمات الخاصة

١١٬٠١٧١٣٬٤٥٩١٧٬٦٣٤١٥٬٠١٩١٩٬٦٤٧٢٤٬٥٥٨٢٦٬٥٢٦٩٬٠٨١١٠٬٧٠١ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماھیات)

٣٤٬٢٥٥٣٧٬٩٠٨٤٢٬٠٢٠٣٢٬٥٧٢٣٦٬١٣٠٤٣٬٢٩٧٤٦٬٠١٤٢٠٬٥٦٩٢٣٬٥٩٦الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) ومنھا

٣٢٬٧٧٧٣٦٬٢٤٦٤٠٬٣٤٤٣١٬١٠٦٣٥٬٠٣٩٤٢٬٣٦٢٤٤٬٨٧٢٢٠٬١٢٧٢٢٬٨٩٨ضرائب جمركیة قیمیة

----١٥٬٦٩١٣٨٬٤٩٧٣٤٬٥٣٨٣٠٬٥٧٩١٩٬٣٠٠١٧٬٦٢١٣٨٬٥٥٠ضرائب أخرى

المیزان الكلى

المصدر: وزارة المالیة

٤/  تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٢.

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.

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

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

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.

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

الضریبة على الدخل
38%

الضرائب على الممتلكات
8%

الضرائب على السلع والخدمات
44%

الضرائب على التجارة الدولیة
6%

ضرائب اخرى
4%

  الضریبیة اإلیرادات ھیكل): ١١( شكل
) ٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٠١٦/٢٠١٥: سنوات ٥ متوسط( 
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٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-دیسمبریولیو-دیسمبرموازنة

١٩٧٬١٧٧١٩١٬٨٣٣٢٠٥٬٧٩٠٢٣٥٬٧٩٦٢٧٤٬٦٣٣٣٣٥٬٤٣٣٣٤٩٬٠٥٩١١٢٬٧٨٨١١٠٬٧٨٩اإلیرادات غیر الضریبیة
١٧٬٦٨٣٣٬١٩٤٢٬٦٠٩٥٬٢٦٣٢٬٩٥٥٢٬٨٨٩٩١٢٥٨٫٠٢٬١٣١المنح

١٧٬٠٤٠١٬٠٠٦١٬١٠٠١٬٠٠٧٨١٩١٨٠٤٣٣٢٠٫٨٣٤٫١منح من حكومات أجنبیة

٣٥٤٩٠٨٧٤٧٧٩٨٨٢٤١٬٦٨٨٤٥٠٢٨٫٩٨٦٫٦منح من منظمات دولیة
/٣
٢٨٩١٬٢٨٠٧٦١٣٬٤٥٧١٬٣١٣١٬٠٢١٢٩٨٫٣٢٬٠١٠أخرى 

١٧٩٬٤٩٤١٨٨٬٦٣٩٢٠٣٬١٨١٢٣٠٬٥٣٤٢٧١٬٦٧٨٣٣٢٬٥٤٤٣٤٨٬١٤٧١١٢٬٧٣٠١٠٨٬٦٥٩ایرادات أخرى

٩١٬١٤١٦٩٬١١٦٧٠٬٣٥٤٦٥٬٥١٩٧٩٬٦٦٩٩١٬٤٣٤١٠٥٬٦٧٤٣٨٬٨٧١٣٢٬٩٣٤عوائد الملكیة

٤٬٢٦٣٣٬٣٤٢٥٬٩٨١٩٬٨٠٨٧٬٨١٧٨٬١١٠٩٬٦٧٧٣٬٥٤٩٤٬٣٦٤الفوائد المحصلة
 على إعادة اإلقراض (تشمل 

فوائد القروض الخارجیة المعاد 
أقراضھا من الخزانة العامة)

٤٬٢٠٢٣٬١٨٦٥٬٣٤١٨٬٦٣٦٤٬٨٨٦٦٬٥٩١٥٬٦٦٩٢٬٦٧٥٤٬٢٣٨

٧١٬١٢٢٥٢٬٥٣٠٤٨٬٢٥٨٤١٬٦٣٢٥٤٬٩٥٤٦٣٬٩٦٧٨١٬٢٥٦٣٢٬٣٠٦٢٧٬٧١١أرباح األسھم ومنھا:

----٥٬٩٤٤٨٬١٤٤١٬٢٧٨٢٬٠٩٣٣٬٥٩٦١١٬٦٠٦١٢٬٢٩٥ھیئة البترول

---------------١٩٬٤٢٧٥٬٢٣٣البنك المركزى

٢٩٬٣٨١٢٣٬٧١٨٣٠٬٣٠٨١٨٬٣٥٤٢٨٬٠٨٢٢٧٬٧٣٤٤٠٬٦٩٠١٤٬٦١٦١٧٬٣٢٦قناة السویس
١٠٬٩٨٩٨٬٢٩٧١٠٬٨١٧١٢٬٠٤٥١١٬٨٦١١١٬٠٩٥١١٬٦٤٢٤٬٢٩٩٦٬٠٥٣الھیئات اإلقتصادیة

٢٬٧٢٢٤٬٤٤٣٣٬٠٠٠٣٬٩٧٣٤٬٨٤١٦٬١٩٨٦٬٠٣٦١٤٢٢٥٣شركات قطاع األعمال العام
٨٬٥٧٠١٣٬١٢٠١٥٬٨٣٩١٢٬٩٤٣١٥٬٩٨٢١٩٬٣٥٧١٤٬٧٤٠٣٬٠١٧٨٥٩عائد اإلیجارات

----٧٬٣٧٢١١٬٦١٠١٤٬١٤٨١١٬١٧٨١٤٬٦٨٠١٧٬٨٠٦١٢٬٦٢٠إتاوة البترول

--------٧٬١٨٧١٢٥٢٧٦١٬١٣٦٩١٧عوائد ملكیة أخرى

٣٨٬٠٥٨٥١٬٤٣٣٥٣٬٥٦٥٥٨٬٨٠٩٥٧٬٧٣٠٧٥٬٢٩١٧٨٬٩٦٨٣٣٬٤٦٥٤٢٬٤٢٧حصیلة بیع السلع والخدمات
٣٨٬٠٣١٥١٬٣٩٧٥٣٬٥١٤٥٨٬٧٦٧٥٧٬٦٥٦٧٥٬٢٢٤٧٨٬٨٩٧٣٣٬٤٣٨٤٢٬٣٨٧ایرادات الخدمات، ومنھا:

موارد جاریة من الصنادیق 
/٤/٥

والحسابات الخاصة 
٣٠٬٥٩١٤٠٬٤١٢٤١٬٣٠٧٥٠٬١٠١٤٦٬٧٣٨٥٩٬٤٤٧٥٩٬٧٠٠٢٧٬٠٤٠٣٤٬٩٠٣

٢٨٣٥٥١٤٢٧٤٦٧٧٠٢٦٫٣٣٩٫٤ایرادات بیع السلع، ومنھا:
حصیلة فروق أسعار بیع 

----٠٠٠٠٠٠٠الغاز الطبیعى

١٬٩٦٨١٬٠١٢١٬٥٢٧٢٬٠٨١١٬٧٠١١٬٨٦٨٢٬٠٢١٦٧٦٩٠٧تعویضات وغرامات
٢٬٩٥٦٢٬١٤٣٢٬٣١٦٢٬٢٦٢٥٬٩٥٨١٬٣١٢١٬٤٦٩٤٥٦٣٦١التحویالت اإلختیاریة
٢٬٠٩٠١٬٣٩٨١٬٣٢٢١٬٢٥٧٤٬١٠٣٩٦٥٦٦٤٤١٨٣٢٩جاریة

٨٦٦٧٤٥٩٩٤١٬٠٠٥١٬٨٥٥٣٤٧٨٠٥٣٩٣٢رأسمالیة
٤٥٬٣٧١٦٤٬٩٣٥٧٥٬٤١٩١٠١٬٨٦٣١٢٦٬٦١٩١٦٢٬٦٤٠١٦٠٬٠١٥٣٩٬٢٦٢٣٢٬٠٣٠ایرادات متنوعة

١٨٬٠٨٠٢٧٬٧٢٠٣٣٬٨٥٧٥٣٬٥٩٩٤٣٬٤٢٢٤٢٬١٥٧٣٩٬٠٨١٢٧٬٨٧٥١٧٬٤٥٢جاریة
٢٧٬٢٩١٣٧٬٢١٥٤١٬٥٦٢٤٨٬٢٦٤٨٣٬١٩٨١٢٠٬٤٨٣١٢٠٬٩٣٤١١٬٣٨٨١٤٬٥٧٨رأسمالیة، ومنھا

نقص الرصید المدین للدفعات المقدمة  لتمویل 
األستثمارات٦/

٨٬٤٨٧٨٬٩٣٩٨٬٤١٧١٤٬١٣٧٤٬٨٨٥١٠٬٠٠٦٠٢٦٦٢١٤

١٧٬٩٢٩٢٦٬١٣٦٣٢٬٣٣٩٣٣٬٥٩٨٣٢٬١٩٧٢٣٬٤٤٢٧٤٬٧٤٥١٠٬٢٣٤١٤٬٠٤٦موارد ومصادر رأسمالیة أخرى لتمویل األستثمارات

COP٢٠/ ترجع الزیادة في المنح في ضوء زیادة المنح من جھات حكومیة متعلقة بترتیبات مؤتمر المناخ ٢٧

١٩/ تعكس بیانات الموازنة العامة للدولة بموجب قانون ربط الموازنة رقم ٨٥ لعام ٢٠٢٢

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.

ً  تحت بند "االیرادات المتنوعة". ٥/  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

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.

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.

ً  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/ یرجع االنخفاض فى الحصیلة من أرباح األسھم من قناة السویس جزئیا

٩/ یرجع إرتفاع الحصیلة من اإلیرادات المتنوعة نتیجة لعدة أسباب وعلى رأسھا، أیلولة ٢٥% من أرصدة األرباح الُمرحلة 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 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.

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.

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 فقط وفقاٌ  للقانون رقم ١٩ لعام 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

/١٢

١

١/

/٦/٦

/١٧

/١٨

/١٥

/١٦

١٩

١

/١٦

/٢٠



٣٠

٢٠٢٠/١٩*٢٠٢٠/١٩٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨*٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧٢٠١٩/١٨

٨٥٢٬٥٤٣١٬١٣٧٬٥٨١١٬٢٦١٬٨٥٣١٬٠٠٥٬٣٥٥١٨٬٦٣٦٢١٬٢٤١٢٤٬٧٥٢٢٧٬٠٩٥٢٥٬٢٠٨اإلجمالى 
(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       ٥١٬٣٧٨سلع غذائیة أولیة للصناعة١١١

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

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

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

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

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

٠٫٤٠٫٤٠٫٤١٫٠٠٫٥          ٢٬١٩٦          ٤٬٤٩٤         ٦٬٩٦٨         ٢٬٣٥٧وقود وزیوت خام٣١
             ٥٨            ٨١            ٧٥            ٤١            ٢٨        ١٦٬٢٢١        ٢٧٬٨٩٥       ٣٣٬٣٧٣       ٢٣٬١٨٥وقود مصنع ووقود اخرى٣٢٢

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

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

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

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

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

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

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

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

           ١١٠            ٤٤            ٤٣            ٤٣            ٩٦          ١٬١٥٤            ٦٥٠            ٨٨٤            ٥١٦سلع أخرى٧

٥٧٬٨٧٩٦٤٬٣٢٠٧١٬٨٨١٦٢٬٧٢٠

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).

(مبنى على التصنیف الواسع لألمم المتحدة)

اإلیرادات الجمركیة/إجمالى اإلیرادات 
والمنح

(ملیون جنیھ)

* ختامى مبدئى

اإلیرادات الجمركیة/ الناتج المحلى 
/٢
اإلجمالى 

 تتضمن اإلیرادات السیادیة والجاریة.

تم تضمین بیانات البند كود ٣٢  على البیان المعروض.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

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.

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
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�

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-دیسمبریولیو-دیسمبرموازنة

١٬٠٣١٬٩٤١١٬٢٤٤٬٤٠٨١٬٣٦٩٬٨٧٠١٬٤٣٤٬٧٢٣١٬٥٧٨٬٧٧٤١٬٨١٢٬٠٧٤٢٬٠٧٠٬٨٧٢٧٨٥٬٧٨٣٩٤٠٬٨٠٨ المصروفات

٢٢٥٬٥١٣٢٤٠٬٠٥٤٢٦٦٬٠٩١٢٨٨٬٧٧٣٣١٨٬٨٠٦٣٥٨٬١٨٤٤٠٠٬٠٠٠١٧٦٬٧٣٥١٩٣٬٩٧٤األجور والتعویضات للعاملین

١٨١٬٢٤٥١٩٥٬٣٦٠٢١٧٬٥٩٢٢٣٦٬٥٦١٢٦١٬٢٤٤٢٩٣٬٨٣٣٣١٣٬٠٩١١٤٣٬٤٤٦١٥٧٬٦٣٨ االجور والبدالت النقدیة والعینیة

٥٦٬٩٢٩٦٥٬٦٦١٧٧٬٩٠٤٨٢٬٢٠٥٨٥٬٧٩٤٩٢٬٨٦٤٩٣٬٧٣٦٤٦٬١٠٢٤٩٬٠٠٦ الوظائف الدائمة

٤٬٣٣٢٤٬٨٧٢٥٬٤٣٢٦٬١٦٥٦٬٧٢٧٨٬٠٤٩٨٬١٩٨٣٬٧٠١٤٬٨٨٩ الوظائف المؤقتة

٧٥٬٦٢٢٨٠٬٢٨٤٨٥٬٤٣٥٩٩٬٨٤٢١١٧٬٨٤٥١٣٩٬٥٥٢١٥٣٬٦٢٢٦٧٬٨٢٣٧٤٬٤٨٣المكافات

٢٧٬١٧٤٢٧٬٢٨٣٢٩٬٧٨٠٢٨٬٤٨٠٣١٬١٢٣٣٢٬٩٧٤٣٤٬٥٥١١٥٬٠٩٨١٦٬٠٢٤ بدالت نوعیة

١٢٬٨١٦١١٬٤٥٤١٢٬١٠٦١٢٬٠٩٤١٢٬١٨٣١٢٬٣٠٨١٣٬٣١٦٦٬٣٢٦٨٬٤٤٦ مزایــــا نقـــدیــة

٤٬٣٧٣٥٬٨٠٥٦٬٩٣٦٧٬٧٧٥٧٬٥٧٢٨٬٠٨٧٩٬٦٦٨٤٬٣٩٦٤٬٧٩٠ المزایــا العینیــة

٢٣٬١٨٤٢٦٬٧٤٢٣٠٬٥٢٠٣٢٬٩٨١٣٥٬٥٣٠٤٠٬٣٣٣٤٣٬٦١٨٢٠٬١٨٣٢٢٬٢٦١المزایا التأمینیة

 حصة الحكومة فى صندوق التأمین 

االجتماعى للحكومة
١٩٬٧١٩٢١٬٦١٣٢٤٬٥٨٧٢٦٬١٢٦٢٧٬٤٩٦٣١٬٠١٠٣٣٬٤٠٠١٥٬٥٠٧١٧٬٠٤٦

٣٬٤٦٥٥٬١٢٩٥٬٩٣٤٦٬٨٥٥٨٬٠٣٥٩٬٣٢٤١٠٬٢١٩٤٬٦٧٦٥٬٢١٥مزایا تأمینیة أخرى

٤٢٬٤٥٠٥٣٬٠٨٨٦٢٬٣٦٥٦٩٬٨٧١٨١٬٤٦٢٩٥٬٥٧٨١٢٥٬٦٠٠٣٩٬٩٥١٥٢٬٤٤٢شراء السلع والخدمات

٢١٬٦٧٨٢٨٬٣٩٦٣٤٬٠٥٠٣٨٬٥٩٤٤٥٬٤٩٠٥٧٬٧٢٧٦٧٬٦٠٥٢٣٬٧١٦٢٧٬٦٥٥الســـلع  ومنھا

١٢٬٦٢٣١٥٬٨٧٥١٩٬٨٥٧٢٢٬١٣٤٢٥٬١١٣٣٣٬٤١٠٤٠٬٧١٢١٥٬٨٦٥١٦٬٠٨٣المواد الخام

١٬٥١٢٢٬٥٩٣٢٬٤٦١٣٬٢٧٩٤٬٤١٩٦٬٩٩٨٦٬٠٠٩٢٬٤٧٠٣٬٦٧٨وقود وزیوت و قوى محركة للتشغیل 

٤٬٥٠٢٥٬٢١٥٦٬١٦٤٧٬٦١٦١٠٬٢٥٠١٢٬١٣٣١٣٬٥٤٤٣٬٢١٥٥٬٠٢٩میاه وانارة

١٦٬٧١٩٢٢٬٦٢٤٢٦٬٨٩٣٣٠٬٥١٩٣٤٬٥٤٦٣٦٬٩٥٧٤٨٬٢٦٨١٥٬٨٥٨٢٤٬٣٠٦الخدمات ومنھا

٥٬٧٨٥٧٬٤٢٦٨٬٠٤٥٩٬٨٠٧١٠٬٦٢٩١٠٬٢٤٣١٥٬١١١٤٬٣٥٧٥٬٨٦١نفقات الصیانة

١٬٥٧٨٢٬٩٧٦٣٬٠٩٧٣٬٥٩٢٣٬٥٢٥٤٬٠٧٠٤٬٢٩٧٢٬٣٣٣٤٬٧٩٣نفقات طبع ودوریات وحقوق تألیف

٣٬٠٢٦٣٬١٨٣٣٬٧٠١٤٬١٤٣٤٬١٩١٤٬٤٥٢٤٬٨٩٨٢٬٠٤١٢٬٠٧٩نقل وانتقاالت عامة 

/٣
٤٬٣٩٦٧٬٠٨١٩٬٥٢٤١٠٬٣٩٨١٢٬٥٠٣١٤٬٣١٩١٨٬٠٨٠٥٬٩٤٧٧٬٢٩١نفقات خدمیة متنوعة 

٤٬٠٥٤٢٬٠٦٩١٬٤٢٢٧٥٨١٬٤٢٦٣٬٨٧٣٩٬٧٢٧٣٧٧٤٨١أخرى

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/

١



٣٢

ً

ً

ً

ً

١

٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢

یولیو-دیسمبریولیو-دیسمبرموازنة

٣١٦٬٦٠٢٤٣٧٬٤٤٨٥٣٣٬٠٤٥٥٦٨٬٤٢١٥٦٥٬٤٩٧٥٨٤٬٨١٩٦٩٠٬١٤٩٢٨٨٬٣٦١٣٩٢٬٨٤٧الفوائد ومنھا:
٩٬٥٩٩٢٢٬١٩٩٣٥٬٢٠٩٤٢٬٧٤٩٤٧٬٥٨٥٥٦٬٤٤٩٦٤٬٤٥٨٢٣٬٩٧٦٤١٬٩٠٠فوائد خارجیة 

٢٧٥٬٩٨٨٣٩١٬٦٧١٤٥٥٬١٩٠٤٩٠٬٧٧٥٥١٦٬٢٢٢٥٢٨٬٣٧٠٦٢١٬٥٨٨٢٦٣٬٨٤٠٣٤٩٬٩٢٧فوائد محلیة (لغیر الحكومیین) 
٤٬١٠٤٥٤٥١٬٠٢٠--٣٠٬٨٠٥٢٣٬٥٧٩٤٢٬٦٤٥٣٤٬٨٩٧١٬٦٩١فوائد محلیة (لوحدات الحكومة العامة)

----------------٢١٠أخرى

٢٧٦٬٧١٩٣٢٩٬٣٧٩٢٨٧٬٤٦١٢٢٩٬٢١٤٢٦٣٬٨٨٦٣٤١٬٨٥٤٣٥٥٬٩٩٤١٣٥٬٦٠٧١٣٨٬٢٢٣الدعم والمنح والمزایا اإلجتماعیة
٢٠٢٬٥٥٩٢٤٣٬٥٨٧٢٠٣٬٦٥٧١٣٢٬٦٧٧١٢١٬٥٣١١٨١٬٢٩٦١٤٨٬٧٥٦٤١٬٩٣١٤٠٬٧١٦الدعم 

٢٠١٬٤٩١٢٤٢٬٤٦٢٢٠٢٬١٧٨١٣٠٬٠٥١١١٨٬١٦٦١٧٤٬٤٥٧١٤٣٬٠١٠٤٠٬٦٠٦٣٨٬٦١٠لمؤسسات حكومیة غبر مالیة، ومنھا:
٤٧٬٥٣٥٨٠٬٥٠٠٨٧٬٠٠٠٨٠٬٤٢٧٨٣٬٠١٨٩٦٬٨٠٥٩٠٬٠٠٠٢٦٬٨٨٧٣١٬٥٩٨دعم السلع التموینیة

----١١٥٬٠٠٠١٢٠٬٨٠٣٨٤٬٧٣٢١٨٬٦٧٧١٨٬٩١٣٥٩٬٦٠١٢٨٬٠٩٥دعم السلع البترولیة 

١٬٠٦٨١٬١٢٥١٬٤٧٩٢٬٦٢٦٣٬٣٦٥٦٬٨٣٨٥٬٧٤٦١٬٣٢٤٢٬١٠٧لمؤسسات مالیة حكومیة
٨٬٩١٩٦٬٧٢٣٦٬٧٣٨١٠٬٢٦٦١١٬٣٩١٩٬٠٠٤١١٬٤٢٢٤٬٠٧١٦٬١٨٣المنح

٢٧٩٢٨٠١٩٩٢١٥١٣٨٢٤٥٢٧٤١٠٨١١٣للحكومات األجنبیة
٠٫٢٢٨٫٢٤٫٦٤٫٣٤٤٫٢٧٫٤٠٠٫٢٠٫٢للمؤسسات الدولیة
٨٬٦٤٠٦٬٤١٥٦٬٥٣٤١٠٬٠٤٧١١٬٢٠٩٨٬٧٥١١١٬١٤٨٣٬٩٦٢٦٬٠٧٠لجھات الحكومة العامة

٦٤٬١٩٤٧٧٬٩٩٧٧٦٬٠٠٢٨٥٬١٨٩١٢٩٬٨٨٩١٥٠٬٤٧٣١٥٩٬٧٧٥٨٩٬٠٢٥٩٠٬٧٤٤مزایا إجتماعیة
١٣٬٠٩٢١٧٬٦٢٢١٧٬٨٨٧١٨٬٨٦٠١٩٬١٩٨١٩٬٢٢١٢٢٬٢١٨٩٬٥٣١١٠٬٦٩٩مزایا األمان اإلجتماعى

/٢
٤٥٬٢٣٦٥٢٬٥٥٣٤٨٬٥٧٨٥٥٬١٢١٩٩٬٢٧٤١٢٠٬٢٩٥١٢٧٬٠٠٩٧٣٬٩٥٣٧٣٬٦٨٣مساعدات إجتماعیة 

٥٬٦٨٧٧٬٦٠٢٩٬٣٣٤١١٬٠٠٢١١٬١٤٦١٠٬٦٩٢١٠٬٢٦٢٥٬٣٩١٦٬٢٣٦نفقات خدمیة لغیر العاملین
١٨٠٢٢٠٢٠٣٢٠٦٢٧٢٢٦٥٢٨٦١٤٩١٢٦مزایا إجتماعیة للعاملین

٦١٬٥١٧٧٤٬٧٥٨٧٧٬٥٦٥٨٦٬٨٠٣٩٩٬٧٥١١١٣٬٤١٧١٢٢٬٧٠٠٥٢٬١٦٤٥٨٬٨٦٧المصروفات أالخرى
٨٬٤٨٤١٥٬٦٩٩١٢٬٤١١١٥٬٩٣٤١٥٬٧٢٤١٨٬٨٧٠٢٠٬٣٧٥٦٬٧٢١٥٬٨٠٤جاریة

١٣٦٧٢٥٨٨٤٣٬٦٣١٤٬٠٩٨١٬٢٤١٤٬١٩١٢٦٧٦٧٤ضرائب ورسوم
٦٩٢٨٠٢١٬٥٢٧١٬١٩٠١٬٠٤٣٧٥٠١٬٢١١٢٢٧اشتراكات

٧٬٦٥٧١٤٬١٧٣١٠٬٠٠٠١١٬١١٢١٠٬٥٨٤١٦٬٨٨٠١٤٬٩٧٣٦٬٤٣٢٥٬١٢٤اخرى متنوعة
٥٣٬٠٣٣٥٩٬٠٥٩٦٥٬١٥٥٧٠٬٨٦٩٨٤٬٠٢٧٩٤٬٥٤٧١٠٢٬٣٢٥٤٥٬٤٤٣٥٣٬٠٦٣المصروفات األخرى اإلجمالیة واإلحتیاطیات العامة٣/

١٠٩٬١٤١١٠٩٬٦٨٠١٤٣٬٣٤٢١٩١٬٦٤٢٢٤٩٬٣٧٢٣١٨٬٢٢٣٣٧٦٬٤٢٩٩٢٬٩٦٥١٠٤٬٤٥٥شراء أصول غیر مالیة (االستثمارات) ومنھا ٩/
٨٨٬٣٢٧٩٠٬٠٨٢١١٥٬٣٧٣١٥٧٬٨٢٣١٩٥٬٠٥٧٢١٧٬١٧٠٣٤٠٬٠٩٩٨٤٬٠٥١٩٣٬٢١٣ االصول الثابتة

٨٧٬٩١٢٨٩٬٧٩١١١٤٬٩٧٦١٥٧٬٥٣٤١٩٤٬٧٤٥٢١٦٬٨٤٧٣٣٩٬٣١٥٨٣٬٨٨٨٩٣٬٠٣٥استثمار مباشر (شامل الرسوم الجمركیة)
٤١٥٢٩١٣٩٨٢٨٩٣١٢٣٢٣٧٨٣١٦٣١٧٨نفقات ایرادیة مؤجلة (تشغیل)

١٬١٥٢١٬٨٤٧١٬٣٢٧٣٬٠٩٦٦٬٥٠٤٨٬٨١١٢٬٦٩٦٣٬٦٩٣٥٬٤٣٥االصول غیر المنتجة
١٩٬٦٦٢١٧٬٧٥١٢٦٬٦٤٢٣٠٬٧٢٣٤٧٬٨١١٩٢٬٢٤١٢٣٬٦٣٤٥٬٢٢١٥٬٨٠٦أخرى

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.

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

المصدر: وزارة المالیة

فعلیات

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

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 
% 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. التشییدات نحو ٢٩٫٢ ملیار جنیھ بنسبة نمو قدرھا ٤٤

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 ٨٥ لعام ٢٠٢٢.

الخدمات العامة
41%

الدفاع واألمن القومى
5%

األمن الداخلى
5%

الشئون اإلقتصادیة
6%

حمایة البیئة
0.3%

اإلسكان والمرافق العامة
4%

الصحة
6%

نیةالشباب والثقافة والشئون الدی
3%

التعلیم
10%

حمایة إجتماعیة
20%

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

١,٦٣٩,٠٣١  ١,٥٤٧,١٤٠ ١,١٨٥,٧٠٤    ٥٩٦,١٩٦٨١٥,٩٩٥أذون على الخزانة  ٢/  ١,٦٦٩,٤٤٤  ١,٧١٦,١٨٧١,٧٦٨,٣٧٨  

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

٥٩٠,٩٩٣٧٣٥,٣٠٧٧٢٤,٧٨٩٧٣٩,١٧٢سندات خزانة  ٩٧٦,٥٨٨  ١,٢٠٠,٥١٠  ١,٣٣٢,٨٠٦١,٦٠٤,٥٤٢  

٤٥,٧٦٣       ٤٩,٠١٨      ٢٢,٥٦٠٢٦,٣١٠٤٩,٥٨٤سندات صاادرة لصالح بنكي مصر واألھلي  ٤٤,٥٧٠  ٤٣,٩٣٧  ٤٤,١٩٩  

٢٢٢,٤٧٠٣٧١,٤٧٠٦٩٣,٥٩٤٦٦٢,٧٦٩سندات البنك المركزى  ٦٧٨,١٧٠  ٦٧٥,٩١٠  ٦٧٤,٧١٠٦٧٥,٢٠٧  

١٧,٨٦٠١٩,٣٦٠٢٠,٨٦٠٢٢,٣٦٠سندات فروق التقییم  ٢٥,٠٦٠  ٢٥,٠٦٠  ٢٥,٠٦٠٢٥,٠٦٠  

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

----سندات سلع تموینیة  ----  

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

٢,٠٠٠٢,٠٠٠٢,٠٠٠٢,٠٠٠سندات التأمینات  ٢,٠٠٠  ---  

٨,٣١٦٩,٩٥٧١٨,٥٥٨٣٦,٣٣٦سندات دوالریة سیادیة (حیازة مقیمین) ٣/  ٥٢,٨٦٦  ٧٣,٥٧٠              ٥٧,٩٧٦              ٥٦,٢١٤  

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

٩٢٦٢٤٦٤٨سندات اإلسكان  ٥٠  ٥٠٥١٥١  

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

---١,٢٨٣٦٤١سندات بروة لالستثمار العقارى  --  -  

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

٢٥٤,٥٣٢٢٩٨,٦٥٣٣٢٣,١٢٤٣٤٥,٣٧١  ٣٦٩,١٣٨  --  -  

-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
٦١,٧٣٢٣٩,٣٤٣٣٤,٠١٤٢٠,٥١٢الخزانة الموحد  ٢,٥٤٣  ٤,٧٧٦٥,٢٤٠٧,٤٧٠  

           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        

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

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

٣٤,٥٠١١١٢,٦٠٨      ٢٧,٨١١        ٧,٣٨٩یطرح منھ: أوراق مالیة لدى بنك اإلستثمار القومى  ٣٩٠,٩٢٢  ٤١١,٩٨٩  ٤٣٨,٣٧٠  ٣٨٢,٢٣٥  

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

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

/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

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

٢
٥٥,٩٨٨٥٥,٦٨٢      ٥٥,٩٠١      ٧٤,٦٢٧إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق التأمین اإلجتماعى   ٥٣,٣٤٠  -  -  -  

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

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

٢,٣٢٨٢,٣٢٨        ١,٩٩٧        ١,٩٤٩أخرى   ٢,٣٢٨  ٢,٣٢٨  ٢,٣٢٨  ٢,٣٢٨  

یطرح منھ: إقتراض بنك اإلستثمار من صنادیق 
٥٥,٩٨٨٥٥,٦٨٢      ٥٥,٩٠١      ٧٤,٦٢٧التأمین اإلجتماعى ٢/  ٥٣,٣٤٠  -  -  -  

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

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

٧,١٤٦٢٠,١٤٧        ٥,٦٠٩        ١,٠٥٨بنك اإلستثمار القومى  ٦,٤٨٩  ١١,٣٤٢  ٨,٧٨٨  ٨,٨٢١  

٤٤,٤٨٢٣٥,٧٣٩      ٢٩,١٢٨      ١٣,٤٣٥صنادیق التأمین اإلجتماعى ٤/  ٥٠,٣٣٩  ٦٦,٣٥٦  ٦٨,١٤١  ٦١,٥٤٢  

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

*

٣۷



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

١,٩٦٦,٤٨٩٢,٤٠٩,٢٢٥٢,٩٥٠,٨٦٧٣,٢٥٩,٣٧٨٣,٥٠٧,١٨٥إجمالى دین الحكومة العامة  ٣,٧٥٨,٨٨٥٣,٨٨٤,٠٩٣  ٤,٠٢٤,٩٢٣  

١٣٩,٣٥٥١٦٠,٥٣٥٤١٣,١٢٢٤٧٩,٦٤٤٥٠٣,٠٠٣٥٥٤,٩٨٧٤٣٤,١٢١إجمالى دین الھیئات اإلقتصادیة  ٤٧٥,٥٠٤  

یطرح منھ: إقتراض الھیئات
٥٢,٨٦٥٥١,٥٣٤٥١,٦١٦٦٩,٥٢٦١٧٨,٤٩٧٢٠٠,٥٩٧٢٠٠,٥٢١اإلقتصادیة من بنك اإلستثمار القومى  ٢٢٥,٣٧٨  

یطرح منھ: ودائع الھیئات اإلقتصادیة
٦١,٧٣٢٣٩,٣٤٣٣٤,٠١٤٢٠,٥١٢٢,٥٤٣٤,٧٧٦فى حساب الخزانة الموحد ٢/  ٥,٢٤٠  ٧,٤٧٠  

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

٢٣٣,٠٥٤٣٢١,٩٢٤٤٦٠,٥٦٤٣٩٦,٣٨٦٣٦١,٧٣٦٣٥٩,٠٤٧٣٨١,٨٤٠٤١٣,٤٥٥ودائع الحكومة العامة  

٥٣,١٢٧٧٨,٣٥٨١١٢,٢٩٧١٠٥,٥٨٣٢٢٤,٥٩٣١٦٨,٩١٨١٩٢,١٦١صافى ودائع الھیئات اإلقتصادیة  ٢٠٧,٩٨١  

١٢٨,٢٩٤١٤٦,٨٢٩١٩٠,٧٩٣١٦١,٨٣٤٢٧٧,٤٧٥٢٤٠,٠٥٠٢٦٥,٥٤٢إجمالى ودائع الھیئات اإلقتصادیة  ٢٧٦,٩٩٣  

یطرح منھ:  ودائع صنادیق
/٣/ ٤

١٣,٤٣٥٢٩,١٢٨٤٤,٤٨٢٣٥,٧٣٩٥٠,٣٣٩٦٦,٣٥٦٦٨,١٤١٦١,٥٤٢التأمین اإلجتماعى   

یطرح منھ: ودائع الھیئات
اإلقتصادیة فى حساب الخزانة

/٢
٦١,٧٣٢٣٩,٣٤٣٣٤,٠١٤٢٠,٥١٢٢,٥٤٣٤,٧٧٦٥,٢٤٠٧,٤٧٠الموحد 

        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

ً

ً

یونیو-٢٢مارس-٢٢دیسمبر-٢١سبتمبر-٢١یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

  ١٥٥,٧٠٩   ١٥٧,٨٠١    ١٤٥,٥٢٩   ١٣٧,٤٢٠  ١٣٧,٨٦٠    ١٢٣,٤٩١ ١٠٨,٦٩٩  ٩٢,٦٤٤إجمالى الدین العام الخارجى

(١٧.٢)(١٧.٣)(١٣.٦)(١١.٦)(٩.٦)(١٢.٦)(١٧.٠)(١٢.٩)

    ٨٢,٢٧٥     ٨٣,١٧٢      ٨٥,٤٦١     ٨٢,٦٣٢    ٨٢,٤٤٦      ٦٩,٣٥٢   ٥٧,٢٧٢  ٤٧,٦٤٩إجمالى الدین العام الخارجى الحكومى ٣/ ٤/

(٣٦.٦)(٢٠.٢)(٢١.١)(١٨.٩)(١٦.٢)(١٣.٦)(٦.٠)-(٠.٢)

السندات واألذون
٢٩,٠١٤     ٢٩,٣٧٠      ٣١,٤٤٧      ٣١,٥٨٥     ٢٨,٧٠٩      ٢٣,٨٩٩   ١٩,٣٧٢   ١٤,٢٧٨     

القروض
٥٣,٢٦٢     ٥٣,٨٠٢      ٥٤,٠١٥      ٥١,٠٤٧     ٥١,٧٣٦      ٤٥,٤٥٣   ٣٧,٩٠٠   ٣٣,٣٧١     

الدین قصیر األجل (القروض)
-        -         -           ٢,٠٠٠      -           -           -           -          

    ٧٣,٤٣٤     ٧٤,٦٢٩      ٦٠,٠٦٨     ٥٤,٧٨٨    ٥٥,٤١٤      ٥٤,١٣٨   ٥١,٤٢٧  ٤٤,٩٩٥إجمالى الدین العام الخارجى غیر الحكومى

(١.٩)(١٤.٣)(٥.٣)(٢.٤)(٤.٩)(١٥.٥)(٣٧.٣)(٣٢.٥)

     ٤٠,٨٨٢     ٤١,٨٦١      ٢٧,٨٠٦      ٢٤,٩٢٥     ٢٥,٥٦٧      ٢٧,٨٨٦   ٢٧,٩٧٩   ٢٦,٥٦٠السلطات النقدیة             

البنوك
١٧,٧١٤     ١٧,٤٢٦      ١٧,١٢١      ١٤,٤٠٣     ١٤,٣٩٠      ١١,٩٢١     ٩,٥١٠     ٦,٠٤٧     

قطاعات أخرى
١٤,٨٣٧     ١٥,٣٤٢      ١٥,١٤٢      ١٥,٤٦٠     ١٥,٤٥٧      ١٤,٣٣٢   ١٣,٩٣٧   ١٢,٣٨٨     

مالحظات 

         ٣٢.٦         ٣٣.٠          ٣٠.٥         ٢٨.٨        ٣٢.٦          ٣٢.٣       ٣٤.٢      ٣٥.٢إجمالى الدین العام الخارجى/  الناتج المحلى اإلجمالى 

         ١٧.٢         ١٧.٤          ١٧.٩         ١٧.٣        ١٩.٥          ١٨.١       ١٨.٠      ١٨.١إجمالى الدین الحكومى الخارجى/  الناتج المحلى اإلجمالى 

         ١٥.٤         ١٥.٦          ١٢.٦         ١١.٥        ١٣.١          ١٤.٢       ١٦.٢      ١٧.١الدین الخارجى غیر الحكومى/الناتج المحلى اإلجمالى

       ٢١٩.٨       ٢٤٣.٦        ٢٤٩.٥        ٢٧٤.٦      ٣٠٨.٦        ٢٥٩.١     ٢٠٥.٤     ١٩٥.٨إجمالى الدین العام الخارجى / الصادرات السلعیة والخدمیة

         ٤٧.٢         ٤٧.٣          ٤١.٣         ٣٩.٩        ٤٠.٢          ٤٣.٨       ٤٧.٣      ٤٨.٦الدین الخارجى غیر الحكومى/ الدین الخارجى الكلى

         ١٧.١         ١٦.٧            ٨.٨           ٨.٤          ٩.٩            ٨.٨       ١٠.٢      ١٣.٣الدیون قصیرة األجل/  الدین الخارجى الكلى

         ٧٩.٨         ٧١.٣          ٣١.٤         ٢٨.١        ٣٣.٨          ٢٨.٥       ٢٤.٩      ٢٧.٨الدیون قصیرة األجل/ صافى اإلحتیاطى الدولى

         ٠.٥٤         ٠.٤٨          ٠.٥٤         ٠.٣٣        ٠.٢٨          ٠.٣٤       ٠.٣٨      ٠.٥٠دیون القطاع الخاص /  الدین الخارجى الكلى

         ٢٢.٧         ٢٣.٩          ١٥.٩         ٤٠.٤        ٢٠.٦          ٢٢.٥       ١٧.٠      ١٧.٨خدمة الدین الخارجى/ المتحصالت الجاریة

         ٣٣.٣         ٣٤.٧          ٢٢.٨         ٦٢.٨        ٣٥.٥          ٣٦.١       ٢٥.٥      ٢٨.٠خدمة الدین الخارجى/ الصادرات السلعیة والخدمیة

    ١,٣٩٥.٢    ١,٤١٤.٠     ١,٣٠٤.٠     ١,٢٣١.٤    ١,٢٣٥.٣     ١,١٤٠.٣  ١,٠١٣.٠     ٨٧٩.٠متوسط نصیب الفرد من الدین الخارجى  (دوالر)

*

/١

/٢

/٣

/٤

/٥

/٦

/٧

  (ملیون دوالر)

ھناك عامل مشترك وراء استقرار إجمالي الدین الخارجي كنسبة مئویة من إجمالي الناتج المحلي في نھایة ٢٠٢٠ مقارنة بنھایة یونیو ٢٠١٩: من ناحیة، الزیادة في القیمة االسمیة للناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالیة 
٢٠\٢٠١٩؛ باإلضافة إلي ارتفاع سعر الصرف.

ُجدیر بالذكر أن الدین الخارجى فى نھایة الربع یحسب كنسبة من الصادرات السلعیة والخدمیة السنویة. ُ

المصدر: وزارة المالیة والبنك المركزى المصرى

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  تجدر اإلشارة أنھ تم سداد مبلغ ٣٠ ملیار دوالر خالل العام الماضى ٢٠١٧
ًوقروض من دول منھا السعودیة ولیبیا وتركیا، باإلضافة إلى التزامات على جھات حكومیة منھا ھیئة البترول، والتزامات أیضا لنادى باریس للدائنین.

"إجمالي الدین الخارجي\ الناتج المحلي اإلجمالي" و"الحكومة الخارجیة\ الناتج المحلي اإلجمالي" كما ورد في تقریر البنك المركزي المصري و"الدین غیر الحكومي\ الناتج المحلي اإلجمالي" یمثل متبقي

ً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  قام البنك المركزى المصرى بإعادة تبویب مبلغ ٤.٣ ملیار دوالر الى المدیونیة الخارجیة للقطاع الحكومى- دون تأثیر على جملة الدین الخارجى- 
.٢٠٠٨

بیان مبدئى.

٥/

٥/

٥/

٤
/

٧/

٦/

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/

۱٤



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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العائد على أذون الخزانة 
 ١/

العائد حتى االستحقاق/٢
(المحوراألیمن)



القسم السادس
المؤشرات النقدية

جدول )24(     تطور المؤشرات النقدية الرئيسية -----------------------------------------------------------------45

جدول )25(     المسح المصرفى ألهم إجماليات السيولة المحلية )األصول و اإللتزامات المقابلة( ---------------46-47

جدول )26(     نقود اإلحتياط و األصول المقابلة -----------------------------------------------------------------48

جدول )27(     الودائع لدى البنوك ------------------------------------------------------------------------------49

جدول )28(     التسهيالت االئتمانية من البنوك ------------------------------------------------------------------50

جدول )29(     هيكل أسعار الفائدة المحلية ----------------------------------------------------------------------51

جدول )30(     متوسط أسعار عائد المعامالت البينية بين البنوك )اإلنتربنك(--------------------------------------- 52



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

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.

٢/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي .

المصدر: البنك المركزى المصرى.

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.
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)

مؤشرات نقدیة مختارة) : 15(شكل 

)M٢(إجمالى السیولة المحلیة  1/المعقم ) M٢(إجمالى السیولة المحلیة  ٢/    M3/معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى  معدل دوران النقود ٢ معدل التضخم السنوى للرقم القیاسى ألسعار المستھلكین

السنوى النمو معدالت المحور األیمن



٤٦

سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢سبتمبر-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

    (٤٤٢٬٩٥٧)      (٣٩٠٬٦٧٤)   (٣٦٩٬١٨١)     ١٨٦٬٣١٣   (٣٧٢٬٠١٧)    ٢٥٢٬٢٨٦      ١٢٢٬٠٩٨       ٢٩٨٬١٤٠       ٣٠٩٬٥٣٠صافى األصول األجنبیة ١/

(٤٠٧٫٠)-(٣٫٧)-(٥٩٫٠)(١٠٦٫٦)-(٢٤٧٫٥)-(١٥٫٩)-(٢٤٨٫٧)-(٣٤٠٫٦)-(٣٣٧٫٧)

    (١٦٧٬٩٨٥)      (١٥٤٬٦٠٣)   (١٧٥٬٩٧٧)     ٢٣٨٬٨٩٧   (١٥٢٬٧٧٤)    ٢٢٥٬٢٤٥      ١٥٦٬٥٩٣       ٢٦٤٬٣٦٢       ٣٠١٬٤٩٣البنك المركزى (صافى)

       ٦٣٣٬٤٨٤         ٦٢٠٬٧٩٦     ٦١٢٬٠٦٥      ٦٣١٬٠٢٥      ٦١١٬٤٩٨      ٦٢٥٬١٣٣        ٦٠٣٬٤٥٠         ٧٣٣٬٩٥٦         ٧٧٥٬٩٥٤أصول أجنبیة

       ٢٦٩٬٥٠٧         ٢٩٢٬٤٨٠     ٢٩٨٬٣٨٩      ٢٧٠٬٩٢٢      ٢٧٣٬١٨٦      ٣٤٣٬٩٦٥        ٢٦٧٬٩١٨         ٣٠٩٬٦٠٢         ٢٩٩٬٨١٧أصول أجنبیة

       ٥٤٤٬٤٧٩         ٥٢٨٬٥٥١     ٤٩١٬٥٩٣      ٣٢٣٬٥٠٦      ٤٩٢٬٤٢٩      ٣١٧٬٥٣٤        ٣٠٢٬٤١٣         ٢٧٥٬٨٢٤         ٢٩١٬٧٨٠خصوم أجنبیة

٥٬١١٥٬٣٦٩     ٤٬٤١٦٬٧١٠    ٣٬٥٨١٬٩٥٣    ٣٬١٤٧٬٤٨٥ صافى األصول المحلیة  ومنھا :  ٦٬٩٨٦٬٥٠٥  ٧٬٣٩٢٬٦١٣      ٧٬١٩٩٬٠٧٩  ٧٬٠٧٨٬٠٥٢   ٥٬٣٨٧٬٦٩٨    

 صافى المطلوبات من الحكومة وھیئة  
السلع التموینیة  ٢/

٣٬٥١٩٬٥٦٦     ٣٬٢٣٥٬٨٤٠    ٢٬٤٤٦٬٠٧٥    ٢٬٢١٧٬٥٥٧  ٤٬٤٢٤٬٩٤٠  ٤٬٦٤٧٬٤٤٩      ٤٬٥٣٨٬٦١٦  ٤٬٤١٦٬٤٧٨   ٣٬٥٨٤٬٥٥٠    

    ٣٬٧١٩٬٧٠٨      ٣٬٦٢٤٬٨٧٨  ٣٬٥٢٩٬١٤٧   ٣٬٠٠٩٬٨٤٤   ٣٬٥٤٢٬٤٠٦   ٢٬٩٦٤٬٣١٦     ٢٬٦٦٩٬٥١٥      ١٬٨٣٦٬٤٩٣      ١٬٦١٨٬٤١١بالعملة المحلیة

       ٩٢٧٬٧٤١         ٩١٣٬٧٣٨     ٨٨٧٬٣٣١      ٥٧٤٬٧٠٦      ٨٨٢٬٥٣٤      ٥٥٥٬٢٥٠        ٥٦٦٬٣٢٥         ٦٠٩٬٥٨٢         ٥٩٩٬١٤٦بالعملة األجنبیة

      ١٥٤٬٤٥٦       ١٥٣٬٥١٧    ١٥٣٬٥٥٧     ١٤٧٬٦٧٤    ١٥٤٬٥١٣    ١٤٨٬٥٨٧      ١٥٦٬٢٦٧       ١٦١٬٩٣٧       ١٦٠٬١٧٧المطلوبات من قطاع األعمال العام 

       ١٢٦٬٠٩٤         ١٢٥٬٥٤١     ١٢٥٬٠٩١      ١٢١٬١٩٧      ١٢٦٬٤٣١      ١٢١٬٧١٩        ١٢٤٬٥٣٨         ١٢٥٬٦٩٤         ١١٤٬٩٤٩بالعملة المحلیة

         ٢٨٬٣٦٢           ٢٧٬٩٧٦       ٢٨٬٤٦٦        ٢٦٬٤٧٧        ٢٨٬٠٨٢        ٢٦٬٨٦٨         ٣١٬٧٢٩           ٣٦٬٢٤٣           ٤٥٬٢٢٨بالعملة األجنبیة

 المطلوبات من قطاع األعمال 
الخاص ٢/

١٬٧٦٢٬٧٢٣   ١٬٤٥٤٬٦٨٨    ١٬٢١٧٬٦٣٣    ١٬٠٨٢٬٥٥٦  ٢٬١٧٨٬١٨٢  ٢٬١٩٨٬٥٣٩  ١٬٨٠٩٬٤١٣  ٢٬٢٧٦٬٣٥٧    ٢٬٢٣٢٬٤١١  

    ٢٬٠١٩٬٨٨٥      ١٬٩٧٨٬٢٥٣  ١٬٩٥٢٬٣٠٢   ١٬٥٨٤٬٤٨٧   ١٬٩٣١٬٨١٠   ١٬٥٣٨٬١٢٠     ١٬٢٢٣٬٠٧٩         ٩٧٤٬٣٩٣         ٧٩٢٬٠٣٦بالعملة المحلیة

       ٢٥٦٬٤٧٢         ٢٥٤٬١٥٨     ٢٤٦٬٢٣٧      ٢٢٤٬٩٢٦      ٢٤٦٬٣٧٢      ٢٢٤٬٦٠٣        ٢٣١٬٦٠٩         ٢٤٣٬٢٤٠         ٢٩٠٬٥٢٠بالعملة األجنبیة

صافى البنود األخرى (الموازنة) 
/٣١٤٬٣٥١       ٢٧٤٬٥٣٥    ٣٠٩٬٤٧٨    (١٥٣٬٩٣٩)    ٢٢٨٬٨٧٠   (٣١٥٬٥٠٧)     (٤٣٠٬٠٨٥)      (٢٤٣٬٦٩٢)      (٣١٢٬٨٠٥)١/ ٢      

(M٢) ٥٬٣٦٠٬٠٨٦     ٤٬٥٣٨٬٨٠٨      ٣٬٨٦٣٬٦٤٥    ٣٬٤٥٧٬٠١٥إجمالى السیولة  ٦٬٦١٤٬٤٨٨  ٦٬٩٤٩٬٦٥٦      ٦٬٨٠٨٬٤٠٥  ٦٬٧٠٨٬٨٧١   ٥٬٥٧٤٬٠١١    

(١٨٫٥)(١١٫٨)(١٧٫٥)(١٨٫١)(٢٣٫٤)(١٧٫٢)(٢٣٫٦)(٢٤٫٠)(٢٤٫٧)

 (M٣ ) ١٬٢٥٨٬٦٧٥   ١٬٠٨٤٬٧٤٢       ٩٢٣٬٥٦٢       ٨٢٣٬٢٦٨المعروض النقدى  ١٬٥٤٥٬٣٧٨  ١٬٥٧٥٬٦٩٦  ١٬٣٢٩٬٦٣٧  ١٬٦٨٥٬١٨٨    ١٬٦١٣٬٢٣٨  

(١٦٫٤)(١٢٫٢)(١٧٫٥)(١٦٫٠)(٢٢٫٨)(١٧٫٢)(٢٢٫٥)(٢٣٫٣)(٢٦٫٧)

 النقد المتداول خارج الجھاز 
المصرفى

٧٩٧٬٢٣١         ٧٩٨٬٢٧٤     ٨٠٠٬٩٩٧      ٦٩٣٬١١٠      ٧٧٨٬٦٠٣      ٦٧٣٬٣٦٦        ٦٠٢٬٧٣٢         ٤٨٧٬٢٣٣         ٤٤١٬٥٥١       

       ٨٨٧٬٩٥٧         ٨١٤٬٩٦٤     ٧٧٤٬٦٩٩      ٦٣٦٬٥٢٧      ٧٦٦٬٧٧٥      ٥٨٥٬٣٠٩        ٤٨٢٬٠١٠         ٤٣٦٬٣٢٩         ٣٨١٬٧١٧الودائع الجاریة بالعملة المحلیة

٤٬١٠١٬٤١١   ٣٬٤٥٤٬٠٦٦    ٢٬٩٤٠٬٠٨٣    ٢٬٦٣٣٬٧٤٧أشباه نقود  ٥٬٠٦٩٬١١٠  ٥٬١٣٣٬١٧٥  ٤٬٢٤٤٬٣٧٤  ٥٬٢٦٤٬٤٦٨    ٥٬١٩٥٬١٦٧  

(١٩٫١)(١١٫٦)(١٧٫٥)(١٨٫٧)(٢٣٫٦)(١٧٫٢)(٢٤٫٠)(٢٤٫٢)(٢٤٫٠)

 الودائع غیر الجاریة بالعملة 
المحلیة

٤٬٣٦٥٬٨٦٣      ٤٬٣١٣٬١٢٤  ٤٬٢٦٢٬٠٨٩   ٣٬٦٠١٬٦٣٥   ٤٬٢٢٢٬٩٨٩   ٣٬٤٥١٬٢٤٧     ٢٬٧٨٧٬٤٢٣      ٢٬٢٢٥٬٤٥٢      ١٬٩١٦٬٧٨٩    

       ٢٤٥٬١٦٧         ٢٣٨٬٠٤٢     ٢٤٥٬٧١٢      ١٤٨٬٣٠١      ٢٢٨٬٤٥٢      ١٤٧٬٨٧٩        ١٤٢٬٠٢٢         ١٤٣٬٢٨٤         ١٤٩٬٧٦٩الودائع الجاریة بالعمالت األجنبیة

 الودائع غیر الجاریة بالعمالت 
األجنبیة

٦٥٣٬٤٣٨         ٦٤٤٬٠٠١     ٦٢٥٬٣٧٤      ٤٩٤٬٤٣٨      ٦١٧٬٦٦٩      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

(سبتمبر ٢٠٢٢)
(ملیون جنیھ)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.

/٣



���
א���

��	

א�

�א

٧٤

*
*

سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢سبتمبر-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

   (٢٢٬٨٩٩)    (٢٠٬٤٤٧)  (١٩٬٥٧٥)     ١١٬٨٩٩    (١٩٬٩١٥)  ١٦٬١٥٥    ٧٬٥٨٣ ١٧٬٨٧٠   ١٧٬٣٦٥صافى األصول األجنبیة  ( ملیون دوالر) ٤/

 صافى األصول األجنبیة لدى البنك 
     (٨٬٦٨٤)      (٨٬٠٩١)    (٩٬٣٣١)     ١٥٬٢٥٧      (٨٬١٧٨)  ١٤٬٤٢٤    ٩٬٧٢٥ ١٥٬٨٤٥   ١٦٬٩١٤المركزى

     ٣٣٬١٩٨     ٣٣٬١٤٢   ٣٣٬١٥٨     ٤٠٬٨٢٥     ٣٣٬٣٨٠  ٤٠٬٥٨٤  ٣٨٬٢٠٢ ٤٤٬٤٨١   ٤٤٬٢٥٨البنك المركزى (إجمالى)

   (١٤٬٢١٥)    (١٢٬٣٥٥)  (١٠٬٢٤٤)      (٣٬٣٥٨)    (١١٬٧٣٧)    ١٬٧٣٢   (٢٬١٤٢)   ٢٬٠٢٥        ٤٥١البنوك (صافى)

      ١٣٬٩٣٢      ١٥٬٣٠٨     ١٥٬٨٢١       ١٧٬٣٠٢      ١٤٬٦٢٥   ٢٢٬٠٢٦    ١٦٬٦٣٩  ١٨٬٥٥٧    ١٦٬٨٢٠أصول أجنبیة 

      ٢٨٬١٤٧      ٢٧٬٦٦٣     ٢٦٬٠٦٦       ٢٠٬٦٦٠      ٢٦٬٣٦١   ٢٠٬٣٣٤    ١٨٬٧٨١  ١٦٬٥٣٢    ١٦٬٣٦٩ خصوم أجنبیة

نسبة الى رصید أول المدة ٥/

٪٢١٫٧٧-٪٢٠٫٢٥-٪١٩٫٦٣-٪٣٫٥٦-٪١٩٫٧١-٪١٫٦٦-٪٥٫٤٢-٪٠٫٣٣-٪٨٫٥١صافى األصول األجنبیة

٪١٢٢٫٨٠٪١١٧٫٢٠٪١١٣٫٧٠٪٦٤٫٨٠٪١١١٫٠٥٪٥٦٫٩٢٪٣٦٫٧١٪١٢٫٥٧٪٩٫٩٥صافى األصول المحلیة

M٢٤٫٩٣٪٢٢٫٨٥٪٢١٫٧٧٪١٤٫٦٥٪٢٠٫٨٩٪١٢٫٥٩٪٧٫٥٦٪٢٫٩٠٪٣٫٩٧المعروض النقدى ١٪

٪٧٦٫١٠٪٧٤٫٠٩٪٧٢٫٣٠٪٤٦٫٥٩٪٧٠٫٤٥٪٤٢٫٤٥٪٢٣٫٧٣٪٨٫٨٦٪١٤٫٤٩أشباه النقود

/٦ 
٢٠٫٧٤١٨٫٥٠١٤٫٦٩١٢٫١٣١٢٫٧٩١١٫٥٣١٢٫٩٨١٢٫٩٦١٢٫٩٣معدل الدولرة فى  إجمالى السیولة (%)

٤٫٨١٥٫٦٥٥٫٣٠٥٫٤٣٥٫٥٤٥٫٣٩٥٫٣٥٥٫٢١٥٫٨١المضاعف النقدى (فى السیولة)

١٫٣٥١٫٤٥١٫٣٦١٫٢٤١٫١٩١٫٤١١٫٣٦١٫٣٤١٫٣١معدل دوران النقود ( فى السیولة)

١٨٫٤٦١١٫٧٦١٧٫٤٧١٨٫٠٩٢٣٫٤٠١٧٫١٧٢٣٫٦٥٢٤٫٠٠٢٤٫٦٨معدل النمو السنوى إلجمالى السیولة المحلیة
معدل النمو السنوى فى اإلقراض لقطاع 

األعمال الخاص ٧/
١٠٫١٤١٢٫٤٨١٩٫٤٧٢١٫١٨٢٣٫٥٧١٦٫٩٩٢٥٫٠٥٢٥٫٢٠٢٥٫٨١

/٨
١٧٫٨٣١٦٫٦٨١٦٫١٠١٥٫٦٢١٨٫٦٨١٥٫٦٦١٨٫٨٦١٩٫١١١٩٫٣٤سعر 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  )

( سبتمبر ٢٠٢٢)

المصدر : البنك المركزى المصرى.
  * مبدئى.

المصدر : البنك المركزى المصرى.
١/تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.

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 ١٧٫٦ ١٨٫٩
١٨٫٥

٤٩٫٠ ٥١٫٩ ٥١٫٨ ٥٢٫٥ ٥٦٫١ ٦١٫٦ ٥٧٫٩
٦٥٫٣ ٧١٫٢ ٨٤٫١ ٦٩٫٠ ٧٣٫٨ ٧٧٫٥ ٧٦٫٤

١٠٫٤
٢٥٫٤

١٦٫٧
١٧٫٥ ١٦٫٠ ٢٦٫٧٢٤٫١ ٢٥٫٦

٨٫٦١٩٫٨ ١١٫٨

١١٩٫٥

١١٫٩٣ -٤٫٣
٣٢٫٢

-٢٠
١٠
٤٠
٧٠
١٠٠
١٣٠
١٦٠

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠

(%
)

النقود وأشباه النقود) : 16(شكل 

المعروض النقدى أشباه نقود إجمالى السیولة مكون العملة المحلیة فى أشباه نقود  /2مكون العملة األجنبیة فى أشباه نقود  

1نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى  /

األیمن لمحورا السنوى التغیر معدل



٤٨

سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢سبتمبر-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

٧١٩٬٠٠٣٦٨٤٬٠٣١٨٥٥٬٥٨٠٩٨٧٬٧٢٦١٬١٩٢٬٩٣٥١٬٠٣٣٬٨٦٨١٬٢٥٢٬٨٣٩١٬٣٠٧٬٠٠٤١٬١٩٥٬٣٧٧نقود اإلحتیاط 

(٢٤٫٥)-(٤٫٩)(٢٥٫١)(١٥٫٤)(٢٠٫٨)(١٦٫١)(١٧٫٧)(٢٧٫٠)(١٥٫٦)

     ٨٦٧٬٨٠٩     ٨٦٧٬٨٠٨     ٨٦٧٬٨٠٧     ٤٨٥٬٢٣٥٥٣٦٬٠٩٨٦٥١٬١٦٧٧٢٢٬٤٤٩٨٣٨٬٠٩٣٧٣٩٬٨٠٨النقد المتداول خارج البنك المركزى

(٧٫٣)(١٠٫٥)(٢١٫٥)(١٠٫٩)(١٦٫٠)(١٣٫٨)(١٦٫٤)(١٧٫٧)(١٧٫٣)

 ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى 
البنك المركزى

٣٣٨٬٩٥٠     ٤٥٠٬١٧٤     ٣٨٥٬٠٣٢     ٢٩٤٬٠٦٠      ٣٥٤٬٨٤٢      ٢٣٣٬٧٦٨١٤٧٬٩٣٣٢٠٤٬٤١٣٢٦٥٬٢٧٧     

(٨٦٫٢)-(٣٦٫٧)(٣٨٫٢)(٢٩٫٨)(٣٣٫٨)(٢٢٫٤)(٢٠٫٦)(٥٤٫١)(١٥٫٣)

األصول المقابلة لھا

١٦٧٬٩٨٥-١٥٤٬٦٠٣-١٧٥٬٩٧٧-١٥٢٬٧٧٤٢٣٨٬٨٩٧-٣٠١٬٤٩٣٢٦٤٬٣٦٢١٥٦٬٥٩٣٢٢٤٬٢٢٩صافى االصول األجنبیة 

(٨٠٧٠٫٥)-(١٢٫٣)-(٤٠٫٨)(٤٣٫٢)-(١٦٨٫١)(٢٧٫١)-(١٦٥٫٠)-(١٦٧٫٧)-(١٧٠٫٣)

٤١٧٬٥١٠٤١٩٬٦٦٩٦٩٨٬٩٨٧٧٦٣٬٤٩٧١٬٣٤٥٬٧٠٩٧٩٤٬٩٧١١٬٤٢٨٬٨١٦١٬٤٦١٬٦٠٧١٬٣٦٣٬٣٦٢صافى األصول المحلیة  

-(٢٧٫٢)(٠٫٥)(٦٦٫٦)(٩٫٢)(٧٦٫٣)(١٣٫٢)(٨٠٫٠)(٨٢٫٥)(٧١٫٥)

/٢
٧١٥٬٤٧٤٧٤٦٬١١٦٨٠٧٬٨٨٢٧٠٦٬٣٦٩١٬٠٠١٬٣٥٢٧٨٥٬٦٥٩١٬٠٧٦٬٨٧١٩٧٢٬١٥٠١٬٠٢٢٬٢٢١صافى المطلوبات من الحكومة 

(١٫٠)(٤٫٣)(٨٫٣)-(١٢٫٦)(٤١٫٨)(١٠٫٩)(٣٢٫٧)(٢٧٫٤)(٣٠٫١)

٧٥٩٬٨٨٠٨٢٠٬٩٨٦٨٦٥٬٣٣٠٧٦١٬٠٠٣١٬٠٨٩٬٩٤٣٨٤٦٬٨٢٠١٬١٦٩٬٣٣١١٬٠٦٤٬٦١٠١٬١١٤٬٤٤٤المطلوبات

-(٧٫٦)(٨٫٠)(٥٫٤)-(١٢٫١)(٤٣٫٢)(٩٫٨)(٣٤٫١)(٢٩٫٢)(٣١٫٦)

٦٨٣٬٦٢٩٧٠٣٬٢٣١٧٠٢٬٦٦٧٧٠٠٬٢٧٠٧٩٠٬١٤١٧٥٧٬٥٦٢٧٤٧٬٠٣٥٧٤٨٬٨٠٠٨١١٬٦١٦أوراق مالیة

٧٦٬٢٥١١١٧٬٧٥٥١٦٢٬٦٦٣٦٠٬٧٣٣٢٩٩٬٨٠٢٨٩٬٢٥٨٤٢٢٬٢٩٦٣١٥٬٨١٠٣٠٢٬٨٢٨تسھیالت إئتمانیة

/٣
٤٤٬٤٠٦٧٤٬٨٧٠٥٧٬٤٤٨٥٤٬٦٣٤٨٨٬٥٩١٦١٬١٦١٩٢٬٤٦٠٩٢٬٤٦٠٩٢٬٢٢٣الودائع 

-(٦٠٫٨)(٦٨٫٦)-(٢٣٫٣)-(٤٫٩)(٦٢٫٢)-(٢٫٢)(٥٢٫٩)(٥١٫٥)(٥٠٫٨)

٢٠١٬٤٣٨١٧٩٬٢٨٠١٦٠٬٦٦٣٢٣٩٬٥٥٥١٨٣٬٥٦٨٢٢٥٬٠٧٠١٨٢٬١٥٥١٦٦٬٤٣٨١٤٨٬٢١٩صافى المطلوبات من البنوك
/٤
٢١٥٬٧٥٨١٦٩٬٧٩٠٣٢١٬٩٣٧١٩٢٬٩٢٢-١٩٦٬٩٩١١٦٠٬٧٨٩-٢٦٩٬٥٥٨-٥٠٥٬٧٢٧-٤٩٩٬٤٠٢-صافى البنود الموازنة 

(٠٫٠)(٠٫٠)مالحظات

/٥
٦٫٤٩٨٫١٨٧٫١٩٦٫٧٥٦٫٥٧٧٫٥٩٧٫٢٦٦٫٩٦٧٫٦١معدل 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.
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سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢سبتمبر-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

٣٬٥٦٩٬٥١٥٤٬٠٠٧٬٨٩٩٤٬٧٠١٬٤٢٧٥٬٧٥٠٬٦٦٣٧٬٣٦٩٬٦٢٤٦٬٠٧٧٬٠٧٩٧٬٤٩٠٬٥٥٩٧٬٦٤٧٬٩٨٧٧٬٨٣٥٬٢٤٤إجمالى الودائع

(١٧٫٣)(١٢٫٣)(١٧٫٣)(٢٢٫٣)(٢٨٫٢)(٢٠٫٣)(٢٨٫٣)(٢٨٫٠)(٢٨٫٩)

٢٬٧٣١٬١٧٥٣٬١٧٦٬٥١٠٣٬٩٢٤٬١٩٦٤٬٩٥٤٬٧٥٥٦٬٢٩٦٬٢٦٧٥٬٢٨٥٬٥٣٤٦٬٣٨٩٬٤١١٦٬٥٢٩٬٥٢٥٦٬٦٩٧٬٩١٤بالعملة المحلیة

٨٣٨٬٣٤٠٨٣١٬٣٨٩٧٧٧٬٢٣٢٧٩٥٬٩٠٨١٬٠٧٣٬٣٥٧٧٩١٬٥٤٥١٬١٠١٬١٤٨١٬١١٨٬٤٦٢١٬١٣٧٬٣٣٠بالعملة األجنبیة

٣٬٠٣٦٬٠١٠٣٬٣٩٦٬٩٦١٣٬٩٥٦٬٢٠٦٤٬٧١٨٬٩٥٣٥٬٨٨١٬٢٨١٤٬٩١٠٬٧٣٨٥٬٩٥١٬٣٥٦٦٬٠٥٨٬٩١١٦٬٢٠٠٬٩٤٢  الودائع غیر الحكومیة ٢/

(٢٠٫٦)(١١٫٩)(١٦٫٥)(١٩٫٣)(٢٤٫٦)(١٧٫٨)(٢٥٫١)(٢٥٫٥)(٢٦٫٣)

٢٬٣١١٬٣١٦٢٬٦٧٣٬٦٣٦٣٬٢٨١٬٨٩٧٤٬٠٥٣٬٢٩١٥٬٠١٠٬٣١٣٤٬٢٥٣٬١٠٢بالعملة المحلیة  ٥٬٢٧٣٬٠٤٠   ٥٬١٤٧٬٣٠١    ٥٬٠٥٥٬٦٠٧  

    ٩٢٧٬٩٠٢     ٩١١٬٦١٠      ٨٩٥٬٧٤٩    ٧٢٤٬٦٩٤٧٢٣٬٣٢٥٦٧٤٬٣٠٩٦٦٥٬٦٦٢٨٧٠٬٩٦٨٦٥٧٬٦٣٦بالعملة األجنبیة

٥٣٣٬٥٠٥٦١٠٬٩٣٨٧٤٥٬٢٢٢١٬٠٣١٬٧١٠١٬٤٨٨٬٣٤٣١٬١٦٦٬٣٤١١٬٥٣٩٬٢٠٣١٬٥٨٩٬٠٧٦١٬٦٣٤٬٣٠٢الودائع  الحكومیة

(١٫٧٣)(١٤٫٥١)(٢١٫٩٨)(٣٨٫٤)(٤٤٫٣)(٣١٫٧)(٤٢٫٦)(٣٨٫٥)(٤٠٫١)

٤١٩٬٨٥٩٥٠٢٬٨٧٤٦٤٢٬٢٩٩٩٠١٬٤٦٤١٬٢٨٥٬٩٥٤١٬٠٣٢٬٤٣٢بالعملة المحلیة  ١٬٤٢٤٬٨٧٤  ١٬٣٨٢٬٢٢٤   ١٬٣٣٣٬٨٠٤  

    ٢٠٩٬٤٢٨     ٢٠٦٬٨٥٢      ٢٠٥٬٣٩٩    ١١٣٬٦٤٦١٠٨٬٠٦٤١٠٢٬٩٢٣١٣٠٬٢٤٦٢٠٢٬٣٨٩١٣٣٬٩٠٩بالعملة األجنبیة

  مالحظات (نسبة مئویة)

٢٣٫٥٢٠٫٧١٦٫٥١٣٫٨١٤٫٦١٣٫٠١٤٫٧١٤٫٦١٤٫٥  معدل الدولرة فى إجمالى الودائع 

  معدل الدولرة فى الودائع غیر 
٢٣٫٩٢١٫٣١٧٫٠١٤٫١١٤٫٨١٣٫٤١٥٫١١٥٫٠١٥٫٠الحكومیة

  معدل الدولرة فى الودائع  
٢١٫٣١٧٫٧١٣٫٨١٢٫٦١٣٫٦١١٫٥١٣٫٣١٣٫٠١٢٫٨الحكومیة

  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.

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.

١٧ ١٥٫٦
١٤٫٩ ١٥٫٥

١٣٫٣

٢٠٫٧ ١٨٫٥

١٤٫٧
١٢٫١ ١٢٫٩١٦٫٨

١٥٫٣ ١٥٫٣ ١٤٫١ ١٣٫٥

٢٠٫٩

١٩٫٥
١٢٫٥

١٠٫٧

٢٣٫٩ ٢٣٫٤
٢١

٢٠

٢٠٫٧
١٦٫٥ ١٣٫٨ ١٤٫٥٢٣٫٦

٢١٫٨ ٢٣٫١ ١٩٫٩

٢٣٫٧
٢١٫٩

١٧

١٤٫٢

١٢٫١١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠ (%
) الدولرة معدالت) : ١٧( شكل  

معدل الدولرة /2معدل الدولرة المعدل 

)M٢(فى إجمالى السیولة المحلیة  /١ الودائع إجمالى فى
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*

سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢سبتمبر-٢١یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

١٬٦٢٩٬٦٦٤١٬٨٤١٬٦٩٢٢٬٢٠٠٬٣٨١٢٬٩٠٣٬٧٢٣٣٬٥٦٤٬٦٧١٢٬٩٤٨٬٨٤٢٣٬٥٩٦٬٢٨٤٣٬٦٤٣٬٧٢٢٣٬٦٩٥٬٣٥١إجمالى أرصدة التسھیالت اإلئتمانیة 

(١٤٫٢)(١٣٫٠)(٢٢٫٥)(٢٧٫٩)(٢٢٫٨)(٢٠٫٤)(٢٢٫٠)(٢١٫٦)(٢٠٫٥)
٤٥٢٬٩١٧٥٤٢٬٤٤٦٦٧٣٬٢١٢١٬١٠٤٬٦٢٥١٬٣٥٦٬٥٩٦١٬٠٩٤٬١٣٤١٬٣٦٨٬٣٦٧١٬٣٨٣٬٥٥٦١٬٤٠٣٬١٩٩للحكومة ٢/

(٢٧٫٧)(١٩٫٨)(٣٨٫٧)(٥٧٫٨)(٢٦٫٠)(٣٦٫٤)(٢٥٫١)(٢٣٫٥)(٢٠٫٤)

٢١٦٬٥٤٩٢٣٥٬٨٣٨٤٠٦٬٦٦٣٨١٩٬٦١٩٩٢٢٬٥٤٠٧٨٦٬٠٠٠٩٢٨٬٨٣٧٩٣١٬١٣٢٩٣٨٬٢٠١بالعملة المحلیة

٢٣٦٬٣٦٨٣٠٦٬٦٠٨٢٦٦٬٥٤٩٢٨٥٬٠٠٦٤٣٤٬٠٥٦٣٠٨٬١٣٤٤٣٩٬٥٣٠٤٥٢٬٤٢٤٤٦٤٬٩٩٨بالعملة األجنبیة

١٬١٧٦٬٧٤٧١٬٢٩٩٬٢٤٦١٬٥٢٧٬١٦٩١٬٧٩٩٬٠٩٨٢٬٢٠٨٬٠٧٥١٬٨٥٤٬٧٠٨٢٬٢٢٧٬٩١٧٢٬٢٦٠٬١٦٦٢٬٢٩٢٬١٥٢لغیر الحكومة

(٩٫٨)(١٠٫٤)(١٦٫٦)(١٤٫٦)(٢٠٫٩)(١٢٫٧)(٢٠٫١)(٢٠٫٥)(٢٠٫٦)

٨٤٩٬٧٧٥١٬٠٢٧٬٣٢٢١٬٢٦٨٬٨٢٨١٬٥٥٣٬٤٠٤١٬٩٤١٬٥٩٩١٬٦٠٨٬٧٩٣١٬٩٦١٬٢٤١١٬٩٨٧٬٠٩٦٢٬٠١٦٬٦٤٢بالعملة المحلیة

٣٢٦٬٩٧٢٢٧١٬٩٢٤٢٥٨٬٣٤١٢٤٥٬٦٩٤٢٦٦٬٤٧٦٢٤٥٬٩١٥٢٦٦٬٦٧٦٢٧٣٬٠٧٠٢٧٥٬٥١٠بالعملة األجنبیة

مالحظات ( نسبة مئویة):
 التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة الى 

٦٢٫٤٦٢٫١٦٢٫٣٥٦٫٩٥٧٫٦٥٧٫٧٥٧٫٧٣٨٫٤٣٨٫٢القطاع الخاص الى جملة التسھیالت ٣/

القروض الى الودائع للقطاع غیر 
/٤
الحكومى 

٣٨٫٨٣٨٫٢٣٨٫٦٣٨٫١٣٧٫٥٣٧٫٨٣٧٫٤٣٧٫٣٣٧٫٠

٨٤٫٩٨٨٫٨٩٠٫٣١٠٧٫١٩١٫١٩٣٫٨٨٨٫٩٨٧٫١٨٥٫٩القروض الى الودائع للقطاع الحكومى
 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة الى 

٣٤٫٦٣١٫٤٢٣٫٩١٨٫٣١٩٫٧١٨٫٨١٩٫٦١٩٫٩٢٠٫٠جملة التسھیالت

 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة 
للقطاع الحكومى الى جملة التسھیالت 

الممنوحة للقطاع الحكومى
٥٢٫٢٥٦٫٥٣٩٫٦٢٥٫٨٣٢٫٠٢٨٫٢٣٢٫١٣٢٫٧٣٣٫١

 التسھیالت اإلئتمانیة بالعملة األجنبیة 
للقطاع غیر الحكومى الى جملة 

التسھیالت الممنوحة للقطاع غیر 
الحكومى

٢٧٫٨٢٠٫٩١٦٫٩١٣٫٧١٢٫١١٣٫٧١٢٫٠١٢٫١١٢٫٠

شكل (١٨) : توزیع التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للجھات غیر الحكومیة  بحسب القطاعات (ینایر ٢٠٢٢)

(  ) معدل النمو عن الفترة المقابلة فى العام السابق.
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.

قطاع الزراعة
1.2%

قطاع الصناعة
25%

قطاع التجارة
11%

قطاع الخدمات
25%

 القطاع العائلى
وقطاع العالم 
الخارجى

36%

بالعملة المحلیة 

قطاع الزراعة
1.1%

قطاع الصناعة
قطاع التجارة47%

8.8%

قطاع الخدمات
41%

القطاع العائلى 
وقطاع العالم 
الخارجى

5.4%

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

٩٫٧٥١١٫٣٠١٢٫٩٢١٠٫٧٥٩٫٢٥یولیو-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

١١٫٧٥١٠٫٥٠١٥٫٢٧٩٫٥٠٧٫٠٠یونیو-٢٢

١١٫٧٥١٠٫٥٠١٥٫٧٨٩٫٥٠٧٫٠٠یولیو-٢٢

١١٫٧٥١٠٫٥٠١٥٫٧٨٩٫٥٠٧٫٠٠أغسطس-٢٢

١١٫٧٥١٠٫٥٠١٥٫٨٩٩٫٥٠٧٫٠٠سبتمبر-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

٩٫٩٠١٠٫١٥١٠٫١٥یولیو-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

١١٫٥٧١١٫٧٨١١٫٣٢یولیو-٢٢

١١٫٥٧١١٫٧٨١١٫٣٢أغسطس-٢٢

١١٫٣٢١١٫٣٦٠٫٠٠سبتمبر-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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ینایر-٢٣دیسمبر-٢٢نوفمبر-٢٢أكتوبر-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧

١٣٣٩٦١٦٣٤٩١٤١٠١١٠٧٦٥١٠٢٥٧١١٣٧٣١٣٢٥٩١٤٥٩٩١٦٤٤٦مؤشر ٣٠-EGX (٣٠-CASE سابقا  ) ٢/

١٦١٧١٠١٣-٢٫٤٥٫٣٠٫٥-٠٫٤٠٫٤معدل العائد الشھرى (%)
-- -- -- -- -٠٫٥١٫٢٠٫٧١٫٥معدل تذبذب السوق ٣/

٦٨٧٩١١٧٥٦٥٩٠٦٦٧٧٦٥٨٧٠٩٦١١٠٥٩رأس المال السوقى ٤/  (ملیار جنیھ)
/٥
١٩٫٨١٩٫٥١٣٫٥٩٫٦١٠٫٠١٠١١١٢١٤نسبة للناتج المحلى اإلجمالى  

-- -- -- -- -٢٢٢٢٢٤٢١٦٢١٥عدد الشركات 

 األسھم والسندات المتداولة

١٩٨٠٤٢١٠٤٦٢٠١٥٦٥٢١٠١٩٥٨٢٥٤٤٤٨٧٤٤٣٨٠١٢٤٦٩٦١٢٤٦٩٦القیمة (ملیون جنیھ)
------٥٩٫٥-٤٩٫٣٢٫٠-٢٩٫٨-٤٨٫١معدل التغیر الشھرى (%)

٤٧٫٣٤٧٫٣-٤٤٫٦-١٥٨٫٥٨٣٫٩٥٦٫٣-٤٢٫٥٦٫٣٤٫٢معدل التغیر السنوى (%)

---٧١٧٬٣٨٧٧٢٨٬٦٧٩٧٥٦٬٣٩٨١٬٢٣٠٬٢٩٠١٬٨٦٩٬٧٤٠٢٬٦٥٨٬٠٥٠سندات مقیدة (ملیون جنیھ)

---٧٠٩٬٢٦٥٧٢٢٬٦٢٤٧٤٦٬٦٥٣١٬٢٠٨٬٤٩٦١٬٨٣٢٬١٨٧٢٬٦٠٩٬٤١٤حكومیة، ٦/ منھا:

---٧٠٩٬٢١٥٧٢٢٬٥٧٣٧٤٦٬٦٠٣١٬٢٠٨٬٤٤٤١٬٨٣٢٬١٣٥٢٬٦٠٩٬٣٦٠سندات المتعاملون الرئیسیون

---٤٬٠٢٥٢٬٨٦٢٢٬٠٤٦١٬٩٧٧٢٬٤٢٠٤٬٥٧٩شركات
---٤٬٠٩٧٣٬١٩٣٧٬٦٩٩١٩٬٨١٧٣٥٬١٣٣٤٤٬٠٥٧توریق ٧/

صافى مشتریات األجانب

١٠٠٦٩٠٢١٠١٧١٣-٣٩-٣٥١٦٩١٢٢القیمة (ملیون دوالر)
 نسبة الكمیة إلى جملة االسھم 

٣٣٣٥٣٠٢٤٩١١١٥٨٨المتداولة (%)

مؤشرات أخرى
/٨/ ٩

١٧٫٢١٦٫٣١٣٫٥١٤٫١١٧٫٧١٤٫٢١٦٫٧١٧٫٥١٧٫٧مضاعف الربحیة   
/٩/ ١٠ 

٦٫١٥٫٧٧٫٣٩٫٤٦٫٠٧٫٦٦٫٧٨٫٦٧٫٤العائد على الكوبون (%) 

-- -- -- -- -٢٫٣١٫٨١٫٣٤٫٥نسبة السعر إلى القیمة الدفتریة (%)

جدول (٣١): المؤشرات الرئیسیة لسوق المال ١/

المصدر: البورصة المصریة وھیئة سوق المال والبنك المركزى المصرى.
 -- بیان غیر متاح.

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.
٢/  أكبر ٣٠ شركة من حیث السیولة والقیمة. المؤشر = ١٠٠٠  فى  ١٩٩٨/١/١.

المصدر: النشرة الشھریة لبورصتى القاھرة واألسكندریة.
١/ تتضمن قطاعات المعدات الكھربائیة والھندسیة، اإلعالم، التجارة، تكنولوجیا المعلومات، الزراعة والصید، الورق والتعبئة والبالستیك، المطاحن والتخزین، خدمات متنوعة، خدمات التجزئة، وسلع اإلستھالك العائلى.

٣/ على أساس اإلنحراف المعیارى للعوائد الیومیة خالل الفترة.

٤/ یمثل ناتج ضرب عدد األسھم القائمة فى سعر السوق السائد.
٥/ تم مراجعة تقدیرات الناتج المحلي اإلجمالي.

٦/ تتضمن سندات الخزانة (شاملة المتعاملون الرئیسیون)، وسندات اإلسكان، وسندات التنمیة.

٧/ تم قید سندات التوریق فى بورصة األوراق المالیة اعتباراَ من سبتمبر ٢٠٠٦.
٨/  یعرف أیضا بمعدل السعر على العائد، ویقاس بنسبة سعر السوق لكل سھم إلى أرباحھ السنویة.

٩/ محسوب على أداء أنشط ٥٠ شركة.
١٠/  الكوبون السنوى الموزع / سعر السھم الجارى.

عقارات
22.7%

بنوك
17.8%

خدمات مالیة غیر مصرفیة
14.7%

موارد أساسیة
12.3%

اتصاالت و اعالم و تكنولوجیا 
المعلومات
10.6%

خدمات و منتجات صناعیة وسیارات
4.4%

أغذیة و مشروبات و تبغ
3.9% منسوجات و سلع معمرة

2.8%

طاقة وخدمات مساندة
2.0%

رعایة صحیة و ادویة
2.0%

خدمات النقل والشحن
1.8% سیاحة وترفیھ

1.1%

مواد البناء
1.1%

مقاوالت و إنشاءات ھندسیة
1.0% 

٠٫٨%

 
٠٫٧%

اجمالى القطاعات من حیث كمیة التداول): 21(شكل 
) 2023ینایر  31(
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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        

-- بیان غیر متاح.
المصدر: وزارة اإلستثمار ونشرة البورصة المصریة.

٦٠العامة الستصالح االراضى

--مصانع أو وحدات مباعة أو مؤجرة
٥١مضارب الغربیة

٧٠وادى كوم أمبو الستصالح االراضى
٦١العربیة الستصالح االراضى

١٬٣٨٠أسمنت اسیوط
٩٣٢بیع إلتحاد العاملین المساھمین، ومنھا: ٣٣

١٬٩٧١المصریة لألسمدة
١٬٨٠٠السویس لألسمنت

٣٢٬٢٠٨بیع لمستثمر رئیسى، ومنھا:
٩٬٢٧٤بنك اإلسكندریة

٨٥
٣٬٤٣٧بیع كأصول

--تصفیة ٣٤
٤٤

٩٣٢شركة طلعت مصطفى القابضة
٥٤٩الشرقیة للدخان

١٬٢٠٢
٣٨

٢٩٩المشروعات الصناعیة والھندسیة

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

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

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
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كمیة التداول
 (ملیون سھم)

قیمة التداول
 (ملیون جنیھ مصرى)

 صافى الربح
(ملیون جنیھ مصرى)

سعر اإلقفال**
(جنیھ مصرى)

١ CIB ١٨٠٫٤٨١٧٥٫٢١٣٢٦٧٫٨٤٩٫٥ البنك التجاري الدولي

٥٤١٫٥٣٢٨٠٫٢٢٤٢٫١٦٫٣فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االكترونیة٢

١٤٧٫٠٢٧٤٦٫٨١٥٧٤٫٩١٩٫٠المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ٣

٢٦٧٫٢٢٧٣٩٫٣٦٥٩٫٣١٠٫١مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر٤

٦٥٧٫٦٢٤٢٣٫٢٢٨٣٫٣٣٫٥مدینة نصر لالسكان والتعمیر٥

١٠٧٫٥١٦٧٦٫٠٥٣٥٫٢١٥٫٧سیدى كریر للبتروكیماویات - سیدبك٦

٣٤٫٧١٥١٢٫٦٩٠٥٤٫١٤٣٫٠ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة٧

١٣٨٫٦١٤٤٣٫٤١٧٨٣٫٢١٠٫٢مجموعة طلعت مصطفى القابضة٨

١٠٥٫٧١٣٩٨٫٨٣٨٠٨٫٨١٢٫٨السویدى الیكتریك٩

٦٤٢٫٢١٣٧٥٫٣٨٥٦٫١٢٫١بالم ھیلز للتعمیر١٠

كمیة التداول
 (ملیون سھم)

قیمة التداول 
عائد السھم %مضاعف الربحیة(ملیون جنیھ مصرى)

٥٢٣٢٫٣١٢٠٣٧٫٤٢١٫٤٥٫١عقارات١

٢٦٩٫٥٩٤٢٦٫٠٨٫٨٤٫٩بنوك٢

٢٩٥٣٫٢٧٨٠٧٫٩١١٫٨٤٫٣خدمات مالیة غیر مصرفیة٣

٤٧٩٫٦٦٥٢٠٫٠١٥٫٨٦٫٢موارد أساسیة٤

١٧٥٤٫١٥٦١٣٫٠٢٩٫٨٤٫٠تصاالت و اعالم و تكنولوجیا المعلومات٥

٧٠٣٫٨٢٣٣٦٫٤٨٫٦٦٫٠خدمات و منتجات صناعیة وسیارات٦

٥٢٨٫٧٢٠٧٦٫٤١٩٫٤٥٫٧أغذیة و مشروبات و تبغ٧

١٤٩٩٫٣١٤٧٧٫٨٢٥٫٣٦٫٩منسوجات وسلع معمرة٨

١٥٠٫٤١٠٦٨٫٤٧٫٩٧٫٤طاقة وخدمات مساندة٩

٧٤٣٫٤١٠٤٢٫٠١٣٫٩٥٫٩رعایة صحیة و ادویة١٠

-- بیان غیر متاح.

أنشط ١٠ قطاعات من حیث كمیة التداول - فى ٣١ ینایر ٢٠٢٣ 

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 ٣١ ینایر  ٢٠٢٣ 

المصدر: النشرة الشھریة للبورصة المصریة.

Portal
Cross-Out

Portal
Cross-Out
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أكتوبر-٢٢سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢یونیو-٢٢یونیو-٢١یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨

١٬٢٢٦٬٠٦٦١٬٤١٧٬٣٨٩١٬٥٦٧٬٧٥٩١٬٥٨٨٬١١٤١٬٥١٨٬٦٥٨١٬٤٩٨٬٣١٦١٬٦١٨٬١٠٥١٬٧٠٦٬٠٦٧١٬٧٦٧٬٣١٧إجمالى األرصدة القائمة

٢٩٩٬٠٦٥٢٧٦٬٦٤٩١٢٢٬٤٣٦٣٥٩٬٦٣٦١٥٧٬٠٥٧١٤٢٬٥٦٢١٣٢٬٧٩٧١٣١٬٥٠٩١٣١٬٢٦٢العمالء االجانب 

١٬٥٤٨١٬١٤٨٩٧٤٢٬٥٠٢٢٬٢١٢٢٬٠٨١٢٬١٧٩٢٬٠٤٦٢٬٠٢٨شركات التعامل فى األوراق المالیة

٢٢٬١٤٢٢٢٬١٧٦٢٩٬٢٧٢٣٨٬٦٧٣٥٥٬٣٦٩٥٤٬٦٧٥٦٢٬٢٩٧٦٣٬٥٥٣٧٤٬٣٧٥الشركات القابضة و اإلستثماریة

٧٧٨٬٩٤٨٩١٧٬٧٨٢١٬١٥١٬٤٨٩٧٨٨٬٢٠٢٨٤٨٬٨٩٢٨٣٧٬٠٨٣٩١٥٬٠٤٤٩٩٥٬٨١٧١٬٠١٣٬١١٠البنوك

٣٤٢٬٢٩٣٣٧٨٬٦١٥٤٥٩٬٥٥٢٢٦٢٬٠٥٧٣٤٠٬١٠٢٣٠٨٬٨٤٩٣٣٨٬٧٩١٤٠٩٬٢٥٥٣٤٨٬٩٢٦بنوك قطاع عام

٢٧٩٬٠٨١٢٦٢٬٤٧٧٣٤٣٬١٢٠٣٥٠٬٥٤٦٣٦٤٬٦٨٥٣٦٧٬٥١١٤١٤٬٢٨٦٣٩٢٬٧١٠٤٠١٬١٦٤بنوك قطاع خاص

٣١٬٠٨٥٣٢٬٦٣٩٣٥٬١٥٧٤٦٬٠٢٢٦١٬٧٥١٦٩٬٣٧٨٧٠٬١٣١٦٨٬٢١٥٩٥٬٤٠٧بنوك فروع أجنبیة

١١٣٬٩٧٥٢٢٧٬١٩٨٢٧٩٬٧٠٧٩٦٬٦٢٩٦٬١٦١١٠٬٣٩٢١٣٬٣٤١١٧٬٧٩٩٢١٬٩٢٠بنك اإلستثمار القومى

١٢٬٥١٤١٦٬٨٥٣٣٣٬٩٥٣٣٢٬٩٤٨٧٦٬١٩٣٨٠٬٩٥٣٧٨٬٤٩٥١٠٧٬٨٣٨١٤٥٬٦٩٣بنوك متخصصة

 -- -- -- -- -- -- -- -- --سماسرة النقد االجنبى

٥٣٬٣٩٦٤١٬٦٩٠٢٢٬٧٦٤٢٧٬٣٦٣٤٦٬٣٢٣٤٨٬٤٩٠٥٠٬٥٩٧٤٩٬٠٦٧٤٥٬٢٠٠شركات التأمین 

٤٩٬٢٠٣٣٥٬٣٠٠١٥٬٢٣٩١٧٬٩٥٣٣٢٬٢٨٦٣٣٬٤٩٩٣٤٬٧٢٨٣٢٬٢٢٦٢٥٬٦٧١قطاع عام

/١
٤٬١٩٣٦٬٣٩٠٧٬٥٢٥٩٬٤١٠١٤٬٠٣٧١٤٬٩٩١١٥٬٨٦٩١٦٬٨٤١١٩٬٥٢٩قطاع خاص 

٢٥٬٠٩٢٤٨٬٨٥٧٦٧٬٣٨٥١٠٥٬٠٢٨٨٨٬٣٤٠٨٨٬٦٦٧٨٦٬٠٨٠٨٧٬٧٦٢٩٩٬٢٤٣صنادیق اإلستثمار

٨٬٩٤٧٢٩٬٣٣٦٥٨٬٨١٦٩٣٬٧٩٧٧٧٬٤١٩٧٦٬٣١٠٧١٬٣١٤٧٧٬١١٦٧٨٬٧٧٦صنادیق التأمین 

٢٬٧١٥٤٬٥٦٥٦٬٤٧٨٩٬٦٠٩٧٬٥٥٨٧٬٧٦٨٨٬٧٤٥١٠٬٤٩٢١٢٬٤٥٠قطاع االسكان والتعمیر

٦٣٤١٬١١٣١٬٤٠٨٢٬٣٥٩٢٬٢٦٠١٬٦١٩١٬٨٢٩١٬٨٢٤٢٬١١٤قطاع التجارة

٢٬١٢٩٦٬١٦٥٦٬١٤١٦٬٦٨٨٦٬٣٧٢٦٬٤٢٧٦٬٩٤٧٧٬٤٣٦٧٬٤٨٤قطاع الصناعات التحویلیة

١٩٦١٤٢٥٧٣٤٦٨١٬٨٥٩١٬٨٦٥٢٬٠٣٤١٬٨٠٩١٬٣١٠القطاع المالي

قطاع النقل والمواصالت/ الكھرباء/ 
٥٤٦٣٢٤١٬٠٨٠١٬٨٦١٣٬٢٨١٣٬٣٧٦٢٬٨٧٤٢٬٢٢٦٢٬٣٥٥غاز/ صحة

٢٬١٥٩٤٬٥٣١٥٬٥٥٩١٧٬٨٩٢٢٢٬٢٧٧٢٣٬٤٦٥٢٣٬٤٧١١٨٬٢٠٤١٦٬٥٦٦القطاع االفراد

٢٬٦٥٩٥٬٨١١٦٬٦٨١١٠٬٨٦٧١٢٬٨٨٣١٢٬٨٨٧١٤٬٤٥٩١٣٬٩٣٣١٤٬٨٩٨ قطاع البترول والتعدین

٢٬٤٣٦٣٬٥٥٩٤٬٩١٣٢١٬٦٢٩٢٥٬٤٢١٢٦٬٣٢٤٣٠٬٩٧٢٣١٬١٩٣٣٥٬٤٤١قطاع الخدمات

/٢
٢٣٬٤٥٤٥٣٬٥٤١٨١٬٧٩٠١٠١٬٥٤٠١٦١٬١٣٥١٦٤٬٧١٧٢٠٦٬٤٦٦٢١٢٬٠٨٠٢٣٠٬٧٠٥مجاالت أخرى 

جدول (٣٥): األرصدة القائمة ألذون الخزانة وفقا للقطاعات الحائزة لھا
(ملیون جنیھ)

المصدر: البنك المركزى المصرى.
١/ یتضمن شركات التأمین الخاصة و الفروع االجنبیة.

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.



٦٠

سبتمبر-٢٢أغسطس-٢٢یولیو-٢٢یونیو-٢٢مایو-٢٢أبریل-٢٢یونیو-٢٠یونیو-١٩یونیو-١٨یونیو-١٧

١٬٥٣٧٬٠٣٦١٬٥٠٣٬٧٦٧١٬٧٦٥٬٣٥٦٢٬٦٢٢٬٣٢٤٣٬٦٣٦٬٤٣٦٣٬٦١٢٬٣٠٨٣٬٧٣٩٬٦٩٨٣٬٦٩٣٬٢٩١٣٬٩٥٦٬٨٢٦٤٬٠٥٨٬٣١٥إجمالى األوراق المالیة

١٬٠٨٨٬١٩٣١٬٠٦٨٬٠٧٥١٬٤٠١٬٤٦٦٢٬٢٥٨٬١٠٨٣٬٠٣٣٬٥٧٩٣٬٠٠٣٬٥٣١٣٬١٢٥٬٧٣٠٣٬٠٨٠٬٣٣٤٣٬٣٢٨٬٣٥٦٣٬٤٢٢٬٦٩٣بالعملة المحلیة

٤٤٨٬٨٤٣٤٣٥٬٦٩٢٣٦٣٬٨٩٠٣٦٤٬٢١٦٦٠٢٬٨٥٧٦٠٨٬٧٧٧٦١٣٬٩٦٨٦١٢٬٩٥٧٦٢٨٬٤٧٠٦٣٥٬٦٢٢بالعملة األجنبیة

١٬٤٤٠٬٧٠٩١٬٤٠٩٬٦٠١١٬٦٧٠٬٢٣٦٢٬٤٩٩٬٩٦٩٣٬٤٥٩٬٢٧١٣٬٤٣٥٬٤٢٨٣٬٥٥٥٬٣٣٥٣٬٥١٠٬٤٤٣٣٬٧٧٠٬٩٠٣٣٬٨٥٦٬٣٣٢القطاع الحكومى 

١٬٠٣٤٬٥٧١١٬٠١٤٬٩٨٢١٬٣٣٦٬٠٦٩٢٬١٦٥٬٢٠٠٢٬٨٩٥٬٨٢٤٢٬٨٦٦٬٢٣١٢٬٩٨٥٬٩٧٤٢٬٩٤١٬٠٦٧٣٬١٨٧٬٨٤٠٣٬٢٦٩٬٥٢٣بالعملة المحلیة ومنھا:

٣٣٤٬٧٦٩٥٦٣٬٤٤٧٥٦٩٬١٩٧٥٦٩٬٣٦١٥٦٩٬٣٧٦٥٨٣٬٠٦٣٥٨٦٬٨٠٩---بالعملة األجنبیة

----------صكوك البنك المركزى (بالعملة المحلیة)

٤٤٨٤٥١٣٤٨٢٥٥٣٠٢٢٩٣٣٠٠٣٠٣٣١٩٣٢٣قطاع األعمال العام

٤٤٨٤٥١٣٤٨٢٥٥٣٠٢٢٩٣٣٠٠٣٠٣٣١٩٣٢٣بالعملة المحلیة

----------بالعملة األجنبیة

٧٤٬٠٧٦٧٣٬٣٢٥٧٩٬٥٧٤١٠٥٬٩٩٥١٥٣٬٣٧٠١٥٣٬٢٨٧١٥٥٬٩٣٨١٥٥٬٤٧٩١٥٦٬٩٨٨١٦٩٬٩٨٠قطاع األعمال الخاص

٥٣٬١٢٦٥٢٬٥٩٤٦٥٬٠٢٩٩٢٬٦٤٢١٣٧٬٤٥٠١٣٧٬٠٠٤١٣٩٬٤٥٣١٣٨٬٩٦٠١٤٠٬١٩٤١٥٢٬٨٤٣بالعملة المحلیة

٢٠٬٩٥٠٢٠٬٧٣١١٤٬٥٤٥١٣٬٣٥٣١٥٬٩٢٠١٦٬٢٨٣١٦٬٤٨٥١٦٬٥١٩١٦٬٧٩٤١٧٬١٣٧بالعملة األجنبیة

٢١٬٨٠٣٢٠٬٣٩٠١٥٬١٩٨١٦٬١٠٥٢٣٬٤٩٣٢٣٬٣٠٠٢٨٬١٢٥٢٧٬٠٦٦٢٨٬٦١٦٣١٬٦٨٠قطاع العالم الخارجى (غیر المقیمین)

٤٨٤٨٢٠١١٣٣٣٤٣٤بالعملة المحلیة

٢١٬٧٥٥٢٠٬٣٤٢١٥٬١٧٨١٦٬٠٩٤٢٣٬٤٩٠٢٣٬٢٩٧٢٨٬١٢٢٢٧٬٠٦٢٢٨٬٦١٣٣١٬٦٧٦بالعملة األجنبیة

(بالملیون جنیھ)

جدول (٣٦) محفظة األوراق المالیة لدى البنوك  ١/

المصدر: البنك المركزى المصرى

 -- ال یوجد إصدار خالل الفترة المشار إلیھا.

١/ غیر متضمن محفظة األوراق المالیة لدى البنك المركزى المصرى.
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للداخل التدفقات

للخارج التدفقات

Total Net Foreign Direct Investment

Other Countries ٣

یولیو-سبتمبر ٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨
٢٢/٢١

أكتوبر-دیسمبر 
٢٢/٢١

ینایر-مارس 
٢٢/٢١

ابریل-
یونیو 
٢٢/٢١

صافى االستثمارات األجنبیة 
٧٧٢٠٨٢٣٦٧٤٥٣٥٢١٤٨٩٣٧١٦٦٥١٦٠١٤٠٨٣١٥٨٩المباشرة

١١٣١٦٣١٦٣٩٤١٥٨٣٧١٣٩١٥٢٢٢٠٦٣٧٠٤٤٢٣٧٧٧٧٢٤٧٧١- التدفقات للداخل  (ومنھا)

٢٢٤٤١٣٥٤١٤١٢١٦٢٥١٥٣٠٣٤٦٣٩٢٥٦٧١٨٣الوالیات المتحدة األمریكیة

١٢٢ألمانیا
٢٨٣٢٦٨٣٠٠٦٣٣١٢٧١٨٤٨٥١٣٩

٢٤٠٢٧٩٣٣٠٢٧٦٥٥١١٧٩٤٩١٥٥١٢٨فرنسا

١٨٣٩١٧٧٠١٩٩٠٤٧١٣٧٤٥٩٢٤١٧--المملكة المتحدة

٥٧٦٦٥٢٥٥١٢٥٥١١٣١١٣١أسبانیا

٣٤٩٩٨٧١٤١٠١٣٢٩٢١٤٨٤٣٠٣٨٢٧٤١٤١١ھولندا

٢٩٧٤٣٠٣٥٦٣٢٥٤٩٢١١٢٨٠١٠٨١٣٤السعودیة

١٠٧٥اإلمارات العربیة المتحدة
٩٧٢١٨١٩١٤١١٥٦٥٦٤٤٩١٤٦٩٢٦٧٤٧٧٨

١١٢الكویت
٦٩٠٣٦٤٣٥٤٦٦٩١٠٥١٥٦١٦٩٢٣٣

٨٨١٨٦٣٠٩٢٤٦٤٥٨٩٨٥٥١٢٢١٧٦البحرین

-٠٠٠٦-١٠٥-٥٨عمان

١٨٦١٨٦١٥٢٤٧١٦٤٩٥٤٦٣١٣٥٣٢٦سویسرا

٣٨٣٥١٠٩٦٧٧٥٢٣٥٧٥١١٠١٢١٧٩١٣٢٢٦٨٣١٩دول أخرى

-٣١٨٢-٣٦٨٩-٢٦٣٧-٢٠٣٩-١٣٢٦٨-٨٧٠١-٨٣٨٤-٨١٥٧-٢٥٤٤٤- التدفقات للخارج

٢٠٠٠/٩٩

٢٠٠١/٠٠

٠١٩٩٩/٠٠

Total Net Foreign Direct Investment###

###

٤٦٠

٧٥٨
Other Countries ٣٣٧٣

جدول (٣٧): صافى اإلستثمارات األجنبیة المباشرة موزعة بحسب الدول
(ملیون دوالر)

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 سنوى

المصدر: البنك المركزى المصرى

٤٥٥٤

٤٦٨١
٦٤٤٨

٣٥١٥

١٤٢٥ ١٧٩١
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٨٧١١

٧٩٥٢

٩٩٥٠

٧٣٤١

٥٠٨٥

٥٥٥

٣٢٣٦
٢٠٣٠

١٠٥٣

١١٨٦

١٤٥٦
١٢٩٠

٢٦٦٨ ٢٢٧٧

١٨٠٠

١٩٢٦

٣٠٨٠
٣٨٧٥

٣١٢٣

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٥/٠٦
٢٠٠٦/٠٧٢٠٠٧/٠٨٢٠٠٨/٠٩٢٠٠٩/١٠٢٠١٠/١١٢٠١١/١٢٢٠١٢/١٣٢٠١٣/١٤

٢٠١٤/١٥٢٠١٥/١٦٢٠١٦/١٧٢٠١٧/١٨٢٠١٨/١٩٢٠١٩/٢٠٢٠٢٠/٢١

)
الر

دو
ن 

یو
مل

(

مصرإلىالمباشراألجنبىاإلستثمارتدفقاتتطور :(٢٢)شكل
( المناطقأھمبحسب )

Series١ Series٢ Series٣
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یولیو - سبتمبر٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧*
٢٢/٢١

یولیو - سبتمبر
٢٣/٢٢

-٩٬١٠٢-١١٬٠٧٥-٤٣٬٣٩٦-٤٢٬٠٦٠-٣٦٬٤٦٥-٣٨٬٠٣٤-٣٧٬٢٧٦المیزان التجارى ١/

٢٥٬٨٢٧٢٨٬٤٩٥٢٦٬٣٧٦٢٨٬٦٧٧٤٣٬٩٠٦٨٬٨٥٢٩٬٩٦٥الصادرات 

٨٬٧٧٣١١٬٥٥٧٨٬٤٨٠٨٬٥٩٧١٧٬٩٧٧٢٬٩٠١٣٬٧٠٨بترولى

١٧٬٠٥٤١٦٬٩٣٨١٧٬٨٩٦٢٠٬٠٧٩٢٥٬٩٢٩٥٬٩٥١٦٬٢٥٧غیر بترولى

-١٩٬٠٦٧-١٩٬٩٢٧-٨٧٬٣٠٢-٧٠٬٧٣٦-٦٢٬٨٤١-٦٦٬٥٢٩-٦٣٬١٠٣الواردات 

-٣٬٨١٤-٣٬٠٠٢-١٣٬٥٤٥-٨٬٦٠٤-٨٬٩٠١-١١٬٥٤٩-١٢٬٤٩٠بترولى

-١٥٬٢٥٣-١٦٬٩٢٥-٧٣٬٧٥٨-٦٢٬١٣٢-٥٣٬٩٤٠-٥٤٬٩٨١-٥٠٬٦١٣غیر بترولى

١١٬١٢٢١٣٬٠٣٧٨٬٩٧٣٥٬١١٩١١٬١٥٩٢٬٩٣٧٤٬٠٥٤الخدمات (صافى)

٢١٬٤٨٧٢٤٬٤٢٤٢١٬٢٨٩١٥٬٩٩٥٢٦٬٩٢٦٦٬٢٠٤٨٬٠٤٤المتحصالت

٨٬٧٠٨٨٬٦٠٠٧٬٨٨١٧٬٥٢٨٩٬٧٣٤٢٬٢٧٧٣٬٠٤٤النقل 

٥٬٧٠٧٥٬٧٣١٥٬٨٠٦٥٬٩١١٦٬٩٩٧١٬٦٨٨٢٬٠١٠ومنھ:  قناة السویس

٩٬٨٠٤١٢٬٥٧١٩٬٨٥٩٤٬٨٦٢١٠٬٧٤٨٢٬٨٣٧٤٬٠٧١السیاحة والسفر

٦٣٧٧١٩٧٥٩٥١٣٢٬٧٣٦١٦١١٤٠خدمات حكومیة

٢٬٣٣٨٢٬٥٣٤٢٬٧٩٠٣٬٠٩٣٣٬٧٠٧٩٣٠٧٨٩متحصالت أخرى

١٠٬٣٦٥١١٬٣٨٧١٢٬٣١٦١٠٬٨٧٦١٥٬٧٦٧٣٬٢٦٧٣٬٩٩١المدفوعات
١٬٤٨٠١٬٧٩٢٢٬٠٥٠١٬٨١٢٣٬٠٢٤٦٥٣٨٨٥النقل

٢٬٤٥٢٢٬٩٠٣٣٬٢١٣٢٬٧٠٨٤٬٤٨٠٨٢٤١٬٥٩٢السیاحة والسفر

١٬٤٩٤٦٩٢٩٧٦١٬٢٤٧٢٬٣٤٠٢٩٢٤٧٢المدفوعات الحكومیة

٤٬٩٣٩٥٬٩٩٩٦٬٠٧٨٥٬١٠٩٥٬٩٢٤١٬٤٩٨١٬٠٤٢مدفوعات أخرى

-٤٬٥٣٥-٣٬٨٨٤-١٥٬٧٦٣-١٢٬٣٩٩-١١٬٣٥٤-١١٬٠١٠-٦٬٢٨٠دخل االستثمار (صافى)

٨٣٥١٬٠١٤٩٤٢٥٧٣٩٩٧١١٢٢٧٦متحصالت دخل االستثمار

٧٬١١٥١٢٬٠٢٤١٢٬٢٩٦١٢٬٩٧٢١٦٬٧٦٠٣٬٩٩٦٤٬٨١١مدفوعات دخل االستثمار

١٬٦١٦٢٬٥٧٤٢٬٩٤٨٢٬٥١٩٢٬٧٧٨٧٠٤١٬٢٢٠ومنھ:  فوائد مدفوعة

-٥٬٠٤٩-٨٬١٣٧-٣٢٬٢٣٧-٣٦٬٩٤١-٢٧٬٤٩٣-٢٤٬٩٩٨-٢٦٬١٥٤السلع والخدمات (صافى)

٢٦٬٤٧١٢٥٬١١٤٢٧٬٦٨٠٣٠٬٩٠٣٣١٬٤٤٩٨٬٠٢٠٦٬٣٩٢التحویالت (صافى)

١١-٦٠-٢٧١-٢٠٦٣٥١٢١٨٢٧٧التحویالت الرسمیة (صافى)

٢٦٬٢٦٥٢٤٬٧٦٣٢٧٬٤٦٢٣١٬١٨٠٣١٬٧٢٠٨٬٠٨٠٦٬٣٨١التحویالت الخاصة (صافى)
ومنھا،  تحویالت 

٢٦٬٣٩٣٢٥٬١٥١٢٧٬٧٥٨٣١٬٤٢٥٣١٬٩٢٤٨٬١٤٦٦٬٤٤٢المصریین العاملین 

-٣٬١٩٢-٤٬٠٠١-١٦٬٥٥١-١٨٬٤٣٦-١١٬١٦٧-١٠٬٨٩٤-٥٬٩٦٢المیزان الجارى

شكل (٢٣): توزیع متحصالت میزان المعامالت الجاریة

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 

.

١/ یتضمن متحصالت قناة السویس.

جدول (٣٨):  میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریة 
بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

المصدر: البنك المركزى المصرى.

بترولى
11.2%

غیر بترولى
26.2%

/1النقل 
9.8%

السیاحة والسفر
دخل االستثمار6.3%

0.7%

خدمات حكومیة
0.7%

متحصالت أخرى
4.0%

ة التحویالت الرسمی
)صافى(
-0.4%

 التحویالت الخاصة
)صافى(

40.7%

٢٠٢١/٢٠٢٠

بترولى
17.3%

غیر بترولى
25.0%

/1النقل 
9.4%

السیاحة والسفر
10.4%

دخل االستثمار
1.0%

خدمات حكومیة
2.6%

متحصالت أخرى
3.6%

التحویالت الرسمیة 
)صافى(
-0.3%

التحویالت الخاصة 
)صافى(

30.6%

٢٠٢٢/٢٠٢١  

* *

  



٦٦

*

*

یولیو - سبتمبر٢٠٢٢/٢٠٢١*٢٠٢١/٢٠٢٠*٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨*٢٠١٨/٢٠١٧*
٢٢/٢١

یولیو - سبتمبر
٢٣/٢٢

٢١٬٩٩٧١٠٬٨٥٧٥٬٣٧٥٢٣٬٣٧٤١١٬٨٠٦٦٬٠٥٠٤٬٤١٧میزان المعامالت الرأسمالیة

١٥-٣٦-٧٨-١٥٣-٢٤٩-١٢٩-١٥١الحساب الرأسمالى

٢٢٬١٤٧١٠٬٩٨٦٥٬٦٢٣٢٣٬٥٢٧١١٬٨٨٣٦٬٠٨٦٤٬٤٠٣الحساب المالى

-٦٩-٨٤-٣٤٦-٣٧٩-٣٥١-٣٧٤-٢٧١تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر 
(صافى)

٧٬٧٢٠٨٬٢٣٦٧٬٤٥٣٥٬٢١٤٨٬٩٣٧١٬٦٦٥٣٬٢٩٧

-٥١-١-١٤٠-٧٥١-٨١٨-٩٦-٢١استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى 
-٣٬٥٦١٢٬١٥٨-١٨٬٧٤٢٢٠٬٩٨٣-١٢٬٠٩٥٤٬٢٣٠٧٬٣٠٧مصر

-٥٬٢٩٣٥٬٠٩٤٤٬٥٩٥٤٬٥٤٩١٬٠١٤٣٬٠٩٢٢        ومنھا السندات

٦٬٦٤٧٧٠٠٢٤٬٤١٦٩٤٥٣٬٣٨٣-٢٬٦٢٥١٬٠١٠صافى االستثمارات األخرى 
٢٬٢٨٣-٢٬٤٢٦-١٠٬٢٧٩٦٬٢٥٣٤٬٥٤٢٧٬٩٦٥١٬٤٤٧صافى االقتراض

-٢٨٤-٦٬٧٣٩٣٬٣٣٤٧٬٢١٧٤٬٢٦٤٧١٠٩٧  القروض المتوسطة وطویلة األجل

٨٬٨٤٦٥٬٥٢٥٩٬٢٥٣٦٬٥٠٢٣٬٦٦١٥٦٣٣٩١المستخدم
-٦٧٥-٦٦٠-٢٬٩٥١-٢٬٢٣٩-٢٬٠٣٦-٢٬١٩٢-٢٬١٠٨السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة 
٣٤٨-٢٬١٧٤٧٥٠١٬٩٧٦-١٬١١٩٨٢٩٦٤٥األجل

١٬٣١٤١٬١٦١٣٤٣٬٣٠٤٣٬٩٧٤٢٧٣٥٨١المستخدم
-٢٣٣-٢٬٢٤٩-٣٬٢٢٤-١٬١٣١-٦٧٩-٣٣٢-١٩٥السداد

صافى تسھیالت موردین ومشترین 
٢٬٢١٩-٣٥٣-١٬٥٢٧٢٬٩٠٧-٢٬٤٢٢٢٬٠٩١٢٬٠٣٠قصیرة األجل

-٤٬٢٤٢٣٬٧٣١١٬٢١١-٦٬٠٣٩-١٠٠-٨٬٨٨٢-٤٬٥١٢أصول أخرى

١٢٩-٢٣٥-١١٥-٢٣٢-٢٣-١١٦البنك المركزى المصرى

٧٬٥٨٠٤٬٨٢٨٦٩١-٤٬٣٠٦٥٬٠١٥-٢٬١٦٢١٬٧٦٥البنوك األخرى

-١٬٩٣٠-١٬٠٩٩-٣٬١٠٢-٩٠٩-٤٬١٧٥-٧٬٠٩٤-٦٬٥٥٧أخرى

٢٬٣١١-٢١٬٦٢٠٣٥٩-١٬٦١٨٢٬٢٠٦١٬٢٢٥-٣٬١٤٢خصوم أخرى
٦٥٢-١٥٬٦٧٩٦٠٠-٢٬٧٣٥-١٬٥٣٨١٤١-٣٬٨٧٩البنك المركزى المصرى

٧٣٧٨١٢٬٣٤٧١٬٥١٠٥٬٩٤١٢٤١١٬٦٥٨البنوك األخرى

-٧٠١-١٬٧٣٧-٥٬٨٠٠-٣٬٠٧٦-٢٬٧٩٥-٦٦-٣٬٢٤٧السھو والخطأ (صافى)
٣١١٥٢٣-١٬٨٦٢١٠٬٥٤٦-٨٬٥٨٧-١٢٬٧٨٨١٠٢المیزان الكلى

* مبدئى.

جدول (٣٩):  میزان المدفوعات (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیة 
بیان سنوى

(ملیون دوالر)

المصدر: البنك المركزى المصرى.

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

-١٤٫١ -١١٫٩
-٩٫٩ -٩٫١

-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
-٢٫٣ -٣٫٤ -٢٫٩

-٤٫٣ -٣٫٥

-٤٫٥ -١٫٦ -٠٫٨

٣٫٠
٣٫٣ -١٫٨ ١٫٥ ٠٫١ ٠٫٥ ١٫١

-٠٫٨

٥٫٨ ٤٫٨
-٠٫٠٣

-٢٫٢
٠٫٤

-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

*
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٧٦

٢٠٢٢/٢٠٢٣

الربع األول*الربع الرابع*الربع  الثالث*الربع  الثانى*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*الربع األول*

-٩٬١٠٢-٩٬٨٥٨-١١٬٨٢٥-١٠٬٦٣٨-١١٬٠٧٥-١١٬٤٨٥-١١٬٣٧١-١٠٬٦٤٤-٨٬٥٥٩-٨٬٤٠٧-٩٬٣٥٥-٩٬٩٢١-٨٬٧٨٣المیزان التجارى /١

٧٬١٢١٧٬١٣٠٦٬٧٠٣٥٬٤٢٢٦٬٢٨١٦٬٦٤٣٧٬٦٥٠٨٬١٠٣٨٬٨٥٢١١٬٨٣٧١١٬٧٨٠١١٬٤٣٧٩٬٩٦٥الصادرات 

٢٬٤٣٨٢٬٦٠٧٢٬٢٨٢١٬١٥٣١٬٦٠٠١٬٩٨٦٢٬٣٤٥٢٬٦٦٦٢٬٩٠١٥٬٠٢٦٥٬١٤٦٤٬٩٠٥٣٬٧٠٨بترولى

٤٬٦٨٣٤٬٥٢٤٤٬٤٢١٤٬٢٦٩٤٬٦٨١٤٬٦٥٧٥٬٣٠٥٥٬٤٣٧٥٬٩٥١٦٬٨١١٦٬٦٣٤٦٬٥٣٢٦٬٢٥٧غیر بترولى

-١٩٬٠٦٧-٢١٬٢٩٥-٢٣٬٦٠٥-٢٢٬٤٧٥-١٩٬٩٢٧-١٩٬٥٨٨-١٩٬٠٢١-١٧٬٢٨٧-١٤٬٨٤٠-١٣٬٨٢٩-١٦٬٠٥٧-١٧٬٠٥١-١٥٬٩٠٤الواردات 

-٣٬٨١٤-٤٬٦٠٧-٣٬٠٧٩-٢٬٨٥٧-٣٬٠٠٢-٢٬٨٤٨-٢٬١١٦-٢٬١٨٤-١٬٤٥٦-٨٠١-٢٬٣٢٢-٢٬٧٣٤-٣٬٠٤٥بترولى

-١٥٬٢٥٣-١٦٬٦٨٩-٢٠٬٥٢٦-١٩٬٦١٨-١٦٬٩٢٥-١٦٬٧٤٠-١٦٬٩٠٥-١٥٬١٠٣-١٣٬٣٨٤-١٣٬٠٢٨-١٣٬٧٣٥-١٤٬٣١٧-١٢٬٨٦٠غیر بترولى

٤٬٠٣٥٢٬٢٤٦٢٬١٤٢٥٥٠٨٧٦١٬٠١٦١٬٢٩٣١٬٩٣٤٢٬٩٣٧٢٬٧٠٥٢٬٣٠٥٣٬٢١١٤٬٠٥٤الخدمات (صافى) 

٧٬٤٣٧٦٬٠٢٤٥٬٠٩٠٢٬٧٣٩٣٬٣٩٧٣٬٨٢٧٤٬٠٨٨٤٬٦٨٤٦٬٢٠٤٦٬٩٢٢٦٬٤٠٢٧٬٣٩٨٨٬٠٤٤المتحصالت

٢٬٢٦٣٢٬١٣١١٬٩٠٢١٬٥٨٥١٬٧٣٨١٬٩٠٦١٬٨٤٠٢٬٠٤٤٢٬٢٧٧٢٬٣٨٦٢٬٣٤٧٢٬٧٢٤٣٬٠٤٤النقل 

١٬٥٠٧١٬٥٢٥١٬٤٢٩١٬٣٤٥١٬٣٨١١٬٥١٧١٬٤٥٢١٬٥٦٢١٬٦٨٨١٬٦٩١١٬٧٠٦١٬٩١٢٢٬٠١٠ومنھ : قناة السویس

٤٬١٩٤٣٬٠٥٦٢٬٣٠٥٣٠٥٨٠١٩٨٧١٬٣٢٥١٬٧٤٩٢٬٨٣٧٢٬٩٨٥٢٬٣٨١٢٬٥٤٦٤٬٠٧١السیاحة والسفر

٢٢٠١٥٢١٩٣١٩٤١٣٨١٥٢١١٧١٠٦١٦١٦٣٠٧٦٨١٬١٧٧١٤٠خدمات حكومیة

٧٦٠٦٨٤٦٩٠٦٥٥٧٢٠٧٨١٨٠٦٧٨٥٩٣٠٩٢٠٩٠٥٩٥٢٧٨٩متحصالت أخرى

٣٬٤٠٢٣٬٧٧٨٢٬٩٤٨٢٬١٨٩٢٬٥٢١٢٬٨١١٢٬٧٩٤٢٬٧٥٠٣٬٢٦٧٤٬٢١٦٤٬٠٩٧٤٬١٨٧٣٬٩٩١المدفوعات

٥٢٣٥٤٠٥٢١٤٦٦٤٣٨٤٢٤٤٠٤٥٤٧٦٥٣٧٣٠٨١٤٨٢٦٨٨٥النقل

٩٥٥١٬٠٣٦٨٤١٣٨٠٥٧٦٧١٢٦٨١٧٣٩٨٢٤١٬٠٣٥١٬١٦٦١٬٤٥٥١٬٥٩٢السیاحة والسفر

٢٢٧٢١٧١٧٤٣٥٧٢٣١٣١١٣٥٧٣٤٨٢٩٢٩٣٩٥٩٤٥١٦٤٧٢المدفوعات الحكومیة

١٬٦٩٦١٬٩٨٤١٬٤١٣٩٨٥١٬٢٧٧١٬٣٦٥١٬٣٥٢١٬١١٦١٬٤٩٨١٬٥١٣١٬٥٢٣١٬٣٩٠١٬٠٤٢مدفوعات أخرى

-٤٬٥٣٥-٤٬٥٠٤-٤٬١٥١-٣٬٢٢٥-٣٬٨٨٤-٣٬٥٤٧-٣٬٤٠٧-٢٬٣٧٩-٣٬٠٦٧-٢٬١٧٥-٣٬٣٨٥-٢٬٤٦٦-٣٬٣٢٨دخل االستثمار (صافى)

٣٠١٢٢٠١٦٢٢٥٩٥٨٦٦١٩٧٢٥٣١١٢٣٨٣٨٥٤١٧٢٧٦متحصالت دخل االستثمار

٣٬٦٢٩٢٬٦٨٥٣٬٥٤٧٢٬٤٣٥٣٬١٢٤٢٬٤٤٥٣٬٦٠٤٣٬٨٠٠٣٬٩٩٦٣٬٦٠٧٤٬٢٣٦٤٬٩٢١٤٬٨١١مدفوعات دخل االستثمار

٨٢٨٧٨٨٧٦١٥٧١٧٠٦٦٢٤٥٧٤٦١٤٧٠٤٥٧٣٦٦٢٨٣٨١٬٢٢٠      ومنھ : فوائد مدفوعة

-٥٬٠٤٩-٦٬٦٤٧-٩٬٥٢٠-٧٬٩٣٣-٨٬١٣٧-٩٬٥٥١-١٠٬٠٧٨-٩٬٦٢٨-٧٬٦٨٣-٧٬٨٥٧-٧٬٢١٣-٧٬٦٧٥-٤٬٧٤٨السلع والخدمات (صافى)

٦٬٦٩٤٦٬٩٤٩٧٬٨٣٣٦٬٢٠٤٧٬٩٦٥٧٬١٥٨٧٬٨١٧٧٬٩٦٣٨٬٠٢٠٧٬٣٥٦٧٬٨٨٠٨٬١٩٣٦٬٣٩٢التحویالت (صافى)

١١-٤٠-١٢٩-٤٢-٦٠-١٨٢٨-٦٤٧٢٣٤٤٩١٧٢٨٣التحویالت الرسمیة (صافى)

٦٬٦٣١٦٬٨٧٧٧٬٨٠٠٦٬١٥٥٧٬٩٤٨٧٬٤٤١٧٬٧٩٩٧٬٩٩٢٨٬٠٨٠٧٬٣٩٨٨٬٠٠٨٨٬٢٣٣٦٬٣٨١التحویالت الخاصة (صافى)

ومنھا،  تحویالت 
٦٬٧١٣٦٬٩٦٤٧٬٨٦٩٦٬٢١٣٨٬٠٢٨٧٬٤٩٣٧٬٨٥٠٨٬٠٥٤٨٬١٤٦٧٬٤٣٧٨٬٠٤٦٨٬٢٩٥٦٬٤٤٢المصریین العاملین 

-٣٬١٩٢-٢٬٩٥٨-٥٬٧٩٢-٣٬٨٠١-٤٬٠٠١-٥٬١٣٥-٥٬٦٦٧-٤٬٨٤٩-٢٬٧٨٥-٣٬٨٢٨-٢٬٧٦٥-٣٬١٩٢-١٬٣٨٢المیزان الجارى

٢٠٢١/٢٠٢٢

المصدر: البنك المركزى المصرى.
* مبدئى.

٢٠١٩/٢٠٢٠

جدول (٤٠):  میزان المدفوعات - میزان المعامالت الجاریة
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 .

٢٠٢٠/٢٠٢١

 ١ / یتضمن صادرات و واردات المناطق الحرة.
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٢٠٢٢/٢٠٢٣

الربع الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثانيالربع األول*
الربع ألول*الربع الرابع*الربع  الثالث*الربع  الثانى*الربع األول*الربع الرابع*الربع الثالث*الربع الثاني*األول*

٦٠٩٩٨٨٤٬٤١٧-١٬١٤٤١٬٢٨٤٣٬٩١٨٥٬٢٥٥٧٬٨٩٠٦٬٣١٢٦٬٠٥٠٥٬٣٧٧-٦٥٨٤٬٥٧٦میزان المعامالت الرأسمالیة

٣٥٤٧١٥-٥٤-٣٦-٣٥-٣٠-٤٤-٤٤-٦٣-٨٢-٦٧-٣٧-الحساب الرأسمالى

٥٧٤٩٤١٤٬٤٠٣-١٬٠٦٢١٬٣٤٧٣٬٩٦٢٥٬٢٩٩٧٬٩٢٠٦٬٣٤٧٦٬٠٨٦٥٬٤٣١-٦٩٥٤٬٦٤٣الحساب المالى

٦٩-٨٥-٨٣-٩٤-٨٤-٧٧-١١٢-١١٢-٧٩-٥٦-٨٠-١٤٥-٧١-تدفقات االستثمار فى الخارج

تدفقات االستثمارات المباشرة فى مصر 
(صافى)

٢٬٣٥٣٢٬٦٠٦٩٧١١٬٥٢٤١٬٦٠٥١٬٧٥٢١٬٤٣٠٤٢٧١٬٦٦٥١٬٦٠١٤٬٠٨٣١٬٥٨٩٣٬٢٩٧

٥١-١٣٠-٧-٣-١-٢٤-٧٩-٥٦٢-٨٦-٨٤٦-٧٨-١٧-١٢٣استثمارات محفظة األوراق المالیة للخارج

صافى تدفقات محفظة األوراق المالیة فى 
٢٬١٥٨-٣٬٧٣٥-١٤٬٧٥٣-٦٬٠٥٦-٨٬٢١٨٦٣٧٦٬٦٨٦٣٬٤٨٢٥٬٨١٨٢٬٧٥٦٣٬٥٦١-١٬٩٨٢٢٬٢٥٥-مصر

٢-٤٣-١٬٩٩١-٤٥-٣٢٣٬٠٩٢-٦٩٣٣٬٧٤٣٣٠٧١٠٣٬٨٤١-٣٠٠١٬٨٤٥-        و منھا السندات 

٤٬١٦٥٧٣٨٨٦٣٣٬٢٦٤٩٤٥٩٬٩٨٣١٠٬١٨٥٣٬٣٠٢٣٬٣٨٣-٥٧٦٬٣٤٤٨٨-٢٧١صافى االستثمارات األخرى 

٣٤٥٢٢٬٢٨٣-٢٬٤٢٦١٬٣٢٢-١٬٣٠٥١٬٢٨٦٢٬١٨٩٢٬٧٧٤١٬٢٥٤١٬٧٤٧-٢٬٩٦٢١٬٥٩٩صافى االقتراض

٢٨٤-٩٧٨٧٣١٣٤٠٧-٢٬٢٩١١٤١٩٨٤٬٦٨٨٣٣٢٢٬١٨٥٢٣٩١٬٥٠٨  القروض المتوسطة وطویلة األجل

٢٬٩٦٥٥٢٩٧١٣٥٬٠٤٧٩٥٦٢٬٥١٧٩٠٠٢٬١٣٠٥٦٣٧٧٤١٬١٢٣١٬٢٠١٣٩١المستخدم 

٦٧٥-٧٩٣-٨١١-٦٨٧-٦٦٠-٦٢٢-٦٦١-٣٣٢-٦٢٤-٣٥٩-٦١٥-٣٨٨-٦٧٤-السداد

تسھیالت موردین ومشترین متوسطة 
٢١١٣٤٨-١٬٩٧٦٢٬٧٦٥١٧١-٣٧-١٥٥١٬٨٨٥١٣٠١٩٦-١٧٠-١٥٠-١٧٠-األجل

٣١١٢١٩٢٬٠٥٣٥٠٨٤١٩٣٢٤٢٧٣٣٬١٢٨٤٢٦١٤٧٥٨١المستخدم 

٢٣٣-٣٥٨-٢٥٥-٣٦٢-٢٬٢٤٩-٣٦١-٢٢٣-٣٧٩-١٦٨-١٧٤-١٧٢-١٦١-١٧٣-السداد 

صافى تسھیالت موردین ومشترین 
١٩٤٢٬٢١٩-٨٢٩-١٬٥٣١-٣٥٣-٢٨٤٦٠٨١٩٢٧٦-٣٬٢٤٧-١٬٢٣٣-٨٤١١٬٦٠٨قصیرة األجل

١٬٢١١-٥٬٠٦٨٣٬٢٠١-٢٬٠٣٩١٬٤١٠٣٬٧٣١٢٬٣٧٨-١٬٠٢٩-٤٬٣٨١-٤٬٠٥٨-٩٩٩٦٬٩٣٠-١٬٩٧٣-أصول أخرى

٧٦٢٩-١٣٦-٢٤-١٨٠١-١٣٦-٤٦٣٩-٢-١٦-١٦٨-البنك المركزى المصرى

٤٬٦٤٩٣٬٩٧٧٦٩١-١٬٧٥٦١٬٩١٠٤٬٨٢٨٣٬٤٢٤-٧٥٢-٤٬٤١٧-٤٬٠٠٦-٥٦٥١٬١١١٧٬٧٦٦-البنوك األخرى

١٬٩٣٠-٧٠٠-٢٨٢-١٬٠٢٢-١٬٠٩٩-٥٠١-٢٦٥-١٤١-٣-٧-٨٣٤-٢٬٠٩٤-١٬٢٤٠-أخرى

٣٥٩٦٬٢٨٣١٥٬٥٩٨٩٨٢٬٣١١-١٬٠٠٦١٬٦٤٧١٠٧-١٬٩٧٣-٦٥٧٧١٩٢٬٨٦١-٧١٨-خصوم أخرى

٦٨٤٦٥٢-٦٠٠٢٬٨٦٦١٤٬٠٩٨-٢٥٦-٢٠١-١٢٦-٢٬١٥٢-١٧٨-٩٨-١٢٠-البنك المركزى المصرى

٨٨٠١٬٨٤٨٣٦٣٢٤١٣٬٤١٧١٬٥٠٠٧٨٣١٬٦٥٨-٥٥٨٧٢٠٢٬٧٨٣١٧٩-٥٩٨-البنوك األخرى

٧٠١-١٬٣٠٨-٨٥٤-١٬٩٠١-١٬٧٣٧-١٬١١٢-١٬٨٩٢-١٬٢٠٢١٬١٣٠-٩٢٩-١٬٦١٧-١٬٢٠١-٩٥٢السھو والخطأ (صافى)

٣٬٢٧٧٥٢٣-٧٬٢٥٥-٣٢٥-٦٩١٬٥٣٥٣٣٠٦٦٣١١-٣٬٤٧٣-٥٬٥٢٥-٢٢٧١٨٤المیزان الكلى

* مبدئى.
المصدر: البنك المركزى المصرى.

٢٠٢١/٢٠٢٢

جدول (٤١):  میزان المدفوعات  (تابع) - میزان المعامالت الرأسمالیة
بیان ربع سنوى

(ملیون دوالر)

٢٠١٩/٢٠٢٠٢٠٢٠/٢٠٢١

*
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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
٦٫٤٦٫٥٥٫٣٤٫٧٤٫٧٥٫٤الصادرات غیر البترولیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
٦٫٥٨٫١٧٫٧٥٫٥٣٫٨٥٫٦إجمالى المتحصالت الخدمیة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
١٫٩٣٫٧٣٫٩٢٫٦١٫١٢٫٣          ومنھا :  السیاحة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
-٣٫٥-٤٫٣-٢٫٩-٣٫٤-٢٫٣-٦٫١میزان المعامالت الجاریة (نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى) 

/٢
-٠٫٤٤٢٫٢١-٢٫٢٤-٥٫٨٤٫٨٠٫٠٣میزان 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
٢١٨٫٦٢٠٦٫٢١٨٩٫٤١٥٢٫٤١٧٣٫٠١٨٢٫١نسبة السیولة  (%) 

-- بیان غیر متاح.

جدول (٤٢): مؤشرات قیاس أداء معامالت القطاع الخارجى

المصدر: البنك المركزى المصرى وحسابات وزارة المالیة.
* مبدئى.

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.
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-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

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.

* بیان مبدئى، أرقام معدلة.

(ملیون جنیھ)

٢٠٢٠/٢٠١٩*٢٠١٩/٢٠١٨

المصدر: وزارة المالیة - مصلحة الجمارك.

(  ) معدل النمو السنوى.

 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.
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    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



٧٢٧٢٧٢٧٢

٧٣

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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-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------

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.

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/

٤/ بیانات دول المقارنة تم استخراجھا من قاعدة بیانات صندوق النقد الدولى وتقاریر مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالصندوق
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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----------------

* 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) *

٥/ یعكس التصنیف طویل األجل للعملة المحلیة .و یالحظ أن التصنیف األتتمانى لدول المقارنة یرجع الى أحدث البیانات المتاحة (٢٠٠٨, ٢٠٠٩, ٢٠١٠)

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

١/ تم إستخراج البیانات من البنك الدولى

٢/ بخالف التحویالت الرسمیة.

/٤

/٥

//

/٥
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التغیر%اإلغالقأقل قیمةأعلى قیمةالفتح

١٢٫٧%١٤٥٩٨٫٥١٧٧٦٤٫١١٤٥٩٨٫٢١٦٤٤٦٫٤

٢٫٩٠%  ٢٨٠١٫٩٣٠٧٣٫١٢٧٩٤٫٥٢٨٨٣٫٣

٤٫٦%٤١٤٥٫٥٤٦٢٨٫٩٤١٤٥٫٥٤٣٣٧٫٨

٤٫٦%٢٥٢٠٫٦٢٨٤٠٫٧٢٤٩٠٫٨٢٦٣٦٫٠

١١٫٤%١٧٧٢٣٫٥٢١٠٥٩٫٢١٧٧١٣٫٩١٩٧٣٦٫١

٤٫٢%٣٥٦٧٫٣٣٦٨٨٫٨٣٤١٦٫٤٣٤١٦٫٤-

   بیع   شراء  بیع   شراء بیع   شراءالمؤسسات

٣٨١٫٢٤٨٨٫٠١٦٣٫٦٢٦٫٦٣٥٣٫٢٧٦٫٢بنوك

٤٩٤٩٫٥٤١٨٨٫٣١٨١٥٫١١١٤٣٫٩٢٤٥١٫٨١٩٠٤٫٤شركات

٤٣٧٫١٤٧٢٫٥٥٨٫٣٨٢٫٤١١٠٥٫٦٢٣٢٥٫٥صنادیق

١٤٨٫٤٩٤٫٦١٣٫٧١٥٠٫٣٣٥٫٧٢٧٫٥اخرى 

--------٣٤٦٢٫٩٣٠٥٧٫٧محافظ 

٩٣٧٩٫١٨٣٠١٫١٢٠٥٠٫٧١٤٠٣٫٢٣٩٤٦٫٣٤٣٣٣٫٦اإلجمالي

المصدر: البورصة المصریة - التقریر الشھرى.

EGXمؤشر ١٠٠

S&P / EGX ESG مؤشر

 EGX٣٠ Capped مؤشر

            المصریون               العرب           غیر العرب

مؤشر تمیز

جدول (٥١): أداء السوق

تداول المؤسسات بالجنیھ في األسھم المقیدة تشمل الصفقات: السوق الرئیسي وبورصة النیل
(٣١ ینایر ٢٠٢٣)

تطور مؤشرات السوق 
(٣١ ینایر ٢٠٢٣)

مؤشر EGX٣٠ (مقوم بالجنیھ)

EGXمؤشر ٧٠
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