
 

 

2017نوفمبر   تقاریر        0   
 

 

  

 



Page 1 of 17 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 8, 2022      

 2022نوفمبر  30املرصد االقتصادي 

 مقدمة
-11/  16تمهيد: يتناول التقر�ر أهم تطورات املشهد االقتصادي املصري ودالالت هذا التطور خالل الف��ة ما ب�ن

 ، وذلك ع�� النحو التا��: 2022/ 31/11

 أهم التطورات االقتصادیة:

 أوًال: التطورات املالیة
 16/11مليار جنيھ �� ختام �عامالت اليوم  13البورصة تر�ح   -1

 20/11 % 0.06 بنسبة "EGX30“ ارتفاع املؤشر الرئي��ي �� البورصة -2

 11/ 21هبوط مؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة اإلثن�ن  -3

 22/11مليار جنيھ  6.8البورصة تواصل م�اس��ا ورأسمال السو�� ير�ح  -4

 23/11مليار جنيھ ب��اية �عامالت اليوم  5.1البورصة املصر�ة ت��بح  -5

 24/11مليار جنيھ ��اية �عامالت اليوم  7.6البورصة ت��بح  -6

 27/11مليار جنيھ.  ١٤البورصة تر�ح   -7

 11/ 28هبوط مؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة اإلثن�ن  -8

 29/11لسة اليوم مليار جنيھ �� ختام ج 15.3البورصة املصر�ة" تر�ح " -9

 30/11% خالل �عامالت شهر نوفم�� 16.6ارتفاع املؤشر الرئي��ي للبورصة بنسبة  -10

 دالالت القطاع المالي 

األمر   الف��ة املاضية اجتماعات متعددة إلتاحة الفرص االستثمار�ة القو�ة لدعم �شاط البورصة،شهدت   -

 .ملؤشرات البورصة املصر�ة أل��ا مدعومة بالعديد من األخبار اإليجابيةالذي أدي إ�� ارتفاعات متوالية 

د من الشر�ات ال�ي تؤمن ز�ادة قيم التعامل اليومية دفع مؤشرات البورصة إ�� الصعود، باإلضافة العدي  -

من   العديد  وجود  إ��  باإلضافة  عالية،  أصولها  وقيم  متنوعة  املطروحة  األسهم  ألن  واعدة  فرص  بوجود 

 .املم��ات �� السوق، م��ا ز�ادة عدد الس�ان والسعة التسو�قية

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.elfagr.org/4558615
https://www.elfagr.org/4561420
https://www.youm7.com/story/2022/11/21/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86/5984707
https://www.elfagr.org/4562970
https://www.elfagr.org/4563818
https://www.elfagr.org/4564604
https://www.elfagr.org/4566986
https://www.youm7.com/story/2022/11/28/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86/5992646
https://www.elfagr.org/4568570
https://www.youm7.com/story/2022/11/30/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-16-6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1/5995240
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�خ �� البورصة "قو�ة"، وتدعم �ل التحر�ات �شأن املؤشرات، وأكد  -
ُ
ت أن فئات السيولة املؤسسية ال�ي ت

 
ً

املتعامل�ن بالبورصة متنوعة ب�ن مصر��ن وعرب وأجانب وأ�شأ املتعاملون العرب مراكز شرائية قو�ة فضال

 عن �خهم سيولة كب��ة.

% من إجما�� التعامالت ع�� األسهم املقيدة بالبورصة املصر�ة، 75.3وقد �جلت �عامالت املصر��ن �سبة   -

واس املنت�ى،  األسبوع  جلسات  �سبة  خالل  ع��  األجانب  ع��  15.1تحوذ  والعرب  �عد  %9.6،  وذلك   ،%

استبعاد الصفقات، وفًقا ملا جاء �� التقر�ر األسبو�� للبورصة املصر�ة، و�جل األجانب صا�� بيع بالبورصة  

بقيمة   بقيمة    1.7املصر�ة  بيع  صا��  العرب  و�جل  جنيھ،  استبعاد   15.7مليار  �عد  وذلك  جنيھ،  مليون 

 .الصفقات

% من قيمة التداول لألسهم املقيدة منذ أول العام �عد استبعاد الصفقات،  76.5ومثلت �عامالت املصر��ن  -

%، و�جل األجانب صا�� بيع بالبورصة املصر�ة منذ بداية 8.2%، و�جل العرب  15.3بينما �جل األجانب  

بقيمة   بنحو    22العام  بت�جيل صا�� شراء  العرب  استمر  فيما  جنيھ،  ع��   2.4مليار  جنيھ، وذلك  مليار 

 .األسهم املقيدة �عد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

إكس   - "إي��  املصر�ة  للبورصة  الرئي��ي  املؤشر  بنسبة  30و�ان  ارتفع  قد  مستوى 16.59"  عند  ليغلق   %

"إي��   13259.26 واملتوسطة  الصغ��ة  األسهم  مؤشر  وصعد  املنت�ي،  نوفم��  شهر  جلسات  خالل  نقطة، 

نقطة، و�جل مؤشر "إي�� إكس    2583.12% ليغلق عند مستوى  14.72تساوى األوزان"، بنسبة  م  70إكس  

بنحو    100 األوزان" صعوًدا  عند مستوى  14.20متساوى  ليغلق  "إي��    %3740.62  و�جل مؤشر  نقطة، 

بنحو    30إكس   ليغلق عند مستوى  15.23محدد األوزان" صعوًدا  بنسبة   %15901.28  تم��  نقطة، ونزل 

 .نقطة 3466.84ليغلق عند مستوى   4.37%

مليار جنيھ خالل جلسات شهر نوفم�� املنت�ى، ليغلق    105.3ور�ح رأس املال السو�� للبورصة املصر�ة، نحو   -

  491.5%، وصعد رأس املال السو�� للمؤشر الرئي��ي من  13.8مليار جنيھ، بنسبة نمو    870عند مستوى  
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%، وقفز رأس املال ملؤشر األسهم الصغ��ة واملتوسطة من  16نمو  مليار جنيھ، بنسبة    569.8مليار جنيھ إ��  

 .%16.2مليار جنيھ بنسبة نمو  161.3مليار جنيھ إ��  138.8

 ثانیًا: القطاع النقدي: 
 البنك املركزي يطلق مبادرة للشر�ات الناشئة �� التكنولوجية املالية  -1

 2022مليار جنيھ منذ بداية  75صفقة تمو�لية بـ  16البنك األه��» ُيدير » -2

 ا�ساع �جز صا�� األصول األجنبية للقطاع املصر�� �� أكتو�ر -3

 مليارات دوالر لدى البنك املركزي املصري  5السعودية تمدد أجل ود�عة بقيمة  -4

 مليون يورو  776.9املوافقة ع�� قرض ب�ن مصر وفر�سا بقيمة  -5

 2023مليون يورو للتعا�� من أزمة الغذاء مطلع  150بنك االستثمار األورو�ي يدعم مصر بـ -6

 2022أشهر من   8مليون دوالر تراجعا �� تحو�الت املصر��ن با�خارج أول  500 -7

 مليون يورو  160وثائق �عاون ُمش��ك مع أملانيا بقيمة   9التعاون الدو��” توقع “ -8

 دالالت القطاع النقدي: 

 ا�ساع �جز صا�� األصول األجنبية للقطاع املصر�� �� أكتو�ر  -1

والر ب��اية أكتو�ر مليار د  22.84مليار جنيھ �عادل    551�جل �جز صا�� األصول األجنبية للقطاع املصر��   -

 .مليار دوالر ب��اية سبتم��، وفق بيانات البنك املركزي املصرى  22.56مليار جنيھ �عادل  441.1مقابل 

 .جنيھ ب��اية أكتو�ر 24.12265جنيھ ب��اية سبتم�� مقابل   19.5223و�جل متوسط سعر الدوالر  -

لصرف املرن ليتفاعل مع قوى السوق ورفع و�ان البنك املركزي قد قرر �� أكتو�ر التحول إ�� نظام سعر ا -

 .%2أسعار الفائدة 

مليار دوالر لدى البنوك    13.7مليار دوالر لدى البنك املركزي ونحو    9.1و�حسب البيانات يتوزع ال�جز بواقع   -

 .التجار�ة 
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https://amwalalghad.com/2022/10/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%af%d9%8a%d8%b1-16-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8075/
https://www.alborsaanews.com/2022/11/30/1603662
https://www.alborsaanews.com/2022/11/29/1603156
https://www.alborsaanews.com/2022/11/24/1601365
https://www.alborsaanews.com/2022/11/23/1600831
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Page 4 of 17 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 8, 2022      

 البنك املركزي يطلق مبادرة للشر�ات الناشئة �� التكنولوجية املالية  -2

للشر�ات  FINTEKRS» مبادرة  –التا�عة للبنك املركزي املصري   – ”FinTech Egypt“ أطلقت فنتك إيجيبت -

 .«الناشئة ال�ي �عمل �� مجال التكنولوجيا املالية والقطاعات املغذية لها 

ا�جمهور�ة، وذلك   - �� مختلف محافظات  ب�ن رواد األعمال  املالية  التكنولوجيا  بمفاهيم  الو��  ��دف �شر 

 تكنولوجية عملية 
ً
و��جيع الشر�ات الناشئة ذات الصلة ع�� طرح وتنفيذ تطبيقات مبتكرة تقدم حلوال

 .لتيس�� االعتماد ع�� ا�خدمات واملنتجات املالية

ية البنك املركزي املصري للتكنولوجيا املالية واالبت�ار ال�ي �س��دف تحو�ل  وتأ�ي املبادرة �� ضوء اس��اتيج -

حيث �شارك باملبادرة عدد من    – مصر إ�� مركز إقلي�ي لصناعة التكنولوجيا املالية واالبت�ار عر�ًيا و�فر�قًيا  

ذي، وذلك ��دف  البنوك العاملة بمصر والشر�ات التا�عة لها، باإلضافة إ�� شركة �ي ما�س��و كشر�ك تنفي

املالية  التكنولوجيا  �� مجال  ال�ي �عمل  الناشئة  �� الشر�ات  تقديم مز�د من الدعم لتدر�ب رواد األعمال 

 .خارج العاصمة

يتم تنفيذ املبادرة ع�� مراحل يتم إطالقها ِتَباًعا، وتتضمن فاعليا��ا إطالق عدد من دورات �سريع األعمال؛   -

رات التدر�بية املتم��ة للشر�ات الناشئة ا�ختارة للمشاركة �� هذه املبادرة، ال�ي تحتوي ع�� العديد من الدو 

وم��ا اس��اتيجيات إدارة األعمال بأسلوب ممن�ج؛ وكيفية تطو�ر املنتجات؛ والعديد من ا�جاالت األخرى، 

ة والقطاعات حيث يتم تقديم خ��ات عملية مباشرة للشر�ات الناشئة ال�ي �عمل �� مجال التكنولوجيا املالي

 .املغذية لها من خالل خ��اء ومتخصص�ن �� هذا ا�جال

إ�� دورة �سريع األعمال ب�ل محافظة ممن تنطبق    15ومن ا�خطط اختيار   - شركة بحد أق��ى لالنضمام 

نة ع�� الرابط االلك��و�ي ا�خاص باالنضمام للمبادرة �� �ل محافظة ع�� حدة، وسيتم  
َ
عل

ُ
عل��م الشروط امل

  – عن الرابط اإللك��و�ي ا�خاص بالتقديم ل�ل مرحلة تباًعا من خالل وسائل التواصل االجتما��  اإلعالن  

بحيث تتمكن الشر�ات الناشئة �� ا�حافظات ال�ي �شملها �ل مرحلة من    –طبًقا ل�جدول الزم�ي للمبادرة  

 .التقديم ع�� الرابط ا�خصص لها
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بمح - األو��  املرحلة  إطالق  تم  السياق؛  ذات  مصر، و��  بصعيد  الثانية  املرحلة  وسيل��ا  اإلسكندر�ة،  افظة 

  – لتمتد املبادرة لتشمل با�� محافظات ا�جمهور�ة ِتباًعا خالل العام املقبل، كما يمكن للشر�ات الناشئة  

ال�ي �عمل �� مجال التكنولوجيا املالية والقطاعات املغذية لها بمحافظة االسكندر�ة وا�حافظات ذات نفس 

 .�جغرا�� النطاق ا

وجدير بالذكر أن هذه املبادرة تأ�ي ضمن سلسلة من املبادرات ال�ي أطلقها البنك املركزي املصري من أجل  -

دعم مجتمع ر�ادة األعمال والشر�ات الناشئة ال�ي �عمل �� مجال التكنولوجيا املالية والقطاعات املغذية  

ناحية والشر�ات الناشئة ال�ي �عمل �� مجال   لها، وذلك من خالل �عز�ز التواصل ب�ن القطاع املصر�� من

املناطق  �� مختلف  الفئات  املالية �جميع  با�خدمات  ناحية أخرى، ��دف الوصول  املالية من  التكنولوجيا 

 .وتحقيق معدالت أع�� من الشمول املا�� 

 ثالثا: املالیة العامة:
 % نموا سنو�ا �� اإلنفاق ع�� ا�حماية االجتماعية لألك�� احتياجا33.9املالية: وز�ر  -1

 22/2023مليار جنيھ استثمارات مس��دفة لقطاع الكهر�اء بخطة  29,3وز�رة التخطيط:  -2

 2023-2022مليار جنيھ استثمارات ح�ومية مس��دفة لقطاع االتصاالت ��  67.1%.. 15بنمو  -3

 % خالل شهر 59ت�لفة التأم�ن ع�� الديون السيادية املصر�ة ت��اجع  -4

 دالالت المالية العامة 

 % خالل شهر 59ديون السيادية املصر�ة ت��اجع ت�لفة التأم�ن ع�� ال -1

 .نوفم�� 21تراجعت ت�لفة التأم�ن ع�� الديون السيادية املصر�ة بأك�� من النصف خالل الشهر املنت�ى ��   -

سنوات من أع�� مستو�ا��ا ع��   5للسندات املصر�ة أجل   «CDS» وتراجعت عقود مبادلة مخاطر االئتمان -

%، مع عودة استثمارات األجانب 59.2نقطة، منخفضة بنحو    543�� أقل من  نقطة، إ  1331.9اإلطالق عند  

 .إ�� أدوات الدين �� األسواق الناشئة، والتوقعات ��دوء وت��ة �شديد الفيدرا�� األمر��ي ألسعار الفائدة

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-33-9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/5995788
https://www.youm7.com/story/2022/11/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-29-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/5992549
https://www.alborsaanews.com/2022/11/24/1601353
https://www.alborsaanews.com/2022/11/23/1601083
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وسية �انت ت�لفة التأم�ن ع�� الديون السيادية ملصر قد ارتفعت �عد أن تأثر االقتصاد بقوة من ا�حرب الر  -

 �عد �شديد الفيدرا�� األمر��ي سياستھ  
ً
األوكرانية، وتخارج املستثمر�ن األجانب من األسواق الناشئة، خاصة

 .نقطة أساس 200مرات متتالية بنحو  8النقدية، ورفع الفائدة 

 ملؤشر �� مورجان لسندات األسواق الناشئة، تراجعت عقود التأم�ن ع�� سندات األسواق الناشئة  -
ً
ووفقا

، مع انخفاض عالوة ا�خاطر ال�ى يطل��ا املستثمرون ��    17نوفم�� بأك�� وت��ة ��    15� الشهر املنت�ى ��  �
ً
عاما

نقاط أساس، لتتقلص الفجوة بي��ما   108سندات األسواق الناشئة فوق أسعار السندات األمر�كية بنحو  

 .بحسب بلوم��ج 2005نقطة أساس، وهو أك�� انخفاض شهري منذ  85إ�� 

% منذ سبتم��، �عد خمسة أر�اع  7وارتفع مؤشر بلوم��ج للسندات ذات العائد املرتفع �� العالم النامي بنحو   -

 .من االنخفاضات ال�ى �انت أطول سلسلة خسائر ع�� اإلطالق

 رابعًا: القطاع الخارجي:
 2021مليار دوالر حجم التبادل التجاري ب�ن مصر و ال�وميسا  4,2التجارة:  -1

 2022مليار دوالر إيرادات ب��اية  7.8قناة السويس تق��ب من تحقيق  -2

 2021ارتفاع التبادل التجاري ب�ن مصر ودول الساحل وال�حراء عام  42.2 %  -3

 ارتفاعا �� التبادل التجاري ب�ن مصر ودول ال�وميسا  33.9 % -4

 شهر العام ا�جارى أ 8مليون دوالر تراجعا بواردات املو�ايالت ��  893  -5

 مليون دوالر  444واردات مصر من القمح ترتفع �� أغسطس وتتجاوز  -6

 2022أشهر من  9درات أول % ز�ادة �� الصا29ا�جلس التصديري للمال�س:  -7

 مليار دوالر  17.9ارتفاع صادرات مصر �جموعة العشر�ن لـ -8

 2022مليون دوالر منذ بداية  217مصر �ستورد شاي بقيمة  -9

  مليار دوالر حجم التجارة مع مصر 14,5لتجاري السعودي: امل�حق ا -10

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-4-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5996310
https://www.youm7.com/story/2022/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-7-8/5995116
https://www.youm7.com/story/2022/11/26/42-2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/5990390
https://www.youm7.com/story/2022/11/23/33-9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7/5987026
https://www.youm7.com/story/2022/11/22/893-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/5984443
https://www.youm7.com/story/2022/11/20/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-444-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/5982635
https://www.youm7.com/story/2022/11/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-29-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/5982467
https://www.youm7.com/story/2022/11/17/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8017-9/5979054
https://www.elfagr.org/4564420
https://amwalalghad.com/2022/12/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-145-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ad/
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 دالالت القطاع الخارجي 

 2021% ارتفاع التبادل التجاري ب�ن مصر ودول الساحل وال�حراء عام 42.2

التجاري املصرى مع   - للتبادل  اليوم مجموعة من املؤشرات  العامة واإلحصاء  للتعبئة  أعلن ا�جهاز املركزي 

مليون دوالر   4084، حيث بلغت قيمة إجما�� الصادرات إ�� دول الساحل وال�حراء  دول الساحل وال�حراء

 %.  42.8بنسبة ارتفاع قدرها   2020مليون دوالر عام  2859مقابل  2021عام 

 % من إجما�� هذا التكتل. 78.1وتركزت أع�� القيم �� خمس دول افر�قية بنسبة  -

 وجاء ترتيب الدول �التا��:

 % من إجما�� التكتل.23.5مليون دوالر) بنسبھ  961يمة الصادرات (ليبيا: بلغت ق -1

 % من إجما�� التكتل. 20.2مليون دوالر) بنسبھ  827السودان: بلغت قيمة الصادرات ( -2

 % من إجما�� التكتل.  18.5مليون دوالر) بنسبھ  757املغرب: بلغت قيمة الصادرات ( -3

 % من إجما�� التكتل.  9.4ون دوالر) بنسبھ ملي 382كينيا: بلغت قيمة الصادرات ( -4

 % من إجما�� التكتل.  6.5مليون دوالر) بنسبھ  264تو�س: بلغت قيمة الصادرات ( -5

 وجاء ترتيب أهم السلع املصدرة �التا��: 

 %من إجما�� السلع. 10.7مليون دوالر) بنسبة  425. لدائن ومصنوعا��ا بلغت قيمة الصادرات (1

 % من إجما�� السلع. 8.9مليون دوالر) بنسبة  363منت بلغت قيمة الصادرات (. م�ح، احجار واس2

 % من إجما�� السلع.5.7مليون دوالر) بنسبة    232. وقود وز�وت معدنية ومنتجات تقط��ها بلغت قيمة الصادرات (3

مليون دوالر   801مقابل    2021مليون دوالر عام    1092الواردات من دول الساحل وال�حراء  و�لغت قيمة إجما��  

 %.  36.3بنسبة ارتفاع قدرها  2020عام 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 % من إجما�� هذا التكتل.91.3وتركزت أع�� القيم �� خمس دول افر�قية بنسبة  -

 وجاء ترتيب الدول �التا��:  

 % من إجما�� التكتـل.  35.3ن دوالر) بنسبــھ مليو  386السودان: بلغت قيمة الواردات ( -1

 % من إجما�� التكتل.  23.4مليون دوالر) بنسبھ  255كينيا: بلغت قيمة الواردات ( -2

 % من إجما�� التكتل. 18.5مليون دوالر) بنسبھ  202املغرب: بلغت قيمة الواردات ( -3

 من إجما�� التكتل. % 7.1مليون دوالر) بنسبھ   78ليبيا: بلغت قيمة الواردات ( -4

 % من إجما�� التكتل. 7.0مليون دوالر) بنسبھ  76تو�س: بلغت قيمة الواردات ( -5

 وجاء ترتيب أهم السلع املستوردة �التا��:

 % من إجما�� السلع.  20.7مليون دوالر) بنسبة  226. بن وشاى و��ارات بلغت قيمة الواردات (1

 % من أجما�� السلع.   20.1مليون دوالر) بنسبة    220بلغت قيمة الواردات (. وقود وز�وت معدنية ومنتجات تقط��ها  2

 % من إجما�� السلع. 8.9مليون دوالر) بنسبة   97. حبوب واثـمـار ز�تية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات (3

 مليار دوالر  17.9ارتفاع صادرات مصر �جموعة العشر�ن لـ

مجموعة - لدول  املصر�ة  الصادرات  ا�جاري   حققت  العام  من  األو��  الشهور   �� م�حوظا  ارتفاعا  العشر�ن 

مليار دوالر خالل    12.6أشهر من العام، مقابل    8مليار دوالر خالل أول    17.9، حيث �جلت الصادرات  2022

 %. 42.9بنسبة ارتفاع بلغت   2021عام  نفس الف��ة من 

 عة من املؤشرات وفقا ملا ي��:ورصدت بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مجمو  -

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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مليار دوالر خالل    37.8مليار دوالر، مقابل    42.9ارتفعت قيمة الواردات املصر�ة من دول مجموعة العشر�ن   -

 %. 13.6بنسبة ارتفاع بلغت   2021نفس الف��ة من عام 

مليار دوالر    50.4ل  مليار دوالر، مقاب  60.9ارتفعت قيمة التبادل التجاري ب�ن مصر ودول مجموعة العشر�ن إ��  

 %. 20.9بنسبة ارتفاع بلغت   2021خالل نفس الف��ة من عام  

 من مصر خالل أول   -
ً
أشهر من   8جاءت تركيا ع�� رأس قائمة أع�� عشر دول بمجموعة العشر�ن است��ادا

 مليار دوالر  2.6؛ بقيمة بلغت 2022عام 

مليار دوالر، ثم فر�سا  1.6مليار دوالر، ثم السعودية  1.7ا مليار دوالر، ثم أمر��  2.4جاءت إيطاليا �� املرتبة الثانية 

مليار دوالر، ثم اململكة    1.2مليار دوالر، ثم �ور�ا ا�جنو�ية    1.4مليار دوالر، ثم الص�ن    1.4مليار دوالر، ثم الهند    1.5

 كندا  1.1املتحدة 
ً
 .مليون دوالر 650.6مليار دوالر، وأخ��ا

 ملصر خالل أول  تصدرت الص�ن قائمة أع�� عشر  
ً
، حيث 2022أشهر من عام    8دول بمجموعة العشر�ن تصديرا

 مليار دوالر.  9.9بقيمة بلغت 

مليار دوالر، ثم أملانيا    2.7مليارات دوالر، ثم الهند    5مليار دوالر، ثم أمر��ا    5.8جاءت السعودية �� املرتبة الثانية  

 2.2مليار دوالر، ثم إيطاليا    2.4مليار دوالر، ثم روسيا    2.5��از�ل  مليار دوالر، ثم ال   2.7مليار دوالر، ثم تركيا    2.7

 �ور�ا ا�جنو�ية 
ً
 .مليار دوالر  1.3مليار دوالر، وأخ��ا

  2020/2021مليار دوالر خالل العام املا��    13.9�جلت قيمة تحو�الت املصر��ن العامل�ن بدول مجموعة العشر�ن  

 .%19.8بنسبة ارتفاع قدرها   2019/2020ا�� مليار دوالر خالل العام امل 11.6مقابل 

جاءت السعودية ع�� رأس أع�� عشر دول بمجموعة العشر�ن �� تحو�الت املصر��ن العامل�ن ��ا خالل العام املا�� 

  مليار دوالر. 11.2، و�لغت قيم��ا 2020/2021

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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مليون دوالر،    130.7مليون دوالر، ثم أملانيا    687.5مليار دوالر، ثم اململكة املتحدة    1.4جاءت أمر��ا �� املرتبة الثانية  

مليون   61.8مليون دوالر، ثم اس��اليا    95.2مليون دوالر، ثم إيطاليا    115.6مليون دوالر، ثم كندا    126.1ثم فر�سا  

 الص�ن  21.5دوالر، ثم تركيا 
ً
 .مليون دوالر  12.8مليون دوالر، وأخ��ا

العشر�ن  املا��    21.2�� مصر    بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة  العام  مقابل   2020/2021مليار دوالر خالل 

 .%27.5قدرها  بنسبة ارتفاع 2019/2020مليار دوالر خالل العام املا��  16.6

 �� مصر خالل العام احتلت اململكة  
ً
املتحدة املرتبة األو�� �� قائمة أع�� عشر دول بمجموعة العشر�ن استثمارا

 مليار دوالر.  9.8؛ بقيمة بلغت 2021/   2020املا�� 

مليون دوالر، ثم    396.9مليون دوالر، ثم الص�ن    622مليار دوالر، ثم السعودية    9.2جاءت أمر��ا �� املرتبة الثانية  

 194.1مليون دوالر، ثم جنوب أفر�قيا    239.6مليون دوالر، ثم أملانيا    277مليون دوالر، ثم إيطاليا    351.4فر�سا  

 �ور�ا ا�جنو�ية  48.5مليون دوالر، ثم اليابان 
ً
 .مليون دوالر  25.9مليون دوالر، وأخ��ا

  خامسا: القطاع الحقیقي:
 شهور  6مليون كيلو وات للساعة من الكهر�اء خالل آخر  892مصر تبيع  -1

 % من الناتج ا�ح�� 3املصدر�ن: قطاع صناعات الغزل واملنسوجات �ستحوذ ع�� جمعية  -2

 نموا لالقتصاد املصرى الر�ع األول من العام املا�� ا�جارى  %4.4  -3

 2022% خالل الر�ع الثالث من  7.4البطالة �� مصر ��جل  -4

   دالالت القطاع الحقيقي:

 شهور  6مليون كيلو وات للساعة من الكهر�اء خالل آخر  892مصر تبيع   -1

 إ�� دول الر�ط الدو�� وشر�ات القطاع ا�خاص  الكهر�اء مليون كيلو وات �� الساعة من   892باعت مصر   -

BOOT   العام ا�جاري، بواقع إ�� يوليو من  الف��ة من ف��اير  �� ف��اير، و  174خالل    139مليون كيلو وات 

مليون    118يون كيلو وات �� مايو، ومل  123مليون كيلو وات �� أبر�ل، و  119مليون كيلو وات �� مارس، و

 .مليون كيلو وات �� يوليو 219كيلو وات �� يونيو، و
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مليار كيلو وات �� الساعة خالل الف��ة من ف��اير إ�� يوليو من    107.4و�لغ إجما�� الطاقة املولدة واملش��اة   -

مليون   16617ات �� مارس، ومليون كيلو و   16457مليون كيلو وات �� ف��اير، و  14761العام ا�جاري، بواقع  

مليون  21528مليون كيلو وات �� يونيو، و 20287مليون كيلو وات �� مايو، و 17748كيلو وات �� أبر�ل، و

 كيلو وات �� يوليو.

الكهر�اء وتتوزع - عام   استخدامات  يوليو  شهر  بنسبة    2022خالل  املن�لية  االستخدامات  %، 37.7ب�ن 

  .%31.6%، والطاقة املباعة وأخرى بنسبة 5.3%، والتجار�ة بنسبة 25.4والصناعية بنسبة 

سنوات ليصل اإلجما��   8ل  ألف ميجا وات خال  31ونجحت الدولة �� إضافة قدرات لتوليد الكهر�ائية بلغت   -

وحدات    -محطات ووحدات غاز�ة  –دورة مركبة  –ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخار�ة  59.9إ��  

الكهر�اء من    28676) مشروع جديد بإجما�� قدرات حوا��  17ديزل) لعدد ( إنتاج  ميجا وات، ومشروعات 

 .من الطاقة الشمسية 1631ميجا وات من الر�اح، و 1634املصادر املتجددة بقدرات 

ميجا    3000كما عملت ا�ح�ومة، ع�� استكمال تنفيذ مشروع الر�ط الكهر�ائي ب�ن مصر والسعودية لتبادل   -

، كما تم االن��اء من �شغيل املرحلة األو�� 2026وات، ومن ا�خطط االن��اء من تنفيذ املشروع بال�امل عام  

ميجا وات وجارى اإلعداد للمرحلة الثانية و�� رفع القدرة   80من مشروع الر�ط ب�ن مصر والسودان بقدرة  

ميجا وات، وتم إجراء مز�د من الدراسات   300ميجا وات، و�مكن رفع القدرة املنقولة إ��    240املنقولة إ��  

 .�شأن الر�ط الكهر�ائي ب�ن مصر وق��ص واليونان ع�� جز�رة كر�ت

 2022من % خالل الر�ع الثالث 7.4البطالة �� مصر ��جل  -2

“يوليو   - الثالث  بالر�ع  مصر   �� البطالة  معدل  ا�حا��    –بلغ  للعام  العمـل، 7.4سبتم��”  قـــوة  إجما��  من   %

 .2022% عن الر�ع السابق من عام 0.2بارتفاع �سبتھ 

مليون فرد حجم قوة العمل خالل الر�ع الثالث لعام   30,264قــوة العـــــمل “املشتغلون واملتعطل�ن”،  و�لغت   -

%، و�لغت قوة العمل ��  0.9مليون فرد خالل الر�ع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها    29.985، مقابل  2022
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مستوى النوع فقد بلغ حجم    مليون فرد، أما ع��  16.864مليون فرد بينما بلغت �� الر�ف    13.400ا�حضر  

 .مليون فرد 4.943مليون فرد للذ�ور بينما بلغت لإلناث  25.321قوة العمل 

ألف مشتغل خالل الر�ع ا�حا�� عن الر�ع    180و�رجع سبب ذلك االرتفاع إ�� ز�ادة أعداد املشتغل�ن بمقدار   -

 .ألف فرد 279ة العمل بمقدار ألف متعطل مما أدى إ�� ز�ادة قو  99السابق وارتفاع املتعطل�ن بمقدار 

 943مليون ذ�ور،    1.307% من إجما�� قوة العمل ( 7.4مليون متعطل بنسبة    2.250و�جل عدد املتعطل�ن   -

%،  4.6ألف متعطل و�نسـبة    99، بارتفاع قـدره  2022مليون متعطل �� الر�ع الثا�ي    2.151ألف إناث) مقــابـل  

 .%1.8املماثل من العام السابق بنسبة   ألف متعطل عن الر�ع 39و�ارتفاع قــدره 

% �� ظل تخفيض 8ومن املتوقع أن ترتفع معدالت البطالة بداية من العام املقبل ملستو�ات قد تصل إ��   -

�عض الشر�ات إنتاجها؛ نتيجة عدم توافر العملة الصعبة واملواد ا�خام، وتخ�� �عض املشاريع القومية عن  

 .ه املشاريع ع�� الدوالر واالست��ادجزء من العمالة؛ �سبب اعتماد هذ

و�رجح أن تقلص الدولة نفقا��ا �� ظل االتفاق مع صندوق النقد الدو��، خاصة اس��داف البنك املركزي  -

خفض الطلب ا�ح��، ورفع سعر الفائدة، وخفض السيولة، ما يؤدى إ�� ارتفاع معدل البطالة �� ظل �شديد  

 .السياسة املالية والنقدية

 للنوع، بلغ مـعدل البـطالة ب�ن الذكــور  وحول امل -
ً
% من إجما�� الذ�ور �� قوة العمل �� الر�ع  5.2تعطل�ن طبقا

% �� الر�ع املماثل من العام السابق، و�لغ معدل البطالة 5.9% �� الر�ع السابق مقابل  5.0الثالثـ بينما �ان  

% �� الر�ع السابق مقابل  17.5حا��، بينما �ان % من إجما�� اإلناث �� قوة العمل �� الر�ع ا�19.1ب�ن اإلناث 

 .% �� الر�ع املماثل من العام السابق15.3

�� الر�ع %  61.3% مقابل  61.9سنة خالل الر�ع ا�حا��    29  –  15و�لغت �سبة املتعطل�ن �� الفئة العمر�ة   -

 لفئات السن التفصيلية بواقع  
ً
 - 15% إلجما�� الفئة العمر�ة  7.2السابق من إجما�� املتعطل�ن، موزعة طبقا

 .%5.5% واإلناث  8.4% �� الر�ع السابق الذ�ور  7.1% لإلناث مقابل  5.7% للذ�ور،  8.3سنة حيث بلغت    19
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% �� الر�ع  27.6% لإلناث، مقابل  33.2للذ�ور،    %27.7سنة حيث بلغت    24  -20% إلجما�� الفئة العمـر�ة  30.0و

 .%28.9% واإلناث 26.7السابق الذ�ور 

% لإلناث، 24.3% للذ�ور،  25.0% بواقع  24.7سنة بلغت �سبة املتعطل�ن    29  -25و�النسبة للفئة العمـر�ة   -

� املتعطل�ن % من إجما�38.1%، و�لغت النسبة  27.8% واإلناث  25.7% �� الر�ع السابق الذ�ور  26.6مقابل  

%  38.6% لإلناث خالل الر�ع ا�حا�� مقابل  36.7% للذ�ور،  39.1سنة حيث بلغت    64  –  30�� الفئة العمر�ة  

 .%% لإلناث 37.8% للذ�ور، 39.2خالل الر�ع السابق حيث بلغت 

 �حل اإلقامة “ل�حضر والر�ف”، بلغ معدل البطالة �� ا�حضر   -
ً
وة  % من إجما�� ق10.8وشأن املتعطل�ن طبقا

% �� الر�ع املماثل من العام  11.4مقابل   2022% فـــي الر�ــع الثا�ي من عام  10.6العمل �� ا�حضر، بينما �ان  

% �� الر�ع 4.5% من إجما�� قوة العمل �� الر�ف، بينما �ان  4.7السابق، و�صل معدل البطالة �� الر�ف إ��  

 .عام السابق % �� الر�ع املماثل من ال4.4مقابل   2022الثا�ي من عام 

% �� الر�ع 84.9و�لغت �سبة املتعطل�ن من حملة الشهادات املتوسطة وفوق املتوسطة وا�جامعية وما فوقها   -

مقابل   بواقع  82.2الثالث  موزعة  ا�حا��  الر�ع  و��  املتعطل�ن  اجما��  من  السابق  الر�ع   �� من %40.1   %

% �� الر�ع  39.8% بالر�ع السابق و38.1ـل  ا�حاصل�ن ع�� حملة املؤهالت املتوسطة وفوق املتوسطة مقـاب

% بالـر�ع السابق  44.1% من حمـلة املؤهــالت ا�جامعيــة وما فوقهــا مـقابـل  44.8املماثل من العام السابق، و

 .% �� الر�ع املماثل من العام السابق40.5و

املشتغل�ن   - عـدد  بلغ  املشتغل�ن،  �ان    28.014و�خصوص  بينما  فرد،  الر�ع   27.834مليون   �� فرد  مليون 

ارتفاع   بنسبة  ا�حضر  0.6السابق   �� املشتغل�ن  عدد  بلغ  وقد  عدد   %11.950  بلغ  بينما  مشتغل  مليون 

 .مليون مشتغل 16.064املشتغل�ن �� الر�ف 
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مليون إناث) بنسبة   2.942مليون ذ�ور،    17.898مليون مشتغل (  20.840و�لغ عدد املشتغل�ن بأجــر نقدي   -

% �� الر�ع املماثل من العام 71.5% �� الر�ع السابق، مقابل  73.6املشتغل�ن بينما �ان    % من إجما�� 74.4

 .السابق

(  836و�جل عدد املشتغل�ن أ�حـــاب األعمـــــال   - ألف مشتغلة    48ألف مشتغل ذ�ور،    788ألف مشتغل 

% �� الر�ع املماثل من 3.8% �� الر�ع السابق مقابل 3.2% من إجمالــي املشتغل�ن بينما �ان  3.0إناث) بنسبة  

 .العام السابق

مليون    4.805مليون مشتغل (  5.205و�جل عدد املشتغل�ن ممن �عملون �حسا��م وال �ستخدمون أحدا   -

إناث)، بنسبة    400مشتغل ذ�ور،   بينما �ان  18.6ألف مشتغلة  الر�ع 18.3% من إجما�� املشتغل�ن   ��  %

 .العام السابق% �� الر�ع املماثل من 19.4السابق مقابل 

أعمال   -  �� املساهمون  املشتغل�ن  (داخل األسرة) بدون أجر    –و�لغ عدد  مليون مشتغل    1.133مشروعات 

% �� 5.0% من إجما�� املشتغل�ن بينما �ان  4.0ألف مشتغلة إناث) بنسبة    610ألف مشتغل ذ�ور،    523(

 .% �� الر�ع املماثل من العام السابق5.3الر�ع السابق مقابل 

% من جملة 42.7املساهمة �� النشاط االقتصادي، بلغ معـــدل املســـــاهمة فــي النشاط االقتصادي    وحول  -

) �ان    15الس�ان  بينما  الثالث،  الر�ع  خالل  فأك��)  عام  42.6سنة  الثا�ي من  الر�ع  خالل  مقابل    %2022 

 .% �� الر�ع املماثل من العام السابق43.7

% �� الر�ع املماثل من العام  70.9% �� الر�ع السابق مقابل  69.0مقابل    %69.6و�لغ معدل مساهمة الذكـور   -

 .% �� الر�ع املماثل من العام السابق15.4% �� الر�ع السابق مقابل  15.0% بينما �ان  14.3السابق، واإلنــاث  

%  42.8�ف  %، �� الر 42.4%، بينما �ان �� ا�حضر  42.7%، �� الر�ف  42.7و�لغ معـــدل املساهمـة �� ا�حضر   -

سنة أع�� معدالت املساهمة �� النشاط االقتصادي حيث   49  –  40�� الر�ع السابق، و�جلت الفئة العمر�ة  

 .%58.6بلغت 
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-   �� والبناء  التشييد  �شاط  جاء  املشتغل�ن،  من  عدد  أك��  ال��ا  تحول  ال�ى  االقتصادية  األ�شطة  أهم  وعن 

بـ   بـألف مشتغل عن الر�ع السابق، ثم �ش  239املقدمة  ألف مشتغل عن    131اط تجارة ا�جملة والتجزئة 

 .ألف مشتغل عن الر�ع السابق 92الر�ع السابق، ثم �شاط الغذاء واالقامة بواقع 

، حقق  2022و�شأن التوزيع النس�ي للمشتغل�ن طبقا ألهم األ�شطة االقتصادية خالل الر�ع الثالث لعام   -

لل  مشاركة  �سبة  أك��  األسماك  وصيد  الزراعة  عدد �شاط  بلغ  حيث  االقتصادية،  األ�شطة   �� مشتغل�ن 

% من 18.2ألف إناث، بنسبة    626مليون ذ�ور،    4.465مليون مشتغـــل (  5.091املشتغل�ن �� هذا النشـاط  

 املركز األول ضمن األ�شطة االقتصادية
ً
 .إجما�� املشتغل�ن محتال

الف    578مليون ذ�ور،    3.747ون مشتغل (ملي  4.325و�لغ عدد املشتغل�ن �� �شاط تجارة ا�جملة والتجزئة   -

مليون   3.912% من اجما�� املشتغل�ن، و�جل عدد املشتغل�ن �� �شــاط التشييد والبناء  15.4إناث) بنسبة  

% من إجما�� املشتغل�ن، و�لغ عدد املشتغل�ن ��  14.0ألف إناث) بنسبة    38مليون ذ�ور،    874.,3مشتغل (

 .% من إجما�� املشتغل�ن12.4مشتغل بنسبة  مليون  3.486الصناعات التحو�لية 

ألف إناث)   32مليون ذ�ور،    2.562مليون مشتغل (  2.594و�لغ عدد املشتغل�ن �� �شــاط النقل والتخز�ن   -

 .% من إجما�� املشتغل�ن9.3بنسبة 

 أخري 
 املصري  سبع قطاعات أك�� اسهاما بنمو االقتصاد 

 دالالت أخري  

 سبع قطاعات أك�� اسهاما بنمو االقتصاد املصري  -1

، ومن املتوقع أن  2023-2022% �� الر�ع األول من العام املا�� ا�جاري  4.4بلغ     حققت مصر نمو اقتصادي   -

املالية  5��جل نموا بنحو   السنة  ب��اية  البطالة بقدر  %2022-2023  ليبلغ  ، وارتفع معدل  %  7.4طفيف 

 .% �� الر�ع املقابل من العام السابق7.2خالل الر�ع األول من العام املا�� ا�جاري مقابل 
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 2022تأث�� قطاع السياحة �� االقتصاد املصري لعام  -

% ��  5.2االقتصاد املصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة  أظهر استطالع أجرتھ رو���ز أن  

املقبل و يونيو/حز�ران   �� تنت�ي  ال�ي  املالية  ��  5.5السنة  إ��   %2022-2023  النمو قليال  يتباطأ  ��   5.4قبل أن   %

 السنة التالية 

شهده ر�ود  أسوأ  �عد  تحسنا  شهد  قد  مصر  اقتصاد  ف� و�ان  جائحة  تداعيات  صناعة بفعل  ع��  �ورونا  �وس 

 .2020السياحة �� 

  قناة السويس وتأث��ها إيجابيا ع�� انتعاش االقتصاد املصري  -

شهد �شاط قناة السويس نموا م�حوظا نتيجة االجراءات �� اتخاذ بنود جديدة للسياسة التسو�قية وال�ي سارت   

تحققها قناة السويس مقارنة بالطرق  ات ال�يع�� نحو طر�قها الهيئة �جذب خطوط مالحية جديدة، و�أ�ي هذا للم�� 

السفن  تأج��  ارتفاع أسعار  �� ظل  التجار�ة   البديلة، وذلك  و�غ�� خر�طة  النفط  وارتفاع أسعار  ال�حن  ونوال�ن 

 العاملية 

 كيف ساعدت االستثمارات االجنبية �� نمو االقتصاد املصري ؟

ات العالم جذًبا لالستثمارات األجنبية وتصدرت قائمة كشفت عدد من التقار�ر األجنبية أَن مصر ضمن أفضل وجه

% من جملة تدفقات االستثمارات األجنبية للقارة 15، حيث استحوذت ع�� نحو 2020الدول اإلفر�قية خالل عام  

 .مليار دوالر، وذلك وفًقا لألونكتاد 5.9اإلفر�قية بقيمة 

األ  االستثمارات  أك��  ع��  استحوذت  مصر  أن  بالذكر  استثمارا��ا وا�جدير  حجم  وصل  حيث  إفر�قيا،   �� جنبية 

 .مليار دوالر قادمة إ�� القارة األفر�قية 39.8   إ�� 

  �� 2022السبع قطاعات األك�� اسهاما �� الناتج ا�ح�� لعام  ووفقا لبيانات وز�ارة التخطيط فإن

  نقطة 0.7قطاع الزراعة بواقع  •
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 نقطة  0.6تجارة ا�جملة والتجزئة  •

  نقطة 0.5فنادق املطاعم وال •

  نقطة 0.4التشييد والبناء  •

  نقطة 0.4واال�شطة العقار�ة وخدمات األعمال  •

 نقطة  0.4وا�خدمات االجتماعية  •

 نقطة   0.4واالتصاالت واملعلومات  •
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