
  

  مؤشرات اداء االقتصاد المصرى فى 

  4201الربع الثالث  -1020الفترة من 
  
  

 :2014الربع الثالث  -2010  معدل النمو من -1
العـام   الربع الثالث من حقق معدل النمو االقتصادى خالل

نحـو   2013محققا خالل عام % 1.6نحو  2014 المالى

 .2012عام % 2.2مقابل % 2.1

  
 

  
 البنك المركزى : المصدر 

 2014الربع الثالث  -2010حجم االستثمارات الكلية من  -2

مليار جم خالل  180.6نحو حجم االستثمارات الكلية   بلغ

 ، االانه حقق خالل 2014الربع الثالث من العام المالى 

  مليار جم 258.1مقابل مليار جم   248.6  نحو 2013

  %3.7بنسبة انخفاض  خالل العام الماضى
 . 
  

 

 وزارة التخطيط:المصدر

  

 

 2014الربع الثالث  -2010االيرادات العامة من  -3
بلغت االيرادات العامة خالل الربع الثالث من العـام  

مليار جـم فـى حـين     282.7نحو  2014المالى 

لتبلـغ  % 14ارتفعت االيرادات العامة للدولة بنسـبة  

مقابـل   العام المالى  2013مليار جم خالل  344.6

بـدء   والذى يعكـس  2012مليار جم خالل  303.6
 تحسن انتاجية القطاعات االقتصادية للدولة

 

  
  وزارة التخطيط: المصدر

 



 

 :  2014الربع الثالث – 1020العامة  من عام المصروفات  -4

مازالت المصروفات العامة للدولة تفوق كثيرا عن 
عجز مـزمن فـى    عنهااليرادات العامة مما ينتج 

  الربع الثالث للدولة وقد بلغت خالل الموازنة العامة

مليار جـم ، اال   423نحو  2014من العام المالى 

 582.7نحو 2013 انها قد بلغت خالل العام المالى

  . 2012مليار جم خالل  471مليار جم مقابل
  

 
  وزارة التخطيط: المصدر

 

 :  2014الربع الثالث – 1020من عام حجم الصادرات السلعية  -5
 

حققت الصادرات السلعية خالل الربع الثالث  

مليار دوالر  18.8نحو  2014من العام المالى 

%  4ارتفعت الصادرات السلعية  بنسبة كما 

 25.1مليار دوالر مقابل26 لتبلغ 2013خالل  

 2012مليار دوالر خالل  

  

 

  
  وزارة التخطيط: المصدر

 :  2014الربع الثالث – 1020من عام السلعية حجم الواردات  -6

مليـار دوالر   44بلغت واردات مصر السلعية  

 بلغـت اال انهـا   2014خالل الربع الثالث من 

مقابـل   2013مليار دوالر خالل عـام   57.5

مليار دوالر العام الماضى ، لينتج عـن   59.2

مليار  31.5ذلك عجز فى الميزان التجارى بلغ 

مليـار دوالر   34.1مقابل  2013خالل  دوالر

 . 2012خالل 
 

  
 وزارة التخطيط: المصدر



 
 
 
  

 : 2014التالي تطور صافى االحتياطيات الدولية من النقد االجنبى خالل عام  والشكل-7
بداية بدات االحتياطيات الدولية فى التحسن منذ 

مليـار دوالر   17.5حتى وصلت الى  2014

انخفضـت خـالل    اال انها 2014ابريل فى 

مليار  16.74االشهر التالية حتى وصلت الى 

 .2014دوالر خالل يوليو 
 

 

 

 

  
  

  البنك المركزى المصرى : المصدر

  
8- ��  ���ل ا����� ا�

ارتفع معدل التضـخم االساسـى خـالل    
الشهور االخيرة متأثرا بانخفـاض الـدعم   

ادى الى بلوغه نحـو  الحكومى للوقود مما 

10.61% .  
  
  
  
  
  
  

  المركزى المصرى: المصدر
  
  
  
  
  



  

  

  

  

 EGXحيث سجل مؤشر  2013سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا  كبيراً خالل عام *

  %.15بحوالي  EGX 100فى حين ارتفع مؤشر % 49نموا  بنحو  30
ترتيب االداء السوق ومن الجدير بالذكر ان السوق المصرى قد احتل المركز الثانى فى *

  .2013المال الناشئة فى 

 208حيث بلغت اجمالى قيمـة التـداول    2014وتواصلت االرتفاعات حتى اغسطس *

 .مليار جم  524مليار جم ووصل راس المالى السوقى الى 
 

  :2014اغسطس – 2009والجدول التالي يوضح اهم مؤشرات التداول خالل الفترة من 
  

�ر��� �"! ات ا�
2009  2010 2011 2012 

  
2013  
  

  
2014  

  

  187  146 167 131 273 333 )�0,�ر /� ( -,'� ا���اول داخ) ا�'&%�رة 

  21  15  18  17 48 115 )�0,�ر /� ( -,'� ا���اول خ�رج ا�'&%�رة 

  208  162 185 148 321 448 )�0,�ر /� ( ا/'��� -,'� ا���اول 

  239 213  212 213 212 306 �5د ا�4 آ�ت ا�'&,�ة

�-�  524 376  427 294 488 500 )�0,�ر /� (  راس ا�'�ل ا�6

  
  

   التقارير الدورية للبورصة المصرية: المصدر
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