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  التمهيد
يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا 

 وذلك على النحو التالي: 2018التطور خالل النصف األول من شهر أغسطس 
 

  :أواًل: التطورات المالية
 1/8مليار جنيه بختام جلسة األربعاء  13.5البورصة تربح  -1
 2/8مليار جنيه بختام جلسة نهاية األسبوع  3.1البورصة تربح  -2
 6/8مليون جنيه بختام تعامالت اإلثنين  4.5سر البورصة تخ -3
 7/8مليار جنيه بختام جلسة اليوم  6.8البورصة تربح  -4
 8/8مليار جنيه بختام التعامالت  4.1البورصة تعزز مكاسبها وتربح  -5
 9/8البورصة تغلق تعامالت اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات  -6
 12/8مليار جنيه في أولى جلسات األسبوع  1.6البورصة تخسر  -7
مليارات  10يم على مؤشرات البورصة بخسائر نحو اللون األحمر يخ -8

 13/8جنيه
 14/8مليارات جنيه بختام تعامالت الثالثاء  7البورصة تخسر  -9

   16/8مليار جنيه 2.5البورصة تختتم األسبوع على خسائر  -10
 

 دالالت التطورات المالية
التقارير -تطورات البورصة المصرية )نقاًل عن موقع البورصة المصرية 

 األسبوعية(

  

 للدراسات يالمعهد المصر
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 من أغسطس: األسبوع األول
 أوال: أداء السوق 

 تطور مؤشرات السوق -

 99.3نقطة مسجال ارتفاعا بلغ  806,15خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ارتفع مؤشر إيجي إكس 
ارتفاعا بنحو  70حيث سجل مؤشر إيجي إكس ، %بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إلى االرتفاع

%مغلقا عند  44.2فسجل ارتفاعا بنحو  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  748%مغلقا عند مستوى  85.1
 723,15قا عند مستوى %مغل 51.4فقد سجل ارتفاعا بنحو  20نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس  942,1مستوى 
 نقطة.

 ثانيا: إجماليات التداول
 1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  9.4بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو ـ

مليار جنيه وكمية  7.5ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  96مليون ورقة منفذة على  847
 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 74مليون ورقة منفذة على  707تداول بلغت 

  مليون ورقة منفذة  9.9مليون جنيه وكمية تداول بلغت  5.7أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها
%من إجمالي قيمة التداول داخل  54.74عملية خالل األسبوع، هذا وقد استحوذت األسهم على  799على 

 %خالل األسبوع. 46.25ين مثلت قيمة التداول للسندات نحو المقصورة. في ح
 2 من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب %21.67سجلت تعامالت المصريين نسبة ـ

الصفقات. وقد سجل األجانب غير العرب  وذلك بعد استبعاد%65.13%والعرب على  14.19على نسبة 
مليون  46.720مليون جنيه هذا األسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  77.38صافي شراء بقيمة 

  بعد استبعاد الصفقات. جنيه هذا األسبوع، وذلك
  مليون  11.740,10والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره

مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد  56.316جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 
 استبعاد الصفقات.
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 3 من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد %03.58استحوذت المؤسسات على ـ
سبوع، وذلك بعد مليون جنيه هذا األ 07.48، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة %97.41بنسبة 

 الصفقات.استبعاد 

 لثا: رأس المال السوقيثا
مليار جنيه في نهاية األسبوع الحالي  880سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 

 .%3وذلك بارتفاع عن األسبوع الماضي قدره 

 رابعا: السندات
مالي حجم التعامل على مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إج 437بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 

 ألف سند تقريبا. 434السندات لهذا األسبوع نحو 
 

 : من أغسطس األسبوع الثاني
 أوال: أداء السوق 

 74.0نقطة مسجال ارتفاعا بلغ  924,15خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ارتفع مؤشر إيجي إكس 
ارتفاعا بنحو  70حيث سجل مؤشر إيجي إكس ، االرتفاع%بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إلى 

مغلقا عند مستوى %58.0فسجل ارتفاعا بنحو  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  754مغلقا عند مستوى 8.0%
 نقطة. 871,15مغلقا عند مستوى %95.0فقد سجل ارتفاعا بنحو  20نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس  954,1

 ثانيا: إجماليات التداول
 إجماليات السوق -

  025,1مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  7.4بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو 
مليار جنيه وكمية تداول  9.4ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  107مليون ورقة منفذة على 

 لية خالل األسبوع الماضي.ألف عم 96مليون ورقة منفذة على  847بلغت 
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  مليون ورقة منفذة  9.3مليون جنيه وكمية تداول بلغت  1.3أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها
%من إجمالي قيمة التداول داخل  91.71عملية خالل األسبوع، هذا وقد استحوذت األسهم على  377على 

 خالل األسبوع.%09.28و المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نح

 تعامالت المستثمرين -

  من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب %18.78سجلت تعامالت المصريين نسبة
الصفقات، وقد سجل األجانب غير العرب صافي  وذلك بعد استبعاد%28.5والعرب على %55.16على نسبة 
مليون جنيه هذا  85.77سبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة مليون جنيه هذا األ 33.439شراء بقيمة 

 بعد استبعاد الصفقات. األسبوع، وذلك
  مليون  44.179,11والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره

نفس الفترة، وذلك بعد  مليون جنيه خالل 71.238جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 
 استبعاد الصفقات.

  من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد %53.53استحوذت المؤسسات على
مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد  38.108وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة  %47.46بنسبة 

 استبعاد الصفقات.

 ثالثا: رأس المال السوقي:
  مليار جنيه في نهاية األسبوع  886سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو

 .%1الحالي وذلك بارتفاع عن األسبوع الماضي قدره 

 رابعا: السندات
  مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل  273,1بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو

 ألف سند تقريبا. 229,1السندات لهذا األسبوع نحو  على
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 تحليل عام:
  شهدت التداوالت خالل االسبوعين الماضيين، حركة سعرية هابطة داخل االتجاه الصاعد قصير المدى، حيث

تأثرت بجنى أرباح جزئي من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار خاصة المحلية منها، بينما استمرت تعامالت 
 الجانب في اتجاه الشراء االنتقائي.العرب وا

  وال تزال العوامل الخارجية تؤثر بشكل مباشر على األسواق، مما جعل المستثمر بالسوق المصرية في حالة
ترقب لما ستسفر عنه األخبار االقتصادية الخارجية، خاصة بعد انهيار العملة التركية، والتي اثرت بشكل 

 لتخوف من اغراق المنتجات التركية لألسواق المصرية.مباشر على معظم اسواق العالم، وا
  لم تسفر محاوالت ادارة البورصة الجديدة مواكبة االسواق العالمية بوضع عالمات عشرية ثالثة لفتح المجال

امام السيولة داخل االسهم صغيرة الحجم والتي تقل عن الواحد جنيه، واالعالن عن مراجعة جديدة للمؤشرات 
ء العمل بها مطلع العام القادم، عن أي مردود إيجابي داخل السوق، نظرا لحالة الترقب لألسواق الرئيسية وبد

 العالمية.
  وبالتالي فمن المتوقع استمرار االداء العرضي المائل للهبوط، خالل الفترة القادمة والزال الجميع في انتظار بدء

 يدة السوق في أمس الحاجة اليها.طرح الشركات الحكومية في البورصة أماًل في ضخ سيولة جد

 ثانيًا: القطاع النقدي 
 مليار جنيه زيادة في ودائع عمالء البنوك بالعملة المحلية خالل يونيو الماضي 50.2 -1
 مليار دوالر 44 .315 لمصر ارتفع إلى البنك المركزي: االحتياطي األجنبي -2
 مليار جنيه حجم السيولة المحلية بالبنك المركزي  3.4 -3
 مصر تتفاوض للحصول على ملياري دوالر قروض من البنك الدولي -4
 «باديا»مليون دوالر من  350مصر حصلت على قرض بقيمة «: نصر» -5
 الماضي مليار دوالر بنهاية مارس 88ر2البنك المركزي: ارتفاع ديون مصر الخارجية الى  -6
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 دالالت القطاع النقدي:
  44.315أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم أرصدة االحتياطي من النقد األجنبي ارتفعت إلى نحو 

بارتفاع  2018مليار دوالر فى نهاية شهر يونيو  44.258مقابل  2018مليار دوالر فى نهاية شهر يوليو 
 مليون دوالر. 57قدره نحو 

  مليارات دوالر شهرًيا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر  5بما يعادل متوسط تستورد مصر
أشهر  8مليار دوالر، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لالحتياطي من النقد األجنبي يغطى نحو  55بأكثر من 

ن الواردات السلعية لمصر، أشهر م 3من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 
 بما يؤمن احتياجات مصر من السلع األساسية واالستراتيجية.

 

 ثالثا: المالية 
 مليار جنيه تراجع فى استثمارات األجانب بأدوات الدين خالل مايو الماضي 1-65 -1
 مليار دوالر التزامات خارجية العام الماضى 20سددنا أكثر من ” : معيط“  -2
 البنك المركزي" يثبت أسعار الفائدة -3
 وك يدفعها إلعادة النظر فى رسوم الخدمات المصرفيةارتفاع تكلفة تشغيل البن -4
 ماليين يورو لمؤسسات محلية وأجنبية 610المركزي: يبيع أذون خزانة بقيمة  -5

 

  ت المالية العامة:دالال
 تراجع استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومي:

مليار جنيه، في  65أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 
ابل مليار جنيه في مايو الماضي، مق 310.6شهر واحد، وانخفضت استثمارات األجانب في أذون الخزانة إلى 

 مليار جنيه في أبريل الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي. 375.5
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مليارات دوالر من استثمارات األجانب في األوراق المالية  5وذكرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني أن حوالي 
 لناشئة.خرجت من مصر منذ مايو الماضي، نتيجة خروج المستثمرين من األسواق ا

ويأتي خروج استثمارات األجانب من أوراق الدين الحكومة، بعد موجة خروج استثمارات األجانب من األسواق الناشئة 
مع ارتفاع الفائدة على الدوالر، وبحسب تصريحات وزير المالية فإن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات 

 الدوالر، وأن االستثمارات بدأت تعود مجددا.األجانب من األسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على 
وفي محالة لبث الطمأنينة صرح محتفظ البنك المركزي طارق عامر بأن المركزي يحتفظ باستثمارات األجنب في 
أدوات الدين الخارجي، في حسابات خارج االحتياطي النقدي، حتى ال يتأثر االحتياطي بأي خروج مفاجئ لهذه 

 االستثمارات.
 

  القطاع الخارجي: رابعًا:
 وزير الصناعة: إلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه. -1
 جنيها رسوما على متر السيراميك المصري  25سوريا تفرض  -2
 مليار دوالر نهاية العام الجاري  2.5مصر ستوفر واردات من الغاز بنحو  -3
 من احتياجاتها من االنسولين %90"شعبة األدوية": مصر تستورد  -4
 مليون دوالر 45بقيمة ” 2مصر سات “منحة صينية لتنفيذ القمر الصناعي  -5
 ُتجدد تشديد إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية” الكويت“ -6
 النصف األول من العام الحالي” الكويز“زيادة في صادرات  %20 -7
 

  دالالت حول القطاع الخارجي:
 الغاء رسم تصدير السكر:

، والخاص بفرض 2017لسنة  469قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلغاء القرار الوزاري رقم 
 5صدر من السكر، على أن يتم العمل بإلغاء القرار بدءا من يوم جنيه على كل طن م 3000رسم صادر قدره 

 .2018أغسطس 
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 2017آالف جنيه على كل طن سكر خالل شهر أبريل  3وكانت وزارة التجارة والصناعة لجأت لفرض رسوم قدرها 
 بعد ارتفاعات أسعار السكر وفى محاولة منها لضبط السوق.

الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا وفي محاولة لتبرير الموقف صرحت أماني 
القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي 

رة من السكر المحلى تكفى الى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، واشارت الى انه قد تبين للجنة وجود وفرة كبي
بداية موسم االنتاج وان رسم الصادر يعطل عمليات التصدير، باإلضافة الى عدم امكانية تصدير بعض اصناف 
السكر المستخدمة في االغراض الصناعية مثل الالكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه 

ي ظل االسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمي فان استمرار االصناف لرسم الصادر، الفتًة الى انه ف
 فرض رسم صادر يعد مخالفًا ألحكام القانون.

، حيث 2018وحتى  2015جدير بالذكر ان االسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذبًا ملحوظًا خالل الفترة من 
االمر الذى ادى الى  2016ر للطن في سبتمبر دوال 603الى ان وصلت الى  2016ارتفعت بداية من مارس 

توجه عدد من الشركات الى التصدير للخارج في ظل انخفاض اسعار السكر المنتج محليًا مقارنة باألسعار العالمية 
مما ادى الى ارتفاع االسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن االستيراد من الخارج، ولمواجهة 

الحفاظ على االسعار قررت اللجنة الوزارية االقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات هذا التفاوت و 
 آالف جنيه للطن. 3والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع  2017لسنة  469كان آخرها القرار رقم 

رسومها، فبغض النظر عن ان القرار والتساؤل االن من المستفيد من الغاء الرسم في دولة ترفع أسعار كل خدماتها و 
ال يتماشي مع السياق العام لدولة الجباية هي همها األول، اال أن ارهاصات االزمة الماضية في السكر والتي 

 تسببت في تضاعف السعر ما زالت راسخة في االذهان.
 وأخيرًا وبغض النظر عن المستفيدين أرجو أال يتضرر المواطن البسيط.

 ات المصرية الي منطقة الكويز:ارتفاع الصادر 
 مليون  441إلى « الكويز»ارتفعت الصادرات المصرية ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بـ

بزيادة  2017مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  366، مقابل 2018دوالر خالل النصف األول من العام 
 .%20.4بلغت 
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  من إجمالي الصادرات، بينما استحوذت  %98والمنسوجات والمفروشات على نحو استحوذت المالبس الجاهزة
 الصناعات الغذائية والقطاعات األخرى على النسبة المتبقية.

  تسعى مصر إلى إدراج منتجات جديدة ترتفع نسبة الجمارك األمريكية عليها، وغير مدرجة ضمن النظام المعمم
دخول تلك المنتجات الجديدة، حيث يبدأ مصنع رجل األعمال هاني  للمزايا، لتحقيق االستفادة القصوى من

 قسيس، لألحذية الرياضية التصدير عبر االتفاقية خالل الربع األخير من العام الجاري.
  المباحثات المصرية اإلسرائيلية التي انعقدت بالقاهرة الشهر الماضي، تطرقت إلى آليات زيادة االستفادة من

خالل ضم قطاعات صناعية جديدة لالتفاقية، كاألحذية والمنتجات الجلدية والتوسع في  اتفاقية الكويز من
 صادرات الصناعات الغذائية.

  6، خالل «الكويز»المعروفة بـ« المناطق الصناعية المؤهلة»شركات مصرية جديدة فى اتفاقية  7سجلت 
ل إجمالي الشركات المسجلة ضمن ، ليص2018والربع األول من  2017أشهر، تتمثل في الربع األخير من 

 شركة. 987االتفاقية إلى 
  وفقًا لبيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي الصادرات المصرية فى نطاق االتفاقية

 .2017إلى نهاية عام  2005مليارات دوالر، فى الفترة من  10.54نحو 
  مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير  2004عام « الكويز»وقعت مصر اتفاقية

منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى االتفاقية 
 نسبة من مدخالت اإلنتاج من إسرائيل.

  عند تفعيل الكويز  النهائيت المنتج من مكونا %11.5وكانت نسبة المكون اإلسرائيلي فى بداية االتفاقية تعادل
، وتسعى الحكومة المصرية إلى 2007عام  %10.5إلى  اإلسرائيلي، وسبق تخفيض نسبة المكون 2005عام 

 .%8.5إلى  %10.5من  اإلسرائيليخفض نسبة المكون 

  القطاع الحقيقي خامسا
 نسبة المساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي %77"التخطيط":  -1
 مليارا جنيه متوسط غرامات زراعات األرز المخالفة الموسم الحالى«: الرى » -2

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
http://www.albawabhnews.com/3226198
https://www.alborsanews.com/2018/08/15/1124765


Page 10 of 15 
 

 
 
  

 

 
 www.eipss-eg.org 

 August 28, 2018     

 من اإلنتاج %2النتفاع بأراضى مشروعات الطاقة المتجددة عند تثبيت مقابل ا -3
 قيادات الفالحين ترفض أسعار توريد الذرة الصفراء -4

 دالالت القطاع الحقيقي: 
 أزمة أسعار الذرة الصفراء:

  الصفراء، التي حددتها وزارة الزراعة أمس عند رفض عدد من قيادات الفالحين أسعار توريد محصول الذرة
جنيها لإلردب(، مؤكدين أنها غير عادلة ولن تشجع المزارعين على التوريد، ويجب  475جنيه للطن ) 3800

 .4500زيادتها إلى 
 ،دخلت الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء حيز التنفيذ التجريبي الموسم الحالي، طبقا لبيان من وزارة الزراعة 

 ألف طن على أن يتم التوريد بداية سبتمبر المقبل. 250بكميات مبدئية 
  وكيال عن « البائع»أطراف: الجمعية التعاونية لمنتجي الذرة  3العقد الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة يشمل

حاد سيسدد ، االت«الضامن»مندوبا عن الشركات، ووزارة الزراعة طرفا ثالثا « المشترى »المزارعين، واالتحاد 
 ألف طن، إجمالى الكميات فى التعاقد. 250مليون جنيه قيمة  950

  ،االتحاد أبلغ وزارة الزراعة نيته شراء كامل اإلنتاج فى مصر من محصول الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة
 ماليين طن إجمالي االستيراد السنوي. 8ماليين طن، من إجمالي  5نظرا ألنه يستورد 

 مليون فقط  1.5مليون طن سنويا، يتم إنتاج  9.5أن إجمالي استهالك مصر من الذرة الصفراء  جدير بالذكر
 ماليين طن. 8منها، ويتم تعويض العجز عبر استيراد 

  اعترض نقيب الفالحين على السعر الحكومي ووصفه بغير العادل، وأنه قد يدفع المزارعين إلى عدم التوريد
رة، فضال عن أنه سيعطى انطباعا سيئا عن أسعار الموسم المقبل، فسيبحث للوزارة، والبيع فى السوق الح

 الفالح سيزرع محاصيل أكثر ربحية.
  آالف قبل الزيادة األخيرة في مستلزمات  8ألف جنيه بدال من  12وطبقا للنقيب، تكلفة فدان الذرة ارتفعت إلى

 4500وقات، ما يستلزم زيادة السعر إلى اإلنتاج الزراعي، عقب قرارات يونيو الماضي بتحريك سعر المحر 
 «.إردب 6.6الطن يساوى نحو »لإلردب  680جنيه، ما يعادل 
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  250جنيها للطن ) 4475الغريب أن األسعار التي أعلنت عنها وزارة الزراعة أقل من المستورد، والذي يسجل 
 دوالرا(.

 نسب المساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي: 
 طيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، انفوجراًفا يوضح نسب المساهمة القطاعية في نمو الناتج نشرت وزارة التخ

 ، والربع الرابع له.2017/2018المحلي، ضمن ُمؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي خالل العام المالي 
  رابع جاءت من عدة من الُمساهمة في نمو الناتج المحلي خالل الربع ال %76أوضح اإلنفوجراف، أن حوالي

إلى جانب قطاع  %10.9والتشييد والبناء بنسبة  %17.6قطاعات، أهمها االستخراجات والذي بلغت نسبته 
وقطاعات األنشطة العقارية  %8.7وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة  %9.9الصناعات التحويلية بنسبة 

 %6.3والزراعة بنسبة  %7.4بنسبة 
  تمثلت في قطاعات عدة،  2017/2018في نمو الناتج المحلي خالل العام المالي  من الُمساهمة %77حوالي

 %10.3وقطاع التشييد والبناء بنسبة  %12.2والصناعات التحويلية بنسبة  %15.8أهمها االستخراجات بنسبة 
بنسبة  وقطاع الزراعة %7واألنشطة العقارية بنسبة  %9.6إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 

6.8%. 
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 : اخري دساسا
 "الغرفة التجارية" عن انتشار سالسل الصيدليات بالمخالفة للقانون  -1
 عاما 29إلى  18من إجمالي المصريين من الشباب أعمار  %21اإلحصاء يؤكد أن  -2
 آالف فدان طماطم بكفر الشيخ والبحيرة 6تلف  -3
 مصر تحتل المركز قبل األخير في تقرير التنافسية العربي. -4
 

  دالالت أخري:
 عاما 29إلى  18من إجمالي المصريين من الشباب أعمار  21%
  :بمناسبة اليوم العالمي للشباب أعلن جهاز اإلحصاء عددا من المؤشرات، جاءت كالتالي 
  مليــون نسمة  20,2سنة( 29- 18بلــغ عــدد الشبــاب فى الفئة العمرية ) 2018طبقًا لتقديرات السكان عام

 إناث(. %49,4ذكور،  %50,6من إجمالي السكان ) %21بنسبــة 
  بلــغت نسبة األميــة بين الشباب في الفئة  2017العام للسكان واإلسكان والمنشآت عام طبقًا لبيانات التعداد

إناث(، وبلغت نسبة الشباب  %18,5ذكور،  %13,5من إجمالي الشبــاب ) %16سنة(  29ـ  18العمريــة )
 إناث(. %19,3ذكور، %14,2) %16,7الذين لم يلتحقوا بالتعليم من إجمالى الشباب 

  من إجمالي الشباب وتتضاعف هذه النسبة في الريف  %10الشباب الذين التحقوا وتسربوا حوالى بلغت نسبة
 2,877,014( على التوالي، وبلــغ عــدد  األســـر التي يرأسها شبــاب %6,5مقابل  %12,6بالمقارنة  بالحضر )

هـم صعوبات وظيفية )أي من إجمالي الشباب لدي %5.2من إجمالي األســر المصرية، و %12.3أسرة بنسبة 
من  %44,6فى الريف(، و %4,8فى الحضر، مقابل  %5.8صعوبة من الدرجة البسيطة إلى المطلقة(، )
من إجمإلى الشباب  %47,4إناث(، و %44,6ذكور،  %47,8إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب اآللي )

 إناث(. %42,8ذكور،  %51,9يستخدمون اإلنترنت )
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 ذكور،  %13، )%13,5قــاهرة أعلــى نسبــة للشباب مستخدمي وسائــل تكنــولوجيا المعلومات سجــلت محافــظة ال
من  %84,5إناث(، بينما ُسجلت محافظات الحدود أقل نسبة وهي ال تتعدى الواحد الصحيح، و 14,1%

 إناث(. %81,1ذكور،  %87,9إجمالي الشباب يستخدمون الهاتف النقال )
  بلغ إجمالي عدد الطالب المقيدين بالتعليم العالي  2016/2017السنوية للتعليم العالي عام طبقاً لبيانات النشرة

طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسط  123278إناث(، منهم  %47,9ذكور،  %52,1مليون طالب ) 3,03
 إناث(.             %54,5ذكور،  %45,5)حكومية/ خاصة( )

 من إجمالي المقيدين مقابل  %79ليـات النظرية بالجامعات الحكومية واألزهر بلـغت نسبة المقيديـن فى الك
مقابل  %25,8فى الكليات العملية، بلـغت نسبة المقيديـن فى الكليات النظرية بالجامعات الخاصــة  21%

طالب فى  23في الكليات العمليــة، وبلغ متوسط عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم  74,2%
 طالــب بالجامعات الخاصة. 18لجامعـات الحكـــومية واألزهر مقابل ا

  بلغ إجمالي عدد خريجي  2016طبقًا لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام
 %95,1خريجاً من الجامعات الحكومية بنسبة  324,452خريج منهم  181,341الجامعات الحكومية والخاصة 

 .%4,9خريجًا من الجامعات الخاصة بنسبة  16.729د وعد
  سنة( فى قوة العمل  29- 18بلغت نسبة مساهمة الشباب ) 2017طبقًا لبيانات مسح القوى العاملة عام

حاصلين على مؤهل متوسط،  %43,8أميــــين،  %9,1إناث( منهم  %27,5ذكور،  63,4%) 46,1%
 حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى. 24,2%

 إناث(، كما بلغت نسبة العاملين  %50,2ذكور،  %48,6) %49غت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم بل
إناث(، بلــــغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فــــى التأمينـــات االجتماعية  %42,2ذكور،  %20) %25بعقد قانونى 

نسبــة الشــباب المشتركـــين فى التأمـــين إناث(، وبلــغت  %37,9% ذكور، 22,7من إجمالي العاملــين ) 26,1%
إناث(، بلغ معدل البطالة بين الشباب  %31,9ذكور،  %14,6من إجمالي العاملين ) %18,5الصحي 

 ٪ إناث(.38,7٪ ذكور، 20,5) 25,7%
  49,4ذكـــور،  %30,2)  %38,3بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى% 

 إناث(. %48,9%  ذكور،  24,7للحاصلين على مؤهل متوسط فنى ) %30,7قابل إناث( م
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  سنة(  29-18بلغت نسبة الذكور المتزوجين فى الفئة العمرية ) 2017طبقًا لبيانات نشرة الزواج والطالق عام
لغــت نسبة ٪ لإلنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما ب83,3٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 61,5

٪ لإلناث من إجمالي 42,7٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 22,4الذكور المطــلقين فى نفس الفئة العمرية 
 اإلناث المطلقات. 

  29-15، بلغ معدل الوفيات بين الشباب فى الفئة العمرية )2017طبقًا لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 
 لكل ألف من اإلناث(. 0,5لكل ألف من الذكور،  1,1شاب ) 1000لكل  0,8سنة( 

 أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة:
  وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة  023تفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف

وكفر الشيخ، على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة لألمراض، تسربت أليدي المزارعين، حيث 
صبح النبات غير قادر على تحّمل األضرار المناخية والطبيعة المختلفة، ومن ثم تعّرض المحصول لبعض أ

 األمراض الفتاكة مثل "التقزم" و"التفاف األوراق" و"تساقط األزهار".
  أعلنت نقابة الفالحين، أنه تم رصد ظهور أضرار شديدة وتلف لمحاصيل مزارعي الطماطم في محافظات كفر

والبحيرة، منها عدم اكتمال النمو العقدي للثمار وتساقط األزهار، وذلك يعود إلى أن جميعهم عمالء الشيخ 
 إحدى شركات توريد البذور.

  قّدر حسين عبد الرحمن، نقيب الفالحين، أن المساحة التقديرية المصابة من الطماطم في المحافظتين تتراوح
وهي مرشحة للزيادة، خاصة مع بدء حصر المساحات -لفرعيتينطبًقا لحصر النقابتين ا-آالف فدان 6و 5بين 

 في المنيا؛ ألن المحصول ال يزال صغيًرا ولم تظهر عليه اإلصابة.
  م ببالغات ضد الشركة، خاصة َمن لديه فواتير لشراء التقاوي من أقسام الشرطة؛ هناك عدًدا من الفالحين تقدَّ

 ة المسئولة تمهيًدا للبت فيها وتعويض المزارعين.تمهيًدا لتحويلها للنيابات والجهات القضائي
  أزمة فساد تقاوي الطماطم ستنتقل من الدلتا إلى الصعيد في غضون شهر من اآلن، لكنها لم تظهر على

ا هناك، ولم تظهر عليه األعراض، ومن المتوقع  السطح حتى اآلن؛ ألن المحصول ال يزال في مراحل مبكرة جدًّ
 نيا وبني سويف، واألقصر، وقنا، ألضرار مماثلة.أن تتعرض محافظات الم

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


Page 15 of 15 
 

 
 
  

 

 
 www.eipss-eg.org 

 August 28, 2018     

  "ظهرت على وسائل اإلعالم شكاوى لعدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من شركة "جعارة
 ( الخاصة بالطماطم الفاسدة.023الستيراد البذور، واتهامها بأنها وراء بيع بذور )

  التقاوي والمختصة باعتماد وفحص التقاوي فحصت عدة عينات من أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن لجنة
المساحات المزروعة بالطماطم المصابة، حيث أثبتت النتائج أن النباتات مصابة بفيروس تجّعد األوراق، وعليه 

 أعراض ذبول وتقزم في النباتات، ومن ثم فإن المشكلة تكون من التقاوي وليس من العوامل الجوية.
 لتقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عموًما، زراعة هذه ا

ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعدما  25إلى  20ويتكلف الفدان الواحد من الطماطم من 
 يكون الفالح قد صرف كل ما يملك وينتظر اإلنتاج.

  ماليين طن، ويصدر منها نحو نصف مليون طن، والمساحة المزروعة  8يًّا يبلغ إنتاج مصر من الطماطم سنو
 ألف فدان على مدار العام. 650نحو 
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