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 تطورات املشهد االقتصادي املصري
 د. أحمد ذكر الله

-16/2تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين 
 ، وذلك على النحو التالي:2019/ 2/ 28

  :أواًل: التطورات املالية
 17/2مليار جنيه بختام أولى جلسات األسبوع  10.3البورصة تربح  -1
 18/2مليون جنيه  200البورصة تربح  -2
 19/2ء جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام الثالثامليار  1.6البورصة تخسر  -3
 20/2مليار جنيه  1.6% بتداوالت تتخطى 0.4البورصة تغلق على ارتفاع  -4
 21/2ع جماعي لمؤشراتها البورصة تختتم تعامالت األسبوع على تراج -5
 24/2مليار جنيه بختام أولي جلسات األسبوع  9.1البورصة تخسر  -6
 25/2مليار جنيه في ختام جلسة اإلثنين  1.3البورصة تتعافي وتربح  -7
 26/2مليون جنيه في الختام  500ها الصباحية، وتخسر قلص مكاسبالبورصة ت -8
 27/2مليار جنيه بالختام.. وسط شح السيولة 4البورصة تخسر  -9
 28/8تريات األجانب تعامالت األسبوع على ارتفاع محدود بمش هيالبورصة تن -10

 دالالت التطورات املالية 
 17/02/2019- 21/02/2019 األسبوع األول:

 أوال: أداء السوق

 تطور مؤشرات السوق -
نقطة مسجال ارتفاعا بلغ 15.147ليغلق عند مستوى خالل تعامالت األسبوع  30ارتفع مؤشر إيجي إكس 

ارتفاعا بنحو  70ى االرتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس %بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إل1.08
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%مغلقا عند مستوى 0.71فسجل ارتفاعا بنحو  100ي إكس نقطة، أما مؤشر إيج 717%مغلقا عند مستوى 0.67
 نقطة. 812,11.812

 إجماليات التداول ثانيا:

 إجماليات السوق -
 212<3في حين بلغت كمية التداول نحو  جنيه، مليار 8.1بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو 

مليار جنيه وكمية تداول  7.2ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  162مليون ورقة منفذة على 
 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 147نفذة على مليون ورقة م1.061بلغت 

لى مليون ورقة منفذة ع12.7يون جنيه وكمية تداول بلغت مل8.6أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 
%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. 83.47عملية خالل األسبوع، هذا وقد استحوذت األسهم على 1.263

 %خالل األسبوع. 16.53التداول للسندات نحو في حين مثلت قيمة 
 تعامالت المستثمرين -

نما استحوذ األجانب غير العرب على %من إجمالي تعامالت السوق، بي74.87سجلت تعامالت المصريين نسبة 
%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل األجانب غير العرب صافي بيع 9.42%والعرب على  15.71نسبة 
مليون جنيه هذا األسبوع،  92.77مليون جنيه هذا األسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  41.80بقيمة 
 عد استبعاد الصفقات.وذلك ب

مليون جنيه منذ بداية  51.98والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 
 يون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.مل 244.61العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 

األفراد بنسبة  في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب %من المعامالت 47.73استحوذت المؤسسات على 
 مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 96.22وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة %. 52.27

 ثالثا: رأس المال السوقي

هاية األسبوع الحالي مليار جنيه في ن 836سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 
 %.1وذلك بارتفاع عن األسبوع الماضي قدره 
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 عا: السنداتراب

مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على 1.252بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 
 ألف سند تقريبا. 1.189السندات لهذا األسبوع نحو 

 2019/02/24الى  2019/02/28 األسبوع الثاني:
 أوال: مؤشرات السوق:

%، بينما سجل مؤشر ايجى  2.62نقطة، مسجال انخفاضا بنحو  14.803.97عند  30أغلق مؤشر ايجى اكس 
% 9.87انخفاضا بنحو  P&Sنقطة، بينما سجل مؤشر 719.64% صعودا مغلقا الفترة عند  70.0.37اكس 

 نقطة. 33.443,2مغلقا الفترة عند 
نقطة. بينما سجل 18.830.24%مغلقا عند 1.32 فقد سجل انخفاضا بنحو capped EGX30وبالنسبة لمؤشر 

 نقطة.1.812.01%مغلقا الفترة عند 0.02ارتفاعا بنحو  100مؤشر ايجى اكس 
 ثانيًا: راس المال السوقي:

 فترة.%خالل ال1.55مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو  823.3بلغ إجمالي القيمة السوقية 
 ت:ثالثًا: اجمالي التداوال

مليون  1.689حين بلغت كمية التداول نحو  فيمليار، 7.0بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو 
مليار جنيه، وكمية تداول بلغت  8.1ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  138ورقة منفذة على 

% 73.24لماضي. هذا وقد استحوذت األسهم على ألف عملية خالل االسبوع ا 162 مليون ورقة منفذة على3.212
 % خالل األسبوع.26.76حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو  فيمن إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. 

 رابعا: تعامالت المستثمرين:

 المقيدة، بينما استحوذ األجانب%من إجمالي التعامالت على األسهم 68.1سجلت تعامالت المصريين نسبة  -
%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل األجانب صافي بيع بقيمة  8.8%والعرب على 23.1على نسبة 

مليون جنيه وذلك بعد  45.4مليون جنيه هذا األسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  216.9
 استبعاد الصفقات.
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ول العام بعد استبعاد الصفقات، التداول لألسهم المقيدة منذ أ %من قيمة 79.6مثلت تعامالت المصريين  -
 1.637.2% وقد سجل األجانب صافي بيع بنحو 10.5%، وسجل العرب  19.0بينما سجل األجانب 

مليون جنيه وذلك على األسهم المقيدة بعد استبعاد 199.0مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 
 الصفقات منذ بداية العام.

 ليل:تحال
ظل التذبذب صعودًا وهبوطًا مما يمثل دائًما فرصة لزيادة  فييحية تغلب على أداء السوق ال تزال العمليات التصح

 المراكز الشرائية.
وبالرغم من اقرار فصل الضريبة على ادوات الدين التي اثرت سلبا على القطاع البنكي إال ان هناك من االنباء 

مع هيئة الرقابة المالية واستئناف نشاطها( التي انعكست لح الذي تم بين بلتون للترويج اإليجابية )كان اهمها التصا
 على أداء السوق اجماال ومنعت التراجعات المتتالية.

من المتوقع بدء الطروحات الحكومية خالل الشهر القادم )الشرقية للدخان وبنك القاهرة( مما سيعمل على توفير 
 استمرار االتجاه التصاعدي.ترة المقبلة وسيعمل على تعزيز سيولة للتداوالت خالل الف

 ثانيًا: القطاع النقدي 
 مليار جنيه خسائر العام المالي الماضي 33« المركزي »امتصاص السيولة يكبد  -1
 أشهر 10 فيمستوى  نيالفائدة على أذون الخزانة لتسجل أد في% تراجًعا 1 -2
 2018مليون دوالر خالل  7.5يتكبد ” الشركة المصرفية“بنك  -3
 جهات التمويل العربية ديمليون دوالر من إح 30يقترض ” القاهرة“ -4

 دالالت القطاع النقدي:
 خسائر البنك المركزي:

ئب، مليار جنيه بعد الضرا 33خسائر بقيمة  ماضيال ماليعن العام ال مركزي سجلت نتائج أعمال البنك  -
مليار جنيه  12.6 ام، مقابل أرباح بقيمةقام بها على مدار الع التينتيجة عمليات امتصاص السيولة 

 السابق له. ماليالعام ال
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مليار جنيه، وسدد البنك ضرائب عن عوائد  2.5أظهرت نتائج األعمال أن خسائر البنك قبل الضرائب بلغت  -
% ضريبة على عوائده من تلك 32ليار جنيه، ويدفع البنك م 30.8السندات الحكومية بقيمة  فياستثماراته 

 مارات، تم خصمها من المنبع.االستث
مليار جنيه بعدما  10.4تكلفة أموال بقيمة  فيخسائره إلى تسجيل صافي الدخل من العائد صا مركزي أرجع  -

 11.6نيه منها مليار ج 118.8مليار جنيه مقابل إيرادات منها بقيمة  129.2سجلت مدفوعات الفوائد 
 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة. 107.6و البنوك ديمليار جنيه إيرادات القروض واألرصدة ل

لمساعدة  فيالجهاز المصر  فيالمتصاص السيولة  ماضيكثف البنك ودائعه المربوطة للبنوك خالل العام ال -
م المرتفعة. وارتفعت مدفوعات الفوائد البنوك على مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بسبب معدالت التضخ

امتصاص  في مليار جنيه، نتيجة التوسع 49.6مليار جنيه مقابل  114.4ية إلى نظير ودائع البنوك المحل
 فائض السيولة قصير وطويل األجل من البنوك.

فات مليار جنيه مصرو  5.08 مركزي مليون جنيه، وسدد  242حققت االستثمارات المالية خسائر بقيمة  -
مليون جنيه  39املين، واحتفظ بنحو مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للع 3.588إدارية منها 

 مخصصات إضافية.
 ماليالعام ال فيمليار جنيه  10.09مليار جنيه مقابل  12ارتفع العائد من العموالت واألتعاب بالبنك إلى  -

مليار  8.8مليار جنيه مقابل  7.46إلى  نبيج، وذلك بعدما تراجع أرباح عمليات النقد األ2016-2017
مليار جنيه  4.5مليار جنيه لتسجل  2.3، من ارتفاع العموالت المكتسبة بنحو ماضيلا ماليجنيه العام ال

 .ماضيبنهاية يونيو ال
 زيادة رأسمال البنك المركزي:

مليار  21.6ه العام ليصل إلى مليارات جني 6مليار جنيه منها  7.6زيادة رأسماله بنحو  مركزي قرر البنك  -
للعمالت األجنبية، حيث حقق  ماليقوة المركز ال مركزي البنك يها يجر  التيجنيه، وكشفت اختبارات الضغط 

 جميع العمالت بعد خصم األصول من االلتزامات لكل عملة على حده. فيفائض  ماليصافي المركز ال
مليار جنيه وأن النقد  47.06صدر يقابله غطاء الذهب بقيمة % من النقد الم9.7وطبقًا للقوائم المالية، إن  -

 مليار جنيه. 439.6% بقيمة 90.3ذ على تحو يس نبياألج
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مليار جنيه بنهاية  127.5مليار جنيه مقابل  160.9البنوك المحلية بالعملة األجنبية  ديسجلت األرصدة ل -
مليار  196.7مليار جنيه مقابل  61.4ى البنوك الخارجية إل ديحين تراجعت األرصدة ل في، 2017يونيو 
 جنيه.

مليار جنيه  56مقابل  ماضيال ماليالبنوك المركزية بنهاية العام ال دينيه لمليار ج 62.8 مركزي أودع  -
 5رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى  في، وقال إن تكلفة المساهمة 2017بنهاية يونيو 

مليون جنيه بنهاية العام  230مليارات و 4مقابل  ماضيال ماليالعام ال مليون جنيه خالل 23مليارات و
 1.4لإلنماء االجتماعي واالقتصادي إلى  بيالصندوق العر  فيالسابق له، نتيجة ارتفاع مساهمته  ماليلا

 2.645مليار جنيه مقابل  3.015للتنمية إلى  ميمليون جنيه، والبنك اإلسال 51مليار جنيه مقابل مليار و
 ماليين جنيه. 109يه مقابل مليون جن 174مليار جنيه، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص إلى 

مليارات جنيه مقابل مليار جنيه العام  3.5رأسمال المصرف المتحد إلى  فيمساهمته  مركزي كما رفع البنك  -
 فيمليار جنيه  436جنيه مقابل  مليار 1.563، والبنك األفريقي لالستيراد والتصدير إلى ماضيال ماليال

 .2017يونيو 
 في% من رأسمال الشركة، 20مليون جنيه تمثل  90لمخاطر بنحو ضمان اشركة  فييساهم المركزي كذلك  -

لصالح البنك، وسدد  ماضيمليارات جنيه بنهاية يونيو ال 5حين سدد المصرف المتحد وديعة مساندة بقيمة 
مليار جنيه ليصبح  2.705مليون جنيه من إجمالي وديعة مساندة قيمتها  31األفريقي الدولي  بيالبنك العر 

 .2018مليار جنيه بنهاية يونيو  2.674ها رصيد
 تراجع الفائدة على أذون الخزانة:

%، 1.19يوًما بمعدل  347و 182% دفعة بواحدة على اآلجال 1تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أكثر من  -
 ع استقرار معدالت التغطية عند المستويات% على الترتيب، م1.078و

، ماضيعطاء الخميس ال في% 18.565% مقابل 17.373لخزانة وسجلت متوسط الفائدة على أذون ا -
 %.17.2فائدة  ني% وأد17.451وذلك بعدما سجلت أعلى فائدة 

 اخر عطاء في% 18.182% مقابل 17.104وانخفض متوسط الفائدة المرجحة على تلك األذون إلى  -
 %.17بلغ  عائد نيحين أد في% 17.139لألجل نفسه، وذلك بعد أن تراجع أعلى عائد إلى 
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توقعات بمزيد من خفض الفائدة  هيأرجع الخبراء تراجع أسعار الفائدة على األذون نتيجة ثالث عوامل،  -
ة عبر طرح خالل اجتماع السياسات النقدية المقبل، بجانب تأمين المالية لجزء من احتياجاتها التمويلي

نفيذية للمعاملة بل إصدار الالئحة التلزيادة االكتتابات ق عيسندات دولية بالخارج. باإلضافة الي الس
 الضريبية الجديدة على األذون.

  ثالثا: املالية:
 شرائح 3واق الدولية على مليارات دوالر باألس 4مصر تطرح ” : المالية“ -1
 2019/  2018مليار جنيه عجز الموازنة خالل النصف األول من  186ر6”: المالية“ -2
 ميزانية الكهرباء وال بديل عن رفع األسعار  فيمليار جنيه عجًزا  21شاكر:  -3

 دالالت املالية العامة:
 مليارات دوالر: 4ة بقيمة دات دوليإصدار سن

سنه( بأسعار  30-10- 5والر على ثالث شرائح )مليارات د 4أصدرت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 
مليار دوالر بعد اإلعالن عن الطرح من السندات الدولية  21.5عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 

 بأسواق المال العالمية.
 ستخدام حصيلة السندات الدوالرية ومزاياها: ه اأوج

نة العامة، كما أن هذه السندات الدوالرية بمثابة آلية من طبقا للوزارة ستوجه الحصيلة لتمويل أنشطة المواز  -
آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدال من االقتصار على السوق 

 دياعد علي خفض التكلفة وتنويع الشرائح بآجال خمس وعشر وثالثون سنة مما يؤ المحلية فقط وبما يس
 محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.إلى إطالة متوسط عمر 

% 37اإلصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين األجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة  -
 %.4% وآسيا بنسبة 13رق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة % والش46وأوروبا بنسبة 
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 ول من العام المالي الحالي: عجز الموازنة العامة للدولة خالل النصف األ

مليار جنيه خالل النصف األول من العام المالي الحالي  186,6انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى  -
مليار جنيه خالل الفترة  187,2حلي اإلجمالي مقابل % من الناتج الم3.6، أي ما يعادل 2019/  2018

 ن الناتج المحلي.% م 4,2ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 
مليار جنيه خالل نفس الفترة  302,4مليار جنيه مقابل  388,2% لتسجل 28زاد إجمالي اإليرادات بنسبة  -

 من العام المالي السابق له.
 487,7أشهر مقارنة مع  6نيه خالل مليار ج 574,2% لتصل إلى 18ة ارتفعت إجمالي المصروفات بنسب -

 العام المالي السابق له. مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من
% لتبلغ نحو 15ارتفاع المصروفات نتج عن ارتفاع مصروفات األجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة  -

مليار جنيه، كما زادت  28,4لخدمات ليحقق مليار جنيه، وزيادة اإلنفاق على شراء السلع وا 131
زاد اإلنفاق على شراء األصول غير المالية  مليار جنيه. كما 207,4المصروفات على الفوائد لتصل إلى 

 مليار جنيه. 55,7)االستثمارات( ليسجل 

  رابعًا: القطاع الخارجي:
 2018مصر من السياحة في مليار دوالر دخل  9رئيس بنك مصر:  -1
 2018مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان في  80وزير الصناعة:  -2
 مليون دوالر صادرات التمور العام الماضي 50«: ت الغذائيةتصديري الصناعا» -3
 رأسا من ماعز البور لتقليل الفجوة في اللحوم الحمراء 540آالف و 7تستورد ” الزراعة“ -4
 ماضيمليار دوالر صادرات مصر إلفريقيا العام ال2.1  -5
 2017مليار يورو خالل  28مجلس الوزراء: زيادة التبادل التجارى بين مصر واالتحاد األوروبي إلى  -6
 مليون دوالر حجم االستثمارات الكورية في مصر 056 -7
 2018% زيادة في صادرات القطاع في 8” التصديري للغزل والمنسوجات“ -8
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  دالالت حول القطاع الخارجي:"
 عربية:التبادل التجاري بين مصر ودول االتحاد األوروبي والدول ال

اإلعالمي لمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول االتحاد األوروبي ارتفع خالل كشف المركز 
 .2007مليار يورو خالل عام  17.4مليار يورو، مقارنة بــ  28ليصل إلى  2017عام 

ورو، خالل مليار ي 315.9يبلغ % ل7كما زادت نسبة التبادل التجاري بين االتحاد األوروبي والدول العربية بنسبة 
، فضاًل عن ارتفاع الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي 2016مليار يورو عام  295.5مقارنة بـ  2017عام 

 .2016مليار يورو خالل عام  101.2مقارنة بـ 2017مليار يورو خالل عام  121.6% لتصل إلى 20بنسبة 
ية في الدول العربية، احتلت مصر المرتبة األولى ادة اإلعمار والتنمبشأن حجم استثمارات البنك األوروبي إلع

مشروعًا في المحفظة الجارية، الفتا إلى أن  86مليون يورو، و 4754مشروعًا باستثمار تراكمي قدره  92بإجمالي 
مشروعًا باستثمار تراكمي بلغ  50مليون يورو، تليها المغرب بـ 3516قيمة المحفظة االستثمارية الحالية بلغت 

 1012مشروعًا في المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة االستثمارية الحالية  42مليون يورو، وعدد  1759
 مليون يورو.

مشروعًا في  32مليون يورو، و 747مشروعًا باستثمار تراكمي بلغ  35بينما احتلت تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 
مليون يورو، فيما احتلت األردن المرتبة الرابعة  594الحالية  المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة االستثمارية

مشروعًا في المحفظة الجارية، وبلغت المحفظة  43مليون يورو، و 1326مشروعًا باستثمار تراكمي بلغ  43بـ
 مليون يورو. 1053االستثمارية الحالية 

 وفًقا للمجاالت االستثمارية: وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية 
%، ثم 30%، تاله مجال الطاقة بنسبة 32استحوذ مجال البنية التحتية على المرتبة األولى في مصر بنسبة 

 %.13%، واألعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25المؤسسات المالية بنسبة 
%، تاله األعمال الزراعية والصناعية والتجارية 36 في المغرب احتل مجال البنية التحتية المرتبة األولى بنسبة

%، وفي دولة تونس فقد احتلت المؤسسات 18%، ثم الطاقة بنسبة 21%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 25بنسبة 
%، ثم األعمال الزراعية والصناعية والتجارية 30%، تالها البنية التحتية بنسبة 39المالية المرتبة األولى بنسبة 
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%، تاله 57%، أما في األردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة األولى بنسبة 13%، ثم الطاقة بنسبة 18بنسبة 
 %.7% ثم المؤسسات المالية 16%، ثم البنية التحتية بنسبة 20األعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 

بصفة خاصة، فقد بلغ إجمالي عدد وعن حجم استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصر 
 2018مشروعًا خالل عام  19مشروعا، إضافة إلى  92بلغ  2012مشروعات البنك األوروبي في مصر منذ 

% موجه لالستثمار في 67منها  مليار يورو، 4.75مليار يورو، وبلغ صافي االستمارات  1.15بتمويل قدره 
مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 187ستشارية لعدد القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات اال

من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خالل عام  ، كما وصلت نسبة مشروعات االقتصاد األخضر2018خالل 
 %.44حوالي  2018

 3.52بلغت  2018ديسمبر  31قيمة المحفظة االستثمارية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصر حتى 
نصيب البنية التحتية من استثمارات  %32%، و55نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة مليار يورو، ويصل 

% نصيب قطاعي الصناعة  13% نصيب المؤسسات المالية، و25% نصيب قطاع الطاقة، و30المحفظة، و
 والتجارة باإلضافة للمنتجات الزراعية. 

 الغزل والنسيج: صادرات مصر من قطاع

مليون دوالر بزيادة بلغت  899بلغت الصادرات المصرية من قطاع الغزل والمنسوجات خالل العام الماضي نحو 
% مقارنة 11.5، ويجدر اإلشارة الي استمرار الزيادة خالل يناير من العام الجاري لتحقق 2017٪ مقارنة بالعام 8

 .2018بيناير 
ية المركز األول يليها صادرات المنسوجات ثم المنتجات من البوليستر والمنتجات احتلت صادرات المنتجات القطن

 من االكريليك.
على صعيد األسواق الخارجية، جاءت الصادرات إلى كل من الجزائر، نيجيريا، بنغالديش، جنوب أفريقيا، فرنسا، 

 .2018المانيا وبولندا حققت أعلى معدالت النمو خالل 

 يقيالقطاع الحق :خامسا
 أحمد أبو اليزيد: ربع مليون طن زيادة في انتاج السكر هذا العام -1
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 % تراجع في أسعار الورق بالسوق المحلي 5.6 -2
 جنيه حجم سوق األجهزة الكهربائية واإللكترونية في مصرمليار  100 -3
 ألف فـدان 414.9"التعبئة واإلحصاء": ارتفاع مساحة محصول البطاطس إلى  -4
 مليار جنيه 36 ة وصلت إلىوزير قطاع األعمال: مديونية الوزار  -5
 % فقط من مستهدف المساحة المنزرعة بالفول الموسم الحالى45تحقق « الزراعة» -6
 المبيعات في% تراجًعا 50تواصل االرتفاع.. و” الفول“أسعار  -7
 أسعار توريد القمح الموسم المقبل في% زيادة 11 -8
 2017-2016المساحة المحصولية خالل عام  في% زيادة 1.5 -9

 2018مرة خالل  2.7تضاعف خسائرها ” سماد مصر“ -10

 دالالت القطاع الحقيقي:
 أزمة الفول الحالية في مصر:

 ول في مصر:أوال: زراعة الف
حالي % فقط من مستهدف المساحات المنزرعة بالفول البلدي الموسم ال45حققت وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

ألف فدان فقط، مقابل  80بعد انتهاء موسم الزراعة منتصف شهر نوفمبر الماضي بإجمالي مساحة تقدر بنحو 
 بدء الموسم. ألفا كان مخططًا زراعتها واستهدفتها الوزارة قبل 175

يف اإلنتاج ظل ارتفاع تكال فيخطة الوزارة لم تنجح لعدم وجود عوامل ُمشجعة للفالحين على زراعة الفول البلدي، 
 وانخفاض العوائد االقتصادية.

 وطبقا لنقيب الفالحين فان تراجع المساحات المنزرعة بالفول يعود لسببين )وكالهما بسبب سوء إدارة الدولة(:
اإلصابة بمرض التبقع األصفر في الفول بأراضي الدلتا ومرض الهالوك في الفول البلدي بالوجه  األول هو -

 القبلي.
 اني إن مصر تعاني من أزمة كبيرة في محطة اإلرشاد الزراعي.السبب الث -
 سعر األردب. نيالسبب الثالث ارتفاع سعر األسمدة والمبيدات والتقاوي، وتد -
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االحتياجات المحلية للفول، والتي تقترب من مليون طن سنوًيا، تستورد الدولة الجزء األكبر  ومن الجدير بالذكر أن -
 منها.

 ج المحلي:ثانياً: اإلنتا
إنتاجية مصر من الفول  فيرصد تقرير حديث، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تراجع كبير 

عامًا فالمساحة المنزرعة من الفول خالل عام  12خالل محمل أخضر(،  –أخضر  – ديبمختلف أصنافه )بل
ألف  413ألف فدان أنتجت نحو  221ابل ألف طن، مق 142ألف فدان بإنتاجية لم تتجاوز  88، سجلت 2016

، أن مصر تستورد فول بنحو 2017مايو  في، وكان وزير الزراعة السابق، عبد المنعم البنا، قال 2005طن عام 
 نويًا.مليون دوالر س 125

 3كما رصدت تقارير أخري تراجع أداء محصول الفول بنوعيه األخضر، والجاف خالل األعوام الماضية نتيجة 
ل رئيسية، أبرزها، ارتفاع تكلفة اإلنتاج، وانخفاض عوائد المحصول، وخطة الدولة لزيادة المساحات المنزرعة عوام

 فيالرقعة الزراعية بما يك فيظل توقف التوسع  فيمن محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية األخرى 
 االحتياجات.

أثرت على  التيتاج مع مرور الوقت، ُيعدان أبرز العوامل انخفاض جودة تقاوى محصول الفول، وارتفاع تكاليف اإلن
 اإلنتاجية.

 في، ألف فدان 118مصر أعلى مستوى لها عند  يفبلغت مساحات زراعة محصول الفول الجاف  2015عام  في
 ألف فدان. 75.3، بواقع 2007حين بلغ مساحات محصول الفول األخضر أعلى مستوى لها عام 

عاًما  30توفير احتياجات المواطنين، وقبل  فيلزراعة مذبذبة، وال يمكن االعتماد عليها ا فيالمساحات السنوية 
 من الفول األخضر. ألف فدان 31ألف فدان للفول الجاف، ونحو  55.5كانت المساحات تتراوح بين 

 ثالثا: األسعار العالمية والمحلية:
، مدفوعة بانخفاض اإلنتاج ماضيمن العام ال نيلثاواصلت أسعار الفول زياداتها المتتابعة منذ بداية النصف ا

 بورصة شيكاغو للحبوب، وسط توقعات بمزيد من االرتفاعات خالل الفترة المقبلة. في، وارتفاع األسعار ميالعال
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 فيتراجع حجم اإلنتاج بأكبر األسواق المنتجة للفول  فيوالذي تسبب  ميجع ذلك الي موجة الجفاف العالوير 
ظل محدودية اإلنتاج المحلى،  فيتستورد منها مصر الفول بشكل أساسى خاصة  التييتوانيا، وكندا، أستراليا، ول
 ن تكون بصورة يومية.يرتفع بصورة تدريجية، وقاربت التغيرات السعرية أ ميوالسعر العال

 32ترة األخيرة لتسجل وطبقا لشعبة الحاصالت الزراعية، بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفعت أسعار الفول خالل الف
 .ديجنيًها لكيلو الفول البل 35جنيهًا للكيلو، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خالل الشهر المقبل ليسجل 

 18الكيلو )جملة( وأثناء البيع للمستهلكين يتراوح بين  فيجنيًها  20و 15ين كما يتراوح سعر الفول المستورد ب
 جنيهًا بحسب المنشأ والجودة.  23و
شهر مارس المقبل، مع  في% 5أسعار الفول خالل الفترة المقبلة بنسبة قد تصل  فيارتفاع طفيف ع توقع م

شهر مايو  فيالسوق لن ينضبط قبل بدء موسم الحصاد الجديد محلًيا  في، فالوضع ميانخفاض المعروض العال
 السوق العالمية خالل شهر سبتمبر. فيالمقبل، و 

ظل االرتفاعات  فيمعدل الطلب على الفول خالل الفترة األخيرة للنصف تقريبًا، تراجع  ونتيًجة لألسباب السابقة،
 المتتالية لألسعار.

 رابعا: الواردات من الفول:
 2018األسواق العالمية على قيم الواردات المصرية خالل شهري سبتمبر وأكتوبر  فيأثرت تقلبات محصول الفول 
 أسعار البورصة العالمية للحبوب. فيأكتوبر بسبب الزيادة الكبيرة  في ن دوالرمليو  72حيث ارتفعت الواردات بنحو 

شهور  10وفًقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات مصر من الفول خالل الـ
 .2017الفترة نفسها من  فيمليون دوالر  173مليون دوالر مقابل  182نحو  2018األولى من 

شهر  فيماليين دوالر، لتصل قيمة الواردات  110لم تتخط  ماضيشهور من العام ال 9أول  فيواردات قيمة ال
 مليون دوالر. 72أكتوبر فقط إلى 
إلى انخفاض  ماضي% العام ال35السوق، ارتفاع قيمة الواردات رغم تراجع الكميات بنحو  فيأرجع متعاملون 
ضربت األسواق الرئيسية  التيفيه التغيرات المناخية وموجة الجفاف تسببت  من المحصول، والذى ميالمعروض العال

 لإلنتاج.

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 14 of 17 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

March 7, 2019     

 2018 فيألف طن فقط  300طبقا لشعبة الحاصالت الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، بلغ حجم االستيراد حوالى 
 المتوسط سنوًيا. فيألف طن  600مقابل 

بعد تضخم مستوى األسعار لما يزيد على الضعف  %50سبة قدر تراجع حجم االستهالك المحلى من الفول بن
المطاعم  فيمدفوعة باألزمات العالمية، فعلى مدار السنوات األربعة األخيرة، تراجع حجم االعتماد على الفول 

وجبة اإلفطار. كما تراجع حجم استهالك األسر من الفول  في% 100كانت تعتمد الفول بنسبة  التيالشعبية 
 المنازل. في« التدميس»من المطاعم وأصبح من النادر إجراء عمليات  ى شراءهواقتصرت عل

ارتفاع أسعار الفول خالل الفترة األخيرة غير النمط االستهالكي للفرد، حيث أصبح االعتماد يتزايد من قبل المطاعم 
ل األشهر األخيرة عام خالواألفراد على الفول المستورد بداًل من المحلى، فضاًل عن تراجع حجم االستهالك بوجه 

 بصورة واضحة.
 أخيراً

 كلمات منقولة عن نقيب الفالحين:
وزارة الزراعة بمصر أصبحت مريضة تحتاج للعالج، وأن الزراعة في مصر تدار بعشوائية مع عدم وجود خطط 

تخلي شريعي و زراعية مستقبلية، وسلك طرق الحلول التخديرية الوقتيه مع غياب دور مجلس النواب الرقابي والت
الجمعيات الزراعية عن دورها في تسويق المحاصيل وأصبح الفالح والمزارع وحدهم ضد تيارات الفساد واالحتكارات 

 مما يهدد بتقويض وهدم اإلنجازات الزراعية التي ما تلبث أن تظهر حتي تجد من يهدمها.
صر أكبر وال تحتاج أكثر من إدارة انيات موأشار إلى أن رغم وجود مشاكل كبيرة في المجال الزراعي إال أن امك

 ناجحة.
 :النباتيالنشرة السنوية إلحصاءات المساحات المحصولية واإلنتاج 

للتعبئة العامة واإلحصاء، حول النشرة السنوية إلحصاءات المساحات  مركزي عن الجهاز بحسب بيان صادر 
مليون فدان عام  16.04مساحة المحصولية ال مالي، بلغ إج2017 /2016عام  النباتيالمحصولية واإلنتاج 

 %.1.5بزيادة بلغت نسبـتها  2016 /2015مليون فدان عام  15.80، مقابل 2016/2017

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 17 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

March 7, 2019     

/  2015مليون فدان عام  9.10، مقابل 2016/2017مليون فدان عام  9.13المساحة المنزرعة  ماليبلغ إج
م ليون فدان  2.9بلغت التيمساحة محصول القمح، و %، كما أشار البيان إلى  0.4بزيادة بلغت نسبـتها  2016

 %.12.9، بانخفاض بلغت نسبـته 2016 /2015مليون فدان عام  3.4مقابل  2016/2017عام 
، 2016 /2015مليون طن عــام  9.3، مقابل 2017/  2016مليون طـن عـام  8.4بلغت كمية اإلنتاج من القمح 

، مقابل 2017 /2016مليـــون فـدان عـام  1.3حصول األرز فبلغت %، أما مساحة م9.9بانخفاض بلغت نسبـته 
مليون طـن عـام  5.0غت كميـة اإلنتـاج %، وبل3.3بانخفاض بلغت نسبـته  2016/  2015مليون فدان عام  1.4

 %.6.6بانخفاض بلغت نسبته  2016 /2015مليون طن عام  5.3، مقابل 2016/2017
ألف فدان  376.6، مقابل 2016/2017ألف فـدان خالل عام  414.9 ارتفعت مساحة محصول البطاطس إلى

 /2016مليون طن عام  4.8نتاج %، فيما بلغت كمية اإل10.2، بزيادة بلغت نسبـتها 2016/  2015عام 
 %.17.7بنسبـة زيادة قدرها  2016 /2015مليون طن عام  4.1، مقابل 2017

ألـف فدان عــام  440.2، مقابل 2017 /2016فدان عام ألف  395.6تراجعت مسـاحة محصول الطماطم إلى 
 2017 /2016ن عام مليون ط 6.7%، وبلغت كمـية اإلنتاج 10.1، بانخفاض بلغت نسبـته 2016 /2015
 %.8.1بانخفاض بلغت نسبته  2016 /2015مليون طن عام  7.3مقابـل 

ألف فدان عـام  277.0، مقابـــل 2016/2017 ألف فــــدان عام 306.9بلغت المساحة المثمـرة لمحصول البرتقال 
مقابـل  2017 /2016مليون طن عام  3.2%، وبلغت كمية اإلنتاج 10.8بنسبـة زيادة قدرها  2016 /2015

 %.7.1بنسبــة زيــادة قدرها  2016 /2015مليون طـن عام  2.9
 /2015ألف فدان عـام  66.8بل ، مقا2017/ 2016ألف فدان عام  72.0بلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 

يون مل 1.2، مقابل 2016/2017مليـون طـن عام  1.4%، وبلغت كمية اإلنتاج 7.9، بزيادة بلغت نسبتها 201
 %.12.5، بنسبة زيادة قدرها 2016 /2015طن عام 

  : اخريسادسا
 األثاث تعمل بثلث طاقتها اإلنتاجية % من مصانع70غرفة صناعة األخشاب: 
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 دالالت أخري:
، 2019 /2018نشر مجلس الوزراء أبرز مؤشرات أداء االقتصاد المصري خالل النصف األول من السنة المالية 

 وجاءت أهم األرقام كما يلي:  
مليار جنيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  55.7% لتصل إلى 64الحكومية بنسبة زادت االستثمارات  -

ارتفعت حصيلة اإليرادات بنسبة  -. 2017مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  34مقارنة بـ  2018
 302.5مقارنة بـ  2018نيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر مليار ج 388.3حيث بلغت  28.3%

، بينما ارتفع ما يؤول إلى الخزانة العامة من قناة السويس 2017مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام 
 24.9مقارنة بـ  2018مليار جنيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  36% حيث بلغت 44.4بنسبة 

 .2017نفس الفترة من عام  مليار جنيه خالل
 2018خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  %5.5حيث بلغ  0.3ر ارتفع معدل النمو االقتصادي بمقدا -

قبل  –، كما تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة 2017% خالل نفس الفترة من عام 5.2مقارنة بـ 
، 2018جنيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر مليار  21بلغت قيمته نحو  -خصم فوائد الدين العام 

، وفي المقابل انخفضت نسبة العجز 2017مليار جنيه عجز أولي خالل نفس الفترة من عام  14مقارنة بـ 
% خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر 3.6% حيث وصل إلى 0.6الكلي من الناتج المحلي بمقدار  

 .2017ة من عام % خالل نفس الفتر 4.2مقارنة بـ  2018
مليار جنيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  32ى % حيث وصل إل27زاد اإلنفاق على الصحة بنسبة  -

، كما زاد حجم اإلنفاق على التأمين 2017مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  25.2مقارنة بـ  2018
ل الفترة من يوليو حتى ديسمبر مليون جنيه خال 1089% حيث وصل إلى 47.9الصحي واألدوية بنسبة 

 .2017يه خالل نفس الفترة من عام مليون جن 736مقارنة بـ  2018
مليار جنيه خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  63.4حيث بلغ  %20.5ارتفع اإلنفاق على التعليم بنسبة  -

 .  2017مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  52.6مقارنة بـ  2018
خالل الفترة من يوليو حتى ديسمبر  مليار جنيه 24.3% ليصل إلى 4.8م السلع التموينية بنسبة ارتفع دع -

 .2017مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  23.2مقارنة بـ  2018
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 وقد عرض مجلس الوزراء األرقام السابقة في االنفو جراف التالي:

 

 2018انفو جراف صادرات الصناعات الكيماوية في 
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