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 ًقطح 76 لُفقذ تذلك 5944 عٌذ هسرىي egx30اغلقد جلسح الُىم علً هثىط  حُث اغلق هؤشز

، و كاًد صافً ذعاهالخ الوسرثوزَُي العزب هن الوشرزَي وعلً الجاًة االخز  (%1.26)هٌخفضا تٌسثح 

.كاى الوسرثوزَي الوصزَُي و االجاًة هن الثائعُي 
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اسحفعج ِؤششاث االعُٙ االِشيىيت ٌذٜ ٔٙايت حعاِالث جٍغت االسبعاء، ِٕخصف 
االف ٔمطت  10حعاِالث االعبٛع،دافعت ِؤشش٘ا اٌشئيغٝ داٚ جٛٔض ٌخجاٚص ِغخٜٛ اٌـ 

عجً ِؤشش داٚ جٛٔض اٌصٕاعٝ العُٙ وبشٜ اٌششواث االِشيىيت اسحفاع لذسٖ . 
ٔمطتفيّا  10018.28ٔمطت ٌيغٍك عٕذ ِغخٜٛ  274.66بّىاعب بٍغج % 2.82

ششوت صعٛدًا  500عجً ِؤشش عخأذس أذ بٛسص االٚعع ٔطالًا اٌزٜ يميظ اداء أٔشط 
.  ٔمطت  1060.27ٔمطت ٌيغٍك عٕذ ِغخٜٛ  32.21بّىاعب حٛاٌٝ % 3.13لذسٖ 

وزٌه اسحفع ِؤشش ٔاعذان اٌّجّع اٌزٜ حغٍب عٍيٗ اعُٙ ششواث اٌخىٌٕٛٛجيا ِغجال 
 2159.47ٔمطت ِغٍمًا عٕذ ِغخٜٛ  65.59ٌيىغب حٛاٌٝ % 3.13اسحفاعًا لذسٖ 

  ِباشش اٌّصذس/.ٔمطت 

أعٍٕج اٌعشبيت العخصالح االساضي عٓ طشح باٌبيع اٌّباشش باٌبٛسصت ٌعذد 
 247ِٓ أعُٙ إححاد اٌعاٍِيٓ باٌششوت اٌزٜ يّخٍه % 5.34أٌف عُٙ حّثً  138.840

جٕيٙاث ٌٍغُٙ، ٌيبٍػ  10ِٓ إجّاٌٝ أعُٙ اٌششوت ٚرٌه بغعش % 95أٌف عُٙ حعادي 
ٚيبٍػ اٌغعش اٌعادي ٌٍغُٙ ٚفمًا ٌخمذيش . ِغاُ٘  1987عذد ِغاّ٘ٝ اٌششوت بعذ اٌخٕفيز 

يأحٝ رٌه فٝ إطاس حٛفيك . جٕيٗ 76، 75اٌّغخشاس اٌّغخمً ٌٍششوت يخشٚاح ِا بيٓ 
.  األٚضاع ٚفمًا ٌمٛاعذ اٌميذ ٚاٌشطب باٌبٛسصت

ٚروشث اٌششوت أٔٙا عخمَٛ باالٔخٙاء ِٓ حٕفيز عٍّيٗ اٌطشح اٌخاص خالي ِذٖ الصا٘ا 
خالي اٌــ % 10حخطط ٌٍٛصٛي بٕغبت اٌخذاٚي اٌحش إٌٝ  ٔٙايٗ شٙش يٌٛيٛ اٌجاسٜ، وّا

فٝ ِفاجأة لذ حغيش ِغاس األصِت اٌحاٌيت بيٓ ششواث اٌخٛويالث اٌّالحيت اٌعاٍِت فٝ  
اٌّٛأٝء اٌّصشيت ٚاححاد اٌصٕاعاث حصٍج اٌّاي عٍٝ حمشيش ٌجٙاص حّايت إٌّافغت 

يبشٜء اٌخٛويالث اٌّالحيت ِٓ اٌمياَ  2008ِٕٚع اٌّّاسعاث االحخىاسيت صذس عاَ 
بأٜ ِّاسعاث ِٓ شأٔٙا االضشاس باألعٛاق ٚرٌه سدا عٍٝ بالغ حمذِج بٗ ٌجٕت 

االعخيشاد بجّعيت سجاي األعّاي باالعىٕذسيت ضذ ششواث اٌخٛويالث ٚيخضّٓ ٔفظ 
االحٙاِاث اٌّٛجٙت ٌٍششواث فٝ اٌشىٜٛ اٌّمذِت اآلْ ضذ٘ا ِٓ اححاد اٌصٕاعاث 

اٌزٜ حصٍج  2008ٚأوذ حّايت إٌّافغت فٝ حمشيش . ٚبعض اٌّغخٛسديٓ ٚاٌّصذسيٓ
 8اٌّاي عٍٝ ٔغخت ِٕٗ أْ اٌخٛويالث اٌّالحيت حخضع فٝ عٍّٙا ٌٍمأْٛ اٌبحشٜ سلُ 

ٚاٌٍزاْ يٕصاْ  2003ٌغٕت  520ٚ  395ٚاٌٝ لشاسٜ ٚصيش إٌمً سلّٝ  1990ٌغٕت 
عٍٝ أْ حخّع اٌخٛويالث اٌّالحيت باٌحشيت فٝ ححذيذ أععاس خذِاحٙا ٚباٌخاٌٝ اليشىً 
اسحفاع األععاس اٚ أخفاضٙا ِخاٌفت ألحىاَ لأْٛ حّايت إٌّافغت ِٕٚع اٌّّاسعاث 

اعٍٓ إٌّٙذط صوي بغيٛٔي سئيظ اٌششوت اٌمابضٗ ٌٍصٕاعاث اٌّعذٔيٗ اْ لشاس سفع 
اععاس اٌطالٗ عٛف يٛثش باٌغٍب عٍي اٌششواث اٌخابعٗ خاصٗ ِصش ٌالٌِٕٛيَٛ اٌخي 

.  ٍِيْٛ جٕيٗ  120ِٓ اٌّخٛلع اْ حصً خغائش٘ا اٌي ٔحٛ 
ٚلاي في حصشيحاث خاصٗ اْ اٌمشاس عيؤثش عٍي اٌششواث اٌشابحٗ ٚلٍيٍٗ اٌشبحيٗ 
ٚاٌخغاسٖ حيث عيٕعىظ رٌه باٌغٍب عٍي ٔصيب اٌخٛصيعاث عٛاء وأج ٌٍذٌٚٗ اٚ 
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