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 تمهيد:

 وذلك على ،0202أبريل  02-02يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري خالل الفترة ما بين 

 النحو التالي:

 المستوى األول: أهم التطورات االقتصادية:

 أوال: القطاع النقدي والمالي:

تريليون  0.121كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن حجم السيولة المحلية بلغ نحو  .0

 يناير-الفترة يوليو خالل  % 2.0مليار جنيه بمعدل  0.3.1جنيه في نهاية يناير الماضي مسجال زيادة قدرها 

 (األخبار. )بوابة 0202/  0202من العام المالي 

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن مؤشر صافي األصول األجنبية بالقطاع المصرفي واصل  .0

مليار جنيه  3..0مليارات جنيه، ليسجل  02تراجعه خالل شهر يناير الماضي، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 

 (١٢عربي ). 0202مليار جنيه في نهاية يناير  21..2التقرير أن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة  وأكد



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 2   68 أبريل 6102  

 

محافظ البنك المركزي المصري، وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة  عامر،نفى طارق  .3

بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وأضاف أن االرتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدوالر  «الجنيه»المحلية 

 ي.يضر األمن القوم ألنهوشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل األخبار الكاذبة 

 (المصري اليوم)

جذور التابعة لها وقعت اتفاقا لبيع كامل حصتها من  الت شركة القلعة لالستشارات المالية إن شركةق ..

وأضافت القلعة في .االقتصادية للتنمية الدولية والعجيزي" إنجوي" الغذائية للصناعات النيل أسهم شركتي

بيان للبورصة أن االتفاق أبرم مع رجال األعمال المصري كمال حجاج الذي استحوذ من قبل على شركة أكتوبر 

 (أصوات مصرية) .ولم يحدد البيان قيمة الصفقة .ئية )المصريين( في ديسمبر الماضيللصناعات الغذا

قال البنك التجاري الدولي، إنه حصل على حكم نهائي بات لصالحه بشأن نزاع قضائي مع بعض مساهمي  .2

من أسهمها، يسمح له بالمضي قدما في تنفيذ صفقة بيع الشركة  %11.12ك شركة سي آي كابيتال التي يمتل

وأوضح البنك أن محكمة النقض حكمت أمس األربعاء لصالح البنك في الطعن  .لرجل األعمال نجيب ساويرس

الذي يلزمه بتقديم عرض شراء إجباري ألسهم المدعين في  222الذي قدمه على حكم المحكمة االقتصادية رقم 

 (أصوات مصرية) .ة سي أي كابيتالشرك

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن ارتفاع سعر الدوالر كثيًرا خالل الفترة األخيرة ال يعبر عن  .2

ة الحقيقية في ضمير المتاجرين في القيمة الحقيقية للجنيه مقابل العملة الصعبة وأضاف "شيحة" أن "األزم

العملة فكل ما يشهده السوق اآلن نتيجة للمضاربات بالعملة في السوق السوداء ألنهم يريدون الحصول على 

 (الشروق) ".ربح سريع وكبير على حساب اقتصاد الدولة

تضارب أسعار الدوالر في مصر »قائًلا: رئيس الجمعية المصرية لالستثمار المباشر  توفيق،عّلق هاني  ..

أن الشعب المصري يدفع الثمن حيث « توفيق»وأضاف « وتهريب العمالت وراء هروب المستثمرين من مصر

نتيجة توقف السياحة المصرية، وانخفاض أعداد السائحين أن هناك شح كبير في الدوالر في مصر، وذلك 

 (المصري اليوم) الروسية.وخاصة عقب سقوط الطائرة 

شن تجار ومستوردون هجوما عنيفا على الحكومة المصرية والبنك المركزي؛ بسبب الفشل في السيطرة  .2

الغرف التجارية بمصر إن جميع اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي أو  مصادر باتحادأزمة الدوالر وقالت على 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/933028
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الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جمعيها فشلت في السيطرة على األزمة، التي أدت إلى خروج عدد 

 (00عربي) كبير من التجارة والمستوردين من السوق المصري.

قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء ترشيح هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، رئيسا لمجلس إدارة  .1

 )أصوات مصرية(المصرف العربي الدولي. 

مقارنة بنفس الفترة من العام  %.03بنحو  0202الل الربع األخير من ارتفعت خسائر شركة القلعة خ  .02

 )أصوات مصرية(السابق، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه، وتكاليف تخارجها من بعض الشركات. 

جنيه للدوالر الواحد اليوم الثالثاء  2..2جنيه عند قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي ثبت سعر صرف ال .00

مليون  ..002المركزي  دوالر. وباعمليون  002في العطاء الدوري الذي طرحه لبيع العملة الصعبة للبنوك بقيمة 

 ) اليوم.دوالر في عطاء 

 

  قطاع المالية العامة:ثانيا: 

أشارت خورشيد خالل الكلمة التي ألقتها في افتتاح منتدى رجال األعمال الفرنسي المصري، والذي أقيم  .0

أبريل، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، إلى مصر، إلى وجود توقعات من صندوق  02اإلثنين 

، مؤكدة: "نستهدف حجم استثمار 0202/.020بحلول عام  %.النقد الدولي بوصول معدل النمو في مصر إلى 

 ". )بوابة األخبار(0202مليارات دوالر خالل عام  02أجنبي مباشر بمقدار 

فى مصر واليمن وجيبوتي إن البنك سيبدأ فى اتخاذ خطوات  الدوليللبنك  اإلقليميأكد أسعد عالم المدير  .0

ة البرلمان على برنامج الحكومة أول أمس، مؤكدا دعم برامج تنفيذية لتوفير التمويل الالزم لمصر بعد موافق

والتعليم والصحة، وكذلك  الصحيالحكومة فى مختلف القطاعات سواء فى مشروعات الطاقة والصرف 

 (األهرامجريدة ) المشروعات التنموية.

مليار جنيه  .01كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حققت  .3

اليوم السابع"، أنه يتوقع “لـ . وأوضح مطر، فى تصريح الماضياعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية األسبوع 

الدخل  ضريبتيمن مليار جنيه  3.0تحقيق الحصيلة المطلوبة من المصلحة بنهاية يونيو المقبل بواقع 

 )اليوم السابع(والمبيعات. 

http://arabi21.com/story/903457/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88850-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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http://www.ahram.org.eg/News/161881/5/503422/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89--%D8%B6%D8%AE--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/4/24/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%91%D9%84-197-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/2689250
http://www.youm7.com/story/2016/4/24/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%91%D9%84-197-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/2689250
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عضو شعبة المالبس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار مالبس الموسم  زنانيريأكد يحيى  ..

من حجم  % 22بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على المالبس المستوردة، والتى تمثل نحو  % 02بنسبة  الصيفي

 )اليوم السابع(تداول بالسوق المصرية، باإلضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه. الم

المبحوثين يصرفون الخبز المدعم من  %13. .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن  أظهر-2

 )أصوات مصرية( لم يصرفوا الخبز المدعم. %2.2قروش( من خالل البطاقة التموينية، مقابل  2)فئة 

 

 ثالثا: القطاع الخارجي: 

لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتوريد الغاز قالت شركة إنجي الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات  .0

ند إلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أوال الطبيعي المسال مع عدة شركات مصرية أثناء الزيارة التي يقوم

 (األخبارالقاهرة تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. )بوابة 

ستثمار على تسوية ثالث منازعات لقضايا تحكيمية من وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود اال .0

بين خمس منازعات مقامة ضد الحكومة المصرية األولى مقامة من شركة بوابة الكويت والثانية مقامة من 

 )الشروق( األوسط.شركة النظافة اإليطالية والثالثة مقامة من شركة بتروكيم الشرق 

أملها فى أن تعمل الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات تخدم  عن الدوليأعربت سحر نصر وزير التعاون  .3

للشركات الفرنسية من أن تكثف تواجدها فى مصر ونضمن استفادتها من  دالب»فقالت مجاالت حيوية بمصر 

، أضافت نصر خالل جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين ورجال األعمال «مميزات تنافسية نتمتع بها محليا

 الشروق()اليوم. رنسيين، المصريين والف

مليار دوالر" مع مصر  0.02قال مكتب الرئيس الفرنسي إن فرنسا وقعت عددا من االتفاقات بملياري يورو " ..

خالل زيارة الرئيس فرانسوا هوالند للقاهرة وقال قصر اإلليزيه إن االتفاقات شملت عقدا لقمر صناعي 

هوالند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزارتي دفاع لالتصاالت جرى االتفاق عليه بعد مناقشات بين 

 البوابة نيوز()البلدين. 

مهندسا وفنيا بألمانيا على مدار  022وقع الجانبان المصري واأللماني بروتوكولين للتعاون، األول لتدريب  .2

لماني كاملة بالتعاون الجانب األ يتحملها-سنويامليون دوالر  02-دوالرمليون  022سنوات تصل تكلفتها إلى  02

http://www.youm7.com/story/2016/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-20--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-/2689190
http://www.youm7.com/story/2016/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-20--%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-/2689190
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62025
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62025
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في أسوان تصل تكلفته « متنزه شمسي»ووزارة التجارة، والبروتوكول الثاني إلقامة  ،«تحيا مصر»مع صندوق 

 المصري اليوم()دوالر. مليون  22

تايمز" األميركية أن الحكومة المصرية تقوم بشراء الغاز المستخرج من  فايننشالكشف تقرير لصحيفة " .2

على من السعر العالمي المنخفض؛ بدعوى أن هذا سيشجع الشركات األجنبية على التنقيب حقولها بأسعار أ

 المصري اليوم()مصر. واالستثمار في 

كشفت تقارير أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني  ..

ت كبيرة من التفريعة الجديدة وعند مقارنة إيرادات على التوالي بالرغم من الوعود الكبيرة بتحقيق مدخوال

مليار دوالر وفي المقابل حققت إيرادات هذا العام  .0.22العام الماضي خالل الفترة ذاتها نجد أنها تجاوزت 

 (١٢عربي)دوالر. مليار  0.2.2فقط 

زيت الغاز )السوالر( قال وزير البترول طارق المال إنه من المتوقع أن تتخلى مصر عن استيراد البنزين و .2

 )أصوات مصرية(. 0201بحلول 

 انخفاضا في عجز الميزان التجاري خالل يناير. )أصوات مصرية( %1..0: واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة  .1

السياحة، أحمد شكري، إن قطاع السياحة فى مصر قال رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة تنشيط  .02

وكلما يتم تجاوز أزمة تظهر أخرى تؤثر بالسلب على القطاع، الفًتا إلى أن حادث سقوط  0200يمر بأزمة منذ عام 

 (األهرامبوابة ) الطائرة الرئيسية كانت أكثر الحوادث تأثيرا على استعادة النشاط السياحي.

شف باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، عن ارتفاع أسعار برامج ك .00

آالف جنيه  .ألف جنيه للرحلة بزيادة ما يقرب من  .0رحالت العمرة االقتصادية في شهر رمضان المقبل، لنحو 

ذلك لالرتفاع الجنوني لسعر صرف الدوالر مقابل الجنيه ليتخطى عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعا 

 (اليوم السابع) جنيها. 00حاجز الـ 

دعا الدكتور محمد الحداد رئيس التنفيذي للمجلس العربي لحكماء النقل والتجارة البحرية هيئة قناة  .00

يس إلى تغيير سياستها التسويقية لمواجهة انخفاض سعر البترول، وتقلبات حركة التجارة العالمية، السو

فضال عن مواجهة المنافسة فى حالة استخدام الممر الشمالي الغربي بالقطب الشمالي في المالحة العالمية 

 (الشروق) من جانب السفن التجارية الصينية.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/61822
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61822
http://gate.ahram.org.eg/News/910458.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/2685065
https://www.youm7.com/story/2016/4/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/2685065
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042016&id=f2ee85cf-f077-44c1-bb89-79a38a810aa6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042016&id=f2ee85cf-f077-44c1-bb89-79a38a810aa6
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زادت الصين من متاعب نظام السيسي االقتصادية بعدما أعلنت أن سفنها التجارية ستتجنب مستقبال  .03

الصينية  وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية إن "بكين ستحث شركات المالحة.المرور في قناة السويس

على استخدام "الممر الشمالي الغربي الذي يمر شمال روسيا وعبر القطب الشمالي للوصول من المحيط الهادئ 

 (00عربي)."إلى المحيط األطلنطي

، معربة عن اعتزامها %22بخفض تكلفة عبور الشاحنات بنسبة  طالبت الصين هيئة قناة السويس، ..0

 (مصر العربية). لطلبها االستجابة عدم حال في الشمالي القطب طريق استخدام

قال المساعد التنفيذي لنقابة الصناعات البتروكيماوية اإليرانية برويز صحاف زاده إن طهران على استعداد  .00

ح وأضاف زاده، في تصري لبدء تصدير البتروكيماويات لمصر، عقب رفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليها. 

قاهرة الشهر المقبل للمشاركة في ورشة خاصة لوكالة مهر لألنباء اإليرانية، أن لجنة إيرانية مختصة ستزور ال

 مصرية( أصوات) البتروكيماوية.للصناعات 

أعلن عالء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، عن اإلعداد إلرسال وفد من  .03

ارة العاصمة الصومالية مقديشيو، وذلك بهدف التعرف على األوضاع االقتصادية هيئة االستثمار لزي

واالستثمارية في السوق الصومالية الواعدة، وبحث فرص التعاون مع مجتمع األعمال الصومالي على أرض 

 الواقع، مع إمكانية تقديم الوفد المصري برامج تدريبية للكوادر الصومالية العاملة بمجال االستثمار

 )الوطن(بمقديشيو. 

رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة تراجع الصادرات فى  شكريأكد محمد  ..0

عرقل المصنعين ت التي، وذلك نتيجة األزمات الجاريمنذ بداية العام  %02قطاع المنتجات الغذائية سجل 

مما يسهم فى زيادة سعره التصديرى،  النهائيللمنتج  اإلنتاجالقتحام األسواق الخارجية، ومنها ارتفاع تكلفة 

 ()اليوم السابعفى القطاع نتيجة تعثر مئات المصانع منذ أحداث ثورة يناير.  اإلنتاجيةكما أن انخفاض الطاقة 

مايو المقبل فاعليات منتدى األعمال المصري الكوري الذي تنظمه جمعية رجال  2تنطلق في القاهرة  .02

األعمال المصريين، وجمعية التجارة الدولية الكورية بالتعاون مع الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية. 

 )الوطن(

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خالل  .02

 0202مليون يورو في عام  20.لتصل إلى  0200مليون يورو في عام  022السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 

http://arabi21.com/story/903339/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1022800-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-50-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1022800-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-50-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61943
http://www.elwatannews.com/news/details/1119632
http://www.elwatannews.com/news/details/1119632
http://www.youm7.com/story/2016/4/25/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--20-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85/2690742
http://www.elwatannews.com/news/details/1122656
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يعكس رغبة الجانبين في تنامي العالقات بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو 

والتي تعكس  0102، مشيرًا إلى العالقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 0202في عام 

بلة، خاصة على المستويين التجاري أهمية تنمية وتطوير هذه العالقة المشتركة خالل المرحلة المق

 )الوطن( واالقتصادي.

 222قالت المستشارة االقتصادية لوزير السياحة المصري عادلة رجب إن إيرادات السياحة في مصر بلغت  ..0

مليار دوالر قبل عام وهو ما يظهر معاناة البالد في  0.2ن انخفاضا م 0202مليون دوالر فقط في الربع األول من 

 )أصوات مصرية(إعطاء دفعة لقطاع رئيسي يدر نقدا أجنبيا. 

 

 رابعا: القطاع الحقيقي:

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو االقتصاد المصري هذا العام، في تقريره السنوي عن االقتصاد  -0

، والذي توقع فيه أيضا أن تشهد معدالت البطالة في مصر ارتفاعا مقارنة بمستوياتها في 0202العالمي لعام 

  )أصوات مصرية(. 0202

طالب رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بالتعامل السريع مع كل المعوقات التي تواجه المشروعات التنموية  -0

 ية()أصوات مصروالخدمية المتوقفة وحلها، بما يسهم في دخولها حيز الخدمة في أقرب وقت. 

محافظة سوهاج، أن قانون االستثمار  مستثمريكشف المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية  -3

مشروعًا استثماريًا جديدًا فى  2.، تسبب فى توقف وتعطيل إجراءات تأسيس 0202الُمعدل فى مارس 

 )الوطن(المحافظة. 

جددت وزارة الصناعة، طلبها بشأن خفض نسبة المكون اإلسرائيلي في بروتوكول المناطق الصناعية  -.

 )الوطن(في المائة  02.2بدًلا من  %2المؤهلة المعروف اختصاًرا باسم "الكويز" لتصبح 

أكبر تمويل  الماضي، أن الصندوق قدم خالل العام اإلجتماعيلعام للصندوق األمين ا أعلنت سها سليمان -2

مليار  إلىمبلغ يصل  بإجماليألف عميل  ..0الصغر، حيث قام بتمويل  متناهيمنذ إنشائه لقطاع التمويل 

 (األهرامجريدة ) وثالثمائة مليون جنيه.

من مصانع العاشر متوقفة  %2.قال وليد هالل نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن  .2

بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والطاقة، مؤكًدا أن هناك معوقات كبيرة في الصناعة والزراعة وأضاف 

http://www.elwatannews.com/news/details/1122341
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62014
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62014
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61582
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61582
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61569
http://www.elwatannews.com/news/details/1094663
http://www.elwatannews.com/news/details/1094663
http://www.elwatannews.com/news/details/1093799
http://www.elwatannews.com/news/details/1093799
http://www.ahram.org.eg/News/151875/5/498087/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
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 .تماع جمعية مستثمري العاشر، اليوم: إن الصناعة بالمنطقة تموت والمصانع أغلقتهالل، خالل كلمته باج

 (نيوز البوابة)

رفعت مجموعة السويس للصلب سعر طن الحديد ألف جنيه للطن الواحد مؤخرا على خلفية األحداث التي  ..

الحالي وكشفت مصادر رفضت ذكر اسمها إن مجموعة عز للحديد تدرس زيادة طن يشهدها السوق المصري 

جنيه كما تدرس مجموعة حديد المصريين رفع أسعار طن الحديد أيضا بالسوق المحلى  0222الحديد حوالي 

 (األخباربوابة ) وأشار المصدر إلى أنها لم تحدد مقدار الزيادة.

 

 أخرى:خامسا: 

في مؤشر التنمية البشرية التابع  022المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(، إن مصر تحتل المركز قال  .0

 0200في عام  000، و0203في عام  002دولة مقابل  022بين  ، من0202لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 

كرته هيئة األمم المتحدة ( هو مؤشر ابتmDm e u I tnem el HeD n muHومؤشر التنمية البشرية )

 )العربي الجديد( الشعوب.لقياس مستوى رفاهية 

شهدت قيمة فواتير الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل ارتفاعا ملحوظا في اآلونة األخيرة، التي وصلت  .0

مئات  ديمفي بعض األحيان إلى أضعاف القيمة التي كانت تتراوح بينها الفاتورة؛ األمر الذي دفع المواطنين لتق

، أطلقت حمالت نظمها عدد من المواطنين %22.لـ الشكاوى وبعد ارتفاع أسعار فواتير الغاز بنسبة تصل 

 (رصد) الحكومة.لعدم دفع فواتير الغاز للضغط على 

أشهر  3الحكوميين، إن األدوية ارتفع سعرها منذ قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة  .3

وأضاف فتوح أن مصر دولة مستوردة للدواء  %022دواء ارتفع سعره بنسبة  22مضت بعد ارتفاع الدوالر، فهناك 

 (األهرامبوابة ) والمواد الخام، وبالتالي كلما أرتفع سعر الدوالر زاد سعر الدواء.

للتعبئة العامة واإلحصاء أن مصر احتلت المرتبة األولى فى العالمات التجارية خالل عام  المركزيأظهر الجهاز  ..

عالمة تجارية  .3.3 المصري، حيث بلغ عدد العالمات التجارية الممنوحة من مكتب العالمات التجارية 0202

 022ثم اليابان بعدد  %03.0عالمة تجارية بنسبة  00.األمريكية بعدد  تليها الواليات المتحدة %20.2بنسبة 

 يوم السابع()الالعالمات التجارية الممنوحة.  إجماليمن  %...عالمة تجارية بنسبة 

 

http://www.albawabhnews.com/1891471
http://akhbarelyom.com/article/5718f2e79e7873722281f551/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1000%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-1461252839
http://rassd.com/184032.htm
http://rassd.com/184032.htm
http://gate.ahram.org.eg/News/910478.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/4/24/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-/2689258
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 المستوى الثاني: دالالت التطورات االقتصادية:

  الخصخصة: نحو الحكومة تسارع

 خطة الوزراء، مجلس رئيس إسماعيل، شريف المهندس برئاسة اجتماعها في االقتصادية الوزارية اللجنة أقرت

 وفق العام األعمال قطاع شركات هيكلة وإعادة األداء تطوير بشأن العام األعمال قطاع وزارة عمل وبرنامج

 يتبعها الوزارة أن إلى الوزير أشار العام األعمال قطاع ألداء الحالي الموقف وحول شهرا. .0 يستغرق زمني جدول

 تابعة. شركة 002 تضم قابضة شركات 2

 اعتبار دون العام األعمال قطاع من تبقي ما على والقضاء الخصخصة نحو الحكومة تسارع مدي يعكس وهذا

 لةالبطا أزمة من يعمق مما تسريحها سيتم التي بالعمالة يتعلق فيما خاصة واالجتماعية االقتصادية آلثارل

 مكوناتها. من رئيس جزء المصرية الخصخصة تجربة تمثل التي الفساد مراتع انتشار عن فضال

 

 الثاني: المالي للعام السويس قناة إيرادات تراجع

زي المصري مؤخرا عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على كشفت تقارير أصدرها البنك المرك

التوالي بالرغم من الوعود الكبيرة بتحقيق مدخوالت كبيرة من التفريعة الجديدة وعند مقارنة إيرادات العام 

فقط العام  مليار دوالر وفي المقابل حققت إيرادات هذا .0.22الماضي خالل الفترة ذاتها نجد أنها تجاوزت 

 مليار دوالر. 0.2.2

مليار  جنيه بفائدة  .2وهذا يؤكد عدم مراعاة االعتبارات االقتصادية في تفريعة القناة الجديدة التي جمع لها 

فلم يتم عمل دراسة جدوى لها وتم تحميل الدولة بأعباء التمويل دون مقتضي ،  فضال عن الضغط على  00%

 القطاعمليار دوالر، إضافة إلى جفاف السيولة أمام  0.0التكريك التي جاوزت الدوالر لدفع مستحقات مصاريف 

الخاص، وكان األولى توجيه تلك األموال ضمن خريطة استثمارية تجعل عالج مشكلة البطالة أهم أولوياتها 

عبة وتوجيه المشروعات  العامة والخاصة نحو اإلحالل محل الواردات للمساهمة في عالج أزمة العملة الص

 .والقفزات المرتفعة لسعر الدوالر التي يكتوى بنارها المواطن البسيط في صورة ارتفاع في األسعار

 السويس: قناة أمام مخاطر

زيارة قالئل على  أشهرفلم تمض سوى  إيراداتيبرز المستقبل مخاطر جمة أمام القناة وما يتعلق بها من 

اتفاقية ومذكرة تفاهم خاصة  00لرئيس الصيني في يناير الماضي وما تضمنته من ترويج إعالمي لتوقيع ا
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فيما يتعلق بمنطقة القناة حتى طالبت الصين هيئة قناة السويس، بخفض تكلفة عبور الشاحنات بنسبة 

 . ها.لطلب االستجابة عدم حال في الشمالي القطب طريق معربة عن اعتزامها استخدام 22%

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية إن "بكين ستحث شركات المالحة الصينية على استخدام "الممر الشمالي 

ما  وهذا.  الغربي الذي يمر شمال روسيا وعبر القطب الشمالي للوصول من المحيط الهادئ إلى المحيط األطلنطي

لحكماء النقل والتجارة البحرية هيئة قناة السويس دعا الدكتور محمد الحداد رئيس التنفيذي للمجلس العربي 

إلى تغيير سياستها التسويقية لمواجهة انخفاض سعر البترول، وتقلبات حركة التجارة العالمية، فضال عن 

في المالحة العالمية من جانب  الغربي بالقطب الشمالي مواجهة المنافسة فى حالة استخدام الممر الشمالي

 .  ينيةالسفن التجارية الص

 

 جنيها: 00قفزة نوعية إلى نحو  الدوالر يقفزسعر 

أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، التي قال جنيها تأتي تصريحات  00في الوقت الذي المس سعر الدوالر 

فيها إن ارتفاع سعر الدوالر كثيًرا خالل الفترة األخيرة ال يعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه مقابل العملة 

الصعبة مبررا ذلك االرتفاع بأن األزمة الحقيقية في ضمير المتاجرين في العملة فكل ما يشهده السوق اآلن 

بالعملة في السوق السوداء ألنهم يريدون الحصول على ربح سريع وكبير على حساب اقتصاد  نتيجة للمضاربات

 الدولة. 

وهذا تسطيح للمشكلة ويكشف عن عمق الخالف الذي بدا إعالميا بين شيحة وعدد من شركات الصرافة. 

ر نما ذكر أن الدوالعن التصريحات التخديرية لطارق عامر محافظ البنك المركزي حي ال نختلفوتصريحات شيحة 

 .  جنيه بعد تقوية البورصة .يصبح ب س

إن مشكلة مصر الدوالرية مرتبطة بشح الموارد الدوالرية منذ االنقالب العسكري حتى وقتنا الحالي نتيجة لعدم 

 االستقرار وفقدان الثقة فضال عن الدخول في مشروعات باهظة التكاليف الدوالرية لم ينتج عنها عائد يذكر.

الغرف التجارية من إن  مصادر باتحادوهذا ما كشف عنه  الدوالر،الواقع يكشف الفشل الذريع في إدارة أزمة  إن

جميع اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي أو الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جمعيها فشلت في 

  ة والمستوردين من السوق المصري.السيطرة على األزمة، التي أدت إلى خروج عدد كبير من التجار
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 :دولية وخليجية دوالر قروضمليار  03

قتصاد المصري ولالحتياطي النقدي دعمًا لالمليار دوالر في طريقها لمصر  03أن حوالي  مصريةأعلنت مصادر 

 في:وتتمثل هذه األموال  لدوالر لدي البنك المركزي المصريلمصر من ا

 .ليار دوالر بدون فوائدم 3سعودية بقيمة  وديعة-0

 مليار دوالر في صورة استثمارات. 0فضال عن وعود بـ  دوالر،مليار  0إماراتية بقيمة  وديعة-0

 كاستثمارات( مليار دوالر 0مليار دوالر لمشروعات التنمية و) 2مليار دوالر من البنك الدولي مقسمة إلى  2 مبلغ-3

 مباشرة لمختلف القطاعات االقتصادية في مصر. 

وهذا يعكس حرص المؤسسات الدولية على توريط مصر في ديون ال قبل لها بها وستعجز إن عاجال أو آجال عن 

ي ينقذ االنقالب من االنهيار. تال المسكناتا أن الدول الخليجية خاصة السعودية واإلمارات تمثل سدادها، كم

ولن تمنع تلك المسكنات المخدرة المزيد من االنهيار االقتصادي في ظل أزمة النقص الحاد في الموارد الدوالرية 

ك منها لر دوالر لتغطية الواردات وال تممليا 2نتيجة النخفاض مواردها. خاصة وأن الدولة تحتاج توفير شهريا 

 مليون دوالر شهريا. 02.سوى ما تحصل عليه من إيرادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 

 

 السيسي واألسعار:

أكد عبد الفتاح السيسي ضرورة حصول المواطنين، وال سيما محدودي الدخل، على السلع الغذائية بأسعار 

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،  اجتماعه معمناسبة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان. وجاء ذلك خالل 

ح اإلداري، والتموين والتجارة وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة واإلصال

 الداخلية، والداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع األعمال العام، واالستثمار.

ولكنه دأب على ذلك، ووعد أكثر من مرة  المستجدات،وهذه التأكيدات لعبد الفتاح السيسي ليست من باب 

 %2.بنسبة  في المتوسطمن وعوده سوي عكسها فارتفعت أسعار السلع بتخفيض األسعار، ولم يجد المواطن 

من الواردات المصرية وذلك نتيجة الرتفاع سعر الدوالر وزيادة  %02السيما السلع الغذائية التي تمثل نحو 

التعريفة الجمركية. وهذا ما أكدته الكثير من المؤسسات وثيقة الصلة برجال األعمال والمستهلكين كشعبة 

لمستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، وشعبة األدوات واألجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية باإلسكندرية، ا

 للحق فى الدواء وغيرها. المصريوالمركز 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 12   68 أبريل 6102  

 

 المصرية:مستقبل السياحة 

مليون  222قالت المستشارة االقتصادية لوزير السياحة المصري عادلة رجب إن إيرادات السياحة في مصر بلغت 

مليار دوالر قبل عام وهو ما يظهر معاناة البالد في إعطاء  0.2انخفاضا من  0202دوالر فقط في الربع األول من 

وهذا االنخفاض بمقدار ثالثة أضعاف بعكس مدى ما يعانيه قطاع  .دفعة لقطاع رئيسي يدر نقدا أجنبيا

وصعوبة تعافيه في المرحلة  –عملة الصعبة الذي يمثل دعامة رئيسة لالقتصاد ومصدر حيوي لل –السياحة 

القادمة خاصة في ظل عدم االستقرار في مصر وحادث الطائرة الروسية ومن قبلها حادث السياح المكسيك 

 ريجيني. اإليطاليوبعدها حادث مقتل الطالب 

 

 

 


