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يونيو  41و 8يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين 

 ، وذلك على النحو التالي:6142

 أواًل: التطورات المالية:

 (األخباربوابة جنيه )مليار  6.4المؤسسات تقود البورصة المصرية لمكاسب 

قادت عمليات شراء واسعة من جانب صناديق االستثمار والمؤسسات المالية مؤشرات البورصة المصرية لمكاسب 

قوية لدى إغالق تعامالت وسط نشاط لألسهم الكبرى والقيادية، انعكس إيجابيا على أداء أسهم الشركات 

جابية متعلقة بالتوزيعات المجانية على الصغيرة والمتوسطة، مع إعالن بعض الشركات عن أنباء إي

 المساهمين.

 (المصري اليوم) مليون جنيه في تعامالت الخميس 611البورصة تخسر 

هم المقيدة تباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي نهاية تعامالت، وخسر رأس المال السوقي لألس

 EGX30مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  119،4مليون جنيه، مغلقا عند  611نحو 

http://akhbarelyom.com/article/5756c1e6e1a97508171e598f/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1465303526
http://www.almasryalyoum.com/news/details/962016
http://www.almasryalyoum.com/news/details/962016
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بنسبة  EGX70نقطة، وارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة  5572مغلقا عند مستوى  %1.44بنسبة 

 نقطة. 454، ليصل إلى 1.62%

 (األخباربوابة ) %4.42األسبوع ومؤشرها يهبط  مليار جنيه في أولى جلسات 4.1البورصة تخسر

أولى جلسات األسبوع  يونيو46سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغالق تعامالت األحد 

مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات العربية واألجنبية قابلها عمليات شراء من المستثمرين المصريين 

 مليار جنيه. 117ر9مليار جنيه ليصل إلى  4ر1وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 

 (المصري اليوم) اليوممليون جنيه في ختام تعامالت  411البورصة تخسر 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الجماعي لدى إغالق تعامالت، اإلثنين، ثاني جلسات األسبوع، 

 مؤسسات والصناديقمدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمحليين قابلها عمليات شراء من ال

 117. 2مليون جنيه، ليصل إلى  411األجنبية وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 

 مليار جنيه.

 صرية(أصوات م) %4.1فشل صفقة استحواذ ساويرس على سي أي كابيتال يهوي بالبورصة 

نقطة في نهاية تعامالت اليوم األحد،  5271إلى مستوى  %4.42بنسبة  EGX30هوى مؤشر البورصة الرئيسي 

متأثرا بفشل صفقة استحواذ رجل األعمال نجيب ساويرس على بنك استثمار سي أي كابيتال كما تراجع مؤشر 

EGX70  وكذلك مؤشر %1.19لألسهم الصغيرة والمتوسطة ،EGX100 1.41نطاقا  األوسع%. 

 ( الوطن) مرة 2.9تغطية المرحلة الثانية الكتتاب زيادة رأس مال "المصري الخليجي" 

 2.9قال البنك "المصري الخليجي"، إن نسبة تغطية االكتتاب بالمرحلة الثانية من أسهم زيادة رأس المال بلغت 

. وكانت نسبة تغطية االكتتاب في %41.11مرة، وأضاف البنك في بيان للبورصة أن نسبة التخصيص بلغت 

 بالمرحلة األولى. %92.46أسهم زيادة رأس المال المصدر بلغت 

http://akhbarelyom.com/article/575d56c1873665510db81bda/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B13-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-1-36-1465734849
http://www.almasryalyoum.com/news/details/963962
http://www.almasryalyoum.com/news/details/963962
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63605
http://www.elwatannews.com/news/details/1218762
http://www.elwatannews.com/news/details/1218762
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 دالالت تطورات المشهد المالي:

لك السهم سيحتفظ به حتى ـ ما يزال فقدان البورصة ألجزاء من رأسمالها السوقي متواليا، ورغم االدعاء بأن ما

أن انخفاض األسعار يتيح لألجانب شراء األصول بأسعار بخسة، خاصة في ظل  إالعودة األسعار لطبيعتها، 

ضبابية المشهد االقتصادي العام واستشراء التضخم وكالهما يدفع نحو بيع المصريين ألسهمهم وانتقال 

ن عن عزم الدولة طرح أصول لشركات عامة وهو ما يعني انتقال ملكيتها لألجانب، وما يزيد األمر سوءاً هو اإلعال

 األجانب باألسعار السوقية المتدنية. إلىملكيتها أو على األقل الحق في اإلدارة 

ـ ال نكاد نلمح قيام البورصة بوظيفتها األساسية وهي ضخ مزيد من االستثمارات الجديدة عبر االكتتابات 

 لخليجي.الناجحة كحالة البنك المصري ا

 

 ثانيًا: القطاع النقدي:

 اليوم السابع() طارق عامر للسيسي: مليار دوالر زيادة باحتياطي النقد وارتفاع تنافسية االقتصاد

السيسي اليوم بطارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي استعرض خالل االجتماع الجهود اجتمع عبد الفتاح 

التي قام بها البنك المركزي لزيادة االحتياطي النقدي بأكثر من مليار دوالر خالل األشهر الماضية، مشيرًا إلى أن 

 تقرار النقدي.سياسة البنك المركزي تتمثل في االستمرار في دعم االحتياطي حفاظًا على االس

 (األخباربوابة ) مليار دوالر مديونيات قصيرة األجل 41.7البنك المركزي: سددنا 

مليار دوالر مديونيات قصيرة  41.7ه تم سداد نحو أكد أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أن

األجل وأضاف تقرير البنك المركزي، أنه تم االتفاق مع شركات الطيران على تدبير وتحويل األرباح المعلقة ولها 

 مليون دوالر بداية من مارس وحتى أغسطس المقبل. 411بقيمة 

 اليوم السابع() دولة من الدوالرمحافظ البنك المركزي: مستعدون لتلبية احتياجات جهات ال

أكد "عامر"، خالل اجتماعه مع عبد الفتاح السيسي، على استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في 

بية احتياجات كافة جهات الدولة من الدوالر، وخاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستنديه الستيراد مصر لتل

 احتياجات المواطنين.

https://www.youm7.com/story/2016/6/7/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-/2752457
https://www.youm7.com/story/2016/6/7/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-/2752457
http://akhbarelyom.com/article/57598717693676001a0f470f/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-10-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-1465485079
https://www.youm7.com/story/2016/6/7/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2752459
https://www.youm7.com/story/2016/6/7/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2752459
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 (المصري اليوم) جنيه 8114.لـ الدوالر يتراجع في السوق السوداء 

مضان على سوق الصرف، حيث ساد الهدوء حركة التعامالت على الدوالر بالسوق السوداء، خيمت أجواء شهر ر

وفي شركات الصرافة والبنوك، على خلفية تراجع الطلب، وزيادة المعروض من العملة األمريكية، وسط توقعات 

 بعودة الحركة األسبوع المقبل.

 (رصد) هات للشراءجني 41.17الدوالر يواصل تراجعه بالسوق السوداء مسجًلا 

 41.77جنيهات للشراء و 41.17يواصل سعر صرف الدوالر األميركي اليوم الثالثاء تراجعه بالسوق السوداء، مسجال 

 هجنيهات للبيع، وتوقعت مصادر مصرفية أن يستمر انخفاض سعر الدوالر خالل شهر رمضان، بينما استقر سعر

 جنيهات للبيع. 8.88جنيهات للشراء و 8.87في التعامالت الرسمية مسجال 

 (أصوات مصرية) "الوزراء" يوافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت خارج القانون

مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت األجنبية خارج  وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه على

في مارس  %41البنوك والقنوات الشرعية وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه في مواجهة الدوالر بنحو 

 جنيها في السوق الموازي. 44جنيه، لكنه يتجاوز حاليا سعر  8.88الماضي، ليصل الدوالر في البنوك إلى 

 (األخباربوابة ) مليار دوالر من نوفمبر إلى إبريل 47.291ركزي يعلن ضخ البنك الم

عن طريق  أبريلإلى  مليار دوالر في البنوك من نوفمبر 47.291أعلنت رئاسة الجمهورية إن البنك المركزي ضخ 

عطاءات بيع الدوالر الدورية واالستثنائية وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع بين السيسي ومحافظ البنك 

مليار دوالر من العملة الصعبة لتلبية  44.5المركزي طارق عامر أن البنوك المصرية وفرت على مدى الفترة ذاتها 

 طلبات المستوردين.

 (األخباربوابة )مليار دوالر من نوفمبر إلى إبريل  47.291 البنك المركزي يعلن ضخ

ن طريق ع أبريلمليار دوالر في البنوك من نوفمبر إلى  47.291أعلنت رئاسة الجمهورية إن البنك المركزي ضخ 

عطاءات بيع الدوالر الدورية واالستثنائية وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع بين السيسي ومحافظ البنك 

مليار دوالر من العملة الصعبة لتلبية  44.5المركزي طارق عامر أن البنوك المصرية وفرت على مدى الفترة ذاتها 

 طلبات المستوردين.

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/960970
http://www.almasryalyoum.com/news/details/960970
http://rassd.com/188144.htm
http://rassd.com/188144.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63524
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63524
http://akhbarelyom.com/article/575710c3cf4abe092e8baf0c/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D8%AE-15-694-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-1465323715
http://akhbarelyom.com/article/575710c3cf4abe092e8baf0c/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D8%AE-15-694-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-1465323715
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 (األخباربوابة ) ر بالبنوك.. الثالثاءمليون دوال 461البنك المركزي يضخ 

 41مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  461يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

ألسبوعي، بعد تعديل آلية العطاءات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل الدوري ا الدوالري، بالعطاء 6142يونية 

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 11أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 

 )األخباربوابة ) مليار دوالر صافي االستثمارات األجنبية المباشرة 7. 2"المركزي": 

. 2قال البنك المركزي المصري إن االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر سجلت صافي تدفقات للداخل قدرها 

مليار دوالر  4. 15( بالمقارنة مع 6142-6147مليار دوالر خالل الشهور التسعة األولى من العام المالي الحالي ) 7

 (.6147-6141الي )في الشهور التسعة األولى من العام الم

 (األخباربوابة ) تريليون جنيه 4. 985البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 

تريليون جنيه  4. 985ن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو كشف أحدث تقرير صادر ع

خالل الفترة يوليو/مارس من  %46. 2مليار جنيه بمعدل  666. 4في نهاية مارس الماضي مسجال زيادة قدرها 

و أشباه النقود وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نم 6142 – 6147العام المالي 

 .%47. 4مليار جنيه بمعدل  494. 7بمقدار 

 (البوابة نيوز) تريليون جنيه في فبراير الماضي 6لـ "المركزي": ارتفاع ودائع البنوك 

ر جنيه، لتسجل قيمتها نحو مليا 56ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي بخالف "البنك المركزي"، بنحو 

تريليون جنيه خالل شهر فبراير الماضي وقال البنك المركزي في بيان له إن  4.941تريليوني جنيه مقابل 

 44.98مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو  642. 7مليار جنيها، منها  2.441الودائع الحكومية بلغت نحو 

 .مليار جنيه ودائع بالعمالت األجنبية

 (األخباربوابة ) مليار جنيه زيادة في ودائع العملة المحلية 411البنك المركزي: 

غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة  كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الودائع

. وأوضح تقرير البنك المركزي، ارتفاع حجم الودائع بالعمالت األجنبية بما يعادل %41مليار جنيه بمعدل  411

 .%49. 2مليار جنيه بنسبة  74. 7

 

 

http://akhbarelyom.com/article/575d323a863665d4198b4567/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1465725498
http://akhbarelyom.com/article/57599ca4813676682247cabb/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-6-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1465490596
http://akhbarelyom.com/article/57599679693676b5208ec668/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-987-1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1465489017
http://www.albawabhnews.com/1974484
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http://akhbarelyom.com/article/575adec1016072d3622418d7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-140-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1465573057


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 6   02 يونيو 6102  

 

 (نيوز البوابة) %48.5"المركزي": ارتفاع إجمالي التسهيالت االئتمانية بمعدل 

، %48.5مليار جنيه، بمعدل  441.4التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار  أرصدةارتفع صافي 

 %49.5المحلية لدى الجهاز المصرفي بمعدل  األصولمليار جنيه نهاية مارس الماضي وارتفع صافي  876.4لتبلغ 

مليار  447بما يعادل  األجنبية األصول، فيما انخفض صافي %48ن المحلي بمقدار نتيجة لزيادة معدل االئتما

 جنيه.

 (األخباربوابة ) تريليون جنيه المركز المالي للبنوك المصرية 6.5البنك المركزي: 

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك بخالف البنك المركزي 

في الفترة  %66. 4مليار جنيه بنسبة  182. 1تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها  6.287ليبلغ 

 876.4اع حجم القروض الممنوحة من البنوك لتصل لـ وأكد التقرير ارتف 6142وحتى مارس  6147من يوليو 

 .%48.5مليار جنيه، بزيادة بلغت 

 (األخباربوابة ) مليار جنيه إجمالي األصول المحلية للجهاز المصرفي 445.4البنك المركزي: 

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع األصول المحلية لدى الجهاز المصرفي خالل 

 %49. 5مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت  445. 4، لتبلغ نحو 6142وحتى مارس  6147الفترة من يوليو 

 (البوابة نيوز) لماضينهاية مارس ا %48المركزي المصري: ارتفاع استثمارات البنوك 

بنهاية الربع الثالث من العام المالي  %48ارتفع حجم استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنسبة 

بنوك في أذون وفقًا لبيان البنك المركزي وأظهر بيان البنك المركزي، أن إجمالي استثمارات ال .6147-6142

مليار جنيه في الربع المماثل من العام  499.8مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو  154الخزانة بلغ 

 المالي السابق.

 (الوطن) مليار دوالر بنهاية مارس 74البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي إلى 

مليار جنيه( ما  157مليار دوالر ) 74.1قال البنك المركزي في التقرير الشهري، إن إجمالي الدين الخارجي بلغ 

، 6142-6147كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي  %42.7يعادل 

من الناتج المحلي بالفترة المماثلة من العام  %46.4ه( ما يعادل مليار جني 471.5مليار دوالر ) 49.87مقابل نحو 

 المالي السابق. 
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القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 7   02 يونيو 6102  

 

 (البوابة نيوز) تريليون جنيه 6.19الدين "المحلي" يقفز إلى 

ه بنهاية مارس الماضي وذكر البنك تريليون جني 6ر19أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 

 6ر142تريليون جنيه مقارنة مع  6ر192المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 

 مليار جنيه. 181بزيادة قدرها  6147تريليون جنيه بنهاية مارس 

 (األخباربوابة ) % 46.44البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم لـ 

في مايو  %46.44أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 

 في أبريل على خلفية تأثير فترة األساس من العام السابق. % 41.65مقابل 

 (األخباربوابة ) التجاري الدولي مصر وبلتون يتفقان على عدم إكمال صفقة سي.آي كابيتال

قالت مصادر في سوق المال المصري، إن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البالد اتفق مع شركة بلتون 

المالية التابعة، للملياردير المصري نجيب ساويرس، على عدم المضي قدما في صفقة االستحواذ على بنك 

 بب طول الفترة الزمنية للحصول على عدم الممانعة.االستثمار سي.آي كابيتال التابع للتجاري الدولي بس

 (األخباربوابة ) مليار جنيه مع شركة اإلسكندرية للبتروكيماويات 4.9البنك األهلي يوقع قرض بقيمة 

وقع البنك األهلي المصري برئاسة هشام عكاشة عقد تمويل مع شركة اإلسكندرية إنشاء مشروع تحسين 

مع شركة اإلسكندرية الوطنية  97، 96إلنتاج البنزين عالي األوكتين  CCRالنافتا وتنشيط العامل المساعد 

مليار جنيه، لتمويل  4.981يفة وتبلغ قيمة القرض للتكرير والبتروكيماويات "انربك" برئاسة المهندس خالد خل

 من إجمالي التكلفة االستثمارية. % 56

 البوابة نيوز() " لتأمين المعلومات65114البنك األهلي المصري يحصل على شهادة "أيزو 

كأول بنك في مصر يحصل على هذه الشهادة لتأمين  ISO 27001أعلن البنك األهلي المصري حصوله على شهادة

المعلومات بمركز الحاسب الرئيسي الخاص به وقام بول كيورث المدير التنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر 

بتسليم الشهادة لرئيس مجلس اإلدارة  BSIلمنطقة أوروبا والشرق األوسط بالمعهد البريطاني الدولي للمعايير 

 .هشام عكاشة
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القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 8   02 يونيو 6102  

 

 بلتون: ال نتوقع رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل )الوطن(

قالت المجموعة المالية بلتون إنها تتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير 

وأضافت في بيان لها إن أثر انخفاض  6142يونيو  42خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 

ه مقابل الدوالر ال يزال مستمر إلى حد كبير، فمنذ اجتماع مايو، بدأ تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدوالر الجني

 في مارس.

 دالالت المشهد النقدي:

ـ يمر البنك المركزي بحالة من الزهو بعد زيادة االحتياطي بمقدار مليار دوالر، انعكست هذه الحالة على 4

العزم على سداد مستحقات شركة -مليار دوالر مديونيات قصيرة األجل  41.7 سددنا-تصريحات المحافظ 

لتلبية احتياجات جهات الدولة من الدوالر. ولألسف تناسي المحافظ أن التحسن  مستعدون-الطيران الوطنية 

نتيجة قبض دفعات منح وقروض ولم ينتج عن مجهود نقدي يذكر للبنك، وان الوضع النقدي هش للغاية 

القروض الخارجية، وأن التحسن  وأقساطمليار دوالر( قسط الوديعة القطرية 4,5اقتراب أجل سداد )خاصة مع 

 جدية على المستوي االقتصادي. إصالحفي سعر الصرف مؤقت وال يعكس أي محاوالت 

ـ أما عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على نشاط العمالت خارج القانون، فهو أواًل اعتراف باألزمة 6

اشة الوضع الحالي وفشل الحلول النقدية في مواجهتها، وثانيًا هو ارتداد غير محمود ألوضاع السبعينات وهش

والثمانينات في إدارة العملة والتي ثبت يقينًا فشلها حيث رسخت للسوق السوداء ولم تجني الدولة غير ضياع 

 حث عن الحلول االقتصادية.مجهود األمن في مطاردات ليس لألمن عالقة بها، وكان من األجدر الب

في نفس الفترة من العام المالي 4,15مليار دوالر صافي االستثمارات األجنبية المباشرة في مقابل  7. 2ـ 4

السابق، وبدون التطرق التفصيلي حول تركز الميلغ في مشروعات استكشاف البترول من عدمه، أو حول الدور 

أن الزيادة تعد نجاحًا مؤقتًا  إالس أوضاعًا مؤقتة ال يبني عليها، العربي في تلك االستثمارات والذي قد يعك

أنه يبقي مشروطًا بالقدرة على تشغيل مزيد من العمالة، وتصدي الدولة لعملية نزح  إاللإلدارة االقتصادية 

 الخارج، والسيطرة على التهرب الضريبي.  إلىاألرباح 

مليار جنيه  666. 4بزيادة قدرها  تريليون جنيه 4. 985ة إلى ـ البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلي1

مليار جنيه. ومن ذلك نالحظ أن الزيادة في السيولة  494. 7هذه الزيادة انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 9   02 يونيو 6102  

 

 النمو في أشباه النقود، وهي عادة تكون لودائع قصيرة األجل محدودة الفائدة إلى %82المحلية يرجع بنسبة 

 سواء للبنك أو لالقتصاد القومي ككل.

 النقود كما يلي: وأشباهيمكن التعرض بإيجاز لمفهومي السيولة 

كثيرًا ما يستخدم مصطلحا )السيولة( و"عرض النقود" ليدال على مفهوم واحد، إال أن السيولة لها مفهوم أوسع 

مثل الحسابات البنكية، وصناديق من ناحية الوظيفة، فالسيولة المحلية تعني مجموعة األصول السائلة 

 االستثمار المشتركة، واألسهم في الشركات المساهمة. وغير ذلك مما تملكه الشركات واألفراد على حد سواء،

كمية النقود. وهي بذلك تضم العديد من الشرائح، األولى: تضم النقد والودائع لدى البنوك أي  إلىباإلضافة 

سهم المحلية التي يملكها المواطنون بصورة مباشرة أو غير مباشرة )كأن تكون عرض النقود، والثانية: تضم األ

من خالل صناديق االستثمار المشتركة(. وأيضًا تضم الودائع واألسهم في البنوك األجنبية وأيضًا العقارات. 

رض النقود نما عوتعتبر السيولة المحرك الرئيس لالستهالك واالستثمار وبالتالي للنشاط االقتصادي والدخل. بي

 هو وسيلة إلتمام المعامالت التجارية وبذلك فإن للثروة السائلة دورًا أكبر.

 ودائع –وتؤدى وظيفة النقود مثل الودائع االدخارية عالية يولتها سأشباه النقود: هي أصول تكون درجة 

 التوفير في البنوك التجارية.

مليار جنيه  411مليار جنيه، وكذلك  56اير الماضي بزيادة تريليون جنيه في فبر 6لـ ـ ارتفاع ودائع البنوك 7

 زيادة في ودائع العملة المحلية غير الجارية. وفي هذا اإلطار يجب مالحظة ما يأتي: 

ـ أن زيادة الودائع يعكس زيادة حجم االدخار المحلي وهذا يوضح حالة االنفصام الطبقي الذي يعيشه المجتمع 

 كثرية مطحونة تعيش الكفاف.في مصر بين أقلية تدخر وأ

ـ زيادة الودائع الجارية تزيد من قدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان، الذي يفيد في توفير احتياجات 

 الحكومة لسد عجز الموازنة، وكذلك تمويل االستثمارات الخاصة المشروطة بتوفير البيئة المالئمة.

مليار جنيه، من الواضح أن هذه  441.4منوحة من البنوك بمقدار ـ ارتفاع إجمالي التسهيالت االئتمانية الم2

التسهيالت وجهت نحو القروض االستهالكية وليس اإلنتاجية ويدلل على ذلك المردود الضعيف على الوضع 

 االقتصادي.

لمالي بنهاية الربع الثالث من العام ا %48ـ ارتفع حجم استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية بنسبة 5

مليار جنيه في الربع المماثل من  499.8مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو  154حيث بلغت 6147
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العام المالي السابق، وذلك يعكس تزايد عجز الموازنة ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص على االقتراض، ونتج 

 تريليون جنيه. 6.19عن ذلك قفزة الدين "المحلي إلى 

 471.5مليار دوالر ) 49.87)مليار جنيه( بنهاية مارس مقابل نحو 157مليار دوالر  74ع الدين الخارجي إلى ـ ارتفا8

مليار جنيه( في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس استمرار سياسة االقتراض الخارجي وسط غياب 

تضمن سداد األصل والفوائد، أو لرؤية اقتصادية جامعة سواء لكيفية استخدام القروض في مشروعات مربحة 

استخدامها في مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي سريع ينشط االقتصاد واألسواق بل والمواطنين. قد 

 يعجل ذلك باقتراب سيناريو اإلفالس.

كيفية حساب  علىمقارنة بنفس الفترة العام السابق، ورغم التحفظات  %6ـ ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 9

السلع لغذائية  إلىدل ولكن النسبة مرتفعة جدا، وخاصة أن الوزن النسبي األكبر في المعدل يرجع المع

األساسية والتي انخفض سعرها العالمي، مما يوضح سوء اإلدارة المحلية لكثير من الملفات والتي تؤدي تباعًا 

 نها االقتصاد المصري.مزيد من االرتفاع، خاصة مع استمرار المشاكل الهيكلية التي يعاني م إلى

ـ التجاري الدولي مصر وبلتون التابعة، للملياردير نجيب ساويرس يتفقان على عدم إكمال صفقة بنك 41

مليون دوالر( بسبب طول الفترة الزمنية  411.17مليون جنيه مصري ) 961االستثمار سي.آي كابيتال )مقابل 

، وكانت الهيئة أجلت الموافقة  فقة الرقابة المالية (للحصول على عدم الممانعة)طول فترة الحصول على موا

على الصفقة ألسباب من بينها إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس للهيئة، عند تقسيم أوراسكوم 

تليكوم إلى أوراسكوم لالتصاالت وجلوبال تليكوم ولم يفي بها .وقد صرح ساويرس أن رئيس هيئة الرقابة 

 بعدم إصدار الموافقة إلى حين المراجعة بمعرفتهم. أخترهمن القومي المالية أخبره أن األ
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 ثالثًا: قطاع المالية العامة: 

 البوابة نيوز() مليار جنيه 4.66المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب الخدمات الخاصة إلى 

ة عن ارتفاع حصيلة ضرائب الخدمات الخاصة في الفترة من يوليو حتى مارس كشف تقرير صادر عن وزارة المالي

ماليين جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي،  915مليار، مقابل  4.66من العام المالي الجاري بقيمة 

 مليون جنيه. 444بفارق 

 الشروق() «ال تكفي» %41البدري فرغلي: زيادة الحد األدنى للمعاشات 

، %41أشاد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بقرار السيسي بزيادة الحد األدنى للمعاشات بنسبة 

أن تلك الزيادة ال « فرغلي»وأضاف « عاًما 67ة تمت منذ خطوة إيجابية ولكنها ال تكفي، وتلك الزياد»قائًلا: 

 خالل عام. %11تتناسب مع ارتفاع األسعار، وأن هناك انخفاضا للقيمة الشرائية للمعاشات بنسبة 

 (البوابة نيوز) مليارات دوالر لسد عجز الموازنة 4 بـصكوك سيادية 

مليارات دوالر  ٣ف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية أن المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بقيمة كش

مليار جنيه وأن وزارة المالية قدمت لمجلس النواب  ٣١٣بموازنة العام المقبل لسد عجز الموازنة الذي سيبلغ 

رح في بداية العام بقيمة مقترحات لسد عجز الموازنة يتضمن طرح سندات سيادية على دفعتين األول ط

 مليار ونصف دوالر والثاني طرح قبل نهاية العام المالي.

 (رصد) مليار جنيه في صورة سندات خزانة لسد عجز الموازنة 1.5الحكومة تقترض 

 4.6مليار جنيه، األولى بقيمة  1.5بقيمة يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة 

مليون جنيه،  711سنوات، والثالثة بقيمة  4مليارات جنيه، ألجل  4سنة، والثانية بقيمة  4.7مليار جنيه، ألجل 

 سنوات، لسد العجز في الموازنة. 5ألجل 

 (األخباربوابة ) مليار جنيه.. االثنين 1.6البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 

 4.671مليار جنيه، األولى بقيمة  1.6طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 

سنوات ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز  4مليارات جنيه، ألجل  4سنة، والثانية بقيمة  4.7مليار جنيه، ألجل 

 مليار جنيه. 648لي الجاري في الموازنة العامة للدولة، للعام الما

 

http://www.albawabhnews.com/1972148
http://www.albawabhnews.com/1972148
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062016&id=1529c33e-9e0a-42ce-acc0-2582d0fdbb00
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062016&id=1529c33e-9e0a-42ce-acc0-2582d0fdbb00
http://www.albawabhnews.com/1977049
http://www.albawabhnews.com/1977049
http://rassd.com/188511.htm
http://rassd.com/188511.htm
http://akhbarelyom.com/article/575d64ed873665901369c175/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-4-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1465738477
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 (األخباربوابة ) مليار جنيه نيابة عن المالية 9.7البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح  9.7لبنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة يطرح ا

يوًما ومن المتوقع  654مليارات جنيه ألجل  7مليار جنيه، وأذون بقيمة  1.7يوًما،  94األول ألذون خزانة ألجل 

 مليار جنيه. 648الجاري أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 

 (العربي الجديد) مصر. تفاقم االقتراض المحلي رغم مساعدات الخليج

تفاقمت عمليات االقتراض المحلي التي قامت بها الحكومة المصرية خالل العامين األولين من حكم السيسي، 

العام السابق على توليه الحكم رغم المساعدات السخية التي  لتصل إلى ما يقارب ضعف حجم االقتراض في

حصلت عليها مصر من دول خليجية عدة ووفقا لوزارة المالية، فإن قيمة االقتراض في العامين الماليين 

 مليار جنيه على التوالي. 444مليار جنيه و 424.4السابقين بلغت 

 (الوطن) مليار جنيه 16وصلت إلى « السكة الحديد»خسائر «: النقل»لجنة 

، هجومًا حادًا على وزارة النقل والسكك طعيمهشهدت لجنة النقل لمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد 

 تكبدهات التيالحديدية، فى حضور المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، بسبب الخسائر 

، وإنهما سبب الفوضى الخالقة «غيبوبة»الهيئة، وقال بعض النواب إن وزير النقل ورئيس الهيئة يعيشان فى 

 والفساد.

 نيوز( البوابة) مليارات جنيه 7تحالف مصرفي ُيقرض القابضة للكهرباء 

مليار جنيه لصالح الشركة القابضة  7بنوك، قرض بقيمة  1ف مصرفي مكون من علمت "البوابة" بتمويل تحال

، التجاري الدولي، قطر الوطني، قياألفريللكهرباء ويتكون التحالف المصرفي من البنك األهلي المصري، العربي 

 على أن يتم صرف القرض دفعة واحدة لسداد مديونية الكهرباء لدى قطاع البترول.

 

http://akhbarelyom.com/article/57594cf4693676991ccc52b2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-9-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1465470196
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/6/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/6/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://www.elwatannews.com/news/details/1225614
http://www.elwatannews.com/news/details/1225614
http://www.albawabhnews.com/1980300
http://www.albawabhnews.com/1980300
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 ر حول المالية العامة:دالالت األخبا

ـ ما زال عجز الموازنة يتزايد وبالتالي تتوالى القروض الداخلية في أشكال أذون خزانة وصكوك سيادية بالدوالر 4

 مما يفاقم الديون المحلية والخارجية.

ش زيادة يبني على االستناد لحكم الدستورية بالحد األدنى للمعا%41ـ اعتراض أصحاب المعاشات على نسبة 6

 جنيه، وقد أعلنت الحكومة عدم القدرة علي زيادة النسبة أكثر من ذلك. ويالحظ في هذا الشأن 4611

على  %6ـ نسبة الزيادة اقل من نسبة التضخم المعلنة مما يعني انخفاض القيمة الحقيقية للمعاش بنسبة 4

 األقل.

 ن عدم توافر الموارد أمرًا غير مصدق.ـ توالي زيادة المعاشات العسكرية مع ثبات اآلخرين يجعل الحديث ع1

 41من الزيادة الموجهة لألجور وقيمتها  %71عن أن  6142/6145لمشروع الموازنة  الماليـ كشف البيان 7

مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السالمة والنظام العام الذي يضم 

قضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا وزارات الداخلية والعدل والهيئات ال

 مليار جنيها، فى حين تم توزيع نصف الزيادة الباقية على باقة القطاعات. 7.18

مليارات جنيه، على أن يتم صرف القرض دفعة واحدة لسداد  7ـ تحالف مصرفي ُيقرض القابضة للكهرباء 2

 ترول.مديونية الكهرباء لدى قطاع الب

 ـ فتح الباب أمام الوزارات والهيئات لالقتراض يعكس بصفة عامة أزمة إدارة تلك الهيئات.5

 ـ سيتم تحميل مزيد من األعباء على المواطنين.8

للحكومة والوزارات والهيئات وقد نجد أسلوب محاسبي جديد ال  أنواعهـ التالعب بأرقام الدين المحلي بتعدد 9

 مي فقط مما يخفف العجز أمام المؤسسات الدولية.الدين الحكو إاليعتبر 
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 رابعًا: القطاع الخارجي: 

 (األهرامجريدة ) مليون دوالر من بنك التنمية اإلفريقية لتطوير العشوائيات 411

دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع مسئولي بنك التنمية اإلفريقي مشاركة البنك في تمويل بحثت ال

 مليون دوالر. 411 إلىبرنامج تطوير العشوائيات وذلك بتمويل مقترح يصل 

 (األخباربوابة ) قطارًا جديد للخط الثاني لمترو األنفاق 44مليون يورو لشراء  57

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك االستثمار األوربي لصالح الهيئة 

قطارًا للخط الثاني لمترو  44مليون يورو، للمساهمة في مشروع "تمويل شراء  57القومية لألنفاق بقيمة 

 من مستخدمي خطوط المترو.  %14األنفاق". ويخدم هذا الخط نحو 

 (البوابة نيوز) مليارات دوالر من الصين لمشروعات كهربائية

مليارات دوالر لتمويل  ٨لضخ « اينو شورس»أبرمت وزارة الكهرباء اتفاقيه مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية 

مشروعات اتفقت عليها القاهرة وبيجين لدى زيارة الرئيس تشيى جين بيج لمصر مؤخًرا وكشف مصدر عن 

الصيني كممولين « ICBC»توقيع اتفاقية إطارية أخرى مع بنك التصدير واالستيراد الصيني وبنك 

 «.شانج هاي»و « دونج فانج»للمشروعات التي ستنفذها شركتا 

 (األخباربوابة ) قناة السويس تمنح تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من مواني أمريكية

ت هيئة قناة السويس منح سفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي األمريكي، والمتجهة إلى موانئ قرر

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تخفيضات محددة على رسوم العبور وذكرت هيئة قناة السويس أنه تقرر منح 

بورت كيالنج" وشرقه تخفيضا قدره سفن الحاويات القادمة من ميناء "نورفولك" وشماله، والمتجهة إلى ميناء "

 من رسوم العبور العادية. 17%

 المصري اليوم() %27لـ  %41قناة السويس: زيادة تخفيضات رسوم الرحالت الطويلة من 

موانئ الساحل الشرقي األمريكي والمتجهة قالت هيئة قناة السويس إن التخفيض يشمل السفن الوافدة من 

، والمعروفة بالرحالت الطويلة، مضيفة %27لتصل إلى  %413لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من 

 يوما تنتهي أول سبتمبر المقبل. 91أن التخفيضات ستمنح لمدة 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181926/5/524112/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/575843edf2b4d5c11bd621a6/75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-13-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-1465402349
http://www.albawabhnews.com/1973329
http://www.albawabhnews.com/1973329
http://akhbarelyom.com/article/5756e94bcf4abed6131d5d12/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-1465313611
http://www.almasryalyoum.com/news/details/960991
http://www.almasryalyoum.com/news/details/960991


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 15   02 يونيو 6102  

 

 (األهرامبوابة ) مليون دوالر 797تعديل ثالث اتفاقيات التزام بترولية سارية باستثمارات تبلغ نحو 

وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل ثالث اتفاقيات التزام بترولية سارية بالترخيص لوزير البترول 

رودكشن بي في" اإليطالية، والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك ب

وشركة "بي بي مصر" اإلنجليزية، لتعديل اتفاقية االلتزام للبحث عن البترول واستغالله في منطقة دلتا النيل 

 ومنطقة التمساح البحرية ومنطقة رأس البر البحرية.

 (األهرامجريدة ) اتفاقيات تعاون جديدة بين بلجيكا ومصر

وقعت مصر اتفاقيات تعاون جديدة مع بلجيكا وذلك في ختام زيارة بعثة تجارية بلجيكية إلى القاهرة 

اجتماعا مع عدد  471أيام ونظمتها الملحقية التجارية بسفارة بلجيكا بالقاهرة وعقدت أكثر من  ٣استمرت لـ 

لكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، ومدينة كبير من الشركات والوزارات والهيئات المصرية ومنها وزارة ا

 اإلنتاج اإلعالمي، وصوت القاهرة وذلك لبحًث فرص التعاون.

 (البوابة) الحكومة تمنع تصدير األرز بشكل نهائي لمواجهة نقص المياه

وارد المائية والري أنه سيتم وقف تصدير األرز نهائًيا، وليس مؤقًتا وزير الم العاطي أكد الدكتور محمد عبد

ووضع غرامات تبديد مياه على المزارعين المخالفين لزراعات األرز لمواجهة أزمة نقص المياه والحفاظ عليها 

 اه.من الهدر وأضاف الوزير أنه سيتم منح حوافز للمزارعين في حالة زراعتهم محاصيل أقل استهالًكا للمي

 (المصري اليوم) أول بعثة تجارية مصرية لبنانية تزور أفريقيا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا اإلعداد لتنظيم عدد من البعثات التجارية 

ر إلى أفريقيا(، حيث من المقر لبنان-مصرة إلى السوق األفريقية، فى إطار مبادرة )المشترك اللبنانية-المصرية

توجيه أول بعثة تجارية إلى كل من كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية خالل سبتمبر المقبل في قطاعات 

 المفروشات المنزلية واألدوية.

 (المصري اليوم) بروسيا إنشاء شركة للتسويق والتصدير«: تصديري المفروشات المنزلية»

يخطط المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، برئاسة المهندس سعيد أحمد، إلنشاء شركة متخصصة في 

اطين التسويق والتصدير بروسيا، على أن تسهم في رأسمالها جميع قطاعات المجلس من سجاد وبط

ومفروشات، لزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية بفتح مكاتب وتأجير مخازن لتوفير المنتجات المصرية 

 في أسرع وقت للمستورد الروسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/1057285.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191926/5/526412/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961120
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961120
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961567
http://www.almasryalyoum.com/news/details/961567


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 16   02 يونيو 6102  

 

 (األخباربوابة ) مليار دوالر 4.5بريطانيا المستثمر األول في مصر بـ 

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن دول المملكة المتحدة تصدرت التدفقات االستثمارية 

مليار  4. 46مليار دوالر مقابل  4. 28( بقيمة 6142-6147الوافدة إلى مصر خالل الربع الثالث من العام المالي )

 دوالر في الربع المماثل من العام الماضي.

 (البوابة نيوز) تعتزم إقامة مصنع لتجميع السيارات بمصر شركة فرنسية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات االستراتيجية 

السيارات العالمية لالستثمار في مصر سواء في التي تسعى الحكومة لتطويرها بهدف جذب العديد من شركات 

كاشفا عن أن شركة فرنسية كبرى تعتزم إقامة مصنع  لها.مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية 

 لتجميع السيارات بنسبة مكون محلي كبير.

 (اليوم السابع) بسبب تراجع اإلنتاج %6.71اإلحصاء": انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 

ألف قنطـار متري خالل  5.446كشف الجهاز المركزي للتـعبـئـة العـامـة واإلحصاء أن إجمالي الصادرات بلغت 

قنطـــار متري لنفس الفــــــترة من ألف  1.612"، مقابل 6142/ فبراير 6147الفـترة من "ديسمبر 

 وذلك بسبب انخفاض المحصول من القطن. %6.71الموســــــم الســـابق بنسبة انخفاض قـــدرها 

 (األخباربوابة )مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وبيالروسيا 455

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سيرجى راتشكوف سفير 

بيالروسيا بالقاهرة وأشار الوزير إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة الذي يجرى التباحث حوله اآلن بين مصر واالتحاد 

حال توقيعه في إحداث نقلة نوعية في العالقات بين مصر ودول االتحاد والذي سيسهم  األوراسياالقتصادي 

 والتي تضم روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وأرمينيا.

 (األخباربوابة ) مصر ضيف شرف بالمؤتمر األورومتوسطى الرابع عشر للوجيستيات

، أحمد الوكيل، أن ASCAMEأكد رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر األبيض 

افة المحافل الدولية حيث قام بوضع مصر كضيف شرف بالمؤتمر االتحاد يروج لالستثمار بمصر فى ك

والقمة التاسعة للموانئ المقامان أثناء المعرض  Meda Logisticaاألورومتوسطى الرابع عشر للوجيستيات 

 .SIL2016الثامن عشر للنقل واللوجيستيات ببرشلونة  الدولي

 

http://akhbarelyom.com/article/575af846631e648d2bc14939/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1465579590
http://www.albawabhnews.com/1977530
http://www.albawabhnews.com/1977530
https://www.youm7.com/story/2016/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-254-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5/2759575
https://www.youm7.com/story/2016/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-254-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5/2759575
http://akhbarelyom.com/article/575eb978cc46be340de9bacc/177%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-1465825656
http://akhbarelyom.com/article/575eb474893676ac07ca9a78/%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1465824372


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 17   02 يونيو 6102  

 

 (الشروق) مصر تشارك في األسبوع السابع للزراعة في رواندا

في كافة المجاالت،  األفرقةأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح األراضي، أهمية التعاون مع األشقاء 

الركيزة األساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة وأن إفريقيا  ال سيما القطاع الزراعي باعتباره

تتمتع بثروات زراعية ومائية كبيرة، مما يمكنها من العمل في كيان موحد لرفع قدرات شعوبها، خاصة في 

 مجالي الزراعة والغذاء.

 (اليوم السابع) اسفير روسيا بالقاهرة: أتوقع استئناف رحالت الطيران وعودة السائحين لمصر قريب

أعرب السفير الروسي بالقاهرة، سيرجى كيربيتشينكو، عن سعادته باالحتفال بالعيد القومي لبالده في مصر، 

ر لما وصلت إليه العالقات بين البلدين، خاصة العالقة الشخصية على مستوى القمة معبرا عن شعوره بالفخ

 بين عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فالديمير بوتين، وبين الشعبين المصري والروسي.

 دالالت حول القطاع الخارجي:

من بنك التنمية اإلفريقية  مليون دوالر 411ـ ثالث قروض جديدة تتجه نحو القطاع الخدمي فمن أين السداد )4

قطارًا جديد للخط الثاني لمترو  44مليون يورو لشراء  57-للمشاركة في تمويل برنامج تطوير العشوائيات

مليارات  8-قطارًا للخط الثاني لمترو األنفاق 44مليون يورو، للمساهمة في مشروع "تمويل شراء  57-األنفاق 

 .دوالر من الصين لمشروعات كهربائية(

ـ تخفيضات ضخمة لرسوم عبور القناة نتاجًا لتباطؤ حجم التجارة العالمية وأسعار البترول، تعمق أزمة 6

 الموارد لالقتصاد المصري ال سيما بالعملة األجنبية. 

والتباحث مع بيال روسيا وبعثة مشتركة مع لبنان هو توجه جديد لالقتصاد  بلجيكاـ اتفاقيات اقتصادية مع 4

دول لم تدخل من قبل في شراكات اقتصادية مهمة مع مصر. أما فتح مكتب لتسويق المفروشات المصري مع 

 المصرية في روسيا فهو تعزيز للتعاون المستمر.

ـ بريطانيا المستثمر األكبر في مصر، في العام المالي الحالي، يتماشى ذلك مع دعم االتحاد األوروبي المستمر 1

دراسة مثال لو تركزت االستثمارات في قطاع التعدين فقد تكون منحة مصرية  إلىللنظام، ولكن األمر يحتاج 

 لتثبيت األقدام. 

 الصناعات إلىـ انخفاض صادرات القطن بسبب تراجع اإلنتاج يعمق مشاكل قطاع الغزل والنسيج وقد يمتد 7

 المعتمدة على بذرة القطن.

ما صرح الوزير الهدف هو االستفادة من الثروات ـ مصر تشارك في األسبوع السابع للزراعة في رواندا، ك2

 الزراعية والمائية كبيرة ألفريقيا خاصة في ظل أزمة المياه في مصر.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062016&id=d7ff61f7-aa42-4ac9-af32-dd46cd740fca
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062016&id=d7ff61f7-aa42-4ac9-af32-dd46cd740fca
https://www.youm7.com/story/2016/6/13/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6/2759528
https://www.youm7.com/story/2016/6/13/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6/2759528


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 18   02 يونيو 6102  

 

 خامسًا: القطاع الحقيقي:

 (األهرامجريدة ) مليار خالل مايو الماضي 1.5شركات برأسمال  4411تأسيس 

أعلنت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ان عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خالل شهر مايو 

فرصة عمل جاء ذلك في  9121مليار جنيه توفر ما يقرب من  1.5شركات بإجمالي استثمارات  4411الماضي بلغ 

 الهيئة عن تأسيس الشركات. التقرير الدوري الذي تصدره

 (البوابة نيوز) ألف فدان بسبب محصول األرز 146لـ انخفاض مساحات القطن 

ألف  ١٢١أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لألقطان تراجع مساحات القطن هذا العام إلى 

ألف فدان، بسبب االتجاه لزراعة المحاصيل البديلة كاألرز الرتفاع أسعاره.  ٢٥١مستهدفا  فدان، بعد أن كان

 آالف جنيه أبيض. ٦آالف جنيه شعير و ٤ووصل سعر الطن 

 (األهرامبوابة ) بيان عاجل للحكومة بشأن انهيار الثروة الداجنة فى مصر

رئيس مجلس  إليقدم النائب حسام محمد العمدة "مستقل" عن دائرة سمسطا بنى سويف بيانا عاجال موجه 

الوزراء ووزير الزراعة بشأن "انهيار الثروة الداجنة في مصر" بسبب انتشار األمراض الوبائية وتحول الفيروسات 

إلى مافيا االستيراد لألدوية والفاكسينات بنسبة كبيرة وعدم وجود مصانع لألدوية وغياب لألمصال مما أدى 

 من الخارج منتهية الصالحية.

 (البوابة نيوز) من المزارع باألوبئة %57االنهيار يهدد صناعة الدواجن.. وإصابة 

من  %57مصر، خاصة بعد تعرض  تسيطر حالة من القلق على التجار والقائمين على صناعة الدواجن في

المزارع ألمراض وبائية، إضافة إلى ارتفاع أسعار األمصال واألدوية، ما يهدد بانهيار الصناعة بأكملها وطالب عبد 

العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، بضرورة توفير مستلزمات األعالف وتطوير 

 المزارع المفتوحة.

 (الشروق) ستتراجع عن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد الحكومة

دوالر  1.7دوالرات إلى  5ستتراجع الحكومة عن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب من 

للمليون وحدة حرارية وفقا لمصدر حكومي وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد أعلن أن خفض أسعار 

مليار دوالر من العملة الصعبة  4.4لكنه يوفر »مليار جنيه  4.6الغاز لصناعة الحديد والصلب سيكلف الحكومة 

 التي تنفقها المصانع في االستيراد.
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 (البوابة نيوز) ارتفاع التضخم في مايو معدل %4.6المركزي لإلحصاء: 

 %4.6أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خالل مايو الماضي بنسبة 

 %48.5األرز الذي ارتفعت أسعاره بنسبة وأرجع الجهاز هذا االرتفاع لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز وتحديدا 

ويعتبر هذا االرتفاع في  6147مقارنة بشهر مايو  %46.9فيما سجل معدل التضخم السنوي خالل الشهر الماضي 

 .6141معدل التضخم يعد األكبر منذ شهر يوليو 

 (الوطن) ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع باإلسماعيلية

واصلت أسعار بعض السلع الغذائية في اإلسماعيلية ارتفاعها إلى معدالت قياسية، ومن بينها الليمون، الذي 

جنيها للكيلو وأعرب عدد من أهالي اإلسماعيلية عن استيائهم، وقالت نجيبة سيد علي، ربة  11قفز سعره إلى 

جنيه يعني إيه الكالم ده الزم الدولة تحط قواعد جديدة من  11يلو الليمون إلى منزل: "مش معقول يوصل ك

 مافيش حاجة اسمها سوق حرة وأسعار حرة". األول.

 (األخباربوابة ) مليون مواطن للذهاب إلى السوق الحر 54اختفاء األرز والزيت بـ"التموين" دفع 

 وأضافت أكد الخبير الزراعي نادر نور الدين، أن هناك سلع غذائية بلغت فيها نسبة الزيادة إلى مائة في المائة

أن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار األرز والزيت، هو أن وزارة التموين لم تصرف الحصص التموينية للسلعتين 

مليون مواطن مسجلون بالبطاقات التموينية إلى الذهاب للسوق الحر واستغاللهم  54أشهر، مما دفع  1لمدة 

 من قبل التجار.

 (األهرامجريدة ) دة اإلنتاج والمعروضجنيه انخفاضا في أسعار الحديد وزيا 811

حيث قامت معظم الشركات المنتجة بخفض أسعارها  %8تراجعت أسعار الحديد خالل شهر يونيو الحالي بنحو 

جنيه في سعر الطن وزيادة اإلنتاج والمعروض بسبب استقرار سعر الدوالر  811جنيها و 167بما يتراوح ما بين 

 باإلضافة إلى نقص السيولة بالسوق المحلى مما أدى إلى ركود نسبى فى االستهالك.

 (البوابة نيوز) ارتفاًعا في أسعار اللحوم % 47

تقرير صادر عن غرفة الجيزة التجارية، حدوث تغيرات كبيرة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية مع أكد 

حلول شهر رمضان، مقارنة بأسعار العام الماضي في نفس الفترة وقال التقرير: إن اللحوم الحمراء البلدية سجل 

 جنيه. 411بتلو المشفى جنيًها، واللحم ال 91-86سعر الكيلو الكندوز أسعارا تتراوح ما بين 
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 (المصري اليوم) خبير اقتصادي: إحنا داخلين على اإلفالس. ومصر تعاني من التضخم الحلزوني

ذها جراءات التي تتخاستنكر الدكتور وائل النحاس، الخبير االقتصادي، الوضع االقتصادي الذي تمر به البالد واإل

الحكومة، والتي ال تدفع البلد إلى األمام من الناحية االقتصادية، موضًحا أن مصر أصبحت دولة قائمة على 

القروض وليس على االستثمار وأكد الخبير االقتصادي أن مصر تعاني نوًعا من أنواع التضخم الحلزوني، وتفقد 

 .«إحنا داخلين على مرحلة اإلفالس اشتغلوا بالحنكة شوية»مضيًفا: القدرة على السيطرة على ارتفاع األسعار، 

 (أصوات مصرية) توقيع عقد إنشاء جزء جديد من الخط الثالث للمترو

الجزء الثاني من  إنشاءات عقد وقعت الهيئة القومية لألنفاق مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم لإلنشاء

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وقال بيان من مجلس الوزراء اليوم إن قيمة العقد 

 41مليار جنيه يتم تمويلها بالكامل من موازنة الدولة وأنه سيتم تنفيذ المشروع خالل فترة  7.9تقدر بحوالي 

 سنوات. 2شهرا بدال من 

 (الشروق) «شروق»اإليطالية تعتزم زيادة أعماق الحفر في خامس آبار « إينى»

لشركة القابضة للغازات تقدمت شركة اينى اإليطالية، بالخطة الخاصة بحفر البئر الخامس في حقل شروق، ل

، والتي تتضمن زيادة أعماق الحفر قبل نهاية الشهر الحالي وبحسب المصدر، فإن الشركة «إيجاس»الطبيعية 

قررت زيادة أعماق عمليات الحفر في البئر الخامسة، لتصل إلى طبقات حاملة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي 

 .%61وهو ما سيزيد من احتياطات الحقل بنحو 

 (اليوم السابع) إينى" اإليطالية تكتشف حقلين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بسواحل كفر الشيخ

التابعة لمركز بلطيم بكفر الشيخ أشرف الطوبجى اكتشاف الشركة  أعلن رئيس الوحدة المحلية لقرية الزهراء

اإليطالية المنفذة ألعمال التنقيب عن الغاز "إينى" لحقلين جديدين داخل البحر األبيض المتوسط على بعد 

كيلو متر من سواحل القرية المطلة على البحر وأكد الطوبجى أن اكتشافات الشركة اإليطالية من  1.7حوالي 

 حقول. 4ل الغاز الطبيعي بلغت حتى وقتنا هذا حقو

 (األخباربوابة ) عن المستهدف %67ماليين طن قمح محلي هذا العام بزيادة  7استالم «: التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الكميات التي تم استالمها من المزارعين خالل هذا الموسم بلغت 

ألف طن خالل العام الماضي وأكد وزير التموين  411ماليين و 7ماليين طن قمح محلي مقارنة بنحو  7حتى اآلن 
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لد حنفي أن كميات القمح المحلي التي تم استالمها من المزارعين أعلى من والتجارة الداخلية الدكتور خا

 ماليين طن. 1والذي كان حوالي  %67المستهدف بنسبة 

 ز(نيو البوابة) "أوراسكوم لإلنشاءات" توقع عقًدا جديًدا لتنفيذ المرحلة الثالثة لمترو األنفاق

وقعت أوراسكوم لإلنشاءات إحدى الشركات المشاركة في تحالف مع شركة المقاولون العرب عقدا مع الهيئة 

للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتبلغ حصة أوراسكوم  1Bالقومية لألنفاق لتنفيذ أعمال المرحلة 

الكامل لهذه المرحلة الجديدة التي تمتد  مليون يورو وسيكون التحالف مسئوال عن التنفيذ 697لإلنشاءات نحو 

 محطات. 7كم لتشمل جسور و 2.4بطول 

 مميش: افتتاح المرحلة األولى من مشروع االستزراع السمكي في أكتوبر )أصوات مصرية(

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس اليوم األحد، إن افتتاح المرحلة األولى من مشروع 

ي على جانبي قناة السويس سيكون في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بحسب بيان لرئاسة االستزراع السمك

 حوض. 1111 إجماليحوض من  211الجمهورية وتشمل المرحلة األولى 

 السويدي: شركات الغزل تعتمد على البيع للجيش والشرطة وال تنظر للمواطن )الشروق(

شركات ومصانع الغزل والنسيج تعتمد على »ب، إن قال محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النوا

البيع للقوات المسلحة والشرطة وال تنظر للمواطن المصري كمستهلك". وأضاف السويدي خالل اجتماع لجنة 

الصناعة بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك مشكالت 

 كات الغزل والنسيج.عامة ودائمة تعاني منها شر

 دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

 ـ أول تحرك رسمي في قضية ارتفاع أسعار الدواجن هو مناقشتها في البرلمان.

ـ ارتفاع معدل التضخم مع عدم توافر السلع التموينية األساسية عزز من شعور المواطنين بالغالء وفشل 

 اإلدارة في مواجهته.

 الحفر. أعماقات لشركة ايني شجعها علي زيادة ـ مزيد من االكتشاف

آالف حوض استزراع سمكي وسيضم وحدة بيطرية  1ـ مشروع االستزراع السمكي على جانبي القناة يشمل إنشاء 

ومعامل تحاليل وأبحاث ومركزًا لتدريب العاملين بالمشروع، ومصنعًا إلنتاج أعالف األسماك، وآخر للفرز 

 شروع واحد من سلسلة مشروعات استزراع سمكي جديرة بالبحث.والتعبئة والتغليف، الم
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ـ مصر تعاني فقط ارتفاع متسارع لمعدالت التضخم وال تعاني التضخم الجامح أو الحلزوني الذي هو حالة 

اقتصادية تدمر فيها القوة الشرائية للوحدة النقدية، وقد تصل األسعار في ارتفاعها إلى أرقام فلكية، وتزداد 

وران النقود، وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة، وتستخدم كوسيط للتبادل فقط. ذلك ألن النقود سرعة د

لم يعد لها قيمة تقريبًا. وينشأ التضخم الجامح كحالة خاصة شديدة التطرف عندما تؤدي الزيادة العادية في 

م اقتصادي إلى نظام آخر، أو في الطلب الفعال وبخاصة في مرحلة االنتعاش أو في المراحل االنتقالية من نظا

 فترات الحرب وما يعقبها.

 

 سادسًا: أخري:

 (رصد) من الكتلة العمرانية في مصر %48.2"اإلحصاء": العشوائيات تمثل 

العشوائية في مصر"،  كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، في دراسة عن "تطوير وتنمية المناطق

من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية،  %48.2ألف فدان تمثل  421.8أن إجمالي مساحة المناطق العشوائية 

 مدينة. 641مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي  662وتنتشر المناطق العشوائية في 

 (األهرامبوابة ) دويةبلومبرج: فاليانت الكندية تدرس بيع آمون المصرية لصناعة األ

قالت وكالة بلومبرج لألنباء نقال عن مصادر مطلعة إن فاليانت الكندية للصناعات الدوائية تدرس بيع وحدتها 

تعمل مع مجموعة المصرية آمون لصناعة األدوية لتسريع خطة لخفض الديون وذكرت بلومبرج أن فاليانت 

جولدمان ساكس بشأن عملية البيع التي ال تزال في مرحلة أولية. وقالت إن فاليانت تدرس أيًضا بيع بعض 

 عملياتها في أمريكا الالتينية.

 (األخباربوابة ) فوق القانون« السويس لتصنيع البترول»بالمستندات.. 

ظهر الفساد داخل شركة السويس لتصنيع البترول ونخص اليوم بالذكر عمال شركة السويس لتصنيع البترول 

الشركة تطالب العمال بتحمل المبالغ التأمين االجتماعي بالمخالفة لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون 

االجتماعي إلزاميا وال يجوز تحميل المؤمن عليهم في نفقات والتى تنص " أن يكون التأمين 4957لسنة  59رقم 

 التأمين.
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