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 تمهيد: 

 02-02/7يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين 

 ، وذلك على النحو التالي:0202/ 7/

 

 أواًل: التطورات المالية:

 (بوابة األهرام)مليارات جنيه  4البورصة تغلق على تراجع لجميع مؤشراتها ورأس المال يخسر 

لجميع مؤشراتها، بضغط بيعي من جانب على تراجع يوليو،  02أغلقت البورصة تعامالت "األربعاء" 

مليار جنيه ليخسر ما  420.444المستثمرين األفراد، والعرب، واألجانب. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 

 مليار جنيه. 4.222قيمته 
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه في ختام التعامالت األسبوع 0البورصة المصرية تخسر 

، نهاية تعامالت األسبوع 0202يوليو  00الخميس تراجعها لدى إغالق تعامالت واصلت البورصة المصرية، 

مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين األجانب قابلها عمليات شراء من المؤسسات وصناديق االستثمار 

مليار جنيه، وسط  433. 4لينهي التعامالت عند مستوى مليار جنيه  0المصرية وخسر رأسمال السوقي نحو 

 مليون جنيه. 404. 8تعامالت بلغت نحو 

 (بوابة االهرام) مليارات جنيه في أسبوع ٥البورصة تخسر 

األسبوع المنتهي، وخسر رأسمالها السوقي  سجلت البورصة المصرية تراجًعا جماعًيا لمؤشراتها خالل تعامالت

نقطة  7.474خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  42مليارات جنيه وتراجع مؤشر إيجي إكس  ٥نحو 

، بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إلى االنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي %0.43مسجًلا تراجًعا بلغ 

 نقطة. 458لًقا عند مستوى ، مغ٪٨٤.٠تراجًعا بنحو  72إكس 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه فى ختام التعامالت 0.5البورصة تربح 

يوليو مدعومة عمليات شراء من 05واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغالق تعامالت االثنين 

لعرب واألجانب فيما مالت تعامالت المؤسسات وصناديق االستثمار المصرية وربح قبل المستثمرين األفراد ا

. 4مليار جنيه لينهي التعامالت عند مستوى  0. 2رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 مليار جنيه. 420

 (الوطن) مليارات دوالر 02"االستثمار" تستعين بـ "إن آي كابيتال" لجذب 

تعاقدت وزارة االستثمار مع شركة "إن آي كابيتال" إحدى الشركات المملوكة لبنك االستثمار القومي، لتكون 

مستشارا للوزارة في إعداد برنامج الطروحات والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية 

لالكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية ووزيرة االستثمار ونائب 

 محافظ البنك المركزي.
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 دالالت تطورات المشهد المالي:

القرار المعلن حول االستعانة بشركة تابعة لبنك االستثمار القومي لتساعد في طرح شركات وبنوك عامة ـ 0

ة بات اعترافا بالتوجه نحو خصخصة تلك الشركات، وهذا القرار يمهد الطريق له منذ عدة أشهر على في البورص

كافة األصعدة ليشكل كما هو متوقع عملية نهب منظم لما تبقي من أصول الشعب، فكان نزيف البورصة 

ثم بعض  وسن مجموعة التشريعات االقتصادية التي تقنن الفساد وتلغي أسس المحاسبة والشفافية،

في أيضاً بأن قيمة األصول  0202يونية  0، حيث نشرت صحيفة الشروق بتاريخ لتي مهدت لما يحدثا التصريحات

اعالن  0202يونيو  5مليار جنيه، كما نشرت يوم األحد  403العام الماضي « العام واألعمال»المتداولة للقطاعين 

ات دوالر من طرح الشركات العامة بالبورصة، وتوجد بعض مليار 02لـ  5وزارة االستثمار أنها تستهدف جمع من 

 المالحظات في ها االطار هي:

الهدف من الطرح في البورصة هو الخصخصة بصورة غير مباشرة تجنبًا للسمعة السيئة لبرنامج الخصخصة ـ 0

كزي في يناير السابق، واثارة اللغط هل عملية الطرح في ذاتها خصخصة ام ال، فمثال صرح محافظ البنك المر

في نفس الوقت تصرح وزيرة االستثمار أن الهدف هو جمع  بوابة الشروق(ان الطرح ال يعني الخصخصة ) 0202

 أموال.

لقاهرة وبعض الشركات األخرى وهي نفس الخطة المعدة لبرنامج ستشمل العملية خصخصة بنك اـ 4

الخصخصة منذ عهد مبارك، ومن المتوقع أن تتخلص الدولة من الملكية كاملة ولو بصورة تدريجية، وبالتالي 

لن تحتفظ الدولة بحصة من األسهم تضمن حق اإلدارة لبعض الشركات االستراتيجية، وال تنوي تمويل عمليات 

 والتجديد أو غيرها.االحالل 

مليار دوالر )مع تجاهل الفرق الكبير بين الرقمين( ال يدلل فقط على عمق األزمة  02 - 5استهداف جمع ـ 4

التي يعيشها االقتصاد المصري وانما يبرهن على النية في نهب األصول العامة خاصة في ظل نهج التقييم 

  السعري أحادي الطرف والذي غالبًا يشوبه الفساد.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=75fcc5d3-a3df-4726-9e08-4b8894edd610
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19012016&id=75fcc5d3-a3df-4726-9e08-4b8894edd610
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 ثانيًا: القطاع النقدي:

 (الوطن)"المستوردين": "كانتون" الصيني سيقفز بـ"دوالر السوق السوداء" 

ستقبل االتحاد العام للغرف التجارية، االثنين، وفدا صينيا لبحث ترتيبات معرض "كانتون" الصيني، وأكد ا

كتور عالء عز األمين العام لالتحاد، أنه سيتم خالل الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب التجاري الد

 بالسفارة الصينية، للمشاركة في معرض "كانتون" في خالل األشهر المقبلة كضيف شرف.

 (بوابة االخبار) جنيها في السوق السوداء بمصر 04رويترز: الدوالر يتجاوز 

هبط الجنيه المصري إلى مستوى لم يسبق له مثيل أمام العملة األمريكية في السوق السوداء ليتجاوز سعر 

جنيها االثنين وسط توقعات بخفض قيمة الجنيه في ظل النقص الحاد للعملة الصعبة الذي يعرقل  04الدوالر 

ركة التجارة في بلد يعتمد على الواردات وقال خمسة متعاملين لرويترز إنه جرى تداول الجنيه في نطاق ح

 جنيه للدوالر بالسوق الموازية 04.02و 00.52يتراوح بين 

 (البوابة نيوز) مليون دوالر 002اليوم.. "المركزي" يطرح عطاًء استثنائًيا بـ 

مليون دوالر في عطاء استثنائي، الثالثاء، ولم يكشف في بيانه الهدف  ٠٢٨أعلن البنك المركزي أنه سوف يبيع 

مليون دوالر في كل  ٨.عطاءات أسبوعيا أيام األحد والثالثاء والخميس لبيع  ٣من هذا الطرح ويطرح المركزي 

 واحد أسبوعيا كل ثالثاء. منها، لكنه اقتصرها في وقت سابق على عطاء 

 (البوابة نيوز) أشهر لتلبية احتياجات الدولة 8مليار دوالر في  52مسئول: المركزي وفر 

مليار دوالر لتلبية احتياجات الدولة  52صرح مسئول مصرفي بأن البنك المركزي المصري وفر أكثر من 

والمواطنين من السلع األساسية واالستراتيجية خالل الشهور الثمانية األخيرة منذ تولي طارق عامر رئاسته في 

 نهاية شهر نوفمبر الماضي.

 البوابة نيوز() جنيهات 02برفع السعر الرسمي للدوالر لـ « المركزي»أستاذ اقتصاد يطالب 

أكد الدكتور إبراهيم حمدي شتا، أستاذ بقسم االقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة، أنه آن األوان ألن يعلن 

جنيهات، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها أن تتخذ هذا القرار  02البنك المركزي السعر الرسمي للدوالر مقابل 

 باشرة.منذ أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر م
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 (أصوات مصرية) توكيالت مالحية أجنبية تبدأ تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدوالر بدال من الجنيه

العالمي )شركة  CMAقال مستوردون وصاحب مكتب تخليص جمركي، ألصوات مصرية، إن الوكيل المالحي لخط 

بحري( في مصر، طلب من عمالئه سداد رسوم تفريغ الحاويات من السفن بالدوالر بدال من الجنيه اعتبارا نقل 

( بدأ قبل أكثر من أسبوعين Yang Mingمن يوم السبت الماضي كما أن الخط المالحي الصيني يانج مينج )

 التحصيل بالدوالر بدال من الجنيه أيضا.

 

 دالالت المشهد النقدي:

، ثم عطاء استثنائي بدون توضيح يه، وصمت من المحافظجن04يه تتفاقم بتخطي الدوالر حاجز أزمة الجن

الهدف، وتوكيالت مالحية أجنبية تبدأ تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدوالر بدال من الجنيه ، ومطالبات 

ماضي االسبوع ال اكاديمية برفع السعر الرسمي تنشر في صحف تتحدث بلسان النظام، مع تصريح للمحافظ من

بأن الرفع الرسمي سيكون في الوقت المناسب. إذا ستستمر أحوال عدم االستقرار وفي انتظار الخفض الرسمي 

 للجنيه.

 

 ثالثًا: قطاع المالية العامة:

 (بوابة االخبار)مليار جنيه فوائد ديون مصر في الموازنة الجديدة  030وزير المالية: 

مليار جنيه، فيما يتوقع  030قال وزير المالية عمرو الجارحي أن فوائد ديون مصر في الموازنة الجديدة تصل 

مصر مليار جنيه وأضاف خالل مؤتمر صحفي أن الدين المحلي ل 402أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 

 أرتفع بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية بسبب تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة.

 أصوات مصرية() %0.4إلى  %4.5الحكومة تخفض األثر التضخمي "للقيمة المضافة" من 

، %٠٤٣مالية، الثالثاء، إن األثر التضخمي لقانون ضريبة القيمة المضافة سيكون قال عمرو الجارحي، وزير ال

توقعها وزير المالية السابق، هاني قدري وفسر أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات  %٣٤٥مقارنة بنحو 

ض على بعالمالية، هذا الخفض المتوقع في األثر التضخمي للضريبة بأنه ناتج عن تقليص نسبة الضريبة 

 السلع والخدمات.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/65937
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 (جريدة االهرام) اإلصالح االقتصادي والماليوزير المالية: قانون القيمة المضافة جزء من سياسة 

روع قانون القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة االصالح االقتصادي أكد عمر الجارحي وزير المالية ان مش

الشامل موضحا ان الضريبة ال تعد ضريبة جديدة ولكن هي تعديالت على قانون ضريبة المبيعات المعمول 

مليار جنيه،  42الي  05بها حاليا، الفتا الي ان الحصيلة المتوقعة بعد بدء تطبيق الضريبة تتراوح ما بين 

 حا انه سيتم تطبيق الضريبة بعد شهر من اقرار البرلمان لها.موض

 (بوابة االخبار) «القيمة المضافة»ترفض توقيت « الغرف التجارية»

سيكون له أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، على أن الموافقة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة 

مردود سلبي على المواطن البسيط، ألنه سيرفع األسعار بنفس القيمة التي سترتفع بها الضريبة وفي النهاية 

 سيتحملها المستهلك، مشيرين إلى أنهم ال يعارضون هذه الضريبة ولكن وقت تطبيقها غير مناسب.

 بوابة االخبار() الماليةمليار جنيه نيابة عن  02.0البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة  02.0، أذون خزانة بقيمة 0202يوليو  00يطرح البنك المركزي المصري، الخميس 

مليار جنيه  5.5يمة يوًما، وأذون بق 080مليار جنيه ألجل  4.7المالية، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

مليار  403.4يوًما ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري  457ألجل 

 جنيه.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 02البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية،  02.0، أذون خزانة بقيمة 0202يوليو  04ركزي المصري، األحد طرح البنك الم

 457مليار جنيه ألجل  5.0يوًما، وأذون بقيمة  080مليار جنيه ألجل  4.7وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 مليار جنيه. 403.4للعام المالي الجاري  يوًما ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة،

 (البوابة نيوز) مليار جنيه ٠.٤٢المالية تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 

مليار جنيه في يومين،  ٠.٤٢وزارة المالية من خالل البنك المركزي أدوات دين حكومية بقيمة  تطرح

ها في تمويل عجز الموازنة وفي جلسة عطاءات األوراق المالية الحكومية، غدا من المقرر طرح أذون الستخدام

 مليار جنيه. ٥٤٢يوما بقيمة  ٢٤٣مليار جنيه وأذون استحقاق  ٤٤.يوما بقيمة  ١٠استحقاق 
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 دالالت األخبار حول المالية العامة:

التضخمي المترتب عليه كان محور حديث وزير المالية اقتراب موعد تطبيق قانون القيمة المضافة واألثر ـ 0

الذي وعد باتخاذ إجراءات تخفض هذا األثر، والمدقق في التفاصيل سيجد مجرد وعود بمراعاة الفقراء دون أي 

 تغيير في نسب الضريبة المعلن عنها سابقًا، إذا فالحديث لالستهالك المحلي ال أكثر.

يطرح تساؤاًل حول طبيعة اإلصالح الذي نامج اإلصالح المالي واالقتصادي برالحديث عن أن القانون جزء من ـ 0

 يكتفي فقط بالجباية الضريبية والخصخصة وال يتطرق للخلل الهيكلي الذي يعاني منه االقتصاد المصري.

األثر التضخمي للضريبة ولخفض الجنيه سيسوق معدالت التضخم الي حدود ال يمكن التنبؤ بآثارها ليس ـ 4

فقط على الشعب ال سيما األغلبية الفقيرة، بل حتى علي مستوي معدل سعر الفائدة الذي يجب أن يستجيب 

تفاديا للدولرة. ولعل هذا قد يفسر النقاشات المطولة حول رفع سعر تذكرة المترو، الي حد القاء وزير المواصالت 

 تبعية القرار علي نجلس الوزراء بالكامل.

 

  جي:رابعًا: القطاع الخار

 (بوابة األخبار)وزير المالية: قرض المليار دوالر من البنك الدولي خالل شهر 

كشف وزير المالية، د. عمرو الجارحي، عن انتهاء مفاوضات مصر مع البنك الدولي، وأن القرض الذي تبلغ قيمته 

 هر.مليار دوالر سيصل مصر خالل ش

 (بوابة االخبار) مليون يورو من اسبانيا لتطوير السكك الحديدية والطاقة واالتصاالت 422التعاون الدولي: 

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مع السفير ارتورو افيلو، سفير مملكة اسبانيا لدى القاهرة، 

خطابات متبادلة بشأن التعاون المالي بين البلدين حيث قررت حكومة مملكة إسبانيا مد العمل بالخطابات 

مليون  422، مع زيادة المبالغ الخاصة بها لتصبح 0208ديسمبر  40بشأن التعاون المالي بين مصر وإسبانيا حتى 

 مليون يورو. 075.8يورو بدال من 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر من األوبك 42وزيرة التعاون تنجح في اقتراض 

قالت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر أنها تتفاوض مع صندوق األوبك للتنمية على تمويل مشروع المليون 

ذي تم توقيعه مع الصندوق ونصف مليون فدان ومشروعات الطاقة والبنية األساسية وأشارت أن القرض ال
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مليون  ٢٨مليون دوالر يعد ضعف المبلغ الذي تم توقيعه خالل المرحلة األولى بمبلغ  ٨.األوبك للتنمية بمبلغ 

 دوالر.

 (االخباربوابة ) مليون دوالر لتمويل سيناء 025التعاون الدولي تبحث الحصول على 

تصل القاهرة خالل األيام القليلة القادمة بعثة من الصندوق السعودي للتنمية وقالت مصادر بوزارة التعاون 

مليون دوالر لتنمية سيناء وذلك مع بعثة  0.5الدولي انه سيتم بحث حصول مصر على الدفعة األولى من تمويل 

 الصندوق التي تصل القاهرة قريبا

 (جريدة االهرام) مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة 022لوكالة الفرنسية على يفاوض ا« االجتماعي»

كالة الفرنسية لمنح الصندوق كشفت سها سليمان األمينة العامة للصندوق االجتماعي، عن مفاوضات مع الو

مليون يورو، لتمويل المشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات وقالت  022االجتماعي شرائح تمويلية بقيمة 

سها سليمان أنها بحثت مع الوكالة الفرنسية الحصول على شرائح تمويلية جديدة، وذلك بعد نجاح الصندوق 

 الوكالة.مليون يورو تم الحصول عليها من  82في صرف 

 (الوطن) قـرية بالدقهلية 32ألف دوالر من البنك الدولي لمعالجـة الصرف الصحي في  522

ألف دوالر من البنك  522أعلنت زينب صالح مساعدة محافظ الدقهلية، عن تلقي المحافظة مساهمة قدرها 

تعاون مع وزارة اإلسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير مشروعات معالجة الصرف الصحي الدولي بال

 قرية على مستوى المحافظة وأضافت: "تم توفير أراض لتنفيذها خالل هذا العام ". 32السلبي في 

 بوابة االخبار() مليون جنيه 422شراكة بريطانية جديدة تدخل السوق المصري باستثمارات أولية 

بي تك" أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية في جمهورية مصر وقعت "

 ةالعربية، اتفاقية شراكة مع شركة "ديفلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال"، إحدى شركات االستثمار المباشر الرائد

مليون  422باستثمار مبلغ ” في أفريقيا وتنص االتفاقية على أن تقوم شركة "ديفلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال

 ”.بي تك“جنيه لتمويل استراتيجية النمو لشركة 

 (بوابة األهرام) مليون دوالر استثمارات هندية بمصر في مجال الكيماويات 082قابيل: 

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن ضخ استثمارات جديدة إلحدى كبريات الشركات 

مليون دوالر، وذلك لمضاعفة إنتاجها من خام  082الهندية المستثمرة بمصر، في مجال الكيماويات، تقدر بنحو 

 مليار دوالر. 0.4إجمالي استثماراتها بمصر إلى  ألف طن ليصل 422بولي كلورايد فينيل إلى 
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 (الوطن) مليار دوالر 02ريان: البنك الدولي قدَّر تحويالت المصريين بالخارج بمبلغ 

ر تحويالت المصريين بالخارج بمبلغ قال محمد ريان، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، أن البنك الدولي قدَّ 

مليار دوالر ونوه إلى أن تلك التحويالت هي التحويالت الرسمية وتتم عبر البنوك قائال: " ان تحويالت  02

من إجمالي الناتج المحلي المصري، وأكبر من إجمالي الناتج المحلي  %4.5المصريين بالخارج الرسمية، تعادل 

 الذي يدخل مصر من الزراعة.

 ( السابع) أشهر 2مليار درهم في  0.4مصريون اشتروا عقارات بـ«: أمالك دبي»

راء العرب األكثر شكشفت دائرة األراضي واألمالك بدبي، عن أن المصريين احتلوا المرتبة الثانية بين المواطنون 

مليار درهم من خالل  0. 4، بقيمة 0202للعقارات واألراضي بدبي خالل الشهور الستة األولى من العام الحالي 

 مليار درهم. 0. 5مصريا، فيما جاء في المرتبة األولى المواطنون األردنيون بقيمة  702

 السابع() %45قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقالت البترول الفارغة 

أعلنت هيئة قناة السويس عن تخفيضات جديدة في قيمة رسوم عبور ناقالت البترول بين أمريكا والخليج 

نح . وقال منشور مالحي نشر على الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس االثنين، يتم م%45العربي بنسبة 

على رسوم العبور دون الخدمات األخرى لناقالت البترول العمالقة الفارغة ذات الحمولة  %45تخفيض قدره 

 ألف طن فأكثر. 022الساكنة 

 

 دالالت حول القطاع الخارجي:

من الواضح أن موافقة البنك الدولي على جزء سريع من القرض المطلوب هو للنجدة االقتصادية في ظل  ـ0

 ردية لكافة الملفات االقتصادية.األحوال المت

قرض من األوبك وآخر من الوكالة الفرنسية وثالث من أسبانيا وتفاوض بشأن دفعة من القرض السعودي، ـ 0

تنويع لمصادر االقتراض ورغم صغر مبالغها اال أن مجموعها الكلي كبير قد يحدث نقلة للقطاعات الموجهة 

 نها الفساد. اليها إذا ما أحسن استغاللها وابتعد ع
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 ،د في توزيع الثروات بين المصريينالتفاوت الحا شراء المصريين للعقارات بكثافة في دبي له عدة دالئل:ـ 4

تواردت انباء في الفترة السابقة عن هجرة عائالت ، كما مصرية نحو مواطن أكثر استقراراً  انتقال رؤوس أموالو

 لرجال أعمال وميسورين مصريين للخارج خشية االضطرابات السياسية واالقتصادية المحتملة. 

تخفيض جديد ألسعار المرور من القناة يخفض الحصيلة الكلية المتوقعة ويقلل من دور الهيئة كمورد ـ 4

 ة.للنقد األجنبي ويفاقم االزمة الحالي

 

 خامسًا: القطاع الحقيقي:

 الوطن()سنوات  5وكيل وزارة البترول: سنصل لالكتفاء الذاتي في 

 4وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، على الترخيص لوزير البترول بتعديل 

الغاز والبترول في مناطق "دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية بين وزارة  اتفاقيات للبحث عن

البترول والهيئة العامة للبترول مع شركة ويني اإليطالية وشركة بي بي اإلنجليزية وعرض أشرف فرج وكيل 

 وزارة البترول لالتفاقيات واالستكشافات"

 (البوابة نيوز) هرباءمليار جنيه دعًما للك 52"شاكر": نحتاج 

م رغ« خرافية»قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فاتورة استهالك الكهرباء أصبحت 

مليار جنيه،  ٥٨من يصل لما يقرب « دعم»إبقاء الحكومة على دعم الكهرباء للمستهلكين، وكشف أننا بحاجة إلى 

خالل العام الجاري، لمطابقة أسعار الكهرباء بالعام الماضي وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبلغ قيمة الدعم 

 مليار جنيه. ٠٢للعام الجارى 

 مليون دوالر إلنشاء مركز تداول وتخزين منتجات بترولية )أصوات مصرية( 022سوميد تقترض 

عاء، إن الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(، والبنك األهلي المصري، وقعا قرضا قالت وزارة البترول، األرب

مليون دوالر، لتمويل المرحلة األولى من مشروع إنشاء رصيف بحري، ومركزا لتداول وتخزين المنتجات  022بقيمة 

 البترولية، بمنطقة العين السخنة.
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 (بوابة األخبار) المواد البتروليةصهاريج الستقبال وتخزين  2رئيس سوميد: انشاء 

أكد المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد أن مشروع إقامة رصيف بحري لنقل وتداول وتخزين 

 طبيعية.الوقود بالعين السخنة يهدف إلى استقبال الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية للغازات ال

 (األهرام) توقيع اتفاقيات لتشجيع االستثمار وتطوير العشوائيات فى بورسعيد وجنوب سيناء

من المستثمرين يتم بموجبه  شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق تخصيصي بين محافظ بورسعيد وعدد

توقيع النموذج المعتمد من عقود التخصيص النهائية لألراضي، إلى جانب التوسعة في عدد من المشروعات. 

إلقامة مشروعات باستثمارات تصل لنحو  0م 028240ويساهم هذا االتفاق في توفير مساحات من األراضي بنحو 

 مليون جنيه. 222مليار و

 (العربي الجديد) مليارات جنيه 02مصر تسعيان القتراض شركتا اتصاالت في 

قالت مصادر مصرفية رفيعة إن شركة المصرية لالتصاالت، أكبر مشغل التصاالت الخطوط الثابتة في أفريقيا 

اض عشرة مليارات جنيه، من أجل الحصول على رخصة والشرق األوسط، وشركة اتصاالت مصر، تتفاوضان القتر

خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول وتأمل المصرية لالتصاالت تقديم خدمة المحمول من خالل ترددات الجيل 

 الرابع.

 أصوات مصرية() .. والسياحة والصناعة في انكماش%4.5العربي: نمو الربع الثالث في حدود 

 -قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن معدل النمو االقتصادي خالل الربع الثالث من العام المالي الماضي )يناير

خالل الربع ذاته من العام الماضي وانخفض معدل نمو  %4"، مقارنة بنحو %4.5مارس(، سيكون "في حدود 

(، مقارنة 0205في النصف األول من السنة المالية الماضية )يوليو إلى ديسمبر  %4.5لي إلى الناتج المحلي اإلجما

 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق. 5.5مع 

 (الوطن) مليارات جنيه استثمارات جديدة يونيو الماضي 4"الصناعة": 

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن مؤشرات أداء القطاع الصناعي خالل 

مشروعًا صناعيًا حصلت على موافقات إلقامة مشروعات جديدة بتكلفة  082شهر يونيو من العام الجاري، أن 

 قطاعات صناعية متنوعة. 3اشرة، في آالف فرصة عمل مب 3مليارات جنيه وتتيح أكثر من  4استثمارية بلغت 
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 (الشروق) %0تراجع اإلنتاج الفعلي لألنشطة الصناعية بنسبة «: اإلحصاء»

مليار  007.2إلى  %0آت القطاع العام واألعمال العام بنسبة تراجع اإلنتاج الفعلي لألنشطـة الصناعية بمنش

، وفقا لما أوضحه تقرير صادر عن الجهاز 0204/0204مليار جنيه عام  008.3، مقابل 0204/0205جنيه عام 

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، األحد.

 لبوابة نيوز(ا)المضافة  اتحاد الصناعات يطالب بإعفاء الدواء من ضريبة القيمة

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن وجود اتفاق مع وزير المالية 

السابق على إعفاء الدواء من فرض الضريبة، باعتبار أن الدواء سلعة ُمَسّعرة كان األولى أن تعفى، ولكن حدث 

 تراجع عما تم االتفاق عليه بدون سبب معلوم، مطالبا بضرورة تفعيل االتفاق السابق.

 العربي الجديد() مرات في شهر 4مصر: سعر السكر يقفز 

مرات في أقل من شهر، وسط تراجع في المعروض باألسواق، األمر الذي أرجعه  4ارتفعت أسعار السكر في مصر 

، و"صافوال" السعوديةمسؤول حكومي إلى تصدير شركتي "النيل" التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، 

من إجمالي  %02كميات كبيرة للخارج، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن حصة الشركات الخاصة ال تتجاوز 

 اإلنتاج، بينما تنتج الشركات الحكومية الباقي.

 (الوطن) ألسعار السلع االستهالكية %02رئيس "البقالة": الدوالر تسبب في زيادة 

قال طه حسين عضو الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا كبير قد حدث في أسعار السلع، 

بسبب ارتفاع الدوالر، مضيفًا: "ستعود في النهاية على  %02التي توردها شركتا "الجملة والمصرية" بنسبة 

 على معظم السلع. %02التموينية، حيث بلغت نسبة االرتفاع أصحاب البطاقات 

 (أصوات مصرية) مليار جنيه خالل العام الجاري 47المجتمعات العمرانية: خطة استثمارية بقيمة 

مرانية ستنفذ أكبر خطة استثمارية في تاريخها قال مصطفى مدبولي، وزير اإلسكان إن هيئة المجتمعات الع

مليار جنيه خالل العام المالي الجاري وأضاف مدبولي أن الخطة االستثمارية التي تنفذها المجتمعات  47بقيمة 

وبلغ حجم استثمارات الهيئة  0373منذ بداية إنشائها في عام  %25العمرانية خالل العام الجاري تعادل نحو 

 مليار جنيه بحسب البيان. 00الي خالل العام الم
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  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

للسلع األساسية( والمطالبة بعدم تطبيق القيمة  %02 -ارتفاع األسعار )ثالث مرات في شهر ولحد للسكرـ 0

حظة مالالمضافة على األدوية، كل ذلك قبل التطبيق الفعلي للقانون وقبل الخفض المتوقع للجنيه، ويمكن 

ارتفاع أسعار السكر نتيجة التصدير، ورغم انتاجه عبر شركات عامة ورغم االزمة المائية التي ستحتدم  ما يلي:

العام القادم ال يدل فقط على غياب الرؤية الحكومية وانما قد تظهر بوادر قضايا فساد في وزارة التموين أشبه 

الفقير ومن المتوقع أن الحكومة حسمت أمرها في أما السلع األساسية فتطحن المواطن  بقضية القمح.

قدرتها على تمرير الموجات التضخمية الحالية والمتوقعة عبر اإلجراءات األمنية أو علي األقل تمر بمرحلة ارتباك 

 شديد اذا اخذنا في االعتبار تأجيلها لرفع الدعم عن الكهرباء والذي سيتحدث عنه التقرير الحقًا .

ار الكهرباء والذي كان من المقرر أن ترتفع بداية من شهر أغسطس طبقا لخطة رفع الدعم، بالنسبة ألسعـ 0

، لكن في ٢٨٠٤مليار جنيه، يتم تخفيضها للنصف في  ٠٢حيث كان من المقرر أن تبلغ قيمة الدعم للعام الجاري 

ستثمارية في قطاع ظل التغييرات التي حدثت في سعر الصرف، وسعى الدولة لطرح العديد من المشروعات اال

الكهرباء، تم إجراء تغيير في خطة هيكلة األسعار وتأجيل مؤقت لرفع األسعار، والمبلغ المطلوب لتغطية 

 العجز الناتج عن القرار، وتمويل المشروعات المخططة.

صاد تالخطة االستثمارية األكبر في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية قد تكون بداية صحيحة إلنعاش االقـ 4

ولكن ذلك يتوقف على طبيعة المشروعات المزمع تنفيذها واالبتعاد عن الفساد ومخاطبة الشرائح األقل 

 دخاًل ذات الميل األكبر لالستهالك.
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 سابعًا: أخري:

 (بوابة األهرام)جمعية "مستثمري القاهرة الجديدة" تبحث تشغيل "األلف مصنع" مع الحكومة 

كشف هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة للصناعات الصغيرة، عن أن اللجنة ستعقد 

اجتماًعا نهاية األسبوع المقبل، مع مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، 

 لبحث تشغيل مشروع األلف مصنع.

 (رصد) 0204 مليارات جنيه في 02: خسائر مصر للطيران تجاوزت البرلمان

عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار بدائرة األقصر ووكيل لجنة السياحة  -قال أحمد يوسف إدريس 

مصر للطيران، موضًحا أنه تم اكتشاف  إن اللجنة ناقشت في اجتماعها خسائر شركات -والطيران بالبرلمان 

 مليون جنيه. 422مليارات و 02، تقدر بـ 0204خسائر في الشركة عام 

 (يدة االهرامجر) مليار دوالر 0.0تسوية نزاع مع شركة كويتية يوفر لمصر غرامة 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات والخاص بتسوية المنازعة بين 

سنوات من المفاوضات وتعد  4شركه بوابه الكويت القابضة والحكومة دون دفع أي تعويضات مالية، وذلك بعد 

 لحكومة والمستثمرين.واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود االستثمار بين ا

 

 دالالت أخري:

أكتوبر ومناقشتها 2ملف المصانع المتعثرة انتقل الي يد جمعيات المستثمرين فبعد جمعية مستثمر ـ 0

 0222مصنع متوقف، اآلن جمعية مستثمري القاهرة الجديدة تناقش مع الحكومة تشغيل  0222تشغيل 

 رؤية لكيفية تشغيل تلك المصانع.مصنع، ولذلك داللة هامة أنه ال توجد لدس الدولة 

التعويضات المالية الناتجة عن نقض الدولة لعقودها، ملف قد يتكامل مع القروض الداخلية والخارجية ـ 0

ليحكم التبعية على مصر، خاصة في ظل انعدام البيانات الرسمية حول التعويضات التي قضي بها فعال أو 

 تلك التي ما زالت في مرحلة التنازع.

خسائر شركة مصر للطيران الكبيرة لها أسباب متعددة كلها تتعلق بالظروف التي يمر بها االقتصاد المصري،  ـ4

 .(1) خبر خصخصة الشركة ولكن هل نستيقظ يوما قريبًا على

                                  
 .آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن  (1)
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