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-71/8التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين هذا يتناول 

 وذلك على النحو التالي:، 4172/ 8/ 42

 أواًل: التطورات المالية:

 بوابة االخبار()وتباين بأداء مؤشراتها بختام التعامالت  جنيهمليار  6.2البورصة تخسر 

وخسر رأس المال السوقي  أغسطس 72واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى تعامالت، الثالثاء 

مليار  271ر7مليار جنيه لينهى تعامالت عند مستوى  6ر2ألسهم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية نحو 

 مليون جنيه. 177ر2جنيه، بعد تداوالت إجمالية بلغت 

 بوابة االهرام() مليار جنيه فى أسبوع 7.1البورصة تنهى تعامالتها على انخفاض.. وتخسر 

 81671.71عند مستوى  EGX30على انخفاض، حيث انخفض مؤشر الثالثاء أنهت البورصة المصرية تعامالت 

-نقطة مسجًلا تغييًرا نسبته  71212.67عند مستوى  EGX50، ومؤشر %1.62-نقطة مسجًلا تغييًرا نسبته 

مليار  7.18مليار جنيه، وهبوط أسبوعي قدره  2721271ل السوقي يغلق عند مستوى . وأغلق رأس الما1.46%

 جنيه.
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 بوابة االخبار() مليار جنيه في مستهل تعامالت األسبوع أغسطس7.2البورصة تربح 

أغسطس بداية تعامالت األسبوع، وسط  47األحد  تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغالق تعامالت،

مع نظرة مستقبلية  6تفاؤل نسبي مع تـأكيد وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني على منح مصر تصنيف بي 

مستقرة مما عزز من الثقة في االقتصاد على المدى القصير صاحبه ترقبا لبدء تنفيذ خطة اإلصالح االقتصادي 

 النقد الدولي.وفقا لالتفاق مع صندوق 

 )بوابة االخبار( %7.42المؤسسات المصرية تدفع البورصة لهبوط حاد ومؤشرها يهبط 

دفعت عمليات بيع مكثفة من قبل صناديق االستثمار والمؤسسات المصرية مؤشرات البورصة لهبوط حاد لدى 

، قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل العرب واألفراد المصريين وخسر أغسطس 44 إغالق تعامالت، االثنين

 277.2مليار جنيه؛ لينهي التعامالت عند مستوى  4.8رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 مليون جنيه. 222.1مليار جنيه وسط تعامالت بلغت 

  دالالت تطورات المشهد المالي:

البورصة متراجعا بصفة عامة طوال األسبوع كنتيجة لعمليات البيع المكثفة من قبل صناديق كان أداء 

 االستثمار والمؤسسات المصرية وتراجع أسعار البترول في البورصات الدولية.

 

 ثانيًا: القطاع النقدي: 

 الشروق() شركات الصرافة: مستعدون إلغالق مكاتبنا لحين استقرار سوق الصرف

قال محمد األبيض رئيس شعبة شركات الصرافة، إنَّ الشعبة أرسلت مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي 

وتعقد الشعبة  .للتأكيد على استعداد شركات الصرافة إلغالق مكاتبها لحين استقرار أوضاع سوق الصرف

افة برئاسة محمد األبيض، اجتماًعا موسًعا لمناقشة تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس العامة للصر

 مجلس النواب التي طالب فيها بإلغاء شركات الصرافة.

 (الوطن) شركة صرافة لمخالفة الضوابط الرقابية 76المركزي: إغالق 

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم إغالقها 

شركة تم شطبها وسحب ترخيص مزوالة النشاط منها نهائًيا،  46شركة حتى اآلن، وذلك بواقع  76لتصل إلى 

http://akhbarelyom.com/news/548382
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شركة تم توقيع  41ل اإلخوان، إلى جانب شركات تم اغالقها إختيارًيا من قبل لجنة إدارة أموا 6باإلضافة إلى 

 عليها عقوبات باإليقاف.

 (أصوات مصرية) السيسي يوافق على قانون تغليظ العقوبات على المضاربين في العملة الصعبة

عض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتعديل ب ٦١٠٦لسنة  ٦٦أصدر السيسي، األحد قانون رقم 

 بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد األجنبي.

 (بوابة االخبار) عند طرح سندات دولية أغسطس % 7.7سؤول: مصر تتوقع فائدة م

 %2و %7.7 أحمد كوجك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إن مصر تتوقع أن تبلغ نسبة الفائدة بينقال 

اختارت مصر األسبوع الماضي، ناتيكسيس وسيتي وقد  .عند طرح سندات دولية نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر

األسواق العالمية، واختارت مكتب بي باريبا إلدارة طرح سندات دوالرية في  ان. بي مورجان وبي. بنك وجيه.

 معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.

 (الوطن)  مليارات دوالر 2بسنت فهمي: مصر لن تحصل على "قرض النقد" إال بعد تدبير 

بمجلس النواب، إن مصر لن تحصل على دوالر واحد من صندوق قالت بسنت فهمي عضو اللجنة االقتصادية 

إلى أن الصندوق قال للحكومة المصرية:  ولفتت "فهمي" مليارات دوالر أواًل 2النقد الدولي إال بعد تدبير نحو 

مليارات دوالر أوال قبل الحصول على الدفعة األولى من قرض الصندوق حال الموافقة على طلبكم  2عليكم تدبير 

 .شأن القرضب

 ()بوابة االخبار اإلمارات تقدم مليار دوالر وديعة مالية لمصر

أغسطس، تقديم وديعة مالية لمصر قدرها مليار دوالر لدى البنك  44أعلنت دولة اإلمارات العربية، اإلثنين 

لنظامين اسنوات ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق االستراتيجي بين  2المركزي المصري لمدة 

  .العسكري واإلماراتي

 دالالت المشهد النقدي:

نها ليست سبب األزمة هو نوع من مناورة أالمركزي في اغالق شركات الصرافة رغم اقراره بمبالغة البنك ـ 7

اعة لي جمإزمة تالعب رجال االعمال المنتمين النظام لتمرير بعض من قراراته االقتصادية، فبداية كان سبب األ

ر كشرط الستالم الدفعة مليار دوال 2االخوان ثم شركات الصرافة وفي النهاية سيكون اقتراض وودائع بمبلغ 

مر الذي سيعمل على استقرار مؤقت وهش في أسواق الصرف، واقتراح شركات االولي من صندوق النقد الدولي األ

http://www.aswatmasriya.com/news/details/66899
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أما تغليظ السيسي للعقوبات على  الصرافة بإغالق مدة ثالثة أشهر يعكس عمق االزمة ويكشف تالعب الدولة.

 بعاد التعامل عن السوق السوداءإرسمي فلن يؤتي أية ثمار سواء في المتعاملين بالنقد األجنبي خارج اإلطار ال

 أو حتى في تحقيق استقرار لألسعار.

ناريو المناورة ولفت االنتباه يضمن س جاءأن تفجير قضية سكن وزير التموين في أحد الفنادق الكبرى ـ 4

كانت نتائج ذلك سواء بإقالة أو وامتصاص جزء من معارضة الجماهير للقرارات االقتصادية والقروض، ومهما 

سجن الوزير واستثمار ذلك فقط في واجهة محاربة الفساد أو مزيد من ترويض أصحاب الكراسي أو حتى ببقاء 

 الوزير في منصبه واالطاحة ببعض من حوله فالنتيجة تحققت فعليا واستهلك الحدث أغراضه. 

دوالر قبل استالم الدفعة األولي من قرض الصندوق قد مليار  2-7شرط الصندوق بتدبير مصر مبلغ من ـ أن 6

يفتح الباب حول شروط الدفعة الثانية وما بعدها، واذا أخذنا في االعتبار سعر الفائدة المرتفع علي القرض 

هذا بخالف المصروفات اإلدارية والمكاتب المساندة لعملية الطرح والمستشارين  %2بسندات دوالرية 

اية سعر فائدة مرتفع جدا مقارنة بسعر الفائدة المتفق عليه مع الصندوق والذي يبلغ القانونيين سنجد بد

اخري مصروفات إدارية، ونهاية قد يرجح ذلك سيناريو توريط مصر بهذه القروض علي حساب  %7مع  7.7%

 ناريوهات مساندة النظام أو تعويم مصر وعدم تركها للغرق. يس

اقات سابقة وقد ال تغير كثيرا من تحليالت سابقة ِبشأن تحول ما في عالقة وديعة االمارات هي جزء من اتفـ 6

 االمارات بالسيسي وليس بالنظام؟ 

 

 ثالثًا: قطاع المالية العامة:

 خبار(بوابة اال)مليار جنيه نيابة عن المالية  71.1البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار  71.1، أذون خزانة بقيمة 4172أغسطس  78طرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الخميس 

يوًما، وأذون  784مليار جنيه ألجل  2.1جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي يوًما ومن المتوقع أن تصل  671مليار جنيه ألجل  2بقيمة 

 مليار جنيه. 671.2الجاري 
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 بوابة االخبار() مليار جنيه.. األحد أغسطس 71.4البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 

مليار جنيه،  71.4، أذون خزانة بقيمة 4172أغسطس  47طرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، األحد 

يوًما، وأذون بقيمة  784مليار جنيه ألجل  2.1نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

لعجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي يوًما ومن المتوقع أن تصل قيمة ا 671مليار جنيه ألجل  7.7

 مليار جنيه. 671.2الجاري 

 (الشروق) يحقق أرباحا للتجار دون استفادة الدولة« القيمة المضافة»المالية: تأجيل إقرار 

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تطبيق قانون "القيمة المضافة"، خالل الشهر 

التالي من موافقة مجلس النواب عليه، باعتباره جزءا مهما من منظومة اإلصالح االقتصادي وحذر الجارحي من 

يتسبب في رفع األسعار من التجار دون أن تستفيد الدولة من الموافقة على القانون ثم تأجيله عدة شهور، ما 

 ذلك.

 (المصري اليوم) من الناتج المحلى %7.7تعادل « القيمة المضافة: »المالية

، التى تدور %74إلى  %72ضافة من قالت مصادر حكومية إن خفض سعر الضريبة فى مشروع قانون القيمة الم

مليار جنيه انخفاضا فى العائدات المطلوبة من تطبيق القانون  76حولها نقاشات مجلس النواب سيكلف الدولة 

مليار جنيه، وفقا لتصريحات  61وقدرت وزارة المالية العائد المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ

 وزير المالية، عمرو الجارحي.

 (رصد) ة جديدة تواجه الحجاج.. اختفاء الريال السعودي من السوق المصريةأزم

شهدت السوق المصرفية المصرية االثنين، نقصًا حادًا في الريال السعودي، بقطاع البنوك وشركات الصرافة، 

ابل الجنيه المصري وندرة الريال تسببت في ارتفاع بسبب تزامن موسم الحج، ما أدى إلى اشتعال سعره مق

 4.67جنيهات، بينما يقف السعر الرسمي في المصارف عند  6.71أسعاره في السوق السوداء، ليصل إلى أكثر من 

 جنيه للبيع. 4.62جنيه للشراء و 

  دالالت األخبار حول المالية العامة:

احتوي بعض األرقام التي تشرح توسع الحكومة  يدبجريدة العربي الجدممدوح الولي  كتبهتقرير مهم ـ 7

المصرية في االقتراض من الداخل والخارج، حتى اقترب حجم الدين العام من حجم الناتج المحلي اإلجمالي، إال 

 أن الخطورة تزداد مع تزايد معدالت نمو هذا االقتراض بالشهور األخيرة، سواء لالقتراض الخارجي أو الداخلي.
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، كان المتوسط الشهري لزيادة الدين الخارجي 4176ر الثالثين األولى من عمر نظام ما بعد يوليو فخالل الشهو

مليون دوالر، خالل شهور الربع األول من العام  882مليار و 7مليون دوالر، لكن هذا المتوسط الشهري زاد الى  774

 ضعفا. 74الحالي أي 

مليار جنيه،  48سطه الشهري خالل الشهور الثالثين األولى للنظام أما بالنسبة للدين العام الداخلي فقد كان متو

 مليار جنيه خالل الربع األول من العام الحالي أي إنه زاد بحوالي النصف. 24.1لكن هذا المتوسط الشهري زاد إلى 

هي و –وفي ضوء بيانات البنك المركزي فقد تبين صعود أرصدة االقتراض الحكومي خالل شهر مايو الماضي 

إلى أرقام غير مسبوقة بالمرة، حتى بلغت زيادة الدين الحكومي خالل شهر مايو الماضي  –آخر بيانات معلنة 

مليار  22ر1وأذون الخزانة وسندات الخزانة قد بلغت  –بخالف البنك المركزي  –وحده، من القروض المصرفية 

 كل ساعة.مليون جنيه  18مليون جنيه أي بحوالي  4622جنيه، بمتوسط يومي 

اختفاء الريال السعودي متوقع كجزء من أزمة الصرف الكلية وكنتيجة لموسم الحج ومضاربة البعض في ـ 4

 الريال وسرعان ما ستنكشف االزمة بعد قرب انتهاء موسم الحج.

استمرار االزمة المفتعلة على نسبة قانون القيمة المضافة تعكس قلق الحكومة من ردة الفعل حول األثر ـ 6

 التضخمي للضريبة إضافة إلضفاء بعض الشعبية لمجلس النواب.

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 (بوابة االخبار) مليون يورو منحة من االتحاد األوروبي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 2.4

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الممول من قبل االتحاد األوروبي نظم مشروع المساعدة الفنية للشركة 

مؤتمره السنوي وذلك في إطار التعاون بين االتحاد األوروبي والحكومة المصرية وخصص االتحاد األوروبي منحة 

 شهرًا. 42مليون يورو للمشروع والذي يستمر لمدة  4.2قدرها 

 (المصري اليوم) طوير مراكز التدريب المهنيمليون جنيه لت 27وزير الصناعة: منح بـ

أشاد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بجهود وزارة التعاون الدولي في توفير المنح الالزمة إلتمام عمليات 

مراكز تدريب مهني في مجال  2د إلى أنه تم تأهيل عدد تأهيل مراكز التدريب المهني، مشيرًا في هذا الصد

 مليون جنيه. 21السيارات بالتعاون مع هيئة المعونة الكورية، بتكلفة مالية تعدت 

http://akhbarelyom.com/news/546234
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القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 7   65 أغسطس 6102  

 

 الوطن() فندقا أغلقت أبوابها بـ"مرسى علم" لعدم وجود زبائن 46سياحة رجال األعمال: 

قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال، إن عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها بمدينة مرسى 

فندًقا وأضاف بلبع أن تلك الفنادق ُأغلقت لعدم وجود زبائن وستعود للعمل فور عودة  46علم بلغ نحو 

 الحركة السياحية.

 (الوطن) دوالرا في 41نادق شرم الشيخ بـنجوم تباع في بعض ف 7بلبع: غرف الـ

قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجميع رجال األعمال، إن القطاع السياحي يعاني "مهزلة سعرية" 

دوالًرا في اليوم، وهو أقل  41والغردقة بـ نجوم بشرم الشيخ 7حيث تباع الغرفة الفندقية ببعض فنادق الـ

 من هذا المبلغ يخصص للضرائب ورسوم الخدمة الخاصة بالعاملين. %47من تكلفتها، الفًتا إلى أنَّ 

 (الوطن) يناير 47مليار دوالر خسائر القطاع السياحي منذ ثورة  11: سياحة رجال األعمال

 2قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال، إن خسائر القطاع السياحي خالل الـ

مليار دوالر وأضاف "بلبع" أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت انحساًرا  11سنوات الماضية بلغت نحو 

 .4177شديًدا بعد ثورة يناير 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر 711ة توقع اتفاقيات بالهند بقيمة شركة مصري 72

شركة مصرية  72قال رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المصري الهندي المهندس خالد أبو المكارم" إن 

بالعاصمة نيودلهي مطلع شهر سبتمبر المقبل،  ستشارك في اجتماعات المجلس التي ستعقد بكامل التشكيل

وستوقع الشركات المصرية اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية إلقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد 

 مليون دوالر. 711على 

 السابع() مليارات دوالر 6سحر نصر تعلن االتفاق مع البنك الدولي لتمويل مشروعات بـ

مليارات  6أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم االتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 

سنوات، معلنة عن وجود  6مليار دوالر على مدار  7.7دوالر ومع البنك األفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 

 مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دوالر لمشروعات الصرف الصحي.
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 الوطن() مليار جنيه 7.6إلكترولكس العالمية تضخ استثمارات جديدة بقيمة 

ارة شركة إلكترولكس لألجهزة الرئيسية بأوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، إن قال دان آرلر رئيس مجلس إد

مليار جنيه الفترة المقبلة، ليصل إجمالي استثمارات  7.6شركته تسعى لضخ استثمارات إضافية تقدر بحوالي 

 مليارات جنيه. 2الشركة في مصر إلى نحو 

 (بوابة االخبار) ى ضرب االقتصادمصدرو الفراولة: االدعاءات األمريكية كاذبة وتهدف إل

ادعت إحدى الشركات األمريكية تدعي "تروبيكال سموثيز" بوالية فيرجينيا األمريكية أن الفراولة المصرية 

الذي نفته وزارة الزراعة  تسببت في وقوع حاالت إصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي لعدد من مواطنيها وهو األمر

 واستصالح األراضي بشدة مؤكدة أنها لم تخاطب بذلك رسميا.

 (بوابة االخبار) الرقابة على الصادرات: تصدير الفراولة ال يخضع لرقابتنا

لواء عالء عبد الكريم إن تصدير المصنعات الغذائية قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ال

بما فيها "الفراولة" ال يخضع لرقابة الهيئة إنما يتم من خالل إصدار شهادة صحية وأضاف "أنه وفقا للقانون 

حاصالت زراعية فقط قبل تصديرها، وهي: البصل والثوم والفول  7فإنه يخضع لرقابة وفحص الهيئة 

 موالح".السوداني والبطاطس وال

 (بوابة االخبار) أشهر 2مليار دوالر قيمة صادرات مصر لإلمارات خالل 7.747وزير التجارة: 

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن الصادرات المصرية إلى السوق اإلماراتي شهدت طفرة كبيرة 

مليون دوالر خالل ذات الفترة  761مليون دوالر، مقابل  747، حيث بلغت مليار و 4172األول من عام خالل النصف 

 . %774أي بنسبة زيادة قدرها  4177من عام 

 دالالت حول القطاع الخارجي:

خسائر قطاع السياحة ال تتوقف فقط علي اغالق الفنادق بل تتعداها الي تسريح العمال بل وتعثر أصحاب ـ 7

 فنادق في سداد أقساط القروض البنكية.ال

ادعاء إحدى الشركات األمريكية تدعي "تروبيكال سموثيز" بوالية فيرجينيا األمريكية أن الفراولة المصرية ـ 4

تسببت في وقوع حاالت إصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي لعدد من مواطنيها تسبب في بلبلة كبيرة ففي حين 

الح األراضي االتهام بشدة مؤكدة أنها لم تخاطب بذلك رسميا قال آخرون أن أمريكا نفت وزارة الزراعة واستص
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القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 9   65 أغسطس 6102  

 

تهدف لضرب االقتصاد المصري، بينما كان تحميل هيئة الرقابة علي الصادرات المسئولية لوزارة الصحة مع 

 مصرية برمتها.تحليل الشحنات أمر قد يدعم االتهامات ويهدد الصادرات الزراعية ال رعدم نفي األخيرة واظها

 خامسًا: القطاع الحقيقي:

 المصري اليوم() في األسواق قريبا 711بقيمة  1رئيس شعبة الذهب: طرح ذهب عيار 

لغرف التجارية، إنه قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات باالتحاد العام ل

 .72و 71و 1بعد زيادة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا شهد السوق المصري طرح ذهب أعيرة 

 بوابة االخبار() شعبة الذهب" تطالب "الضرائب" بتطبيق القيمة المضافة من المنبع

التجارية، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على  طالبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة

المنبع "مرحلة الدمغ"، مرجعين ذلك إلى صعوبة تطبيقها على كافة مراحل تداول الذهب وخشية من التهرب 

 الضريبي وضياع حصيلة الدولة من الضرائب.

 (الوطن) مة الدوالررئيس "المهن الطبية": السوق يعاني نقص شديد في األدوية بسبب أز

قال الدكتور سامي طه، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية لألدوية البيطرية، ونقيب األطباء البيطريين 

ص كثيرة في الدواء نتيجة السابق، إن ماكينات صناعة الدواء أصبحت مهددة بالتوقف، مشيًرا إلى أن هناك نواق

 من المواد الخام الداخلة في صناعة الدواء مستوردة. %11النقص في العملة الصعبة ألن 

 ()السابع صنفا لعدم توافر االعتمادات الدوالرية 7671الحق في الدواء: نقص أكثر من 

رئيس مجلس الوزراء، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن شركات األدوية تقدمت بطلب ل

صنفا من النواقص فقط،  72لتشكيل لجنة لبحث زيادة مهلة العمل شهر آخر، بعدما لم تتمكن من توفير سوى 

شركة قدمت طلبات اعتمادات دوالرية، إال أن البنك المركزي  77صنفا، مشيرا إلى و 7671واستمرار نقص أكثر من 

 لم يوفر تلك االعتمادات حتى اآلن.

 (المصري اليوم) الحد األدنى لسعر تذكرة المترو.. ولم يحدد ميعاد التطبيق جنيه 7.7

قال السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحد األدنى لسعر تذكرة مترو األنفاق الجديد 

لم يتم حتى اآلن االتفاق على موعد تطبيق السعر الجديد لتذاكر المترو وكان جنيه مؤكدا أنه  7.7سيكون 

ال »المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أعلن عن نية الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو قائاًل: 

 «.يمكن أن تظل الحكومة في تقديم خدمة مترو األنفاق بنفس األسعار
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 أصوات مصرية() بسبب ارتفاع األسعار وأزمة الدوالر %17أسعار صكوك األضحية تقفز 

قفزت أسعار صكوك األضاحي التي تبيعها مؤسسات العمل الخيري للراغبين في أداء سنة التضحية في عيد 

ووفقا لمسح أجرته أصوات مصرية رفعت جمعية  مقارنة بالعام الماضي %17األضحى المقبل بنسبة وصلت إلى 

 .%17جنيه، بزيادة  7211جنيه في العام الماضي إلى  871رسالة لألعمال الخيرية سعر صك األضحية من 

 الوطن() شعبة البقالة: وزارة التموين تبيع "األرز الكسر" في البطاقات التموينية

أكد مصطفى الضو رئيس الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تورد 

للبقالين التموينين في بعض المحافظات وعلى رأسها اإلسكندرية سلع "السكر والزيت واألرز". وكشف "الضو" 

 2.71ة في بيع "كسر األرز" ضمن سلع البطاقات التموينية بسعر عن تورط وزارة التموين والتجارية الداخلي

 جنيه يدل على فشل الوزارة في التعامل مع هذا الملف.

 رصد() ألف جنيه 47سائقو النقل يصرخون من كمائن الجيش.. اإلتاوات تصل إلى 

ثقيل من إتاوات كمائن القوات المسلحة بالطرق السريعة وغالئها يعاني سائقو وأصحاب عربات النقل ال

الفاحش، الذي يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التى تحملها العربة وأصبحت معظم الطرق السريعة 

 بمصر تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة "إصالحات في الطرق".

 (األقباط اليوم) راضي األوقاف إلنعاش االقتصادنائبة تطالب ببيع أ

النائبة البرلمانية شادية ثابت القرار الذي تم تداوله عن وزير األوقاف بامتناع الوزارة عن سداد فواتير  تانتقد

الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد وقالت شادية "إن وزارة األوقاف لو باعت عددا من قطع األراضي التي تمتلكها 

 قرض من صندوق النقد الدولي". ستنعش االقتصاد المصري كله ولن نحتاج وقتها للحصول على

 (السابع) %74.2وزير القوى العاملة: نسبة البطالة فى مصر تخطت الحدود اآلمنة ووصلت 

طبقًا آلخر إحصائية للجهاز  %74.2البطالة فى مصر وصلت إلى  قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نسبة

المركزي للمحاسبات، الفتًا إلى أن هذه النسبة تخطت الحدود اآلمنة وأضاف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 

 تىخالل حواره ببرنامج من ماسبيرو، المذاع عبر الفضائية المصرية األولى، أن الوزارة تسعى إلعادة الثقة ال

 فقدها الشباب بقطاع العمل الخاص.
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 (الوطن) الشرقاوي: نصيب الخزانة العامة من توزيعات أرباح شركات "قطاع األعمال" مليار جنيه

ة تعي أهمية القطاع باعتباره أحد قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع األعمال العام، إن القيادة السياسي

ركائز االقتصاد القومي وأحد الروافد المهمة للخزانة العامة للدولة وأضاف الشرقاوي، أنه على الرغم من تحقيق 

مليون جنيه العام الماضي طبقا آلخر قوائم مالية معلنة، إال أن نصيب الدولة من توزيعات  644القطاع خسائر 

 يه.األرباح بلغت مليار جن

 ( أصوات مصرية) مقرا للوزارات بالعاصمة اإلدارية 78شركة صينية تبدأ إنشاء 

ذكرت صحيفة األهرام القومية إن شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية وقعت اتفاق نوايا مع شركة 

مقرا للوزارات وحسب ما نشرته  78لحي الحكومي بالعاصمة اإلدارية بدءا بإنشاء صينية للبدء في تنفيذ ا

الصحيفة، فقد شهد وزير اإلسكان مصطفى مدبولي توقيع االتفاق بين أيمن إسماعيل، رئيس شركة العاصمة 

 الصينية.« CSCEC»اإلدارية للتنمية العمرانية، وشركة 

 (بوابة االخبار) الدلتا للسكرمليون جنيه سحًبا على المكشوف في  114

عن  ،4172-2-61في فحصه للقوائم المالية لشركة الدلتا للسكر حتى  ،كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

 ، 778 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 4177مقابل مليون جنيه، 114 ارتفاع نسبة السحب على المكشوف إلى

 .مليون جنيه خالل النصف األول فقط من العام المالي 272 بزيادة

  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

الغاء السعر الموحد لتذكرة المترو واستبداله بأسعار تتغير بعدد المحطات أصبح قرارا فعليا ينتظر ـ 7

 جنيه وهذا القرار سيكون له مردود شعبي واسع. 7.7ي لسعر التذكرة سيكون ندوالحد األالتنفيذ، 

تزايد نسبة السحب على المكشوف الي الضعف في شركة الدلتا للسكر يفتح الباب في البحث حول قرارات ـ 4

د وق، وعموما تتردوزير التموين حول السماح بالتصدير ثم اإلسراع باالستيراد ورغم ذلك تزايدت األسعار بالس

أنباء عن اسناد وزير التموين ألحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية، عمليات توريد السكر للوزارة 

على سبيل االحتكار وان األخير هو الذي يدفع فاتورة الفندق الذي يقيم فيه وزير التموين بعد جنيه أرباح 

 طائلة جراء هذا القرار. 

دوية من السوق نتيجة شح الدوالر وعدم تحرك الدولة تجاه االزمة يفتح الباب لتأويالت ير من األاختفاء الكثـ 6

عالن بعض رجال االعمال عن البدء بتنفيذ مجموعة من مصانع االدوية بمشاركة وزارة إقد يأتي على رأسها 
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واء، وننتظر تدبير أموال ما اإلنتاج الحربي، وبوصول مجموعة من الودائع الي مصر لم يظهر تحسن في سوق الد

 قبل دفعة الصندوق األولي ثم الدفعة ذاتها أمال في تحسن أوضاع الدواء.

تاوات ضخمة بخالف اإل وبلغت أرقامًا مبالغ التحصيل )الكارتة(كمائن الجيش علي الطرق السريعة زادت ـ 2

أسعار المنتجات ما يترتب على ذلك من تحميل هذه اإلتاوات على اسعار الفاسدة التي تفرض على السائقين و

 .(1) ، ويكون المواطن هو المتضرر األول واألخير من هذه الممارساتالمنقولة
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