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 يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين

 التالي: ، وذلك على النحو9/6136/ 13/8-6 

 أواًل: التطورات المالية:

 لالرتفاع )الشروق( الرئيسي البورصة مؤشر تدفع القيادية األسهم

 أغسطس)الشروق( تعامالت في %6 الرئيسي البورصة مؤشر ارتفاع

 (الشروق)%3.69 يقفز ومؤشرها األسبوع مستهل في جنيه مليار 6.6 تربح البورصة

 سنوات)الشروق( 31 منذ البورصة في عام مال شركة أول تداول بدء 

 التعامالت االثنين )المصري اليوم( ختام في جنيه مليار 3.6 تربح البورصة

 تامالخ حتى البورصة مؤشرات على المتباين األداء سيطرة

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=7c025502-6413-4dd4-baed-fa15329d52c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=714ad691-9239-47d1-ba87-c387f032e068
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=27823bb5-e33b-4109-b334-469036c29eb8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=27823bb5-e33b-4109-b334-469036c29eb8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=7f2ae3fe-98b3-4c36-96b8-c68fef12fd78
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1004974
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=299943
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 دالالت التطورات المالية:

يمكن القول أن هذا األسبوع هو األفضل أداًء للبورصة منذ فترات طويلة فاستمرار تحقيق مكاسب ولو طفيفة 

معظم األيام كان غالبًا، وقد يفسر هذا ظاهريا بتثبيت التصنيف االئتماني والتفاؤل بزيارتي الهند والصين 

الوفد المصري لصندوق النقد الدولي أو غير ذلك من أخبار تدفع نحو التفاؤل  وتثبيت التصنيف االئتماني وزيارة

 العام والذي ال يدعمه تغيرات اقتصادية علي المستوي الذي يحدث أي فارق.

يدي صانعي السوق( انتظارا لطرح أتعمد صنع مناخ رواج متدرج في البورصة )على إلى  ولكن يشير الخبراء

ول شركة قطاع عام منذ عشر سنوات كأسهم أأسهم شركات القطاع العام والبنوك في البورصة )يالحظ خبر طرح 

خبار عن تأسيس أبو هشيمة وحسن راتب وغيرهم شركات أفي البورصة وهي شركة موبكو ألسمدة( وتتداول 

العربية واألجنبية التي ستتكالب على هذه األصول العامة.  لألصول المالية استباقا لتدفق االستثمارات

ن يتبع ذلك تحسن في بعض المؤشرات أومن المرجح  ،والنتيجة هو حدوث رواج مالي وليس اقتصادي

حدوث هذا السيناريو يعني استغالل فقاعة مالية مؤقتة لمزيد و االقتصادية خاصة مع عودة حركة السياحة.

 النظام. ركانأمن النهب وتثبيت 

 

 ثانيًا: القطاع النقدي: 

 )الشروق(«مصر» تصنيف على «موديز» إبقاء سبب الصندوق قرض: «بايونيرز»

 والمتوسطة)الشروق( الصغيرة المشروعات تمويل برامج على تعديالت إدخال تدرس البنوك

 المصرفي)الشروق( بالقطاع عديدة تعثر بحاالت ينذر اإلنتاج وتوقف العملة نقص

 العمالة)الشروق( عدد لتقليص المبكر للمعاش تتجه البنوك

 دوالر)الشروق( مليار 61..36لـ جنبياأل االحتياطي ارتفاع: «المركزي»

 دوالر مليارات . بـ دولية سندات لطرح برنامًجا يعلن «المركزي: »مصدر

 دوالر مليارات 6 بـ مصر لتمويل بالمساهمة دول إلقناع نعمل: النقد صندوق

 للمساعدة مصر، إلى قرض صورة في أمريكي، دوالر مليار نصف نحو ين مليار 19ر1 نحو بتقديم اليابان تعهدت

 .بالجيزة" الكبير اآلثار متحف" بناء في

  الصعبة بالعملة اإلنترنت عبر الشراء في أجريكول كريدي بطاقات استخدام وقف

 أشهر. 6 واردات يكفي لما االحتياطي رصيد وصول بعد الجنيه تعويم: مصادر

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092016&id=274d3b68-67e0-45f4-85b6-1235d180ebfc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092016&id=274d3b68-67e0-45f4-85b6-1235d180ebfc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092016&id=274d3b68-67e0-45f4-85b6-1235d180ebfc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092016&id=274d3b68-67e0-45f4-85b6-1235d180ebfc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=933b9997-57fa-4a72-af19-2bac74ba307f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=d1ddab06-dc9e-4ac7-984a-9e0ea56ba47b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=a205de24-4b81-4712-bec7-c848009574d7
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1004666
http://akhbarelyom.com/news/553813
http://www.soutalomma.com/349213
http://www.soutalomma.com/349213
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67481
http://www.albawabhnews.com/2101378
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 دالالت المشهد النقدي:

األزمة االقتصادية التي تمر بها مصر باتت تهدد كل عناصر دائرة النشاط االقتصادي وليس فقط حلقات ـ 3

متد األمر لحلقة التمويل وهو القطاع المصرفي، والذي توضح أخباره ليس فقط حجم ااإلنتاج واالستهالك بل 

 لقطاع نفسه، ويمكن بيان ذلك كما يلي:وعمق أزمة االقتصاد المصري، بل أيضًا أزمة ا

 طريق عن لديها العاملين عدد تقليص تعتزم مصر، فى العاملة واالجنبية الخاصة البنوك من عددا ن)أ( أ

 وربحية نمو معدالت يقابلها وال اإلدارية المصروفات زيادة فى مالية ضغوط وطأة تحت المبكر، المعاش برامج

 ىأخر وبنوك كبير خاص وبنك الوطني وأبو ظبي الوطني الكويتي ومنها البنوك، تلك وتعتزم .السابق مثل

 نم جزءا وكانت سابقة، ظروف به قامت بما أسوة الموظفين على المبكر للمعاش برنامج طرح للبيع معروضة

 غياب إلى وأدت ،6111 في جنيه مليار 311 بنحو قدرت وتعثرات مالية خسائر عقب المصرفي اإلصالح عملية

 تقليص خطة تنفيذو .األربعين دون وأصبحت بنكا، 61 على تزيد كانت والتي البنوك، من كبير عدد وبيع ودمج

 الموظفين مخاوف وسط القرار، عليهم ينطبق لمن شروط وضع مع األضحى، عيد عقب بدأي سوف الموظفين

 .عاما .. من األقل المبكر المعاش شمل ما إذا خاصة العمل، لترك إجبارهم من

 كريدي بطاقات استخدام توالي وقف البنوك للتعامل بالبطاقات االئتمانية في الخارج وآخرها وقف )ب(

 مظهر من مظاهر األزمة. الصعبة بالعملة اإلنترنت عبر الشراء في أجريكول

مليار )للوفاء  1مليار دوالر مقارنة بقيمة سابقة  6-.اإلعالن عن استهداف بيع سندات دوالرية بقيمة من ـ 6

 مليار دوالر للحصول على الشريحة األولي من قرض الصندوق( له دالالت: 6بشرط توفير 

حول استقدام شركة صهيونية  ًايدعم ذلك نشر صحيفة االهرام المصرية خبر، توتر العالقة مع السعودية)أ( 

ء أو على األقل تأخر المليار الثاني عدم مجيإلى  ألعمال األمن في الحج وهو ما نفته السعودية، وقد يشير كذلك

سرب عن عالقات السيسي بهذه الدول. وما يؤكد عزوف من الوديعة اإلماراتية، وذلك قد يأتي في إطار ما ي  

 الدول العربية كذلك هو اعالن الصندوق مساعدة مصر في البحث عن ممولين الحتياجاتها.

بدائل لتوفير المبلغ المطلوب، وأن بديل بيع المصرف زيادة القيمة قد تعني التأكيد على عدم وجود )ب( 

وهو ما طرحته الحكومة كبديل في حال تأخر طرح -مليار دوالر  ..1-1الوطني المتحد بقيمة مستهدفة 

ن البنك لم يكن مطروحا للبيع فيما أعلن أخاصة  ،قد ألغي أو على األقل أجل –السندات في السوق الدولية 
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داخل البورصة، وقد يفسر ذلك بتأكد الحكومة من بيع السندات خاصة بعد تثبيت  طرحه من مشروعات عامة

 موديز للتصنيف االئتماني واعالنها أن حصول مصر على القرض هو السبب.

 إلى ليه هو شروط بيع هذه السندات وال يقتصر ذلك على سعر الفائدة بل يتعداه حتماإال أن ما يجب اإلشارة إ

على مصر وهو ما يدعم سيناريو التوريط بصورة أكبر خاصة بعد تدخل الصندوق في  الضمانات التي ستفرض

 صورة الجارد شخصيا إلقناع دول تقبل بتمويل مصر.

بشكل غير تسلمتها مصر قد مليار دوالر من الوديعة اإلماراتية الأن )ج( هناك بعض التقارير التي تشير إلى 

لالحتياطي  يعالن البنك المركزإسعر الصرف وهو ما دحضه  واستخدمها البنك المركزي في تثبيتمعلن، 

 رقام المنح الخارجيةأتضارب إلى  ال بمقدار الوديعة اإلماراتية المعلنة، ولكن يجب اإلشارةإالنقدي الذي لم يزد 

 مصر بقيم كبيرة وهو ما بدأت تقارير إعالمية تبرزه. إلى 

ال أنه مبلغ كبير يالحظ عليه أن هذه المبالغ كانت إحف الجديد رغم ان القرض الياباني الستكمال بناء المتـ 1

تأتي سابقا من اليابان في صورة منح خاصة للقطاع الثقافي وفي النهاية سيمثل دعم لالحتياطي النقدي 

 وزيادة في الديون الخارجية.

 

 ثالثًا: قطاع المالية العامة:

 .جنيه مليار 31.6 بـ خزانة أذون يطرح المركزي البنك، جنيه مليار ..33 بقيمة خزانة أذون تطرح المالية وزارة

إلى  طبيعي ولكن الالفت والذي يحتاجاستمرار طرح أذون الخزانة والسندات لسداد عجز الموازنة العامة أمر 

تتبعه ثم تحليله في حال االستمرار هو االرتفاع المبالغ فيه في أسعار الفائدة والتي كانت من أسبوع واحد 

لى إ على السندات التي باعتها البنوك العامة التي أخذت القرض المساند من البنك المركزي ثم قفزت % 36فقط

سبوع رغم تثبيت التصنيف االئتماني والتعامل مع البنوك المحلية التي تعج في بيع سندات لهذا األ 31%

 بالودائع.

http://www.youm7.com/story/2016/9/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%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%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2866322
http://akhbarelyom.com/news/544880
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  رابعًا: القطاع الخارجي:

 6131 منذ لمصر خارجية مساعدات دوالر مليار .613

 األفريقية السوق واردات من فقط %..1 تلبى مصر: المصريين المصدرين جمعية رئيس

   الهند في دوالر مليون 1.بـ جديدة مصرية استثمارات

 الصعيد لتنمية دوالر مليون 11. بقيمة الدولي البنك من قرض على توافق الحكومة

 دوالر مليارات 6 من أكثر بلغت .613 نهاية أجنبية استثمارات تلقت مصر: تقرير

 مليارا 91 وليس دوالر مليار 361 الحقيقية مصر واردات قيمة: اقتصادي خبير

  ٥١٠٢/٥١٠٢ المالي العام من الثالث الربع بالخارج بنهاية المصريين تحويالت إجمالي دوالر مليار 13

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

 ودائع، شكل في، 6136 أغسطس وحتى 6131 عام منذ مالية مساعدات على المصري المركزي البنك حصلـ 3

 ، جاءت على النحو التالي:دوالر مليار ..61 بقيمة

 

 البيان )دوالر( المبلغ الدولة

 خالل آخرين دوالر وملياري ،6131 خالل دوالر وملياري ،6131 عام دوالر ملياري مليارات 6 السعودية

 الماضي العام

 خالل دوالر وملياري ،6131 خالل دوالر وملياري ،6131 عام خالل دوالر مليارات 1 مليارات 1  اإلمارات

 .6136أغسطس  خالل مليار منهم 6136 العام

 دوالر وملياري ،6131 عام خالل دوالر ومليار ،6131 عامة خالل دوالر ملياري مليارات . الكويت

 .613 العام خالل

 6131عام  مليارات 1 قطر

 6131عام  مليار 6 ليبيا

 6131 عام مليون 11. تركيا

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=75af3c5a-e700-4fb2-9b83-ac4bf2a28bdb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=704c8383-420a-4e08-8741-69ef9783016b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=c5f8b295-4c49-44d3-a093-b330c3c9e6f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=c5f8b295-4c49-44d3-a093-b330c3c9e6f5
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67350
http://gate.ahram.org.eg/News/1235145.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1389118
http://www.albawabhnews.com/2101377
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 .613 نوفمبر من الفترة خالل للبنوك األجنبي النقد لتوفير عطاءات طرح المركزي البنك فإن التقرير، وبحسب

 دوالر، مليار 68.. نحو االستثنائية العطاءات قيمة تبلغ حيث دوالر، مليار 9.13 بقيمة ،6136 يونيو وحتى

 .دوالر مليار 1.36 بقيمة دورية وعطاءات

 بما الواردت االفريقية بالمقارنة حجم من %.13 سوى تمثل ال األفريقية للسوق المصرية الصادرات حجمـ 6

 دوالر، ملياري لها المصرية الصادرات تتعدى ال فيما دوالر، مليار 161بـ ت قدر واردات بقيمة الدول تلك تستهلكه

جديدة في حال تحسن اإلنتاج  تصديرية أهمية السوق االفريقية في اطار البحث عن اسواق إلى هذا يشير

 .وافتتاح المصانع المعطلة

 داستيرا حجم إن واالستراتيجية، االقتصادية للدراسات القاهرة مركز مدير السيد عبد المنعم الدكتور قالـ 1

 حجم بلوغ مصر بإعالن ذلك على مستشهداً  دوالر، مليار 91 وليس دوالر، مليار 361 بنحو يقدر الحقيقي مصر

 .دوالر مليار 61 نحو يبلغ لمصر صادراتها قيمة أن الصين إعالن حين في دوالر، مليار 31 الصين وارداتها من

خروج أي كمية من الدوالرات في شكل استثمار أجنبي للهند في ظل أزمة الدوالر في مصر عليه عالمات ـ 1

 د االستثمار في مصر.استفهام خاصة ان كل ما تم اإلعالن عنه أن أحد الشركات الهندية تو

 

 خامسًا: القطاع الحقيقي:

 اإلقبال)الشروق( في انخفاض %1.و.. الفجالة بسوق %11 المدرسية األدوات أسعار ارتفاع

 «السريحة»لـ األسطوانات بيع تفضل والمستودعات.. البوتاجاز «أنابيب» في حادة أزمة

 السويس)الشروق( لموانئ بوتاجاز طن 6.11 وصول

 األضحى )المصري اليوم( عيد قبل البوتاجاز أزمة انتهاء: «التموين»بــ مصدر

 النقص أزمة لحل البترولية المواد ضخ معدالت زيادة: عرفات حسام

  المصرية المحافظات تضرب وقود أزمة بوادر

 ائتمانية)الشروق( تسهيالت على للحصول األهلي البنك مع تتفاوض التموينية السلع هيئة

 بنوك أى من اقتراضا يطلب لم سيماف مصنع: «للتصنيع العربية»

 بالدوالر)الشروق( اإلنتاج مستلزمات توريد التجار اشتراط بسبب األغذية بمصانع أزمة

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=482bba93-c4b3-451c-b64c-300852b18320
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=482bba93-c4b3-451c-b64c-300852b18320
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31082016&id=482bba93-c4b3-451c-b64c-300852b18320
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092016&id=5bdf4631-3431-48c2-a430-1559c87a9acd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=7e130472-6459-4b63-a8b7-76bd9bc8479e
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1004927
https://www.albawabhnews.com/2094835
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 فيربتو «المركزى» تطالب األدوية شركات..للمصانع الخسائر نزيف ووقف بالصيدليات األدوية نقص أزمة لحل

 اإلنتاج)الشروق( واستمرار الخامات الستيراد الدوالر

 للكيلو جنيهات . بسعر بالمجمعات يوميا سكر طن 311 تضخ «التموين»

 (االهرام بوابة) للطن دوالر 1..193 بـ خام سكر طن ألف 1. تشتري مصر

  للطن دوالرات 1 الحكومة على يزيد القمح سعر. اإلرجوت حظر بعد

 أشهر ستة من أكثر األطفال لبن دعم إلغاء

 

 :دية حول القطاع الحقيقيدالالت اقتصا

محاولة اقتراض هيئة السلع التموينية من البنك األهلي خمسة مليارات جنيه لسداد ديونها هو التفاف ـ 3

وتوريط للهيئات الحكومية في القروض ولكن االزمة تعصف بالجميع ونفي الهيئة العربية للتصنيع بحث 

 ن يفسر في ذات اإلطار.أسيماف عن قرض يمكن 

 السكر يمكن التعرض لحلقاتها كما يلي:أزمة  -3

 ومنها- مصانعها بكل الغذائية للصناعات القابضة الشركة تبعية بنقل قرارا محلب ابراهيم أصدر 

 .الصناعة لوزارة تابعة التموين بعد أن كانت وزارة الى -الحكومية  السكر شركات طبعا

 التموين وزارة الى التجارة وزارة من" يةاالستهالك المجمعات" بالحاق اخر قرار محلب ابراهيم أصدر 

 التموين )سواء في المجمعات أو عند  منظومة ضمن المستورد السكر يكون بان قرار حنفي خالد أصدر

 .6 بخالف) جنيها 1..1 المستورد السعر وسعر جنيها .3.. المصري السكر سعر التاجر التمويني( وحدد

مصري ال السكر في كبير ركود فحدث المستورد لشراء السكر الناسدفع  مما(. التمويني التاجر ربح قرش

 . طن مليون 6.1 البالغ مصر انتاج نصف وهو طن مليون 3.6 الى الراكد المخزون وصل حتى

 السماح واحدة، وتم سنة في سنويا طن ألف 3811 الى سنويا طن ألف 611 من السكر استيراد حجم زاد 

 ذلك مصر كل فى للسكر الوحيد المستورد كان، والمخازن في راكد طن مليون 3.6 وجود رغم باالستيراد

 السكر اغراق من التموين وزير الى المصرية الشركات شكت، و(وكالكس شركة) الوكيل احمد هو الوقت

 طن كل على هجني 111 أدني بحد %61 هقدر اغراق رسم فرض 6136 بريلفي أ 61 فقرر في المستورد

 اتفاقية بسبب قانونيا غير القانون هذا يجعل مما محددة مده قرارهال يتضمن ولم) مستورد سكر

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=07cf4fcf-442d-43d2-b139-0271982f7f53
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04092016&id=07cf4fcf-442d-43d2-b139-0271982f7f53
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05092016&id=64e7aec2-cda3-4b2e-aa35-8be63543f4aa
http://gate.ahram.org.eg/News/1234568.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1234568.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/67343
http://www.egyrep.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85
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 لوزارة بشيكات ودفعتها فرضها وقت االغراق رسوم دفع فى وكالكس شركة تمانع لمو (.الجات

 ضمنيت ال القرار نوتم الحكم لصالحها أل االغراق رسوم لرفع قضية "وكالكس" شركة فعتثم ر. التموين

 بعد كسبها للشركة بردها قامت بل البنك من شيك أي بصرف التموين وزارة تقم ولم. محددة مده

 !االغراق قضية

 على هجني اتمليار 6 البنوك من سحبت نهاأ لدرجة فلستأ كانت قد المصرية المنتجة للسكر الشركات 

 الوزير الن بيعه تستطيع ال ولكنها ه،جني اتمليار 6.38 بقيمة يقدر سكر مخازنها في نأ مع المكشوف

 .المستورد السكر سعر من أغلى المصري السكر لبيع اجباري سعر حدد

 المعروض في تراجع وسط شهر، من أقل في مرات 1 مصر في السكر أسعار ارتفعت 6136 يوليو أواخر في 

 نجيبلمجموعات  التابعة" النيل" شركتي تصدير إلى حكومي مسؤول أرجعه الذي األمر باألسواق،

 للخارج. كبيرة كميات السعودية،" صافوال"و ساويرس،

  أحدثت وبالتالي طن، ألف 111 تتجاوز تصديرها تم التي الكميات مصادر في وزارة التموين أنأعلنت 

 نتوكا.  باالستيراد )تبرير االستيراد( تعويضها إلى التموين وزارة وستضطر المصري، السوق في أزمة

 فقط، للطن جنيه 911 بقيمة السكر صادرات على رسومًا 6136 أيار/مايو في فرضت قد الحكومة

 .(1)6136 لنهاية الجمركية الرسوم من الخام السكر مستوردي وإعفاء

 

 سادسا: اخري:

  البلد اقتصاد «شلت» البوليسية اإلجراءات: «اليوم المصري»لـ حوار فى ساويرس نجيب

التنمية حرية حيث تنطلق الطاقات واالبداع واالبتكار في ظل مناخ الحرية، وبالتالي فان أي حديث عن نجاح 

ة حرياقتصادي في ظل مناخ قمعي بوليسي هو حديث تضليلي سرعان ما يكتشف زيفه، مع التأكيد علي أن ال

 .الزمة للتنمية وليست رفاهية

 

 

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

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1004491

