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 تمهيد

 28-21/21 خالل الفترة ما بين ودالالت هذا التطوريتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري  

 ، وذلك على النحو التالي:1122/ 21/

 أهم التطورات االقتصادية:

  :ةالماليالتطورات أواًل: 

 مليار جنيه في أسبوع 2.1البورصة تربح  -2

 مليار جنيه فى نهاية تعامالتها 22البورصة تربح  -1

 مليون جنيه.. وأداء متباين لمؤشراتها في ختام التعامالت 811البورصة تخسر  -1

 بمؤشرات البورصة فى ختام التعامالت بسبب مبيعات المصريين جماعيتراجع  -4

 مليار جنيه وسط عمليات لجنى األرباح 2.2البورصة تخسر  -5

 مليار جنيه 5.5البورصة تواصل جني األرباح وتخسر   -2

 مليار جنيه 1.2هبوط جماعي للبورصة ورأسمالها يخسر  -5

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102016&id=017356a2-5e53-4c33-a90f-58bc57bbac05
http://www.soutalomma.com/382873
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1023446
http://www.youm7.com/story/2016/10/16/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/2924472
http://www.elshabab.org/?p=50668
http://www.ahram.org.eg/News/192057/5/556466/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=305863
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 دالالت التطورات المالية:

اض االنخفوارجع الخبراء بأكبر وتيرة في أربعة أشهر، والثالثاء هبطت البورصة المصرية خالل تعامالت االثنين 

تزايد المخاوف بشأن استعداد الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه وهو ما يشترطه صندوق النقد الي نتيجة ك

إن تأخر الحكومة في تخفيض قيمة الجنيه آخرون وقال  مليار دوالر 21الدولي لكي تحصل مصر على قرض بقيمة 

موجة بيع من جانب المؤسسات، كما أنه يزيد من المخاوف بشأن حدوث مخاطر عند التنفيذ من أجل أدى إلى 

 .ات صندوق النقد للحصول على القرضتلبية متطلب

ورغم أن هذا التحليل يبدو مقنعا للوهلة األولي ولكن األرباح طيلة األسبوعين الماضيين حدثت مع اعالن عن 

التي قاربت العشرة مليارات كبيرًا، وقد نية تخفيض الجنيه وتأخر قرض الصندوق مما يجعل حجم الخسارة 

لفقاعة الذي تحدث عنه تقرير سابق( يكون لهشاشة السوق والتسرع في جني األرباح )خروجا على سياق بناء ا

 قفي هذا االنخفاض ولكن المرجح ان تردد الدولة وتأجيلها لفرض بقية شروط الصندوق هو ما عم ادور

 التأكد فكانت الخسائر. ماإلحساس بعد

 عموما نري في البورصة اآلن حجم تداوالت وارباح وخسائر لم تكن موجودة في األشهر السابقة

 انتظار طرح الشركات والبنوك العامة.تأثير  وهذا الزخم تحت

 

  النقدي:القطاع  ثانيًا:

 مليون دوالر لحل أزمة نقص أدوية الدم 21"الصحة" تخاطب "المركزى" لتوفير  -2

 الل العام المالي الماضيمليار دوالر زيادة في الدين الخارجي خ 5.5المركزي:  -1

 «النقد»تأجيل السندات الدولية لحين إقرار قرض  -1

  مليار دوالر بعد سداد رخص المحمول 11.2يصل لـ المركزيالبنك  احتياطي -4

 في البنك العربي األفريقي سيتي جروب يدير بيع حصة مصر -5

 لدعم االحتياطي« ذهب الخزانة العامة»يطلب شراء « المركزي» -2

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5/2917958
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68721
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1025003
http://www.youm7.com/story/2016/10/17/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%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%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%8020-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF/2925362
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=305392
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1023723
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 دالالت المشهد النقدي:

كن مرة، ويمملتبسًا بعد تأجيل المركزي لتخفيض قيمة الجنيه ألكثر من صبح المشهد النقدي في مصر أ -2

 ما يلي:المشهد ان نالحظ في ذلك 

االحتياطي ظر عن سبب عدم اإلعالن عن وصولها فقد دعمت وديعة السعودية بالفعل وبغض النوصلت  -

 مليار دوالر بعد سداد رخص المحمول. 11.2الذي بلغ 

رض، أخذًا في الق أعلن آالن جارفيس انه ليس من الضروري بيع مصر للسندات الدوالرية قبل الحصول على -

االعتبار ان الموعد المحدد للطرح هو النصف الثاني من شهر أكتوبر فبالتالي التأخير قد يكون كما أعلن مراعاة 

 إلعالنلتراجع األهمية الزمنية طبقا سعر الفائدة أو  علىلتأثير االنتخابات األمريكية للطرح السعودي أو 

 .وان تأخر لبداية نوفيمبر جارفيس وفي كل األحوال الطرح في الطريق

الستة مليارات التي اشترطها الوديعتين اإلماراتية والسعودية باإلضافة الي السندات الدوالرية تكفي شرط  -

 شريحة القرض األولي. علىالصندوق للحصول 

السلطة علي  متي وكيف تقدمشرطي خفض الدعم وسعر العملة اذًا هما سبب تأخر القرض ويبقي التساؤل  -

 ن اإلجراءين؟هذي

شيوع تصور ان السلطة وراء تعظيمها والتوصية بتسليط وبغض النظر عن  :غالبة()ثورة ال 22/22سيناريو  -

 -اليومهذا بعد فشل  حتىالمتوقع ان تنتظر السلطة اال ان حالة الخوف من احداثها، وإظهار عليها األضواء 

تستطيع تسريع اتخاذ وبذلك  ،ضبط األوضاع علىبلورة قدرة النظام وإظهار ضعف المعارضة و  -كما تتوقع

جرائات له من خالل التلميح بإ حاولت وسائل اإلعالم التمهيدوهو ما  إجراءات خفض الدعم وخصخصة الشركات

 اقتصادية قاسية في الفترة المقبلة.

قيمة الجنيه أما عن تعويم سعر العملة فمن المتوقع أن يكون تعويمًا مدارًا، تبدأ فيه السلطة بخفض  -

منها في تخفيف وطأة التضخم المتوقع، ثم بعد فترة تقدم على  كمرحلة أولي ظناً  %11-25بنسبة في حدود 

قد يفشل الخطة  -ل حدوثهافي ح -هذا السيناريوادل معه السعرين الرسمي والموازي، تخفيض آخر يتع

كما أن  السوقي،الحقيقية لالستقرار  البداية تعادل السعرين الرسمي والموازي هواإلصالحية برمتها حيث 

  مراحل يضر االستقرار االجتماعي وان قمعته السلطة. علىتوالي رفع األسعار 
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، أو صالحيةالصعبة على دفعة واحدة هو الطريق نحو نجاح الخطة اال تاذًا يمكن القول ان اتخاذ القرارا -

 وقد يعوقه.بعبارة أخري فان كل تأجيل أو تجزئة يضر بالهدف األساسي 

بنك القاهرة في مارس  ةخصخصعن من البنك العربي االفريقي تزامن مع اإلعالن  %41اإلعالن عن بيع  -1

ولكن الغريب هو البدء في تلقي عروض المصرف الوطني المتحد الذي وضعت السلطة بيعه كاحتياطي  ،الماضي

ع غرض البيوهو ما يشير الى ان  ،رات دوالرلتأخر طرح السندات الدوالرية خاصة في ظل الوفاء بشرط الستة مليا

قد تتضح مع الوقت وان كان التربح هو السمة الرئيسية لبرنامج  اخرى أغراض ىيتعدي شرط الصندوق ال

 الخصخصة.

خارج الصندوق هو الوصف الالئق بشراء البنك المركزي لذهب الخزانة العامة بالعملة   -السيء -التفكير -1

ودعه خزينة البنك المركزي فيتضخم احتياطي النقد األجنبي بدون أية تكاليف أو المحلية التي يطبعها لي

 .قروض. ويبقي السؤال ماذا سيتبقى لألجيال القادمة

 

  : قطاع المالية العامة:لثًاثا

 مليار جنيه 22.5"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة  -2

 مليار جنيه سندات خزانة  1وزارة المالية تطرح  -1

  دالالت األخبار حول المالية العامة:

 عمليات طرح عادية هذا االسبوع

 

  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 "رويترز": مصر تسلمت وديعة بملياري دوالر من السعودية الشهر الماضيرئيس الوزراء لـ  -2

  وال توجد أزمة حاليا في تدبير االحتياجات %41أرامكو كانت تمد مصر ب:البترول  -1

 مليار دوالر 1.58وزير البترول: ارتفاع مستحقات الشركاء األجانب إلى  -1

 مليون يورو منح مع االتحاد األوروبي للتنمية االقتصادية 211التعاون الدولي:  -4

 التجاريانخفاضا فى عجز الميزان  21% -5

https://www.albawabhnews.com/2157170
https://innfrad.com/News/20/401798/%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-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/1266719.aspx
http://akhbarelyom.com/news/572069
http://www.elwatannews.com/news/details/1489778
http://akhbarelyom.com/news/571665
http://www.ahram.org.eg/News/192052/5/555650/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89
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 في يوليو %15اخبار مصر نقص الدوالر يهبط بواردات السيارات  -2

 زيادة حركة السفر بين مصر واليمن إلى خمس رحالت أسبوعية -5

 مليون يورو سنويا 1.1فنادق بالغردقة لشركة ألمانية مقابل  1أوراسكوم تؤجر   -8

 «وديعة الرسوم»ي ممثلي الخطوط المالحية لمناقشة مميش يلتق -2

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

 قد يكون نجاحا ولكن توجد العوامل التي يجب مناقشتها ومنها: %21تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة  -2

 التراجع في العجز عن شهر واحد بما ال يستبعد العوامل الموسمية للصادرات والواردات. -

 %11.2الكبرى في تزايد الصادرات كانت لزيادة صادرات البترول بنسبة النسبة  -

وال لسياسة ترشيدية من جانب ال يرجع إلحالل الناتج المحلي محلها  % 5.1نخفاض قيمة الواردات بنسبة ا -

شح الدوالر امام المستوردين )مثال لو توافر الدوالر الستوردت مصر أدوية تسد الي في األساس الدولة وانما ترجع 

بة بالنس)المرنة( ارات يوليس غريبا أن تتراجع واردات السوبالتالي لم تكن هذه النسبة لتحدث، العجز الحالي( 

  %15لواردات بنسبة الكلي لنخفاض الالكبرى من ا

بعض السلع لن يعادل سعر السلع المستوردة مع  علىمركية حظر بعض الواردات وزيادة التعريفة الج -

 المحلي وتمكينه منسيادة االحتكار للمنتج مزيد من نظيرتها المحلية مع انخفاض قيمة الجنيه وذلك يعني 

منع االستيراد بالوسائل الكمية وغير الكمية في مصر كانت ذات نتائج  وتجارب، والجودةالسعر  فيالتحكم 

 التنافسية. علىوقدرته المستقبلية  اإلنتاج المحلي ودةكارثية علي ج

صري وهو من الشعب الم %11سيقلل من الرفاهة التي يتمتع بها على األقل منع االستيراد بزيادة التعريفة  -

 ما قد يولد حالة من السخط داخل هذه الطبقة.

ال يعني مطلقًا التحليل السابق الدعوة لعدم استخدام أدوات السياسة التجارية للمساعدة في عالج عجز  -

بيات بعض السياسات وانما يلفت وال يقف عند حدود التنبيه علي بعض سل)ترشيد الواردات( الميزان التجاري 

زيادة  - فمثاًلتحقيق الهدف جري م التي تصب كلها فيأن ترشيد الواردات هدف له العديد من اإلجراءات  الى

 تدعيم دور –تشجيع اإلنتاج المحلي لهذه السلع  -التعريفة الجمركية علي بعض السلع المنتقاة بعناية 

http://mdeena.com/egypt/117753/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-35-%E2%80%8F-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%C2%A0.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1267072.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68861
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102016&id=33e06c4a-0189-4e51-837c-99bbd989df77
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وإعالن  –تدعيم جهاز وقانون منع الممارسات االحتكارية  -لجودة علي هذا اإلنتاج المحلي أجهزة الرقابة علي ا

لعمل علي خلق مناخ اجتماعي كل ذلك اقبل و -ع من الرسوم الجمركية السلآجال محددة بدقة لتحرير تلك 

 لمواطن شريك في صنع السياسة وتطبيقها بما يدعم فرص النجاح.يصبح فيه ا

 

أخري خارج  سيئةفكرة  -فكرة جمع ايرادات قناة السويس لثالث سنوات مقدما علي شكل وديعة -1

كيف سيتم تحديد سعر المستقبلي لعبور السفن في القناة لكي  تثير العديد من األسئلة من أهمها  -الصندوق

تقبضه مصر مقدما، فاذا تم تحديد السعر وفق المعطيات الحالية وانكماش حركة التجارة العالمية وانخفاض 

 ة التجارة الدولية فيكأسعار البترول فذلك يعني تحديد سعر منخفض للغاية ال يعبر عن أي امل في تحسن حر

ي اتفقت فيه الدول األعضاء في منظمة تلقصير وارتفاع أسعار البترول خاصة بعد اجتماع الجزائر الاالجل ا

  دوالرا للبرميل. 21أوبك علي خفض اإلنتاج مما سيساعد علي رفع األسعار قريبا الي نحو 

ر ت في شهخفضفالنكماش حركة التجارة العالمية  تهيئة قناة السويس كانت استجابأن  ومن الجدير بالذكر

وكذلك تخفيض رسوم عبور ناقالت البترول بين  %45رسوم عبور ناقالت البترول الفارغة بنسبة  1122 ويولي

ثم قامت هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم العبور التي يتم منحها ، %45أمريكا والخليج العربي بنسبة 

قصى من دون توقف في أي موان  أثناء لسفن الرحالت الطويلة، التي تنطلق من شمال أميركا إلى الشرق األ

 .%25الرحلة. بنسبة 

 

للشعب المصري ما هو الحافز الذي ستقدمه لشركات  السويس قناةهيئة  عليه أن تجيبب جوالسؤال الذي ي

وهو ما ، أخري %1بنسبة  ت مقدما وهل ستخفض المنخفض أساساع ثمن ثالث سنوافالمالحة الدولية حتى تد

 تفريط في مقدرات البالد.المتعمد للمال العام والدار الهاتحت بند  يمكن ان يندرج

وجود توقعات  علىاال انه داللة  -رغم ضعف القيمة االيجارية -ايجار الشركة األلمانية للفنادق الثالثة  -1

 خاصة األلمانية.عودة السياحة ب
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  القطاع الحقيقي:خامسًا: 

 عامال 112112تقلص عمال قطاع األعمال منذ اندالع ثورة يناير إلى  -2

 مليون طن فائض إنتاج األرز المصري والحكومة تتجه الستيراده 1.2تقرير أمريكي يتحدث عن  -1

 ارتفاع أسعار السلع المستوردة سبب زيادة معدالت التضخم«: اإلحصاء» -1

 مليون جنيه سنويا 151.. والخسائر %511وزير النقل: تذكرة المترو مدعومة بـ -4

 رئيس شعبة المستوردين: نواجه مؤامرة اقتصادية والسكر يهرب لدول مجاورة -5

  جنيهات 2تبيعه بـاستمرار أزمة السكر في البحيرة.. ومحالت "الشعب يأمر"  -2

 "الغرف السياحية": قرار مقاطعة العمرة ملزم لجميع الشركات -5

 ريال 1111"غرفة شركات السياحة": وقف تنظيم رحالت العمرة لحين حسم إضافة الـ -8

 جنيًها زيادة في سعر طن الحديد 851 -2

 شركة 81مليون جنيه لـ 552.5مؤشر ربحية قطاع األعمال يبلغ  -21

  مليارات جنيه 21مليار دوالر و 2.2نجاح وزارة االتصاالت فى اتمام صفقة الجيل الرابع بقيمة  -22

 من رخصة الجيل الرابع بالدوالر %51جهاز االتصاالت : -21

 

  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

، 1122مليون طن في  5.2أن إنتاج األرز المصري يقدر بنحو أرز رغم  مليون طن2.1 دتسعي مصر الستيرا -2

أي ان هناك فائضا يقدر بحوالي مليون طن، ورفض  مليون طن 1.2مقابل االستهالك السنوي البالغ نحو 

في حين  جنيه مصري للطن منخفض جدا 1411متعللين بأن السعر الحكومي البالغ المزارعين التوريد للدولة 

 .ج1211يبلغ سعره الحالي في السوق 

 حلية وتسبب في نقص المعروض بمنافذ البيع المحلية في األسابيع الماضية.وأدى ذلك إلى ارتفاع األسعار الم

لى أمل أن يطرحوه للبيع المناقصة قد تكون مناورة لتحذير المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون عورغم ان 

 العملة األجنبية. علىوالدولة ومزيد من الضغط  المزارعيناال انها تعكس مناخ عدم الثقة بين  في السوق

http://www.elwehda.com/Al-Wtn-Al-Rby/844220/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85---%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-229031-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7
https://medium.com/thenewkhalij/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-b57d8daabe89#.8ev79ygl1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102016&id=988fab55-8249-4ded-a90c-88a81c4bc941
http://www.youm7.com/story/2016/10/12/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80700-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-350-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/2919595
http://www.youm7.com/story/2016/10/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9/2918130
http://www.elwatannews.com/news/details/1501436
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1284315-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
http://m.parlmany.com/News/4/130162/-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/573815
https://www.albawabhnews.com/2160763
http://www.ahram.org.eg/News/192056/5/556297/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192053/5/555825/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.aspx
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باختفائه فلم  "الشعب يؤمر"ارتباك حكومي تام في التعامل مع أزمة السكر الذي قوض تقريبا مبادرة  -1

التصرف نتيجة التشبث الحكومي باحتياطي البنك  على، وقد يكون عدم القدرة المتوقعالصدى  المبادرة تحدث

انهاء موضوع  علىمة لالستمرار في ظل عقد العزم قرض الصندوق وهو ما يرشح األز علىالحصول  حتىالمركزي 

 عنها وزير المالية. أعلنالقرض في خالل الفترة من اسبوع ألسبوعين التي 

مليون جنيه سنويا كل هذا اللغط والبحث في رفع سعر التذكرة في  151هل تستحق خسائر المترو البالغة  -1

ان  وهو ما يشير ربما الىوعدد ركاب يتجاوز أربعة ماليين يوميا،  همليار جني 111ظل عجز موازنة سيتجاوز 

 تكون شروط الصندوق خلف الموضوع.

 2,2مليون جنيه بما يعادل  552شركة ارباحهم جميعا العام الماضي  81عدد شركات قطاع االعمال العام  -4

 وهو رقم متواضع مقارنة بحجم هذه الشركاتمليون جنيه لكل شركة في المتوسط 

ولكن هذا الرسم ريال طال العديد من الدول  1111التذمر من فرض السعودية لرسون تأشيرة العمرة بمبلغ  -5

 أكثر خصوصية في مصر من نواحي هي:

 .يجعل هذا المبلغ مبالغًا فيه جداانخفاض قيمة الجنيه س -

 مليون عامل مصري في السعودية ستغدو أكثر صعوبة. 1الزيارات العائلية ألكثر من  -

 خالف السياسي المصري السعودي.ال -

 1قدره رئيس غرفة السياحة بحوالي  وهو ما عدد كبير من المواطنين يرتبط دخلهم بسياحة العمرة والحج -

 شركة سياحة. 81مليون مواطن و

من الثمن بالدوالر تظهر قيمته  %51ما وصفته الدولة بالنجاح في بيع رخصة الجيل الرابع وتحصيل  -2

 :مقارنته بالخبر التاليقيقية عند الح

( BTK" التي نظمتها سلطة تكنولوجيا المعلومات التركية )4.5Gرست مناقصة إنشاء شبكة اتصاالت من طراز "

مليار يورو من مشغلي الهواتف المحمولة. ويزيد هذا الرقم على الحد األدنى  1.15في أنقرة برقم قياسي بلغ 

مليون يورو. ومن المتوقع أن  211كما يفوق المبلغ المتوقع بمقدار مليار يورو،  2.12لتقديم العروض بمقدار 

 (وكالة ترك برس) مليار دوالر، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة. 1.22تكسب الحكومة ما مجموعه 

 

http://www.turkpress.co/node/12324
http://www.turkpress.co/node/12324
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 : أخريسادسا

 (سوق األعضاء البشرية في مصر)

مرار وضع التأزم في شئون لمواجهة غالء المرحلة مع استو قتصاديةاإلزمة التداعيات االجتماعية لألن مظاهر م

 هو بيع األعضاء البشرية.قد يكون شعار المرحلة الحالية لفقراء مصر  حياتهم،

مؤخرًا كشف تقرير عن منظمة " كوفس" األمريكية المعنية بمكافحة اإلتجار باألعضاء البشرية أن مصر احتلت 

حتى بات يطلق عليها اسم "برازيل الشرق الترتيب الثالث بعد الهند والبرازيل في تجارة األعضاء البشرية، 

 .األوسط"

ألف  11 "الكبد"ألف دوالر و 25 "الكلية" شرية االتي:ت اسعار األعضاء البوفقا للتقرير بلغووبحسب المؤشرات 

ألف دوالر، وأكد التقرير أن عدد العمليات التي يتم فيها نقل  15 "البنكرياس"ألف دوالر و 11 "الرئة"دوالر و

يالحظ ان هذه المبالغ تدفع للسمسار وليس المتبرع ) آالف عملية. 5األعضاء البشرية بمصر سنويا تصل إلى 

 .فة التحاليل واألطباء والمستشفى(لة الي تكباإلضاف

ويقول مراقبون إن الفقر واالنفالت األمني في البالد، باإلضافة إلى ضعف القوانين المنظمة للتبرع باألعضاء 

البشرية، سمح لعصابات منظمة في استغالل ثغرات كثيرة في القوانين وإظهار التجارة في األعضاء، وكأنها 

 مادي.تبرع دون مقابل 

عن سبب انتشار تجارة األعضاء البشرية، ارجعت األمر إلى حالة  1121وفى دراسة أجرتها جامعة اإلسكندرية عام 

الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري إضافة إلى نقص التشريعات القانونية التي تجرم هذه التجارة، 

من المتبرعين  % 51ور في حاالتهم الصحية بينما من المتبرعين بأعضائهم يعانون من تده % 58مؤكدة أن 

 بأعضائهم يعانون ضعف شديد في قدراتهم على ادائهم الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا.
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، إلى تقدم بعض الدول العربية 1125وأشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية عن االتجار بالبشر لعام 

لظاهرة، فيما تراجعت جهود دول أخرى، من بينها مصر، ووصف التقرير في محاربة هذه ا -مثل السعودية-

 .عالميا"األسوأ" ه الجرائم بأنها الجهود التي تبذلها مصر لمحاربة هذ

لمصرية بالذعر كما انتشرت ظاهرة خطف األطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم البشرية، األمر الذي أصاب األسر ا

، أن 1125در عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة نهاية عام وأكد تقرير صا ،في الشهور األخيرة

حالة اختطاف أطفال في أربعة أشهر، خاصة  41ظاهرة اختطاف األطفال تزايدت في الشهور األخيرة، حيث رصد 

 من المناطق الريفية الفقيرة.

وفي  1125الل الربع األول من ألطفال خحالة خطف واتجار با 215كما رصد المجلس القومي لألمومة والطفولة 

بعض الحاالت، يتم تزويج الفتيات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب، وبعد إتمام الزواج والسفر إلى 

وفي حاالت أخرى، ر، ليقها وإعادتها إلى مصالخليج، يتم إجبار الفتاة على التبرع بكليتها، وعقب ذلك يتم تط

إلكراه أو عن طريق الخطف والقتل، خاصة للضحايا الذين ال يجدون من يسأل يتم انتزاع األعضاء من الفقراء با

 عنهم، مثل المتسولين والباعة الجائلين وأطفال الشوارع.


