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

 ، وذلك على النحو التالي:6112/ 11/ 19/11-62

 أهم التطورات االقتصادية:

  :ةالماليالتطورات أواًل: 

 ختام التعامالت فيمليار جنيه  8.4 البورصة تخسر -1

 مليارات جنيه بختام تعامالت اليوم 3البورصة تواصل تراجعها وتخسر  -6

 مليار جنيه في أسبوع 11.9البورصة تخسر  -3

 مليار جنيه خسائر البورصة في مستهل تعامالت األسبوع -4

 مليار جنيه.. وتراجع جماعي لمؤشراتها في ختام التعامالت 6.4البورصة تخسر  -5

 لمؤشراتها جماعيالبورصة تغلق على ارتفاع  -2

 

http://akhbarelyom.com/news/575902
http://akhbarelyom.com/news/575902
http://akhbarelyom.com/news/575902
https://www.albawabhnews.com/2167877
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=a04972d2-f441-460d-aeba-fda924cf5c0c
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1294958-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029425
http://gate.ahram.org.eg/News/1271462.aspx
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 ة:دالالت التطورات المالي

خسائر كبير منيت بها البورصة المصرية خالل األسبوع وتخطي ذلك كل الحدود التي يمكن وصفها بجني أرباح 

ازمة  واستمراراالقتصادي وتأخر قرض الصندوق الي خسائر كبيرة قد يبررها ضبابية الموقف الفترة السابقة 

والرسائل السلبية التي أرسلتها إشارة واغالق بعض المصانع نتيجة االزمة، السكر ومداهمة االمن للشركات 

التسعير االجباري الذي تم التراجع عنها، إضافة الي تشكيل مجلس االستثمار وضمه لوزيري الداخلية والدفاع 

د التي كل ذلك قد يفسر هذا التراجع الحاد في المؤشر رغم حالة الصعو ،وغيرها 11/11وكذلك ترقب احداث 

 ما خفتت تحت وطأة المخاوف السابقة.قوية ولكن سرعان  بدأت

اتفاق مع الصين  التوصل الى رحلة اخري من الصعود بعد اعالنحدث في نهاية األسبوع مورغم ذلك فقد 

 بشأن القرض واقتراب اإلعالن عن قانون االستثمار الجديد.

 

  النقدي:القطاع  ثانيًا:

 مسؤول: أمريكا تعمل مع مجموعة السبع لتمويل برنامج صندوق النقد لمصر -1

 وتحرير سعر الجنيه« البترول»لن يتم إال بخفض دعم « قرض النقد»ى مصادر: الحصول عل -6

 العام رئيس بنك مصر: أزمة الدوالر ستنتهي قبل نهاية -3

 صندوق النقد الدولي خالل شهرين شريف إسماعيل: توقيع االتفاق مع -4

 مليون يورو مع االستثمار األوروبي 511البنك األهلي يوقع عقد قرض بـ  -5

 

 دالالت المشهد النقدي:

 شرط الستة مليارات دوالر:السيناريو المتوقع بعد استكمال  -1

 ل القرض من الصين ومن المرجح خضوع النظام لكافة االشتراطات الصينية سواء المعلنة من قبل ااستكم

 تىح)شراء بضائع صينية بنفس القيمة وسداد كامل المبلغ باإلضافة الي الفوائد التي لم يعلن عنها 

ظهور اقطاع الصين لمساحات واسعة من متوقع ن كان من الولم تتضح الصورة الكاملة للقرض وااآلن( 

سعيد، باإلضافة الي اتفاقات تجارية شرق بورمشروع المنطقة الصناعية الروسية في غرار  علىاألراضي 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/68936
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=3a85f18d-95c3-4916-9c92-eb3952b2fa26
http://akhbarelyom.com/news/577923
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69148
http://www.ahram.org.eg/News/192064/5/557574/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7.aspx
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) قد يكون اإلعالن عن التوصل .والمنشأخاصة في جوانب الجودة تتعلق بتسهيل دخول الواردات الصينية 

 مناورة لتسكين الشارع الملتهب والمتلهف لحل االزمات المتالحقةالتفاق مع الصين بشان القرض مجرد 

 (خاصة في ظل اعالن رئيس الوزراء ان الحصول علي القرض في خالل شهرين 

  انتشار الجيش في الشوارع وقد يؤمن ذلك طريقًا لفرض إجراءات مثل رفع أسعار  11/11بعد يتوقع

التموين تمهيدًا لالنتقال الي الدعم النقدي الذي يأكله الوقود ورفع أسعار بعض السلع على بطاقات 

آخر بنسبة لن تقل  يعقبها تخفيض %61بنسبة ة الجنيه ، ثم تخفيض أولي لقيمالتضخم بمرور الوقت

 .%15عن 

   ولي من القرض، وسيرفع البنك المركزي سعر الفائدة الشريحة األ علىستحصل مصر بعد هذه اإلجراءات

ومن المتوقع ،  %1.5مع رفع فوائد جميع الشهادات والودائع القديمة بنسبة  ،%1بنسبة ال تقل عن 

 %19، وأخري بالدوالر بفائدة  %15بالجنيه لمدة ثالث سنوات بسعر فائدة جديدة عالن شهادات استثمار ا

 .لحث المواطنين علي التنازل عن العمالت األجنبية 

 افة، واستبدالها بشركات صرافة تابعة للبنوك الخطوة المقبلة ستكون اغالق جميع شركات الصر

 بهدف القضاء على السوق السوداء.وبأسمائها 

  راد المنتجات ذات البدائل المحلية يالواردات بمنع استستستمر الدولة في محاولة ترشيد 

والتي  المصاحبة حالل محل الواردات لها العديد من اإلجراءاتاإل ةورغم وجاهة الطرح اال ان استراتيجي

 تحدث عنها التقرير السابق تفصياًل. 

  اال ان رفع أسعار الفائدة سيهدف أساسًا لمحاربة الدولرة، ورغم كونه أداة هامة نحو تحقيق هذا الهدف

األقل الي تناقص األرباح  علىالبنوك وهو حتما سيؤدي  علىمن جوانبه السلبية هو زيادة تكلفة األموال 

 وأداء مصرفي -في ظل معاناة للبنوك المحلية حيث يقترض البنك األهلي ويعتزم طرح سندات دوالرية  –

وقد نشهد خصخصة  انكماشي مما قد يؤدي الي تخارج العديد من البنوك األجنبية من السوق المصرية

 .لحصص الدولة في البنوك لتبقي فقط بنكي األهلي ومصر كملكية عامة

 البورصة  علىلفائدة واستحداث الشهادات ذوات الفائدة المرتفعة سيكون له أثر سلبي اجراء رفع سعر ا

 المصرية فقد تنتقل نسبة ال يستهان بها من أموال التداول الي الودائع.
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  القطاع الخاص الذي يعاني أساسًا من  علىاألثر االنكماشي الناتج عن رفع سعر الفائدة سيكون ضخمًا

ن ملك سينتج مزيدًا والر واختفاء بعض السلع األساسية، وذته، ومن آثار شح الدمزاحمة الجيش لمشروعا

وقد يقوض القطاع الخاص  الصادراتفي اإلنتاج والتوظيف وبالتالي ستتراجع تراجع دور القطاع الخاص 

 بالكامل ليستبدل بالنشاط االقتصادي العسكري.

  تأخر في فسيكون ذا مردود ضعيف للغاية بسبب الأما عن األثر اإلصالحي الكلي بعد كل تلك اإلجراءات

وتجزئة قرار الخفض سيصعب الوصول للتعادل بين السعر في السوقين  -انفالت سوق الدوالر  - التنفيذ

 فقدان –تجمد الصناعة المصرية  –األثر السلبي لبعض السياسات وتضاد األخرى  -الرسمي والحقيقي

أحوال االضطراب االجتماعي والسياسي التي تتالزم  –العداء مع القطاع الخاص السمعة االستثمارية بسبب 

 مع إجراءات عميقة التأثير في المجتمع.

قد يدل على صعوبة طرح السندات الدوالرية التي أعلن مليون دوالر  511اقتراض البنك األهلي لمبلغ  -6

 علىع الطرح السعودي( وقد يدلل )خاصة مع تأجيل مصر لطرح سنداتها ومالبنك عن نيته في طرحها 

حاجة البنك األهلي الماسة لكليهما لتمويل العجز في الدوالر في أصول البنك، وان كان المرجح هو البحث 

 عن تمويل بعيدا عن الحكومة لتدعيم االحتياطي النقدي.

 

  : قطاع المالية العامة:لثًاثا

 مليار جنيه نيابة عن المالية 11.5البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ  -1

 مليون دوالر قيمة خفض التمثيل الخارجي لمصر 651«: المالية»مسؤول بـ -6

 

  األخبار حول المالية العامة:دالالت 

قدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، فاتورة خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات  -1

، واالستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات بنحو ال يقل %51بنسبة 

وبالطبع كان دولة،  172ري حول العالم يوجد في التمثيل الديبلوماسي المص، علمًا بان مليون دوالر 651عن 

 وإذا، ؟ومن أوجه ترشيد االنفاق الحقيقية ولكن هل بالفعل سينفذ ذلك يناير ثورةاحدى مطالب  هذا من

 . ؟ والعدلوالداخلية  وزارات الدفاعنفذ هل سيمتد الي 

http://akhbarelyom.com/news/572586
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1029445
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وزير المالية األسبق، عضو مجلس إدارة بنك االستثمار  ممتاز السعيد، أعلنهرقم جديد للصناديق الخاصة  -6

قد معظم الصناديق والحسابات الخاصة ومن الجدير بالذكر ان ، مليار جنيه 47دتها بنحو قدر أرصحيث  القومي

ما تحصل عليه الموازنة العامة من موارد هذه ومن البنوك إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، نقلت 

اإليرادات الجديدة، كما تم اعفاء بل من ، وهذه النسبة ليست من األرصدة الموجودة %15ال يتعدى الصناديق 

 .صناديق وزارة العدل ووزارة الداخلية والدفاع من توريد النسبة المقررة

 

  الخارجي: القطاعرابعًا: 

 ومؤسسة الخبرات الدولية لتأسيس مجمع للحديد والصلبشراكة بين قناة السويس  -1

 بالمشروعات العمالقة المصريقتصاد الوزير المفوض لليابان يتحدث عن دعم اال -6

 «غير المسئولة»مستثمرو السياحة يستنكرون دعوات مقاطعة المشاركة فى بورصة لندن ويصفونها بـ -3

 6112أشهر من  8مليار دوالر قيمة صادرات القطاع فى أول  6«: التصديرى للكيماويات» -4

 أشهر وهبوط الواردات 9في  %2.6ادرات مصر مسؤول: ارتفاع ص -5

 العام من أشهر 9 أول في جنيه مليون 136.9 إلى مصر أورنج خسائر تفاقم -2

  الميزان التجاري منذ بداية العام تراجعا في عجز %61مسؤول:  -7

 مليون دوالر الستيراد األدوية الحرجة 511«: األهرام»رئيس القابضة لألدوية لـ  -8

 مليون يورو قرضا من بنك االستثمار االوروبي لتحسين خدمات مترو األنفاق 75 -9

 صرمليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة في م 511البنك األوروبي:  -11

 السعودية” أرامكو“وردت شحنات بترولية لمصر خالل أكتوبر بدياًل عن ” راتاإلما“ -11

 الكويت تشترط على مصر الدفع "كاش" مقابل المنتجات البترولية -16

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

بعد اصدار قانون  أفضلقد نقرأ خبر الشراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية بصورة  -1

االستثمار الجديد الذي سيعطي المزيد من اإلعفاءات والمزايا للمناطق االستثمارية والصناعية والحرة وبذلك 

http://akhbarelyom.com/news/575426
http://www.youm7.com/story/2016/10/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2928267
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=6a4ebf89-9748-49f2-95bc-4700b93beb34
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19102016&id=fc1c4854-bcab-40fe-b648-1455eb7cd944
http://akhbarelyom.com/news/577725
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69094
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69100
http://www.ahram.org.eg/News/192063/5/557469/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB--%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69112
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69067
http://www.alborsanews.com/2016/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7/
http://arabi21.com/story/955835/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA
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في المشروع بعدما اثير من اقاويل  اعتقد انه باب خلفي لمشاركة الجيش الحقيقي، والذياالتجاه  علىنتعرف 

 حول رخص الحديد واالسمنت في الشهر الماضي.

قد يحدث هذا لشهر، أما استمراره فمحل شك، ات لمصر بالوقود كبديل للسعودية ربما تمويل االمار -6

ومراجعة بسيطة لحجم المناقصات المصرية لتوريد الطاقة سنجد ان هناك حاجة فعلية تلبيها هذه 

وبذلك قد يدخل هذا التلويح من قبيل المكايدات للخصوم السياسيين وطمأنة الراي العام وان  ت.المناقصا

 كان اإلعالم لم يحتفي باألمر مما يجعل الموضوع برمته يحتاج للتأكيد.

 

  القطاع الحقيقي:خامسًا: 

 مليارات جنيه من الموازنة مخصصة للدعم.. "مش هنقدر نكمل كده" 611 رئيس الحكومة: -1

 رئيس الوزراء: ال عودة للتسعيرة الجبرية.. وندرس التحول للدعم النقدي -6

 "أزمة السكر" تواصل ضرباتها.. نصف كيلو لكل مواطن على التموين في قنا -3

 اختفاء السكر من األسواق الحرة في اإلسكندرية -4

 أنباء عن توقف مصنع شركة إيديتا بسبب مصادرة السكر -5
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 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام 132.9تفاقم خسائر أورنج مصر إلى  -12

 

  طاع الحقيقيدالالت اقتصادية حول الق

مليون جنيه  351جنيه وقرار الدولة بتحملها مع خسائر المترو مليار  4,7مقارنة خسائر هيئة السكة الحديد -1

قد يثير عالمة تعجب حول المباحثات المطولة لرفع سعر التذكرة بصورة مبالغ فيها في وقت يستفيد منه 

 أربعة ماليين راكب يوميا من المترو.

يوميا طن  1511في السوق العالمية فاقم من االزمة في مصر، وتصدير مصر لحوالي  ارتفاع أسعار السكر -6

ر في حدوث بلبلة رضوخًا لشروط تعاقدات سابقة وقد أسهم انتشار هذا الخببأسعار اقل من السوق المحلية 

 لالستيراد إضافة لعدم كفاية الموارد الدوالرية  -كما هو معلن -تأخر انفراج أزمة السكروقد كبيرة في الشارع، 

ولذلك  الي خسارة مصر لحلفاء كانوا ال يتأخرون عن نجدة النظام في مثل هذه الخطوب دعما بالمال أو السلع.

سلم أولوياتها  علىقد تحل هذه االزمة عقب وصول القرض الصيني حيث من المفترض ان تضعها السلطة 

المستوي  علىاألسعار لالنخفاض في المنظور القريب سواء  ومن المتوقع عدم عودةالشعبي، بعد هذا الزخم 

وهو ما يعني مزيدا  -المستوي المحلي  وعلى -ازنة والدوالروالم علىوهو ما يعني المزيد من الضغط  -الدولي 

 وايجازًا فحتي توفير الدوالر واالستيراد لن يهدأ األوضاع. –من الغضب الشعبي 

 د عدم اإلسراع في حل االزمة ولو جزئيًا بغية خلق بيئة مواتية لتمرير بعض السيناريوهات تشير الي تعم

الستبدال الدعم السلعي بالنقدي وفقا لتعبير رئيس وتمهيدًا  -في المقررات التموينيةزيادة أسعار السلع 

ي لويكمن الحل في األجل المتوسط بتشجيع المصانع المحلية ع مكن استمراره هكذا.بأن الوضع ال ي الوزراء

 للمزارعين.تشجيع زراعات القصب والبنجر وضمان أسعار توريد عادلة  علىزيادة اإلنتاج مع العمل 

   لتوصيل رسالة مفادها ان توفير السلع الرئيسية  نظرية حافة الهاويةاتجه البعض الي تبني النظام

 .مهما كانت وطأتها واال فقد جربتم البديلمرهون بقبول كل السياسات 
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للوزارة  التمكينيصب في اتجاه مزيد من ال  اإلنتاج الحربيوزارة األمر المباشر بين شركات الكهرباء وبالتعاقد   -3

 فقط وانما كذلك يدعم الضبابية التعاقدية العامة المصابة بها مصر اآلن.

ضريبية وسعرية في ظل غياب الرؤية يأخذ نفس االتجاه التقليدي بحوافز مشروع قانون االستثمار الجديد  -4

للتوجيه نحو التصنيع واستيعاب العمالة واالحالل محل الواردات واشتراط التدريب والتأهيل الي غير ذلك من 

 األغلب وعلى.  التراكم المعرفي الي جوار التراكم الرأسمالي علىالشروط التي تخلق قوة دافعة وطنية تعمل 

 نفس علىالسوق المحلي فمثاًل اختالف تواريخ نشأة المشروعات الحاصلة  ىعلتترك هذه الحوافز سلبيات 

لضريبي سيخلق فروقاً في التكاليف يتضرر منها المشروع الذي انتهت فترة اعفائه الرتفاع أسعاره فترة االعفاء ا

هذا بخالف ان فتح الباب  ،يصاحبها تشوهات وتالعب وفساد- مقارنة بأسعار المشروع المتمتع بفترة االعفاء

 لتخفيض أسعار األراضي تاريخيًا يفتح بابًا خلفيًا للفساد الذي ال يمكن السيطرة عليه.

لكل المشروعات  األراضيعن منح هيئة االستثمار سلطة استخراج التراخيص وتخصيص المشروع بحث كما ي

ضي التابع للقوات المسلحة على األراضي لسيطرة جهاز االرا االستثمارية فى مصر، برغم استحالة تطبيق ذلك

إلى مناطق استثمارية، وخاصة،  مصر وكذلك يبحث المشروع تقسيم، وبدونه ال يمكن اتخاذ قرار التخصيص

يكفي وحرة، وحضرية، ونائية، وتنموية، لكل منها نظام وأحكام وإعفاءات بما يزيد من تعقيد وضع معقد بما 

 جديدًا. لن يقدم القانون يعني انوهو ما 


