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

 التالي:، وذلك على النحو 8102/ 01/ 82/9-4 

 

 أواًل: التطورات المالية:

 مليار جنيه 0.1البورصة تخسر  -0

 مليار جنيه0.4البورصة تخسر   -8

 ائر البورصة المصرية منذ مطلع سبتمبرمليارات جنيه خس 2 -3

  مليارات جنيه في مستهل تعامالت األسبوع 1البورصة تربح أكثر من  -4

 البورصة فى اتجاه الصعودمشتريات األجانب تدعم  -5

 

 

http://yanairgate.net/?p=87788
http://akhbarelyom.com/news/565600
http://www.cnbcarabia.com/?p=332715
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=9156077
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=303660


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 2   2 أكتوبر 6102  

 

 دالالت التطورات المالية:

مدعومة بعمليات شراء من قبل  األسبوعمستهل تعامالت  إغالقسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا قياسيا لدى 

المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية، وسط تفاؤل المستثمرين مع قرب انعقاد اجتماعات صندوق النقد 

مليار دوالر. وفي اليوم التالي تمسكت البورصة بمسارها  08الدولي والتوقعات بالموافقة النهائية على قرض 

جماعي لمؤشراتها بدعم قوي من مشتريات المتعاملين األجانب الصاعد واستطاعت الحفاظ على الصعود ال

 مليون جنيه. 088.858والذين سجلوا صافي شراء بقيمة "مؤسسات وأفراد"، 

 

وهذا يؤكد التحليل السابق الذي تنبأ بتحسن في أداء البورصة مدفوعا بمشتريات األجانب والمؤسسات والذي 

جوارهم، عموما موافقة الصندوق ستعني اقتراب طرح  إلىالية غالبا يسبق العرب لوقوف بيوت الخبرة الم

أسهم الشركات العامة في البورصة وهو ما سيعمل على استمرار التحسن خاصة إذا ما تم التغلب على 

االقتصاد سيمر بما  أناالتفاق على القرض في وقت قريب. وما يجب التأكيد عليه  إبرامالصعوبات التي تواجه 

المالية المنفصلة جذريًا عن االقتصاد الحقيقي يصاحبها استقرار هش في سعر الصرف لفترة يشبه الفقاعة 

يحسن من نقمة المواطن العادي على األحوال  أوزمنية قصيرة بفعل الودائع والقروض ولكن هذا لن يمنع 

 وانعدام الرؤية.الكامنة والتي تجذرت بالعشوائية وسوء األداء  األمراضاالقتصادية التي لن تتحسن بفعل 

 

 ثانيًا: القطاع النقدي: 

 مليار دوالر 09.2البنك المركزي: ارتفاع االحتياطي النقدي لـ  -0

  توقعات بخفض سعر الجنيه أمام الدوالر خالل أيام -8

 تصدرها البنوك لشركتي كونكورد وبتروجيت مستنديهمليار جنيه اعتمادات  4.2 -3

 مليارات جنيه من البنوك الممولة 5تسحب قرض الـ« المصرية لالتصاالت» -4

 مليار دوالر 08يضع اللمسات األخيرة التفاق الـ « النقد الدولي» -5

 

http://akhbarelyom.com/news/567776
http://www.rassd.com/193968.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102016&id=43b9fa7f-4f16-4ab9-a340-a13e72f35858
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102016&id=a4e54715-93c0-4403-aca3-3f919cdcc31b
http://www.ahram.org.eg/News/192042/5/553955/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%C2%BB-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D9%85%D9%84%D9%8A


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 3   2 أكتوبر 6102  

 

 دالالت المشهد النقدي:

الرقم  لىإ محاوالت البنك المركزي لرفع االحتياطي تلبية الشتراطات صندوق النقد الدولي لم تفلح بالوصولـ 0

 المطلوب وتوجد عدة مالحظات في هذا اإلطار:

تأخر وصول الوديعة السعودية وتأخر طرح السندات الدوالرية وضع السلطة المصرية في مأزق ترتب عليه ـ 8

اللجوء للصين لالقتراض ثم أعقب ذلك اإلعالن عن مشاركة الصين وشركاتها في العاصمة اإلدارية الجديدة 

ن في مقابل القرض وقد يعضد مليار دوالر قد يستنتج من ذلك حجم االمتيازات غير المعلنة للصي 85بقيمة 

 ذلك مسارعة هيئة قناة السويس بإعالن اليوان كأحد العمالت المسموح التعامل بها.

سعر الدوالر كان يمر بفترة هدوء قبل خطاب السيسي فهل تعمد السيسي التصريح باحتمال رفع السعر ـ 3

نيه وهو ما يذكرنا بنفس ما فعله ج00جنيه حتى يتم التخفيض لحدود فوق  04إلشعال السوق وتجاوز حدود 

جنيه، وهو ما يدعم القول بان حدود  08طارق عامر بتصريحات متعمدة سابقة ساهمت في تجاوز السعر حدود

خفض الجنيه محدد سلفا من قبل الصندوق وليس لها عالقة بالقيمة العادلة والتي قدرتها بعض الدراسات 

 جنيه. 00-01.5بحوالي 

سيكون وقتا قاسيا ، لعام الحالي وبداية العام القادمنيه يشير إلى أن الربع األخير من اسيناريو خفض الجـ 4

للغاية خاصة على الطبقة المتوسطة من المجتمع، أو ما تبقى منها، إلى جانب المهن الصغيرة. وسيشعر 

ن أجل تحديد األفراد بانخفاض كبير في مستوى معيشتهم، مع اضطرارهم إلى اللجوء لخيارات غير مرضية م

 أولوياتهم. وستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعض الصعاب منها أزمة في التدفقات النقدية.

قرض  إلىاستمرارًا لمسلسل اقتراض الشركات العامة المصرية لالتصاالت تقترض خمسة مليارات باإلضافة ـ 5

ب للحد االئتماني المسموح لدي الكثير من بتروجيت، وما رصده تقرير األسبوع الماضي من تجاوز المقاولون العر

البنوك، قد نستنتج من ذلك انه بحلول العام المالي الجديد ستكون الشركات المصرية الكبرى في أحوال 

 اقتصادية صعبة. عموما ذلك انعكاس طبيعي لألوضاع االقتصادية العامة.
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  ثالثًا: قطاع المالية العامة:

 مليار جنيه 08طرح أذون الخزانة األربعاء والخميس بدال من األحد بقيمة «: المالية» -0

 مليار جنيه في أكتوبر 99"المالية" تقترض  -8

 مليار جنيه تقترضها الحكومة غدا فى صورة سندات خزانة 8 -3

 

  دالالت األخبار حول المالية العامة:

ديون سابقة بديون جديدة ونالحظ هذه الحالة في بداية العام  إهالكمبالغ االقتراض الكبيرة تكون في أحوال 

حالة تعكس تدوير الديون وتضخم الفوائد وانعدام القدرة أو منتصفه، وهي  أرباعهالمالي أو مع انقضاء أحد 

 على السداد.

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 مليون يورو لتنفيذ برنامج التعاون المشترك للتشغيل كثيف العمالة 11االتحاد األوربي: 

 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى 9مليون يورو لتطوير البنية التحتية في  82اإلسكان: منحة 

 لصعيد األسبوع المقبلمليون دوالر لتنمية ا 511وزيرة: توقيع اتفاقية بقيمة 

 الحكومة تتعاقد مع "إس جي إس" السويسرية لفحص شحنات القمح المستوردة

 لوضع االقتصادي "يتحسن تدريجًيا""موديز": مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة لكن ا

 السويدي: استثمارات فنلندية في مجال معالجة مياه الزراعة والتكنولوجيا والتعليم الفني

 عودة الرحالت األلمانية لمطار شرم الشيخ الدولي السبت المقبل

 وكالة روسية: الطيران بين القاهرة وموسكو قد يستأنف في أكتوبر

 مصر للطيران تستأنف رحالتها بين األقصر ولندن بعد تعليقها لمدة عام

 1058/ 8104مليار جنيه حجم المنح المقدمة لمصر  85.4

 استئناف تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى روسيا

 

http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2016/9/27/944834/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1252796.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/10/2/2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9/2904569
http://akhbarelyom.com/news/564700
http://gate.ahram.org.eg/News/1253050.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68302
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68200
http://gate.ahram.org.eg/News/1251719.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1252070.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/9/29/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2901344
http://www.aswatmasriya.com/news/details/68254
http://www.youm7.com/story/2016/10/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9/2905101
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1017453
https://www.albawabhnews.com/2142562
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  دالالت حول القطاع الخارجي:

التعاقد مع شركة سويسرية لفحص شحنات القمح المستورد أمر يشوبه عالمات االستفهام ليس فقط ـ 0

كذلك لتوافر الخبرات المحلية والتي  وإنماللعمولة التي ستتقاضاها الشركة والتي ستكون بالطبع بالدوالر 

سفر الوفود الحكومية المصرية  إلغاءبداية من  واألمريمكنها القيام بنفس المهمة بل والتمتع بالحس الوطني، 

 فساد قد تبرز مالمحه في صفقات إلى لفحص القمح في الخارج ثم التعاقد مع الشركات األجنبية للفحص يشير

 غير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والتي سنكتشفها مباشرة في األسواق.

بات تخضع مصر لعملية ابتزاز كبري العالقات المصرية الروسية يشوبها غموض كبير وطبقا لبعض التسريـ 8

قابل الصادرات الزراعية ولكن ممناورة ناجحة في موضوع القمح  إلى المصرية اإلدارةمن موسكو اضطرت معها 

 نه لن يكونأتوضح تضارب التصريحات ، وتتبقي الكثير من الملفات العالقة علي رأسها عودة السياح الروس

 .قريبًا

عودة الطيران األلماني ومن قبله البريطاني قد يكون لبعض العالقات الخاصة التي يغلب عليها الطابع ـ 3

ر الرغبة في تعويم مص إلى قد بدأ يثمر باإلضافة ز مصر في ملف الهجرة غير الشرعيةابتزا أنالسياسي واألغلب 

 ومنع غرقها اقتصاديًا.

 

 خامسًا: القطاع الحقيقي:

 (األخبارمليار متر مكعب مياه )بوابة  81وزير الري: لدينا عجز  -0

 ديسمبر 30مليارات جنيه للضرائب لـ 1تأجيل دعوى تطالب "أوراسكوم" بتسديد  -8

 «مطابع محرم»مليون جنيه خسائر  32.9 -3

 ماليين جنيه خسائر "النقل والهندسة" 814 -4

 جنيه لنقص المعروض بشركات التعبئة 2.5المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ  -5

 رئيس شعبة البقالة: وزارة التموين مسئولة عن ارتفاع أسعار السكر -2

 مليون فقير مصري 31فاينانشال تايمز: صندوق النقد يضرب  -1

 تراجعا في إنتاج الحديد خالل عام %41الصناعات المعدنية":  -2

http://akhbarelyom.com/news/564967
http://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D9%80-31/2899178
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092016&id=baa8acc7-c760-49c3-8b7d-77d7247db901
http://www.elwatannews.com/news/details/1458896
http://www.youm7.com/story/2016/9/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%80-8-5-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6/2900659
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092016&id=1a4121d0-7717-4297-8949-047793ce0a95
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1267071-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.elwatannews.com/news/details/1450709


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 6   2 أكتوبر 6102  

 

 مليار جنيه 88تستهدف السلع غير األساسية.. وستجني « القيمة المضافة«: »المالية» -9

 8105مليون طن خالل  8.531اإلحصاء: تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى  -01

 تفاقم أزمة نقص أدوية الكبد والربو.. وصيادلة: العالج في مصر أصبح صعبا -00

  من األزمة %15رئيس "الدلتا للسكر": ملف "الوطن" حول أباطرة احتكاره تناول  -08

 شركات لـ"القابضة للصناعات المعدنية" 5مليون جنيه خسائر  211باألرقام..  -03

 أهالي بورسعيد غاضبون بسبب نقص الزيت والسكر واألرز في الحصة التموينية -04
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  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

ارتفاع أسعار الذهب نتيجة طبيعية ألزمة الدوالر، وبالطبع هذا االرتفاع يسبب خسائر لجميع المتعاملين ـ 0

بالدراية هو التداعيات االجتماعية المترتبة علي األزمة االقتصادية ومنها مل يرتبط  األوليفي قطاع ولكن 

بالذهب وهو تأخر سن الزواج وما يرتبط به من نظرة الشباب ورضائه عن المجتمع، وتداعيات أخري مثل معدل 

صفة عامة والنشل انتشار جرائم بعينها في مصر مثل خطف األطفال وتجارة األعضاء وازدياد معدل السرقات ب

والسطو بصفة خاصة .وبالطبع في ظل تدني مستوي الجهاز األمني وعدم حصوله علي الجرعات المناسبة من 

األولوية لجوانب األمن السياسي  وإعطائهتفشي الفساد بداخله إلي  التأهيل والتدريب لرفع القدرات باإلضافة

بزيادة  وإنماات االجتماعية لالزمة االقتصادية علي الجنائي كل ذلك سيصب ليس فقط في تزايد التداعي

 وطأتها علي الجماهير.

 

أزمة السكر بصفة خاصة والمواد التموينية بصفة عامة تفشت داخل بعض المحافظات ولكن ما يزيد وطأة ـ 8

أهمية األزمة هو االرتفاع العام في األسعار ال سيما المواد األساسية مما جعل السلع التموينية المدعمة لها 

السكر والذي يتحمل  أزمةسوء اإلدارة والفساد في  إلىكبري للمواطن حتى في الطبقات المتوسطة. باإلضافة 

 تفصياًل في تقرير سابق. اإليضاحتبعاتها وزير التموين السابق كما سبق 

 

http://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092016&id=690fd26d-a071-4d7f-a2a8-a90d1bf75245
http://rassd.com/193937.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1460915
http://www.elwatannews.com/news/details/1461659
http://www.youm7.com/story/2016/10/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2906252
http://www.elwatannews.com/news/details/1464260
http://rassd.com/194142.htm
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 نية للعاماستمرار اإلعالن عن خسائر الشركات ولكن الملفت هو خسائر الشركة القابضة للصناعات المعدـ 3

 8105-8104الثاني على التوالي ووفق المؤشرات المالية للعام المالي المنتهى، فإن الشركة حققت خسائر عام 

وقد  يونيو الماضي أكثر من مليار جنيه. 31مليون جنيه فيما حققت خسائر العام المالي المنتهى في  911نحو 

شركات رابحة هي "مجمع األلومنيوم، والنصر  4 شركات في القابضة المعدنية خسائر في مقابل 01حققت 

 .للتعدين، والسبائك الحديدية، والعامة للخزف والصيني

 

مليون جنيه،  522ووفق المؤشرات المالية فإن أكبر الشركات الخاسرة، هي شركة الحديد والصلب التي خسرت 

 088مليون جنيه مقابل  832 وهي شركة مدرجة في البورصة، تليها شركة النصر لصناعة الكوك التي خسرت

 .8105-8104مليون العام السابق، كما حققت بقية الشركات خسائر كبيرة مقارنة بالعام المالي 

مليون جنيه وبلغت  81مليون جنيه، وخسرت شركة النصر للمطروقات  31وخسرت مصانع النحاس باإلسكندرية 

مليون جنيه، كما حققت  21خسائر الدلتا للصلب مليون جنيه، فيما بلغت  21خسائر شركة النصر للمواسير 

مليون جنيه كما خسرت شركتي  91مليون جنيه خسائر، وشركة ميتالكو  04شركة العامة للورش الترسانة 

وتعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أكبر  مليون جنيه. 05إسكندرية للحراريات والزجاج والبلور نحو 

 ة قطاع األعمال العام أعباء كبيرة، نظرا الستمرار نزيف الخسائر في الشركات التابعة.الشركات التي تحمل وزار

وذلك يدل على عمق األزمة التي  %41 شركة الحديد والصلب بنحو إنتاجويرتبط بنفس هذا التحليل انخفاض 

 .(1) تمر بها الشركة بل واالقتصاد المصري

 

 

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


