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 تمهيد: 

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل النصف األول من شهر 

 وذلك على النحو التالي:، 6102نوفمبر 

 

  أواًل: التطورات المالية

 مليارات جنيه 8البورصة تواصل االرتفاع وتربح  -0

 منذ تدشينها وصعود معظم األسواق البورصة تصعد بأكبر مكاسب أسبوعية -6

 مليار جنيه 9.6صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح  -3

 مليار جنيه في ختام التعامالت 4.4البورصة تخسر  -4

 مليار جنيه في ختام التعامالت 6.6البورصة تخسر  -5

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1037799
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1039649
https://www.albawabhnews.com/2215157
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1040378
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1040978


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 2   01 نوفمبر 6102  

 

  دالالت التطورات المالية:

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في تداوالت األسبوع الماضي، محققة أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ 

وأغلق مؤشر مصر  أسواق المنطقة باستثناء تراجع بورصتي مسقط ودبي.تدشينها، وسط ارتفاع معظم 

إلى  %60.30مرتفعا بنسبة في نهاية األسبوع ، الذي يقيس أداء أنشط ثالثين شركة، «31إيجي أكس »الرئيسي 

ربح رأس المال السوقي لألسهم المصرية نحو وقد  6118نقطة محققًا أعلى مستوياته منذ يونيو  01288.02

 ، وسط عمليات شرائية مكثفة من قبل المؤسسات األجنبية.مليارات دوالر( 5.22)مليار جنيه  91.7

مليون جنيه 087،2واتجهت تعامالت المستثمرين العرب واألجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 

بيع مسجلين مليون جنيه لألجانب، بينما اتجهت تعامالت المستثمرين المصريين نحو ال 06،49للعرب، و 

ي االثنين مكما استمرت أرباح البورصة مع بداية األسبوع وان تراجعت يو. مليون جنيه 611،0صافي شراء بلغ 

 .والثالثاء

 

 توجد الكثير من المالحظات في هذا الشأن منها:و

سيطرة األجانب والعرب على عمليات الشراء ولعل تخفيض بة الصعود وقيم التداوالت قياسية، مع نسـ 0

قيمة الجنيه بنسبة ضخمة هو المفسر الرئيس لهذا التصاعد لسعي األجانب لالستحواذ علي أكبر نصيب ممكن 

من األسهم وانتظار أكبر أرباح ممكنة في المستقبل ويعد هذا فرصة غير مسبوقة لالستيالء على هذه األسهم 

 وفق األسعار المتداولة.

يتبعه سؤال هام حول توقعاتهم المستقبلية للبورصة المصرية ولكن السؤال حول الشراء المكثف من األجانب 

والتي وال شك في كونها توقعات إيجابية في ظل تأكيد الحكومة على اقتراب طرح الشركات العامة في البورصة 

 ومطالبة السيسي للحكومة بااللتزام بالجدول الزمني المعد لذلك الطرح.

رغم السماح   -ؤالء األجانب ألرباحهم في المستقبل خاصة ولكن يتبقى استفهاما حول كيفية تحويل ه

في ظل التوقعات باستمرار شح الدوالر تأثراً باستمرار تراجع مؤشرات االقتصاد الكلي،  -القانوني لهم بالتحويل 

وتوجد العديد من الطرق لهذا التحويل تختلف بحسب نوعية المستثمر، فصناديق االستثمار التابعة للبنوك 

كما أن المصدرين منهم ال  ،يع الحصول علي العملة خاصة في ظل تحكم البنوك في سوق الصرف الحاليتستط
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وقد تستخدم البطاقات االئتمانية في جزء من التحويل بعد رفع البنوك  ،يحولون قيمة الصادرات مرة أخري

 لحدود السحب من الخارج بصورة مستمرة منذ اتخاذ قرار التعويم. 

)السعر المرتفع تعوضه لسوق الموازية حال عودتها عند تفاقم االزمة لتحويل األرباح الي دوالر استخدام اـ 6

ال سماسرة سيبيعون هذه األسهم إن يكون الكثير من المستثمرين األجانب الحاليين ما هم أويتوقع ، األرباح(

الكمية المطلوبة من العملة  ما يمكنهم من جمع ،لمستثمرين أكبر لديهم من الشراكات مع الجهات السيادية

 في أي وقت.

ن ظهر خالف ذلك بما يمكن معه في إضخامة حجم المشتريات الحالية تؤكد وقوف مؤسسات خلفها وـ 3

المستقبل استغالل الشركات األم العاملة علي األرض في شراء مواد خام محلية والدفع بالعملة األجنبية لحامل 

 السهم.

دراسات ومتخصصين تجعل توقيت انسحابهم من السوق مدروسا بعناية قبل تفاقم  تقف وراء هؤالء مراكزـ 4

 .)وقد فعلوها بالسبق في الدخول الي السوق واقتناص األرباح(أزمة العملة مرة أخري 

 من قبلهي عملية جني أرباح عادية من األسبوع الثاني من نوفمبر خسارة البورصة في اليومين األخيرين ـ 5

المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية على قطاع أسهم الشركات الكبرى والقيادية على خلفية االرتفاعات 

ن األجانب لم يشاركوا بحدة في هذه العملية بما يعكس أويالحظ القياسية التي حققتها خالل الفترة الماضية، 

 ميلهم لالحتفاظ باألسهم في الفترة الحالية.

 

 اع النقدي: ثانيًا: القط

 مليار دوالر من بنوك دولية 6"المركزي": اتفاق تمويل بـ -0

 مليارات دوالر 4المالية تصدر سندات في طرح خاص ببورصة أيرلندا بقيمة  -6

 في مطلع العام 03جنيها قبل تراجعه إلى  61أو  09تقرير: الدوالر سيرتفع إلى  -3

 انخفاض الودائع لدى البنك المركزي -4

 وصول الشريحة األولى من قرض صندوق النقد -5

 مليار دوالر بعد قرض صندوق النقد 63.5زيادة االحتياطي النقدي إلى  -2

https://www.albawabhnews.com/2210630
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69821
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69796
https://www.albawabhnews.com/2213472
https://www.albawabhnews.com/2212085
http://www.vetogate.com/2452308
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 مليار دوالر 62سي آي كابيتال" تتوقع ارتفاع االحتياطي األجنبي لـ " -7

 مصر تفاوض إندونيسيا على قرض بنصف مليار دوالر -8

   مليون دوالر من العمالء منذ تعويم الجنيه 311البنك األهلي: استقبلنا  -9

 من الناتج لحماية الفقراء %0اتفاق صندوق النقد تضمن سداد مستحقات شركات النفط.. و  -01

  يةناالئتما بالبطاقات األجانب إنفاق حجم دوالر مليار 8٫0 -00

 

  دالالت المشهد النقدي:

األولي من قرض الشريحة  6.7سندات دوالريه باإلضافة الي  (4+6)الديون الخارجية في تصاعد تاريخي ـ 0

مليار دوالر، واالعالن  26مليار اخري ليتجاوز الدين الخارجي 6,7الصندوق واالتفاق مع الصين على مبادلة عملة 

مليون دوالر وفي القريب باقي شرائح البنك الدولي والصندوق  511عن التفاوض مع أندونيسيا على قرض 

النووية وما ترتب على اتفاقية سيمنز وما لم يعلن عنه  والبنك االفريقي باإلضافة الي بداية تنفيذ المحطة

 بخالف ذلك.

 اتفاق مبادلة العملة مع الصين لن يدخل ضمن اجمالي الدين الخارجي.ـ 6

وقد كلفت أعباء ، مليار دوالر معظمها أقساط 5.6نحو  6102-6105أعباء الدين الخارجي بالعام المالي األخير ـ 3

الزيادة هذا الرقم مرشح للتضاعف مع و مليار جنيه 42 حواليالعام المالي األخير الدين الخارجي الموازنة ب

 .سعر الصرف الرسمياألخيرة في 

مليار دوالر والذي  3.2يزداد الوضع تعقيدا في حالة حساب مستحقات الشركات األجنبية علي مصر والبالغة ـ 4

م )رغاالولي وذلك وفقا لتصريح السفارة اإلنجليزية تردد اشتراط الصندوق سدادها كجزء من شروط الشريحة 

ان ذلك لم يذكر في بيان السفارة اال انه يلمح لجانب قد يبدو مهما في تفسير المساندة الدولية للنظام في 

 الحصول على القرض(.

ر دوالر مليا 06.02 حواليالعجز بالعمالت األجنبية بالجهاز المصرفي والتي بلغت يزداد التعقيد بحساب ـ 5

مليار دوالر بباقي البنوك، وهو العجز  2.6مليار دوالر بالبنك المركزي  2.5بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة ما بين 

رفض محافظ البنك المركز الحديث عنه بمؤتمره الصحفي يوم التعويم والتعلل بأن ذلك يعد أسرارا  الذي

https://www.albawabhnews.com/2211911
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112016&id=2fc009de-776b-4283-b191-b52afb4f4246
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69918
http://www.aswatmasriya.com/news/details/69953
http://www.ahram.org.eg/News/202084/5/561313/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A.aspx
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عن بيع الدوالر سواء لألفراد أو للشركات، وعدم بيع امتناع غالبية البنوك ولعل هذا العجز يفسر  مصرفية.

 .تعرضه للبيع، واالشتراطات المتعددة لمنح قدر قليل منه للمسافرين من عمالء البنك الذيالدوالر بالسعر 

من خالل تعامالت  التعويم األول مليون دوالر في يوم 02تدنى معامالت سوق اإلنتربانك الدوالرى ألقل من ـ 2

بًا سوف يعود قريسوق اإلنتربانك  إنقائال المحافظ ثم اختفاء أخبار تعامالت سوق االنتربانك ليخرج ، بنكا 39

 بعد الوفاء بطلبات خطابات االعتماد المتأخرة.

في قيمة المعلومات السابقة تؤكد بوضوح ما ذكر في تحليالت سابقة من حدوث استقرار هش ومؤقت ـ 7

مليار دوالر بمتوسط شهري  85بلغت المدفوعات الرسمية للخارج  6105/6102ر ففي العام المالي األخيالعملة، 

السلع التي زادت تكلفة كثير منها بعد  وهيمليار دوالر شهري للواردات السلعية، 4.7مليارات دوالر، منها  7

ية األجنبالتعويم خاصة السلع التموينية أو المشتقات البترولية، كما ستزيد قيمة تحويل أرباح الشركات 

بخالف المدفوعات ، وباإلضافة الي تحويل أرباح البورصةللخارج والتي واجهت صعوبات بالعام المالي الماضي 

الرسمية من العمالت األجنبية فهناك طلب على الدوالر ألغراض غير مشروعة مثل: تهريب السلع واألسلحة 

 لى من أسعار البنوك.األنشطة التي تعرض أسعارا لشراء العمالت أع وهيوالمخدرات 

واستقطاب قدر من العمالت باإلضافة الي حصيلة بيع الشركات،  اذا ما تعول عليه الدولة هو حصيلة القروض

األجنبية من خالل شراء مستثمرين أجانب ألذون الخزانة المصرية والتي تخطى عائدها حاليا نسبة العشرين 

ذار الماضي عند خفض سعر صرف الجنيه اإعالنه في مارس/وهو أمر سبق للمحافظ )بالمائة قبل الضرائب، 

 ،وما زال هؤالء لديهم تحفظات على مناخ االستثمار بمصر، (لكنه لم يتحقق بالشهور الماضية  ،% 04بنسبة 

 .وبفرض قدوم بعض تلك المشتريات فهي قصيرة األجل ولن تكفى لتغطية قيمة واردات سلعية لشهر واحد

تثمار التي ترسخ نفس المشاكل السابقة تدعم االتجاه الي استمرار الوضع الحالي بشأن مسودة قانون االسـ 8

 االستثمارات األجنبية.

اد حلول آجال السد من خالل التحليل السابق يمكن التأكيد على هشاشة االستقرار المتوقع وقصر مدته ومعـ 9

عالن اإلفالس وقد يتخطى إلي إها االضطرار سيزداد األمر تعقيدًا وتنفتح السيناريوهات والذي قد يرجح مع

و الدفع محو بيع أصول تتخطي أاألمر الي الحجز على بعض أصول الدولة كشكل من أشكال الوصاية من الدائن، 

 حتىوالسؤال الملح اآلن هل يستطيع النظام مد أجل االستقرار  حدود العائد المالي الي العائد االستراتيجي.

 ؟ الفوز بوالية أخري
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  ثالثًا: قطاع المالية العامة:

 مليار جنيه 00.5المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة  -0

 مليار جنيه 65المالية: طرح أدوات دين لدعم الموازنة العامة بقيمة  -6

 

  األخبار حول المالية العامة:دالالت 

وهو رقم سيضخم من الدين المحلي وفوائده  %61بلغت الفوائد علي أذون الخزانة التي تطرحها الدولة حوالي 

كما سيزاحم االستثمار المحلي بشدة وال شك في االنعكاس السلبي لهذه المبالغة في سعر الفائدة علي مجمل 

 األوضاع االقتصادية.

 

 رابعًا: القطاع الخارجي: 

 مليار دوالر محفظة الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.8نصر: -0

 مليار دوالر 54لـ  27وزير التجارة: نعمل على تخفيض قيمة الواردات من  -6

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

 اتفاقيات مبادلة العملة 

تجرى عادة بين بلدين، لتداول العمالت المحلية  تفاقيةا هي« currency swap»اتفاقيات مبادلة العملة 

 يأعمليات تمويل التجارة واالستثمارات، بأسعار محددة مسبقًا لسعر الصرف، دون استخدام  فيالخاصة بهما، 

، «مصريال والمركزيبنك الصين »وتدور الفكرة األساسية التفاقية المبادلة أنها عقد بين شريكين  عملة ثالثة.

مليار جنيه بسعر صرف جنيه أمام  62.6مليار يوان مقابل  61»ينص على مبادلة كمية معينة من العمالت 

أن بمعني  .أعوام 3نية محددة، عام أو ، مع االتفاق على عكس العملية بعد فترة زم«جنيه 0.3199اليوان 

خاطر على م ينطوي الذي، األمر الصينيقدمه للبنك  الذيبرد اليوان، والحصول على الجنيه  المركزييقوم البنك 

 فترة نهاية االستحقاق. فيسعر الصرف 

https://www.albawabhnews.com/2214195
https://www.albawabhnews.com/2214259
http://gate.ahram.org.eg/News/1298793.aspx
https://www.albawabhnews.com/2214942
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للعملة إقراض هذه العملة األجنبية للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق  المتلقي ركزيالمويمكن للبنك 

وقت االستحقاق، إذ يوجد اتفاقيات تضع  فيوتتعدد أشكال االتفاق على أسعار سداد قيمة العملة  .عليه

خرى تربطها بسعر أنهاية فترة االستحقاق، و فيأسعار محددة سلفًا لسعر صرف تلك العمالت، عند ردها 

ى لعالسوق، وقت تنفيذ العملية، فيما يذهب البعض اآلخر لتحديدها بناء على معادلة تحتسب سعر الفائدة 

ويتحدد نظريًا كيفية االستفادة من االتفاق حسب التكاليف، وأسعار  .كل من العملتين لضمان تقليل المخاطر

 وقت التنفيذ. فيوقين، الصرف المتفق عليها، والفارق بينهما، وبين أسعار الصرف الحرة بالس

 

 جأ الدول لمبادلة العمالت؟تل الماذ

اتفاقيات ثنائية لمبادلة  فيأنحاء العالم  في، دخلت البنوك المركزية 6118 فيمنذ األزمة المالية العالمية 

العمالت مع بعضها البعض، واستخدامها كأداة تحوطية، من تذبذات سعر الصرف لالستثمارات المتوسطة، 

 والقصيرة األجل، وتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بين الدول محل االتفاق.

  رف بـ عي عملية المبادلة، السيما أنها أسست مركًز فيالصين لها باع طويل«Hub» لندن، إلبرام  في

اليورو واليوان، فضال عن إجراء اتفاقات ثنائية مع العديد من  بعملتيالمبادالت بينها وبين الدول األوروبية، 

 الدول، حتى تخلق وزًنا للعملة الصينية على مستوى العالم.

 

 3.3إبرام االتفاقيات لتصل قيمة االتفاقات الثنائية لمبادلة العملة إلى  في الصيني المركزيتوسع البنك قد و

المركزي تقرير صادر عن ل، ووفقًا 6105أو مؤسسة نقدية، خالل عام ، «مركزيبنك » 33تريليون يوان، مع 

دورا وأوضح التقرير أن اتفاقية مبادلة العملة تلعب  .«6102خالل  المالياالستقرار »الصين، يحمل عنوان 

هذا  ساهموقد  العالمي. الماليتسهيل حركة التجارة واالستثمار الثنائية، والحفاظ على االستقرار  فيإيجابيا، 

ضمن حقوق السحب الخاصة؛ بوزن يبلغ  الصينيعلى إدخال اليوان  الدوليموافقة صندوق النقد  فيالتوسع 

 الماضي.بداية من أكتوبر  00% حوالي
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 ضيح ما يلي:في ضوء ما سبق يمكن تو

  أن مثل هذه المعامالت تعد  كما االتفاق مع الصين يخفف الضغط على الموارد الدوالرية لفترة مؤقتةهذا

 معين، يتفق عليه بين الطرفين. زمنيمدفوعات آجلة، تسوى بعد أجل 

  تاليوبال، الصينينهاية فترة استحقاق مبادلة العملة، يكون مطالًبا برد يوان للجانب  في المركزيالبنك 

عادة تكون  التيمن السوق الدولية، عبر استخدام العمالت األجنبية المتاحة لديه،  يكون مضطًرا لشراء يوان

 ، أو موارد الدولةاألجنبي االحتياطيالنهاية، عبر السحب من  فيبالدوالر، ما يحقق نفس النتيجة 

 األسعار وتذبذب قت استحقاق السداد، مخاطر إجراء مبادلة العملة، هو تغير أسعار العملة األجنبية و 

 د إيرادات بالعملة األجنبية، يولتاستفادة مصر ستتحقق، حال تمكن الحكومة من زيادة صادراتها لبكين، و

 االئتماني.سداد قيمة الخط  فييمكن استخدامها 

  ها المتفق عليالتساؤالت؛ ما شروط التعاقد وأسعار الصرف تقييم االتفاق يتطلب اإلجابة على الكثير من

سلع استراتيجية ورأسمالية؟  أم ال؟ وهل يصرف  هيتستوردها مصر؟ وهل  التيوقت االستحقاق؟ وما السلع  في

 وكلها لم تفصح عمها السلطة حتي اآلن. مليار يوان مرة واحدة؟ أم على دفعات ربع سنوية؟ 61ما قيمته 

  خط الات دوالر قروًضا للطاقة المتجددة، إلى جانب مليار 4لمباحثات مع الصين تشمل ن ااومن الجدير بالذكر

 البينية. لتمويل التجارة االئتماني

 

  خامسًا: القطاع الحقيقي:

 لتشجيع السياحة %51مميش: "قناة السويس" تقدم تخفيضات  -0

 في أكتوبر %05.76البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم األساسي لـ -6

 ارتفاًعا في معدل التضخم الشهري %80.المركزي لإلحصاء:  -3

 أيام وينفد احتياطي مصر من البنزين 01": 60مصدر مطلع لـ"عربي -4

 من أصحاب الفنادق بمصر %51الخسائر تجمد أنشطة  -5

   مليار دوالر تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها مع الصين 7.5«: الوزراء» -2

 جنيها 35وأتوقع زيادة الدعم التمويني للفرد لـ«.. ضرورة ملحة»فخري الفقي: اإلصالح االقتصادي  -7

   لرفع سعرهايوجه ضربة مؤلمة للصحافة الورقية.. واتجاه « التعويم» -8

http://www.elwatannews.com/news/details/1577877
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112016&id=f229f14f-7580-4952-a0e8-f8efae6b7291
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1038180
http://arabi21.com/story/959339/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/959251/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-50-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09112016&id=ff226abc-4391-4842-96c0-d12b6c953031
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112016&id=c4276800-e24c-4a79-9e2d-6e88faecb115
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112016&id=e3607828-ddd4-48f9-8bac-fc037aab466a
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  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

من الناتج  %0ارتفاع األسعار هو العامل السلبي األكبر من تطبيق حزمة اشتراطات الصندوق ولعل تخصيص  -0

 مليار جنيه تقريبا( لصالح الفقراء هو اعتراف بالمشاكل الناتجة عن هذا التطبيق  3.6اإلجمالي )

  جنيه للدوالر( وهو مبلغ هزيل للغاية خاصة 05مليون دوالر )بمتوسط سعر  601المخصص الجديد حوالي

 مليون مستفيد. 71نه لمرة واحدة فقط لصالح ما يقارب أ

  الحل هو التوجه نحو مزيد من دعم البطاقات التموينية حيث توفير من السلع المحلية كاألرز والسكر ولكن

ج في 35عداد المستفيدين ثم زيادة الدعم الموجه للبقية، وقد ال نستبعد رقم أالخدعة قد تكون تقليص 

 تحت شعار وصول الدعم الي مستحقيه. حول التخلي عن ماليين المستفيديننباء أظل توارد 

  في جميع األحوال لن تستطيع الحصص التموينية تعويض فارق األسعار الناتج عن التضخم علما بان أي

ما يعظم المشكلة وإذا اخذنا في  وهو، عار العالمية سيصب في اتجاه صعود األسعار محليًاارتفاع في األس

التضخم في اتجاه  تن معدالإسواق لذلك فن آثار اإلجراءات األخيرة لم تظهر تأثيراتها الكاملة على األأاالعتبار 

 تصاعدي في الفترة القادمة.

نه أمر على بدأت بغرف صناعة االدوية التي وصفت األ شكاوى عديدة من اآلثار السلبية لتعويم الجنيه -6

صنف دوائي وتوقف بعض المصانع عن العمل. تبعتها الصحافة الورقية والتي  0511كارثة في ظل اختفاء 

والتي تعتبر  ،خطيرة على هذه الصحف خاصة القومية منها ًان لذلك آثارأن الحل هو رفع األسعار وال يخفي أت أر

 ،صدر دخلها األول ال سيما في تراجع عائد اإلعالنات بسبب الحالة العامة لالقتصاد المصريمن بيع الصحف أ

 .(1) تيجة طبيعية الرتفاع اسعار الورقكما كان تأخر طباعة بعض الكتب الدراسية ن

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


