
 

  



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 1   5 يونيو 1027  

 

 مصر: تطورات المشهد االقتصادي

 د. أحمد ذكر اهلل

 تمهيد

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

 وذلك على النحو التالي:، 7102

 الماليةأواًل: التطورات 

 (17/5) %0يرتفع  الرئيسيمليار جنيه بختام التعامالت.. ومؤشرها  3.3البورصة تربح  -0

 01/5 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 3.7البورصة تخسر  -7

 73/5 مليار جنيه 01فى أول جلسة بعد رفع أسعار الفائدة.. البورصة تخسر -3

 71/1 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 5.1البورصة تربح  -1

 75/5 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 6.6البورصة تربح  -5

 (5-97) نقطة 03711يتجاوز  الرئيسيالبورصة تقلص مكاسبها بختام التعامالت.. والمؤشر  -6

  (5-31)%1.71يرتفع  الرئيسيمليار جنيه بختام التعامالت.. والمؤشر  0.2البورصة تربح  -2

 مليار جنيه منذ التعويم 036الخزانة المصرية  فيالمالية: استثمارات األجانب  -1

 

  دالالت التطورات المالية:

 7102 األسبوع الثالث من مايو

 07957ليغلق عند مستوى  ثالث من مايو" خالل تعامالت األسبوع الegx30ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي " -

ووفق تقرير البورصة األسبوعي، ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة ، ارتفاًعا %1.35نقطة، مسجًلا 

"egx70 نقطة، أما مؤشر " 590مغلًقا عند مستوى  %1.61" بنسبةegx100 األوسع نطاًقا فقد ارتفع بنسبة "

ليغلق عند مستوى  %1.17" بنسبة egx20زان النسبية "وارتفع مؤشر األو، نقطة 0310مغلًقا عند  0.19%

 نقطة. 07111

http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-3-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%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-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89/3238963
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-3-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%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-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89/3238963
https://www.elfagr.org/2596823
https://www.elfagr.org/2602058
https://www.elfagr.org/2604961
https://www.elfagr.org/2606314
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-13200-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9/3259252
http://www.youm7.com/story/2017/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89/3260840
http://www.youm7.com/story/2017/5/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-136-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0/3262271
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مليون جنيه زيادة عن  111بنحو  الثالث من مايوارتفعت قيم التداوالت في البورصة المصرية لألسبوع  -

مليار جنيه، في حين  5.1نحو  الثالث من مايووبلغت إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع  األسبوع السابق له،

ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول  037مليون ورقة منفذة على  0591كمية التداول نحو بلغت

 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 015مليون ورقة منفذة على  0115مليار جنيه وكمية تداول بلغت  5قدرها

ماليين جنيه وكمية  9 أما بورصة النيل، فبحسب تقرير البورصة األسبوعي فقد سجلت قيمة تداول قدرها -

استحوذت التعامالت على األسهم على ، وعملية خالل أسبوع 0535منفذة على مليون ورقة 00.3تداول بلغت

خالل األسبوع % 1من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 97%

 الماضي.

من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير  %62.11استحوذت تعامالت المصريين على نسبة  -

وبلغت قيمة تعامالت األجانب ، وذلك بعد استبعاد الصفقات %11.01والعرب على  %01.96العرب على نسبة 

 30.16مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة  019.50غير العرب الذين حققوا صافي شراء بقيمة

وسجلت صافي تعامالت األجانب غير العرب ، ه هذا األسبوع، بعد استبعاد الصفقاتمليون جنيه مليون جني

مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك  71.77مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء  5.7

 بعد استبعاد الصفقات.

 األسبوع الرابع من مايو -

، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعَا تعامالت األسبوعصة المصرية خالل تباينت أداء مؤشرات البور -

نقطة، في حين سجل مؤشر األسهم المتوسطة  03191، ليغلق عند مستوي %0.0بنسبة  EGX30وحيدَا 

األوسع نطاقا  EGX100أما مؤشر  نقطة. 519مغلقا عند مستوي  %1.10انخفاضا بنسبة  EGX70والصغيرة 

 نقطة. 00995مغلقا عند مستوى %1.11فسجل هو األخر تراجعا بنحو 

من إجمالي تعامالت البورصة المصرية خالل  %21.61سيطرت تعامالت المستثمرين المصريين على نسبة  -

وذلك بعد استبعاد  %9.60والعرب على  %09.20األسبوع الماضي، بينما استحوذ األجانب غير العرب على نسبة 

مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء  150.73اء بقيمة وسجل األجانب غير العرب صافي شر الصفقات.

صافي تعامالت األجانب غير العرب صافي شراء  وبلغ مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. 775.39بقيمة 
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مليون جنيه خالل نفس  753.67مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره  5.61قدره 

 استبعاد الصفقات. الفترة، وذلك بعد

 البورصة خالل شهر مايو:نظرة عامة على أداء 

مليار جنيه خالل شهر مايو ليغلق عند مستوى  72.7للبورصة المصرية، نحو  السوقيربح رأس المال  -

عن الشهر الماضى. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو  %1مليار جنيه، بارتفاع بنسبة  625.937

 ألف سند تقريبا. 0690نيه خالل شهر مايو، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو مليون ج 0522

مليار جنيه ليبلغ رأسمال  72. 7حققت البورصة المصرية خالل تعامالت شهر مايو الجاري مكاسب بلغت نحو  -

خالل الشهر السابق له  مليار جنيه 611. 2مليار جنيه مقابل  625. 9السوق ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة 

 .%7. 7بارتفاع بلغت نسبته 

. 79بنسبة  31إيجي اكس  وية؛ حيث قفز مؤشر السوق الرئيسيتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثان -

. 22األوسع نطاًقا والذي أضاف نحو  011نقطة، شملت االرتفاعات مؤشر إيجي اكس  03311ليبلغ مستوى  2%

 21نقطة، فيما مال مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس  0361إلى قيمته ليبلغ مستوى  0%

 نقطة. 527ليبلغ مستوى  %7. 15لالنخفاض ليتراجع بنحو 

مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  31. 7ع إجمالي قيم التداوالت الشهر الحالي لتبلغ نحو رتفا -

مليار جنيه وكمية  70. 2ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  596مليار ورقة منفذة على  2. 325

 ألف خالل الشهر السابق له. 577مليار ورقة منفذة على  3. 932تداول 

مليون  51. 9مليون جنيه وكمية تداول بلغت  19. 2سجلت قيم تداول قدرها  فيما يتعلق ببورصة النيل، -

من إجمالي قيمة  %91. 15استحوذت سوق األسهم على و .مايوألف عملية خالل  2. 101ورقة منفذة على 

 ر.خالل شه %5. 55التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 

من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب  %66. 53استحوذت تعامالت المصريين على  -

سجلت تعامالت األجانب غير بينما ، وذلك بعد استبعاد الصفقات %01. 22والعرب على  %77. 69على نسبة 

مليون  19. 10صافي بيع بقيمة  مليار جنيه خالل الشهر، بينما سجل العرب 0. 506العرب صافي شراء بقيمة 

 جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد  %15. 15المؤسسات على  تذاستحو -

مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات،  213. 76وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة  %51. 05بنسبة 

مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم  0. 522بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو  وفي سوق السندات

 مليون سند تقريًبا. 0. 690التعامل على السندات لهذه الشهر 

مليار جنيه منذ بداية العام، بينما  6. 712يذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 91. 11سجل العرب صافي شراء 

 مالحظات عامة:

مر المتعاملون بالبورصة في شهر مايو بمجموعة من األحداث الهامة، منها تأخر إقرار قانون ضريبة الدمغة،  -

المركزي برفع أسعار وضريبة األرباح الرأسمالية وما ترتب على ذلك من بلبلة داخل سوق المال، ثم قرار البنك 

ن األحداث السابقة كانت كفيلة بحركة أي أ نقطة دفعة واحدة، ثم تفجيرات المنيا. 711الفائدة بمقدار 

عنيفة للبورصة خاصة في ظل المسار العرضي التي كانت تنتهجه البورصة طوال الشهر السابق،  ةانخفاضي

 عودة نحو الصعود مرة أخري.ولكن المالحظ هو االنخفاض لمدة يوم واحد فقط وسرعة ال

شركات للطرح في البورصة  01عالن الحكومة االنتهاء من تجهيز إ ىلإلعل االتجاه الصعودي يعود هذه المرة  -

خفاض قيمة األسهم مقومة بالدوالر، وهو ما مثل دعما للمؤشرات المختلفة، مع استمرار ان يونيوخالل 

من قيمة التعامالت خالل  % 51ات المؤسسات بلغت ما يقارب التصحيح السريع يعود كذلك الي كثافة مشتريو

من المتوقع استمرار األداء اإليجابي للبورصة خالل الشهر القادم، وكذلك من المتوقع تخطي الماضي، والشهر 

نقطة، وقد يصل الي أبعد من ذلك خاصة مع بداية طرح الشركات الحكومية في  03511المؤشر الرئيسي حاجز 

 البورصة.

 

  النقديثانيًا: القطاع 

 مليار جنيه 61يدشن عطاءين للودائع بقيمة  المركزيللمرة األولى..  -0

 وس موجودة في البنوك"يعقل أن يموت الناس من الفقر والفل غادة والي: "ال -7

 %7المركزي" يرفع أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض بـ " -3

 مليارات جنيه فى نهاية يناير 115"المركزي": ارتفاع حجم النقد المصدر إلى  -1

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=334345
https://www.elfagr.org/2603467
https://www.elfagr.org/2601160
https://www.elfagr.org/2598832
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 مليون دينار ٩٢قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض كويتي بقيمة  -5

 رفع سعر الفائدة ضربة موجعة لالستثمار رجال االعمال: -6

 7103مليار دوالر قيمة قروض وسندات خزانة مصر منذ يونيه  55.5باألرقام  -2

 

  دالالت القطاع النقدي

 : آلية الودائع المربوطة - 0

من  النقديإحدى أدوات السوق المفتوحة إلدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض هي 

الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد 

ألقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد ا

 المحلية.

مليار جنيه،  61، عطاءين آللية الودائع متغيرة بفترات زمنية مختلفة بقيمة المصري المركزيطرح البنك وقد 

، بما قد يشير إلى ارتفاع الماضيمليارا وذلك ألول مرة منذ تدشين اآللية فى نوفمبر  53بينما قبل ما يقرب من 

 معدالت السيولة لدى البنوك.

 %02.622إلى أن متوسط الفائدة ارتفع إلى  اإللكترونيالموضحة على موقعه  المركزيتشير بيانات البنك و

" المركزيللعطاء قبل الماضي، إذ لم ينظم " %06.917أيام، مقابل  701ألجل  %01.137يوما، وإلى  007لعطاء 

 عطاء لتلك اآللية.

طلب فائدة مرتفعة على سندات الخزانة الحكومية بما دفع وزارة المالية إللغاء عطاء  فيالبنوك إلى ت غال -

ماليين جنيه لعطاء  301بينما قبلت  سنوات اإلثنين الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، 2سندات أجل 

الطرح، بينما تقبل  سنوات من إجمالى مليار جنيه، كانت الوزارة قد طلبتها عند بداية تدشين 3سندات أجل 

 أكثر من القيمة المطلوبة لعطاءات أذون الخزانة.

، 7102فى نهاية يناير مليارات جنيه  115حجم النقد المصدر ارتفع إلى قال البنك المركزى المصرى، إن  -7

 .أشهر 2مليار جنيه خالل  36بزيادة قدرها نحو ، 7106مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو  369مقابل 

https://www.elfagr.org/2596509
http://www.soutalomma.com/Article/571145/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.soutalomma.com/Article/563407/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-55-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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قد دار طباعة الن –وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى  -

ويتم تحديث العناصر ، تخضع لعمليات تأمين معقدة والتيالهرم، بمحافظة الجيزة،  حي فيالمتواجدة  –

ك المركزى المصرى، بينما يتم التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البن

جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة  0قرًشا و 51قرًشا و 75إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ

 المالية.

 من أموالها %11اتفاقية وقعتها الحكومة وصرفت  21

 ،)باالقتراض الخارجي( الحكومةاتفاًقا لتمويل المشروعات القومية وتنفيذ برنامج  21وقعت الوزيرة سحر نصر، 

لتنفيذ العديد من المشروعات،  %11إلى  %10لترتفع نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 

 خاصة المشروعات االجتماعية من أجل توفير فرص عمل وتحقق عائدًا اقتصاديا مناسبًا.

شكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات عن استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتالوزيرة رغم إعالن و

، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء الدوليالمعنية، فضاًل عن ضمان النزاهة واالستخدام األمثل للتمويل 

تم  التي، وبقيت المليارات أنملةالتنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات، إال أنه لم يتحرك هذا الملف قيد 

 ن أجانب حاضرة فى خزينة الحكومة غائبة عن جيوب الشعب.الحصول عليها من مانحي

 

 المالية العامةثالثا:  

 «التعويم»مليار جنيه منذ  003.7تصل « الحكوميالدين »اكتتابات األجانب فى  -0

 01/5مليار جنيه اليوم 07.7وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة  -7

 مليار جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل 36.1"المالية":  -3

 70/5 مليار جنيه 07.7أذون خزانة بـ "المالية" تطرح  -1

 7105مليون جنيه إجمالي إيرادات المتاحف خالل  63.5 -5

 ضعف عوائد متاحف مصر 19تقارير: إيرادات اللوفر  -6

 الحكومة توزع فوائد الدين على قطاعات الموازنة -2

 %01.5مليار جنيه.. والعائد يرتفع لـ 0.5وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة  -1

 مليار جنيه من الخزانة العامة لتخفيف األعباء على محدودى الدخل 16وزير المالية:  -9

http://www.alborsanews.com/2017/05/17/1023308
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%A9-12-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3239727
https://www.elfagr.org/2603198
https://www.elfagr.org/2600759
https://www.elfagr.org/2596700
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=335174
الحكومة%20توزع%20فوائد%20الدين%20على%20قطاعات%20الموازنة
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%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%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3259285
http://www.youm7.com/story/2017/5/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-46-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1/3259629
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 مليار جنيه اليوم 07.2.. وطرح %71.5رتفع لـوزارة المالية: عائد أذون الخزانة ي -01

 مليار جنيه من البنوك اليوم 07.2الحكومة تقترض  -00

 أشهر 9مليار جنيه عجز الموازنة خالل  723.3"المالية":  -07

 

 دالالت األخبار حول المالية العامة

 ميزانية العام الماضيـ 0

، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة ٩١٠٢/٩١٠٢بالتزامن مع مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 

بمجلس النواب، حول نتائج فحص الحسابات الختامية ألجهزة الموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية 

مقرر عرضه على المجلس، خالل الجلسة ال ٩١٠٢/٩١٠٢للهيئات والوحدات العامة واالقتصادية، للعام المالي 

حيث أظهرت نتائج التنفيذ ، الماضيالعامة المقبلة، عن العديد من االنحرافات بشأن تنفيذ موازنة العامة 

 ،وازنة العامةعرض الم دالفعلية للموازنة العامة، فشل الحكومة فى تحقيق المستهدفات التي وعدت بها عن

 :ويمكن توضيح هذا الخلل كما يلي

اإليرادات، والمتحصالت من اإلقراض مبيعات األصول عن  وإجمالياتساع الفجوة المحققة بين االستخدامات  -

 ٢٢٩٩مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو  ٢٢٠٩٥بنحو  ٠٢/٠٢المستهدف لها بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 مليار جنيه. ٢٠٩٩٠مليار جنيه عن المستهدف لها، والبالغ نحو 

مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ  ٠١٢٢٩٢على الرغم من انخفاض االستخدامات الفعلية البالغة نحو  -

مليار جنيه، فقد ازدادت تلك الفجوة عن المستهدف لها، نتيجة عدم  ٢.٩٠، مليار جنيه، بوفر بلغ ٠٠٢٩٩٢نحو 

مليار جنيه، حيث بلغت جملة  ٢٢١٩٢تحقيق المستهدف من االيرادات والمتحصالت البالغ إجماليها نجو 

 .٪٩.٩٢مليار جنيه، بنسبة  ٠٢٥٩٥مليار جنيه، بنقص بلغ نحو  .٢٢٩.االيرادات والمتحصالت الفعلية نحو 

جاءت اإليرادات الضريبة على رأس اإليرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها في موازنة  -

مليار جنيه، بينما  ٩٩٩٢.بية المستهدفة في تلك الموازنة نحو ، حيث بلغت جملة اإليرادات الضري٩١٠٢/٩١٠٢

كما فشلت الحكومة في تحقيق  مليار جنيه. ٢١٩٥مليار جنيه، بنقص بلغ  ٥٢٩٩٥بلغ إجمالي المحصل منها نحو 

http://www.youm7.com/story/2017/5/28/%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%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%8020-5-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AD-12/3257818
http://www.youm7.com/story/2017/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-12-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/3256638
http://www.youm7.com/story/2017/5/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-273-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/3251964
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، مليار جنيه ٠٥٢٩٢مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو  ٩٠٢٩٢المستهدف من اإليرادات األخرى، والبالغة نحو 

 مليار جنيه. ٢٩٩٢بنقص بلغ نحو 

عدم تحقق المستهدف من المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول البالغة  -

 مليار جنيه. .٠١٩مليار جنيه، بنقص بلغ نحو  ٢٩٢مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو  ٠٢٩٥نحو 

 ميزانية الصحة: 

مليار  31تخصيص نحو  :لعل أبرزها، حيث تضم سلسلة من التناقضات في بنودها، مثل ميزانية الصحة أزمةت

ألف ضابط، في حين أن باقي الميزانية، الذي يقدر  511جنيه لمستشفيات الجيش والشرطة، والتي تخدم نحو 

والصرف  مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب 03باإلضافة لنحو  مليار، لباقي منظومة الصحة، 71بنحو 

الصحي وللهيئة القومية لمياه الشرب، حيث تعتبر تلك البنود ضمن الخدمات العامة وليست ضمن الميزانية 

 المخصصة لتطوير المنظومة الطبية وشراء الجهة ومعدات طبية.

خالل الفترة الماضية جرت محاوالت لضم تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، والتي تصل إلى نحو و

ملياًرا فقط، فيما كان ممثل وزارة المالية  31مليار جنيه إلى منظومة الصحة، على أن تزيد الميزانية بمقدار  21

 51، وهي 7106/7102قد أعلن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالي الحالي، تم اعتمادها وفًقا لناتج 

 لناتج المحلي.من ا %3.0مليار جنيه، وأنها وفًقا لهذا الرقم تمثل 

مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي،  7.22ووفًقا لما أعلنته لجنة الصحة فإنه تم اعتماد 

مليون جنيه للجهاز التنفيذي  01مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، كما تم اعتماد  9.5باإلضافة إلى 

 211مليون جنيه أدوية و 311، و«تغذية»مليون جنيه  511لمياه الشرب، وبند خاص باالحتياطات تضمن 

مليون جنيه  611مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خالل العام، إضافة إلى 

 دعم أدوية وألبان أطفال.

لغير  مليون جنيه 311تخصيص  7102/7101وشملت موازنة وزارة الصحة، ضمن الموازنة العامة للعام المالي 

 311مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفالحين، ودعم التأمين الصحي على الطالب بـ 011القادرين، و

مليون جنيه للتأمين الصحي على األطفال دون  737مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و 026مليون جنيه، و

مليون جنيه  912مليارات و 01عتماد مليون جنيه لدعم المؤسسات العالجية، كما تم ا 357سن المدرسة، و
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مليون  676مليون جنيه لشركات قطاع األعمال والشركات التابعة لها، و 311للهيئة العامة للتأمين الصحي، و

 جنيه للعالج الطبي بالهيئات االقتصادية.

 قراءة في ميزانية الصحة:

يذكر مقارنة بالنسب الدولية، فمن  دوالًرا، وهو رقم ال 61نصيب المواطن من ميزانية الصحة ال يتجاوز  -

دوالر للفرد الواحد، وهناك دول عربية يصل نصيب الفرد فيها إلى ألفي دوالر، كما  511المفترض ألَّا يقل عن 

، وطبقا للموازنة الحالية يبلغ نصيب من االنفاق الصحي الحكومي الفرد من القوات هو الحال في اإلمارات او قطر

فرد من  56أي االنفاق الحكومي علي صحة الفرد فب القوات المسلحة يساوي انفاقها علي  دوالر، 3333المسلحة 

المناقشات حالًيا داخل لجنة  المواطنين، كما أنه بعلو حتي علب المتوسطات في الدول النفطية والدول الكبرى.

قرب لما نص عليه لرقم األمليارات جنيه، وهو ا 013جعل ميزانية الصحة تطالب بالصحة بمجلس النواب 

 .الدستور

 :لموازنة الجديدةأهم أرقام ومستجدات اـ 7

تنوى وزارة المالية توزيع فوائد الديون على جميع ازنة الجديدة، للمو« الدستوريالعوار »فى مسعى لتالفى 

يحصل عليها كل قطاع، بما فيها  التي، لزيادة المصروفات بالتساويأبواب مصروفات الموازنة العشرة 

« المالية»من المعروف أن و ، لتتوافق الموازنة الجديدة مع االستحقاقات الدستورية.«الصحة»و« التعليم»

 تدرج كل مصروفات فوائد الدين ضمن موازنة قطاع الخدمات العامة.

)قبل  مليار جنيه 321.9نحو  (،7101/ 7102تبلغ مخصصات فوائد الدين، فى مشروع الموازنة الجديد للعام )و

تضم الموازنة العامة و مليار. 32.1، مما يعنى أن نصيب كل قطاع من الديون، سيكون نحو رفع سعر الفائدة(

، واألمن العام القوميواألمن  عالدفا» وهىوزيع مخصصات الموازنة عليها، قطاعات وظيفية، يتم ت 01للدولة 

والصحة، والشئون االقتصادية، وشئون البيئة، والحماية االجتماعية، وشئون السالمة العامة، والتعليم، 

 «.شئون الدينية، واإلسكان والمرافقوالخدمات العامة، والشباب والثقافة وال

« مالتعلي»رغم ضم مستشفيات الجيش إلى موازنة قطاع الصحة، فلم تتمكن الحكومة من رفع مخصصات  -

 01، بأال تقل عن الدستوري، مخالفة بذلك النص اإلجماليناتج المحلى من جملة ال % 1إلى أكثر من « الصحة»و

%. 
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 مالياإلجالحكومة عرضت على البرلمان، تحديد نسبة مخصصات التعليم والصحة، بناء على الناتج المحلى  -

 1.0ه نحو يبلغ في الذيالجديد  الماليتريليون جنيه، بدال من العام  3.6يبلغ  الذي، الحالي الماليالخاص بالعام 

 تريليون جنيه.

مليار،  50.1مليارات جنيه، لتسجل  1، فى الموازنة الجديدة، القوميارتفعت مخصصات قطاع الدفاع واألمن  -

مليار جنيه، لموازنة النظام  55 حواليوخصصت الحكومة  مليار فى موازنة العام المالى الجارى. 12.0مقابل 

 مليارات عن موازنة العام الجارى. 5الداخلية والمحاكم، بزيادة تضم  والتي»العام وشئون السالمة العامة 

مليار جنيه، لتسجل  003كما شهدت مخصصات الخدمات العامة بالموازنة الجديدة، ارتفاعا كبيرا بلغ  -

شهدت مخصصات الحماية االجتماعية  ، فيما% 31مليار، بنسبة نمو  311.199مليار، مقارنة بنحو  193.516

مليار،  012.362مليار، مقارنة بنحو  311.511مليار، فى الموازنة الجديدة لتسجل  003.7، بقيمة االرتفاعنفس 

 .% 61بنسبة تصل إلى 

مليار جنيه فقط، لتسجل  3.1ارتفعت مخصصات التعليم على نحو طفيف هذا العام، إذ زادت بقيمة  -

مليارات، عن  6يار لقطاع الصحة، بزيادة مل 51.9مليار، فيما خصصت الحكومة نحو  013.9مليار، مقابل  016.5

فى حين انخفضت مخصصات اإلسكان والمرافق المجتمعية بالموازنة  مليار. 11.9العام المالى الجارى، والبالغة 

وتراجعت مخصصات  مليار. 21.210مليار، مقارنة بنحو  56.192مليار جنيه، لتسجل  70.1الجديدة، بقيمة 

 111مليار جنيه، بانخفاض  30.117الدينية الجديدة، فى الموازنة الجديدة إلى الشباب والثقافة والشئون 

مليار لحماية البيئة فى  0.920مليار فى الموازنة الحالية، كما خصصت الحكومة  30.111مليونا، مقارنة بنحو 

قتصادية بالموازنة وارتفعت مخصصات الشئون اال مليار خالل الموازنة الحالية. 0.939الموازنة الجديدة، مقابل 

مليار، بزيادة  53.659وزارات، منها الصناعة والسياحة والكهرباء والبترول، إلى نحو  01تضم نحو  والتيالجديدة، 

 مليار. 13.510مليارات عن الموازنة الحالية، البالغة  01

مليار مقارنـة  36.101نحو  7101/  7102المقبل بلغت تقديرات اإليرادات الجمركية بموازنة العام المالي  -

وأشارت  .%73.7مليار جنيه بنسبة  6.166بزيادة قدرها  ٩١٠٢/ ٩١٠٢مليار جنيـه بموازنـة  79.511بنحـو 

إلى تطوير وتحسين المنظومة الجمركية من خالل تنفيذ أن الزيادة في الحصيلة الجمركية ترجع ، يةوزارة المال

اقتراب أوضحت أن ، كما الحاويات في المنافذ الجمركية لىالمرحلة الرابعة من مـشروع الكشف باألشعة ع
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يساهم في محاربة التهرب الجمركي واتبـاع أفـضل الممارسـات ساالنتهاء من وضـع قـانون جديد للجمارك 

 الدولية التي تضمن سرعة نفاذ السلع من وإلى السوق المصري.

 المتاحف المصرية ومتحف اللوفر 

وأبو الهول  ار الوافدين إلى منطقة األهراماتأعداد الزور عن قطاع المتاحف أن أوضح التدقيق المالي الصاد

، وأضاف أن الماضيمليون جنيه خالل العام  12مليون زائر، وبحجم إيرادات يصل إلى  7بالجيزة لم يتعد نحو 

أعداد زوار  بإجماليومليون جنيه،  15إيرادات قيمتها  إجماليب امفتوح امتحف 70نحو عدد المتاحف الذي يبلغ 

 .ألف زائر 921.1يصل إلى 

تعرضت لها دولة فرنسا خالل اآلونة األخيرة، ما تسبب فى تراجع  التيرغم الهجمات اإلرهابية وفي المقابل و

، بحجم الماضيماليين زائر، خالل العام  6ه ات، زارووفقًا آلخر إحصاء برج إيفلالسياحية للنصف، إال أن  اإيراداته

مليون دوالر سنويًا على  01.5 حواليمليون يورو، وأكدت الحكومة الفرنسية أنه ينفق  17يصل إلى  إيرادات

بمفرده  متحف اللوفركما  مليون دوالر، خالل الفترة المقبلة. 70الصيانة، ومن المقرر أن يزداد هذا المبلغ إلى 

 077، وبمتوسط حجم إيرادات يصل إلى الماضىحدث تقرير صدر خالل العام مليون زائر، وفقًا أل 2.3يزوره سنوياَ 

يستقبل مليون زائر سنويًا، ، متحف برلينبينما  مرة إليرادات المتاحف المصرية. 19مليون دوالر بما يعادل 

تعد واحدة من أكثر اآلثار المصرية شهرة  التي، نفرتيتيقطعة أثرية مصرية، أبرزها رأس  7111يضم أكثر من و

 حول العالم.

 االجتماعي: الضمان

مليار جنيه فى السنة المالية  13إضافية، بقيمة  اجتماعيحزمة ضمان  تقرأإن الحكومة قال وزير المالية 

 011وإضافة  %71-01ومرتبات الموظفين  %05، وأضاف أن الحزمة تتضمن زيادة معاشات التقاعد 7102-7101

مة عن هذه الحزمة إنها حزمة اجتماعية موجهة وقالت الحكو جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

 الدخل لمواجهة الغالء الناتج عن اإلجراءات اإلصالحية. لمحدودي

ع الموازنة العامة الجديدة التخاذ عدد من التدابير تسعى فى مشروفي نفس الوقت تصرح الحكومة أنها و

تتمثل تلك اإلجراءات الصعبة فى استكمال  .تقريبًامليار جنيه  ٠٥٢واإلجراءات االقتصادية الصعبة لتوفير نحو 

مليار جنيه، فضال عن  ٢١المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة لتوفير نحو 

مليار جنيه من أجل تخفيض الدعم الموجه له من  ١.تحريك أسعار الوقود الذى تسعى الحكومة الى توفير نحو 
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مليار جنيه لتخفيض الدعم  ٩١مليارات جنيه، وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو  ٠٠١مليار جنيه إلى نحو  ٠٢١

كما تخطط الحكومة الستكمال المرحلة الثانية من منظومة  .مليار جنيه ٥١مليار جنيه إلى نحو  ٢١الموجه لها من 

تحريك أسعار وكذلك  ،مليارات جنيه ٠١خدمة لتوفير نحو  ٩٢من خالل رفع أسعار رفع أسعار الخدمات الحكومية 

مليار جنيه وفورات مباشرة للخزانة العامة،  ٠٥٢ليصبح المجموع مليارات جنيه  ٢المياه لتوفير ما يقرب من 

 ناهيك عن تأثيرات تلك اإلجراءات الصعبة على مستويات اإلنفاق، السيما المقدرة للغذاء.

إلى القيام بعمليات تنقية للبطاقات التموينية، وهو ما سيسفر عنه خروج اآلالف كذلك  تسعى الحكومة -

 ٢٥من منظومة دعم السلع التموينية، وهو ما قد ينعكس بالخفض على جملة المنصرف على الدعم ألقل من 

تنقية ، فضال عن ٩١٠٢/٩١٠٢فى مشروع موازنة العام المالى المقبل للدعم مخصص الرقم المليار جنيه، وهو 

 مليار جنيه. .٠ا يخفض قيمة الدعم المنصرف لها إلى أقل من مم ،روع تكافل وكرامةالمستفيدين من مش

طلق زيادة األسعار من جديد مع العام المالى الجديد، وستتوالى فى موجات ستحزمة اإلجراءات الجديدة  -

المصانع المحلية وتحميل التكلفة الكلية تضخمية بسبب زيادة الركود وتراجع اإلنفاق، فى ظل تراجع ربحية 

 على مبيعات أقل.

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 البرلمان األرجنتيني يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور -0

 زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر خالل مارس الماضي % 11.6":  اإلحصاء" -7

 ر من الوقودمن إجمالى واردات مص %91مصدر بالبترول: شحنات أرامكو والكويت والعراق  -3

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

 رتجمع الميركسو -0

قيع تم التو والذي على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور األرجنتينيالبرلمان صدق 

باإلضافة  يوالباراجوا، واألورجوايالدول األعضاء فى الميركسور هم البرازيل واألرجنتين، ، .7101عليه فى عام 

https://www.elfagr.org/2604198
https://www.elfagr.org/2601762
http://www.youm7.com/story/2017/5/30/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-90-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3259283
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 أمريكيمليارات دوالر  3 حوالي» الميركسوربين مصر ودول  واالستثماري التجاريحجم التبادل ويصل ، إلى مصر

  «7106خالل عام 

ت تحقق معدال والتييهدف االتفاق أيضا إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى دول أمريكا الالتينية و

أيضا جذب االستثمارات و، إحدى القوى االقتصادية الرئيسية فى العالم متسارعة وتعد البرازيل اقتصادينمو 

خاصة فى مجاالت تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن  الالتينية إلى مصر

تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا الالتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لجميع 

 أسواق أمريكا الالتينية.

 السياحة: -7

من كافة دول العالم إلى مصر  اء ارتفاع أعـداد السائحين الوافدينأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص

؛ بنسبة ل الشهر المناظر من العام الماضيألف سائح خال 111.2ألف سائح مقابل  651.9خالل شهر مارس ليبلغ 

 . %11.6زيادة 

ألمانيا أكـثر  حيث كانت ٪30.9منطقة أوروبا الغربية استحوذت على أكثر المناطق إيفادا للسائحين بنسبة 

وكانت السعودية أكثر الدول  ٪71.6وفى المرتبــة الثانيــة الشرق األوسط بنسبة  ٪13.9الدول إيفادا بنسبة 

وكانت أوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة  ٪70.6وفي المرتبة الثالثة أوروبا الشرقية بنسبـة  ٪32.6إيفادا بنسبة 

شرق ّاسيا  -أفريقيا  -دين من باقي دول العالم )األمريكيتان كما بلغت نسبة السائحين الواف ٪ 56.3

 . %70.9دول أخرى(  -والباسفيك وجنوب ّاسيا 

 :وارادات مصر النفطية -3

ى وارادات مصر النفطية من من إجمال %91نحو  السعودية، والكويت، والعراق،ات مصر البترولية من دوارتشكل 

 ، وذلك علي النحو التالي:الخارج

ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات،  211مكررة بواقع البترولية المنتجات من المصر لالسعودية ات مدادا -

مليار دوالر بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى  73بموجب اتفاق بقيمة 

بموجب  .7106الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر إبريل  السعوديتوقيعه خالل زيارة رسمية قام بها العاهل 

ف طن أل 011ألف طن من البنزين، و 711ألف طن من السوالر، و 111االتفاق تتسلم مصر شهريا من أرامكو هذا 

 عاما. 05على أن يتم السداد على  %7بفائدة  من المازوت، وذلك
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البترول الكويتية، لتوريد المنتجات البترولية  جددت الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدها مع مؤسسة -

لبترولية مليون طن سنوياً من المنتجات ا 0.5سنوات، بكميات تصل إلى حوالى 3والزيت الخام بين الطرفين لمدة 

مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، وبفترة سماح لسداد  7، وألف طن شهريا 075بواقع 

 لسداد قيمه شحنات الزيت الخام. يومًا 721ويومًا،  011ولية إلى المنتجات البتر قيمة توريد

مليون برميل سنويا من نفط البصرة  07 دا مع شركة سومو العراقية لتوريدأيضا تعاق البترول هيئةوقعت  -

رير التك فى معامل العراقيالخفيف لمدة سنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة، باإلضافة تكرير النفط 

 المصرية.

 

 قضايا الشهر:خامسًا: 

 :بيع أراضي الدولةـ 0

تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة، خالل العام المالي المقبل، والبدء في إجراءات طرحها  وزارة الماليةتعتزم 

أن على رأس هذه األراضي التي تم تحديدها من  7101-7102البيان المالي لموازنة العام  وضحوأ، للمستثمرين

قدرت وزارة المالية، حصيلة بيع بعض أراضي الدولة، وقد  قبل لجنة مختصة، أرض المعارض ومسرح البالون.

لزيادة  ير المستغلةهذه األصول غوتهدف الحكومة من بيع ، مليارات جنيه 5خالل العام المالي المقبل، بنحو 

 إيراداتها من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة.

موازنة أن الحكومة تتوقع طفرة كبيرة في بند "اإليرادات الرأسمالية األخرى" لتصل إلى نحو المشروع  أظهرو

بيع حصص اتجة عن ن ، هذه الزيادةمتوقعة خالل العام المالي الحاليمليون جينه  126مليار جنيه من  71.3

وهو  (األصول غير المستغلة) في الشركات والبنوك العامة في البورصة، وإعادة استغالل األراضي التابعة للدولة

 .المصطلح الجديد الذي نحتته الحكومة لبيع األراضي

آالف أصل،  3أصل، للبيع خالل شهر، من إجمالي  011تعتزم لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة طرح كما 

وتبلغ  الصحراويبمدخل اإلسكندرية وأرض خلف كارفور ، باإلسكندرية كوتهنة، بينها أرض تها اللجحصر

واألرض  ستانليى السرايا ومبن، طبيةفدانًا منها إلقامة مشروع مدينة  75د فدانًا، سيتم تحدي 351مساحتها 

أن الظاهر محافظ اإلسكندرية  محمد عبدتوقع و .فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج األقطان 11و، المحيطة

 . مليار جنيه 7 ) داخل اإلسكندرية(األراضيتتجاوز االستثمارات المتوقعة من طرح 
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 :مؤشر تنافسية المواهبـ 7

جوجل ومركز النمو االقتصادي فى تقرير مؤشر تنافسية المواهب في شركة كلية إنسياد إلدارة األعمال ونشرت 

تقطاب وتنمية يا، عن دراسة تصنف دول المنطقة وفقًا لقدرتها على اسمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

يوفر مؤشر تنافسية  المشمولة في التقرير وفقًا لمستوى الجاهزية لمستقبل العمل.، واالحتفاظ بالمواهب

المواهب نظرة متعمقة على أداء الدول العربية كما يسرد مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد على 

 تحسين ترتيب هذه الدول على المؤشر مع التركيز على االستثمار في التعليم وتطوير المهارات الرقمية.

كان تبني التكنولوجيا وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوصول إلى شبكة اإلنترنت بجودة عالية و

لتنافسية للمواهب على الصعيدين وأسعار معقولة أحد التوصيات الرئيسية التي تسهم في تحسين القدرة ا

 . (المصري اليوم) العالمي واإلقليمي

، مملكة العربية السعودية والبحرينأظهر التقرير وجود دول تتمتع بوضع جيد مثل اإلمارات وقطر والوقد 

ودول أخرى تتمتع بمستويات متفاوتة من الجاهزية مثل الكويت واألردن، ودول ذات جاهزية أقل مثل سلطنة 

وأضح التقرير كذلك أن منطقة  ودول منخفضة الجاهزية مثل مصر والمغرب والجزائر.عمان ولبنان وتونس 

نافسية، حيث تصل ميزانية الشرق األوسط وشمال أفريقيا استثمرت كثيرًا في التعليم بهدف تحسين الت

(، لكن المنطقة ال زالت %01من إجمالي اإلنفاق الحكومي )مقارنًة مع المعدل العالمي الذي يبلغ  %01التعليم إلى 

تواجه تحديات مشتركة عندما يتعلق األمر بجاهزيتها لمستقبل العمل مثل: ارتفاع معدل البطالة بين الشباب 

عالميًا(، والتشريعات  %01بة التوظيف في القطاع العام )مقارنًة مع نس %31)ضعف المعدل العالمي(، و

أضعاف  3ل تصل إلى الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين )فرصة مشاركة الرجل في سوق العم

من الناتج المحلي اإلجمالي  %1وعالوًة على ذلك، يساهم االقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة  فرصة المرأة(.

( وأقل بكثير مقارنًة مع دول االتحاد األوروبي %1ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الواليات المتحدة ) وهو

(6%.) 

من وجهة نظر ديموغرافية، تتمتع ، أنه المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في إنسياد برونو النفين يريو

عالميًا، وهو ما يوفر الكثير من الفرص وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمتوسط أعمار يعد األصغر 

فمن ناحية، يمتلك الجيل الجديد في المنطقة الطاقة واإلبداع ، ت ذاته يجلب الكثير من التحدياتالوق

 والطموح، ومن ناحية أخرى يعد توفير وظائف ألبناء هذا الجيل ضرورة ملحة.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138113
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138113
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يث تشمل وظائف المستقبل العديد من المجاالت التكنولوجيا تعد جزءًا مهمًا من هذا التحدي، حأضاف أن و

 مثل الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والمعزز، كما تتطلب هذه الوظائف ترقية المهارات بشكل مستمر

 .(وقالشر)

 :قطاع الغزل والنسيجتحديات ـ 3

، فهناك انخفاض ينهار بمعدالت متسارعة قطاع الغزل والنسيج أصبحالست الماضية سنوات العلى مدى 

خسائر ل تعرضتحيث ، العامالتابعة لقطاع األعمال الشركات على وجه الخصوص وبإيرادات شركات الغزل، 

 :لعدة أسباب على رأسها ،7106خالل العام المالى المنتهى  %07بلغت 

، أن مشكلة الخامات وخاصة جلس إدارات شركات الغزل والنسيجرؤساء مد اجماع بين جيو)أ( مشكلة الخامات: 

القطن تعد أبرز العقبات التي تواجه الصناعة، في ظل المعاناة من عدم توافر الكميات الالزمة للتصنيع، 

وقد  زمة حقيقية تواجه الصناعة في الوقت الحالي،ألتي تعد إضافة إلى ارتفاع الجمارك على الواردات، وا

، مما ترتب عليه زيادة باألسعار تصل %011المواد الخام والخامات الخاصة بالتصنيع وصل إلى عت أسعار ارتف

 تستطيع الشركات تحقيق ربح من المنتجات التي يتم بيعها. لكي، %051إلى 

عدم استقرار الدوالر الجمركي، إلى زيادة أسعار خالل الفترة الماضية و الدوالرتذبذب سعر أدى )ب( سعر الدوالر: 

يتم استيرادها بالكامل من الخارج إلى الضعف، وتحكم المستوردين بقاعدة الزيادة  التيقطع الغيار والماكينات 

  نتيجة لعدم وجود قاعدة تحكم سعر الدوالر.

وارد الداخلة في تصنيع المنتجات، موضًحا أنها ال تشمل موارد القطن الم ت أسعارداز)ج( المواد المساعدة: حيث 

  %051أكثر من وقد ارتفعت أسعار هذه الموارد فقط، بل الموارد البترولية، والكرتونية وغيره، 

كان عليه،  توقف الزراعة على مدى عام إلى استيراد القطن من الخارج بأضعاف ما)د( تدهور الزراعة: حيث أدى 

 تسبب بفجوة كبيرة بتكاليف الشركات.مما 

 :اتفاق أوبكـ مصر و1

دعوة مصر لحضور واحتمال انضمام مصر التفاق خفض اإلنتاج من خارج "أوبك"،  الكويتيرغم إعالن وزير النفط 

 ،المصدرة للبترول "أوبك" فى فيينامنظمة البلدان خالله  تجتمع  ، والذي اجتماعات منظمة أوبك التشاورية

من المنتجين  00تمديد االتفاق الذى جرى التوصل إليه فى ديسمبر الماضى، والذى اتفقت بموجبه أوبك ولبحث 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25052017&id=0644b41a-1008-45aa-a18f-13c3044982f2
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، اال أن 7102مليون برميل يوميا فى النصف األول من  0.1المستقلين، ومن بينهم روسيا، على خفض اإلنتاج 

 ، وذلك لألسباب التالية: التفاق أوبك لخفض اإلنتاج لن تنضم مصر

 ،وتسهيالتها الجغرافيمن واقع وضع مصر  يأتيمصر لحضور اجتماعات منظمة أوبك التشاورية دعوة  -

مصر تستطيع مراقبة شحنات النفط من الشرق للغرب، من خالل قناة السويس، وكذا تسهيالت سوميد ف

خالفة عدم مفإن وجود مصر يسمح لها بمراقبة تنفيذ االتفاق و وبالتاليللشحنات المنقولة من الشرق للغرب، 

 الدول التفاقها على تخفيض اإلنتاج.

ألف برميل  ٢٢ألف برميل يوميًا، من خالل عقد الكويت بواقع  ٠.١مصر دولة مستوردة للنفط بما يعادل  -

 كذلكألف برميل يوميًا، و ٥٩ر بواقع ألف برميل يوميًا، ومن السوق الحر لميدو ٥٥يوميًا، وعقد العراق بواقع 

 ألف برميل يوميا". ٥٢١لمشتقات النفط بواقع  مصر دولة مستوردة

ألف برميل يوميًا، فيما تصل طاقة معامل التكرير المصرية إلى  ٢٢١إنتاج مصر من النفط يتراوح فى حدود  -

 ألف برميل يوميًا، وغير مستغلة بالكامل لعدم توافر خامات للتكرير. ٢٢١نحو 

بى األمريكية و" أباتشياألكثر استفادة من ذلك شركة ، واألجنبيما يتم تصديره من مصر هو حصة الشريك  -

بى" اإلنجليزية، وإينى اإليطالية، وفى حال المطالبة بتخفيض اإلنتاج، بمعنى خفض الحصة التصديرية لهم، 

فهذا معناه قيام هيئة البترول بتعويضهم ماديًا، وهو أمر يستحيل قبوله نتيجة المديونية المتراكمة لتلك 

 عاليما يتم تصديره لحساب مصر هو خام خليط غارب ) ،تسدد بصعوبة بالغة والتيلهيئة، االشركات على 

 .(ألف برميل يوميًا ٢١الكبريت، وال يزيد ما يتم تصديره عن 

ل المعطيات السابقة تشير إلى أن قرار تخفيض اإلنتاج يخص الدول المنتجة والمصدرة للنفط وليس الدول ك

تتواله أوبك ضد مصالح مصر، فمصر لصالحها انخفاض أسعار  الذيتخفيض اإلنتاج وعمومًا المستوردة للنفط، 

ل سنري فه افق على تشجيع قرار ليس لصالحها"كيف تو بالتاليوأسعار المشتقات البترولية،  وبالتاليالنفط، 

 .(1) ة بعيدا عن مصالح مصر االقتصادية؟السلطة تغرد كالعاد

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


