
 

  



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 1   15 أكتوبر 1027  

 

 مصر: تطورات المشهد االقتصادي

 د. أحمد ذكر اهلل

 تمهيد: 

صري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين  صادي الم شهد االقت  11-1/11يتناول التقرير أهم تطورات الم

 ، وذلك على النحو التالي:7112/ 11/

 

 :أواًل: التطورات المالية

 7112مليار جنيه بأول تداوالت أكتوبر  2.2البورصة المصرية تربح -1

 7/11 مليار جنيه في ختام التعامالت 4البورصة تربح -7

 3/11 نقطة ألف  14عند مستوى  الرئيسيوالمؤشر  مليار جنيه 3.3ورصة تربح الب-3

 4/11 نهاية األسبوع مليار جنيه بختام التعامالت جلسة 3.2لبورصة تربح ا-4

 8/11 مليار جنيه بختام التعامالت 2.3البورصة تربح -1

 3/11 مليار جنيه 1.3تراجع نحو يلبورصة رأس المال السوقى ل-6

 11/11 مليارات جنيه فى ختام جلسة التعامالت 1البورصة تخسر -2

 11/11 مليارات جنيه 3البورصة تخسر -8

 17/11 مليار جنيه بختام التعامالت 7.2البورصة تربح -3

 11/11 مليارات جنيه في ختام تداوالت اليوم 4.6البورصة تربح -11

 

 التطورات الماليةدالالت 

  األسبوع األول:

مليار جنيه خالل جلسات األسبوع المنتهى ليغلق عند  71للبورصة المصرية، نحو  السوقيربح رأس المال  -

جلسات فقط بعد تحديد الخميس إجازة  4 الجاريمليار جنيه، وبلغت عدد جلسات األسبوع  268.676مستوى 

 رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

http://www.soutalomma.com/Article/675731/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-7-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://www.soutalomma.com/Article/676592/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%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
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-3-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%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%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%AF/3439008
http://www.youm7.com/story/2017/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-3-7-%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-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/3442052
http://www.youm7.com/story/2017/10/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-7-9-%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%A5%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A5%D9%83%D8%B3/3447309
http://www.youm7.com/story/2017/10/9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%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-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1-13/3448990
http://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/3450536
http://www.soutalomma.com/Article/684000/%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.youm7.com/story/2017/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-2-7-%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%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/3453506
http://www.soutalomma.com/Article/687023/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-4-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 2   15 أكتوبر 1027  

 

صرية،- صة الم سبوع المنتهى، فى حين بلغت  1.7نحو  بلغ إجمالى قيمة التداول بالبور مليار جنيه خالل األ

ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها  141ماليين ورقة منفذة على  1413كمية التداول نحو 

 ألف عملية خالل األسبوع الماضى. 121مليون ورقة منفذة على  7647مليار جنيه، وكمية التداول بلغت  6.4

ماليين ورقة  2مليون جنيه، وبلغت كمية التداول  8.7النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو أما بورصةةة -

سهم على  1761منفذة على  ستحوذت األ سبوع المنتهى؛ وا قيمة التداول  إجماليمن  %38.23عملية خالل األ

سندات نحو  فيداخل المقصورة،  سبوعيا، جاء ذلك وفقا للتقرير %1.71حين مثلت قيمة تداول ال للبورصة  أل

 المصرية.

نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس  13881ليغلق عند مستوى  %1.31" بنسبة 31تراجع مؤشر "إيجى إكس -

ليغلق عند  %1.13" بنسبة 71نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس  7347ليغلق عند مستوى  %1.31" بنسبة 11

 نقطة. 17863مستوى 

سطة و- شركات المتو شر ال صغيرة "إيجى إكس كما ارتفع مؤ سبة 21ال ستوى  %1.27" بن  238ليغلق عند م

شر "إيجى إكس  سبة 111نقطة، وقفز مؤ سع نطاًقا بن ستوى  %1.14" األو نقطة، وتراجع  1288ليغلق عند م

 نقطة. 118ليصل إلى مستوى  %1.11مؤشر بورصة النيل بنسبة 

 

 األسبوع الثاني: 

صرية، نحر- صة الم سوقى للبور سبوع المنتهى ليغلق عند  7.2و بح رأس المال ال سات األ مليار جنيه خالل جل

 عن األسبوع الماضى. %1.3مليار جنيه، بارتفاع بنسبة  221.786مستوى 

مليار جنيه خالل األسبوع  361.162مليار جنيه إلى  364.823من  الرئيسيارتفع رأس المال السوقى للمؤشر -

مليار جنيه  711.318ل لمؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة من ، وارتفع رأس الما%1.7المنتهى، بنسبة زيادة 

مليار جنيه  781.136، وارتفع رأس المال لمؤشر األوسع نطاقًا من %1.6مليار جنيه بنسبة زيادة  716.121إلى 

 .%1.3مليار جنيه بنسبة زيادة  187.417إلى 

سندات نحو - سبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم  مليون جنيه خالل 311بلغت قيمة التداول على إجمالى ال األ

 ألف سند تقريبًا. 312التعامل على السندات نحو 

 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 3   15 أكتوبر 1027  

 

 تحليل عام: 

سهم  توجد- شهدها غالبية األ سبتمبر،  فيلمع أداؤها  التيموجة من جنى األرباح ت ومن الطبيعي ان شهر 

التراجع طويال ، وسرعان  نشهد خالل الفترة المقبلة خسائر بأرقام ضخمة، ولكن من المتوقع اال يستمر هذا

ضي  شهر الما سن التي حدثت بنهايات ال سباب التح ستمرار أ صة مع ا سابق عهدها، خا ستعود األرباح الي  ما 

صة علي  ستثمر المالي نحو البور سعار الفائدة علي اذون الخزانة والتي رجحت قرار الم سها تراجع أ وعلي را

 حساب أدوات الدين المحلية.

ي تناقلته الكثير من المراكز البحثية حول وصول االستثمار األجنبي في أدوات الدين المحلية كما أن الحديث الذ-

 الي الذروة يدعم الراي السابق بان ما يحدث في البورصة ال يعدو كونه جني أرباح سرعان ما سينتهي.

ع معفات منخفضة، تتداول عند مضا التيبزيادة المراكز باألسهم الصغيرة  عموما توصي المراكز المتخصصة-

 .EGX70، ومؤشر EGX30هذه األسهم ال يشترط تواجدها ضمن قائمة مؤشر  أن ىعلالتأكيد 

جنيه(، والعربية  33بزيادة الوزن على شةةركات مصةةر بنى سةةويف ل)سةةمنت دقيمة عادلة كذلك وأوصةةت -

ع قطع أرض فى جنيه(، ويرجع ذلك إلى ظهور محادثات غير رسةةمية حول بي 3.21ل)سةةمنت دقيمة عادلة 

صول هذه األرض ما بين  صافيطرة، وتتراوح قيمة  سهم، وقد يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة  311-711أ جنيه لل

سويس ل)سمنت  11.31تفوق القيمة الحالية عند  سهم، وتمتلك ال شير أن  %66جنيه لل من أرض طرة، مما ي

ستتراوح بين  سهم  سعر ال سويس، بالمقارنة مع  جنيًها لكل 31-11وقع قيمة األرض إلى  سهم ال سهم من 

 جنيه. 72.11عند  الحاليسعر السوق 

صعوًدا على خلفية تقييم محتمل لقيمتهم الدفترية بالمقارنة - ستشهد  شركات العقارات والتنمية،  سهم  أ

صرية لمدينة اإلنتاج  صعيد العامة للمقاوالت، الم صت بزيادة الوزن على ال سوقية الحالية، وأو مع القيم ال

، والقاهرة لكسةةكان، المعادي، والشةةمس لكسةةكان والتعمير، والجيزة العاملة للمقاوالت، وزهراء إلعالميا

 والعربية للصناعات الهندسية.
  

  النقدي ثانيًا: القطاع 

 %14لة اإللزامي االحتياطييرفع نسبة  المركزيالبنك  -1

 7116مليار دوالر التزامات ومديونيات خارجية منذ نوفمبر  16.8طارق عامر: سددنا  -7

http://www.youm7.com/story/2017/10/3/%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%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%8014/3441035
http://www.youm7.com/story/2017/10/2/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-16-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/3438778


 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 4   15 أكتوبر 1027  

 

  %14قرار البنك المركزي برفع االحتياطي الي 

قدي- ياطي الن حدهما  االحت عان أ حد األدنو به في هو ال لذي يتوجب على البنوك أن تحتفظ  مال ا نى من ال

سبة مئوية من ودائع العمالء. يتم تخزين النقدية عادة في قبو في البنك  سابه كن حوزتها , وعادة ما يتم ح

 أو مع بنك مركزي وال يمكن استثمارها أو إعارته للشركات أو األفراد.

النسبة التي يجب على البنك التجاري ان يحتفظ من كل وديعة على شكل  هوأما االحتياطي النقدي االجباري ف-

سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد فورا تحت مسمى احتياطي قانوني مجاني، وال تدفع 

 عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.

لاالحتياطيات من قبل يتم تحديد هذه - كل ب بات من قبل البنك المركزي في  د ويؤثر رفع أو خفض متطل

 .االحتياطي على عرض النقود في االقتصاد
 

 تعديل نسبة االحتياطي النقدي على المعروض من النقودتأثير  -1

صبح لديها أموال أقل لكقراض - سي صبح لدى البنوك  سمح لها إذا تم رفع متطلبات االحتياطي، ي دحيث ي

سبة اقراض تتحدد وفق ما تبقي لها من ودائع بع شكل فعال على مقدار رأس د االحتياطات( بن وهذا يقلل ب

صاد،  ستثماربما يعني أموال أقل ، وبالتالي خفض المعروض من النقودالمال في االقت ما م واإلنفاق، متاحة لال

 بما يعني أن البنوك تكسب سعر فائدة أقل ويمكن هبوط سعر أسهمها. ،يعيق نمو االقتصاد

صبح قادرة على تقديم مزيد من القروض مما خفض االحتياطي اإللزامي يكو- ست سي. فالبنوك  ن له تأثير عك

 سيزيد من المعروض النقدي وتحفيز النمو االقتصادي.

يادة في قيمة العملة- بات االحتياطي ز ألنه عندما يتم تقييد البنوك في المبلغ  يمكن أن يؤدي رفع متطل

  مرتفع.لى معدل فائدة الذي يمكن أن تقرضه، فإنها قد تحصل من المقترضين ع

بات االحتياطيوب- يد من القروض وقد  ،العكس إذا تم خفض متطل قادرة على تقديم المز سةةتكون البنوك 

 العملة.تقدم أسعار فائدة منخفضة والتي يمكن بدورها أن تتسبب في خفض قيمة 

 

 

 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 5   15 أكتوبر 1027  

 

 البنوك لحساب المركزي(:  علىمليار جنيه إضافية  26د القرار علىثار المترتبة اآلة 7

قفز إجمالى السيولة المودعة فى إطار االحتياطى اإللزامى، المفروض على البنوك المحلية، بشكل كبير عقب -

ة% على الودائع والحسابات بالجنيه باستثناء الشهادات مدة  14أيام من بدء تطبيق النسبة الجديدة المقدرة ب

 كثر.سنوات فأ 3

تودعها البنوك للتوافق مع نسةةبة  التيعن ارتفاع متوسةةط السةةيولة  المركزى،كشةةفت بيانات للبنك -

جديدة بنحو  يه لتصةةل إلى  26.7االحتياطى اإللزامى ال يار جن يار يوم  711.6مل حاليأكتوبر  11مل يام ال ، أول أ

يار فى اليوم  714.28تطبيق القرار، ثم إلى  ثانيمل لث، ، لتسةةتقر عند نفال ثا س القيمة تقريبا فى اليوم ال

 .7112مليار فقط فى يونيو  171مليار قبل بدء التطبيق ونحو  128.6بة مقارنة 

بعد أن ظلت  11إلى % لتصةةل 7111نسةةبة االحتياطى اإللزامى كان قد تم خفضةةها تدريجيا عقب ثورة يناير -

 .7117وحتى  7111طوال الفترة من  14مستقرة عند مستوى %

سة النقدية االحتيا- سيا يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات  التيطى اإللزامى أحد أدوات ال

صادية المهمة مثل المعروض  ضخم ومعدالت منح االئتمان وغيرها،  النقدياالقت سيولة ومعدل الت سبة ال ون

شهادات مدة ب –من ودائعها بالجنيه  14عن %ومن خالل هذه اآللية تقوم البنوك بالتنازل  صدة ال ستثناء أر  3ا

صالح-سنوات فأكثر  ضائعة من عدم  ل صة ال المركزى بدون عائد، ما يمثل زيادة فى تكلفتها نتيجة الفر

 استخدام هذه األرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة. 

 ائعها قصيرة األجلالبنوك المحلية لخفض العائد على ود لالحتياطيمن المفترض أن تدفع النسبة الجديدة -

فى إطار ما يسمى بضبط تكلفة األموال لضمان عدم تأثر أرباحها المستقبلية إال أن مجموعة محددة ال تتجاوز 

 بنكا قررت تبنى هذا االتجاه بينما ال يزال الترقب سيد الموقف لدى أغلب المصارف. 33بنوك من إجمالى  6

شرة، قبل أن يضطر للتخلى عن - سباق خفض الفائدة عقب اإلعالن عن القرار مبا هذه كان بنك مصر قد بدأ 

ضوح البعض ويرى  ،الخطوة عقب أيام من تطبيقها ضل تأجيل قرار خفض الفائدة لحين و ستف أن البنوك 

 فى ديسمبر المقبل.توجهات لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بهذا الملف وذلك خالل اجتماعها المقرر 

سة « المركزي»أن البعض يعتقد - سيا ستهدف دفع البنوك لزيادة الفائدة دون اتخاذ قرار مماثل فى لجنة ال ي

رفع االحتياطى اإللزامى، عندما أشةةار إلى قوة  ي لقرارالمركزفى تفسةةير بقوة هذا االتجاه ويتضةةح النقدية، 
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بناء على ذلك يمكنها إما تحمل تكلفة القرار أو رفع الفائدة المؤشةةرات المالية للبنوك وربحيتها المرتفعة، و

 لتعويض السيولة المستقطعة.

ية ا- ياطي اإللزامي من الودائع على البنوك، تري المراكز البحث بة االحت نك المركزي المصةةري لنسةة ن رفع الب

 .سيكون له تأثير سلبي على هوامش ربحية البنوك، لكنه سيعود باإليجاب عل سوق األسهم

حماية األرباح عن طريق تقليل معدالت الفائدة على الودائع لتعويض  ستتخذ تدابيرالبنوك من المتوقع ان -

مقدار العائدات المفقودة دوأفضةةل ما سةةيتبع هذا النهب البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني(، وكذلك 

 أذونها.ستقوم بطلب معدالت مرتفعة على العائد من طروحات سندات الخزانة و

صرامة لكبح عموما - شد  سة نقدية أ سيا شير إلى  سبة االحتياطي اإللزامي من الودائع على البنوك ي رفع ن

ضخم،جماح  صار مرتقًبا  الت سعر الفائدة  ضا الى ان تخفيض  شير أي سعر  حدوثه،كما ي حيث أنه إذا انخفض 

 . سيعوض ذلك هبوط هامش صافي الفائدة في تقييم البنوك المدرجة بالبورصة الفائدة،

سهم البنوك من المتوقع - سببين: أولهما، توقعات انخفاض هامش المدرجة أن تقع أ ضغوط ل تحت طاولة ال

صافي الفائدة؛ أما الثاني، فعن أداء هذا القطاع الذي اتسم بالنشاط والحيوية على مدار األسبوعين أو الثالثة 

سابيع الماضين؛ ومن المسلم به للمستثمر أن يجني األرباح. من ث ستظهر مجدًدا فرص إعادة الدخول في أ م، 

 هذه األسهم.

 

 ة مؤشرات السالمة المالية تتراجع في البنوك الكبرى:3

سبًيا نهاية الربع - سة الكبار، تراجعًا ن سالمة المالية للبنوك الخم شرات ال ، ريالجامن العام  الثانيشهدت مؤ

سجل مع صادرة عن البنك المركزى، و سمال أكبر بناء على أحدث التقارير ال سًطا أعلى  1دل كفاية رأ بنوك متو

رغم التراجع  المصةةرفيوحدات القطاع  إلجمالي 14.1، مقابل %14.8، ليبلغ %1.3بمقدار % من إجمالى البنوك

 حققه. الذي

، ليسةةجل 7112من  الثاني، خالل الربع 1.4انخفض معيار كفاية رأس مال البنوك الخمسةةة الكبار بمقدار %-

ضى، مقابل %يونيو ال %14.8 ستوى بنوك القطاع  11.7ما سجل المعيار تراجعًا على م ضى، كما  فى مارس الما

 فى نفس فترة المقارنة. 14.2بداًل من % 14.1ليصل إلى % 1.7ككل بنسبة %
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سالمة المالية لدى أكبر كذلك تراجعت - شرات ال شف حيث بنوك،  11مؤ سجيل األخيرة نفس  التقرير ك عن ت

سوق ككل،  سط ال ، إذ بلغ فى نهاية الثانيفقط، خالل الربع  1.1بعد أن ارتفعت بمقدار % 14.1بمعدل %متو

 .14.4مارس حوالى %

سوق المحلية، إال أنه من المعروف أن من « المركزى»لم يحدد - فى تقريره البنوك الخمسة أو العشرة الكبار بال

صول ورأس المال،  سرى األهليأبرز البنوك من األ صر، والقاالم ، وقطر الوطنى األهلى، الدولي والتجاريهرة، ، وم

 ، اإلسكندرية انتيسا سان باولو.اإلسالمي، وفيصل األفريقي والعربي

تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية  التيأحد أهم المؤشةةرات  هو معدل كفاية رأس المال-

سمالية سمة القاعدة الرأ سابه عن طريق قياس ناتب ق صول، وااللتزامات  االلتزامات، واحت على إجمالى األ

 أنواع من المخاطر، السوق، واالئتمان، والتشغيل. 3العرضية المرجحة، بأوزان المخاطر باحتساب 

بازل 11اشةةترط البنك المركزى أال تقل معدالت كفاية رأس المال عن %- المقدرة  7، لترتفع على متطلبات 

 فقط. 8بة%

صول - شريحة األولى من رأس المال إلى األ سالمة المالية إن إجمالى ال شرات ال قال تقرير البنك المركزى عن مؤ

صرفيالمرجحة بأوزان المخاطر تراجعت لدى القطاع  شرة الكبار نهاية يونيو  الم سة والع ككل، والبنوك الخم

 لدى األخير. 1.1، و%والثانيلدى األول  1.1الماضى، لتفقد %

 11.4مقابل % 11.7لعشةةرة الكبار معدل أقل من إجمالى القطاع، وكذا البنوك الخمسةةة الكبار بلغ %سةةجل ا-

 لآلخرين.

وتتشةةكل الشةةريحة األولى من رأسةةمال البنوك من االحتياطيات واألرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع، مع -

د من مراقب الحسةةابات للقوائم اسةةتبعاد أسةةهم الخزينة، وإدراج األرباح المرحلية ضةةمنها بعد فح  محدو

 المالية.

ضافًا إليها الدعامة التحوطية عن %- شريحة األولى م لعام  2.71، و%7116لعام  6.671ويجب أال يقل إجمالى ال

 ، وفقًا لتعليمات البنك المركزى.7113لعام  8.11، %7118لعام  2.821، و7112%

 

للعشةرة  1.8للبنوك الخمسةة الكبار، و% 1.2مقابل % ،6.7البنوك معدل % إلجماليالرافعة المالية سةجلت  -

، على أن يلتزم بها 3على البنوك رافعة مالية بحد أدنى % 7111وفرض البنك المركزى منتصةةف عام ، الكبار
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سبة رقابية بدءًا من  سبة 7118كن شاديه، وأن تكون ن ستر ضى  ا سبتمبر قبل الما خالل الفترة االنتقالية من 

 حتى نهاية العام.

سبت- ستبعادات على إجمالى  حت شريحة األولى من رأس المال، بعد اال سيمة ال الرافعة المالية من خالل ق

 األصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.

سوق ككل، وكذلك يوجد - ستوى ال سن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض على م ستمرار تح ا

بداًل  3.7نهاية مارس، والبنوك الخمسةةة الكبار ليبلغ % 1.2مقابل % 1.1عام، إذ بلغ %من ال الثانيخالل الربع 

 .3.3بداًل من % 3.2، والعشرة الكبار %3.3من %

شار- صات  وا ص شرة الكبار مغطاة بالكامل بمخ سة والع التقرير إن القروض غير المنتظمة لدى البنوك الخم

 بخالف البنك المركزى. المصرفيالقطاع  لدى إجمالى وحدات 33.1، و%111بلغت نسبتها %

تقرير مؤشةةرات السةةالمة المالية إلى أن هناك تراجع ملحوى، فى معدل القروض المقدمة للقطاع اللفت -

خاص، من إجمالى القروض الممنوحة للعمالء خالل الربع  ثانيال عام  ال جاريمن ال ، على مسةةتوى القطاع ال

 فى مارس. 66.1بداًل من % 63.3، ليهبط إلى %البنكي

، وهبط إلى 18.8مقابل % 16.3سجل معدل قروض القطاع الخاص بالبنوك العشرة الكبار تراجعًا أيضًا وبلغ %-

 فى نهاية الربع االول. 11.3بالخمسة الكبار مقابل % %17.3

صول، - سوق فى العائد على األ سط ال شرات الربحية، حقق البنوك الكبار معدل أقل من متو صعيد مؤ وعلى 

سة الكبار % شرة الكبار %1.8بلغ فى الخم سوق ككل %1.3، والع سط ال سجل متو شهد تغييرًا 7، بينما  ، ولم ت

 مقارنة بأرقام نهاية الربع األول. الثانيخالل تعامالت الربع 

سط حقوق الملكية %سجل العائد ع- سوق ككل،  33.7لى متو سط أعلى من ال سة الكبار، بمتو للبنوك الخم

 لدى العشرة الكبار. 37.1، فيما بلغ %31.3إذ بلغ األخير % 7.3بمعدل %

صافى هامش العائد - شرة الكبار % إلجماليوبلغ  صرفى والبنوك الع لدى  4.1، تنخفض إلى %4.6القطاع الم

 الخمسة الكبار.
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سيولة الفعلية بالعملة المحلية خالل الربع الثانى لدى القطاع ككل لتبلغ %م تراجع- سبة ال سط ن  42.2تو

بداًل من  42.3، والخمسة الكبار %11.2بداًل من % 43.1، كما هبطت لدى العشرة الكبار لمستوى %43.2مقابل %

%48.3. 

، لدى إجمالى البنوك 64.1مقابل % 61.2ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعمالت األجنبية ليسجل % -

شرة الكبار % سة الكبار  61.8مقابل % 66.4فى نفس فترة المقارنة، والع نهاية مارس، بينما تراجع لدى الخم

 .61.7، مقابل %61.1ليسجل %

سبة  تسجل- سيولة بالجنيهن سًا خالل الريع الثانى من  تغطية ال ، مقابل 878.3، لتبلغ %7112تراجعًا ملمو

لدى الخمسةةة الكبار،  1413.3، مقابل %1118.4لدى الجهاز المصةةرفى ككل، فيما هبطت لمسةةتوى % %833.8

 لدى العشرة الكبار. 1411.2بداًل من % 1161.6و%

سنًا كبيرًا بالربع الثانى، وارتفعت إلى %- سيولة بالعمالت األجنبية تح سبة تغطية ال شهدت ن  741.2فيما 

، 711.4نهاية مارس، ووصل معدل التغطية بالبنوك الخمسة الكبرى % 181.8لدى وحدات القطاع ككل مقابل %

 .717.1والعشرة الكبرى %

وفيما يتعلق بمعدل توظيف القروض إلى الودائع سةةجلت البنوك الكبرى معدالت أقل مقارنة بمتوسةةط -

سجل % سوق لت سوق المحلية و% 1ألكبر  41.6ال سجل  44.4بنوك عاملة بال شرة الكبار بينما ي سط للع متو

 نهاية يونيو الماضى. 42.7السوق %

سنًا لدى البنوك الكبرى فى الربع الثانى من العام، إذ بلغ فى - شهد معدل توظيف القروض إلى الودائع تح و

 بنوك. 11بأكبر  43.8بنوك، و% 1، بأكبر 44.8مارس الماضى %

شار تقرير - سبة التوظيف بالعملة األجنبية، مقا« المركزى»وأ صلت إلى ارتفاع ن رنة بنظيرتها المحلية، وو

سبة إلى % سجلت معدالت التوظيف المحلية  67.7بنوك، % 1لدى أكبر  68.1الن صرفى ككل، بينما  للقطاع الم

 للبنوك الخمسة الكبرى. 36.8لصالح القطاع، و% %41.2

شار تقرير "المرNSFRالتمويل المستقر " صافيوعلى صعيد نسبة - كزى" إلى " للعملة المحلية واألجنبية، أ

سوق، نهاية الربع الثانى بلغ % سطًا أعلى من ال سجلت متو شرة الكبار   718.3، مقابل %718.6أن البنوك الع

 بنوك. 1لدى أكبر  714.2إلجمالى البنوك، فيما بلغت %
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بنوك،  1لدى أكبر  721.3إلجمالى القطاع، و% 744.3التمويل المستقر بالعملة المحلية % صافيوبلغت نسبة -

بالعملة األجنبية، وبلغت % 727و% بنفس  118.3و% 143.4، و%161بالعشةةرة الكبار، فيما شةةهدت تراجعًا 

 نهاية مارس. 161.4، %113.1، %167.3الترتيب فى نهاية يونيو مقابل، %

بنسبة تغطية للسيولة لكل من العملة المحلية والعمالت  7116وألزم البنك المركزى البنوك من نهاية يوليو -

سبة  ،بالترتيب 7113وحتى  7116ارًا من اعتب 111، %31، 81، 21ة، بمعدل األجنبي ستقر  صافيون التمويل الم

 على مستوى إجمالى العمالت المحلية واألجنبية. 111بحد أدنى %

وقال تقرير مؤشةةرات السةةالمة المالية، إن نسةةبة التوظيف فى األوراق المالية باسةةتثناء أذون الخزانة إلى -

بنوك مقارنة  11بأكبر  16.2لدى الخمسة الكبار، و% 16.7لدى إجمالى القطاع المصرفى، و% 11.4%األصول بلغت 

 فى مارس. 18.1و% 12.6و% 16.6بة%

صول  سبة الودائع إلى األ ضى، و% %68.8وبلغت ن صرفى، نهاية يونيو الما سة  66.2إلجمالى القطاع الم بالخم

 بالعشرة الكبار 62.1الكبار، ترتفع إلى %
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يلي: وذلك كماجاء بالتحليل السابق بصورة تفصيلية داول التالية توضح ما والج
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  المالية العامةثالثا: 

 الماضي الماليعجز الموازنة خالل العام  إجماليمليار جنيه  323.6وزير المالية:  -1

 الماضي الماليضريبية خالل العام مليار إيرادات  464.4وزير المالية:  -7

 مليار جنيه اليوم 7.2عائد سندات الخزانة.. وطرح  %11.7وزارة المالية:   -3

 مليار جنيه سندات خزانة اليوم 7.2وزارة المالية تطرح  -4

 مليار ضرائب 47.6مليار جنيه فائض و 3.3"الشرقية للدخان" تحقق   -1

 مليار جنيه من البنوك اليوم 13.7الحكومة تقترض  -6

 مليار جنيه 42ألف نزاع ضريبيى قيمتها  161وزارة المالية:  -2

 مليار جنيه إجمالى إيرادات الضرائب خالل العام المالى الماضى 467المالية:  -8

 

 دالالت األخبار حول المالية العامة

 رقام تخ  االقتصاد المصري: أعالن وزير المالية عن مجموعة إ-1

 .مليار جنيه  ٢.٩,٦اجمالي اإليرادات العامة  -

 مليار جنيه . ٤٢٤,٤اجمالي ايرادات الضرائب  -

 مليار جنيه . ٢٣٠٦إجمالي المصروفات العامة  -

 مليار جنيه . ٤٢٣اجمالي فوائد الدين العام  -
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 ، وذلك كما يلي:لالقتصاد المصري الحاليج بعض النتائب منها يتضح الواقع وبتحليل هذه األرقام واستخرا

سبة فوائد الديون- صروفات العامة مليار( ٤٢٣د ن يعني تقريبا الدولة  %٠٩,٩٦مليار( هي  ٢٣٠٦د إلى إجمالي الم

تخص  نصف مصروفات الميزانية في سداد فوائد الدين فقط وليس في سداد الديون نفسها، يعني الديون 

 .وال يوجد في القريب ما يبشر بالتخل  منها مستمرة

أي أن فوائد الديون تقريبا  %٢٦,٦هي  مليار( ٢.٩,٦د إلى اجمالي اإليرادات مليار( ٤٢٣د نسةةبة فوائد الديون -

 .كارثة في حد ذاته المؤشرثلثين اإليرادات العامة وهذا 

ضرائب- سبة ال أي ان النظام الحالي نظام جباية  %.,٩٣هي  مليار( ٢.٩,٦د إلى اجمالي اإليرادات مليار( ٤٢٤,٤د ن

متنوع وليس له دخل محسوس سواء من سياحة أو قناة سويس أو ثروة معدنية فقط وأن الدخل القومي غير 

 الدولة.وأن السكان مصدر دخل بالنسبة للحكومة ألنهم هم دافعي الضرائب وليسوا عبء علي 

ويعرف بعجز الموازنة ومقداره  مليار( ٢.٩,٦د وااليرادات العامة مليار( ٢٣٠٦د الفرق بين المصةةروفات العامة-

من المصةةروفات العامة وهذا العجز سةةنوي ويؤدي إلى قروض جديدة بفوائد أعلى  %٠٢مليار بنسةةبة  ٠٩٠

ضوع لجهات أجنبية تفرض عليودائرة مفرغة نهايتها اإلفالس  صادية  ناأو الخ شروطها في كل النواحي اقت

 القريب.وتقديم تنازالت كبيرة في المستقبل  واجتماعيةوسياسية 

صندوق يالحظ في ظل هذه ا- سال  سب مرور خبر ار صر مرور الكرام، وكل ما لن النقد الدولي لمراقب دائم في م

 النقود.طبع  علىمهام المراقب المراقبة  أحدفعلته السلطة هو نفي ان من 

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 مليارات دوالر 2نجاح المفاوضات المصرية الروسية إلنشاء منطقة صناعية بتكلفة  -1

 أشهر 11مليار دوالر فى 16.3البنك المركزى: ارتفاع تحويالت المصريين بالخارج لة -7

 7112ارتفاع فى حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بة %14الغرفة األلمانية:  -3

 نمو %17.1مليار دوالر حصيلة صادرات القطاع سنويًا.. و1.82وزير االتصاالت:  -4

 7112أشهر  3ماليين دوالر أول  113لتسجل  % 71ارتفاع صادرات السيراميك  -1

 7112أشهر بة 3مليار دوالر فى أول  3.1لتسجل  %38ارتفاع صادرات الكيماويات  -6

 7112أشهر بة 3مليار دوالر أول  3.8لتسجل  % 8مواد البناء: ارتفاع صادرات القطاع  -2
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 7112أشهر من  3ارتفاع فى صادرات مصر من األسمنت أول  % 88الرقابة على الصادرات:  -8

 مليون دوالر 111 سحر نصر تبحث مع التنمية الدولية البريطانية الحصول على -3

 شهور 3في  %14الزراعة: الصادرات تقفز  -11

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

 نجاح مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية: -1

سنواتتم اإلعالن - سعيد عن هذه المنطقة منذ ثالث  ساحة محافظة بور ضعفي م ، وهذه المنطقة 

سلحة  صة ل) ص سية الي  الثقيلة، ولكن الغريب في االتفاق األخير هوومخ ستثمارات الرو تخفيض اال

ستثمارات  ضخ هذه اال سابق، ومن المتفق عليه هو  شرة في االتفاق ال سبعة مليارات دوالر مقابل ع

خالل فترة تزيد عن العشر سنوات، مما يوضح جليا ان الجانب السياسي تغلب علي الجانب االقتصادي 

 الذي تنحي جانبا.

 

 مكوناتها:ارتفاع الصادرات الكلية السلعية و-7

في المتوسط خالل الفترة السابقة، ويحتاج %11من الواضح احتفاء الحكومة بزيادة الصادرات بنسبة -

 وذلك كما يلي: ،هذه الزيادةاالمر لبعض االيضاح للتمكن من الحكم علي حقيقة 

صادرات هو انخفاض قيمة الجنيه، وذلك أحد الجوانب اإليجابية - سبب الرئيس لزيادة ال م، للتعويال

سن قيمة الجنيه ان حدثت، فمن  صادرات بعد تح ستدامة تزايد ال ولكن ذلك مدعاة للتفكير حول ا

المنطقي ان تقبل بعض األسةةواق سةةلعا اقل جودة في ظل تدني أسةةعارها، وان تلفظها مع تزايد 

 سعرها.

لسيراميك مراجعة القوائم السلعية التي تزايدت صادراتها نجد ان معظمها سلع ملوثة للبيئة مثل ا-

واالسمنت، وهي من جهة تعكس نوعية االستثمارات األجنبية الحقيقية في مصر في الفترة األخيرة، 

 ومن اخري تعكس التكلفة االجتماعية لزادة الصادرات.

http://www.youm7.com/story/2017/10/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA/3457316
http://www.youm7.com/story/2017/10/15/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-150/3457080
http://www.almalnews.com/Story/349241/14/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-14%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
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ال شك ان تحسن الصادرات بذاته امرا جيدا، خاصة في ظل تراجع الواردات وحسن الميزان التجاري، ولكن توفير 

سلع للموا ستكون ال سبة هو من واجبات الدولة ،واي مقارنة في ذلك مع دول أخري  سعار منا طنين بالداخل بأ

 وال شك في صالح مواطني الدول األخرى.

 

  القطاع الحقيقي:رابعا: 

 فى أغسطس %33.7خالل سبتمبر مقابل  %37.3اإلحصاء: تراجع معدل التضخم لة-1

 عمال 4من المنشآت العاملة فى مصر ال يزيد عدد العاملين بها عن  %11اإلحصاء: -7

 عدم إخالء مسئولية مجلس إدارة الشركة القومية ل)سمنت من خسائر المليار جنيه-3

 غير متصلة بشبكة الصرف المبانيمن  %61اإلحصاء: -4

 مليون عائلة تسكن بمبنى كامل7.1مليون أسرة تعيش فى غرفة واحدة و1.1اإلحصاء: -1

 ئية بسبب ارتفاع األسعارركود فى مبيعات السلع الغذا % 71الغرفة التجارية: -6

 أشهر 3جنيها لكل  41لة 36ارتفاع االشتراك فى فاتورة التليفون األرضى من -2

 7112ماليين فرد يعملون بالقطاع الحكومى فى  1الجهاز المركزى لكحصاء: -8

 مليار جنيه أرباحا 1.1القابضة للصناعات المعدنية تحقق -3

 مليار جنيه تربحالشركة القابضة للصناعات الكيماوية -11

 نسبة الركود فى المبيعات %41شعبة األدوات الكهربائية: -11

 فقط من طاقتها اإلنتاجية %11"صناعة الجلود": مصانع القطاع تعمل بة-17

 

  دالالت القطاع الحقيقي:

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام  أصدرة 1

ماليين فرد عام  1"، والتى أعلن خاللها، أن عدد العاملين بالقطاع الحكومى، بلغ 7112/ األعمال العام عام 

وأشار البيان إلى عدد من  .%13درها ، بنسبة انخفاض ق7111/7116فرد عام  مليون 1.8، مقابل 7116/7112

            : كالتاليجاءت  والتيالمؤشرات حول إحصاءات العاملين بالحكومة، 
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 العاملين بالقطاع الحكومى: -

بلغ ، من إجمالى عدد العاملين  %16سجلت االدارة المحلية أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومى حيث بلغت -

بنسةةبة   7111/7116مليون فرد عام   4.6مقابل  7116/7112مليون فرد عام  3.2عدد العاملين من الذكور 

مليون فرد  1.7مقابل  7116/7112مليون فرد عام  1.3بلغ عدد العامالت من اإلناث ،  %18.2انخفاض قدرها 

 .%3.6بنسبة زيادة قدرها  7111/7116عام

عام ألف فرد فى  347مقابل  7116/7112 ألف فرد فى عام 341 االقتصةةاديةبلغ عدد العاملين بالهيئات  -

 .%1.3انخفاض قدرها  بنسبة 7111/7116

، يليه قطاع % 44.4ألف فرد بنسةةبة 111سةةجل قطاع النقل والمواصةةالت أعلى عدد للعاملين حيث بلغ   -

صحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ  سبة  23.1الخدمات ال العاملين من إجمالى عدد  %73.3ألف فرد بن

 الحكومى. بالقطاع

 7116/7112مليون فرد عام  4.2بلغ عدد العاملين فى الجهاز اإلدارى واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية   -

 .%13.8بنسبة إنخفاض  7111/7116مليون فرد عام  1.4مقابل 

شتغلين حيث بلغ  - سبة  1.3سجل قطاع التعليم أعلى عدد للم صحة يليه  ،%41.6مليون فرد بن قطاع ال

سبة  سبة  %16.6بن شباب والثقافة والدين بن سبة %16.7ثم قطاع ال  3.1، ثم الخدمات العمومية العامة بن

 الحكومى.من اجمالى العاملين بالقطاع %

 

 العام:العاملين بالقطاع العام /األعمال   -

 مقابل 1/1/7112لف فرد فى أ 876.3بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ األعمال العام  -

 .% 1.2قدرها انخفاض  بنسبة 1/1/7116 فرد فىألف  841.3

سبة 7116عام ألف فرد  236.4مقابل 7112ألف فرد عام  274.2بلغ عدد العاملين من الذكور   - إنخفاض  بن

 .%1.6قدرها 

 .%7.1بنسبة إنخفاض قدرها  7116 ألف فرد عام114.3فرد مقابل ألف117.3اإلناث بلغ عدد العامالت من   -
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يليه  %76.6فرد بنسبة قدرها  ألف 771.4سجل قطاع اإلسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ  -

من إجمالى العاملين  %11.8، ثم قطاع الكهرباء بنسةةبة %74.3الصةةناعة والبترول والثروة المعدنية بنسةةبة 

 العام.بالقطاع العام / األعمال 

 

 أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: ة 7

من مليار جنيه، مما  أكثر 7112-7116ألول مرة ربحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خالل العام المالى -

 .7116-7111يعد ضعف ابراح العام المالى 

ستثمار أموالها فى مجاالتو- شركات التابعة لها ا ضة من خالل ال شركة القاب سمدة  تتولى ال متعددة منها األ

سية  الكيماويات-األزوتية  سا سجائر  الدخان-والكرتون  الورق-األحذية  صناعة- األصباغ-األ سمنت-وال  اال

يات-تعدينية  منتجات- ملح- فيرومنجنيز-والجبس  يا كاوتشةةوك  منتجات-السةةيارات  إطارات- ال -ال

 زراعية.ال الجرارات-والمنتجات ألسمنتية  المواسير

شركة أخرى  18ت " ويرالصباغة والنيل للكب مواد“التصفية شركة تابعة منها شركتان تحت  71يتبع الشركة -

 اخرى.شركة  11اضافة الى مشاركتها فى  نزاع،بخالف شركة المراجل البخارية وسيمو للورق ونطا للكتان محل 

 3ربحت العام المالى الماضى  ل)رباحواكثرها تحقيقا تعد الشركة الشرقية للدخان أهم الشركات التابعة لها -

 .بمعني ان خسائر بقية الشركات أكلت ارباحها مليارات جنيه

 القومية لالسمنت خسرت العام الماضى مليار جنيه. هيشركة خاسرة تتبع القابضة  أكبر-

ر بطلخا والنص ل)سمدةدلتا كبريات شركات االسمدة فى مصر أولها شركة كيما أسوان وال من 3تمتلك القابضة -

 .بالسويس ل)سمدة

 سنة. 24تعد سامية زين الدين رئيس شركة النصر للمالحات أكبر رئيس شركة قطاع أعمال عام -

وحققت الشركات  ،7112-7116شركات خاسرة خالل العام المالى  11شركات رابحة و 8تمتلك الشركة القابضة -

شركات بعد انتهاء أعمال  11شركات وخسارة  8ار جنيه نتيجة ربحية ربح بلغ نحو ملي صافيالتابعة  18الةةة 

 .7116-7111الميزانيات العام المالى الماضى وهو ضعف أرباح القابضة العام المالى 

 أبرز مشاركات القابضة الكيماوية مع شركات باكين للبويات والنهضة لالسمنت وأبوقير ل)سمدة.-
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ترويب الحكومة ألرباح شةةركات القطاع العام في العام الحالي له  التفاصةةيل السةةابقة فقط للتوضةةيح ان-

شديدة  سجائر  المرارة،خلفيات  شبه االحتكارية مثل ال شركات  سرة ولوال بعض ال شركات خا وان معظم ال

 (1د واالسمدة ما كان هناك ربح من األساس

 

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


