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 2018مصر: المشهد االقتصادي ـ مارس 
 د. أحمد ذكر هللا

 

 تمهيد: 
 يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل النصف الثاني من مارس

 ، وذلك على النحو التالي:2017
 

  :أواًل: التطورات المالية
 17/3 مليار جنيه في مستهل جلسات األسبوع 7البورصة تربح 
 18/3المصريين واألجانب مليار جنيه بدعم مشتريات  8.5البورصة تربح 

 19/3 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 6.3البورصة تخسر 
 20/3 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف األسبوع 4.1البورصة تخسر 

 21/3 %0.19و"إيجى إكس" يرتفع بنسبة ،  تباين مؤشرات البورصة بختام التعامالت
 22/3 تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعامالت جلسة نهاية األسبوع

 25/3 مليار جنيه 1.3البورصة تغلق على تراجع.. ورأسمالها يخسر 
 26/3 مليار جنيه في أولى أيام االنتخابات الرئاسية 1.3البورصة تربح 

 27/3 مليارات جنيه 6بقيمة يرتفع  للبورصة السوقيرأس المال 
 28/3 اليوم مليار جنيه في ختام تعامالت 1.8البورصة تخسر 

 29/3 مليارات جنيه 6البورصة تختتم تعامالت األسبوع على أرباح تتجاوز 
 

http://www.elfagr.com/3015411
http://gate.ahram.org.eg/News/1842533.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1842533.aspx
http://www.elfagr.com/3017358
http://www.elfagr.com/3018768
https://www.youm7.com/story/2018/3/21/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%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-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9/3705892
https://www.youm7.com/story/2018/3/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/3707482
http://www.elfagr.com/3025171
http://www.elfagr.com/3026911
https://www.youm7.com/story/2018/3/27/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%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%882-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3715469
http://www.elfagr.com/3030173
http://www.elfagr.com/3031790
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 التطورات المالية دالالت
 تطورات البورصة المصرية:

 األسبوع األول:
مليار جنيه خالل جلسات األسبوع المنتهى ليغلق عند  8.8خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 

 .الماضيعن األسبوع  %0.9مليار جنيه، بتراجع بنسبة  963.650مستوى 
خالل  30حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس  ،اري جتباينت مؤشرات البورصة المصرية خالل تعامالت االسبوع ال

مالت األسهم المتوسطة ، بينما  %0.39نقطة مسجال ارتفاعا بلغ  17065تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى 
نقطة، أما مؤشر  878مغلقا عند مستوى  %2.4تراجًعا بنحو  70إلى االنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 

 20نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس  2252مغلقا عند مستوى  %0.89فسجل تراجعا بنحو  100إيجي إكس 
 نقطة. 17128مغلقا عند مستوى  %2.05فقد سجل ارتفاعا بنحو 

مليون  2.3مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول  11.1إلى هذا األسبوع تراجع إجمالي قيمة التداول خالل 
 1.9 بلغت كمية التداولو  مليار جنيه 13.4داوالت بلغت قيم ت بإجماليعملية مقارنة  ألف 183ورقة منفذة على 

% من إجمالي قيم التداوالت داخل  88.8استحوذت األسهم علي نسبة ، ألف عملية 190مليون ورقة منفذة على 
 .%11المقصورة هذا االسبوع، بينما استحوذت السندات على نسبة 

لى السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب عمن إجمالي تعامالت  %69.9سجلت تعامالت المصريين نسبة 
 الصفقات.  وذلك بعد استبعاد%12.37والعرب على  % 18.54نسبة 

بينما سجل هذا األسبوع مليون جنيه خالل  809.21شهدت تعامالت األجانب حركات شراء قوية بلغت قيمتها نحو 
 بعد استبعاد الصفقات.مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك  323.19العرب صافي بيع بقيمة 

 

 األسبوع الثاني:
 الرئيسي، حيث صعد مؤشرها هذا األسبوع خالل تعامالت جلسات  اً متباين أداء مؤشرات "البورصة" المصريةجاء 

مدعومًا بعمليات شرائية قوية من قبل المتعاملين وخاصة األجانب والمصريين وقفز رأس المال  %2.26بنسبة 
 .مليار جنيه 10.3أرباح قدرها السوقي لألسهم المدرجة ب
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 هذا األسبوعمليار جنيه في نهاية  974.1سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 
 مليار جنيه. 963.8مليار جنيه حيث استهل تعامالته خالل األسبوع على مستوى  10.3أرباح 

نقطة من قيمته، وأغلق  386تعادل نحو  %2.26بنسبة " EGX 30رتفع المؤشر العام للبورصة المصرية "ا
بينما تراجع مؤشر ، نقطة بداية األسبوع 17,064نقطة، مقابل  17,450تعامالته خالل األسبوع عند مستوى 

نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى  7.29تعادل نحو  %0.83" بنسبة EGX 70األسهم الصغيرة والمتوسطة "
"، األوسع نطاًقا، بنسبة EGX 100نقطة بداية األسبوع ، وتاله متراجعًا مؤشر " 878.26نقطة، مقابل  870.97

نقطة بداية  2,251نقطة، مقابل مستوى  2,238نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى  13، تعادل نحو 0.57%
 األسبوع.

حين بلغت كمية  يلمنتهى، فمليار جنيه خالل األسبوع ا 12.4قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى  إجماليارتفع 
مليار  11.1ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها  190مليون ورقة منفذة على  3243التداول نحو 

 ألف عملية خالل األسبوع الماضى. 183مليون ورقة منفذة على  2356جنيه، وكمية التداول بلغت 
مليون ورقة منفذة على  8.1مليون جنيه، وبلغت كمية التداول  6.4قيمة التداول في بورصة النيل، نحو  إجماليبلغ 

 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، %86.07عملية خالل األسبوع المنتهى؛ واستحوذت األسهم على  1063
 للبورصة المصرية. األسبوعيير ، جاء ذلك وفقًا للتقر %13.93حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو في 

مليون ورقة مالية منفذة،  2859للبورصة بحجم تداول  الرئيسيمليون جنيه بالمؤشر  7870بين بلغت قيمة التداول 
مليون جنيه بحجم تداول  1646" نحو 70بلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس بينما ألف عملية،  110وعدد عمليات 

 9516" نحو 100ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس  60من خالل مليون ورقة مالية منفذة  316
 ألف عملية. 171ورقة مالية منفذة من خالل  3175مليون جنيه بحجم تداول 

 

  تحليل عام
وق السف، األخيرةخالل الفترة طبيعي بعد االرتفاعات المتتالية  رأم اتجلسبعض ال انخفاض مؤشرات البورصة خالل

والتراجعات بسبب تكون مراكز شرائية خاصة دفع رد فروق اكتتاب الطرح ، يتحرك بشكل جيد جدا بصفة عامة 
 84.4بعد تغطية الطرح  كتتاب،المن طلبات ا %25مليار جنيه تمثل  1.1، والبالغة نحو «بى انفستمنتس»العام لـ

 .مرة
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استمرار االتجاه الصاعد إلى سيعطي دفعة للسوق ومن المتوقع  ،نقطة أساس 100بمقار  تخفيض المركزى للفائدة
 ة التراجع.يرغم معاودة األسواق األمريك، نقطة على المدى المتوسط 17900نقطة، يليها الـ، 17500مستوى 

« المصرية للمنتجعات»الصعود الملفت لـ بينماعلى دعم السوق، « السويدى اليكتريك»و« القلعة»يتضافر سهما 
 ستدامًا وال يعكس اتجاهًا حقيقيًا للسوق.ليس م
 سهميالجيد ل داءاألفضالً عن ،  المقبلة الفترةالعقارات واالتصاالت سيدعمان ارتفاع المؤشر الرئيسى خالل  قطاعي

 أوراسكوم والمصرية لالتصاالت.
 

 النقدي ثانيًا: القطاع 
 مليون دوالر 150توافق على قرض من البنك االفريقي بـالحكومة 

 مليار دوالر 1.2الشهر المقبل بقيمة « العاشر –السالم »توقع قرض « األنفاق»
 %15برفع الفائدة على أمولها إلى « القومياالستثمار »ب تطال« التأمينات»

 السندات المصريةفي  بلومبرج: خفض الفائدة يقلل جاذبية االستثمار
 ت المتوسطة"المركزي" يوقف مبادرة تمويل المشروعا

 «الوجه القبلى»مليون دوالر لـ 90تسعى القتراض « القابضة للكهرباء»
 لدول عربية المصري  الخارجيمن الدين  28.2%

 %1البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 
 2017خالل  %41تراجع األرباح المجمعة لـ"بنك فيصل اإلسالمي" بنسبة 

 

 دالالت القطاع النقدي
 لهيئة عامة: من الصين  قرض جديد
تمويل لالصينى ” اكزيم“مليار جنيه يديره بنك  1.2القومية لألنفاق خالل الشهر المقبل قرضًا بقيمة توقع الهيئة 

 «.العاشر –السالم »القطار المكهرب 
مليون  500البنك الصينى وافق مؤخرًا على توفير التمويل بالكامل بعد أن طالبته الهيئة بتوفير قرض إضافى بقيمة 

 المحلى للمشروع. دوالر، يمثل قيمة التمويل

http://www.elfagr.com/3016075
https://alborsanews.com/2018/03/20/1094598
https://alborsanews.com/2018/03/20/1094438
https://alborsanews.com/2018/03/19/1094354
http://www.elfagr.com/3025377
https://www.alborsanews.com/2018/03/25/1095293
https://www.alborsanews.com/2018/03/22/1094927
http://www.elfagr.com/3032127
http://www.elfagr.com/3031591
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جانب بستقوم بتنفيذ أعمال االتصاالت واإلشارات والتحكم ، و الصينية لتنفيذ المشروع« أفيك»شركة تم التعاقد مع 
مليون دوالر مخطط  739قطارًا بتكلفة قدرها  20تصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل خالل المشروع وعددها 

 .الصينى« أكزيم»بنك توفيرها من خالل قرض صينى ميسر مقدم من 
 500 شركات مقاوالت لمصرية بتنفيذ األعمال المدنية واإلنشائية وتركيب السكة والقضبان بتكلفة حوالى 5ستقوم  

 مليون دوالر.
كم تنفذ  6.1كم سطحى و 61كــم شاماًل  67.846له بطول  النهائيمشروع القطار المكهرب السالم يمتد المسار 

محطة في  محطة تبدأ من مدينة السالم حيث الربط مع الخط الثالث لمترو األنفاق 11ًا على كوبرى علوى، متضمن
حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس،  الصحراوي عدلى منصور، مرورًا بطريق القاهرة ـ اإلسماعيلية 

، حيث ينطلق المسار اإلقليمي الدائري الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع األول شمااًل بمحاذاة الطريق في  ثم يتفرع
شمااًل بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع اآلخر جنوبًا من محطة الروبيكى إلى 

 العاصمة اإلدارية الجديدة، واصاًل حتى مطار القطامية الجديد.
ى رفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات بنك االستثمار القوممن  طلبتالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

 االجتماعية: 
الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية طلباً إلى بنك االستثمار القومى لرفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات طلبت 
 المقبل. الماليمع بداية العام  %15لتصل  عيةااالجتم
على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير  ةعلى تحريك سعر الفائد مجلس إدارة بنك االستثمار القومى وافقوكان 

 سنويًا، اعتبارًا من أول أكتوبر الماضى. %11البريد لدى البنك بنسبة 
ووفقًا لمنشور بالجريدة الرسمية ديسمبر الماضى وافق مجلس إدارة البنك على استمرار حساب سعر الفائدة على 

االجتماعية وصناديق التأمين البديلة واألموال المحولة منها لدى البنك بنسبة إيداعات أموال صندوق التأمينات 
سعر الفائدة في  على أن ُيعاد النظر 2018سنويًا لمدة شهرين اعتبارًا من أول يناير الماضى وحتى فبراير  11%

 اعتبارًا من مارس الجارى.
مليارًا  72، ومن المقرر جدولة %11يه بعائد مليار جن 339إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 

 20الهيئة تستثمر و ، 2028في  سنوات تنتهى 10مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على  56سنوات، و 5على 
 . أذون وسندات الحزانةفي  مليار 102ودائع بنكية، وفي  مليار جنيه
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المبالغ  إجماليارة المالية، تمهيدًا لجدولتها ليصبح مليار جنيه مع وز  3.63تقوم لجنة فض التشابكات المالية بتدقيق 
 مليار جنيه. 6.191قيد الجدولة مع وزارة المالية 

هادة شفي  مليارات جنيه 3مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتستثمر الهيئة  755أموال التأمينات  إجماليوبلغ 
 وديعة بالدوالر.مليار جنيه  2.6قناة السويس، باإلضافة إلى ما يعادل 

في ظل معاناة أصحاب المعاشات من القرارات االقتصادية األخيرة واستيالء الدولة علي أموالهم واجبارهم علي إيداع 
األموال ببنك االستثمار القومي يكون السؤال لماذا يكون سعر العائد علي هذه األموال أقل من سعر الفائدة السوقي 

، وفي ظل االسراف مار في مشروع شهادات قناة السويسن سمح للوزارة باالستثالذي يحدده البنك المركزي، وم
الحكومي الحالي علي مشروعات ذات جدوي اقتصادية مشكوك فيها لماذا الجدولة علي فترات زمنية بعيدة قد تتعدي 

ارة أموال التأمينات وأخيرًا لماذا التأخير في تنفيذ االستحقاق الدستوري المتعلق بانشاء هيئة مستقلة إلد ؟2028
 والمعاشات بل والتأخير في طرح القانون الجديد؟

 

 : لالقتصاد المصرى الدين الخارجي 
من الدين  %28.2، أن الصادر عن البنك المركزي  المصري لالقتصاد  الخارجيأظهرت بيانات تقرير الوضع 

 السعودية، واإلمارات والكويت.مقدمها في  يونيو الماضى، مصدرها الدول العربية،في  الخارجى لمصر،
 %24.2من المديونية لصالح المؤسسات الدولية، وأن  %27.5أضاف التقرير الصادر عن البنك المركزى، أن 

 ألمانيا، الصين، اليابان، أمريكا، بريطانيا، وفرنسا. هيدول،  6من الديون مصدرها 
، 2017الدين الخارجى لمصر، بنهاية يونيو من  %9.5أوضحت البيانات، أن البنك الدولى يستحوذ على كما 

للتنمية  األفريقيمليار دوالر، ثم البنك  3.980مليار دوالر يليه صندوق النقد الدولى بنحو  7.510بمديونية قدرها 
مليار دوالر، والصندوق العربى للتنمية بنحو  2.269مليار دوالر، والبنك األوروبى لالستثمار بنحو  2.535بنحو 

 ليار دوالر.م 1.414
الدين الخارجى، وارتفعت ودائع  إجماليمليار دوالر من  18.537استحوذت الودائع متوسطة وطويلة األجل على 

، وكذلك السابق له الماليمليار دوالر، نهاية العام  4.8، مقابل 2017مليار دوالر بنهاية يونيو  7.6السعودية إلى 
 .2016يونيو في  مليارات دوالر 5، مقابل 2017يونيو  في مليار دوالر 5.937ودائع اإلمارات إلى 

نهاية تراجعت إلى مليار دوالر فقط ب« ليبيا»حين أن ودائع في  مليارات دوالر، 4استقرت ودائع دولة الكويت عند 
 .2016مليار دوالر بنهاية يونيو  2، مقابل 2017يونيو 
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 36.50نحو  2017ويونيو  2014الفترة بين يوليو في  تم توقيعها التيالديون متوسطة وطويلة األجل  إجماليوبلغ 
مليار  8.212حين أن الدفعات غير المفرج عنها بلغت في  مليار دوالر منها، 28.252مليار دوالر تم صرف 

 دوالر.
يها، الديون الخارجية لصالح دول نادى باريس، وتكلفة خدمة الديون عل إجماليرصدت البيانات خريطة سداد مصر 

مليار دوالر منها  14.049والتى بلغت  2054، وحتى النصف األول من عام 2017بدءًا من النصف الثانى لعام 
 مليار دوالر فوائد الدين. 1.310مليار دوالر أقساط ديون و 12.739

 4.253ومليون دوالر فوائد،  444.92مليار دوالر تشمل  4.696فى حين بلغت ديون نادى باريس المعاد هيكلتها 
، 2026وحتى النصف الثانى من  2017مليار دوالر أقساط ديون يتم سدادها خالل الفترة بين النصف الثانى من 

مليون  865مليار دوالر أقساط ديون، و 8.487مليار دوالر، منها  9.352وبلغت الديون غير المعاد هيكلتها 
 .2054وحتى النصف الثانى من  2017الثانى من  دوالر فوائد الديون، ويتم سدادها، خالل الفترة بين النصف

مليار دوالر  4.584مليار دوالر تتوزع بين  5.304بلغ إجمالى ديون البلدان األخرى بخالف دول نادى باريس 
وحتى  2017مليون دوالر فوائد الدين ويتم سدادها خالل الفترة بين النصف الثانى من  719.15أصل الدين و

، على 2023ماليين دوالر حتى  307مليون دوالر، و 559و 290بأقساط تتراوح بين  2038النصف األول من 
في  مليون دوالر 2.16، ويصل إلى 2028و 2024مليون دوالر، خالل الفترة بين  100و 35.37أن يتراوح بين 

 نهاية المدة.
وحتى نهاية عام  2017نى من وفقًا لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة األطراف خالل الفترة بين النصف الثا

مليار دوالر فوائد  3.321أصل الدين و 20.504مليار دوالر تتوزع بين  23.826، فإنَّ مصر ستسدد 2051
وتتناقص  2020و 2018مليار دوالر خالل الفترة بين  1.467مليون دوالر و 691.6الدين على أقساط تتراوح بين 

 .2051في  مليون دوالر 17.79قيمة األقساط تدريجيًا حتى تصل إلى 
 

 : استمرار تباطؤ نمو القروض االستهالكيةتوقعات ب
 ، الشهر الماضى،الكريدورعلى  %1على الرغم من استجابة عدد من البنوك لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة 

عات حدوث وبالتالى تراجع أسعار الفائدة على القروض االستهالكية، خاصة المربوطة بفائدة البنك المركزى، فإنَّ توق
 .وفقا لخبراء مصرفيين معدالت قروض التجزئة المصرفية العام الحالى محدودة فينمو ملحوظ 



 
  

 

 دوريةتقارير        8   2018 أبريل 4

  

لقطاع العائلى تراجعًا بشكل ملحوظ، خاصة مع خالل العام الماضى، شهدت قروض اوتشير اإلحصاءات انه 
ارتفاع أسعار الفائدة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، كما أن أغلب البنوك أوقفت منتج قروض السيارة؛ بسبب 

 ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك البنوك اتجهت لتوفير قروض بحرص شديد لمنتج السيارات المستعملة.
في  شهرية الصادرة عن البنك المركزي، تباطئ نمو أرصدة قروض القطاع العائلىوبحسب أحدث بيانات النشرة ال

، وارتفعت 2015و 2016أشهر األولى العام الماضى، مقارنًة بالفترة نفسها خالل العامين  10الـ البنوك خالل 
جنيه،  مليار 240.7لتسجل  2017أشهر األولى من عام  10 الـخالل  %8.11أرصدة القروض العائلية بنسبة 

، والفترة %9بنسبة  2016عام في  حين بلغت الزيادة خالل الفترة نفسهافي  ،2017مليار جنيه يناير  222.6بداًل 
 .%15.40بنسبة  2015نفسها عام 

من حيث األصول، ارتفعت قروض التجزئة  المصرفيالقطاع في  المصرى، أكبر بنك األهليوبحسب بيانات البنك 
، 2017مليار جنيه يونيو  39.5فقط لتصل إلى  %3.74بنسبة  2017 -2016 الماليالمصرفية خالل العام 

 .2016مليار جنيه يونيو  38.1مقابل 
بتخفيض أسعار الفائدة  -التخفيف من حدة سياساته النقدية، منذ الشهر الماضىفي  وبالرغم من بدء البنك المركزى 

سعار الفائدة وحده، خالل العام الحالى، غير كاٍف النتعاش فإنَّ مصرفيين يرون أن تراجع أ ،-مرتين متتاليتين
  .قروض التجزئة المصرفية

، وأبرزها 2016قطاع التجزئة المصرفية منذ عام  جههاايو أرجع مصرفيون توقعاتهم إلى استمرار التحديات التى 
، مرورًا بتحرير سعر %35إصدار البنك المركزى تعليمات للبنوك بأال تتجاوز نسبة القسط الشهرى لسداد القرض 

 700صرف الجنيه، نوفمبر من العام نفسه، ورفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض بنحو 
 .2017نقطة أساس منذ التعويم وحتى يوليو 

زيادة ي العمل علالبنك المركزى الحلول للخروج من حالة ركود قروض التجزئة تستوجب علي  أنيري المصرفيون 
 االقتصادينسبة القسط الشهرى المستقطع من الراتب؛ لزيادة حجم القروض، فضاًل عن ارتفاع معدالت النمو 

 .2018ومتوسط دخل األفراد سيكونان دافعين لعودة انتعاش القطاع خالل 
 

  المالية العامةثالثا: 
 مليون دوالر من أرباح منجم السكرى  14.4تتسلم "الثروة المعدنية" 

 المقبل لمخصصات الفائدة المالياق الحكومى العام فمن اإلن38.2%

http://www.elfagr.com/3015893
https://alborsanews.com/2018/03/19/1094249
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 2018/2019زنة مليار جنيه الحصيلة الضريبية المتوقعة في موا 790
 مليون جنيه رسومًا قضائية للمحاكم االقتصادية العام الماضى 500

 

  دالالت المالية العامة:
 الفائدة على الدين الحكومي في الموازنة الجديدة:

المقبل،  الماليمشروع موازنة العام في  على نصيب األسد من اإلنفاق الحكومى الحكوميحصلت الفائدة على الدين 
 اإلنفاق. إجماليمن  %38.2لتصل إلى 

مليار جنيه من إجمالى  540المقبل تبلغ  الماليمشروع موازنة العام في  وزير المالية، إن مخصصات الفائدةطبقًا ل
 .جنيهمليار  412البالغ تريليون واإلنفاق الحكومى 

ة معدالت جأسعار الفائدة على االستدانة المحلية نتيفي  حادالرتفاع الاترجع الزيادة في حجم مخصصات الفائدة الي 
األسواق الدولية بقيم في  طرح سنداتفي  توسع الحكومةوكذلك الي  تحرير الجنيه، التي سببهاالتضخم المرتفعة 

 زيادة مخصصات الفائدة على الدين الحكومى.في  سهمأوهو ما  2017مليار دوالر منذ يناير  11بلغت 
 ومن األرقام المتوقعة للموازنة الجديدة كذلك ما يلي:

  .مليار جنيه 432من الناتج المحلى اإلجمالى ليبلغ  %8.4العجز الكلى لمشروع الموازنة سيتراجع إلى 
  .مليار جنيه 766ستصل الى  2019-2018 الماليحصيلة الضرائب المتوقعة بموازنة العام 

عالوة على تحقيق فائض أولى  %5.8تحقيق معدل نمو يصل الى  2019-2018 الماليتستهدف موازنة العام 
مع العمل على ان يصل  %97موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى اإلجمالى إلى نسبة 

 .%88العام المقبل إلى 
  مليار جنيه هذا العام. 70مليار جنيه، مقارنة بـ  100استثمارات للعام المقبل تصل إلى تتضمن الموازنة الجديدة 

http://www.elfagr.com/3025504
https://www.alborsanews.com/2018/03/27/1095721
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 : حصيلة الرسوم القضائية للدعاوى بالمحاكم االقتصادية
والتى الماضى،  القضائيالعام في  مليون جنيه 500بلغت حصيلة الرسوم القضائية للدعاوى بالمحاكم االقتصادية 

 .2008النزاع وفقًا لقانون المحاكم االقتصادية لعام من قيمة  %7.5تبلغ 
القاهرة واإلسكندرية وطنطا »محافظات في  الرسوم القضائية المحصلة كانت من المحاكم االقتصادية السبع الموجودة

 «.والمنصورة واإلسماعيلية وبنى سويف وقنا وأسيوط
الدعاوى التى في  لفض النزاعهو السعي  -بها طبقا لتصريحات مستشارين –الحالي المحاكم االقتصادية منهج 

، دون أن تقتصر على حكم يزيد من الخصومة بين تتلقاها من المستثمرين بطرق تحقق جدوى اقتصادية للدولة
، يتحمل خاسر الدعوى رسومًا قضائية قضائيالدعوى، والحصول على حكم في  وفى حالة السير، أطراف القضية

 النزاع.من قيمة  %7.5تقدر بنحو
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عامها األول قليل، لعدم وجود وعى بين الشركات والبنوك والمستثمرين بدور في  عدد الدعاوى التى تلقتها المحكمة
اعتادت تلك الجهات التقدم إلى القضاء العادى أو اللجوء للتحكيم الدولى، وأغلب القضايا تحول من ، حيث المحكمة

 ر فيها إال بحاالت معينة.هذه المحاكم؛ ألنها أصبحت غير مختصة بالنظ
وفقا لمعلومات كاتب هذه السطور فان هذه األموال ال تورد الي الموازنة العامة للدولة وانما ترحل الي صناديق 

العطايا التي تقدم لهم خارج نطاق الموازنة المخصصة، ولذلك كان حرص المشرع  علىخاصة بالقضاة ينفق منها 
تلك النزاعات التي تذهب الي المحاكم  وحتى االقتصادية،نازعات الي المحاكم علي نقل صالحيات فض مثل تلك الم

 القانوني لها تبادر بإرسالها الي المحاكم االقتصادية لالستفادة من مبلغ الجباية. اإلطارالعادية وتدخل تحت 
 

  رابعًا: القطاع الخارجي:
 .ةاألورو متوسطيسنوات لتطبيق قواعد المنشأ التفضيلية  5مصر تطالب بفترة انتقالية 

 مليار جنيه 2.8بقيمة « الكويت»في  تفوز بمشروع سكنى« المقاولون العرب»
 التبادل التجارى بين مصر والهند العام الماضىفي  زيادة 13.5%
 2017ن دوالر قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال خالل مليو  90قابيل: 

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت
 13.5أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع 

 بليون دوالر. 3.5في المئة العام الماضي على أساس سنوي، ليسجل 
، بينما 2016في المئة مقارنة بعام  15.5بليون دوالر اي بزيادة  1.2المصرية إلى الهند بلغت قيمة الصادرات 

 في المئة. 12.49بليون دوالر، بزيادة  2.3بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 
نتجات الزجاج، أهم الصادرات المصرية إلى الهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه، والقطن الخام، والفحم، وم

 والبرتقال الطازج، والبذور والثمار.
 «. أهم الواردات المصرية من الهند في اللحوم ومنسوجات قطنية، وبولي اثيتاالت، وسيارات وقطع غيارها 

يوجد العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين اثناء وبعد زيارة السيسي للهند ولم تفعل حتي االن ومنها 
المعارض العامة في  مجاالت تطوير وتحديث مراكز التدريب المهنى، وتشجيع المشاركةفي  التفاهم مذكرات

https://alborsanews.com/2018/03/19/1094361
https://alborsanews.com/2018/03/19/1094365
https://www.alborsanews.com/2018/03/24/1095197
https://www.alborsanews.com/2018/03/24/1095197
https://www.alborsanews.com/2018/03/24/1095197
https://www.alborsanews.com/2018/03/24/1095197
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مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب االستثمارات في  البلدين، وتنمية التعاون في  والمتخصصة التى تقام دورياً 
 مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.في  إلى جانب التعاون 

 

 :القطاع الحقيقي :خامسا
 الحكومة توافق على تحويل إستاد القاهرة من هيئة خدمية إلى اقتصادية

 2017مليار جنيه خسائر "السويس لألسمنت" خالل  1.1
 ميجاوات 8تعتزم تدشين محطة طاقة شمسية بقدرة « تيتان مصر»
 مليون دوالر للمتقدمين لميناء أكتوبر 60تشترط تدبير قرض بقيمة « الموانئ البرية»

 من طاقتها اإلنتاجية بسبب قلة االستهالك %60"الضو": مصانع الحديد تعمل بـ
 الطنفي  جنيهاً  150و 50بين « النخالة»الطلب يرفع 

 2017"حديد عز" تخسر مليار جنيه خالل 
 تراجع في مبيعات المالبس الجاهزة 50%

 

  دالالت القطاع الحقيقي:
 :أكتوبر 6الميناء الجاف بمنطقة  ةمناقصفي  شروط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للدخول

مناقصة سابقة التأهيل لمشاركة القطاع في  للدخولالشروط الالزمة  الهيئة العامة للموانئ البرية والجافةأعلنت 
يقع على والذي ،  أكتوبر 6تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة الميناء الجافة بمنطقة في  الخاص
تم مد فترة التقديم لمدة  -شركة عالمية 70 لها تقدمالتي و ، فدان، ربعها لصالح مشروع الميناء الجاف، 400مساحة 

 ، حيث حددت الشروط التالية: -2018السابع من أبريل في  شهر ليغلق
عامًا، على أن يتم نقل أصول الملكية للهيئة العامة للموانئ البرية  30هيمدة االنتفاع بالتعاقد مع الجهة الفائزة 

 نهاية التعاقد.في  والجافة
ن إنشاء أو تطوير عدد ال يقل عن مشروعيفي  تأهيل قادرًا على تقديم ما يثبت خبرته السابقةأن يكون طالب ال

 .مماثلين كمقاول رئيسى أو عن طريق مقاول من الباطن
أن يشمل كل مشروع على ميناء جاف، ساحة محطة الحاويات، محطة شحن حاويات، مستودع الحاويات الداخلى  

 أعوام السابقة. 10ى تسليم المشروعين خالل الـ أو منشأة مماثلة، باإلضافة إل

http://www.elfagr.com/3016086
http://www.elfagr.com/3015564
https://alborsanews.com/2018/03/21/1094659
https://alborsanews.com/2018/03/20/1094610
http://www.elfagr.com/3025755
https://www.alborsanews.com/2018/03/24/1095273
http://www.elfagr.com/3031519
http://www.elfagr.com/3030483
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ان يكون المشغل قادرًا على تقديم ما يثبت قيامه بتشغيل وإدارة مشروع واحد مماثل للمشروع من حيث الحجم 
سنوات  3العام على مدار في  قدم 20حاوية  150000ويكون شاماًل على الحد األدنى من التداول  والطبيعة

إلى كون المشغل مسئول عن إدارة وتشغيل محطة أو ساحة الحاويات والمعدات والشاحنات متتالية، باإلضافة 
 والتخزين، ويكون مسئواًل عن إدارة عمليات تداول البضائع شاملة.

مشروع واحد على األقل مماثل في  أن يكون المتقدم قادرًا على تقديم ما يفيد قيامة كمقدم خدمة متعددة وسائط
لحجم والطبيعة، كما تم اشتراط تقديم المشغل إثبات مراعاة الصحة والسالمة فيما يتعلق بتشغيل للمشروع من حيث ا

 وإدارة الموانئ.
حددت الهيئة شرطًا لطالب التأهل أن يكون قادرًا على إثبات قدرته على التمويل باالقتراض من البنوك أو مؤسسات 

مليون دوالر لكل مشروع  60بترتيب التمويل باالقتراض بمبلغ  التمويل لمشروعين على األقل، ويكون المتقدم قد قام
 سنوات السابقة. 10خالل 

تمويل على األقل مشروعين، تسليمهما في  رأس المال،في  أن يكون المتقدم قادرًا على إثبات قدرته على المساهمة
 مليون دوالر. 20رأسمال كل مشروع في  بحيث ال تقل مساهمته
سنوات األخيرة، باإلضافة  3مليون دوالر خالل  50األعمال السنوى لطالب التأهل أكثر من أن يكون متوسط حجم 

 نهاية السنة المالية األخيرة.في  مليون دوالر 50حقوق الملكية لطالب التأهل عن  صافيإلى زيادة قيمة 
في  شغلوأال تقل حصة الم %10التحالف عن في  نصت كراسة الشروط على أال تقل حصة أى عضوكما 

ويجوز أن يتولى تشغيل وإدارة خدمات الميناء الجاف عضوين على  ،%30التحالف خالل مدة عقد المشاركة عن 
وأال تقل نسبة أى  %30التحالف عن في  األكثر من أعضاء التحالف شريطة أال تقل نسبة مشاركتهما مجتمعين

 .%10منهما عن 
ات التأهيل المسبق ينص على، إصدار مستند التأهيل المسبق إلجراء تقديري  زمنيوضعت كراسة الشروط، جدول 

، الرد على 2018يناير  20 التأهل طالبيللتقدم بطلبات االستفسارات من  النهائي، الموعد 2017ديسمبر  12
 20التأهل  طالبي، الجلسة العامة لالستفسارات مع 2018فبراير  10التأهل  طالبياالستفسارات المقدمة من 

 وتم تأجيله لمدة شهر. 2018مارس  التأهيلللتقدم بطلبات  النهائيالموعد فبراير، 
اختيار واستحواذ وتكليف وتشغيل وصيانة البنية الفوقية في  ان يكون طالب التأهل قادرًا على تقديم ما يثبت خبرته

سكة حديدية، وونش  للميناء الجاف أو معدات مماثلة لتداول الحاويات لمشروعين، وتشمل المعدات ونش دارج على
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الجرارات والمقطورات والرافعات الشوكية، المظالت  دارج على عجالت مطاطية أو حاملة حاويات، باإلضافة إلى
 أعوام السابقة. 10والمستودعات ونظم البوابات التبادلية، ويكون تم تسليم المشروعين خالل 

لن يتم تأهيل أى طالب و ، %5حالة امتالكه حصة تزيد على نسبة في  طالب أو عضو تحالف أيلن يتم تأهيل 
 تحالف آخر.في  مجلس إدارة طالب التأهل آخر أو عضوفي  حالة وجود ممثل لهفي  أو عضو تحالف

ستتم ترسية عقد المشاركة من خالل عطاءات تنافسية تخضع ألحكام كراسة الشروط والمواصفات وقانون المشاركة 
سة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين من التحالفات الشركات فقط، وتحدد تلك المستندات على أن تتاح كرا

 إجراءات الطرح واألحكام والشروط المنظمة للمناقصة والمعايير المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة.
 

 : تحرير أسعار الصرف على صناعة األلومنيوم المحليةأثر  
حين رفع  ففي، ، سالحًا ذا حدين، على صناعة األلومنيوم المحلية2016نوفمبر في  الصرفكان تحرير أسعار 

اإلنتاج، تراجعت في  مقومة بالجنيه، وحفَّز على التوسع 2017في  %119، صادرات القطاع بنسبة «التعويم»قرار 
في  دير، وفقًا لما ذكره عاملون على أقل تق %40مبيعات الصناعات القائمة على األلومنيوم محليًا بنسبة  بالتوازي 
 القطاع.

إنتاج خامات الصناعات القائمة على في  شركة مصر لأللومنيوم، وهى الشركة الوحيدة العاملةفي  قالت مصادر
األلومنيوم محليًا، إن ارتفاع أسعار البيع للسوق المحلى، الفترة الماضية، جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار صرف الدوالر، 

النهاية على مستوى التصدير، إذ بلغ إجمالى في  أضافت أن التعويم، أثر على نتائج أعمال الشركةو ، والطاقة
 آالف طن إجمالى اإلنتاج. 205ألف طن من نحو  90نحو  الماضيصادراتها من الخام خالل العام 

 205مصر لأللومنيوم نحو وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة اإلنتاجية لشركة 
 ألف طن فقط. 18حين تبلغ الواردات نحو في  آالف طن،

مليار  8.432مقومة بالعملة المحلية، لتصعد إلى  %119ونمت قيم صادرات األلومنيوم، العام الماضى، بنسبة 
 .2016في  مليار 3.849جنيه، مقابل 

األسواق في  الصرف، وليس بتنمية وضع المنتجات نفسهازيادة الصادرات بشكل عام، جاءت مدفوعة بتحرير أسعار 
أن مصر فقدت العديد من األسواق، خالل السنوات الماضية، كان السودان أبرزها، بجانب بعض ، خاصة الخارجية

 السنوات األخيرة.في  الدول العربية األخرى؛ نتيجة األحداث السياسية واالقتصادية التى شهدتها
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سوم ، رسوم إغراق على وارداتها من األلومنيوم، لن يضر الصناعة المصرية، خصوصاً أن الر فرض الواليات المتحدة
ت صادراوكذلك الن ، لن تكون على جميع المصانع المصرية، وإنما على المصانع التى تبيع بأسعار غير عادلة فقط

من اإلنتاج المحلى،  %60و تبلغ نح التيمن إجمالى الصادرات،  %5مصر إلى أمريكا من األلومنيوم ال تتخطى 
 كما أن أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا األكثر استحواذًا على الصادرات.

 

 بالنسبة للسوق المحلي:  
في  أسعار األلومنيوم تدريجيًا؛ بسبب أزمة العملة الصعبة، خصوصًا بعد تحرير أسعار الصرف رسمياً  تارتفع

 .2016ألف جنيه منتصف  19المتوسط للطن، مقابل في  ألف جنيه 50، لتبلغ حاليًا نحو 2016نوفمبر 
من األلومنيوم، « الباب، والشباك، والمطابخ»من مبيعات خامات األلومنيوم تتجه نحو صناعات الكريتال  80%

 وتتجه النسبة األخرى نحو األدوات المنزلية والكهربائية.
 شهرًا مضت، بسبب تراجع القدرة الشرائية لألفراد. 18، خالل %40مبيعات ورش الكريتال بنسبة  تتراجع

قبلها، كانت سببًا إضافيًا للتأثير على أسعار البيع للمستهلكين  %10مقابل  %14زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 
 أثر بدوره على جميع مراحل اإلنتاج.أقل من عام، والذى في  بالزيادة، بخالف ارتفاع أسعار الطاقة مرتين

 من مدخالت اإلنتاج. %35سعر المنتجات النهائية، إذ تستحوذ علىفي  أسعار األلومنيوم تتحكم بشكل كبير
، %15ارتفاع أسعار األلومنيوم بعد تحرير سعر الصرف خفض الطاقة اإلنتاجية لمصانع األدوات المنزلية بنسبة 

 فتأثرت المبيعات للمستهلكين.
أنشأ أحد مصانع األدوات المنزلية المصرية مصنعًا إلنتاج وبسبب الصعوبات التي تعانيها الصناعة في مصر،  

تركيا، ويورد إنتاجه إلى مصر لمواجهة أعباء التكاليف، بجانب حصوله على دعم صادرات من تركيا في  األلومنيوم
أن المنتجات التركية المصنعة من األلومنيوم تدخل إلى مصر بجمارك كما ، من سعر الطن %25يقدر بنحو 

 .(1) المصرية محلياً بسيطة، وفقًا التفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لذا تنخفض فرص بيع مثيلتها 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات1)


