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 مصر: تطورات المشهد االقتصادي
 د. أحمد ذكر هللا

 

 تمهيد: 
النصف األول من شهر التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل هذا يتناول 
 ، وذلك على النحو التالي:2018مايو 

 

  أواًل: التطورات المالية:
 2/5 مليارات في ختام تعامالت اليوم 3البورصة تخسر  -1
 3/5خميس مليار جنيه في ختام تعامالت ال 11.1لبورصة تخسر ا -2
 6/5 %1.24البورصة تغلق على تراجع  -3
 7/5 مليار جنيه بختام التعامالت 3.2البورصة تخسر  -4
 8/5 مليار جنيه 1.4بتداوالت  %1.7بورصة ترتفع ال -5
 9/5 تراجع جماعي بمؤشرات البورصة فى ختام التعامالت -6
 10/5 ختام تعامالت األسبوع مليارات جنيه فى 5البورصة تخسر  -7
 13/5 لبورصة تختتم تعامالت اليوم على ارتفاع بدعم مشتريات العرب واألجانبا -8
 14/5لمؤشرات البورصة بختام التعامالت  جماعيتراجع  -9

 15/5 مليار جنيه 1.4ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتداوالت  -10
 

 المالية دالالت التطورات
 تطورات البورصة المصرية:

 :2018من مايو  األسبوع األول

غ بلنقطة مسجال تراجعا 17,833خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى 30إكس راجع مؤشر إيجي ت -
مغلقا 1.49%ارتفاعا بنحو 70االرتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس  بينما مالت األسهم المتوسطة إلى ،%2.89

 نقطة، 2,293مستوى مغلقا عند 0.07%فسجل ارتفاعا بنحو 100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  879مستوى عند 
 .نقطة17,820مغلقا عند مستوى 3.85%ا بنحو فقد سجل تراجع20وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 

http://www.elfagr.com/3078397
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https://www.albawabhnews.com/3090238
https://www.alborsanews.com/2018/05/08/1103667
https://www.alborsanews.com/2018/05/09/1103960
https://www.youm7.com/story/2018/5/10/%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%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/3787209
https://www.youm7.com/story/2018/5/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8/3792164
https://www.youm7.com/story/2018/5/14/%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%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3793688
https://www.alborsanews.com/2018/05/15/1105456
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نحو مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول  6.8نحو بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي  -
مليار جنيه وكمية تداول 8.8قدرها وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول  ألف عملية131على مليون ورقة منفذة 1,152
 ألف عملية خالل األسبوع الماضي.135على رقة منفذة مليون و 1,733بلغت 

مليون ورقة منفذة 4بلغت مليون جنيه وكمية تداول 3.8قدرها أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول 
إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في  من %84.48استحوذت األسهم على ، و عملية خالل األسبوع643على 

 .خالل األسبوع %15.52التداول للسندات نحو حين مثلت قيمة 
من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب  %63.54سجلت تعامالت المصريين نسبة  -

 الصفقات.  وذلك بعد استبعاد %12.26والعرب على %24.20على نسبة 
وع. بينما سجل العرب صافي شراء مليون جنيه هذا األسب419.87بقيمة جل األجانب غير العرب صافي شراء س -

 بعد استبعاد الصفقات. مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك157.27بقيمة 
مليون جنيه منذ بداية العام، بينما 11,384.33قدره جلت صافي تعامالت األجانب غير العرب قد صافي شراء س -

 .عد استبعاد الصفقاتمليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك ب 512.61سجل العرب صافي بيع قدره 
من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد %46.05استحوذت المؤسسات على  -

مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد 152.72بقيمة وقد سجلت المؤسسات صافي بيع ، %53.95بنسبة 
 الصفقات

 

 :من مايو األسبوع الثاني

 ،%3.8نقطة مسجال تراجعا بلغ 17,155مستوى خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند 30س تراجع مؤشر إيجي إك -
 %2.86تراجعا بنحو 70 ساالنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إك بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إلى

مغلقا عند مستوى %4.24فسجل تراجعا بنحو 100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 854 ي مغلقا عند مستو 
 .نقطة17,457مستوى مغلقا عند %2.03فقد سجل تراجعا بنحو 20نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 2,196

نحو مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 7.5 بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو -
مليار جنيه وكمية 6.8قدرها وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول ، ألف عملية150مليون ورقة منفذة على 1,276

 ألف عملية خالل األسبوع الماضي.131على مليون ورقة منفذة 1,152تداول بلغت 
على مليون ورقة منفذة 4.1بلغت مليون جنيه وكمية تداول 3.5أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها  -

 عملية خالل األسبوع580
مة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات من إجمالي قي %89.83استحوذت األسهم على  -

 .خالل األسبوع %10.17نحو 
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من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب  %70.96سجلت تعامالت المصريين نسبة  -
العرب صافي الصفقات. وقد سجل األجانب غير  وذلك بعد استبعاد %12.75والعرب على  %16.29على نسبة 

مليون جنيه هذا 340.22بقيمة مليون جنيه هذا األسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء 344.89بقيمة بيع 
 بعد استبعاد الصفقات. األسبوع، وذلك

مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل 11,039.44قدره سجلت صافي تعامالت األجانب غير العرب شراء  -
 .مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات 172.39العرب صافي بيع قدره 

من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد  %44.76استحوذت المؤسسات على  -
مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد 213.96بقيمة سجلت المؤسسات صافي بيع ، و %55.24بنسبة 

 الصفقات
 

  عامتحليل 
، تسببت في خسائر مستمرة طوال ية قوية خالل االسبوعين الماضيينتعرضت البورصة المصرية الي حركة تصحيح

األيام الماضية، وصف معظم المحللين هذه الحركة التصحيحية بالطبيعية في ظل المكاسب الكبيرة المتحققة سلفا 
جاء رفع التصنيف االئتماني نقطة، و  18000 لحاجزبل وتخطي حواجز غير مسبوق مثل تخطي المؤشر الرئيسي 

لمصر ليوقف هذه السلسلة من التراجعات، ودعم ذلك تأكيد الحكومة علي بدء برنامج الطروحات الحكومية مع 
 بداية العام المالي الجديد.

 

 ثانيًا: القطاع النقدي 
 مليار دوالر 44جنبي المصري يتجاوز "المركزي": االحتياطي األ -1
 مليار جنيه 1.2مليون دوالر و 380تقترض ” المصرية لألسمدة“ -2
 مع نظرة مستقبلية مستقرة“ Bإلى  -B” لالقتصاد منترفع تصنيفها السيادي ” ستاندرد آند بورز“ -3

 

 دالالت القطاع النقدي
 رفع التصنيف االئتماني لمصر: -1

( Bسباب وراء رفع التصنيف السيادي لمصر إلى )مجموعة من االكشفت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، عن 
 هي: وهذه األسبابوالتي تشير إلى تحسن العوامل األساسية لالقتصاد الكلي، 

http://www.elfagr.com/3079740
https://www.alborsanews.com/2018/05/13/1104932
https://www.alborsanews.com/2018/05/12/1104384
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سعر الصرف األكثر تنافسية وزيادة اإلنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، والتي تعد من العوامل التي  -
 تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر.

توقعت أن تدعم اإلصالحات ، كما وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية -
 دية والمالية في مصر ثقة قطاع األعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية.االقتصا

اعتبرت ستاندرد آند بورز إعادة انتخاب السيسي داللة إيجابية لالستقرار السياسي واستمرارية اإلصالحات  -
 االقتصادية والمالية في مصر.

قتصاد المصرى، والذى أصبح أكثر ارتفاع معدالت النمو وانخفاض معدالت البطالة، بجانب تحسن هيكل نمو اال -
توازنا من خالل تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو، وعلى رأسها االستثمارات وصافى الصادرات، بعد أن 
كان االستهالك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خالل السنوات األخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز 

 النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة. لحدوث تنوع كبير في مصادر
إلى  %4.4( من 2021-2018تقديراتها لنمو االقتصاد بمصر خالل األربع سنوات القادمة )ت المؤسسة رفع -

فى ضوء تحسن المؤشرات االقتصادية التي تحققت بالفعل خالل النصف األول من العام المالى الحالى،  5.4%
ع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطا

زيادة االنفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة اإلدارية الجديدة وقناة 
 السويس الجديدة. 

 500ون والتي تجاوزت  الي معدالت خدمة الدييجب مالحظة أن المؤسسة لم تشر الي تزايد الديون الخارجية وال -
، كما تجاهلت ان الزيادة في الصادرات في االساس ترجع الي انخفاض قيمة العملة ، وكذلك تراجع مليار دوالر

الواردات بسبب ارتفاع قيمة الدوالر ورفع الضرائب الجمركية ألكثر من مرة خالل الفترة السابقة، وكذلك فما اعتبرته 
ا سياسيًا هو في قراءات اخري كمون بركاني قد ينفجر في أي لحظة ، واالهم من كل ذلك أن ما اسمته استقرار 

المؤسسة بتحسن في المؤشرات الكلية كان علي حساب المواطن البسيط ، ومشروعات حبست السيولة المحلية 
لك االزمات بعد اغالق صنابير وزيفت سرعة دوران النقود باالقتراض الخارجي ، وسرعان ما يمكن ان تنفجر كل ت

 القروض الخارجية وروافدها السياسية.
 

 وحال البنوك المصرية: «بزنس نيوز»مؤشر  -2
إلى تجاوز آثار تحرير سعر  البنوك ، سعي«بزنس نيوز»شملها مؤشر  المصرية التيأظهرت القوائم المالية للبنوك 

الصرف الجنيه والذى كان له دورًا كبيرًا فى التأثير على كفاءتها فى الربع األخير فى العام قبل الماضى ما كان له 
تأثيرًا على نتائج العام ككل، خاصة مع تأثر معدالت كفاية رؤوس األموال نتيجة تضخم حجم األصول بعد تراجع 

 قيمة الجنيه بشكل كبير.
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العام الماضى شهد تعزيز البنوك لمعدالت كفاية رؤوس األموال لتجاوز اآلثار المترتبة على ن أكما أوضح المؤشر 
إعادة تقييم المحافظ بالعمالت األجنبية بعد تحرير سعر الصرف ولالستعداد للتوافق مع المعايير الجديدة التى 

خالل « بزنس نيوز»أظهرت القوائم المالية للبنوك التى يتتبعها كما  .3بازل يفرضها اقتراب المواعيد النهائية لتطبيق 
العام الماضى، اتجاه البنوك العام إلى زيادة معدل كفاية الشريحة األولى من رأس المال األساسى بنسب تتراوح بين 

 .%101و 5
حة األولى من رأس بنكًا شملها مؤشر الكفاءة الفرعي، معدالت كفاية الشري 24بنكًا من بين  21رفع نحو وقد 

ليصل معدل كفاية الشريحة األولى لديه  %101المالى األساسي، وتصدر بنك عوده النسبة األكبر للزيادة بمعدل 
 .2016فى  %6.25مقابل  12.6%

بنوك هى البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى  4تراجع معدل كفاية الشريحة األولى من رأس المال األساسى فى و 
فى العام المالى قبل الماضى، يليه البنك األهلى الكويتى الذى تراجع  %12.58مقابل  %7.58إلى تراجعت فيه 

، %12.79بدالً من  %11.06، ثم بنك التعمير واإلسكان ليصل إلى %20.58بدالً من  %15.68المعدل لديه إلى 
 .%13.46بداًل من  %13.27وأخيرًا بنك اإلمارات دبى الوطنى ليسجل 

بنكًا التى يتبعها المؤشر، واحتل بنك التنمية الصناعية  24بنكًا من  13لتكاليف إلى اإليرادات فى نحو انخفضت او 
يليه بنك األهلى المتحد بنسبة  %16والعمال المصرى المركز األول من حيث نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 

كويت األهلى من حيث التكاليف إلى اإليرادات ، بينما جاء البنك األهلى ال%21.3، ثم التجارى الدولى بنسبة 21%
 .%51، يليه بنك قناة السويس بنسبة %54بنسبة 

 12شهدت معدالت القروض غير منتظمة فى محافظ قروض البنوك تحسنًا العام الماضى، حيث تراجعت فى و 
ائمة البنوك التى ق الخليجيوتصدر البنك المصرى  أخرى. 4بنوك وظلت مستقرة فى  8بنكًا، بينما ارتفعت فى 

تصدر بنك اإلسكندرية . و 2016فى  %2.19مقابل  2017فى  %0.75تحسنت قروضها غير المنتظمة لتصل إلى 
مؤشر بزنس نيوز للبنوك األكثر كفاءة عن أداء العام الماضى، نتيجة ارتفاع معدل كفاية الشريحة األولى من رأس 

كما حافظ البنك على هامش ، وك التى تضمنها المؤشر لهذا العاموهو األعلى فى قائمة البن %17.37المال والبالغ 
، كما أنه واحد من أعلى البنوك توظيفا للودائع فى القروض %7بلغ  NIMقوى من الفائدة إلى متوسط األصول 

 .بنكًا تعمل فى السوق  37بنكًا من بين  24فى السوق، وشمل مؤشر بزنس نيوز للبنوك األكثر كفاءة للعام الحالى 
 

  المالية العامةثالثا: 
 %80وزير المالية: نستهدف خفض مستويات الدين العام إلى  -1
 2019/  2018مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات بموازنة  4”: المالية“ -2
 مليار جنيه إجمالي فوائد خدمة الدين بالموازنة الجديدة 541”: المالية“ -3

http://www.elfagr.com/3083208
https://www.alborsanews.com/2018/05/14/1105119
https://www.alborsanews.com/2018/05/14/1105023
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 2019/  2018مليار جنيه استثمارات مستهدفة بموازنة  148ر5”: المالية -4
 مليار جنيه حصيلة اإليرادات الجمركية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبل 45”: المالية -5
 ت الضريبية المستهدفة بموازنة العام المالي المقبلمليار جنيه إجمالي اإليرادا 770”: المالية“  -6

 

  دالالت المالية العامة:
 ورفع سعر تذكرة المترو:  إجراءات الضبط المالي -
بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خالل الفترة من المنظمات الدولية  ات متالحقةشادا -

السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز 
من التحديات اإلداري للدولة، وهى اإلجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، على الرغم 

 الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. 
أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط تضمنت االشادات كذلك التأكيد علي  -

صول بهما لمستويات أقل تتسم باإلستدامة، من خالل استكمال لخفض معدالت الدين وفاتورة خدمة الدين والو 
برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين اإلدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع 

 وتحقيق معدالت نمو مرتفعة. االقتصاديالنشاط 
المترو قبل الموعد المقرر لها وهو ما أثار لغطا ولعل هذه االشادات هي سبب مسارعة الحكومة برفع أسعار تذاكر 

 أن جهاز المترو يخسر نحو خمسمائة مليون جنيه لو لم تتم الزيادة. الحكومةه تالذى ساق لرئيسالمبرر اكبيرا، وكان 
مصادر خاصة في ظل تواتر الحديث عن هذه الخسائر حتمية،  يثير تساؤالت من نوعية هل روبالطبع هذا المبر 

 الموارد.ن تزيد أيمكن  غيرها التيأو اإلعالنات يرادات مثل لإلأخرى 
ولكن السؤال الرئيسي هو لماذا ال تتحمل الدولة هذه الخسائر خاصة في ظل أعداد المستفيدين الضخمة لهذه الخدمة 

يساعد ، و المتوقع من هذا الدعم كبير جداً  ن العائد االجتماعيأالضرورية، ومعظمهم من غير القادرين، كما 
وكذلك التخفيف عن الطرق المكتظة بالقاهرة، وكل ما سبق  ،وصول الي أعمالهم بمواعيد منضبطةالمواطنين علي ال

 مستحقيه. ىلإيعني أن دعم خسائر جهاز المترو يصل 
ي من الواضح أنه ليس فقط االشادات الدولية، وال تورط الدولة في القروض الخارجية والتي توقفها في أي لحظة يعن

ظهور االزمة الكبرى التي يعانيها االقتصاد مما يجبرها علي القبول بمقترحات المؤسسات المقرضة، بل يمكن القول 
، ويري أنها الحل للخروج من االزمةن النظام المصري الحالي يؤمن بالليبرالية المتطرفة التي ينفذها علي المصريين أ

 الليبرالية خاصة ما يتعلق منها بالحرية.رغم أنه يتجاهل متعمدًا ما تبقي من أسس 
 
 

https://www.alborsanews.com/2018/05/14/1105018
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 رابعًا: القطاع الخارجي: 
 انخفاض فى حجم ما تستورده مصر من الياميش 40% -1
 2017اإلمارات في و  مصر مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين 4.9 -2

 

 : الخارجي القطاع حول دالالت
 التبادل التجاري بين مصر واالمارات:

عن التبادل التجاري بين مصر إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة االقتصاد اإلماراتية تقرير نشرت 
 ، وأهم ما تضمنه ما يلي: 2017واالمارات خالل عام 

مليار  2.8مليار دوالر مقارنة بـ  4.9اإلمارات خالل العام الماضي و  التبادل التجاري بين مصرسجل حجم  -
 .2012دوالر في عام 

مليار دوالر عام  2.1إلى ما قيمته  2012مليون دوالر عام  649حققت واردات اإلمارات من مصر نموا من  -
2017. 

 2مليار دوالر إلى  1.5موا خالل ذات الفترة ليرتفع من شهد قطاع إعادة التصدير من اإلمارات إلى مصر ن -
 مليار دوالر.

فيما مثلت  2016بالمائة عام  14.3بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ  -
 8.7مقارنة بما نسبته  2016بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام  12.5صادرات الخضروات ما نسبته 

بالمائة  11.3بالمائة والمواد الكيمائية بنسبة  11.8واألحجار الكريمة والمعادن بنسبة  2011مائة عام بال
 2016مليار دوالر أمريكي عام  58.1بالمائة فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو  11.2والمنسوجات بنسبة 

بالمائة من إجمالي واردات  16.1ستأثرة بما نسبته في حين تعتبر المعدات واألجهزة الكهربائية من أهم الواردات م
 بالمائة. 11.4بالمائة والمعادن األساسية بنسبة  14.2البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 

 

 القطاع الحقيقي  خامسا
 المحلي المستهدف بالموازنة الجديدةتريليون جنيه الناتج  5ر2” : المالية“ -1
 .فى يد الشركات األجنبية المصري من االقتصاد  %8أحمد شيحة:  -2
 ٪  من الناتج المحلي40رئيس الوزراء: االقتصاد غير الرسمي يمثل  -3
 تحالف ثالثى بين موانئ دبى واقتصادية القناة والقابضة للنقل لتطوير الميناء الجاف فى أكتوبر -4
 مليون عميل بعد استبعاد الموزعين 3.67تخسر « المحمول» -5

http://www.elfagr.com/3082588
https://www.alborsanews.com/2018/05/13/1104671
https://www.alborsanews.com/2018/05/14/1105026
http://www.elfagr.com/3084007
http://www.elfagr.com/3083678
https://alborsanews.com/2018/05/07/1103376
https://www.alborsanews.com/2018/05/15/1105473
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 دالالت القطاع الحقيقي: 
 مليون عميل في شهر واحد: 3فقدان شركات المحمول ألكثر من  -
أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن شركات المحمول الثالث  -
 مليون عميل خالل شهر فبراير الماضى، ليصل 3.67، فقدت نحو «اتصاالت مصر»و« أورنج»و« فودافون »

ووفقًا لتقرير وزارة  مليون بنهاية يناير الماضى. 101.22مليون عميل، مقارنة بنحو  97.55إجمالى عمالئها إلى 
مليون  21.38مليون عميل ليصل إجمالى عمالئها إلى  2.44نحو « اتصاالت مصر»االتصاالت فقدت شركة 

« فودافون »فى حين خسرت شركة  الماضى.مليون عميل خالل يناير  23.82، مقارنة بـ2018عميل بنهاية فبراير 
مليون عميل،  43.73مليون عميل بنهاية فبراير، مقارنة بـ 42.93ألف عميل ليصل إجمالى عمالئها إلى  800

 .2018مليون مشترك بنهاية يناير  33.24مليون عميل مقارنة بـ 33.24إلى « أورنج»وتراجع عمالء 
توقف بيع الخطوط عبر شبكة الموزعين، والذى يتجاوز عدد الي ت تراجع عمالء شركايعزو السبب الرئيس لو 

جاء هذا التوقف بسبب و  يستمر االنخفاض حتى نهاية العام.ومن المتوقع ان لمحمول لألف منفذ بيع  30منافذها 
 على الفوري والتعرف  ،آليات البيع بشكل سليم وقانونىإتمام لتأكد من ضغوط أمنية علي الشركات في محاولة ل
هذا باإلضافة الي تعاظم خسائر شركات الهاتف الثابت، وتشير احدث  المستفيد من شراء الشريحة وتسجيل بياناته.

 6.6آالف عميل ليصل إجمالى عمالئها إلى  10شركة الهاتف الثابت قرابة تقارير وزارة اتصاالت الي خسارة 
 .(1) ايرمليون عميل فى ين 6.61ارنة بـمليون عميل بنهاية فبراير، مق

 
 

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


