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 صادي املصريتطورات املشهد االقت
 د. أحمد ذكر الله

 2/ 28-16/2يتناول التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل الفترة ما بين 
 ، وذلك على النحو التالي:2019/

 : أواًل: التطورات املالية
 3/3مليار في ظل تباين أداء المؤشرات  1.9البورصة تخسر  -1
    3/4 مؤشرات البورصة تغلق على تراجع متأثرة بمبيعات المؤسسات المحلية -2
 5/3البورصة تواصل الهبوط مع انتهاء الطرح العام ألسهم الشرقية للدخان  -3
 6/3مليار جنيه بختام جلسة األربعاء  4.3البورصة تخسر  -4
 7/3نقطة  14900مليارات جنيه، ومؤشرها الرئيسي يتخطي  8ورصة تربح الب -5
 10/3مليار جنيه بختام أولى جلسات األسبوع  3.3البورصة تربح  -6
 11/3مليار جنيه قيمة التداول  1.3ت، ومليار جنيه بختام التعامال 4.4البورصة تربح  -7
  12/3مليار جنيه بختام التعامالت وسط تباين أداء المؤشرات 1.2البورصة تربح  -8
   13/3 امالت% بختام التع0.09المؤشر الرئيسي يقلص مكاسبه ويتراجع  -9
   14/3مليار جنيه بختام األسبوع الثاني 3.6البورصة تخسر  -10

 دالالت التطورات املالية 
  :2019/03/03الى  2019/03/07من  األسبوع األول:

 أوال: مؤشرات السوق:
% ، بينما سجل مؤشر ايجى 0.68نقطة، مسجال ارتفاعا بنحو  14.904.30عند  30أغلق مؤشر ايجى اكس  -

% مغلقا  0.5ارتفاعا بنحو  P&Sنقطة، بينما سجل مؤشر  708.73%هبوطا مغلقا الفترة عند 170.52اكس 
 نقطة. 32.465.35الفترة عند 
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نقطة، بينما سجل مؤشر  18.975.74د %مغلقا عن 0.77ارتفاعا بنحو  capped EGX30سجل مؤشر  -
 نقطة. 1.789.5%مغلقا الفترة عند 1.27انخفاضا بنحو  100ايجى اكس 

 ثانياً: رأس المال السوقي:
 %خالل الفترة. 0.22مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو  825.3بلغ إجمالي القيمة السوقية 

 ثالثاً: اجمالي التداوالت:
مليون 1.156حين بلغت كمية التداول نحو  فيمليار،  8.4ي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو بلغ إجمال -

مليار جنيه، وكمية تداول بلغت  6.9ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  124ورقة منفذة على 
 ألف عملية خالل االسبوع الماضي. 137مليون ورقة منفذة على  1.641

حين مثلت قيمة التداول  في% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة،  79.27وذت األسهم على استح -
 % خالل األسبوع. 20.73للسندات نحو 

 رابعاً: تداوالت المستثمرين:
التعامالت على األسهم المقيدة، بينما استحوذ األجانب %من إجمالي  69.8سجلت تعامالت المصريين نسبة  -

%وذلك بعد استبعاد الصفقات. سجل األجانب صافي شراء بقيمة  8.4%والعرب على  21.8على نسبة 
مليون جنيه وذلك بعد استبعاد  45.5مليون جنيه هذا األسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 243.1

 الصفقات.
%من قيمة التداول لألسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما 70.5يين مثلت تعامالت المصر  -

مليون جنيه،  1.392,1%، وقد سجل األجانب صافي بيع بنحو  10.3% وسجل العرب  19.3سجل األجانب 
منذ بداية  مليون جنيه، وذلك على األسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات 150.5وسجل العرب صافي بيع بنحو 

 العام.
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 10/03/2019-14/03/2019 األسبوع الثاني:

 أوالً: مؤشرات السوق:
%، بينما سجل مؤشر ايجى 0.59نقطة، مسجال ارتفاعا بنحو  14.991.34عند  30أغلق مؤشر ايجى اكس  -

% 1.04ارتفاعا بنحو  P&Sنقطة، بينما سجل مؤشر  697.92% هبوطا، مغلقا الفترة عند 170.52اكس 
% مغلقا 1.13فقد سجل ارتفاعا بنحو  capped EGX30نقطة. وبالنسبة لمؤشر  2.455.73ا الفترة عند مغلق

%مغلقا الفترة عند 1.01انخفاضا بنحو  100نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 19.190.11عند 
 نقطة. 1.771.07

 ثانياً: رأس المال السوقي:
 %خالل الفترة. 0.37ي نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو مليار جنيه ف 831.3بلغ إجمالي القيمة السوقية 

 ثالثاً: اجمالي التداوالت:
مليون  1.054حين بلغت كمية التداول نحو  فيمليار  5.7بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو  -

ر جنيه، وكمية تداول بلغت مليا 8.4ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  128ورقة منفذة على 
 ألف عملية خالل االسبوع الماضي. 124مليون ورقة منفذة على 1.156

حين مثلت قيمة التداول  في% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة،  98.09استحوذت األسهم على  -
 % خالل األسبوع.1.91للسندات نحو 

 رابعاً: تداوالت المستثمرين:
%من إجمالي التعامالت على األسهم المقيدة، بينما استحوذ األجانب  61.4ن نسبة سجلت تعامالت المصريي -

% وذلك بعد استبعاد الصفقات.  وقد سجل األجانب صافي بيع بقيمة 8.9%والعرب على 29.7على نسبة 
 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد 116.3مليون جنيه هذا األسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  258.6

 الصفقات.
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%من قيمة التداول لألسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما  69.5مثلت تعامالت المصريين  -
مليون جنيه  1.650.7%. وقد سجل األجانب صافي بيع بنحو  10.1%، وسجل العرب  20.4سجل األجانب 

لمقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية مليون جنيه وذلك على األسهم ا 34.2وسجل العرب صافي بيع بنحو 
 العام.

 التحليل:
%، 4.5عمومًا يعود تحسن األداء خالل األسبوعين اجماال الي طرح جزء من أسهم شركة الشرقية للدخان نسبته  -

جنيه للسهم  20.85و 16.84وطبقًا للهيئة العامة للرقابة المالية فإن السعر االسترشادي في الطرح يتراوح بين 
 احد.الو 

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية عن وزير قطاع األعمال المصري هشام توفيق قوله إن الطرح الخاص   -
دوالر( للسهم، ووفقا للوكالة فإن هذا  0.9737جنيها ) 17مرة بسعر  1.8ألسهم الشركة الشرقية جرت تغطيته 

 % عن سعر األغالق السابق المسجل يوم الخميس.3السعر يزيد 
أما عن مجمل األداء، فبعد عدة جلسات من الصعود وصل بها المؤشر الرئيسي لمنطقة مقاومته، وكان من  -

الطبيعي ان تختتم المعامالت بنهاية األسبوع على تراجع شبه جماعي، ويعزو الخبراء ذلك الي أن المؤشر 
ربية، خاصة مع توقف التداول الرئيسي تعرض لموجة جديدة من جنى االرباح من قبل المؤسسات االجنبية والع

 80علي سهم مصر الجديدة لإلسكان الداعم الرئيسي للسوق اليوم لإلفصاح عن محفظة اراضيه التي تجاوزت الـ 
 مليار جنيه ونضوب العروض.

 ثانيًا: القطاع النقدي 
  ٢٠١٨فة خالل شركة صرا ٢٨المركزي" يوقع عقوبات على  -1
 االحتياطي األجنبي خالل فبراير فيمليار دوالر زيادة  1.4«: المركزي » -2
 إليجابية للقطاع المصرفي المصري لتثبيت نظرتها ا” موديز“النمو االقتصادي القوي يدفع  -3
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 دالالت القطاع النقدي:
 عقوبات المركزي على شكات الصرافة:

، شملت تلك العقوبات سحب 2018شركة صرافة خالل عام  28واإلشراف بالبنك عقوبات على وقع قطاع الرقابة 
 3شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين  15شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد  13التراخيص من عدد 

البنك المركزي  أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل
 أو تكرار ُمخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.

ويجدر اإلشارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة ألخرى ومن أهمها االمتناع عن بيع ُعمالت 
خارج نطاق للعمالء، إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وجود تعامالت 

 الدفاتر والسجالت باإلضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها في ذات الخصوص.

 ثالثا: املالية:
 مليار دوالر استثمارات األجانب في أذون وسندات الخزانة بنهاية فبراير 15.8”: معيط“  -1
 شهور من العام المالي الجاري  7مليار جنيه فائض أولي خالل  24 -2
 أشهر 7مليار جنيه عجز الموازنة خالل  222.5”: المالية“ -3

 دالالت املالية العامة:
 من يوليو وحتى يناير: أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي خالل الفترة

جمالي بالعام إل% من الناتج المحلي ا4.9تراجع العجز الكلي خالل الفترة من يوليو وحتى يناير ليصل إلى  -
، 2018-2017جمالي لذات الفترة من العام المالي إل% من الناتج المحلي ا4.2مقابل  2019-2018المالي 

 % للمصروفات. 19% مقابل  29ونمت اإليرادات العامة بنسبة 
مليار جنيه مقابل  353.7يرادات الكلية خالل السبعة أشهر األولى من العام المالي الحالي نحو إلبلغت قيمة ا -

 مليار جنيه للمصروفات. 678.4
ة أشهر االولي من العام المالي جور وتعويضات العاملين خالل السبعألوعلى جانب المصروفات بلغ معدل نمو ا -

 153.4ليصل الي  2018-2017% بالنظر الي نفس الفترة من العام المالي  17.5نحو  2018-2019
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مليار  21.8مليار جنيه مقابل  33.4نفاق علي دوالب العمل الحكومي نحو ألمليار جنيه، بينما بلغت قيمة ا
 %.53دره جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق بنمو ق

 246.6نحو  2019-2018بلغت قيمة مخصصات الفوائد خالل الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي  -
 %.20بنسبة ارتفاع  2018-2017مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي  204.6مليار جنيه مقابل 

ل السبعة أشهر االولي من العام المالي نفاق على مخصصات الدعم والمنح والمزايا االجتماعية خالألتراجع نمو ا -
مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي  130.9مليار جنيه مقابل  127.7% ليصل الي 2الجاري بنسبة 

 السابق.
 46.1نحو  2019-2018بلغت قيمة المصروفات األخرى خالل الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي  -

%، كما 15بزيادة نسبتها  2018-2017مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي  40مليار جنيه بالنظر الي 
مليار جنيه لنفس الفترة  41.9مليار جنيه مقابل  70.9% لتبلغ قيمتها 69الحكومية بمعدل  ستثماراتالانمت 

 من العام المالي السابق.
من العام المالي الحالي لتصل الي  % خالل الفترة من يوليو حتى يناير22يرادات الضريبية بمعدل النمت ا -

 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق. 291.8مليار جنيه مقابل  356.5
مليون جنيه مقابل  489نحو  2019-2018بلغت قيمة المنح خالل السبعة أشهر االولي من العام المالي  -

% 62يرادات األخرى بمعدل ال%، ونمت ا 78دره مليون جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق بنمو ق 274
 مليار جنيه. 61.5مليار جنيه بالنظر الي  99.5لتصل الي 

  رابعًا: القطاع الخارجي:
 ألف طن ألوروبا 200ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى  -1
 مليون دوالر سنوًيا حجم الصادرات المصرية من الجلود 105 -2
  %2.1"التعبئة واإلحصاء": ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة  -3
 % زيادة في معدالت التبادل التجارى بين مصر واليابان خالل العام الماضي 30: "نصار" -4
 % الموسم الحالي75صادرات القطن تقفز  -5
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 2018التبادل التجاري بين مصر والهند خالل  مليار دوالر قيمة 3.6 -6
 2018 في” الكويز“مليون دوالر إجمالى صادرات مصر عبر  878 -7
 ٢٠١٨م التبادل التجاري بين مصر واليابان خالل مليار دوالر حج 1.265وزير الصناعة: -8
 % خالل السنوات الثالث األخيرة75تراجع الصادرات المصرية إلى ليبيا بنسبة تقارب  -9

  دالالت حول القطاع الخارجي:"
 ”.الكويز“الصادرات المصرية ضمن اتفاقية 

مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات  2004عام « الكويز»ت مصر اتفاقية وقع -
وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى االتفاقية نسبة من 

 مدخالت اإلنتاج من إسرائيل.
% من مكونات المنتج النهائي عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 11.5كانت نسبة المكون اإلسرائيلي تعادل  -

، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض 2007% عام 10.5، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 2005
 % من خالل المفاوضات مع الجانبين.8.5نسبة المكون اإلسرائيلي إلى 

الرسوم الجمركية األمريكية من بعض الدول النامية، ومن  سلعة من 3400يسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء  -
%، وأن يكون الشحن مباشرة إلى أمريكا، 35ضمنها مصر وفًقا لشروط محددة، وأال يقل المكون المحلى عن 

 وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع األجور فيها ومدى االهتمام بالعمالة بها.
 مصر عبر االتفاقية فجاءت كما يلي: وفيما يتعلق بصادرات

مليون دوالر خالل  878، ”الكويز“بلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة  -
 مليون دوالر. 751الذي بلغت قيمة صادراته  2017% عن عام 17، بنسبة زيادة 2018عام 

ن إجمالي الصادرات، بينما كانت النسبة الباقية % م93استحوذت المالبس الجاهزة والمنسوجات على نحو  -
 لمنتجات أخرى.
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مليون دوالر خالل العام الماضي، وأوضح أن قيمة  816سجّلت قيمة صادرات المالبس الجاهزة والمنسوجات  -
ألف  150، حيث ارتفعت من ”الكويز“صادرات المنتجات الزجاجية سّجلت الزيادة األكبر من بين صادرات 

 .2018ألف دوالر في  970، إلى 2017دوالر عام 
وبدأت مصر تصدير الزجاج للواليات المتحدة األمريكية ألول مرة من خالل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة  -

 مصر. فيمن خالل شركة تركية منتجة للزجاج وتعمل ” الكويز“
ألف دوالر  32، لتصل إلى 2017 دوالرًا عام 19ارتفعت من ” الكويز“صادرات المنتجات الجلدية ضمن اتفاقية  -

 خالل العام الماضي.
مليار دوالر،  9.696نطاق االتفاقية إلى نحو  في، بلغ إجمالي الصادرات المصرية «الكويز»ووفقاً لبيانات وحدة  -

 .2017إلى نهاية عام  2005منذ بدء تطبيقها عام 
 صادرات محصول القطن:

% مدفوعة بانخفاض األسعار العالمية، ما رفع الطلب 75 قفزت صادرات محصول القطن في الموسم الحالي -
، في حين واصلت أسعار المحصول محلًيا تراجعها بقيمة «الهند»عليها في األسواق الرئيسية لالستيراد أبرزها 

 جنيه في القنطار. 100
ن قنطار، مقابل مليو  1.4ووفقا التحاد ُمصدري األقطان، إن إجمالي صادرات األقطان في الموسم الحالي بلغت  -

 %.75ألف قنطار في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، بارتفاع بلغت نسبته  800
وينتهي في شعر أغسطس من العام التالي له، ويبدأ يبدأ موسم تصدير القطن في شهر ديسمبر من كل عام،  -

 موسم الزراعة في منتصف شهر فبراير من كل عام، وحتى نهاية شهر أبريل، وقد يمتد بعدها أيام عدة.
جنيًها قبل  2250و 2200جنيًها في القنطار، مقابل  2150و 2100تراجع سعر األقطان الطويلة لتتراوح بين  -

 جنيه في القنطار. 2000أسعار األقطان القصيرة تحت أسبوعين، وتراجعت كذلك 
جنيه في  2300استمرار تراجع األسعار يضر السوق، خاصة أن أسعار الشراء من الفالحين لم تقل عن  -

 القنطار، وعزوف المغازل عن الشراء سيضر بالمحصول مرة أخرى وسيخفض المساحات.
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طن في الموسم الحالي، لكنها توقعت أال تزيد المساحات ألف فدان ق 265أعلنت وزارة الزراعة أنها تستهدف  -
ألف فدان، وذلك بسبب أزمة تراجع األسعار تحت مستوى تكلفة اإلنتاج وأسعار الضمان التي  200الفعلية عن 

 حددها مجلس الوزراء.
يلة، جنيه لألصناف الطو  2700كان مجلس الوزراء أعلن بداية الموسم الماضي عن سعر ضمان القطن بقيمة  -

 جنيه لألصناف القصيرة. 2500و

  القطاع الحقيقي :خامسا
 ”عادة اإلعمارإلاألوروبي “قطارات مكيفة لخط المترو الثاني بتمويل من  6توريد ”: النقل“ -1
 % من المصريين بال حسابات بنكية84مصر.. و فيمليون دوالر حجم التجارة اإللكترونية  2.6 -2
 % الموسم المقبل33.4ترفع مساحات األرز « الحكومة» -3
 مساحات القمح الموسم الحالي في% زيادة 3.1 -4
 % ارتفاعا بمعدل التضخم الشهرى خالل فبراير الماضي1.8المركزي لإلحصاء:  -5

 قي:دالالت القطاع الحقي
 خالل الموسم المقبل: زيادة المساحات المنزرعة بمحصول األرز 

%، تزامًنا مع 33.4أعلنت وزارة الزراعة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول األرز خالل الموسم المقبل بنسبة  -
 500متر مكعب للفدان، لكنها أقل من حيث اإلنتاجية بواقع  3000أصناف موفرة للمياه حتى  10استخدام 

 لو جرام للفدان.كي
ألف فدان فقط  824مليون فدان مقابل  1.1الوزارة قررت زيادة مساحات محصول األرز الموسم المقبل إلى  -

في الموسم الماضي، وتستهدف الوزارة زراعة مجموعة أصناف جديدة من األرز تتحمل انخفاض كميات المياه 
 التربة. فيوارتفاع درجات الملوحة 

متر مكعب من  3000و 2000أصناف جديدة من األرز، توفير كميات مياه بين  10راعة تعمل الوزارة على ز  -
المتوسط، والعيب الوحيد في تلك األصناف  فيمتر مكعب  6000احتياجات الفدان طوال الموسم لتهبط إلى 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.alborsanews.com/2019/03/05/1183948
https://www.alborsanews.com/2019/03/05/1183926
https://www.alborsanews.com/2019/03/13/1186442
https://www.alborsanews.com/2019/03/13/1186481
https://www.alborsanews.com/2019/03/10/1185150


Page 10 of 12 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

March 25, 2019     

 2.5ا إلى كيلو في الفدان، لتتراجع إنتاجية المساحات المنزرعة به 500الجديدة، أن إنتاجيتها ضعيفة بنحو 
 األصناف العادية. فيطن  3.5و 3أطنان في الفدان مقابل  3و

ماليين طن سنوًيا، من خالل مساحات زراعية تتراوح  5و 4كانت مصر تنتج كميات من األرز الشعير بين  -
ألف فدان، وإصدار قانون  824مليون فدان، لكنها تراجعت بعد تحديد الحكومة المساحات عند  2و 1.5بين 
 ألف جنيه على الفدان وتصل إلى عقوبة المخالفة للحبس. 20م المخالفين بقيم حتى لتغري

الستيراد األرز بعد قرارات تقليص مساحات الزراعة بسبب نقص المياه  2018اتجهت مصر بدءًا من يوليو  -
 % سنوًيا، بالتوازي مع أزمة سد النهضة.2.5على خلفية ارتفاع التعداد السكاني بنسبة 

خفض المساحات رار الزيادة الحالي يوضح مدي التخبط الذي تعانيه الزراعة المصرية، ويبرهن أن بالطبع ق -
العام الماضي كان خطوة غير موفقة، حيث تراجع إنتاج األرز األبيض إلى مليوني طن، في حين تحتاج 

مناسبة األرز مليون طن، ومن المرجح أن تكون زيادة المساحات قد جاءت مدفوعة بعدم  3.5السوق إلى 
 المستورد لالستهالك المحلى، بسبب االنخفاض الشديد في الجودة أمام المنتج المصري.

 : اخريسادسا
 مؤشر مديري المشتريات:  -1

وماركيت إيكونوميكس، والمعروف بمؤشر مؤشر مديري وفقا للتقرير الصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني  -
 المشتريات والذي يرصد اهم مالمح تطور االقتصاد المصري فجاء كما يلي:

شهرا خالل فبراير، بسبب تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع  17هبط المؤشر إلى أدنى مستوى في  -
نقطة  48.5في فبراير، مقارنة بـ  نقطة 48.2الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث سجل المؤشر 

 في يناير.
وعزت الشركات التي جرى استطالعها األمر إلى مشكالت التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس ونقص   -

 السيولة المالية. 
نقطة. وعلى الرغم من  49.5الذي بلغ  2018كانت قراءة المؤشر لشهر فبراير "أضعف بكثير من متوسط  -

 إال أن الشركات المصرية ال تزال تقع تحت ضغط واضح. 2019ل توقع تحسن األوضاع خال
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تراجع الطلبات الجديدة بالشركات المصرية بمعدل قوي في فبراير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات خالل  -
. 2016شهرا. إذ هبط معدل الطلب األجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر  20فبراير هو األقوى خالل 

. أما حجم المشتريات فقد تراجع ألول مرة 2017نتاج أكبر انخفاض له منذ سبتمبر وكذلك شهد معدل اإل
 في خمسة أشهر، مع بقاء مستويات المخزون دون تغيير.

تضخم أسعار مستلزمات اإلنتاج بشكل طفيف عن شهر يناير بسبب ارتفاع تكاليف أسعار النقل والمواد  -
عار المبيعات للشهر الثاني على التوالي مع تقديم الشركات الخام والكهرباء والمياه، ومع ذلك تراجعت أس

 خصومات بسبب ضعف أحوال السوق.
%من الشركات 44أشهر، إذ تتوقع  10وصلت ثقة الشركات في السوق المصرية إلى أعلى معدالتها في  -

ة شهرا المقبلة، وكذلك أشارت بعض الشركات إلى أن األعمال التجاري 12تحسن األوضاع خالل الـ 
 المخطط لها تعزز تلك الثقة في تحسن األوضاع.

 البورصة المصرية:  فيحصيلة طروحات شركات قطاع األعمال  -2

لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب سؤااًل إلى الحكومة بشأن حصيلة طروحات شركات  فيوجه أعضاء  -
لغ إلى سداد الديون للشركات أو البورصة المصرية، وما إذا كانت سيتم توجيه تلك المبا فيقطاع األعمال 

تؤول إلى وزارة المالية، وقالت مصادر برلمانية من اللجنة حضرت اجتماعًا مغلقًا مع وزير المالية الدكتور 
 محمد معيط خالل األسبوع الجاري؛ لمناقشة هذا االمر.

 فيعامة، للمساهمة وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر صرح أنه ال يجب أن توجه الحصيلة للخزانة ال -
 خفض العجز، تلك األموال يجب توجيهها لتطوير الشركات ولكن الخالف ألي الشركات توجه؟

النائب مدحت الشريف ووجه انتقادًا للحكومة لعدم وضع تصور واضح بشأن تحديد أوجه استغالل الحصيلة،  -
 وقال إن التصور يجب أن يكون متوفرًا قبل الطرح وليس بعده.

ائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، تحويل الحصيلة للخزانة العامة، وقال إن تطوير وعارض الن -
 الشركات أولى من تمويل اإلنفاق الجاري للموازنة وسد العجز.

وزير قطاع األعمال صرح إن الوزارة تجرى مباحثات مع وزارة المالية لتحديد أوجه استغالل حصيلة طرح  -
 للدخان. % من أسهم الشركة الشرقية4.5
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مليارات  10من الجدير بالذكر أن الموازنة الحالية وقت أن كانت مشروعًا تضمنت تحقيق الطروحات لنحو  -
جنيه تؤول للخزانة العامة، ومؤخرًا مجلس الوزراء أنشأ صندوقًا لدعم شركات قطاع األعمال، مهمته 

 علينا طرحه لمن تؤول حصيلة الطروحات؟األساسية سداد المديونية والتطوير مما يجعلنا أمام سؤاالً يتوجب 
بداية فبراير الماضي، على قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير  فيكان مجلس الوزراء قد وافق،  -

تساهم فيها؛ لتسوية مديونية شركات قطاع األعمال العام لدى الجهاز  التيالشركات المملوكة للدولة أو 
يرأس الصندوق كل من وزير قطاع األعمال وعضوية، رئيس إدارة المصرفي، وتوفير التمويل للتطوير، و 

الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع االستثمار والموارد ببنك 
 االستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

البورصة  فيشركات  7و 6نه من المقرر التوسع بقيد ما يتراوح بين عمومًا طبقا لتصريحات الحكومة فا -
 2019ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات المقرر تنفيذها خالل الفترة الربع األخير من العام 

 شركات. 5إلى  4خالفًا لتصريحات سابقة بطرح من 
 برؤساءكتور على عبدالعال لطلب االجتماع وتقدمت لجنة الشئون االقتصادية بخطاب إلى رئيس البرلمان الد -

 القابضة خالل أقرب وقت لمناقشة خطط التطوير واستغالل األصول للشركات التابعة. 8الشركات الـ
خطط للتطوير سوى بيع بعض أصولها، مثل  أينخشى أال يكون لدى بعض الشركات »وقالت المصادر،  -

محافظة أسيوط، نريد  فيمجلس النواب بيع أراٍض لها رفضت لجنة الصناعة ب والتيشركة سيد لألدوية 
 «.تطوير خطوط اإلنتاج
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