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 2022دیسمبر  23املشهد املصري ـ عدد 

 وحدة الرصد والتوثیق 

أبرز   رصد  ع��  يقوم  أسبو��،  تقر�ر  املصري،  االقتصادية  املشهد  النوا��  �افة   �� املصر�ة  الساحة  شهد��ا  ال�ي  التطورات 

 م. 2022د�سم��   23ا��    15والسياسية واألمنية والعسكر�ة، �� الف��ة من  

 أوًال: السیاسة الداخلیة: 

، ال�ي �انت قد دعت لها �عض األفراد املعارض�ن لنظام السي��ي، ظهر نظام السي��ي  11/ 11�عد فشل دعوات حراك   •
� صورة املنتصر املسيطر ع�� زمام األمور، و �انت تلك �� الرسالة املباشرة ال�ي �ان إعالميو نظام السي��ي واملؤ�دون  � 

 لھ يروجون لها ع�� السوشيال ميديا. 

نوفم��، وكذلك اختفت ن��م�ن عادل من املشهد �ش�ل ملفت، و�ظهر املقاول محمد    11اختفى معظم الداع�ن �حراك   •
 يل خطابات السي��ي �عد �ل خطاب.ع�� فقط لتحل 

لعمل سيا��ي موحد  هناك حالة رفض �� األوساط السياسية املصر�ة لقانون هيئة قناة السويس، وهناك دعوات   •
 "اللي��الية" ملواجهة ذلك القانون. ألطراف املعارضة

إعالم نظام السي��ي يتحدث عن األزمة االقتصادية �ش�ل مباشر، بل و�تحدث ع�� أن الف��ة القادمة ستكون أصعب   •
 � عليھ األن.مما �

 ثانیًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:

ال���ي   • بالرئيس  السي��ي  أردوغانالتقى  طيب  قطر    رجب   �� العالم  �أس  مبار�ات  افتتاح  هامش  ع��  قطر   ��
دقيقة. وقال أردوغان إن االجتماع الثنائي الذي جرى مع السي��ي    45- 30". ومدة اللقاء تراوحت ما ب�ن  2022"قطر 

سنوات. وأضاف   9الشيخ تميم �� الدوحة، �ان ��دف إ��اء قطيعة ب�ن أنقرة والقاهرة استمرت    بوساطة أم�� دولة قطر 
الرئيس أردوغان خالل لقائھ بتشكيالت من حزب العدالة والتنمية ا�حاكم "اتفقنا معھ ع�� أن تتم االجتماعات ع�� 

مهتمة بإزالة القطيعة وا�خالف مع مصر،  مستوى الوزراء، و�عدها نرفع مستوى اللقاءات ونطورها. أخ��تھ أن تركيا  
 وعدم حصول مش�لة بيننا �� البحر األبيض. كما ناقشنا الكث�� من املواضيع ا�ختلفة �� اللقاء الثنائي بيننا �� قطر". 

سم��  د�   15إ��    13اإلفر�قية ال�ي ُعقدت �� الف��ة من  -شارك السي��ي �� الواليات املتحدة األمر�كية، �� القمة األمر�كية •
. والتقى السي��ي بأغلب األطراف املؤثرة �� املشهد األمر��ي، حيث التقى ب�ل من وز�ر الدفاع األمر��ي، و�عدد  2022

النواب األمر��ي،   القيادات ا�جمهور�ة بمجلس  النواب األمر��ي، و�عدد من  من قيادات ا�حزب ا�جمهوري بمجلس 
األم  ا�خارجية  و�وز�ر  ال��ودي،  ا�جتمع  القومي  وقيادات  األمن  مستشار  سوليفان،  و�جيك  بلينكن،  أنتو�ي  ر��ي 

 األمر��ي. وصافح �ش�ل سريع الرئيس األمر��ي جو بايدن ع�� هامش جلسة �عز�ز األمن الغذائي و�عز�ز النظم الغذائي.
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 .، قراًرا جمهور�ا، �شأن تحديد ا�حدود البحر�ة الغر�ية �جمهور�ة مصر العر�ية �� البحر املتوسطالسي��ي أصدر    •

ونصت املادة األو�� من القرار، ع�� أن تبدأ حدود البحر اإلقلي�ي �جمهور�ة مصر العر�ية من نقطة ا�حدود ال��ية   •
، ومن ثم ينطلق خط ا�حدود  )۸ًال إ�� النقطة رقم ( ) ميًال بحرً�ا وصو ١٢وملسافة ()  ۱املصر�ة الليبية النقطة رقم ( 

) شرق وصوًال ٢٥) �� اتجاه الشمال موازً�ا �خط الزوال (8البحر�ة الغر�ية �جمهور�ة مصر العر�ية من النقطة رقم (
 WGS84 ، واملو�ح إحداثياتها با�جدول املرفق وفًقا للمرجع ا�جيود���ي  )۹إ�� النقطة رقم (

ة ع�� أن �علن قوائم اإلحداثيات الواردة باملادة األو�� من هذا القرار وفًقا للقواعد املعمول ��ا ��  ونصت املادة الثاني •
 هذا الصدد، و�خطر ��ا األم�ن العام لألمم املتحدة.  

�� بيان لها، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة    وزارة ا�خارجية الليبيةوردا ع�� هذا القرار قالت   •
 .املصر�ة ب��سيم ا�حدود البحر�ة الغر�ية للبالد 

د، داعية القاهرة  واعت��ت ا�خارجية الليبية أن ال��سيم "غ�� عادل" بموجب القانون الدو��، إلعالنھ من طرف واح •
 .إ�� إطالق محادثات ��ذا ا�خصوص

الغر�ية • البحر�ة  ل�حدود  املصري  الرئا��ي  اإلعالن  أن  ع��  ا�خارجية  اإلقليمية  -وشددت  للمياه  ان��ا�ا  �عد  املصر�ة 
وا�جرف القاري لليبيا. وقالت إن "ترسيم ا�حدود البحر�ة ب�ن ليبيا ومصر يجب أن يتم ع�� مفاوضات تضمن مصا�ح  

 لطرف�ن وتضمن مبدأ املساواة".ا

األم���ي، أّن مصر أوقفت تنفيذ اتفاق "ت��ان وصناف��"، ما قد   "أكسيوس"أّكدت مصادر أم��كية وصهيونية ملوقع   •
مسؤول�ن إسرائيلي�ن ومصدر أم���ي، إّن    4تطبيعيًا ب�ن السعودية واالحتالل الصهيو�ي �شأ��ما. وقال    �عرقل مساراً 

"مصر أوقفت تنفيذ اتفاق �شأن جز�رت�ن اس��اتيجيت�ن �� البحر األحمر". وأو�حت املصادر للموقع أّن مصر "بدأت  
، بما �� ذلك �شأن تركيب �ام��ات �� ا�جزر ال�ي �انت �� األسابيع األخ��ة �� إبداء تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية

اقب ال�ام��ات النشاط �� ت��ان وصناف��، وكذلك �� مضيق   جزءًا من االتفاق"، مش��ًة إ�� أنھ "من املف��ض أن تر
سيات  ت��ان". وأّكد املسؤولون اإلسرائيليون ملوقع "أكسيوس" أّن "االتفاق، بما �� ذلك ا��حاب القوة متعددة ا�جن

من ا�جزر، لن يتّم تنفيذه بحلول ��اية الشهر ا�جاري �سبب التحفظات املصر�ة". وأضافوا إّ��م "�عتقدون أّن مصر  
�� ذلك تجميد �عض املساعدات العسكر�ة   بما  ب�ن الواليات املتحدة ومصر،  ثنائية  �عّطل الصفقة �سبب قضايا 

 األم��كية". 

نوفم��    11أبرز الداع�ن �حراك   شر�ف عثمانم، عن  2022د�سم��   22افق  أفرجت السلطات اإلماراتية ا�خميس املو  •
نوفم�� املا��ي فور وصولھ إ�� مطار د�ي. شر�ف عثمان كشف عن قرار اإلفراج    9م، �عدما ألقت القبض عليھ ��  2022

�� قال ف��ا: شكرا ل�ل ال�� ساند�ي �� أصعب ف��ة عدت عليا. أفراد،  عنھ من خالل �غر�دة ع�� حسابھ ع�� موقع تو�
��ائي. وأضاف: اشكر دولة   القضية �ش�ل  و�ا�� إغالق  تم اإلفراج ع�ي  أمم متحدة، مؤسسات إعالمية؛  منظمات، 

 قية.اإلمارات ع�� حسن االستضافة �� أفضل �جو��ا وحسن املعاملة منذ توقيفي وح�ى اإلفراج ع�ي، ول�حديث ب

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://gate.ahram.org.eg/News/3877180.aspx
https://arabi21.com/story/1481427/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3:-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.cairo24.com/1716001


Page 3 of 6 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 23, 2022      

 ثالثًا: األوضاع االقتصادیة:

افقت   • ا�جتمو العمرانيةهيئة  افق    عات  املو ا�خميس  يوم  مصر  األرا��ي  2022د�سم��    15��  تخصيص  ع��  م، 
للمستثمر�ن األجانب �ش�ل مباشر دون التقيد باملشاركة �� املزايدات ال�ي تطرحها الهيئة شر�طة سداد �امل قيمة 

اإلس وز�ر  معاون  قال  تلفز�ونية  مقابلة  و��  مصر.  خارج  من  وتحو�لها  بالدوالر  هيئة  األرض  لشؤون  املصري  �ان 
من   كث��  اهتمام  ظل   �� مصر  ا��  دوالر�ة  تدفقات  جذب   �� سيساهم  القرار  أن  عباس  وليد  العمرانية  ا�جتمعات 
  �� املستثمر�ن األجانب با�حصول ع�� األرا��ي. وقال عباس "أتوقع إقباال كب��ا من املستثمر�ن ع�� شراء األرا��ي 

�ن عرب وأجانب �انت متوقفة ع�� وجود �عامل مباشر مع الهيئة".  وأضاف مصر، لدينا طلبات كث��ة من مستثمر 
�� مدة ال تتجاوز شهرا واحدا من قيام املستثمر   عباس بان القرار تضمن تخصيص األرض �ش�ل مباشر للمستثمر 

ها بالدوالر من % من قيمة األرض بالدوالر، ع�� أن يتم استكمال با�� القيمة ع�� دفعات مستقبلية يتم تحو�ل 5�سداد  
 خارج مصر. 

كما أشار  عباس إ�� أن القرار  سيسمح للمستثمر بتحديد األرض ال�ي يرغب �� شرا��ا والتعاقد عل��ا �ش�ل مباشر   •
 دون انتظار الطروحات واملزايدات ال�ي �ستغرق وقتا طو�ال.

افق   • شهرا مع مصر    46م، ع�� عقد اتفاق قرض مدتھ  2022د�سم��    16، ��  ا�جلس التنفيذي لصندوق النقد الدو��و
دفعة فور�ة بقيمة  و�تيح قرار ا�جلس التنفيذي، صرف    مليارات دوالر.  3�� إطار "�سهيل الصندوق املمّدد"، بقيمة  

�عادل    261.13 ما  (أي  خاصة  �حب  حقوق  وحدة  م��ان    347مليون  احتياجات  تلبية   �� للمساعدة  دوالر)  مليون 
 .املدفوعات ودعم املوازنة

افق   • افق مجلس النواب �ش�ل مبدئي خالل جلستھ العامة، يوم االثن�ن املو ، برئاسة حنفي جبا��،  2022د�سم��    19و
بنظام هيئة قناة  1975لسنة  30أح�ام القانون رقم روع قانون ُمقدم من ا�حكومة بتعديل �عض �� ا�جموع ع�� مش

 .السويس

اعتبار�ة  و�نص   • �خصية  لھ  تكون  السويس)،  قناة  هيئة  (صندوق  �س�ى  صندوق  ُينشأ  أن  ع��  القانون  مشروع 
أو م�اتب   لھ فروعًا  ين��ئ  أن  إدارة الصندوق  الرئي��ي محافظة اإلسماعيلية، و�جوز �جلس  مستقلة، و�كون مقره 

 ."الصندوق داخل جمهور�ة مصر العر�ية، وُيشار إليھ �� تطبيق أح�ام هذا القانون بـ "

نص مشروع القانون أيضا ع�� أن الصندوق سيقوم بجميع األ�شطة االقتصادية واالستثمار�ة، بما �� ذلك مساهمة   •
الصندوق بمفرده أو مع الغ�� �� تأسيس الشر�ات، أو �� ز�ادة رؤوس أموالها، واالستثمار �� األوراق املالية. وكذلك  

 تئجار واستغالل األصول الثابتة واملنقولة واالنتفاع ��ا. تمك�ن الصندوق، من شراء و�يع وتأج�� واس

أو وسائل  • "املعارضة"  سواء ع�� مستوى  والنقاش واالع��اض  ا�جدل  كب��ة من  �حالة  املشروع  أدى طرح ذلك  وقد 
 التواصل االجتما��. 

م، أن هناك تنافسا قطر�ا إماراتيا صينًيا أملانًيا ع�� �شغيل  2022د�سم��    20، ��  الفر�ق �امل الوز�ر كشف وز�ر النقل   •
موا�ئ مصر، �عد طرحها أمام القطاع ا�خاص. ونقلت شبكة "��ي إن �ي ��ي العر�ية"، عن الوز�ر، قولھ إن "شر�ات  
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https://www.youm7.com/story/2022/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89/6015627
https://www.youm7.com/story/2022/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89/6015627
https://arabi21.com/story/1482209/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ا�ئ مصر�ة". ولفت إ�� أن هناك مفاوضات فعلية  عاملية من اإلمارات وقطر وأملانيا والص�ن تتنافس ل�حصول ع�� مو 
جار�ة مع اإلمارات وقطر لتشغيل موا�ئ الع�ن ال�خنة، وسفاجا، وغ��هما. وعلق بأن املفاوضات ال تزال �� مراحلها  

 األولية. 

رئيسة    . قالت24.76جنيھ، وسعره داخل البنك    33جنيھ قبل أن �عود إ��    38وصل سعر الدوالر �� السوق املواز�ة ا��   •
إ�� مصر  إلغاء شرط    ، فالدكوفا هوالر �عثة الصندوق  إ�� سعر صرف مرن �عد  إن الصندوق سي��قب تحول مصر 

تمو�ل الواردات بخطابات اعتماد �� ��اية الشهر ا�جاري. وذكرت رئيسة �عثة الصندوق إ�� مصر، فالدكوفا هوالر، ��  
يتدخل �عد ل�خ احتياطيات �� سوق  : "�عرف أن البنك املركزي لم  2022د�سم��    19مقابلة مع "رو���ز"، االثن�ن  

الصرف األجنبية منذ أن توصلنا التفاق ع�� مستوى ا�خ��اء، لكننا �علم أيضا أن الواردات املتأخرة لم يتم اإلفراج  
 ع��ا".  

السلع   • �عض  أسعار  وارتفعت  الغذائية،  السلع  �افة   �� مسبوقة  غ��  األسعار   �� ارتفاع  حالة  املصري  السوق  �شهد 
 ألف جنيھ. 30، ع�� سبيل املثال وصل سعر طن ا�حديد إ�� %100بنسبة  

م، رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض  2022د�سم��    22�� اجتماعها يوم    �جنة السياسة النقدية للبنك املركزي قررت   •
اقع  لليلة واحدة، وسعر العملية الرئي نقطة أساس. وقال املركزي املصري �� بيان إن سعر    300سية للبنك املركزي بو

باملائة، وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي   17.25باملائة، وع�� اإلقراض إ��  16.25الفائدة ع�� اإليداع صعد إ��  
نقطة أساس،   200-150ت إ�� ز�ادة ال تتجاوز  باملائة. وتفوق ز�ادات أسعار الفائدة توقعات ا�حلل�ن ال�ي أشار   16.75إ��  

ما يؤشر الحتمالية تراجع أك�� �� سعر صرف ا�جنيھ أمام الدوالر، فضًال عن تزايد حالة الركود واالنكماش امل��تبة  
 ع�� ارتفاع سعر الفائدة، مع تزايد �جز املوازنة املرتبط بز�ادة مستحقات الفوائد.

جنيھ شهر�ا،    2500حب النقدي با�خارج ونزولها إ��  م، تخفيض حدود ال�2022د�سم��    22��    بنوك مصر�ة أعلنت   •
إ�� جانب ز�ادة عمولة البنك ع�� عمليات ال�حب ال�اش أو املش��يات با�خارج.  وارتفعت عمولة ال�حب ال�اش إ��  

% ع�� إجما�� قيمة �ل عملية شراء تتم.  والبنوك الذي قررت �عديل حدود  6%، بينما وصلت عمولة الشراء إ��  9
��، البنك األه�� املصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدو��.  وتلقى عمالء البنوك رسائل ع�� هواتفهم  ال�حب  

 ا�حمولة تفيد بالتعديالت ا�جديدة.  

مصر�ةقالت   • إعالم  املوسائل  البنك  إن  افق  ،  املو ا�خميس  سدد،  نحو  2022د�سم��    22ركزي  دوالر    318،  مليون 
. ولفت موقع "مدى مصر" إ�� أن دفع 2016لصندوق النقد الدو��، كفوائد ألحد أقساط قرض سابق �عود للعام  

ن دوالر. مليو   347مصر لهذا املبلغ يأ�ي �� ظل انتظارها هذه األيام وصول أو�� دفعات قرض الصندوق ا�جديد، البالغ  
 مليون دوالر فقط. 29و�حسب هذه األرقام، فإن استفادة مصر من القرض ا�جديد ال تتجاوز 

مليون    600من االستحواذ ع�� بنك املصرف املتحد بقيمة تقدر بنحو   صندوق االستثمارات العامة السعودي يق��ب   •
دوالر وفقا لو�الة "بلوم��ج"، ووفقا لو�الة "بلوم��ج" أف�حت مصادر أن صندوق االستثمارات العامة، البالغة قيمتھ 
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https://daaarb.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-300-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3/2770675#:%7E:text=%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83,%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a5%d9%84/
https://arabi21.com/story/1482605/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-347-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://arabic.rt.com/business/1416309-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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ستثمار"، ال�ي مليار دوالر، سيجري عملية االستحواذ من خالل وحدتھ التا�عة "الشركة السعودية املصر�ة لال   620
 أ�شأها �� وقت سابق من هذا العام لالستثمار بقطاعات واسعة من االقتصاد املصري.

ا�خميس   • يوم  السي��ي، قرارًا جمهور�ًا،   افقة ع��  2022د�سم��    22أصدر  ب�ن حكوم�ي  م،باملو املتبادلة  ا�خطابات 
إ��    مصر وأملانيا تأهيل محطات    ١٥�شأن قرض إضا�� تصل قيمتھ  "إعادة  ز�ادة ألموال مشروع  تمثل  يورو  مليون 
. و�نص القرار ع�� أن تكون  ٢٠٢١/١٢/١٤و    ۱۰/ ۱۱/ ٢۰۲۱املرحلة الثانية" املوقعة �� القاهرة بتار���    –كهر�اء مائية  
بفائدة السن  ١٠سنة، م��ا ف��ة سماح مقدارها    ٣٠مدة القرض   القرار ع�� أن �عفى  ٢و�ة (سنوات،  ٪)، كما ينص 

ا�حكومة املصر�ة بنك التعم�� األملا�ي، من أية ضرائب مباشرة مفروضة �� مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ االتفاق 
 من هذا ال��تيب.) ۲املشار إليھ �� البند (

ق • أح�ام  �عض  لتعديل  النواب  مجلس  إ��  املصر�ة  ا�حكومة  رفعتھ  قانون  مشروع  الضر�بية  انون  أثار  اإلجراءات 
م. ونص املشروع ع�� أن تضاف فقرة ثانية  2022، حالة من ا�جدل خالل األوساط املصر�ة خالل شهر د�سم��  املوحد

، نصها �التا��: وال تخل أح�ام املادت�ن  2020لسنة    206حد رقم  من قانون اإلجراءات الضر�بية املو   178إ�� نص املادة  
باإلفصاح عن معلومات لدى البنوك،   2020لسنة    193من قانون البنك املركزي، وا�جهاز املصر��، رقم    142و   140

 .ألغراض تبادل املعلومات تنفيذا ألح�ام االتفاقيات الدولية الضر�بية النافذة �� مصر 

ع��ا البعض بمجرد اإلعالن عن مشروع القانون، بأن يؤدي إ�� �سر�ب بيانات العمالء �� البنوك   وسادت تخوفات ع��  •
 وعدم ا�حفاظ ع�� سر�ة البيانات ا�خاصة ��م.

 رابًعا: الوضع األمني:

افقة    2022لسنة    37�شرت ا�جر�دة الرسمية القرار رقم   • وا�خاص بإ�شاء �عض أ�شطة ا�حال العامة ال�ي تتطلب مو
 من ب�ن هذه األ�شطة اال�ي:   .�شاط  83ية، وقد بلغ عدد هذه األ�شطة  أمن

املقا�� وال�اف��ات ال�افي��يات، محل السو�ر ماركت، محل املي�ى ماركت «البقالة»، األكشاك، األسواق بأنواعها    - •
امل واألدوات  املكتبات  العص��.  محالت  الر�اضية،  الصاالت  واألسبوعية»،  واملركز�ة،  محال  «العمومية،  درسية، 

 االتصاالت "السن��االت". 

عادت ا�جماه�� املصر�ة �ش�ل أك�� ا�� املالعب املصر�ة �حضور املبار�ات والفعاليات الر�اضية ا�ختلفة خالل الف��ة   •
ا�حالية، �عد مدة منع تجاوزت عدة سنوات �سبب األوضاع األمنية ال�ي شهد��ا مصر خالل السنوات املاضية، ولكن 

اقبة و�جراءات أمنية مشددة.قرار الر   جوع جاء تحت مر

بالرغم من حالة الضغط الكب��ة ال�ي شهدها مؤتمر املناخ لإلفراج عن املعتقل السيا��ي عالء عبد الفتاح، لم يفرج  •
 النظام املصري عنھ ح�ى اآلن. 
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 خامًسا: الوضع العسکري:

، فقد سلم النقيب بالبحر�ة األم��كية رو�رت فرا�سيس، الذي  للقيادة املركز�ة للقوات البحر�ة األم��كيةبحسب بيان   •
املصري محمود عبد الستار. ومّثل    م، القيادة إ�� العميد البحري 2021�� إبر�ل املا��ي    153ش�ل قوة املهام املش��كة  

هذا االنتقال املرة األو�� ال�ي تتو�� ف��ا مصر قيادة طاقم عمليات القوات البحر�ة املش��كة منذ انضمامها إ�� الشراكة  
، �� واحدة من أر�ع  153و�حسب البيان األم���ي، فإن قوة املهام املش��كة   .2021دولة �� عام   34البحر�ة املكونة من 

��  فر  تأسيسها  وتم  املش��كة،  البحر�ة  للقوات  عمل  بناء 2021إبر�ل    17ق  وجهود  الدو��  البحري  األمن  لتعز�ز  م، 
 القدرات �� البحر األحمر و�اب املندب وخليج عدن.

�� بيان ل�جيش املصري أن القوات البحر�ة املصر�ة تولت "قيادة قوة املهام املش��كة   • وال�ي    153و�� السياق، جاء 
ل مهامها �� م�افحة أعمال ال��ر�ب والتصدي لأل�شطة غ�� املشروعة، خصوصًا األ�شطة اإلرهابية �� مناطق تتمث

 البحر األحمر و�اب املندب وخليج عدن". 

أن الواليات املتحدة تثمن عاليا الشراكة مع مصر    ،قائد القيادة املركز�ة األمر�كية ا�جن�ال ماي�ل إر�ك كور�الأكد   •
وتثمن عاليا الدور املصري �� املنطقة حيث تلعب مصر دورا هاما �� تحقيق األمن واالستقرار �� منطقة الشرق األوسط  
وهناك ال��ام مصري بذلك منذ عقود، مضيفا أن هناك �عاونا عسكر�ا متواصال ب�ن مصر والواليات املتحدة. وأكد  

ور�ال �� إيجاز �حفي ع�� الهاتف شارك فيھ عدد محدود من ال�حفي�ن ردا ع�� أسئلة «بوابة األهرام»، أن مصر  ك
وستواصل الواليات املتحدة �عاو��ا مع مصر واصفا    ٢٠١١تلعب دورا هاما �� محار�ة اإلرهاب منذ �جمات سبتم��  

أنھ   إ��  وأشار  متينة.  عالقات  بأ��ا  البلدين  ب�ن  من  العالقات  عدد  مع  التقى  حيث  أشهر  عدة  منذ  مصر  بز�ارة  قام 
املسؤول�ن املصر��ن وتم التباحث حول م�افحة اإلرهاب وأمن املنطقة والشراكة مع مصر، مؤكدا أن هناك االستمرار  
اتيجية املصر�ة األمر�كية. وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما للغاية ��    مع الشر�اء �� مصر �� إطار العالقات االس��

 املنطقة والعالم.
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