
 

 

2017نوفمبر   تقاریر        0   
 

 

  

 



Page 1 of 12 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 30, 2022      

 2022دیسمبر  30املشهد املصري ـ عدد 

 وحدة الرصد والتوثیق 
الساحة املصر�ة �� �افة النوا�� االقتصادية والسياسية يقوم هذا التقر�ر ع�� رصد أبرز التطورات ال�ي شهد��ا  

 م.2022د�سم��  29ا��   23واألمنية والعسكر�ة، �� الف��ة من 

 أوًال: الوضع االقتصادي:
 من   •

ً
الوزراء مصطفى مدبو�� أعلن كال ا�حت  السي�ىي ورئيس  البضائع  مبلغ  املوا�ئ �ان أن إجما��   �� جزة 

ونصف مليار دوالر، واملتبقي حاليا بضائع بقيمة   5مليار دوالر، وتم اإلفراج عن بضائع بقيمة    15بمقدار  

املوافق    9.5حوا��   االثن�ن  يوم  افتتاحھ،  خالل  السي�ىي  قال  األزمة  تلك  وعن  دوالر.  د�سم��   26مليار 

ليد الطاقة الثالثية �� أبورواش بمحافظة ا�ج��ة م، ملصن�� الغازات الطبية والصناعية ومحطة تو 2022

إحنا برضو معانا دوالر"،  الدوالر شو�ة   �� الناس مسكت  الدوالرات،  بنت�لم ع�� مليارات كت�� من  "أحنا 

 أن األزمة ستنت�ي خالل أسبوع�ن ع�� األك��.  وأعلن السي�ىي

واالس��الكية ،     �افة السلع الغذائيةسبوقة ��  ما زال �شهد السوق املصري حالة ارتفاع �� األسعار غ�� م •

متجاوزة أسوأ التقديرات، و�دأ اإلعالم ا�ح�� �� دعوة املواطن�ن لتغي�� عادا��م الغذائية واالس��الكية رغم 

توف�� أك�� قدر ممكن من املصروفات اليومية والشهر�ة، وصلت ذرو��ا حد ال��و�ج لتناول "أرجل �ساط��ا ل

 الدجاج" وا�جراد وغ��ها.

مليون دوالر لصندوق النقد الدو��، كفوائد    318، إن البنك املركزي سدد نحو  وسائل إعالم مصر�ةقالت   •

املبلغ يأ�ي . ولفت موقع "مدى مصر" إ�� أن سداد مصر لهذا  2016مستحقة عن قرض سابق �عود للعام  

مليون دوالر. و�حسب   347�� ظل انتظارها هذه األيام وصول أو�� دفعات قرض الصندوق ا�جديد، البالغ  

 مليون دوالر فقط."  29هذه األرقام، فإن استفادة مصر من القرض ا�جديد ال تتجاوز 

- 2022العام املا�� ا�حا�� قال البنك الدو�� إن ال��امات خدمة الدين ا�خار�� ملصر �عد كب��ة إ�� حد ما ��   •

 مليار دوالر �ستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد املستحقة.  42.2، وال�ي وصلت إ�� 2023
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 �عنوان:   •
ً
أن �سبة   "2022"مرصد االقتصاد املصري/د�سم��  وأضاف البنك الدو�� �� تقر�ره الصادر حديثا

% 9.9من    2022% من إجما�� الدين ا�خار�� �� ��اية يونيو   17.1الدين ا�خار�� قص�� األجل ارتفعت إ��  

�� اإلجما�� % من الناتج ا�ح 37.2. و�بلغ الدين ا�خار�� ملصر �� ��اية يونيو املا�ىي نحو  2021�� ��اية يونيو  

. (جدير بالذكر أن �عر�ف البنك املركزي املصري للدين قص�� األجل هو فقط  2022-2021للسنة املالية  

 املستحق خالل عام واحد).

وأشار البنك الدو�� إ�� أنھ رغم ارتفاع خدمة الدين ا�خار�� �� العام املا�� ا�جاري، فإن مصر يمكن أن   •

و�الت األخ��ة واملتوقعة ال�ي حصلت عل��ا مصر من صندوق النقد  ت�ون قادرة ع�� سدادها بفضل التم

الدو�� والتمو�ل األجن�ي املصاحب املتوقع من املؤسسات متعددة األطراف، و�عهدات االستثمارات األجنبية 

 الفعلية، باإلضافة إ�� ودائع دول مجلس التعاون ا�خلي��.

اة السويس، والذي وافق عليھ مجلس النواب �ش�ل �� أول رد فعل لھ ع�� قانون تأسيس صندوق خاص لقن •

خالل   قال السي�ىيمبدئي، والذي قو�ل بالرفض الواسع وأحدث حالة كب��ة من ا�جدل ب�ن املصر��ن ،  

املوافق   االثن�ن  يوم  تول2022د�سم��    26افتتاحھ،  ومحطة  والصناعية  الطبية  الغازات  ملصن��  يد م، 

وح�ى   1975مليار دوالر منذ عام    220الطاقة الثالثية �� أبورواش بمحافظة ا�ج��ة، إن إيراد القناة بلغ  

% من ذلك اإليراد ووضعھ �� صندوق فسيمكن استخدامھ لتمو�ل 10اآلن، مش��ا إ�� أنھ لو تم استقطاع  

 خرى. مشروعات هيئة قناة السويس والتطو�ر �� القناة مثلما حدث �� وزارات أ

موازنة  • عن  �عيدا  تطو�رها  مشروعات  لتمو�ل  للقناة  ادخار�ة  أوعية  وجود  ضرورة  ع��  السي�ىي  وشدد 

، وال �ستطع احد أن يتصرف ��  الصناديق السيادية تحت إشرافھ ومسئوليتھالدولة. وقال السي�ىي أن  

 والها اإل بإذن وقرار منھ �خصًيا.أم

السويسقال   • قناة  هيئة  رئيس  ر�يع  أسامة  لقناة الفر�ق  خاص  صندوق  تأسيس  قانون  من  الهدف  أن   ،

السويس هو إ�شاء صندوق لز�ادة قدرة الهيئة ع�� التنمية املستدامة، ومجا��ة األزمات الطارئة، والقيام  

األ�شطة االقتصادية للقناة. وتا�ع " أن الهيئة ال تمتلك أي أموال، �سبب قيامها بإرسال �ل عوائدها  ببعض  

أن   إ��  مش��ا  الفائض"،  من  تمو�لھ  يتم  السويس  لقناة  صندوق  إعداد  تم  ولذلك  الدولة،  موازنة  إ�� 

، و�تو�� إ�شاء الصندوق من حقھ التصرف �� أصول الصندوق غ�� املتعلقة بأصول هيئة قناة السويس

مشاريع �خمة مثل إنتاج الوقود األخضر و�ناء السفن، وكشف أن القانون ��دف إ�� ز�ادة قدرة الهيئة  
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ع�� املساهمة �� التنمية املستدامة ملرافقها وعمل مشروعات عاملية عمالقة، مثل صناعة السفن الك��ى  

 .هيئةوال�خمة وال��سانات و�افة املشروعات ا�خدمية املتعلقة بال

األصول، ودا بيحصل �� العالم �لھ، الدولة   أنھ "من الوارد أن الدولة تبيع �عض   اإلعالمي عمرو أديبقال   •

ب��تب أولو�ا��ا". كما قال عمرو أديب �� برنامجھ املذاع ع�� قناة "إم �ي �ىي مصر" السعودية" وا�ح إننا 

 ". يا ر�ت ا�ح�ومة متبيعش األصول ال�� بيح��ا املصر��نهنبيع أصول الدولة، 

الد • أن  وقال  الدوالر،  مش�لة  يحل  لن  القومية  املشاريع  تخفيض  أن  السي�ىي  تلك  قال   �� ستم�ىي  ولة 

حيث   توقفها،  ولن  السي�ىي املشاريع  نخف  قال  لن  القومية  للمشاريع  بحجة  "بالنسبة  عل��ا  اإلنفاق  ض 

الدوالر"،   عن  الضغط  ال��    وأضافتخفيف  نخف "الناس  عشان  القومية  املشاريع  بخفض  بتطالب 

 الضغط ع�� الدوالر، أل يا جماعة أل، ولدينا خطة لتغطية األزمة". 

شيحة   • أحمد  املصر�ةقال  التجار�ة  بالغرفة  املستوردين  شعبة  للشر�ات    عضو  املمنوحة  التيس��ات  إن 

أر�احها إ�� ا�خارج أحد أسباب    األجنبية ال�ي �ستحوذ ع�� جزء كب�� من االقتصاد املصري، وتتيح لها تحو�ل

 أزمة الدوالر. 

، بداية من الشهر بالدوالر واليورو لألجانبأعلن وز�ر النقل �امل الوز�ر، �عميم تحصيل تذاكر القطارات   •

 .املقبل

، و�� مجموعة أورو�ية ومقرها �� بروكسل؛ من أ��ا قد تقوم  كر�ديندو للتأم�ن واالئتمانحذرت مجموعة   •

الدرجة  من  األجل  وطو�لة  متوسطة  السياسية  ا�خاطر  فئة   �� املصري  االقتصاد  تصنيف  بتخفيض 

السادسة. الدرجة  إ��  تقر�ر   ا�خامسة   �� ا�جموعة،  الز�ادة  وأشارت  من  �شدة  تضررت  مصر  أن  إ��  ها، 

ا�حادة �� أسعار السلع األساسية، نتيجة ل�و��ا مستوردا صافيا للغذاء والنفط، إضافة إ�� أن اعتمادها  

ع�� تمو�ل رأس املال األجن�ي وضعف مواردها املالية العامة، قد خلقا مز�جا خط��ا ع�� االقتصاد املصري، 

حاد لألوضاع املالية العاملية، الفتة إ�� أنھ يتوقع أن يزداد االستثمار األجن�ي    خاصة أنھ يأ�ي �� ظل �شديد
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�� مصر تدهورا، �� ظل برنامج دعم من قبل صندوق النقد الدو��، ووجود قروض أخرى للدائن�ن الثنائي�ن  

 واملتعددي األطراف.

ألجهزة ا�حمول عدًدا من فروعهما بأماكن متفرقة من القاهرة    صينيتان أو�و ور�ل�يالشركتان الأغلقت   •

 الك��ى وا�حافظات، واستغنتا عن عدد كب�� من موظف��ا خالل الف��ة األخ��ة. 

ور�ل�ي  • أو�و  شرك�ي  إن  التجار�ة،  الغرف  باتحاد  واالتصاالت  ا�حمول  شعبة  رئيس  طلعت،  محمد  وقال 

 األخ��ة عدًدا كب�ً�ا من فروعها بمصر، واستغنت عن موظف��ما.  أغلقتا خالل الف��ة

، أن شرك�ي أو�و ور�ل�ي �� مصر،  24وأضاف رئيس شعبة ا�حمول واالتصاالت باتحاد الغرف التجار�ة،   •

�عرضتا �خسائر �سبب عدم توافر كميات من الهواتف ا�حمولة املستوردة من خارج مصر، �عد توقف  

 عمليات االست��اد. 

�حيفة  أ • جورنال"،كدت  س��يت  يصعب   "وول  فخمة  أحالم  ع��  الدوالرات  مليارات  أهدر  السي�ىي  أن 

وقالت ال�حيفة، "إن مصر أنفقت مليارات الدوالرات لبناء ما أسم��ا العاصمة ا�جديدة، �� إطار    .تحقيقها

عن   لبعدها  نظرا  املواطنون،  يزورها  ال  قد  ا�جديدة  املدينة  هذه  لكن  البالد،  لتحديث  السي�ىي،  خطة 

 القاهرة وارتفاع ت�اليف املعيشة". 

لبورصة يوم األحد املوافق  عن تفاصيل الصفقة ال�ي تم إعال��ا �� بيان ا  النساجون الشرقيون أف�حت   •

 1.375.442.947سهم بقيمة    163.743.208م، ع�� أسهم النساجون الشرقيون لنحو  2022د�سم��    25

خميس،   .جنيھ فر�د  محمد  فر�دة  وشقيق��ا  خميس،  فر�د  محمد  ياسم�ن  باعت  الشركة  بيان  بحسب 

 .مليار جنيھ 1.4مقابل  FYK limited حصت��ما �شركة النساجون الشرقيون، إ�� صندوق 

 8.4% من األسهم املقيدة، �سعر 12.31مليون سهم تمثل  81.9و�اعت االبنة الك��ى ياسم�ن خميس عدد   •

مليون جنيھ، و�اعت شقيق��ا الصغرى فر�دة خميس، رئيس    687.7جنيھ للسهم مقابل إجما�� للصفقة  

�عد   الوفاض  خاليات  ليصبحن  السعر،  بذات  األسهم  عدد  نفس  ال��يطانية،  ا�جامعة  أمناء  مجلس 

 FYK limitedو�عد تنفيذ الصفقة أصبح لدى صندوق    الصفقة، وتنتقل ملكي��ما إ�� الصندوق سالف الذكر.
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، و�سبة حصص 24.61اجون الشرقيون لل�جاد، بنسبة ملكية بلغت  مليون سهم �شركة النس  163.7عدد  

 %، و�� صا�� ملكية عائلة خميس �� الشركة بحسب البيان.56.94ا�جموعات املرتبطة باملساهم 

، و�� شركة مؤسسة بالتحالف مع �عض    فستمنتس""إكسبيد�شن إن�� نفس اإلطار استحوذت شركة   •

  
ً
املصر�ة، % من أسهم شركة "دوم�ي"  33، ع�� نحو  لقوان�ن دولة موريشيوساملستثمر�ن واملؤسسة وفقا

% من أسهم 56وتضم الشركة نفس األعضاء املصر��ن من أبناء الدماطي، لتصبح �سبة االستحواذ لهم  

 الشركة، و�ظلوا محتفظ�ن بإدارة الشركة. 

املصري الأخطر   • املركزي  املوافق  بنك  ا�خميس  يوم  السوق 2022د�سم��    29،   �� العاملة  البنوك  م، 

املصر�ة، بإلغاء قرار قصر االست��اد ع�� نظام االعتمادات املستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات 

 .التحصيل �� تنفيذ �ل العمليات االست��ادية 

م، عن موافقة السي�ىي 2022د�سم��    29ا�خميس املوافق    أعلن رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبو��، •

 
ً
 ". بـ “وثيقة بيع أصول الدولة املصر�ةع�� وثيقة سياسة ملكية الدولة، املعروفة إعالميا

، الذي وافق هذا الشهر ع�� حزمة دعم ما�� صندوق النقد الدو�� الوثيقة مطلو�ة من  �انت املوافقة ع��   •

، بقيمة  46ملصر، مد��ا 
ً
 مليارات دوالر.  3شهرا

و�فساح ا�جال أمام وتحدد "وثيقة بيع أصول الدولة" خطة ا�ح�ومة وا�جيش للتخارج من �عض املشاريع،   •

 .سنوات 3% من إجما�� االستثمارات خالل 65القطاع ا�خاص لز�ادة حجم استثمارات القطاع إ�� 

ال�ي ستطرحها ملستثمري القطاع ا�خاص، ضمن   • وحددت مصر مجموعة واسعة من األصول ا�ح�ومية 

�� جذب استثمارات خطة ح�ومية لال��حاب ال�امل من قطاعات اقتصادية محددة، �� وقت �س�� فيھ إ

سنوات، من خالل بيع أصول مهمة مملوكة للدولة ملستثمري ا�خليج، ��   4مليار دوالر ع�� مدى  40بقيمة 

سبيل ا�حد من ارتفاع �جز املوازنة، وسداد الديون ا�خارجية املستحقة عل��ا. ولم يتم �شر الوثيقة ال�ي 

 ط املسودة األو�� ال�ي خضعت للنقاش ا�جتم��.تمت املوافقة عل��ا �ش�ل ��ائي ح�ى االن، و�شرت فق

لسرطان األطفال �� مصر مهدد بالغلق أو البيع: أزمات مالية تمو�لية كب��ة تواجھ جميع   57357مستشفى   •

ا�خ��ية ا�جمعيات  توقف   مستشفيات  باحتمالية  ذرو��ا  و�لغت  الت��عات،  ع��  أساسا  �عتمد  وال�ي 
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تقليص    57357مستشفى    �� بالفعل  بدأ  الرعاية ال�حية، والذي  تقديم خدمات  لسرطان األطفال عن 

كما �انت من قبل،  سنة    25سنة فقط، بدال من عمر    22مستو�ات ا�خدمة وقصرها �� املتا�عة ح�ى عمر  

فرع طنطا �� وسط الدلتا فعليا منذ عدة أشهر �سبب قلة املوارد    57357إضافة إ�� واقعة غلق مستشفى  

 املوالية. 

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب سابقا، إنھ يجرى اآلن عملية   •

، دعوة إلنقاذ فروع �شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحر�ر، وأطلق زهران  "عمر أفندي" إخالء فرع  

عمر أفندي من الطرد �سبب عدم القدرة ع�� سداد القيمة اإليجار�ة، وأضاف زهران بخصوص عملية 

إخالء فرع طلعت حرب: "ما حدث هو عدم سداد اإليجار للمالك، مما أدى إ�� تمكنھ من ا�حصول ع��  

 حكم بالطرد، و�الفعل يجرى اآلن عملية اإلخالء". 

�ش�ل   انقطاع الكهر�اءم، ش�اوى متعددة من  2022شهدت مواقع السوشيال ميديا خالل شهر د�سم��   •

  يومي �� العديد من ا�حافظات املصر�ة. وقد يأ�ي هذا �� إطار السياسة ال�ي �انت ا�ح�ومة قد أعلن��ا من

 قبل �� ترشيد إنتاج الطاقة الكهر�ائية لالستفادة من الغاز �� التصدير وجلب العملة الصعبة. 

 ثانًیا: السیاسة الداخلیة واألبعاد املجتمعیة:
القوى  • �افة  ب�ن  الرفض  من  حالة  يحدث  السويس  قناة  لهيئة  سيادي  صندوق  تأسيس  قانون  زال  ما 

اإلطار استضاف   و�� هذا  االش��ا�يالسياسية  الشع�ي  التحالف  االحزب  يوم  ،  2022د�سم��    26ثن�ن  ، 

املدنية   ا�حركة  دعت  ال�ي  السويس  قناة  عن  للدفاع  الشعبية  ا�حملة  إلطالق  التحض��ي  االجتماع 

، الصادرة  ا�حملة الشعبية للدفاع عن قناة السويسالديمقراطية القوى الوطنية لالنضمام لها، وأعلنت  

املوافق   الثالثاء  يوم  االش��ا�ي،  الشع�ي  التحالف  حزب  مقر  إط2022د�سم��    27من  عر�ضة  م،  الق 

 للتوقيع، رفًضا ملشروع صندوق القناة.

وقالت العر�ضة "ينطوي مشروع قانون صندوق قناة السويس ع�� مخاطر عدة، سواء من زاو�ة حماية  •

املوارد االقتصادية والسيادة الوطنية واألمن القومي، او ترسيخ دور ال��ملان وا�جتمع �� الرقابة ع�� املال 

�لھ تدعو ا�حركة املدنية �ل القوى الوطنية للمشاركة �� تأسيس ا�حملة الشعبية    العام، انطالقا من ذلك
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ا�ح�ومة  ومطالبة  السويس  قناة  هيئة  صندوق  قانون  لرفض  العر�ضة  ع��  والتوقيع  قناة  عن  للدفاع 

 ��حب هذا املشروع من مجلس النواب".

، انتقاد السي�ىي، مش��ا إ�� أن �ل التحذيرات من  ممدوح حمزةجدد الناشط السيا�ىي واملهندس املصري   •

وقال حمزة �� منشور ع�� حسابھ �� تو��� قبل أن   .الرئيس الراحل محمد مر�ىي تحصل ع�� يد السي�ىي

وأضاف:    .يقوم بحذفھ؛ إن "�ل ما حذرونا من أن الدكتور مر�ىي سيفعلھ، يتم ع�� يد السي�ىي، وأك�� فجورا

 دكتور مر�ىي.. السي�ىي لم ينقذ مصر من اإلخوان، بل سرق مصر من اإلخوان". "رحم هللا ال

: "هذه سلطة عل��ا أن ترح الدكتور يحيى القزازدعا األ�ادي�ي املصري،   •
ً

ل  ، إ�� رحيل نظام السي�ىي، قائال

سلمًيا قبل أن �شعل الن��ان �� �ل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاءها؛ فما تصنعھ يؤجج الف�ن، و�ؤدي لعدم 

 االستقرار"، مشّددا ع�� رفضھ ال�امل ملا وصفها �سياسات "بيع مصر".

األعمال   • رجل  ب�ن  كالمية  مالسنة  ساو�رسجرت  و�شات   نجيب  مو�ىى  وأحمد  أديب  عمرو  واإلعالمي�ن 

 الدي�ي ومصطفى بكرى �عدما ا��مهما وآخر�ن بـ “التطبيل" لنظام السي�ىي. 

القيادي العما�� وأحد قيادات حزب الكرامة وا�حركة املدنية، السي�ىي �سبب قانون   كمال أبو عيطةهاجم   •

تأسيس صندوق قناة السويس، وقال "من يفرط �� األرض نحن أبر�اء منھ"، ود�� ال��ملان لعدم التصديق 

ع�� القانون، وأضاف أبو عيطة أن السي�ىي خالف �ل الذي اتفق عليھ مع القوى السياسية قبل يونيو 

 يونيو وشرده.  30م، ومحق حلف 2013

 واسًعا   األحوال ال�خصية ا�جديدقانون   •
ً

الذي �ع��م السلطات املصر�ة تقديمھ لل��ملان قر�با، أثار جدال

ب�ن املصر��ن.  و�خصوص ذلك القانون كشف السي�ىي عن إ�شاء "صندوق األسرة"، وذلك ��دف جمع  

ة التضامن تدعم “وزار   وقال السي�ىيصال،  األموال الستخدامها �� اإلنفاق ع�� األطفال �� حالة حدوث انف

�عض األسر ح�ى أصبحت عل��ا مديونيات، واملبلغ الذي سيدفعھ املواطن يقدر عليھ أي �خص مقبل ع��  

الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل أزاي وتتخانقوا ع�� الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو  

 فع أك��”.الناس هتدفع مليار ا�ح�ومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أك�� هند
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https://arabi21.com/story/1482688/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1608483101407076352
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1608716884635160578
https://www.aljazeera.net/politics/2022/12/27/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a/
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 وأبرز ما ورد �� القانون: 

 الف جنيھ".   50ا�� 20دفع اش��اك �� صندوق رعاية األسرة. "البعض قال أن املبلغ سي��اوح من  -1

 تتو�� �جنة يرأسها قاض املسؤولية عن إصدار املوافقة ع�� إتمام عقد الزواج.  -2

 

ال�خصية ا�جديد ، إّن قانون األحوال  قال السي�ىي و�� سياق متصل بقانون األحوال ال�خصية ا�جديد،   •

لن �شهد �عميم التجارب ال�خصية أو االستثناءات، مطالبا املقبل�ن ع�� الزواج بتأجيل اإلنجاب سنت�ن  

أو ثالث، للتأكد من قدر��م ع�� العيش سو�ا وتحّمل مصاعب ا�حياة، وطالب السي�ىي وز�ر العدل أن يطرح 

 املشروع ل�حوار ا�جتم�� ملناقشتھ وا�حوار حولھ. 

تأكيد ما قال إنھ "الرأي الشر�� الثابت من وقوع الطالق الشفوي مكتمل الشروط   األزهر الشر�فجدد   •

واألر�ان"، وذلك �عد تصر�حات للسي�ىي أعاد ف��ا ا�حديث عن قضية "الطالق الشفوي" ال�ي �انت �ش�ل  

 نقطة خالف ب�ن الرئاسة واملشيخة. 

األز  • مشيخة  املوافق  وقالت  ا�خميس  رس�ي  بيان   �� الشر�ف،  "�عيد  2022د�سم��    29هر  األزهر  إن  م، 

التأكيد ع�� ما صدر عن هيئة كبار علمائھ بإجماع أعضا��ا ع�� اختالف مذاه��م وتخصصا��م، �� بيا��ا  

يجُب ؛ أنھ  2017من ف��اير    5ـ املوافق  1438من جمادى األو��    8الصادر عن اجتماعها الدوري يوم األحد  

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.elwatannews.com/news/details/6381310
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A
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ا ع�� حقوق املطلقة وأبنا��ا، وأنھ من حق و��  
ً
ع�� املطلق أن يبادر �� توثيق الطالق فور وقوعھ؛ حفاظ

األمر شرًعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن �شريع يكفل توقيع عقو�ة رادعة ع�� من امتنع عن التوثيق  

 ."أو ماطل فيھ؛ ألن �� ذلك إضراًرا باملرأة و�حقوقها الشرعية

الشروط  • مكتمل  الشفوي  الطالق  وقوع  من  الثابت  الشر��  الرأي  األزهر  "يؤكد  املشيخة:  بيان  وأضاف 

واألر�ان، والصادر من الزوج عن أهلية و�رادة واعية و�األلفاظ الشرعية الدالة ع�� الطالق، وهو ما استقر  

 ."عليھ املسلمون منذ عهد الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم، ح�ى يوم الناس هذا

 الثًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:ث
م، والذي اعتقلتھ  2022نوفم��   11املصري األمر��ي، وأحد ابرز الداعي�ن �حراك - الضابط شر�ف عثمان •

ر�ة، وصل إ�� الواليات املتحدة األمر�كية �عدما أفرجت السلطات اإلماراتية بناء ع�� مذكرة توقيف مص 

 عنھ السلطات اإلماراتية. 

جاويشوقال   • أسامة  اإلعالمي  مع  التلفز�و�ي  لقائھ   �� عثمان  املوافق    شر�ف  ا�خميس  د�سم��    29يوم 

مذكرة مصر�ة أرسل��ا مصر ا�� دولة اإلمارات، وطالبت مصر  بتسليمھ م، أن توقيفة جاء بناء ع��  2022

بدعوى التحر�ض ع�� مؤسسات الدولة املصر�ة، ولكن التدخل األمر��ي �ان عامل ا�حسم �� اإلفراج عنھ  

معھ  �عاملت  اإلماراتية  السلطات  أن  اللقاء  أثناء  شر�ف  وقال  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  ا��  ورجوعھ 

م طوال مده اعتقالھ، وأبلغتھ عند اإلفراج عنھ أنھ مرحب بھ �� اإلمارات �� أي وقت وأنھ ليس ممنوًعا باح��ا

 من دخول اإلمارات. 

وهو املستشار القانو�ي لوفد السودان إ��   أحمد املف�يقال ا�خب�� الدو�� �� مجال املياه الدولية املش��كة   •

إن "استمرار الوضع ا�حا�� ألزمة سد ال��ضة هو قنبلة  2012-1995مفاوضات دول حوض النيل �� الف��ة  

� السليم،  موقوتة سوف تنفجر حتما طال الزمن أم قصر، ألنھ إذا قبلت ا�ح�ومات اآلن ��ذا الوضع غ�

 فإن الشعوب ال�ي س��داد تضررها مع مرور األيام، سوف تقول �لم��ا".

ال��ضة فسيسوء الوضع أك�� مما �ان �عد امللء الثالث،  وأشار املف�ي إ�� أنھ "�عد اكتمال امللء الرا�ع لسد   •

وهكذا ا�حال �عد أي ملء آخر، إال إذا جاءت فيضانات كب��ة تحافظ ع�� الوارد من املياه". واستنكر املف�ي، 

تقييمھ   وحول  املنفردة".  بإراد��ا  إثيو�يا  فرضتھ  الذي  للواقع  ومصر  السودان  “استسالم  بـ  وصفھ  ما 

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://twitter.com/FreeSherifOsman/status/1608212048806133760
https://www.youtube.com/watch?v=MRMiGDZ6r2k
https://arabi21.com/story/1482951/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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ة من تطورات أزمة سد ال��ضة، أضاف أن "العالم املؤثر مرتاح لهذا الوضع ا�حا��، ولن  للمواقف الدولي

يتحرك مطلقا، ألن أ�حاب الشأن ُمستسلمون إال من �عض املطالبات غ�� ا�جادة باتفاق ُملزم وفقط،  

 و�التا�� فإ��م من الطبي�� أن يراقبوا الوضع وال يحر�ون ساكنا" 

 رابًعا: الوضع األمني:
، مع ما  26-25محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، خالل يومي األحد االثن�ن املوافق�ن ل    قال •

  .يوما 15، وقررت حبسهم جميعا �خصا من املقبوض عل��م �� أوقات مختلفة  30يز�د عن 

مع  • متشا��ة  ا��امات  امل��م�ن  �جميع  وجهت  النيابة  أن  درب”،  لـموقع”  تصر�حات   �� محامون،  وأضاف 

و  و�شر  ببث  قضاياهم،  هذه اختالف  تمو�ل  أو  إرهابية  �جماعة  واالنضمام  �اذبة،  و�يانات  أخبار  �ذاعة 

 .ا�جماعة

وأشار أحد ا�حام�ن إ�� أن �عض الذين حققت معهم النيابة �انوا مختف�ن منذ ف��ات طو�لة، أحدهم منذ   •

 سنوات تقر�با وآخر�ن ع�� ف��ات مختلفة.  3

 خامًسا: الوضع العسکري:
�حفيةتحدثت   • باب   تقار�ر  مضيق  قلب   �� الواقعة  اليمنية  ميون  جز�رة  ا��  مصر�ة  قوات  وصول  عن 

 م.2022املندب خالل شهر د�سم�� 

ك �� وقالت التقار�ر، إن الوحدة املصر�ة، يبدو أ��ا طليعة لتواجد عسكري هو األول �� أرض يمنية، وذل •

 جز�رة ميون ال�ي تتوسط مضيق باب املندب، �� البحر األحمر. 

) �� البحر األحمر و�اب املندب  153يأ�ي ذلك، �عد أيام من �سلم القوات املصر�ة قيادة قوة املهام املش��كة ( •

 وخليج عدن، ال�ي تضم كال من: السعودية ومصر واإلمارات واألردن والواليات املتحدة األمر�كية. 

ببناء نظام رادار وأشا • ا�� جز�رة ميون، قامت  ال�ي وصلت  العسكر�ة املصر�ة  الوحدة  إ�� أن  التقار�ر  رت 

ـ ال�ي �سلمت مصر قياد��ا �� ا�جز�رة اليمنية الواقعة ��  وأجهزة اتصال تا�عة للقوات املش��كة البحر�ة 

 البضائع التجار�ة. واحدة من نقاط املرور البحر�ة املهمة �� العالم ل�ل من �حنات الطاقة و 

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://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b9-30-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1482759/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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رئيس أر�ان ا�جيش املصري، بز�ارة اململكة العر�ية السعودية، وترأس خاللها مع   الفر�ق أسامة عسكرقام   •

حة السعودية ا�جلسة الفر�ق أول الركن فياض بن حامد الرو��� رئيس هيئة األر�ان العامة للقوات املس�

 ا�ختامية لالجتماع التاسع ل�جنة التعاون العسكري املصري السعودي.

وأسفرت اجتماعات ال�جنة عن التوافق ع�� �عز�ز أطر التعاون االس��اتي�� ب�ن القوات املس�حة املصر�ة  •

 والسعودية ع�� مختلف األصعدة. 

 ، وجاءت ا�حركة ع�� النحو التا��: �شرة تنقالت القياداتم، 2022اعتمد السي�ىي خالل شهر د�سم��  •

 من ل.أ.ح هشام السو�في، ليصبح العزازي عضوا با�جلس -1
ً
�عي�ن ل.أ.ح أحمد عزازي رئيًسا للهيئة الهندسية بدال

العسكري املصري، وتم �عي�ن السو�في مستشاًرا للسي�ىي. "جدير بالذكر أن هشام السو�في �ان تم �عيينھ رئيًسا 

 من إ��اب الفار �� حركة يونيو 
ً

 ."م، أي منذ ستة أشهر فقط2022للهيئة الهندسية بدال

 من ل.أ.ح عاصم عاشور، ليصبح   -2
ً

 من ل.أ.ح بدال
ً

�عي�ن ل.أ.ح شر�ف العرا��ىي قائًدا ل�جيش الثالث امليدا�ي بدال

العرا��ىي عضوا با�جلس العسكري، وتم �عي�ن عاشور نائبا للواء. أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة العمليات. "جدير 

م، أي قبل عام واحد 2021ان تم �عيينھ قائًدا ل�جيش الثالث امليدا�ي �� حركة د�سم�� بالذكر أن عاصم عاشور � 

 ."فقط

عضوا  -3 حموده  ليصبح  نجا،  أسامة  ل.أ.ح  من   
ً

بدال الشمالية  املركز�ة  للمنطقة  قائد  حموده  وليد  ل.أ.ح  �عي�ن 

 من ل.أ.ح خالد
ً

شو��، و�عي�ن شو�� مساعًدا لوز�ر    با�جلس العسكري، وتم �عي�ن نجا رئيًسا لهيئة التدر�ب بدال

م، أي قبل عام واحد 2021الدفاع. "جدير بالذكر أن نجا �ان تم �عيينھ قائد للمنطقة الشمالية �� حركة د�سم�� 

 ."فقط، ولكن مع نقلھ لرئاسة هيئة التدر�ب يحتفظ �عضو�ة ا�جلس العسكري 

 من ل.أ.ح أحمد الصيفي ليصبح كمال عضوا با�جلس   �عي�ن ل.أ.ح ها�ي كمال رئيًسا لهيئة اإلمداد والتمو�ن -4
ً

بدال

 .العسكري، وتم �عي�ن الصيفي مساعًدا لوز�ر الدفاع 

 من ل.أ.ح محمد رأفت-5
ً

 .�عي�ن ل.أ.ح أيمن حسن وفائي رئيًسا لهيئة التفتيش بدال
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 من اللواء وفائي الذي تم �ع-6
ً

 لسالح املدفعية، بدال
ً
 .يينھ رئيًسا لهيئة التفتيش�عي�ن ل.أ.ح عمرو قنديل قائدا

 من ل.أ.ح احمد صفى-7
ً

 .�عي�ن ل.أ.ح محمد دسو�� مديًرا ل�لية الدفاع بدال

 .�عي�ن ل.أ.ح أيمن �عيم مديًرا لسالح املشاة  -8

 :إحالة ما ي�� أسما��م ا�� التقاعد �ش�ل ��ائي

 .ل.أ. ح عادل عشماوي -1

 .ل.أ. ح سم�� خليدي-2

 .ل.أ. ح محمود العيداروس-3

 .ل.أ. ح خالد بيومي العر�ي-4

 ل.أ. ح عماد ز�ي. -6    .ل.أ. ح ص��ي مصيل�� -5
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