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 2023ینایر  06املشهد املصري ـ عدد 

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

 م. 2023يناير  06إ��   2022د�سم��  29واالجتماعية واألمنية والعسكر�ة، �� الف��ة من 

 أوًال: الوضع االقتصادي:
م ع�� نحو 2023و�داية عام    2022واالس��الكية �� مصر مع ��اية العام    عار السلع الغذائيةارتفعت أس •

كب�� ، لتمّس نار الغالء غالبية املصر��ن، الذين ال يمل�ون سوى التقشف �� ظل فشل ا�ح�ومة �� ا�حد  

 من ز�ادة األسعار. 

 إ��    11من    ارتفع سعر الدقيقوع�� سبيل املثال، فقد  
ً
، و األرز املعبأ إ��    20جن��ا

ً
 ل�ل كيلو بدال من    14جن��ا

ً
جن��ا

 من   30مل إ��  800جنيھ، وعبوة الز�ت  10.5
ً
 بدال

ً
، والسكر إ��  25جن��ا

ً
 من   14جن��ا

ً
 بدال

ً
.  10.5جن��ا

ً
 جن��ا

مقارنة بما �انت عليھ �� مطلعھ، من خالل تتبع    2022�� ��اية العام    موقع "درب" رصد أسعار مجموعة من السلع

أسعارها �� سو�ر ماركت "�ارفور" �� يناير وسعرها �� آخر العام (د�سم��)، مع اإلشارة إ�� أنھ تم األخذ بثمن السلعة  

 األص�� قبل تطبيق أي خصم حال وجود ذلك. 

% ما �انت عليھ �� 100ت  بنسبة تجاوز   2022، وجد ارتفاع أسعار �عض املنتجات �� ��اية  موقع دربووفقا لرصد  

 مطلع العام مثل السكر واملكرونة، فيما اق��بت منتجات أخرى من هذه النسبة. 

ومصرطرح   • األه��  األر�عاء  بن�ا  يوم  مصر،   �� ح�ومي�ن  بنك�ن  أك��  وهما  ادخار    2022يناير    4،  شهادة 

   .األع�� ع�� مستوى القطاع املصر�� املصري  % ملدة عام، و�� 25جديدة بفائدة 

بدأ سماح البنك املركزي ب��اجع سعر ا�جنيھ املصري أمام الدوالر مرة ثالثة هذا العام، حيث ارتفع سعر  •

 داخل البنوك يوم األر�عاء، ثم استقر عند نحو    26.50الدوالر إ��  
ً
 ب��اية �عامالت يوم   27.20جن��ا

ً
جن��ا

سبوع. ومن غ�� الوا�ح ح�ى االن إن �انت هذه التغ��ات تتعلق بقرار للبنك املركزي  ا�خميس �� ��اية األ 
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 �ش�ل �امل كما ظهر من تصر�حات ممثلة صندوق النقد الدو�� �� مصر �� شهر  
ً
بتعو�م ا�جنيھ تدر�جيا

 مع التوقيع ال��ائي لالتفاق مع الصندوق، و�ناًء ع�� ذلك، يرجح الكث�� من ا�
ً
خ��اء بدء عملية د�سم�� تزامنا

د، وما �عزز هذا ال��جيح طرح شهادات الـ   % لدعم ا�جنيھ �� الف��ة القادمة. وا�جدير 25التعو�م غ�� املقيَّ

 �� �عض  
ً
بالذكر أن سعر الدوالر مقابل ا�جنيھ �� السوق املواز�ة قد تجاوز عتبة الثمانية والثالثون جن��ا

 جن��ا.  33.0و  31.0وع ب�ن التعامالت، إال أنھ استقر �� ��اية األسب

 التجاه   •
ً
�جلت مؤشرات البورصة املصر�ة خسائر قو�ة فور اإلعالن عن الشهادات االدخار�ة ا�جديدة نظرا

املتعامل�ن للبيع ��دف توف�� سيولة لشراء الشهادات. إال أنھ فور أن ات�ح بدء تراجع سعر ا�جنيھ أمام  

�ل قوي يومي األر�عاء وا�خميس. تجدر اإلشارة إ�� أن هذا  الدوالر اتجهت مؤشرات البورصة لالرتفاع �ش

 �� سعر األسهم إذا ما تم تقييمها بالدوالر، بل إن األسعار ع�� مدار العام، 
ً
 حقيقيا

ً
االرتفاع ال ُ�عد ارتفاعا

مة بالدوالر، قد انخفضت �ش�ل عام.   واملقوَّ

%، متعللة بارتفاع سعر الصرف وعدم 60أسعار ا�حمول بنسبة وصلت لـ  رفعت شركة سامسونج مصر   •

 .قدر��ا ع�� االست��اد، حيث شهدت األسعار عدة ز�ادات

بال��امن مع عدة شر�   تقار�ر إعالميةوذكرت   املاضية،  الف��ة  ات  أن شركة سامسونج قامت بتسر�ح عمال خالل 

إ�� جانب عدم قدرة الشر�ات ع�� االست��اد نتيجة أزمة االعتمادات   أخرى �سبب ر�ود السوق وارتفاع األسعار، 

 املستندية وعدم توف�� السيولة الدوالر�ة.

مصر   •  �� الدواء  سوق  الطبية�شهد  واملستلزمات  األدو�ة  أنواع   ��  
ً
حادا العامة  تراجعا  املستشفيات   ��  ،

ص �� �افة أنواع أدو�ة السرطان واألمراض املزمنة والكيمائية والبيولوجية، ال سيما  وا�خاصة. و���كز النق

 املنَتجة �� الواليات املتحدة وأورو�ا.

�عا�ي املستشفيات والعيادات الطبية من عدم توفر ا�حقن املشعة الالزمة ملعدات الكشف اإلشعا��، مع ندرة ��  

 خامات عيادات األسنان، وحقن التخدير.
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، وذلك �� فصل الشتاء الذي تقل فيھ  انقطاع �� الكهر�اء �ش�ل يومي لنحو ساعت�نت�ي مصر�ون من  �ش •

األحمال �ش�ل كب�� عن فصل الصيف، وع�� غ�� ما اعتاده املصر�ون من انتظام الكهر�اء منذ سنوات،  

امل الغاز  اس��الك  تقليل   �� الس��  إ��  األغلب   �� ذلك  يتم تصديره و�رجع  ل�ي  الكهر�اء  توليد   �� ستخدم 

 واالستفادة با�حصول ع�� �عض العمالت الصعبة، كما �انت ا�ح�ومة قد أعلنت من قبل.

م،  2023يناير    05  خالل افتتاح عدد من املشروعات بمحافظة سوهاج يوم ا�خميس املوافق  السي��يقال   •

تر�ليون جنيھ استثمارات لتنفيذ املشروعات وتحقيق املطلوب من عملية التطو�ر   70إن مصر تحتاج إ��  

�� البالد. وأضاف السي��ي أن مصر وضعها غ�� متيسر، حيث قال، "هذا هو واقعنا ا�حا��، البلد ظروفھ 

 غ�� متيسرة، وليس أمامنا سوى ا�حلم والفكرة والعمل". 

إن األزمة ال�ي �عيشها مصر السبب ف��ا هو "النمو الس�ا�ي، وليس فساد ا�ح�ومة أو الفساد ��   السي��يقال  كما  

 ا�جهاز اإلداري".

م، أن �شاط القطاع ا�خاص 2023يناير    04، يوم األر�عاء املوافق  لستاندرد آند بورز غلو�الأظهر م�ح   •

الت�خم   ضغط  تحت  التوا��،  ع��  والعشر�ن  ا�خامس  للشهر  د�سم��   �� انكمش  مصر   �� النفطي  غ�� 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلو�ال ملديري املش��يات    .وضعف العملة واستمرار القيود ع�� الواردات 

إ��   مصر  من    47.2��  د�سم��  الـ    45.4��  مستوى  دون  ظل  لكنھ  نوفم��،  النمو    50��  ب�ن  الفاصل 

 واالنكماش. 

من    45.5�� نوفم��، وارتفع املؤشر الفر�� للطلبيات ا�جديدة إ��    40.8من    44.8وارتفع املؤشر الفر�� لإلنتاج إ��  

 �عكس ظروف   .41.4
ً
وقالت ستاندرد آند بورز غلو�ال: "وفقا للمشارك�ن �� امل�ح، فإن انخفاض النشاط عموما

وجاء االنكماش ألسباب، م��ا   ."ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع األسعار العمالء إ�� مز�د من ا�خفض �� اإلنفاق

ز تلك النتائج من ا�خاوف بوقوع مصر �� حلقة مفرغة من  ارتفاع ت�لفة املواد واستمرار القيود ع�� الواردات. و�عز 

 الر�ود الت�خ�ي بالنظر  لنسب الت�خم األخذة �� االرتفاع، مع حالة الر�ود املرصودة �� آن واحد. 
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، املع�ّي بتسهيل إجراءات بيع أصول الدولة، بـ “�عز�ز االستغالل األمثل  وّجھ السي��ي الصندوق السيادي •

،  2023يناير    01ألصول وممتل�ات الدولة املصر�ة"، جاء ذلك خالل اجتماع السي��ي، يوم األحد املوافق  

العا ا�خابرات  ورئيس  مدبو��،  مصطفى  الوزراء  والتنمية برئيس  التخطيط  ووز�رة  �امل،  عباس  مة 

االقتصادية هالة السعيد، واملدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، �غرض متا�عة �شاط 

  .الصندوق، واالطالع ع�� مجمل مشروعاتھ وأ�شطتھ 

بوصفھ شر� الدولة،  أصول  استغالل   �� السيادي  الصندوق  دور  إ��  االجتماع   �� السي��ي  االستثمار وأشار   ��  
ً
�ا

األمثل للقطاع ا�خاص، ال سيما �عد إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعز�ز مشاركة القطاع ا�خاص �� التنمية 

 بالتعاون مع الصندوق.

كشفت تقار�ر �حفية عن االن��اء من الوثيقة الرسمية ا�خاصة بنقل إدارة حديقة ا�حيوان إ�� تحالف   •

، ��دف «تطو�ر ا�حديقة»، ع�� أن يتم التوقيع    25ي�ن وآخر إمارا�ي، ملدة  ثال�ي األطراف: طرف�ن ح�وم
ً
عاما

 الرس�ي بحد أق��ى قبل منتصف يناير ا�جاري.

 �� شركة  إن ا�جانب اإلمارا�ي    "مدى مصر"وقال موقع  
ً
ال

ً
، و�� تحالف Worldwide Zoo Consultantsسي�ون ممث

متن�هات  تطو�ر  بجانب  والع�ن،  ود�ي  ظ�ي  أبو   �� ل�حيوانات  حدائق  ثالث  أسس  وقد  ظ�ي،  أبو   �� الرئي��ي  مقره 

ا�حر�ي  اإلنتاج  شركة  هما  اآلخران  ا�ح�وميان  الطرفان  سي�ون  ح�ن   �� إفر�قيا،  وجنوب  إثيو�يا   �� ل�حيوانات 

للمشروعات واالستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة اإلنتاج ا�حر�ي، وهيئة ا�خدمات البيطر�ة ممثلة عن وزارة  

 تبدأ من يناير  25الزراعة،  وسيدير التحالف الثال�ي ا�حديقة ملدة 
ً
 .2023عاما

، �َعد دولة اإلمارات العر�ية املتحدة أك�� املستثمر�ن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءحسب بيانات   •

 . 2022مليار دوالر خالل عام  5.7�� مصر بقيمة بلغت 

األمر�كية إن مصر مازالت �عا�ي من نقص حاد �� العمالت األجنبية، ع��  "فايننشال تايمز"قالت �حيفة  •

ن البنوك ستؤّمن العملة األجنبية إل��اء تراكم الواردات �� الرغم من تصر�حات السي��ي ال�ي قال ف��ا إ

 املوا�ئ �� غضون أر�عة أيام. 
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https://www.madamasr.com/ar/2023/01/01/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/#:%7E:text=%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A,%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.
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وقالت ال�حيفة إن العديد من الشر�ات املستوردة واقعة �� مأزق كب�� بينما ت�افح القاهرة �حل أزمة العملة، إذ 

مليار دوالر من أك�� دولة عر�ية   20اير إ�� هروب  أدت األسابيع الثالثة األو�� من الغزو الرو��ي الشامل ألوكرانيا �� ف�� 

 عن مالذات آمنة. 
ً
 من حيث عدد الس�ان حيث سارع مستثمرو ا�حافظ األجنبية بحثا

بأنھ “أحد كبار مسؤو�� السفر” �� مصر قولھ إن ارتفاع  " عن مصدر وصفتھ  "ذا ناشيونال نقلت �حيفة   •

ت�اليف املعيشة �� مصر وانخفاض قيمة عمل��ا سيؤثران ع�� عدد األ�خاص القادر�ن ع�� السفر إ��  

 اململكة العر�ية السعودية ألداء العمرة. 

 منذ  وأشارت ال�حيفة إ�� أن "الت�خم بلغ أع�� مستوى لھ �� خمس سنوات �� نوفم��، مواص
ً
 تصاعديا

ً
 اتجاها

ً
ال

إ�� ارتفاع أسعار   العام  بينما أدى خفضان لقيمة ا�جنيھ املصري هذا  �� ف��اير،  �� أوكرانيا  بدء ا�حرب الروسية 

شر هذا التقر�ر قبل ا�خفض األخ�� �� قيمة ا�جنيھ �� الرا�ع من يناير 
ُ
 .2023جميع السلع وا�خدمات". وقد �

أشرف أشار  فقد  ال�حيفة،  ظل    وحسب   �� أنھ  إ��  املصر��ن،  السفر  وكالء  بجمعية  ا�حج  �جنة  عضو  شيحة، 

وقال شيحة خالل    .الظروف االقتصادية، فإن العمرة ليست ضرورة و�مكن للمصر��ن التخ�� ع��ا �� الوقت ا�حا�� 

جنيھ  برنامج حواري متلفز ع�� أحد القنوات املوالية ل�ح�ومة، حسب وصف ذا ناشيونال، "إن انخفاض قيمة ا�

املصري والقرارات ال�ي اتخذها البنك املركزي ل�حد من إنفاق املصر��ن �� ا�خارج أبرزت ا�حاجة إ�� البدء �� دراسة 

 أولو�اتنا اآلن".

، مؤكدا وضع متأخرات للموردين قال مصطفى مدبو�� رئيس الوزراء، إن الغرف التجار�ة اشتكت من وجود   •

خطة لسداد املتأخرات بالتنسيق مع البنك املركزي، وأضاف أن ا�خطة دخلت ح�� التنفيذ بالفعل، و�دأ 

 .سداد املتأخرات، ونّوه بأن ا�ح�ومة ��دف إ�� ا�خروج من هذه األزمة خالل األسابيع املقبلة

رقم   • عددها   �� الرسمية  ا�جر�دة  ا�خميس  52�شرت  يوم  الصادر  سنة    29،  القرار 2022د�سم��   ،

رقم   باملوافقة ع��  ٢٠٢٢لسنة    ٣٩٩ا�جمهوري  للتنمية،  الفر�سية  الو�الة    95بمبلغ    اتفاقية قرض من 

املنصورة    –مليون يورو، لتطو�ر خط سكك حديد طنطا    2مليون يورو، ومنحة بحد أق��ى ال تتعدى مبلغ  

  .دمياط –
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القطر�ةّدمت  تق • ال�واري  للفنادق والسياحة، لشراء فندق    مجموعة  الدولية  العر�ية  إ�� الشركة  �عرض 

 مليون دوالر.  320رمسيس هيلتون �� القاهرة مقابل نحو 

 بال�امل ع�� حصة مصر �� بنك أبو ظ�ي اإلسالمي. اإلماراتاستحوذت  •

بأسماء شر�ات مصر�ة قال إ��ا تقوم    ، عن قائمةرجل األعمال املصري املقيم �� أمر��ا محمود وهبةكشف   •

وقال وهبة، �� سلسلة تدو�نات   ب��ر�ب األموال من مصر باستخدام حسابات سر�ة با�خارج "أوف شور".

  365ع�� حسابھ ال�خ��ي بموقع التواصل االجتما�� "فيسبوك"، إنھ رصد من مصادر معلنة وموثوقة  

وقال وهبة إنھ يتقدم، ع��    ��ر�ب األموال املصر�ة.شركة مصر�ة لها حسابات سر�ة با�خارج "أوف شور" ل 

السلطات    
ً
مطالبا الصاوي،  حماده  املصري  العام  والنائب  للسي��ي  رس�ي  ببالغ  "فيسبوك"،   �� حسابھ 

 املصر�ة �سرعة التدخل لوقف هذه ا�جر�مة. 

 ثانیًا: السیاسة الداخلیة واألبعاد املجتمعیة:
السي��ي، بإعادة تقييم السياسات االقتصادية   حزب اإلصالح والتنميةمحمد أنور السادات رئيس  طالب   •

واملالية ل�ح�ومة، و�عادة النظر �� مشروع قانون صندوق قناة السويس، مع وقف سياسة االق��اض، و���اء 

امللفات املتعلقة با�حقوق السياسية واملدنية وا�حر�ات العامة، مع العفو الشامل عن جميع �جناء الرأي،  

  لتوجيھ بإجراءات لوقف ارتفاع األسعار.وا

دعوه إ�� السي��ي إلجراء �غي�� عاجل لوزراء ا�جموعة االقتصادية و�خ دماء جديدة بفكر ورؤى    الساداتكما وجھ  

 مختلفة. 

وقال بيان أصدره السادات إن دعوة التغي�� تأ�ي "�عدما وصلنا إ�� هذا األداء وهذا املستوى الذي اختلف معھ �ل 

يا وأصبح يث�� حالة من ال�خط وعدم الرضا الوا�حة ب�ن عامة الشعب ونواب ال��ملان خ��اء االقتصاد محليا ودول

 وكتابات ال�حفي�ن واملثقف�ن".
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https://arabi21.com/story/1485870/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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ال��ملان املصري يوم   غالء األسعار�سبب حالة    • �عا�ى م��ا املصر�ون ع�� �افة مستو�ا��م، أستد��  ال�ي 

املوافق   التمو�ن ع�� املصيل�� الستجوابھ من ِقبل2023يناير    03الثالثاء  النواب. حيث وجهت    م، وز�ر 

والتجارة  التمو�ن  وز�ر  املصيل��،  لع��  حادة  انتقادات  النواب  مجلس  عضو  السعيد،  سناء  النائبة 

األسعار، ارتفاع  �سبب  داخل  الداخلية،  جلسة  خالل  التمو�ن  لوز�ر  سؤال  توجيھ  خالل  النائبة  وقالت 

أ  وأكدت  املواطن"،  معاناة  ع��  تتفرج  "ا�ح�ومة  املصري:  ارتفاع  ال��ملان  عن  مسؤول  التمو�ن  وز�ر  ن 

   .األسعار

وقالت النائبة والء التمامي، إن مصر تمر بمرحلة خط��ة، وهناك انفالت كب�� �� األسعار، وأصبح املواطن �� ضرر  

شديد، وهناك تجار �ستغلون املواطن، وهناك من يحتكر السلع، واآلن مصر �� حرب من نوع أخر، حيث إنھ هناك  

 الدوالر والذهب والسلع. تالعب �� سعر

، رئيس الهيئة ال��ملانية �حزب الوفد بمجلس النواب، ا�ح�ومة، باالستقالة، وقال محمد عبد العليم داودكما طالب  

خالل توجيھ طلب إحاطة لوز�ر التمو�ن، إن موقف النواب ��يء أمام الشعب، وال بد للمجلس أن يتحرك ل�حب  

ق عل��ا األزمة، عن حرب أوكرانيا وروسيا،  الثقة من ا�ح�ومة. وأضاف داود: "ا�ح�ومة قاعدة تجيب شماع 
ّ
ات �عل

 �ان هناك ح�ومة مح��مة تضع خطة لتأم�ن ا�ج��ة الداخلية، وهنا أسأل الوز�ر ورئيس الوزراء عن  
ً
بينما قديما

 مليون عاطل، وا�ح�ومة بتصنع املشكالت"  15جنيھ �عيش إزاي ولدينا  3000مرتب املواطن الذي يقدر بـ  

سر �جنة ا�خطة واملوازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل: "وز�ر التمو�ن    ، أم�نالنائب عبد املنعم إمامكما قال  

شهور أت�لم �� برنامج شه�� عن العيش السيا�� ألن �ان فيھ أزمة كب��ة جدا �� األسعار، ووعد أنھ �� خالل   9من  

قد كف اإليد". أسبوع ستنت�ي مش�لة العيش السيا�� �� مصر من ناحية الوزن والسعر، ولكن رغيف العيش بقى  

وتا�ع خالل ا�جلسة العامة �جلس النواب، ملواجهة وز�ر التمو�ن �عدد من طلبات اإلحاطة واألسئلة ال��ملانية "نفس 

ا�ح�ومة دي ألول مرة �� يوليو املا��ي جابت قرض بنص مليار دوالر علشان �ش��ي قمح، بقينا ال��اردة بنستلف  

رة التمو�ن �� �ل كالمها بت�لمنا عن ا�حرب الروسية األوكرانية، فخالص "وزا  علشان نأ�ل". وأضاف عبد املنعم:

 ". األوكرانية-هذه ا�ُحّجة بطلت، أوكرانيا بقت بتطلع قمح وروسيا بقت بتطلع قمح، ولسھ ماسك�ن �� األزمة الروسية
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، بإقالة أو استقالة وز�ر التمو�ن والتجارة الداخلية ع�� املصيل��، ع�� خلفية ة ألفت املزالوي النائبكما طالبت  

وأو�حت املزالوي، أن مصيل�� اع��ف بنفسھ بوجود فو��ى �� األسواق    فشل الوزارة �� مواجهة أزمة غالء األسعار.

لتمو�ن موجود لدى مجموعة معت��ة من  وأضافت أن اتجاه اإلطاحة بوز�ر ا  واألسعار، وسط غياب وضعف الرقابة.

 النواب، معقبة: "الناس �� الشارع ماشية ت�لم نفسها من ارتفاع األسعار". 

، عضو مجلس النواب، بإقالة او استقالة وز�ر التمو�ن ع�� املصيل��، قائال:  النائب نافع عبد الهاديكما طالب  

ار ا�جشع�ن، وا��م النائب، وزارة التمو�ن بتعظيم دور ا�حتكر�ن وعدم القيام الوزارة سلمت الشعب املصري للتج

 "الغالء فاق ا�حد والتصور أين دور الوزارة؟". 
ً
 بدورها �� ضبط األسعار �� األسواق، مضيفا

    النائب زكر�ا حسانكما قال  
ً
كالمھ لوز�ر التمو�ن ع�� املصيل�� أثناء جلسة استجوابھ "إن النائب هو امللتقي  موجها

باملواطن �� الشارع وهو متلقي الصدمات، واألسعار أصبحت نار وليست �� متناول متوسطي الدخل، ولم �ستطع  

بـ   الز�ت  ال�ي يحتاجها، حيث إن زجاجة  السلع  بـ    70املواطن شراء أ�سط  العدس  جنيھ، وكيلو    60جنيھ، وكيلو 

جنيھ، وهذا مأ�ل املواطن البسيط والسبب �� ذلك هو غياب الرقابة، وجهاز حماية املس��لك ال وجود    40الفول بـ  

 لھ". 

 ع�� استجوابات النواب ع�� النحو التا��:  تمو�ن ع�� املصيل��أجو�ة وز�ر الوجاءت 

 أع��ف بأنھ هناك عدم وجود نظام لتداول سلعة معينة، ووصف هذا با�خطر الداهم. -1

رد املصيل�� ع�� ما ذكره النائب عبد املنعم إمام من أن ا�حرب األوكرانية، أصبحت حجة باطلة، قائال: "هذا كالم  -2

 األوكرانية ستظل متواصلة تداعيا��ا".غ�� �حيح وا�حرب 

، و�عد ا�حرب، الز�ت وصل ا��  850إ��  750ذكر مصيل�� أنھ قبل ا�حرب �ان طن الز�ت ا�خام ب�ن -3
ً
  1750دوالرا

 للطن واليوم تراجع إ�� 
ً
 دوالر بما �ع�ى الضعف عما �ان عليھ قبل ا�حرب".  1500دوالرا

: "هذا أمر حقيقي". حول غياب الرقابة ع�� األسواق، أكد ا-4
ً
، مضيفا

ً
 ملصيل�� أن الرقابة ع�� األسواق ضعيفة جدا

 للنواب "ملا ين�ل الدوالر ستنخفض األسعار".  مصيل�� عن احتمالية تخفيض األسعار، قال -5
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، أعضاء حز��ا وأحزاب ا�حركة املدنية للمشاركة �� ا�حملة إسماعيل  رئيسة حزب الدستور جميلةدعت   •

حزب  مقر  من  إطالقها،  تم  ال�ي  العر�ضة  ع��  والتوقيع  السويس  قناة  صندوق  قانون  ل�حب  الشعبية 

 التحالف الشع�ي االش��ا�ي.

مشر  ملناقشة  املدنية  ل�حركة  العامة  لألمانة  الطارئ  االجتماع  خالل  الدستور،  حزب  الصندوق وتقدم  قانون  وع 

الصناديق   �شأن  االقتصادي  با�حور  األو��  الوط�ي؛  ا�حوار  إ��  �جنت�ن  إضافة  باق��اح  السويس،  بقناة  ا�خاص 

 
ً
ا�خاصة ال�ي بلغت أك�� من سبعة آالف صندوق، والثانية با�حور السيا��ي �شأن تطو�ر إقليم مدن القناة سياسّيا

 بضرو 
ً
، منوها

ً
 واجتماعّيا

ً
 .رة إرجاء مناقشة مشروع القانون إ�� ما �عد ان��اء أعمال ا�حوار الوط�يواقتصادّيا

وأكدت جميلة إسماعيل أن ا�حزب يطالب ��حب مشروع القانون الذي يمس مالي�ن املواطن�ن املصر��ن و�مس 

سويس وعوائده قناة السويس. وأن امل�ان الطبي�� ملناقشة إجراء أي تطو�ر للوضع القانو�ي للمجرى املال�� لقناة ال

املواطن�ن   لدى  الثقة  ترسيخ  ا��   
ً
وصوال موسعة،  مجتمعية  نقاشات  من  ذلك  �ستتبعھ  بما  الوط�ي،  ا�حوار  هو 

 وا�حفاظ الدائم ع�� السيادة الوطنية املهيمنة ع�� هذا اإلقليم.

 إلعالميي السي��ي، �عد ا�جدل الذي    رسرجل األعمال املصري نجيب ساو�نفى   •
ً
أن ي�ون قد قدم اعتذارا

  
ً
 بأنھ "�� واحد ناقص"، وردا

ً
قا

ّ
 ومعل

ً
ثار إثر مشاركتھ لصورة تظهر عددا من إعالميي السي��ي يحملون طبوال

ع�� سؤال ألحد املغردين حول رأيھ �� ما تم تداولھ من أن "ساو�رس اعتذر عن اإلساءة إلعالمي�ن"، قال: 

 كالم فارغ"."

، من خالل فيديوهات تقوم بب��ا ع�� موقع اليوتيوب،   نرم�ن عادل�عد اختفا��ا لف��ة عادت   •
ً
للظهور مجددا

 وتركز نرم�ن ع�� انتقاد السي��ي ونجلھ محمود، وا�جيش، وقيادات دولة اإلمارات والسعودية. 

 بااللتحاق   محكمة القضاء اإلداري ت  أقر  •
ً
 �شأن أحقية أوائل ا�خر�ج�ن من املتفوق�ن علميا

ً
مبدأ قضائيا

ع��   يتعذر  و�نھ  القضاء،   �� للتعي�ن  وحيدا   
ً
معيارا ليست  العلمية  الكفاءة  إن  ا�حكمة  وقالت  بالقضاء، 

ج الشهادات اختيار األفضل و�تعذر ع�� القوان�ن أن تضع ضوابط!، وليس ل�حاصل ع�� تقدير أع�� أن يحت

.  وقضت ا�حكمة برئاسة املستشار السيد العر�ي، نائب رئيس مجلس الدولة  
ً
بتعي�ن من هو أقل منھ تقديرا
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وعضو�ة املستشار�ن محمد عبد ا�حميد ومحمود صب�� نائبا رئيس ا�جلس، برفض الدعوى ال�ي أقامها 

ورفض �عيينھ بوظيفة    أحد ا�حاصل�ن ع�� ليسا�س الشريعة والقانون بجامعة األزهر بتقدير جيد جدا

 مندوب مساعد بمجلس الدولة. 

ع��   تقدير�ة  سلطة  القضائية  بالوظائف  للتعي�ن  املتقدم�ن  ملقابلة  ش�لة 
ُ
امل ال�جنة  سلطة  أن  ا�حكمة  وذكرت 

الدوام، ألن أعضاء ال�جنة شيوخ لرجال القضاء لهم التقدير املطلق الختيار من يمارس العمل القضائي، و�تعذر  

 ق والشهادات أن تثب��ا أو �ش�� إل��ا الختيار أفضل العناصر لتو�� الوظيفة القضائية. ع�� األورا

 لوالد��ا النائبة ، اليم�ن الدستور�ة، عضوا بمجلس ارغدة عبد السالم نجا�يأدت   •
ً
لنواب املصري، خلفا

الراحلة ابتسام أبو رحاب، وأصبحت نجا�ي عضو مجلس النواب عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد 

 لوالد��ا. 
ً
 خلفا

 ثالثًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:
نتنياهو • بنيام�ن  الصهيو�ي  الوزراء  رئيس  السي��ي،  �شكيل هنأ   �� ونجاحھ   

ً
رسميا منصبھ  توليھ  ع��   ،

 ومة ا�جديدة لالحتالل. ا�ح�

، بأن االتصال تناول التباحث 2023يناير    1وصرح املتحدث الرس�ي باسم رئاسة ا�جمهور�ة، �� بيان يوم األحد  

ع��   ا�حالية  التطورات  مجمل  مناقشة  عن   
ً
فضال البلدين،  ب�ن  الثنائية  العالقات  موضوعات  من  عدد  �شأن 

 الساحت�ن الدولية واإلقليمية. 

، بمبادرة العراق ل�حوار ب�ن إيران ومصر، مؤكدا  املتحدث باسم وزارة ا�خارجية اإليرانية ناصر كنعا�يرّحب   •

 .ترحيب بالده ��ذه املبادرات وأي تحرك إيجا�ي يؤدي ألجواء إيجابية مع دول املنطقة ال سيما مصر

ن، جرت محادثات قص��ة ب�ن وز�ر  �� األرد  2-وقال كنعا�ي �� مؤتمره ال�حفي األسبو��: "ع�� هامش قمة �غداد  

 .ا�خارجية اإليرا�ي حس�ن أم�� عبد اللهيان، والسي��ي، و�انت ا�حادثات إيجابية ومتضمنة الرغبة باملواصلة" 
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ً
وأشار كنعا�ي إ�� أن "إيران ومصر ليس لد��ما مش�لة �� االجتماع والتحدث مع �عضهما البعض"، وتوجد حاليا

 دين ع�� مستوى م�اتب رعاية مصا�ح، �� القاهرة وطهران.عالقات دبلوماسية ب�ن البل 

  �� اللهيان �ان قد كشف  بالذكر أن وز�ر ا�خارجية اإليرا�ي حس�ن أم�� عبد  من د�سم�� املا��ي، عن    24جدير 

 وجود مق��ح من رئيس الوزراء العرا�� محمد شياع السودا�ي لبدء محادثات إيرانية مصر�ة.  

لعرا�� محمد شياع السودا�ي، خالل لقائھ �� األردن ع�� هامش قمة �غداد الثانية، اق��ح وقال إن “رئيس الوزراء ا

 بدء مباحثات ب�ن إيران ومصر”. 

بز�ارة ا�� دولة السودان يوم االثن�ن املوافق   قام اللواء عباس �امل مدير جهاز ا�خابرات العامة املصر�ة •

 ادة االنتقا�� �� السودان الفر�ق أول عبد الفتاح ال��هان.م، والتقى برئيس مجلس السي2023يناير  02

وذكر مجلس السيادة السودا�ي �� بيان ع�� فيسبوك أن رئيس ا�خابرات املصر�ة نقل رسالة شفو�ة لرئيس مجلس 

 .السيادة االنتقا�� من السي��ي

تطو�رها وترقية التعاون املش��ك وأو�ح أن الرسالة تتعلق بالعالقات الثنائية ب�ن مصر والسودان، وسبل دعمها و 

 .بي��ما �� ا�جاالت �افة

ونقل البيان تأكيد ال��هان ع�� أهمية العالقات السودانية املصر�ة، وضرورة �عز�زها وتمتي��ا بما يخدم املصا�ح 

 املش��كة. 

 رابعًا: الوضع األمني:
مسؤوليتھ عن ال�جوم الذي وقع �� محافظة اإلسماعيلية، مساء يوم ا�جمعة    "والية سيناء"أعلن تنظيم   •

جميع  2022د�سم��    29املوافق    �� التنظيم  بيانات  �شر  عن  املسؤولة  أعماق  و�الة  �شرتھ  بيان  ع��  م، 

 مناطق �شاطھ. 
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“و  األمنية  "املفرزة  أسماهم  من  نّفذه  ال�جوم  أن  البيان  األس�حة وذكر  باستخدام  للشرطة  ا  حاجز  هاجمت  ال�ي 

 أن ال�جوم أسفر عن مقتل ثالثة من قوات الشرطة، و�صابة 
ً
آخر�ن، بي��م ضابط، فيما لم  12الرشاشة، مو�حا

 ُ�شر البيان إ�� مقتل أحد املس�ح�ن الذين نفذوا ال�جوم. 

رطي�ن و�صابة    "مدى مصر"مصادر طبية وأمنية أكدت لـموقع  و�انت  
ُ

آخر�ن، باإلضافة إ�� إصابة    11مقتل ثالثة ش

أم تمركز  ع��  ال�جوم،  نفذوا  الذين  الثالثة  املس�ح�ن  وأحد  بوسط مد�ي  الصا�ح�ن  م�جد  محيط   �� �ي 

 اإلسماعيلية. 

أن ال�جوم نتج عنھ سرقة سيارة شرطة مال�ي، ا��حب ��ا أحد املس�ح�ن وتم تتبعها و�غالق   ذكر مصدر أم�يفيما  

ح، وع��ت ع�� السيارة �� مركز   جميع منافذ
َّ

الدخول وا�خروج من ا�حافظة، لكن القوات فشلت �� النيل من املس�

 القصاص�ن بالقرب من منطقة زراعية.

الر�ع  �� سيناء خالل  العسكر�ة  العمليات  �� إطار تطور مناطق  يأ�ي  ال�جوم  إعالن "والية سيناء" مسؤوليتھ عن 

 من ا�جرى املال�� لقناة السويس، وتنفيذه عدة �جمات �� املناطق ، خاصة مع ا2022األخ�� من عام  
ً
ق��ابھ مؤخرا

 محافظة اإلسماعيلية، لك��ا تقع داخل سيناء ع�� الضفة الشرقية للقناة، خاصة قر�ة جلبانة. 
ً
 ال�ي تتبع إدار�ا

رطي، ما أسفر عن مقتل م، ح�ن هاجم انتحار�ون ارت�از املثلث ال2022نوفم��    28و�انت آخر تلك ال�جمات ��   
ُ

ش

أم�ن شرطة ومجند، وسبق ذلك بأيام اشتبا�ات "مدرسة الصنا�ع" �� مدينة القنطرة شرق، وال�ي أسفرت عن مقتل 

 ضابط ومجند من القوات املس�حة وثالثة مس�ح�ن، وأعلن التنظيم مسؤوليتھ عن ال�جوم�ن.

علن وزارة الداخلية أي بيانات عن �جوم ا
ُ
�ج القوات املس�حة من جان��ا، لم �

َ
 مع ن

ً
إلسماعيلية، وهو ما يأ�ي متماشيا

�� عدم ذكر أي تفاصيل عن �جمات التنظيم بالقرب من قناة السويس، ع�� الرغم من سقوط ضباط كبار خاللها، 

فيما لم يرد ذكر ما يجري بالقرب من قناة السويس ع�� بيان رس�ي، إال عقب �جوم التنظيم ع�� القوة العسكر�ة  

» القر�بة من محور الطاسة �� وسط سيناء، وال�ي تبعد عن ا�جرى  2سؤولة عن تأم�ن محطة رفع مياه «عرام/امل

كيلوم��، و�عد ساعات بّدل املتحدث العسكري صيغة البيان، �عد أن �ان قد حدد موقع   30املال�� للقناة نحو  

 وقع "غرب سيناء".ال�جوم من "شرق القناة"، لتش�� الصياغة ا�جديدة إ�� أن ال�جوم 
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العو��ي،   • الرئا��ي طارق  العفو  ا�حامي وعضو �جنة     27أسماء  �شر 
ً
تنفيذ قرار  محبوسا احتياطيا تم   ،

املوافق   األحد  يوم  ��  2023يناير    1إخالء سبيلهم،  سبيلهم  خ�� 
ُ
ا� ا�حبوس�ن  جديدة من  دفعة  ، ضمن 

 .قضايا ذات طا�ع سيا��ي بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا

 :  وجاءت القائمة كالتالي

 مصطفى محمود محمود مد�ي. -١ •

 أحمد بدوي عبد ا�حميد "صاحب الفتة ال للتعديالت الدستور�ة الشه��ة"  -٢ •

 ماجد عادل ب�جت. -٣ •

 خالد محمد محمد عطا هللا.  -٤ •

 محمود صب�� محمد �امل.  -٥ •

 محمد محمد ع�� سليمان. -٦ •

 هشام ناصر محمد البيومي. -٧ •

 أحمد عزمي السيد عبود. -٨ •

 أشرف عزمي السيد عبود. -٩ •

 حس�ي محمود عثمان حنفي.  -١٠ •

 خالد ر�يع ع�� عبد السالم.   -١١ •

 سلطان عادل رمزي.  -١٢ •

 عمرو ع�� عطية مو��ى. -١٣ •

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/%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%85%D9%8A/


Page 14 of 15 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 6, 2023      

 محمد ثروت محمد محمد.  -١٤ •

 محمد رجب عبد ا�جيد. -١٥ •

 محمد ع�� فؤاد محمد.  -١٦ •

 مصطفى أحمد محمد.  -١٧ •

 عبد العال أحمد عبد العال. منصور  -١٨ •

 يحيى كمال عبد السالم. -١٩ •

 ود�ع بطرس فلتس تادرس.  -٢ •

 محمود محمد عبد ا�حكيم.  -٢١ •

 بدر سعيد بدر محمد.  -٢٢ •

 حمادة صميدة عبد ا�حميد. "فنان �وميدي"   -٢٣ •

 سيد عبد ا�خالق سيد. -٢٤ •

 طارق مصطفى عيد حسن.  -٢٥ •

 فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد. -٢٦ •

 محمد سليم صا�ح غنيم.  -٢٧ •
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 خامسًا: الوضع العسکري:
�� واقعة غر�بة من نوعها ولم يصدر لها تفس�� ح�ى اآلن من قبل القوات املس�حة حذفت الصفحة الرسمية   •

 للقوات املس�حة �عد ساعات   إسالم مهديالعقيد  للمتحدث العسكري قرار �عي�ن  
ً
 جديدا

ً
 رسميا

ً
متحدثا

 للعقيد غر�ب عبد ا�حافظ.
ً
 من إعالن �عيينھ بديال

وز�ر  املس�حة  للقوات  العام  القائد  ز�ى  محمد  أول  الفر�ق  تصديق  وا�خاصة  الرسمية  املواقع  �شرت  قد  و�انت 

دث العسكري الرس�ي للقوات املس�حة، و�عد ساعات الدفاع، ع�� �عي�ن العقيد إسالم مهدى سعيد، بوظيفة املتح

 أعادت الصفحة �شر صورة و�يانات العقيد أر�ان حرب غر�ب عبد ا�حافظ غر�ب بصفتھ املتحدث الرس�ي.

طائرة مقاتلة جديدة  ١٢إلتمام صفقة شراء   ل�جيش األمر��يمليون دوالر   426سّدد النظام املصري مبلغ  •

م، وسيبدأ  2022"األمر�كية بموجب عقد تم االتفاق عليھ �� مايو    Boeing CH-47F Chinookمن طراز "

 .2026االستالم �� عام 

ة بو�نج لتطو�ر األعمال الدولية: "إن بو�نج مل��مة بدعم مهمة التحديث قال فينس لوجسدون، نائب رئيس شرك 

 الدفا�� للقوات املس�حة املصر�ة وضمان أفضل قدرة للدفاع واألمن �� مصر".
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