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 املشهد املصري 

 2023ینایر   20إلی 2023ینایر   14

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

 م.2203يناير   20يناير ا��  13واالجتماعية واألمنية والعسكر�ة، �� الف��ة من 

 أوًال: الوضع االقتصادي: 
تزداد أسعار السلع الغذائية واالس��الكية �� مصر �ش�ل كب��، وما زالت ا�ح�ومة املصر�ة عاجزة عن وضع   •

  اخلية وز�ر التمو�ن والتجارة الدحلول ناجزة للتخفيف العبء عن املواطن�ن، و�� مداخلة هاتفية أجراها  

ب��نامج "ا�ح�اية"، قال: "مش هنقدر نخ�� العبء الذي يتحملھ املواطن   ع�� املصيل�� مع عمرو أديب، 

 صفر، ولكن نحاول تخفيف اآلثار قدر املستطاع". 

املصيل�� قال   • وز ع��  إن  الداخلية،  والتجارة  التمو�ن  وز�ر  املستحقة ،  ا�خ��  أرغفة  تحو�ل  تدرس  ارتھ 

 إ�� أنھ ناقش الفكرة مع مجلس 
ً
للمواطن إ�� دعم نقدي مشروط عندما �ستقر العملة والت�خم، مش��ا

 .النواب، ولكن توقيت القرار غ�� مناسب اآلن

ى بدعم الدولة رغم  ، رئيس مجلس الوزراء املصري، إن املواطن �� مصر ال يزال يحظمصطفى مدبو�� قال   •

 لز�ادة جديدة �� أسعار السلع 
ً
صعو�ة الظروف ال�ي يمر ��ا العالم بأسره، �� تصر�حات اعت��ت تمهيدا

 .األساسية

 �� بند الكهر�اء، و ”لوال ذلك لتضاعفت أسعار اس��الك الكهر�اء ع�� املواطن�ن  
ً
 كب��ا

ً
وقال إن الدولة تتحمل دعما

 الس��الك الكهر�اء، �ان من املف��ض أن يدفع    300ا: "من يدفع  ثالث مرات ع�� األقل”، مضيف
ً
  1000جنيھ شهرّ�ا

تدقيق  ع��  �عمل  ال�ي  مصر”  “�حيح  منصة  قالت  بدورها،  وصفھ،  حد  ع��  ا�حقيقية"،  لألسعار   
ً
وفقا جنيھ 

لة"، ألن حجم فاتورة دعم الكهر�اء � ِ
ّ
� مشروع املوازنة  تصر�حات املسؤول�ن والسياسي�ن، إن تصر�حات مدبو�� "مضل
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ا�حا��   شرائح   2023/  2022للعام  كهر�اء  دعم  �سبب  مالية  أعباء  أي  تتحمل  ال  ا�ح�ومة  أن  أي  “صفر”،   ��

 ا�حدودي الدخل. 

 للعبوة ب��اية    55و  50للمس��لك�ن من    الز�وت النباتيةارتفعت أسعار بيع   •
ً
 70و  65نوفم�� املا�ىي إ��  جن��ا

، وأبرزها منتجات شر�ات  
ً
، وفق قوائم أسعار الشر�ات ال�ي أعلن��ا مؤخرا

ً
 �� املتوسط حاليا

ً
 ”عافية“جن��ا

 �� نفس الف��ة”أرما ”و
ً
 .، وذلك رغم انخفاض أسعار الز�وت وخاما��ا عامليا

املهندس،   • محمد  الصناعاتقال  باتحاد  الهندسية  الصناعات  غرفة  لأللومنيوم رئيس  مصر  شركة  إن   ،

 .آالف جنيھ األسبوع املا�ىي، مقارنة بمستواه �� بداية شهر يناير ا�جاري  8ن رفعت سعر الط

جن��ا، كما صعد سعر طن    82150جن��ا مقابل    90150وارتفع سعر طن السلك خالل منتصف يناير ا�جاري إ��  

ضر�بة % �سبة  14ألف جنيھ، مقارنة ببداية الشهر، وذلك دون إضافة    85ألف جنيھ مقابل    93السلندرات إ��  

 .القيمة املضافة، بحسب املهندس

ألف جنيھ، كما زاد سعر طن اللفائف   88ألف جنيھ مقابل    96وزاد سعر طن الشرائح البارد خالل الشهر ا�جاري إ��  

 83500جنيھ مقابل    91500ألف جنيھ، وارتفع سعر طن لفات األلومنيوم إ��    86ألف جنيھ مقابل    94البارد إ��  

 .% �سبة ضر�بة القيمة املضافة14ة الشهر، وذلك دون إضافة جنيھ، مقارنة ببداي

وأضاف املهندس أن هذه الز�ادة �عت�� االرتفاع الثا�ي لسعر األلومنيوم باألسواق خالل الشهر ا�حا��، مو�حا أن  

سعر   آالف جنيھ للطن مع بداية شهر يناير ا�جاري، ليصبح إجما�� الز�ادة ��   3سعر طن األلومنيوم ارتفع حوا��  

 ألف جنيھ. 11الطن حوا�� 

 للطن،    250من الفالح�ن للموسم املقبل، إ�� ثمانية آالف و  سعر تور�د القمح ا�ح�� رفعت ا�ح�ومة   •
ً
جن��ا

 من خمسة آالف و
ً
 جنيھ �� املوسم املا�ىي.  800بدال
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بي • ارتفاع أسعارها من املوردين، فيما توقعت مصادر  هدد جزارون باإلضراب عن   ع�� 
ً
ال�حوم اع��اضا ع 

ا�حمراء   ال�حوم  كيلوجرام  سعر  يرتفع  أن  ا�حيوا�ي  اإلنتاج  من  بقطاع  أك��  الف��ة   جنيھ  300إ��  خالل 

 من 
ً
. 200القادمة، بدال

ً
 جنيھ حاليا

ة لد��ا خطة وا�حة لتدب�� املوارد الدوالر�ة  �� تصر�حات �حفية إن ا�ح�ومة املصر�  مصطفى مدبو�� قال   •

 وذلك من خالل اإلجراءات ال�ي تتخذها ا�ح�ومة مش��ا إ�� أ��م لن �علنوا عن هذا ا�خطة إال �عد تنفيذها.  

املركزي أعلن   • التدفق  البنك  ارتفاع  األجنبية  عن  الصرف  سوق  خالل  من  ا�حلية  البنوك   �� األجنبية  ات 

ومصادر أخرى خالل األيام القليلة املاضية. ظل ا�جنيھ مستقرا إ�� حد ما أمام الدوالر خالل �عامالت يومي  

يوم األحد، وفقا لبيانات    29.63، من  29.66% لي�جل  0.1يناير"، منخفضا بنسبة    17-16االثن�ن والثالثاء "

الذي �ان عليھ قبل أن �سمح    24.79% من مستوى الـ  20نك املركزي. وال يزال ا�جنيھ منخفضا بنحو  الب

يناير، مع التحول إ�� سعر صرف مرن "�ش�ل دائم" حسبما جاء   4البنك املركزي بانخفاضھ أمام الدوالر ��  

 �� االتفاق مع صندوق النقد الدو��.

% أمام 16م، عندما تراجع سعر صرف ا�جنيھ بأك�� من  2023يناير    12ملوافق  خالل ثالثة أيام منذ األر�عاء املا�ىي ا

جن��ا قبل أن �عاود االرتفاع، وفقا لبيان �حفي للبنك املركزي. وقال البنك �� بيانھ   32الدوالر، ليصل إ�� مستوى  

 خالل األيام امل  20إن "مبالغ التداول �� سوق اإلن��بنك �جلت ز�ادة تجاوزت الـ  
ً
اضية، مقارنة باملبالغ اليومية ِضعفا

�� ز�ادة  أنھ "رصد مجموعة من املؤشرات اإليجابية املتعلقة �سوق الصرف، واملتمثلة  امل�جلة مؤخرا"، مضيفا 

كب��ة �� حصيلة البنوك من النقد األجن�ي سواء من السوق ا�حلية، أو حصيلة تحو�الت املصر��ن با�خارج، وكذلك 

 من قطاع السياحة. 

 .، إّن سوق اإلن��بنك الدوالري �� مصر شهد تدفق مئات املالي�ن من الدوالراتقال مصرفيون  ياق متصل،و�� س

يون دوالر ع�� سوق اإلن��بنك الدوالري ��  مل  800وقّدرت املصادر املصرفية، لـ«رو���ز» حجم التدفقات بأك�� من  

 .مصر
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ال�ي تمت ع�� سوق اإلن��بنك  أنباء الشرق األوسط الرسمية، نقلت عن مصادر، أّن حجم املعامالت  �انت و�الة 

 مليون دوالر كمتوسط �� الف��ة املاضية.  150مليون دوالر، مقارنة بنحو  750إ��   650الدوالري، تراوحت ب�ن 

املركزي أعلن   • أسعار   البنك  تذبذب  مخاطر  ضد  للعمالء  املالية،  املشتقات  عمليات  ترو�ج  البنوك  بدء 

قصود ��ا ر�ط أسعار  " املشتقات املالية امل  .الصرف، حيث يتيح املنتج التحوط من تقلبات أسعار العمالت

 النقد األجن�ي لسنة قادمة ملن يرغب من املستثمر�ن". 

  17أعلن رئيس بنك األه�� املصري، هشام ع�اشة، ورئيس بنك مصر، محمد اإلتر�ي، يوم الثالثاء املوافق   •

اق��اب  2023يناير   عن  السنو�ةم،  الشهادات  إتاحة  �عد 25�عائد    وقف  ا�جاري،  يناير  ��اية  بحلول   %

مليارات جنيھ �� البنك�ن، وتحقيقها املس��دف م��ا منذ أن طرحاها    304وصول حصيلة بيعها إ�� أك�� من  

يناير �عد أيام قليلة من نفي اإلتر�ي نية البنك طرح الشهادة.  و�ال��امن مع إعالن البنك�ن، أعرب رئيس   4��  

 %. 25دارة بنك القاهرة، طارق فايد، عن نية البنك بإصدار شهادة مجلس إ

مليار    4.5م، عن طرح سندات خزانة بقيمة  2023يناير    16، يوم االثن�ن املوافق  البنك املركزي املصري أعلن   •

جنيھ، بالتنسيق مع وزارة املالية لتمو�ل �جز املوازنة. وأضاف البنك املركزي املصري، ع�� موقعھ الرس�ي، 

مليارات جنيھ ألجل   3، بينما تبلغ قيمة الطرح الثا�ي  أن قيمة الطرح األول تبلغ مليار جنيھ ألجل عام ونصف

 سنوات. 5مليون جنيھ ألجل  500سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث  3

مليار جنيھ، بالتنسيق مع    34م، أذون خزانة بقيمة  2023يناير    15وطرح البنك املركزي املصري، يوم األحد املوافق  

 .وزارة املالية لتمو�ل �جز املوازنة

مليار جنيھ ألجل    13وأضاف البنك املركزي املصري، ع�� موقعھ الرس�ي، أن قيمة الطرح األول ألذون ا�خزانة تبلغ  

91   
ً
   273مليار جنيھ ألجل    21وأو�ح البنك املركزي أن قيمة الطرح الثا�ي ألذون ا�خزانة تبلغ    .يوما

ً
و�ستدين   .يوما

 .ل زمنية مختلفة، و�عت�� البنوك ا�ح�ومية أك�� املش��ين لهاا�ح�ومة من خالل سندات وأذون ا�خزانة ع�� آجا

% 21.5و�ان البنك املركزي قد قام برفع أسعار الفائدة ع�� أدوات الدّين قص��ة األجل «أذون ا�خزانة املصر�ة»، إ��  

 .%20.88أجل عام، �عدما �انت 
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إن ا�ح�ومة املصر�ة باعت أذون خزانة ألجل ستة    "األه�� فاروس"،قالت شركة السمسرة �� األوراق املالية   •

م، "وهو  2023يناير    12% �� مزاد عقدتھ يوم ا�خميس املوافق  21مليار جنيھ، �عائد    51.9أشهر بقيمة  

 إشارة إ�� بدء املستثمر�ن األجانب �� العودة إ�� سوق الدين ا�حلية".

�شهد مصر "طلبا كب��ا من مختلف املستثمر�ن واألفراد ذوي املالءة املالية العالية والصناديق السيادية"  •

وز�رة  ب تصر�حات  لشراء حصص �� أصول مملوكة للدولة �� إطار اس��اتيجية الطروحات ا�ح�ومية، بحس

، لرو���ز خالل مشارك��ا �� منتدى  التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد

ل بيع حصص اس��اتيجية ��  مليار دوالر من خال  2.5و  2دافوس. وتتوقع السعيد أن تجمع مصر ما ب�ن  

 مع طرح شر�ات مملوكة للدولة �� البورصة.  2023النصف األول من 

�� أفضل حاال��ا   بالتأكيد أن سوق األسهم  و�حسب السعيد "هناك شهية كب��ة تجاه االقتصاد املصري. أعتقد 

وقد اتخذنا بالفعل اإلجراءات الالزمة  اآلن" وقالت إنھ، فيما يخص انخفاض قيمة ا�جنيھ، "أعتقد أ��ا مسألة مؤقتة  

املناسب  االستثمار  مناخ  تقديم  حيث  وكذلك من  لدينا،  لإلنفاق  األجن�ي  امل�ون  وترشيد  الصرف  تحر�ر سعر   ��

 لضمان تدفق الصرف األجن�ي من االستثمار األجن�ي املباشر". 

ألول مرة، ممارسة الست��اد ذرة صفراء،    2023يناير    15ملوافق  ، يوم األحد اهيئة السلع التمو�نيةطرحت   •

دون تحديد الكمية بقرض من املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو�ل التجارة التا�عة للبنك الدو�� اإلسالمي، 

قدم العروض ا�خميس املقبل 10لل�حن ما ب�ن 
ُ
  .وح�ى منتصف ف��اير، ع�� أن ت

 من االعتماد ع�� القطاع ا�خاص كما هو ا�حال منذ سنوات، جاء بناًء  تدخل الوزارة الست��اد الذرة الص 
ً
فراء بدال

ع�� مطالبات من االتحاد العام ملنت�� الدواجن، بضرورة تدخل الدولة إلنقاذ قطاع اإلنتاج ا�حيوا�ي �� مصر، ومنع  

تا�� تحكمها �� األسعار، حسبما احت�ار الشر�ات الكب��ة للذرة الصفراء (امل�ون الرئي�ىي �� صناعة األعالف)، و�ال 

 قال، نائب رئيس االتحاد، ثروت الز��ي �� تصر�حات �حفية.
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قال مصدر بالهيئة القومية لسالمة الغذاء إن �جنة ثالثية �عضو�ة ممثل�ن عن وزارة التجارة والصناعة   •

بدخول    
ً
استثنائيا سمحت  الهيئة،  إ��  باإلضافة  ا�جمارك،  والكالو ومص�حة  والكبد  جمدة األسماك 

ُ
ا�  ي 

  30الواردة من ا�خارج، واملتبقي ع�� ان��اء صالحي��ا 
ً
 .يوما

مليار دوالر، وفقا ملا قالھ األم�ن العام التحاد الغرف    5.4بقيمة    ال تزال هناك بضائع عالقة �� املوا�ئ املصر�ة •

املوافق   االثن�ن  يوم  مصراوي  ملوقع  عز  عالء  البضائع  2023يناير    16التجار�ة  �عض  أن  عز  وأضاف  م، 

ال تزال باملوا�ئ، حيث يجري تخز���ا   –الز�وت والقمح والذرة وفول الصو�ا    –مليار دوالر    3.4الصب بقيمة  

إ�� أن ا�ح�ومة أفرجت عن واردات بقيمة  ��    
ً
مليار دوالر منذ   9.1صوامع وخزانات داخل امليناء، مش��ا

 .2023يناير  14وح�ى   2022بداية د�سم�� 

الشركة األم لشركة مصر ا�جديدة لإلس�ان    –تجري الشركة القابضة للتشييد والتعم�� اململوكة للدولة   •

يق خليجية لبيع أراض وأصول، حسبما نقلت بلوم��ج الشرق عن  محادثات مع شر�ات وصناد  –والتعم��  

. تتفاوض ا�جهات ا�خليجية مع "القابضة للتشييد" 2023يناير    15مصدر�ن مطلع�ن يوم األحد املوافق  

لشراء أراض �� عدة مناطق بالبالد، كما أبدت رغب��ا �� االستثمار �� مشروع هليو�ارك التا�ع لشركة مصر 

لإلس� ملوقع  ا�جديدة  تصر�حات   �� الشركة،   �� مصدر  ونفى  املصادر.  أحد  بحسب  عزم  "إن��برايز"ان،   ،

ع��   ستقتصر  املزمعة  االتفاقات  أن  مؤكدا  أراض��ا،  محفظة  من  جزء  بيع  والتعم��  للتشييد  القابضة 

 ط. ورفض املصدر اإلفصاح عن هو�ة األطراف ال�ي يجري التفاوض معها. "الشراكة" فق

مليار دوالر    2.95مليار دوالر، مقارنة بـ  3.58، خالل أكتو�ر املا�ىي ليصل إ�� نحو  �جز امل��ان التجاري ارتفع   •

 ارتفاع  2021�� أكتو�ر  
ً
�جز امل��ان التجاري الفارق ب�ن صادرات % ع�� أساس سنوي. و�مثل  21.1، م�جال

  
ً
مصر وواردا��ا، وزاد ال�جز نتيجة الرتفاع قيمة �عض الواردات وانخفاض قيمة �عض الصادرات، وفقا

مليار    7.35% محققة  3.3لبيان أصدره ا�جهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو  

%، ع�� الرغم  96%، والقمح بنسبة  105منتجات الب��ول إ�� ما يقرب من    دوالر، قادها ارتفاع قيمة واردات

%، والنحاس ومصنوعاتھ 20.4من انخفاض قيمة واردات أخرى مثل أدو�ة ومستحضرات الصيدلة بنسبة  
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بنحو  48.1 الصادرات  قيمة  انخفضت  اآلخر،  ا�جانب  ع��  لت�جل  %9.4.   %3.77    
ً
تأثرا دوالر،  مليار 

 . .%45.4%، والب��ول ا�خام 40دة بما يقرب إ�� بانخفاض قيمة األسم

ستيف  باملئة بقائمة معدالت الت�خم العاملية ال�ي �عدها    101قفز معدل الت�خم ا�حقيقي �� مصر إ��   •

ستاذ االقتصاد املعروف �� جامعة "جونز هو�كن�"، واحتلت مصر املرتبة السادسة عامليا من ب�ن  ، أهانك

دولة ع�� مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك املعدالت ا�حقيقية للت�خم، وقال هانك �� �غر�دة    21أسوأ  

قد الدو�� فشل �� �شرها ع�� حسابھ الرس�ي بموقع التواصل االجتما�� "تو���"، إن برنامج صندوق الن

 وقف الت�خم �� مصر.

ومنح    مجموعة قروضم، ع��  2023يناير    16وافق مجلس النواب �� جلستھ العامة يوم االثن�ن املوافق   •

 عليم والرعاية ال�حية، و�� ع�� النحو التا��:تنمو�ة �� مجاالت األمن الغذائي والبنية التحتية والت

مليون دوالر من البنك األفر�قي للتنمية لتعز�ز األمن الغذائي للبالد والقدرة ع�� الصمود خالل    271قرض بقيمة  -1

 العام املا�� ا�حا�� أمام الصدمات ا�خارجية الناجمة عن ا�حرب الروسية األوكرانية. 

بقيمة  -2 دوالر  13منحة  ال�حة   مليون  وخدمات  األسرة،  تنظيم  لدعم  الدولية  للتنمية  األمر�كية  الو�الة  من 

 مليون دوالر من الو�الة األمر�كية للتعليم االبتدائي. 5.7اإلنجابية �� جميع أنحاء البالد، ومنحة منفصلة بقيمة 

ر�ع مناطق عشوائية �� القاهرة مالي�ن يورو من الو�الة الفر�سية للتنمية لتطو�ر البنية التحتية أل   3منحة بقيمة  -3

 وا�ج��ة، ومنحة بقيمة مليو�ي يورو من الو�الة الفر�سية لتمو�ل تدريس اللغة الفر�سية �� املدارس ا�ح�ومية. 

التنمية ، �شأن اتفاقية قرض بنك  2022لسنة   613و�� سياق متصل وافق مجلس النواب، ع�� قرار السي�ىي رقم  

 مليون دوالر أمر��ي. 271لدعم برنامج دعم األمن الغذائي والصمود االقتصادي بما ال يتعدى  األفر�قي

البنوك   • فروع   �� والشر�ات  لألفراد  اإليداع  لعمليات  األق�ىى  ا�حد  إلغاء  املصري  املركزي  البنك  قرر 

 .اكينات الصراف اآل�� وم
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  150ز�ادة ا�حد األق�ىى اليومي لعمليات ال�حب النقدي لألفراد والشر�ات من فروع البنوك إ��    البنك املركزي قرر  

 .ألف جنيھ مصري   20األق�ىى اليومي من ماكينات الصراف اآل�� بواقع ألف جنيھ مصري، وأن �ستمر ا�حد 

 :جاءت حدود ال�حب من خارج مصر لبطاقات بنك مصر كما ي�� 

  100بطاقات كالسيك وكالسيك اإلسالمية والتجار ب���س والشر�ات 
ً
 .دوالر شهر�ا

  200اإلسالمية ا�حد األق�ىى لل�حب خارج مصر لبطاقات الذهبية والذهبية 
ً
 .دوالر شهر�ا

  500بطاقات التيتانيوم والتيتانيوم اإلسالمي 
ً
 دوالر شهر�ا

.  1500البطاقة البالتينية 
ً
 دوالر شهر�ا

، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية  مصطفى مدبو�� قال   •

مليار جنيھ سنو�ا، مو�حا أن الدولة املصر�ة ستدعم فرق سعر    150والزراعية املنتجة، بقيمة إجمالية  

ال الصناعة، والزراعة، واملشروعات مليارات جنيھ �� السنة �خدمة رج  10الفائدة املوجود بقيمة حوا��  

 .الصغ��ة، واملتوسطة 

، لكنھ �� األسواق �سعر    11ولفت مدبو�� إ�� أن ت�لفة ل�� السوالر ع�� الدولة املصر�ة فعليا تبلغ  
ً
جنيھ،   7.25جن��ا

 مليار جنيھ.  60جن��ات، فارق الدولة تتحملها بما يقدر بنحو  4أي ما يقدر بـ  

شيفرونأعلنت   • األم��كية  الطاقة  وشركة  إي�ي  اإليطالية  الطاقة  املوافق    مجموعة  األحد  يناير    15يوم 

%  من ملكية  90ز �� حقل بحري مصري �شرق البحر املتوسط، بإمتياز   م، عن كشف جديد للغا2023

كيلوم��    1800ضمن منطقة امتياز نرجس البحر�ة ال�ي تبلغ مساح��ا    1-املنطقة، حيث يقع الب�� نرجس

%، 45% ف��ا. وتمتلك إي�ي حصة  45مر�ع �� مصر وتقوم بالعمليات ��ا شركة شيفرون ال�ي تمتلك حصة  

 %. 10كة ثروة للب��ول املصر�ة حصة فيما تمتلك شر 
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عهد املصري للدراسات، إن القرارات ال�ي اتخذها البنك ، �� دراسة �شرها املالدكتور أحمد ذكر هللا قال   •

املركزي مؤخرا تو�ح استمرار حالة التخبط �� اإلدارة النقدية، وال�جوء إ�� عدد من املسكنات املش�وك 

مصر  �� العامة  االقتصادية  ا�حالة  ع��  إيجا�ي  أثر  أي  ستحدث  أ��ا  أن    .��  املصري  األ�ادي�ي  واعت�� 

صل إ�� حالة من التدهور الذي ال تص�ح معھ اإلجراءات املعتادة للتصدي للمشكالت  االقتصاد املصري و 

 ا�ختلفة �� ظل اقتصاد مستقر إ�� حد ما.

وز�ر  • لتصر�حات  وفقا  املشروطة،  غ��  ا�خارجية  املساعدات  تقليل  إ��  السعودية  العر�ية  اململكة  �س�� 

السعودي   ا�جدعاناملالية  املوافق    محمد  الثالثاء  يوم  دافوس  مؤتمر  فعاليات  م،  2023يناير    17خالل 

للتنمي املوجة  املستقبلية  املساعدات  أن  ا�جدعان  وقال  بلوم��ج.  بتنفيذ  بحسب  مشروطة  ست�ون  ة 

اإلصالحات االقتصادية. "نود أن نصبح مثاال يحتذى بھ �� املنطقة، فنحن ��جع الكث�� من الدول حولنا 

ع�� تنفيذ اإلصالحات االقتصادية"، حسبما نقلت بلوم��ج عن ا�جدعان. وأضاف ا�جدعان: "اعتدنا ع��  

تغي�� ذلك، نحن نفرض ضرائب ع�� شعبنا نتوقع من  تقديم املنح والودائع املباشرة من دون قيود ونقوم ب

اإلصالحات".   من  املز�د  و�ذل  بدوركم  القيام  منكم  نر�د  لكننا  املساعدة  نر�د   .
ً
جهدا يبذلوا  أن  األخر�ن 

: "نحن �عمل مع مؤسسات متعددة األطراف لنقول �� الواقع إننا بحاجة إ�� رؤ�ة اإلصالحات
ً
 ."مو�حا

 لالقتصادات املضطر�ة �� املنطقة، من خالل وتا�ع ا�جدعان: "لطاملا ق
ً
 ماليا

ً
دمت السعودية الرائدة �� ا�خليج دعما

منح وودائع بمليارات الدوالرات. ولسنوات، �انت اململكة أك�� داعم منفرد ملصر، وقبل نصف عقد قادت مجموعة 

قدم��ا السعودية إ�� مصر، أو�ح أّن   من ا�حلفاء األثر�اء اآلخر�ن إلنقاذ البحر�ن". و�النسبة إ�� املساعدات ال�ي

�� املا�ىي املساعدة ملصر فقط �� ش�ل ودائع ومنح و�مدادات طاقة. وهذه املرة، توسع ترك��ها   "اململكة قدمت 

 ليشمل االستثمارات". 

حزمة  مليارات دوالر �� البنك املركزي املصري، لك��ا جاءت كجزء من    5وأشار إ�� أّن "اململكة أودعت مرة أخرى  

مليارات دوالر، بدأ صندوق ال��وة السيادية �� السعودية �� وقت    10الدعم ال�ي روجت لصفقات محتملة بقيمة  

 ."الحق باالستثمار �� قطاعات واسعة من االقتصاد املصري من البنية التحتية والعقارات إ�� األدو�ة
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https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A:-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D9%88
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الر من االستثمارات ال�ي �عهدت ��ا السعودية، مليار دو   1.3كذلك لفت إ�� أنھ "ح�ى اآلن، لم يتم استثمار سوى  

عندما استحوذت وحدة صندوق االستثمارات العامة ع�� حصص مملوكة للدولة �� أر�ع شر�ات مصر�ة مدرجة �� 

 ."البورصة

وأكد وز�ر املالية السعودي أّن بالده "ستواصل مساعدة مصر ليس �ش�ل مباشر من خالل املنح والودائع فحسب،  

". إال أّن ا�جدعان لم يحدد الشروط ال�ي قد تضعها ح�ومتھ ع�� املساعدة املالية بل من خال
ً
ل االستثمارات أيضا

 ملصر �� املستقبل.

ظلت اململكة العر�ية السعودية داعما رئيسيا القتصاد مصر منذ سنوات وقامت وسط تداعيات ا�حرب �� أوكرانيا  

نك املركزي املصري، كما �ستثمر اململكة أيضا بكثافة �� السوق ا�حلية مليارات دوالر إ�� الب  5بإرسال ود�عة بقيمة  

كدعم إضا�� لوضع مصر ا�خار��، حيث أسس صندوق االستثمارات العامة السعودي العام املا�ىي ذراعا لھ ��  

ب�ن    مليار دوالر �� شر�ات مدرجة بالبورصة املصر�ة، و�� االستثمارات األو�� من   1.3مصر لشراء حصص بقيمة  

مليارات دوالر �عهد ��ا صندوق االستثمارات العامة ملصر كجزء من جهود اململكة العر�ية السعودية لدعم   10نحو  

 الوضع ا�خار�� للبالد. 

مليارات   3حظي االتفاق الذي توصلت إليھ ا�ح�ومة مع صندوق النقد الدو�� ل�حصول ع�� قرض بقيمة   •

�� مذكرة   و�الة فيتش للتصنيف االئتما�يش�ل دائم بإشادة  دوالر، والتحول إ�� نظام سعر صرف مرن �

بحثية �شر��ا، ع�� الرغم من أن ديون البالد ال تزال معرضة �خطر خفض التصنيف إذا استمر الضغط 

 ع�� مركز مصر ا�خار�� ع�� املدى القص��، بحسب تحذيرات الو�الة.

 قالت فيھ إن    �حيفة “�ىي إن إن”أصدرت   •
ً
  -أك�� دولة عر�ية من حيث عدد الس�ان-مصر  األمر�كية تقر�را

�عا�ي من أزمة عملة قياسية وأسوأ ت�خم منذ خمس سنوات، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لدرجة أن 

العديد من املصر��ن لم �عد بإم�ا��م شراء الدجاج، مضيفة أن “الوضع االقتصادي �� مصر مريع للغاية  

 .”أقدام الدجاجلدرجة أن ا�ح�ومة تطلب من الناس أ�ل 
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  �� للتغذية  الوطنية  املؤسسة  املرتفعة  الت�لفة  أدت  فقد  ا�ح�ومية،  اإلعالم  لوسائل   
ً
وفقا أنھ  ال�حيفة  وذكرت 

إ�� أن غضب املصر��ن   الدجاج، مش��ة  أقدام  تناول  إ��  للتحول  الناس  إ�� دعوة  للتغذية)  القومي  (املعهد  البالد 

 للفقر املدقع” حيث ُينظر إل��ا ع�� أ��ا “فضالت حيوانية”. تصاعد �عد دعو��م إ�� تناول األطعمة ال
ً
 �ي تمثل “رمزا

 ثانیًا: السیاسة الداخلیة واألبعاد املجتمعیة:
، ورفضت الطعن املقدم  قانون تنظيم إجراءات الطعن ع�� عقود الدولةأيدت ا�حكمة الدستور�ة العليا   •

 م.2023يناير  14�عدم دستور�ة القانون، بحسب ما ذكرتھ جر�دة الشروق يوم السبت املوافق 

�� تقر�رها، �عدم دستور�تھ استنادا إ�� �ونھ   حكمة الدستور�ةوجاء ا�حكم مخالفا ملا أوصت بھ هيئة مفو�ىي ا�

صوتا فقط با�خالفة للمادة    374عضوا، وحاز ع��    397“لم يحز ع�� موافقة أغلبية ثل�ي مجلس النواب، املقدرة بـ  

 �سلطة ا�حاكم ع�� الدعاوى املنظورة أمامها. من الدستور، رغم �علقھ بتنظيم ا�حق �� التقا�ىي، و�علقھ  121

حول القانون: يحظر قانون تنظيم الطعن ع�� عقود الدولة رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود 

ال�ي ت��م مع الدولة. ويع�ي هذا أن األطراف املشاركة �� عقود الدولة فقط �� ال�ي يمك��ا رفع دعوى قضائية �شأنھ  

 يدان أي من أطراف تلك العقود بجر�مة التعدي ع�� املال العام. ما لم  -

، وجاء مشروع القانون 2014�ان الرئيس املؤقت السابق عد�� منصور أقر مشروع القانون املث�� ل�جدل �� عام  

ا�ح�ومي�ن  واملوظف�ن  الوزراء  �عرض أعضاء مجلس  (أو  الدولة  عقود   �� التدخل  لعدم  ��دف  و�ان  الثورة  عقب 

 مقاضاة من آخر�ن)، ل�و��م �عملون للصا�ح العام. لل

�انت ا�حكمة اإلدار�ة أحالت القانون إ�� ا�حكمة الدستور�ة العليا للفصل �� مدى دستور�تھ، وذلك �� إطار دعوى 

 قضائية رفعها قبل سنوات موظفو شركة النو�ار�ة إلنتاج البذور (نو�اسيد) ضد قرار ا�ح�ومة بخ�خصة الشركة.

الدستور أصدر   • بحثية حزب  اقتصادية  ورقة  املعارضة،  الديمقراطية  املدنية  ا�حركة  أعضاء  أحد  وهو   ،

ا� الصناديق  جميع  إلغاء  بي��ا  من  توصيات  تتضمن  مصر،  ��ا  تمر  ال�ي  لألزمة   
ً
حلوال ال�ي  تق��ح  خاصة 

توسعت ا�ح�ومة �� إ�شا��ا خالل السنوات األخ��ة، والتوقف عن االق��اض، وتطبيق سياسة التقشف 

 ا�ح�ومة ع�� جميع ا�جهات "دون استثناء". 
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وتضمنت الورقة البحثية ثالثة محاور، أولها مناقشة السياسات والعوامل املؤدية لألزمة االقتصادية، وثان��ا مظاهر 

 �اسا��ا ع�� االقتصاد املصري، وثال��ا حمل مق��حات ل�خروج من األزمة. األزمة وا�ع

املسار   لقيادة  األع��  "ا�جلس  �شكيل  إعالن  رأسها  ع��  األزمة،  من  ل�خروج  التوصيات  من   
ً
عددا ا�حزب  وقدم 

لك ال�ي االقتصادي" من خ��اء �� االقتصاد ي�ون لهم �امل الصالحيات �� اعتماد سياسات اقتصادية مغايرة لت

قادت الدولة إ�� األزمة، و�عالن �شكيل "وحدة إلدارة األزمة" تنفذ خطط اإلنقاذ العاجلة ع�� األرض، ومواجهة ما 

 يطرأ من توا�ع لألزمة الراهنة وتداعيا��ا العنيفة ع�� املواطن خالل الشهور املقبلة. 

" من اندالع فو�ىى �� 360�� مقالھ الذي كتبھ �� موقع "مصر    عبد هللا السناوي حذر ال�اتب والسيا�ىي   •

لبالد نتيجة السياسات االقتصادية املتبعة من النظام املصري، وكتب السيناوي �� مقالھ " �� األوضاع ا

االقتصادية املاثلة، تحتاج مصر أن تصارح نفسها با�حقائق، وأن تتلمس ُسبل التماسك الوط�ي ح�ى ال  

ضاف السناوي " ما يحدث  " وأ.ي��ار �ل جدار و�دخل البلد �� دوامات فو�ىى ��دم �ل رجاء �� املستقبل

اآلن ع�� سطح ا�حوادث �شبھ دوار سيا�ىي وفكري يأخذ البلد إ�� ا�جهول، ما هو جوهري ي��اجع وما هو 

 هام�ىي يقتحم املشهد املأزوم".

، أن أي غضب أو �خط شع�ي من األوضاع يؤدي إ�� فو�ىى والفو�ىى ليست إبراهيم عي�ىىقال اإلعالمي  •

قيقة �� األزمات االقتصادية �� االستقرار، وطبعا �غي�� وزرات �� مص�حة املواطن حيث قال "املص�حة ا�ح 

والعقل   السيا�ىي  التنظيم  ومفتقدة  حالتنا  زي  ال��  الهشة  وا�جتمعات  االستقرار،  إطار   �� وح�ومات 

 النقدي أي غضبة م��ا �� غضبة إ�� الفو�ىى وال�� متعلمش يبقى مجرم �� حق نفسھ". 

ال��ملا�ي   • إمامهاجم  بالفاشلة وال   عبداملنعم  ال�ي وصفها  االقتصادية  املصر�ة �سبب سياسا��ا  ا�ح�ومة 

ل��ملان �عرف غ�� القروض وطالب بمثول رئيس الوزراء أمام ال��ملان، حيث قال خالل ا�جلسة العامة �� ا

"ا�ح�ومة ال �عرف إال القروض دائرة ال تنت�ي من الفشل"  م، "2023يناير  17املصري يوم الثالثاء املوافق 

. 
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ق   •
ّ
بكر عل الص��  ي مصطفى  إ��  املصر��ن  داعيا  البالد،  لها  وصلت  ال�ي  امل��دية  االقتصادية  ا�حالة  ع��   ،

والتحمل ح�ى تتخطى مصر األزمة الراهنة، و�� برنامجھ "حقائق وأسرار" ع�� قناة صدى البلد، قال بكري: 

وأضاف    ."راءات ال�ي تؤخذ اآلن حتعدينا من األزمة"مصر مش حتوقع والشعب مستعد أن يتحمل و�ل اإلج 

رجل   عليھ  ل��د  وعدينا"،  وانتصرنا  الناشفة)  (امللوخية  والشلولو  واملش  البّتاو   ع��  اتر�ينا  "إحنا  بكري: 

 األعمال املصري، نجيب ساو�رس ساخرا بقولھ: "شلولو يا شلولو".

، ع��  رجل األعمال نجيب ساو�رسلهواء مباشرة مع  و�� سياق متصل دعا مصطفى بكري إ�� إجراء مناظرة ع�� ا

 .خلفية االنتقادات ال�ي وجهها األخ�� �جمال عبد الناصر �� ذكرى ميالده

يناير، كتب ساو�رس ع�� حسابھ بمنصة "تو���": "أين �انت كرامة   15و�� ذكرى ميالد عبد الناصر، الذي يوافق  

عندما فقدنا   67مصر عندما �جن املعارض�ن وعذ��م؟ أين �انت كرامة مصر �� مغامراتھ وهزائمھ �� اليمن و�ارثة  

ولقد اختفت ا�حر�ة �� عهده؟ وأثبت النظام االش��ا�ي  سيناء وعاد جيشنا مكسورا من سيناء؟ أين �انت كرامة مصر  

 فشلھ الذريع �� العالم �لھ وسقطت الشيوعية �� روسيا"، بحسب قولھ. 

عامة �جلس النواب وافقت ع�� ز�ادة بدالت ا�حضور لألعضاء  أن ال�جنة ال  مصادر برملانية مصر�ةكشفت   •

 ل�جلسة العامة، ومن    750جنيھ إ��    600من  
ً
 الجتماع ال�جنة النوعية، أي    450جنيھ إ��    300جن��ا

ً
جن��ا

بواقع   السابق،  اال�عقاد  دور   �� يتقاضونھ  �ان  ما  أضعاف  ثالثة  �عادل  ا�جلسة    250ما  �حضور   
ً
جن��ا

 ل�جنة النوعية.  150العامة، و
ً
 جن��ا

وقالت املصادر إن ز�ادة بدالت حضور النواب ا�جلسات وال�جان �عود إ�� ارتفاع ت�اليف السفر واملعيشة ألعضاء  

ا�جلس، وكذلك معدالت الت�خم �� الف��ة األخ��ة �سبب خفض قيمة ا�جنيھ مقابل الدوالر أك�� من مرة �� غضون 

 أسعار السلع وا�خدمات �افة. عام، وما صاحب ذلك من ز�ادة �� 

وأفادت املصادر نفسها بأن الز�ادة جاءت أسوة بالقضاة ووكالء النيابة وضباط الشرطة، إثر موافقة وزارة املالية 

 3آالف جنيھ بداية من الشهر ا�جاري، و  5ع�� إقرار بدل "ج�� الضرر" ألعضاء الهيئات وا�جهات القضائية بقيمة  
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از الشرطة، ع�� خلفية ارتفاع األسعار، ودرء األضرار املادية الواقعة عل��م جراء تراجع آالف جنيھ للضباط �� جه

 .2022% منذ مارس 90قيمة ا�جنيھ بنحو 

، �عليق العمل وا�حضور أمام محاكم ا�جنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع  مجلس نقابة ا�حام�نقرر   •

 يناير، ألجل غ�� مس�ى.  19أنحاء ا�جمهور�ة، اعتبارا من صباح ا�خميس 

وأو�حت نقابة ا�حام�ن �� بيان لها، أن �شأن أزمة محامي مطروح، أ��ا حرصت منذ ال�حظات األو�� من إبالغها 

بالواقعة ع�� التواصل مع �افة ا�جهات املعنية أطراف األزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل 

 للواقعة بما يقتضيھ من جمع األدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ �ام��ات املراقبة. 

 اق��ب من   •
ً
 ملموسا

ً
 للر�ع % �� الر�ع األول من العا8شهد عدد الوظائف ا�جديدة انخفاضا

ً
م املا�ىي قياسا

" الصادر اليوم عن املركز  "م�ح الطلب �� سوق العمل املصري األخ�� من العام السابق، بحسب بيانات  

إ��   الزرقاء»  الياقات  «ذوي  ا�جديدة من  الوظائف  عدد  ليصل  االقتصادية،  للدراسات  ألف    13املصري 

مقابل    243و و  16وظيفة،  الياقات    973ألف  «ذوي  من  ا�جديدة  والوظائف  السابق،  الر�ع   �� وظيفة 

 وظيفة.  771ألف و 23وظيفة مقابل  266ألف و 18البيضاء» إ��  

% من  80% من الوظائف ا�جديدة ال�ي شملها اإلحصاء توفر �غطية تأمينية �حية واجتماعية، إال أن  71ورغم أن  

 تلك ال�ي توفر هذه التغطية. ال��اجع �� أعداد الوظائف ا�جديدة تركز �� 

يوم�ن؛  • لنحو  املياه  انقطاع  من  أكتو�ر،  من  السادس  مدينة  من  وأجزاء  زايد،  الشيخ  مدينة  س�ان  عا�ى 

 �عدما �انت   1800نتيجة انفجار خط مياه رئي�ىي بقطر  
ً
مم، وسط حالة من الغضب ب�ن األها��، خصوصا

الوزارة   من  ا�حددة  اإلصالحات  فقط  12مدة  �سك��ا و�  .ساعة  ال�ي  املناطق  من  زايد  الشيخ  مدينة  عد 

 .األغنياء وأبناء الطبقة الوسطى العليا �� مصر
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 ثالثًا: السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة:
السعوديةأكدت   • العر�ية  ال�اماململكة  دعمها  األمن  ،  من  يتجزأ  ال  جزء  باعتباره  املصري  املائي  لألمن  ل 

القومي العر�ي، وتضما��ا مع �ل ما تتخذه مصر من إجراءات �حماية أم��ا القومي، داعية إثيو�ية لعدم  

 .اتخاذ أي إجراءات أحادية �شأن ملء و�شغيل سد ال��ضة

والتشاور السيا�ىي املصر�ة السعودية ع��    كما دعت السعودية حسب البيان الصادر عن اجتماع �جنة املتا�عة

مستوى وزراء ا�خارجية، بالتح�� باملسئولية واإلرادة السياسية الالزمت�ن للتوصل إ�� اتفاق قانو�ي ملزم حول قواعد  

سبتم��    �� األمن  مجلس  عن  الصادر  الرئا�ىي  للبيان   
ً
تنفيذا ال��ضة  سد  و�شغيل  أهداف   2021ملء  يحقق  بما 

 يا و�حول دون وقوع ضرر ذي شأن ع�� أي من مصر والسودان. التنمية إلثيو�

اللي�ي تحت رعاية األمم املتحدة، وع�� ضرورة  -لي�يع�� دعمهما ا�حل ال  أكدت اململكة العر�ية السعودية ومصركما  

الليبي�ن ع��  خارجية  إمالءات  ألي  ورفضهما  الليبية،  الشئون   �� ا�خارجية  التدخالت  ا�جانبان    .وقف  جدد  كما 

" ل�جنة  دعمهما  ع��  األجنبية  5+5التأكيد  القوات  جميع  خروج  تنفيذ  بضرورة  وطالبا  املش��كة،  العسكر�ة   "

 لقرارات مجلس األمن ومخرجات  واملرتزقة، وا
ً
ملقاتل�ن األجانب من ليبيا �� مدى زم�ي محدد، وحل امليلشيات تنفيذا

 مساري برل�ن و�اريس ذات الصلة. 

النائب   • ال�و��ي  األمة  مجلس  سر  أم�ن  الشاه�نرفض  ا  أسامة  النقد  صندوق  ألوامر  لدو��"،  "االنصياع 

 ومطالبتھ دول ا�خليج برصد تمو�ل جديد ملصر. 

وقال �� تصر�ح باملركز اإلعالمي للمجلس: "ملا �ان للمال العام حرمة شرعية ودستور�ة وقسم أقسمناه ع�� حمايتھ، 

 ."أحذر ا�ح�ومة من االنصياع لتوج��ات أو أوامر صندوق النقد الدو�� 

بيانا األر�عاء يطالب فيھ بموارد تمو�لية جديدة من دول مجلس التعاون   وأشار إ�� أن صندوق النقد الدو�� "أصدر

 ."مليار دوالر 14لدول ا�خليج العر�ية بقيمة 
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وحذر النائب ال�و��ي ح�ومة بالده من مغبة "االنصياع ملثل هذه التوج��ات الضارة باملال العام وغ�� املن�جمة مع  

املعطلة واملر�ونة هناك". كما حذر "من �خ أي أموال جديدة، ومن    إرادة الشعب وممثليھ باستعادة أموال الشعب

 تمديد عملية اس��داد الودائع املستحق اس��دادها". 

 ع�� تصر�حات أم�ن سر مجلس األمة ال�و��ي أسامة الشاه�ن قال النائب �� ال��ملان املصري فر�دي  
ً
  البيا�ىي �عليقا

ر فيھ ح�ومتھ من �خ أموال ملصر، لكن لو 
ّ

“أتفهم موجة الغضب ضد بيان أم�ن سر ال��ملان ال�و��ي الذي حذ

فكرنا بموضوعية لوجدنا أن الرجل من حقھ أن يحافظ ع�� موارد بالده، ومصر ��ا فرص استثمارات كث��ة يمكن 

 �ستفيد م��ا". لل�و�ت أو غ��ها أن تفيد و 

م �ش�ن جانج، وز�ر خارجية جمهور�ة الص�ن الشعبية، 2023يناير    15، يوم األحد املوافق  استقبل السي�ىي •

وذلك بحضور سامح شكري وز�ر ا�خارجية، والسف�� لياو ليتشيانج السف�� الصي�ي بالقاهرة، شهد اللقاء 

 آلفاق �عز�ز أوجھ التعاون الثنائي ب�ن البلدين، حيث أكد وز�ر ا�خارجية الصي�ي ا�حرص ع��  ا
ً
ستعراضا

استمرار الص�ن �� تطو�ر ودعم ال��امج واأل�شطة التنمو�ة واملشاريع القومية �� مصر، وال�ي تت�امل مع  

 املبادرة الصينية "ا�حزام والطر�ق". 

، �عالقات التعاون مع جمهور�ة الص�ن الشعبية، وأشار شكري وز�ر ا�خارجية سامح شكري و�� سياق متصل أشاد  

إ�� وجود أفاق للتعاون املش��ك ب�ن البلدين، مو�حا أن املباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية وتطورا��ا مع الدور 

طي�ي، وحل الدولت�ن وتحقيق االستقرار �� املنطقة، مؤكدا أنھ تم التطرق الصي�ي الداعم �حقوق الشعب الفلس

األحادية،   اإلجراءات  ورفض  ملزم،  قانو�ي  التفاق  التوصل  وضرورة  ال��ضة،  سد  ملف  حول  الصي�ي  الوز�ر  مع 

سية تم والتطلع لدور صي�ي داعم �� هذا اإلطار، فضال عن التشاور حول أزمة الغذاء والطاقة و�� موضوعات رئي

 تناولها �� املباحثات. 

�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة يوم األر�عاء املوافق    قمة أبو ظ�يحضر السي�ىي   • يناير    18ال�ي عقدت 

 من محمد بن زايد2023
ً
رئيس دولة اإلمارات، وتميم بن حمد أم�� دولة قطر، وحمد بن    م، بحضور كال

عي�ىى ملك دولة البحر�ن، وهيثم بن طارق سلطان دولة عمان، وعبد هللا بن ا�حس�ن ملك األردن  جاءت  
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للتشاور والتنسيق حول القضايا اإلقليمية والدولية. وغاب عن القمة ملك السعودية وأم�� دولة  القمة 

 ال�و�ت.

، امللك عبدهللا الثا�ي، ملك اململكة قمة ثالثيةم، ��  2023يناير    17السي�ىي، يوم الثالثاء املوافق  استضاف   •

الق  �� فلسط�ن،  دولة  رئيس  عباس،  محمود  والرئيس  الهاشمية،  القضية األردنية  تطورات  لبحث  اهرة، 

�� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة، واألوضاع اإلقليمية والدولية   الراهنة  الفلسطينية �� ضوء املستجدات 

 املرتبطة ��ا. 

مليار دوالر)، تحمل اسم عبد الفتاح السي�ىي،    1.14مليون دينار �و��ي (نحو    350أثارت صورة شيك بقيمة   •

ا مواقع  رواد  لدى  واسعا  املعلومات،  جدال  �حة  ال�و��ي  املركزي  البنك  نفى  بينما  االجتما��،  لتواصل 

مليون دينار    350وتداول ناشطون ع�� مواقع التواصل، صورة الشيك، تفيد بأن السي�ىي قام ��حب مبلغ  

بيانا قال فيھ؛ إن ما يتم تناولھ من بيانات مغلوطة �� إحدى   البنك املركزي ال�و��ي. وأصدر  2013�و��ي عام  

بنك   ع��  وم�حوب  ُمصدر  شيك  وجود  �شأن  االجتما��  التواصل  ومواقع  ا�خارجية  اإلعالمية  القنوات 

مليون دينار �و��ي، فإن بنك ال�و�ت املركزي يؤكد بأن ما    350بمبلغ    2013-7-26ال�و�ت املركزي بتار�خ  

وأضاف: "�شر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات، من شأنھ   .يتم تداولھ من بيانات ��ذا الشأن غ�� �حيحة

 أن �عرض صاحبھ للمساءلة القانونية". 

 رابعًا: الوضع األمني:
باإلسكندر�ةتراجعت   • الدخيلة  سبيل    نيابة  بإخالء  ا�جنايات  محكمة  قرار  تنفيذ  ع��  موافق��ا   100عن 

 ع�� ذمة قضايا تتعلق بدعوات التظاهر ��  
ً
نوفم�� املا�ىي، وذلك بمنح أسر امل��م�ن   11محبوس احتياطيا

 .أذون بدفع الكفالة، ثم ال��اجع عن القرار واالستئناف عليھ، حسب، ا�حامي محمد رمضان

�عد  حبسهم  استمرار  قررت  ا�حكمة  أن  إ��  مش��ا  النيابة،  من  مسبوق  غ��  إجراء  �عد  ذلك  أن  رمضان  واعت�� 

 استئناف النيابة. 
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   31اإلفراج عن  أعلن عضو �جنة العفو الرئا�ىي طارق العو�ىي، عن   •
ً
ق ، بالتنسي من ا�حبوس�ن احتياطيا

ع��م  املفرج  ب�ن  من  العو�ىي،  �شرها  ال�ي  األسماء  و�حسب  بالدولة.  املعنية  واألجهزة  العامة  النيابة  مع 

 منذ د�سم��  
ً
إ�� 2019الناشط السيا�ىي اإلسكندرا�ي، حسن مصطفى، وا�حبوس احتياطيا ، باإلضافة 

ش نحو  قبل  من�لھ  من  عليھ  القبض  ألقي  الذي  الغ�ي  عبد  أم��  التشكي��  ال��م  الفنان  �ل��ما  وواجھ  هر، 

املعتادة بنشر أخبار �اذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها و�ساءة استخدام وسائل التواصل 

 .االجتما�� 

، بتعديل مواد  ناصر أم�نطالب مدير مؤسسة دعم العدالة باملركز العر�ي الستقالل القضاء وا�حاماة،   •

طي �� مشروع قانون اإلجراءات ا�جنائية املق��ح من ا�ح�ومة واملعروض ع�� مجلس النواب  ا�حبس االحتيا

 
ً
  .حاليا

وقال أم�ن إن مشروع قانون اإلجراءات ا�جنائية املق��ح من ا�ح�ومة واملعروض ع�� مجلس النواب �� الوقت ا�حا��  

 ع�� حقوق وحر�ات املواطن�ن ع�� غرار ما حدث  
ً
 جديدا

ً
عند صدور قوان�ن م�افحة اإلرهاب،   2015عام  يمثل خطرا

 أن مدد ا�حبس االحتياطي يجب أال تتجاوز مد��ا سنة �� جميع األحوال، مع وضع سقف زم�ي محدد وصارم 
ً
مؤكدا

 ملدة التحقيق مع امل��م�ن. 

 خامسًا: الوضع العسکري:
املصري   • ا�جيش  أر�ان  لرئيس  ز�ارة  سيناء  شمال  محافظة  عسكرشهدت  أسامة  وفد  الفر�ق  رأس  ع��   ،

عسكري رفيع املستوى. وتزامنت الز�ارة مع تنفيذ قرار عسكري بإزالة الكمائن العسكر�ة �افة من داخل  

فحة اإلرهاب، �السواتر الرملية ال�خمة، مدن العريش والشيخ زو�د، وتنظيف الطرقات من مخلفات م�ا

 وا�جدران اإلسمنتية ال�ي �انت تحيط باملواقع واملراكز ا�حيو�ة واألمنية �� ا�حافظة. 

 من املشروعات ال�ي �شرف القوات 
ً
التقى عسكر أثناء الز�ارة �عدد من شيوخ وعواقل وأها�� سيناء، وتفقد عددا

 املهندس�ن والعمال املشرف�ن ع�� املشروعات.  املس�حة ع�� تنفيذها، والتقى �عدد من 

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://mada34.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2023/01/17/news/u/3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.madamasr.com/ar/2023/01/14/news/u/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7/
https://gate.ahram.org.eg/News/3972076.aspx


Page 19 of 19 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 12, 2019      

 منظومة التأم�ن ع�� خط ا�حدود الشمالية الشرقية ومع�� رفح ال��ى، واطمأن ع�� س�� العمل  
ً
وتفقد عسكر أيضا

و�جراءات التأم�ن املتخذة، أعق��ا املرور ع�� عدد من الكمائن والنقاط األمنية ع�� الطرق وا�حاور الرئيسية بمدن 

شمال سيناء. وشاهد الفر�ق أسامة عسكر إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى ال�ي تم ترد عناصر   وقرى 

"تنظيم الدولة" م��ا بواسطة ا�جيش املصري بمعاونة اتحاد قبائل سيناء الذي �عاون ا�جيش املصري �� عملياتھ 

 خاللها �عناصر وزارة الداخلية. ضد تنظيم والية سيناء، وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زو�د التقى 

حصلت   سيناء  شمال  بمحافظة  متصل  سياق  اإل�سان��  �حقوق  سيناء  مسر�ة    مؤسسة  ح�ومية  خرائط  ع�� 

يناء �� ش�ل تجمعات سكنية ال ترا�� هو�ة ا�جتمع وعاداتھ، كما  تكشف عن مخطط إلعادة تقسيم مدن شرق س

تكشف عن مخطط إلعادة توط�ن بدو سيناء قسر�ا ع�� نزع ملكية أراض��م و توطي��م �� أماكن أخرى غ�� ال�ي 

 يجب أن �عودوا لها �عد ان��اء العمليات العسكر�ة. 

أن مخططات ا�ح�ومة ��دف إ�� تحو�ل مدينة رفح و  تظهر ا�خرائط ال�ي �شر��ا مؤسسة سيناء �حقوق اإل�سان  

و    11 [  45قر�ة  إ��  لها  تا�ع�ن  لبناء    76810تجمعات س�انية] �ستوعب    6تجمع  إطار زم�ي  �سمة، بدون تحديد 

كم، يمتد من أبو  زماط جنو�ا إ��    ١٢التجمعات، كما تظهر مخطط إل�شاء جدار �عزل رفح عن الشيخ زو�د بطول  

 الس�ادرة شماال. 

تجمع تا�ع�ن لها   144قر�ة و    14كما تظهر ا�خرائط أن مخططات ا�ح�ومة ��دف إ�� تحو�ل مدينة الشيخ زو�د و  

م��    6كم وارتفاع  38كما تظهر بناء ا�جيش �جدار آخر بطول    .�سمة  63069تجمعات س�انية �ستوعب    10إ�� [

 ميع االتجاهات. يفصل الشيخ زو�د عن العريش، لتصبح الشيخ زو�د محاطة بأسوار من ج

  .أمتار، �شبھ �� مواصفا��ا ا�جدار ا�حدودي مع قطاع غزة  6كما تؤكد ا�خرائط قيام ا�جيش ببناء جدران بارتفاع  

 هذه ا�جدران �عد االن��اء من بناءها ستحيط باملدن الرئيسية شرق سيناء و�عزلها عن �عضها.
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