
 أبو المعاطي السندوبي: "شركة إيجل
 كابيتال تسيطر على كل وسائل اإلعالم
 المصرية، وال يعرف أحد ميزانيتها وال
 من أين تحصل على األموال لالستحوذ

على القنوات والجرائد مثل اليوم السابع
 أبو المعاطي السندوبي

إعالمي

إعالميون

رشكة «إيجل كابيتال لالستثمارات المالية ش.م.م» التي ترأسها 
داليا خورشيد، وزيرة االستثمار السابقة، ممولة من صندوق 
استثمار مبارش private equity fund مملوك لجهاز 
المخابرات العامة المرصية، جرى تأسيسه ليتوىل إدارة جميع 
االستثمارات المدنية للجهاز يف عدد كبري من الرشكات المملوكة 
للمخابرات جزئيًا أو كليًا، وفقًا لما كشفه تحقيق بموقع "مدى 

مرص"، عام 2017. 
ووفقًا لحسام صالح المدير التنفيذي لمجموعة "إعالم المرصيني"، ووفقًا لحسام صالح المدير التنفيذي لمجموعة "إعالم المرصيني"، 
التي تسيطر عليها رشكة "إيجل كابيتال" فإن الرشكة "صندوق 
استثماري جديد، ومصادر تمويله كبرية، ويأيت يف إطار تمويل 
حكومي مع ممولني آخرين"، وقال يف ترصيحات صحفية أن 

التمويل "Gov fund and other funds"، رافضاً اإلفصاح 
عن طبيعة التمويل الحكومي والممولني اآلخرين. 

ترصيح أبو المعاطي السندويب، جاء خالل مكالمة هاتفية أجراها ترصيح أبو المعاطي السندويب، جاء خالل مكالمة هاتفية أجراها 
مع نرشة األخبار بقناة "مكملني".  

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
tos/a.396686941120054/437066463748768/?type=3&theater

من التصحيح 

 المفروض موارد الدولة تزيد مع
 الزيادة السكانية وده عبء كبير

 النهاردة. إيه مصادر الدخل؟ الضرائب
 التي يدفعها الشعب وما تدخله قناة

س فقط السوي
ش  مهاب ممي
رئيس هيئة قناة السويس

موظفون

تمثل إيرادات الدولة بالموازنة عددًا من المصادر، وأهمها 
الرضائب، واإليرادات العامة، وأرباح البنك المركزي، وفوائض 

الهيئات االقتصادية، التي منها هيئة قناة السويس والهيئة العامة 
للبرتول. 

يف السنة المالية المنتهية 2017/2018 كانت إجمايل اإليرادات نحو  كانت إجمايل اإليرادات نحو 
834 مليار جنيه منها إيرادات رضيبية نحو 604 مليار جنيه ما يمثل 
نسبة 72 % من إجمايل اإليرادات، ومنح عبارة عن  واحد مليار 

جنيه ما يمثل نسبة %0.001 من اإليرادات. 
وشكلت اإليرادات األخرى نحو 230 مليار جنيه ما يمثل نحو 28 %،  مليار جنيه ما يمثل نحو 28 %، 
وكانت أهم البنود بها البنك المركزي والهيئات االقتصادية مثل 
هيئة قناة السويس بنحو 31 مليار جنيه بنسبة 3.7 % من إجماىل 
اإليرادات، والهيئة العامة للبرتول بـ 29  مليار جنيه بما يمثل 3.5 % 
من إجمايل اإليرادات، والبنك المركزي بإيرادات نحو 11 مليار جنيه 

ما يمثل 1.3 % من إجمايل اإليرادات. 
ترصيح مهاب مميش، جاء خالل حوار أجراه مع مجلة "صباح ترصيح مهاب مميش، جاء خالل حوار أجراه مع مجلة "صباح 

الخري".
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/429324761189605/?type=3&theater

من التصحيح 

 أن تكون رئيساً (السيسي) لبلد وصبيحة يوم
 توليك السلطة يكون هناك هبوط لالحتياطي

 النقدي من 37 مليار دوالر إلى 12 ملياراً،
س لك حق التصرف فيها  منها 6.5 مليار لي
 والباقي فوائد مستحقة لسداد ديون، هذا

هو الخطر الذي ال يعلوه خطر  عمادالدين أديب
إعالمي

إعالميون

أعلنت لجنة االنتخابات الرئاسية فوز عبدالفتاح السييس 
بمنصب الرئيس يف 3 يونيو 2014، ويف 5 يونيو أعلن البنك المركزي 
أن االحتياطي النقدي يبلغ 17.284 مليار دوالر يف نهاية مايو، 

بانخفاض 205 مليون دوالر عن أبريل من نفس العام، والذي بلغ 
17.489 مليار دوالر. 

وكان االحتياطي النقدي يتجاوز حدود 36 مليار دوالر بنهاية عام  مليار دوالر بنهاية عام 
2010، لكنه شهد انخفاضات متتالية بعد ثورة 25 يناير، حتى وصل 

إىل 15 مليار دوالر يف يونيو 2013، ثم ارتفع بعد المساعدات 
الخليجية لمرص، ووصل إىل 17 مليار دوالر أثناء تويل السييس 

الرئاسة يف فرتته األوىل. 
ترصيح عمادالدين أديب جاء خالل مقاله "صورة عن قرب: كيف 

تفهم عبدالفتاح السييس"، المنشور يف جريدة "الوطن".
https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/441065516682196/?type=3&theater

من التصحيح 

 الدولة باعت شركات القطاع العام
 لألسمنت، وكان كل شركات األسمنت 5
 شركات، وأصبح القطاع الخاص هو اللي

بيقدم الخدمة

 مصطفى شاهين
خبري اقتصادي

شخصيات عامة

منذ عام 1911 وحتى قبل عام 1982 امتلكت الدولة 4 رشكات 
حكومية لألسمنت، بعضها كان مملكومًا للقطاع الخاص وتم 

تأميمه يف الستينيات أثناء تطبيق القوانني االشرتاكية، ثم افتتحت 
الدولة 3 رشكات عام 1982، ثم رشكة النهضة لألسمنت عام 2008، 

أي وصل العدد إىل 8 رشكات. 
وانتهجت الدولة سياسة خصخصة رشكات األسمنت منذ عام وانتهجت الدولة سياسة خصخصة رشكات األسمنت منذ عام 
1995، وباعت 4 رشكات بحلول العام 1999، ويف عام 2000 باعت 
الدولة رشكتني، فتبقى واحدة، وهي رشكة القومية لألسمنت، إىل 
أن تم افتتاح رشكة النهضة لألسمنت، عام 2008 وبدأ إنتاجها عام 
2012، فأصبحت الدولة تملك رشكتني،. وخالل العام المايض 

أعلنت الدولة نيتها يف حل "القومية" وتصفيتها بسبب خسائرها. 
وحاليا تملك الدولة رشكة النهضة، إضافة إىل القومية لألسمنت وحاليا تملك الدولة رشكة النهضة، إضافة إىل القومية لألسمنت 
"تحت التصفية"، بينما تملك وزارة الدفاع رشكة "العريش 
لألسمنت"، ويملك القطاع الخاص 20 رشكة يف مجال صناعة 

األسمنت يف مرص. 
ترصيح مصطفى شاهني، جاء خالل مكالمة هاتفية أجراها مع 

برنامج "الميدان"، المذاع عىل قناة "مكملني".
https://www.facebookhttps://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.401319163990165/426445138144234/?type=3&theater

من التصحيح 

 تعامل خالد لطفي أثناء توزيعه كتاب
 المالك مع أي دار نشر إسرائيلية

ش  مرفوض، التعامل من خالل وسيط م
عارفة

 فاطمة البودي
رئيس مجلس إدارة دار العني للنرش

شخصيات عامة

لم يتعامل النارش خالد لطفي، صاحب دار "تنمية" للنرش، أثناء 
توزيعه كتاب "المالك"عن أرشف مروان، صهر الرئيس الراحل 

جمال عبدالنارص، قبل عامني، مع دور نرش إرسائيلية، وإنما تعامل 
مع النارش األصيل للنسخة العربية المرتجمة وهي "الدار العربية 
للعلوم نارشون" اللبنانية، التي ترجمت الكتاب عن نسخته 

اإلنجلزيية الصادرة عام 2016 من دار نرش "هاربر كولزن" األمريكية. 
ويقيض خالد لطفي عقوبة الحبس 5 سنوات بتهمة "نرش أخبار  سنوات بتهمة "نرش أخبار 
كاذبة وإفشاء أرسار عسكرية" بعد توزيعه رواية "المالك" للمؤلف 

اإلرسائييل يوري بار جوزيف. 
ترصيح فاطمة البودي، جاء خالل استضافتها بربنامج "بتوقيت 

مرص"، الذي يُذاع عىل قناة BBC  عريب.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/431699817618766/?type=3&theater

من التصحيح 

 مصر نفذت مبادرة 100 مليون صحة بالكامل
 من موازنة الدولة، التي وفرتها وزارة

 المالية، والبنك الدولي كان من المقرر أن
 يدعم المبادرة من خالل تقديم تمويل مالي،

 لكن الشريحة األولى من التمويل تم
استالمها منذ أسبوعين فقط  هالة زايد

وزيرة الصحة والسكان

مسئولون حكوميون

جرى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بعد دعم البنك الدويل 
لربامج الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دوالر، ووفقًا لمسؤول 
الرعاية الصحية يف البنك الدويل، فإنه جرى تقديم 133 مليون دوالر 
لعملية المسح لفريوس (يس) واألمراض غري السارية، إضافة إىل 

129 مليون دوالر لعالج الفريوس. 
ووفقًا لبيانات البنك الدويل، تسلمت وزارة الصحة الرشيحة األوىل ووفقًا لبيانات البنك الدويل، تسلمت وزارة الصحة الرشيحة األوىل 
من القرض، يف سبتمرب 2018، بقيمة مليون و325 ألف دوالر، يف 
حني بدأت الحملة بعد هذا التاريخ بحوايل شهر، ويف أكتوبر من 
نفس العام، تسلمت مرص دفعة أخرى قيمتها 120 مليون دوالر، 
ثم يف مارس من هذا العام تسلمت مرص دفعة ثالثة بقيمة 234 
ألف و513 دوالر، ليصبح إجمايل المدفع حتى اآلن ما يزيد عىل 121 

مليون دوالر. 
ووفقًا للبنك فإنه "حتى مارس 2019، استفاد 41.5 مليون مرصي ، استفاد 41.5 مليون مرصي 
من المرشوع، وخالل المرحلتني األوىل والثانية، تلقت المراكز 

الصحية أدوية لعالج فريوس يس بقيمة تساوي 40 مليون دوالر". 
ترصيح هالة زايد، جاء خالل اجتماعها بلجنة الصحة بمجلس 
النواب لمناقشة موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019-2020. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/431579217630826/?type=3&theater

من التصحيح 
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 تقرير شهر
مايو ٢٠١٩


