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 تقديم:

، العديد من الممارسات والسياسات 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

خاطئة، التي كان لها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا االقتصاد ولكن على مستقبله، ال

 وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات:

 أواًل: غالء األسعار:

الدخل دون أي تحت االنقالب شهدت األسعار قفزة كبيرة، شكلت معاناة إضافية على المواطنين من محدودي 

رقابة حكومية لضبط األسعار وإنقاذ المواطنين وهو ما أثر كثيرًا على المواطن الفقير وقوته الشرائية ونمط 

 حياته بشكل خطير.

فقد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فى بيان له أن ارتفاع أسعار السلع أدى إلى زيادة معدل 

، ووصل معدل %11.5ليسجل  2112مقارنة بشهر أكتوبر  2113خالل أكتوبر  التضخم فارتفع المعدل السنوي
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وأعلن البنك المركزي المصري أن التضخم ارتفع  %13.1بنسبة  2115التضخم إلى أعلى مستوياته خالل العام 

 .%6.2 - %5.5بنسبة تتراوح ما بين  2115بين شهري سبتمبر وأكتوبر 

دوالر أمام الجنيه على مدار العامين الماضيين، العديد من األزمات وقد نتج عن االرتفاع في سعر صرف ال

فارتفعت أسعار جميع السلع خصوًصا الغذائية واختفت كذلك سلع مهمة كبعض أنواع األدوية ووفقا لما 

أكدته نقابة الصيادلة فإن ارتفاع سعر الدوالر أحدث أزمة حقيقية لدى بعض شركات األدوية حيث بات بعضها 

بوقف اإلنتاج وإغالق المصنع بسبب عدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخامة المستخدمة في مهدد 

صناعة األدوية مما أثر بشكل سلبي على احتياج المواطن للدواء خاصة وأنه حتى اآلن وصلت نواقص األدوية 

وبعضها اختفى بكل  صنف دوائي وأصبحت هذه النواقص غير موجوده تماما بالسوق 811إلى مايقارب الـ 

 بدائله.

زيادة كبيرة فى أسعار الوقود حيث رفعت الحكومة أسعار المحروقات لتقليل عجز  2115و 2114وشهد عام 

قرشًا ورفع سعر  91ج بداًل من 1.61إلى  81مليار جنيه فتم رفع سعر لتر بنزين  341الموازنة الذي وصل إلى 

ج ورفع سعر 5.65ج بداًل من 6.65إلى  95تم رفع سعر لتر بنزين ج و1.85ج بداًل من 2.61إلى  92لتر بنزين 

 ج. 1.11ج بداًل من 1.81السوالر إلى 

 %25كان من الطبيعي أن تزيد أسعار المواصالت العامة بنسب تبدأ من  %77زيادة  81ولما سجلت أسعار بنزين 

ة في التذكرة الواحدة ببعض القطارات أما عن أسعار تذاكر القطارات فقد سجلت زيادات هائلة حتى وصلت الزياد

ومثال على ذلك بلغ سعر تذكرة أولى اكسبرس أسباني القاهرة أسوان في  %62جنيه أو ما يعادل نسبة  51إلى 

ج ولكنها 47بـ  2113ج أما درجة ثانية فقدرت في عام 132إلى  2115ج ووصلت في عام  81كان  2113عام 

 2113جه البحري فقد وصلت تذاكر أولى مكيف القاهرة إسكندرية عام ج وعن الو67إلى  2115وصلت في عام 

 ج. 31إلى  2115ج وصل في عام 16ج وكان سعر تذكرة الدرجة الثانية 51أصبحت  2115ج وفي عام 26إلى 

وعن زيادة أسعار الحديد ومواد البناء فقد أشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن سعر 

 .  %6بزيادة نسبتها  2113ج فى سبتمبر 5118مقارنة بنحو  2114ج فى سبتمبر 5316ن الحديد بلغ نحو ط

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن  2115وعن زيادة سعر الحديد فى عام 

أزمة نقص الدوالر وتراجع بعض  سعر الحديد واألسمنت شهد ارتفاًعا فى األسعار للمستهلك في األسواق بسبب
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خطوط اإلنتاج للمنتجين وعدم قدرتهم على توفير المواد الخام مضيفا أن متوسط ارتفاع أسعار الحديد 

 ج.5511:  5311جنيه ليتراوح سعر الطن ما بين  511إلى  311تراوحت ما بين 

د على أسعار الوحدات السكنية حيث لوحظ ومما ال شك فيه أن الزيادة فى أسعار الحديد ومواد البناء أثر بالتأكي

فى بعض  %11بنسبة تتراوح بين  2113عما كانت عليه فى  2115ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية عام 

 فى بعض األماكن األخرى. %15األماكن و

د بمعدل وأكد العديد من خبراء االقتصاد أن ارتفاع األسعار ال يتناسب مع المرتبات حيث إن المرتبات ال تزي

 مع الحكومي القطاع يتناسب مع زيادة األسعار وفى ظل هذه األوضاع عمت موجة من الغضب العارم موظفي

ميان تطبيق د قدري هاني المالية وزير قرر حيث المدنية الخدمة بقانون المقرر الجديدة األجور نظام تطبيق

مة المدنية وأكد الكثير من خبراء االقتصاد أن نظام األجور الجديد بدًءا من شهر يوليو عقب إقرار قانون الخد

تطبيق قانون الخدمة المدنية ليس في مصلحة الموظف البسيط الذي ينتظر راتبه بشغف في نهاية كل شهر 

 في ظل ارتفاع األعباء المالية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية.

يا على أن المصريين سيعيشون حالة اقتصادية وفي الختام فإن السيسي قائد االنقالب العسكري، أكد شخص

سيئة خالل األيام المقبلة بسبب قلة الموارد الفتا إلى أنه يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش 

األجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر وذلك رغم اإلعالن المتكرر عن زيادة 

مصر قد تواجه ثورة  المسلحة والشرطة والقضاء، وهو مادفع بشواهد كثيرة لدى البعض رواتب أفراد القوات

 جياع قريًبا.

 

 ثانيًا: انهيار الزراعة في مصر

من الناتج  % 14.3، بنسبة 2114/  2113مليار جنيه، في عام المالي  276.7بلغ الناتج المحلي الزراعي لمصر نحو 

مليار جنيه، بينما ٌقدر الناتج المحلي الزراعي وفقًا  1931.6ه، والذي بلغ نحو المحلي اإلجمالي للعام المالي نفس

من  %14.5مليار جنيه بنسبة  352.5بنحو  2114/2115للخطة االقتصادية واالجتماعية لمصر للعام المالي 

 مليار جنيه. 2431الناتج المحلي اإلجمالي والمقدر بنحو

مليون عامل وتسهم  26من القوى العاملة بمصر، والبالغة نحو  %27 كما يستحوذ القطاع الزراعي على نسبة 

مليون فدان، ما أراض  8وتقدر المساحة المزروعة بنحو  من الصادرات السلعية المصرية % 21الزراعة بنحو 

 قديمة ومستصلحة. 
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 أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حاليًا:

 .مليون طن سنويا(  28 – 26لمخلفات الزراعية، )ارتفاع معدالت التلوث البيئي من ا .1

استمرار تبني تركيبة محصولية ال تتناسب ومشكلة مصر من المياه، حيث تعتمد هذه التركيبة على  .2

محاصيل ذات استهالك مرتفع من المياه، فضال عن اعتماد نسبة كبيرة من األراضي الزراعية على طريقة الري 

 .بالغمر

في اإلنتاج الزراعي، بمختلف مراحل اإلنتاج الزراعي، وعدم الربط بصورة كبيرة بين ارتفاع نسبة الفاقد  .3

 .المنتجات الزراعية والدخول في مراحل التصنيع الزراعي

 .تفتيت الملكيات الزراعية، وتعرض مساحات كبيرة لالعتداء عليها بغرض إقامة المساكن .4

توفير الوقود بالكميات الكافية خالل مراحل اإلنتاج ارتفاع تكاليف اإلنتاج، من مستلزمات ومعدات، وعدم  .5

 .الزراعي المختلفة، وكذلك تواضع االستثمارات المنفذة في القطاع الزراعي

التهديدات المتعلقة بتوفير مياه النيل ومحدودية الموارد المائية األخرى، وعدم قدرتها على تلبية الطلب  .6

 نخفاض متوط نصيب الفرد من المياه.المتزايد بزيادة عدد السكان مما أدى إلى ا

 جمود السياسات االتنمائية لقطاع الزراعة واقتصارها على األنماط التقليدية . .7

 ضعف الرقابة على المدخالت الزراعية خاصة التقاوي واألسمدة والكيماويات . .8

مصمم عليه المشروع التعديات على المجارى المائية في بدايتها، لري أراضي  وضع اليد، وتغيير نظم الري ال .9

 من الري المتطور الُمرشد في االستهالك إلى طرق الري بالغمر.

وللألسف الشديد رغم هذه المشكالت والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي في مصر، جاءت خطة الدولة  

ُلتزيد حجم هذه المشكالت، وتهدد هذا القطاع حاليًا ومستقباًل حيث تم تخفيض  2116/  2115للعام المالي 

، فمخصصات البحوث واالستثمارات تم تخفيضها بنسبة بلغت 2116/  2115ميزانية وزارة الزراعة للعام المالى 

اب واكتفت فقط بالب ، وقد تم تخفيض ميزانية الباب السادس للميزانية المخصص للخطة االستثمارية،% ٨٦

 االول المخصص لألجور. 
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 فيض ميزانية وزارة الزراعة:أهم التداعيات المتوقعة لتخ

مليون جنيه، مما سيحول العلماء  21مليوًنا إلى  69تخفيض ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من  – 1

والباحثين إلى مجرد موظفين ال همَّ لهم إال التوقيع بكشوف الحضور واالنصراف، ووقف المشاريع البحثية التي 

 والزراعات.ترمي إلى زيادة كفاءة المحاصيل 

مليون جنيه، وتخفيض ميزانية قطاع  13مليون جنيه إلى  32تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من  – 2

ألف جنيه، ما يهدد مشروع استصالح المليون فدان، الذي أعلن  211مليون جنيه إلى  243استصالح األراضي من 

 عنه في وقت سابق.

برنامًجا  12دمة القطاع الزراعي بمركز البحوث الزراعية، باإلضافة إلى مشروًعا بحثًيا لخ 15إلغاء أكثر من  – 3

 .بحثًيا في مركز بحوث الصحراء

تهديد برامج مكافحة االمراض الوبائية التابع لهيئة الخدمات البيطرية، بعد تخفيض ميزانية هيئة  – 4

 111ابقة برفع ميزانية الهيئة إلى مليون جنيه، رغم مطالبات س 21مليون جنيه إلى  41الخدمات البيطرية من 

ماليين  9مليون جنيه، ما يتسبب بعجز حاد في توفير االمصال واللقاحات األساسية التي توفرها الهيئة لنحو 

 .رأس ماشية يمتلكها الفالحون

مليون جنيه، وتخفيض  121مليون جنيه إلى  161تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من – 5

مليون جنيه، مما يهدد البرامج البحثية لتطوير  21مليون جنيه إلى  61جهاز تحسين االراضي من ميزانية 

 .انتاجية المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية ويشكل تهديدا خطيرا للبحث العملي

 11لغاء مليون جنيه، مما سيترتب عليه إ 233مليون جنيه إلى  436تخفيض ميزانية الديوان العام من  – 6

مشروعات تتبع الديوان العام، ويحول العلماء إلى موظفين همهم االكبر التوقيع في كشوف الحضور 

 ..واالنصراف

مليون مزارع مصري، ويستفيد منها  51اإلضرار بالثروة الحيوانية في مصر التي يعتمد عليها ما يقرب من  -7

ري، وإغراقه في المشاكل والديون، وبالتالي مزيد من الشعب بأكمله، األمر الذي يزيد من أعباء الفالح المص

 الهجرة لألراضي الزراعية، وزيادة أكبر في أعداد الفقراء بمصر.
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 أهم المشكالت التى واجهت الفالحين بعد االنقالب

 من أبرز المشكالت التي رصدها مركز األرض لحقوق اإلنسان مايلي : 

اد ديون بنك التنمية بالحبس، ومنهم بالفعل من يقضى عقوبة تهديد صغار الفالحين المتعثرين فى سد – 1

ألًفا متعثٌر فى سداد ديونه لبنك  251جنائية بسبب هذه القروض، حسب تصريح وزير الزراعة فإن أكثر من 

 التنمية، وتأكيد الوزير على عدم إسقاط ديون الفالحين. 

جنيه، حيث يتحمل المزارع  2111جنيه ليصل إلى  511ارتفاع أسعار األسمدة حيث تم زيادة طن السماد نحو  – 2

الصغير هذه الزيادات وتؤدى إلى انخفاض دخله ورفع أسعار الخضر والغذاء بالنسبة للمواطنين. هذا على الرغم 

مليون طن كل عام وال تزيد احتياجات زراعتنا السنوية على عشرة  16من أن إنتاج مصر من السماد يصل إلى 

 ضل الشركات المنتجة تصدير السماد عن تلبية االحتياجات المحلية.ماليين طن. وتف

ارتفاع إيجارات االنتفاع باألراضى المستصلحة وثمن تمليكها إلى خمسة أضعاف حيث قامت هيئة  – 3

 96االستصالح وتعمير الصحراء برفع أثمان األرض التى سلمتها للمزارعين المتضررين من تطبيق القانون 

 ألف جنيه. 51ألف جنيه للقطعة التى تبلغ مساحتها فدانين ونصف إلى  15حو من ن 92لسنة 

نقص وتلوث مياه الرى فى مناطق عديدة: حيث يضطر الفالحون في بعض األحيان الستخدام مياه الصرف  – 4

خطاء الصحي في الري نتيجة نقص المياه، كما يعاني المزارعون من تلوث مياه الشرب تلوًثا كيماوًيا بسبب األ

 الحكومية في معالجة المياه أو في شبكات الصرف التي تختلط فيها مياه الصرف بمياه الشرب

انخفاض دخول الفالحين بسبب ارتفاع تكاليف عملية الزراعة في كل مراحلها من الحرث وحتى الحصاد نظرًا – 5

فى بعض المناطق  %51ثر من إلى أك 2114العتمادها على السوالر والكهرباء التى ارتفع سعرها خالل عام 

باإلضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من  .وبالتالى قلت دخول المستأجرين نتيجة هذا االرتفاع

 أسمدة ومبيدات وتقاٍو وغيرها.

بالنسبة لمحصول القطن فقد أشارت بعض التقارير إلى ما أنتج هذا العام من محصول القطن كأن األقل من 

 –عام الماضية، فكمية األقطان التي تم حلجها خالل الفترة )آذار/مارس  111على مدار الـ حيث الحجم 

 .ألف قنطار في الفترة المقابلة من العام الماضي 485.9ألف قنطار، مقابل  395( بلغت 2114أيار/مايو 

خالل نفس الفترة  حيث تشير البيانات إلى أن صادرات القطن وبالتالي تأثرت الصادرات المصرية من القطن،

الفترة المقابلة من العام خالل نفس ألف قنطار متري  351.7ألف قنطار متري، مقابل  116.5بلغت  المذكورة

 الماضي
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 ثانيًا: تضخم الدين العام:

على الرغم من أن قضية الدين العام في مصر، تعد عرض لمجموعة من األمراض المزمنة، من هشاشة الناتج 

لموازنة، وخلل ميزان المفوعات، إال أنها لم تنل االهتمام الالزم من قبل الحكومات المصرية المحلي، وعجز ا

 المتتابعة، وبخاصة بعد االنقالب العسكري في مصر.

، كان يصب في زيادة معدالت الدين، واللعب بمقدرات السياسة 2113فسلوك الحكومة المصرية بعد يوليو 

لمالية، عبر خفض اسعار الفائدة على سندات وآذون الخزانة، ومن جهة النقدية لتكون في خدمة السياسة ا

أخرى، لم تسع الحكومة ألية اصالحات مالية حقيقية في الموازنة العامة للدولة، ال في قطاع الضرائب، أو األجور 

ى أعمال والمرتبات، وكل ما أعلن عنه في هذا الصدد، يعد اآلن حبر على ورق، بعد تأجيل قانون الضرائب عل

 البورصة، وإلغاء العمل بالحد األقصى لألجور لرجال النيابة والقضاء، وكذلك موظفي البنوك.

ولذلك ستظل قضية الدين العامة ضاغطة على الكثير من األنشطة االقتصادية المهمة في حياة المصريين، 

لمياه الصالحة للشرب، أو من ضرورة تحسين خدمات التعليم والصحة والبنية األساسية، وبخاصة في مجال ا

 الصرف الصحي اآلمن.

مليار جنيه، وهو ما يفوق  244تصل إلى  2115/2116إن فوائد الدين العام كما ترصدها موازنة العام المالي 

مليار جنيه، كما تفوق  218مليون عامل بالحكومة، تصل مخصصات أجورهم إلى  6.5مخصصات األجور لنحو 

مليار  48.7مليار جنيه، الصحة  115ليم والصحة واالستثمارات العامة )التعليم فوائد الديون مخصصات التع

 مليار جنيه( 75جنيه، واالستثمار 

ومن خالل االطالع على اإلصدارات الحكومية، وبخاصة البيان المالي للموازنة العامة للدولة لسنوات عدة، ال نجد 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %61نزول به إلى ما دون نسبة برنامًجا للحكومة يستهدف سداد الدين العام، أو ال

إن ما يرد في مستهدفات الموازنة بتخفيض نسبة الدين العام، ليس برنامًجا يعكس التزاًما زمنًيا يمكن 

محاسبة الحكومة عليها، ومطالبتها بآليات التنفيذ، ولكن ما يعرض في البيان المالي للموازنة كل عام هو مجرد 

 ي.أمان

إن ما تقوم به الحكومة المصرية كإجراء روتيني تجاه عملية الدين العام، وبخاصة ما يتعلق بالدين المحلي 

الذي يشكل النسبة األكبر من الدين العام، هو أنها تجري ما يسمى باستهالك الديون القديمة، من خالل اصدار 

 ، وتستمر دوامة المدوينة.سندات جديدة، لتسد الديون القديمة بجزء من الديون الجديدة
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ومما يؤكد ما ذهبنا إليه، أن الحكومات المصرية المتعاقبة ال تكف عن استهدافها تخفيض نسبة الدين العام 

للناتج المجلي اإلجمالي، ومع ذلك يثبت الواقع الفعلي وجود تزاد مستمر في قيمته، وتكلفته التي أصبحت 

 ء المرافق والموسسات الحكومية.عبء على الموازنة، وخصًما من تحسين أدا

تريليون جنيه مصري، وتشير  2.5تكون بحدود  2115إن تقديرات الدين العام )المحلي + الخارجي( في يونيو 

تريليون  2.55إلى  2116إلى وصول الدين العام بنهاية يونيو  2115/2116تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 

 ن الناتج المحلي اإلجمالي.م %91جنيه، وبما يعادل نسبة 

 الدين المحلي -

، أي بعد عام من االنقالب 2114تشير بيانات البنك المركزي إلى أن رصيد الدين العام المحلي بنهاية عام 

، أما في 2113مليار جنيه عما كان عليه في نهاية يونيو  311مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو  1.83العسكر بلغ 

تريليون جنيه، وبذلك يكون الفارق في حجم الدين المحلي  2.1د الدين المحلي وصل إلى ، فإن رصي2115يونيو 

 ، قد بلغ تريليون جنيه.2113عما كان عليه في نهاية يونيو 

 الدين الخارجي -

مليار دوالر، وبعد مرور عام بلغ  43.2، نحو 2113تظهر بيانات البنك المركزي بأن الدين الخارجي بلغ في يونيو 

، أما %6.4، أي أن الدين العام الخارجي زاد بعد مرور عام من االنقالب بنسبة 2114يار دوالر بنهاية يونيو مل 46

مليار دوالر، وبذلك تكون نسبة زيادة الدين العام في  48، فوصل الدين الخارجي إلى 2115مع نهاية يونيو 

 .%11وصلت إلى  2113مقارنة بما كان عليه في يونيو  2115يونيو 

ولكن األرقام في صورتها المطلقه كما يقولون تعكس الواقع وال تعكس الحقائق، حيث إنه مع مساعدات 

مليار دوالر، وجدنا أن الدين الخارجي يزيد  41خارجية قدرت من قبل الحكومة المصرية بعد االنقالب قد بلغت 

قتصاد المصري، وأن هناك خالل في مليار دوالر، وهو ما يعني أن هناك أزمة تمويلية حادة في اال 4.8بنحو 

 التعامالت الخارجية لمصر مع العالم.

مليار  46.1، إلى 2115/2116األمر الثاني، وهو أن هبوط قيمة الدين الخارجي في نهاية الربع األول من عام 

ها إذ أن نسبتدوالر، لم يكن خياًرا ذاتًيا للحكومة، أو أنها تمتلك برنامًجا تستهدف فيه خفض الدين الخارجي، 

مليار دوالر في نهاية سبتمبر  46.1إلى الناتج المحلي اإلجمالي ال زالت في حدود آمنة، حتى بعد أن وصل إلى 

 .%13، إذ كانت نسبته إلى الناتج بحدود 2115
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إلى سداد التزامات مصر مع السندات القطرية  2115ويرجع انخفاض قيمة الدين الخارجي بمصر خالل عام 

ودائع المستحقة لها خالل نفس العام، وبالتالي لم يكن انخفاض الدين يعود لرغبة الحكومة المصرية، وكذلك ال

وإال لو كان ذلك هذا هدًفا لنصراف اهتمام الحكومة إلى الدين المعضلة، وهو الدين المحلي، الذي نجد أن تصرف 

 7 – 5بوعًيا باقتراض يتراوح ما بين الحكومة تجاه هو تجاهل كل المخاطر المترتبة على زيادته، وتقوم اس

 مليارات دوالر.

إلى تحويل مديونية الشركات األجنبية  2115و 2114والبد من األخذ في االعتبار أن الحكومة عمدت خالل عامي 

للنفط إلى بنوك محلية وإقليمية، مما يعني أن ما تم هو مجرد تحويل للديون وليس سداًدا لها. كما اتجهت 

ًضا للحصول على قروض عبر الهيئات االقتصادية والشركات القابضة، وهو ما تم الهيئة العامة لقناة الحكومة اي

مليار دوالر، كما اقترضت الشركة القابضة للكهرباء نحو  1.5السويس والتي اقترضت عبر البنوك المحلية نحو 

ك تم عبر ترتيب حصول هذه الهيئات مليار دوالر، كل ذل 3.5مليون دوالر، والهيئة العامة للبترول نحو  351

 والشركة القابضة على قروض من خالل بنوك محلية وإقليمية.

، بال شك 2115ومن آفة البيانات االقتصادية الخاصة بالمؤسسات المصرية أنها تأتي متأخرة، فبيانات سبتمبر 

 . 2115من عام  مليار دوالر في الشهور الثالثة األخيرة 3.5لن تظهر ما تم من اقتراض حوالي 

ديسمبر من  31ومما يؤذن يتوسع الحكومة في الدين العام، ما نشر على موقع البنك المركزي المصري بتاريخ  

 مليار دوالر. 3.7إلى  2115/2116وصول العجز بميزان المدفوعات عن الربع األول من عام 

دة للتمويل بما فيها الوصول التفاق وقد صرح في نفس التاريخ وزير التخطيط بأن مصر تفكر في مصادر متعد

مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني الحصول على المزيد من القروض، ولكن مع أعباء اقتصادية واجتماعية 

 جديدة، يتحملها الفقراء ومحدودي الدخل. 

 

 رابعًا: زيادة المخاوف بشأن مستقبل االقتصاد المصري

حسب بيانات النشرة االقتصادية  – 2115ليار جنيه في شهر سبتمبر م 9قام البنك المركزي المصري بطباعة 

وذلك في ظل ارتفاع معدالت الديون الداخلية والخارجية، وكذلك تراجع  -2115للبنك المركزي عن شهر نوفمبر 

 هاحتياطيات النقد األجنبي، وهو ما يعني أن خلل السياسة االقتصادية ال يتقتصر على جانب من الجوانب، ولكن

 يضرب في أعماق كافة النشاط االقتصادي.
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وعادة ما تظهر العديد من عورات الحكومة االقتصادية في شهر يوليو من كل عام، حيث تنتهي الحسابات 

الختامية الخاصة بالموازنة، وتحتاج الحكومة لسداد بعض التزاماتها، وعلى ما يبدو أن الحكومة وجدت أن 

زت الحد المسموح به خالل هذه السنة، فلجأت إلى زيادة الكميات المطبوعة قروضها من الجهاز المصرفي تجاو

 من النقد، غير عابئة بما سيترتب على ذلك من مضار وخسائر اقتصادية.

، ولكنها سياسة متبعة، منذ سنوات، ويمكن رصد 2115وقيام الحكومة بطباعة النقود ليس قاصًرا على سبتمبر 

قالب االعسكري، من واقع بيانات البنك المركزي المصري، حيث تشير بينات النشرة ما تم طباعته خالل فترة االن

مليار  67بلغ  2115وحتى سبتمبر  2113االقتصادية لشهر سبتمبر أن ما تم طباعته خالل الفترة من يوليو 

 جنيه.

لخاص، ماذا يعني وقد ال يدرك صاحب الدخل المحدود أو أصحاب الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والقطاع ا

مليار جنيه في شهر، غير أنهم سيكتون بارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع معدالت التضخم، التي ستظهر  9طباعة 

 أشهر.  6أثاره نتيجة طباعة النقود بعد دورة مدتها 

 أشهر، والمفترض أن يكون في حدود 6ولكن سيدرجهم خطر آخر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، في أجل أقل من 

أشهر نظًرا لطبيعة الدورة التجارية التي تعتمد على االستيراد، ولكن الواقع المصري في ظل غياب رقابة  3

الحكومة على األسواق، وانشغال األجهزة الرقابية واألمنية بالنواحي السياسية، فسوف يستغل التجار هذه 

 لجنيه خالل أيام.األجواء، وسيكتوي الفقراء بنيران التضخم الناتج عن تراجع قيمة ا

ولكن من سيدرك حقيقة التصرفات السلبية للحكومة على الصعيد االقتصادي، هم أصحاب المدخرات بالبنوك، 

حيث سيتبين لهم أن ثرواتهم تنهار في ظل طباعة النقود، ومن جانب آخر ارتفاع معدالت التضخم بمعدالت 

 تفوق سعر الفائدة الذي يجنونه على مدخراتهم.

 لواردات المفتوحةفاتورة ا 

مليار  81بلغت  2114/2115أكد وزير المالية خالل األيام الماضية على أن فاتورة الواردات خالل العام المالي 

مليار دوالر عن العام السابق، وهو ما أكده مؤخًرا  21دوالر، شاملة الواردات السلعية والخدمية، وأنها تزيد بنحو 

 بريره النهيار احتياطي النقد األجنبي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.محافظ البنك المركزي، في سياق ت

، حيث كانت 2119/2111وبذلك نجد أن فاتورة الواردات تضاعفت بالضبط مقارنة بما كانت عليه في عام 

مليار دوالر.  وحتى المبررات التي تساق من قبل بعض االقتصاديين أو المسئولين  41الواردات المصرية بحدود 
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الحكوميين الرتفاع قيمة الواردات غير مقبولة، من كونها مستلزمات إنتاج، وعدد وآالت، فالخلل في هيكل 

الواردات ليس وليس التو واللحظة ولكنه معروف منذ عقود، وكان ينبغي أن يستدرك هذا األمر من خالل 

 استراتيجية لعالجه، ال أن يترك األمر على مصراعيه.

ادة فاتورة الواردات، وبخاصة في السلع الترفيهية والكمالية، بأنها من مستلزمات العمل وكثيًرا ما ُروج لزي

بقطاع السياحة، ولكن لألسف فالسياحة أصيبت في مقتل على مدار السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك لم 

 يتوقف أو يقل استيراد هذه السلع االستفزازية.

أن تسد جزًءا من فجوة الواردات، أبسطها التفريط في محصول فبال شك لدى مصر موارد اقتصادية يمكنها 

القطن، وتصدير اإلنتاج في شكل مواد خام، في حين أن المغازل المصرية للقطاعين العام والخاص، تتوقف 

عن العمل لعدم توفير األقطان، أو تعتمد على استيراده من الخارج، وهذا على سبيل المثال ال الحصر، فهناك 

مئات من السلع التي يمكن إنتاجها كسلعة وسيطة أو نهائية من خالل الموارد المحلية، ولكن  عشرات بل

أصحاب المصالح، وثقافة االستسهال يعتمدون على االستيراد وال يريدون أن يتعبوا أنفسهم في بناء االقتصاد 

 ية. المصري بشكل صحيح يمكنها من زيادة مساحة االعتماد على الذات في مشروع للتنم

 شماعة المساعدات 

من المعلوم في تجارب التنمية أن المساعدات والمنح ال يمكن أن تكون عماد مشروع للتنمية، ولكنها تأتي 

لتساعد في أوقات محددة، وبخاصة في لحظات البناء األولى، أو لحظات االنطالق، بينما توظف الموارد المحلية 

 بشكل رئيس لبناء نماذج التنمية الناجحة.

ولألسف فإن تصريحات المسئولين ومروجي االنقالب من االقتصاديين، كثيًرا ما هللوا للدعم من دول الخليج 

الداعمة لالنقالب، وصوروا للرأي العام أن هذا الدعم بدأ ليستمر، وأنه لن يقتصر على تلك المليارات في صورة 

 المباشرة من تلك الدول.الدعم النقدي أو النفطي، ولكن الغيث سيأتي عبر االستثمارات 

ولم يكلف هؤالء أنفسهم عناء قراءاة أداء دول الخليج تجاه مصر على مدار العقود الماضية في االستثمار، سواء 

من حيث قيمته أو نوعيته، فهي في الغالب استثمارات محدودة كنسبة من االستثمارات األجنبية بمصر، فضًلا 

قطاعات السياحة والعقارات، ومؤخًرا في الخدمات المالية، ومحاولة عن أنها في أنشطة ريعية في الغالب ب

 بعض الشركات السعودية واإلماراتية االستحواذ على سوق بعض السلع الغذائية بمصر.  
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وبعد أن ألمت أزمة انهيار أسعار النفط بدول الخليج، وقل الدعم المقدم من تلك الدول لمصر، بدأ المسئولون 

عن دور تراجع الدعم الخليجي في انخفاض احتياطي النقد األجنبي، أو استمرار الركود  المصريون يتحدثون

االقتصادي، أو استخدام تراجع هذا الدعم كتكأة لالقتراض من الخارج، بنسبة فائدة هي األعلى في األسواق 

بنسبة فائدة  2115العالمية، حيث اقترضت مصر عبر السندات التي طرحتها في السوق الدولية في يوليو 

 مليار دوالر. 1.5، لقرض بلغت قيمته 6.25%

فبدًلا من أن يقدم المسئولون المصريون كشف حساب للشعب عن الحجم الحقيقي من الدعم الخليجي، وكيف 

 تم التصرف فيه، تم التغاضي عن هذا، وبدأت الشكوى من توقفه أو تراجعه!

 المستقبل المنتظر 

تبني سيناريو أو احتماالت للتفاؤل بشأن االقتصاد المصري، وبخاصة في ظل  ال توجد بوادر يمكن من خاللها

 غياب آليات للمساءلة، أو اعتماد مبدأ الشفافية في عمل الحكومات بعد االنقالب العسكري.

وبخاصة أن السياسات المعلنة من قبل المسئولين الحكوميين، هي اتباع أجندة المؤسسات الدولية، والتعامل 

تصاد المصري على أنه في أوضاع طبيعية، وأنه قادر على المنافسة، في حين أن حقيقية األمر أن مع االق

 االقتصاد يمر بأسوأ مراحل األداء.

وبدًلا من أن تستفيد الحكومة من ثغرات وفرص في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتقليل الواردات، إعماًلا 

ي تعطي الحق في استخدام نظام الحصص لفترة زمنية معينة، إذا ما زاد التفاقية الوقاية من الواردات، والت

معدل االستيراد عن متوسط آخر ثالث سنوات. تفكر الحكومة في رفع معدالت الجمارك، وهي تعلم أن نظامها 

 الجمركي يعاني من فساد كبير، وتتضرر منه صناعات مثل المالبس الجاهرة والمنسوجات والدواء، عبر البضاعة

 المهربة والتي يتم استيرادها من الخارج وال يدفع عنها ضرائب. 

ثمة توقعات بشأن المؤشرات االقتصادية الكلية لمصر، تنبأ بأن القادم أسوأ، وستكون له تبعاته السلبية على 

 زيادة معدالت الفقر والبطالة والتضخم، وباقي المؤشرات االقتصادية األخرى.
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 خامسًا: تقنين الفساد 

مداإلنقالب العسكري منذ قيامه على إصدار العديد من التشريعات االقتصادية التي تقنن للفساد وتهدر ع

من الرئيس اإلنقالبي عدلي منصور   2113ثروات البالد، وفي مقدمتها القرار بقانون الذي صدر في نوفمبر 

لحاالت العاجلة، وهو ما ساهم بالسماح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات ألي شركة في ا

بصورة ملحوظة في عسكرة االقتصاد واستيالء العسكر على جل المشروعات ومزاحمة القطاع الخاص وتصفية 

 العديد من الشركات.

قراًرا بقانون آخر لتقنين الفساد وذلك  بحظر الطعن من طرف ثالث   2114كما أصدر عدلي منصور في إبريل  

ها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة على العقود التي تبرم

 بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو تخصيص العقارات أو أعمال المقاوالت أو غير ذلك.

كما قام اإلنقالبي عبد الفتاح السيسي بعد توليه الرئاسة بإصدار مئات القرارات الجمهورية بقوانين، ومنها 

م )قبل انعقاد المؤتمر االقتصادي بيوم واحد( قام 12/3/2114العديد من القوانين االقتصادية، ففي 

، وقانون الضريبة على الدخل الصادر 1997لسنة  8بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

، 1991لسنة  11بالقانون رقم ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر 2115لسنة  91بالقانون رقم 

وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 متخذا من االستثمار األجنبي غاية ال هدفا والتفريط في الموارد منهجا.1981لسنة  159

ألراضى والعقارات بل وبالمجان أيضا، وسمحت حيث منحت تلك التعديالت لغير المصريين الحق فى تملك ا 

للمستثمر األجنبي بالدخول والخروج دون قيود بصورة قد تضيع معها حقوق األطراف المرتبطة به وفي 

مقدمتها القوى العاملة، وأقرت انتفاء المساءلة الجنائية للمستثمرين وتابعيهم، وسمحت لمجلس الوزراء 

تخدام للعمالة تتضمن الحصول على الطاقة بأسعار مخفضة وتحميل الدولة بمنح مميزات للشركات كثيفة االس

جزءا من تكاليف تدريب العاملين وتكاليف حصة العامل ورب العمل فى التأمينات لمدة محددة. كما نصت على 

 تخفيض ضرائب المبيعات على اآلالت والمعدات وإعادتها للمستثمرين مع تقديم أول إقرار ضريبي. 

بمقتضاه  أصدر السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 2114يوليو  وفي أول

على األرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة، ومع ضغوط مافيا رجال  %11تم فرض ضريبة بنسبة 
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ين مع استمرار ضريبة األعمال تراجع السيسي عن قراره وقام بتأجيل ضريبة االرباح الرأسمالية لمدة عام

 التوزيعات النقدية.

أصدر السيسي قرارا بقانون يحدد الحد األقصي ألجور العاملين بالحكومة والقطاع  -أيضا– 2114وفي يوليو

جنيه، وقد فرغ القانون  1211ضعفا من الحد األدنى البالغ  35ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل  42العام بمبلغ  

القضاء والشرطة والبنوك من الحد األقصى وفي الوقت نفسه بات الحد األدنى لألجور  من مضمونه بعد استثناء

 نسيا منسيا.

، الذي حصر دور الدولة في  2115لسنة   87أصدر السيسي قرارا بقانون تنظيم الكهرباء رقم  2115وفي يوليو 

رفق الكهرباء، تكون لها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كهيئة عامة مستقلة عن أطراف م

لشخصية االعتبارية. وأشار القانون إلى أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق 

بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقال وتوزيعا واستهالكا، وإلى جذب وتشجيع االستثمار في هذا المجال في إطار 

 المنافسة الحرة المشروعة.

د الدولة عن اإلدارة المباشرة لقطاع الكهرباء ، وفتح الباب على مصراعيه لخصخصته، ومن وهذا يعني رفع ي 

ثم مزيد من بيع المواطنين للمستثمرين.  وفي هذا اإلطار أيضا وتأكيدا لتلك السياسة اإلنقالبية أصدر 

ية واستخدام ، بإنشاء هيئة تنم1986لسنة  112السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

من إنشاء  –بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  –الطاقة الجديدة والُمتجددة بهدف تمكين الهيئة 

شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة فى مشروعات مشتركة 

 لتشجيع إنتاج وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة .

نحو مزيد من عسكرة االقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص التي باتت عنوان المرحلة بامتياز  أصدر السيسي في و

قرارا بقانون ُيجيز لوزارتي الدفاع والداخلية واألجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس  2115شهر يوليو 

لجيش والشرطة عن مهامهما الرئيسة من دفاع شركات حراسة المنشآت ونقل األموال. وهو األمر الذي يخرج ا

وأمن إلى عالم القطاع الخاص وتقديم تلك الخدمات بهدف الربحية وهو ماينذر بتحويل الجيش والشرطة إلى 

 وحدات من المرتزقة تحت اسم شركات الحراسة الخاصة.

لطة تأسيس شركات أصدر السيسي قرارا بقانون بالسماح لهيئة قناة السويس س -أيضا– 2115وفي يوليو

مساهمة، بمفردها ويسري على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات 
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يتعارض مع طبيعتها، ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار ال ذات المسؤولية المحدودة وذلك بما 

رة هيئة قناة السويس دون التقييد بأحكام اللوائح المالية واإلدارية العاملين بها بعد موافقة مجلس إدا

قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وذلك دون اإلخالل بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات، ويجوز 

وبذلك فتح هذا القانون الباب لبيع  .تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء

 من خالل تداول أسهم تلك الشركات وشراء األجانب لها.منطقة القناة لألجانب 

بل وصل األمر إلى السماح للقوات المسلحة بتأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال 

الوطني أو األجنبي، وهو األمر الذي يخرج القوات المسلحة عن دورها في حماية الحدود ويطرد ما تبقي من 

قرارا بقانون رقم  2115يحل محل قطاع األعمال العام. حيث أصدر السيسي في ديسمبر القطاع الخاص بل و

، بأن يتولى جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم 2115لسنة  446

له في سبيل إخالؤها، والقيام بجميع الخدمات واألنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، و

 ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو األجنبي.

وإذا كان طنطاوي إبان رئاسته للمجلس العسكري حرص على حماية فساد العسكر من خالل تعديل قانون 

رين وحدهم الحق في التحقيق في ، بإضافة ماّدة تعطيا لنيابة والقضاة العسك2111القضاء العسكري في مايو 

الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعدالضابط وتحوله للحياة المدنية فإن 

م 2115في أغسطس  2115لسنة  97السيسي فتح الباب علي مصراعيه للفساد من خالل القرار بقانون رقم 

أن الكسب غيرالمشروع والذي أتاح التصالح مع فى ش 1975لسنة  62بتعديل بعضاحكام القانون رقم 

الفاسدين بردما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها فى مرحلة التحقيق، مع إنقضاء 

 .الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع

ذلك بل امتدت القرارات بقوانين لزيادة ولم تقتصر االمتيازات ألعمدة اإلنقالب الجيش والشرطة والقضاء على 

م قرار بقانون 2114مرتباتهم ومعاشاتهم ، بل واإلعفاء الضريبي حيث أصدر السيسي في شهر أغسطس 

بتعديل قانون الضريبة العقارية بمقتضاها أعفي من الضريبة أندية وفنادق القوات المسلحة ودور األسلحة 

ات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفي

الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع باالتفاق مع الوزير المختص، واستثناها من الخضوع ألعمال 

لجان الحصر والتقدير باسم مقتضيات شؤون الدفاع ومتطلبات األمن القومي رغم اعتراض قسم التشريع 
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لسنة  68الدولة على ذلك.  وبمقتضي ذلك أصدر صدقي صبحي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القراررقم  بمجلس

 18فندقا، و 29ناديا، و 52منشأة للجيش من الضريبةالعقارية منها: 574م بإعفاء 2115يونيه  3، في 2115

السوبر ماركت والمجازر اآللية،  دور سينما ومسارح، وعدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع 8مصيفا، و

 وكذلك العمارات والشقق والفيالت.

كما تم استثناء سبع هيئات تابعة للقوات المسلحة والشرطة رغم نشاطها المدني والربحي من االلتزام بقانون 

من فوائضها  %25م الذي يفرض عليها توريد نسبة 2115ربط الموازنة الذى أصدره السيسي في مطلع يوليو 

باستثناء : جهاز الخدمات  2115لُمرحلة لصالح الموازنةالعامة، حيث صدر قرار رئيس الوزراء في األول من أكتوبرا

العامة بوزارة الدفاع، وصندوق مشروعات األراضي بوزارة الداخلية، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز 

مسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، مشروعات الخدمات الوطنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات ال

 وجهاز الصناعات والخدمات البحرية.
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 العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري

 الجزء الثاني

 تقديم:

، العديد من الممارسات والسياسات 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

ها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا االقتصاد ولكن على مستقبله، الخاطئة، التي كان ل

 وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات:

 

 أواًل: انهيار السياحة:

 صري،مال السياحي قطاع حقيقة يعكس المأثور القول هذا السفن، تشتهي ال بما الرياح تأتي الحكماء قال  قديما

 من إجمالي الناتج المحلي. %11 بنحو المساهمة ذلك في بما لالقتصاد مهمة أدورا يلعب الذي

، قال وزير السياحة المصري السابق خالد رامي إن بالده تستهدف زيادة إيرادات 2115ففي أبريل/نيسان 

مليار دوالر خالل عام  9.5إلى نحو ، و 2114مليار دوالر في  7.3، مقابل 2121مليار دوالر في عام  26السياحة إلى 

2115. 

مليونا في  97من  2121مليون ليلة في  261وأضاف رامي أن مصر تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 

 .2121مليون سائح بحلول  21دوالرا، وجذب نحو  77دوالر من  111ورفع زيادة إنفاق السائح في اليوم إلى  2114

، قال وزير السياحة المصري الحالي هشام زعزوع إن قطاع السياحة في بالده 2115ول وفي نهاية سبتمبر/ أيل

مليار  7.5وتحقيق إيرادات بين  2115ماليين سائح بنهاية عام  11يتطلع للتعافي ويسعى لجذب ما يصل إلى 

 مليارات دوالر. 8و 

 6.6، بلغ  2115وأغسطس/ آب  –وكشف زعزوع أن عدد السائحين لمصر في الفترة بين يناير/ كانون ثان 

 4.592وبلغت اإليرادات  % 4.9، بزيادة 2114مليون سائح خالل نفس الفترة من العام  6.3مليون سائح مقابل 

 مليار دوالر. 4.519مليار دوالر مقارنة مع 
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مليارات في  11و 9وبين  2115مليارات دوالر بنهاية  8و  7.5وتوقع الوزير المصري أن تحقق بالده إيرادات بين 

 .%11مع زيادة النمو في عدد السائحين ألكثر من  2116

هكذا كانت تبدو تطلعات المسؤولين المصريين بشأن قطاع السياحة الذي يمثل أحد مصادر النقد االجنبي 

 عارتفا بسبب تحملها عن تعجز ربما تداعيات، من بعده ما له مهم موعد على كانت مصر ولكن للبالد،  الوافدة

 .الدوالرية الموارد ندرة بأزمة مصر فيه تمر وقت في الفاتورة ةقيم

، استفاقت السلطة الحاكمة في مصر على نبأ إسقاط طائرة 2115اكتوبر/ تشرين األول  31وفي صباح يوم 

فوق سيناء ، ومصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على  9268"متروجيت" الروسية في رحلتها رقم 

 شخصًا. 224وعددهم متنها، 

واعتبر مركز كارنيجي األمريكي حادث إسقاط الطائرة الروسية، ضربة جديدة للمسؤولين المصريين الذين 

 يحاولون إقناع العالم بأن مصر تنعم باألمان وتؤّمن مناخًا مؤاتيًا لألعمال والسياحة على السواء.

 قاضية ضربة  فقد تلّقى القطاع السياحي المصري ولكون السياح الروس يشكلون ثلث السياح الوافدين لمصر، 

مة الروسية حظرًا شاماًل على جميع الرحالت بين روسيا ومصر في أعقاب تحّطم الطائرة، الحكو فرضت بعدما

 الرئيس ضد الجيش قاده الذي العسكري االنقالب رغم دفء العالقات بشكل الفت للنظر بين البلدين، بعد 

 .2113 تموز/ يوليو نم الثالث في مرسي محمد

وتوقع مركز كارنيجي حدوث مزيد من التراجع في عائدات مصر مع تهاوي القطاع السياحي في أعقاب كارثة 

الطائرة الروسية، وأن يجري تخفيض توقعات زعزوع بشأن تحقيق إيرادات تصل إلى عشرة مليارات دوالر من 

 .2116القطاع السياحي في العام 

زير السياحة هشام و سارع  المصرية، سيناء فوق الروسية الطائرة إسقاط  ما من كارثةيو 11وبعد مرور نحو 

 وروسيا بريطانيا قرار بسبب شهريا( دوالر مليون 281) جنيه مليار 2.2 ستخسر بالده أن اإلعالن إلى زعزوع 

 .إليها الجوية الرحالت تعليق

 بعد أربعة أيام من سقوط الطائرة الروسية .وعلقت بريطانيا الرحالت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية 

وقال زعزوع إن السياح الروس والبريطانيين يشكلون ثلثي حركة السياحة في شرم الشيخ بينما يمثل الروس 

 وحدهم نصف السياح في مدينة الغردقة، على البحر األحمر.
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ماليين دوالر للترويج للسياحة  5وفي ظل كآبة المشهد السياحي، كشف زعزوع أنه يعتزم إطالق حملة بقيمة 

المصرية في بريطانيا وروسيا، ومع ذلك، تستبعد روسيا إلغاء قرارها بتعليق الرحالت السياحية إلى مصر 

 قريبا، مؤكدين األمر قد يستغرق شهورا على األقل.

العالمية  وفي ظل ارتفاع معدالت التضخم ، قال زعزوع إن الحكومة ستسعى إلى تعويض خسارتها من السياحة

من خالل تشجيع السياحة الداخلية والخليجية وتسهيل حصول السياح القادمين من شمال أفريقيا على 

 تأشيرات الدخول.

ورغم فداحة الخسائر التي أصيب بها قطاع السياحة المصري بعد حادث الطائرة الروسية، إال أن األمر ليس 

 جديدا بالنسبة إلى مصر.

جرى تفجير حافلة سياحية في سيناء، ما أسفر عن مقتل سائَحين من كوريا  ،2114ففي فبراير/ شباط 

، لقي ثمانية سياح مكسيكيين مصرعهم عندما أطلق الجيش المصري 2115الجنوبية، وفي سبتمبر/ أيلول 

 النار عن طريق الخطأ على موكبهم السياحي ظنًا منه أنه يقّل مقاتلين.

جهات سياحية معروفة بمصر على غرار شرم الشيخ واألقصر، هجمات وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت و

 المصري العام النائب اغتيال منها  2115عدة، كما أن سلسلة الهجمات التي وقعت في القاهرة خالل العام 

 .األمنية للقوى تحّديًا شّكلت  حزيران/ يونيو في بركات هشام

 واحتياطي التوظيف في كبير بشكل التأثير إلى فيه جعالترا يؤدي لمصر، السياحة قطاع أهمية ضوء  وفي

 نبية، نظرًا إلى المساهمة الكبيرة التي تقّدمها السياحة في هذين المجالين.األج العمالت

عّمال في مصر يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع السياحي، وبما أن نسبة  8فواحد من أصل 

في العاَمين األخيرين، فمن شأن خسارة الوظائف المرتبطة بالقطاع  % 13البطالة في مصر تتراوح عند حدود 

 السياحي أن تسّدد ضربة قوية للحكومة التي تعطي األولوية لمعالجة مشكلة البطالة.

وفي السابع من كانون األول/ديسمبر الجاري، استفاقت السلطات المصرية على ورطة أكبر عندما أعلنت شركة 

 نها ستطلب تعويضات من مصر.الطيران الروسية أ

ولكون األرقام ال تتجمل وال تكذب، فقد أظهرت البيانات الرسمية أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام 

مليار دوالر، ثم تدهورت  9.8هي األفضل لقطاع السياحة خالل سنوات حيث بلغت اإليرادات  2112/2113المالي 

، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، 2114-2113ر في السنة المالية مليارات دوال 5.1بمعّدل النصف إلى 
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مليار دوالر خالل العام المالي االول لقائد االنقالب عبد الفتاح  7.4وهي أول سنة مالية بعد االنقالب العسكري، و

 السيسي.

 74 مقابل 2115 عام خالل للسائح اليوم في دوالراً  81 إلى السياحي اإلنفاق يصل وبينما كانت تسعى مصر أن 

مرات ليصل  3المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه أمام الدوالر نحو  البنك سياسة أدى ،2114 عام في دوالرا

 إنفاق انخفاض الذي االمر نفسه، العام مطلع في جنيه 7.14 نحو مقابل الماضي العام بنهاية جنيه  7.83إلى 

 .بالدوالر األجانب

رج بحثًا عن أسواق جديدة، وإلى الداخل من أجل صقل الطاقات السياحية المصرية، من وعبر النظر إلى الخا

 شأن الحكومة أن تلّبي أولويتين اقتصاديتين رئيستين: الوظائف والعمالت األجنبية.

وفي الوقت نفسه، يشّكل بسط األمن في البالد والعمل من أجل درء األعمال اإلرهابية عامَلين أساسيَّين 

 ة من التقلبات الحادة التي شهدها القطاع السياحي المصريللوقاي

 

 ثانيًا: التمويل الخارجي ورهانات العسكر الخاسرة:

تراجع الوضع التنموي بمصر له شواهد كثيرة، وبخاصة خالل السنوات األربع الماضية، فحسب تصريح وزير 

حلي اإلجمالي خالل السنوات األربع التخطيط المصري، أشرف العربي، فإن متوسط معدل النمو بالناتج الم

 . %2.5بينما متوسط معدل الزيادة السكانية بلغ  %2الماضية بلع 

والمفترض في وضع تنموي سليم أن يبلغ معدل النمو ثالثة أضعاف معدل الزيادة السكانية، أما أن يزيد معدل 

 تعكس مأزق التنمية في مصر.الزيادة السكانية عن معدل النمو، فهذه هي المعادلة المقلوبة، والتي 

يناير كانت على خير حال، ففي ضوء العالقة السابقة  25وليست معنى ذلك أن التنمية في مصر قبل ثورة 

أضعاف معدل الزيادة  3بين معدل نمو الناتج المحلي ومعدل الزيادة السكانية، نجد أن معدل النمو بلغ نحو 

اتج كان يوزع بطريق تفتقد للعدالة، مما أدى إلى سوء توزع الثروة، السكانية، ولكن تكملة الصورة، أن هذا الن

من ناحية، ومن ناحية أخرى كرس لتهميش شريح كبيرة من المجتمع المصري، وتراكمت أعداد العاطلين، 

 وكذلك أعداد الفقراء.
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من النمو االقتصادي، يناير على الرغم من تحقيق معدالت عالية  25ومما أدى إلى تشوه نتائج التنمية قبل ثورة 

أن هذا النمو كان يتركز في قطاعات ريعية وغير انتاجية، مما أفقده القدرة على خلق وظائف تناسب الراغبين 

 في الحصول على فرص العمل، وبخاصة الداخلين الجدد لسوق العمل من الشباب.

تحل من خالل االعتماد على ويالحظ أن السياسة التنموية في مصر منذ عقود ترى أن أزمة التمويل بمصر 

 الخارج، عبر االستثمار األجنبي أو الدين.

وظلت هذه السياسة قائمة إلى اآلن، وهو ما نلمسه بوضوح منذ الترويح لمؤتمر "مستقبل مصر" الذي عقد في 

من  2118مليار دوالر حتى عام  61، وقد نشرت مجلة األيكونوميست منذ شهور أن مصر تحتاج إلى 2115مارس 

مليار دوالر  21، وهو ما يعني أن مصر بحاجة إلى تدفقات تمويلية من الخارج بنحو %5أجل أن تحقق معدل نمو 

 سنوًيا في المتوسط، وهو بال شك تحد كبير بالنسبة لمصر في ظل ظروفها الحالية.

ر، ولكن جنبي المباشوال يتوقف طموح الحكومة المصرية في تدبير التمويل الالزم للتنمية من خالل االستثمار األ

تتجه كذلك لالستدانة من الخارج، تحت زعم أن الدين الخارجي لمصر الزال في معدالت مقبولة، وأن معدل 

الفائدة على االقتراض من الخارج أقل من االقتراض من الداخل، وتبذل حكومة شريف إسماعيل جهود كبيرة 

مليار دوالر مع كل من البنك الدولي  4.5روض بنحو من أجل االقتراض الخارجي، حيث وقعت على اتفاقيات ق

 وبنك التنمية االفريقي.

وحسب هذه التوجهات التي ذكرناها للحكومة المصرية تجاه تمويل التنمية، فإن هناك مجموعة من المخاطر 

 ترتبط بهذا التوجه، نشير إلى بعضها فيما يلي:

 اتساع خيارات المستثمرين األجانب 

لمستثمر األجنبي سيكون أمامه خيار وحيد وهو االستثمار بمصر، أو في أفضل األوضاع أن ال تضمن مصر أن ا

مصر تحتل مكانة متقدمة تنافسًيا بين بلدان المنطقة والعالم في مجال االستثمارات األجنبية، فاألوضاع 

تبر وحتى مصر نفسها تع الحالية للمنطقة تجعلها طاردة لالستثمارات، نظًرا لغياب االستقرار السياسي واألمني،

 ضمن تلك الدول التي تفتقد لالستقرار السياسي واألمني.

وبالتالي سيكون خيار المستثمر األجنبي اختيار بلدان أخرى تتمتع بمزايا أفضل في مجال االستثمار، فالبلدان 

بل وبخاصة من ق األفريقية أصبحت مقصًدا لالستثمارات األجنبية بشكل كبير، على مدار السنوات الماضية، 

الدول الصاعدة مثل الصين وتركيا، مما أفقد مصر ميزة أنها عضو في اتفاقيات اقليمية يستفيد منها 



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  24   يناير 1026  

 

المستثمر الذي يقصد مصر ليحصل على اعفاءات ضريبية وجمركية، فهذه الدول األفريقية أصبحت سوًقا 

 مفتوًحا لالستثمار وليس للبضائع فقط.

 اختالف التوجهات 

له في مسألة االعتماد على الخارج في تمويل التنمية، أن أهداف المستثمر األجنبي تختلف عن  مما يؤسف

أهداف البلد المضيف، فالمستثمر األجنبي عينه على الربح بالدرجة األولى، وبالتالي ال يعنيه االستثمار في 

شروعات الريعية أو سريعة مشروعات تحتاجها التنمية بمصر، أو تمثل أولية نوعية وزمنية، فقد يتجه للم

الربح، كما حدث من قبل االستثمارات الخليجية على مدار السنوات الماضية، حيث أتت في مجاالت العقارات 

 والمشروعات السياحية، ومجال خدمات االتصاالت والمصارف.

ذلك لبطالة، وكبينما االحتياج الشديد اآلن لمصر، التوجه لمشروعات كثيفة استخدام العمل المتصاص فائض ا

ضخ أموال خارجية في مجال االستثمار بقطاعات الصناعة والزراعة، وبخاصة تلك التي تعتمد على تحقيق 

قيمة مضافة عالية، وتستهدف سياسة اإلحالل محل الواردات في السلع والخدمات، حتى يمكن ردم فجوة 

 ا.مليار دوالر سنوًي 21الموارد في هذا المضمار، والتي تقدر بنحو 

وبالنظر إلى تجارب مصر في مختلف مشاركتها بالمؤتمرات الدولية واالقليمية أنها تقدم قائمة طويلة من أفكار 

 المشروعات، دون ترتيب أوليات احتياجاتها.

إن التفكير في استقدام التمويل للتنمية من الخارج عبر االستثمار األجنبي المباشر يستجلب المخاطر السابقة، 

ن التجارب التنموية في العديد من النماذج الناجحة، في دول جنوب شرق آسيا، تفيد بأن النجاح فضًلا عن أ

 تحقق عبر المدخرات المحلية، والتي ال يفكر فيها المخطط المصري لألسف، بالشكل المناسب.

في تمويل  إن االستثمارات األجنبية في تجارب الدول األىسيوية، أتت لتساعد بعد نجاح المدخرات المحلية

االستثمارات، وقبل المساعدة أتت االستثمارات األجنبية لتحصد ثمار تجارب ناجحة، ولتحصل على عوائد 

 استثمارية تتسم باالستدامة والمعدالت العالية من الربح مقارنة ببلدانها األصلية.

 التورط في الدين الخارجي 

أن الشق المكمل لهذه المعادلة أن الدين المحلي تجاوز كل وإذا كان الدين الخارجي المصري في حدوده اآلمنة، إلى 

 الخطوط الحمراء، وأصبح أحد التحديات التي تؤرق صانع السياسة االقتصادية والتنموية في مصر.



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  25   يناير 1026  

 

ومع ذلك فإن االتجاه للتمويل من الخارج في الحالة المصرية يتضح منه أنه من أجل سد الفجوة التمويلية 

 جز الموازنة، أو الحفاظ على معدالت آمنة من احتياطيات النقد األجنبي.المتمثلة في تمويل ع

إن أوضاع مصر االئتمانية ستفرض عليها أسعار فائدة عالية، وهذه قواعد سوق االئتمان الدولية، ومما يثير 

 في الكثير من المخاوف، أن التمويل المتاح بالسوق عادة ما يكون صالح لألجلين القصير والمتوسط األجل

أحسن األحوال، بينما تمويل التنمية يتطلب تمويًلا طويل األجل، وهو ما ال يتوفر إال عبر المؤسسات المالية 

 الدولية أو االتفاقيات الثنائية بين الدول.

وأًيا كانت وجهة التمويل عبر االستدانة من الخارج، فهي ليست منًحا أو هبات، وإنما له تكلفة تؤثر في النهاية 

 داء الموازنة العامة، وباقي أداء االقتصاد القومي.على أ

 البديل المهجور 

الزالت مصر تفكر في إطار بعيد عن االستفادة من التمويل المحلي، فقبل التفكير في التمويل، البد من إعادة 

ريليون تالنظر في أولويات التنمية، ثم تشجيع التمويل المحلي، وبخاصة غير الرسمي، الذي يقدره البعض بنحو 

من حجم الودائع المتاحة بالجهاز  %85جنيه مصر، وهو األمر الذي يجعل هذا التمويل يبلغ نسبة تقترب من 

 المصرفي المصري.

وال يحرك هذه األموال إال أن تعطي نفس المزايا السخطية التي تقدم بها مصر عروضها لالستتثمار األجنبي، كما 

تسويق مشروعاتها التنموية، وبخاصة في مجاالت البنية األساسية  أن مصر فشلت خالل الفترة الماضية في

( أو الصكوك اإلسالمية، بينما تجربة الدول اآلسيوية أو تركيا تفيد أنها استفادت بشكل B.O.Tمن خالل آلية ) 

 كبير من هاتين اآلليتين. 

 

 ثالثًا: انهيار الجنيه المصرى فى عهد االنقالب

اليوجد فى مصر منهج علمى لتحليل اى مشكلة اقتصادية نعانى منها فى مصر،  اصبح من نافلة القول انه

ورغم ان هناك العديد من االمراض والمشكالت التى يسهل على المختصين تشخيصها ووضع العالج المناسب 

ك لها، حتى نستطيع الخروج من االزمات التى يعانى منها االقتصاد المصرى اال انه يبدو من الواضح ان هنا

تعمد لترك المشاكل تتفاقم حتى تتأزم وتصبح من الصعوبة حلها بعد انتشار المرض فى كافة انحاء الجسم 

 االقتصادى كله، ويعجز االطباء عن وصف اى دواء لما له من اثار جانبية على االقتصاد.
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عد ان كان يقابل عاما، فالجنية المصرى ب 71وليس ادل على ذلك من تدهور قيمة الجنية المصرى على مدار  

جنيهات فى سوق الصرف  8وبداية الحكم العسكرى لمصر فقد اصبح الدوالر يقارب  1952دوالرات قبل ثورة  4

الرسمية ومنذ االنقالب العسكرى على اول تجربة ديمقراطية فى مصر وخالل العامين ونصف اخذت قيمة 

 ت.الجنية المصرى فى التدهور نتيجة تفاقم االزمات تلو االزما

خالل فترة االنقالب وهو ما أثر سلبيا على  ٪ 31تراجع قيمة صرف الجنية باكثر من  2115فقد شهد عام  

القدرة الشرائية للمصريين، وأدى لتزايد الضغوط التضخمية بما يرفع أسعار المواد الغذائية وكافة تكاليف 

 المعيشة، وهروب المستثمرين.

ووصل سعر الدوالر في السوق  2115منذ مطلع عام  %11رسمي بنسبة و قد انخفض الجنيه في سوق الصرف ال 

 جنيهات في بداية العام المنصرم 7.11جنيهات مقابل  8.61السوداء في الفترة األخيرة إلى نحو 

وقد كان من مسببات هذا االنخفاض فى سعر الجنيه عوامل داخلية مرتبطة بعجز الحكومة عن الوفاء باى 

ا ومنها ماهو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزى واستمرار عجز الموازنة العامة وعد قطعته على نفسه

 للدولة الى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسا في ارتفاع النفقات وتراجع اإليرادات. 

والعامل الثانى والذى ادى الى مزيد من تدهور الجنيه فكان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع 

الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب االجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسد الديون 

التى عليها للشركات االجنبية العاملة فى مصر وذلك عن طريق االقتراض من البنوك لسداد المتأخرات للشركات 

مؤخرا فى ابريل  2114ر فى ديسمبرعام مليار دوال 3 االجنبية، وكانت مجموعة من البنوك قد اقرضت الهيئة 

 من العام المنصرم.

اما العامل الثالث وهو الذى ارتبط بمزيد من الواردات االستهالكية من سلع كمالية وترفية واقل ماتوصف بانها 

مليار دوالر  2.6، أن مصر استوردت سكر خام 2114استفزازية فقد كشفت احصاءات الواردات السلعية لعام 

مليون  153مليار دوالر وطعاما للقطط والكالب بقيمة  1.7مليون دوالر و استيراد ذرة ب  411دت تفاح ب واستور

مليون دوالر، وياميش رمضان  78مليون دوالر، وجمبرى جامبو كافيار بقيمة  55دوالر، و لعب أطفال بقيمة 

مليون دوالر، وشيكوالتة بقيمة  95 ماليين دوالر، ولحوم طاووس وغزالن ونعام وما فى حكمها بنحو 114بنحو 

مليون  611مليون دوالر، وسيارات للسباق، وسيارات لمالعب الجولف، والباجى بيتش، وما فى حكمها بنحو  57

 مليون دوالر. 611دوالر، اضافة الستيراد ألعاب نارية ومفرقعات )شماريخ وما فى حكمها( بنحو 
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االقساط للديون المستحقة على مصر وهذا البند مرشح للتزايد نظرا العامل الرابع والذى ارتبط بمزيد من دفع 

 مليار دوالر. 46.2لتزايد حجم الدين الخارجى ليبلغ 

العامل الخامس فاصبح متمثال فى تالعب كل من المستوردين والمصدرين فى مستندات االستيراد حتى 

توردين والمصدرين بالدوالر وذلك نتيجة يستيطع تهريب الدوالرات خارج البالد وفتح حسابات خارجية للمس

عوامل عديدة اهمها الخوف من سلطات االنقالب من مصادرة اموالهم خاصة الدوالرية مثلما فعلت سلطات 

االنقالب العسكرى باموال وجمعيات ومدارس االخوان المسلمين، او اتهام رجل األعمال حسن مالك بانه 

لة عجز البنوك عن توفير الدوالر فبامكانهم تمويل استيرادهم من المتسبب فى ارتفاع الدوالر، او فى حا

حساباتهم من الخارج، فضال عن تحقق مكاسب راسمالية نتيجة حيازة الدوالر والمضاربة عليه فى السوق 

 السوداء.

مى لرسأما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النطام المصرفى فالفارق الكبير بين السعر ا

وسعر السوق السوداء يغرى الجميع بالطلب على الدوالر حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث 

قرشا لكل دوالر واحد على االقل مما يجعل من االفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف  71بلغت 

امل عنصرا اشد خطورة وهو تواطؤ عوائدهم بالدوالر من هذه السوق بدال من اللجوء للبنوك وارتبط بهذا الع

كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويالت المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول 

 الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة او مايطلق عليه السوق الموازية.

كيانات االقتصادية والذى ادى الى الذعر من السيطرة اذا لعب االنقالب دورا مهًما فى اثارة الخوف لدى كافة ال 

 على النقد االجنبى مما دفعهم الى التحوط والحذر واالحتفاظ بثرواتهم خارج البالد اما العامل.

السابع فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير اإلحصائيات إلى تزايد حجم اإلنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى 

صرفت مصر حوالى مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز مرة أخرى ليصل إلى   92-91الصدمة، ففي عام 

، نظرًا لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءًا علي سلسلة البيانات من اإلنفاق 1996مليارًا عام 41

ات العشر الماضية، حيث علي شراء المخدرات في سوق اإلتجار أمكن تقدير اإلنفاق علي المخدرات خالل السنو

مليار جنيه على االقل وفق تقديرات متوازنة من  61ب  2114قدر حجم اإلنفاق على شراء المخدرات عام 

 المختصين.
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والحقيقة ان الطلب على المخدرات يتم فى اغلبه بالدوالر االمريكى، ومن هنا فان الطلب على الدوالر لتغطية 

يار دوالر سنويا على اقل تقدير وهو مايؤدى حتما الى رفع سعر الدوالر مل 8الطلب على المخدرات اليقل عن 

 وتهاوى الجنية المصرى.

وهل االمن المصرى اليستطيع القضاء على تجارة المخدرات التى تترك عن عمد الغراق الشعب المصرى فى 

لى حساب الجوانب مشاكل الحد لها؟ فاألمن انصرف فقط بعد االنقالب العسكري لتحقيق األمن السياسي ع

األخرى، وبخاصة ما يتعلق بالجرائم الجنائية. بل قد يلجأ األمن إلى المجرمين الجنائيين للقضاء على معارضي 

 االنقالب.

ونتيجة لكل هذه العوامل فقد فشلت حكومة االنقالب في السيطرة على أزمة الدوالر وكبح جماح كبار التجار 

تجهت إلى جهات خارجية سواء باالتفاق مع السعودية لتوفير البترول، أو المضاربين ووقف السوق السوداء، وا

 الترتيب لطلب من صندوق النقد الدولى قرض إليجاد حلول للسيطرة على سوق الصرف.

وال يبدو فى االفق اى حل لالزمة نتيجة السياسات الراهنة والتى تدفع الى الخوف من المستقبل من سياسات 

غاشم الذى يبغى السيطرة على كافة الموارد االقتصادية دون دراسة او تخطيط، ولعل االنقالب العسكرى ال

 انهيار الجنيه يكون ذكرى وعبرة الولى االبصار حتى يمكن ادراك ما يمكن ادراكه من بقايا االقتصاد المصرى.

 

 رابعًا: األزمات المعيشية تحاصر المصريين في عهد االنقالب

ذه العبارة الشهيرة أطلق السيسي قائد االنقالب العسكري، وعوده للشعب "وبكرة تشوفوا مصر".. به

باالستقرار وتحقيق الرفاهية االقتصادية، وظن المصريون أن وطنهم سيشهد نهاية عصر األزمات المعيشية، 

 بالرئيس المنتخب محمد مرسي. 2113يوليو عام  3وال سيما عندما أطاح الجيش يوم 

حيث تفاقمت العديد من األزمات المعيشية والتي تنوعت ما بين نقص الخدمات ولكن ما حدث هو العكس 

وتدني األجور وزيادة البطالة وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، بعدما اتجهت الحكومة إلى تقليص دعم 

يلي  الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة المتفاقم، باإلضافة إلى تالل أخرى من المشاكل، وفيما

  نستعرض أبرز األزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري في ظل حكم االنقالب العسكري.

أسعار الوقود تشتعل: تطل علينا أزمات وقود من آن إلى آخر حيث قام النظام الحالي برفع أسعار  .1

المنزلي أكثر من مرة،  ، كما رفعت أسعار الغاز%78الوقود أكثر من مرة وكان آخرها زيادة بنسبة وصلت إلى 
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جنيه( في موازنة  7.83مليار جنيه )الدوالر =  134بعدما قلصت دعم الوقود خالل السنوات الثالثة األخيرة من 

مليار جنيه العام المالي الجاري،  61مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، ثم إلى  111.3العام قبل الماضي إلى 

 الوقود خالل األسابيع المقبلة مرة أخرى، حسب تصريحات حكومية.ومن المرتقب زيادة أسعار 

 31ويشار إلى أن أزمة الوقود كانت من أهم األسباب التي أدت إلى خروج المصريين ضد مرسي في مظاهرات  

يونيو، ولكن بعد االنقالب تكررت األزمة على فترات متقاربة، ما دفع الحكومات المتعاقبة في عهد االنقالب 

اللجوء إلى دول مجلس التعاون الخليجي لدعمها بالمواد النفطية، ورغم ذلك تفاقمت األزمة وامتد آثارها  إلى

منها بسبب نقص  %75إلى المصانع وال سيما مصانع الحديد واإلسمنت التي تعطلت الطاقة اإلنتاجية لنحو 

 الوقود، حسب إحصائيات التحاد الغرف الصناعية.

جه المصريون بعد االنقالب، أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر، رغم المساعدات أزمة الكهرباء: كما وا .2

البترولية السخية من دول الخليج لنظام السيسي، وأصبح التيار الكهربائي ينقطع شتاء وصيفًا، لياًل ونهارًا وال 

ل خيرة، إال أنه في المقابسيما خالل الفترة األولى من االنقالب قبل أن تتحسن خدمات الكهرباء قلياًل الفترة األ

  ارتفعت الفواتير بشكل جنوني بعد الزيادات المتتالية ألسعار الكهرباء.

وكشفت تقارير لوزارة الكهرباء عن أسباب عدة وراء هذه المشكلة، ومنها نقص الغاز وتهالك محطات توليد 

   بًا على قدرات المحطات.الكهرباء، واضطرت الحكومة إلى اللجوء للمازوت لتشغيلها، وهو ما يؤثر سل

مليار  61وتعاني وزارة الكهرباء المصرية من ارتفاع مديونيتها المستحقة لوزارة البترول والتي تصل إلى نحو 

 جنيه، حسب اإلحصائيات الرسمية.

تدني األجور: ومن أبرز المشاكل التي واجهت المصريين، هي تدني األجور حيث تراجعت أول حكومة بعد  .3

برئاسة حازم الببالوي عن تنفيذ وعود بتطبيق الحد األدنى لألجور، وكان وزير القوى العاملة، كمال االنقالب 

يونيو، وعد برفع األجور وتطبيق الحد األدنى خالل شهر، حسب  31أبو عيطة الذي جاء من قلب تظاهرات 

 . 2113تصريحات إعالمية له في شهر أغسطس/آب عام 

ف العمال أن هذه الوعود كانت سرابًا، وال سيما بعد أن أكدت حكومة الببالوي تطبيق ومر الشهر تلو اآلخر، ليكتش

الحد األدنى في شهر يناير، ولكن سرعان ما تم التراجع عن هذه التأكيدات في ظل التدهور االقتصادي الذي 

ى متا إبراهيم محلب األوليقف حائالً أمام رفع االجور، وفشلت الحكومة األولى لالنقالب وتمت إقالتها، لتأتي حكو

   .والثانية من دون تطبيق الحد األدنى لألجور
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ورغم أن الموازنة شملت زيادة في بند األجور خالل العامين الماليين الماضي والحالي إال أن األجور ما زالت كما 

شهد  هي بل وتهّدد الحكومة بخفض رواتب بعض الفئات بعد إعالنها عن قانون الخدمة المدنية الذي

  .احتجاجات عمالية كبيرة خالل الفترة الماضية

وتواصلت اإلضرابات العمالية والمهنية المطالبة بتحسين األوضاع المعيشية وزيادة األجور لمواجهة أعباء 

الحياة المتزايدة والزيادة في األسعار خالل العامين الماضين في ظل تدهور االوضاع المعيشية رغم القمع 

 يد.األمني المتزا

تفاقم البطالة: تفاقمت مشكلة البطالة في مصر مع استمرار االضطرابات األمنية وعدم استقرار  .4

ماليين عامل  4األوضاع، ما ادى إلى تدهور العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة التي كانت تستوعب 

يناء بعمل إرهابي، باإلضافة قبل أن تدهور األوضاع بشكل كبير وال سيما بعد إسقاط الطائرة الروسية في س

  .إلى إغالق آالف المصانع

مليون، حسب اإلحصائيات الرسمية،  26من إجمالي قوة العمل البالغة نحو  %13وتصل نسبة البطالة إلى نحو 

 .  %25ماليين مواطن في حين تقّدر بعض مراكز الدراسات البطالة باكثر من  3أي ما يعادل 

ن على مدار العامين الماضيين بأسعار السلع والخدمات، وتراوح معدل شبح الغالء: انكوى المصريو .5

  .حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء الحكومي %13و 11التضخم في أسعار المستهلكين، بين 

ولحق ارتفاع األسعار بمختلف الخدمات والسلع، فتعدت السلع الغذائية واالستهالكية إلى العقارات وأجرة 

ل النقل وغيرها، وتشير التوقعات إلى ان ارتفاع األسعار سيتواصل في ظل اإلجراءات التقشفية التي وسائ

 تتخذها الحكومة الحالية بسبب تفاقم األزمة المالية.

طوابير الخبز: استمرت رحلة معاناة المصريين مع رغيف الخبز المدعم، رغم المنظومة الجديدة التي  .6

هدت بالقضاء تمامًا على طوابير الخبز، إال أنها لم تتوقف بل ازداد تعقيد األزمة مع أعلنتها الحكومة، والتي تع

المنظومة الجديدة، التي خصصت خمسة أرغفة يومياً من خالل البطاقة الذكية، وخفضت زنة الرغيف المدعوم 

  .جراماً  91جرامًا إلى  131من  %35بنسبة 

يواجه حاليًا حكمًا باإلعدام، أول من استخدم منظومة الخبز بفصل وكان وزير التموين األسبق باسم عودة، الذي 

في عهد مرسي، من دون تخفيض وزن الرغيف أو تحديد حد أقصى للفرد، حينها  2113اإلنتاج عن التوزيع عام 

   .شهدت األزمة انفراجة مبدئية في بعض المحافظات في عهده



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  31   يناير 1026  

 

وط كبيرة، نتيجة تراجع موارد مصر من النقد تهاوي الجنيه المصري: تعرضت العملة المحلية لضغ .7

األجنبي، وعلى رأسها اإليرادات السياحية وقناة السويس وتحويالت العاملين في الخارج واالستثمارات األجنبية، 

  .عن مستوياتها قبل ثورة يناير، فضاًل عن االرتفاع المتراكم للواردات في مقابل الصادرات

ت بعض المشروعات التي تبنتها الدولة مثل تفريعة قناة السويس في زيادة وحسب التقارير الدولية، ساهم

  .الطلب على العملة الصعبة

جنيه رسمياً في حين وصل في السوق السوداء  7.83جنيه إلى  7.15وارتفع سعر الدوالر خالل العام الماضي، من 

تفعت األسعار في ظل اعتماد مصر جنيه، ما انعكس سلبًا على المواطن المصري حيث ار 8.61إلى أكثر من 

 .مليار دوالر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء 71االستيراد لمعظم السلع والمقدرة سنويا بنحو 

مليار دوالر حاليًا، رغم  1664إلى نحو  2111مليار دوالر قبل الثورة عام  36وانخفض االحتياطي النقدي لمصر من 

مليار دوالر خالل الفترة التي تلت االنقالب  41ومنح من دول الخليج تقّدر بأكثر من  حصول مصر على مساعدات

 .2113عام 

 خامسًا: تزايد حدة الفجوة الغذائية بمصر

تعتبر مصر من الدول المستوردة الصافية للغذاء ، حيث تعاني من فجوة غذائية في معظم السلع الغذائية 

 ذلك  إلى ارتفاع معدل التبعية االقتصادية للخارج. وخاصة االستراتيجية منها،  وقد أدى

 حجم الفجوة الغذائية في مصر

 حجم الفجوة من القمح  .1

تعاني مصر من فجوة غذائية في القمح حيث يتزايد االستهالك بمعدالت أكبر من اإلنتاج وقد بلغ إنتاج القمح  

 18115لى الترتيب ، بينما بلغ االستهالك نحو ع 2113،  2112،  2111ألف طن  للسنوات  9461،  8795،  8371نحو 

ألف طن  على الترتيب وللسنوات المذكورة مما ترتب عليه حدوث فجوة في سلعة القمح  12737،  15184، 

 665بنحو  2112عن عام  2113على الترتيب ويالحظ هنا زيادة االنتاج في عام  % 25.7،  % 42.1،  % 53.5بنسبة 

، وهو العام الذي أدار فيه الوزير باسم عودة ملف القمح % 16.4خفاض الفجوة بنحو ألف طن ، كما يتضح ان

 بمصر في عهد أول رئيس مدني منتخب د. محمد مرسي.
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 حجم الفجوة من الذرة الشامية  .2

 6371، 6814، 6831كما تعاني مصر من فجوة غذائية في الذرة الشامية حيث  بلغ إنتاج الذرة الشامية نحو 

ألف طن   9454، 12119، 12696على الترتيب، بينما بلغ االستهالك نحو  2113، 2112، 2111لسنوات ألف طن  ل

على  %32.6، %43، % 54على الترتيب وللسنوات المذكورة مما ترتب عليه حدوث فجوة في تلك السلعة بنسبة 

 الترتيب .

 حجم الفجوة من السكر  .3

على الترتيب، بينما  2113، 2112، 2111ألف طن  للسنوات  1892، 2157، 2157بلغ إنتاج السكر في مصر  نحو 

ألف طن  على الترتيب وللسنوات المذكورة مما ترتب عليه حدوث فجوة  2167، 3113، 2938بلغ االستهالك نحو 

 19بنحو  2113على الترتيب و يتضح انخفاض الفجوة  في عام  %12.7، % 31.7، % 31في تلك السلعة بنسبة 

السابق وانخفاضها  بشكل واضح عن األعوام السابقة بشكل غير مسبوق رغم انخفاض االنتاج  عن العام %

 وانخفاض االستهالك أيضا، وقد يعزى ذلك لحسن إدارة المتاح لالستهالك .

 حجم الفجوة من الزيوت النباتية  .4

  شكل كبير حيث بلغت نحوتعد الزيوت النباتية من السلع الغذائية التي يرتفع فيها حجم الفجوة الغذائية  ب

لنفس السنوات على الترتيب ويالحظ أيضا انخفاض الفجوة بشكل ملحوظ  في عام   % 67، % 81.2، % 75.8

 وعن األعوام السابق أيضا.  2112عن عام  2113

 : حجم الفجوة من جملة اللحوم .5

تزايد االستهالك بمعدالت أكبر كما تعاني مصر من فجوة غذائية في جملة اللحوم ) الحمراء والبيضاء ( حيث ي

على الترتيب،  2113، 2112، 2111ألف طن  للسنوات  1655، 1672، 1582من اإلنتاج وقد بلغ إنتاج جملة نحو 

ألف طن  على الترتيب وللسنوات المذكورة مما ترتب عليه حدوث  2116، 2112، 1826بينما بلغ االستهالك نحو 

 لى الترتيب.ع %1869، % 16.9،%14.4فجوة بنسبة 

 تزابد العجز الزراعي والغذائي 

تظهر بيانات نقطة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن العجز في بين الصادرات والواردات 

مليار دوالر، وفيما يلي  7.7مليار دوالر و 6.1يتراوح ما بين  2114 – 2111الزراعية والغذائية خالل الفترة من 

 بيانات التفصيلية خالل هذه الفترة، لرصد مصادر الفجوة الغذائية في مصر.نستعرض ال
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 )بالمليار دوالر( 2114 – 2111صادرات وواردات مصر الزراعية والغذائية خالل الفترة 

 2115النصف األول من  2114النصف األول من  2114 2113 2112 2111 بيان

 1.7 1.9 2.9 2.7 2.4 2.7 صادرات زراعية بدون قطن

 1.679 1.764 1.4 1.4 1.2 1.3 صادرات غذائية

 2.3 2.6 4.3 4.1 3.6 4 إجمالي صادرات زراعية وغذائية

 3.1 3.8 7.9 7.5 8.3 7.9 واردات زراعية بدون قطن

 1.2 1.3 2.8 2.7 3 2.7 واردات غذائية

 4.3 5.1 11.7 11.2 11.3 11.6 إجمالي واردات زراعية وغذائية

 2 2.5 6.4 6.1 7.7 6.6 العجز

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحث من البيانات المنشورة على موقع نقطة التجارة الدولية، بوزارة 

 http://www.tpegypt.gov.eg/Statistics/egypt_sector.pdfالتجارة والصناعة المصرية 

ويالحظ تواضع الصادرات الزراعية المصرية، مقارنة بالواردات الزراعية، على مدار سنوات فترة المقارنة، وذلك 

بسبب اعتماد مصر على استيراد مجموعة من السلع االستراتيجية، وعلى رأسها القمح والحبوب، فالواردات 

مليار  2.9 – 2.4صادرات الزراعية شديدة التواضع، ما بين مليار دوالر، بينما ال 8.3 -7.5الزراعية تتراوح ما بين 

 دوالر.

وفي إطار أزمة سد النهضة، واحتماالت تأثر حصة مصر من مياه النيل بشكل كبير خالل الفترة المقبلة، فمن 

 المرجح، أن يؤثر ذلك على أداء القطاع الزراعي المصري بصورة سلبية، وبالتالي هناك توقعات بزيادة واردات

مصر الزراعية والغذائية، وذلك في ضوء محدد أخر ال يقل أهمية عن نقص المياه، وهو معدالت الزيادة 

 السكانية العالية، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة معدالت االستهالك.

، لنفس ، ومقارنته بما عليه أداء الصادرات والواردات الزراعية لمصر2115وبالنظر لبيانات النصف األول من عام 

مليار دوالر، ولكن هنا البد من األخذ في االعتبار  2، نجد أن هناك عجز بلغ نحو 2114الفترة المناظرة من عام 

 أن البيانات النهائية قد تفضي إلى معدالت عجز تقترب من أداء السنوات األربع الماضية.

نقد األجنبي، قد تلقي بظاللها على وبال شك أن أزمة الدوالر التي تمر بها مصر، بسبب نقص مواردها من ال

 .2115تقليص حجم الواردات من السلع الزراعية والغذائية مع نهاية عام 

http://www.tpegypt.gov.eg/Statistics/egypt_sector.pdf
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، الذي حكم فيه الرئيس مرسي مصر، وكانت 2113وثمة مالحظة مهمة في هذا الشأن وهي ما يتعلق بعام 

رقام الواردة في الجدول عاليه، وهي استراتيجيته المعلنة أن تنتج مصر غذائها ودوائها وسالحها، حيث تبين األ

، 2112مليار دوالر في عام  3.6مستقاة من جهة حكومية، بأن الصادرات الزراعية والغذائية لمصر ارتفعت من 

 2112مليار دوالر في عام  11.3، كما انخفضت الواردات الزراعية والغذائية من 2113مليار دوالر في عام  4.1إلى 

 .2113في عام  ملياردوالر 11.2إلى 

على تقليل العجز بالتعامالت الخارجية لمصر في مجال المنتجات  2113وانعكسات البيانات اإليجابية في عام 

مليار دوالر  6.1، إلى 2112مليار دوالر في عام  7.7الزراعية والغذائية، فانخفض العجز الكلي في هذا القطاع من 

 6.4، حيث ارتفع إلى 2114رى في ظل االنقالب العسكري في عام ، وشهد العجز ارتفاًعا مرة أخ2113في عام 

 مليار دوالر.

 المخاطر المترتبة على استمرار الفجوة الغذائية 

ثمة مجموعة من المخاطر تداهم المواطن المصري، في ظل غياب برنامج لسد الفجوة الغذائية التي تعاني 

ج، والذي يؤدي إلى مزيد من التبعية، والتعرض بشكل منها مصر منذ سنوات، وذلك بسبب االعتماد على الخار

 كبير لتقلبات األسواق الدولية، وفيما يلي نستعرض بعض تلك المخاطر.

على الرغم من انخفاض األأسعار في السوق العالمية خالل الفترة الماضية، إال أن ارتفاع أسعار الغذاء:  -

مواطن ثمن حصول المستوردين على الدوالر من الوضع في مصر معكوس، بسبب أزمة الدوالر، فيتحمل ال

 السوق السوداء، بدًلا من أن ينعم بانخفاض األسعار في األسواق العالمية.

، وجعل مصر تقع تحت وطأة ما تتعرض له الدول المصدرة للغذاء، من تقلبات زيادة التبعية للخارج -

بتصدير الغذاء، وهو ما عانت منه مصر غير  مناخية، أو ظروف سياسية، تؤدي إلى قرارات سلبية في االستمرار

مرة مع روسيا، وغيرها من البلدان، ومالجأت إليه مصر نفسها من منعها تصدير األرز لعدة سنوات، بسبب أزمة 

 المياه.

، إذ أن ندرة السلع، أو توفرها بأسعار مرتفعة له تأثيره عدم االستقرار الداخلي اجتماعًيا وسياسًيا  -

دودي الدخل والفقراء الذين يزداد عددهم مع مرور الوقت في مصر، وبخاصة في ظل تردي األداء المباشر على مح

 االقتصادي، تحت حكم االنقالب العسكري. 
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 العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري

 الجزء الثالث

 تقديم:

العديد من الممارسات والسياسات ، 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

الخاطئة، التي كان لها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا االقتصاد ولكن على مستقبله، 

 وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات:

 

 أواًل: عجز ميزان المدفوعات بمصر

مليار دوالر،  84.6فقد بلغت الموارد من النقد األجنبي  2114/2115 حسب بيانات البنك المركزي للعام المالي

  مليار دوالر. 3.7مليار دوالر، ليتحقق فائض بلغ  81.9بينما بلغت المدفوعات للخارج من النقد األجنبى 

ومكمن الخطأ هنا أن موارد النقد األجنبي تتضمن ما حصلت عليه مصر في ذلك العام من منح وقروض، لذلك 

، والذي تراجعت فيه قيمة الدعم من دول 2115/2116رت عورة هذا الخطأ مع بيانات الربع األول من عام ظه

مليار دوالر، ومعنى ذلك أن  3.7الخليج بشكل ملحوظ، فتحول الفائض بميزان المدفوعات إلى عجز قيمته نحو 

 مليار دوالر.  15، يتوقع له أن يتجاوز 2115/2116العجز بنهاية عام 

ى علم االقتصاد اليمكن حساب الفائض او العجز بهذه الطريقة على االطالق فهذا تضليل متعمد للراى وف

العام، والحقيقة فان كل عملية تسجل فى الميزان مرتين ولذلك اوال فهذا تضخيم فى الحسابات بما يعكس 

غى ان يكون هو المقياس هو تحسن فى اداء االقتصاد وهذا على خالف الواقع ، فضال عن ان الحساب الذى ينب

 الحساب الجارى الذى يشتمل على كل من بنود المعامالت من السلع والخدمات. 

ووفق البنك االحتياطى االمريكى فان حساب ميزان المدفوعات كان يحسب على حساب العجز بين الصادرات 

والواردات من الخدمات وهو ما ، وبعد هذا العام تم اضافة الصادرات 1993والواردات السلعية فقط حتى عام 

 يطلق عليه الميزان الجارى.
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االعجب من ذلك ان البنك الفيدرالى االمريكى يحدد بان يكون هذا هو البيان الرسمى الذى يطلب من وكاالت  

االنباء نشره حتى اليقع الناس فى سوء فهم او تقدير للموقف االقتصادى للواليات المتحدة، وهذا يوضح 

 على لحجم الصادرات والواردات، فكشف المرض اولى خطوات العالج.الموقف الف

توضح ارتفاع  2114/2115وبنظرة متعمقة لبيانات ميزان المدفوعات المنشورة من البنك المركزى عن عام 

 مليار دوالر عن العجز المتحقق في الميزان 4.3مليار دوالر، بزيادة قدرها  38.8 العجز في الميزان التجاري الى 

 .2113/2114التجاري لعام 

والسؤال المنطقى لماذا يرتفع العجز؟ وهل هذا العجز مؤقت ويمكن عالجه خالل العام الحالى او االعوام  

 المقبلة؟ ام ان هذا العجز مزمن؟ 

 ولالجابة على هذه االسئلة البد من النظر الى ارقام الصادرات والواردات، فقد اظهرت البيانات تراجع الصادرات 

مليار دوالر فى العام المالى السابق وذلك راجع النخفاض  26.1، مقابل 2114/2115مليار دوالر  في  22.1الى 

 من اجمالى الصادرات. ٪ 27.9اسعار البترول، الن صادرات البترول تمثل تقريبا 

مليار دوالر بالعام  29واجمالى الصادرات متدنٍ للغاية، حيث بلغت حصيلة الصادرات قبل ثمانى سنوات أكثر من  

وهذا يعنى اننا فى مصر مقبلين على مرحلة صعبة نظرا لالتجاه العالمى لخفض اسعار  2117/2118المالى 

 البترول فى السوق العالمى. 

فالسؤال االن هل يمكن لدولة ان يكون ثلث صادراتها من مادة خام كالبترول، واالمر االصعب ان واردات مصر من 

كبر من الصادرات من البترول، ليس هذا فحسب بل ان قطاع البترول اصبح عبء هو االخر على البترول اصبحت ا

 موارد النقد االجنبى بعد ان كان احد اربع مصادر مهمة للدخل من العملة الصعبة. 

من المحطات تعمل باحد من  ٪ 91ناهيك عن ان العجز فى البترول سيؤثر على توليد الكهرباء فى مصر الن 

 ات البترول.مشتق

واليخفى على احد االثار السلبية التى جرها حادث سقوط الطائرة الروسية على االراضى المصرية على السياحة  

فى مصر فى هذا العام ، وكذلك انخفاض ايرادات قناة السويس وأيًضا التراجع الكبير في المعونات الخليجية 

ر بالعام المالى األسبق، والدعم الخليجى سيستمر فى التراجع مليار دوال 11ر9مليار دوالر مقابل  2ر7لتصل الى 

 .2116نتيجة انخفاض اسعار البترول والحروب التى تدعمها دول الخليج فى المنطقة فى عام 
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اضعاف الصادرات  3مليار دوالر وهو قرابة  61وعلى الجانب االخر ارتفعت مدفوعات الواردات لتسجل قرابة  

 مليار دوالر. 2ا زيادة الواردات من السلع غير البترولية بنحو وذلك يعود السباب منه

والواقع ان اليمكن بحال من االحوال ان يستقيم سعر الجنيه فمن الطبيعى ان كافة السلع الترفية يمكن  

الحد منها سواء برفع التعريفة الجمركية او حتى استخدام اسلوب الحصص للحد تماما من هذه الواردات لكن 

االنقالب التملك ان توقف ترف الفئة الحاكمة التى يغدقون عليهم بما اليحصى واليعد لدرجة ان مصر  حكومة

على خط الفقر االخطر من ذلك ان العجز الكبير فى ميزان  ٪41تستورد كالبا وقططا لمجتمع يعيش 

ة الحال السيطرة المدفوعات سيجعل البنك المركزى مكتوف االيدى فى تقييد الواردات ولن يستطيع بطبيع

 على سعر الدوالر.

فمن المتوقع ارتفاع اسعار الدوالر نتيجة لهذا العجز المزمن فى ميزان المدفوعات، ان هذه العجز المزمن  

ماهو اال عرض لمرض طالما بقى االنقالب على سياساته من تطفيش المنتجين من خلق المشاكل لهم المعان 

ن سيطر الجيش على كل مفاصل االقتصاد فسيخلق محتكرا واحدا فى سيطرة الجيش على االقتصاد، حتى وا

االقتصاد ويخنق كل ابواب المنافسة الحرة فى االقتصاد مما يؤدى فى النهاية الى سقوط االقتصاد المصرى الى 

 .الهاوية 

 وفي ظل استمرار أزمة عجز ميزان المدفوعات بمصر أن تتحقق النتائج السلبية التالية:

بمصر، وقد يجد البنك  2116زمة الدوالر: ستشهد السوق السوداء حالة من الرواج خالل عام استمرار أ .1

المركزي نفسه مضطر لرفع سقف اإليداع لألفراد والشركات، لكي يدبروا احتياجاتهم لدفع تكلفة الواردات، بعد 

تراجع الموارد الدوالرية، من أن يعجز البنك عن إدارة تدبير الدوالر في ظل تفاقم العجز بميزان المدفوعات، و

 السياحة، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويالت العاملين بالخارج.

والنتيجة الطبيعية ألزمة الدوالر، وانتعاش السوق السوداء، أن تلتهب األسعار، وأن تزيد معدالت  .2

توقيع اتفاق مع صندوق التضخم بشكل كبير، وفي ضوء عجز الموازنة، ومحاولة الحكومة توفيق أوضاعها ل

النقد الدولي، لن تكون هناك إجراءات تتعلق بزيادة أجور العاملين بالدولة بالقدر الكافي لمواجهة موجهة 

 التضخم.

بعد اإلجراءات التقشفية التي أعلنت عنها دول الخليج، وارتفاع تكاليف المعيشة هناك، فمن المتوقع  .3

، بسبب التأثير السلبي على مدخراتهم بعد رفع تكاليف المعيشة أن تنخفض تحويالت المصريين بدول الخليج



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  38   يناير 1026  

 

مليون أسرة مصرية، ولن يكون  5هناك، وسيكون لذلك أثره في مصر، حيث تدبر هذه التحويالت احتياجات نحو 

أمامهم سوى ضغط نفقاتهم لمسايرة التطورات السلبية في الخليج، وبذلك سيكون هناك احتماالت كبيرة 

 ت الركود بمصر.بزيادة معدال

وتفرض هذه األجواء من التضخم والركود، وجود سياسة انكماشية من قبل اإلدارة االقتصادية بمصر،  .4

والتي تمثلت في بعض الخطوات، منها قرار البنك المركزي بتقييد الواردات، ومطالبة المستوردين بتدبير 

ة، بخالف الدواء وألبان األطفال ومستلزمات فيما يخص السلع التجاري %111تأمين الواردات بالبنوك بنسبة 

اإلنتاج. وإذا كانت حالة السياسة االنكماشية ستفرض نفسها على الحكومة المصرية، فإن تصريحات رئيس 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تكمل الصورة األكثر قتامة حول مستقبل االقتصاد المصري، على األقل 

أشار رئيس الجهاز إلى ارتفاع معدالت البطالة والتضخم خالل الفترة الماضية، لتكون  في األجل القصير، حيث

 .%12والتضخم بمعدل  %12.9البطالة عند معدل 

 ثانيًا: خلل الميزان البترولي:

على الرغم من أن مصر أدرجت ضمن الدول المصدرة للبترول منذ النصف الثاني من السبعينيات من القرن 

أنها لم تحظ بعضوية منظمة األقطار المصدر للبترول "أوبك" بحكم صغر الحصة التصديرية لمصر، العشرين، إال 

 وعدم امتالكها لكميات كبيرة ال من حيث اإلنتاج أو التصدير.

وعاشت مصر منذ إعالنها ضمن الدول المصدر للبترول أزمات في اإلمدادات البترولية، ورفعت فيها أسعار الوقود 

ن ذلك مدعاة لقالقل سياسية واجتماعية، إال أن الوضع اآلن يمثل أزمة حقيقية تؤرق النظام غير مرة، وكا

 المصري، بسبب حالة التبعية لتقلبات أسواق البترول العالمية.

، حيث 2118وظلت عوائد الصادرات البترولية  لمصر واحدة من أهم أربعة مصادر للنقد األجنبي، حتى عام 

كومة أحمد نظيف قرارات تخص رفع الدعم الخاص بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة اتخذت في هذا العام ح

 على مدار أربع سنوات، إال أن وقوع األزمة المالية العالمية، حال دون دخول هذه القرارات لحيز التنفيذ.

للدولة، وهي  ومما يؤسف له أن عوائد الصادرات البترولية ظلت تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة العامة

 . 1991/1992احتياجات استهالكية منذ تطبيق مصر لبرنامج اإلصالح االقتصادي في عام 

ولم يحسن استخدام عوائد الصادرات البترولية، مع موارد أخرى مثل تحويالت العاملين بالخارج أو عوائد المرور 

التعاقدات البترولية الخاصة بالبحث بقناة السويس أو السياحة، في مشروعات إنتاجية، أو حتى تغير خريطة 
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والتنقيب أو استخراج البترول، أو الدخول في مرحلة متقدمة من تكرير المنتجات البترولية، وبخاصة أن مصر 

تمتلك المقومات الفنية الالزمة لذلك، وظلت مصر تصدر خام البترول، وتستورد مكانه مشتقات بترولية، وأن 

ترول، ظلت على حالها دون تطوير، أو حتى االستفادة منها في القيام بتكرير البترول ما لديها من معامل تكرير للب

 المستورد، النخفاض اسعار الخام المستورد مقارنة باستيراد المشتقات البترولية.

كما افتقدت مصر إلى وجود البنية األساسية الالزمة لمتطلبات استخدام الغاز الطبيعي، على الرغم من اعتماد 

مات مصر الستراتيجية خاطئة تتعلق باإلصرار على تصدير الغاز، رغم أن كل الشواهد، وتوصيات خبراء حكو

 الطاقة، كانت توصي بضرورة عدم التصدير واالحتفاظ به، لسد احتياجات مستقبلية. 

 عجز الميزان البترولي 

، توضح تطور الميزان 2115وفمبر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية عبر التقرير المالي الشهري لن

 .2114/2115 – 2118/2119التجاري البترولي )الصادرات والواردات البترولية( خالل الفترة من 

وفيما يلي نستعرض مكونات هذه الفترة، واستنتاج ما يرد بها من تحليالت تفسر لنا الوضع المأزوم بمصر في 

 جانب الموارد البترولية.

 البترولية لمصر الصادرات والواردات

 2114/2115 – 2118/2119خالل الفترة  

 القيمة بالمليار دوالر

 الفائض أو العجز الواردات الصادرات العام

2118/2119 11 7 4 

2119/2111 11.2 5.1 5.1 

2111/2111 12.1 9.2 2.9 

2111/2112 11.2 11.7 -  1.5 

2112/2113 13 12.12 1.88 

2113/2114 12.4 13.2 - 1.8 

2114/2115 8.1 12.3 - 4.2 

المنشور  38المصدر: وزارة المالية، التقرير المالية الشهري، تم تجميع البيانات بمعرفة الباحث، من الجدول 

 .65بالتقرير ص 
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يالحظ من الجدول عاليه أن أفضل السنوات في الميزان البترولي لمصر، خالل فترة المقارنة، هي عام  -

مليارات دوالر، ويعود هذا األمر إلى بدء تعافي اسعار البترول في السوق  5.1الفائض ، حيث بلغ 2119/2111

. مما أدى إلى تحسن عوائد صادرات البترول 2118الدولية، بعد األزمة المالية العالمية التي وقعت نهاية عام 

 لمصر.

لتنمية وحاجة بعد هذا العام بدأت المشكلة تظهر في االقتصاد المصري، حيث زادت متطلبات ا -

مليار دوالر في  2.6المشروعات اإلنتاجية والخدمية للطاقة، فانخفض الفائض بالميزان البترولي إلى 

2111/2111. 

، حقق الميزان البترولي عجًزا، 2114/2115 – 2111/2111ومع تزايد استهالك الطاقة بمصر في الفترة  -

لق السياسية، التي صاحبت وجود أول رئيس مدني ، على الرغم من الق2112/2113باستثناء العام المالي 

منتخب في تاريخ مصر، وهو الدكتور محمد مرسي، وإن كانت معدالت االستهالك في قطاع المنازل والقطاع 

التجاري قد شهدت أزمة في توفير الوقود في هذا العام، إال أنه تم توفير الوقود للصناعة، وظهر ذلك بشكل 

ات، كما توجهت الدولة في هذا العام نحو التفكير والبحث عن بدائل البترول من المصادر إيجابي في زيادة الصادر

األخرى، كما تم البحث في طرق توفير استهالك الطاقة، وتوظيف الغاز الطبيعي كبديل أرخص وأفضل بيئًيا، 

 حتى ولو تم تدبيره من خالل االستيراد.

، من دول الخليج 2113/2114عم بترولي في عام ولكن يالحظ أنه على الرغم من حصول مصر على د -

مليارات دوالر، إال أن نتائج الميزان البترولي لهذا العام تظهر  8الداعمة لالنقالب العسكري في مصر، يقدر بنحو 

 مليون دوالر، أي أن العجز البترولي كان مرشًحا لزيادة بقيمة الدعم الخليجي. 811وجود بنحو 

والذي أظهرت بيانات وزارة المالية بأن األرقام الخاصة به أرقام مبدائية، إال  ،2114/2115أما في عام  -

مليار دوالر، وذلك على الرغم من انخفاض  4.2أن المتاح من تلك األرقام يظهر بلوغ العجز البترولي لمصر بحدود 

ة المصرية منذ ، وفي نفس الوقت نفذت الحكوم%61أسعار البترول في السوق العالمية بشكل وصل لحوالي 

برنامًجا لتقليص الدعم بالموازنة العامة، وبخاصة ما يتعلق بالوقود والمواد البترولية،  2114بداية يوليو 

 مليار جنيه مصري. 51لينخفض دعم الوقود في هذا العام بنحو 

 

 



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  41   يناير 1026  

 

 استشراف أزمة البترول في مصر 

لتي أتبعت وال تزال فيما يتعلق بالبترول والغاز تظهر البيانات الخاصة بالعجز البترولي في مصر، أن السياسات ا

الطبيعي بمصر، سياسات خاطئة، وأنها لم تدرك منذ بداية األلفية الثالثة، ما يواجه مصر من تحديات تتعلق 

، كما تأخرت مصر كثيًرا في تبني برامج حقيقية %3بالتنمية، وزيادة استهالك مصر من المواد البترولية بنحو 

 لطاقة البديلة.الستخدامات ا

وال تختلف حكومات االنقالب العسكري بمصر عن سابقتها من حكومات مبارك، فأبعاد معالجة األزمة تدور في 

فلك األزمة المالية الناتجة عن احتياجات مصر البترولية، وليس عن متطلبات التنمية، فتم التفريط في حقل 

تم توقيع اتفاقية مع كل من قبرص وإسرائيل غاز طبيعي في شمال مصر لصالح شركة بريطانية، كما 

 تستبعد مصر من المشاركة في حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط.

وتتجه مصر اآلن الستيراد الغاز الطبيعي، من إسرائيل، وفي الوقت الذي تتعاقد فيه مصر من خالل القروض 

اهل أن هذه المحطات ال يمكن تشغيلها إال من خالل والتعاقد المباشر حول إنشاء محطات كهرباء، يتم تج

 الوقود، والذي لم تفكر في تدبيره الحكومة المصرية بشكل يتسم بالشفافية.

وتفتقد مصر لألسف للبنية األساسية بشكل واصح الستيراد الغاز الطبيعي، مما اضطرها لتأجير مراكب تحويل 

أهيل المواني المصرية بالبنية األساسية الالزم الستيراد الغاز الغاز المسال المستورد، ولم يتم التفكير في ت

 الطبيعي في األجل الطويل.

وتبقى مصر اسيرة الديون المتعلقة بأزمة البترول، حيث ُنشر مؤخًرا، ارتفاع الديون المستحقة للشركات 

مليار دوالر، على  2.7لت إلى مليارات دوالر، بعد أن كانت وص 3األجنبية العاملة في مجال البترول في مصر لنحو 

مليارات دوالر لشركات  4الرغم من قيام حكومة االنقالب بتوظيف البنوك المحلية واإلقليمية في سداد نحو 

 البترول األجنبية.

وستظل هذه المديونية سيف مسلط على رقبة مصر، بسبب طبيعة عقود اإلنتاج التي تتيح للشركات األجنبية 

، بل قد وصل األمر إلى التنازل عن كامل حصة مصر من الغاز الطبيعي لصالح %61 - %41حصة تتراوح ما بين 

الشركة البريطانية في الحقل الواقع شمال مصر، نظير أن تشتري مصر كامل إنتاج الحقل بسعر يقل عن 

 دوالر للمليون وحدة حرارية. 2السعر العالمي بحوالي 
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ًدا عن وجود استراتيجية، وأن األمور في إطار سياسة "يوم بيوم" وتبقى الشكلة في مصر أن األمور تدار بعي

مهما كلفت من أعباء مالية وتنموية ال تتفق وامكانيات مصر الحالية أو المستقبلية، وكذلك استمرار االعتماد 

ر لمصر مليارات دوال 8على الدعم الخليج في مجال البترول، والذي كان آخره ما أعلنته السعودية من تقديم نحو 

 خالل السنوات القادمة في مجال االستثمار، وفي مجال الواردات البترولية لمصر.

 النشرة االقتصادية

 

 ثالثًا: الفجوة بين انتاج واستهالك الطاقة بمصر

تعتبر قضية الطاقة بالنسبة لمصر قضية محورية، الرتباطها بمستقبل التنمية، وكذلك الوفاء باحتياجات 

د لتسيير متطلبات المعيشة، حيث ترتبط حياة المصريين بجوانبها المختلفة، باستمرار المجتمع من الوقو

 تدفق الطاقة بشكل منتظم.

ولكن في ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يالحظ أن أزمة الطاقة في طريقها ألخذ أبعاد 

ير نمط معيشة المصريين، الذين يعانون في ظل أكثر سلبية، مما سيؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي، وتغي

 األحوال الحالية، من ارتفاع معدالت التضخم والبطالة والفقر.

، تظهر أن هناك فجوة قابلة لالتساع 2115النشرة اإلحصائية لجهاز التعبئة العامة واالحصاء عن شهر ديسمبر 

 .2115أكتوبر  –من مايو بين انتاج مصر واستهالكها من الطاقة، وذلك على مدار الفترة 

مليون  34.6نحو  2115أكتوبر(  –فقد بلغ إجمال إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خالل الفترة )مايو 

مليون طن. وبذلك  37.1طن، بينما بلغ استهالك مصر من البترول والغاز الطبيعي خالل نفس الفترة نحو 

 .%7.2ون طن، وبنسبة تبلغ ملي 2.5تبلغ الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك 

وقد ال تعكس قراءة هذه األرقام أزمة الطاقة في مصر على وجهها الحقيقي، حيث إن نسبة الفارق بين اإلنتاج 

خالل الفترة المذكورة، وحقيقة األمر أن مصر ال تتحكم في إنتاجها بالكامل من حيث  %7.2واالستهالك ال تتعدى 

، وبالتالي إذا أردنا الوصول إلى %41على حصة من هذا اإلنتاج، ال تقل عن ملكيته، فالشركات المنتجة تحصل 

أرقام حقيقية ومعرفة وضع العجز بين اإلنتاج واالستهالك للبترول والغاز الطبيعي في مصر، فعلينا أن 

ن ينخفض قيمة اإلنتاج بحصة الشريك األجنبي، ويمكن في هذه الحالة أن نصل لنتائج تقريبة لحجم الفجوة ب

 .%51 - %47اإلنتاج واالستهالك بحدود 
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وتظهر حقيقة حصة الشريك األجنبي، من خالل ما اتبعته الحكومة المصرية من شراء حصة الشريك األجنبي، 

لكي تغطي احتياجاتها من الطاقة، وهو ما أوقعها في فخ المديونية لهذه الشركات بشكل متراكم، وكلما سددت 

ة من ديون الشركات األجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط، حل محلها ديون حكومة االنقالب العسكري حص

جديدة، الستمرار قيام هذه الشركات بدورها في عملية اإلنتاج، وسبق لهذه الشركات أن هددت باالنسحاب من 

 مصر، أو وقف عملها في إنتاج البترول والغاز الطبيعي، ما لم تحصل على مستحقاتها المالية.

من إجمالي  %41، فإن الصادرات البترولية لمصر تمثل 2114/2115بيانات البنك المركزي المصري لعام  وحسب

من إجمالي  %21مليار دوالر، كما تشكل الواردات البترولية لمصر في نفس العام  22الصادرات السلعية البالغة 

 مليار دوالر. 61.8الواردات 

، فتظهر بيانات البنك المركزي، أن 2115/2116الربع األول من عام أما عن أداء الصادرات والواردات خالل 

مليار دوالر، بينما مثلت الواردات  4.6من إجمالي الصادرات السلعية البالغة  %32الصادرات البترولية مثلت نسبة 

 مليار دوالر.. 14.6من إجمالي الواردات البالغة  %21البترلولية لمصر خالل نفس الفترة نسبة

المتابعة الدقيقة لفترة البيانات المتاحة بنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء تضعنا على  ولعل

 تطور األزمة، ولذلك نستعرضها من خالل الجدول اآلتي:

 2115اكتوبر(  –خالل الفترة )مايو  لبترول والغاز الطبيعي باأللف طنإنتاج واستهالك مصر من ا

 نسبة الفجوة لالنتاج الفجوة كاالستهال اإلنتاج الشهر

 %5 296 6111 5815 مايو

 %7.5 434 6168 5734 يونيو

 %8.1 477 6359 5882 يوليو

 %5.6 329 6174 5845 اغسطس

 %11 565 6191 5626 سبتمبر

 %7.6 441 6191 5751 اكتوبر

 %7.2 2542 37184 34642 االجمالي

خالل نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء عن شهر  المصدر: تم تجميع الجدول بمعرفة الباحث من

 .5، ص 19، جدول 2115ديسمبر 
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ألف طن،  5882يالحظ أن شهر يوليو كان األعلى بين شهور الفترة من حيث كمية اإلنتاج بحجم إنتاج  -

اج الشهر بشكل ألف طن، إال أن متوسط اإلنت 5626وأن شهر سبتمبر كان األقل من حيث اإلنتاج بحصة قدرها 

 الف طن.5773عام خالل الفترة يدور حول 

أما من حيث االستهالك فقد مثل شهر يوليو كذلك أعلى معدالت االستهالك بين شهور فترة المقارنة،  -

ألف طن، وأن  6111ألف طن، وأن أقل شهور الفترة من حيث االستهالك كان شهر مايو بحصة قدرها  6359بنحو 

 ألف طن. 6197هري خالل الفترة بلغ، متوسط االستهالك الش

مثلت الفجوة بين االنتاج واالستهالك خالل الفترة، من حيث النسبة، في شهر سبتمبر كأكبر نسبة بين  -

 . %11الشهور محل المقارنة، بنحو 

 أبعاد تزايد فجوة الطاقة بمصر 

اني مصر من فجوة موارد يتمثل البعد المالي من أهم األبعاد بالنسبة لمصر في هذا التوقيت، حيث تع .1

وفجوة تمويلية كبيرة، فبخصوص فجوة الموارد تعاني مصر من قيمة الواردات السلعية والخدمية والتي تقدر 

، بينما الفجوة التمويلية وهي الفارق بين اإليرادات العامة والنفقات 2114/2115مليار دوالر بنهاية  34بـ 

 مليار دوالر. 32ـ العامة بالموازنة العامة للدولة فتقدر ب

ولعل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية من أهم الفرص للحكومة المصرية، لتقليل فاتورة سداد فجوة 

الطاقة، ولكن ينبغي استحضار أزمة عدم قدرة مصر على الدفع الفوري، مما يلجأها إلى استيراد احتياجاتها من 

 هيالت ائتمانية، أو تضطر لالقتراض للدفع الفوري.الطاقة بأسعار أعلى نظير ما تحصل عليه من تس

ستكون مكونات االقتصاد المصري في الفترة المقبلة رهن أداء مستوى األسعار في السوق العالمي،  .2

وفي حالة زيادة األسعار، سوف ينعكس ذلك على مستوى اسعار السلع والخدمات، أو تلك التي تستهدف 

 ذلك نقًصا في القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة بمصر. التصدير، وفي كال الحالتين، سيكون

توضح الفجوة أيًضا حجم الجرم الذي ارتكبه االنقالب العسكري في حق الشعب المصري، من خالل  .3

توقيعه لقعدين يخصان إنتاج الغاز الطبيعي أحدهما في شمال مصر، واآلخر في مياه البحر المتوسط، فاألول 

عن حصة مصر في اإلنتاج، والثاني تم بموجب اتفاقية لخروج مصر من نطاق جغرافي يحتوي  تم فيه التنازل

 على أكبر حقل للغز الطبيعي ليكون من نصيب فبرص وإسرائيل.
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القادم تجاه  -يناير القادم 11الذي ستقعد أولى جلساته في –يخشى أن يكون أداء البرلمان المصري    .4

طاقة، أن يعتمدها أو يقرها، فمعنى ذلك أن تزداد الفجوة بين انتاج سياسة الحكومة المصرية بشأن ال

واستهالك مصر من الطاقة بشكل كبير، بل هذه فرصة ذهبية ليرفض البرلمان االتفاقية التي وقعها عدلي 

 منصور، اثناء شغله منصب رئيس الجهورية في الفترة االنتقالية بعد االنقالب العسكري.

د االنقالب العسكري، تعول كثيًرا على الدور الخليجي في امداد مصر باحتياجاتها الزالت حكومات مصر بع .5

من البترول، سواء كان ذلك في شكل منح ومساعدات، أو من خالل عقود ائتمان متوسطة األجل، والبد أن يأخذ 

خر فإن اسعار في االعتبار أن الخليج يتبنى هذه السياسة العتبارات سياسية تمر بها المنطقة، ومن جانب آ

النفط المنخفضة، تجعله راغًبا في وجود مشتر لنفطه في ظل حالة زيادة المعروض النفطي بالسوق العالمي، 

وانخفاض االسعار. ولكن حينما تلوح فرصة تحسين األسعار، فسوف يعيد الخليج حساباته، ووقتها ستكون 

 مصر في أزمة كبيرة.    

ل الفترة القادمة من مشكالت نقص المياه والطاقة، مما يجعلها في ويمكن القول أن مصر سوف تعاني خال

 وضع اقتصادي حرج.

 رابعًا: استمرار الخلل الضريبي:

تمثل العوائد الضريبية جانًبا مهًما من اإليرادات العامة للدولة، فضًلا عن أنها تمثل عدة مهمات أخرى، منها 

دالة توزيع الثروة، وتستخدم الضرائب أيًضا في مجاالت تحقيق العدل االجتماعي، وتساهم في تحقيق هدف ع

اقتصادية أخرى منها حماية الصناعة المحلية، من خالل تخفيض معدالت الضرائب على صناعات معينة بغية 

 تشجيعها وحمايتها في مواجهة المنتجات األجنبية.

السابقة، ويتضح ذلك من خالل  ولألسف فالوضع في مصر، يعكس حالة مقلوبة ألداء الضرائب لكافة المهمات

األزمة التي تعانيها الموازنة العامة للدولة من تراجع اإليرادات وعدم مواكبتها لما يدرج في الموازنة من نفقات 

 عامة، مما ينتج عنه تفاقم أزمة عجز الموازنة.

ضريبية المقدرة في وثمة مالحظة عامة على هيكل الضرائب في مصر، أن كافة التقديرات الخاصة بالعوائد ال

الموازنة العامة للدولة، مبالغ فيها، ويعكس الواقع تراجع الضرائب المتحصلة بنسب كبيرة عن تقديرات 

الموازنة، مما يعني إحداث حالة إرباك لصانع السياسة المالية، ويدلل على سوء التقدير الفني من قبل وزارة 

هذا األمر بدرجة عالية من الدقة، ولكن على ما يبدو أن األمر يأتي المالية، رغم توفر الكوارد القادرة على إخراج 
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في إطار التوظيف السياسي، حتى ال يظهر عجز الموازنة في شكل كبير، يصيب المواطن باليأس، وإن كان هذا 

 اليأس يتحقق في نهاية العام مع بيانات الحساب الختامي.

قرير المالي الشهري لوزارة المالية المصرية، عن شهر نوفمبر وندلل على النتيجة السابقة من خالل بيانات الت

 .28/أ( ص 12، حيث توضح ذلك البيانات المنشورة في الجدول رقم )2115

مليار جنيه، بينما  622كانت  2114/2115فتقديرات الموازنة عن إجمالي اإليرادات العامة في العام المالي 

مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى  157مليار جنيه، بتراجع قدره  465المتحقق حسب بيانات الحساب الختامي، 

 من المقدر. 25.2%

مليار جنيه، بينما المتحقق الفعلي،  422أما ما ورد بالموازنة عن تقديرات اجمالي اإليرادات الضريبية، فكان 

 من المقدر. %27.7مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى  117مليار جنيه، بتراجع بلغ  315بلغ 

فس األمر في كافة بيانات اإليرادات الضريبية، ومنها أن تقديرات الضرائب على الدخل األرباح والمكاسب ن

ـ  مليار جنيه، بتراجع  129مليار جنيه، بينما المتحقق فعلًيا  158الرأسمالية، قدرت في الموازنة لنفس العام، ب

 من المقدر.  %18مليار جنيه، وبنسبة تبلغ  29قيمته 

مليار جنيه، بينما المحصل  184ريبة العام على مبيعات السلع والخدمات، فقدرت في نفس العام بـ أما الض

 من المقدر. %33.6مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى  62مليار جنيه، بتراجع قيمته  122الفعلي 

 مظاهر الخلل الضريبي 

 )بالمليار جنيه( 2114/2115 – 2119/2111بيانات بعض المصادر الضريبية في مصر خالل الفترة 

 2114/2115 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2119/2111 بيان

 465 456 351 313 265 262 اجمالي االيرادات

 315 261 251 217 192 171 االيرادات الضريبية

 26.8 22.2 19.7 16 13.3 11.4 ضريبة مرتبات العاملين

 36 46 45.8 34 34.3 32.1 ضرائب هيئة البترول

 13 14.3 12.1 11.8 11.9 9.4 ضرائب قناة السويس

 38.5 25 25.2 23.6 25.3 18.5 ضرائب باقي شركات المساهمة

 122 91.8 92.9 84.5 76 67 الضريبة على مبيعات السلع والخدمات

ير المالي الشهري ، بالتقر28/أ( ص 21المصدر: تم تجميع بيانات الجدول بواسطة الباحث من خالل الجدول رقم )

 .2115لوزارة المالية المصرية عن فبراير 
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يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول أن هناك تفاوت كبير في تحميل األعباء الضريبية على مختلف 

 فئات المجتمع، بما يعكس تحيز لصالح األغنياء على حساب الفقراء، ونتناول ذلك فيما يلي:

 %65و %64دات الضريبية من اجمالي االيرادات العامة، تصل إلى ما يتراوح بين أن نسبة مساهمة االيرا -

خالل الفترة، وهو ما يعني أهمية االيرادات الضريبية لمصر، وأن اي خلل في تلك االيرادات يمكنه أن يحدث 

 ربكة في الموازنة العامة للدولة.

، 2114/2115مليار جنيه في عام  26.8لى أن االيرادات الضريبية المتحصلة من رواتب العاملين تصل إ -

مليار جنيه فقط، أي أن ضرائب العاملين  13بينما الضرائب المتحصلة على عوائد قناة السويس تصل إلى 

ضعف الضرائب المتحصلة على عوائد قناة السويس، ليس هذا فحسب، بل إن ضرائب رواتب العاملين تصل 

لة من ضرائب شركات المساهمة في نفس العام، بما فيها شركات من اجمالي الضرائب المتحص %71إلى نسبة 

 القطاع العام والخاص.

 15.4بنحو  2114/2115 – 2119/2111أنه قد بلغت الزيادة في ضرائب رواتب العاملين بين عام  -

، بينما الضرائب المتحصلة على الشركات المساهمة )عام + خاص( %135مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 

، أي أن الفارق %118مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى  21بلغت الزيادة فيها في نفس فترة المقارنة بنحو 

مليار جنيه لصالح الشركات المساهمة، ولكن من حيث النسبة  4.6بين القيمة المتحصلة بين الفئتين بحدود 

ادة في الضرائب المتحصلة من شركات عن نسبة الزي %27فإن الزيادة بضرائب مرتبات العاملين تزيد بنحو 

 المساهمة. 

أنه من نذير شئوم االنقالب العسكري بمصر، وسوء اداراته االقتصادية، أن تراجعت الضرائب المتحصلة  -

، بينما كان في العام السابق 2114/2115مليار جنيه فقط في عام  13على عوائد قناة السويس لتصل إلى 

. في حين أن %9مليار جنيه، وبما يمثل نسبة  1.3، اي أن قيمة التراجع بلغت مليار جنيه 14.3عليه، بحدود 

كانت تظهر زيادة الحصيلة الضريبية على عوائد قناة  2113/2114 – 2119/2111البيانات الخاصة بالفترة من 

 واتالسويس. وبال شك يتوقع أن تتراجع العوائد الضريبية على حصيلة المرور بقناة السويس خالل السن

القادمة في ضوء تراجع ايرادات القناة بشكل عام، وكذلك زيادة التزاماتها في ضوء أعباء ديون تمويل مشروع 

 مليار جنيه. 7.5مليار جنيه مصري، فضًلا عن فوائد سنوية تصل إلى  64توسعة القناة، والذي بلغ 
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مليار  38.5خاص( بلغت ومن مظاهر الخلل الضريبي كذلك أن الضرائب على شركات المساهمة )عام+ -

مليار  122، بينما الضريبة على مبيعات السلع والخدمات في نفس العام بلغت 2114/2115جنيه في عام 

جنيه، وبما يعادل أكثر من ثالثة اضاعف المتحقق من عوائد ضريبية من الشركات المساهمة العامة والخاصة 

 مًعا.

المصري، العتماده على تحصيل الضرائب غير المباشرة والمتمثلة والداللة هنا هي عدم كفاءة الجهاز الضريبي  

في ضريبة المبيعات، وظهور التقصير في حق تحصيل الضرائب المباشرة، والتي من أهم مصادرها الشركات 

 الكبرى، وهي الشركات المساهمة. 

اوى ه القيمة الكبيرة ليتسومن الدالالت لغبن النظام الضريبي للفقراء في مصر، أن يحصل ضريبة المبيعات بهذ

فيها األغنياء والفقراء، بينما ضرائب األغنياء تحقق مبالغ أقل، ألنه يمكنهم التهرب منها، أو تسوية حساباتهم 

 بطرق ملتوية.

تبقى قضية االصالح الضريبي مهملة في أجندة االنقالب العسكري، فبعد الحديث عن الضرائب التصاعدية، 

رغب قلة الشرائح التي كان من المفترض أن تحصل عليها تلك الضريبة، كما تم  تم التراجع عن تطبيقها

تأجيل تحصيل الضرائب على تعامالت البورصة، وفي نفس الوقت تم تفعيل الضريبة العقارية، مع استثناء 

 المؤسسات المدنية الخاضعة للجيش من أندية ومطاعم ومنشآت سياحية.

د، الذي تم انتخابه في ظل االنقالب العسكري، أن تحظى األجندة التشريعية وال يتوقع في ظل البرلمان الجدي

بأية اصالحات ضريبية، كما سيكون االصالح اإلداري داخل الجهاز الضريبي بعيد من اهتمامات نواب البرلمان 

 الجدد،والذين سيكونون على درب نواب مبارك، بالبحث عن وظائف داخل هذا الجهاز لذويهم ومعارفهم.

 

 خامسًا: تواضع االستثمارات الخليجية المباشرة بمصر

تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة لمصر في هذه المرحلة، أهمية كبيرة، في ظل األزمة التمويلية التي 

تعيشها، وأن البديل لتلك االستثمارات هو التوسع في الدين العام سواء داخلًيا أو خارجًيا، وهي مشكلة أخرى 

 ر من عواقبها االقتصادية واالجتماعية.تخشى مص

، نحو تدفقات 2113وكانت التوقعات وسقف األحالم في قمته، عقب االنقالب العسكري بمصر في يوليو 

 االستثمارات الخليجية المباشرة، حتى أن بعض اإلعالميين الخليجيين 
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سيسي قائد االنقالب العسكري إذا أتى ال مليار دوالر استثمارات في مصر،  111بشر بأن الخليج سوف يضخ 

 رئيًسا بمصر.

لكن الواقع اختلف، وخيب تلك األحالم، ليجد االقتصاد المصري، أداء تقليدي الستثمارات الخليج، وحتى أن 

 مليار دوالر. 2.4، في تلك االستثمارات كانت شديدة التواضع بنحو 2114/2115الزيادة التي شهدها عام 

ناتج عن عدة أمور، منها أن مصر تحتاج سنوًيا بتقديرات مسئوليها ماال يقل عن  ووصف هذا المبلغ بالتواضع 

مليار دوالر استثمارات أجنبية مباشرة، واالمر الثاني أن هذا المبلغ الذي ضخته دول الخليج، ال يمثل قيمة  21

ضخت في مصر في نفس تذكر في المحافظ االستثمارية الخارجية لتلك الدول، واالمر الثالث أن امريكا وحدها 

 مما ضخته دول الخليج من استثمارات بمصر. % 87.5العام ما يمثل 

 طبيعة االستثمارات األجنبية بمصر 

وبشكل عام فإن االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر، تحتاج إلى إعادة نظر، ألن مكونها ال يصب في تحقيق 

من هذه االستثمارات يأتي في الصناعات  %61يث إن طفرة أو تغيير ملموس في أداء االقتصاد المصري، ح

لقطاعات خدمية مثل اإلنشاء والمشروعات  %36االستخراجية، البترول والغاز،  وتوجه نسبة تصل لنحو 

 على األكثر. %4السياحية، ويكون نصيب قطاع الصناعة بحدود 

ث زيادة الصادرات، أو القضاء على كما أن االستثمارات األجنبية المباشرة، لم تحدث طفرة في مصر، من حي

البطالة، أو جلب التكنولوجيا، وانما السمة الغالبة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مصر، وبخاصة تلك التي 

أتت خارج الصناعات االستخراجية، كانت تزاحم الصناعات المحلية، بل سعى الكثير منها لتأسيس وضع احتكاري 

ث في صناعة المنظفات، وبعض الصناعات الغذائية، وقد اتخذت بعض في السوق المصري، كما حد

 االستثمارات الخليجية نفس المسار مؤخًرا عندما بدأت بالتوجه نحو الصناعات الغذائية في مصر.

والسمة الغالبة لالستثمارات الخليجية بمصر، أنها تصب في إطار المشروعات السياحية والعقارية، وبعض منها 

وعات الخصخصة، والتي منيت بمشكالت كبيرة خالل الفترة الماضية، بسبب شبهات فساد حكم في ضوء مشر

بسببها القضاء المصري ببطالن غالبية عقودة الصفقات الخليجية في المشروعات بيع المصانع التي تم 

 خصخصتها بمصر.

خليج لالستثمار المباشر وكانت الدالالت واضحة عقب االنقالب العسكري بمصر، فيما يتعلق بتوجه دول ال

بمصر، حيث كانت السعودية واإلمارات أول من دعا لمؤتمر مانحين بمصر، عقب االنتخابات التي أتت بقائد 
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، على برنامج 2115االنقالب العسكري رئيًسا لمصر، وانحسر أداء الدول الخليجي بمؤتمر شرم الشيخ في مارس 

 مليار دوالر، وكذلك بعض المنح البترولية، والنقدية. 6.8نبي بنحو للودائع الخليجية لدعم احتياطي النقد األج

وافتقد الحضور الخليجي بالمؤتمر بشأن المساهمات االستثمارية، بل المالحظ أن بعض المشروعات التي  

ارتبطت بشركات إماراتية، لم تدخل حيز التنفيذ وأعلن عن فشلها، كما حدث في شأن مشروع المليون وحدة 

 وكذلك مشروع العاصمة الجديدة. سكنية،

 واقع تدفقات االستثمار الخليجي بمصر 

في ضوء البيانات المتاحة، نجد أنه من المناسب أن ننظر إلى واقع االستثمارات الخليجية المباشرة في مصر، 

، وذلك بسبب الموقف الداعم من قبل دول الخليج لالنقالب 2114/2115 – 2111/2111خالل الفترة من 

 .2113سكري بمصر، منذ يوليو الع

كما نرى أنه من المناسب أن تكون هناك مقارنة بين أداء خمسة دول خليجية وأمريكا في مضمار تدفقات 

االستثمارات المباشرة منهما لمصر، لبيان أن هناك دور مرسوم لطبيعة المساعدات أو االستثمارات التي تقدم 

 لمصر من الخارج.

و االستثمارات، أن تكون بمثابة مسكنات للوضع في مصر، ولكنها ال تمكن لمصر لتخرج فيراد لهذه المساعدات أ

 من أزمتها االقتصادية، حتى يكون دورها كقوة اقليمية تحت السيطرة.

وقد كانت هذه النتيجة مسلمة من قبل أمريكا والدول األخرى تجاه مصر على مدار عقود ماضية لكن الجديد 

ول الخليج نفس الدول، وفي إطار توظيف سياسي واضح، وبخاصة في ضوء التطورات هذه المرة، أن تمارس د

 السياسية واالقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط مؤخًرا.

 )بالمليون دوالر( 2114/2115 – 2111/2111تدفقت االستثمارات الخليجية المباشرة لمصر خالل الفترة 

 االجمالي 2114/2115 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 الدولة

 1571 649 284 192 241 216 السعودية

 3236 1383 411 481 561 411 االمارات

 536 237 131 46 64 59 الكويت

 813 137 194 263 153 66 البحرين

 31 12 13 11 13 12 عمان

 6217 2418 1122 993 1131 754 االجمالي

 8898 2116 2231 2183 578 1791 امريكا
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، بالتقرير المالي الشهري لوازرة المالية 61ص  37المصدر: تم تجميع واعداد الجدول من بيانات الجدول رقم 

 .2115المصرية، عن شهر نوفمبر 

ومن خالل البيانات الواردة بالجدول عاليه، يتضح لنا مجموعة من الحقائق، حول وضع االستثمارات المباشرة 

مقارنتها بما ضخته أمريكا من استثمارات مماثلة لمصر خالل الفترة، وفيما يلي أهم من دول الخليج لمصر، و

 بنود المقارنة.

األكبر من بين باقي السنوات من حيث تدفق االستثمارات الخليجية المباشرة  2114/2115مثل عام  -

بلغت قيمة تلك  ، هو األقل، حيث2111/2111مليار دوالر، بينما كان عام  2.4لمصر، بقيمة استثمارات 

 مليار دوالر. 1.75االستثمارات 

مليار دوالر على مدار  3.2تتصدر االمارات دول الخليج من حيث قيمة استثماراتها المباشرة لمصر، بنحو  -

مليار دوالر. وتمثل استثمارات كل من االمارات  1.5، وتليها السعودية بنحو 2114/2115 – 2111/2111الفترة 

 .%77.3والسعودية نسبة 

هو األكبر من بين سنوات الفترة، من حيث قيمة االستثمارات الخليجية بمصر،  2114/2115يعد العام  -

مليار دوالر، وهو كذلك العام الوحيد خالل الفترة الذي زادت فيه االستثمارات الخليجية عن  2.4حيث بلغت 

 مليار دوالر.  2.1لك العام االستثمارات األمريكية بمصر، حيث بلغت االستثمارات األمريكية في ذ

على مدار خمس سنوات فترة المقارنة، اتضح أن الدول الخليجية الخمس الداعمة لالنقالب العسكري  -

 8.8مليار دوالر، بينما أمريكا وحدها ضخت خالل نفس الفترة  6.2بمصر، قد ضخت استثمارات مباشرة تصل إلى 

مليار  2.6دول الخليج في تدفقات االستثمارات المباشرة بنحو  مليار دوالر، وبذلك تكون أمريكا قد تفوقت على

 .%43.1دوالر، وبنسبة زيادة قدرها 

مليار  1.24بلغ المتوسط  السنوي لتدفقات االستثمار المباشر من دول الخليج لمصر خالل الفترة، نحو  -

والر، وهو ما يعني أن مليار د 1.77دوالر، بينما وصل هذا المؤشر بالنسبة لتدفقات أمريكل لمصر نحو 

 االستثمارات المباشرة األمريكية لمصر، مثلت أهمية أكبر من تلك المتدفقة من دول الخليج من حيث القيمة.

يمكن القول بأن رهان مصر على دول الخليج في تدفقات استثمارية مباشرة خالل المرحلة المقبلة، رهان 

اقتصادية صعبة بسبب أزمة انهيار اسعار النفط، ومن فاشل، بسبب ما تقبل عليه دول الخليج من أوضاع 

جهة أخرى ما استجد من أزمة مستعرة بين إيران والخليج مؤخًرا، والتأكيد على النظرة االستراتيجية المتجذرة 
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تجاه مصر، بأن تبقى أسيرة العوز والحاجة،6ان ما يقدم لها من استثمارات ال تلبي احتياجاتها لتحقيق تنمية أو 

 .نهضة

 سادسًا: تراجع الصادرات وأثره على زيادة البطالة بمصر

 31.574حوالي  2111( حيث كانت في عام 2115 – 2111شهدت الصادرات المصرية إنخفاًضا متتالًيا خالل الفترة )

، ثم استمر االنخفاض لتصل الصادرات إلي 2112مليار دوالر في عام  29.339مليار دوالر، انخفضت لتصل إلي 

 .2114مليار دوالر في عام  26.771، ثم 2113مليار دوالر في عام  28.735

 14.148مليار دوالر مقارنة بـ  11.225ليصل إلي  2115كما انخفض إجمالي الصادرات في النصف األول من عام  

ة ، األمر الذي ينعكس بصورة مباشر%23بمعدل انخفاض وصل إلى  2114مليار دوالر في النصف األول من العام 

 على حجم التشغيل في مصر خاصة في القطاعات التي شهدت انخفاض ملحوظ في حجم صادراتها. 

ولمعرفة مدي تأثير انخفاض الصادرات علي معدل البطالة في مصر، فإن األمر يتطلب التعرف علي هيكل 

درات هذه الصادرات المصرية وأي السلع المصدرة أو القطاعات المستوعبة للعمالة ومقدر الخفض في صا

 القطاعات واثر هذا الخفض على التشغيل بكل قطاع. 

ثم إلي  2113مليار دوالر عام  7.548إلي  2111مليار دوالر عام  9.237فقد انخفضت قيمة الصادرات البترولية من 

مليار دوالر بعد أن  2.112لتسجل  2115، كما انخفضت في النصف األول من عام 2114مليار دوالر عام  6.261

 . %39، بمعدل انخفاض وصل إلي 2114مليار دوالر في النصف األول من العام  3.471كانت 

من الناتج، كما تمثل الصادرات  %9.1تمثل حوالي  2113/2114وتشير البيانات إلى أن الصادرات السلعية عام 

لصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية، االمر الذي يعكس ضعف مساهمة ا %47.7البترولية حوالي 

في الناتج المحلي االجمالي من ناحية، وعدم قدرة هذا القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة وانخفاض 

 أهميته النسبية في التشغيل. 

مليار 23.326حوالي  2111كما شهدت الصادرات السلعية غير البترولية إنخفاًضا متتالًيا، حيث كانت في عام 

، ثم استمر االنخفاض %2، بمعدل انخفاض وصل إلى 2112مليار دوالر في عام  22.856تصل إلى دوالر، انخفضت ل

، ثم حدث زيادة في الصادرات %3، بمعدل انخفاض وصل إلي 2113مليار دوالر في عام  22.191لتصل الصادرات إلي 

ار في إجمالي قيمة الصادرات ، ثم حدث انهي%1، بمعدل زيادة قدره 2114مليار دوالر في عام  22.261لتصل إلى 

 عن العام السابق.%31مليار دوالر، بمعدل انخفاض وصل إلي 15.361لتصل إلي 2115في عام 
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 5.161مليار دوالر بعد أن كانت  1.429لتصل إلى  2115كما انخفض إجمالي الصادرات في الربع الرابع من عام  

 عن نفس الفترة من العام السابق. %72نخفاض وصل إلى بمعدل ا 2114مليار دوالر في الربع الرابع من العام 

ويظهر مدي تأثير االنخفاض في الصادرات غير البترولية على التشغيل من خالل التعرف على مدى مساهمتها 

سبة لحجم الصادرات، وبلغت نسبة الصادرات غير البترولية في الناتج وفي التشغيل ودرجة مرونة التشغيل بالن

، األمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حجم التشغيل في مصر خاصة في %53.3إلى إجمالي الصادرات حوالي 

 القطاعات التي شهدت انخفاًضا ملحوًظا في حجم صادراتها. 

إلى أن صناعة  2114رولية تشير بيانات عام بالنسبة لألهمية النسبية لهيكل الصادرات السلعية غير البت

، وتحل الصناعات %21، تليها مواد البناء بنسبة %22المنتجات الكيماوية واألسمدة تأتي في المرتبة األولي بنسبة 

، بينما تأتي %12، ثم صناعة السلع الهندسية وااللكترونية بنسبة %16الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 

من اجمالي الصادرات  %1الجلود واألحذية والمنتجات الجلدية في المرتبة األخيرة بنسبة مساهمة صناعة 

 المصرية غير البترولية.

وكانت أهم الصادرات السلعية التي انخفضت قيمتها، قطاع الصناعات الكيماوية وصناعة األسمدة حيث 

مليار دوالر عام  3.124، ثم 2113ي عام مليار دوالر ف 3.552إلى  2111مليار دوالر في عام  3.74انخفضت من 

مليار  1.115لتسجل حوالي  2114مليار دوالر في النصف األول من عام  1.793، كما انخفضت قيمتها من 2114

 .%44بمعدل انخفاض وصل إلي  2115دوالر في النصف األول من عام 

البترولية، ويعمل بقطاع الصناعات  من إجمالي الصادرات السلعية غير %22كما أن صادرات هذا القطاع تشكل 

 عامل.  265716511، بما يعادل حوالي 2115من إجمالي العاملين في مصر عام  %16.3التحويلية ككل حوالي 

عامل  667126511وهي نسبة منخفضة للغاية إذا ما قورنت بالعمالة بالزراعة والصيد، والتي يقدر عددها بـ 

لي العاملين، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية ترجعا في معدالت النمو من إجما %28بنسبة تصل إلي حوالي 

 بسبب استمرار التوقف الجزئي أو الكلي لعدد كبير من المنشآت الصناعية.   

، %21ويحتل المرتبة الثانية في هيكل الصادرات السلعية غير البترولية قطاع مواد البناء بنسبة تصل إلى 

من القوة العاملة.  %14.4أن نسبة العاملين بقطاع التشييد والبناء في مصر حوالي  2115وتشير بيانات عام 

ولهذا القطاع أهمية متوسطة كمساهم في الناتج المحلي االجمالي، كما أن مرونة التشغيل بالنسبة لحجم 

أن اإلنتاج في الصادرات من هذا القطاع تكون مرتفعة، ولكن البد من االشارة إلي نقطة في غاية األهمية وهي 
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قطاع التشييد والبناء في معظمه موجه لإلستهالك المحلي، وبالتالي ال يتأثر بالصدمات التي تحدث في التجارة 

 الخارجية. 

من الصادرات غير  %12.5أما قطاع الصناعات الغذائية فيحتل المرتبة الثالثة في هيكل الصادرات بنسبة بلغت 

مليون دوالر عام  13331، وقد حققت قيمة صادرات وصلت إلي %16إلي  2114البترولية، ارتفعت لتصل في عام 

مليون  1412لتصل إلي  2114و  2113، ثم زادت عامي 2112مليون دوالر عام  1221، انخفضت لتصل إلي 2111

ر مليون دوال 679لتصل إلى  2115مليون دوالر علي التوالي، ثم انخفضت في النصف األول من عام  1443دوالر، 

 .%11، بمعدل انخفاض وصل إلى 2114مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  764مقارنة بــ 

من إجمالي القوة العاملة  %30.2وتشكل القوة العاملة التي تعمل بالزراعة والصناعات الغذائية المرتبطة بها  

يرة يتمثل أهمها في ضعف البنية في البالد، وبالرغم من هذه األهمية اال أن هذا القطاع يعاني من مشكالت كب

االساسية المتوفرة لهذه الصناعة وشدة المنافسة الخارجية وضعف تنافسيتها في االسواق الخارجية، كذلك 

 انخفاض االجور بالصناعات التحويلية بصفة عامة. 

مة في بنسبة مساه 2111مليار دوالر عام  3.437كما يسهم قطاع المنسوجات والمالبس الجاهزة بحوالي 

بنسبة تصل الي  2114مليار دوالر عام  3.1، انخفض ليصل إلي حوالي %15.39الصادرات غير البترولية تصل إلي 

 1431لتسجل  2115من الصادرات غير البترولية، وانخفضت صادرات القطاع في النصف األول من عام  %14حوالي 

 %6مليون دوالر، بمعدل انخفاض وصل إلي  1531والذي حققت فيه  2114مليون دوالر عن النصف األول من 

 بين العامين.

وهذا االنخفاض في حجم الصادرات يرجع إلي عدد من المشكالت والتي يتمثل أهمها في، انخفاض جودة البنية  

يناير، وبخاصة بعد االنقالب  25األساسية؛ التأثير السلبي لالضطرابات السياسية واألمنية التي أعقبت ثورة 

وما ترتب عليه من ارتفاع في تكاليف المعامالت المتعلقة بصادرات القطاع، نتيجة  2113يوليو  3في العسكري 

الرتفاع تكلفة الشحن وتأخرها، كذلك تدهور زراعة القطن محليا مما أثر سلبيا على انتاج القطاع، وبخاصة في 

 مثل الهند وباكستان. ظل ارتفاع أسعار القطن المحلي مقارنة بما يمكن استيراده من دول أخرى
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 العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري

 الجزء الرابع

 :تقديم

، العديد من الممارسات والسياسات 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

القتصاد ولكن على مستقبله، الخاطئة، التي كان لها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا ا

 :وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات

 أواًل: تراجع الصادرات المصرية

يعاني االقتصاد المصري خالل السنوات الخمسة األخيرة من تراجع واضح ومستمر في كافة قطاعاته6 خاصة 

رغم من الدعم الخليجي الكبير لمصر خالل هذه الفترة م6 وعلى ال2113بعد حدوث االنقالب العسكري في يونية 

6 والمشروعات القومية الكبيرة التي تزعم حكومات االنقالب تنفيذها6 إال أن المواطن المصري لم يشعر بأي 

تغيرات إيجابية في حياته اليومية6 بل على العكس تزداد معاناته يوما بعد يوم6 ولم يعد الكثير منهم متفائال 

 د بإصالحات اقتصادية مستقبلية من جانب الحكومة.بأي وعو

ومن أهم القطاعات االقتصادية التي شهدت انخفاضات واضًحا خالل العامين األخيرين هو قطاع الصادرات6 

التي تعد المصدر األول للعمالت األجنبية لالقتصاد القومي6 كما تكمن أهمية الصادرات في قدرتها على خلق 

الح العجز في ميزان المدفوعات6 وجذب االستثمارات الخاصة سواء المحلية أو األجنبية6 فرص عمل جديدة6 وإص

 األمر الذي يساعد على تحقيق معدالت نمو مطردة تؤدي إلى تحسن االقتصاد بصورة إجمالية.

 تراجع الصادرات المصرية 

م إلى 2114رات بنهاية عام  من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء انخفضت قيمة الصاد

6  أما الصاردات  %6.8مليار دوالر6 وذلك بانخفاض بلغت نسبته حوالي  28.7مليار دوالر مقارنة بقيمة  26.7

م فقد انخفضت انخفاًضا ملحوًظا وذلك 2114م مقارنة بنفس الفترة من عام 2115خالل النصف األول من عام 

 .%23.4دوالر،  بانخفاض بلغت نسبته أكثر من  مليون 11225مليون دوالر إلى  14648من 

ومن أكبر القطاعات التي شهدت انخفاًضا واضًحا هو قطاع البترول الخام ومنتجاته6 حيث انخفضت قيمة 

مليون دوالر خالل النصف األول  2112م إلى 2114مليون دوالر خالل النصف األول من  3471صادرات البترول من 
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. كما انخفضت قيمة الصادرات من %639.2 وذلك بانخفاض بلغت نسبته حوالي م 2115من العام الحالي 

مليون دوالر خالل  1115مليون دوالر إلى  61793 وذلك من %44الكيماويات واألدوية بنسبة كبيرة بلغت حوالي 

 نفس الفترة.

رج6 الت االقتصادية بالخاومن نفس البيانات يالحظ أن هناك انخفاًضا كبيًرا للصادرات المصرية إلى كافة التكت

مليون دوالر خالل النصف األول من  4661وذلك من  %33حيث انخفضت الصادرات لدول االتحاد األوروبي بنسبة 

 4962م 6 كما انخفضت الصادرات للدول العربية من 2115مليون دوالر خالل النصف األول من  3124م إلى 2114

6 أما أكبر نسبة انخفاض فكانت من نصيب الصادرات لدول آسيا %14مليون دوالر بنسبة  4249مليون دوالر إلى

مليون دوالر خالل  1668مليون دوالر إلى  2692وذلك من  %38)بدون الدول العربية( 6 حيث انخفضت بنسبة 

 نفس الفترة.

ث ارتفعت حي 2113م مقارنة بعام 2114ومن الجدير بالذكر أيضا االرتفاع الملحوظ في حجم الواردات خالل عام 

6 في حين كانت نسبة االرتفاع خالل النصف األول %7مليار دوالر، بنسبة ارتفاع  71.8مليار دوالر إلى  66.2من 

 .%8.4من العام الحالي بنسبة تجاوزت 

مليون دوالر6  23298م حوالي 2115وبذلك فقد وصلت قيمة العجز في الميزان التجاري خالل النصف األول من 

 مليون دوالر.  17214م حوالي  2114قيمة لعام في حين كانت ال

ويترتب على العجز في الميزان التجاري تزايد العبء على ميزان المدفوعات والذي قد ال تتحمله احتياطيات 

مصر من العمالت األجنبية وبالتالي التأثير على سعر صرف الجنيه المصري أمام العمالت األجنبية6 ويترتب على 

التأثير بشكل كبير على حياة المواطن المصرى والذي يظهر في صورة التضخم أو ارتفاع األسعار6 ذلك في النهاية 

 التي تكاد ال  تعاني منها أسرة في مصر.

 أسباب تراجع الصادرات 

هناك العديد من األسباب التي أدت إلى التراجع الملحوظ للصادرات المصرية خالل الفترة الماضية 6 ويمكن 

 نقاط التالية:إيجازها في ال

استمرار أزمة نقص الطاقة6 خاصة نقص الغاز الطبيعي الذي تسبب في تعطل بعض مصانع  .1

 إنتاج األسمدة الكيماوية وتأخر الشحنات المصدرة.
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تخلي الدولة بصورة أو بأخرى عن المساعدات والمساندة التصديرية التي كانت تقدم  .2

التي يتحملونها، لكي يتمكنوا من الترويج للمصدرين لمساعدتهم على تحمل األعباء المادية 

(، في الوقت %11 - %5لمنتجاتهم في الخارج6 فعلى سبيل المثال تتراوح هذه المساندة بين )

 .%17الذي تعطي فيه دولة تملك كافة مكونات اإلنتاج مثل الصين مساندة تصديرية بنسبة 

ودول العالم، مما يؤدي إلى تأخر  تدهور خطوط النقل التجاري والبري والبحري والجوي بين مصر .3

 البضائع المصرية وتلف بعضها خاصة الغذائية.

تأخر صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الضرائب، كان له األثر  .4

على قلة التدفقات النقدية للشركات وقلة اإلنتاج مما تسبب في قلة وجود المنتج المصري في 

 األسواق الخارجية.

افتقاد الصادرات لقدرتها التنافسية بين صادرات باقي الدول، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة   .5

 اإلنتاج من المياه والغاز والكهرباء مما أدى إلى انخفاض حجم اإلنتاج. 

تدهور مؤسسات االستيراد والتصدير ، حيث شهدت شركات االستيراد والتصدير المصرية  .6

تقييد إيداعات األفراد والشركات بالدوالر  2115ك المركزي في فبراير تدهوًرا نسبًيا؛ بسبب قرار البن

ألف دوالر شهرًيا، مما ال يغطي المبالغ  51آالف دوالر يومًيا، وبحد أقصى  11في البنوك المصرية بـ 

التي يجب على المستورد المصري تحويلها إلى المصدر األجنبي، وإن كان الهدف من ذلك اإلجراء 

 على الدوالر لخفض سعره في السوق السوداء، إال أنه أيًضا صّعب عملية االستيراد. تخفيض الطلب

عدم تفعيل االتفاقيات التجارية التي أبرمتها الحكومة خالل الفترة الماضية، للتوسع تصديريا  .7

 إلى األسواق الخارجية.

واألمني الذي ومن أهم األسباب التي أدت إلى تراجع حجم الصادرات عدم االستقرار السياسي  .8

شهدته البالد خالل المرحلة الماضية خاصة بعد االنقالب6 األمر الذي ساعد على تقليص حجم 

االستثمارات االقتصادية6 وانسحاب العديد من الشركات العالمية الكبرى6 وتصفية العديد من 

سواق المشروعات6 وهو ما أدى في النهاية إلى نقص المنتجات المصرية التي كانت تصدر لأل

 الخارجية.
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 ثانيًا: الفساد ومعدالته المرتفعة واتساع رقعته

ال تنقطع أخبار الفساد الذي يعم الحياة االقتصادية في مصر، وال يقتصر على النخبة ومسئولي الحكومة، ولكن 

 منيكتوي به الفقراء وغالبية الشعب الذي يعتمدون في أرزاقهم على بذل الكثير من الجهد نظير أجور ال تس

 وال تغني من جوع.

وفي ظل االنقالب العسكري وسيطرة العسكر على مقدرات الحياة االقتصادية في مصر، ازدادت معدالت الفساد، 

وأصبحت قضايا الفساد تنال وزراء حكومات العسكر الواحد تلو اآلخر، وكذلك باقي مسئولي الحكومة في اإلدارات 

رجال األعمال، ومجرمي االقتصاد األسود، لذلك تدهور تريتب مصر  العليا، فضًلا عن ممارسات الفساد من قبل

على المؤشرات المختلفة للشفافية ومكافحة الفساد،  وفيما رصد لترتيب مصر في  أهم المؤشرات الدولية 

 للفساد. 

، (CPI):بلغ ترتيب مصرفي مؤشر إدراك الفساد (Corruption Perception Index)مؤشر مدركات الفساد  -1

، استمر التدهور في 2117دولة شملها التقرير في عام  181من ضمن  115الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 

لتصل إلى  2111، وتحسن ترتيب مصر نسبًيا في هذا المؤشر في عام 115حيث احتلت المرتبة رقم 2118عام 

 114، ثم المرتبة رقم 2112في عام  118دولة، كما تراجع ترتيبها لتحصل علي المرتبة  181من بين  112المرتبة 

دولة شملها التقرير، االمر الذي يعكس مدي انتشار الفساد في مصر واتساع رقعته  178من اجمالي  2113في عام 

 باستمرار. 

 مؤشرات تقرير التنافسية العالمية المتعلقة بالشفافية والفساد: -2

، ثم تراجعت 2111/2111قرير التنافسية العالمية لسنة دولة شملها ت 139من بين  81تحتل مصر المرتبة الـ 

من  2115/ 2114في عام  119، وتتراجع أكثر لتحتل المرتبة رقم 2114/ 2113لعام  118لتحتل المركز رقم 

دولة، األمر الذي يؤثر  141من اجمالي  116وصلت الي المرتبة  2115/2116دولة ثم ترتيبها في عام  144اجمالي 

 اخ االعمال واالستثمار في مصر. سلبا علي من

والتي يتضمنها تقرير التنافسية العالمي  -وفيما يتعلق بالمؤشر األول من ضمن المؤشرات المرتبطة بالفساد

درجة لتحتل بذلك المرتبة  4.18والذي يعرف بـ "تأثير الفساد على المعامالت"، فقد حصلت مصر فيه على  –

 مؤشر في سؤال حول تأثير المدفوعات غير القانونية على تكلفة األعمال.دولة شملها ال 139من بين  64الـ 



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  59   يناير 1026  

 

ـ  4.18كما حصلت مصر أيضاً على  من بين دول التقرير، وذلك في ثاني تلك المؤشرات  64درجة لتحتل المرتبة ال

اوي الرشالمرتبطة بالفساد في تقرير التنافسية العالمي وهو المؤشر المرتبط بـ "المدفوعات غير الرسمية و

 في األعمال العامة".

أما فيما يتعلق بالمؤشر الثالث والمرتبط بـ "المدفوعات غير القانونية والرشاوي في مجال التصدير 

في ترتيب الدول التي شملها التقرير.  62درجة لتحتل المرتبة الـ  4.5واالستيراد"، فقد حصلت مصر فيه على 

والمدفوعات غير القانونية في الضرائب"، وقد حصلت مصر في هذا  هذا، ويتعلق المؤشر الرابع بـ "الرشاوي

 في ترتيب الدول التي شملها التقرير. 77درجة لتحتل بذلك المرتبة رقم  4.3المؤشر على 

وفي حين يرتبط المؤشر الخامس بـ "المدفوعات غير القانونية والرشاوي للحصول على أحكام مميزة من 

، نجد أن المؤشر 33درجة لتحتل بذلك المرتبة الـ  5.5مصر في هذا المؤشر على  النظام القضائي"، وقد حصلت

هو و –آخر تلك المؤشرات المرتبطة بقضية الفساد والشفافية ضمن تقرير التنافسية العالمي  –السادس 

بها  درجة لتحتل 4.6المرتبط بـ "إبرام العقود العامة والمشروعات االستثمارية"، قد حصلت مصر فيه على 

 ضمن الدول التي شملها التقرير. 39المرتبة الـ 

، أن أبرز المشكالت التي تواجه المؤسسات عند 2115/2116هذا، وقد أوضح تقرير التنافسية العالمية للعام 

ممارسة أعمالها في مصر تتمثل في: البيروقراطية الحكومية، تليها سوء االخالقيات في العمل، والجريمة 

 فساد. والسرقة، ثم ال

 :(Control of Corruption)أو مكافحة الفساد Freedom From Corruption التحرر من الفساد  -3

، لقياس "مدي انتشار الفساد"، وهو مؤشر يتراوح Heritageيشير التقرير السنوي الصادر عن مركز هيرتدج

بالسالب تدل علي  2.5ودرجة درجة بالموجب مما يدل علي قوة الدولة في مواجهة ومحاربة الفساد  2.5بين 

عدم القدرة علي مواجهة ومحاربة الفساد،ويعتمد هذا المؤشر على قياس مدى تورط البرلمانيين وموظفي 

الحكومة ومسئولي الضرائب والجمارك في ممارسات الفساد، قد تمكنت مصر من تحقيق تقدم في قيمة هذا 

، ، ثم انعكس االمر وبدأت مصر تأخذ قيما تتراوح 2112-2111المؤشر، والخاص بمكافحة الفساد، في الفترة 

األمر الذي يؤكد ضعف الحكومة  2112( في عام 1.57 -وتتدهور أكثر لتصل إلي ) 2112( في عام 1.29 -بين )

في مواجهة الفساد واتساع رقعته مع الزمن. وذلك بسبب انتشار الفساد الحكومي وانتشار الرشوة بين موظفي 
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ناصب المتدنية بشكل أصبح جزءًا من الحياة اليومية، كذلك فساد القيادات العليا والمتمثلة الحكومة في الم

 في استغالل النفوذ والوساطة ونهب ثروات الدولة. 

  أسباب الفساد  في مصر 

 تفاقم مشكلة البطالة  .1

لى ارتفاع معدل ، بينما الواقع يشير إ2114في عام  %12.8حسب التقديرات الحكومية تبلغ معدالت البطالة 

في الفئة العمرية  %31، وتزيد معدالت البطالة بين الشباب بنسبة تصل إلى نحو %15البطالة ليتجاوز نسبة 

 عاًما(. 29 – 24)

وهو األمر الذي يجعل من الشباب فريسة لممارسة كثير من األعمال التي تؤدي إلى الجريمة والفساد، وبخاصة 

 تعاطي وتجارة المخدرات.

 الفقر واختالل هيكل األجور:مشكلة  .2

ممن يعملون بأجر يقعون ضمن  %48.5أشارت دراسة للبنك الدولي عن الفقر في مصر، إلى أن ما يقرب من  

منهم ضمن شريحة  %16.5منهم ضمن شريحة "الفقر المدقع"، ونحو %3.2شرائح الفقر المختلفة، إذ يقع نحو 

 ".ضمن شريحة "قريبي الفقر %18.8"فقراء"، ونحو 

،إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في مصر (UNDP)كما أشارت تقديرات البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

من حجم السكان(،  %2مليون نسمة )أي حوالي 1.7عند خط الفقر المدقع )أقل من دوالر في اليوم( يبلغ نحو 

دوالر في  2عند خط الفقر العادي ) وهم يعتبرون افقر فقراء مصر. بينما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون

من مجموع السكان، أي أن خمس السكان يقعون عند أدنى مستوى في خريطة توزيع الدخل  %21اليوم( نحو 

 في مصر.

وقد كرست السياسات االقتصادية التي اتبعتها حكومات االنقالب لزيادة معدالت البطالة والفقر، من خالل 

وارد الجهاز المصرفي، لسد عجز الموازنة، وكذلك الدخول في مشروعات عامة استمرار الحكومة في استنزاف م

بال دراسات جدوي، مما أدى إلى تقليص األموال المتجة لالستثمار وخلف فرص عمل جديدة ومستقرة للعاطلين 

 أو الداخلين الجدد لسوق العمل.

افحة الفساد في مصر، أن السلطة التنفيذية غياب دور الهيئات الرقابية، مما يدرجه كافة الدراسات المعنية بمك

تسيطر من خالل القوانين على األجهزة الرقابية، وأن هذه األجهزة ال تحظى باالستقاللية في تعيين أعضائها، 
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أو تحديد رواتبهم، كما تعاني هذه األجهزة من الخلل التشريعي الخاص بمكافحة الفساد، أو تلك المتعلقة 

 ة الفساد، وتحقيق دورها الرئيس في ممارسة أعمال الرقابة.باختصاصاتها في مواجه

وقد حرص االنقالب العسكري بمصر على تدجين المؤسسات الرقابية، والسيطرة عليها، من خالل اإلغداق 

 المالي على العاملين فيها، وتعيين خريجي أجهزة الشرطة والوات المسلحة بها. 

 

 ثالثًا: أكذوبة قناة السويس الجديدة

راجعت إيرادات قناة السويس، التي تمثل مصدًرا مهًما للدخل القومي في مصر للشهر الرابع على التوالي، ت

في تحقيق طفرة في  2115مخيبة اآلمال التي عقدها المصريون عقب افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 

 .عوائدها

ر خالل المجرى المالحي العالمي تراجعت وأشارت بيانات هيئة قناة السويس، إلى إن إيرادات مصر من المرو

مليون دوالر، في  442.8، مقابل 2115مليون دوالر في نوفمبر  418.4مليون دوالر لتبلغ نحو  41.8بمقدار 

 .مليون دوالر من القناة 41.8، ويعني هذا هبوط إيرادات البالد من العملة الصعبة بنحو 2114نوفمبر 

أعلن قائد االنقالب العسكري  2114أغسطس  5وتحديًدا في  2113، فبعد االنقالب العسكري في يوليو

عبدالفتاح السيسي عن البدء فعلًيا في إنشاء مجرى مالحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى المالحي 

الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق 

من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى المالحي وتقليل زمن االنتظار وبالتالي تلبية الزيادة أكبر نسبة 

 المتوقعة في حجم التبادل التجاري. 

أعلن محافظ البنك المركزي المصري أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس  2114سبتمبر  15وفي 

الطرح عن طريق البنوك وتقرر إغالق االكتتاب في الشهادات  مليار جنيه مصري منذ بداية 61وصلت إلى نحو 

بالبنوك كل هذا دون اإلعالن عن دراسة جدوى للمشروع وكل ما تم اإلعالن عنه أنه مشروع حفر مجرى مالحى 

 أقيم االحتفال بافتتاح المشروع. 2115أغسطس  6كم، وفى يوم  72جديد مواز للقناة بطول 

في البداية وقبل كل شيء فإن إطالق لفظ قناة جديدة على المجرى الجديد الذي  القيمة الحقيقية للمشروع:

كم ليس منطقي ألن القناة في األساس لها عدة تفريعات أحدها  35أي بطول  95حتى الكيلو  61حفر من الكيلو 
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 ر تفريعةكم وهي تفريعة بورسعيد وبالتالي ليس من المنطقي أن نطلق على المجرى األكب 41يصل طوله إلى 

 واألصغر قناة جديدة.

أكد قائد االنقالب العسكري خالل ندوة  2115أغسطس  16ومع مقارنة التصريحات واإلحصاءات نجد أنه فى 

مليار جنيه وإذا كان على  21نظمها الجيش أن دخل القناة يزداد يوما بعد يوم فقال: "القناة دي اتكلفت 

 61سفينة في اليوم وصل لـ 47إلى  45ة اللي زاد من مرور السفن من العشرين مليار فأنا بقولكم إن دخل القنا

أكتوبر  12سفينة في اليوم إذا كان على العشرين مليار اللي احنا دفعناهم احنا جبناهم". بينما في  63إلى 

إذ حققت القناة  %4.6أعلنت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة في شهر أغسطس انخفضت بنسبة  2115

مليون دوالر من الشهر نفسه العام السابق وعبر القناة  469.7مليون دوالر مقارنة بـ 448.8هذا الشهر في 

 63إلى  61سفينة يومًيا وليس كما ادعى السيسي بأن العدد زاد ليصل إلى من  51.8سفينة بمعدل  1577

 سفينة.

مشروع التنمية  2114سبتمبر  16 ومن جانبه ذكر الفريق مميش خالل مؤتمر صحفي في محافظة اإلسماعيلية

 مليون دوالر سنويا". 111الجديد سيحقق صافي دخل يصل إلى حوالي 

ما يؤكد أن األرباح المتوقعة  2116 - 2115من بيان الموازنة العامة لعام   81فضال عن أنه ورد في الصفحة 

تقديرات الفائض من هيئة قناة للقناة لن تزيد كثيًرا بعد افتتاح التفريعة الجديدة حيث ذكر فيه  "أن 

عن  %١،٦مليون جنيه بنسبة نمو قدرها  ٢٩،٨٩١نحو  ١٠٢6/ 2115السويس بلغت خـالل العـام المـالى 

فى ضوء التقديرات الدوليـة لنمو حركة التجارة الدولية وقد تم تقدير فائض  ١٠٢5/ ١٠٢4متوقع العام المالى 

المرور المرتبطة بحركة التجـارة الدوليـة المارة بقناة السويس  أرباح هيئة القنـاة فى ضوء تقديرات رسوم

 خالل العام المقبل".

سفينة يومًيا بدًلا  63 - 61ومن ناحية أخرى فإن السيسي أكد أن التفريعة الجديدة ستساعد على مرور من 

أي قبل  حفر  2118سفينة وجدير بالذكر هنا أن إجمالي عدد السفن التي عبر القناة في عام  47 - 45من 

سفينة في اليوم وهو ما يعني أن قدرة القناة بوضعها  59.4سفينة أي بمعدل  21415التفريعة الجديدة بلغت 

سفينة في اليوم فقط في الفترة التي  47 - 45سفينة على األقل وبالتالي فإن مرور  59.4الحالي تتحمل مرور  

حتياجها لتوسعة ولكن األمر مرتبط بشكل كبير بحجم التجارة سبقت القناة لم يكن نتاج عدم قدرة القناة أو ا

العالمية وبالنظر إلى بعض اإلحصائات الرسمية نجد أن إجمالي عدد  السفن التي تعبر كل عام في تناقص منذ 
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بلغت  2112( وفي عام 17798بلغت ) 2111( سفينة وفي عام 17993) 2111حيث بلغت في عام  2111عام 

( ألف 16.7حيث بلغت ) 2114( وسجلت ارتفاع طفيف للغاية في عام 16596بلغت ) 2113 ( وفي عام17298)

سفينة وهو ما يعني أن توسعة القناة لم تكن حاجة ملحة مطلًقا في الفترة الحالية والغريب في األمر أن 

ة حتى سنين لسنة واحدة فقط وكأن األمر متطلب في غاية السرع 3السيسي طلب تخفيض مدة المشروع من 

 ينفق عليها مليارات في وقت تعاني فيه البالد من عجز شديد في موازنتها العامة.

 5نجد أن التفريعة الجديدة ستوفر بعد   2116 - 2115وطبًقا لما ورد في بيان وزارة المالية عن العام المالي 

ت المطلوب من الدولة مليون جنيه أرباح زائدة وفي المقابل إذا نظرنا إلى المصروفا 253سنوات حوالي 

مليار جنيه ثمن السندات التي ساهم بها  64سنوات فإننا ستجدها ملزمة بتسديد  5تسديدها بعد الـ

مليار دوالر خالل الخمس سنوات  38.4المصريين لعمل المشروع باإلضافة إلى نسبة الفائدة والتي يصل إلى 

 253مليار جنيه في مقابل تحقيقها أرباح تقدر  112سنوات بتسديد  5وهو ما يعني أن الدولة ملزمة بعد 

مليون جنيه وهو ما يعني أن العجز ال بد أن يتم رأبه من الموازنة العامة للدولة التي تعاني في األساس من 

 عجز كبير.

وجدير بالذكر هنا اإلشارة إلى أن قناة السويس هي أسرع مجرى بحري يربط بين قارة أسيا وأوروبا  وتوفر نحو 

يومًا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح وهو ما يعني أن تخفيض عدد ساعات  15

ساعة على إثر التفريعة الجديدة طبًقا لتصريح الفريق مهاب مميش، ليس  11ساعة لـ 22عبور السفن من 

 يوم في المتوسط.  15ذات جدوى لجذب سفن جديدة خاصًة أن الطريق البديل تزيد فيه المدة حتى تصل لـ

ردود الفعل على المشروع: من الطبيعى أن تأتى مهاجمة هذا المشروع من معارضى االنقالب لكن أن يهاجم 

 مؤيدى االنقالب هذا المشروع فهذا على عكس العادة مما يدلل على أن هذا المشروع ليس له جدوى.

من رجال األعمال داعمي صندوق "تحيا شارك ساويرس السيسي فى حفل إفطار مجموعة  2115يونيو  31ففى 

 وجود في مشكًكا مصر وبعد سويعات صرح ساويرس قائال "ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات الالزمة"

 دادهاستع مبديًا المشروع هذا فى االستثمار في بالمشاركة الكبار األعمال رجال من وغيره تقنعه التي الدراسات

 في صحيح العكس بأن يلمح وكأنه بالخير وطائل حقيقي يعود على الناسفي مشروع له فائدة  للمشاركة

 .الجديدة التفريعة مشروع حالة
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أبريل أنه تم حفر عدة تفريعات على مدار السنوات الماضية فى إطار  6أغسطس أكدت حركة شباب  9وفى يوم 

عليها اسم قناة السويس الجديدة التنمية المستمرة لقناة السويس لكن أحدا من الحكام لم يجرؤ على أن يطلق 

كما فعل السيسي مشيرة إلى أنه ال عالقة له من قريب أو بعيد بالمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس 

الذي كان يهدف لتنمية منطقة القناة وجعلها أكبر مناطق العالم اللوجيستية من خالل إقامة مناطق صناعية 

 وموانئ ومطارات.

 

 العسكري من مبارك إلى السيسيرابعًا: الفساد 

بينما يتنادى المصريون الرافضون لالنقالب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع 

، للتوحد بقيام موجة ثورية 2113ضد أول رئيس مدني منتخب بمصر، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 

، أدرجت منظمة الشفافية الدولية الرئيس المخلوع مبارك ضمن أكثر 2116من يناير/ كانون الثاني  25في الـ 

 الشخصيات فساًدا. 

وقالت المنظمة إن مبارك متهم بتحويل ماليين الدوالرات من أموال الشعب المصري إلى خارج البالد، فضال عن 

وسجن في تهم فساد وقتل  عدم وجود إرادة سياسية لمحاكمته أو عائلته أمام العدالة. وأطاحت الثورة بمبارك

 المتظاهرين، لكنه برأ من التهم األخيرة.

ورغم أنها تقدَّر بمليارات الدوالرات، ومصر في أمّس الحاجة إليها؛ لم يتم التعامل مع ملف األموال المهّربة  

تم م يوالمنهوبة إبان فترة حكم مبارك على المستوى الرسمي بالجدية المطلوبة طوال السنوات الماضية. فل

حصرها أو اتخاذ أي إجراءات قانونية نهائية ضد َمن قاموا بتحويلها، فضاًل عن أن الجهود الشعبية والمدنية 

لم ُتسفر عن أّي نتيجة ملموسة، في المقابل، ُيطالب اليوم رجال أعمال مبارك ومحاموه باألموال، بعدما حصلوا 

 على أحكام "نهائية وباّتة" بالبراءة. 

ب المصري المثير للجدل والمناصر للحكم العسكري محمد حسنين هيكل زوبعة في فنجان عندما وأثار الكات

 مليار دوالر.  11و 9، أن لديه معلومات موثقة حول امتالك مبارك، ثروة تتراوح بين 2111ادعى في مايو/ ايار 

ة مبارك في الخارج فأنا وأضاف هيكل في حوار مع صحيفة األهرام القاهرية " إن من يريد أن يتحدث عن ثرو

ال أقتنع إال بمعلومات موثقة من مصادر دورية محترمة، وفي األرقام التي قرأتها بنفسي تقريران: تقرير 

بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية األمريكية، وهي 
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مليار دوالر وهذا في حد ذاته رقم مهول".  11و 9تقدرها فيما بينتتحدث عن هذه األموال الموجودة في الخارج و

وفي وقت الحق، نكص هيكل على كالمه قائال إنه ليس خبيرا في األموال حتى يستطيع أن يحدد قيمة أموال 

مبارك، زاعما "ما نشرته مجرد معلومات متوفرة لديَّ باالطالع على تقارير دولية تؤكد بشكل موثق أن مبارك 

 مليارا في بعض الدول األجنبية". 11إلى  9لك من يمت

، كشف تقرير صادر من مركز أبحاث الكونجرس األمريكي أن مصر تلقت مساعدات من 2114وفي مارس/ آذار  

عاما. وأضاف المركز أن  34، أي خالل 2113و 1979مليار دوالر بين عامي  71.45الواليات المتحدة بقيمة 

وحتى  1987مليار دوالر سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام  1.3ر تشمل المساعدات األمريكية لمص

 الوقت الحاضر. 

 21.3تقدر بنحو  2113إلى عام  2111وحصلت مصر على مساعدات من الواليات المتحدة خالل الفترة من عام 

 اقتصادية. مليار دوالر مساعدات 5.714مليار دوالر مساعدات عسكرية، و 15.57مليار دوالر، منها 

من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من االتحاد  %57وتمثل المعونات األمريكية لمصر نحو  

من إجمالي الدخل القومي المصري.  %2األوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة ال يتجاوز نحو 

ى الميدان" إن حرب الخليج في مطلع التسعينيات، منحت وقال هيكل في كتابه " مبارك وزمانه من المنصة إل

مليار دوالر، إبان حكم مبارك وإن جماعات المصالح التى أحاطت  111مصر مساعدات وهبات بلغت قيمتها 

تحولت إلى سرب جراد، أتى  -وهنا لم يسِم عالء أو جمال -وزحفت مع االبن  -وهنا يقصد مبارك -بـ"األب" 

ياسة، متحررة من األخالق، وأن الوعاء االقتصادى الذى امتأل بعد حرب الخليج، جرى تفريغه على ما جاءت به الس

 بالنهب بعدها. 

، قالت منظمة الشفافية الدولية إن فساد الجيش في مصر وصل 2113وفي السادس من فبراير/ شباط 

قليمية لمؤشر مكافحة الفساد ، أوضحت النتائج اإل2115لمستوى "حرج". وفي األول من نوفمبر/ تشرين الثاني 

في قطاع الدفاع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، 

من  %7.6، وهو ما يشكل 2114مليار دوالر على قطاع الدفاع في عام  135ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 

 إجمالي اإلنفاق العسكري العالمي. 

األعلى في العالم، قياًسا إلى نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي. وخالل  -تبًعا للتقرير -عدل اإلنفاق هذاويعد م

رصده لتزايد اإلنفاق السري على الدفاع، قال تقرير الشفافية الدولية إنه في مصر: "تعد ميزانية الدفاع التي 
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تتوافر تلك الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو مليار أمريكي سرًا من أسرار الدولة .ال  4.4تقدر بحوالي 

ُسِمح له قانوًنا باالحتفاظ بحسابات مصرفية  1979للسلطة التشريعية"، مضيًفا أن الجيش المصري منذ عام 

 تجارية خاصة به.

ن مكما أن ميزانيته مستقلة عن بقية الحكومة. وأنه "يسيطر )الجيش المصري( على جزء كبير من االقتصاد  

، أصدر مركز كارنيجي األمريكي تقريرا جاء فيه أنه بعد اإلطاحة 2115أبريل/ نيسان  15خالل أعماله". وفي 

، أثبتت القوات المسلحة المصرية أنها 2113بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 

الُمشِرف والُمراِقب األول على االقتصاد المصري،  الَحَكم األخير في النظام االقتصادي والسياسي في مصر، وأنها

من خالل حماية األصول االستراتيجية لشركائها االستثماريين األساسيين في حقبات االضطراب، والسيطرة على 

 عملية مناقصات المشتريات الحكومية األساسية.

لى العديد من المطالب األساسية وأشار إلى انهيار ما أسماه باالتفاق الهش بين نظام مرسي بعدما أذعن إ 

للقوات المسلحة المصرية، عندما حاول مرسي تهميش الجيش في المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس 

 ومشروع "توشكا"، وهو مشروع الستصالح األراضي.

ودية سعوأوضح أن السيسي يواصل جذب دعم واسع من المستثمرين الدوليين والحكومات األجنبية، والسيما ال 

واإلمارات العربية المتحدة اللتين حّلتا مكان الواليات المتحدة بصفتهما الراعَيين األساسيََّين للنظام. وتحت 

ضغوط إعالمية وسياسية، كشف نائب وزير الدفاع المصري للشؤون المالية آنذاك، اللواء أركان حرب محمد نصر 

، ، النقاب عن العائدات السنوية لألنشطة 2112 في مؤتمر صحافي عقده المجلس األعلى في ربيع العام

(، دون تقديم أي أدلة تدعم مثل %4.2مليون دوالر(، وعن نسبتها في ميزانية الدولة ) 198االقتصادية للجيش )

 هذه األرقام. 

 رورغم هذه األموال التي ذكرها مركز ابحاث الكونجرس وهيكل، إال أن الباحثين الجادين يجمعون أن اقتصاد مص

بسبب الفساد والغالء وسياسة الخصخصة، ويرون أن األداء  1952سجل في عهد مبارك أسوأ أداء منذ ثورة عام 

وتمكنت بعد  2111يناير كانون الثاني  25االقتصادي في السنوات األخيرة لحكمه مهد الطريق إلى الثورة في يوم 

 عاما.  31يوما من إنهاء حكمه الذي استمر  18
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لخصخصة التي انتهجتها حكومات مبارك إلى ما هو أسوأ من نمو طبقات طفيلية وهو "انحدار وأدت سياسة ا

جزء من مصاف الطبقة الوسطى" نحو الفقر بعد تعرضها للسحق اقتصاديا نتيجة سوء توزيع الدخل. وشهدت 

 ل.وسوء توزيع الدخ السنوات األخيرة لحكم مبارك تحول األمور "من سيء إلى أسوأ فيما يتعلق بالفساد والبطالة

ومثلت معايير خصخصة الشركات إبان حكم مبارك الفساد المنهجي الذي يتجسد في تقييم أصول هذه الشركات  

من سعر األرض المقامة عليها. ومؤخرا، قدر تقرير التحويالت المالية غير المشروعة،  %3حيث كانت تباع بنحو 

مليار  39.8موال التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة بنحو الذي أطلقته منظمة النزاهة المالية، حجم األ

 ، متضمنة نحو السنوات السبعة األخيرة في حكم المخلوع مبارك.2113-2114دوالر وذلك خالل الفترة من 

دولة رصد التقرير خروج األموال منها بشكل غير مشروع خالل الفترة  149من بين  36وجاءت مصر في المركز  

. وكشف التقرير أن األموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مصر بلغت أعلى مستوياتها 2113 إلى 2114من 

 .2113مليار دوالر في عام  3.6مليار دوالر، بينما بلغت  6.1لتسجل نحو  2118في 

في  مليار دوالر 16.4يأتي ذلك بينما تعاني مصر من نقص في احتياطات النقد األجنبي التي تراجعت بقوة إلى  

، اخر سنوات حكم مبارك. وقالت 2111مليار دوالر في عام  36، مقابل نحو 2115نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 

سنوات، بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من  11المنظمة، ومقرها واشنطن، إنه خالل 

علنت سويسرا أنها تعمل مع السلطات ، أ2114يونيو/ حزيران  4تريليون دوالر. وفي  7.8الدول النامية 

مليون دوالر( خبأها معاونو مبارك. وجمدت  781.51مليون فرنك سويسري ) 711المصرية الستعادة نحو

السلطات السويسرية أمواال مرتبطة بمبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في غضون 

 .2111ساعات من اإلطاحة بهما من السلطة في 

 

 مسًا: تفاقم أزمة الطاقة بمصرخا

، ما يفيد بأن أزمة الطاقة بمصر مستمرة ألجل غير مسمى، 2115ديسمبر  23نشرت وكالة رويتر يوم االربعاء 

وهو ما يعني تراجع األنشطة االقتصادية بشكل كبير، وزيادة الركود والبطالة والفقر، فخبر رويتر مفاده بأن 

ردات النفط والغاز الطبيعي في ظل أزمة العملة الصعبة، حيث ألغت مصر تواجه صعوبة في سداد ثمن وا

 .الحكومة المصرية مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد
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فازمة الوقود والطاقة التى تضرب مصر اليوجد تصور على االطالق لحلها وفق منهج علمى، فبعد ثورة يناير 

صوات بان االمر قرين زيادة الدعم الممنوح لقطاع الطاقة فى الموازنة ازدادت ازمة انقطاع الكهرباء وتعالت اال

 العامة للدولة، رغم ان االزمة لم يكن يشعر المواطن بها من قبل ابان حكم المخلوع مبارك.

وقد لعبت اجهزة الدولة العميقة من المخابرات والشرطة دورا كبيرا فى انهاك كافة قدرات مصالح الدولة خاصة  

بط بالخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بتدنى الخدمات فى فترة الرئيس مرسى الذى ما يرت

 جاء كثمرة لثورة يناير.

لقد خرج قائد االنقالب العسكري عبدالفتاح السيسى ليعلن للشعب المصري ان حل ازمة الكهرباء يحتاج الى  

مر المباشر النشاء وتجديد محطات الكهرباء، رغم ما يشوب مليار دوالر، وعقد اكبر صفقة مع شركة سيمنز باال 12

هذه العقود من فساد واضح، اتخذ السيسي قراًرا بفرض حظر النشر فى اتفاقية الضبعة النشاء محطة نووية 

 لتوليد الكهرباء.

عديد من ومع كل هذه الضبابية، يبدو االمر اكثر غموضا للوصول الى حلول او اقتراحات لحل االزمة وهناك ال 

االسئلة التى تبحث عن اجوبة، هل مشكلة قطاع الطاقة فى عدم وجود التمويل المناسب النشاء محطات لتوليد 

 الطاقة؟ 

ام ان االزمة فى عدم قدرة القطاع على سداد ديون الشريك االجنبى؟ ام ان اصل المشكلة مرتبط بالدعم 

 فى من محطات توليد الطاقة؟ الممنوح للطاقة؟ ام اننا اليوجد عندنا المعروض الكا

وماهو المعروض من مصادر الطاقة المختلفة؟ وكذلك المطلوب من الطاقة، وماهو حجم الفجوة او النقص فى 

الطاقة والسبل المناسبة لتغطية هذه الفحوة؟، هل اطالق قوى الطلب والعرض لتحديد سعر الطاقة يمكن 

 زم سياسة تسعير مصادر الطاقة من جديد؟ان يعيد التوازن الى السوق؟ ام ان االمر يستل

وهل استخدامنا لمصادر الطاقة المتجددة تكفى لسد فجوة الطلب على الطاقة، ام هل على مصر ان تدخل  

عصر الطاقة النووية لتوليد الطاقة؟ وهل ستكفى الطاقة النووية او المتجددة العادة التوازن الى السوق مرة 

 اخرى؟ 

م االجابة على كل هذه التساؤالت التي تحتاج الى دراسة متعمقة، الن االنقالب يعتمد ويحرص االنقالب عل عد

 نظرية تصدير المشكالت للمجتمع واعتبارها الهدف رقم واحد إلدارة الدولة بمصر.



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  69   يناير 1026  

 

وتعانى مصر من ازمة الطاقة نتيجة اسباب متعددة، منها ما يرتبط بتزايد الطلب على الطاقة نتيجة زيادة فى 

 السكان وانشاء مناطق سكنية جديدة وزيادة المشروعات الصناعية دون التوسع في إنتاج الطاقة.عدد 

ومن اهم مشاكل الطاقة التى تواجهها مصر االن هى استيراد الغاز الطبيعى وديون الشركات االجنبية العاملة  

جنبية، بعد زيادة الديون فى مصر، وتراجع انتاج الغاز الطبيعى فى مصر، وتراجع استثمارات الشركات اال

 مليار دوالر. 6المصرية لشركات البترول العالمية الى 

وسعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسد تلك الديون عن طريق االقتراض من البنوك لسداد المتأخرات  

ومؤخرا  ١٠٢٠مليار دوالر فى ديسمبر عام  3للشركات االجنبية، وكانت مجموعة من البنوك قد اقرضت الهيئة 

 فى ابريل الماضى.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول قد طلب تأجيل سداد المديونية الدوالرية، حيث ان كافة االيرادات  

 الدوالرية توجه لدفع قيمة واردات الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

قطاع البترول مديونا؟ فالمديونية لم تعد لكن السؤال المحورى الذى يحتاج الى دراسة متعمقة كيف اصبح  

فقط ديون واجبة السداد للشركات االجنبية بل وكذلك الديون بالدوالر االمريكى للبنوك المصرية التى اقترضتها 

 وزارة البترول لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى.

مليار دوالر للشركات  1.2كنت من دفع لكن من المهم ان نشير هنا الى ان الهيئة فى عهد الرئيس مرسى تم 

دفعت الحكومة مليار دوالر من مستحقات الشركات األجنبية، وأن  2113، ففي مارس 2112االجنبية فى يوليو 

مليار  3.2، اى انه فى عهد الرئيس الذى جاءت به الثورة تم سداد قرابة 2113مليار آخر تم سداده قبل يونيو 

 ثلث الديون المستحقة.دوالر من ديونها بما يمثل 

 مليار من الخليج كما حدث مع السيسى. 31رغم ان الرئيس مرسى لم يتسلم نفطا من الخارج ولم يتسلم  

  انتاج الطاقة بمصر 

ألف ميغاواط، في حين تزايد الطلب على الكهرباء خالل األعوام  25محطة توليد كهرباء تنتج  51تمتلك مصر 

ألف ميغاواط، مما يتطلب تخفيف العبء بشكل يومي بما نسبته  31ير ليصل إلى الثالثة التي أعقبت ثورة ينا

 ميغاواط.  5111

الف ميجاوات وعجزت الحكومة عن صيانة محطات التوليد مما ادى الى  22وأقصى ما نستطيع تشغيله هو 

 عجز دائم ومزمن فى محطات توليد الكهرباء. 
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من اجمالى إنتاج الطاقة، ويمثل انتاج الطاقة من المصادر  ٪6.3وتدنت نسبة مساهمة السد العالى الى  

من  ٪ 13.7من خالل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتفقد مصر  ٪ 11.7المتجددة نسبة 

 اجمالى الطاقة. وتعتمد محطات الكهرباء على المازوت والغاز الطبيعي كمدخالت لالنتاج.

، ولكن االنتاج من البترول الخام اخذ فى االنخفاض مما ادى الى انخفاض وتمتلك مصر تسع مصافى للبترول

دخل الشركات االجنبية ونتيجة لمشكلة الديون، اضطرت شركات النفط العاملة فى مصر الى تصدير حصتها من 

ى حرمان النفط الخام مباشرة إلى طرٍف ثالث، بدال من بيعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وأدى هذا إل

 معامل التكرير من المواد الخام، إضافة إلى زيادة الواردات من البترول من الخارج.

وعالوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد الناجم عن أزمة الوقود المستمرة قد أدى إلى تفاقم المشكلة حيث  

المحلي، بعد أن كانت معدة قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بإعادة توجيه الموارد النفطية لالستهالك 

 في األصل لتصديرها إلى السوق العالمية.

  حجم االستهالك 

يتمثل الطلب على الطاقة في االستهالك المنزلى او قطاع الصناعة، وقد تزايد اإلستهالك المحلي للكهرباء 

 م.2111 - 2111، من عام %95.4بشكل عام، حيث ازداد بحوالي 

ة بمصر، فيمكن االستعانة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وان كانت مصادر والبد من تنويع مصادر الطاق

من حجم االحتياجات  %7الطاقة المتجددة يمكن فقط ان تكفى لالنارة فى الشوارع والطرقات وهى ال تتجاوز 

 الكلية للطاقة فى مصر.

التمويل ولكن السؤال الذى يطرح  خالصة االمر، أن مصر ال تعانى من مشكلة االنتاج بقدر ما تعانى من نقص

نفسه بقوة لماذا تحول قطاع البترول الى قطاع خاسر وليس قطاعا مربحا؟ او بمعنى اخر لماذا عجزت حكومات 

 مبارك واالنقالب العسكرى عن سداد الديون االجنبية. 

ة بية والتى جعلت حصوالمجال ال يسع للحديث عن الفساد فى اتفاقيات البترول التى وقعت مع الشركات االجن

مصر من بترولها صفرا من انتاجها، وفيما يبدو ان االنقالب يأخذ مصر الى الصفر فى كل المجاالت من اوسع 

 االبواب. 

 

 



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  71   يناير 1026  

 

 العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري

 الجزء الخامس

 :تقديم

، العديد من الممارسات والسياسات 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

الخاطئة، التي كان لها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا االقتصاد ولكن على مستقبله، 

 :وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات

 أواًل: التفريط في ثروة مصر من الغاز الطبيعي

، إلى أن إنتاج مصر من الغاز 2115ة للجهاز للتعبئة العامة واالحصاء عن نوفمبر تشير النشرة المعلوماتي

ألف طن، أي أن قيمة التراجع  2686إلى  2115ألف طن، وتراجع في سبتمبر  3111نحو  2114الطبيعي في سبتمبر 

 .%11.7ألف طن خالل فترة المقارنة، وبنسبة تراجع بلغت  325بلغت 

ي مصر من الغاز الطبيعي فتشير نفس النشرة أيًضا إلى أن االستهالك بلغ في سبتمبر أما عن وضع االستهالك ف

ألف طن،  119ألف طن، أي أن االستهالك زاد بنحو  3171إلى  2115ألف طن وارتفع في سبتمبر  2962نحو  2114

 .%3.6وبنسبة زيادة تصل إلى 

غاز الطبيعي بمصر، قد ال توحي بوجود مشكلة كبيرة، والقراءة األولية للفارق بين كميات اإلنتاج واالستهالك لل

ولكن الحقيقة التي تظهر حجم المشكلة في مصر، أن هذه الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي بمصر، تواجه 

، وكذلك التزامات مصر السابقة بعقود تصدير %41تحديين هما، حصة الشريك األجنبي والتي تصل إلى نحو 

هذين األمرين يمنعان مصر بشكل كبير من التمتع بحصتها من إنتاج الغاز على الرغم لعقود طويلة األجل، و

 من ضآلة حجم اإلنتاج مما ُيلجاؤها الستيراد الغاز الطبيعي.

 حكم التعويض لصالح إسرائيل 

مليار  1.7، بنحو 2112بعد صدور حكم التحكيم حول توقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلسرائيل في فبراير 

دوالر، نجد أنه من المناسب تناول األمر من عدة وجوه، وبخاصة أن هناك رواية مصرية تظهر حكم التحكيم كأنه 

 والعدم سواء.
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حيث تعتمد الرواية المصرية، على أن محكمة التحكيم في جنيف ليست معنية بالتحكيم في العقد محل النزاع، 

ز التحكيم التجاري بالقاهرة، وأن إيقاف تصدير الغاز وأن المعني بهذا التحكيم حسب نصوص العقد، هو مرك

من قبل مصر إلسرائيل أتى في إطار تجاري بحت بعيًدا عن اية تداعيات سياسية، حيث إن قرار إيقاف تصدير 

 الغاز المصري صدر خالل فترة المرحلة اإلنتقالية األولى التي أدارها المجلس العسكري.

و عدم وفاء شركة شرق المتوسط بالتزاماتها المالية، مما أعطى مصر الحق في وأن سبب إيقاف تصدير الغاز، ه 

 اتخاذ قرار إيقاف تصدير الغاز. 

ووفق هذا الروابة المصرية يتخوف من أن يكون األمر بمثابة تهيئة للرأي العام، لقبول خطوة استيراد الغاز 

دوالر للمليون وحدة حرارية، في حين  9بواقع الطبيعي من إسرائيل، والذي سيبدأ بعد أربع سنوات من اآلن، 

 دوالر للمليون وحدة حرارية.  2.5 – 1.25أن مصر كانت تصدر الغاز إلسرائيل بسعر يتراوح بين 

األمر الثاني أنه في حالة قبول الطعن، سيظهر هذا األمر السيسي على أنه بطل وأنه استطاع أن يحقق انتصار 

 على إسرائيل.

مليار دوالر، فإن التبعات  1.7مر سينتهي إلى تثيبت حكم التحكيم، وتعويض إسرائيل بـ أما إذا كان األ

االقتصادية ستكون وخيمة على مصر، وبخاصة في ظل األزمة التمويلية التي تعاني منها حالًيا، فدفع 

على قطاع مليار جنيه مصر، أي نحو ثلث مخصصات اإلنفاق العام  15التعويض يعني تحمل الموازنة العامة 

 الصحة.

 صفقة إسرائيل 

إن كان شهر نوفمبر الماضي قد شهد اإلعالن عن بدء التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة دولفنيوس الخاصة 

المصرية ومالكي حقل "لوثيان" الذي تسيطر عليه إسرائيل على شواطئ فلسطين المحتلة، فإن أزمة الطاقة 

 مع إسرائيل.عكست حرص الحكومة المصرية على التطبيع 

فبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلسرائيل منذ منتصف التسعينيات، أصبحت مصر هي من ستستورد  

 سنة. 15 – 11مليارات مكعب من الغاز سنوًيا، ولفترة تمتد من  4، بواقع 2119/2121الغاز في عام 

في هذه الصفقة، وأنها ال تمانع في  وحسب ما نشر عبر وسائل اإلعالم من أن الحكومة المصرية ليست طرًفا

استيراد الغاز من أية دولة بالعالم، بما فيها إيسرائيل، إال أن تجربة التسعينات تعكس خبرة مصرية في 

 االلتفاف على الرأي العام وعلى البرلمان.
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ليوافق  حيث ينص الدستور المصري على أن ُتعرض االتفاقيات الدولية قبل بدء العمل بها على البرلمان 

 عليها، ولكن الحكومة تخرج من هذه اإلشكالية لتحيل العالقة في شأن استيراد الغاز إلى شركة قطاع خاص.

وعلى الرغم من ضلوع الحكومة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي للكيان إلسرائيل في التسعينيات عبر شركة  

فإن هذه العقود ظلت بعيدة عن البرلمان شرق المتوسط المملوكة لرجل المخابرات السابق حسين سالم، 

ينار على منع هذه االتفاقية  25المصري، ولم يمارس بحقها دوره الرقابي، رغم إصرار المعارضة قبل ثورة 

 العتبارات قومية واقتصادية.

وثمة إشكالية قانونية أخرى ستكون عقبة أمام صفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل، وهي الخاصة بموقع 

غاز الطبيعي بالبحر المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين مصر وقبرص والكيان الصهيوني، ال

 رسمت حدود مصر خارج منطقة حقل الغاز.

ولكن تبقى هذه االتفاقية دون تفعيل حتى يصدق عليها البرلمان، ولكن في ضوء طبيعة البرلمان المصري 

ر هذه االتفاقية، وإن كانت ستحمل بين طياتها خسائر اقتصادية الذي انتخب أعضاءه مؤخًرا، يمكن تمري

وأمنية كبيرة لمصر. وُيعد تمرير التوقيع على هذه االتفاقية إبان فترة الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور، 

 .2115يوليو  3نوع من التسويق الدولي لالنقالب العسكري بمصر، عقب انقالب 

صدير رجل األعمال حسين سالم عبر شركة شرق المتوسط، يحدث هذه وكما فعلت مصر في التسعينيات بت

المرة نفس الفعل، حيث تصدر شركة دولفتيوس القابضة المصرية، المملوكة لمجموعة من رجال األعمال، 

على رأسهم عالء عرفة، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية الكويز التي تعمل 

 طبيع مع إسرائيل.على توطيد الت

والجدير بالذكر أن عالء عرفة هو نجل رجل األعمال الراحل أحمد عرفة، وهو جنرال سابق في القوات المسلحة،  

وكان من المقربين من حسني مبارك. أي أن السلطة حريصة على إيجاد رجال أعمال يعملون في إطار 

 مخططاتها. 

 أزمة المستقبل 

ود استراتيجية قومية فعلية في مجال الطاقة، حيث تتم معالجة قضية هناك إصرار مصري على غياب وج

الطاقة في إطار وقتي، مثل إتاحة تمويل للهيئة العامة للبترول لسداد مديونيتها للشركات األجنبية، لينخفض 
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 ، وذلك وفق البرنامج الحكومي، ولكن سداد هذه2115مليار بنهاية عام  2.7مليارات دوالر إلى  6من نحو 

 المديونية أتى من خالل  تحويل المديونية من استحقاق للشركات األجنبية إلى استحقاق لبنوك محلية مصرية.

كما تقوم الحكومة باالستيراد من خالل تسهيالت ائتمانية من الحلفاء الخليجيين، أو من خالل التوسع في 

كتشافها لبئر غاز ضخم على سواحل الدين الخارجي، وتناست الحكومة ما ساقته خالل أغسطس الماضي من ا

 البحر المتوسط من خالل شركة ايطالية.

سنوًيا، وفي ظل تراجع اإلنتاج وزيادة االستهالك، ترشح هذه  %3إن استهالك مصر من الطاقة يتزايد بنسبة 

 التقديرات للزيادة، في ظل أزمة تمويلية، يتوقع لها أن تستمر على األقل في األجل المتوسط.

الغاز بين مصر وإسرائيل، التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات، سيتم بموجبها فصفقة 

السماح للقطاع الخاص للعمل في استيراد الغاز الطبيعي لنفسه، أو تسويقه للغير، وبذلك ترتفع تكاليف 

الحكومة في وظيفة اإلنتاج بشكل كبير في مصر، لتضيف عقبة جديدة أمام الصناعة واالستثمار، فوجود 

 مستورد الطاقة من شأنه أن يقلل تكلفة اإلنتاج بهامش الربح الذي يضيفه القطاع الخاص.

 

 ثانيًا: فشل سياسات العسكر في انقاذ الجنيه المصري

جنيه، وهو ما يعني انخفاض الجنيه في  5.88وقد بلغ سعر صرف الدوالر  2111ترك مبارك الحكم في فبراير 

ليبدأ  2111يناير  25. ثم جاء المجلس العسكري بعد ثورة %635قرشا، بنسبة انخفاض  518 عهد مبارك بنحو

مليار دوالر ليهبط مع نهاية حكم المجلس  35مرحلة استنزاف االحتياطي من النقد األجنبي الذي كان يقدر  بنحو 

 مليار دوالر.  21.6مليار دوالر باستنزاف  14.4العسكري إلى 

بنك المركزي األسبق فاروق العقدة بحق الوطن والمواطن من خالل حرصه على الحفاظ حيث أضر محافظ ال

من قيمته  %3على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب، فلم ينخفض الجنيه سوي بنسبة 

ن جنيها فاتحا الباب علي مصراعيه للصوص والمفسدي 6.16جنيها إلى  5.88قرشا ليصل من  18بما يوازي 

بتحويل أموالهم للخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة  وهو ما مثل استنزافا لالحتياطي النقدي بالبنك المركزي 

بفعل الدعم الضمني في سعر الصرف الذي حصل عليه هؤالء المفسدون بالفرق بين سعر الصرف الحقيقي 

 وسعره المعلن من قبل البنك المركزي.
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وكان سعر صرف  2112يونيو  31رئيس مدني منتخب، واستلم مهامه في  ثم جاء الرئيس محمد مرسي كأول

جنيها، بانخفاض  7.13وقد بلغ سعر صرف الدوالر  2113يوليو  3جنيها وتم االنقالب عليه في  6.16الدوالر 

قرشا، وقد شهدت تلك الحقبة تآمرا واضحا بيد العسكر ودولتهم العميقة ومن استخدموهم لتحقيق  97للجنيه 

ربهم الرخيصة للحيلولة دون تحقيق الرئيس مرسي برنامجه االنتخابي ومشروعه التنموي النهضوي، ولم مآ

تشهده حقبته حظا من المنح الخليجية السخية التي عرفت طريقها لالنقالبيين فيما بعد، ومع ذلك لم 

 16يتجاوز االنخفاض في سعر الجنيه نسبة 

 3لبالد مرة أخرى من خالل الرئيس اإلنقالبي المؤقت عدلي منصور من ومع مجيئ عهد اإلنقالب ليدير العسكر ا

قرشا حيث وصل سعر صرف  12بمبلغ  %1.8لينخفض الجنيه المصري بنسبة  2114حتي يونيو  2113يوليو 

 جنيه.  7.15الدوالر إلى 

ا ي يشهد انخفاضثم جاء رئيس اإلنقالب عبد الفتاح السيسي ليتولي حكم البالد، ومن وقتها والجنيه المصر

مليار دوالر والذي لم يعرف طريقه بشفافية إلى موارد الدولة  51مستمرا رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز 

الدوالرية، وقد غلب على تلك الفترة حتى يومنا هذا غياب االستقاللية للبنك المركزي وغلبة القرارات 

 العسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه المصري.

جنيها،  وضع البنك المركزي حد  7.59إلى  2115ول سعر صرف الدوالر الرسمي في نهاية شهر يناير فمع وص 

 ألف دوالر في الشهر. 51ألف دوالر يومًيا، وبما ال يزيد عن  11أقصي للودائع المصرفية الدوالية قدره 

ستمر األمر طويال فقد قام وقد حجمت تلك القيود من زيادة سعر الجنيه مقابل الدوالر نوعا ما. ولكن لم ي

عشرة قروش ثم يوم  2115يوليو  2البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه في عطائه الدوالري يوم الخميس 

أكتوبر بعشرة  18جنيه ثم استمر التخفيض في  7.83بعشرة قروش أخرى ليقفز السعر إلى  2115يوليو  5األحد 

جنيه قبل  7.93جنيه بالبنوك مقابل  8.13البنك المركزي، وإلىجنيه ب 7.93قروش إضافية ليرتفع الدوالر إلى 

 ذلك التاريخ.

جنيه بالسوق الموازية واستمر في ارتفاعه حتى اقترب من التسعة جنيهات وهو  8.41وقفز سعر الدوالر الى 

 منذ بداية %14.2ما يعني انخفاض الجنيه المصري في السوق الرسمية بقيمة جنيه واحد ونسبة انخفاض 

 .%21اإلنقالب وفي السوق الموازية تجاوزت النسبة 
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نوفمبر  11وبعد إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وتعيين طارق عامر خلفا له قام البنك المركزي يوم 

بزيادة سعر الجنيه بعشرين قرشا مقابل الدوالر. وقد حملت هذه الزيادة عالمات تعجب فالواقع ال يؤيده  2115

 االقتصادية ترفض تبريره خاصة وأنه يمثل تبديدا لموارد مصر الدوالرية.  والبيانات

ولم يكن ذلك سوى فرقعة إعالمية وحرب نفسية ونوع من المقامرة ومحاولة يائسة إلرباك المتعاملين بسوق 

وقد بدت الصرف الموازية والحيلولة دون الدولرة بتحويل أصحاب األموال ما بحوزتهم من جنيهات إلى دوالرات، 

النقطة األخيرة واضحة في اتجاه البنوك المصرية بطرح شهادات ادخار  بالجنيه المصري لمدة ثالثة سنوات 

 سنويا للحيلولة دون الدولرة والضغط على الجنيه المصري. %12.5بعائد 

 معالجة العرض وإهمال السبب 

وتلقي بوجهها نحو أعراضه، وذلك الحكومة االنقالبية حكومة ذات حول تنموي، فهي تترك أسباب المرض 

 باعتمادها على السياسة النقدية وحدها لعالج مشكلة ارتفاع سعر صرف الدوالر.

فانخفاض الموارد الدوالرية نتاج طبيعي النخفاض مصادرها من صادرات وسياحة وإيرادات قناة السويس  

فضال عن تحميل االقتصاد بفاتورة  واالستثمار األجنبي المباشر وتحويالت المصريين العاملين بالخارج،

 مليار دوالر. 11التسليح التي تعدت 

وفاتورة المشروعات قليلة العائد باهظة التكاليف وفي مقدمتها تفريعة قناة السويس الجديدة التي تجاوزت  

لألجانب مليار دوالر، وما ترتب عليها من سداد التزامات هيئة قناد السويس  2.2مصاربف التكريك الخاصة بها 

والتي لجأت فيها إلى االعتماد على القروض المشتركة من البنوك، وقد وصلت تلك القروض خالل الشهرين 

مليار دوالر وهو األمر الذي يزيد من أعباء الهيئات الحكومية المقترضة والبنوك الحكومية  1.3الماضيين فقط  

 المساهمة في تلك القروض على السواء.

صادرات السلعية حققت أعلى ارتفاع لها في عهد الرئيس محمد مرسي في العام المالي والواقع يكشف أن ال

 31.7مليار دوالر، وانخفض عجز الميزان التجاري إلى  57.7مليار دوالر  مقابل واردات  27بقيمة  2112/2113

لغ عجز الميزان عنه في حكم المجلس العسكري حيث ب %11.1مليار دوالر  بمعدل  4.3مليار دوالر، بانخفاض 

 مليار دوالر. 59.2مليار دوالر مقابل واردات  25.1مليار دوالر  بصادرات  34.1التجاري 

 2113/2114ومع اإلنقالب العسكري عاود العجز في الميزان التجاري لالرتفاع مرة أخرى ليصل في العام المالي  

حيث ارتفع  العجز فى الميزان  2114/2115عام مليار دوالر في ال 38.8مليار دوالر، كما وصل إلى نحو  33إلى 
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لتقتصر  %15.5،  وذلك لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل %13.9مليار دوالر بمعدل  4.7التجاري بنحو 

 مليار دوالر. 22.1على 

، وهذا نتاج %19.3بنسبة  2115كما استمر انخفاض الصادرات غير البترولية في أول تسعة أشهر من العام 

بيعي لعدم قدرة الشركات على استيراد متطلباتها الالزمة لإلنتاج ومن ثم التصدير خاصة وأن الصادرات ط

 من مكوناتها على االستيراد من الخارج. %71المصرية تعتمد  بنحو 

مليار دوالر خالل العامين الماضيين في  13وتشير بعض التقديرات إلى خروج استثمارات من مصر تقدر بنحو 

 الذي يكاد يقتصر االستثمار الداخل على قطاع البترول. الوقت

وإذا أخذنا في االعتبار اإليرادات السياحية منذ حكم المجلس العسكري فإن البيانات الرسمية تظهر أنها بلغت 

)حكم المجلس العسكري( لتحقق أعلى ارتفاع لها )في عهد الرئيس  2111/2112مليار دوالر في العام  9.4

ثم تحقق انخفاضا مع اإلنقالب العسكري في العام  2112/2113مليار دوالر في العام  9.8غ  مرسي( بمبل

، أما اليوم فالسياحة في أسوأ 2114/2115مليار دوالر في العام  7.4مليار دوالر  ثم  5.1لتصل إلى  2113/2114

 حالتها على اإلطالق بعد سقوط الطائرة الروسية.

مليار دوالر في العام  5.2د أظهرت بيانات هيئة قناة السويس أنها بلغت أما إيرادات قناة السويس فق

مليار دوالر في العام  5.4، ثم شهدت ثباتا لها عند مبلغ 2112/2113مليار دوالر في العام  5، ثم  2111/2112

م إدعاء ، ولكنها شهدت انخفاضا منذ إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة رغ 2114/2115والعام  2113/2114

 السيسي بأنها غطت ما جمع لها من أموال.

في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس  %9.4مليون دوالر ونسبة  47.9فقد انخفضت ايرادتها بمبلغ

 448.8للعام السابق واستمر االنخفاض للمرة الثانية في شهر سبتمبر من العام الحالي لتصل اإليرادات إلى 

، ثم استمر %3مليون دوالر بنسبة انخفاض 13.3مليون دوالر في أغسطس بفارق  462.1مليون دوالر، مقابل 

مليون دوالر  449.2االنخفاض للمرة الثالثة على التوالي في شهر أكتوبر من العام الحالي  لتصل اإليرادات إلى 

ن العام الماضي عن نفس الشهر م %7.4مليون دوالر ونسبة انخفاض  33.1مليون دوالر  بفارق  482.3مقابل 

ألف دوالر. أما إيرادات العاملين بالخارج فقد شهدت  411وإن حققت زيادة طفيفة عن الشهر السابق قدرها 

 خالل العام الحالي. %8.9تراجعا بنسبة 
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 ثالثًا: إطالق مشروعات وهمية ال تتوافق واألوضاع االقتصادية

 3لعمالقة في مصر، خالل الفترة التي تلت انقالب أعلن نظام عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشاريع ا 

الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، أبرزها بناء مليون وحدة سكنية  2113يوليو/تموز عام 

مليون فدان، والشبكة القومية للطرق، ومثلث  1.5لذوي الدخل المحدود، والعاصمة اإلدارية، واستصالح 

قناة السويس الجديدة، واكتشاف حقل الغاز العمالق في البحر المتوسط، إال أن  التعدين الذهبي، وتفريعة

هذه المشاريع السبعة تحولت إلى مشاريع وهمية، ما دفع إلى تفاقم األزمات المعيشية بشكل ملحوظ بعد 

 أن تخلى النظام عن وعوده الوهمية وتوقفت كل المشروعات التي أعلن عنها. 

أول المشروعات العمالقة التي بدأ النظام العسكري باإلعالن عنها هو مشروع بناء المليون شقة وكان  - 1

، قبل االنتخابات الرئاسية، عبر وزير الدفاع 2114مليون وحدة سكنية وتحديدًا في شهر مايو/أيار من عام 

حدة سكنية آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي كشف عن االتفاق مع شركة آرابتك اإلماراتية لبناء مليون و

مليار دوالر، حسب سعر الصرف آنذاك(، ولم تمر  41مليار جنيه ) 281لمحدودي الدخل خالل خمس سنوات مقابل 

 سوى ثالثة أشهر حتى قالت وزارة اإلسكان المصرية إنها تسّلمت الملف بداًل من الجيش.

أن الخالفات تصاعدت بين الشركة وكان مقررًا تسليم المرحلة األولى من المشروع بداية العام الجاري، إال  

والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، باإلضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك، حيث تعرضت لخسائر 

 وتغيرات إدارية خالل الفترة الماضية، ما عرقل تنفيذ المشروع. 

اية هذا المشروع وفشله تمامًا، ودخلت المليون وحدة سكنية في طي النسيان، قبل أن يعلن المسؤولون عن نه

واكتفوا بمناورات كالمية بأن وزارة اإلسكان ستتولى المشروع ولكن سيتحول إلى إسكان متوسط تتجاوز فيه 

جنيه(، أي أن أحالم الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على وحدة  7.83ألف جنيه )الدوالر =  311سعر الوحدة 

 ل أزمة اإلسكان تفاقمها. )فيديو: تصريحات السيسي عن بناء مليون شقة(سكنية بأسعار مناسبة انتهت لتواص

العاصمة اإلدارية أما المشروع الثاني في سلسلة أبرز المشاريع العمالقة للنظام العسكري، فهو ما أعلن  – 2 

كيلومترًا  61عنه في مؤتمر شرم الشيخ )شمال شرق(، مارس/ آذار الماضي، ببناء العاصمة اإلدارية على مساحة 

 مليار دوالر.  91في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 

وتم اإلعالن وقتها عن تولي شركة إعمار اإلماراتية تنفيذ المشروع، إال أن الشركة نفت في تصريحات الحقة 

يتي بارك مشاركتها في المشروع. ولكن مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال س
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لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة ال تتحّمل بناء العاصمة اإلدارية، 

 واستمر تضارب التصريحات حتى اآلن وتعرض المشروع للموت اإلكلينيكي.

ومية للطرق شبكة طرق وأما ثالث المشاريع الوهمية التي أعلن عنها السيسي، فكان إنشاء الشبكة الق - 3

خالل عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة العام الماضي، حيث قال "إنني قادر على بناء 

 شبكة طرق تمسك مصر كده، مشيرًا إلى قبضة يده، وانا قادر على توفير التمويل الالزم". 

ل تدهور البنية التحتية، وظهر ومر أكثر من عام ولم تنفذ حكومة االنقالب أية مشاريع طرق تذكر، بل تواص

ذلك في األمطار التي أغرقت اإلسكندرية والبحيرة والجيزة والعديد من المحافظات وأدت إلى غرق قرى بأكملها 

 وانهيار العديد من الطرق والكباري.

وبلغ عجز وكانت أبرز العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع وغيره األزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البالد،  

مليار  41مليار جنيه رغم المنح والمساعدات الخليجية التي زادت عن  254الموازنة العام المالي الماضي نحو 

 مليارات جنيه(. 311دوالر )نحو 

مليون فدان وتمثل المشروع الرابع في إعالن السيسي منذ نحو عام عن إطالق مشروع  1.5استصالح  -4 

تراجع متحججًا بعدم توافر التمويل، ثم أعلن مرة أخرى مؤخرًا عن إطالق  استصالح مليون فدان إال أنه

مليون فدان خالل األيام المقبلة، ما أثار دهشة خبراء الري الذين  1.5المشروع المستهدف بعد توسيعه إلى 

المساحة أكدوا أن مصر تعاني عجزًا مائيًا لزراعة المساحات الحالية وبالتالي يصعب توفير مياه الستصالح 

الضخمة، وأشاروا إلى أن مصر مقبلة على أيام صعبة، في ظل تطورات بناء سد النهضة الذي وقع السيسي على 

اتفاقية أعطت الحق إلثيوبيا الستكمال بناءه، وبالفعل بدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل إلى ممرات بالسد 

 مليار متر مكعب.  54مئية والبالغة نحو الجديد، ولم تعط مصر أية ضمانات خاصة بحصتة القاهرة ال

مثلث التعدين أما المشروع الوهمي الخامس، فهو مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد  -5

من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر األحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمااًل، 

من حكومة الببالوي، بل إن مشروع منجم ذهب السكري أحاطه الغموض، وال سيما في  الذي شهد إهمااًل ملحوظاً 

 ظل تضارب التقارير وغموض المعلومات حول الكميات المنتجة والمصدرة. 

حقل الغاز العمالق أعلنت الحكومة المصرية، في شهر أغسطس/آب الماضي أن شركة إيني اإليطالية  – 6

ات الغاز الطبيعي في العالم؛ وذلك بالمياه اإلقليمية المصرية في البحر المتوسط، حققت واحداً من أكبر اكتشاف
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وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وبحسب الشركة في بيان صحافي 

بيعي، تريليون قدم مكعبة من الغاز الط 31آنذاك، فإن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 

مليارات برميل من المكافئ النفطي، ويغطي مساحة تصل إلى  5.5وهو ما يعني أن االحتياطيات تعادل حوالي 

كيلومتر مربع. والكشف، الذي أطلق عليه اسم "الشروق"، يعد أكبر كشف غازي يتحقق في مصر وفي مياه  111

 ى العالم، بحسب الشركة اإليطالية.البحر المتوسط، وقد يصبح من أكبر االكتشافات الغازية على مستو

سنوات، ليسهم بشكل كبير في تلبية  4ووفقًا إليني، فإن عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي  

احتياجات االستهالك المحلي من الغاز الطبيعي. والمثير لالنتباه أنه في الوقت الذي أعلنت فيه مصر هذا 

سرائيلي" بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي الُمنتج من حقل "تمار" االكتشاف ذهبت لتفاوض االحتالل "اإل

عامًا، وهو مايثير  15الواقع شرق البحر المتوسط، لصالح محطة اإلسالة في محافظة دمياط، وذلك لمدة 

 تساؤالت حول حقيقة ما اّدعوه من أن حقل الغاز المكتشف هو أكبر كشف غاز في المنطقة.

انت تفريعة قناة السويس الجديدة من أبرز المشاريع التي تبناها النظام الحالي وأعلن أنها قناة السويس وك -

مليار  64مليار دوالر حسب تقارير باإلعالم الرسمي، وتم جمع كلفة مرحلتها األولى التي تبلغ  111ستدر أكثر من 

سب خبراء، يشوب الغموض المشروع مليارات دوالر(، عبر شهادات استثمار للشركات والمواطنين. وح 8.5جنيه )

الذي لم تعد له دراسة جدوى، وتوقعوا أن يلقى مصير مشروع توشكي الوهمي الذي تبناه الرئيس المخلوع 

، بل وكانت المفاجأة بتراجع إيرادات القناة في الشهور التي 2111يناير ،  25حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 

 الماضي. أعقبت االفتتاح في شهر أغسطس/آب 

 

 رابعًا: األمن القومي المائي وسد النهضة

من مياه النيل  3مليار م 71بعدما دخل سد النهضة مرحلة التشغيل يتوقع أن يحجز هذا السد العمالق نحو

من مياهه، أى ما يعادل نحو  %86األزرق. ويعتبر النيل األزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل. فهو يمد النيل بنحو 

 . 3ممليار  72

.. 3مليار م 84ويمكن تصور حجم الضرر إذا أخذنا فى اإلعتبار أن كمية المياه الواردة لمصر والسودان تبلغ نحو 

وبمعنى آخر، مأل خزان السد بالمياه يمكن أن يحرم مصر والسودان عاما كاماًل من مياه النيل األزرق أو على أقل 

 ستراتيجى فى بحيرة ناصر. تقدير سيؤدى الى إستهالك نحو ثلثى المخزون اإل
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ويتوقع أن يؤدى إنخفاض منسوب النيل إلى تأثر توربينات السد العالى، وبالتالى تفاقم أزمة الطاقة التى 

 تضرب البالد. 

، بسبب انحسار منسوب % 37وثمة توقعات بأن تقل نسبة الطاقة المتولدة من توربينات السد العالى بنسبة 

هذا الى جانب تأثر الثروة السمكية والمالحة النيلية وما يتعلق بها من سياحة  النهر وتذبذب معدل جريانه.

 وتجارة داخلية. 

( 3م 631ومما يزيد األمر سوءًا أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائى حيث يقل نصيب المصرى من المياه )

ة إلستصالح ماليين األفدنة سنويًا. أضف الى ذلك أن هناك حاجة ملح3م 1111عن المعدالت الدولية وهى 

 إلستيعاب الزيادة السكانية المتفجرة وسد فجوة الغذاء التي تستنزف العملة الصعبة.

فمصر األولى عالميًا فى إستيراد القمح على مدار عقود، باإلضافة الى إستيراد اللحوم واأللبان والزيوت والسكر  

 .2131بحلول عام  %81والشاى. ويتوقع أن يصل العجز المائى فى مصر الى 

 مخاطر إنهيار السد 

واألسوأ من حجز مياه النيل هو مخاطر تعرض السد للتصدع واإلنهيار مما يؤدى الى غرق بالد النيل فى مياهه 

وطمرها تحت طميه كما حدث فى حوادث مشابهة. فبخالف السد العالي، تم بناء سد النهضة من الكتل 

تصدع واالنهيار بسبب الهزات األرضية. فكما المنشئات العمالقة األخرى، الخراسانية مما يعرضها الى خطر ال

تتعرض السدود الى مخاطر التصدع واإلنهيار بسبب الزالزل أو ضغط الطمى المتراكم أمام السد أو اإلندفاع 

 منطقةالشديد للمياه نتيجة الفياضانات العارمة أو اإلنهيارات الجبلبة أو تسرب المياه فى بنية السد وال

 الحاضنة له مما يؤدى الى إنجراف التربة وما عليها. 

هذا باإلضافة الى مخاطر وجود عيوب فى التصميم والتنفيذ واإلرتفاع المبالغ فيه. فسرعة إندفاع مياه النيل 

 م. 611األزرق تزيد فى بعض األحيان على نصف مليار متر مكعب يوميا، وبارتفاع يصل أحيانًا الى 

فى البداية( وإرتفاعه  3مليار م 18لمخاوف من إنهيار السد هو تضارب المعلومات حول سعته ) كانت ومما يعزز ا

وضعف الدراسات الجيولوجية والفنية له. أضف الى ذلك، عدم وجود ضمانات أمان، وشيوع فشل المشروعات 

 إنهيار السدود.  التنموية فى أثيوبيا، عالوة على تجارب العالم القاسية من كوارث عظيمة من جراء

فقديمًا، انهار سد مأرب فى اليمن ما سبب هجرة معظم سكانها وتشتتهم بين شعوب المنطقة. وبالمثل، إنهار 

مليون منزل.  11لف شخص وتدمير أ 171مما أسفر عن مقتل  1975فى الصين عام   Henanسد مقاطعة هنان 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henan_Province
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أثناء عملية مأل الخزان. وحديثًا، إنهار سد قرب  1976بوالية أيداهو األمريكية عام   Tetonكما انهار سد تيتون 

شخصًا من  51شخصًا. وفى نفس الشهر من نفس العام قتل  67مما تسبب فى مقتل  2119جاكارتا فى مارس 

يناير من العام الماضى أثناء  12حدث كارثة هى إنهيار سد أليو فى الهند  فى جراء إنهيار سد فى أندونيسيا. وأ

 اختباره للمرة األولى.

 حلول متأخرة وصعبة 

ثمة عدد من الخيارات أمام حكومتى مصر والسودان للتعامل مع األزمة. الخيار األول هو خيار المفاوضات 

سودان التاريخية فى النيل واإلشراف المشترك على واالتفاق مع الجانب األثيوبى على ضمان حقوق مصر وال

التصميم والتنفيذ والصيانة والتحقق من شروط األمان وضمان عدم تذبذب جريان النهر والبحث فى مشروعات 

لحصاد المياه تعوض الفاقد نتيجة بخر المياه وتسربها فى األرض أمام السد. وهذا المقترح بعض أجزاءه فاتها 

صلح مثل اإلشراف المشترك في التصميم والتنفيذ، فالسد اإلن في مرحلة تجاوزت ذلك، وذلك الزمن ولم تعد ت

 في حيز التشغيل. 

وبمعنى آخر، يجب اإلتفاق على التحكم فى معدل جريان المياه بحيث تضمن عدم تأثر احتياجات الزراعة  

اإلعتماد على المخزون اإلستراتيجى والمالحة فى نهر النيل أو توقف توربينات سدود مصر والسودان، وذلك ب

 فى بحيرة ناصر.

وبذلك يصبح مخزون بحيرة سد النهضة مكماًل لمخزون بحيرة ناصر، مع األخذ في االعتبار فقدان نسبة كبيرة  

من المياه نتيجة البخر والتسرب فى طبقات األرض أمام سد النهضة. ومن شروط األمان المقترحة تصغير حجم 

له بعدد من السدود الصغيرة بحيث لو انهار أحدها تكون أضراره محدودة. ويفضل أن تكون السد أو إستبدا

االتفاقية موثقة ومضمونة دوليًا ومتضمنة شروط جزائية محددة، وهذا المقترح كذلك لم يعد ممكن، فسد 

 النهضة اكتمل بناءه.

ه فى أعالى النيل األزرق لتعويض كما يمكن للجانب األثيوبى عرض بعض المقترحات لمشروعات حصاد الميا 

 الفاقد الناتج عن البخر أمام السد وتسرب المياه فى طبقات األرض. 

وفى المقابل، يمكن عرض حزمة من الحوافز على الجانب األثيوبى والسودانى تشمل تكامل إقتصادى أوسع 

كك حديد وشبكات الكهرباء. يتضمن إتفاقيات للتبادل التجارى بين الدول الثالثة وربط شبكات الطرق والس
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فأثيوبيا ربطت شبكتها بشبكة السودان، لكن ال يوجد ربط كهربائى بين مصر والسودان، وصعوبة هذا المقترح 

 التمويل، الذي اصبح أزمة معضلة لمصر.

كما أن سلطات االنقالب العسكري بمصر أدارت ظهرها للتكامل مع السودان حيث جمدت إفتتاح الطريق البرى  

ن مصر والسودان وأوقفت مشروع ربط شبكات الكهرباء بين البلدين ومشروع استصالح مليون فدان في بي

السودان. لذلك ففرص التعاون مع السودان في ظل الحكومة الحالية ضعيفة لتردد سلطات السيسى في 

 الدخول مع السودان في أي مشروعات اقتصادية. 

ميجاوات من الكهرباء وسوف تحتاج أثيوبيا الى ا لربط  6111سوف يتولد عن هذا السد العمالق حوالى 

الكهربائى مع مصر لتصدير هذه الطاقة، وطاقة سدودها األخرى، الى شبكة الدول الثمانية وقطاع غزة واإلتحاد 

 األوروبى. 

فى  ويجب تذكرة الجانب المصرى بإمكانية فرض رسوم على عبور الطاقة الكهربائية من أراضيها، كما الحال

قناة السويس وكابالت اإلتصاالت البحرية. وبمعنى آخر، دور مصر محورى فى نجاح سد النهضة ألن غرضه الوحيد 

 هو توليد الكهرباء بغرض التصدير.

ويمكن طلب مساعدة الدول العربية وال سيما دول الخليج بالنظر لمصالحها المشتركة مع أثيوبيا. فهناك عمالة 

ويوجد إستثمارات خليجية فى أثيوبيا كما تقدم هذه الدول مساعدات تنموية ألثيوبيا  اثيوبية فى دول الخليج

والدول األفريقية، ومما يجعل هذا األمر في غاية الصعوبة، اختالف وجهتي النظر بين كل من مصر ودول الخليج 

 مل.حول الدور اإلقليمي، فالصورة اآلن هي صورة يحكمها الصراع بين الطرفين، وليس التكا

وهناك من ينادى باستخدام القوة للتعامل مع األزمة. فاعتماد القوة أو حتى التلويح بها يمكن أن يبعث برسالة 

لألثيوبيين ودول حوض النيل األخرى مفادها أن مياه النيل خط أحمر وأن الوضع السياسى المضطرب لن يثنى 

 الجيش عن تأمين منابع النيل. 

وة عن طريق إرسال سرب من الطائرات المصرية المقاتلة لتصوير السد. لكن هذا فمثاًل، يمكن التلويح بالق

الخيار صعب فى ظل دعم السودان للسد. غير أنه يمكن جذب السودان الى جانب مصر عن طريق عقد إتفاقية 

 بياللدفاع المشترك مع السودان وإجراء مناورات مشتركة وإنشاء قاعدة عسكرية مصرية قرب الحدود مع أثيو

ومساعدة السودان فى تخفيف الحظر الدولى عليها وكبح جماح المتمرديين. وهذا المقترح ستقف دونه قوى 

 دولية، تريد لمصر أن تبقى أسيرة ضغوط متعددة. 
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ويمكن تعزيز هذا الخيار بمنع السفن األثيوبية من المرور بقناة السويس حتى يتم اإلتفاق حول السد. كما 

سفن الدول الداعمة للسد من المرور أيضًا. ومما يعزز هذا الخيار أن دواًل مثل أمريكا  يمكن التلويح بمنع

وإسرائيل تستخدم الضربات اإلستباقية بحجة حماية أمنها القومى. فإن لم نستخدم قناة السويس كأداة ضغط 

يتحرك؟ ما فائدة على الدول المعادية فمتى نستخدمها. وإن لم يتحرك الجيش المصري لحماية النيل فمتى 

طائرات الرفال ومنظومات الصواريخ الروسية وحامالت الطائرات الفرنسية التي تم شراؤها مؤخرًا؟ ولكن المرور 

 بقناة السويس تنظمه اتفاقية دولية، قد ال تمكن مصر من تنفيذه.

لسودان. لذلك البد مع مالحظة أنه ال يمكن ضرب السد بعد إكتماله حيث أن تدميره بعد مأل الخزان سيغرق ا

من إتخاذ إجراء حاسم اآلن وليس الغد: إما اإلتفاق والضمانات والتنسيق المشترك أو القوة والعقوبات. فنجاح 

السد أو إنهياره يهدد وجود مصر والسودان ويعيد تشكيل المنطقة عندما يسفر عن هجرة الماليين خارج وادى 

ى مصر العديد من الفرص وأوراق الضغط التي كان يمكن أن النيل. زبذلك فقد فوت االنقالب العسكري عل

 تمارسها على اثيوبيا لمنع إقامة سد النهضة.

 

 خامسًا: تمويل مشروعات الشباب يورط البنوك المصرية

منذ وقوع االنقالب العسكري بمصر، واإلدارة االقتصادية تشهد أداء خاطئا، إضافة إلى ما يعتريها من ضعف 

ين مكوناتها. فمؤخًرا اصدر السيسي، قائد االنقالب العسكري بمصر، أوامره أو تكليفه للبنك وغياب التنسيق ب

مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي  211المركزي، بأن يدبر من خالل الجهاز المصرفي 

للمودعين،  %13مس سقف ، في الوقت الذي يتجه فيه سعر الفائدة بمصر ليال%5يمكلها الشباب بسعر فائدة 

 للمقترضين. %18ويقترب من 

وليست هذه هي المرة األولى التي يتدخل فيها العسكر في الشئون االقتصادية، ليخالف القواعد واألعراف 

االقتصادية، فمشروع توسعة قناة السويس تم بموجب أوامر عسكرية، ولم تقدم فيه اية دراسات جدوى، 

مليار  %64لمصري لترتيب أمر سندات دين على الهيئة العامة لقناة السويس بنحو ووظف فيها البنك المركزي ا

 جنيه مصري.

، 2115وكان أداء السيسي قائد االنقالب العسكري بمصر اثناء مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي الذي عقد في مارس 

ة، يرون أن تكلفة تنفيذها صورة غير مقبولة إلدارة الشأن االقتصادي، فأصحاب المشروعات واألفكار المعروض
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 5سنوات فيطلب أن تنفذ في  11مقدر معين، فيطلب تنفيذها بتكاليف أقل، كما يعرضون فترات للتنفيذ 

سنوات بالمعدات الذاتية  3سنوات، كما فعل في مشروع تنفيذ توسعة قناة السويس، حيث كان مقدًرا لها فترة 

عام واحد، ليتم التعاقد مع شركات حفر وتكريك أجنبية، كانت وما تملكه الشركات المحلية، فطلب تنفيذه في 

 سبًبا في استنزاف االحتياطي القليل من النقد األجنبي.

وال يغيب عن المشهد االقتصادي بمصر سيطرة الجيش على المقدرات االقتصادية بالبالد، وأصبح الجيش 

هذه التجاوزات لُيسمح للجيش المصري المعني  ينافس قطاع األعمال في انتاج الغذاء ومواد البناء، بل امتدت

بحراسة الحدود، بأن يقيم شراكات مع المستثمرين األجانب، فماذا بقى للمجتمع االقتصادي المدني من 

 مساحات للعمل؟

إن التوجه األخير لما أعلنه قائد االنقالب العسكري لمساعدة الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة   

، يورط الجهاز المصرفي في مشكالت اقتصادية تحد من دوره %5بهم، بسعر فائدة والمتوسطة الخاصة 

االقتصادي، وتحمله بتكاليف، إن لم يكن خسائر ال قبل له بها، وفيما يلي نستعرض اآلثار السلبية لهذا القرار، 

 منها:

 اإلساءة الستقاللية البنك المركزي 

وع، تعد إساءة للبنك المركزي، فالبنك المركزي بحكم الدستور اللغة العسكرية التي سيق بها تنفيذ هذا المشر

والقانون له استقالليته، للمهمة التي أسندت إليه، وهي صناعة السياسة النقدية، والرقابة على البنوك 

االقتصادية، وكان يمكن إخراج المشروع بشكل أفضل من هذا، في صورة برنامج حكومي، أو مشروع تتبناه أحد 

، على أن يكون واضح المعالم، من حيث طريقة تدبير األموال، وشروط االستفادة من هذا المشروع، وما الوزارات

 هو مصدر تحمل فارق التكلفة التي ستتورط فيها البنوك، التي ستقبل أن تدخل في هذا المشروع.

 خسائر فعلية للبنوك 

ه في حالة إعادة إقراض هذه الودائع ، ويضاف إلي%11متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك للمودعين 

كمصاريف للتشغيل، وكذلك نسبة مماثلة كأرباح للبنك، حتى  %2للمستثمرين والمنتفعين بهذه القروض نحو 

 يستطيع أن يمارس أعماله.

، فمن اين ستتحمل البنوك %14وبذلك فالسعر الطبيعي هو أال يقل سعر الفائدة للمقترضين من البنوك عن 

مليار جنيه مصري؟ إذا تصورنا أن البنوك ستفعيل المستحيل  21، اي حوالي %11والذي يقدر بنحو  هذا الفارق
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لتنفيذ هذا المشروع، فأول الخسائر يتمثل في العوائد التي كانت تذهب إلى الموازنة العامة للدولة نتيجة 

روعات الصغيرة والمتوسطة أرباحها، فلن يستطيع أي بنك أن يحقق أرباح في ظل العمل بمشروع تمويل المش

 . %5للشباب بواقع سعر فائدة 

 ولذلك فلن تقبل بنوك القطاع الخاص، أو البنوك األجنبية بتمويل هذا المشروع.

 تعميق غياب المنافسة 

من قواعد االقتصاد السليمة، أن تكون هناك حالة من المنافسة الحقيقية بين الفاعلين االقتصاديين 

ناء الذي أتى في إطار تكليف قائد االنقالب العسكري، يرجع بمصر إلى ما قبل االصالح بالسوق، وبهذا االستث

، حيث كانت هناك عدة اسعار مختلفة 1995/1996 – 1991/1992المالي والنقدي الذي نفذ خالل الفترة 

 لالقتراض من البنوك.

ف بين العاملين في صناعة وحتى تتضح مسألة غياب المنافسة بين المشروعات، أن تكلفة التمويل ستختل

، فبال شك أن من %15، واآلخر يحصل على تمويل بسعر %5أو مجال واحد، فأحدهم يحصل على تمويل بسعر 

يحصل على سعر فائدة أقل، ستكون تكلفة إنتاجه للسلع أو الخدمة المقدمة للجمهور أقل من غيره، وبذلك 

 في االقتصاد المصري. تنعدم المنافسة، وتخلق حاالت غير طبيعية للمنافسة

 فتح باب جديد للفساد 

في الثمانينيات من القرن العشرين، كان من ابواب الفساد، أن كثير من نواب البرلمان، وغيرهم من مسئولي 

الدولة، يقيمون مشروعات وهمية غير حقيقية، ويتقدمون من خاللها بدراسات جدوى للبنوك المتخصصة، 

، وكانوا يحصلون على هذه القروض، ثم %4أو  %3من البنوك التجارية، بنحو  التي كانت تعطي سعر فائدة أقل

يودعونها في البنوك التجارية ليحصلوا على سعر فائدة أعلى، وحين يحل ميعاد سداد قروض البنوك 

المتخصصة يسددونها بالفعل، ولكنهم يكونوا قد استفادوا من فارق سعر الفائدة، ويكون الخاسر هو االقتصاد، 

بعدم وجود سلع أو خدمات حقيقية، فضًلا عن الخسائر التي كانت تتحملها الموازنة العامة للدولة في ذلك 

 الوقت من خالل دعم سعر الفائدة للبنوك المتخصصة.

ومن الطبيعي في ظل دولة الفساد الكبرى في مصر اآلن، أن تمارس نفس التجربة، وبخاصة أن الفارق مغري، 

أموال البنوك، أو المصدر الذي سيدفع الفارق بين سعر الفائدة الطبيعي، وسعر الفائدة  ويساعد على استنزاف

 المفروض من قبل قائد االنقالب العسكري.
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 غطاء ألزمة السيولة بمصر 

تريليون جنيه كودائع، منها  1.8المالحظ أن هناك أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، الذي لديه حوالي 

 سحبها الحكومة سنوًيا في شكل اذون وسندات لخدمة اعباء عجز الموازنة العامة للدولة.نحو تريليون ت

ونظًرا لواقع هذه المشكلة، والتي تتبلور في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في االقتراض من الجهاز المصرفي، 

ودائع الجديدة، فرفعت لجأت البنوك لرفع سعر الفائدة للحصول على المزيد من الودائع ووجود مساحة من ال

 .%13، وبعضها رفع سعر الفائدة لنحو %12.5سعر الفائدة إلى 

وحقيقة األمر من وجهة نظرنا، أن النظام أراد أن يخفض االحتياطيات االلزامية للبنوك لدى البنك المركزي، 

 لشباب من نسبةولكن من خالل حجة مقبولة، وهي اعفاء المبالغ المقرضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ل

 االحتياطيات االلزامية، فيكون ذلك غطاًء طبيعًيا لهذه الخطوة.

من المنشآت العاملة في مصر، هي  %98فحسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء فإن نحو 

عل فمنشآت صغيرة ومتوسطة، وبالتالي سيكون من السهل العبث بسجالت الملكية، للمشروعات القائمة بال

 الستيفاء الشروط، والتحايل للحصول على هذه القروض المخفضة.

 توصيف خاطئ 

إن توصيف مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها أزمة تمويل توصيًفا خاطًئا، فالقضية في مصر 

إلنتاج اآلن هي ارتفاع تكاليف اإلنتاج، بسبب االعتماد على الخارج في توفير مستلزمات اإلنتاج، وخطوط ا

 وقطع الغيار.

فقد تكون مشكلة التمويل أحد المشكالت، ولكنها ليست األبرز بين المشكالت التي تعاني منها هذه 

المشروعات، والمعلوم أن المدخرات غير الرسمية المتاحة في السوق المصري تقترب بنسبة كبيرة من 

عات أن تتعامل مع المدخرات غير الرسمية المدخرات الموجود بالجهاز المصرفي، ومن السهل على تلك المشرو

 بصورة ملموسة وموجودة في الواقع بشكل كبير.
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 العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري

 الجزء السادس

 :تقديم

، العديد من الممارسات والسياسات 2113يوليو  3شهد االقتصاد المصري تحت حكم العسكر بعد انقالب 

ي كان لها العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على حاضر هذا االقتصاد ولكن على مستقبله، الخاطئة، الت

 :وفي هذا الملف نرصد أهم مالمح هذه السياسات وتلك التداعيات

 

 2115أواًل: القيمة الحقيقية لتراجع عوائد قناة السويس عام 

ي، وهي أن "األرقام  تصف الواقع وال تعكس قاعدة عامة يتعامل بها االقتصاديون عند التحليل االقتصاد

الحقائق " ومن هنا نجد أن كثير من األرقام الخاصة بالمؤشرات االقتصادية الكلية في مصر، ال ُتعرض في إطارها 

 الصحيح، فضًلا عن إخفاء البيانات، وإظهارها على غير حقيقتها.

مليون دوالر،  291راجع إيرادات قناة السويس بنحو وتأتي هذه المقدمة، لتفسر لنا ما تم تناوله مؤخًرا حول ت

، وبذلك تكون 2114مليار دوالر في نهاية عام  5.4مليار دوالر، مقارنة بنحو  5.1، لتحقق القناة 2115بنهاية عام 

 .%5.3نسبة االنخفاض بحدود 

ر فقط، لزم أن نوضح بأن مليون دوال 291وحتى ال يتخيل البعض أن العجز أو التراجع في إيرادات القناة، بحدود 

، منها ما ستتحمله إيرادات القناة، من دفع 2115هناك أمور أخرى تظهر حقيقة تراجع إيرادات القناة في عام 

، وتصل 2115فوائد لحاملي سندات تنفيذ توسعة قناة السويس، عبر التفريعة التي افتتحت في أغسطس 

 اي ما يقارب مليار دوالر بالسعر الرسمي في البنوك المصرية.مليار جنيه مصري،  7.5تكلفة هذه الفوائد لنحو 

مليار دوالر، أي أن العائد الحقيقي  1.2، بحدود 2115وبذلك يكون التراجع في إيرادات قناة السويس في نهاية 

ي في ظل مليارات دوالر أو أقل من ذلك قليًلا. وخطورة هذا األمر أنه يأت 4والفعلي إليرادات القناة سيكون حوالي 

أزمة طاحنة تعاني منها مصر منذ االنقالب العسكري، بشأن تدبير العمالت الصعبة، لتوفير احتياجات 

 االستيراد لالستهالك ولمتطلبات الصناعة، وكذلك احتياجات قطاع الخدمات.
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جانب فتراجع إيرادات قناة السويس، من شأنه أن يساعد بشكل أكبر في تعميق أزمة الدوالر في مصر، ومن 

أخر فإن أعباء سداد ديون هيئة قناة السويس، ليست قاصرة فقط على سداد التزامات السندات المحلية 

، 2115مليار دوالر، ولكن البنوك المحلية دبرت لهيئة القناة قروًضا بالعملة الصعبة خالل عام  64المقدرة بـ 

القروض سيكون بنفس عملة القرض، وهو ما مليار دوالر، وهو ما يعني أن سداد فوائد هذه  1.3بلغت حوالي 

 مليون دوالر أخرى، كفوائد سنوية مطلوبة على القروض الدوالرية للقناة من البنوك المحلية. 211يعني 

الجانب اآلخر لبيان حقيقة تراجع إيرادات قناة السويس، أن الموازنة العامة للدولة تتحصل على نوعين من 

ول وهو العوائد الضريبية على عائدات القناة، وفي ظل تناقص إيرادات القناة اإليرادات من قناة السويس، األ

، بشكل عام، وسداد التزاماتها من فوائد الديون على قروضها، سيكون بال شك هناك تراجع كبير 2115في عام 

 في العوائد الضريبية المتحصلة لصالح الموازنة على العوائد السنوية إليرادات قناة السويس.

، أن هناك تراجًعا ملحوًظا في العوائد الضريبية 2115يوضح التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر و

مليار جنيه، مقارنة بما كان عليه الوضع في  1.3، بنحو 2115المتحصلة من هيئة قناة السويس، خالل عام 

 13، وانخفضت إلى 2114جنيه في عام مليار  14.3، حيث بلغت الضرائب المتحصلة على إيرادات القناة 2114

 .2115مليار جنيه في عام 

األمر الثاني المتعلق بتأثير الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، هو أن اإليرادات غير 

ب حسالضريبية تحصل على ما يتبقى من صافي إيرادات القناة ليمثل مورًدا مهًما لإليرادات العامة للدولة، و

مليار جنيه مصر، ضمن اإليرادات غير  19.2بيانات نفس التقرير يتضح أن  إيرادات قناة السويس قد بلغت 

 .2113/2114مليار في عام  18، مقارنة بـ 2114/2115الضريبية بالموازنة العامة في عام 

ذت في االعتبار فارق سعر ، أخ2114/2115وهنا نسجل المالحظة األتية، أن البيانات المسجلة عن العام المالي 

 1.2الصرف الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه المصري، وبالتالي ظهرت اإليرادات الخاصة بالقناة بزيادة قدرها 

مليار جنيه، وهذه الزيادة ليست نتيجة ارتفاع في عوائد القناه، ولكنها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، أو ما 

 .يطلق عليه المحاسبون، فروق سعر الصرف

إن إطالق يد اإلدارة االقتصادية لالنقالب العسكري بمصر، لتربك إيرادات قناة السويس، بما يترتب عليه من 

تصاعد أزمة الدوالر، وتراجع إيرادات مصر من النقد األجنبي، أمر غير مقبول، وبخاصة بعد أن تأثرت موارد النقد 

ات السياحية، وتحول الفائض في قطاع البترول إلى األجنبي بمصر في أكثر من مجال بشكل سلبي، مثل اإليراد
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عجز منذ سنوات، ومؤخًرا التراجع الملحوظ في تحويالت العاملين بالخارج، والذي أظهرته بيانات الربع األول 

مليون دوالر، ومرشح للتراجع بمعدالت أكثر في ظل األزمة االقتصادية  417، بنحو 2115/2116للعام المالي 

 لدول الخليج.

كما أن التأاثير على اإليرادات العامة بالموازنة بشكل عام، من شأنه أن يكرس لتفاقم أزمة العجز بالموازنة  

 العامة، والذي يمثل تحد للحكومات المصرية في ظل االنقالب العسكري.

لموازنة، أن وينتظر المواطن المصري في ظل تراجع إيرات القناة، وما ترتب عليه من تراجع اإليرادات العامة با

تتأثر الخدمات العامة بال شك، وهو ما لمسه بالفعل في شكل ارتفاع معدل التضخم، وزيادة اسعار العديد من 

 السلع والخدمات العامة.

 مزيد من التراجع 

يصنف االقتصاديون االقتصاد المصري منذ فترة بأنه اقتصاد ريعي، على الرغم من فرص التنوع االقتصادي 

ا منذ فترة، سواء من خالل الموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية، ولكن من أداروا اقتصاد مصر التي يتمتع به

على مدار عقود ماضية، ظلوا يتعتمدون على العوائد الريعية، دون أن يتحملوا مشقة التأسيس لمشروع 

 تنموي لمصر.

ا متغير تابع، كممر مائي، تظل عوائد ونظًرا لطبيعة وضع قناة السويس في معادلة التجارة الدولية، وكونه

القناة رهينة حركة التجارة الدولية، والتي تعاني من ركود ومعدالت نمو بطيئة، نظًرا للتعافي الهش لمعدل 

 النمو في االقتصاد العالمي.

 فقط من حجم التجارة العالمية، %12والبد أن يأخذ في االعتبار أن ما يمر من سفن في قناة السويس يمثل 

ومن شأن األزمة الصينية، وما يتوقع لها من دالالت سلبية على االقتصاد العالمي، يتوقع أن تقل حركة السفن 

 المارة بقناة السويس، نتيجة التراجع في الطلب على النفط، من الصين، ومن بقية دول العالم.

مليارات دوالر في تفريعة  8هدر نحو ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، أو إن صحة األمر أن تتم محاكمة من أ

جديدة لم تضف شئ لالقتصاد المصري، كما أثرت بشكل ملحوظ على عوائد قناة السويس، بسبب االلتزامات 

، حيث ستكون القناة مطالبة بسداد أصل 2116السنوية المتمثلة في سعر الفائدة، وااللتزام األكبر بنهاية عام 

 س.القرض لحاملي سندات قناة السوي
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مليون دوالر، لكان  291فعلى أي اساس بنيت دراسة جدوى المشروع؟، فلو كان التراجع في إيرادات القناة بحدود 

األثر أقل من األأعباء المالية التي ترتبت على قرض توسعة القناة، والتي تصل لنحو ثالثة أضعاف التراجع في 

 .2115العوائد بنهاية عام 

 

 ستثمارات المحلية بمصرثانيًا: عجز المدخرات واال

المدخرات  المحلية هي عماد أية عملية تنمية ناجحة، وهذا ما أكدته تجارب العديد من تجارب الدول الصاعدة، 

سواء دول جنوب شرق آسيا، أو الصين، حيث تراوح متوسط نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج المحلي ما بين 

 فجوة كبيرة بين واقع المدخرات المحلية، ومتطلبات التنمية. ، بينما التجربة في مصر، تعكس35% - 31%

ألف فرد من الداخلين الجدد لسوق العمل، تعجز امكانيات  851ففي الوقت الذي يتدفق فيه سنوًيا نحو 

االقتصاد المصري عن توفير فرص العمل الالزمة لهم، وحسب التقديرات االقتصادية فإن مصر تحتاج إلى 

سنوات متصلة،  11، ولمدة ال تقل عن %7.5سنوي في ناتجها المحلي اإلجمالي بما ال يقل عن تحقيق معدل نمو 

حتى يمكنها التفاعل بإيجابية مع الداخلين الجدد لسوق العمل، وكذلك تخفيف حدة البطالة الحالية، والتي 

 من قوة العمل. %13تقترب من نسبة 

إلجمالي، يتناسب مع متطلبات التنمية من جهة، ومن جهة ولكي تصل مصر إلى معدل نمو في الناتج المحلي ا

أخرى يواكب الزيادة في معدل السكان، فالبد أن يكون النمو في الناتج يساوي ثالثة أضعاف معدل الزيادة 

سنوًيا، أي أن معدل النمو المطلوب في الناتج المحلي ال ينبغي بأي حال أن يقل  %2.5السكانية، التي تصل إلى 

 .%7.5عن 

، حتى يمكن الدفع بهذه %31سنوًيا، يلزمه أن تصل المدخرات المحلية إلى  %7.5وتحقيق معدل نمو بنسبة 

المدخرات في منظومة االستثمارات المحلية، وبخاصة في إطار القطاعات اإلنتاجية على وجه الخصوص، ألن 

ستقرة من جهة، ومن جهة الدفع باالستثمارات في هذه القطاعات يساعد على وجود فرص عمل دائمة وم

أخرى يخفف من ضغوط االعتماد على الواردات، فاتساع دائرة االستثمار، من شأنه أن يؤدي إلى توفير السلع 

 والخدمات، وبخاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج.
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 واقع المدخرات واالستثمارات المحلية 

أداء االقتصاد المصري منذ سنوات، وذادت حدتها بين الواقع والمفترض في مصر فجوة كبيرة، وهي من آفات 

، وفيما يلي نتناول األرقام الخاصة بهذين المؤشرين خالل الفترة 2113بقوة بعد االنقالب العسكري في يوليو 

، لنقف على حقيقة أداء االقتصاد المصري، ولما تتزايد حدة مشكلة البطالة، 2114/2115 – 2111/2111من 

 اد على الخارج، وتضخم فاتورة الواردات بشكل دائم.وكذلك زيادة االعتم

 – 2111/2111المدخرات واالستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بمصر خالل الفترة 

2114/2115 

 2114/2115 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 البيان

الناتج المحلي اإلجمالي 

 بالمليار الدوالر

235.9 276.3 285.9 311.5 331.7 

 5.9 5.3 7.9 8 13 نسبة المدخرات للناتج

 14.4 13.8 14.3 16.2 17.1 نسبة االستثمارات للناتج

،  من خالل 2115المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحث من التقرير المالي الشهري لوزارة المالية نوفمبر 

 .1البيانات المنشورة بالجدول ص 

 البيانات الواردة في الجدول عاليه ما يلي: ويالحظ من خالل

  أن هناك تراجع بشكل دائم خالل سنوات الفترة في نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج المحلي، ففي

، تراجعت هذه 2114/2115من الناتج، بينما في عام  %13، وصلت نسبة المدخرات إلى 2111/2111عام 

ولهذا األمر مجموعة من الدالالت، منها أن دخول المواطنين لم فقط.  %5.9النسبة بشكل كبير لتصل إلى 

تعد تكف متطلبات معيشتهم بشكل كبير، بدليل تراجع نسبة مدخراتهم للناتج. األمر الثاني أن تراجع 

المدخرات يعكس كذلك الفجوة التمويلية التي تعيشها مصر، وتلجأها لالقتراض الخارجي، حيث بدأت 

كري في سد جزء من الفجوة التمويلية عبر الحصول على المنح والمساعدات والوادئع حكومة االنقالب العس

من دول الخليج، وكذلك االقتراض من الخارج، سواء من المؤسسات اإلقليمية أو الدولية، أو عبر طرح سندات 

 في السوق الدولية.
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  وفي %7.1بلغ نحو ، 2114/2114و 2111/2111أن التراجع في نسبة المدخرات للناتج بين عامي ،

مليار دوالر، وهو ما يعني أن  94.8نفس الوقت يالحظ أن الناتج المحلي كقيمة قد زاد بين السنتين بنحو 

الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي، قد تحققت من خالل الدين العام، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما 

، حيث ارتفع الدين المحلي بين 4التقرير، في ص  يمكن رصده من خالل أرقام وزارة المالية في نفس

مليار  1181مليار جنيه، أي أن الزيادة بين العامين تصل إلى  1988مليار جنيه مصر إلى  818العامين من 

مليار دوالر في  39.8. أما الدين الخارجي بين العامين فقد وصل أيًضا إلى %146جنيه، وبنسبة تصل إلى 

مليار دوالر، وبنسبة تصل  6.2، أي أن الزيادة بلغت 2111مليار دوالر في يونيو  33.6مقارنة بـ  2115مارس 

 .%18.4إلى 

وال يخفى على القارئ أن اعتماد تمويل الناتج المحلي على الدين، من األمور التي تكبل التنمية، وتحمل 

 ادمة.الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، كما أنها تعد عبًئا على األجيال الق

  وإذا نظرنا إلى مؤشر االستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي نجد أنه تراجع ايًضا خالل فترة

في  %17.1المقارنة بالكامل، وبخاصة بعد االنقالب العسكري، ففي حين كانت نسبة االستثمارات المحلية 

التالي فتواضع نسبة . وب2114/2115في عام  %14.4، انخفضت تلك النسبة إلى 2111/2111عام 

االستثمارات إلى الناتج المحلي تعكس حقيقة تواضع الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بشكل عام، وبخاصة 

في دولة يقترب عدد سكانها من المائة مليون نسمة، في حين أن دول أخرى يصل تعداد سكان إلى ثلث 

مليار دوالر،  338نحو  2114ا المحلي في سكان مصر وتحقق ناتج محلي أكبر من هذا، فماليزيا بلغ ناتجه

 مليار دوالر، وعدد سكان ماليزيا بحدود ثلث عدد سكان مصر. 311بينما مصر حققت في نفس العام 

  ومن الضروري هنا أن نشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المدخرات واالستثمارات المحلية بمصر، وأهمية

التمويل لالستثمارات. ففي حين كانت الفجوة بين  الربط بين المؤشرين، كون المدخرات هي مصدر

لتصل  2114/2115، اتسعت هذه الفجوة في عام %3.9نحو  2111/2111المدخرات واالستثمارات في عام 

، أي أن الفجوة بين المدخرات واالستثمارات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تضاعفت بين %8.5إلى 

 عامي المقارنة.
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 دخرات واالستثماراتأسباب تراجع الم 

، تعيش حالة من عدم االستقرار السياسي واألمني، وزادت حدة 2111بال شك أن مصر منذ ثورة يناير   -

هذه الحالة بعد االنقالب العسكري، بشكل كبير، وضربت قطاع السياحة في مقتل من خالل حوادث العنف 

 بمصر وهو سيناء.التي استهدفت السياح والمناطق السياحية في أهم مقصد سياحي 

وبخصوص المدخرات، فيالحظ أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمصر ال يزال  -

بحدود  2111/2111دوالر للفرد في السنة، بينما كان في عام  3761متواضًعا وهو في أحسن حالته بلغ 

بعد خمس سنوات كانت بحدود ، أي أن الزيادة المتحققة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 2966

دوالر. ولذلك  159دوالر، وبذلك يكون المتوسط لهذه الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي بحدود  795

تقل المدخرات المحلية، وهي غير كافية لتحقيق الزيادة المطلوبة لتحقيق الطفرة المطلوبة في 

 االستثمارات المحلية.

فهي تعاني من الكثير من المعوقات في مصر، وبخاصة في ظل ارتفاع  أما فيما يتعلق باالستثمارت، -

معدالت الفساد والبيروقراطية لدى الجهاز الحكومي، كما شهد مناخ االستثمار في مصر بعد االنقالب 

العسكري، تدخًلا كبيًرا من قبل الجيش في الحياة االقتصادية، وزادت مزاحمته للقطاع الخاص في مختلف 

 القتصادية.  المجاالت ا

 

 ثالثًا: زيادة عجز الميزان التجاري لمصر مع الدول العربية

ثمة تحول جديد في عالقة مصر بالدول العربية في إطار العالقات التجارية، وبخاصة تحول الفائض في الميزان 

المتغيرات التجاري بين الطرفين من الجانب المصري إلى جانب الدول العربية، وبال شك أن هناك مجموعة من 

 االقتصادية، بعد االنقالب العسكري، ادت إلى هذه النتيجة السلبية.

وحسب بيانات نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الفائض التجاري للدول 

الفترة من عام  مليون دوالر في حين أنه كان في نفس 989بلغ  2115سبتمبر(   -العربية خالل الفترة )يناير 

 مليون دوالر. 264بحدود  2114
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ولعل هذا األمر نتيجة طبيعية في ضوء تراجع الصادرات المصرية بشكل عام، وتزايد العجز في الميزان التجاري 

لمصر بعد االنقالب العسكري، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى زيادة العجز 

 .2114مليار دوالر في عام  46.2إلى  2113مليار دوالر في عام  37.1ي من بالميزان التجار

ومن جانب آخر فإن هناك مستجدات في طبيعة العالقة بين مصر والدول العربية، تتمثل في اشتراط الدول  

ا مالعربية في تعامالتها االقتصادية المتعلقة بتقديم دعمها لالنقالب العسكري، أن يكون في شكل عيني في

يتعلق بالبترول ومشتقاته، أو مؤخًرا حيث اشترطت المملكة العربية السعودية غير مرة أن تكون مساهمتها 

في دعم االقتصاد المصري، من خالل استيراد مصر لسلع سعودية، وذلك في ضوء دعم السعودية لبرنامج 

 الصادرات الخاصة بصناعتها المحلية.

نف على أنهم من األسواق التي يجب أن تغمرها الصادرات المصرية، لقد كانت األسواق العربية دوًما تص

العتبارات القرب الجغرافي، وكذلك اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، والتي تتيح للصادرات المصرية ميزة 

 نسبية في الدخول لألسواق العربية مقارنة بغيرها من صادرات الدول األخرى.

مليار دوالر في  17.1ة الدولية، فقد بلغت التجارة الخارجية لمصر مع الدول العربية وحسب بيانات نقطة التجار

مليار دوالر في نفس العام. أما  93.8من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي بلغت  %18.3، وبما يمثل 2111عام 

 %19.8دوالر، وبما يمثل مليار  19.3فتظهر أن تجارة مصر مع الدول العربية قد ارتفعت إلى  2114بيانات عام 

 مليار دوالر في نفس العام. 97.6من إجمالي تجارة مصر الخارجية البالغة نحو 

وفيما يلي نطالع البيانات الخاصة بتطور العالقات التجارية لمصر مع الدول العربية، ورصد مظاهر التراجع 

 .2115هور التسعة األولى من عام ، وكذلك الش2114 – 2111لصالح الدول العربية، وذلك خالل الفترة من 

 القيمة بالمليون دوالر 2114 – 2111صادرات وواردات مصر للدول العربية خالل الفترة 

 2115سبتمبر  –يناير  2114سبتمبر  –يناير  2114 2113 2112 2111 البيان

 5963 6813 9464 9368 8977 9129 صادرات مصر للدول العربية

 6952 7177 9919 8783 9343 8159 عربيةواردات مصر من الدول ال

 989 264 445 585 366 1171 الفائض أو العجز

 المصدر: وزارة التجارة والصناعة، بيانات نقطة التجارة الدولية.

ويالحظ من الجدول عاليه، أن الميزان التجاري قد اختل عن أداه الطبيعي لعالقة مصر التجارية مع الدول 

 سواق العربية، فيما قبل سوًقا مستهدًفا للمنتجات المصرية الزراعية منها والصناعية.العربية، إذ كانت األ
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، حيث كانت العالقة تحقق فائَضا لصالح مصر 2111ويظهر ذلك بوضوح من نتائج الميزان التجاري خالل عام 

يزان التجاري ليتحول ، تبدلت فيها نتيجة الم2111بمقدار ما يزيد عن مليار دوالر، بينما الفترة ما بعد عام 

مليون دوالر.  585، الذي انتهي بفائض لصالح مصر بنحو 2113الفائض لصالح الدول العربية، باستثناء عام 

ويالحظ أن هذه الزيادة تحققت في نفس العام الذي تولى فيه حكم مصر أول رئيس مدني منتخب، د محمد 

اردات مًعا، حيث زادت الصادرات المصرية بشكل عام بنحو مرسي، حيث كان عاًما فريًدا بالنسبة للصادرات، والو

 مليارات دوالر.  3مليار دوالر وتراجعت الواردات اإلجمالي لمصر بنحو 

أن العجز بالميزان التجاري لمصر تزايد عما  2115كما تبين األرقام الخاصة بفترة الشهور التسعة األولى لعام 

بأكمله.  2114، أو حتى مقارنة بالعجز المتحقق في عام 2114من عام  كان عليه سواء في نفس الفترة المناظرة

بالكامل  2114مليون دوالر، بينما كان في عام  989إلى  2115حيث وصل العجز في الشهور التسعة األولى من عام 

 مليون دوالر فقط. 264نحو  2114مليون دوالر، كما كان في الشهور التسعة األولى من عام  445

  البترولمشكلة 

تعاني مصر من عجز كبير في احتياجاتها من الطاقة، وقد استقبلت مصر بعد االنقالب العسكري دعًما خليجًيا 

من المواد البترولية بشكل واضح، سواء من خالل المنح البترولية المجانية، أو من خالل التسهيالت االئتمانية 

 .2115و 2114، أو في عامي 2113ي من عام التي منحتها دول الخليج لمصر على مدار النصف الثان

ويتوقع في ظل تزايد استهالك مصر من الغاز والنفط، وتراجع إنتاجها، ان يؤدي ذلك إلى مزيد من العجز في 

ميزانها التجاري مع الدول العربية، لزيادة وارداتها خالل الفترة القادمة، ولو انخفاض أسعار النفط في السوق 

 جز التجاري لمصر مع الدول العربية في معدالت مرتفعة جًدا.العالمية، لكان الع

ويالحظ أن طبيعة السلع المبتادلة بين مصر والدول العربية، سلع تقليدية، وال تضم المنتجات عالية 

التكنولوجيا، أو العدد واآلالت، ألن كل من مصر والدول العربية ال تنتج هذه السلع، وتعتمد على استيرادها من 

ج، فمصر مثًلا تصدر للدول العربية، مواد البناء، والكيماويات واألسمدة، والسلع الهندسية وااللكترونية، الخار

والمالبس الجاهزة والمفروشات، واألثاث المنزلي، بينما واردات مصر من الدول العربية تتمثل في البترول 

 ومنتجاته، وحديد التسليح، والكيماويات. 

لمصرية للدول العربية بشكل خاص ولباقي دول العالم بشكل عام، سوف تواجة وبال شك أن الصادرات ا

مجموعة من التحديات خالل الفترة القادمة، بسبب السياسات االقتصادية، التي من شأنها أن ترفع من تكلفة 
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، إلنتاجالصادرات المصرية، مثل ارتفاع تكلفة الطاقة للصناعة، وباقي الخدمات األخرى من مياه ومستلزمات ا

وبالتالي يتوقع أن تكون نتيجة الميزان التجاري خالل الفترة القادمة لصالح الدول العربية، وبقيمة أكبر مما 

  .2115و 2114تحقق في عامي 

 

 رابعًا: ارتفاع مدفوعات مصر عن االستثمار األجنبي

نه الحل السحري لمشكالت مصر كثيًرا ما تغنت الحكومات المصرية لالستثمار األجنبي، وعلقت عليه آمالها بأ

االقتصادية، أنشئت من أجله المناطق االقتصادية بصورها المختلفة، وسنت التشريعات التي تفتح األبواب 

 على مصراعيها لالستثمارات األجنبية، سواء كانت في مجال االستثمار المباشر، أو غير المباشر.

ت ترجوها مصر من هذه االستثمارات تحولت إلى مغرم، فلم المحصلة بعد كل هذه السنوات، أن الثمرة التي كان

تسهم هذه االستثمارات في تحقيق طفرة بالصادرات المصرية، أو تساعد على تخفيف حدة البطالة، أو تجلب 

 تكنولوجيا متقدمة، أو تحقق استقراًرا في سوق األوراق المالية على صعيد االستثمارات غير المباشرة.

فوعات تبين المحصلة السلبية لوجود تلك االستثمارات بمصر، فما يخرج من مصر في شكل نتائج ميزان المد

عوائد على االستثمارات األجنبية، يفوق بكثير المتحصل لصالح مصر من استثماراتها الخارجية، وتسمح 

ستثمارات أية القوانين المصرية بخروج كامل األرباح للمستثمر األجنبي دون قيد أو شرط، ولم تواجه هذه اال

مشكلة في خروج أرباحها خارج مصر، إال بعد وجود مشكلة في الموارد الدوالرية، بسبب انخفاض احتياطيات 

أشهر من  6مصر من النقد األجنبي، ومع ذلك كرس البنك المركزي جهوده إلنهاء هذه المشكلة، بعد مضي نحو 

 احهم وخروجها من مصر.، ليحصل مستثمري البورصة األجانب على كامل أرب2115عام 

إن المستثمرين األجانب ال يكفون عن الحصول على التمويل الخاص بمشروعاتهم، من البنوك المصرية، سواء 

في مراحل التأسيس، أو التشغيل، وال تلزمهم القوانين المصرية، بتوريد كامل رأس المال لمشروعاتهم، ومع 

المصرية، التي لم توازن بين األرباح والخسائر لوجود هذه  ذلك تخرج أرباحهم كاملة في ظل حماية القوانين

 الشركات بمصر.

وفيما يلي نستعرض متحصالت ومدفوعات مصر عن االستثمار، لنرى األداء شديد السلبية، في هذا األمر، وهو 

 ما يعكس أن مصر قد تحولت لمجرد سوق استهالكي.

 



 

 

ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري  98   يناير 1026  

 

 القيمة بالمليون دوالر 2114/2115 – 2111/2111دخل ومدفوعات مصر عن االستثمار خالل الفترة 

 2114/2115 2113/2114 2112/2113 2111/2112 2111/2111 بيان

 213 194 198 246 419 دخل االستثمار

 6228 7491 7614 6726 6468 مدفوعات عن االستثمار

 .65، ص 38، جدول 2115المصدر: وزارة المالية المصرية، التقرير المالي الشهري، نوفمبر 

 1.2يالحظ من الجدول عاليه أن إجمالي عوائد استثمارات مصر بالخارج على مدار خمس سنوات بلغ  -

مليار  34.5مليار دوالر، بينما ما دفعته مصر عن االستثمارات األجنبية المتواجدة على أراضيها يصل إلى 

األجنبي لخارج مصر بنحو  دوالر خالل نفس الفترة، وبذلك يكون الفارق لصالح تدفقات عوائد االستثمار

من اجمالي ما يخرج منها كعوائد على االستثمارات األجنبية  %3.6مليار دوالر، أي أن مصر تحقق  33.2

 الموجودة على أراضيها.

مليون دوالر، في حين  419بلغت عوائد استثمارات مصر بالخارج  2111/2111االمر الثاني أنه في عام  -

مليون دوالر،  216مليون دوالر، أي أن قيمة التراجع بلغت  213إلى  2114/2115أنها تراجعت في عام 

 .2111/2111مما كانت عليه األوضاع في عام  %49وبنسبة تراجع قدرها 

مليون دوالر، بينما  419هو األفضل بين سنوات الفترة من حيث العائد بنحو  2111/2111ويعد عام  -

د على استثمارات مصر في الخارج، حيث بلغت هذه هو األسوأ من حيث العائ 2113/2114يعد عام 

مليون دوالر. وما يمكن استنتاجه هنا هو أن قيمة استثمارات مصر في الخارج شديدة التواضع  194العوائد 

لدرجة أن يكون العائد عليها محدود لهذه الدرجة، أو أن المستثمرين المصريين في الخارج يفضلون بقاء 

 لخارج وال يعودون بها لمصر.عوائد استثماراتهم في ا

هو األقل بين سنوات الفترة من حيث المدفوعات عن االستثمار لألجانب بنحو  2114/2115يعد عام  -

كان األكبر بين سنوات الفترة لخروج عوائد االستثمار من مصر بنحو  2112/2113مليار دوالر بينما عام  6.2

 مليار دوالر. 7.6

ول تأثير هذا األمر على أزمة الدوالر في مصر خالل فترة المقارنة، والتي وتعكس األرقام الواردة بالجد -

تراجعت فيها الموارد الدوالرية لمصر بشكل كبير، ومما يؤسف له أن المستثمر األجنبي، يستمر في حركة 
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 سمية،خروج ارباحه أو عوائد استثماراته من مصر عبر الجهاز المصرفي، والذي يوفر له الدوالر باألسعار الر

 بينما ال يتحمل هذا المستثمر أية مخاطر لتدبير أرباحه من السوق السوداء.

ويظل وضع االستثمار األجنبي محل نظر في مصر، لفتح الكثير من الثغرات التي أدت لخسائر اقتصادية  -

يث لمصر، ولم تجني منه الثمار المرجوة، كما نجحت التجربة في دول أخرى، مثل دول جنوب شرق آسيا، ح

 تحققت مصالح مشتركة بين الطرفين، وبقى كل طرف حريص على بقاء اآلخر.

، 2113ومن الغريب أن الشركات األجنبية الموجودة بمصر أعلنت غير مرة بعد االنقالب العسكري عام  -

أنها ستغادر السوق المصري بسبب أزمة الدوالر، وأن البنوك عجزت عن أن توفر لها الدوالر الخاص باستيراد 

مستلزمات اإلنتاج، في حين تحرص هذه الشركات على خروج أرباحها السنوية بشكل كامل، وال تستثمر 

جزء منها في تلبية هذه االحتياجات، وبما يخفف من الضغوط على الجهاز المصرفي، وكذلك التخفيف من 

 حدة الطلب على الدوالر، وتهدئة أسعار الصرف بالسوق السوداء.

مليارات  5بنحو  2115نفط األجنبية وحدها حصلت على مستحقات سابقة لها خالل عام ويالحظ أن شركات ال

دوالر، فضًلا عن مستثمري البورصة، والذين يمارسون ضغوط غير مسبوقة على حكومة االنقالب العسكري 

بمصر، مثل رفضهم لقانون فرض ضرائب على تعامالت البورصة، وتهديدهم بالخروج من السوق المصرية، 

 الذهاب لألسواق الماورة التي ال تفرض ضرائب على تعامالت البورصة بها. و

لقد تحولت االستثمارات األجنبية بمصر إلى عبء على االقتصاد المصري، فبعد مزاحمة الصناعة المصرية، 

 واحتكار األسواق في بعض السلع المهمة، في مجاالت الغذاء والمنظفات الصناعية على سبيل المثال، تأتي

 قضية خروج األرباح لتمثل رقًما مهًما في أداء ميزان المدفوعات.

إن النتائج التي تظهرها األرقام الواردة بالجدول عاليه من شأنها أن تجعل متخذ القرار وصانع السياسة 

االقتصادية أن يسعى لوضع ضوابط على حركة هذه األموال، بما يضمن تحقيق استقرار بسوق الصرف، ويؤدي 

جود توازن في الطلب على الدوالر، وبخاصة أن مصر تمر بأزمة تمويلية حادة، تجعل من حقها فرض إلى و

 ظروف استثنائية، مثل السماح بنسبة معينة من أرباح المستثمرين األجانب للخارج، وليس كل األموال.

بشكل عام، وتمثل قضية ولكن اإلدارة االقتصادية في ظل االنقالب العسكري، تجد نفسها أمام أزمة اقتصادية 

عجز الموارد الدوالرية أحد جوانبها، ولذلك تسعى الحكومة بكل جهودة في مخاطبة ود المستثمر األجنبي، دون 

 االكتراس بتبعات هذا الوجود.
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 خامسًا: الحكومة تحرم المصريين من االستفادة بانخفاض اسعار النفط والغذاء

ؤلين المصريين على سبيل الفخر، ان مصر جزء من العالم والبد ان من المقوالت التي يرددها كثير من المس

ترتبط وتتشابك باالسواق العالمية فى االسعار وفى التجارة الخارجية من الصادرات والواردات، وبناء على هذه 

ن كالفرضية، يجب أن ينعم المصريون بما يتحقق في األسواق العالمية من تراجع في اسعا السلع والخدمات، ول

الواقع أن المصريين يدفعون فاتورة سلبيات االندماج في االقتصاد العالمي، من إغراق، واسعار عالمية لغالبية 

السلع والخدمات رغم حرمانهم من النصف الثاني للمعادلة، وهو أن أجورهم ال ترتبط إطالًقا بالمنظومة 

 تيجة انخفاض أسعار السلع في األسوق العالمية.  العالمية، كما أنهم ال يشعرون بأي أثر في األسواق المحلية ن

على المستوى العالمى،  ٪٠٠فوفق مجلة االيكونمست فان اسعار المواد الغذائية والزراعية قد انخفضت بنسبة 

واالسعار فى مصر تاخذ فى التزايد وتدعى الحكومة انها تقوم بدعم السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، رغم 

لمقدمة للمصريين سواء ارتبط ذلك بخدمات التعليم او الصحة او تدهور فى المرافق العامة سوء الخدمات ا

 كالطرق والكبارى وغيره.

حسب األرقام الحكومية، فالفساد يالحق المواطن  %12وليس هذا فحسب، فبعد ارتفاع معدالت التضخم لنحو 

واآلخر، عن استيراد أقماح مسرطانة، أو  المصري في أهم مقومات حياته وهو الغذاء، حيث يعلن بين الحين

نفوق كميات كبيرة من األسماك في نهر النيل، ووجود مخاوف من تسرب هذه األسمالك لألسواق، بل أدى األأمر 

إلى إغالق بعض محطات الشرب بمناطق بمحافظات الوجه البحري، بسبب ارتفاع نسب التلوث بالنيل نتيجة 

 نفوق األسماك بكميات كبيرة.

يضا مثال آخر، وهو زلزال انهيار اسعار البترول، والذي جعل اسعار البترول ومشتقاته تنخفض فى العالم اال فى ا

مصر، فلماذا تنخفض اسعار البترول فى العالم وال تنخفض فى مصر. ففى الواليات المتحدة األمريكية انخفضت 

ما، فاالسعار فى اغلب الدول المتقدمة تاخذ اتجاه عا ٢١اسعار الوقود الى الربع وهو اقل رقم تبلغه منذ قرابة 

 الصعود والهبوط، اما فى مصر فى االسعار تاخذ اتجاه واحد، وهو الصعود فقط.

لكن العجيب ان تقوم الحكومة دائما برفع االسعار كافة السلع وربطها باالسعار العالمية وال تقوم بخفض  

 طبيعة الحال اليوجد اى ربط بين االجور المحلية والعالمية. االسعار حينما تنخفض االسعار فى العالم، وب

والحكومة التى تعانى عجزا فى الموازنة العامة نتيجة الدعم المقدم للطاقة والذى يذهب فى اغلبه لمصانع 

مليار جنيه  ٠٠بنحو  2116/2117رجال االعمال، فدعم الطاقة يتضخم كل عام، فبعد أن كان في موازنة عام 
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مليار فى  ٢٠٠ثم  2113/2114مليار جنيه في موازنة  125مليار دوالر، فقد ازداد ليسجل نحو  ٥دل قرابة بما يعا

 .2115/2116مليار دوالر فى العام المالي الجارى  ٨٢موازنة العام الماضى، ثم تم تخفيضه ليصبح 

لدعم بالكامل على الطاقة الموجه دوالرا لماذا ال يلغى ا ١٠والسؤال االن اذا انخفض سعر البرميل الى اقل من  

للصناعة ونتخلص من هذا العبء فى مصر على الموازنة. وحكومة االنقالب كان امامها فرصة من ذهب لترك 

اسعار الطاقة لقوى الطلب والعرض بما يحسن من كفاة السوق فى توزيع الموارد، لكن هذه الحكومة وبشبكة 

 يمكنها ان تتخذ قرارات من شأنها الحد من تدهور اداء االقتصاد الفساد المتجذر مع قطاع رجال االعمال ال

 المصرى.

من المفترض أن يؤدي انخفاض البترول الى تحسن ايجابى فى نقص االنفاق على الواردات البترولية حيث ان  

ق على امصر تستورد اغلب مشتقات البترول من الخارج وتقوم بتصدير البترول الخام، فمما الشك فيه ان االنف

الواردات البترولية سينخفض مما يؤدى الى زيادة المعروض من الدوالر، فهل حدث هذا فى مصر؟ على العكس 

 جنيها مؤخًرا. ٦،٨٨نجد ان الدوالر ياخذ هو االخر اتجاها صعوديا حتى تجاوز الدوالر فى السوق الموازية 

تبط باالستثمار االجنبى او العربى المباشر فى وسيكون النخفاض أسعار النفط آثار سلبية متعددة، منها ما ير

مصر خذ على سبيل المثال بلد مثل السعودية والتى تعد داعما اساسيا لالنقالب في مصر، فالسعودية تنتج 

دوالرا، حدث لديها تدهور فى االيرادات  ١٠دوالرا إلى  ٢1٠مليون برميل يوميا، وبعد انهيار سعر البرميل من  ٢٠

مليار دوالر سنويا فهل ستسطيع السعودية ان تستثمر فى مصر  ١٥٠يوميا، اى ان الخسارة تقدر بـ بمليار دوالر 

 فى ظل االنخفاضات المتتالية فى اسعار السوق العالمية للبترول؟

التى اعلنت فى شهر اغسطس من “ اينى “ واالمر نفسه سينطبق على الشركات االجنبية، فالشركة االيطالية  

انها اكتشفت اكبر مخزون من الغاز الطبيعى فى العالم فى مصر ومع انخفاض أسعار البترول  العام الماضى

بهذا الشكل فإن الشركة ستكون مجبرة على التراجع عن استثماراتها فى مصر، فاالستثمار فى قطاع البترول 

لحكومة االنقالب في  اصبح غير ذى جدوى اقتصاديا. وثمة توقعات قوية بتراجع الدعم الوارد من دول الخليج

مصر نتيجة انخفاض العوائد البترولية، والتي اثرت على الوضع االقتصادي بدول الخليج، وابرز مثال على ذلك 

 فى االونة االخيرة.  ٪١٠رفع اسعار البترول والوقود فى السعودية بنسبة 

ذلك سعي حكومة االنقالب  فلن تستطيع دول الخليج ان تدعم هذه الحكومة كما كانت من قبل، والذى يؤكد

القتراض لمليار دوالر من الصين لدعم االحتياطى، وكذلك إعالنها عن الدخول في برنامج للخصخصة يشمل 
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بنوًكا وشركات رابحة، لتغطية عجزها المالي، مضحية بثروة البالد، وفقدان دور التوازن في السوق، وتحجيم 

 مشروعات والبنوك العامة. شطط القطاع الخاص، من خالل ملكية الدولة لل

والسؤال الذي يحير المواطن المصري اآلن، هو: لماذا تنقلب النعم فى مصر الى نقم؟! ، فانخفاض اسعار الطاقة 

والغذاء فى العالم كان ينبغى ان يكون نعمة للمصريين ولكن حتى انخفاض االسعار تحول الى نقمة على يد 

 را ان تكون مصر والمصريين عبء على العالم ؟ هذه الحكومة المنكوبة، اليس امرا محي

 

 

 

 


