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، والتي 0202مايو  02إلى  02يتناول هذا التقرير أهم التطورات االقتصادية التي شهدتها مصر خالل الفترة من  (1)

 جاءت على النحو التالي:

 ـ الجيش والثروات الطبيعية:0

مليار جنيه في  2.0 إلى 0202/0202تعددت التقارير حول تراجع حصيلة المناجم والمحاجر بالموازنة العامة 

ق نفسه أعلن محافظ ا، وفي السي%22مليار جنيه في العام السابق، وذلك بنسبة انخفاض قدرها  02.0مقابل 

ء برأسمال قدره ملياري جنيه، تسهم فيه الشركة الوطنية للرمال السودا إشهاركفر الشيخ اللواء السيد نصر عن 

واحد البنوك  %02وهيئة الطاقة النووية بنسبة  %02ومحافظة كفر الشيخ بنسبة  %20القوات المسلحة بنسبة 

 . %01بنسبة 

وتعليقًا على ذلك يمكن القول أن القوات المسلحة كانت وال زالت تسيطر على أعمال المناجم والمحاجر بصورة 

لخبرين ببعضهما يعطي انطباعًا بتدشين مرحلة التقنين لتلك األعمال عن طريق خلق كيانات تامة، وربط ا

اقتصادية جديدة تسيطر القوات المسلحة فيها علي حصة األغلبية، مع المشاركة مع بعض الجهات الحكومية 

 بير.حد ك إلىيعية األخرى التي توفر الغطاء المالئم لتسويق عدم سيطرة الجيش علي الحصيلة والتي تعتبر ر

                                  
 .واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية ( 1)
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كما أن مشاركة أحد البنوك غرضها توفير التمويل الالزم، وبذلك تصبح نسب مشاركة بقية األطراف أشبه 

باتفاقات المصالح، فالجيش يقنن أوضاعه ويضع القناع المدني، والمحافظة وهيئة الطاقة الذرية باألرض 

 والخبرة.

أن هذه الشركة لن تكون األخيرة،  إلىمن المناجم والمحاجر يشير ولعل االنخفاض الحاد في اإليرادات المتوقعة 

 وان هناك اتجاهًا جديدا يتكون في توزيع إيرادات تلك المناجم والمحاجر خارج إطار اإليرادات العامة.

 

 ـ القرض الروسي:0

 0202لسنة  181، قرار رئيس الجمهورية رقم 0202مايو/أيار 01نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس 

بالموافقة على االتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لبناء محطة نووية 

 ميغاواط. 0022بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعالت طاقة كل منها 

ل والخدمات مليار دوالر، من أجل تمويل األعما 02حكوميا لصالح مصر بقيمة  وستقدم روسيا قرضا تصديرياً 

والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية،  1و0الخاصة بمعدات اإلنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 

من قيمة عقد تنفيذ األعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع،  %82ويستخدم القرض لتمويل 

في أقساط، إما بالدوالر أو بالجنيه  %02غة على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البال

المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية 

عاما خالل المدة الزمنية من  01مدفوعات، بعد تنفيذ األعمال والخدمات وتسليم التوريدات. ويبلغ أجل القرض 

 سنويا. %1، بفائدة 0208وحتى  0202

محطة طاقة نووية من وجهة نظر السلطة الحالية كان ملحًا من ناحيتين، أولهما التسويق  إنشاءال شك أن 

الجماهيري للحدث باعتباره نجاح للسلطة، وثانيهما توليد طاقة كهربائية تحتاجها عملية التنمية االقتصادية 

 في مصر في األجل المتوسط.

لويات االقتصادية لإلنفاق العام من ناحية، واألسعار المقررة لإلنشاء خاصة في ولكن يبقي التساؤل حول األو

ظل مقارنات مع دول أخري حصلت على مفاعالت بنفس قدرات التوليد بأسعار أقل كثيرا، وكذلك في ظل ما 

 صرية يجب أالذكره الخبراء عن أن تكلفة الميجا وات الواحد بأربعة آالف دوالر، بما يعني أن تكلفة الصفقة الم
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والسعودية مع كوريا، وكذلك  اإلماراتمليار دوالر. وهي نفس األسعار التي تعاقدت بها كل من  02تزيد عن 

 تركيا مع روسيا.

ولذلك يبقي التساؤل عن ضخامة فروق األسعار في الحالة المصرية )والمبالغة في فوائد التأخير(، ومدي أولوية 

زيادة التحميل بأعباء خدمة الدين علي الموازنة العامة التي تئن  إلي، باإلضافة المشروع داخل األجندة التنموية

 تحت وطأة العجز المتزايد.

 

 ـ الديون وفوائدها:1

أشارت التقارير االقتصادية الصادرة خالل الفترة التي يتناولها التقرير إلى أن فوائد الديون تلتهم ثلث النفقات 

مليار جنيه في الموازنة  010 إلى 0202/0202في موازنة  011يث ارتفعت من ح 0202/0202العامة في موازنة 

 مليار جنيه. 112من النفقات العامة المقدرة بحوالي  %1010الحالية لتلتهم نسبة 

ويالحظ أن هذا الرقم المقدر لفوائد الديون حتى فبراير الماضي فقط، ولم يأخذ في االعتبار الكثير من 

القروض  أقساط إلىبعد هذا التاريخ. وكذلك فان جمع رقم الفوائد المتوقع باإلضافة  االتفاقيات الموقعة

مليار جنيه  211مليار جنية( سنجد المجموع  022الداخلية والخارجية )والمقدرة في موازنة العام السابق بحوالي 

المأزق الذي يعيشه وذلك يعكس بما ال يدع مجااًل للشك حجم  العامةتقريبا من النفقات  %21بما يمثل 

القروض، وعدم استخدامها في  علىاالقتصاد المصري والذي يتفاقم في ظل سياسة االعتماد المتزايد 

مشروعات مربحة تسدد األصل والتكلفة، وغياب الرؤية لألولويات االقتصادية، وتقديم األولويات السياسية 

 عليها. 

 

 ـ انخفاض فيضان النيل:1

مليار متر  12أعلن رئيس مصلحة الري عماد ميخائيل عن انخفاض فيضان النيل العام الحالي بنحو أكثر من 

، وهو ما ينذر بوضع كارثي، 0202فقط في  22 إلى 0202مليار متر مكعب عام  022مكعب، حيث انخفض من 

الغنية بموارد  اإلفريقيةلدول وفي نفس السياق أعلن وزير الزراعة عن نية الوزارة عن التباحث مع عدد من ا

 المياه لزراعة األرز والقصب السكر في أراضيها لصالح مصر.
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وتعليقا على ذلك يمكن القول أن مصر تعتمد في األساس على النيل كمصدر رئيسي للمياه بمختلف 

لم تتواجد استخداماتها، ونقص المياه بهذه الصورة سيؤثر حتمًا على قطاعي الزراعة والصناعة بشدة، وإذ 

كذلك في استخدام الخبرات الوطنية في وضع البرامج  وإنماالشفافية والمصارحة ليس فقط مع الشعب 

لمواجهة ذلك سيغدو األمر أكثر كارثية. فغياب المصارحة سيؤخر برامج الترشيد، بدءًا من االستخدام المنزلي 

، بما يتناسب مع األوضاع راضي من الخارجوحتى إعادة النظر في هيكل التركيب المحصولي أو حتى تأجير األ

 .الراهنة

 

 ـ العشوائيات وإعادة اإلعمار:2

إلى اتجاه الحكومة بإخالء منطقة تل العقارب العشوائية، وسط القاهرة، وإعادة  إعالميةأشارت تقارير 

من الحجر الجيري ، والتي تعتبر من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية، حيث تقع على تل إعمارها

 أمتار. 8-1بارتفاع من 

 وحول هذه التقارير تبرز عدة مالحظات أساسية:

 كان قسريًا وتحت تهديد السالح، مع اإلعالن عن توفير مساكن بديلة بالسادس من أكتوبر. اإلخالء 

  تبين استخدام بعض من أهالي المنطقة في مظاهرات مناهضة للصحفيين استغالال ألوضاعهم

 االقتصادية ووعدهم بعم التهجير. 

  فرد  212أسرة( بمعدل  212)مواطن  1222منها أمالك للدولة، تضم  %12مساحة المنطقة سبعة أفدنة

 في المتوسط لألسرة الواحدة. 

  وحدة سكنية، وللمرة األولي تعلن الدولة عن تخصيص الدور  222بناء مليون جنيه ل 82تكلفة المشروع

 األرضي كمحالت تجارية.

  عوائد بيع المحالت التجارية تغطي تكاليف المشروع بالكامل، مع بعض األرباح وهو ما قد يفسر سرعة

 االستجابة لتوجيهات السيسي والتي لم تتعد أيامًا معدودة. 

 أنه يعتبر تمهيدا للمشروع الكبر وهو مثلث ماسبيرو والذي شكل  إالروع رغم األهمية المكانية للمش

 حلما للدولة ولرجال العمال لعقود طويلة.
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 ـ ضرائب عشوائية:2

صادرة خالل الفترة التي يتناولها التقرير إلى مناقشة البرلمان لمشروع قانون بفرض  إعالميةأشارت تقارير 

 اديو.جنيه على كل سيارة بها ر 022ضريبة 

مليون جنيه سنويًا توجه لتمويل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، والذي يئن  222ويتوقع ان تبلغ إيرادات المشروع 

مليار جنيه لصالح بنك االستثمار القومي. إال أن هذا القانون يشكل مزيدًا من  112تحت وطأة قروض تجاوزت 

يبية بين جميع السيارات فيه ظلم للسيارات القديمة المواطنين، كما أن حالة المساواة الضر إلىنقل العبء 

 والرخيصة.

 

 توصيات:

في إطار هذه التطورات تبرز أهمية بحث سيناريوهات نقص المياه المتوقع وأثره على اإلنتاج الزراعي للسلع 

ي ذاتكثيفة استخدام المياه، خاصة المرتبطة بالقطاع الصناعي، وكذلك دراسة توجه الدولة نحو التمويل ال

 لمشروعات تنمية وتطوير العشوائيات واألرباح المتوقعة ولمن تعود.

 


