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 تمهيد 

تحت عنوان الجيش واالقتصاد، "تساءلت الباحثة زينب أبو المجد: "هل الحديث في أمور مكرونة كوين ومياه 

صافي وأنابيب البوتاجاز وبنزينة وطنية، أسرارًا حربية، ُيعد هتكها من أمور الخيانة العظمى؟". ومضت "هذا 

ا األمر تكشف في دراسة "جنراالت مصر ما تعتقده قيادات الجيش". وفي محاولة منها إلماطة النقاب عن هذ

، إن هناك تقديرات غير رسمية ألنشطة الجيش تقول إنه يسيطر على ما بين 2102ورأس المال العابر للحدود" 

 . (1)، من االقتصاد المصري"%01إلى  5%

 

أركان حرب طاهر عبد قال اللواء  2100، ففي فبراير 2102يوليو    ٣بيد أن المؤكد أن هذا الدور قد تعاظم بعد 

اهلل طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية نفذت خالل الفترة ما بين أغسطس 

 مشروعًا استراتيجّيًا وخدمّيًا. 072، نحو 2100وحتى فبراير  2102

                                  
 .١١٢٢ديسمبر  ١٢ ،جدلية، الجيش واالقتصاد في بر مصر( 1)

http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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لشقق، والخدمات ويمارس الجيش نشاطًا في مجاالت كثيرة بدءًا من المقاوالت، مثل بيع وشراء األراضي وا

كتنظيف المنازل وإدارة الكافتريات، محطات البنزين، إلى الزراعة وتربية الدواجن والمواشي، إلى صناعة 

 المكرونات والمشمعات البالستيك للموائد".

، اتسع دور الجيش في ممارسة األنشطة التصنيعية والتجارية ٣١٠٣يوليو عام  ٣وفي أعقاب انقالب 

إلى  لعسكرية، بشكل جعل من إحدى أذرعه وهي وزارة اإلنتاج الحربي وزارة داخل الوزارةواالقتصادية غير ا

الدرجة التي نستطيع القول من خاللها أن اللواء محمد العصار وزير اإلنتاج الحربي هو الرئيس الفعلي لمجلس 

 .(2) الوزراء

المدنية، والدور الذي يلعبه العصار ووزارته ومن يتابع موقع وزارة اإلنتاج الحربي يجد الوزارة تفتخر بصناعاتها 

زارة وإلى  تعكسه مقابالته اليومية مع كبار المسؤولين بالدولة، ويجد الوزارة تحولت من وزارة لإلنتاج الحربي

 نتوقع أن تعمل بمجال تصنيع كل شيء بخالف هذا اإلنتاج الحربي.

ل إلى ما تصبو إليه وال يستطيع الجهاز اإلداري وفي ذات السياق يؤكد اللواء محمد العصار "إن مصر لن تص

مالحقة الطموحات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي". محاواًل بذلك تبرير أسباب هيمنة وزارته على 

 .(3) الشؤون المدنية بالدولة

ري المص وفي التقرير التالي نحاول إلقاء الضوء على تضخم دور وزارة االنتاج الحربي وسيطرتها على االقتصاد

 ، وذلك على النحو التالي:2102وحتى سبتمبر  2102يوليو  2بعد االنقالب العسكري في 

 

  :تعاقدات باألمر المباشرـ 0

، ٣١٠٣منذ وقوع االنقالب العسكري عام  ،تعليمات من قائد االنقالب لكافة دوائر ووزارات وهيئات الدولةصدرت 

بأن تكون األولوية لمؤسسات القوات المسلحة في التعاقد مع مؤسسات الدولة باألمر المباشر لتنفيذ 

وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل  المشروعات في شتي المجاالت.

ستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد بّرر مجلس وزراء حكومة االنقالب المنخفض، وترميم وتجديد بعض الم

تفضيله القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش المزعومة 

 وانضباطه في تنفيذها بسرعة ومعايير عالية.

                                  
 .١١٢٢، يونيو ، كارنيجياالقتصادية المدنية في مصرحمد مرسي، الجيش يزاحم المؤّسسات أ (2)
 .92/29/9122، الحديثة اإلدارة علوم تطبيق بدون  لغايتها تصل لن مصر: الحربيوزير اإلنتاج  (3)

http://carnegie-mec.org/2014/06/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/het8
http://carnegie-mec.org/2014/06/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/het8
http://www.momp.gov.eg/Ar/NewsAll.aspx
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ى إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة عل0892وتنّص المادة األولى من قانون اإلعفاءات الجمركية لعام 

كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة لوزارة اإلنتاج الحربي وبقية مؤسسات ولإلنتاج الحربي من أي ضريبة. 

 الجيش في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته.

 

 "تدمير األرض الزراعية ـ2

وسلبت اختصاصات مجلس وزراء  ،حكومةإلى  تحولت خالل العام األخير تحديدًاوألن وزارة "اإلنتاج الحربي" 

رأينا كيف تسابقت الوزارات لتفويضها من أجل إنجاز مشروعات مدنية لحسابها، وعلى سبيل ، (4) االنقالب

 ، ال الحصر:المثال

آالف فدان من أراضيها في كفر الشيخ على  01فوضت وزارة األوقاف، نظيرتها اإلنتاج الحربي، لطرح ـ 0

المستثمرين، إلنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة. ووقعت الوزارتان باإلضافة لوزارة االستثمار 

 بمقر وزارة اإلنتاج الحربي. الشأنومحافظة كفر الشيخ، اتفاقا بهذا 

ان من وزارة االستثمار، وقع االتفاق اللواء راتب حسن، رئيس مجلس إدارة هيئه األوقاف المصرية، وبحسب بي

، وداليا خورشيد، وزيرة يواللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء محمد العصار، وزير اإلنتاج الحرب

ويستهدف االتفاق إدارة ، لواءاتاالتفاق طراف أويالحظ ان معظم  ،االستثمار، ومحمد مختار جمعة، وزير األوقاف

التابعة لوزارة األوقاف في محافظه كفر الشيخ على الوجه األمثل، بهدف تعظيم العائد  يأراضي الوقف الخير

 االقتصادي من هذه األراضي" حسب بيان رسمي.

المستثمرين واتخاذ ، بطرح أراضي األوقاف على يوبمقتضى االتفاقية الموقعة، ستقوم وزارة اإلنتاج الحرب

 0887لسنه  9اإلجراءات الالزمة، إلقامة مناطق استثمارية، وفقا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

 والئحته التنفيذية وتعديالتها.

ع أحد بيوت الخبرة المصرية لالنتهاء من المخطط العام ألول منطقة موزاره اإلنتاج الحربي اتفقت وبدورها 

ـ عقارية )آالف فدان متعددة األنشطة  01بمحافظة كفر الشيخ على مساحة  استثمارية ـ سياحية ـ صناعية ـ

أسبوع، فيما ستقوم محافظة كفر الشيخ باستصدار التراخيص  00خالل  ،ــ خدمية ــ سكنية ــ ميناء

 .(5) االستثماريةالالزمة من الهيئة العامة لالستثمار إلقامة هذه المنطقة 

                                  
 ١١٢٦أغسطس  ٦، حكومة داخل الحكومة إلىتحول وزارة اإلنتاج الحربي  (4)
 المستثمرين على أراضيها من فدان آالف 21 لطرح الحربي اإلنتاج تفوض األوقاف (5)

https://www.youtube.com/watch?v=18Difv36XoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=18Difv36XoI&feature=youtu.be
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وبحسب خورشيد، سيقوم فريق الهيئة العامة لالستثمار، بعد اكتمال المخطط العام للمنطقة االستثمارية، 

"إن االتفاق يدمر مساحات واسعة من األراضي  :عمر احمد سعد الخبير الزراعيد. يقول وهنا بالترويج للمشروع. 

ذلك من  علىونها من وزارة األوقاف بما يترتب الزراعية عبر البناء عليها بعد نزعها من االهالي والذين يستأجر

 تآكل للرقعة الزراعية".

 

 ـ البطاقات الذكية:2

اتفقت مع وزارتي ، موارد الدولة ىضمن السعي المتواصل أيضًا من قبل وزارة اإلنتاج الحربي لالستحواذ عل

طاقات الخبز من وزارة التموين والتخطيط على انتقال مسئولية إصدار منظومة بطاقات التموين الذكية وب

في استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات  اإلسراعوذلك بزعم  ،ليهاإالتخطيط 

 لجدداوتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين  ،الفصل االجتماعي

(6). 

 

 العدادات الذكية:ـ 0

في سياق متواصل يتجلى مخطط العسكريين لجباية أموال الدولة بإبرام وزارة اإلنتاج الحربي أيضًا بروتوكول 

ويتضمن البروتوكول إسناد مشروع  ماليين عداد مياه ذكي بين اإلنتاج الحربي واإلسكان. 2جل تصنيع أمن 

ارها المختلفة، مسبوقة الدفع والذكية، إضافة ، بأقطيتصنيع عدادات المياه باألمر المباشر لوزارة اإلنتاج الحرب

 سنوات. 5ماليين عداد، ويستمر البروتوكول لمدة  2إلى توريد قطع غيارها، والتي تقدر بـ 

قال اللواء د. محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي "أن الدخول ومشاركة وخالل حفل توقيع البروتوكول 

وتعاوننا مع وزارات الدولة له إيجابيات كبيرة على خطة التنمية للدولة، وله الوزارة في المشروعات القومية 

 .(7)مردود إيجابي من الناحية االقتصادية أيضًا على شركات اإلنتاج الحربي"

 

                                  
 9121أغسطس  21 ،الثالثاء، الوفد ،إسناد منظومة بطاقات التموين الذكية لـ"اإلنتاج الحربي" (6)
 .١١٢٦أغسطس  ١١، األهرامماليين عداد مياه ذكى بين اإلنتاج الحربى واإلسكان،  3بروتوكول تصنيع ، محمد حسن (7)

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1304110-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1304110-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.ahram.org.eg/News/192000/136/545048/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D9%83%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192000/136/545048/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B0%D9%83%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7.aspx
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 :ميكنة البطاقات الزراعيةـ 5

مليون جنيه  ٣٥٣ما يقدر ب وليبلغت فيه كلفة المرحلة األ، ومليون فالح ٧مشروع ميكنة البطاقات الزراعية ل 

العصار أن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية  وهنا أكد وزارة اإلنتاج الحربي، لىإدفعتها وزارة الزراعة 

 :هانإالتي قال  يالتخطيط، االتصاالت، الزراعة، المالية واإلنتاج الحرب وهيوزارات في تناغم شديد  ٥عملت عليها 

 المواطن المصري". "ال تألو جهدًا في خدمة 

"دور الوزارة يتجسد في آلية التنفيذ والتي تتمثل في عدد من المشروعات هي: مشروع ميكنة  أنإلى  مشيرا

 200مديرية زراعية تخدم  29مليون بطاقة حيازة زراعية لعدد  7بطاقة الحيازة الزراعية للفالح والتي تقدر بـ 

جانب مشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات ببطاقة  إلى جمعية زراعية، 7111إدارة زراعية لعدد 

مشروع منظومة الرعاية الصحية لغير إلى  مليون نسمة ،باإلضافة 91مليون بطاقة لحوالي  21األسرة لعدد 

مليون مستفيد ،مضيفا مشروع منظومة الدعم الفني الميداني لتعداد  2محافظة لحوالي  27القادرين في 

 .(8)حصاءن مع الجهاز المركزي للتعبئة واإلالسكاني بالتعاو

 

 ـ ألبان األطفال:2

يد أنها ستشإلى  حتى دخلت وزارة اإلنتاج الحربي علي الخط مشيرة ، المفتعلة،األطفال ألبانزمة أما كادت تحدث 

وقالت مصادر مطلعة بقطاع األدوية إن أزمة اختفاء ألبان األطفال المدعمة ستكون  ،"٠١"  مصنع أللبان األطفال.

دافعًا لتعجيل تنفيذ وزارة اإلنتاج الحربي مصنعها إلنتاج األلبان، خصوصًا أنه ال توجد مصانع محلية، وتعتمد 

 .االستيرادالسوق كليًا على 

وأضافت المصادر أن مصر لديها تجربة وحيدة في مجال تصنيع ألبان األطفال محليا، بدأها الدكتور إبراهيم 

بمدينة العاشر من رمضان، والذى بدأ انتاجه في السوق المحلية عام  "ال كتو مصر"بإنشاء مصنع  ٣١١٠عزت عام 

معه لشراء جزء من احتياجاتها، بجانب  ماليين عبوة، وتعاقدت وزارة الصحة ٣، حيث طرح في البداية ٣١١٣

مليون  ٣٥تعاقداته التصديرية إلى ألمانيا وبعض الدول األوروبية، وبلغت القدرة اإلنتاجية الكاملة للمصنع 

عبوة، وكان حاصاًل على ترخيص إلنتاج ألبان األطفال من سن يوم إلى عامين، وأكد رئيس المصنع آنذاك أن 

تيجية وسياسية مثل األنسولين ويجب أن يتم تأمين جزء من احتياجاتها محليًا، إال ألبان األطفال سلعة استرا

                                  
 .١١٢٦أغسطس  ١٢، صحيفة المال ،مليون بطاقة زراعية٧وزارة الزراعة تسد لإلنتاج الحربي ميكنة ، ياسمين فواز (8)

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=298952
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=298952
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دفعت وزارة الصحة وقتها الى إغالقه، بسبب مشكالت في إحدى  ٣١١٣أن هذا المصنع تعرض ألزمة كبيرة عام 

 تشغيالت المصنع، عقب طرح عبوات غير صالحة لالستخدام.

التي باتت تتجه الحتكار اهم السلع والخدمات بمصر قال الدكتور عوض وفي محاولة منه لتجميل وجه الوزارة 

أثارت  -ال كتو مصر -األزمة التي تعرض لها مصنع "جبر، مستشار غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات: 

تخوفات المستثمرين، ولم يعلن أي مصنع آخر رغبته في دخول هذا المجال، حتى إعالن وزارة اإلنتاج الحربى 

 ."ن نيتها إقامة مصنع إلنتاج ألبان األطفال بالتعاون مع شركات أجنبية، لسد احتياجات السوق المحليةع

اإلنتاج الحربي تقوم حاليًا بإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، واالتفاق مع الشركات األجنبية الستيراد : "وأضاف

بتنفيذ تلك الدراسات وتوقيع عقد إنشاء ، مشيرًا إلى أن هذه األزمة ستعجل "المعدات وخطوط اإلنتاج

وأوضح أن صناعة ألبان االطفال معقدة جدًا، وتحتاج  المصنع، خاصة أن الُمصنع محلياً أقل سعراً من المستورد.

 .(9) ثانية ٠٣تتوافر جزئيًا في مصر، حيث إننا لدينا مولود كل  يإلى سوق ضخمة جدًا، وه

 

 :السمسرة بالمحالتـ 7

قعت إلى محافظة الوادي الجديد حيث و اإلتجار والسمسرة التي تقوم بها وزارة اإلنتاج الحربيامتدت عمليات 

ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق  ي،نقالباال "تحيا مصر"الوزارة مؤخرًا بروتوكول تعاون مع صندوق 

ص عمل للشباب. وقال االجتماعي للتنمية، إلنشاء محالت تجارية في محافظة الوادي الجديد، بزعم توفير فر

إن الوزارة ستتولى إنشاء المحالت التجارية وتنفيذ جميع أعمال اإلنشاء وتوريد " :العصار، وزير اإلنتاج الحربي

مستلزمات الخاصة ببنائها، الفتا إلى أن شركة بنها للصناعات اإللكترونية التابعة للوزارة، ستمد الوحدات 

المشروع سيسهم في تشغيل الشباب " :وأضاف ."ة ذاتيا لهذه المحالتبأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الطاق

 .(10)"طار اسهامات الدولة للحد من مشكلة البطالةإوذلك في 

 

 

                                  
 ١١٢٦-٩-٢، المصري اليوم ،أللبان األطفال ياألزمة تعجل بإنشاء أول مصنع لإلنتاج الحرب، ياسمين كرم (9)
 9121-10-31، الثالثاء لمصري اليوما ،«تحيا مصر»على إنشاء محال للشباب بتمويل من « الوادي الجديد»و« اإلنتاج الحربي»اتفاق ، داليا عثمان (10)

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=517774
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=517774
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1001765
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1001765
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 :دويةنتاج األـ إ9

شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة  ، فقددوية من تدخل وزارة اإلنتاج الحربيلم تسلم صناعة األ

والسكان، واللواء محمد العصار وزير اإلنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون من خالل الشراكة بين القطاع 

وذلك إلنشاء أول مصنع إلنتاج أدوية األورام في مصر. وقام بتوقيع البروتوكول، رئيس  ،الحكومي والخاص

ستحضرات الحيوية واللقاحات ممثال عن وزارة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة القومية الشركة القابضة للم

 لإلنتاج الحربي ممثال عن وزارة اإلنتاج الحربي، وممثل القطاع الخاص. 

والهيئة القومية لإلنتاج الحربي، وإحدى  الوزارةأكد وزير الصحة، أن إنشاء مصنع ألدوية األورام بالشراكة بين و

شركات األدوية الخاصة يأتي في إطار اتجاه الدولة للتعاون بين مؤسساتها وبين القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة 

حريصة على توفير األدوية الحيوية بأسعار مناسبة للمواطن المصري ومنها أدوية مرضى األورام خاصة مع 

 والعمالت الصعبة، ونقص هذه األدوية وبدائلها في السوق.  ارتفاع أسعار الدوالر

وأشار إلى أن الهدف من البروتوكول هو النهوض بصناعة الدواء بشكل عام في مصر، وتوفير العالج لمرضى 

السرطان بشكل خاص، والعمل على تشجيع تصدير الدواء المصري للخارج. وأوضح أن المصنع سوف يتم إنشاؤه 

نجات للسرألف متر، ويضم أيضا مشروع إنشاء مصنع  20أكتوبر على مساحة  2الصناعي بمدينة بمجمع فأكسير 

ذاتية التدمير، ومصنع لقاح انفلونزا الطيور، ومشروع تصنيع االنسولين، ومن المتوقع أن يقوم المصنع 

تم اختيار هذه وقد « أقراص، كبسول، فيال، امبول»صنف من األشكال الدوائية المختلفة  011بإنتاج نحو 

األصناف بالتنسيق مع اللجنة العليا لألورام لتغطية العجز في أدوية األورام وتوفيرها للمواطن المصري بأسعار 

 .(11) مناسبة وتوفير العملة الصعبة

 

 :الصوب الزراعيةـ 8

في توّسع جديد لسياسة العسكرة، التي تدّر مليارات الجنيهات في منظومة القوات المسلحة المصرية المالية 

البعيدة عن الرقابة الحكومية أو الشعبية، استقبل الفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، 

عصام فايد؛ لبحث آخر المستجدات في مجال نقل  إحدى الهيئات االقتصادية لوزارة اإلنتاج الحربي، وزير الزراعة

ألف فدان في سيناء، باستخدام تكنولوجيا الزراعة المحمية داخل  011زراعة وتكنولوجيا بناء البيوت الزراعية، 

البيوت الزجاجية الزراعية الموفرة لمياه الري. وقال مصدر لنا أنه ينتظر االستعانة بالخبرة اإلسرائيلية في هذا 

 ل.المجا

                                  
 .١١٢٦أغسطس  ١١، األهرام، توقيع بروتوكول إنشاء أول مصنع إلنتاج أدوية األورام فى مصر، حسام زايد (11)

http://www.ahram.org.eg/News/192001/25/547166/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/192001/25/547166/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85.aspx
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 ـ أجهزة التكييف:01

ن الوزارة حصلت أبالقاهرة  إعالميةقالت مصادر  "،وزارة اإلنتاج الحربى تحارب غالء التكييفات"تحت عنوان 

طرح المنتج سيتم تكييف وبعدها جهاز آالف  01بعدد أول طلبية وصلت و على توكيل شركة "جاالنز" الصينية،

 .(12)سنوات 5جنيه وضمان  0811يتولى اإلنتاج والسعر س 221مصنع  أن المصادرونقلت  فى األسواق،

 

 :استثماريمشروع ـ 00

في معرض قراءته للدور الذي تقوم به مؤسسات الجيش ومن بينها اإلنتاج الحربي باالقتصاد الوطني ، يقول 

نه لو تحدثنا نظريًا نقول إن القوات المسلحة إ هشام إبراهيم، أستاذ التمويل واالستثمار بجامعة القاهرة،د. 

أن تدخل كما مهام عملها األساسية في حماية الحدود والدفاع عن البالد وفقط، إلى  من المفترض أن تعود

القوات المسلحة في تلك المشروعات له تأثير إيجابي وآخر سلبي، على االقتصاد المصري، فغيابها من وجهة 

نظره يؤدي إلى "مصيبة"، ألنها تقوم بمشروعات بنية تحتية هي األساس ألي استثمار متوقع في البالد، أما 

منافسة، وال يوجد به شركات قطاع أعمال أو قطاع التأثير السلبي، فأي اقتصاد "محترم وحر" قائم على أساس ال

الجميع على أرضية واحدة، أما اآلن فالقوات المسلحة ليست على أرضية واحدة مع باقي شركات القطاع وعام، 

الخاص وبالتالي ال يمكن أن تكون هناك منافسة بينهم. باإلضافة إلى أن الجيش لديه من اإلمكانيات 

 .(13) تفوق على باقي الشركاتوالتسهيالت التي تجعله ي

أن الجيش المصري  ،مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق األوسط ،"شانا مارشال"وفي نفس السياق أكدت 

 2100"اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيَسين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 

مليار  21فسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن . ومع تهميش أبرز المنا2102ومحمد مرسي في العام 

                                  
 .9121يوليه  12الجمعة، ، اليوم السابع، تحارب غالء التكييفات الحربيوزارة اإلنتاج ، سالم سعيدإ (12)
 .22/11/9121، عربي بوست هافينغتون ، اقتصاد الجيش المصري يزداد تضخما   :أراض ذات طبيعة عسكرية، محمد حجازي  (13)

http://www.youm7.com/story/2016/7/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9/2784006
http://www.youm7.com/story/2016/7/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9/2784006
http://www.huffpostarabi.com/2016/06/11/story_n_10415770.html
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دوالر من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق للسيسي، استأنفت القوات المسلحة المصرية 

عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنراالت إلى 

. لكن التمّدد الزائد للنفوذ السياسي والخصومات الداخلية، قد يشكالن عقبة في مناصب الحكم كافة تقريباً 

 .(14)وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل

 

 خالصة:

لصالح الجيش، وهو أمر يخل تقوم بإدارته تتعامل مع مصر كمشروع استثماري  تن وزارة اإلنتاج الحربي باتأ

، حاضرًا ومستقباًل، للعديد من االعتبارات واالستثماري ويلحق أفدح األضرار باقتصاد مصربالتوازن االقتصادي 

 .(15) السياسية واالقتصادية والتمويلية والرقابية

 

 

 

                                  
 9122أبريل  22، مركز كارنيجي، القوات المسلحة المصرية وتجديد االمبراطورية االقتصاديةشانا مارشال،  (14)
 عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة ( 15)

http://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727
http://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727

