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 مصر: تطورات المشهد االقتصادي

 د. أحمد ذكر اهلل
 

 تمهيد: 

النصف الثاني من شهر التقرير أهم تطورات المشهد االقتصادي المصري ودالالت هذا التطور خالل هذا يتناول 

 وذلك على النحو التالي:، 6102نوفمبر 

 

  أواًل: التطورات المالية

  مليارات جنيه في ختام تعامالت اليوم 4.5البورصة تربح 

 2.6 جلسة نهاية األسبوع مليار جنيه خسائر البورصة في 

  مليار جنيه 2.04البورصة تواصل مكاسبها األسبوعية وتربح  

  مليار جنيه عند اإلغالق وتراجع جماعي لمؤشراتها 6.6البورصة المصرية تخسر 

  مليارات جنيه في ختام التعامالت 5.4البورصة تربح 

  مليار جنيه بختام تعامالت اليوم 3. 6البورصة تربح 

 مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 03.6ة تربح البورص 

 "محلل مالي: نصف مليار جنيه صافي مشتريات األجانب بالبورصة يومًيا منذ "التعويم 

 

  دالالت التطورات المالية:

للفرص الربحية بشراء األسهم وفق السعر بعد تحرير الجنيه،  البورصة تواصل تصاعدها القياسي اقتناصًا

الحد الذي بلغت فيه نصف  إلىوالمالحظة األكبر في هذا الشأن هي استمرار تصدر األجانب لمشهد المشتريات 

ولعل النقاط التالية توضح جانبا آخر من فهم  مليار جنيه يوميا في المتوسط منذ بدء التعويم وحتى اآلن.

  :األجانب على شراء األسهم المصرية بخسة القيمة إقبال

http://www.elfagr.org/2366932
http://www.elfagr.org/2362472
http://akhbarelyom.com/news/595143
http://akhbarelyom.com/news/596206
http://bl3raby.com/Mal-W-Amal/512066.html
http://akhbarelyom.com/news/593826
http://www.elfagr.org/2358635
http://www.elfagr.org/2360800
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وفًقا لموقع صندوق النقد الدولي، تتمتع مصر بأكبر قدر من حرية حركة رءوس األموال الدولية، بل تتفوق ـ 0

على معظم الدول التي تسبقها على سلم التنمية مثل جنوب إفريقيا والبرازيل واألرجنتين والمكسيك وتشيلي 

الهند، بل وتسبق عدًدا من الدول المتقدمة مثل روسيا وأستراليا، وال يماثلها حرية سوى عدد وطبًعا الصين و

 .(1)من الدول المتقدمة صناعيًّا، مثل كندا والواليات المتحدة وعدد من دول أوربا الغربية 

وهو أحد  ،وحتى اآلنمرا معتادا منذ ما بعد ثورة يناير أالخارج أصبح  ىلإ واألرباحتهريب رؤوس األموال ـ 6

األسباب الرئيسية في المعاناة المصرية من شح الدوالر وتراجع االحتياطي النقدي وهو ما يتجاهله الخطاب 

الحكومي السائد، والذي تتبناه أيًضا بنوك االستثمار الكبرى، الممثِّلة لمصالح الرأسمالية المالية المصرية 

 والعالمية.

مليار جنيه خالل األربعة أشهر قبل وبعد الثورة، بشكل مشروع  5.2رج هو خروج تهريب األموال للخا أمثلةمن 

وكذلك، وافقت  شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن. 05خارج البالد عن طريق البورصة، وذلك عن طريق 

رتب عليه الحكومة على انتقال مجموعة أوراسكوم للصناعة والبناء إلى خارج مصر، في أعقاب الثورة، وهو ما ت

 مليار دوالر في صفقة واحدة. 0.2خروج حوالي من 

، في حين 6105/6103مليار دوالر في عام  1.0بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات والذي بلغت قيمته ـ 3

أشكال ، ومن ير دليل علي حجم األموال المهربةخ 6102/6104مليارات دوالر في عام  5وصل هذا المبلغ إلى 

 ج رأس المال ووسائل محاربة تهريب األموال، منها: ضوابط خرو

 

فرض ضرائب باهظة على خروج ما يسمى برؤوس األموال الساخنة ووضع قيود على خروج االستثمارات )أ( 

 .)رفع التكلفة، التفاوض حول البقاء(

و أداخل مصر )وضع حوافز ضريبية للشركات التي تحتفظ بما ال يقل عن نصف أرباحها إلعادة استثمارها )ب( 

 .فرض إعادة استثمار نصف األرباح في قانون االستثمار، مثال الجزائر(

يتخذ مؤسسوها من المالذات الضريبية أو  فرض ضرائب على الشركات التي تملك فروًعا في مالذات ضريبية )ج(

 ".)على غرار الضريبة في إنجلترا، والواليات المتحدة األمريكية(مقرًّا لهم 

 02)ألموال عن انتقال اادل آليًّا المعلومات البنكية إلى "االنضمام إلى قاعدة بيانات الدول التي تتب إضافة)د( 

خاصة بتتبع  (OECD)، وهي آلية تبنتها مجموعة العشرين ونادي الدول الغنية دولة انضمت حتى اآلن(

                                  
 .6312-11-03تاريخ الزيارة  ثالث أساطير حكومية عن تعويم الجنيه المصري،، المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالمصدر:  (1)

http://eipr.org/publications/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://eipr.org/publications/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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الضريبية، ومحاربة تحويل األرباح إلى الخارج عن طريق المبالغة في تقدير قيمة  تهريب األموال إلى المالذات

فواتير االستيراد والتقليل من قيمة فواتير التصدير، وهو الشكل األكثر انتشاًرا لهروب األموال بطريقة غير 

العالم، وهذا عن  من إجمالي األموال المهربة عبر %43.5مشروعة في مصر وفي العالم، إذ يمثل في المتوسط 

 طريق تدعيم دور الجمارك وتدريب كوادرها".

 

 ثانيًا: القطاع النقدي:

 %61اإلتربى: بنك مصر يدرس خفض الفائدة على الشهادات ذات عائد الـ 

يده عن السياسة النقدية بعد خبار القطاع المصرفي في ظل رفع البنك المركزي أن تتواري أمن الطبيعي 

واالنتر بنك، ولكن في محاولة المركزي تخفيف  ،تعويم الجنيه وترك أمور سعر الصرف آلليات العرض والطلب

سعر عائد وباآلثار السلبية للتعويم أجبر البنوك التجارية علي فتح شهادات توفير للمواطنين بالجنيه المصري 

مام تدفق غير طبيعي ألموال أتم اإلعالن عن ذلك، لتجد البنوك أنفسها بدون اتفاق مسبق مع البنوك ، و61%

 مساعدة من البنك المركزي في كيفية التصرف في هذه األموال.أو  وبدون تحديد ،ذات تكلفة مرتفعة للغاية

م دارة البنوك التجارية اجتماعا عاجاًل بمحافظ البنك المركزي الذي أخبرهإلكل ما سبق طلب رؤساء مجالس 

 ىوطالبهم بتحمل كل منهم بجزء من الخسائر عل ،بمعرفته المسبقة بالخسائر المتوقعة من وراء هذا القرار

اقترابه صدرت عن أو  ن تصريحات اإللغاءأن يتحمل بنكي األهلي ونصر النصيب األكبر. ولعل هذا ما يفسر أ

 واًل.أالبنكين 

ذا تم إاألمر الذي  ،دارته وتخطيه ألدوار البنوك التجاريةإوولعل المفيد في هذا األمر هو تخبط البنك المركزي 

مجمل القرارات االقتصادية والنقدية لنجد انعدام الرؤية هو القاسم المشترك، واالنفراد بالرأي  ىعل إسقاطه

 وتعمد تهميش صالحيات االستقاللية المخولة قانونا قد تدفعنا الستنتاج صعوبة ما هو قادم.

 

http://www.elfagr.org/2367349
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  المالية العامة:ثالثًا: قطاع 

  مليار جنيه 60.بـ تطرح أذون خزانة  المالية

 مليار دوالر حصيلة طرح أذون الخزانة ألجل عام 0.6البنك المركزي: 

 مليارات دوالر منتصف يناير المقبل 2ة بقيمة : طرح سندات دوليالمالية

 المركزي" من حسابات "السحب على المكشوف"“لـ مليار جنيه  651المالية تسدد 

 

 دالالت األخبار حول المالية العامة:

مليار جنيه ولذلك نالحظ طرح ألذون  366ة لالقتراض الداخلي هي سداد عجز الموازنة المتوقع الحجة الرئيس

 651-611ن نكتشف سحب الحكومة لمبلغ قد يتراوح ما بين أمن غير الطبيعي والخزانة بصورة اعتيادية، 

رة ماهية الضرولبيان أو  اإلنفاقدون بيان أوجه  وثانيًا ،مليار جنيه من البنك المركزي دون تحديد دقيق للمبلغ

لعمليات طرح ألذون  إجراءأي بدون  ،العاجلة التي تجعل الحكومة تقترض هذا الرقم الضخم على المكشوف

 سندات ومن حسابات البنك المركزي.أو  خزانة

، وإذا كان ال أمداخل عجز الموازنة العامة  إدراجهويجب ان يطرح التساؤل حول أوجه إنفاق هذا المبلغ، وهل تم 

هذا المبلغ قد سحبته الحكومة خالل ثالث أعوام فكا نصيب كل عام وما هو عجز الموازنة الفعلي لكل عام 

 النسبة المعلنة. إلى إضافتهبعد 

 

  رابعًا: القطاع الخارجي:

 قريبا واإلفريقي الدوليمليار دوالر تمويل من البنكين  0.4سحر نصر: 

  دالالت حول القطاع الخارجي:

للحزم التمويلية التي اتفقت عليها اإلدارة المصرية تأتي الشرائح المتبقية لقرضي البنك الدولي  استكمااًل

ى المسارات التفصيلية لخطة اإلصالح التي تنوي حتأو  ولكن وحتى اآلن لم تتضح الخطوط الكلية ،فريقيواأل

 السلطة معالجة الخلل االقتصادي من خاللها.

http://akhbarelyom.com/news/593633
http://www.elfagr.org/2366590
http://www.elfagr.org/2365316
http://www.elfagr.org/2365316
http://www.ahram.org.eg/News/202094/5/564003/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81.aspx
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 رفعأو  ن مليون مستفيد من بطاقة التموينيحذف أربعأو  ن اختزال اإلصالح االقتصادي في قرض الصندوقإ

دولة تجاه الفقراء ووقوع بل هو مجرد تنصل من مسؤولية ال ،أسعار الكهرباء والوقود ال يعكس أي رؤية إصالحية

 متزايدة من المواطنين باستمرار ضمن براثن الفقر والعوز. أعداد

ولم  ،نشاط الوزيرة وكأن المجال الرئيس لنشاطها كان االقتراض الذي بلغ ذروتهالمالحظة األخرى هي خفوت 

مار ية ثأبلوماسية المصرية للمرة األولي ليها الدإنشاطها السابق في االتفاقيات مع بلدان ربما تتوجه  يؤت

 شرقًا.أو  سكرات التاريخية غرباعبقي اإلدارة المصرية داخل المتو ،حتى اآلن

ن هذه األموال لم تخصص لبناء أوخاصة  ،بشدة بعد عام واحد من اآلن ضاغطًا مراً أخدمة الديون ستكون و

والتصريح األخير للغرف التجارية الذي تقر فيه حقيقي يستوعب العمالة ويخفف من ضغط الواردات،  إنتاجي

ا والتي تنتظره ،الطعام يشرح باستفاضة حجم الكارثة التي تعيشها مصر تنتاج زيإمن مكونات  %04باستيراد 

مع ما ذكره التقرير في بدايته استمرار  وأخيراً  ،في ظل بداية سداد الديون مع استمرار نزح الواردات للدوالر

 الخارج بصورة مشروعة. إلىس المال أر السماح بتهريب

 

  خامسًا: القطاع الحقيقي:

 ـ الصحة:0

 طلبت اإلغالق الرتفاع أسعار المستلزمات الكلويالمنوفية: مراكز الغسيل "إدارة الكلى" ب 

  اإلسكندريةال يمكن االستغناء عنهم ب 411صنف دواء بينهم  5111مسؤول الصيدليات: نقص 

 "نقيب صيادلة الدقهلية: التفكير في تحرير أسعار الدواء "كارثة 

 .."والمخزون يكفي أسبوعا أزمة نقص المحاليل بالمستشفيات تبلغ "مرحلة حرجة 

  64إلى  %61صيادلة الغربية تطالب بتفعيل قرار زيادة هامش الربح من% 

 واألسعار:ـ السلع 6

  61وارتفاع األسعار  ،%21الغرفة التجارية تتوقع تراجع شراء المالبس الشتوية% 

 عجز في األرز التمويني خالل نوفمبر % 44، وارتفاع جنوني بأسعار "العدس والفول" باإلسكندرية. 

 شعبة األسمنت: االرتفاع "غير المسبوق" في األسعار يرجع لعدم رقابة الحكومة 

http://www.youm7.com/story/2016/11/28/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2986366
http://news.miralnews.com/world/11897/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B5-4000-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-800-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html?source=true
http://www.alwast.net/egypt-news/article-94065
http://www.elwatannews.com/news/details/1614726
http://www.elwatannews.com/news/details/1613343
http://www.youm7.com/story/2016/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9-60-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/2981490
http://news.miralnews.com/world/11894/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html?source=true
http://www.elfagr.org/2360785
http://www.elwatannews.com/news/details/1614714
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 رفع الجمارك عن ، ومنتجي الدواجن: إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب طعنة في ظهر القطاع

 مليار جنيه 51الدواجن المجمدة يكبدنا خسائر تصل لـ 

  :ارتفاًعا في أسعار السلع خالل نوفمبر الجاري %41شعبة المواد الغذائية 

  وحتى اآلن" 6104منذ  %641الغرف التجارية: "أسعار السلع ارتفعت بنسبة 

  :قرش زيادة جديدة في  41عبد الوهاب: ، وتقليل حجم زجاجة الزيت "ظلم للمواطن"بقالي التموين

 سعر زجاجة الزيت التمويني

 ـ العمرة:3

  االقتصاد السعوديعبدالعال: قرار وقف العمرة سيكون له تأثير سلبي على 

 ـ أخري5

  :وحدات  0114الصناعة: توفير ، ومليون جنيه إجمالي تعويضات مدابغ سور مجرى العيون 361المغربي

 .سكنية للعاملين المنقولين إلى الروبيكى

 ي التاريخ| الحكومة تدرس خصخصة المرافق العامةللمرة األولى ف 

  

  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

زمة من تدور معظم األخبار السابقة حول آثار تعويم الجنيه على أسعار السلع المختلفة وكيفية إدارة األـ 0

 قبل الحكومة، ويمكن في ذلك مالحظة ما يلي:

وهذا يوضح من ناحية هشاشة  ،مسبوقة وشاملة لكل السلع تقريباً نسب ارتفاع األسعار غير )أ( 

 ومن أخري تضاؤل قدرة المواطنين الشرائية يوما بعد يوم. ،االقتصاد المعتمد على الواردات من جهة

ن الرقم أخري أعلنت أن جهات أورغم  شهريًاجنيه  3061ن خط الفقر أأعلن الجهاز المركزي لإلحصاء )ب( 

 .التي يعيشها المواطن المصري األزمةن الرقم األول يعكس عمق أال إ ،ج5411الصحيح هو 

صناعة  46ن صناعة التشييد تشغل أله تداعيات كبيرة خاصة  واألسمنتارتفاع أسعار الحديد )ج( 

 ركود تضخمي. إلىخري وهو ما يهدد بمزيد من االنكماش الذي يتحول ببطيء أ
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مثل الفول والعدس والسكر وغيرها قد يزيد من رقم خط  ارتفاع أسعار سلع أساسية للمواطن)د( 

الفقر والذي يعتمد في حسابه على أسعار شبه حكومية للسلة الغذائية وهو ما قد تتجاوزه األسعار 

 مستويات تجعل األغلبية للسكان تحت الخط. إلىالفعلية مما يعني ببساطة ارتفاع هذ الخط 

 

دواجن من الخارج بدون جمارك تبرره الحكومة بتكلفة استيراد مدخالت قرار الحكومة بالسماح باستيراد الـ 6

نه في حالة توقف اإلنتاج المحلي بسبب أب هذه الصناعة من أعالف وأدوية ولقاحات تعادل ملياري دوالر، علماً 

حلى مانعدام القدرة على المنافسة واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة االستيراد كبديل لإلنتاج ال

 إلىباإلضافة  مليار دوالر، أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دوالر على قيمة المدخالت. 3.4أكثر من 

مليون عامل في الصناعة، وتهديد استثمارات تبلغ  6,4 والتي من أهمها تشريد ،العديد من المشاكل األخرى

 .الداجن اإلنتاجالستثمارات في قطاع مليار جنيه دون دعم حكومي، وإغالق العديد من ا 24أكثر من 

 

في إنتاج  يكمن في سياسات رشيدة، وحماية الصناعة المحلية بتخفيض معدالت النفوق وحل المشكلة

مليون طائر  641حاليًا من إجمالي اإلنتاج الكلى للدواجن، البالغ مليارا و %61بداًل من  %01الدواجن لتصل إلى 

مليون  064سنويًا، وأن ترفع القدرة المصرية على زيادة االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، من خالل توفير 

 لبى االحتياجات المحلية من االستهالك من اللحوم.ألف طن لحوم دواجن سنويًا، ت 604طائر تنتج 

وهو ما ال  ،عموما اتخذت الحكومة قراراها باالستيراد في الوقت الذي تعلن توجهها العام بترشيد الواردات

غير االقتصادية وتأثيرها على متخذ القرار نما يعكس كذلك تسرب العوامل إيعكس التخبط الحكومي فقط و

 االقتصادي.

عت وزارة السياحة المصرية إعطاء موافقتها على توجه أي معتمر مصري، إلى المملكة العربية امتنـ 3

السعودية، ألداء مناسك العمرة، طيلة الخمسة واألربعين يوما الماضية، وال يزال هذا المنع مستمرا، ومن غير 

نح التأشيرات، والموافقات الالزمة، المتوقع إلغاؤه في األيام القليلة المقبلة، على الرغم من قيام السعودية بم

نه في نفس الفترة الحالية في العام السابق أويجب مالحظة ، إلتمام المناسك، لكل مصري، يرغب بأداء العمرة

أن "البنك المركزي وجاء التفسير مليون ريال،  511 إلي 311ألف معتمر يكلفون الدولة  611كان عدد المعتمرين

 ركات السياحة.ال يستطيع تدبير عملة لش
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زمة العملة األجنبية وبعض القالقل السياسية مع المملكة قد يعتبران الدافع األول للمنع، أن أورغم اإلقرار ب

ن التربص بالعمرة قائم منذ عهد مبارك وحتى اآلن، وما يدعم اتجاه التربص استمرار السماح بتنظيم برامج أال إ

نه من المتوقع وفقا للقرارات أمنع فيه رحالت العمرة خاصة ذي ُتسفر لباريس ومدريد وبانكوك، في الوقت ال

على األقل بصورة طبيعية دون اللجوء الختالق مشاكل  %41السعودية الجديدة، أن تنخفض األعداد بنسبة 

 سياسية.

للمرة األولي الدولة تعلن عن نيتها في خصخصة المرافق العامة مع االحتفاظ بحصص حاكمة من هذه ـ 5

اإلعالن جاء على لسان وزيرة التعاون الدولي في  روعات، وتوجد مجموعة من المالحظات في هذا الشأن:المش

 خطاب الوزيرة، و""اإلصالح الجريءبـواصفة تلك اإلجراءات "وال ستريت جورنال" مقال مدفوع الثمن بـصحيفة 

فّسر البعض بيع ، وقد في مصر علي األوضاع االقتصاديةللمجتمع الغربي لطمأنته  ًافي األساس كان موجه

أن تطرح  األوليستكون السابقة ، وشرط من شروط صندوق النقد الدولي المرافق العامة لرجال األعمال بأنه

شركات المرافق المصرية، المياه والكهرباء والغاز، للخصخصة، خاصة أنها كانت خارج أي محاوالت خصخصة في 

 ومة باالستراتيجية.عهد مبارك ودائما ما كانت تصفها الحك

 

تماًما، واستثمارية بالدرجة األولى، "خاصة" إذا قضت عملية البيع على الشركات العامة، مقابل إحالل أخرى و

وأغلب حاالت الخصخصة تكون بهدف  ،بديًلا لها، ما سيؤدي إلى "سحق" المواطن فعًلا، وموجة من االحتجاجات

البيع الجزئي لشركات المرافق العامة، سيجعلها  . كما أّنلبعيدخروج الشركات من الخدمة تماما على المدى ا

، وذلك سينعكس بشكل سلبي على الشركة واالقتصاد، بالدرجة األولىللربح  هاكثر توحشا تجاه المواطن بهدفأ

 .فذلك أخف وطأة" ،"لو بقيت الدولة لها الحصة األكبر من شركات المرافقعموما 

 

تعني تنازل الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها، بداية في أحد تعريفاتها، الخصخصة، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

عبر تخفيض مستوى المراقبة. فمن الواضح: "أن هذه المؤسسات  عبر تخفيض مساعداتها لهذ المرفق، والحقًا

ير نظام وفي ظل هذه الظروف يصبح مبررا تغي ،غير مجدية عندها بل ومدانة بسبب إدارتها السيئة أصبحت

 .(2) الملكية إلى مسار أفضل

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 2)


