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 مصر: تطورات المشهد االقتصادي

 د. أحمد ذكر اهلل

 تمهيد: 

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

 وذلك على النحو التالي: ،7102

 الماليةأواًل: التطورات 

 (مارس 10الجمعة ) أسبوع سلبي للبورصة.. وتراجع التداوالت بنحو مليار جنيه

 مليارات دوالر حجم استثمارات األجانب بأذون الخزانة منذ التعويم 4كجوك: 

 ت الدمج واالستحواذالمنير: ضريبة دمغة ألول مرة على عمليا

 %00شهر "مارس" بزيادة  فيمليار جنيه  66"البورصة" ربحت 

 الربع األول فيمليار جنيه مشتريات األجانب بالبورصة المصرية 1

 من أسهم "إنبي" في البورصة %74الموافقة على طرح 

 72/1مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 1.0البورصة تخسر 

 76/1اليوم مليار جنيه في ختام تعامالت 1.0البورصة تربح 

 71/1مليار جنيه في ختام تعامالت اليوم 1.2البورصة تخسر 

 01/1مليار جنيه في مستهل تعامالت األسبوع 6.6البورصة تربح 

 06/1مليار جنيه 01.1البورصة تنهي تعامالت األسبوع على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 

 06/1 مليار جنيه أرباح البورصة خالل أسبوع00.2
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  دالالت التطورات المالية:

الضريبية عمرو المنير، سعيه لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على د نائب وزير المالية للسياسات يأكرغم تـ 0

 تستهدف) األسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، وألول مرة على عمليات الدمج واالستحواذ في مايو المقبل

مليون دوالر( في السنة المالية المقبلة  17.7-14.1مليار جنيه ) 0.1حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و

ال أن البورصة أصبحت تتعاطي إيجابا مع مثل هذه األخبار والتي إ، (التي تبدأ في أول يوليو المقبل 7102-7101

كانت تسبب هلعًا وخسائر ومبيعات بالجملة فيما سبق، ويرجع ذلك الي اغواء األرباح الضخمة التي ال تزال 

من المرجح استمرارها لفترة مع والتي  ،مستمرة وممكنة في البورصة المصرية بفعل انخفاض قيمة الجنيه

  .بدء الطروحات  للشركات العامة

 مكتماًل كما يلي:  7102يمكن تتبع أداء البورصة المصرية خالل شهر مارس والربع األول من العام ـ 7

  رتفع رأسمال السوق بنسبة ا، حيث خالل تعامالت شهر مارسجماعية  ارتفاعاتحققت مؤشرات البورصة

 مليار جنيه. 614.1مليار جنيه ليغلق عند مستوى  66.0الماضي، رابًحا نحو عن الشهر  00%

 يأرتفع المؤشر الرئيس "egx30 نقطة والمس  07114.11منهًيا تعامالت الشهر عند مستوى  %1.16" بنسبة

 %71.11"للشركات المتوسطة بنسبة  egx70نقطة، وصعد مؤشر" 01011.10أعلي مستوياته عند مستوى 

" األوسع نطاًقا بنسبة egx100نقطة، وزاد مؤشر"  421.16مقارنة بمستوى  161.61مستوى ليصل إلى 

 نقطة. 0172.24تعامالته الشهرية عند مستوى  مغلًقا 06.11%

 من إجمالي حجم التعامالت بالسوق خالل  %26.7نسبة  علىتعامالت المستثمرين "المصرين"  استحوذت

على ترتيب، حيث بلغ  %2.1و %01.1نسبة  علىمستثمرين األجانب والعرب ستحوذ كًلا من الاهذا الشهر، بينما 

 مليار جنيه. 1.0صافي مشتريات األجانب منذ بداية العام 

 أما عن أداء البورصة خالل الربع األول من العام الحالي فكان كما يلي: ـ 1

 ،جماعية، بفضل  ، ارتفاعاتالحاليخالل الربع األول من العام المالي  شهدت تعامالت مؤشرات البورصة

الفترة بعد تراجع الجنيه أمام  هذهمليار جنيه خالل  1.0ن األجانب والتي بلغت يالمشتريات القوية للمستثمر

 الدوالر.

 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي؛ ليصل إلى مستوى  %1الفترة بنسبة  هذهرتفع رأسمال السوق خالل ا

 مليار جنيه. 11.1نقطة رابًحا نحو  614.12
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  من المعامالت في البورصة في نفس الفترة وكانت باقي المعامالت من  % 11.16استحوذت المؤسسات على

مليون جنيه خالل الثالثة  141.10، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة % 64.64نصيب األفراد بنسبة 

 شهور األولي من العام المال جارى.

 

  ثانيًا: القطاع النقدي:

 1710جنيها حتى  06موديز تتوقع دوالرا لن يقل عن 

 المقبل: مصر تتسلم الشريحة الثانية من قرض النقد يونيو الجارحي

 ": الدين الخارجي يسجل أكبر نسبة نمو سنوي منذ سنواتالمركزي"البنك 

 الماضيتريليون جنيه بنهاية نوفمبر  7.2: ارتفاع ودائع البنوك إلى المركزيالبنك 

 

 دالالت القطاع النقدي: 

 يمكن توضيح أهم النقاط التي جاءت في تقرير موديز حول االقتصاد المصري كما يلي:  ـ0

 ،ارتفعت التدفقات اليومية  حيث تحسن وضع السيولة الدولية في مصر بشكل ملحوظ منذ تعويم الجنيه

مليار دوالر  06 إجماليالر تقريبا لتتجاوز مليون دو 041مسجلة  ٪211من النقد األجنبي إلى النظام المصرفي بنحو 

 في مارس، وفقا للبنك "المركزي".

مرات، كما يتضح من زيادة الحيازات األجنبية ألذون الخزانة بنسبة  1تضاعفت محفظة التدفقات إلى أكثر من 

 .الماضي، مقارنة بأوائل نوفمبر الحاليمارس  04مليار دوالر في  4.144، لتصل إلى 114٪

  وهو أكثر من كاٍف.7106/7102مليار دوالر للسنة المالية  01بقيمة  خارجيتأمين تمويل  فيمصر  تنجح ، 

 أن تكون التدفقات الواردة من الحساب المالي كافية لسد الفجوة المالية الخارجية في مصر، مقدرة  عتوق

المقبلة،  1، على مدار السنوات الـ مليار دوالر سنويا 01إلى  2احتياجات التمويل الخارجي بما يتراوح بين  صافي

مليار دوالر  1.1مليار دوالر حاليا، إلى  6.1المتوقع أن يرتفع من  مع استبعاد صافي االستثمار األجنبي المباشر

 .7101/7101بحلول 

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=328297
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  مقارنة 7102 مليار دوالر في نهاية فبراير 76.1إلى زيادة احتياطيات النقد األجنبي بشكل ملحوظ إلى أشار ،

، قبل التعويم، وقبل استالم أول دفعة لصندوق النقد الدولي نوفمبر 7106مليار دوالر في أكتوبر  01.1بـ 

ـ  6إلى  4االستيراد من  تكفي، الماضي ، 7101/7106شهور غير مستقرة، خالل السنة المالية  1.0شهور مقارنة ب

 .7101-7101خالل  مليارات دوالر سنويا، 2إلى 6متوقعة أن تزيد االحتياطيات بنحو 

يالحظ أنه رغم التدفقات المالية الكبيرة على االقتصاد المصري التي عددها التقرير اال أنه تجاهل أمور ـ 7

 منها:

  أن التدفقات المالية التي دعمت االحتياطي النقدي معظمها قروض خارجية تضيف مزيدا من األعباء على

وأن فوائد الديون المحلية تلتهم أكثر من نصف اإليرادات العامة، وتزداد الموازنة العامة للدولة مع بداية السداد 

المشكلة مع سوء تخصيص الموارد الذي يعانيه االقتصاد المصري واالستمرار في مشروعات تكلس السيولة 

 المحلية وال تعطي المردود الذي يدعم دورة الدخل الكلي.

 تعافي موارد  م، وذلك يعني عد7101ة الجنيه حتى آخر التدفقات المالية طبقا لموديز لن تحسن من قيم

الدوالر خالل العامين القادمين، وبذلك فان الوكالة تقرر أن فاعلية هذه التدفقات محدود فقط بالتثبيت 

 االقتصادي )محاولة إيقاف النزيف( وليس باإلصالح الشامل كما تدعي السلطة المصرية.

 ثمار في أذون الخزانة، وتجاهل سخونة أموالهم ولهثها وراء أسعار احتفي التقرير بعودة األجانب لالست

 الفائدة الخرافية ونتائجها الكارثية في نزح أموال المصريين )أرباح الديون( الي الخارج.

 اعتمادًا على فوائض في األجل القصير قد يتدخل البنك المركزي بخفض سعر الدوالر بوسائل غير نقدية ،

مؤقتا حتى ينتهي التفاوض حول الشريحة الثانية من قرض  لطبع سيعتبر ذلك امرًاوبادوالرية وقتية، 

جنيها مستهدفًا 71-01واعتقد أن سعرا يتراوح ما بين  الصندوق وسرعان ما سيعاود االرتفاع مرة أخري

 .7102بالنسبة للمركزي فيما تبقي من 

  مليار جنيه بنهاية  62.1الدين الخارجي لمصر إلى  ارتفاععن  للبنك المركزي المصري، الشهريكشف التقرير

منذ  %41، ليسجل أكبر نسبة نمو سنوي 7106مليار دوالر خالل عام  01.1ديسمبر الماضي، وذلك بزيادة نحو 

 ثورة يناير.

 ( نحو 7102-7106سجلت أعباء خدمة الدين الخارجي "متوسط وطويل األجل" في النصف األول من )مليار  1.6

 مليار دوالر، والفوائد المدفوعة نحو نصف مليار. 1.0وفًقا للتقرير، وبلغت األقساط المسددة منها نحو دوالر، 
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  01.6، مقابل 7106من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية عام  %12.6بذلك ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى% 

 .7101بنهاية عام 

 د ورط البالد فعليا بصورة يصعب الخروج منها حتى ال شك أن تضخم الديون بهذه الصورة غير المسبوقةٌ ق

مليار للسداد المحلي، باإلضافة الي  111علي المدي المتوسط، وبالفعل ألقت القروض بظاللها على تخصيص 

مليار دوالر مستحقة السداد خالل العام الحالي، ومع توالي هذه األرقام نستطيع التأكيد أن البالد ورطت  07.1

 ا يحتاج عقد من الزمان علي األقل حتى يمكن الخروج من تبعاته. فعليًا، وهو م

 

  :المالية العامةثالثا: 

 الموازنة الجديدة بين الحكومة وصندوق النقد.. ليس هذا ما اتفقنا عليه!

 كجوك: ربطنا التعليم والصحة بالموازنة وفًقا للناتج المحلي

 مليارات جنيه حصيلة ضريبية 614المالية تستهدف 

 مليار جنيه فوائد الدين فى الموازنة الجديدة 111

 لماليةمليار جنيه مديونيات التأمينات لدى ا 16بروتوكول تعاون لجدولة 

 جنيها 06.1"المالية" تخفض سعر الدوالر الجمركي إلى 

 

  دالالت األخبار حول المالية العامة:

  7101-7102أهم األرقام الرئيسية في موازنة مصر للعام المالي ـ 0

  7102-7106في متوقع  %4-1.1مقابل  %4.6تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي. 

  7102-7106متوقع في  %01.2-01.1مقابل  %1.0العجز المستهدف في الميزانية الجديدة. 

  7102-7106مليار متوقع في  644.717مليار جنيه مقابل  101.670اإليرادات المستهدفة. 

  7102-7106مليار متوقع في  010.661مليار جنيه من  701.160اإليرادات األخرى المستهدفة. 

 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية  114.116تريليون جنيه مقابل  0.011مصروفات المستهدفة ال

 الحالية.

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=328370
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  جنيه للسنة الحالية. 04.1-04جنيها مقابل  06سعر الدوالر المستهدف 

   7102-7106دوالرا في  11دوالرا مقابل  11سعر برميل النفط المستهدف. 

  مليار متوقعة  721.464مليار جنيه مقابل  110.172المستهدفة  جتماعيةاالإجمالي الدعم والمنح والمزايا

 .7102-7106في 

   7102-7106مليار متوقع في  010.727مليار جنيه مقابل  001.041دعم المواد البترولية المستهدف. 

   7102-7106مليار متوقعة في  11.120مليار جنيه مقابل  11الدعم المستهدف للكهرباء. 

  7101-7102مليار متوقع في  41.144مليار جنيه مقابل  67.111المستهدف للسلع التموينية الدعم. 

   7102-7106مليار متوقعة في  111.110مليار جنيه مقابل  111.116الفوائد على الديون المستهدفة. 

  السنة  مليار متوقعة في 461.411مليار جنيه مقابل  611.102إجمالي اإليرادات الضريبية المستهدفة

 المالية الحالية.

مليار  716.111مليار جنيه مقابل  710.111إجمالي ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستهدف  -

 متوقع في السنة المالية الجارية.

 

 قراءات في أرقام الموازنة العامة  -7

 : معدل النمو)أ( 

، فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي، إلى %4,6تستهدف موازنة العام المالي الجديد نموًّا في حدود 

وتشير مختلف توقعات مؤسسات التمويل الدولية . 7101/ 7102في  %4,1أن الحكومة تستهدف نموًّا يبلغ 

في ضوء حالة الركود التي دخل فيها  %1,6، لن يتجاوز الحاليإلى أن نمو االقتصاد المصري في العام المالي 

ات الخاصة بتحرير أسعار الصرف وتقييد االستيراد، بخالف معدالت التضخم في أسعار السلع بضغط من اإلجراء

، وكلها عوامل مكّبلة للنشاط االقتصادي تشير إلى %11والخدمات، التي بلغت مستويات تاريخية جاوزت الـ

 المحلي. في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، الذي يعتمد باألساس على زخم االستهالك مؤكد تراجع 

وكنتيجة الستمرار نفس العوامل المكبلة للنمو االقتصادي خالل العام المالي الجديد، فمن المتوقع صعوبة 

تحقق معدل النمو المستهدف، مع مالحظة ان الحديث ينصب على معدل النمو الذي هجره الجميع الي مؤشرات 

 .التنمية والتي ال تجد مكانها في التوقعات الحكومية المصرية
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 : العجز في الموازنة)ب( 

فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد  ،%1,7عجًزا ماليًّا مستهدًفا في حدود مشروع الموازنة الجديد  حدد( 0)

يرى "الصندوق" أن المشكلة األساسية التي حيث ، %1,1الدولي إلى أن العجز المالي المستهَدف ال يزيد على 

ضخم عجز الموازنة بسبب اإلنفاق المتزايد على بنود، مثل األجور ودعم يعانيها االقتصاد المصري تكمن في ت

غير أن الزيادة المطردة في النفقات التي تحملتها نتيجة اإلجراءات  السلع الغذائية والمواد البترولية.

االقتصادية األخيرة قد َتحول دون تحقيق ذلك، حيث فرض قرار تحرير أسعار الصرف على الحكومة زيادات 

ضافية وكبيرة على بنود مثل دعم السلع التموينية، على خلفية زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية إ

 األساسية التي تشتريها من الفالحين، وكذلك تضخم فاتورة استيراد المنتجات الغذائية كاألرز والقمح والسكر.

توقع أن ثيرا عن الواقع، خاصة في ظل العجز الموازنة الذي تتبناه الدولة قد يبتعد ك وبذلك يمكن القول إن

من  %21)تشكل الضرائب  مليار جنيه العام الماضي 476مليار جنيه من الضرائب بدًلا من  611تحصل الحكومة 

مليار جنيه فقط، في ظل أن االقتصاد لم  111، والذي في األساس لم تحصل منها سوى على اإليرادات المصرية(

 الذي أتي في نهاية العام. اآلن بعد قرار التعويم يكن قد هوى مثلما نحن فيه

جاء مشروع الموازنة الجديدة بتقديرات غير دقيقة، إذ إن بند اإليرادات مازال يحمل تقديًرا مغالًيا فيه ( 7)

من اإليرادات، كما أن تقديرات إيراد ضريبة القيمة المضافة بعيدة عن  %21لإليرادات الضريبية بما يمثل 

يجة تراجع االستهالك مشفوًعا بإجراءات التقشف الحكومي، ومنها رفع الدعم تدريجًيا عن المحروقات الواقع نت

 وتحريك أسعار مواد الطاقة وزيادة الضرائب الجمركية. 

فستدخل مصر في مأزق إذا لم تنجح الحكومة في تحصيل الضرائب المتوقعة في ظل الركود االقتصادي، ( 1)

وهي نسبة متوقعة قياسا علي العام الماضي وعلي ) مليار جنيه 411في تحصيل لو نجحت فمثال ، حقيقي

مليار جنيه، نكون قد جمعنا فوائد الديون فقط،  611من أصل  مجمل األوضاع االقتصادية التي تمر بها البالد( 

 كيف ستصرف الموازنة على باقي البنود؟ ،فسيكون السؤال

ي نمو، ومازالت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بعيدة عن المتوقع رصده إن العجز الكلي ما زال كبيًرا وف( 4)

في الحساب الختامي، نظًرا للمغاالة في تقدير اإليرادات، وللمبالغة في حساب الناتج المحلى اإلجمالي الذي لم 

 تعد له محفزات استثمار أو استهالك تسمح بنموه بهذه المعدالت المرجوة من الحكومة.
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 :مخصصات الدعم )ج( 

  مليار  041يخصص منها مليار جنيه، دون  110مخصصات دعم المواد البترولية والحماية االجتماعية تبلغ

قة، وكلها مستهدفات تختلف تماًما عما تم االتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي تشير الطل ًاجنيه دعم

مليار دعًما للوقود،  16,1مليار جنيه، منها  16,1وز وثائقه إلى أن مخصصات دعم الوقود والكهرباء لن تتجا

 مليار جنيه دعم للسلع الغذائية. 10والباقي للكهرباء بخالف 

  مليارات عن العام السابق وذلك  1مليار جنيه بقيمة  11انخفض دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة الي

ابتعاد الحكومة عن االلتزام باتفاقها مع  يعكس اعتبار الحكومة لزيادات سعرية في الكهرباء، كما يعكس

 الصندوق وهو ما قد يبرر تأجيل الشريحة الثانية من القرض حتى اآلن. 

  أن تغيير سعر الصرف، كان سببا في حدوث خلل كبير بمنظومة الكهرباء، حيث إن الدعم من الجدير بالذكر

وعة مسبًقا لرفع الدعم عن الكهرباء في وفًقا للخطة الموض -7102/ 7106الذي كان مخصصا للعام المالي 

إلى  6مليار جنيه بسبب زيادة الدوالر من متوسط  11مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه  07.1  -الماضي 7104

 .جنيهات 1

   مليار أقل من  11كنتيجة للتعويم وخصص لها فقط  مليار جنيه للعام المقبل 61طالبت الكهرباء بدعم

أثر ذلك اما علي المواطنين في شكل ارتفاع أسعار، أو علي الحساب الختامي في شكل  نصف المطلوب، وسيظهر

 زيادة العجز.

   مليار جنيه وهي أقل مما أعلنه وزير التموين منذ أيام قالئل  67.1بلغت مخصصات دعم السلع التموينية

ل الرقم، ولكن أيضا أن الحكومة وهذا ال يشير فقط الي حالة الجدل التي أثيرت حو ملياًرا، 16ستصل إلى أنها 

تشعر بآثار القرارات االقتصادية على المواطن ولكنها لم تستطع أن تبتعد كثيرا عن األرقام المتفق عليها مع 

 الصندوق.

  إن هناك زيادة بقيمة الدعم، ولكن في الواقع هذه األرقام تكشف عن أن الحكومة ستلجأ إلى تشير األرقام

 أو حتى دوالر د البترولية؛ وذلك ألن هذه الزيادة ال تتناسب مع زيادة سعر الدوالر في مصرلرفع أسعار دعم الموا

، باإلضافة إلى أنها ال تتناسب كذلك مع الزيادة المتوقعة لسعر برميل النفط، الذي رفعت الحكومة الموازنة

ديدة، في حين أن السعر يقترب من دوالر بالموازنة الج 11دوالر بالعام المالي الجاري، إلى  11تقدير قيمته من 

 دوالر في الوقت الحالي، لذلك هذه الزيادة خادعة إلى حٍد كبير. 11الـ 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 9   6 أبريل 1027  

 

  حتى في ظل تعدي الحكومة عن الرقم المتفق عليه مع الصندوق بخصوص الدعم، يبقي رقم الدعم

كما  06سط وليس ج في المتو01، وسعر صرف يتمحور حول %11منخفضا للغاية مقارنة بنسبة تضخم جاوزت 

قررت الحكومة، واألهم من ذلك هو تضاعف األسعار بسبب زيادة الجمارك ألكثر من مرة في العامين األخيرين، 

باإلضافة الي استشراء الفقر وتشكيل الحصة التموينية أساسا غذائيا للفئة الكاسحة من المواطنين، وكل ذلك 

، ولكن من الواضح أن تأثير شروط الصندوق ستملي الكثير كان يتطلب زيادة كبيرة في دعم السلع التموينية

 من الصعوبات على الجميع.

  تراجع المصروفات جاء بشكل كبير على حساب مخصصات الدعم والرعاية االجتماعية يمكن القول أن

وهو ما يعطي صورة سوداوية  المطلوبة، في ظل معدالت الفقر المتزايدة ومعدالت التضخم غير المسبوقة

 .لحال أغلبية الشعب العام المالي المقبل

 :أجور أقل)د( 

  جاءت مخصصات األجور لتصبح أقلَّ مما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي تشير وثائقه إلى أن

قال إنها ستكون ه لألجور في موازنة العام المقبل، غير أن وزير المالية يمليار جن 711,1الحكومة ستخصص 

 ملياًرا فقط. 741في حدود 

  القفزات التي حققها بند األجور بالموازنة العامة للدولة خالل في أكثر من حديث أرجع التضخم الي السيسي

قانون الخدمة المدنية الذي سيعمل على ربط الحوافز التي أقر في نوفمبر الماضي واألعوام الستة الماضية، 

اما تسريح عدد من  وقد يعني ذلك، للعاملين لديها بما يحققونه من تقدُّم في العملتمنحها الحكومة 

العاملين في الدولة عن طريق خصخصة بعض الشركات العامة كما هو معلن حكوميا وهو األمر المرجح خاصة 

يق علي في ظل تحقيق العديد من شركات قطاع األعمال خسائر تحمل علي الموازنة العامة، وقد يتم التضي

الموظفين في الحوافز وهو أمر من الصعب تحقيقه مع السواد األعظم منهم والتي ما تزال أجورهم تدور حول 

 حدود الكفاف. 

 :سعر برميل النفط)هـ( 

يشير البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي، المنشور على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية، إلى أن كل دوالر 

 مليار جنيه. 0,1ي سعر برميل النفط الخام يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو زيادة ف
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 12و 11قدرت الحكومة المتوسط المتوقع لسعر برميل النفط على مدار العام المالي المقبل بما تراوح بين و

تصادي المتفق عليه مع صندوق دوالًرا، بينما كانت التقديرات التي تم على أساسها وضع برنامج اإلصالح االق

، عمومًا هذه األرقام دوالر للبرميل خالل السنوات الثالث المقبلة 42,2النقد على أساس سعر ال يزيد على 

 .7102تتماشي مع توقعات خبراء الطاقة لألسعار لألسعر حتي نهاية عام 

 :أسعار الصرف)و( 

ي األشد تقلًبا فالعامل المقبل العام المالي يه خالل المتوسط المتوقع لسعر صرف الدوالر مقابل الجنيعتبر 

التقديرات التي بنت عليها الحكومة برنامجها لإلصالح االقتصادي باالتفاق مع صندوق النقد، حيث كشف 

جنيه خالل  00,1االتفاق الذي ناقشه البرلمان مؤخًرا ووافق عليه، أن الحكومة توقعت سعًرا للدوالر في حدود 

جنيًها في العام الذي  04، ثم إلى 7101/ 7101جنيه العام المالي  01,1ي الحالي، يرتفع تدريجيًّا إلى العام المال

جنيًها  06على أساس سعر  7101/ 7102يليه، فيما قال وزير المالية إنه تم بناء موازنة العام المالي الجديد 

 للدوالر.

وفي ظل االلتزامات المالية على جنيًها بيًعا وشراء،  01ز وتتداول البنوك العملة األمريكية حاليًّا بسعر يتجاو

 7102جنيها فيما تبقي من  71-01مليار دوالر من المرجح استمرار الدوالر في نطاق  07.1مصر والمقدرة بحوالي 

ولذلك فمن المتوقع أن يلقي االنخفاض في قيمة الجنيه مزيد من األعباء على كاهل الموازنة وهو ما يعني 

 من العجز. مزيد

 

نائب وزير المالية عن توقيع برتوكول  معيط عالن محمد إمؤخرًا ظهرت جزء من أموال المعاشات عبر  -0

أنه طبًقا للبروتوكول الموقَّع تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة حتى لجدولة المديونية،  و

ي التأمين االجتماعي، ويتم سداد المديونية على مليار جنيه، لصندوق 16والبالغة قيمتها نحو  11/6/7106

عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وُتسدَّد كل دفعة في أول يناير من كل عام حيث 

ويتم سداد العائد شهريًّا من تاريخ االستحقاق، وتقسم الدفعة السنوية  0/0/7101تستحق الدفعة األولى في 

أمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين االجتماعي للعاملين بين كل من صندوق الت

 بالقطاع العام وقطاع األعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.
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  رابعًا: القطاع الخارجي:

 مليارات دوالر 1مصر تستهدف تمويال خارجيا بـ

 السودان تمنع دخول البرتقال المصري.. وتتلفه على الحدود

 7106مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر والهند فى  1,6

 من األمصال واللقاحات %11عبد العزيز : نستورد 

 تراجًعا بحجم استيراد السيارات خالل يناير الماضي %21الغرفة التجارية: 

 %12التموين: مصر تستورد احتياجاتها من الزيت بنسبة  وزير

 7106مليار دوالر فائض في الميزان التجاري مع االمارات خالل عام  0.1

 بي المباشر خالل النصف األول من العام الماليمليار دوالر صافي االستثمار األجن 4.1سحر نصر: 

 مليار جنيه سنويا 7.66بـ « بن»مصر تستورد 

 اتفاقية مع مصر 01وزير االقتصاد اللبناني: نعمل على توقيع أكثر من 

 وزير الزراعة البولندي يستعرض فرص تبادل المنتجات الغذائية بين مصر وبولندا

 بيالروسي في مجاالت التصنيع المشترك -تعاون مصري

 السعودية تزف بشرى سارة لمصر بشأن الشحنات البترولية

 

  :الخارجي القطاع حول دالالت

الحصول على تمويل خارجي  مصرتستهدف في إطار االعتماد المستمر على سياسة االقتراض من الخارج،   -0

مليارات  1، وأن التمويل المستهدف ينقسم إلى 7101-7102مليارات دوالر في السنة المالية المقبلة  1بإجمالي 

 مليارات دوالر من خالل مؤسسات مالية دولية. 6و 1دوالر من أسواق الدين الدولية، وما بين 

امة النسب التي نعتمد عليها من استيراد سلع أساسية مراجعة قوائم الواردات المصرية تشير أوال الي ضخ -7

وثانيًا الي اتساع السوق المصري وقدرته  –من األمصال واللقاحات  %11،من الزيوت %12فمثاًل   -من الخارج

 على استيعاب صناعات حقيقية خفيفة رأس المال، تحل محل الواردات.
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السياسي واالقتصادي بصورة غير مسبوقة، ومن التعاون المصري اللبناني يشهد نموًا على الصعيدين  -1

الواضح أن الترتيبات بين الطرفين لها أجزاء غير معلنة، عموما األحجام االقتصادية التي تم تداولها في الفترة 

 األخيرة صغيرة وغير مؤثرة بصورة كبيرة على االقتصاد المصري، هذا بخالف أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

سعودي الذي يوفر ثلث االحتياجات المصرية من الطاقة خطوة هامة نحو تأمين تلك عودة النفط ال -4

االحتياجات، وقد تتضافر مع تدفق البترول العراقي ليساهما بقوة في تأمين احتياجات الطاقة بصورة أقل 

سيما الغاز  بداية انفراجه لتأمين احتياجات الطاقة ال 7102تكلفة علي االقتصاد المأزوم، عموما نهاية عام 

 .الطبيعي

 

  خامسًا: القطاع الحقيقي

 سيكون عام صعب على المصريين 7102رئيس الغرفة األمريكية: 

 ت ترفع أسعار السلع والخدمات.. يوليو المقبلقرارا

 جنيًها 11يسجل  والبلطيأسعار األسماك تواصل الصعود.. 

 جنيه خسائر القنوات سنويًّا من شراء األعمال الرمضانية مليارات 1

 الكهرباء ترفض إسقاط ديون المترو

 على البطاقة التموينية أول إبريل سلع 1التموين تحدد 

 الهنديالتموين تجبر البقالين على تصريف األرز 

 وية قفز بالتضخم ألعلى مستوياتهالمركزي: ارتفاع أسعار األد

 710مليون متر أراٍض صناعية مرفقة خالل  01قابيل: طرح 

 لمستهلكينمن ا %61تحريك أسعار مياه الشرب لن يشمل «: اإلسكان»

 "اتحاد الصناعات": "الكتو مصر" عرضت توريد احتياجات السوق من ألبان األطفال وقت األزمة

 أشهر من "التعويم" 6زيادة في أسعار األجهزة الكهربائية بعد  % 21

 من المياه النقية على مستوى الجمهورية %12.6"التعبئة واإلحصاء": إهدار 
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  دالالت اقتصادية حول القطاع الحقيقي

تنتظر األسواق صدمة تضخمية جديدة؛ خالل الشهرين المقبلين، مع اقتراب موعد المراجعة األولى من صندوق 

النقد، لبرنامج الحكومة وإجراءاتها، تأتي في صورة إجراء مرتبط برفع أسعار خدمات أخرى، على شاكلة مضاعفة 

 الحكومي الالزمة، لمواكبة اإلنفاق تيرادااإلسعر تذكرة مترو األنفاق، في محاولة إلبراز الجدية في تأمين 

 ،تفق عليه مع "الصندوق" بشكل الفتالمتسارع، الذي يتضح في تجاوز مستهدفات الموازنة العامة، لما هو م

 ويمكن استعراض أهم مالمح أسباب زيادة األسعار كما يلي: 

 زيادة أسعار الوقودـ 0

  إلى  %2.0أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين الحكومة  عترف تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل الدوالر،عقب

من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام وعلى مختلف الشرائح،  12%

المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم 

 .7101/7101إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام المالي أنواع الوقود 

  ملياًرا متوقًعا، نهاية العام المالي  21وينص اتفاق صندوق النقد على خفض الدعم الموجه للوقود، من

مليار في  70.1، و7101/7101ملياًرا العام  01مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى  16.1الجاري، إلى 

7101/7171. 

  أسعار الوقود تساهم بنسبة كبير في تكلفة إنتاج وتداول عدد واسع من السلع وخدمات النقل، السيما وألن

من حركة نقل البضائع في مصر، عبر الطرق البرية، والشاحنات التي تستخدم مشتقات البترول  %12أن نحو 

 فسيرفع ذلك األسعار.بمختلف أنواعها، 

 رفع تعريفة الكهرباءـ 7

 الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء بداية يوليو المقبل، وفًقا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم نفيذ ت

 أعوام،  1على مدار  ةالكهرباء، بموازنة الدول

 " أوائل فبراير الماضي، عن اعتزام وزارة الكهرباء إقرار زيادات إضافية  بعض الصحف بخالف ذلك، كشفت

لنسب المعلن عن إقرارها مطلع يوليو المقبل، لتغطية النفقات المتزايدة التي تحملتها على التعريفة، تفوق ا

 مليار جنيه. 071الوزارة بعد التعاقد على مشروعات ضخمة تجاوزت تكاليفها 

 



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 14   6 أبريل 1027  

 

 المرحلة الثانية من "القيمة المضافة"ـ 1

، %01محدًدا لها سعًرا بواقع وافق البرلمان نهاية أغسطس الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، 

مع بداية يوليو المقبل، ما من شأنه أن ينعكس في صورة زيادات  %04شريطة أن ترتفع تلك النسبة إلى 

 جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة.

 تعريفة مياه الشربزيادة ـ 4

زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 

في مارس الماضي؛ أكد محيي الصيرفي، المتحدث باسم ، وفي المتوسط، بداية من يناير الماضي %71وصلت إلى 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو المقبل. 

 أسعار الدواءمراجعة ـ 1

آالف صنف، بنسب  1أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مع مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 

إعادة تسعير الدواء على وزارة الصحة مع الشركات المنتجة ينص بين اتفاق يوجد و، %11 – 41تراوحت بين 

اس متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه خالل أغسطس المقبل، وفًقا للمعادلة المتفق عليها، على أس

أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في  1خالل 

 قيمة الجنيه مقابل الدوالر.

 الحصص التموينية: ـ 6

كيلو، إلى جانب  111ي، بحد أدني استالم أرز هند علىأجبرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين 

ألف طن أرز هندي، تم استيرادها العام  001، وذلك بهدف تصريف نحو الجاريحصص السكر والزيت، للشهر 

، قرارًا بعودة العمل بالنظام القديم لدعم 71/1/7102أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية يوم ، وقد الحالي

 سلعة. 16سلع بدل  1السلع األساسية على البطاقات التموينية إلى السلع التموينية، ما يعني تقليص 

كل العوامل السابقة تشير الي أن العام المالي القادم سيكون أصعب كثيرا مما سبق على جموع الفقراء 

 ومتوسطي الحال في مصر، يضاف الي ذلك أزمات اختفاء السلع األساسية واالرتفاعات غير المبررة لبعضها.

 اكتشاف وزير الصحة لمصنع أدوية: ـ 2

كاشفا لحالة الترهل اإلداري العميق في مصر، والتي  يأتيلألدوية بعيدا  ًاتصريح وزير الصحة باكتشافه مصنع

 ال يعرف حتي مسؤولها امكاناتهم، ومن الواضح أن للموضوع مالبسات أخري.



 

 

القتصاديمصر: تطورات المشهد ا 15   6 أبريل 1027  

 

 ناعات المصرية، بأن شركة "الكتو مصر" صرح أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الص

م الرد ولم يت 7106إلنتاج ألبان وأغذية األطفال، تقدمت بعرض لتوريد ما يحتاجه السوق مصري في أغسطس 

مليون عبوة سنويًا،  11أن حجم إنتاج مصنع الكتو مصر يبلغ  ومن الجدير بالذكر، عليها من قبل وزارة الصحة

مليون علبة، أي أن فائض اإلنتاج يمكنه أن يمثل مخزونًا  01صري يقدر بحوالي في حين أن احتياج السوق الم

ع وبذلك فالمصن. ا يزيد عن احتياجات السوق المحليكما يمكن تصدير م، لتلك السلعة الحيوية استراتيجيا

 واحتمالية صادرات توفر النقد األجنبي.تصل إلى ربع مليار دوالر سنويًا، يمثل توفيرًا لواردات 

   من الواضح أن صاحب المصلحة في االستيراد تبين تعجل الوزير في تصريحاته فأطلق سهما من االتجاه

حذرت الشعبة العامة ألصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزارة الصحة من تجاهل المعاكس، حيث 

، أنه سيتم وقف استيراد الرسميمن إعالن الوزارة على لسان متحدثها  تتعجب، والتاريخ األسود لمصنع األلبان

ك الخالصة مصر تمتل، وحتياجات السوق المحلى من األلباناأللبان وفتح المجال أمام المصنع المزعوم لتلبية ا

 الكثير لتوفير فواتيرها االستيرادية وأصحاب المصالح يعطلون أشياء كثيرة.

 :  أسباب استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يمكن بيانها كما يليـ 1

  من االمصال واللقاحات، باإلضافة  %11يعاني القطاع من قلة االمصال واللقاحات، حيث مصر تستورد حوالي

الي أنها تفقد فاعليتها تماما نتيجة االجراءات التي تتبع في تخزين االمصال ونقلها بطريقة خاطئة من قبل 

صورة كبيرة على صحة الدواجن وانتشار األوبئة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تؤثر ب

 وكان ذلك السبب الرئيس في الفشل في التصدي لألمراض الوبائية المختلفة.  

  ،ارتفاع تكلفة النقل والتخزين مما يؤثر على تكلفة االنتاج الداجني ويجعل العمل بالقطاع غير مجدي

مليون طن  21وان القطاع الداجني يحتاج لنحو  وهناك ايضا مشكلة نقص االعالف وارتفاع اسعارها خاصة

ذروة صفراء سنويا لتغذية الدواجن، وأصبح تعويض نقص االنتاج في االعالف باالستيراد أمر مكلف للغاية 

 بعد تعويم الجنيه.

  عموما ال تزال األسواق بصفة عامة في حالة اضطراب ومن المرجح استمرار هذا االضطراب لفترة ال تقل عن

أشهر، وسيكون من المعتاد تداول قضايا ارتفاع أسعار بل واختفاء سلع من السوق، لم يعتد الناس سابقا  ثالثة

علي غيابها، أو حتي ارتفاع سعرها بهذه الصورة، وال يعود ذلك فقط الي األزمة الناتجة عن التعويم، بل يرجع 

 .(1) مصالحهم علي حساب البسطاءالي تغول أصحاب النفوذ ومن بينهم الجيش وامتطاء صانع القرار، ل

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)


