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 ملقدمة:ا
ملنظومة من املسلمات واملفاهيم ك اتل التي تعنينية املعرفية ملفهوم التنمية، و بالتنمية في الجوهر إشكالية يكمن 

 ، واختلكون والحياةرؤية معينة لإلنسان واالعاكسة ل والغايات واألهداف
ً
 ما يمكن تسميته بنموذج التنمية.صارا

الجتماعية التنموية، وهذه التوجهات ا –لتنمية« عن مجموعة من التوجهات االقتصادية نموذج امفهوم »ويعبر 

اجتماعية  –ية ل تشكيلة اقتصاداملتوسط والطوي التي تنتج في االجلينة كيديناميالو  رساامل تحددف هي التي سو 

 نموي للبالد.ت كن تسميتها نموذجيم

رافعة ال يعتبر، والذي االقتصاد االجتماعي والتضامنيسيتين، أوالهما التنموي على رافعتين أسا جويبني النموذ

ا السيادة وثانيهما الصناعة)التكنولوجيا( والزراعة وهما حافظت ،دفستهنموذج التنمية امللجوهرية الحيوية و ال

 ي.الوطنية، واالمن القوم

ما بين سن التشريعات  وي،للنموذج التنمكرافعة اولي  القتصاد االجتماعي والتضامنيالنهوض با تتعدد متطلبات  

ادرات املوجهة الي سد حاجيات ملبب اوآليات العمل، وفتح أبوا لمويالتأسس ، وكذلك بناء قواعدالو  واإلجراءات

 في العملية التنموية.انخراطهم بما يضمن  املهمشين،

املعضالت االجتماعية من بطالة  ةالسبيل الوحيد الي مواجه التضامنيقتصاد االجتماعي و كما يعد النهوض باال 

كأسس رئيسة للتقدم بتكار  ملبدع واال التفكير ا، وانتهاج  عادة بناء منظومة القيم االجتماعيةم إل الداعوأمية، كما انه  

 والرقي.

والزراعة، وهما مكنة القوة والسيادة، ومنعة التبعية  )التكنولوجيا( اعةالصنللنموذج التنموي هي الثانية الرافعة 

اها السلطة راعية عوامل انطالق تتبنالصناعية والز  وتتطلب التنميةوالذيلية، وحصن الرفاهة وجودة الحياة، 

 بي، ومنها التسويقياملؤسس ي، ومنها التمويلي والتدريصادية للمجتمع، فمنها القانوني و داخل الشرايين االقتوتمررها 

 ادة الالزمين للتحريك والدفع. والتكنولوجي، ويقف في القلب من كل ذلك الرؤية واإلر 
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 واالتفاقيات أنتجت و القوانين والقرارات  املاضية بمجموعة من    ي خالل الست سنواتمر االقتصاد املصر وقد  
ً
ضعا

 يكاد 
ً
 واجتماعيا

ً
 ة.الستين عاما املاضييختلف كلية عما مرت به مصر خالل اقتصاديا

 عن الجدل حول طبيعة ما يجري في مصر، سواء
ً
من يؤكد صحة التوجه، وجدوى التصرف، واستدامة  وبعيدا

الحاجة إلى قراءة متأنية  عة زوال األثر، تبقىوانعدام الجدوى، وسر آلخرين الذين يرون كارثية التوجه، أو اثر، األ

ة محايدة، تأخذ في االعتبار األرقام واإلحصائيات، صرية، بصورة تحليليضة ملجمل األوضاع االقتصادية املومستفي

مل في نفس الوقت ط املستقبلية، وال تهء، بل وحتى بالخطاش لقرارات والقوانين، واملشروعات املنتهية أو تحت اإلنوا

 امللموسة.علي طبيعة النتائج  النموذج التنموي، والتي تعتبر معيار الحكم وروافعاد أبع

ببات تلك التغيرات من قرارات التغيرات في املؤشرات االقتصادية الكلية، وأهم مس اب لكتايستعرض هذا  وفوس

املستقبل حول مآالت ما يحاول أن يستقرئ والواقع الناتج عن تلك التغيرات، كات، بادر وقوانين ومشروعات وم

 ادمة.األعوام القصرية خالل الحالة االقتصادية امل

 املستعانوهللا املوفق و 

 أحمد ذكرهللا

 2019إسطنبول/ 
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 الفصل األول
 صريجمالي املاملحلي اإل جالنات تطور

مش ، ويكالتي ينتجها مجتمع ما خالل عام النهائيةسلع والخدمات يشير مصطلح الناتج املحلي إلى مجموع ال

 تتجه عندمامونه ا يضخبينم ،رتفاعتتجه األسعار نحو اال املتخصصون في حسابات الناتج القومي الناتج عندما 

 ة النقود لم تتغير عبر السنوات.األسعار وقيموكأن ، وبذلك يقدمون قيمة الناتج األسعار نحو االنخفاض

األرقام القياسية  وامخداست فقد الناتج،ى قيمة على مشكلة تغيرات األسعار وتأثيرها علاالقتصاديون تغلب يي لكو 

 السلع، وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار  ة معينةل فترة زمنيي األسعار خالر في تقيس التغيوهي األرقام التار )لألسع

 ة معينة(.وتقدير تلك التغيرات في املتوسط خالل فترة زمني

 أحدضخم  إلضافة الي مجموعة العوامل التي شحذت معدالت التوفي الحالة املصرية، كان انخفاض قيمة الجنيه، با

 .وبالتالي ارتفاع معدالت النمو، ناتج املحلية الفي تضخم قيم الفواعل الرئيسة

في مصر خالل فترة الدراسة، باحثة عراض تطور الناتج املحلي اإلجمالي، ومعدل النمو ة استوتحاول الفقرات التالي

 هذا املعدلاملكونة ل عن اهم العوامل
ً
م والذي ت لها،لفواعل الرئيسة ار امعي على، ودوره في تحقيق التنمية، قياسا

.ة اليه اإلشار 
ً
 سابقا

ل الفترة ومعدل النمو في مصر خال ،اإلجماليالناتج املحلي  ور تط إلى( 1والشكل رقم )( 1،2تشير بيانات الجدولين )

 يتضح ما يلي: اومنه 2018-2017تى وح 2013-2014
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 القومية. ولي ووزارة التخطيط املصدر: من عمل الباحث استنادا الي بيانات البنك الد

 2016-2015-2014-2013جمالي في مصر ر الناتج املحلي اإل ( تطو 1رقم ) دول الج

 ** 2016/15 * 2015/14 * 2014/2013 نشطة االقتصادية ألا

 318877.9 278459.4 241493.2 اعة والغابات والصيد زرال

 214841.6 314138.8 350659.5 راجات: االستخ

 91440.4 137711.3 146953.1 م أ( البترول الخا

 86800.9 144427.4 175371 غــــاز الب(

 36600.3 32000 28335.5 إستخراجات أخرى ج( 

 456298.9 408068.8 357295.7 الصناعات التحويلية: 

 113909.1 102274.4 95446.3 أ( تكرير البترول 

 342389.9 305794.5 261849.4 ى لية أخرب( تحوي 

 46422.2 39215.7 33974.2 الكهرباء 

 16349.3 14247.1 12601.8 ران الدو  صرف واعادة المياه وال

 145449.7 119535 95132.9 تشييد وبناء 
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 125907.6 107472.9 91130 النقل والتخزين 

 53999.8 48886 46433.1 االتصاالت 

 8400.2 7298 6415.5 المعلومات 

 41214.6 39403.1 37236.2 قناة السويس 

 374744.5 319966.6 273390.6 جملة والتجزئةة التجار 

 108811.5 94611.3 82157.4 الوساطة المالية واالنشطة المساعدة 

 21615.4 18774.1 16054.8 التأمينات االجتماعية والتأمين 

 48413.7 58876.9 46560.7 المطاعم والفنادق 

 279913.9 237148.7 200678.7 ة العقارية: نشطاال

 198454 167957.9 141703.1 قارية كية الع أ( المل

 81459.9 69190.8 58975.6 عمال ت االخدماب( 

 276487.7 249287.9 213143.7 الحكومة العامة 

 136661.1 117709.5 101236.2 مات الشخصية خدمات التعليم والصحة والخد

 50519.1 43517.7 37424.1 أ( التعليم 

 62815.8 54193.6 46450.7 الصحة ب(  

 23326.2 19998.2 17361.4 خرى ج( الخدمات األ

 2674410 2473100 2205594.3 اإلجمالي العام 

 ط، املوقع اإللكتروني.ارة التخطياملصدر: وز 

 (1بقية الجدول رقم )

 *   2018/2017 * 2017/2016 األنشطة االقتصادية 

 498098.2 398539.4 ابات والصيد الزراعة والغ

 479294.9 326940.4 االستخراجات: 

 198545.3 142965.2 الخام  بترولأ( ال
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 224835.9 138755.9 ب( الغــــاز 

 55913.7 45219.3 ج( استخراجات أخرى 

 722405.8 570589.7 الصناعات التحويلية: 

 167285.2 134049.9 أ( تكرير البترول 

 555120.6 436539.8 ب( تحويلية أخرى 

 73743.1 58319.9 الكهرباء 

 24958.5 20204 دوران ل االصرف واعادة اه والمي

 256416.3 195097.5 وبناء تشييد 

 201684.6 159173.3 النقل والتخزين 

 77649.5 62294 االتصاالت 

 12897.5 10387.6 المعلومات 

 97096.9 76713.6 قناة السويس 

 597094.3 473234.8 ةتجارة الجملة والتجزئ

 166290.5 133781.6 اعدة الوساطة المالية واألنشطة المس

 32996.4 26635.1 التأمين تماعية وات االجالتأمين 

 105353.7 64566.6 المطاعم والفنادق 

 451782.5 358496.2 األنشطة العقارية: 

 322393.8 255351.6 قارية كية الع أ( المل

 129388.7 103144.6 ب( خدمات االعمال 

 319470.6 301771.9 الحكومة العامة 

 216664.6 172758.1 ية الخدمات الشخصتعليم والصحة وت الخدما 

 80014 63907.3 أ( التعليم 

 98673.6 78934.4 ب( الصحة 
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 37977 29916.4 ج( الخدمات األخرى 

 4333897.9 3409503.7 ام اإلجمالي الع

 لكتروني.املصدر: وزارة التخطيط، املوقع اإل

 (2جدول )

 النمو  دل مع اإلجمالي الناتج المحلي   السنة 

 2.2% ون تريلي 1.64 (2013/2014)

(2014/2015) 1.8 % 3.6 

(2016/2015) 1.9 4.2   % 

2017/2016 1.9 3.6 

2017/2018 3.4 5.3 % 

 متوقع  5.5 4.3 2019  -2108

ر خالل األعوام الخمسة املاضية، حيث حدثت زيادات متتالية كبيرة في الناتج املحلي اإلجمالي ملص -

 4.3و 3.4، ثم تزايد ليبلغ 2015ركي( خالل عام ليار دوالر أميم 230ن جنيه )نحو تريليو  1.82بلغ 

 .2018/ 2017-2017/ 2016ترليون جنيه خالل عامي 

 لبيانات البنك الدولي، حقق -
ً
مليار  235، تزايد الي 2015عام مليار دوالر 232.7الناتج املحلي  وطبقا

 .(1) 2018دوالر عام  مليار250.9 ، ثم2017دوالر عام 

% عام 5.3ثم  2017/ 2016% عام 3.6إلى  2015/ 2014% عام 2.2 دل النمو منقفز كذلك مع -

 .2019/ 2018الي % خالل العام امل6% وفي بعض التقديرات 5.5قعات ببلوغه ، مع تو 2018/ 2017

 لبيانات وزارة التخطيط واملتابعة وا -
ً
نموا املحلي اإلجمالي في مصر إلصالح اإلداري، شهد الناتج طبقا

% خالل نفس الفترة من العام 5.3 مقابل 2018 رتوبر إلى ديسمبي الفترة من أك% ف5.5بنسبة 

 (.2الية الحالية )السنة امل % خالل5.8تهدف مصر نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة املاض ي، وتس 

 

 وليقاعدة بيانات البنك الد(  1

 ، املوقع الرسمي لوزارة املالية املصرية.2019/2020للدولة  مةع املوازنة العا( مشرو  2
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 تق –الناتج املحلي اإلجمالي تجدر اإلشارة بداية ان تضاعف  -
ً
يلة املاضية، خالل السنوات القل-ريبا

اج عن ارتفاع األسعار لجميع مدخالت عناصر اإلنتكبير، نتج    داالسمية الي ح  ضاعف في القيمةهو ت

ويم الجنيه، ويمكن القول ان القيمة الحقيقية راسها أسعار املواد البترولية، وكذلك بسبب تع  وعلى

جع االستهالك زيادات، في ظل تراؤال الي اين تذهب تلك الكبير، واال فالسابتة الي حد هذا الناتج ثل

الصادرات، كما   امرقأل ، وفي ظل زيادات ضعيفة جدا  -ذلك  علىخبراء  اجماع من ال  هناك شبه-ملحليا

 الي ذلك سيتطرق التقرير 
ً
 الحقة.فقرة  يفتفصيال

قطاعات شكلت نحو  6ى النمو في إلجمالي أساسا إلالناتج املحلي ا في-االسمي –ترجع طفرة النمو -

نسبة لقطاعات هي قطاع االستخراجات باكانت أهم تلك    ،2018/ 2017الي  نه خالل العام امل% م77

% إلى جانب 10.3% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.2ويلية بنسبة ح% والصناعات الت15.8

% وقطاع الزراعة بنسبة 7بة  شطة العقارية بنس % واألن9.6بنسبة  قطاعات تجارة الجملة والتجزئة  

6.8( %3). 

تريليون جنيه بمعدل نمو  6ية نحو باألسعار الجار كلفة العوامل و تحلي اإلجمالي بيبلغ الناتج امل -

ات ُمساهمة في الناتج كثر القطاع(، وكانت أ4)2020/ 2019% بموازنة العام املالي 5.6بلغ حقيقي ي

ار جنيه، بنسبة ملي  984.9بمبلغ    عات التحويلية ومنتجات البترولالصناقطاع  جمالي هي،  املحلي اإل 

%، وقطاع استخراج 13.5مليار جنيه،  814.6بمبلغ زئة جرة الجملة والت%، وقطاع تجا16.4

الزراعة والغابات والصيد بمبلغ ع طا%، ق12.9مليار جنيه، بنسبة  773.7رول والغاز بمبلغ البت

ه، وبنسبة مليار جني 441.2كية العقارية بمبلغ %، قطاع املل11.2يار جنيه، بنسبة مل 676.3

7.35.% 

ن الناتج املحلي تشير إلى أاملساهمة بصورة رئيسية في نمو  ة إلى القطاعاتالنظرة املتفحص -

ملة والبناء والبيع بالتجزئة والج (تج الصناعيبعد طرح النا)لتعدين ائل هي القطاعات الثالثة األوا

 

 .اإلصالح اإلداري على صفحتها عبر موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" واملتابعة و إنفوجراف، منشور على وزارة التخطيط (  3

 ، املوقع الرسمي لوزارة املالية املصرية0192/2020ام لدولة لعل املوازنة العامة( مشروع  4
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ونات أن مكسنجد  في الخارج،    السويس والسياحة وتحويالت العاملين  إليها عائد قناة  وإذا ما أضيف

  ل ومستدام.وال تؤدي إلى نمو اقتصادي شام الي في مصر تتصف بالريعيةاإلجم تج املحليالنا

 

منجم ذهب  إلى االفتتاح املبكر لحقل ظهر للغاز، وإلى النمو في قطاع التعدين بشكل رئيسيعزى  -

لي االستهالك املحألغراض اإلنتاج و  تكمن أهميته في توفيره املواد الخام، وقطاع التعدين السكري 

صناعي، وهو غير  عالنمو تتوقف على وجود قطاغم ذلك فمشاركته املستدامة في ر والتصدير، و 

يدة، وهي  ذلك على حجم االحتياطيات واالكتشافات الجدمتوافر في الحالة املصرية، وتتوقف ك

  يها كمكون رئيس مستدام ملعدل النمو.يمكن التعويل عل أمور ال

 ثابتة، ةلعقارية السكنيتولد املشاريع ا -
ً
نتج تشغيال مستداما، أي أنه يمكن القول إال أنها ال ت أصوال

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي تهيمن عليه بشكل رئيس ان إ
ً
لقطاعات التي تعتمد على االستهالك بدال

 لى حد كبير.كن وصف إنتاجية تلك القطاعات بأنها غير مستدامة إيم كما، ن االستثمارم

ن سبة النمو، يعتمد على مجموعة مرتبة الثانية في توليد نحتل املصر الذي يقاري في مع العالقطا -

  لعرض والطلب الحقيقي في، والتي ال تعكس حالة ااملشروعات املوجهة من الدولة
ً
املجتمع، فضال

 قطاع بصفة عامة منالغنية، كما أن معاناة الالطبقة لب نها جاء لتلبية ط أن جزءا كبيرا م عن
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واإلجراءات  ع أسعار مواد البناء، كنتيجة لتعويم الجنيهائية، وارتفار تآكل القوة الش الركود نتيجة 

األعباء على القطاع، في إلقاء املزيد من نقد ساهمت ج صندوق الاالقتصادية املترتبة على برنام

ا يعكس ى االنفجار، وهو مد فقاعة عقارية أوشكت علخبراء القطاع حاليا حول وجو  ويتجادل

 خالل الفترة القادمة. كون رئيس من مكونات معدل النمومالعتماد عليه كهشاشة ا

لي ارتفاعا % خالل العام املالي الحا5.5ة سبق يمكن القول إن نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبا مم -

 ن يغيب عنها الهدف%، تعد مؤشرات جيدة، لك5.8م السابق ثم استهداف معدل % في العا 5.3من 

اطنين، باإلضافة إلى أن ادي هو رفع مستويات معيشة املو صيق النمو االقتالرئيس من تحق

عية لتلك قطاع على حدة، أو للحالة الري جدل سواء للحالة الكلية التي يمر بها كل ستدامتها محلا

لعاملي املتوقع صري كجزء من االقتصاد اتوقعات النمو في االقتصاد املالقطاعات، أو حتى ل

 كماشه.ان

زالت تعوقه  الوضع أن النشاط الخاص غير النفطي ما فان ما ساهم في هذالبنك الدولي ن ع ونقال -

املؤسسية عند الحدود  وضعف القدرات ،ير غير الجمركيةا في ذلك التداببيئة األعمال املرهقة، بم

ر فرص ا يقيد التجارة. وبالتالي، ال وهو ما
ّ
  .(5)متواضعا لعمل يزال مستوى توف

ع معدالت واطن العادي يعاني من ارتفاملحلي اإلجمالي، ال يزال املج ازيادة النات على الرغم من -

٪،  27.8عند ت النقل، ويظل معدل الفقر ليم والرعاية الصحية وخدماالتضخم، وضعف التع

وهو ما سيتم   –(7)% طبقا آلخر تقرير البنك الدولي 60(، أو 6) 2015حسب آخر قياس في عام 

الي( صيب الحالي للفرد من الناتج املحلي اإلجمكما أنخفض الن-في فقرة قادمة طرق إليه تفصيالالت

/ 2017دوالرا في العام املالي  2336إلى  2015/ 2014لي ي العام املادوالرا ف 3782بالدوالر األمريكي من 

2018(8.) 

 

 2019 أبريل-االقتصاديةمصر: اآلفاق البنك الدولي: (  5

 2015واالنفاق، عام  لدخل، نشرة ااءة العامة واإلحصملركزي للتعبئ( الجهاز ا 6

 2019، ابريل ورات في مصرالبنك الدولي: أحدث التط(  7

 مي للوزارة.، نشرة ديسمبر، املوقع الرس2018( وزارة املالية  8
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ات التي لية الخدمعاوف مع تعزيز كفاءةة، من الجدير بالذكر أنه من أجل تحسين مستوى املعيش -

يجب التركيز على الجانب ، وتحسس النموذج التنموي وفواعله الرئيسة، ليها املواطنعتمد عي

مساهمتي قطاعي الصناعة والزراعة في يمكن استعراض  ا من ذلك  ، وانطالقمن االقتصاد  الحقيقي

 :الناتج املحلي والنمو، وذلك كما يلي

 :مالي جالمحلي ال  في الناتج صناعياع ال القط  مساهمة -1

% 1,7عدالت نمو بلغت % مقارنة بم5,6نمو اقتصادي تجاوز  2018ل الصناعي خالحقق القطاع  -

% في الناتج 16بة تقترب من التحويلية بنس اع الصناعات "، وساهم قط2013/ 2012خالل عامي "

 (.9تكرير )ط بعد حذف صناعات ال% فق12ي اإلجمالي، ويساهم بنسبة املحل

ة نين التي تم تدشينها خالل الفتر عات والقرارات والقوامجموعة من املشرو ل اللنمو من خنتج هذا ا -

 همها كما يلي:املاضية والتي يمكن استعراض أ

% من إنتاج مصر 20نتج  يضم ثالثة مصانع كبرى لألسمنت ت  في بنى سويف، والذيألسمنت  مجمع ا  -

 11 زيد علىإلنتاج ما يخطوط تكفي  6خطي إنتاج بإجمالي  ، يحتوي كل مصنع علىمن األسمنت

ل كيميائية وفيزيائية مف طن يوميا، ويشمل معاأل  37، وبما يزيد على  مليون طن من األسمنت سنويا

 اقبة الجودة.ة في صناعة األسمنت واختبارات مر تبارات جميع املواد الداخلخاصة باخ

مياط ة األثاث بدلجلود ومدين، ومديتنا الروبيكى لمصانع الرخام والجرانيت بمجمع بنى سويف -

 جديدة. ال

، وإنشاء صندوق بقيمة  66تشغيل  -
ً
 مصنعا أخر. 74مليون جنيه إلنعاش 150مصنعا متوقفا

طة التنمي -
ُ
 لالستثمار  2019/ 18م املالي ة املستدامة للعاأعطت خ

ً
 ملحوظة

ً
ات الحكومية دفعة

م طة العاملوجهة في خستثمارات اليار جنيه تزيد عن اال م 4.5عة بما يتجاوز املوجهة لقطاع الصنا

% لبرامج 77ستثمارات ال لنسبة األكبر من هذه ارات جنيه، وتم توجيه امليا 4املالي السابق بحوالي 

 

 .2،2،3م الجداول ارقاباحث من ال( حسبت بواسطة  9
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معات صناعية جديدة في ترفيق املناطق الصناعية وطرح ُمجالصناعية الستكمال تطوير و التنمية 

حافظات
ُ
 ديدة.فرصة عمل ج ألف 150الي مصنع يوفر حو  5000اء ، وبما ينتج عنه إنش امل

، والذي يسهم في تبسيط إجراءات 2017لسنة  15دار قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم صإ -

أيام  7 إلى 634مة الستخراج التراخيص من ، بغرض خفض الفترة الالز يةاعمنح التراخيص الصن

 الية املخاطر.يوم للصناعات ع 30و للصناعات منخفضة املخاطر

 2016لبنك املركزي املصري عام توسطة والتي أعلن عنها االصغيرة وامل روعاتاملش  تمويل مبادرة -

آت ش % للمن5بة فائدة تناقصية لصالح تلك املشروعات بنس  مليار جنيه 200والتي خصصت 

 الصغيرة.

 ا كما يلي:التي يمكن بيانه حظاتعة إال أنه توجد العديد من املال ومؤشرات قطاع الصنا رغم التحسن في أرقام

يلة، ال تضع مصر في اعي في الناتج املحلي اإلجمالي هز مساهمة القطاع الصنبصفة عامة ال تزال  -

 عن أعداد العمالة  الحقيقة، وال تستوعبمسار التنمية 
ً
، فضال

ً
الوافدة إلى سوق العمل سنويا

 اب التطوير التكنولوجي.غي

اعية الكبرى مثل ات الصنأن املشروع  ، على رأسهاديد من النقاط الهامةتزايد تلك األرقام تجاهل الع -

صادي، كما أن جدوى فق عوائده إلى دائرة النشاط االقتمع األسمنت يمتلكه الجيش، ولن تتدمج

األسمنت الذي تسبب في أزمة  يها العديد من عالمات االستفهام، خاصة مجمعلك املشروعات علت

زمة ركود حادة أ ظلة في مياط الجديدفي مدينة د مدينة األثاث ك إنشاء(، وكذل10)حقيقية للقطاع 

ي  الصرف، وهو ما ساهم في إغالق مئات الورش الصغيرة ف أصابت القطاع جراء عملية تحرير سعر 

 (.11ط )مياد

 

 راسات االستراتيجية.األسمنت وهيمنة العسكر، املعهد املصري للد أزمةكرهللا: ذ أحمد( ملزيد من التفاصيل:  10

 ألثاثالدوالر يعمق أزمة قطاع ا(   11
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ى توسيع النشاط في املستقبل والحفاظ على الروبيكي الجديدة، بالتأكيد هامة على مستو  مدينة -

ا وإظهار الوجه الحضاري إخالئه املناطق بعد، واستثمار فيف الضغط عن القاهرةبيئة، وتخال

ن إمكانات قط لصناعة قائمة، وأن هي نقل فال نتغافل أنها حتى اآل بالعاصمة، ولكن يجب أ الالئق

 ج إلى جهود لم تبدأ حتى اآلن. ات التوسع لها العديد من العوامل التي تحتاومقوم

ق كفيلة بتحقي طة كانتيرة واملتوسشروعات الصغمليار جنيه للم 200ة يجب االعتراف أن مبادر  -

ولكن ما شاب فقط بل ملسار االقتصاد املصري بأكمله،  نقلة نوعية ليس لقطاع الصناعة املصرية

 بقرارات قيود ومعوقات بداية من اشتراطات الحصول عل منملية التنفيذ ع
ً
ى القروض، ومرورا

 با كثر من مرة،يف املشروع الصغير ألإعادة تعر البنك املركزي ب
ً
الشركات الكبرى على ستيالء وأخيرا

 و ما سنتعرض له تفصيوجدواها، وهقد املبادرة فاعليتها اوى مختلفة، كل ذلك أفالقروض بدع
ً
ال

 حول القطاع املصرفي.عند الحديث 

 تالية:ناعي املصري من خالل النقاط الاملتعلقة بالقطاع الص يمكن تتبع بعض القضايا

 صر:في م املتعثرةقضية املصانع  -أ

خدمات النقابية حيث أعلنت دار ال  ،2011( منذ يناير  12ملصانع املتعثرة )ام حول عدد اضاربت األرقت -

منطقة  74في مصنع  4500، بلغ 2015يناير حتى يناير  25ثورة إغالقها منذ أن املصانع التي تم 

 8222لغ ملصانع بأن عدد اصر تقريرا أشار فيه إلى عمال مصناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات 

  2013عثر حتى مصنع مت 1500وجود  حاد املستثمرين إلى، في حين أشارت دراسة أعدها اتمصنعا

 نسيج واملالبس الجاهزة.الاع الغزل و منها في قط% 40قرابة 

معيات املستثمرين ات لدى االتحاد حصل عليها من جال إنه طبقا آلخر بيانأما اتحاد الصناعات، ق -

 7000 إلى قرابةثرة وصل حافظات، فإن عدد املصانع املتعالصناعية باملباملدن  األمناء ومجالس

 وني عامل.ة مليقراب عمل بهانع كان يمص

 

 مليون عامل مشردون  2ومصنع مغلق،  7000عيدهم| العمال بال عمل..  في(  12
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ومما يدلل على اقتراب تلك األرقام من الصحة/ ما أعلنته جمعية مستثمري برج العرب، ببلوغ  -

( 1000مصنعا، وباقي املصانع ) 618مصنعا، يعمل منهم نحو  1680املصانع باملنطقة إجمالي عدد 

 .في مصر اعيةمنطقة صن 77جملة واحدة من (، وهي منطقة صناعية 13تم إغالقها )

إال أنها تبين -لغياب األرقام الرسمية-األرقام السابقة رغم أنها تعتمد على تصريحات وتقارير صحفية -

يعيشها القطاع الصناعي في مصر، والتي ال يزال التعامل معها في أضعف صوره حجم الكارثة التي 

 حتى اآلن. 

، مصن 66ل الصناعة بتشغيي وزارة ، وتتباهع املغلقةتتحدث االرقام عن االف املصان -
ً
عا متوقفا

مصنعا آخر، وفي الحقيقة ال يوجد مبررا لهذا  74مليون جنيه إلنعاش 150وانشاء صندوق بقيمة 

هل للمصانع املغلقة، كما ال يوجد مبرًرا لعدم استهداف تلك املصانع في مبادرات البنك التجا

ى الفهم االهتمام ببناء وكذلك يصعب علمويلية، شاكل التيعاني املاملركزي، ال سيما ان معظمها 

 اعية جديدة واالنفاق على ترفيقها في ظل عطالة املوجود بالفعل.مدن صن

أو تعمل  –املصانع املتوقفة بعد ثورة يناير بل هناك مصانع أخرى توقفت ال يتوقف األمر عند  -

 أشر  –ويم بطاقة إنتاجية منخفضة جدا نتيجة لقرارات التع
ً
إغالق  ارير تتحدث عن إلى تقنا سابقا

)مصنعين لألسمنت وتوقف ا
ً
ومن أبرز األمثلة على ذلك انخفاض الطاقة اإلنتاجية   -(14لثالث جزئيا

 للبيان الصحفي الصادر من رئيس شعبة 60لسيراميك بنسبة تصل إلى ملصانع قطاع ا
ً
%، وفقا

إلنتاجية لك إلى تراجع طاقتها اأشار كذ (، والذي15)2019السيراميك في اتحاد الصناعات في أبريل 

مليون متر حاليا، وذلك جراء رفع سعر املليون وحدة  240إلى  2014متر سنويا عام  مليون  400من 

دوالر، وكذلك بسبب تراجع الصادرات، وتراجع الطلب املحلي على   7دوالر إلى    3لغاز من  حرارية من ا

 

 ألفا. 98.. العمال: 618مليار جنيه.. املصانع:  1.5مدينة برج العرب الصناعية| االستثمار: (  13

 »النهضة لألسمنت« تتوق ( 14
ً
 ف عن اإلنتاج جزئيا

 مليون متر 240% انخفاضا فى الطاقة اإلنتاجية ملصانع السيراميك لتسجل 60(  15
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رت الشعبة وجود قرابة املنتجات، وقدفي سعر    الكبيرة  ة الزيادة% نتيج 40  –  30السيراميك بنسبة  

 ا.متعثر حاليا، وهناك مصنعان توقفا عن اإلنتاج كليا نتيجة تعثرهم مصنعا 33

راتيجية صناع -ب  ة السياراتاست

عن إلغاء مشروع قانون صناعة السيارات  2018علن وزير الصناعة والتجارة، في مطلع ديسمبر أ -

ر بيق نموذج املغرب وسلوفاكيا عبرات"، والعمل على تطالسياناعة استراتيجية صاملعروف بـ “

بيرة مع منح ديالت معينة وتجميعها بكميات كاالتفاق مع عدد من الشركات املصنعة للتركيز على مو 

 حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها.

أراض  وأن األفضل هو تخصيصدية، ير مجستراتيجية غوبرر هذا القرار بأن الحكومة وجدت اال  -

صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات املغذية للسيارات في مكان  إلقامة مناطق

 (.16) واحد

-   
ً
يمكن تناول كل القضايا املتعلقة بالقطاع الصناعي في مصر خالل تقرير واحد، فكل صناعة ال  أخيرا

القاء الضوء على  قاط السابقة هدف إلىض النستعرافصلة، ولكن اعلى حدة تحتاج إلى دراسات م

 وإمكانية استدامته، ومساهمته في التنمية،  ما تحقق على  
ً
وفي ضوء ذلك الهدف، أرض الواقع فعليا

 كن استنتاج ما يلي فيما يتعلق بالقطاع الصناعي:يم

، ستهدفع املا نمط التصنيغياب الرؤية االستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، وفي القلب منه -

 رية.ة املادية والبشجي، واستخدام اإلمكانات املحليوالتوطين التكنولو 

ناعة واحدة، وإنما هو ما يتم تنفيذه حاليا ال يجمعه أي إطار تخطيطي حتى على مستوى ص -

مشروعات مبعثرة ال يجمعها رابط تنموي حقيقي، يحقق التكامل اإلنتاجي، ويدعم السوق املحلي 

 .راق األسواق الدوليةن اختضال عاحتياجاته، فب

 

 سيارات.ع الجية تصنيتيتتخلى عن استرا رايز: الحكومة( نشرة انترب 16
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امتالك الجيش ملشروعات صناعية كان بدون دراسة لحاجة السوق، وتسبب بمشاكل في الصناعات  -

 التي تدخل فيها. 

صناعية كاملة املرافق )تسليم املفتاح( قد يدخل تحت بند إهدار املال العام في ظل أولوية   بناء مدن -

 .تشغيل املصانع املتوقفة

إعداد العامل واملهندس،  بناء مصنع، بداية منإلى عمل دؤوب يتخطى حتاج اعة يتطوير الصن -

وجميعهم لم تبذل فيهم  . ومرورا باإلنتاج والجودة، وانتهاء بالعالقات الخارجية وفتح األسواق،

 الدولة املجهود املطلوب حتى االن.

 :القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي  مساهمة -2

 وصحتهم، الوطني، ألنه يتعلق بعمل املواطنين وغذائهم االقتصاد  االكثر أهمية في القطاعات مني القطاع الزراع 

السيادة، ال سيما في ظل التزايد السكاني، وعجز امليزان التجاري ة القرار الوطني، وترسيخ كما يتعلق باستقاللي

 الزراعي.

وعلى املوارد واإلمكانات   ،كامل على النفسالعتماد الا  يقالقدرة على تحق  ويشير مصطلح االكتفاء الذاتي الغذائي الي

  في إنتاج كل احتياجات املجتمع الغذائية محليا. ،الذاتية

 للمصريين في اعقاب ثورة يناير، خاصة بعد تجاهل الحكومات املختلفة غذائي االكتفاء الذاتي الومثل 
ً
 وهدفا

ً
أمال

قلب لكلية للعملية التنموية وفي الة تطويرية، وغياب الرؤية اليكآح األراض ي فقط  لتطوير القطاع، وتسويق استصال 

 منها القطاع الزراعي. 

، يمكن استعراضها باختصار من خالل 2013ذ نهاية عام وقد حدثت مجموعة من التطورات في القطاع الزراعي من

 الفقرات التالية:

 القطاع الزراعي في االقتصاد املصري: واقع -أ

املحلي اإلجمالي، ويستحوذ القطاع على نسبة قيمة الناتج  % من12ي بنحو القطاع الزراع  مهسا 2017الل عام خ

% من صادرات السلع 20عامل، وتسهم الزراعة بنحو مليون  27.6% من القوى العاملة بمصر البالغة نحو 24
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وأخرى استصلحت خالل   بين أراض قديمة،  ماليين فدان، تتنوع   10املصرية، وتقدر املساحة املزروعة بمصر بنحو  

 (. 17ربعة املاضية )العقود األ 

، ومن 2019/ 18ملالي % خالل النصف األول من العام ا3.5بلغ معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي للقطاع الزراعي 

 (.18% بنهاية العام )3,7املستهدف زيادته إلى 

، 2022-2018طة املدى  سو والخطة مت  2030ة  أعلنت الدولة مستهدفاتها للقطاع الزراعي خالل خط -

في تخصيص واستخدامات املوارد من األراض ي واملياه   اديةعمل على تحقيق أقص ى كفاءة اقتصبأنها ت

يم القدرة التنافسية للصادرات من املنتجات الزراعية في األسواق العاملية وتنميتها، إلى جانب تدع

مو حيث من املستهدف تحقيق نسبة ن صادرات الزراعية،وفًقا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو ال

مع املساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات املعيشة  2020/ 19،  2019/ 18% لألعوام 5

ما تسعى الحكومة لتنمية قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في القطاع ريفية، كباملناطق ال

 الزراعي.

حيث يمثل  ي في منظومة القطاع الرسمي، مسج القطاع غير الر هذا باإلضافة إلى، جهود الدولة لدم -

 اعي أحد األنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمي.النشاط الزر 

 الزراعية القومية: املشروعات -ب

 لإلحصاءات الرسمية-بالفعلمنها    أجزاءة الزراعة مجموعة من املشروعات القومية، وأنجزت  بنت وزار ت
ً
خالل -  طبقا

 لي:فيما ياملشاريع ومعدل اإلنجاز فيها  ة، ويمكن تتبع تلكالفترة املاضي

 املشروع القومي الستصالح مليون ونصف فدان: -1

 

 .2017( مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية: كيف يمكن تحسين السياسات الزراعية في مصر؟ نوفمبر  17

 . %3.7ستهدف رفعه لـ ي ومع الزراعطاناتج املحلي للق% معدل نمو ال3.5( وزيرة التخطيط:  18
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محافظات )قنا، أسوان، املنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء،  8حيث تم تطبيق هذا املشروع في  

احل )املرحلة األولى مر  3سيم املشروع إلى اإلسماعيلية، الجيزة( تحت إشراف شركه الريف املصري الجديد وتم تق

ألف فدان،  490مناطق بإجمالي مساحة  4 ، واملرحلة الثانية تضمألف فدان 500طق بإجمالي مساحة منا 9تضم 

 بئر للوفاء باالحتياجات املائية الالزمة للمشروع. 5000آالف بإجمالي  510واملرحلة الثالثة بإجمالي مساحة 

 ةصوب انفدألف  100إلنشاء املشروع القومي  -2

ف فرصة عمل بمناطق أل 300ياه، وتوفير حوالي ستفادة من وحدتي األرض وامليستهدف هذا املشروع تعظيم اال 

 االستصالح، ويساهم في زيادة معدالت التصدير من املنتجات الزراعية.

الخضر، حاصيل  ب املنيا لزراعه مألف فدان صوبة بمنطقه غر   20من املستهدف أن يتم التنفيذ على النحو التالي )

غرة لزراعه محاصيل الخضر، فدان صوبة في منطقه امل آالف 10ية بمنطقه غرب املنيا، آالف فدان صوبة زراع 10

ألف فدان 30آالف فدان صوبة زراعية في سيناء لزراعه الطماطم والباذنجان والكنتالوب والفلفل والخس،  10

 بمنطقه حاليب وشالتين(.صوبة  ألف فدان 10، 2و1 صوبة زراعية في منطقتي املراشدة

  ماشية(ه الثروة الحيوانية )مشروع املليون رأس ت تنميمشروعا -3

ويهدف هذا املشروع لزيادة اإلنتاج املصري من اللحوم واأللبان ومنتجاتها والحد من االستيراد ومن زيادة األسعار 

 ي.مة املضافة من اإلنتاج الحيوانزيادة القيمراحل، ويساهم في مليار جنيه، ويتم تنفيذه على عده  100بتكلفة 

  سط )بركة غليون(مشروع االستزراع السمكي األكبر بالشرق األو  -4

فدانا،  2815فدان، وهناك مساحة للمرحلة الثانية  4100تم االنتهاء من املرحلة األولى من املشروع على مساحة 

طن/  3000ماك بحريه بطاقة إنتاجية زرعة إنتاج أسفدانا، م 17مساحة ويتكون املشروع من )مفرخ أسماك على 

 2000طن/دورة، مزرعة إنتاج أسماك املياه العذبة بطاقة إنتاجية   2000طاقة إنتاجيه  دورة، مزرعة إنتاج جمبري ب

 طن.

نع تجهيز ويضم املشروع مصنع إنتاج أعالف األسماك والجمبري، ومصنعا للفوم وللثلج وللتغليف، وأكبر مص

كما % تقريبا 27سبه وع في تخفيض واردات األسماك بناألوسط، وتساهم إنتاجية املشر  مبري في الشرق أسماك وج

 آالف فرصة عمل ألهالي كفر الشيخ واملحافظات املحيطة. 5يعمل على توفير 
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واقع -ج  في تلك املشروعات:  ال

 لزراعية(استصالح األراض ي )مشروع املليون ونصف فدان والصوب ا -1

 النشـرة السنوية الستصالح األراض ي عامء مــاعبئــة العامـــة واإلحصــركزي للتهــاز املأصدر الج
ً
 2018/  2017 ؤخرا

 (:19وتضمنت النشرة ما يلي )

ألف فـدان   38,9مقابل    2017/2018ألــــف فــــدان عــام    59.2بلغ إجمالي مســاحة األراض ي املستصلحة في مصر نحو    -

ت ة األراض ي املستصلحة بالجمعيا٪، يرجع ذلك إلى زيادة مساح52.0دة بلغت نسبتها بزيا 2017/ 2016ام ع

 لعام.التعاونية هذا ا

ألف فـدان عام  38,9مقابل 2018/ 2017ألــــف فــــدان عــام  59.2بلغ إجمالي مســاحة األراض ي املستصلحة  -

بالجمعيات التعاونية هذا ألراض ي املستصلحة إلى زيادة مساحة ا٪ ويرجع 52.0بزيادة بلغت نسبتها  2017/ 2016

 م.العا

٪ ثم مساحة األراض ي 69.3ألف فدان بنسبة  41.0ــات التعـاونيــة بلغـت مساحـة األراضــي املستصلحة بالجمعي -

لف فدان أ  5.7% ثم مساحة األراض ي لقطاع استصالح األراض ي  21ألف فدان بنسبة    12.4بشركات القطاع الخاص  

 .2018/ 2017األراض ي املستصلحة عام  % من إجمالي مساحة9.7بنسبة 

لثروة الحيوانية )إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام( من األراض ي سجلت املسـاحة املقام عليها مشـروعات ا -

 ٪ ويرجع  30.1بتها بزيادة بلغت نس  2017/ 2016فدان عام 196مقابل  2018/ 2017فدان عام  255املستصلحة 

 ت الثروة الحيوانية.بال الشركات على إقامة مشروعاذلك إلى زيادة إق

 ألف فدان منذ بداية املشروع حتى اآلن. 313املستـصلحة التابعة ملشـــروع املليــون ونصف فدان بلغت املســاحة  -

 

 . 2018/   2017بنهاية  ساحة املستصلحة بمشروع املليون ونصف فدانألف فدان امل 313جهاز اإلحصاء: (  19
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نيا فقد بلغت % تليها محافظة امل43ألف فدان بنسبة  133.7احتلت محافظــة مطروح الترتيب األول بمساحة  -

ألف فدان  62.6جديد بمساحة الوادي ال% ثم محافظة 37فدان بنسبــة  ألف 117.0ساحة املستصلحة بها امل

 %.20بنسبة 

 وبالنظر إلى األرقام السابقة يمكن استنتاج ما يلي:

( 2015ية صف فدان )بدأ بنهابلغ معدل اإلنجاز في املســاحة املستـصلحة التابعة ملشـــروع املليــون ون -

نفس معدل باستخدام إجمالي املساحة املستهدفة، و  % من20.1ألف فدان، بما يشكل  313حوالي

عاما  15اإلنجاز الحالي وعلى فرض استدامة املوارد الالزمة، يمكن أن يحتاج استكمال املشروع 

 قادمة تقريبا.

(، أي 20ا )فدانً  760ألفا و 77األراض ي، التهمت  حالة على 16ألفا و 750بلغ حجم التعديات مليوًنا و -

 لتعديات.% من حجم ا50شل في تعويضأن معدل اإلنجاز ف

اإلنجاز في امللف الزراعي مقارنة بالتصميم على إنجاز مشروعات العاصمة اإلدارية ومن  هشاشة -

حول التصميم قبلها تفريعة القناة، وغيرها من املشروعات الغير منتجة، تثير عالمات االستفهام 

 عة في غيرها. طاعات اإلنتاجية مقارنة بالسر همال اإلنجاز بالقعلى إ

 

 (:21ملشروعات الثروة السمكية )بالنسبة  -2

لكية املشروعات بالكامل للشركة الوطنية لالستزراع السمكي التابعة لجهاز الخدمة الوطنية م -

ء من الضريبة ي )حيث اإلعفاتصادللقوات املسلحة، وبالتالي لن تدخل إلى دائرة النشاط االق

اص وزير الدفاع بتوزيع األرباح عفاء من الجمارك، واختص، وضريبة القيمة املضافة واإل العقارية

 دونما رقابة من أي جهة في مصر(.

 

 لتحقيق االكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية.صري لحلم املا مشروع" (  20

  التفاصيل يراجع: أحمد ذكر هللا: مشروع بركة غليون: معلومات أولية.من  ملزيد(  21
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تتوافق مواصفات اإلنتاج مع املواصفات األوروبية )وليس العاملية( يفسر بأن اإلنتاج بالكامل  -

عليه تأمين مصادر للمياه ق، ترتب وفق اتفاق مسبحاد األوروبي االتمخصص للتصدير لبلدان 

مترا لسحب املياه من داخل البحر وعمل »مصدات   350ري« بعمق  يفة وذلك بعمل »مأخذ بحالنظ

 لألمواج«.

مليار جنيه تحملتها املوازنة العامة  50-40طبقا لتصريحات السيس ي تطهير البحيرة تكلف من  -

 جندين.ع، هذا بخالف االعتماد على املن املشرو ة أية عوائد مد على املوازنيعو  بالكامل، في حين لن

مليون جنيه، ومكون من  112كيلو متًرا، بتكلفة  18خاص باملشروع بطول  جرى تمهيد طريق -

كيلو متر أخرى متمثلة في الطرق الداخلية، بداخل املشروع  45حارات، و 3اتجاهين، في كل اتجاه 

تحمل تلك في الساعة، وال يعرف بدقة من  يلو وات  ك  35قة قدرها  كهربائية بطا  محطةاالستراتيجي، و 

 التكاليف.

 املشروع استغل أراض ي الدولة وموازنتها العامة، ولم يساهم بش يء يذكر للمواطن املصري عمو  -
ً
ما

رة بفت حتى اآلن، مع مالحظة استمرار ارتفاع أسعار األسماك في السوق املحلي، بل وتزايدها مقارنة

 شروع.اإلنتاج من املقبل بداية 

  مصر: للوضع الزراعي في عام تقييم- د

ية األراض ي الصالحة للزراعة، ومحدودية املوارد االقتصادية الزراعية، تفاقم تسم مصر بمحدودت -

الوضع بعد التعدي الواسع على األراض ي الزراعية في أعقاب ثورة يناير، وهو وضع تسبب فيه سيطرة 

ة الخليجية منها ا، وتقديم الشركات الكبرى خاصي أسعارهة واملغاالة فألراض ي املصريلى االجيش ع

واطن املصري، بحيث كانت األراض ي الزراعية املنفذ الوحيد، ودائما ما تعالج السلطة على امل

 التعديات باملصالحة، ومؤخرا تم اإلعالن عن دفع مبالغ محددة للتصالح، كـأحد األساليب املبتكرة

 االستيراد الغذائي. عية هي السبب في تزايد فاتورةض ي الزرامحدودية األراباية، كما أن للج
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تتطلب مشروعات لالرتقاء بكفاءة نقل -وفي ظل أزمة سد النهضة-دودية املتاح من املوارد املائيةمح -

 ذلك ال يالحظ  وكل  وتوزيع املياه بداية من الترع واملساقي الحقلية ونهاية باالرتقاء بنظم الري الحقلي،

 ية كذلك.تيادية، بل وغابت العاداعتبارها قومية أو حتى غير اعات يمكن فيه أي مشروع

تتعرض معظم البحيرات املصرية للعديد من املشكالت ومن أهمها التجفيف، الصيد الجائر،  -

ك كذل التلوث الناجم عن الصرف الزراعي املحمل بالصرف الصحي املعالج وغير املعالج، ويالحظ

ملشروعات الثروة ملستهدفة ملشكالت، إال لتلك البحيرات احل تلك اعات الوطنية لغياب املشرو 

 السمكية اململوكة للجيش.

ضآلة االستثمار في القطاع الزراعي، وتوجيه هذه االستثمارات الضئيلة إلى رفع مستويات البنية  -

 التحتية كاستصالح األراض ي وشق القنوات واملصارف وغيرها.

  العديد منم بانخفاض اإلنتاجية مقارنة برية بشكل عاراعية املصلعمالة الز ف اتتص -
ً
الدول نظرا

 النخفاض املستويات التعليمية والفنية، ولم تخطو الدولة أي خطوة فاعلة لحل هذه املشكلة.

ى االستصالح واملشروعات الجديدة ليست املهمة الوحيدة املطلوبة للقطاع، بل يحتاج القطاع إل -

 –زراعية جمعيات -يتركيب محصول-مائية –تمويلية  –سويقية ت-سات املكملةموعة من السيامج

برامج مساندة للفالح وغيرها، وحتى اآلن تفتقد الجمعيات التعاونية لدورها، وتحول بنك التنمية 

لى قد إواالئتمان الزراعي إلى بنك تجاري تحت مسمى البنك الزراعي، وبذلك فإن تلك املشروعات تفت

حده ضد تيارات الفساد املصري و  واملساندة، حتى أصبح املزارع للرقابة ي ظل غياب تامالتكامل، ف

 واالحتكارات.

كل هذا أدى إلى تعاظم الفجوة الغذائية في مصر لبعض املحاصيل الهامة، حيث تزايدت الفجوة  -

% للعدس،  52.6ل، و% للفو 69، و2015مقارنة بعام  2016% للقمح عام 14.3الغذائية بنسبة 

 (.22ية خالل نفس الفترة )ت النبات% للزيو 152.8و

 

 . 1720طيط: تقرير األمن الغذائي املصري، عام ( ملزيد من التفاصيل يراجع: املعهد القومي للتخ 22
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ع القول إن الزراعة في مصر تدار بعشوائية، مع عدم وجود خطط زراعية نستطيسبق مما  -

 مستقبلية متكاملة، يمكن التعويل عليها في الخروج من املأزق الزراعي والغذائي الراهن.

اجع نسب االكتفاء ح إلى تر ة، وتشير بوضو وائية الزراعيالعش ( على تلك  3تبرهن أرقام الجدول رقم ) -

 اللحوم الحمراء(.-األرز –الفول -الذرة-الغذائية الرئيسية )القمحهم السلع الذاتي من أ

 (: االكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية3جدول رقم )

 

  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 27 of 145 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 2, 2019     

 الفصل الثاني
 والسياسات املالية املوازنة العامة للدولة

االقتصادي واالجتماعي  لة، واستشراف تطوراتها، مدخل أساس لفهم الواقعللدو ملالية العامة ع ايعدُّ تحليل واق

يتم من خالل جملة من املداخل التحليلية ومن خالل والسياس ي للدولة واملجتمع. وإذا كان فهم هذا الواقع يمكن أن  

ة ة املوازنخالل دراس ت تطوره منماال تاحو  هورصد اتجاهات، الوضع املالي تحليل منهجيةفإنَّ مختلفة،  منهجيات

 أسيلناحية العمل، يعدُّ من اوتحليلهالعامة، 
ً
 و اسيا ة مدخال

ً
 .محوريا

تأثيرات  والسياسية واالجتماعية، ملا لها منفي الدراسات االقتصادية كبري  املوازنة العامة للدولة أهميةتحتل 

األداة  كما أنها، ؤثرة في االستقرارامل املا أحد أهم العو ونهللمواطنين، باإلضافة الي كمباشرة علي واقع الحياة 

يق األهداف الكلية، واالستهداف التمييزي لبعض الطبقات او الفئات من املواطنين او ية الطيعة لتحقالحكوم

 املشروعات.

ة، التي يمكن اديات االقتصادية وغير االقتصفهم جملة الوقائع والتطور كذلك مة تتيح دراسة وتحليل املوازنة العا

للوقوف على مستوى األداء االقتصادي  ريحو امل دخلملاكما انها ها على االقتصاد الوطني، ن تفرض تداعياتأ

 .، وتحديد العوامل التي تؤثر فيهللحكومة، واتجاهات تطور هذا األداء

  للدولةمة وتحليل املوازنة العا راسةمن خالل دكذلك  تهأهميالي للدولة تحليل الوضع امليكتسب 
ً
ها ن من كو انطالقا

، واالثار املترتبة عليهاالسياسة االقتصادية للدولة  فواعل  رة نهائية، جميع  تشكل اإلطار العام الذي تصبُّ فيه وبصو 

 على املستويين الكلي أو الجزئي.

مباشرة وغير ٍة والتي انعكست بصور  تصادية،واالقفي ضوء التطورات السياسية ة تعاظم دور املوازنة العامة للدول

مضمون  وسياساتها، وعلىوأدواتها  ،االجتماعي والسياس يى كّلٍ من طبيعة الدولة ودورها االقتصادي و اشرة علمب

وازنة على مضمون امل بصورٍة مباشرةو  بدورهعملية التنمية ومتطلباتها وشروطها من جهة أخرى. األمر الذي انعكس 

 ية كاملة.وإنمائية للدولة ملدة سنة مال  نمويةريق اقتصادية تتبارها خارطة ط باعللدولة وبنيتها وأدواتها، وذلك  العامة  
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حدثت مجموعة من التحسينات الرقمية الهامة على املوازنة العامة املصرية في العامين التاليين لتنفيذ برنامج وقد 

مع التأكيد صالح املالي، اإل  ملرحلة من االتفاق بكونها مرحلة، مما حدا بالبعض بوصف هذه اصندوق النقد الدولي

 قتصادي الحقيقي.جة إلى مرحلة أخرى لإلصالح االالحا على

( 4، كما يوضح الشكل رقم )2020/ 2019( اهم البنود املتوقعة لبنود املوازنة للعام املالي 3ويوضح الشكل رقم )

ل لدولة خالوازنة العامة لامل( ملخص أداء 4يوضح الجدول رقم )امة، كما روفات املوازنة العتطور ايرادات ومص

وباالعتماد ( تطر عجز املوازنة العامة للدولة، 6رقم ) ضح الشكلوكذلك يو ، 2022/ 20121-2016/ 2015الفترة 

 سنتعرض للنقاط التالية: فيهمالبيانات الواردة  على

 (3الشكل رقم)
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 (4)رقم شكل 

 

 (5)رقم شكل 
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 )مليون جنيه( 2022/ 20121 -2016/ 2015لفترة للدولة خالل اامة ( ملخص أداء املوازنة الع4)جدول رقم 
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 تحسن المؤشرات المالية:  مناقشة  -1

بثبات اد املصري يسير ملؤشرات املالية للدولة، تأكيدا على أن االقتصالرقمي تحسن الاعتبرت وزارة املالية استمرار 

، وتنقل 2019/ 2018ي  لعام املالاألول من االنصف    على الطريق الصحيح، واستعرضت أهم ما حققته املوازنة خالل

 مم
ً
 ا قالته الوزارة:الفقرة التالية بعضا

مليار جنيه في  21إلى    –قبل خصم فوائد الدين العام   –ارتفاع قيمة الفائض األولى باملوازنة العامة  -

، مقابل املحلي  % من الناتج0.4، وهو ما يمثل نحو  2018/ 2019العام املالي الحالي  لنصف األول من  ا

 س الفترة من العام املالي املاض ي.% من الناتج(، خالل نف0.3مليار جنيه ) 14مة ز أولى بقيعج

الناتج   % من3.6تحسن كبير وملحوظ في السيطرة على معدالت العجز الكلي للموازنة، لتنخفض إلى   -

ها من الفترة نفس ج خالل % من النات4.2للنصف األول من العام املالي الحالي، مقابل نسبة  املحلي

 سنوات املاضية. 3ل الـ % خال5.3م املالي املاض ي، ومقابل متوسط عجز العا

يستند على ركائز قوية، تتمثل في طفرة حصيلة -طبقا للوزارة –التحسن في فائض املوازنة العامة  -

، 2018عام % خالل الفترة من يوليو إلى ديسمبر من 28.4ة، حيث ارتفعت بنسبة إليرادات العاما

فات العامة الذي سجل نموا مساهمة الضرائب، وهو ما فاق معدل نمو املصرو ة عن طفرة  والناتج

%، مرجعا نمو اإليرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت 17.7بنسبة 

 %.22.2دل بمع

ارية ضريبة العقصيلة العدد من بنود اإليرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل ححقق  -

%، وحصيلة الضريبة على 47الحرة بنسبة    % وحصيلة الضرائب على املهن102ارتفعت بنسبة  التي  

ريبة %، وحصيلة ض26.2%، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 37املرتبات، بنسبة 

 %.21ضافة على السلع والخدمات بنسبة القيمة امل

اق العام، من خالل زيادة ن هيكل اإلنفستمرار تحس يرجع إلى العامة، ارتفاع إجمالي املصروفات ا -

ق االستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء املستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من اإلنفا

 كثر كفاءة.استهدافا، واأل لدعم النقدي األفضلالدعم السلعي إلى ا
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الحالي، بلغت ام املالي  ول من العلنصف األ شهدت االستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خالل ا -

مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة  39.5ه، منها نحو ار جنيملي 56% لتصل إلى 64نحو 

 %.62ات بنسبة %، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدم41العامة بنسبة نمو 

ي لعام املالاألول من االنصف    %، خالل21ارتفاع املخصصات املالية املوجهة لقطاع التعليم بنسبة   -

لعام على شراء السلع والخدمات واالستثمارات العامة، الحالي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع اإلنفاق ا

بنسبة ة لقطاع الصحة % على التوالي، كما ارتفعت املخصصات املالية املوجه70% و28بنسبة 

% على 47% و75نسبة مارات ب% بسبب ارتفاع اإلنفاق على شراء السلع والخدمات واالستث27

 توالي.ال

مرار خفض نسبة دين العامة إيرادا وإنفاقا، ستسهم في استاملؤشرات اإليجابية، ألداء املوازنة  -

٪ في يونيو 98نحو  إلى 2017يونيو % في 108أجهزة املوازنة للناتج املحلي التي تراجعت بالفعل من 

 .2019يونيو بنهاية % من الناتج 93، ومن املستهدف خفضها إلى 2018

ا تسميه خطة اإلصالح املالي، ولكن لهذه بالطبع يعكس هذا البيان وجهة نظر الدولة، وتبنيها مل -

 ة أخرى يمكن استعراضهما كما يلي.األرقام قراء

 :2020/ 2019ي مشروع موازنة العام المال  تحليل  -2

، والذي يأتي بعد الترويج 2020/ 2019 عام املاليوافق مجلس النواب على مشروع قانون املوازنة العامة للدولة لل

 بوقة، وفيما يلي قراءة لواقعية أهم مستهدفات هذا املشروع:لتحقيق نجاحات مالية غير مس 

مليار  145يادة قدرها مليار جنيه، بز  1134.4، بـ 2020/ 2019قدرت اإليرادات املتوقعة في موازنة  -

مليار جنيه،   989.1ادات قدرها  اض ي إير عام املالحكومة الجنيه عن موازنة العام املاض ي. استهدفت  

مليار جنيه، وهو ما يعني أن استهداف زيادة في  976.6قعة فعليا لم تتخطى لكن اإليرادات املتو 

 .كثيرافيه  مبالغمليار هو أمر  145اإليرادات قدرها 
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درها زيادة قجنيه، بمليار    1575ما قيمته    2020/  2019الي املصروفات في موازنة العام املالي  بلغ إجم -

مليار جنيه، وذلك نتيجة  30جور من هذه الزيادة مليار جنيه عن العام املاض ي، احتل بند األ  151

ا يشكك كذلك الدولة، وهو م  عن زيادة في الحد األدنى ألجور العاملين في  2019مارس    30ملا أعلن في  

 في إمكانية تحقيق املستهدف.

 تتجه إلى نفقات ال يمكن للحكومة أنى منها ال تزال ة الكبر ن النسبت العامة أيالحظ في بند النفقا -

مليار جنيه، ومخصصات الدعم واملنح واملزايا  569تتملص منها، مثل فوائد الديون املقدرة بنحو 

مليار جنيه، ومخصصات  301ومخصصات األجور بنحو ار جنيه، ملي 327جتماعية بنحو اال 

 يه.ليار جنم 211بنحو االستثمارات العامة 

جنيه، ولكن تبقى العبرة باإلنفاق الفعلي،  مليار 63شهد بند االستثمارات العامة زيادة قدرها نحو  -

معلن ل مما هو يانات الحساب الختامي لألعوام السابقة، أن املنفذ فعلًيا كان أقحيث تظهر ب

 عن أن معظم االستثمارات العامة باملوازنة ت
ً

ية األساسية لى البننفاق عتجه إلى اإل باملوازنة. فضال

للقيمة املضافة، كما أنها ال تخلق وظائف بصورة  والعقارات الحكومية، وهي مجاالت تفتقد

 (.23مستدامة أو مستقرة )

بر مخصص في بند )االستثمارات(، هو بند بين أن أكالبيان التحليلي للموازنة يؤكد ما سبق، حيث ي -

%، ولكن باالطالع على 91ما يعادل نسبة  نيه، أيمليار ج 192بنحو  األصول الثابتة وقدرت قيمته

 76مليار، تشييدات   33مليار، مبان غير سكنية    24صول الثابتة تبين أنها )مبان سكنية  مفردات األ 

 44ارات، أما شراء العدد واآلالت فيحصل على نحو قطاع العقمليارا موجها ل 133مليار( أي نحو 

للعدد واآلالت، ويتم استيراد الجزء األكبر من  ت منتجةمصر ليسعة الحال فمليار جنيه، وبطبي

العدد واآلالت من الخارج، مما يجعل استفادة االقتصاد املصري من هذا اإلنفاق محدود  هذه

 (.24للغاية)

 

 صرالحافظ الصاوي: املوازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة معبد (  23

 ملرجع السابق.( نفس ا 24
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عم؛ حيث انخفض دعم املواد البترولية والكهرباء عن العام املاض ي ى بند الدتغييرات كبيرة طرأت عل -

زيد من املصريين ترتيب، وهو ما يعني ارتفاع معدل التضخم، ووقوع املعلى ال ار جنيهملي 12و 36.1

 تحت خط الفقر، إضافة إلى زيادة تكاليف اإلنتاج واألثر السلبي املتوقع على الصادرات.

مليون جنيه، كما خفض دعم التأمين الصحي  500ن بنحو املزارعي خفضت مخصصات دعم -

يما (. وفي ظل الجور الحكومي في تسعير املنتجات الزراعية، الس25جنيه )مليون  244واألدوية بنحو 

لى تجاهل الدولة لتردي أحوال القطاع بعد ارتفاع تكاليف اإلنتاج، يشير خفض دعم املزارعين إ

دعم التامين الصحي يعبر عن إهمال الدولة ألحد أهم واجباتها ا أن خفض الزراعي واملزارعين، كم

 عيل منظومة التامين الصحي الجديدة. عدم تف رهن علىية، كما يبالرئيس 

 في فقرة قادمة-الصادراتتواضعة لقيمة رغم الزيادة امل -
ً
إال أنه -كما سيتم التطرق إلى ذلك تفصيال

 للفساد، مليار جن  6إلى    4زادت مخصصات دعم الصادرات من  
ً
يه، والذي يعتبر دعما لألغنياء، وبابا

 م الصادرات غير النفطية. دة أرقاعلى زياور تقريبا وذا مردود غير منظ

فات، نجد أن موازنة السطر الواحد، والتي الحرص على تخفيض املصرو   بالرغم من ادعاء الحكومة -

ركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية لجهاز املتضم كال من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والقضاء وا

مليار جنيه، أي بزيادة   90ي املاض ي إلى  م املالنة العايه في مواز مليار جن  75قد قفزت مخصصاتها من  

 (.26% )20ليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى م 15قدرها 

تطرح الكثير من دة أخيرة مليار جنيه، إال أن زيا 15.5بند املزايا االجتماعية أيضا شهد زيادة قدرها  -

واملنح حيث زادت للدعم  ات عامةبند احتياطعالمات االستفهام، هي تلك الزيادة التي حصل عليها 

 ين ستذهب تلك األموال، ومن يراقب إنفاقها؟ى أفإلمليار جنيه.  20.4مخصصاته إلى 

% من 7صحة عن يقر الدستور املصري أن الحكومة ملزمة بأال تقل مخصصات بندي التعليم وال -

إجمالي يث بلغ نسبة، حسة بتلك الالناتج املحلي اإلجمالي، إال أن الحكومة لم تلتزم للمرة الخام

 

 .42، املوقع الرسمي لوزارة املالية، ص 2019/2020ليلي ملوازنة التحالبيان  ( 25

 عبد الحافظ الصاوي: املوازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر(  26
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% فقط من الناتج 3.6ليار جنيه، وهو ما يقابل م 205اإلنفاق املستهدف على التعليم والصحة 

 .2020/ 2019اإلجمالي املتوقع للعام 

% من الناتج املحلي اإلجمالي بنهاية العام 7.2إلى  ي ليصل  تستهدف الحكومة خفض معدل العجز الكل -

 %،6وبفرض تحقق معدل نمو  2020/ 2019املتوقع للعام جمالي حلي اإل للناتج امل املالي. لكن وطبقا

مليار جنيه؛ فإن نسبة العجز الكلي للناتج املحلي  445.1وباستحضار وجود عجز مستهدف قدره 

 %. 8ن لن تقل بأي حال من األحوال ع

ملالي العام ا% بنهاية 89استهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي لتصل إلى  -

ومة في تحقيق مستهدف العام املالي ، وهو ما يبدو صعب املنال؛ حيث فشلت الحك2020/ 2019

عجز نسبة ال(، والتي أشارت إلى أن 27%، وذلك طبقا لبيانات البنك املركزي )91الحالي والتي تبلغ 

 في شلت فعلخفض؟ وقد ف%. فكيف تحقق الحكومة مزيدا من ال95الفعلي للعام املالي الحالي 
ً
يا

الدين العام لدفع فاتورة املشروعات القومية  العام الحالي، السيما في ظل االعتماد املتزايد على

 وشبكة الطرق.

 بعض الدللت الهامة للموازنة المصرية:  -3

 :2019/2020في موازنة ية مويلالت االحتياجات -أ

هل نسبة ق إلى سؤال جوهري وهو ال بد من التطر  حاليم اللعاملوازنة ا التمويلية الحتياجاتقبل التطرق إلى أرقام ا-

 ؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل يمكن توضيح ما يلي:مالي صحيحةالناتج املحلي اإلجالعجز إلى 

ة على األراض ي املصرية بواسطة املصريين واألجانب خالل سنة، املنتج الناتج املحلي يعبر عن السلع والخدمات -

 بر عن إنتاج املصريين فقط خالل سنة.ي يعالذ الناتج القوميبخالف 

 

 . 2019، أبريل 265ة الشهرية، العدد ة اإلحصائي( البنك املركزي املصري: النشر  27
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فقط بل يشاركهم فيه األجانب، فإن نسبة العجز إلى الناتج املحلي اإلجمالي  ي ال يخص املصريينوألن الناتج املحل -

 لن يشاركوا في سداد الديون املتراكمة على الحكومة.ألجانب ليست صحيحة، ألن هؤالء ا

 للحكومة وح ليس ماليجج املحلي اإل كما أن النات -
ً
مللكية، ولكنه لن دها، بل يشاركها القطاع الخاص في تلك املكا

وليس وازنة إلى الناتج القومي يتحمل سداد القروض العامة كذلك. وبالتالي فإن األكثر صحة هو نسبة عجز امل

 يه.ة إللنسباملحلي قبل ا حلي، أو على األقل استبعاد نصيب األجانب والقطاع الخاص من الناتجامل

عاتق املوازنة العامة للدولة  علىواالعباء امللقاة ية ملصر، تطور االحتياجات التمويل( 6و )( 5ويوضح الجدول رقم )

 كما يلي:والتي يمكن بيانها في سداد القروض الداخلية والخارجية، 

 (5جدول رقم )
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 )مليون جنيه( لةللدو امة للموازنة الع سداد القروض الداخلية والخارجية (6جدول رقم )

 

والنفقات العامة بموازنة الدولة، ووفق مشروع موازنة العام اإليرادات رق بين في الفااالحتياجات التمويلية تتمثل  -

% من الناتج املحلي اإلجمالي، 7.2مليار جنيه مصري، بنسبة  445در بـ ، يتبين أن العجز الكلي ق2020/ 2019املالي 

لناتج املحلي % من ا8.4، بنسبة  مليار جنيه تقريبا  438.6املالي السابق، الذي بلغ  للعام    توقعامل  خفاض عن العجزبان

 مليار جنيه عن العام املالي السابق. 7اإلجمالي، ويشير ذلك إلى تزايد العجز بحوالي 

ن الخبراء ير مالكثليس فقط لجدل مؤشر انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي أهميته،  فقدي -

ة الدين املجردة، ولكن أيضا بسبب االتجاه ة، وال لتزايد قيمحول صحة النسبة إليه، كما أشارت الفقرة السابق
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% من إجمالي اإليرادات 83.2ار جنيه، بما يمثل ملي 944الصعودي ألعباء الدين من أقساط وفوائد، والتي بلغت 

 (.28مليار دوالر ) 856بية البالغة ت الضريرادااإلي، كما تتجاوز العامة املقدرة باملوازنة

ذا العجز إال االقتراض الداخلي والخارجي. وال تتوقف القضية عند هذا الحد، ة هالحكومة لتغطي ال مجال أمام -

ين القصير وال يتوقع أن تخرج مصر من مأزق عجز التمويل وزيادة املديونية في األجل بل في تعقيد الوضع املالي،

 .(29)ط توسوامل

 سيبقي االقتراض هو الخيار الوحيد لتغطية العجز -
ً
ل املصادر املحلية العبء األكبر لسداد املتزايد، وستتحم إذا

 مع القطاع الخاص على الودائع امل
ً
صرفية، ويضر باالستثمار الخاص، إضافة إلى هذا العجز، مما يشكل تزاحما

مة كنشاط رئيس، بينما يهمل نشاطه الرئيس في ض الحكو اقراعلى حترافي يعتمد اإلبقاء على قطاع مصرفي غير ا

 القطاع الخاص. تمويل

 وعموما زيادة معدل االقتراض لسداد القروض مؤشر خطير تزداد خطورته أكثر في ظل ما يلي: -

 سنوات ماضية. 5تم انفاقه خالل  استثمارية ملا غياب أي عوائد-

 تصادي. ثوقة إلعادة هيكلة أي قطاع اقت مو راساية حقيقية، ودعدم وجود رؤية استراتيج-

يذية واألمنية التي تمارس الوصاية على نفقات الدولة وواردتها في شكل قبة االجهزة التنفضعف الدولة في مرا-

 وساطات مالية. 

 عبية حقيقية تستطيع املحاسبة. ة برملانية أو شعدم وجود مراقب-

 % من الشعب تحت خط الفقر. 60 ر منأكث وة في ظل وقوعزيادة فجوة الدخل والثر-

 

 ابق.نفس املرجع الس(  28

 تراجع ال تعافي، املعهد املصري للدراسات االستراتيجية.ر ـ دي في مصصاوي: الوضع االقتد الحافظ الصانقال عن عب(  29
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تثبيت سعر الجنيه أثناء خروج األموال الساخنة(، واستمرار طبع السياسة النقدية )في ظل التدخل السياس ي في -

 النقود.

 سة جدوى، وإهمالها لألولويات االقتصادية.نعتها بالقومية دونما سابق درااالستمرار في تنفيذ مشروعات و -

 سيادية:ك اللصكو لى ااالعتماد ع -

بهدف جذب فئة جديدة  2020/ 2019ام املالي ك سيادية خالل العأفصحت وزارة املالية عن نيتها، إلصدار صكو  -

التمويل بين األدوات واألسواق املحلية والخارجية،  من املتعاملين ألدوات الدين الحكومي، إضافة إلى تنويع مصادر

 لة األجل من السوق املحلية. لية طويتمويوات صير األجل بأدواستبدال االقتراض ق

ال يتمثل فقط بالعجز الكلي، الذي  2020-2019ة العامة للدولة للعام املالي ذي تحتاجه املوازنإجمالي التمويل ال -

ملوازنة إنما يشمل تغطية أقساط القروض املحلية والخارجية؛ واملقدر لها بمشروع امليار جنيه،  445.140يقدر 

 نيه.مليار ج 375.6ي الحال

اول طويلة األجل منها السندات التي آجالها بين مويلية قابلة للتدالخطة تعتمد بشكل أساس ي على إصدار أدوات ت -

 أعوام لتغطية التزاماتها قصيرة األجل. 30و 10

 569.135ر  تقد  الجديدة، التييؤدي هذا التوجه إلى خفض مدفوعات الفوائد املخصصة في املوازنة    توقع أنمن امل-

ات(، وتهدف الوازرة من خالل تلك اآللية من إجمالي املصروف% 36%من الناتج املحلي اإلجمالي و 9.2مليار جنيه )

 من  4الوصول بآجال الدين العام ألكثر من 
ً
. أعوام 3أعوام بدال

ً
 حاليا

في ترحيل الديون   تلخصها تديون، وأن خططأعتقد أن هذا اعتراف من الحكومة بفشل خطتها في تخفيض حجم ال  -

 تبحث عنه الحكومة.رفوضة سابقة آلجال أطول، وأن اعتماد آلية الصكوك امل
ً
 ألسباب سياسية، أصبحت مالذا

رتها املحلية بكثير، ولكن مشكلة القروض الخارجية بالطبع معدالت الفائدة على القروض الخارجية أقل من نظي -

في  تدفقت بعد بدء برنامج الصندوق، آخذة جام تلك القروض التين أحكد أا أنه من املؤ صيرة األجل، كمكونها ق
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وهو ما يبرر اللجوء لالقتراض من الصين سواء من الحكومة أو من البنوك الحكومية الكبرى، ولذلك التناقص، 

 جية.للقروض الخار  سبب الحقيقي وراء تفعيل آلية الصكوك السيادية هو تعويض التناقص املتوقعأعتقد أن ال

دوره االستثماري واإلنتاجي، كما يقوي الخاص ويقلص    ال يخفي أن االعتماد على التمويل املحلي يتزاحم مع القطاع  -

عات خدمية، أو نزحها للخارج لسداد الركود الذي تعانيه مصر اآلن، خاصة في ظل حبس أموال القروض في مشرو 

 القروض واألقساط للقروض األجنبية.

 ين:الد م ضخم لخدمةحج-ب

 على املوازنة العام  -
ً
حيث ولهذا لجأت الوزارة إلى مفهوم العجز االولي،  -ة للدولةستبقى خدمة الدين على األرجح عبئا

 ب2019/ 2020بلغت فوائد واقساط الديون في موازنة 
ً
مليار جنيه )أقل من التريليون ب  971إجمالي ، حجم ضخما

 %. 19مليار جنيه بنسبة زيادة  817ملوازنة الحالية وهي ا يراتتقد مليار جنيه عن 154مليار جنيه( بزيادة  29

مليار جنيه  375مليار جنيه فوائد، و 596تنقسم مدفوعات التريليون جنيه تقريبا إلى فوائد واقساط، منها  -

 الحالية.مليار جنيه أقساط في املوازنة  276مليار جنيه فوائد و 541قارنة بحوالي أقساط، وذلك م

ن إيرادات الدولة املتوقعة في املوازنة % م86ون جنيه فوائد وأقساط بدون أية مصاريف عامة أخرى  ريليلتا  كلتش   -

حكومة، وبذلك يتبقى من على فرض تحقيق مستهدفات ال –مليار جنيه  134رة بحوالي تريليون والجديدة واملقد

 نشطة العامة.األائر لى سمنها الدولة عمليار جنيه تنفق  282اإليرادات العامة املتوقعة 

مليار  575ملقدرة ب تريليون و% من إجمالي املصروفات العامة ا62يبا يشكل التريليون جنيه فوائد واقساط تقر  -

 مؤشر الفائض األولي وأعتقد أنه أضحى بال داللة حقيقة. جنيه، وأعتقد أنه ال مجال للحديث في هذا اإلطار حول 

سبة ألكبر من كز األول بين الدول التي تشكل مدفوعات الفائدة لديها نر ر املل مص( الي احتال7)ويشير الشكل رقم

 الناتج املحلي اإلجمالي.
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 (7الشكل رقم )

 
 Financial Times: 30املصدر

 الحصيلة الضريبية-ج

نسبة هذه ال % من إجمالي االيرادات العامة للدولة، تثير75إلى  70شكل الحصيلة الضريبية من ت -

فقط، فأين % 25 شكل إالحول باقي إيرادات الدولة والتي ال ت من التساؤالتوعة مجم رتفعةامل

إيرادات أرباح الشركات واملصانع واملزارع اململوكة للدولة، وأين حصيلة الرسوم التي تفرضها الدولة 

صول ادات أأين إير بقين، و على كل ش يء تقريبا، والتي تم زيادتها أكثر من مرة خالل العامين السا

% من إيراداتها 25تي قيل إن ، والوالتي تؤجرها، وأين إيرادات الصناديق الخاصةلة املختلفة الدو 

ستدخل إلى املوازنة العامة، وغير ذلك الكثير من البنود والتي من الواضح أنها ال تدرج داخل املوازنة 

 العامة للدولة.

 

30 )  y 2019. Link. Accessed 18/9/2019imes. 6 MaSteve Johnson, “EM economies face high interest burden amid surging debt levels”, Financial T 
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 االعتماد على اإليراد الض -
ً
ة للدولة يعرض اإليرادات لخطر عامت الراداد لإليصدر وحيريبي كمعموما

حب على انخفاضه، واليزال هناك الكثير من التعديالت املمكنة سينس الركود االقتصادي والذي 

 التي تضبط جانبي اإليرادات والنفقات في املوازنة العامة.

ديق في صنالحكومة شاركة اهناك مخاطر مالية تنشأ من ضعف ميزانيات املؤسسات العامة، وم -

 ستهدفة من الضرائب.ة املة بجانب عدم الوصول للحصيلت الفائدة املرتفعاشات ومدفوعااملع

هناك أرقام ضعيفة جدا تدخل املوازنة العامة للدولة من مؤسسات هامة، فكما يوضح الشكل رقم  -

ن فأي  دوالر  مليار  2.2والي  مليار جنيه، أي ح  36( أن حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس هي  1)

 .2018ر عام ت دوال دات القناة والبالغة ما يزيد عن خمسة ملياراهب باقي إيراتذ

مليار جنيه فقط، وهو رقم غير  1.6بلغت إيرادات املناجم واملحاجر الداخلة إلى املوازنة العامة  -

رغم ضعيف، و لرقم المنطقي وغير مقبول، فال يمكن أن تدار كل الثروة املحجرية في مصر هذا ا

ين املحليين في هذا  ستثمر تبرر ذلك، إال أن هناك الكثير من روايات املمراجع رسمية افر م تو عد

القطاع والتي تتحدث عن إتاوات تفرضها الوحدات العسكرية الواقعة في نطاق العمل تفسر ضعف 

 الرقم بعد هروب املستثمرين.

% 25وهي نسبة  نيه،ار جملي 5.5ة فقط ق الخاصتبلغ اإليرادات املقدر دخولها من الصنادي -

مليار جنيه، وهو  22ي إيرادات تلك الصناديق إجمالاملفروض على الصناديق توريدها، وبذلك فإن 

ما يفرض التساؤل أين تذهب بقية الحصيلة؟ وكيف تنفق ومن يراقب على اإلنفاق؟ وملاذا تتعنت 

عباء خدمة تمويلية، وأ فجوةمن  تعانيهظل ما  ازنة فيالدولة في زيادة النسبة املفروضة لصالح املو 

 الدين؟

 :  العام  لقطاعالموجة الثانية من خصخصة ا -4

ا في البورصة، على أن يتم تنفيذ الطرح في الربع  23، طرح حصص من 2018أعلنت الحكومة في مارس 
ً
شركة وبنك

 مليار 80امة بقيمة علز املوازنة العج مويلاألخير من العام نفسه، وتستهدف الحكومة من وراء الطروحات توفير ت

 جنيه من عوائد بيع تلك الشركات.
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، رغم أنه من حكوميالقائمة ال
ً
 وإداريا

ً
 واألفضل ماليا

ً
ة للشركات املطروحة في البورصة ضمت الشركات األعلى ربحا

 .2016نقد في  ق الصندو األجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة، تمت إعادة تأهيلها، منذ االتفاق مع  

وتراجع أسعار األسهم في البورصة، حتى اشئة قررت الحكومة تأجيل التنفيذ ألكثر من مرة بسبب أزمة األسواق الن

 في مارس 
ً
 بطرح حصة من أسهم الشرقية للدخان رغم استمرارية تراجع أداء البورصة. 2019بدأ التنفيذ أخيرا

لخصخصة في عهد مبارك، وما شابها ذاكرة موجات الاتي تعيد إلى ت الاؤال أثارت عملية الطروحات العديد من التس 

 يمكن تناول تلك التساؤالت كما يلي:مة. و من عملية فساد ضخ

 كيف وملاذا تبدل الحال في البورصة املصرية من أرباح ضخمة إلى خسائر ضخمة خالل أشهر معدودة؟ -أ

 ضية إلى:اة خالل الفترة املير يشير االستعراض السريع لنتائج أعمال البورصة املص

، وصعد املؤشر الرئيس ي للبورصة بنحو 2017ل الخمليار جنيه أرباح البورصة املصرية  223ربحت البورصة  -

 نحو  15019% عند مستوى 21.66
ً
نقطة، وارتفعت القيمة  2674.25نقطة )قرب أعلى مستوى في تاريخه( رابحا

مليار جنيه مليار   598.35من  ار جنيه، حيث ارتفعت  ليم  223.3اض ي بنحو  ملالسوقية بالبورصة املصرية منذ يناير ا

 مليار جنيه. 824.91جنيه إلى 

بالطبع كان تحقيق تلك القفزات نتيجة تعويم الجنيه، بحيث أصبحت األسهم بأقل من نصف قيمتها مقومة  -

 بالدوالر.

 13035.77% ليبلغ 13.21س ي للبورصة بنحو يئ، وتراجع املؤشر الر 2018فقدت البورصة ألفي نقطة خالل عام  -

 نحو  15019.14نقطة مقابل 
ً
 نقطة. 1983.37نقطة فاقدا

، وبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم 2019مليار جنيه خالل الربع األول من  66.8ربحت البورصة املصرية  -

ري، بارتفاع بلغت جاد بداية العام النعمليار جنيه  749.7مليار جنيه، مقابل  816.5الشركات املقيدة في البورصة 

 %.8.91ته نسب
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، واستقر رأس 2019مليار جنيه خالل جلسات شهر أبريل  7.8صرية، نحو ملاخسر رأس املال السوقي للبورصة  -

 مليار جنيه خالل شهر أبريل املاض ي.  425.1املال السوقي للمؤشر الرئيس ي عند مستوى 

مليار جنيه، ليبلغ الرأسمال السوقي  63.7حوالي  2019تعامالت شهر مايو لبلغت خسائر البورصة املصرية خال-

مليارات جنيه خالل الشهر السابق له بانخفاض بلغت نسبته  808.7مليار جنيه، مقابل 745نحو الشركات ألسهم 

7.9 .% 

لسوق املال وعلى  تعود معظم تلك التراجعات إلى مجموعة من اإلجراءات التي فرضتها الحكومة والهيئة العامة -

 أو شراء  ستثمر عندفع امل بدال عن ضريبة األرباح، والتي تعني ها، فرض ضريبة الدمغةأسر 
ً
كل عملية يقوم بها بيعا

 على عكس ضريبة الربح التي تعني الدفع عند الربح.

 للبورصة املصرية خالل فترة الدراسة، يشير الي كونها بورصة -
ً
مضاربات في  التذبذب الشديد صعودا وهبوطا

 رئيسة في تمويل التوسع االستثماري.وال تقوم بوظيفتها ال، األساس

-  
ً
 نظر عن أسباب التراجع فال يزال األداء الس يء مستمر، وقررت الحكومة الطرح رغم ذلك.وبغض ال عموما

 (؟31يتم التقييم ) كيف-ب

رق التقييم املتعارف لطمة أنها لن تلجأ و كشملت القائمة التي أعدتها الحكومة للبيع شركات رابحة، وأعلنت الح -

% عن سعر السوق، وذلك خروجا على طرق التقييم 10قص  يد أو ينبسعر يز   هم املطروحعليها، بل قررت تسعير الس

( 
ً
 (. 32املتعارف عليها دوليا

 

 يل:( ملزيد من التفاص 31

 1120ـ  1993موجات الخصخصة في مصر  -

   2019-2011وجات الخصخصة في مصر م -

 % من سعر السوق 10تزيد أو تنقص رصة ية بالبو ومشركات حك 5في طرح حصص (  32
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، ويفتح -رابحة ةكإضافة إلى خسائر بيع شر -اعتماد تلك الطريقة في التقييم يقلل من عوائد الدولة من وراء البيع  -

البيع ولم تسترد األسهم سعرها،  صرار علىاذا اإل لعادلة، والتالعب في قيمة السهم، وملالشكوك حول القيمة ا ابب

 وغيرها من التساؤالت.

 يضر البيع باألمن القومي: هل-ج

رباء الجديدة هكشملت قائمة الشركات املعدة للبيع شركات بتروكيماويات وبنوك، ومؤخرا احتمالية بيع شركات 

قومي، وبالطبع تبرير البعض ذلك مقارنة الومعظم تلك الشركات لها ارتباط وثيق باألمن    انشاتها شركة سيمنز،  تيوال

تخصص شركاتها إال بعد وصولها لدرجة متقدمة من  بما يحدث في دول متقدمة، مردود عليه بأن تلك الدول لم

ت أجنبية بحجة األمن ض املشروعات على شركابعتتراجع في إرساء  ل التنمية االقتصادية، بل ال تزال بعض الدو 

 القومي.

السلع والخدمات التي تنتجها تلك الشركات أعتقد أنه جزء هام من األمن القومي،  ت املواطنين منتوفير احتياجا-

ألرقام الواردات،  يث يضمن استمرار وجود تلك السلع والخدمات في أوقات أزمات التوريد في ظل التزايد املستمرح

 ص.خااالحتكار لتلك السلع والخدمات من القطاع ال ا يضمن املنافسة وعدمكم

 بيع تلك الشركات يعني انكشاف املواطن بصورة تامة أمام نظام ليبرالي متوحش، يوفر -
ً
الخدمة فقط ملن عموما

 يستطيع الدفع.

 أين ستذهب حصيلة البيع؟؟ -د

 إلى الحكومة بشأن حصيلة قتصادية الفي لجنة الشئون ا ءكانت مفاجأة عندما وجه أعضا -
ً
بمجلس النواب سؤاال

وجيه تلك املبالغ إلى سداد الديون ت قطاع األعمال في البورصة املصرية، وما إذا كانت سيتم تطروحات شركا

 ركات أو تؤول إلى وزارة املالية.للش 

ل الحصيلة، وكان من غالن تحديد أوجه استأشالغريب أن ذلك يؤكد أنه ليس لدي الحكومة تصور واضح ب -

% من أسهم الشركة 4.5  البحث عن أوجه استغالل حصيلة طرح  ود هذا التصور قبل الطرح وليس عنداملفترض وج

 الشرقية للدخان والتي بيعت بالفعل.
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اهمة في خفض سمقيل على لسان وكيل لجنة الخطة واملوازنة إنه ال يجب أن توجه الحصيلة للخزانة العامة، لل، و 

 توجه؟ت يهها لتطوير الشركات ولكن الخالف ألي الشركاتلك األموال يجب توج ز،العج

مج تطوير الشركات كان مجلس الوزراء قد وافق، في بداية فبراير املاض ي، على قرار بإنشاء صندوق تمويل برنا

املصرفي، وتوفير ز العام لدى الجها لااململوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ لتسوية مديونية شركات قطاع األعم

 يتوجب  التم
ً
ينا طرحه ملن تؤول حصيلة الطروحات؟ وهل لدى كل الشركات علويل للتطوير، مما يجعلنا أمام سؤاال

ولها، مثل شركة سيد لألدوية والتي رفضت لجنة الصناعة بمجلس املعروضة خطط للتطوير سوى بيع بعض أص

 ى اآلن.لحكومة حتا ولم تجب، ة أسيوطظفالنواب بيع أراٍض لها في محا

:-ه
ً
 هل كان طرح الشرقية للدخان عاديا

 لدخان العديد من عالمات االستفهام والتي التزال دون إجابة حتى اآلن، ومنها:الشرقية لأثار طرح 

 28يس مخطرح أم صفقة مباشرة؟  وملاذا تم اإلعالن عنه بعد انتهاء العمل الرسمي في البورصة يوم الهل هو  -

عيد فتح وإغالق االكتتاب وانشرة اكتتاب قبل الطرح بفترة كافية لتوضح م ا تم الطرح دون إصداراذفبراير؟ مل

 ونسب حصص الطرح العام والخاص على عكس ما يحدث في األوضاع الطبيعية؟

لية الطرح، وبعد معأشهر سابقة ل 3أعلنت الحكومة انها ستحدد القيمة العادلة ملتوسط سعر السهم على مدار   -

ى مدار شهر واحد فقط، فإذا ما علر الحكومة القيمة العادلة للسهم ملتوسط السعي الثالثة أشهر حددت مض 

جنيها للسهم الواحد( بينما تم بيعه في  344.99) 2017أخذنا في االعتبار أن سعر سهم الشرقية للدخان في نوفمبر 

نهيار السعر تمت فيها هناك عملية ممنهجة الن تساؤل حول إذا كالاجنيه، لوجب  17بحوالي  2019نهاية فبراير 

 (.33دارية والتي ترتب عليها انخفاض سعر السهم )إل العديد من اإلجراءات ا

 

 ، مرجع سابق. 2019-2011( يراجع في ذلك موجات الخصخصة في مصر  33
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ساعة فقط،  24دية على الصفقة، وقبل إعالن االستحواذ بـ استحوذت شركة العبار اإلماراتية وشركات سعو  -

ثالث سنوات إلى دول الخليج  طن سنويا ملدة 200قع واقيع عقود تصدير بو تأعلنت الشركة الشرقية للدخان عن 

 تم مع املشتري قبل الطرح. 600بقيمة إجمالية 
ً
 مسبقا

ً
 ألف دوالر، مما يؤكد أن ترتيبا

ابقة، إضافة إلى إشارة الخبراء إلى أن ما تم يعد صفقة استحواذ مباشرة وليس طرح كل عالمات االستفهام الس-

م حول لهطرح هو جس نبض الشارع واملراقبين وردود افعان مالبسات حول هذا الم ير إلى أن ما حدثش يعام، قد 

 الطرح، استعدادا ملا هو آت.
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 الفصل الثالث
 2013املصرية بعد عام  ةالسياسة النقدي

 وتنفيذ بوضع ي صر امل املركزي  للبنك ٢٠٠٣لسنة  ٨٨والنقد رقم  املصرفيوالجهاز  املركزي عهد قانون البنك ي

 على  يتقدم الذي  النقدية للسياسة الرئيس ي الهدف هو األسعار استقرار أن على القانون  وينص. النقدية اسةسيال

بتحقيق معدالت منخفضة  –املتوسط فى املدى  – املصري  املركزي  البنك يلتزم عليه وبناءً .  األهداف من غيره

 .االقتصادي والنمو  االستثمارحفيز لتبيئة املناسبة ال خلق وبالتاليللتضخم تساهم فى بناء الثقة 

إحداث تأثير  ُيمارسها املصرف املركزي بقصدالتي  مجموعة من اإلجراءات والتدابير بأنهاالنقدية السياسة وتعرف 

 األداء االقتصادي،في على العرض النقدي القائم سعًيا لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية والتأثير 

للموارد  كاملالستخدام ال او ، املرتفعةنمو المعدالت  مؤشرات كلية رئيسية وهي،ة بعاسة النقدية بأر سيال وتهتم

 .توازن ميزان املدفوعاتو ، الوطنيةالعملة سعر ل يواالستقرار النسب، االقتصادية

هذه  تهدفمة املتقدففي الدول ، دية بين الدول املتقدمة والناميةوتختلف اهتمامات واهداف السياسة النق

كذلك مواجهة و  ،النقدي الداخلي املحافظة على العمالة الكاملة لالقتصاد في إطار من االستقرار يال ةالسياس

وتتبع الدول في هذا املجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق  ،ةالتقلبات االقتصادية املختلف

 وك.بنالنقدي لدى ال اطيحتياملفتوح أو تعديل سعر الفائدة أو تغيير نسبة اال 

تصادية ومن بينها السياسة النقدية، ترتكز في خدمة أما في الدول النامية فإن األهداف الرئيسية لسياساتها االق

نمية وتوفير التمويل الالزم لها، بمعنى أن السياسة النقدية في هذه الدول تتجه في املقام األول نحو تعبئة تأهداف ال

 املتوازنة لالقتصاد الوطني.  ي خدمة التنميةها فضعوو ، ليةرد املاواامل أكبر قدر ممكن من

تخبط في بداية البرنامج والذي نتج كأحد املحاور األساسية لبرنامج الصندوق، ورغم ال سة النقديةبرزت السياوقد 

املركزي اتخذ  بنكال إال أن-مما انعكس على عدم استقرار األسعار في األسواق-عنه ارتفاعات حادة في سعر الدوالر
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صرف، وان كان لها تداعيات أخرى، ومن ساهمت في تحسن األوضاع واستقرار سعر ال  موعة من اإلجراءات التيمج

 لي:بين تلك اإلجراءات ما ي

 ومبادرات البنك المركزي: قرارات -1

 يمكن استعراض أهم قرارات السياسة النقدية وذلك كما ما يلي:

 جنيها 20انهيار قيمة العملة الوطنية وتخطيه حاجز  أدى إلىما م ه،عويم الجنيت 2016مبر قرر املركزي في نوف -

اري، للقضاء على حالة التخبط في األسواق، فاستقر للدوالر الواحد، واضطر املركزي بعدها للتدخل بالتسعير اإلد

 .2019يو جنيه للدوالر الواحد بنهاية ما 16.6سعر الصرف وتراجع بنسب قليلة حتى بلغ 

حداث استقرار في األسعار في ظل ، في محاولة إل 2017جمركي في يناير، في زي آلية الدوالر الاملركاعتمد البنك -

 جنيها. 16.5شهرا عند سعر  13الواردات، وظل سعره ثابتا لنحو االعتماد املتزايد على 

سعر  يتحددرورية، حيث سر الضلع غي، قررت الحكومة تحرير الدوالر الجمركي للس 2018في األول من ديسمبر -

 ك املركزي خالل الشهر السابق، بينماار التي حددها البنية عند متوسط األسعغير الضرور الدوالر الجمركي للسلع 

جنيها، وسيتم النظر في السعر كل شهر  16سيظل سعر الدوالر الجمركي على السلع االستراتيجية والضرورية عند 

(34). 

رفع (، و 35% )14% إلى 10رفع االحتياطي اإللزامي من رز مالمحها ان أبشية، ك انكما سياسةركزي اعتمد البنك امل-

للحفاظ على الودائع بالجنيه من جهة، ومن أخرى خفض الطلب على أسعار الفائدة ألكثر من مرة، في محاولة 

 القروض بصفة عامة.

 لتضخم املتزايدة.الت ايطرة على معدة للس محاولاعتمد االحتياطي بشكل كبير على األموال الساخنة، وذلك في -

 

 ر الجمركي«لدوال »تحرير اـ صناعة املحلية بحماية التهدف مصر تس(  34

 %14إلى  البنك املركزي في مصر يقرر رفع نسبة االحتياطي اإللزامي للبنوك(  35
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األجانب وذلك بالنسبة رين بإنهاء آلية عمل تحويل أموال املستثم 2018ديسمبر  31كما قام البنك املركزي في -

 من خالل 
ً
 وخروجا

ً
الستثمارات األجانب الجديدة فقط، بحيث أصبح يتعين على تلك االستثمارات التعامل دخوال

 (.36اإلنتربنك" )نوك "ن البسوق الصرف بي

تصاد ق املصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها االقهدف هذا القرار إلى تدفق أموال صناديق االستثمار إلى السو -

 بشكل أكبر وأسرع، كما أنهي كل اإلجراءات االحترازية واالستثنائية التي كانت متبعة.

 يلي: كما  كن استعراضهامة يمالها نتج عن تلك القرارات مجموعة من اآلثار االقتصادية

يتجاوز رصيد رحلة املاضية، ألن التي تم تنفيذها خالل املساهمت السياسة النقدية  زيادة االحتياطي النقدي: -أ 

 44.218(، مقارنة بـ 37)2019مليار دوالر مع نهاية شهر مايو  44.274االحتياطي النقدي األجنبي بالبنك املركزي الـ 

دات السلعية أشهر من الوار   8مليون دوالر، بما يغطى نحو  57درها  يادة ق، بز 2019هر أبريل  اية شفي نهمليار دوالر،  

 ار دوالر.ملي 55ملصر التي تتكلف في حدود 

، وحتى شهر 2016والذي شهد ارتفاعات متتالية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر  انخفاض معدل التضخم-ب

، ح، لقرابة عام تقريب2017سبتمبر  
ً
، 2017ل شهر يوليو  % خال34.2، ثم سجل  2017راير  هر فب% في ش31.7غ  يث بلا

 (.38) 2017% خالل الشهر املماثل من عام22.3بل ، مقا2018% في ديسمبر 11.1إلى  فانخفضجع ترابالثم بدأ 

% خالل الشهر املماثل من عام 11.5% مقابل 13.2سجل  2019جل معدل التضخم السنوي لشهر مايو س

 ليو القادم.عار الكهرباء ثم الوقود، بحلول يو رة أخرى في اعقاب رفع أسدته م، ومن املتوقع زيا(39)1820

 

 قرار إنهاء آلية تحويل أموال املستثمرين األجانب(  36

 2019مليار دوالر فى نهاية مايو  44.27صر لـ ي ملي األجنباط: ارتفاع االحتياملركزي  البنك (  37

 شهرا 24ضخم؟ وكيف تحول للتراجع على مدار بعد عامين من "التعويم".. ما الت(  38

 مصرتضخم فى الم مهمة عن معدل أرقا(  39
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د التضخم أكثر من نصف معدله مقارنة باملعدالت التي وصل إليها بعد التعويم، إذا على مدار األشهر -
َ
ق
َ
املاضية، ف

 وهو ما يعده البنك املركزي أحد انجازاته.

سعر  ساهم قرار البنك املركزي املصري، لتحرير: نة(األموال الساخلية )دين املحل الأموا ات فيتدفق االستثمار -ج

، في إنعاش التدفقات 2016ر صرف العملة املحلية، في نوفمب
ً
، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته تقريبا

مليار   23.1بنحو  حيث قدرت    2018رس  ة مااألجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. والتي بلغت ذروتها بنهاي

ستثمارات األجانب في أدوات (، ثم عاودت ا40)2018ر نهاية يونيو مليار دوال  17.5للتراجع، لتسجل دوالر، ثم عادت 

 (.41)2019مليار دوالر ببداية مايو  16.8الدين الحكومية االرتفاع مرة أخرى حتى بلغت 

إليجابي بعيد املدى، مثل مبادرة الشمول ت األثر اة وذاي وصفت باملهمالت دراتتبنى البنك املركزي؛ العديد من املبا

لدخل، ومبادرة تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية التمويل العقاري ملحدودي ومتوسطي ااملالي، و 

 درة دعم نشاط السياحة.الصغر، ومبا

  يلي:اهم مبادرات البنك املركزي، وذلك كما ويمكن استعراض  

 غيرة: وعات الصمبادرة املشر  -أ

بش يء ويمكن استعراض هذه املبادرة -األموالحيث تخصيص  أكبر املبادرات منتعد مبادرة املشروعات الصغيرة 

 من التفصيل كما يلي: 

بإعفاء البنوك من نسبة االحتياطي مقابل ما يتم منحه من قروض  2008أطلق البنك املركزي أولى مبادراته عام  -

رفي لدعم البنوك خصصة باملعهد املصوحدة مترة واملتوسطة، وكذلك تم إنشاء يآت الصغواملنش  للشركاترة مباش

الكوادر البشرية الالزمة إلنشاء إدارات متخصصة في تمويل املشروعات الصغيرة  ي مجال إعداد وتدريبف

 واملتوسطة.

 

 مليارات دوالر خرجت من مصر منذ مايو املاض ي 5هروب "األموال الساخنة" يؤرق حكومة مصر، (  40

 ةريدوات الدين املصاألجانب فى أ مليار دوالر استثمارات 16.8( املالية:  41
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، وتستهدف املبادرة 2015سمبرة في دياملتوسطة و صغير أعلن البنك املركزي عن مبادرته لدعم قطاع املشروعات ال  -

% لتمويل اآلالت واملعدات 7منشآت الصغيرة، و% متناقصة لل5يسر قروض بسعر عائد م مليار جنيه 200ضخ 

% لتمويل رأس املال العامل للمشروعات املتوسطة في 12للمشروعات املتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي، و

 أهم بنود املبادرة ما يلي: من  وكاندة، املتجد والطاقةعي لصناالقطاع الزراعي وا

املتوسطة ومتناهية الصغر تلتزم به كل البنوك وشركة االستعالم لمشروعات الصغيرة و إصدار تعريف موحد ل( 1)

 االئتماني، وهو ما يمكن من التوصل إلى بيانات وإحصاءات دقيقة عن تلك الشريحة من املنشآت.

كن من من العمالء، ما يم تلك الشريحة إدارات متخصصة في تمويل ء وتطويربوضع خطة إلنشا وكالبنإلزام ( 2) 

سنوات  4محفظتها االئتمانية لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر خالل  % من20تخصيص 

 .2020تنتهي في يناير 

اطي التي تبلغ ية االحتبسط نسبيرة من لصغات ا(  السماح للبنوك بخصم كامل القروض املمنوحة للمشروع3)

. باإلضافة إلى السماح للبنوك بالتعامل مع )عائد بسيط متناقص(% 5ر اإلقراض نسبة ى أال يتعدى سع%، عل14

الشركات الصغيرة دون قوائم مالية خالل العام األول من التعامل، زيدت الحقا إلى أول عامين من التعامل، لحين 

 الية.مقوائم  وإصدار وضاعهات أل شركاتوفيق تلك ال

ا تم عمله مع الشركات الصغيرة تم إطالق ت املتوسطة أسوة بممويل وتشجيع الشركا( وفى ضوء ارتفاع تكلفة الت4) 

مليارات جنيه للشركات املتوسطة العاملة في مجاالت الصناعة  5مبادرة إتاحة تمويل متوسط وطويل األجل بمبلغ 

ارات ملي  10إتاحة مبلغ    فة إلى% )عائد بسيط متناقص(، باإلضا7  ر فائدةددة بسعواملتج  يدةالجدوالزراعة والطاقة  

%، مع تعويض البنوك املشاركة للبنك بالفرق بين سعر 12أس املال العامل بسعر فائدة جنيه لتمويل ر 

 % على أن يتحملها البنك املركزي.12وبين  1الكوريدور+

 عارو ف املش زي تعريك املركلبندل ابناء على البنود السابقة ع -
ً
للتعريف  ت الصغيرة، وأوضح ان ذلك استكماال

بشأن منح الشركات واملنشآت   2016، ومبادرة يناير  2015ديسمبر    7صرفي الصادر في  ى مستوى القطاع املاملوحد عل
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ح ضمنت مني تالت فبراير 22%، وكذلك مبادرة 5الصغيرة والصغيرة جًدا تسهيالت ائتمانية بسعر عائد منخفض 

 %. 7جل بسعر عائد  ال متوسطا وطويل األ ناعة والزراعة تمويلي الصشآت املتوسطة التي تعمل في مجانات واملالشرك 

 للتعريف الجديد 
ً
 :(42)طبقا

صبح تعريف املشروعات متناهية الصغر للشركات التي يقّل حجم أعمالها عن مليون جنيه ي -

ركات الحديثة تحت التأسيس، ش جنيه للألف  50عمالها م أغ حجللشركات القائمة فعلًيا، والتي يبل

 أفراد. 10العمالة بها عن ل عدد ويق

مليون جنيه بالنسبة للقائمة فعليا  50الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى  -

ن ييمال  3ماليين جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس، وأقل من  5ألف جنيه إلى  50منها، ومن 

 ناعية.صغير ال للمنشآتجنيه 

مليون جنيه  200ى إل 50يف الجديد من مالها، وفًقا للتعر الشركات املتوسطة؛ يصل حجم أع -

مليون جنيه للمنشآت الصناعية تحت  15ماليين إلى  5بالنسبة إلى الشركات القائمة، ومن 

 .سيسالتأماليين جنيه للمنشآت غير الصناعية تحت  5إلى  3التأسيس، ومن 

أقص ى حجم   لصغر والصغيرة، بحدنشآت متناهية اك بتمويل الشركات واملت للبنو سمحت التعديال  -

ماليين جنيه، وبحد أقص ى عامين من تاريخ املنح، دون الحصول على قوائم  10قل من مبيعات أ

حة مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، وإلتا

تمانية للبنك تتضمن السياسة االئاة أن بيانات وقوائم مالية، مع مراع دا إلعدالتأهيلهكافية  ترةف

بط املناسبة التي تتماش ى مع تمويل هذه النوعية من الشركات، بما يكفل التحقق من سالمة الضوا

 املوقف املالي للعمالء.

 

 

 

 صغيرة واملتوسطةاملركزي" يصدر تعديالت جديدة على تعريف املشروعات ال(  42
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 ر:سطة في مصاملتو و ة ير دور مؤسسات التمويل الدولية في تمويل املشروعات الصغ 

توسطة في مصر من شروعات الصغيرة واملالداعمة لتمويل املمويل الدولية أحد أهم الجهات سات التتعد مؤس

 من 
ً
 كبيرا

ً
خالل توجيه قروض بفوائد مدعومة ملساندة القطاع املصرفي للنمو بهذه الشريحة التي تمثل جزءا

 صرفي املصري:القطاع املصل عليها لتي حاة نداالقتصاد املصري، وفيما يلي أهم بنود املسا

لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في  EBRDدوالر من  مليون  150رض بقيمة حصل البنك األهلي على ق-

، والبنك العربي األفريقي الدولي على 2017مليون دوالر في سبتمبر  75، كما حصل بنك مصر على 2017أغسطس 

 .2017مليون دوالر في يونيو  30

روعات دة اإلعمار لتمويل املش االئتمان األملاني إلعامن بنك  مليون يورو 50قرض بقيمة ألهلي على وقع البنك ا -

 الصغيرة واملتوسطة.

صرح إيفان ساركوس، رئيس االتحاد األوروبي في مصر أن املنح ال تقتصر على االتحاد األوروبي بل تمتد لبعض  -

، بنك االستثمار األوروبيوبي إلعادة اإلعمار والتنمية، و ور مثل األ  ألوروبيةمويل االتت الوكاالت األخرى، مثل وكاال 

 مية.والبنك األملاني للتن

مليون يورو، تشمل منح االتحاد األوروبي  475توقع ساركوس أن يصل إجمالي التمويالت عبر تلك اآللية نحو  -

 وتمويالت املؤسسات األوروبية.

ملصرية مليون دوالر للبنوك ا  600بنك رصد نحو  ة التعمير، إن العادروبي إل ك األو بنامج البرني باملدير اإلقليمصرح  -

 800يتم تقديم خدمات فنية مباشرة لنحو  من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وأضافت أنه  

يتم ت أنه وأوضح ع،القطا هذات ، لتعزيز تمويال مشروع صغير، ويجرى افتتاح فرع للبنك في منطقة قناة السويس
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بالنسبة ملشروعات السيدات بهدف   85تزيد إلى %% من قيمتها و 75ة للمشروعات تصل لنحو  تقديم خدمات مدعم

 .(43)تمكين املرأة اقتصادًيا 

 العرض السابق لبيانات املؤسسات الدولية، يمكن منه مالحظة ما يلي:

 رة.للهجباقية وة استخطباب، كللش اء للمساندة احتو  االتحاد األوروبي نظم برامج -أ

ؤسسات الدولية تحت شعار دعم املشروعات البنوك املحلية استقبلت قروضا ميسرة للغاية من امل -ب

 توسطة.الصغيرة وامل

 مليار جنيه(. 20األرقام السابقة لوكالتين أوروبيتين فقط تخطت املليار دوالر )ما يقارب  -

 تقييم املبادرة: 

 وشرة واعادي للمبنظر ال نما كان اإلطاربي 
ً
يانات وتشير بتطبيق شابه الكثير من القصور، تكامل، إال أن البه مدا

 لبنك املركزي حول تنفيذ هذه املبادرة إلى ما يلي:ا

مليار جنيه في مبادرة املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية  115.2تمويالت البنوك تخطت  -

ألف عميل من  491 د منهاليستفي، 2019س مار تى وح 2015ديسمبر الصغر منذ إطالقها في 

 اهية الصغر.ركات واملنشآت املتوسطة والصغيرة ومتنالش 

% التي حددها املركزي لالئتمان الصغير واملتوسط من 20نجحت بعض البنوك في تخطي نسبة  -

ن  ن أ ا معتدل، في حيإجمالي االئتمان ولكن أغلبها بنوك صغيرة الحجم ومعدالت نمو االئتمان به

تحد واضح  ت نمو كبيرة ملحافظها االئتمانية أمامالتي تشهد معدال  عامةاصة الكبرى خاللبنوك ا

 للتوافق مع تعليمات املركزي. SME’Sوهو مضاعفة تمويالت 

 

 

 

 2019براير ملزيد من التفاصيل: املعهد املصري للدراسات، املشهد االقتصادي، ف(  43
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 يمكن القول 
ً
 :وعمليا

 صحيحة أن تحقق املبادرة هي األكبر من نوعها في التاريخ املصرفي، وكان جديرا بها لو نفذت بصورة -

في تاريخ ها )أعتقد أنها من أكبر عمليات النهب لكن تم نهب أموالصري، و د املقتصاة لالنوعي ةقلن

للشركات الكبرى التي أنشأت مصر الحديث بعد الخصخصة في عهد مبارك(، والتي وجهت في الغالب  

 شركات صغيرة وحصلت من خاللها على التمويل امليسر.

عضها ى من البنوك ضد بق شكاو ن طريمر عح األ افتضاو ، ابإلى مجلس النو  بعد أن وصلت األزمة -

ع البنك املركزي املص
َّ
بنكا في السوق املحلية،  18عقوبات مالية على  2019ري في أبريل البعض، وق

روضا وتمويالت لعمالء غير مستحقين، ضمن مبادرة املشروعات الصغيرة واملتوسطة ملنحها ق

املركزي دون   إيداعها في البنكه يتم  ن جنيمليو   500  ة إلىيالملتصل العقوبات ا% متناقصة،  5بفائدة  

 .(44) عائد ملدة تصل إلى عامين

 والسؤال املهم هل ساهم البنك املركزي أو على األقل تساهل في نهب أموال املبادرة؟

 اإلجابة على هذا التساؤل تحتاج إلى إبراز مجموعة من النقاط وهي:

رة، إضافة إلى عقبات ض املبادعلى قرو  صول دة في الحملعتاات بااملشروعات الصغيرة العقواجهت  -

 قبات فيما يلي:جديدة ويمكن بيان تلك الع

اإلجراءات القانونية لحصول الشباب على تراخيص إقامة مشروعاتهم، وهو ما حول تلك األموال  -

 تي يملكها رجال أعمال.من تمويل الشباب إلى تمويل املؤسسات القائمة بالفعل وال

 كبذوي الثقة فقط، وهم املستثمرون ء حة للعمالتراض مفتو االق ةليعم -
ً

يرة الذين يملكون أصوال

طرة تصل قيمتها إلى عشرات أضعاف مبلغ القرض، أما الشباب فتعتبرهم البنوك من ذوي املخا

 

 الصغيرة" بنكا بسبب قروض "املشروعات 18املركزي" يعاقب (  44
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أصول ثابتة تغطي قيمة العالية لعدم وجود سابق تعامل بنكي معهم أو امتالكهم أرصدة بنكية أو 

 د.عثر السداحال ت رضلقا

ن، ويحقق أرباحا أيضا، وال يكون املشروع موجودا بالفعل، ومر عليه وقت معيشترط أن البنوك ت -

سع فقط، وهذا التصرف قوض الهدف األساس ي من املبادرة يحتاج هذا املشروع للتمويل إال للتو 

 تمويل املوجود بالفعل.وهو خلق جيال جديدا من املستثمرين وليس 

بالغ فيها، وهي السبب روعات الصغيرة مجحفة جدا وملخاصة باملش بنك املركزي الات فاتعري -

مليون  2قي في فشل التجربة، فمن أهم شروط البنك أن تصل حجم مبيعات املشروع إلى الحقي

 يه سنويا وهو أمر غاية في الصعوبة.جن

 لبنكأن اد ترجح من الشواهعديد لا أنم تصدر حكما حتى اآلن، إال بالرغم من أن تحقيقات مجلس النواب ل -

 ملاذا لم يضع اهمة )ال يشترط التعمد( في نهب تلك األموالاملركزي كان له دور كبير في إفشال املبادرة واملس 
ً
، فمثال

عامين كاملين  شروطا موحدة لالقتراض تعمم على البنوك، وملاذا لم تحدث عملية مراقبة دورية للبنوك وانتظر

وملاذا أعاد تعريف املشروعات الصغيرة بعد عام من  وبة،ع عق، ثم وقلغ املخصصاملب معظم ونصف حتى صرف

مليون  50وع الصغير حتى وضع حدا أقص ى له تعريف سابق، وملاذا وسع التعريف الجديد من حجم أعمال املشر 

 جنيه.

زي ك املركدة، والبنت جدياوعشر ادر فورا إلى الذهن إنشاء معندما يذكر مصطلح مبادرة املشروعات الصغيرة يتب  -

 ريفه الجديد هو الذي تحدث عن توسعة مشروعات قائمة.ي تعف

 من التحديات أمام التوسع في تمويل قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة -
ً
معظمها من -واجهت البنوك عددا

 وكان أبرزها: -اختالق املركزي 

 القطاع ة وطبيعة توسطملواة لى مبادرة املشروعات الصغير التغيرات املتكررة ع -
ُ
ملخاطر السوق بما قد  عرضةامل

 اطر في ظل تطبيق املعيار املحاسبي الدولي التاسع. يكلف البنوك تكلفة أعلى للمخ

- .
ً
 وقف تمويالت القطاع التجاري ضمن املبادرة مؤخرا
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 البنك املركزي للتمويل العقاري  مبادرة-ب

ا باألساس تنشيط القطاع العقاري ستهد، م2014اير ري في فبر العقا يلمو املركزي املصري مبادرة للت أطلق البنك
ً
ف

 ساعدة محدودي ومتوسطي الدخل على إمكانية تملك وحدات سكنية.في مصر، بجانب م

حدد املركزي مليار جنيه، بأسعار عائد منخفضة، حيث    20أتاح البنك من خالل املبادرة تمويال طويل األجل قدره   

 ة.ملتوسطي الدخل، وذلك طبًقا للمذكرة األولى للمبادر % 8وخل، ودي الد% ملحد7ة بنسب يائنهسعر اإلقراض ال

 20مليار جنيه كمرحلة أولى، على أن يقوم املستفيد بالسداد على شرائح ملدة حدها األقص ى  10خصص املركزي 

 انب أالألسرة، بجالف لآ  10وآالف جنيه للفرد    8ي الدخل  سنة، كما ذكر أن الحد األقص ى للدخل الشهري ملتوسط

 % منها كحد أقص ى.85نك أو شركة التمويل ألف جنيه، ُيمول الب 300مة الوحدة محل التمويل عن د قيتزي

، حيث كان من املنتظر منها أن تعمل -مع التأكيد على ضعف التمويل املرصود-يمكن القول إن فكرة املبادرة جيدة 

 اط التالية:رصدها في النق رة، يمكنباداملية في لجوهر اب يو لكن هناك بعض العيط السوق، على تنش 

ألف جنيه(، بجانب انخفاض قيمة الحد  300تمويلها )الوحدة التي تتيح املبادرة انخفاض الحد األقص ى لسعر -1

أقص ى لالستفادة من املبادرة. األقص ى للدخل الشهري ملحدودي ومتوسطي الدخل الذي وضعه البنك املركزي كحد  

جودة الدراسات ، وهذا يدل على عدم  2014الحدود ثالث مرات خالل العام    ذهلتعديل ه  ك املركزي البن  رضطا  وقد

 املسبقة للمشروع.

 مليار جنيه(. 20املبلغ املرصود للمبادرة قليل جدا )-2

ة ند مصر، حيث كان ينبغي على صائغي أجوجود الكثير من املشاكل الهيكلية في سوق التمويل العقاري في -3

بادرة بمثابة وضع العربة أمام ل تلك املشاكل قبل البدء في املبادرة؛ حتى ال تكون املحى العمل عل ات العامةلسياسا

 الحصان. 

يمكن تلخيص بعض املشاكل التي يعاني منها قطاع العقارات في مصر وسوق التمويل العقاري من خالل النقاط 

 التالية:
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روط واملتطلبات الواجب لش ط واضحة لوجود شرو  عدم-تاحدلو ارتفاع أسعار ا-تسجيل العقارات  -

 ادة التمويل العقاري.توافرها في شركات التمويل أو إع

عدم -عدم وجود معايير مصرية للتقييم العقاري -عدم وجود جهة مستقلة العتماد املقّيمين العقاريين -

 وجود محاكم مستقلة لقضايا الرهن.

لواجب العمل على حل تلك املشاكل قبل إطالق ا  يث كان منمدروسة، حغير    تانك   من كل ما سبق يتبين أن املبادرة

 ذلك جاءت نتائجها ضعيفة.املبادرة، ل

فيما يخص النتائج، حرص البنك املركزي على اإلعالن عن أرقام مبالغ فيها لعدد املستفيدين من املبادرة، حيث 

ي عدد املستفيدين وصل لماكان أن إجزارة اإلسري بو اعقالاإلسكان االجتماعي ودعم التمويل  أعلنت رئيسة صندوق  

ني أن كل عميل حصل مليار جنيه، هذا يع 20الحد األقص ى لتمويل املبادرة   ألف عميل، وبالقسمة على 230إلى 

رفع الحد األقص ى ألسعار  ألف جنيه فقط، لو كان ذلك حدث بالفعل فما الذي اضطر البنك املركزي إلى 87على 

ألف  500لى ألف جنيه، قبل أن يعود مرة أخرى ويقرر زيادته إ 400ى لإ ألف جنيه 300يل من التمو  حلم الوحدات

 جنيه.

بجانب ذلك، تزامن إعالن البنك املركزي عن وقفه تمويل املبادرة الكثير من االرتباك، مما أدى إلى إلغاء استفادة 

 للمواطنين.  كلمن املشا في الكثيرتسبب  مام ل الدراسة وقت اإلعالن عن الوقف،الكثير من الطلبات مح

شيط القطاع، وال ائج حقيقة ملموسة للمبادرة، فلم تستطع تناالستعراض السابق يظهر بوضوح عدم وجود نت

االستفادة والبناء على الخبرات توفير السكن ملواطني الطبقتين الفقيرة واملتوسطة، ولم تتكرر مرة أخرى لتعظيم 

 املتراكمة.

   ك المركزي:ألداء البن عام  م ي ي قت -2

ا ما ( وكما أبرزه2018جع في األرباح بنهاية العام املاض ي )عانى البنك املركزي والبنوك الحكومية من خسائر أو ترا

 يلي:
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 (:45مليار جنيه ) 33"البنك املركزي" يخسر -أ

ار ملي 33.347 (، ليحقق2018- 2017)نك املركزي تحّوله للخسائر، خالل العام املالي كشفت القوائم املالية للب  

ي املنقض ي، وذلك على مليار جنيه عن العام املال  12.666قيمة  بنهاية يونيو املاض ي، مقابل صافي ربح بجنيه خسارة،  

ة واملتوسطة، بجانب جهود خلفية تحّمله فروق دعم الفائدة ملبادرتي التمويل العقاري واملشروعات الصغير 

 .السوق  منة امتصاص السيولة الفائض

 (46خالل العام املالي املاض ي )رباح بنك مصر تراجعا في أ%  50-ب

مقابل  2018مليار جنيه في يونيو  4.1% خالل العام املالي املاض ي ليسجل 50ك مصر بنحو ي أرباح بنتراجع صاف-

ي ي األقل فاض ي هاملي اح البنك بعد الضرائب املسجلة خالل العام املال، وتعد أرب2017مليار جنيه في يونيو  8.2

 ربع املاضية. األ سنواته 

%، عقب 17% و20ات عائد مرتفع بلغ  البنك أوعية ادخارية بالعملة املحلية ذأرجع البنك تراجع األرباح إلى إصدار    -

، وذلك للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات املواطنين وللحد من 2016تحرير سعر الصرف في خريف 

 لفة األموال. تكرتفاع في أدى إلى امما  ،يةخماآلثار التض

  2017/2018ي مليار جنيه بنهاية العام املال 10.1ة البنك األهلي املصري يحقق أرباحا بقيم-ج

مليار جنيه  13.4مقابل  2018/ 2017مليار جنيه بنهاية العام املالي  10.1حقق البنك األهلي املصري أرباحا بقيمة  -

 (.47)2017/  2016بق السا معاالصافي ربح البنك في 

زامنا مع قرار ادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك تاجع ربحية البنك إلى ارتفاع تكلفة الشهأرجع مسئولون تر  -

مليار جنيه، وذلك  400%، والتي جذبت حوالي 20ملدة عام ونصف بعائد  2016نوفمبر  3تحرير سعر الصرف في 

 تفاع تكلفة اإلقراض.األكبر نتيجة ار ي نك الحكوميف في البالتوظ  تدال في الوقت الذي تراجعت فيه مع

 

 مليار جنيه خسائر »املركزي« العام املاض ي 33(  45

 اجعا فى أرباح بنك مصر خالل العام املالي املاض ي% تر 50( 46

 ائبمليار جنيه صافي أرباح بعد الضر  10.1. البنك األهلي املصري يحقق 2018/2017الل العام املالي خ(  47
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 (48سبوقة )قق أرباحا غير مبنك القاهرة يح -د

نتائج غير مسبوقة، معلنة عن تحقيق طفرة في معدالت النمو لجميع  2018ققت أرباح بنك القاهرة، خالل عام ح

ر جنيه مليا  3.9ئب إلى  رال خصم الضألرباح قبفاع اتار ل  قطاعات العمل املصرفي بالبنك، حيث أظهرت نتائج األعما

مليار  2.5ي األرباح بعد الضرائب لتسجل ، كما ارتفع صاف2017نفس الفترة من عام مليار جنيه خالل  2.3مقارنة بـ 

 %. 200بمعدل نمو يزيد عن  2017مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  800جنيه مقارنة بـ 

 تعليق عام:

ي حوالي يار دوالر، بينما مديونية البنك املركز مل 44كزي حوالي البنك املر  اطي األجنبي فييحتال لغ اب -

مليار دوالر  16يبلغ حوالي  أجنبيصافي ما لدي البنك املركزي من احتياطي  إذامليار دوالر، 28

 
ً
 .(49) تقريبا

 تيجة تدخل انت نك ، وكبصفة عامة يمكن القول إن الخسائر أو تراجع األرباح التي حققتها البن -

لس إدارة املركزي على أعمال السياسة النقدية، وذلك يعكس عدم قدرة مجياس ي في لس القرار ا

 قاللية التي منحها له القانون والدستور، ومدي انصياعهم للسلطة.االحتفاظ بمكتسبات االست

 ائع البنكطت ودخت ل،أرباح البنوك الكبرى هزيلة للغاية مقارنة بحجم الودائع، فعلي سبيل املثا -

 ائعه. % فقط نسبة إلى حجم ود1(، أي أن أرباحه 50نيه )ريليون جلتاألهلي ا

%، وتحقيق باقي البنوك 200تحقيق البنك املجهز للطرح الحكومي في البورصة )القاهرة( لطفرة نمو تزيد عن  -

 في األرباح أمر يثير عالمات االستفهام.
ً
 تراجعا

 الدوالر، وهو ما أشار إليه صندوق النقد في ارتفاع سعرل للحد من خعلى التدلبنوك ر اأجبالبنك املركزي كذلك  -

 تقرير املراجعة الرابعة للبرنامج االقتصادي. 

 

 هرة يحقق أرباح غير مسبوقةبنك القا(  48

   .2019،  يوليو  268ائية الشهرية، العدد( البنك املركزي املصري: النشرة اإلحص49

 البنك األهلي يكشف عن تخطي ودائع عمالئه التريليون جنيه(  50
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(، إلى أنَّ البنوك الحكومية تدخلت العام املاض ي للحد من ارتفاع سعر الدوالر أثناء 51حيث أشار صندوق النقد ) -

، وتم امتصاص جزء كبير من تخارج ات الناشئةي االقتصادفق الدين ن أسواب مجانة خروج املستثمرين األ موج

نتربنك الجزء اآلخر، لكنَّ ة تحويل األموال، في حين تحمل اال األجانب من محافظ األوراق املالية عبر آلياستثمارات 

الف خجعلها ت دى إلىا أو مة للعملة األجنبية، وهأثر ذلك على سعر الصرف تم احتواؤه من خالل بيع بنوك حكومي

 جنبية.املنظمة لعجز صافي مركز األصول بالعمالت األ اإللزامية النسب 

كل ما سبق أدى إلى لجوء البنوك لالقتراض األجنبي، أو للتفكير في إصدار سندات دوالريه أو باليورو، ومما يؤكد  -

تالي لضخم واملتاالقتراض حجم ا ضحهيو  صرفات املركزي، وهو ماأن البنوك الكبرى املصرية في ورطة بسبب ت

 لذي يمكن توضيحه كما يلي:ين األكبر في مصر خالل العامين املاضيين واللبنك

مليون يورو، ما  375، القتراض 2018وقع البنك األهلي املصري اتفاقا مع بنك االستثمار األوروبي، نهاية يوليو  -

مليون  006اقترض األهلي  8201يه ي يول(، وف52) توسطةواملرة تمويل املشروعات الصغيمليون دوالر ل 438يعادل 

عقد قرض من بنك التنمية الصيني  2018(، كما وقع البنك في سبتمبر 53وعاملية) دوالر من تحالف بنوك خليجية

أعلن البنك  2017بريل (، وفي أ54مليون دوالر أمريكي، بهدف تمويل رأس املال العامل لعمالء البنك ) 600بمبلغ 

املصري، لدعم جهود  مليون دوالر للبنك األهلي 300 بقيمة قيمة قدم تمويال لتصدير أنهاستيراد و قي لال فرياإل 

 (. 55التصنيع في مصر)

كان البنك قد أعلن أكثر من مرة عن عزمه طرح سندات دوالريه ولم يتم التنفيذ حتى اآلن، أعتقد بسبب نجاحه  -

 ة.افس قروض بأسعار فائدة من في الحصول على

 

 وك الحكومية تدخلت ملنع ارتفاع سعر الدوالر العام املاض يالبن(  51

  مليار دوالر من الخارجالبنك األهلي يقترض (  52

 مليون دوالر 600منح »األهلي املصري« ية يية وعامليجتحالف بنوك خل(  53

 مية الصينيمليون دوالر من بنك التن 600ك األهلي يقترض البن(  54

 ليون دوالر من اإلفريقيم 300البنك األهلي املصري يقترض (  55
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(، سبقه قرض 56األوروبي )من بنك االستثمار  2017مبر مليون دوالر في ديس  500رض صر، فقد اقتأما عن بنك م -

مليون دوالر من اإلفريقي للتصدير  200(. واقترض 57)2016مليون دوالر من مصرف التنمية الصيني في نهاية  100

 2018(. وأعلن في مايو  59)األوروبي    راالستثمارو من  يو   يون مل  250اقترض    2017مبر  (. وفي ديس 58)2017وبنهاية يناير  

 (.60ر )مليون دوال  500وب األمريكي لترتيب قرض مشترك بقيمة أن بنك مصر، عين بنك سيتي جر 

قدرة( البنوك هي القلب النابض لالقتصاد، وقصورها في توصيل األموال )بسبب تدخالت املركزي أو فسادا أو عدم    -

 ألط 
ً
 منشطات سرعان ما سيزول أثرها ويبقي الداء.إن هي إال الخارجية  ض، والقرو تصاديةاق رافسيسبب بترا

 البنوك ال تزال قادرة على املواجهة والتعايش رغم تكبيلها بالقروض، وبعد أن نشهد بيع بنك القاهرة، أعتقد   -
ً
أخيرا

ه منه أو بيع صة كبيرةبيع ح كون د يه في البنك األهلي، وقأن شيئا كبيرا سيحدث لبنك مصر، قد يكون اندماج

 بالكامل.

 :(61) الفساد داخل الجهاز المصرفي -3

مجلس إدارة  األولى، فضحات سيادية بمصادرة عدد جريدة األهالي اليسارية والتي تصدرت صفحتها دخل جهآثار ت

في يزالون  ذين الال يينشركة خاصة ترأسها زوجة املحافظ الوزيرة السابقة، واملكون من عدد كبار من كبير املصرف

على إحدى الشركات الخاصة،   مليون دوالر  450تحقاق قرض بقيمة  الرسمية، وتدخلهم بتأجيل موعد اسهم  مواقع

، ليس فقط بسبب مصادرة أعداد الجر 
ً
 كبيرا

ً
يدة، وإنما أيضا على تضارب املصالح بين تولي كبار املصرفيين جدال

م سونها، وكذلك عن صمت النائب العاتراك التي يمع البنو أعمال  بل  مقامناصب في شركات تعمل وتتقاض ى عموالت  

 .(*)هذه السطور على ذلك حتى كتابة 

 

 مليون دوالر من االستثمار األوروبي 500بنك مصر يقترض (  56

 ن مصرف التنمية الصينيمليون دوالر م 100بنك مصر يقترض (  57

 ر من اإلفريقي للتصديرمليون دوال  200بنك مصر يقترض (  58

 يورو من "االستثمار األوروبي"مليون  250"بنك مصر" يقترض (  59

 مليون دوالر قرضا لبنك مصر 500سيتى جروب يرتب (  60

 ة املحافظلوزيرة زوجة لفضيحة االتهامات املوجه (  61

يسيين التنفيذية، تحقيقات القضاء هي السبيل الوحيد لالتهام، وان التقارير والتحليالت االقتصادية ليس محلها ادعاءات الصحف، ولكن مواقع املتهمين الرئ بان ن الكانبؤمي  *

 ما دفعه لكتابة هذه السطور.وهو املصري، د على كل االقتصا ملصرفي بلاع ادد الجريدة، وصمت املحافظ والنائب العام، وتأثير كل ذلك على القطومصادرة ع
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 الفصل الرابع
 2013بعد  العالقات االقتصادية الخارجية

 اترك ملحأحد العالم إلى أن أضحت تحتل العالقات االقتصادية الدولية أهمية بالغة على صعيد كافة دول ا

 االقتصاديةوى التنمية ستم وتقوم تلك العالقات بدور كبير في تحديدل، دو لحياة داخل الحي امنا كلل يةاألساس

 .والثقافية بل والسياسية جتماعيةالتي ال يخفى أثرها البارز على جميع األصعدة اال 

تلف مخ  تم بينالتي تنشطة املختلفة  العالقات االقتصادية الدولية هي دراسة للعالقات والتفاعالت واملعامالت واألو 

نظمات االقتصادية الدولية، ومؤتمر األمم النشاط، واملركات دولية والتجمعات االقتصادية، وكذلك الشل الدو 

 ولجنة العشرين، ومنظمة التجارة العاملية.املتحدة للتجارة والتنمية، 

كن ميو لدولية.  ة الثقافيسية واقتصادية والسياأن تحيا دولة من الدول بمنأى عن التفاعالت االأضحي من الصعب  

 بعناصرها املختلفة تتأثر    القوميالتأكيد على أن منظومة االقتصاد  
ً
 وهيكليا

ً
تطرأ على   التيبالتطورات والتغيرات    كليا

قد يصبح في بعض  الوطنياالقتصاد مما جعل بعض االقتصاديين يشيرون الي أن ، الدولي االقتصادي النظام 

 ملية.لعاادية ااالقتصدالة للتغيرات  األحيان

أو  خدميأو  سلعيى العالم. فقد يأخذ ذلك شكل تبادل تجار  االعتماد املتبادل بين اقتصاديات دول  صور دد عتتو 

انتقال التكنولوجيا على املستوى  وأكالهجرة الخارجية للعمال أو حركة رؤوس األموال ، انتقال لعناصر اإلنتاج

بمعزل يمكن وضعها وتنفيذها    الكلية الالوطنية  دية  صاالسياسات االقت  أن  علىد  التأكيلى  عونا إذلك يدوكل  .  الدولي

 قتصادية الدولية.عن املعطيات اال

إلى انحسار دور منظومة   ،والهرولة إلى تكوين تكتالت اقتصادية إقليمية وقاريةظاهرة العوملة  كما جاء تمدد واتساع  

وانعدام االقتصاد الوطني    ةدوديمحو   في حال ضعف  خاصةني،  كو الاالقتصاد  ومة  منظ  دمدتأمام    القومياالقتصاد  

 والتبعية.الهامشية تأثير، فيبقي في فلك قدرته على ال
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كال من ميزان املدفوعات، تتضمن االقتصادية الخارجية  ومن االستعراض السابق، يمكن القول أن العالقات 

 ة:لسياق على النقاط التاليا ز في هذاركيتم التة، وسيوالقروض الخارجيبمكوناته املختلفة، واالستثمار األجنبي، 

: تطور أوضا
ً
 مصر:ي في ع امليزان التجار أوال

أكبر   من  الصادرات فاذا كانت قيمةبقية العالم، الدولة و املقيمين في ل امليزان التجاري تدفقات السلع بين يسج

 حيح.فذلك يعين فائض في امليزان والعكس صالواردات 

 الل فترة الدراسة كما يليخ لتجاري املصري ان اامليز  ويمكن تتبع

 ات:واردوال   الصادراتتطور  -1

الصادرات والحد من الواردات أحد األركان األساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ومع بلوغ البرنامج مثلت زيادة 

 ين شكلالبيانات  ضحهما تو  ، وذلكى تنفيذه تقريبامرحلته النهائية، تشير البيانات إلى استمرار األوضاع السابقة عل

وحتي 2104في مصر منذ عام وعجز امليزان التجاري ت لوارداة الصادرات واإلى تطور حرك انشير ( واللذان ي9) (،8)

2018 . 

 20.4، و2017مليار دوالر خالل    22.6مليار دوالر، مقابل    24.8نحو    2018بلغ حجم الصادرات املصرية خالل عام    -

 .2017% مقارنة بعام 11.6نسبتها نحو  غتزيادة بللة ، مسج2016ام مليار دوالر ع

 10بزيادة حوالي   2017مليار دوالر عام    59.1، في مقابل  2018مليار دوالر بنهاية عام    69.9دات املصرية  الوار   بلغت  -

 مليار دوالر.
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 (8الشكل رقم )
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 وتوضح البيانات السابقة ما يلي: 

، حيث أصبحت قيمة 2016رة كبيرة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر  طفصرية  ات املالصادر تحقق    كان من املنتظر أن-

 الصادرات املصرية مقومة بالدوالر منافسة للغاية، ولكن هذا لم يتحقق وجاءت الزيادات متواضعة.

 أهمها ألسبابلم يتحقق حتى اآلن، تحقيق طفرة في الصادرات املصرية يتطلب تحقيق طفرة في اإلنتاج، وهذا -

الجهات السيادية في املناخ خل هما له عالقة بتدمار املحلي، وكال ر األجنبي، وضعف االستثثمملستعزوف ا

 االستثماري، ومزاحمة الجيش للقطاع الخاص.

املة، وإهمال عدم االهتمام باملصانع املتعثرة، وفشل املبادرات الصناعية الجديدة، وعدم وجود خطة صناعية ش  -

سة لضعف ألسباب الرئيشكلون اهمال البحث العلمي والتعليم والتدريب، يوإيا، تكنولوجنشر الونقل و إنتاج 

 اإلنتاج.

وفق بيانات البنك املركزي املصري، فإن هيكل مدفوعات الواردات السلعية غير النفطية، يكشف مدى ضعف  -

%، بعد السلع 27.5بة عات بنس املدفو ب هذه كية ثاني أعلى مراتأداء اإلنتاج املصري، حيث تمثل السلع االستهال

ستثمارية )العدد واآلالت ووسائل النقل وقطع % من هذه املدفوعات بينما السلع اال 34.3الوسيطة التي تمثل نسبة  

 (.62% )13.5%، واملواد الخام 19.2الغيار( 

 .لصحةمضرة بامواد  توائهاالسلع الزراعية الح منع الكثير من السلع املصرية من دخول بعض األسواق، خاصة -

نب املوردين في كثير من عنى عدم وجود التزام بالتعاقدات من جاعدم وجود استدامة للصادرات املصرية، بم-

 األحيان، ما يؤدي إلى خسارة بعض األسواق وأيضا عدم االهتمام بالجودة.
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 الفجوة بين الصادرات والواردات:

مثل الفجوة -
ُ
ك ر أن هناة من املشكالت املزمنة، وال يظهدصر السلعية، واحم اتووارددرات الكبيرة بين صات

يتبين أن  2018الفجوة، ولو في األجل املتوسط، وحسب أرقام ميزان املدفوعات للعام سياسات جديدة لسد هذه 

 .(63) 2017في  37مليار دوالر في مقابل  45العجز التجاري بحدود 

 عن -
ً

لصادرات ي الصادرات السلعية. وال تمثل ال% من إجما33.7و نحل ة تمثلنفطيأن الصادرات ا هذا فضال

اف إليرادات الدولة املصرية، ولكنها تتضمن حصة الشريك األجنبي، والتي تصل إلى حوالي السلعية النفطية إيراد ص

 (.64% من الصادرات النفطية املصرية )40

الخطأ عبر توجه   ، يتم بطريقةية املحدودد املالاملوار   بمصر، نجد أن توظيف  وفي ضوء تصرفات اإلدارة االقتصادية

ناحية، وغير إنتاجية من ناحية أخرى، مما يعني أن مصر سوف تستمر في  ملشروعات غير ضرورية من هذه املوارد

لوجيا، ومن هنا سوف التبعية للخارج في استيراد الغذاء والعدد واآلالت ووسائل املواصالت، وكذلك استيراد التكنو 

 (.65صر على مدار األجلين القصير واملتوسط )جية ملإلنتالفجوة اتتعمق ا

 ألجنبي: ا الستثمار  -2

تعد االستثمارات األجنبية املباشرة في مصر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبالد، وقد شكل جذب املزيد من 

 ولي. نامج صندوق النقد الداالستثمارات األجنبية الركن الثاني األهم لبر 

 لنقاط التالية:وهيكله، من خالل ا ألجنبي في مصرر اثماراض االستاستع ويمكن

 الدولة لجذب االستثمارات األجنبية: اهم جهود -أ

ذلت الحكومة املصرية العديد من الجهود لتهيئة مناخ االستثمار خالل العامين املاضين، وذلك ضمن إجراءات ب

جع والترا  2016ير سعر الصرف في نوفمبر  تحر ها  د، وأبرز ق النقفاق مع صندو الذي تنفذه باالت  اإلصالح االقتصادي 

 

 لبيانات الشكل السابق 63
ً
 ( طبقا

 صر ـ تراجع ال تعافيالوضع االقتصادي في م(  64

 ر ـ تراجع ال تعافيعبد الحفاظ الصاوي: الوضع االقتصادي في مص 65
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ي كان من املفترض أن يساهم في جذب االستثمار، إلى جانب القضاء على مشكلة نقص العمالت الحاد في الجنيه والذ

 األجنبية.

ية، ى التراخيص الصناعكما أصدرت مصر قانونا جديدا لالستثمار، وآخر لتسهيل الحصول عل -

دمة املستثمرين، من أجل ما طورت الحكومة مراكز خالشركات، ك نون قا س، وعدلتلإلفال وثالثا 

 جذب االستثمارات األجنبية واملحلية، وأصدرت خريطة بالفرص االستثمارية في مصر.

 2018العالم    ونفذت وزارة االستثمار حملة للترويج للخريطة االستثمارية في مصر خالل بطولة كأس -

 رى.يد من الحمالت الترويجية األخلعدى اإضافة إلوسيا، أقيمت في ر  التي

 إنشاء  ري يج -
ً
آالف فدان، وتتميز  4ة استثمارية الجاري بإجمالي مساحة تتجاوز منطق 12حاليا

 بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها.

 تطور االستثمار األجنبي وهيكله:  -ب

الـخمس املباشرة في مصر خالل  بيةجنرات األ االستثمااين حجم تب كزي البنك املر  وضح بياناتت -

مليار  6.3لتصل إلى  2015/ 2014لهبوط، حيث ارتفعت في عام اضية، ما بين الصعود واسنوات امل

، لتواصل الصعود في  2014/ 2013مليار دوالر خالل العام السابق عليه  4.1دوالر في مقابل نحو 

، 2017/ 2016الر خالل العام املالي دو   يارمل 7.9، ثم  الرمليار دو  6.4مسجلة نحو    2016/ 2015عام  

 (.66)2018/ 2017خالل العام املالي ال ماض يمليار دوالر  7.7فض إلى لتنخ
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 بيانات البنك املركزي املصري.من عمل الباحث اعتمادا علي املصدر: 

البترول  طاعستثمار في قجنبية، أن اال توضح بيانات املركزي حول هيكل االستثمارات األ  345 -

%، ثم 10.2ثم القطاع الصناعي بنسبة %، 11.8%، وقطاع الخدمات بنسبة 66.3على ذ تحو يس 

 (.67% )0.1%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 4.3اإلنشاءات بنسبة  قطاع

ابل لعام املاض ي مقمليار دوالر خالل ا  4.5طاع البترول ارتفع إلى  صافي االستثمار األجنبي املباشر في ق -

مليار  3.2تراجعت إلى نحو  و ما يعني أن االستثمارات غير البتروليةوه، 2017-2016في ات مليار  4

 (.68مليار دوالر في العام السابق عليه ) 3.9املاض ي مقابل نحو دوالر العام 

 

 . 64(، ص 2018/ 2017مارس  –املجلد الثامن والخمسون، العدد الثالث )يوليو  دية،االقتصا لةزي املصري، املج( البنك املرك 67

 ( نفس املرجع السابق. 68
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 سنوات: 5ستوى في هبوط االستثمار غير النفطي ألدنى م -ج

إلى   2019ثة األولى من  لثالر اشهصر في األ فطي ملصاد غير النشر في االقتبط االستثمار األجنبي املباه -

بع األول، انخفاضا من مليون دوالر في الر   400سنوات على األقل، حيث بلغ حوالي    5أدنى مستوى في  

 .2018الر في الربع األول من مليون دو  720، و2018مليون دوالر في الربع األخير من  950

ات القليلة الغاز في السنو ط و لنفي قطاع اجنبي فار األ ستثمفي تعزيز اال حققت بعض النجاح  -

ليار م 1.4، حيث بلغ في قطاع الطاقة ارتفع إلى  2015بعد اكتشاف حقل ظهر في  املاضية، خصوصا  

 .2018الفترة نفسها من مليار دوالر في  1.3، مقارنة مع 2019دوالر في الربع األول من 

 يمكن القول إن  -
ً
مما يضيع على مصر والغاز، فط النتأتي في قطاع  االستثماراتغالبية هذه وعموما

يجابي، أن من خالل هذه االستثمارات، كم أنه يؤخذ على هذا الهيكل غير اإل  فرص دعم التنمية

ما ينفق من استثمارات،  قطاع البترول قطاع كثيف رأس املال، وال يوفر فرص عمل تتناسب مع

مصر لم تستفد من تلك ن ث أثاللية، واألمر الاألجنبي عا فادة الشريكوالجانب الثاني أن است

ذا القطاع، أو محاولة إنتاج متطلبات ار العقود املاضية في توطين تكنولوجيا هاالستثمارات على مد

وارد وكوادر بشرية قادرة على انجاز االستثمار به من الناحية التكنولوجية، وإن كانت مصر تمتلك م

البترول بدول الخليج وغيرها من شركات ع  قطا في  كبير للمصريين  التواجد ال  ، بدليل هذاهذه املهمة

 (.69بترول العاملية )ال

األجنبية املباشرة الخارجة من مصر خالل  االستثماراتالى بلوغ قيمة  املركزي أشارت بيانات البنك  -

ارجة الخ اشرةية املباألجنب اراتلالستثممليار دوالر  5.120مليار دوالر، مقابل  6.394 املاض يالعام 

األجنبية  االستثمارات%، وتعد قيمة  25ر بنسبة نمو مليار دوال  1.274بق، بزيادة ألسم ابالعا

 .2015سنوات املاضية منذ عام األعلى خالل ال املاض يالخارجة بالعام 
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 ل صافى، مقابدوالرمليار  1.815املباشرة بلغ  الي خروج صافي االستثمارات غير البياناتكما اشارت  -

 .2017مليار دوالر بعام  23.8خل بلغ للدا تدفق

 

 ستثمار األجنبي:أسباب تراجع اال -د

ملة إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار أسعار الفائدة رجع االنخفاض في صافي االستثمار األجنبي املباشر بصورة مجي

وة الق  على  دي التي أثرتاصصالح االقتإجراءات اإل   عند مستوى مرتفع، وتراجع حجم الطلب في السوق املصرية بعد

 تي بذلتها الدولة خالل الفترة األخيرة، باإلضافة إلى التأثرترويج للجهود الإلى جانب ضعف ال للمواطنين، الشرائية

 بما يحدث من تطورات في األسواق الناشئة، واالزدياد املضطرد ألنشطة الجهات السيادية االقتصادية.

طية ما في ذلك البيروقراالستثمارات في مصر بها اواجهي تملزمنة التاملشاكل ا  لىإ  باإلضافة  كل ما سبق -

زمة، وتلك وبعض التعقيدات التشريعية، واستغراق وقت طويل للحصول على التراخيص الال 

 املعوقات ليست جديدة في املعادلة بل وتم بذل مجهود حيالها خالل الفترة األخيرة.

%66.30, قطاع البترول
%11.80, الخدمات

%10.20, الصناعة

%4.30, االنشاءات
%7.40, أخرى

هيكل االستثمار الخارجي يف مصر( 11)شكل 

قطاع البترول الخدمات الصناعة االنشاءات أخرى
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ة ليس ظاهرة مارات املباشر ستثع اال تراج تثمار اننوك االسعن بير الصادرة تشير بعض التقار  -

بة ة بنس ، تراجعت االستثمارات األجنبية املباشرة العاملي2018نصف األول من عام محلية، ففي ال

مليار دوالر، حسب ما ورد في تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم املتحدة   470% لتصل إلى  41

 (.70كتاد")"األون

، واألهم من ذلك مخاوف الحرب التجاريةعوامل معقدة منها    بسببملي  عاالستثمار التعل تراجع اشا -

، والتي شجعت 2018ألمريكية منذ بداية  اإلصالحات الضريبية التي تم تنفيذها في الواليات املتحدة ا

ت اذدة، الدولة اليات املتحاملزيد من الشركات على إعادة توطين أعمالها وإعادة رأس املال إلى الو 

 .71حول العالم ضخمةت الاالستثمارا

باالستثمار تأثر معظم الدول سلبا فيما يتعلق دة التدفقات إلى الخارج و وأكدت أن ذلك أدى إلى زيا -

 األجنبي فيها.

وبمقارنة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على املستوى العاملي خالل النصف األول من عام  -

فترة في هذه التدفقات خالل نفس ال  %24  يادةأن مصر سجلت ز   في مصر يتضحع مثيالتها  ، م2018

صبح أكبر مستقبل لتدفقات ، بحسب تقرير األونكتاد، لت2017ملقارنة من عام ة بالفترة امقارن

 االستثمار األجنبي املباشر في أفريقيا، وهو ما يفند تبرير التراجع باملناخ االستثماري العاملي.

سنوات حوالي ثالث  و تراجع طلب املستهلكين بعدبي هألجنالستثمار اع اراجألهم في تالعامل ا علول -

مملوكة لجهات سيادية في االقتصاد من إجراءات للتقشف وأسعار فائدة مرتفعة وتوسع شركات 

 ثبط شهية املستثمرين.

 

 تقرير: تراجع االستثمار األجنبي املباشر ظاهرة عاملية (  70

 ( نفس املرجع السابق. 71
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ت ال راء والتحلي، ومعظم اآل )تنويه( نشر املعهد املصري ورقة مفصلة حول االستثمار األجنبي في مصر -

 .(72) حالة املصرية اآلنة الزالت تنطبق على اللورقلك االواردة بت

 رؤية لدور االستثمار األجنبي في التنمية االقتصادية: -ه

ملضيفة مجموعة من املزايا التي ال يمكن انكارها، ومنها كونه حقق االستثمار األجنبي املباشر القتصاديات الدول اي

  
ً
 للممصدرا

ً
 للدول   ةوارد املاليأساسيا

ً
 للمعاميةالن  خصوصا

ً
«، know - howارية »رفة والخبرات اإلد، كما أنه مصدرا

مشكلة وكذلك توطين التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية للدول املضيفة، وخلق وظائف جديدة والحد من 

أن   يمكنلتي  ايا األخرى از إلى بعض امل  ر، باإلضافةالبطالة وتدريب العمالة الوطنية، ودعم عمليات األبحاث والتطوي

 اشره.تتحقق بطرق غير مب

دية على دراسة تأثير االستثمار األجنبي املباشر على عوامل اقتصادية منها النمو يات االقتصاوركزت األدب

 خلق فرص عمل العمل من حيث  سوق  -املحلي الخاص  االستثمار -ميزان املدفوعات  - االقتصادي للبلد املضيف

وتوطين  نقل -بلد املضيف مال. سعر الصرف للاءة اإلنتاجية للعع الكفر، ورفدل األجو مع ادةجديدة، وزي

 التكنولوجيا للبلد املضيف، وتأثير أنشطة هذه االستثمارات على البيئة وغيرها.

ل تفاعى اليف يعتمد علالبلد املض مل السابق ذكرها اال أن تأثير االستثمار األجنبي املباشر على اقتصادورغم العوا

لسياسية باإلضافة إلى عوامل تعتمد على ة، والتشريعية، واقتصادية والتنظيميمن العوامل اال  ملجموعةناميكي  الدي

واألسباب وراء االستثمار في البلد املضيف، وطريقة نوع االستثمار األجنبي املباشر »زراعي، صناعي، أو خدمي«، 

ضيفة اتجاه هذه ياسات الدولة املاذ«، وساالستحو اج أو ندمق اال ، أو عن طريجنبي »جديددخول االستثمار األ 

 ها االستثمارية.الستثمارات، وبيئتا

األجنبي املباشر على النمو فعلى سبيل املثال، وجدت بعض الدراسات االقتصادية التطبيقية أن تأثير االستثمار 

الدراسات  جدت بعضبينما و دولة، ه المتلكبشري الذي تأس املال الاالقتصادي للبلد املضيف يعتمد على جودة ر 

 

 وتحدياتفي مصر: واقع يراجع: أحمد ذكر هللا: االستثمار األجنبي ل حول أسباب تراجع االستثمار األجنبي في مصر التفاصي ( ملزيد من 72
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 على درجة تطو ا التأثير يعتمد أأن هذ
ً
 قد يكون لبعض يضا

ً
ر ونمو القطاع املالي واملصرفي في البلد املضيف. أيضا

 في تحديد أثر االستثمار األجنبي املباشر علالسياسات االقتصادية املطبق
ً
ذلك ى االقتصاد ة في البلد املضيف دورا

ح تنتفع من ة االقتصاد املفتو ل التي تنتهج سياسلدراسات أن الدو ت بعض اال، وجدل املثسبي فعلىالبلد، 

 االستثمار األجنبي أكثر من تلك التي تتبع السياسات الحمائية.

، ليس املضيفلبلد صاد احتدم بين الباحثين حول آثار االستثمار األجنبي املباشر على اقتعلى الرغم من الجدل امل

لة التنمية االقتصادية في بعض الدول عبته هذه االستثمارات على دفع عجلر الذي هل الدو يتجا حث أنالبا بوسع

 دول جنوب شر 
ً
ر بمرحلة انتقالية ورابطة ق آسيا ودول جنوب شرق أوروبا »االقتصاديات التي تمالنامية خصوصا

 الدول املستقلة«. 

ي املباشر في مقابل تقليل أثاره األجنب ستثمارمن اال  فادةالستف أن تعظم اللبلد املضيولكن يبقى السؤال: كيف 

 لسلبية على اقتصادها الوطني؟ ا

تراتيجية التي وبناء على ذلك يمكن القول بأنه توجد مجموعة من املالحظات يجب تدقيقها قبل تحديد االس

 ستتعامل بها الدولة مع االستثمار األجنبي ومنها:

، يعتبر من األخطاء جلة التنمويةار املحلي في دفع العاالستثمى حساب ي علاألجنبتثمار همية االسالغة في أبامل -

خلق طبقة الشائعة من وجهة نظر الباحث، فمن زاوية يثبط الهمم املحلية في شحن التراكم الرأسمالي )او حتى 

جنبي ثمار األ االست يقم ي لمن ناحية أخر األجنبي، ومرأسمالية ناشئة( وتوجيهه نحو االستثمار انتظارا لالستثمار 

ظل تالعب األهواء السياسية واملصالح الدولية في توجيهه تنموية، خاصة في  لرئيس في أي تجربةالدور التنموي اب

 حجما ومكانا وزمانا.

 على املص، يجب أن تخضع لضوابط ترتكز أساسادة رؤوس األموال الي املوطن األصليتحويل األرباح واع -
ً
لحة ا

ستثمار، فيجب عدم اغفال األضرار لسلبي املحتمل لهذه الضوابط على جذب اال ا  ثرن األنظر علغض ا، وبالوطنية

اآلن، ويجب هنا تطوير وتقوية   باب على مصراعيه لتحويل األموال كما حدث بعد ثورة يناير وحتىاملترتبة علي فتح ال

 .فة عامةصادي بصاالقت لشأنمل اخصوص وفي مجعلى وجه ال الدور واألجهزة الرقابية في هذا الشأن
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فأكثر ما يكره املستثمرون هو أن يشعروا بالجهل تجاه   االقتصادية)الشفافية(،  أهمية وجود تدفق حر للمعلومات  -

ية، فيها أموالهم وحقيقة أوضاعها املالية، إن الثقة تأتى كنتيجة للشفاف حقيقة ما يحدث في البلد التي يستثمرون

 تاح الحكومةظم البنكية وانفية والنالخارج الديون عن  اضحةت إحصائية و ومعلوما

ألساس ي أمام أي حكومة أن تستطيع خلق بيئة مالية مستقرة، ومفتاح االستقرار هو تحقيق نسبة حدي االت -

إن االئتمان،  يه من عجز مالي قليل وسياسة مالية تهدف لتفادى الوقوع في اتساع رقعةتضخم منخفضة وما تعن

تثمرين مستقرة.  أن املس  ة جيدة وأسعار صرفة وعالقات صناعيد منخفضبة فوائعنى نسفض يملنخالتضخم ا

 األجانب يعتبرون التضخم املنخفض أساس بناء اقتصاد السوق. 

 ضيح البيئة املناسبة لجذب االستثمار وانما كذلك لتوضيح محدودية دورهالنقاط السابقة ليست فقط لتو  -

 وتحجيم آثاره حال ت فاعليته ان وجد،ياسية، واشتراطاضاع الس عا لألو لبه تبوتق حلي،ستثمار املبالنسبة لال 

 التشغيل أو التخارج.

 ألدوار يجب أن ترسم بعناية  يتبقى -
ً
في النهاية الحفاظ علي األمن القومي بمفاهيمه الواسعة محددا رئيسيا

 وتخريب. أدوات تخابري واال قد يتحول الي لالستثمار األجنب

 ة:الخارجي  وضالقر-3

 82.88ر مقابل وال مليار د 96.6خارجي بنهاية ديسمبر املاض ي إلى ك املركزي عن ارتفاع معدالت الدين الالبنكشف 

%، حسب بيانات البنك  16.5مليار، وبذلك فقد ارتفع الدين الخارجي بنسبة  13.7، بزيادة 2017مليار دوالر بنهاية 

 ات.سنو  3ي آخر وهي األقل فاملركزي، 

 ة من خالل النقاط التالية:جية ملصر وتطورها خالل فترة الدراسالخار  القروض ويمكن تتبع

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 77 of 145 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 2, 2019     

 لبيانات البنك املركزي هيكل  -أ
ً
 :(73)القروض الخارجية وآجالها طبقا

ض ي سبتمبر املاستوياته في  ، مقارنة بم2018مليار دوالر خالل الربع األخير من عام  3.5ارتفع الدين الخارجي بحوالي    -

 900ي نحو مليار دوالر، والقطاع الحكوم 1.55و البنوك نح ر، مدفوًعا بزيادة قروضار دوال ملي 93.1سجل  ينماح

 مليون دوالر. 267مليون دوالر، والقطاعات األخرى بنحو  800مليون دوالر، والبنك املركزي نحو 

مليار دوالر بنهاية  81.7بل ر مقادوال  ليارم 86.3سجلت األجل التي جاءت الزيادة في معظمها ضمن الديون طويلة  -

 مليار دوالر. 11.49مليار دوالر مقابل  10.34ين تراجعت القروض قصيرة األجل إلى سبتمبر املاض ي، في ح

ليار م 6.14مليار دوالر مقابل  7.69قفزت ديون القطاع املصرفي الخارجية خالل الربع األخير من العام لتسجل  -

يرة من خالل الشهور األخيد قروضها كثر القطاعات اضافة لرصليصبح أ%، 25ن قترب مدة تبزيافي سبتمبر، دوالر 

 العام.

مليار دوالر مقابل  1.97ءت معظم الزيادة في ديون البنوك في رصيد القروض قصيرة األجل التي ارتفعت إلى جا -

ر دوالر بنهاية مليا 1.07إلى  جنبيةة األ لعملرة األجل باالودائع قصيمليون دوالر في سبتمبر، في حين تراجعت  331.2

مليار  4.636راجعت قروض البنوك طويلة األجل لتسجل مليار دوالر بنهاية سبتمبر، كما ت 1.097مقابل ديسمبر 

 مليار دوالر في سبتمبر. 4.719دوالر مقابل 

البنك وقروض  بتمبر،في سالر مليار دو  47.2ر مقابل مليار دوال  48.070ارتفعت قروض القطاع الحكومي لتسجل  -

 مليار دوالر في سبتمبر. 27.46بل مليار دوالر مقا 28.26ركزي إلى ملا

، وارتفعت نسبته من 2017مليار على ديسمبر  1.4مليار دوالر بزيادة  86.3سجل الدين الخارجي طويل األجل  -

 %. 86.6% مقابل 89.3إجمالي الدين إلى 

 بل املاض ي.مليار العام ق 11.13ار دوالر، من ملي 10.34إلى  % لتصل7حو رة األجل بنقصي ونيةت املديتراجع -

 

 املصري: النشرة االقتصادية، اعداد مختلفة.كزي بنك املر ال(   73
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 2018مليار دوالر بنهاية ديسمبر  48.07% ليصل إلى 24.18ملستحق على الحكومة بنسبة ارتفع الدين الخارجي ا -

 مليار دوالر. 9.4، بزيادة 2017مليار في ديسمبر  38.7مقابل 

مليار قروضا   34.1في شكل سندات ومليار دوالر    13.97بواقع  لحكومة  اتحقة على  رجية املس ة الخاديونيعت املتوز   -

 ية.من جهات محلية ودول

مليار دوالر بنهاية ديسمبر  28.27%لتصل إلى  3.16ارتفع الدين الخارجي املستحق على البنك املركزي املصري  -

والر مليار د  6.5ألجل بواقع  طويل ا  خارجيا  ر دينادوال يار  مل  25.15ها  املاض ي، من  مليار في العام قبل  27.4مقابل    2018

 ليار وحدات حقوق السحب الخاصة.م 1.249مليار ودائع وعمالت و 17.4و قروضا

مليار دوالر أمريكي خالل العام   14.7أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي املصري أن مصر تسدد ديون بقيمة    -

 مارات".يت واإل ة والكو لسعودية "اعربيلصالح دول  معظمها 2019الجاري 

 8.608مليار دوالر في النصف األول من العام الحالي و  6.129مقسمة بواقع    2019ر خالل  املبالغ التي تسددها مص  -

الكويت مليار دوالر لصالح  8.5مليار دوالر في النصف الثاني، ووفقا للبيانات الرسمية فإنها سيتم سداد نحو 

 .2019سدادها في  أن يتم املقرر  الديون من  وديةمارات والسعواإل 

مليون دوالر في النصف األول من العام،  892.4ودية بقيمة يعة وفوائد للسعأن تسدد مصر ود كان من املفترض-

ن صف الثاني ممليار دوالر في الن 5.153ولكن تم االتفاق على التأجيل، باإلضافة إلى سداد وديعة وفوائد بقيمة 

 اري.العام الج

في النصف الثاني  مليون  78.1ول من العام الجاري ومليار دوالر في النصف األ  1.090رض سداد تمن املفكما كان -

 لصالح دولة اإلمارات.

 .2019وحتي  2014( تطور الدين الداخلي والخارجي ملصر خال الفترة 12يوضح الشكل رقم)
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 صري املصدر: البنك املركزي امل

ي االستدانة الداخلية في التمويل وهعلي الحلول االسهل الدولة اعتماد ن املزيد مالسابق  ن الشكلويتضح م

التي تطورتا بمعدالت غير مسبوقة، بل ومن املتوقع ان تستمرا في التزايد، فقط لاللتزام بمواعيد  والخارجية

 استحقاق خدمة الدين، وليس ألغراض التنمية.

 صري:القتصاد املجنبية على ااأل  روضسلبية للقاآلثار ال-ب 

عملية التنمية، فحددها القروض الخارجية لتمويل  تلف النظرة االقتصادية من االعتماد علىخت -

البعض بنسب قصوى من الناتج املحلي اإلجمالي، يصبح االقتصاد بعد تجاوزها في دائرة الخطر، 

 للدولة ديةتصاظل هشاشة اق ة ال سيما فيورأى آخرون خطورة االستدانة، وتعميقها للتبعي

 ضة.املقتر 

تحت شعار تمويل التنمية، ولكنها انفقت دل، فاالستدانة تمت  ال تقترب الحالة املصرية من هذا الج -

على مشروعات ال تفيد العملية التنموية، وأغلبها ألهداف سياسية غابت عنها الجدوى االقتصادية، 

 أو لصالح جهات سيادية.
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 50يقترب من  مليار دوالر، وما 18يمة نبية بقة ودائع أجوات األخير ست سنفي اللى مصر تدفقت ع -

 بإحداث نهضة تنموية حقيقية، ولكن لألسف انفقت يار دوالر قروض أجنبمل
ً
ية، وهو ما كان كفيال

 القروض ولم يتبَق إال السداد.

 املشاركة في  اريس، وساهمتمصر لم تتوقف عن السداد من قبل، ولكنها تعثرت ولجأت إلى نادي ب -

ورغم ذلك ة عن الوضع الحالي،  ، وهو أمر مختلف كليأنداكالورطة  مصر من  ي خروج  لخليج فب احر 

فيبقي عنوان الرضوخ والتنازالت واملزيد من االنبطاح السياس ي والسيادي هو املخرج املتوقع من 

 الخصوص.نها على وجه األزمة، خاصة في ظل غياب العملية التنموية، والشق اإلنتاجي م

ائع يد مواعيد سداد الوداق جديد مع صندوق النقد، وتجداتفإلبرام  ة ملحة  حاجن مصر بأعتقد ا -

 مما هي عليه اآلن، والعمل على تأجيل سداد أكبر قدر ممكن من القروض، والعمل 
ً
آلجال أطول كثيرا

يلة. وكل ض الجديدة طو على إحالل قروض جديدة محل القديمة، على ان تكون آجال سداد القرو 

 ج.ة اإلنتالن يبرأ اال بتدوير عجل ض عضال،نات ملر تبر مسكيع سبقما 
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 امسخالفصل ال
 2013عام منذ يف مصر  الفقر والتضخمتطور 

 يعرف الفقر بأنه  
ُ
كان توقّعة والشائعة في املالحالة االجتماعّية حيث ال يتوفر لألفراد فيها أدنى مستويات املعيشة امل

 .ةقيد الحيا للبقاء على فيه ون الذي يعيش 

حدده كل دولة ويتم مراجعته بشكل دخل األسرة املناسبالقياس املعيارّي ليكونه خط الفقر ف ويعر 
ُ
، والذي ت

، وتستحق املساعدة من 
ً
مستمر، بحيث يتم تصنيف األسر التي تكون أقل من هذا املعيار على أنها فقيرة رسمّيا

 . الرعايةو 

 لفقر ط وم امفه ارتيا سين،مآاالقتصادي طور وقد 
ً
 علىلفقر عرف اوفيه يوضعه،  ور القدرات الذي نظملبقا

. وأضاف ان التنمية ال تتحقق اال من خالل زيادة أنه عدم القدرة على التمتع بحقوق أساسية وحريات جوهرية

يها بحياة لهم ف  عواايدة في أن يتمتقدرات الناس املتز   اللفحسب، بل أيضا من خاألصول  وتملك الحصص في  الدخل  

 ماالحرمان من القدرة يمثل مقياسا للفقر أكثر اكت  ى سين أنا ذات معنى. كما ير يجعلهم يرون أنه  ام  سوغاتمن امل
ً
 ال

 حصاءات الكلية.ال تحيط بها أو تلحظها ا الالفقر قد  من مقياس الدخل، إذ يغطي جوانب معينة من ظاهرة

 و مغة نظرة أكثر شعا سين إلى صيالذلك د
ً
تسهم  مةالئسات مإعداد سيا ة ُبغيةوالتنميساواة امل وعدم للفقر ال

 .(74) حرية الفرد واختياره حقيقيا في تحقيق أقص ى درجة من هاماإس

حيث يقيس الحرمان غير النقدي في مختلف نواحيه، مما  بعاد مقاييس التنمية النقديةاالويتمم الفقر املتعدد 

عته مبادرة بعاد، الذي وضالاملتعدد افقر  املي للليل العاختار الد  لى سبيل املثال،حال الفقراء. وعيرسم صورة أدق ل

ة أبعاد لقياس الفقر هي: التعليم والصحة الثمائي، ثالنم املتحدة االمسفورد للفقر والتنمية البشرية وبرنامج اأك

 

74                                                                                                                                                         )  Sen, A. (1985). Commodities and Capabilities. Amsterdam                                             

New York: Elsevier Science Pub .   ) 
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 بعاداالر املتعدد  املتعلقة بالفق  ةؤشرات العاملي. وتمثل هذه املعشرة مؤشراتاستخدم لقياسها  و   ،ومستوى املعيشة

 .(75) دقعلقياس الحرمان العاملي املة قوية أدا

 فقد تطور مفهوم الفقر فبعد أن  
ً
 إذا كان دخله ال يستطيع أن يؤمن له اإلنفاق الكافي لتأمين اذا

ً
كان املرء يعتبر فقيرا

ن م مجموعة على تأمين ان غير قادرذا ك ُينعت بالفقير إأصبح اإلنسان اليوم لحد األدنى من حاجاته الغذائية، ا

، وتوفير املستلزمات والصرف الصحي واملياه النقيةسكن وامللبس واالستشفاء الو  من بينها الغذاء الصحي الحاجات

 التعليمية ألفراد األسرة، وتسديد فواتير املاء والكهرباء، وتلبية الواجبات االجتماعية. 

ياس رئيس للفقر، وهو ما كمق  فرد فقطدخل ال  د على مؤشرركب، بل تعتماملمصر هذا املؤشر  بالطبع ال تستخدم  

 ية والتي تحاول ان تصف حالة الفقر في مصر.تعتمد عليه الفقرات التالس

 وحتى الن:    2013أوًل: الفقر في مصر بعد عام 

ر ه في فبرايمن املفترض نشر   الدخل والذي كانرغم التزام جهاز التعبئة العامة واإلحصاء بنشر نتائج بحث اإلنفاق و 

2019  
ً
 .2019أغسطس نشر حتى  أن الجهاز أجل الع البنك الدولي، إاللالتفاق م تطبيقا

صادم ذلك مع رغبة بعض وت ذكرت بعض التقارير أن التأجيل كان الرتفاع معدل الفقر بشكل كبير في مصر،

تأجيل   علىبرت الجهاز  التي أج، و وليوق النقد الدلبرنامج صند  ضلفأالجهات السيادية، والتي رغبت ان تظهر نتائج  

 .2019فبراير ر صحفي لإلعالن عن النتاج في اإلعالن رغم عقده مؤتم

 النقاط التالية استقراء وتحليل اهم ما جاء في بحث الدخل واحاول  ولذلك ست
ً
مع التأكيد انه ،  النفاق املعلن مؤخرا

وذلك من خالل ، 2019دثت في عام ح تجدات التيلتالي لم تأخذ في اعتبارها املس وبا 2018و2017يعبر عن ارقام 

 الية:النقاط الت

 

 

 .4،5ص، ص2017، جتماعية لغربي آسياال ية واتصاداالق اللجنة االمم املتحدة: التقرير العربي حول الفقر متعدد االبعاد:(  75
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 : 2019أهم بيانات نشرة 

 إجمالي لفقر" على مستوى  "السكان تحت خط اوالفقر املدقع وتطور نسبة الفقر  الي  (14و13الشكلين)تشير بيانات  

 (:76منهما يتضح يلي: )و  ،2019حتى 2000/ 1999فى الفترة من الجمهورية 

 (13)الشكل رقم 

 

 (14كل رقم)الش 

 

 

 . 2019، والنشرات الصحفية عن كتيب 2015الدخل واالنفاق واالستهالك لعام بحث مؤشرات  هماالحصاء: كتيب أعبئة العامة و الجهاز املركزي للت(  76
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ثم  2011/ 2010% عام 25.2و 2009/ 2008% عام 21.6و 2000/ 1999% عام 16.7ى زادت نسبة الفقراء إل •

 .2019% عام 32.5، ثم بلغت 2015% عام27.8

 2009/ 2008ى حت 1999/2000وشهدت الفترة من  2015-2000/ 1999تطورت نسبة الفقر املدقع خالل -ب •

خفاض عام واستمرت فى االن ،2011/ 2010ى عام خفضت هذه النسبة فوانملدقع، زيادة فى نسبة الفقر ا

 .2019% عام 6.2% من السكان، ثم أصبحت 5.3لتصل إلى  2015، ولكن عاودت االرتفاع فى 2013/ 2012

دوالر تقريبا(، أو  533)سنويا ها جني 8827 حوالي 2018/ 2017معدل خط الفقر للفرد فى السنة املالية  بلغ-ج •

جنيها شهريا، وكان  491جنيها سنويا، أو  5890نفس الفترة  املدقع فيهريا، فيما بلغ خط الفقر ا شجنيه 736

  جنيها شهريا للفرد. 482، هو 2015، حسب آخر بحث للدخل واإلنفاق عام خط الفقر

 سجل دخل األ -د •
ً
في   نيهف جأل  44.2بـ  دوالرا( مقارنة    3550نويا )نحو  جنيه سألف    58.9، ليصل إلى  سرة ارتفاعا

، بما يعني انخفاض حاد في دخل السرة (جنيه للدوالر7.5يبا بسعر صرف قر ت دوالر 5850)نحو  2015عام 

 2320االنخفاض مقوما بالدوالر، حيث بلغ هذا 
ً
 .ج تقريبا

 الي ما يلي:  (7)رقم كما تشير بيانات الجدول  -ه  •

،  2018-2017إجمالي سكانه، في عام  من% 24.6ى % إل7.7ر الجمهورية ارتفعت بنحو ضقر في حنسبة الف •

ادة ، بزي2015% في  35.9% مقابل نحو  38.4كما ارتفعت نسبة الفقر في الريف إلى نحو  ،  2015% في  16.9مقابل  

 %.2.44حوالي 

 تثناء محافظة الفيوم.ومي باسفي جميع محافظات الوجه القبلي عن املستوى الق تيدانسبة الفقراء تز  •
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 (7)رقم جدول 

 

إجمالي الفقراء في ريف الوجه % من  40.3بة األكبر للفقراء في الوجه القبلي، حيث يسكن  النس  زترتك -

  ،% من إجمالي الفقراء في حضر الوجه القبلي10القبلي بينما يعيش 

لبحري ى حضر الوجه ا% عل5.3% على ريف الوجه البحري و26.5وتتوزع نسبة الفقراء املتبقية بين   -

 الحضرية. املحافظات % على15.6و

لقبلي، إال أن بيانات الدخل واإلنفاق تشير إلى رغم أن النسبة الكبيرة للفقراء تسكن في ريف الوجه ا -

 %. 4.8بنسبة تراجع  2015واإلنفاق  أن مؤشرات الفقر انخفضت بها مقارنة ببحث الدخل

ها محافظة يسكانها، تل% من  66.7بنسبة    افظات املصريةتأتي محافظة أسيوط في صدارة أفقر املح -

%، ثم الوادي الجديد 54.7نيا بنسبة %، ثم امل55.3%، ثم األقصر بنسبة 59.6سوهاج بنسبة 

 % من سكانها.50.1% ومطروح بنسبة 52.6بنسبة 

يزة %، فيما تبلغ النسبة في الج31.1القاهرة من الفقراء بنسبة  كان في محافظةحوالي ثلث الس  -

ألف قرية، بينما تمثل قرى محافظة سوهاج ضمن أفقر  ن% م87ى أن تشير البيانات إلكما  ،34%

 الي القرى في أسيوط ضمن أفقر ألف قرية.% من إجم88
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ما توضحه بيانات الدخل واإلنفاق تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، بحسب  -

يما ترتفع ا فوقها، فشهادة جامعية وم الحاصلين على كانت أقل نسبة في الفقر بينف ،2017-2018

 النسبة بين الحاصلين على اإلعدادية وما دونها. هذه

 .2015% في بحث الدخل واإلنفاق 40.1من األميين فقراء، بينما كانت هذه النسبة  39.2% -

راسها زيادة   املاضية، وعلىمن العوامل لزيادة معدالت الفقر بقفزات ضخمة خالل األربع سنوات    العديد  ساهمت  -

 التالية. اطفي النقاستعراضها ، والتي يمكن الت التضخممعد

 وأهم العوامل المغذية له: التضخم ثانيًا: 

 انخفاض القيمة الشرائية للعملة إلى ؤدي مما يُيعرَّف التضخم بأنه ارتفاٌع عام ومستمر في مستوى األسعار، 

 خفض بعضها.تنمكن أن األسعار بل من املأن ترتفع كل  ليس ضرورًياذلك يعني أنه و املحلية. 

بين األسعار وتكاليف عناصر اإلنتاج، ويتم حساب معدل  من حدوث فجوة في السوق في األساس  ينتج »التضخم«و 

 التضخم بشكل شهري وسنوي.

ر ة الشهر بالشهل قياس نسبة التغير في أسعار السلع االستهالكية في نهايم الشهري« من خالويتم حساب »التضخ

حساب التضخم له بنفس س معدل »التضخم السنوي« من خالل مقارنة الشهر الذي يتم  ما يتم قيا، بينبق لهالسا

مات باستخدام أسعار الشهر من العام املاض ي، ويتم استخدام رقم قياس ي موحد ملتوسط أسعار السلع والخد

 املستهلكين أو أسعار املنتجين.

 1000ساب نسبة التغير على أسعار تضخم بحاس معدل المة واإلحصاء، بقيللتعبئة العا ويقوم الجهاز املركزي 

»الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، واألسماك، والطيور، والبيض،  الكية شاملة:سلعة وخدمة استه

 8ة، موزعة على ألف مصدر بالجمهوري 15من كل شهر من  28 إلى 1، وغيرها«، خالل الفترة من والسكر، والزيت

 .بالجمهوريةمناطق جغرافية 
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ع املسعرة إدارًيا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من ويستبعد البنك املركزي املصري، في قياسه للتضخم السل

يصدره   الذي   الرئيس يلبنك املركزي مبنيا باألساس على اإلحصاء  حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن ا

 .جهاز اإلحصاء

مستبعدا منه أسعار السلع  ،املستهلكينالعام ألسعار  القياس يالرقم ألساس ي من معدل التضخم ازي كاملر  ويشتق

 .هةوالفاكأسعار املواد الغذائية األكثر تقلًبا وهي الخضروات  إلىباإلضافة  ،إداريااملحددة 

 قاقه بدون الرقمتشا مكنی وال يوتكميل توضيحيالبنك املركزي املصري معدل التضخم األساس ي، كمؤشر  عديو 

معدل  عتبری لتعبئة العامة واإلحصاء؛ لذلك الاز املركزي لاملعد من قبل الجھ املستهلكينام ألسعار الع قياس ي

إلعداد   الرئيس يألسعار املستهلكين، فالغرض    لعامي اعن معدل التضخم وفًقا للرقم القياس   الیالتضخم األساس ي بد

 في األسعار. الزيادة إلى ةؤدياملدقيق لألسباب  لتحليو إجراء مؤشر التضخم األساس ي ھ

إلى تطور معدالت التضخم السنوية والشهرية في مصر خالل الفترة من عام  (17و16و 15) يةتشير االشكال التال

 وحتى مايو املاض ي، ويتضح منها ما يلي: 2012

 2017/ 12 -2016/ 12ة تطور معدل التضخم الشهري في مصر خالل الفتر  (15الشكل رقم)

 
 ية املصرية.زارة املالاملصدر: و 
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 (16)رقم  شكل

 
 املصرية. املصدر: وزارة املالية

 2019وحتى شهر مايو  6/2018من شهر تطور معدل التضخم العام والتضخم األساس ي خالل الفترة  (17)رقم شكل  

 
 املصدر: املوقع الرسمي للبنك املركزي املصري 

% في شهر 34.2ذروته ارتفع معدل التضخم ليسجل دية، قتصااتاله من إجراءات م الجنيه وما كنتيجة لتعوي -

 .2016/ 12% في شهر 24.3مقارنة بحوالي ، 2017/ 7

 .2018/ 7% في شهر 13توالي انخفاض معدل التضخم بعد ذلك ليصل إلى  -
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 .2019/ 5ي % تقريبا ف14.1راجع حتى بلغ ، ثم ت2018/ 10% في 17.5عاود التضخم االرتفاع حتى بلغ  -

نة الحالية والسابقة، وذلك يعني أنه نوي هو النسبة بين أسعار الس إليه أن معدل التضخم الس  ب اإلشارةجما ي -

%، ثم أصبح السعر 50في العام الحالي فمعدل التضخم  150ثم تزايد ليبلغ  100لو في السنة املاضية كان السعر 

لرقمية لهذا التي نعنيها باملقارنات ااملشكلة  يخم تناقص، وهذه هأن معدل التض ، فذلك يعني140في العام القادم 

 املعدل.

% في شهر 17.55، ثم تناقص إلى 2017% في شهر يوليو 34.2سبيل املثال بلغ معدل التضخم ذروته فعلي  -

ة برنامج واها قبل بدايألسعار إلى مست، فذلك مقارنة فقط بالعام السابق، وال يعني بحال مثال تراجع ا2017/ 10

 .الصندوق 

ن يجب جمع الفروق التضخمية بين تلك وحتى اآل  2012الل األعوام من ساب معدل التضخم في مصر خإذا لح -

 % خالل السنوات الست األخيرة.150السنوات، والتي توضح أن مجموع معدالت الضخم في مصر يتجاوز 

 : اترة املاضية ومنهتضخم خالل الفيادة معدالت التضافرت الكثير من العوامل لز  -

 :لنقودا طبع 

قرار االقتصادي، في سبيل تحقيق ذلك تحاول السلطات النقدية، ر النقدي من اهم أهداف االستيعد االستقرا 

 . التحكم في كمية النقود املتداولة وتثبيتها عند مستويات تحقق التوازن بين الطلب الفعلي وكمية النقود

يتناسب مع معدل نمو الناتج حكم فيه بالقدر الذي لنقد والتاالتأثير على عرض اسات النقدية كما تستهدف السي

 ملحلي اإلجمالي الحقيقي.ا

 ويمكن استعراض التمويل التضخمي في مصر خالل فترة الدراسة من خالل النقاط التالية:

 مفهوم عرض النقود:

د الكلي لوسائل هو الرصي وااالقتصادي جتمع النقود في املطلقة املتداولة من الكمية امل بانهعرف عرض النقود ي

 .معالدفع املحلية املتوفرة في املجت
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رصيد األشياء التي تستخدم كوسيط في التبادل، وفي إطار هذا املفهوم  إلىينصرف مفهوم العرض النقدي وبهذا 

ملة عنقد املتداول والجانب ال  إلى-ماملفاهيه كل من هذه  ا تحتوي عليالعام تتعدد مفاهيم العرض النقدي بحسب م

  من-ون املعا
ً
 أنواع األشياء التي تتمتع بدرجة عالية جدا

ً
نقود دون  إلى من السيولة أي تلك التي يمكن تحويلها فورا

 تقلب في قيمتها أو بتقلب يحدث في أضيق الحدود. 

 :(77) نقدي يم للعرض الوفي ضوء ذلك يتم التمييز بين ثالثة مفاه

 M1ه عادة بالرمز لضيق: ويرمز لاملفهوم ا

الودائع الجارية الخاصة، ويضاف إلي ذلك  إلىضافة باإل  ،والعملة املساعدة، على رصيد النقد املتداول ويقتصر   

         ذات الفئة)ج(. ستثمارال صافي مبيعات شهادات ا، فيما يتعلق باالقتصاد املصري 

 M2بالرمز  املفهوم الواسع: ويرمز له

ئع االدخارية اه النقود، وهي عبارة عن الودائع اآلجلة، والوداق على أشبيونات املفهوم الضمك إلىإلضافة ويشمل با

ذلك فيما يتعلق باالقتصاد  إلىودائع صندوق توفير البريد، ويضاف  إلىقصيرة األجل بالبنوك التجارية باإلضافة 

 .ان )أ، ب(تالجاري، املجموع ة وذات العائدذات القيمة املتزايدمبيعات شهادات االستثمار املصري صافي 

 M3مفهوم السيولة املحلية: ويرمز له بالرمز 

األصول األخرى عالية السيولة مثل الودائع االدخارية غير  علىمكونات املفهوم الواسع  إلىشتمل باإلضافة وي

 (78) وميةالعائلية والسندات واألذون الحك

 

 ( ملزيد من التفاصيل: 77

 . 42-41، )م.س(، ص 1من كتاب اإلدارة املالية في اإلسالم، جاإلسالمي، بحث : املصارف املركزية في إطار العمل نجاة هللا صديق -

 1985، السنة الرابعة، 4ة االقتصاد اإلسالمي، مجمجل إلسالمي،ا صارف في النظام: النقود واملاعمر شبر  -

 . 138ص  1980، 1ط ( رمزي زكي: مشكلة التضخم في مصر، الهيئة العامة للكتابة، 78
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 )التمويل التضخمي(اإلصدار النقدي 

طية الفجوة بين ها الدول في العصر الحالي لتغتبعإلجراءات التي تسياسات والالتضخمي من أهم اعتبر التمويل ي

اللجوء إلى التمويل التضخمي نتيجة لعجز مصادر التمويل العادية )املدخرات . حيث يكون اإليرادات والنفقات

 امة.عوااليرادات ال مياإلنفاق الحكو لتغطية الفجوة بين  اإلجبارية أو االختيارية والفوائض( سواء

طلوبة عن حجم املدخرات اإلجبارية واالختيارية فإن الدولة رة أخرى فإنه في حاالت زيادة حجم االستثمارات املبعبا

 تلجأ إلى تمويل موازنتها عن طريق التمويل التضخمي أي زيادة اإلصدار النقدي.

 السياسة املالية:عالقة التمويل التضخمي ب

ازنتها بهدف حيث تعمد الدول إلى إحداث عجز في مو ، سة املاليةدوات السياالتضخمي أحد أهم أعتبر التمويل ي

على شكل ضرائب  مويليةتإحداث آثار توسعية وبالذات في أوقات الركود واالنكماش، وفي حال عدم توفر مصادر 

سلبية على ثار آالسياسة من  هذه علىيترتب الحكومة مسبقا ملا وعلى الرغم من معرفة  الحكومة،أو فوائض لدي 

 في تحقيق معدالت النشاط االقتصادي وبالذات مستوى األسعار والقوة  
ً
الشرائية للنقود إال أن الدولة تلجأ إليها أمال

 من النمو والرفاهية والخروج من حالة الركود واالنكماش.

طاق ارات على نمي لتمويل االستثمالتمويل التضخذير من اللجوء إلى جماع لدي االقتصاديين على التحإويوجد 

أدي ذلك الي مشاكل املستوي دود ومعايير ونظم معينة وإال وأال تستخدم إال في حاالت الضرورة وبح واسع،

 (.79)االقتصادي 

 بالسياسة النقدية: ة التمويل التضخميعالق

 د يمثل عرض النقو 
ً
إصدار  سبن يتنايجب الذا  ،يل في املجتمعنقدية وأجهزة التمو للصلة بين الجهة ال انعكاسا

حتى ال يؤدي زيادة عرض ، إال ألسباب اقتصادية طة الي الطباعةمع الناتج الحقيقي، وبالتالي ال تلجأ السل لنقودا

 

 .78ص ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصرقتصادية في اإلسالم، : التنمية االالرحمن يسري عبد  ( 79
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مما  ،نخفاض القوة الشرائية للنقودا، مثل عرض السلع والخدمات الحقيقية في املجتمع إلى أضرار النقود عن

 (.80خر )على حساب البعض اآل مكاسب للبعض  يؤدي إلى تحقيق

لنقدية( يجب أن يتم التحكم به فقط من قبل البنك املركزي ذا فإن عرض النقود )املؤثر األساس ي في السياسة ال

ر مستوى من استقرار قيمة النقد واستقراباعتباره املشرف على إدارة النقد وتنظيم األسواق املالية بالدولة حتى يض

 (.81يدة )ها بصورة جيع املوارد وتخصيصيساهم في توز  األسعار أو

 
ً
 هاما في عمليات التمويل داخل املجتمع حيث تستخدم في التحكم في التيار وباعتبار أن السياسة النقدية تلعب دورا

ات املستخدمة في التضخمي يعتبر من أكثر اإلجراءالنقدي من حيث كميته وسرعة دورانه واتجاهه، فإن التمويل 

 ياسة النقدية.تأثير على الس ال

 :2013مي في مصر منذ عام مويل التضخالت

حجم الزيادات التي أضيفت الي نقود املتداولة خارج الجهاز املصرفي )النقود  (8)رقم وتوضح بيانات الجدول 

 2018/ 2017-2014/ 2013املطبوعة( خالل الفترة 

 نيهجباملليار  2018/ 2017-2014/ 2013خالل الفترة  تطور اإلصدار النقدي في مصر( 8) جدول رقم

 ة في النقد المصدر الزياد السنة 
معدل  

 الزيادة

رصيد النقد المصدر بنهاية يوليو من 

 كل عام 

2013/2014 25.7 9.7   % 289.9 

2014/2015 25 8.6   % 314.9 

2015/2016 54.4 17.3 % 369.3 

2016/2017 83.7 22.7 % 453.1 

2017/2018 33.6 7.4   % 486.7 

 - - 222.4 اإلجمالي 

 نادا الي التقرير السنوي للبنك املركزي، اعداد مختلفة. احث استن عمل البم املصدر: 

  

 

 . 89 ص ، 2008، 8قدية في تحقيق التنمية االقتصادية، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، جامعة فرحات سطيف، الجزائر، عوالناملالية ن م: دور السياستي( رضوان سلي 80

 .100( نفس املرجع السابق، ص 81
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 وتشير بيانات الجدول السابق الي ما يلي:

مليار   289.9، ليصل الي  2014/ 2013% في عام  9.7مليار جنيه بمعدل  29.8بمقدار  ارتفع النقد املصدر   -

بلغ اجمالي النقد % لي8.6ل جنيه بمعد مليار 25بمقدار  (، بينما زاد82)2014جنيه في نهاية يونيو 

 (83) 2015مليار جنيه بنهاية  314.9املصدر حوالي 

 مليار 346.8% ليبلغ اجمالي النقد املصدر 17.3مليار جنيه بمعدل  54.4زاد النقد املصدر بمقدار  -

دة بلغ اجنيه، وبمعدل زي مليار 83.7ار (، كما ارتفع النقد املصدر بمقد84) 2016جنيه بنهاية يوليو 

 ( 85)2017مليار جنيه بنهاية يوليو  469.3غ اجمالي النقد املصدر %، ليبل22.7

مليار جنيه بنهاية يوليو  486.7% ليبلغ 7.4بمعدل مليار جنيه  33.6بمقدار املصدر ارتفع النقد  -

2018(86.) 

الي ما نسبت  امليار جنيه، وإذ 222.4ر اليها بلغ مجموع ما طبعه البنك املركزي خالل الفترة املشا -

مليار جنيه والتي هي اجمالي رصيد النقود املطبوعة واملتداولة خارج الجهاز املصرفي قبل عام 264.2

طبوعة خالل ست سنوات % الي كمية النقود امل84.2ا ان السلطة اضافت حوالي  لتوصلن  2014/ 2013

 ة اوشكت انان النسبد % فقط، نج10( 2019/ 2018)الحالي فقط، وإذا اضفنا رقما تقديريا للعام 

 % في خالل سبع سنوات.100تبلغ 

ية، وهو ما يدفع شكل االفراط في طباعة النقود أحد املحفزات الرئيسة للتضخم خالل الفترة املاض -

 اين ذهبت تلك األموال، نحو التساؤل، أوال حول كيفية سماح 
ً
السلطة النقدية ملصر بذلك، وثانيا

 ملشروعات املوجهة لالقتصاد التضامني بنفس الطريقة.و في بعض ااألجور اي  زيادة ف  لم تمول وثالثا ملاذا  

 

 . 16، ص 2013/2014املركزي املصري: التقرير السنوي  ( البنك  82

 . 14ص ، 4012/2015لتقرير السنوي ي املصري: اكز ( البنك املر  83

 . 15، ص 5201/6201: التقرير السنوي البنك املركزي املصري (  84

 14 ، ص 6201/7201: التقرير السنوي البنك املركزي املصري (  85

 . 15، ص 7201/8201لسنوي : التقرير االبنك املركزي املصري (  86
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املحلي اإلجمالي، سنجد  النمو في الناتجدل معمعدل الزيادة السنوية في اإلصدار النقدي وبين  ةقارنبم -

د سرعة دوران مع استبعا –ا ع النقود بثالثة أضعاف معدل النمو طيلة فترة الدراسة تقريبتزايد طب

التناسب  مويعبر عد-دد مرات تداول الوحدة النقدية من يد ليد خالل العامتعبر عن ع ود والتينقال

النقود  ي شحذ التضخم، مع التأكيد على ان نسبة طبعذلك عن عظم مساهمة التمويل التضخمي ف 

 لوحدة النقدية. سرعة دوران ا جب ان تقل عن معدل نمو الناتج املحلي، مع االخذ في الحسباني

ام النقدي  هل الزيادة في اإلصدارول األكثر تأثيرا في زيادة معدل التضخم، ح ون قتصاديلف االتخا -

عل سرعة بفالي غلبة تأثير اإلصدار النقدي،  النقاش، وخلص زي الزيادة في مديونية الحكومة للمرك

 ألثر عليه.تساويهما في ا ، أو على األقلتداول اإلصدار الجديد

صدار النقدي مع الزيادات غير املسبوقة بالديون املحلية فراط في اإل قترن اال ا الحالة املصرية في -

ومعالجة الوضع الحالي يحتاج لسنوات والخارجية، مما أنتج معدالت غير مسبوقة من التضخم، 

اس مرتفعة ملعدل التضخم تعلن عنه السلطة سيكون مصدره النسبة لسنة أس طوال، واي تراجع

 امل املسببة به ال سيما منها طبع النقود.تج عن العو حقيقي ينع ضخم، وليس لتراجالت

 لم تنكر السلطة النقدية هذا االفراط، ولم تبرره، ولكن فقط  -
ً
ز لتمويل عج اشارت توجيههأخيرا

 في مايو  لنقودركزي عن التوقف عن االعتماد علي طبع اأعلن محافظ البنك املاملوازنة العامة للدولة، و 

 .ام الحالي للتأكد من صحة هذا التوجهحديثة للع د بياناتوجوال ت (87) 2018

 رفع الدعم عن املحروقات والكهرباء:

عرية ألسعار املحروقات إعادة الهيكلة الس جاء تطبيق برنامج الصندوق ليزيد من معدل التضخم، وذلك من خالل     -

قات في مستلزمات انتاجها، أو ل املحرو التي تدخا  النهائية السيم  سعار املنتجات، وهو ما أثر بالتبعية على أوالكهرباء

 ملنتج النهائي. عبر زيادة تكلفة النقل ملستلزمات اإلنتاج أو ا

 

 ؟تصاد بعد عام ونصف العام من التعويمنا بنطبع فلوس وبطلنا".. االق"ك(  87
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ي يحمل الخفض قبل األخير لدعم ، هو أول املشروع الذ2020/ 2019مشروع املوازنة العامة ملصر للعام  -

 .2014سة منذ عام رة الخامرباء للمكهمة رفع أسعار الد إقرار الحكو املحروقات، بجانب أنها تأتي بع

 فرض ضريبة القيمة املضافة: 

 لتوقعات   2016ة القيمة املضافة في نهاية أغسطس  جاء كذلك القرار بفرض ضريب  -
ً
 لفتيل التضخم، وطبقا

ً
مشعال

 .(88% )2.6%و 2.3ين نسبة تتراوح بالية آنذاك، فسيرتفع معدل التضخم مرة واحدة عند بدء التطبيق بوزير امل

القيمة املضافة كان ضخما،   جعة السريعة لإليرادات الضريبية في املوازنة العامة إلى أن أثر تطبيق ضريبةاملرا  تشير  -

 لبيانات الجدول رقم )
ً
إلى  2016/ 2015مليار جنيه في العام املالي  352بية من ( فقد زادت اإليرادات الضري3فطبقا

(.% تقري243، )2020/ 2019وع موازنة ر جنيه في مشر مليا 856
ً
 با

 زيادة الجمارك ثالث مرات متوالية:

لسنة  419مرة في رفع معدالت التضخم، حيث صدر القرار الجمهوري رقم ساهمت زيادة الجمارك ألكثر من  -

زة الكهربائية، طفال، واألجهريفة )الرسوم( الجمركية على املئات من السلع الغذائية، وألبان األ ، بزيادة التع2018

عدلت الرسوم  (، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث89% في املتوسط )40ات، بنسب تصل إلى ملعدآلالت واوا

، ثم عدلت مجددا 2013اجهها مصر في  الجمركية على مجموعة كبيرة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تو 

 ت.كية كل خمس سنوالتعريفة الجمر ، حيث تغير مصر ا2016في يناير 

فة أخرى، خاصة في ظل لزيادات املتتابعة يمكن القول إن الجمارك أصبحت أداة للجباية أكثر منها وظيلك ابعد ت -

التنموية، لذلك ارتفعت اإليرادات الجمركية الداخلة االعتماد املتزايد على الواردات سواء للسلع األساسية أو للسلع  

وتقدر في موازنة  2017/ 2016مليار عام  34.3إلى  2014/ 2013يه عام جنمليار  17.7من  العامة للدولةإلى املوازنة 

 . 2020/ 2019مليار جنيه حصيلة مستهدفة في موازنة  51.7مليار جنيه، لتبلغ 45.3العام الحالي بنحو 

 

 االقتصاد املصري  ضريبة القيمة املضافة تزيد معاناة(  88

 . 2018-9-  9مكرر )أ( بتاريخ  36( الجريدة الرسمية، العدد  89
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ا تعكس كم،  2018هاية عام  مليار جنيه بن  60الزيادات املشار إليها تزايد الواردات املصرية والتي تجاوزت    تعكس تلك  -

 م في شحذ معدل التضخم.ه الجبائي للدولة، وبالطبع تحمل املستهلك النهائي تلك الزيادات، وهو ما ساهلتوجا

 رفع أسعار املواصالت العامة:

هيئة النقل  العامة في املزيد من االرتفاع ملعدالت التضخم، حيث زادت أسعار تذاكرساهم رفع أسعار املواصالت  -

جنيهات لتذكرة  4جنيهات، وتحدد سعر  3كيلو مترا فأقل،  30التي تسير مسافة  توبيساتلأللعام بالقاهرة، ا

كيلو مترا وحتى  41ير من جنيهات لألتوبيسات التي تس  5كيلو مترا، و 40كيلو مترا وحتى  31ألتوبيسات التي تسير ا

 جنيهات. 7ى لي فاي« إوااملزود بخاصية »رين« املكيف و كيلو مترا، ووصل سعر تذكرة األتوبيس »دو  60

 ، 2018ي مايو % ف250كما رفعت أسعار تذاكر قطارات األنفاق )املترو(، بنسبة  -

لعام، وفي يونيو املاض ي أعلنت وزارة النقل % في فبراير من نفس ا100وكان ذلك للمرة الثانية بعد رفع السعر بنسبة  

 جنيهات. 10لى إما يصل  لىملترو األنفاق إالخط الثالث  املصرية، رفع أسعار تذاكر

أسعار التذاكر على املسافرين، شهدت قطارات السكة الحديد بين "أسوان والقاهرة"، ارتفاعا في  -

قرر زيادة أسعار تذاكر القطارات ، وكان من امل2016%، بدأت من أول أبريل 100بنسبة تصل 

رة أعلنت يمصر الشهة ن بعد حادثة محط%، ولك150و 20املكيفة والعادية، بنسب تتراوح بين 

 الوزارة تأجيل الزيادة حتى تحسن مستويات الخدمة.

عار املواصالت العامة الحكومية أدى إلى ارتفاع أسعار املواصالت الخاصة وال شك ان رفع أس -

ور الطرق ختلفة، تحت دعاوي ارتفاع أسعار املحروقات وغيرها، كما ساهمت رسوم عببأنواعها امل

األسعار، باإلضافة إلى رسوم عبور الطرق واالنفاق التي يسيطر  كنفالت تلا باري الجديدة فيوالك

 الستغالل عليها الجيش، 
ً
 واسعا

ً
والتي تخضع لتقدير الضباط، لنوعية املنقول، مما يفتح بابا

 ين، وهو ما يتحمله املستهلك النهائي في شكل ارتفاع في معدل التضخم.املواطن
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ى تأجيج معدالت التضخم، ولم يقابلها زيادة تذكر في لين أدت إانالقرارات والقو  بالطبع كل تلك -

دة الحد األدنى األخيرة، والتي ال تقارن بما حدث من زيادات، مما ساهم في األجور، اال من خالل زيا

 جديدة من املصريين تحت خط الفقر.وقوع فئات 

 لتضخم:زيادة الحد األدنى لألجور وتعويض ا

(، عن مراجعته الثالثة ألداء »برنامج اإلصالح االقتصادي 90الدولي )د قرير صندوق النقيوضح ت -

 2020/ 2019أن تبلغ مخصصات األجور في املوازنة العامة عام  2018والصادر في يوليو املصري« 

ع الحكومي من ارات جنيه، وهو ما يعني ان رفع الحد األدنى ألجور العاملين في القطاملي 306حوالي 

ترتب عليه زيادة إجمالي مخصصات األجور في املوازنة الجديدة إلى  ه، والذي نيج 2000إلى  1200

 حكوميا بالحرج أو بالضيق -أقل من املتفق عليه مع الصندوق -مليار جنيه    300.5
ً
لم يكن استشعارا

 ا وصل إليه حال املواطن املصري.مم

% في  7.9مالي من جلناتج املحلي اإل ألجور كنسبة لويوضح التقرير كذلك انخفاض مخصصات ا -

ومن املتوقع  2019-2018% في 5إلى -الذي شهد توقيع االتفاق بين مصر والصندوق - 2015-2016

 .2020-2019% في 4.9أن تكون تصل نسبته إلى 

و األجور عاته بشأن األجور في التقرير إلى ما قال إنه احكاًما للسيطرة على نموأرجع صندوق النقد توق -

العالوات والبدالت، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة،   ىشديدة علالاسية، والسيطرة األس

 ة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزاًما بقانون الخدمة املدنية«.و»مواصل

 خالل الفترة من إلى معدال  (18)رقم ويشير الشكل 
ً
 2020/ 2019-2011/ 2010ت االرتفاع في موازنة األجور سنويا

 

 

حول املراجعة   خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراءالنقد الدولي عبر الرابط التالي:  ة يراجع املوقع الرسمي لصندوق ( ملزيد من التفاصيل حول املراجعة الثالث 90

 ج مصر في ظل تسهيل الصندوق املمددالثالثة لبرنام
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 (18)رقم  الشكل

 
 باحث استنادا إلى أرقام املوازنة العامة للدولة.ل الر: من عم صدامل

 ي:ومنه يتضح ما يل

بل إن نسبة الزيادة حتى العام املالي املقبل،    2011/ 2010لم ترتفع املخصصات املقررة لألجور بصورة استثنائية من  

 (.%12.5ي السابق )ي العام املال%( تقل عنها ف11.3الجديدة في مخصصات األجور )

حتى نهاية  2016/ 215شهدت ذروة االنخفاض في معدالت ارتفاع مخصصات األجور، بداية من  التيالفترة 

هي نفس التي شهدت -لها% قب25.77%( على الترتيب، في مقابل 6.4-% 5.5-%7.6-%11.1بمعدالت )-2018/ 2017

 مة الجنيه.صر وانخفاض قيفي املقابل ذروة ارتفاع معدالت التضخم في م

تراجعا في  2019حتى  2014الحد األدنى لألجور مع مجموع معدالت التضخم خالل الفترة من ادة قارنة زيم تظهر

 1200حين طبق    2014الفترة من مطلع  % )في  66القيمة الحقيقية لألجور، فقد شكل االرتفاع في الحد األدنى لألجور  

 خالل نفس 107م بنحو  لتضخة معدل اادج(، في مقابل زي2000ى الجديد  جنيه حد أدنى، وحتى الحد االدن
ً
% تقريبا

 الفترة.

 :2019اق لعام قراءة في بحث الدخل واالنف

  مليون أسرة، 23.455عدد األسر املصرية بالجمهورية، البالغ عددها  يبلغ إجمالي -
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حجم   أما متوسط ،%41.4محافظات بالجمهورية، على    5استحوذت  فرد لكل اسرة،    4.2بمتوسط    -

( في مصر 92) اإلجماليعدل اإلعالة (، كما بلغ م91) أفراد 4-3فتراوح بين ظات ك املحافتلاألسرة فى 

 .2016%عام 53.9مقارنة بحوالي 2017% عام 61.6

% عام ٢٤سبة الفقر بين املصريين قد ارتفعت من ، أن ن2019أعلن البنك الدولي في بداية مايو  -

األخيرة أشار البنك الي ان سبة وحول الن، ٢٠١٩% عام ٦٠لى ثم قفزت إ ٢٠١٥% عام ٣٠إلى  ٢٠١٠

، وهو نفس التعبير الذي استخدمه إما من الفقر أو مهدد به يعاني% من شعب مصر ٦٠ حوالي

حول بحث الدخل واالنفاق، وقد  2019فبراير  جهاز اإلحصاء سابقا في البيان الصحفي الصادر في

من املرجح انه مصدر  الذي اغسطس،  خري الصادر في أواالبيان الصحف تم حذف هذا التعبير من

 معلومة البنك الدولي.

مليون  58.9مليون اسرة تقريبا، بمتوسط عدد  14.2لى ما سبق يبلغ عدد الفقراء في مصر بناء ع -

 
ً
 .نسمة تقريبا

فع في االعتبار ر ، وذلك يعني عدم االخذ 2018/ 2017ت البحث الي تقدير الفقر في عام تشير بيانا -

أسعار الكهربا، وأسعار غاز عتمدت آلية التسعير التلقائي للبنزين، ورفع  ، وات ملرتينقاأسعار املحرو 

قديمة  وغيرها، بما يعني ان هذه النسبة زاملنازل، ورفعت أسعار املواصالت، وسعر انبوبة البوتاجا

 وال تعبر عن الواقع الحالي.

ت رفع الحد األدنى راءاوأن إج  ،علبالف  أسفل خطها  للفقر قد وقعو ان من كانوا عرضة    ويعني كذلك -

 علىبعض الشرائح تثبيت  علىالفروض  أفضل علىيها، ستعمل فقط لألجور السابق اإلشارة ال

 وضعها الحالي.

 

 .22، كتاب مصرفي ارقام، ص حصاءامة واال لعركزي للتعبئة ا( الجهاز امل 91

 .13( نفس املرجع السابق، ص  92

األشخاص عاما(. تظهر البيانات كنسبة    64و  15ل )أي املتراوحة أعمارهم بين  عاما( إلى السكان في سن العم  64  واملتجاوزين لعتبة الـ  15الـ  معدل إجمالي املعالين )أي األشخاص دون سن  

 أشخاص في سن العمل. 10معالين لكل  7يشير إلى وجود  0.7على سبيل املثال، معدل مل. ي سن العف شخص 100لين لكل املعا
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شهريا، بما يعني دوالر  44.5والذي يكافئ حواليهريا، شجنيه  735.5بحوالي خط الفقر حدد الجهاز  -

حددة من البنك الدولي كخط للفقر، وذلك يا موالر يومد1.9قارنة بحوالي م، ريبا يوميادوالر تق 1.5

من املعلنة ال سيما في ظل توجه الدولة في احتساب ومقارنة  أكبريعني ان نسبة الفقر الحقيقية 

 العاملية. سعارباأل أسعار كل سلعها وخدماتها 

ا ي بمأ، ريبا(تقدوالر  28.5) يار جنيها شه 491تحرك خط الفقر املدقع والذي حدده الجهاز بحوالي  -

، هذا التحرك لخط الفقر املدقع بقيمة 2015عام  جنيها شهريا    482سنت يوميا، في مقابل95يعادل  

ا في ظل معدالت التضخم ، ال يمكن التسليم به، ال سيم2018وحتى  2015جنيها، ما بين عامي  9

 التي حدثت. 

، بما يعن  دوالر  1.25ا  بالطبع خط الفقر املدقع عاملي -
ً
أكبر من املصريين يقعون عدد  ان وجود  ي  يوميا

 تحت خط الفقر املدقع مقارنة بما قدره جهاز االحصاء.

، 2015ام  % ع5.3، في مقابل  % من السكان في مصر يعانون من الفقر املدقع6.2البيانات أن    تظهر ا -

لفقر ا  كهم الكلي عن خطين يقل استهال"نسبة السكان الذ  هو  املدقع  فالفقر  وطبقا لتعريف الجهاز

بق ا، والتعريف الس البقاء على قيد الحياة  كلفة-كبيرإلى حد    –ويمثل خط الفقر الغذائي  ،  "ذائيالغ

 .يشير الي ان أكثر من ستة مليون مواطن مصري ال يجدون ما يبقيهم احياء

( مقارنة ادوالر  3550و ألف جنيه سنويا )نح 58.9األسرة ليصل إلى متوسط دخل  ارتفاعما عن أ -

دوالر لالسرة في العام، وبسمتها   950، بزيادة قدرها  دوالر(  2600)نحو    2015ام  في علف جنيه  أ  44.2بـ

سنتا   62يكافئ    دوالر تقريبا وبما226متوسط عدد افراد االسرة تصبح الزيادة للفرد في العام  4.2علي  

 فهو رقم هزيل للغاية.
ً
 للفرد يوميا

تحت خط على األقل  مواطن إضافي    ليون م  ٥نحو    زل ه األرقام فقد نذسلمنا بصحة هعموما حتى لو   -

 فقط، إضافة الي ما يقارب املليون مصري وقعوا فريسة للفقر املدقع. سنوات ٣الفقر في 
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 حدوث  -
ً
السكان )او الثلثين طبقا  ثلث لتقاربقراء فى مصر الف بةنس  فيهذه القفزة األخيرة عموما

فيها تطبيق برنامج اإلصالح  جرى  التي ودةعداملالل السنوات خ الخبراء(من لتقديرات العيد 

 فذلك يؤكد علي:برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين،  االقتصادي 

وتدهور فى الخدمات  أن البرنامج لم يحقق تحسنا فى معيشة املواطنين بل عرضهم لغالء شديد -

مار و االستثنموذلك بسبب عدم  ته الوسطى،طبقعلى املجتمع كله وبخاصة  أثرعلى نحو  ،العامة

 عدم استحداث فرص عمل مستدامة وال زيادة كافية فى الدخول.  وبالتاليفى املجاالت اإلنتاجية، 

ال يعنى فقط استمرار معدل ة تعديل املسار واملنهج الحالي، نحو اإلنتاجية والعدالة التوزيعيعدم  -

 . فقرتحت خط ال يدةجد نسبة بوقوع، بل يهدد الحاليالفقر 

، وال يزال الصعيد املناطق املختلفة فى مصرالكبيرة بين  الفجوة االجتماعية  في    كبر تكمنألاملشكلة ا -

 عن باقي أقاليم الدولة ليس ، رغم كل البروباجندا والحديث عن التنمية والقروض
ً
فقط من متدنيا

ى لبشرية وفى مستو ات التنمية ار ولكن أيضا فى كل مؤش ،وارتفاع نسب الفقر الدخول تدني حيث 

الفقر علي مستوي القري واملدن خير مثال  إلحصاءات، وتصدر محافظة أسيوط مةالعاالخدمات 

 علي ذلك.

 وفورات الدعم ومواجهة الفقر:

ن فاتورة الدعم عبر السنوات املاضية إلى برامج اجتماعية مساندة شكل توجيه حصيلة وفورات املبالغ املستقطعة م

سبب برنامج الصندوق في افقار املصريين، ولذلك سوف تستعرض تومة حول  حكلدفاع األوحد للقة الفقيرة، اللطب

أنفق تكافل وكرامة بصورة إجمالية، ثم مقارنة ما  هذه الفقرة أهم الوفورات املتحققة من رفع الدعم، وبرنامجي

 عليهما مقارنة بالوفورات املحققة. وذلك كما يلي: 

 فاتورة الدعم:الوفورات في 

 .ت الدعم في املوازنة العامة للدولة، ونصيب كل قطاع من هذه املخصصاتا( مخصص8)م وضح الجدول رقي

 (8جدول رقم)
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 2015/  2014امة للدولة خالل الفترة  واملنح واملزايا االجتماعية في املوازنة العاملخصصات املنضوية تحت بند الدعم  

 يهاملبلغ باملليون جن 2020/ 2019 –

ن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية املصدر: من عمل الباحث، اعتماًدا على األرقام الواردة في البيان املالي ع

/ 2019لعامة للدولة للسنة املالية  وازنة ااململالي عن مشروع  ة في البيان ا، وكذلك األرقام الوارد78، ص:  2019/  2018

 .82، ص:2020

 بتحليل األرقام الواردة في الجدول يمكن الوصول إلى بعض املالحظات، ويأتي بيانها كما يلي:

مالي؛ أعوام مالية، تقلص دعم الكهرباء واملواد البترولية كنسبة من الناتج املحلي اإلج 6ى مدار عل -

يا االجتماعية عم واملنح واملزا% من إجمالي بند الد49.1نسبته  فقط ما    انمثل هذان البند  ففي حين

 البيان

2014  /2015 

 )فعلي( 

2015  /2016 

 )فعلي( 

2016  /2017 

 )فعلي( 

2017/  2018 

 )فعلي( 

2018  /2019 

 )متوقع(

2019  /2020 

 قع()متو 

 نسبة قيمة نسبة قيمة نسبة قيمة نسبة قيمة نسبة قيمة نسبة قيمة

الكهرباء واملواد 

 البترولية
97,545 49.1 % 79,528 39.6 % 142,590 51.5 % 149,388 45.4 % 105,075 32 % 56,963 17.4 % 

 % 27.2 89,000 % 26.2 86,175 % 24.4 80,500 % 17.2 47,535 % 21.3 42,738 % 19.8 39,395 ع التموينيةالسل

 % 0.17 565 % 0.32 1,065 % 0.22 733 % 0.1 41 % 0.87 1,743 % 0.6 1,272 دعم املزارعين

املياه واألدوية 

 وألبان األطفال
1,053 0.53 % 1,730 0.86 % 1,507 0.54 % 1,700 0.51 % 2,500 0.76 % 2,500 0.76 % 

الدعم واملنح 

للخدمات  

 اإلجتماعية

50,395 25.4 % 64,999 32.3 % 76,569 27.7 % 88,336 26.8 % 107,427 32.7 % 128,947 39.3 % 

بات متطل

إضافية 

 وإحتياطيات

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 11,800 3.6 % 32,200 9.8 % 

إجمالي الدعم  

نح واملزايا وامل

 الجتماعيةا

198,570 100 % 
201,02

4 
100 % 276,719 100 % 329,379 100 % 328,291 100 % 327,699 100 % 
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لعامة املتوقعة % في املوازنة ا17.4، انخفضت هذه النسبة إلى 2015/ 2014وذلك في العام املالي 

 .2020/ 2019للعام املالي 

يار جنيه، مل  149ل  سجحيث    2018/  2017وته في العام  بلغ اإلنفاق على الكهرباء واملواد البترولية ذر  -

مليار جنيه، وهو ما يعني  56.9ليصل إلى    2020/  2019عام  رقم في موازنة الفي حين انخفض ذلك ال

 مليار جنيه. 92.1أن الحكومة قلصت اإلنفاق بما قيمته 

لعام يون جنيه في امل 50,395بلغ اإلنفاق على مخصص إجمالي الدعم واملنح للخدمات االجتماعية  -

نيه في مشروع موازنة مليون ج  128,947  ي حين خصصت الحكومة لنفس البند، ف2015  / 2014املالي  

حل الدراسة بقيمة ، وهو ما يعني زيادة مخصصات ذلك البند للفترة م2020/ 2019العام املالي 

 مليون جنيه.  78.552

نيه مليار ج  89، إلى  2015/  2014لعام املالي  مليار جنيه في ا 39,4زاد مخصص السلع التموينية من   -

مليار جنيه، ويمكن اعتبار هذه الزيادة اسمية إلى  49.6قدرها بزيادة  2020/ 2019في العام املالي 

 ل العامين املاضيين.حد كبير، بعد حذف أثر التضخم الكبير خال

 2015/ 2014ل الفترة من بند متطلبات إضافية واحتياطيات، على مدار أربع أعوام مالية، أي خال -

مقدمات بلغت مخصصاته في  وبدون أي  لم تكن هناك له أي مخصصات، ثم ،2018/ 2017إلى 

 2020/ 2019الي التالي مليار جنيه، ثم ارتفعت في العام امل 11,8ما قيمته  2019/ 2018العام املالي 

ملنح للخدمات صصات الدعم وامليار جنيه. وبإضافة بندّين جديدين تم إدراجهما في مخ  32,2لتبلغ  

نح واملساعدات، واللذان بلغت مخصصاتهما وبند امل هما، بند مزايا اجتماعية أخرى،تماعية و جاال 

صة تحت بند أخرى أو احتياطيات ليصبح إجمالي البنود املخصمليار جنيه على الترتيب.  13.8و 2

ه ال: أين تذهب هذهنا يكمن السؤ . و 2020/ 2019مليار جنيه في مشروع موازنة العام املالي  48

 األموال؟

 السؤال األهم للفقرة ا -
ً
 ووجهت وفورات تلك املخصصات  لحالية هلعموما

ً
صدقت الحكومة فعال

 فقرة التالية اإلجابة عليه.إلى برامج مساندة للطبقات الفقرة، وهو ما ستحاول ال
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 م:ن وفورات الدعومدي استفادتهم م، )تكافل وكرامة( برامج الدعم النقدي في مصر

فل وكرامة، وقد دعمها البنك الدولي بقرض ، هما تكابرنامجين للدعم النقدي للفقراء 2015ام ع أطلقت مصر في

 مليون دوالر.  400قيمته 

اآلثار السلبية على الفقراء جراء رفع الدعم، بجانب توفير بيئة مناسبة  وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تقليل

عداد حين بلغ تمواطن، في  1,704,391مج تكافل من برنا يندر عدد املستفيدما هم فيه، وقالنتشال الفقراء م

ريا (. وأعلنت الحكومة أن البرنامج ينفق نحو مليار جنيه شه93مواطن ) 275,662مستفيدين برنامج كرامة 

 (.94) للمستحقين

 توجد العديد من االنتقادات التي وجهت للبرنامج ومنها:

قدم، حيث أن مبلغ املقابل املاملظهر ذلك في قلة  روع عموًما؛ يضعف تمويل املش  -
ُ
ور عاش املذكادي امل

أن دوالر يومًيا، في حين    0.6دوالرا، أي ما يساوي    18.5جنيها، أي ما يعادل    325لألسرة الواحدة وهو  

 دوالر يومًيا. 1.9خط الفقر الدولي هو 

ن إلقصاء ما ا احتواء معاييراملشروع، ومنهبجانب ذلك كانت هناك بعض االنتقادات إلى صياغة  -

باإلضافة أن هيكلة املشروع لم تأخذ في االعتبار التباين  اء الفقر،الدعم على شروط ال تعكس انتف

فلم يتم توجيه برامج خاصة للمحافظات ذات معدالت في معدالت الفقر بين املحافظات املختلفة، 

 الفقر املرتفعة. 

% فقط من املستفيدين 2.5 ذائية أنلغبحوث السياسات اعهد الدولي لأظهرت دراسة قام بها امل -

راية بشروط تلقي املساعدات؛ وهو ما يعني تكاسل موظفين وزارة التضامن في أداء روع على دباملش 

 (.95دورهم )

 

  محمد أحمد عباس: تقييم برامج الدعم النقدي في مصر، املعهد املصري للدراسات( ملزيد من التفاصيل:   93

 : ننفق مليار جنيه شهرًيا على »تكافل وكرامة«الحكومة للنواب(  94

 جع سابق. ( محمد عباس: مر  95
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رة إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على بدء تطبيق البرنامج، تجاهلت الحكومة هذه تجدر اإلشا -

ذلك ن ثالثة و يدين بالدعم إلى اثنين، بدال مد املستفال تخفيض عدد األو  وغيرها، وقررتاالنتقادات 

، وهذا ما يعكس قلة الدعم املوجه للبرنامج، ورغبة الحكومة في تقليل 2019بداية من العام 

 املوجهة لألسر املستفيدة. النفقات

لقدرة على لفشل في عدم افشل املشروع في تحقيق أهدافه الرئيسية، ويمكن رصد أهم جوانب ا -

 بيق بالبيروقراطية والفساد.ليات التطالفقر املتزايدة، بجانب تأثر آمعدالت  منالحد 

% 60بنك الدولي عن أن  ظهرت عدم قدرة املشروع على الحد من معدالت الفقر املتزايدة في إعالن ال -

إلنفاق والدخل ل البها بحث امن املصريين إما فقراء أو عرضه له، وهي تقريبا نفس النسبة التي توص

 .2015لجهاز املركزي لإلحصاء عام ادر عن الصا

رت تأثر آليات التطبيق بالبيروقراطية والفساد في حذف الكثير من املستحقين للدعم،  كما ظه -

ر من عاملي وزارة التضامن في واجبهم الذي يقتض ي منهم بيان مشروطيه الدعم، بجانب تكاسل الكثي

بهات عدباإلضافة إلى و 
ُ
 ستمارات التسجيل.معالجة اص م نزاهة فيما يخجود ش

أن البرنامج بصيغته الحالية ال يستهدف إخراج الفقراء من تحت خط  كن القول،من كل ذلك يم -

من معاناتهم، وذلك ألن املقابل املادي الذي يقدمه  الفقر بل يستهدف باألساس تخفيف بعض

ون قادرا في نه لن يكفإ. وبهذا الشكل، تحت خط الفقر املشروع غير كافي إلخراج هذه األسر من

 دف بدون زيادة الدعم املالي للمستحقين ووصول املشروع لفئات أكبر. ق هذا الهاملستقبل على تحقي

 لبيانات الجدول السابق فقد قلصت الحكومة اإلنفاق بمقارنة األرقام املتوفرة من الد -
ً
عم، وطبقا

والكهرباء، كما حصلت على  لبتروليةا على دعم املواد ن اإلنفاق فقطمليار جنيه م 92.1بما قيمته 

 مليون دوالر )أكثر من سبعة مليار جنيه( لحساب املشروع. 400بقيمة قرض 

شهرا( وبإنفاق شهري مليار  42) 2019نتصف وحتى م 2016بفرض ان البرنامج طبق من بداية  -

البترول م ف املتوفر من دعوهي أقل من نصمليار جنيه(،  42جنيه، أي بقيمة إنفاق إجمالية )
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عن املساعدة الحقيقية للفقراء واالكتفاء بشكل هزلي الحكومة  والكهرباء، وهذا يدل على تقاعس

 من املساعدات.

  أهم مظاهر الفقر بين املصريين: 

ة ظاهر املرتبطكان من الطبيعي بعد وقوع أعداد متزايدة من املصريين تحت خط الفقر، أن تتجلي مجموعة من امل

 مجملة ودون التوغل إلى التفاصيل، وذلك كما يلي:قرة ألهم مظاهر الفقر كنقاط هذه الف رضبالفقر، وستتع

ر حجم التجارة الخارجية من املالبس املستعملة تطو  2019رصد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير -ا

% 273.8اًعا بنسبة شهد ارتفي الذ 2017ة بعام %، مقارن23.4 بنسبة 2014وبلغ أدنى انخفاض في عام  "البالة"

(96.) 

 التقزم% من أطفال مصر يعانون 20در املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن أص-ب

% من وفيات 11، وأن باألنيميا% من األطفال تحت خمس سنوات مصابون 27ء التغذية، وأن الناتج عن سو

%، ومشيرة إلى أن 40النسبة تبلغ  صحة اعترفت باألزمة كاشفة أنوزارة الن ، واملثير أغذيةلسوء التترجع األطفال 

 (.97% منهم يعانون التقزم الشديد )17

أطفال   ٣أن واحًدا من بين كل    ٢٠١٤الزراعة »فاو« في تقرير أصدرته عام  أشارت منظمة األمم املتحدة لألغذية و -ج

عدم الوصول  عدالت املرض، والذي يتلخص فيارتفاع من يه عن مخاوفها مقزم«، أعربت ففي مصر يعاني من »الت

كما   -(.  98ض )إلى الطول املناسب خالل املرحلة العمرية للطفل، وربطت خالله بين سوء التغذية وزيادة معدالت املر 

لتغذية لدى زمنة في سوء اأعلنت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" أن مصر تعاني من مشكلة م

 (.99ال بمرض التقزم )% من األطف30خامسة، ما أصاب ل دون الفااألط 

 

 تقرير غرفة القاهرة لشهر يناير(  96

 %30التقزم بين األطفال يسجل  ( 97

 »التقّزم« حكاية فقر وإهمال ( 98

 % 30 فال يسجلطالتقزم بين األ  99
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( حوالي 15ومما سبق يمكن القول انه بناء على ان عدد األطفال في مصر )األقل من -د
ً
(، 100مليونا ) 95432.عاما

 قزم، وهو الناتجة مصابون بالتماليين طفل مصري على األقل وفق التقديرات الدولية السابق 10فإن ما يقارب 

 منأ
ً
 قر.سوء التغذية الناتجة عن الف ساسا

، كما بلغ 2015% عام 14.6في مقابل  2016% عام 15.1ليبلغ  وفيات األطفال الرضع األقل من سنةتزايد عدد  -ه

 (.101% إلجمالي الجمهورية )19.6معدل وفيات األطفال األقل من خمس سنوات حوالي 

ماليين  6.143به بلغت ين من التعليم بعد التحاقهم املتسرب ددحصاءات إلى أن ع: تشير اإل ليمالتسرب من التع -و

 (.102طفل )

لسكان يقرأون % من ا10.4(، يضاف إليهم نسبة 103%من عدد السكان )25.8في مصر  نسبة االميةتبلغ  -ز

 (.104ويكتبون فقط من تعليم محو األمية )

 )% لم  24  هممليون نسمة، من  56.9سنة    18ق  يبلغ عدد املصريين في الفئة العمرية فو  -ج
ً
مليون   13.6يتزوجوا أبدا

 (. 105ماليين نسمة( ) 6.8% )1.2سمة(، بينما تبلغ نسبة املطلقين منهم ن

 

 

 

 

 

 .11، ص 2018العامة واإلحصاء، ( كتيب مصر في ارقام الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة  100

 ( نفس املرجع السابق.  101

 .18( نفس املرجع السابق، ص  102

 .25السابق، ص  ( نفس املرجع 103

 .30( نفس املرجع السابق، ص  104

 .31بق، ص ( نفس املرجع السا 105
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 ادسسالفصل ال
 2013عام  بعد يف مصر البطالة

هر طالة من املظاتعتبر البو  البطالة مشكلة اقتصادية، كما هي مشكلة نفسية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية،

لقاها الفرد العاطل من كما تتفاوت درجة املعاملة اإلنسانية التي يتبلد آلخر يتفاوت من ن حجمها أ العاملية غير

 مقياس هام ملستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان. نسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبرمجتمعه، و 

 ملعظم األمراض اال 
ً
 رئيسيا

ً
 لالستقتهتمثل  هاي مجتمع، كما أنجتماعية في أتشكل البطالة سببا

ً
 واضحا

ً
ر راديدا

، فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته ، فالبطالة بمعناها الواسع ال تعنياالجتماعي والسياس ي واالقتصادي 

 حرمانه من الشعور بجدوى وجودهتعني أيض وإنما
ً
 .ا

مة العمل نظأما م ه،إرادتب خارج عن درته عليه بسبقد عرفت البطالة بأنها: حالة خلو العامل من العمل مع قو 

 والباحثون عنه والراغبون فيهعرفت املتعطلين عن العمل بأنهم:” األشخاص الدين هم في سن العمل   دالدولية فق

 (.106) نه في فترة اإلسنادلكنهم ال يجدو 

امي ن القتصاد كاقتصادى طبيعة نمو اترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء األكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلو 

ة داخلية وخارجية تتمثل في االختالل في ميزان املدفوعات واالختالل في املوازنة العامة ي من اختالالت هيكليانيع

 واالستثمار وبالتالي اإلنتاج واالستهالك. االدخارفجوة كبيرة بين كل من  للدولة، إلى جانب وجود

نمو في خلق فرص العمل، لة، وعن دور معدل الدو تها البنقتصادية التي تاإلجراءات اال  يعبر معدل البطالة عن جدوى 

 ووصوله الي طبقات املجتمع املختلفة.

 

 141ص ، 3،  جامعة تيارت، الجزائر ، عة جلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيم، على الفرد واملجتمع ثرهابطالة وأال:  هاشمي بريقل ( 106
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 في منتصف أغسطس وفي هذا اإلطار عقد الجهاز املركزي للتعبئة العام
ً
 صحفيا

ً
(، 107)2019ة واالحصاء بيانا

دل البطالة، واهم تطور مع (19رقم)لخص الشكل وي، ذا اإلطارداللة في هالبيان الكثير من األرقام ذات التضمن 

 قطاعات التي تستوعب املشتغلين، ومعدل البطالة حسب النوع. ال

 (19شكل رقم)

-  

 البيان والشكل السابق وذلك كما يلي: ويمكن استعراض اهم ما جاء في هذا 

 من الربع  -
ً
ر ثكملاض ي، لتنخفض أااألول للعام تراجعت معدالت البطالة فى مصر بوتيرة متسارعة بداية

 % في يونيو املاض ي.7.5، إلى 2017% فى ديسمبر 11.3 شهًرا من 18% خالل 3.8من 

الراغبين في العمل مع دفعات الخريجين لم تتسع قوة العمل والتي تعبر عن كافة األفراد القادرين و  -

ي مليون فرد ف 29.04اض ي مقابل مليون فرد في يونيو امل 28.06بل انكمشت إلى  ،الجدد من الجامعات

مليون عامل  1.12، مما يعني تراجع قوة العمل بنحو 2017رد يونيو مليون ف 29.18، و2018يونيو 

 فقط. شهًرا 12ألف فرد خالل  980 خالل عامين، وبنحو

 

 2019م بع الثانى لعا% بالر7.5جهاز اإلحصاء: تراجع معدل البطالة إلى (  107
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ين وقت الذي ارتفع فيه الذكور القادرين والراغبمليون سيدة من قوة العمل، فى ال  1.4تزامن مع خروج   -

مليون  23.06مليون فرد، إلى  28.06لغة قسم قوة العمل الباوبذلك تن، ألف فرد 351نحو فى العمل ب

 مليون أنثى. 5.053ذكر، و

مليون سيدة قررن بشكل جماعي التوقف عن  1.12على وبالنظر إلى أعداد املشتغالت نجد أن ما يزيد  -

 رمة التيعاموجة التضخم ال ال سيما في ظلو أمر غير معقول وال توجد له مبررات حقيقية وه-العمل

مليون  3.9عدد النساء فى سوق العمل نحو  ليصل-عقاب تطبيق برنامج الصندوق اصابت البالد في ا

 .2018مليون بنهاية يونيو  5.02عاملة بنهاية مارس املاض ي مقابل 

م التراجع فى جاء معظحالي، المسح القوة العاملة للربع األول من العام  ووفًقا للبيانات التفصيلية عن -

مليون  3.4مليون مشتغلة مقابل  1.94ص، حيث انخفض إلى الت فى القطاع الخاد املشتغداأع

مليون مشتغلة بنهاية مارس  1.74ومة إلى مشتغلة، فى الوقت الذي ارتفع فيه أعداد املشتغالت بالحك

 .2018مليون مشتغلة فى مارس  1.436املاض ي مقابل 

ألف، وفي قطاع الخدمة  244.6ع تجارة الجملة ت فى قطاال جع أعداد املشتغات الجهاز تراووفًقا لبيان -

ارة العامة آالف، واإلد 103ألف، والتعليم  141.5ألف، والصحة  241.6ألف، والزراعة  200املنزلية 

 ألف مشتغلة. 92.6والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري بنحو 

ف أل 280لم يضف سوى  االقتصادن ت البطالة إال أارعة فى معدال التراجعات الكبيرة واملتس  رغم -

 حدثت فى أعداد املشتغلين خالل تلك الفترة. التيوظيفة فقط خالل العامين املاضيين، تمثل الزيادة 

ام املعلنة أنه تم ألف شخص سنويا، وتفترض األرق 800وق العمل سنويا أكثر من إلى س يدخل -

 العاطلين أيضا.رقم مماثل من استيعابهم وتوفير وظائف ل

مليون مشتغل   25.96ر مع ارتفاع في تقديرات املشتغلين بل تراجعت إلى  ذلك االنخفاض الكبييتزامن    لم -

 .2017في يونيو  25.68، و2018مليون في يونيو  26.16مقابل 

 تنتاج ما يلي:من خالل االستعراض السابق يمكن القول اس -
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ان فى أعداد السك  سنوي الالنمو  ل  خاصة مع معد  ،ومأمر غير مفه  ي سنو تراجع قوة العمل على أساس   -

، ال سيما في ظل استحواذ  %2.5يصل إلى  الذي 
ً
خروج ما ، كما أن الشباب على الجزء األكبر منهتقريبا

، وغير مبرر بيانات سوق العمل فى مصرمليون سيدة مشتغلة من قوة العمل اتجاه جديد على    يزيد على

 حالية في مصر.االقتصادية الفي ظل األوضاع 

النمو  زيادةبشكل كامل من  استفادسوق العمل   يعني انالت البطالة فى مصر جع معدال رات -

% فى 40.4جملة السكان مقابل  % من38.5نسبة املشتغلين، لتسجل  تانخفضحيث االقتصادي، 

السكان مقابل % من جملة  41.6مع انخفاض قوة العمل إلى    بالتزامن،  2017م املالي  الربع األول من العا

ألف عاطل أصبحوا غير عاطلين حتى    621ا ملسح القوة العاملة فإن  وفًق ، فلفترة نفسها% خالل ا46.3

 ألفا من قوة العمل. 147، كما خرج 2017مقارنة مع نهاية  2018ديسمبر 

ية لزيادة السكانثل الشباب النسبة األكبر من سكانه وارتفاع معدالت اانخفاض قوة العمل فى بلد يم -

 أمر لديه كان 
ً
 .ير مقنعبل ويحتاج الي تفس  ،مفاجئا ا

سبيل  على-تكون مساهمة الذكور والتي قد  مجموعة من األسباب التي حدت من زيادة معدلتوجد  -

الجامعة الذين يؤدون  وخريجي بدون مرتب وال يبحثون عن عمل، املجندين إجازة-حصرالاملثال ال 

 لكن ال يمكنال يبحثون عن عمل و ن أجرا و ضو مؤقتا وال يتقا وفين عن العملالخدمة العامة، واملوق

 .108الجزم أي من هذه املسببات صاحبة الوزن األكبر في التفسير

كافيا  إلى عدم تحقيق القطاع الخاص نموا تعود في االساس البطالة بين فئة الشباب مشكلة مزمنة، -

اسب مع ل ال تتنعمين الجدد سوق المهارات املنضملقطاع العام، كما أن املعتاد للتعويض الدور 

 حد من فرص ريادة األعمال. تمويلطاع الخاص، كما أن ضعف الوصول للمتطلبات الق

% فى 23% من قوة العمل مقابل 16.7 إلى 2018ل نسبة مشاركة النساء فى قوة العمل تراجعت خال -

، وق العملس  تمرار النساء فىعوائق أمام اسواحدة من أقل املعدالت عاملًيا، ما يعكس عدة    وهي،  2017

 

 . 546، ع21/8/2019راسات االقتصادية: راي في خبر بتاريخ للد ز املصري رك( امل 108
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تراجع أعداد املشتغالت ول الي القطاعات املولدة ملعدل النمو االقتصادي، كما ان او عوائق في الدخ

تغالت ترتفع فى مل أو فى املنهجية االحصائية، خاصة أن أعداد املش يوضح خلل كبير إما فى سوق الع

د املنطقي تراجع أعدامن غير  لكلذالحقيقية، ول آكل فيها الدخيرتفع فيها التضخم وتت التياألوقات 

 املشتغالت فى الوقت الذي زادت فيه أعداد املشتغلين من الرجال.

 ةمبادرات تمكين املرأة اقتصادًيا واتاحج لتكثيف تصريحات الدولة متناقضة، ففي الوقت الذي ترو  -

تغلين داد املش علتراجع الكبير أل يحدث هذا اصة  الجهات املختلفة تمويالت للنساء لبدء مشاريعهن الخا

 غير املفهوم ماذا تدهور فى سوق العمل ليخرج منه هذا العدد الكبير. منمن النساء 

في  لالبحث عن فرص عمغالت واهية، حيث بررته، بجاءت مبررات الحكومة حول تراجع عدد املشت -

صريين ملتزايد حواالت اب، وكذلك تقالةخارج، وتخلي النساء عن الرغبة فى البحث عن عمل واالسال

حد من حاجة ، وهو ما يشمل االبنة املطلقة وغير املتزوجة واألخت الذي شات لخارج، ونظام املعابا

 سوق العمل.الي دخول لالنساء ل

سطة وفوق املتوسطة والجامعية وما فوقها ر ارتفاع نسبة املتعطلين من حملة الشهادات املتو استمرا -

هم من املؤهالت دون  لتعطل لوضع التشغيلمن وضع ان املنتقلي ن معظميعني أ ، عطليناملت من جملة

فئات تزايد معدالت البطالة فيما بين ال، كما ان املتوسطة أي أنهم من أصحاب املهارات املنخفضة

 هو أمر ال يمكن فصله عن املشكلةو ، عاما 29 - 25( عاما)و 24 - 20العمرية( 

لعرض والطلب على العمالة، توصيل بين جانبي اقنوات الف ل املصري وهي ضعمنها سوق العمالهيكلية التي يعاني 

 جودة الوظائف املولدة بما يحقق  وتدني

مرتفعة اإلنتاجية من  جات املنظمة التعليمية لتالئم الوظائفطموحات الفئات املتعلمة من ناحية مع ضعف مخر 

 .(109)أخرى ناحية 

 

 ( نفس املصدر السابق. 109
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 يمكن القول ان ترا -
ً
 ان كان صحي  –لة  جع معدل البطاأخيرا

ً
تغالت، وخلق الي نقص عدد املش   يعود  –  حا

املشروعات القومية لفرص العمل، واألخيرة ال يمكن وصفها باالستدامة باإلضافة الي فشلها في 

 اد على قطاع االنشاءات كحجر زاوية.ب كافة فئات الشباب، خاصة في ظل االعتماستيعا

ما يتوافق مع وتطوير التعليم ب التدريب،ج األولوية لبرام عي، يجب إعطاءباإلضافة الي التنويع القطا -

 احتياجات سوق العمل.
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 الفصل السابع
 اقتصاد الجيش والقطاع الخاص

يناير  25للجيش في النشاط االقتصادي، كردة فعل عنيفة، ليس فقط لثورة التوسع املحموم والغير مسبوق  يبدو

قادته، بل أيضا ملا سبقها مما قيل عن نية  ارادية لكبتصعض املغانم االقالية تقليص لبوما تبعها من احتم

 خصخصة بعض مشروعاته بنهاية عصر مبارك.

 يمكن القول إن السيط
ً
ألدوات التي يمتلكها الجيش، ويستخدمها ملزيد من رة على أراض ي الدولة هي أخطر اعموما

 التغول على االقتصاد املصري.

تصادية، والقوانين التي أصلت لوجودها، ثم قراءة ألهم قالجيش االت  تتبع مشروعا  ر االفصل باختصا  يحاول هذا

 . أهدافها بخالف الربحية، وأخيرا، أثرها على القطاع الخاص

 تملك األراضي:  -1

اط العنصر األساس لتوغل الجيش داخل النش ،ض ي الدولةالقوات املسلحة بقوة القانون علي ار يعد وضع يد ا

ت البيع، وإعطاء التراخيص للتشغيل املفاتيح التي تنفذ منها القيادات وافقاي كانت ماض للدولة، ففي املاالقتصادي  

ال للقيادات العسكرية مكانا في ة، ونتذكر جميعا كيف كان واليز الي قيادة بعض املشروعات الخاص العسكرية

عتاد داخل هم املعلي وجودة  ء مصالحها، عالو تراخيص او قضاالعالقات العامة ألية شركة خاصة تريد االنتهاء من ال

 كل ثنايا الجهاز اإلداري للدولة.

الخاص او مع مؤسسات كة املباشرة مع القطاع  فتطور االمر، الي دخول الجيش مرحلة اما الشرا  2013أما فيما بعد  

التي ة  شروعات الحكوميالتي تجاور املحكومية، وتقديم الحصة الخاصة به من أراض ي الدولة، ال سيما تلك األراض ي  

.ع من ترف
ً
 قيمة ما يجاورها من األراض ي، أو بيع األراض ي بصورة مباشرة بعد تخطيطها عمرانيا

% من املساحة الكلية، يرجع لتلك السيطرة، كما 7عند حدود  الساحة املأهولة في مصرعموما، من املرجح ان إبقاء  

 السيطرة ك تا القديمة، بتلراعية في الدليمكن تبرير التغول علي األراض ي الز 
ً
 .ايضا
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أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش،  حتى سلكته أراض ي الدولة  التي-باختصار-القانونيويمكن تتبع الطريق 

 ما يلي:وذلك ك

أصدر »مبارك« في بداية عهده تشريًعا منح وزارة الدفاع فقط حق التصرف املطلق في أراض ي الدولة،  -

 بل الشراء. ا قلى رضائهع جهات على الحصول املواطنين والوأجبر جميع 

على أنه: »يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن  ١٩٨١لسنة  ١٤٣من قانون رقم  ١٠تنص مادة  -

يتعدى على جزء من األراض ي الخاضعة لهذا القانون… فيما عدا ما تقوم به  ضع اليد أويحوز أو ي

 لخطة الدفا
ً
سيق« مع وزارة لتنضرورة »اه من ٢وتوجب مادة ع عن الدولة. القوات املسلحة تنفيذا

 الدفاع في استخدامات األراض ي. 

ر قيم على جيش هو أكبفإن “ال 2014بحسب بحث أعده مركز كارنيجي للشرق األوسط في يونيو  -

الجيش الحق في إدارة جميع  1997األراض ي الحكومية في البالد، حيث منح قرار رئاس ي صدر في عام 

% من مساحة البالد” 87شير التقديرات إلى أنها تصل إلى ي ترة، والتثماعية وغير املستراض ي غير الزر األ 

(110.) 

را جمهوريا يقض ي باإلبقاء على ، قرا2015 وعي نظام السيس ي بأهمية األراض ي، فأصدر في ديسمبر -

خاصة ها في مشاريع األراض ي اململوكة للجيش حتى بعد إخالئها، للتمكن القوات املسلحة من استغالل

وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراض ي القوات املسلحة ألول مرة حرية إنشاء ب، مع أجان كةبها بالشرا

 شركات تجارية هادفة للربح.

على أن “يتولى جهاز مشروعات أراض ي القوات املسلحة   2015لسنة    446رقم    الذي يحمل  ونص القرار -

الخدمات  ميعلقيام بجواتي يتم إخالؤها لة للمناطق التجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بدي

واألنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه )الجهاز( وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات 

 ء بمفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوطني أو األجنبي”.صورها سوا بكافة

 

 احم املؤّسسات االقتصادية املدنية في مصرالجيش يز (  110
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 645ا ولًف أ 16ه تم تخصيص ، الذي بموجب2016لسنة  57أصدر قرارا جمهوريا رقم  2016في عام  -

ًنا من األراض ي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراض ي العاصمة اإلدارية فدا

ق ذلك وتبعه العديد من القرارات بتخصيص أراض ي لصالح وسبمراني. الجديدة وتجمع زايد الع

 مشروعات الجيش.

 الجيش  إعفاءات -2

اء واردات وزارة الدفاع ووزارة لى إعفع1986ام لعفاءات الجمركية من قانون اإلعتنّص املادة األولى  -

 الدولة لإلنتاج الحربي من أي ضريبة. 

فندق ومنتجع وغيرها مملوكة للقوات   600لي  مقتضاه حواأصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى ب  2015في   -

 رسوم االستيراد على إعفاء من املسلحة من الضرائب العقارية، كما تحصل شركات القوات املسلحة

. ويمنع معاينة 2005ومن ضريبة الدخل بمقتض ى قانون صادر عام  1986ر عام نون صدمقتض ى قاب

 سلحة.الشحنات املرسلة إلى شركات القوات امل

وينص القانون على أال تدفع القوات املسلحة ضريبة القيمة املضافة على السلع واملعدات واآلالت  -

من القومي. كما توجد قوانين أخرى أيضا ع واأل ح والدفاسلزمة ألغراض التواد الخام الال والخدمات وامل

 لصالح الجيش.

املسلحة وغيرها من املؤسسات لقوات منح قانون جديد لضريبة القيمة املضافة إعفاءات ل 2016في  -

 األمنية.

 يسمح للحكومة "بالتخلي عن 2013وفي نوفمبر  -
ً
ناد املناقصات وإس، أصدر عدلي منصور، قرارا

، يحظر بموجبه 2014أبريل/نيسان  23ت العاجلة"، تبعه قرار آخر في الحاال  شركة في ي املشروعات أل 

، وسواء كانت الحكومالطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها  
ً
 كان أو أجنبيا

ً
ة مع أي طرف، مصريا

سهل   لكغير ذلك. وكل ذ  ال مقاوالت أوتلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراض ي الدولة أو بأعم

 ش إال الحياة االقتصادية.ل الجيتوغ
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 مشروعات الجيش: أرباح -3

ضع حصيلة مشروعاته في »حساب خاص أن تو  ، تنص املادة الرابعة منه على١٩٧٩أصدر السادات قانونا عام 

 »بالقواعد التي
ً
  ن هذه األموال«.تنظم الصرف م بأحد البنوك التجارية«، وأن وزير الدفاع هو من يصدر قرارا

 حربية، ال نعرف اسم هذا البنك الخفي حتى اآلن، وال كم به من من أن  وبالرغم 
ً
املسألة تجارية بحتة وليست أسرارا

 رف وزارة الدفاع في املليارات التي حصدتها عبر سنوات من تلك املشروعات.يف تتصاملال، وال ك

 : 2103ا بعد يونيو  مشروعات الجيش خالل الفترة م   أهم -4

، فباإلضافة إلى إرساء عشرات الطرق 2013املشروعات بعد يونيو  بير منلى عدد كإ توغل الجيش -

وعات املمولة من املوازنة العامة، تحت شعار املشر والكباري إليه بصورة مباشرة، أشرف على كل 

عن حصة  الطبع لم يعلنمحاربة فساد القطاع الخاص وضمان الجدية وااللتزام، وضبط املواعيد. وب

 املشروعات. مة تلكاف من قيشر هذا اإل 

رة كما استولي الجيش على قطاع إعالنات الطرق، وكذلك على تغذية املدارس والجامعات، وامتياز إدا -

 شغيل محطات تحصيل رسوم موازين وطرق الخدمة في الكثير من الطرق.وت

 ضهسنكتفي بذكر بع شروعات، والتيباإلضافة إلى اإلنشاءات أقام الجيش العديد من امل -
ً
 كما ا إجماال

 يلي:

 العاصمة اإلدارية الجديدة. -

 مجمع أسمنت بني سويف )أكبر مصنع في العالم( -

 يون.كة غلمشروع االستزراع السمكي ببر  -

 مصنع للحقن الطبية -

 مصنع ملكيفات الهواء -

 إنشاء سالسل بيع منتجات غذائية في املحافظات. -

 حضرات الدوائية". للمست الوطنية يةم "الشركة املصر دوية تحمل اسشركة مساهمة لصناعة األ  -
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وعة % من مجم40شركة لصناعة الحديد، استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش املصري على   -

مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية  2.2ركات "صلب مصر"، والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو ش

 ركات عز.بالسوق بعد مجموعة ش

 مليون جنيه.  100صري شركة مقاوالت برأسمال جيش امل، أسس ال2015ونيو/ حزيران في ي -

 أهداف الجيش من التوغل القتصادي:  تحليل -5

ات الجيش عند الربحية، واملغانم، والتي كانت تشكل فيما مض ي الهدف الرئيس لتلك مشروعال تتوقف أهداف 

 اف، ومنها:أخرى من األهداملشروعات، بل تتعداها إلى مجموعة 

السياس ي، للتوسع والتمدد على أكبر مساحة اقتصادية ممكنة، وهو ما قد تجاذب ل وضع الالاستغ -

 طاعات تعاني، مثل مصنع أسمنت بني سويف.في ق يفسر االستعجال بإنشاء مشروعات كبري 

بين املوانئ   لرئيسية، سواءالسيطرة على الطرق الرئيسية، والتي تشكل منافذ االمداد والتموين، للسلع ا -

 طق الجمهورية املختلفة، أو بين املحافظات وبعضها البعض.ين مناطارات وبملوا

ة األنسولين، ولبن األطفال، وغيرها، للظهور أدوي السيطرة على إنتاج بعض السلع االستراتيجية، مثل -

 بدور املنقذ في أوقات االزمات، والتحكم العقابي في حال االنفالت.

يمة أراض يسيطر عليها الجيش، والدخول لرفع قوغيرها( ي لدولة )طرق كبار خدام مشاريع ااست -

 بقيمتها كشريك في مشروع.

لذي نشأ وازدهر ويدين بالوالء للحزب الوطني، اص، االسيطرة على النشاط االقتصادي للقطاع الخ -

 بإيجاد منافس أو بديل.

 را علىكانت حك  أنواملتوسطة، بعد  الرتب الصغرى  توسيع شريحة املتربحين من مشروعات الجيش إلى   -

الرتب الكبرى، بما يضمن استمرار والء القيادات العسكرية الصغرى واملتوسطة باإلضافة إلى الكبرى، 

 لية.للسلطة الحا
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 واقع القطاع الخاص بعد تغول اقتصاد الجيش:  -6

م عن املحروقات فع شرائح الدعشكل مجمل األوضاع االقتصادية في مصر خاصة بعد قرار التعويم ور  -

جيش على النشاط االقتصادي، وانفراده بالكثير من املزايا واالعفاءات القانونية، وتغول ال لكهرباء،وا

 صري. ع الخاص املضربات موجعة للقطا

توجد العديد من الدالئل على أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة األعمال املرهقة، وحركة التجارة  -

، كان من خاصة في  املأمول،ه يقم القطاع بدور وبالتالي، لم املقيدة، 
ً
 ليبراليا

ً
ظل انتهاج السلطة منهجا

 املفترض أن يكون القطاع الخاص عماده الرئيس. 

( التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني، الذي يقيس اقتصاد PMIري املشتريات )وط مؤشر مدييشير هب -

ما بعد الل فترة  في مصر خص  شاط القطاع الخا، إلى تراجع نالقطاع الخاص في مصر غير املنتج للنفط

للهبوط التعويم بصورة مستمرة، ولم يتحسن إال كحالة استثنائية في بعض األشهر، سرعان ما يعود 

 بعدها.

 حاول النقاط التالية توضيح بعض من معاناة القطاع الخاص في مصر خالل الفترة املاضية:وت

بالطبع مع ارتفاع معدل -و ما تسببرفية، وهصعلى الودائع امل خاص في الحصول تنافس الدولة القطاع ال -

 -التضخم
ً
 في ارتفاع أسعار الفائدة املحلية، والتي شكلت وال تزال عائقا

ً
 هاما

ً
، مما أدى أنه خالل العام املالي  تمويليا

في حين أن  قطاع املصرفي،% على الترتيب من إجمالي تمويالت ال8% و23املاض ي حصل القطاع الخاص والعائلي 

 %. 69 ستحوذ علىالعام ا اعالقط

اط عمال، ال يزال نشعلى الرغم من قيام الحكومة بالعديد من اإلصالحات التشريعية املهمة لتحسين بيئة األ  -

القطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمي مرهق وال يمكن التنبؤ به، ويعاني صعوبة الوصول إلى العوامل الرئيسية في 

 ( والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. ة املاهرةوالعمال-يشيسيطر عليها الج-سوق )األراض يال

-  
ً
 كبيرا

ً
طاعات االقتصاد، وتتمتع بوصول تفضيلي  في العديد من قتلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دورا

 للقط إلى التمويل واألراض ي واملشتريات، وبدأ هذا الدور املتنامي بالفعل ليكون 
ً
 اع الخاص.مزاحما
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تحمل عبء برنامج صندوق النقد الدولي، -والطبقة املتوسطة والفقيرة  –لقطاع الخاص  لقول إن اا يمكن اومعم   -

صة بعد الرفع األخير ألسعار املحروقات، وكل ذلك أن الظروف ال تزال صعبة رجح تحت ضغط، خاوسيظل على األ 

 أمام الشركات الخاصة.
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 ثامنلفصل الا
 امل الحقن والتسربة لعو اسة مبسطدر القتصاد املصريا

زال حتى وقتنا الحالي رهينة من مجموعة من االختالالت الهيكلية، والتي ال ي 2011عانى االقتصاد املصري قبل عام 

، كما ساهم التدخل السياس ي في 
ً
توجيه لها، بل زاده انفالت معدالت القروض الداخلية والخارجية اختالال

، وستحاول الفقرات التالية تناول هذا الوضع اقتصادي ينذر بخطر شديد وضعتشكل ي ات االقتصادية فاملشروع

 القومي. تجميد دورة الدخل والذي يقترح تسميته 

يمكن أن نستعرض هذا التجميد من خالل مقارنة عوامل التسرب خارج دائرة النشاط االقتصادي، وعوامل الحقن 

 ما يلي: فيه، وذلك ك

 التسرب:  عناصر  – أ 

الحكومة لتنفيذ مجموعة من املشروعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل تمويلها على املوازنة العامة  لطةت الس جهو 

 أو عن طريق أموال املواطنين. األجنبية،أو على القروض 

، ولم تلك املشروعاتغابت املوضوعية والرشد االقتصادي ومنهج األولويات عن طريقة االختيار، فجمدت أموال 

ال لتعويض رأس املال، وال األقساط، وتسربت بذلك األموال املستخدمة خارج دائرة النشاط  ذكرائد يع ينتج عنها

 ك املشروعات ما يلي:أمثلة تل االقتصادي. ومن أهم

 تفريعة قناة السويس:

ازية مو والر لحفر قناة مليارات د 4، مليارات دوالر 8أعلنت هيئة قناة السويس، أن تكلفة الحفر بالقناة ستبلغ 

أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، قامت الحكومة  6مليارات أخرى لحفر  4جرى املائي الحالي لقناة السويس، للم

سنوات،  5%(، وملدة 8.7أكبر من العائد السائد آنذاك )-% 12تثمار على املواطنين، بعائد شهادات اسبطرح 

 حب معظمها من ودائع مصرفية.، سعدودةم ر دوالر في أياممليا 8.5عادل مليار جنيه بما ي 64فجمعت 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 122 of 145 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 2, 2019     

فق السكة الحديد لفة حفر نبالطبع تحتاج مصر ألنفاق تحت القناة، ولكن ليس لكل هذا العدد، كما أن ضياع تك

 لعدم وجود دراسات مسبقة.
ً
 لعدم إمكانية تنفيذه هندسيا جاء كاشفا

دة في اإليرادات، بل ورط التسرع في زياي أي ف –حذر املخلصون  كما-لم تتسبب تكلفة التفريعة جمدت بالكامل، و 

 مليار دوالر. 2ي بلغت حوالمتتالية -للمرة األولى في تاريخها –الحفر، هيئة القناة نفسها في قروض 

ت في ولم تطرأ طفراتكلفة األنفاق سواء لعبور السيارات أو لنقل املياه إلى سيناء، ال تزال االستفادة منها محدودة، 

 صلحة اعتمادا على هذه املياه حتى اآلن. ستض ي املرامساحات األ 

 2قتراض الداخلي والخارجي بقيمة إليهم اال يضاف-لرفع الروح املعنوية-مليارات دوالر 6الخالصة تم تسريب حوالي 

 مليار دوالر.

 العاصمة اإلدارية الجديدة:

لف فدان لتغطية املرافق أ 40من  ربة الجديدة ما يقعاصمة اإلداريتبلغ مساحة املرحلة األولى من مشروع ال

 مليار جنيه. 200السكنية واإلدارية، بإجمالي تكلفة تقترب من 

مليارات جنيه، تتكون الشركة من   6تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر بـ    ارة مشروعتقوم شركة مساهمة بإد

العمرانية وجهاز  عاتملجتما ة الوطنية وهيئةمشروعات الخدممجموعة من اإلدارات األساسية هي: جهاز 

 مشروعات أراض ي القوات املسلحة.

لفنادق والنوادي واملسجد األكبر والكنيسة ، ومنها اتابع الجميع املشروعات في العاصمة بخالف البنية األساسية

 كم(35لة جمكم من 10ألولى )كلفة مرحلته االكبرى، والبرج األكبر، كل هذا باإلضافة إلى النهر األخضر والذي تبلغ ت

 مليار جنيه تقريبا بفرض ثبات األسعار مع املرحلة األولى. 32مليارات جنيه، أي بقيمة إجمالية  9

كات تباعا من تمويل العصمة بداية من العبار ومرورا بالشركات الصينية، فتم االعتماد على سحبت الشر بالطبع ان

را تم العودة إلى الصين مرة أخرى، رغم مؤخية، و حلات العقارية املراض ي من الشرك التمويل املحلي وشراء األ 

 لي األخير.جأ التمويالتحذيرات العديدة من القروض الصينية، إال أنه من الواضح أنها املل
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ولة باإلضافة إلى الجوانب السياسية والجو سياسية، فإن مشروعات العاصمة اإلدارية، سربت جزءا كبيرا من السي

ط االقتصادي، وحتى مع بدء االستخدام فهل من املتوقع أن يمتلئ املسجد أو نشارة الائواخرجتها خارج داملحلية، 

مرور أعوام طويلة، بل حتى املشروعات العقارية للقطاع الخاص وإن بيعت ل الكنسية أو حتى الفندق بالرواد قب

الستفادة ر استقتصو  ي مدينة جديدة،ة على األقل أل بعض وحداتها، فستظل مغلقة لسنوات طويلة، تبدو طبيعي

 على بعض املباني اإلدارية ونسبة قليلة من جملة اإلنشاءات لفترة طويلة من الزمن.

 يع:سر مشروع القطار ال

قعت هيئة االنفاق اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة اإلدارية و 

انسبورتيشن واملقاولون العرب وأوراسكوم تر  ردييهبابر مع تحالف بوملسادس من أكتو الجديدة، ومونوريل ا

 مليار دوالر. 4.5يتد بتكلفة تصل كونستراكشون ليم

مليار دوالر، وتبلغ حصتها   4.5لعقد التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ملشروع املونوريل تتجاوز  ة  القيمة اإلجمالي 

 والر.د مليار 2.85رديه ر، وحصة بومبامليون دوال  900فى العقد 

 مليار يورو للمشتريات الهندسية 1.4لغ القيمة املحتملة للعطاء بالنسبة لشركة بومباردييه ترانسبورتيشن نحو بت

 1.6 حواليعاًما للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ  30البناء، باإلضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على عقد ملدة و 

 مدينة ديربى باململكة املتحدة. فى اطراتلقبناء العربات واوسيتم تطوير و مليار يورو 

ول بالخط الثالث ملترو األنفاق أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الد 6يهدف خط مونوريل 

 12كم و  42  تقريبيبمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول  

تبلغ املدة اإلجمالية لتنفيذ خط مونوريل مدينة ألف راكب / ساعة /اتجاه، و   45قل  للنقصوى  الطة وتبلغ السعة  مح

  42أكتوبر  6
ً
 اعتبارا

ً
 .2020 من يناير شهرا

الح، من الواضح ان هذا املشروع الكبير الذي يقارب في تكلفته نصف املبلغ الذي تطالب به هيئة السكة الحديد لإلص

االقل، أما عن خطه املتعلق  علىمة كن االنتظار عليه لعشر سنوات قاديم وكان ا،يخدم طبقة بعينهكما انه 

 علي وجه التحديد من يستفيد منه. فال يعر فهو كمعظم املشروعات العلمين،  –بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
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 اقتراض هذا املبلغ 
ً
ما  اإذتصاد املصري، االق علىسداد صعوبات  سيفرض-الصينمن  خاصة-الضخمعموما

دائرة النشاط االقتصادي والتي  والنزح خارجالي صعوبات االفراط في االقتراض، لوضحت صورة التجميد  يفتأض

 كارثية خالل الفترة املقبلة. ربما تحد
ً
 ث آثارا

 املشروع القومي للطرق والكباري:

 113ذ »تنفي ن، تم حتى اآل 2020يه حتى يونيو مليار جن 253يبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الطرق 
ً
« مشروعا

على مستوى   75ز  مركًزا في التصنيف العاملي لتحتل املرك  43« مليار جنيه، قفزت بها مصر  115على الطرق بتكلفة »

 .118العالم بعد أن كانت في املرتبة 

 لنيل.كباري على ا 4كوبريا ونفقا، منهم  334 2019كما نفذت الدولة حتى بداية 

الحياة االقتصادية، ولكن السؤال هل كانت مصر بحاجة إلى كل تلك الطرق  يانهي شر  ي ن الطرق والكبار ال شك أ

تعكس خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتلبية لحاجات توسعية،  والكباري، وهل بنيت بناء على دراسات

 لم تنشر الدولة أي مخطط تنموي يبرر أي سبب اقتصا
ً
 طرق واملحاور.دي لكل تلك العموما

ذلك غائبا، بل وتوجد الكثير من الكباري كان يمكن تأجيلها لسنوات، وكانت هناك توسعات في بعض  كل قد أنتعأ

ور أكثر من الحاجة الحالية والحاجة في األجل املتوسط، وأعتقد أن اإلصرار على تنفيذ بعض من تلك الطرق واملحا

ا الجيش بموجب القانون، والتي يستخدمها لكهي يمتتلجانبي الطرق وا  ة األراض ي علىاملشروعات كان بغرض رفع قيم

 ات املختلفة.فيما بعد كحصة في الشراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب في املشروع

 يمكن القول إن جزءا ال يستهان به من تلك الشبكة ستؤجل االستفادة القصوى من اإلنفاق العام عليه 
ً
عموما

 من تلك األموال خارج دائرة الدخل القومي. به ستهاني عني تسرب جزء القادمة، مما ي لسنوات

 املطارات الجديدة: 

هدار وتجميد األموال، فالعديد من املطارات أنشئت أو تحت اإلنشاء في املطارات الجديدة هي املثال األبرز على إ

نه قليال بعد موأ ز،يسدر، مطار امللية، مطار رأس كيلو متر، ومنها مطار العاصمة اإلدار  75دائرة نصف قطرها 
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لصعيد عن إعادة تشغيل مطار الطور، كل هذا في ظل وجود مطار اإلسماعيلية ومطار القاهرة، مع مالحظة غياب ا

 تلك الخطة مما يؤكد غياب البعد التنموي.

 لىإكامل، مما أدى ال املخطط بالبالطبع ال يوجد تفسير مقنع ملثل تلك اإلنشاءات، والغريب التصميم على استكم

 وبالتالي التسرب خارج دائرة الدخل القومي.-بفرض االستفادة الجزئية-زء ال يستهان به من التكاليفميد جتج

 الجديدة واملصانع املغلقة: املصانع

لى بتوجيه أسهبت فقرة سابقة في هذا التقرير في الحديث حول تقديرات أعداد املصانع املغلقة، وأنها كانت األو 

نتاج، ولكن كان قرار الدولة بأولوية إنشاء املجمعات الصناعية الجديدة، على حساب لة اإل عج  يرو موال إلعادة تداأل 

 تدوير تلك املصانع.

 13مناطق استثمارية جديدة إلنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء  7تزم الدولة إنشاء تع

 للتصريحات تم اال ، و %90ت تنفيذه إلى  ظة، وصلت معدال محاف  13تجمعا صناعيا في  
ً
نتهاء من بعضه بالفعل، طبقا

 الرسمية.

هز باملعدات واآلالت، وبذلك يبقى السؤال األهم من سيشغل هذه املصانع كاملة املرافق، بل ويقال إن بعضا منها جا

 عدلم ةخاص-ية املتبعةاءات االقتصادتلك املشروعات، فمن املعروف حال املستثمر املحلي، الذي يئن من اإلجر 

 ، وكذلك في ظل تراجع كبير لالستثمار األجنبي خالل الثالثة أعوام املاضية؟ -ئدةالفا

التنموية والتكاملية بين تلك الصناعات، أعتقد أن معظم تلك املصانع ستبقى فارغة وبعيدا عن غياب الروابط 

، أو يستعيد االستثمار هدورةاملة يمن قوته الشرائاملحلي بعضا  لفترة، ليست بالقصيرة، ريثما يستعيد املستهلك

 األجنبي ثقته في املناخ االقتصادي املصري.

 طالء واجهات املنازل:اقتراح 

 ضرورة  رثار قراأ
ً
 واسعا

ً
، ال سيما في ظل توجيهات سيادية بالتنفيذ، وعقوبات طالء واجهات املباني املصرية جدال

 محافظة.ل ألوان خاصة بكعلى املخالفين، وتحديد 
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د بدا هزال في بدايته، اال ان املدقق سيجد عشرات االالف من املنازل التي تحتاج الطالء، وبالطبع مر قاال  انورغم 

على توجه نحو الشكل الحضاري الالئق بالبالد، ولكن هذا االقتراح يجمد في حال تنفيذه عشرات االعتراض    ال يمكن

سيساهم في املزيد من الكساد الذي يضرب مي، و لقو ا ن دائرة الدخلع ويخرجها بعيدااملليارات من الجنيهات، 

   ير.البالد، عالوة علي رفعه تكلفة السكن الذي سيتحملها املستهلك األخ

تسرعت السلطة في إنجازها دونما جدوى مدروسة، وترتب عليها تجميد وتسريب كان ما سبق أمثلة على مشروعات 

 ، بدال من خلق حالة وهمية من النمو الغير مستدام.نتاجياإل ط وير عجلة النشادأن تساهم في تأموال، كان يمكن 

ا تحجيم قدرة البنوك على خلق االئتمان، وتقليص القدرة توجد تكلفة سلبية غير مباشرة لتسرب تلك األموال ومنه

 مزاحمةو   ل،خاص على األموالاحمة القطاع االشرائية االستهالكية للمواطنين، واملساهمة في الركود، باإلضافة إلى مز 

 القطاع اإلنتاجي بصفة عامة.

 أقساط القروض والفوائد: 

مليار دوالر   16.9إلى    2019دمة الدين متوسط وطويل األجل خالل  تشير بيانات البنك املركزي إلى ارتفاع تقديرات خ

يار دوالر مل  2.08  ف، وذلك بخال 2018  بنهاية يونيو  مليار دوالر في تقديراته السابقة  14.7مقابل    2018بنهاية سبتمبر  

زامات املستحقة ديون قصيرة األجل منتظر سدادها في الشهور التسعة األولى من العام الحالي، ليصبح مجموع االلت

 مليار دوالر. 18.9حوالي  2019خالل عام 

 ة خاللجيار نا والتزامات خو ليار دوالر ديم  36كما أوضحت البيانات أن البنك املركزي املصري نجح في سداد أكثر من  

 خارج دائرة النشاط االقت
ً
 صادي. السنوات الثالث األخيرة، وال شك أن نزح تلك األموال إلى الخارج، يمثل تسربا

 تسريبات أخرى )النشاط العسكري(:

اشر، بطي باألمر امليشكل اقتصاد الجيش نوعا آخر من التسريبات خارج دائرة النشاط االقتصادي، فاملشروعات تع

وال يوجد من يعرف كيف توزع األرباح، وأين تذهب األنصبة -كما سبق شرحه-لجماركائب واضر الوتعفى من 

ا من تلك األموال يتسرب إلى خارج البالد، عالوة على عدم االستخدام األمثل للموارد الكبرى، ومن املؤكد أن جزء
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وهو ما -ادها إال الضباطال يرتي لتدية والفنادق اناجع عشرات األ ر -واملشروعات التي يديرها الجيش بشكل مباشر

 يمثل وجها للتسرب خارج دائرة النشاط.

سوقية، أو تلك التي أسهمت في تعطل القطاع الخاص أو العام، تمثل مصانع الجيش التي نفذت دونما دراسة 

، أحد أوجه التسرب خارج 
ً
 أو كليا

ً
 االقتصادي.النشاط دائرة وتوقف إنتاج بعض مشروعاتهم جزئيا

 األموال الوطنية: رؤوس  عضب هجرة

لليبراليين، إضافة إلى ساهم التوسع في االستيالء على أموال ممارس ي العمل السياس ي، سواء من اإلسالميين أو ا

الصالحيات الواسعة للجهات السيادية في العمل االقتصادي إلى هجرة بعض رجال األعمال املصريين من متوسطي 

 ج البالد.إلى خار الحجم 

هؤالء إما بطرق غير رسمية عن طريق سماسرة، أو عن طريق رسمي بشراء شهادات إيداع دولية  أموال يلحو يتم ت

ومؤخرا عن طريق النقود اإللكترونية، ومهما كان أسلوب التحويل فاملحصلة هي نزح تلك األموال من بورصة لندن،  

 دي.وتسربها خارج دائرة النشاط االقتصا

 في مصادر الحقن:قراءة  -ب

 على مجموعة من مصادر الحقن الخارجي، والتي تتحمل عبء سد فجوة مد االعتي
ً
قتصاد القومي املصري تاريخيا

جنبية الناتجة عن عجز امليزان التجاري، إضافة إلى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن عجز املوازنة العملة األ 

 حقن كما يلي:الالعامة، ويمكن تحليل مصادر 

 ة:جيالقروض الخار   -

مليار دوالر في نهايته، لتصبح  39، حيث بلغت حوالي 2013يدت وتيرة االقتراض الخارجي ملصر بشدة منذ عام تزا -

. 2019مليارات دوالر بنهاية مارس  106
ً
 طبقا لتصريح وزيرة التخطيط مؤخرا

مة املصرية الحكو  ارقر ية طبيعية بعد إالقتراض املصر ا كانت استجابة املؤسسات الدولية واالقليمية لطلبات -

ني، والعالقات مع لبرنامج صندوق النقد الدولي، وبعض الترتيبات السياسية املتعلقة بالعالقات مع الكيان الصهيو 

 اإلدارة األمريكية، والتحالف مع السعودية واالمارات.
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اق الدولية عليها األسو   القبيين، وال يزال إالعامين املاضل  لجأت مصر إلى اصدار سندات دوالريه أكثر من مرة خال  -

، السيما بعد إشادات البنك الدولي وصندوق النقد باإلصالحات االقتصادية، وهو ما
ً
  كبيرا

ً
 رخيص نسبيا

ً
مثل بابا

صدر امل، وأعتقد ان الدولة ستحاول زيادة االعتماد على هذا -مقارنة بمعدل الفائدة بالسوق املحلي –لالقتراض 

 ترة القادمة.خالل الف

قد يكون العودة إلى قانون -أن اإلدارة املصرية استهلكت معظم األبواب املتاحة لالقتراض  ير من الخبراءد الكثتقيع  -

، بل وصلت لحدودها القصوى مع -إقرارا باقتراب جفاف مصادر االقتراض  2013صكوك اإلسالمية املتجاهل منذ  ال

تراض الخارجي خالل العامين القادمين، بل ل االقالخ  وتيرة الحقن من  عني ذلك تناقصويبعض الجهات اإلقليمية،  

 والفوائد.إن التحويل سينعكس ليكون للخارج في إطار عملية السداد للقروض 

 تحويالت العاملين في الخارج: -

، 2018دوالر في  مليار    25.5ى  إلمليون دوالر،    778.2ارتفعت تحويالت العاملين املصريين في الخارج ارتفعت بمقدار    -

، وبرر الخبراء تلك الزيادة بعودة آالف املصريين العاملين في منطقة الخليج، 2017مليار دوالر خالل  24.7ل ابمق

ة السعودية، إلى وطنهم بشكل نهائي بسبب سياسات "التفنيشات" واالستغناءات عن األجانب وإحالل العمالة خاص

 من الواف
ً
قامات، وغالء األسعار، حيث عاد املصريين ومعهم سوم اإلر   دةهذه الدول، وزياالتي طبقتها    دةاملحلية بدال

 التي قضوها في الخارج.مكآفات نهاية الخدمة وما جمعوه من أموال خالل السنوات 

الل ، تراجع تحويالت املصريين العاملين بالخارج خ2019أظهرت بيانات أصدرها البنك املركزي املصري في مارس  -

% على أساس سنوي، وذلك بوضح االتجاه العام 6.1بنسبة  2019/  2018لي م املاعاالتسعة األولى من الشهور ال

، كان لسد حاجات األسر املعيشية نتيجة ارتفاعات دث من زيادات عقب التعويماملتراجع لتلك التحويالت، وإن ما ح

 وف سالظر اللعاملين، نتيجة ستهان به من ااألسعار املتتالية، وكذلك للعودة النهائية لجزء ال ي
ً
فة الذكر، وعموما

، ملين خالل الفترة القادمةيمكن القول إن التراجع املشار إليه سابقا هو بداية النخفاضات متتالية لتحويالت العا

 .وهو ما يمثل انخفاضا لحقن، طاملا اعتمدت عليه مصر منذ طفرة أسعار البترول في السبعينيات وحتي اآلن
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 اشر: ر املبغيو  األجنبي املباشر االستثمار  

ولكن يبقى  في فقرة سابقة بالتفصيل تراجع االستثمارات األجنبية إلى مصر خالل العامين املاضيين، ناقش الكتاب

باشر في التنقيب عن الغاز والبترول أحد أهم مصادر الحقن في االقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن جزءا االستثمار امل

 ات أجنبية، أي سرعان ما يتسرب إلى الخارج مرة أخرة.ت وخبر ال وآهب لحساب معدات اليسير منه يذليس ب

في االقتصاد املصري، فاألموال الساخنة عتماد عليه كأداة للحقن  أما االستثمار في أدوات الدين املحلية فال يمكن اال 

.مر ن ليها يجب أن يكو ن، والتعويل عتلهث وراء معدالت الفائدة املرتفعة، وتنتقل بسهولة بين البلدا
ً
 حليا

 عائدات السياحة:

وساهمت ، ٢٠١٠، وهو األفضل منذ عام 2018% في عام ١٦.٥حقق قطاع السياحة معدل نمو قدر بحوالي 

٪ من إجمالي 9.5مليون فرصة عمل، أي ما يعادل  2.5٪ من الناتج املحلي اإلجمالي، وفي توفير 11.9السياحة بنسبة 

 ئف في مصر.عدد الوظا

للسياحة والسفر، فإن إجمالي قيمة ما ينفقه السياح في مصر خالل العام املاض ي عاملي الس سب بيانات للمجلبح

 مليون سائح. 11.7دمين ملصر خالل العام الجاري إلى ع أن يصل عدد السياح القامليار دوالر، وتوق 12.2بـ 

لب خارج نموذج ي الغاف هاالعوامل، رغم أني بمجموعة من بالطبع يرتبط استمرار حقن السياحة في الدخل القوم

مساهمة تلك القطاع االقتصاد املصري، أال أنها يمكن وصفها باملستقرة خالل العامين القادمين، مما يرجح ثبات 

 لفترة القادمة.خالل ا

 عائدات قناة السويس:

ن تمرا، وإمسقتصاد ال يزال القناة في اال رغم عدم تحقيق قفزات بعد حفر التفريعة الجديدة، إال أن معدل حقن

 ة.كان من املتوقع أن يتأثر بالتباطؤ املتوقع في النمو والتجارة العامليين، وإن كان في الحدود العادي

التأثير الكبير سيكون هو سداد الديون املستحقة على هيئة القناة، وحتى لو دورت من خالل القروض أعتقد أن 

وعموما يمكن القول إن معدل حقن القناة في   الجديد،  قني أو يقل عن الحتسربا قد يساو الجديدة، فسيعني ذلك  

 االقتصاد القومي يغلب عليه الثبات واالستدامة.
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 التسرب في القتصاد المصري: بين الحقن و المقارنة-ج

صر بة ظاهرة لعنايشير التحليل السابق لعناصر الحقن والتسرب من وإلى دائرة النشاط والدخل القومي، إلى غل

م تلك الغلبة ناتج عن مشروعات الدولة، والتي أدت إلى تجميد جزء كبير من األموال فإن معظ سفالتسرب، ولأل 

فة، لن تدر أي عوائد ملحوظة، وفي ذات اإلطار فشلت اإلدارة املصرية في التحول ي أشكال مختلاملحلية واملقترضة ف

 ل. اخن الحقن إلى الدب في املزيد منحو اإلنتاج، بما يخلق قيم مضافة تتسب

نجز انه بعد األعوام الثالثة القادمة، والتي سيبدأ فيها سداد القروض والفوائد وتخف القروض والودائع، وت أعتقد

تبقي من املشروعات الطرق والعاصمة الجديدة، سيتراجع معدل النمو الحالي، وسيتعرض االقتصاد ملزيد فيها ما 

، ولكنه لن يدخل نفق الكساد -زمع تنفيذهاداري املاإل ة هيكلة القطاع ي ظل خطة إعادخاصة ف-من االنكماش

أعوام  2020ظن أن األعوام ما بعد صري بشدة، وألوجود بعضا من عوامل الحقن املستدامة، وسيتأثر املواطن امل

قتصادي رج اإلطار االصعبة على االقتصاد املصري، إال إذا حدثت تغيرات جذرية، تتعلق جميعها بعوامل من خا

 .(111) الحالي

 

  

 

 املصري للدراسات.عهد ة عن املور وال تعبر بالضر  بر عن أصحابها( اآلراء الواردة تع111)
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 ص الكتابملخ
القرارات  يجري الجدل بين الكثير من املراقبين حول طبيعة ما يجري في االقتصاد املصري مصر، في ظل توالي

والقوانين واملشروعات التي وصفت بالقومية، وفي نفس الوقت ما يصفه البعض باإلفراط في االعتماد على القروض 

لي الجدل حول أولوية تلك املشروعات بل وجدواها إضافة ا ت،يل تلك املشروعاالخارجية لتمو الداخلية و 

 االقتصادية.

ملجمل األوضاع االقتصادية املصرية، انطالقا من تحليل األرقام  ان يقدم صورة متأنية ومستفيضة حاول الكتاب

ملية عي أصيلة أل  كأهدافتدامة األثر، بهدف استقراء النتائج حول صحة التوجه وجدوى التصرف واس ،الرسمية

موية مستهدفة، وذلك ضمن إطار كلي باحث عن الروافع الرئيسة للنموذج التنموي. وكان اهم ما توصل اليه تن

 تاب ما يلي:كال

خالل العام منه % 77نحو  شكلت ،قطاعات ستةالناتج املحلي اإلجمالي أساسا إلى النمو في في نمو طفرة الرجع ت

% والصناعات التحويلية بنسبة 15.8اع االستخراجات بنسبة  قطهي  ت  ااعقطنت أهم تلك الكا،  2018/ 2017املالي  

% واألنشطة 9.6انب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ج% إلى 10.3% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.2

 %.6.8% وقطاع الزراعة بنسبة 7العقارية بنسبة 

الثالثة اتج املحلي تشير الي أن القطاعات نمو الن فيبصورة رئيسية ة طاعات املساهمالقالنظرة املتفحصة الي 

ما اضيف اليها عائد قناة  ، وإذاوالجملةع بالتجزئة والبناء والبي ()بعد طرح الناتج الصناعي التعدين الرئيسة هي

 ، يةمصر تتصف بالريعاإلجمالي في    نجد ان مكونات الناتج املحلي،  السويس والسياحة وتحويالت العاملين في الخارج

الحالي قتصادي النمو ايمكن القول أن ال ، وبالتاليعليه بشكل رئيس القطاعات التي تعتمد على االستهالك تهيمنو 

 مستداموليس  غير شامل
ً
  .ا

 ال يزال، مستويات معيشة املواطنين رفعهو و  ،الهدف الرئيس من تحقيق النمومعدل النمو الحالي يغيب عنه 

 .خدمات النقلوتحسين وضعف التعليم والرعاية الصحية  ،التضخم معدالت عفادي يعاني من ارتاملواطن العا
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ي من االقتصاد، مع تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات التي يعتمد عليها الجانب الحقيق علىكما يغيب عنه التركيز  

 .املواطن

مسار التنمية  مصر في عتضالي هزيلة، وال املحلي اإلجم بصفة عامة ال تزال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج

 عن غياب التطو الحقيقة، وال تستوعب اعداد العمالة الوافدة الي سوق العمل 
ً
، فضال

ً
 ير التكنولوجي.سنويا

كانت كفيلة  بأسعار فائدة ميسرة، مليار جنيه للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 200البنك املركزي بتوفير مبادرة 

ة فقط بل ملسار االقتصاد املصري بأكمله، ولكن ما شاب عملية املصري ةاعليس لقطاع الصن يق نقلة نوعيةبتحق

أفقد املبادرة  ت الكبرى على القروض بدعاوي مختلفة، كل ذلكود ومعوقات، واستيالء الشركاالتنفيذ من قي

 .فاعليتها وجدواها

ها يعاني املشاكل ان معظم مااملركزي، ال سي مبادرات البنكال يوجد تفسير لعدم استهداف املصانع املتعثرة في 

يقها في ظل عطالة اعية جديدة واالنفاق على ترفالتمويلية، وكذلك يصعب على الفهم االهتمام ببناء مدن صن

 املوجود بالفعل.

 نتظار، وتحويلبعد سنوات من اال   إلغاء مشروع قانون صناعة السيارات املعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات" 

 لغياب الرؤية االستراتيجية لتطوير القطاع، لنواباس قانونه الي مجل
ً
وجه علي -الصناعي برمته  جاء كاشفا

وفي القلب منها نمط التصنيع املستهدف، والتوطين التكنولوجي، واستخدام اإلمكانات ،  -الخصوص قطاع السيارات

 املحلية املادية والبشرية.

وعات العاصمة اإلدارية ومن قبلها تفريعة القناة، جاز مشر نا نة بالتصميم علىالزراعي مقار  في امللف العملضعف 

بالقطاعات اإلنتاجية   العملفهام حول التصميم على اهمال  ير منتجة، تثير عالمات االستوغيرها من املشروعات الغ

 مقارنة بالسرعة في غيرها. 

كفاءة نقل وتوزيع املياه بداية رتقاء بلال تتطلب مشروعات  -زمة سد النهضةوفي ظل أ-محدودية املتاح من املوارد املائية

ك ال يالحظ فيه أي مشروعات يمكن اعتبارها باالرتقاء بنظم الري الحقلي، وكل ذلمن الترع واملساقي الحقلية ونهاية 

 قومية أو حتى غير اعتيادية، بل وغابت العادية كذلك.
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اعي، بل يحتاج القطاع الي مجموعة اع الزر طلقحيدة املطلوبة لست املهمة الو االستصالح واملشروعات الجديدة لي

برامج مساندة للفالح  –زراعية  جمعيات-تركيب محصولي-مائية –مويلية ت –تسويقية -من السياسات املكملة

 .وغيرها، وحتى االن يمكن الجزم بغياب اية رؤية استراتيجية لتطوير هذا القطاع

صرية في العامين التاليين لتنفيذ برنامج صندوق عامة امللا ية على املوازنةتحسينات الرقمحدثت مجموعة من ال

مليار  445، يتبين أن العجز الكلي قدر بـ 2020/ 2019 ليوفق مشروع موازنة العام املام ذلك فالنقد الدولي، ورغ

ليار م7 يد العجز بحوالير ذلك الي تزاتقريبا، ويشيللعام املالي السابق مليار جنيه  438.6في مقابل جنيه مصري، 

 .يه عن العام املالي السابقجن

مثل ات ال يمكن للحكومة ان تتملص منها،  ة الكبرى منها ال تزال تتجه الي نفقيالحظ في بند النفقات العامة ان النسب

ر جنيه، مليا 327بنحو مخصصات الدعم واملنح واملزايا االجتماعية و مليار جنيه،  569بنحو  املقدرةفوائد الديون 

 .يهمليار جن 211مخصصات االستثمارات العامة بنحو و مليار جنيه،  301حو جور بنأل ا مخصصاتو 

 تخفض، و مليار جنيه على الترتيب 12و 36.1ية والكهرباء عن العام املاض ي دعم املواد البترول بينما انخفض

 مليون  244 ي واألدوية بنحوالتأمين الصح دعم كما خفضمليون جنيه،  500مخصصات دعم املزارعين بنحو 

 90إلى  موازنة العام املالي املاض يجنيه في مليار  75من  هامخصصات ، نجد ان موازنة السطر الواحد قد قفزتجنيه

 %.20مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى  15مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 

لناتج املحلي % من ا7 عنالتعليم والصحة مخصصات بندي  يقر الدستور املصري أن الحكومة ملزمة بأال تقل

 .بتلك النسبةى التوالي تلتزم للمرة الخامسة علاإلجمالي، إال أن الحكومة لم 

قتراض هو الخيار الوحيد لتغطية العجز املتزايد، وستتحمل املصادر املحلية العبء األكبر لسداد هذا سيبقي اال -

 مع ا
ً
باالستثمار الخاص، إضافة الي اإلبقاء  ة، ويضريرفالودائع املص لىعلقطاع الخاص العجز، مما يشكل تزاحما

، بينما يهمل نشاطه الرئيس في تمويل ساقراض الحكومة كنشاط رئي علىيعتمد  قطاع مصرفي غير احترافي على

 .القطاع الخاص
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عامة من قناة لة الخزانة الهناك ارقام ضعيفة جدا تدخل املوازنة العامة للدولة من مؤسسات هامة، فحصي -

اة والبالغة ما يزيد عن خمسة مليار دوالر فاين تذهب باقي إيرادات القن 2.2مليارجنيه، أي حوالي 36س هي يسو ال

 .2018دوالر عام مليار 

% املفروض على الصناديق 25مليار جنيه، وهي نسبة    5.5تبلغ اإليرادات املقدر دخولها من الصناديق الخاصة فقط  

مليار جنيه، وهو ما يفرض التساؤل اين تذهب بقية  22ناديق تلك الص اتان اجمالي إيراديدها، وبذلك فتور 

وملاذا تتعنت الدولة في زيادة النسبة املفروضة لصالح املوازنة في وكيف تنفق ومن يراقب على االنفاق؟  الحصيلة؟

 ظل ما تعانيه من فجوة تمويلية، واعباء خدمة الدين؟

اعتمادا على متوسط سعر السهم خالل الشهر األخير  ،دولةقبل ال نم لشركات املطروحةطريقة تقييم ااعتماد  -

، ويفتح باب الشكوك حول -إضافة الي خسائر بيع شركة رابحة- قبل الطرح، يقلل من عوائد الدولة من وراء البيع

 .اؤالتمن التس   هاسهم سعرها، وغير ولم تسترد األ القيمة العادلة، والتالعب في قيمة السهم، وملاذا اإلصرار على البيع  

ج والذي نتج عنه ، ورغم التخبط في بداية البرنامبرزت السياسة النقدية كأحد املحاور األساسية لبرنامج الصندوق   -

اال ان البنك املركزي اتخذ -مما انعكس على عدم استقرار األسعار في األسواق-ارتفاعات حادة في سعر الدوالر

استقرار سعر الصرف، وان كان لها العديد من التداعيات ضاع و سن األو حت  ت التي ساهمت فية من اإلجراءامجموع

 األخرى. 

%، ورفع أسعار 14% الي  10شية، كان أبرز مالمحها رفع االحتياطي االلزامي من  اعتمد البنك املركزي سياسة انكما-

قروض لى الالطلب ع فضجهة، ومن اخري خع بالجنيه من الفائدة ألكثر من مرة، في محاولة للحفاظ على الودائ

في محاولة  ، واموال القروض الخارجية، وذلكاعتمد االحتياطي بشكل كبير على األموال الساخنةبصفة عامة، و 

 للسيطرة على معدالت التضخم املتزايدة.

ة ها لو نفذت بصور وكان جديرا ب مبادرة املشروعات الصغيرة واملتوسطة هي األكبر من نوعها في التاريخ املصرفي،

نقلة نوعية لالقتصاد املصري، ولكن تم نهب أموالها، والتي وجهت في الغالب للشركات الكبرى  تحقق حيحة انص
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نشات شركات صغيرة وحصلت من خاللها على التمويل امليسر، وال يمكن اعفاء البنك املركزي من تحمل التي ا

 العقوبة.بة وتراخي في ذلك، حيث تقاعس في الرقا ةمسؤولي

لكن هناك بعض العيوب كان من املنتظر منها أن تعمل على تنشيط السوق،  و جيدة، لعقاري  ويل االتمرة  دبافكرة م

ألف جنيه(، بجانب   300انخفاض الحد األقص ى لسعر الوحدة التي تتيح املبادرة تمويلها )منها  ،  ملبادرةالجوهرية في ا

لبنك املركزي كحد أقص ى ضعه االذي و  لدخدودي ومتوسطي الخل الشهري ملحانخفاض قيمة الحد األقص ى للد

املبلغ كما ان ، 2014رات خالل العام لالستفادة من املبادرة. وقد اضطر البنك املركزي لتعديل هذه الحدود ثالث م

 مليار جنيه(. 20املرصود للمبادرة قليل جدا )

أسعار  ارتفاع- راتل العقايسجتومنها  هيكلية،من املشاكل الالكثير  منسوق التمويل العقاري في مصر يعاني 

و إعادة التمويل وجود شروط واضحة للشروط واملتطلبات الواجب توافرها في شركات التمويل أ عدم-الوحدات

 عدم - عدم وجود معايير مصرية للتقييم العقاري -عدم وجود جهة مستقلة العتماد املقّيمين العقاريين، و العقاري 

 .لقضايا الرهن محاكم مستقلة وجود

زي على اإلعالن عن أرقام مبالغ فيها لعدد املستفيدين من املبادرة، حيث أعلن أن إجمالي عدد املركالبنك  صحر 

مليار جنيه، هذا يعني أن  20الحد األقص ى لتمويل املبادرة  وبالقسمة علىألف عميل،  230فيدين وصل إلى املست

 يه فقط.ألف جن 87كل عميل حصل على 

تراجع األرباح التي حققتها البنوك، كانت نتيجة تدخل القرار السياس ي في ر او الخسائ نا عامة يمكن القول بصفة 

ذلك يعكس عدم قدرة مجلس إدارة املركزي على االحتفاظ بمكتسبات االستقاللية التي اعمال السياسة النقدية، و 

 طة.منحها له القانون والدستور، ومدي انصياعهم للسل

بحجم الودائع، فعلي سبيل املثال، تخطت ودائع البنك األهلي التريليون  قارنةلغاية ملة نوك الكبرى هزيلأرباح الب

 نسبة الي حجم ودائعه.  % فقط1جنيه، أي ان أرباحه 

ة ، حيث أصبحت قيم2016طفرة كبيرة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر    كان من املنتظر أن تحقق الصادرات املصرية-

 .متواضعة اتولكن هذا لم يتحقق وجاءت الزيادغاية، سة للر منافال دو صرية مقومة بالالصادرات امل
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مثل الفجوة الكبيرة بين صادرات وواردات مصر-
ُ
ال يظهر أن هناك و السلعية، واحدة من املشكالت املزمنة،  ت

 أن يتبين  2018عام املدفوعات لل هذه الفجوة، ولو في األجل املتوسط، وحسب أرقام ميزانسد سياسات جديدة ل

 .2017في  37في مقابل  مليار دوالر 45لتجاري بحدود العجز ا

والغاز، مما يضيع على مصر فرص دعم التنمية من خالل هذه في قطاع النفط األجنبية تتركز  غالبية االستثمارات

فرص   روفأس املال، وال يل قطاع كثيف ر يؤخذ على هذا الهيكل غير اإليجابي، أن قطاع البتروه  ، كم اناالستثمارات

ن ل تتناسب مع ما ينفق من استثمارات، والجانب الثاني أن استفادة الشريك االجنبي عالية، واألمر الثالث أعم

لوجيا هذا القطاع، أو محاولة إنتاج مصر لم تستفد من تلك االستثمارات على مدار العقود املاضية في توطين تكنو 

 .ية التكنولوجيةر به من الناحمتطلبات االستثما

تراجع طلب املستهلكين بعد حوالي ثالث سنوات من إجراءات للتقشف هم في تراجع االستثمار األجنبي هو  عامل األ لا

شهية  تثبيط، وساهم كل ما سبق في في االقتصاد لجهات سياديةعار فائدة مرتفعة وتوسع شركات مملوكة وأس

 املستثمرين.

مليار   82.88ابل  مليار دوالر مق106املاض ي إلى    مارس  بنهاية  يرجالخادالت الدين  عن ارتفاع مع  كشف البنك املركزي 

   مليار  23بزيادة  ،  2017دوالر بنهاية  
ً
في غياب عوائد للمشروعات   ،الدين الخارجي  تعاارتفاتتوالى  ، وبذلك  دوالر تقريبا

صادر املد استهالك معظم ت السابقة بعتغطي خدمة تلك الديون، وتقلص فرص استمراراها على نفس املعدال 

 .تاحةامل

 رياجنيه شه 735 ليبلغ 2019لعام  الوطنيتم تحديث خط الفقر أنه  2019م بحث الدخل واالنفاق لعاكشفت 

   جنيها  100اليوم تعادل )  / دوالر 1.9في مقابل    ،دوالر(  44.5)
ً
يوم للفقر املدقع، / ردوال 1.25عامليا،  ( حًدا للفقرتقريبا

  .ليالدو البنك  هايحدد

 ل -
ً
أن هناك نحو كما أظهرت %، 32.2ارتفع معدل الفقر إلى املعلنة في تلك التقارير، فقد ولية شرات األ ؤ لمووفقا

% 57)املجموع من السكان فوق خط الفقر بالفعل، لكنهم شبه فقراء ومازالوا بحاجة إلى الدعم،  % إضافية26.8

( كم أشار البنك الدولي
ً
 .2015ت ال عد% مقابل م2.5عت ه النسبة ارتفوهذ، تقريبا
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، سنت تقريبا( 95)2019ج شهريا عام  491الي  2015ج شهريا عام 482ى في ظل تحرك خط الفقر املدقع من حت -

مليون مواطن لو  10مليون مصري على األقل تحت هذ الخط، ومن املرجح ألن يكون العدد الحقيقي  6.5فاليزال 

 أخذنا بالخط العاملي.

ر بقفزات ضخمة خالل األربع سنوات املاضية، وعلى راسها زيادة ت الفقة معدال دياد من العوامل لز ساهمت العدي  -

، وزيادة الجمارك ثالث ضريبة القيمة املضافة ، وفرضروقات والكهرباءاملح معدالت التضخم، ورفع الدعم عن

 .رفع أسعار املواصالت العامةمرات متتالية، و 

% ٣٠إلى  ٢٠١٠% عام ٢٤ملصريين قد ارتفعت من بين ا ة الفقربنس ، أن 2019مايو  دولي في بداية أعلن البنك ال-

% من شعب مصر ٦٠ خيرة أشار البنك الي ان حواليوحول النسبة األ ، ٢٠١٩% عام ٦٠ثم قفزت إلى  ٢٠١٥عام 

لومة البنك مصدر معذي هو ، وهو نفس التعبير الذي استخدمه جهاز اإلحصاء، الإما من الفقر أو مهدد به يعاني

 . رجحعلى اال  ليالدو 

قدم، حيث أن مبلغ املعاش املذكور لألسرةتكافل  عف تمويل مشروعض
ُ
الواحدة وهو   ؛ يظهر في قلة املقابل املادي امل

دوالر  1.9دوالر يومًيا، في حين أن خط الفقر الدولي هو  0.6دوالر، أي ما يساوي  18.5جنيه، أي ما يعادل  325

 ا.يوميً 

نها احتواء معايير اإلقصاء من الدعم على شروط ال تعكس انتفاء وع، ومة املشر غياالنتقادات إلى صهناك بعض ا

لم تأخذ في االعتبار التباين في معدالت الفقر بين املحافظات املختلفة، فلم يتم   الفقر، باإلضافة أن هيكلة املشروع

 املرتفعة. توجيه برامج خاصة للمحافظات ذات معدالت الفقر 

ايدة من املصريين تحت خط الفقر، ان تتجلي مجموعة من املظاهر املرتبطة اد متز قوع أعدو د ن من الطبيعي بعكا

مقارنة  2017% عام 273.8بنسبة  ”لتجارة الخارجية من املالبس املستعملة “البالةحجم ا بالفقر، منها زيادة

 %.23.4بنسبة  2014انخفاض فى عام ب

% من أطفال 20لسياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن  لبحوث ا  ليالدو املعهد    هدر أصقر كذلك ما  ومن مظاهر الف

، وأن باألنيميا% من األطفال تحت خمس سنوات مصابون 27الناتج عن سوء التغذية، وأن  التقزممصر يعانون 
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 ، % 40ن النسبة تبلغ  ألزمة كاشفة أ، واملثير أن وزارة الصحة اعترفت بالسوء التغذية% من وفيات األطفال ترجع  11

 .% منهم يعانون التقزم الشديد17إلى أن  ومشيرة

، كما بلغ 2015% عام  14.6في مقابل    2016عام    %15.1ليبلغ    وفيات األطفال الرضع األقل من سنةتزايد عدد  كما  

 % إلجمالي الجمهورية.19.6معدل وفيات األطفال األقل من خمس سنوات حوالي 

 (.112)2018مليار جنيه بنهاية يوليو  486.7% ليبلغ 7.4 ه بمعدليجنمليار  33.6دار بمقاملصدر قد ارتفع الن

مليار جنيه 264.2مليار جنيه، وإذا ما نسبت الي  222.4شار اليها بلغ مجموع ما طبعه البنك املركزي خالل الفترة امل

السلطة لنا ان  صتو ل  2014/ 2013عام  املصرفي قبل    والتي هي اجمالي رصيد النقود املطبوعة واملتداولة خارج الجهاز

م % الي كمية النقود املطبوعة خالل ست سنوات فقط، وإذا اضفنا رقما تقديريا للعا84.2اضافت حوالي 

 % في خالل سبع سنوات.100% فقط، نجد ان النسبة اوشكت ان تبلغ 10( 2019/ 2018الحالي)

هو ما يدفع نحو التساؤل، اضية، و املخم خالل الفترة الرئيسة للتض شكل االفراط في طباعة النقود أحد املحفزات

 اين ذهبت تلك األموا
ً
ل، وثالثا ملاذا لم تمول زيادة في أوال حول كيفية سماح السلطة النقدية ملصر بذلك، وثانيا

 األجور او في بعض املشروعات املوجهة لالقتصاد التضامني بنفس الطريقة.

املحلي اإلجمالي، سنجد تزايد طبع  نمو في الناتجالمعدل  ينصدار النقدي وبالسنوية في اإل معدل الزيادة  ةقارنبم

مع استبعاد سرعة دوران النقود والتي تعبر عن عدد   –ريبا  النقود بثالثة أضعاف معدل النمو طيلة فترة الدراسة تق

 ي خممة التمويل التضك عن عظم مساهالتناسب ذل  مويعبر عد-مرات تداول الوحدة النقدية من يد ليد خالل العام

النقود يجب ان تقل عن معدل نمو الناتج املحلي، مع االخذ في  التضخم، مع التأكيد على ان نسبة طبع في شحذ

 بان سرعة دوران الوحدة النقدية. الحس 

 

 . 15، ص 7201/8201: التقرير السنوي البنك املركزي املصري (  112

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 139 of 145 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 2, 2019     

الزيادة في  امالنقدي  هل الزيادة في اإلصدارحول األكثر تأثيرا في زيادة معدل التضخم،  ون لف االقتصاديتخا

، بفعل سرعة تداول اإلصدار الجديدالي غلبة تأثير اإلصدار النقدي،  النقاشخلص ، و ركزي مللالحكومة ديونية م

 ي األثر عليه.تساويهما ف أو على األقل

في الحالة املصرية اقترن االفراط في اإلصدار النقدي مع الزيادات غير املسبوقة بالديون املحلية والخارجية، مما 

جة الوضع الحالي يحتاج لسنوات طوال، واي تراجع ملعدل التضخم ، ومعالمضخة من التر مسبوقنتج معدالت غيأ

أساس مرتفعة التضخم، وليس لتراجع حقيقي ينتج عن العوامل  تعلن عنه السلطة سيكون مصدره النسبة لسنة

 املسببة به ال سيما منها طبع النقود.

 من الربع األول للعام املاض ي،   متسارعة رةمصر بوتي الة فىع معدالت البطتراجتشير البيانات الرسمية الي 
ً
بداية

 % في يونيو املاض ي.7.5إلى ، 2017% فى ديسمبر 11.3شهًرا من  18% خالل 3.8لتنخفض أكثر من 

ن فرد مليو  29.04مليون فرد في يونيو املاض ي مقابل  28.06، بل انكمشت إلى العمل رغم هذ التراجعلم تتسع قوة 

مليون عامل خالل عامين،   1.12، مما يعني تراجع قوة العمل بنحو  2017يونيو  يون فرد  مل  29.18، و2018و  في يوني

 شهًرا فقط. 12ألف فرد خالل  980وبنحو 

مليون سيدة  1.12أن ما يزيد على  مما يعنيمليون سيدة من قوة العمل،  1.4مع خروج هذ التحسن كذلك تزامن 

ال توجد له مبررات حقيقية ال سيما في ظل موجة معقول و  يروهو أمر غ-العملعي التوقف عن قررن بشكل جما

 3.9ليصل عدد النساء فى سوق العمل نحو  -مج الصندوق التضخم العارمة التي اصابت البالد في اعقاب تطبيق برنا

 .2018مليون بنهاية يونيو  5.02مليون عاملة بنهاية مارس املاض ي مقابل 

م من السيدات يفتح باب التشكك في األرقام الرسمية، ليس عدد الضخالخروج هذا عمل، و وسع في قوة العدم الت

.فقط املتعلقة بالبطالة وانما كذلك املتعلقة ب
َ
 التضخم والذي تراجع رغم رفع أسعار الوقود مؤخرا

يناير  25رة لثو ، ليس فقط ، كردة فعل عنيفةيبدو التوسع املحموم والغير مسبوق للجيش في النشاط االقتصادي 

 ملا سبقها مما قيل عن نية بعها من ت وما
ً
احتمالية تقليص لبعض املغانم االقتصادية لكبار قادته، بل ايضا

 مشروعاته بنهاية عصر مبارك.خصخصة بعض 
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تصاد السيطرة على أراض ي الدولة هي أخطر األدوات التي يمتلكها الجيش، ويستخدمها ملزيد من التغول على االق

 ي.املصر 

جيش عند الربحية، واملغانم، بل تتعداها الي مجموعة أخري من األهداف، منها روعات المش ال تتوقف أهداف 

ة، والتي تشكل منافذ االمداد والتموين، للسلع الرئيسية، سواء بين املوانئ واملطارات السيطرة على الطرق الرئيسي

ج بعض السلع على انتاة البعض، والسيطر  حافظات وبعضهاوبين مناطق الجمهورية املختلفة، أو بين امل

االزمات، والتحكم العقابي   االستراتيجية، مثل ادوية االنسولين، ولبن األطفال، وغيرها، للظهور بدور املنقذ في أوقات

 في حال االنفالت.

 فى العديد من قطاعات االقتصاد -
ً
 كبيرا

ً
ل تفضيلي ، وتتمتع بوصو تلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دورا

 للقطاع الخاص. بالفعل ليكون هذا الدور املتنامي  وبدأراض ي واملشتريات، ويل واأل تمإلى ال
ً
 مزاحما

من مجموعة من االختالالت الهيكلية، والتي ال يزال حتى وقتنا الحالي رهينة   2011ري قبل عام  عانى االقتصاد املص  -

، لداخلية والخالها، بل زاده انفالت معدالت القروض ا
ً
لتدخل السياس ي في توجيه ا ساهم اكمرجية اختالال

 املشروعات االقتصادية في تشكل وضع اقتصادي ينذر بخطر شديد.
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 تمةالخا

اعتمد الكتاب على مفهوم بسيط للنموذج التنموي، بني علي رافعتين رئيستين، هما االقتصاد االجتماعي التضامني،  

لكلية لالقتصاد املصري، وأهم القوانين ؤشرات ااملفاضة باستض ستعر او اعة، والزر  والصناعة)التكنولوجيا(

، واستخلص مجموعة من النتائج والتي ادي الحالي في مصرواإلجراءات واملبادرات التي أدت الي خلق الواقع االقتص

لتنموي نموذج ايار السردت في متن الكتاب، واوجزت في امللخص العام، وبناء علي تلك النتائج وباستخدام مع

 ، النمو في الناتج القومي اإلجماليالتنمية في مصر علي أساس فهوم ونموذج متركيز أكيد علي يمكن الت، فعتيهورا

 الزمة طبيعية لتحقق هدف النمو.التحديث التقدم و  واعتبار ،يه قرارات التنمية لتحقيق هذا الهدفوتوج

ما  ياة املواطنين، وتجاهلتبتحسين حق يتعل الدولة ما وتناست صرية،غاب نموذج التنمية ورافعتيه عن الحالة امل

تمتع الفرد بالسلع والخدمات   وهي ما تعكس  ""مؤشرات الرفاه االجتماعيأو    "مؤشرات نوعية الحياة "بمسمي    يعرف

 .والترويحوالتعليم والحماية واألمن  الصحية،واملسكن والرعاية 

للقليل من املؤشرات، كان ثمنه من تحسن ق ا تحقفان بعض م ؤشرات الكلية،رغم اإلخفاق على مستوي معظم امل

 على املستويين االجتماعي واالقتصادي، فزيادة معدالت الف
ً
قر والفقر املدقع، وانتشار مظاهره االقتصادية باهظا

الديون في براثن  قوعزواج، وأمراض األطفال، وكذا الو الواالجتماعية، ال سيما تزايد معدالت االنتحار، وتأخر سن 

تدويرها، وكلها نتائج شديدة الخطورة ليس فقط على استدامة تحسن تلك واالضطرار الي  الخارجيةو  اخليةالد

 ولكن على استدامة االستقرار املجتمعي، بل واستدامة السيادة الوطنية.املؤشرات، 

ات ار اإلش الكثير من ، وعلي جانبيهمأهول بالعالمات االسترشادية الدول،طريق التنمية سلكته الكثير من 

الي الطريق، يرية، واعتقد ان الدولة املصرية التي تسوق ارتيادها الطريق منذ ستة عقود كاملة، لم تدخل بعد  التحذ

فع الشعب اثمان هذا في فخاخ تناس ي التحذيرات، ودوتتجاهل كل عالمات االسترشاد املؤدية اليه، وتوالي وقعوها 

لبحث عن فرص العمل والرزق، ورغم كل ذلك لم يفت األرض ل اعفي بقه، وتشتته فه وجهله وفقر التجاهل، من تخل

 الشعب يوما أراد الحياة. إذاأوان االرتياد، 
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 نبذة عن الكاتب

 
 أحمد ذكرا هلل /د

 سابق دللتجديالجامعة العاملية  –رئيس قسم االقتصاد واالدارة  –أستاذ االقتصاد املشارك  •
ً
  ا

 بقسم ، وعين 1997عام  –امعة االزهر ج –جارة لتقتصاد من كلية ابكالوريوس اال علىحصل  •
ً
معيدا

 .2002-1998ة التجارة بنين جامعة األزهر خالل ال فترةاالقتصاد بكلي

 .2015انون من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام حصل علي ليسانس الق •

 مساعدا  ، وعين م2002حصل علي ماجستير في االقتصاد الدولي عام   •
ً
 .2008عام    تيبجامعة االزهر حدرسا

 في نفس العام.، وعين أستاذا مسا2008حصل على دكتوراه في البنوك عام  •
ً
 عدا

 .2015هر، عام ترقي الي درجة أستاذ مشارك بكلية التجارة جامعة االز  •

 . 2017-2016عام  الجامعة العاملية للتجديد –قسم االقتصاد واالدارة ل ارئيس عمل  •

 وحتي االن. 2018املصري للدراسات االستراتيجية من  باملعهد يةدراسات االقتصادديرا لوحدة العمل م •

 التأليف والنشر:  أنشطة
 العامة.مقدمة في االيرادات كتاب  -

 قدمة في االقتصاد االسالميمكتاب  -

 .2006ي عام للفكر اإلسالم" الكتاب اإلحصائي للعالم اإلسالمي " الصادر عن املعهد العاملي  اشترك في إعداد -

التقرير االستراتيجي األزمة املالية العاملية ومستقبل العمالة في املنطقة الخليجية( نشر في ان )تحت عنو  حثب -

 .2009للمركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة شهر ديسمبر 
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 االماراتز رير السنوي ملرك( نشر في التقتحت عنوان )أثر األزمة املالية العاملية على االقتصاد االماراتي بحث -

 .2010راسات االستراتيجية بالقاهرة،للد

مقارنة( مشترك، مركز  دراسة-االسالميديد أجر العامل في االقتصاد بحث تحت عنوان )نحو إطار نظري لتح -

 .2010سالمي، جامعة االزهر ،صالح كامل لالقتصاد اال 

مركز صالح كامل لالقتصاد  عي(،مي والوضال ين الفكرين االسراسة مقارنة بد -بحث تحت عنوان )االعماروالتنمية -

 . 2011االسالمي، جامعة االزهر ،

الندوة   عنوان )تخفيض عجز املوازنة العامة ملصر باستخدام املشروع القومي للبيوجاز( وذلك في إطارورقة عمل ب  -

ن جامعة بني التجارة يةكل 2012نوفيمبر الة املصرية( الح –العلمية )االسباب االقتصادية لثورات الربيع العربي 

 االزهر.

سالمي ودورها في تمويل املشروعات الصغيرة(، املجلة بحث تحت عنوان )صيغ االستثمار في الفكر االقتصادي اإل  -

 .2013العلمية لكلية التجارة جامعة بنها ،

رية عية املصجمصر املعاصرة، المصر(، مجلة م  بحث تحت عنوان )انعكاسات تطوير التعليم على سوق العمل في  -

 .2014لالقتصاد السياس ي والتشريع واالحصاء ،

 .2016آثارها التوزيعية على الدول النامية(، لم ينشر بعد ،بحث تحت عنوان )العوملة و  -

وعة الحضارة في الفكر االسالمي(، )الصناعة في التاريخ االسالمي( وذلك ضمن موسقام بتحريرمحوري )املنهجية  -

 االسالمي بواشنطن. لفكرلعاملي لا السالمية للمعهدا

الحلول( مقدمة للمعهد املصري للدراسات  –ألسباب ا -املؤشرات  -ورقة عمل بعنوان )االقتصاد املصري  -

 2016مايو  -السياسية واالستراتيجية
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 للدراساتي  مة للمعهد املصر األوروبي( مقدقة عمل بعنوان )التداعيات االقتصادية لخروج بريطانيا من االتحاد  ور   -

 2016يونية  -ياسية واالستراتيجيةالس 

نيه املصري إلي الهاوية( مقدمة للمعهد املصري للدراسات السياسية ورقة عمل بعنوان )الدوالر يقفز بالج -

 2016اغسطس  -واالستراتيجية

ة ياسياسات الس در لمعهد املصري للالية( مقدمة لورقة عمل بعنوان )االقتصاد ومستقبل العالقات املصرية اإليط  -

 2016أغسطس -واالستراتيجية

ن التبعية( نشر في التقرير االستراتيجي للمركز العربي للدراسات بحث بعنوان )صناعة التكنولوجيا والخروج م -

 2016قرير السنوي لعام اإلنسانية بالقاهرة، الت

السياسية سات ري للدراصمقدم للمعهد امل اد والدالالت(بحث بعنوان )مشروعات تنمية سيناء: األبع -

 ٢٠١٦ نوفمبر-واالستراتيجية

للقطاع املالي( مقدمة للمعهد املصري للدراسات السياسية   رؤية-  2017ي عام  ورقة عمل بعنوان )االقتصاد املصر   -

 2016نوفمبر -واالستراتيجية

دراسات ي للهد املصر مععودية( مقدمة للاملصرية ـ الس ورقة عمل بعنوان )ما بعد التوتر: مستقبل العالقات  -

 2016نوفمبر-واالستراتيجيةالسياسية 

ويم الجنيه وإجراءات اإلصالح االقتصادي( مقدمة للمعهد املصري للدراسات ورقة عمل بعنوان )مآالت تع -

 2016نوفمبر-اتيجيةواالستر السياسية 

طنبول، يناير ، إسللدراساتن مقدم ملركز انساتصاد املصري( بحث بعنوان )نحو تطوير الهيكل اإلنتاجي لالق -

2017 
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الخارجية املصرية( مقدمة للمعهد املصري للدراسات ورقة عمل بعنوان )الثروة املعدنية ومستقبل الديون  -

 .2017فبراير-واالستراتيجيةالسياسية 

الشرق ي سالم والتعاون ف"التنمية وال ورقة عمل بعنوان )آفاق التنمية في الشرق األوسط( مقدمة الي مؤتمر -

 .2017ابريل  29-27-أنقرة –جامعة كيرك قلعة  –بعد الربيع العربي" وسطاأل 

دعم   –زهر الشريف  استهداف األ   "ة عمل بعنوان )نحو تعزيز املوارد املالية لألزهر الشريف(، مقدمة الي مؤتمرورق  -

مايو 16طنبول،  ، إسندق جوننف  لماء أهل السنة،اسات ورابطة ع، املعهد املصري للدر "لإلرهاب وحرب علي اإلسالم

2017. 

ين منظمة دول التعاون اإلسالمي( مقدمة الي املؤتمر الدولي ورقة عمل بعنوان )نحو تفعيل التعاون االقتصادي ب -

 .2107نوفمبر  Assamاألول ملنظمة 

ت، يناير امعااملي للجلعلدولي لالتحاد ارة( املؤتمر ابحث بعنوان )دور الشركات الوقفية في تنمية املشروعات الصغي  -

2018. 

-مقدمة للمعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجيةورقة عمل بعنوان )أزمة االسمنت وهيمنة العسكر(  -

 .2018مارس

ياسية ارثة للفقراء وثروات لألغنياء( مقدمة للمعهد املصري للدراسات الس ورقة عمل بعنوان )الفحم ـ ك  -

 .2018ابريل-اتيجيةواالستر 

-دراسات السياسية واالستراتيجيةبعنوان )قراءة في تهاوي البورصة املصرية( مقدمة للمعهد املصري للعمل ورقة  -

 .2018أكتوبر

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

