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 مقدمة التقرير

القرارات والقوان�  الكث� من املراقب� حول حقيقة وضع االقتصاد املرصي، يف ظل توايليدور الجدل ب� 
واملرشوعات التي وصفت بالقومية، يف ظل ما يصفه البعض باإلفراط يف االعت�د عىل القروض الداخلية والخارجية 

 ا االقتصادية.ول أولوية تلك املرشوعات بل وجدواهلتمويل تلك املرشوعات، إضافة إىل الجدل ح

حاول التقرير أن يقدم صورة تحليلية ملجمل األوضاع االقتصادية املرصية، انطالقا من تحليل األرقام الرسمية 
 بهدف استقراء النتائج حول صحة التوجه وجدوى الترصف واستدامة األثر، كأهداف أصيلة ألي عملية تنموية.

% منه خالل  77قطاعات، شكلت نحو    6لنمو أساسا إىل النمو يف  تج املحيل ترجع طفرة النمو يف النافعىل مستوى ا
% والصناعات التحويلية 15.8، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع االستخراجات بنسبة  2017/2018العام املايل  

% 9.6لجملة والتجزئة بنسبة % إىل جانب قطاعات تجارة ا10.3% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.2بنسبة 
 %.6.8% وقطاع الزراعة بنسبة 7ة العقارية بنسبة واألنشط

وبالنظر إىل القطاعات املساهمة بصورة رئيسية يف �و الناتج املحيل نجد أن القطاعات الرئيسة هي التعدين وعائد 
الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص  قناة السويس والسياحة وتحويالت العامل� يف الخارج، أي أننا نجد أن مكونات 

ف بالريعية، وتهيمن عليه بشكل رئيس القطاعات التي تعتمد عىل االستهالك، وبالتايل �كن القول إن النمو تتص
االقتصادي الحايل غ� شامل وليس مستداماً. وبالتايل فمعدل النمو الحايل يغيب عنه الهدف الرئيس من تحقيق 

عادي يعا� من ارتفاع معدالت التضخم، وضعف يشة املواطن�، ال يزال املواطن الالنمو، وهو رفع مستويات مع
التعليم والرعاية الصحية وخدمات النقل. وأظهرت األرقام أيضا إىل أن أرقام النمو املرتفعة هي باألساس مقومة 

انك�شا وليس �وا عقب العام  بالجنيه املرصي، بين� لو تم تقويم الناتج املحىل اإلج�يل بالدوالر األمرييك سنجد
2015  - 2016 . 

% من اإلنفاق 40ك� أن ارتفاع معدالت الدين املحيل والخارجي إىل مستويات غ� مسبوقة يؤدي إىل أن نحو
الحكومي من خالل املوازنة يستهلك يف سداد فوائد القروض، ك� قد ينتج عنه ضعف قدرة النظام عىل االستدانة 

مبارشة عىل ملف االستث�رات الداخلية للقطاع الخاص  إىل تأث� مستويات االستدانة بصورةيف املستقبل إضافة 
نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. أدى ذلك إىل انخفاض القيمة اإلج�لية لالستث�ر الخاص وتركيز االستث�رات األجنبية 

 عىل األموال الساخنة والبورصة أكرث من استث�رها يف قطاعات إنتاجية.

معدالت التضخم كنتيجة لتعويم الجنيه املرصي ورفع الدعم عن املحروقات وزيادة إضافة إىل ذلك فإن ارتفاع 
أسعار الطاقة قد ساهم بصورة أساسية يف رفع تكلفة السياسات التقشفية عىل املواطن�. ومع عدم وجود زيادات 

� مسبوقة بإدخال نحو الفقراء يف مرص إىل أرقام غيف املرتبات تكافئ نسب التضخم وارتفاع األسعار ارتفعت نسبة  
  30مالي� مرصي جديد تحت خط الفقر خالل ثالث سنوات فقط ليبلغ عدد املرصي� تحت خط الفقر أكرث من    5

بعد   2017% يف  32.5مليون مواطن حيث ارتفعت نسب الفقر الرسمية وفقا للمركز القومي للتعبئة واإلحصاء إىل  
 . 2015 % يف28أـن كانت 
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من مجموعة من االختالالت الهيكلية، والتي ال يزال حتى وقتنا الحايل رهينة لها، بل   2011ملرصي قبل عام وقد عا� االقتصاد ا
زاده انفالت معدالت القروض الداخلية والخارجية اختالالً، ك� ساهم التدخل السيايس يف توجيه املرشوعات االقتصادية يف تشكل  

 وسط والبعيد. ر بخطر شديد عىل املدى املت وضع اقتصادي ينذ

ز عىل تحليل وفهم بعض  ييتم فيه الرتكالسياسات والتحديات"،    2013االقتصاد املرصي بعد  حول  هذا التقرير �ثل قراءة تفصيلية  و 
عىل السياسات    وحتى اآلن، وتقديم نظرة كلية   2013تطور وضع االقتصاد املرصي منذ منتصف  حول    البيانات واملعلومات األساسية 

بد الفتاح السييس ونتائجها الفعلية، من أجل اإلجابة عىل سؤال ما إذا  االقتصادية املتبعة من قبل نظام الحكم بقيادة الج�ال ع 
 صاد املرصي بالفعل؟  كان املسار الحايل هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خالله االقت

دالت الفقر والديون ك� قق النتائج املرغوبة منها بل عىل العكس ارتفعت معيجيب التقرير أن السياسات املتبعة حتى اآلن مل تح
إىل ذلك فإن القراءة النقدية  مرار ضعف الرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل. إضافةمل تستقر معدالت التضخم مع است

%  1مب�ج أن املستفيدين من تلك النتائج هم لتي تدعي الحكومة الحالية بأنها إيجابية تخربنا عكس ذلك ك� أشارت بلو للنتائج ا
 .1فقط من الشعب املرصي 

يركز التقرير عىل النتائج النهائية لكل عنرص من العنارص األساسية املؤثرة عىل االقتصاد دون الدخول يف بيانات تفصيلية عميقة. و
إج�لية بالنظر إىل أثر السياسات عىل التضخم   سبيل املثال ينظر التقرير الحايل إىل تقييم ملف السياسات النقدية بصورةعىل 

ظر التقرير املطول بصورة أكرث تفصيال للعوامل املؤثرة عىل تلك املؤرشات مثل تقييم أداء البنك املركزي  والدين الخارجي. بين� ين
إصدار تقويم مخترص �كن   يم عمل البنوك والفساد داخل الجهاز املرصيف. السبب يف ذلك هو الرغبة يفوسياساته إضافة إىل تقي

حليل النتائج النهائية للسياسات أكرث من الرتكيز عىل مناقشة تلك السياسات  من خالله تسليط الضوء عىل الواقع االقتصادي بت
 وتفصيالتها.

لسياسات النقدية،  املرصي، وهي الناتج املحيل اإلج�يل، املوازنة العامة للدولة، نتائج ا عنارص رئيسية لالقتصاد 6يناقش التقرير 
والبطالة ومظاهر الفقر الحالية والنتائج االجت�عية للسياسات املتبعة. ك�  االستث�ر بشقيه األجنبي والخاص، وتحليل نتائج الفقر  
ثم ينتقل بعد ذلك إىل النظر لالقتصاد املرصي نظرة كليه بتحليل عوامل   يش� التقرير إىل توغل الجيش يف النشاط االقتصادي،

 ية لالقتصاد املرصي خالل األعوام القادمة.لترسب والحقن ثم االنتقال إىل خالصة وتوصيات وينتهي بتقديم نظرة مستقبلا

 : إىل جزئ�التقرير  وينقسم

لسياسات االقتصادية التي تبناها النظام املرصي  ا وصف وتحليل: االقتصاد املرصي ـ السياسات والتحديات: ويتناول  األولالجزء 
                                       قام عىل إعداد الدراسة الدكتور أحمد ذكر الله.. ههالفرتة محل الدراسة، وأهم التحديات التي تواجخالل 

، وقام  2019و 2013وخالصات عملية ألهم السياسات والتحديات التي تواجه االقتصاد املرصي ب�  "اءة تحليليةقر ": الجزء الثا�
 الدكتور عمرو دراج، والدكتور مصطفى النمر هاعىل إعداد

 مدير املعهد املرصي للدراسات
 د. عصام عبد الشايف     

 

 
 1Abeer Abu Omar and Paul Wallace, “Poverty Keeps Getting Worse in the Middle East’s Fastest-Growing 

Economy” August 2019. Bloomberg. Accessed 2/9/2019, link. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-06/two-track-recovery-makes-egypt-an-investor-hit-as-poverty-climbs
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 مقدمة

تعني تلك املنظومة من املسل�ت واملفاهيم   يكمن جوهر إشكالية التنمية يف البنية املعرفية ملفهوم التنمية، والتي
 بنموذج التنمية.لرؤية معينة لإلنسان والكون والحياة، واختصاراً ما �كن تسميته  والغايات واألهداف العاكسة

االجت�عية التنموية، وهذه التوجهات  –ويعرب مفهوم «�وذج التنمية» عن مجموعة من التوجهات االقتصادية 
اجت�عية  –دد املسار والديناميكية التي تنتج يف االجل� املتوسط والطويل تشكيلة اقتصادية هي التي سوف تح

  للبالد.�كن تسميتها �وذج تنموي 

لنموذج التنموي عىل رافعت� أساسيت�، أواله� االقتصاد االجت�عي والتضامني، والذي يعترب الرافعة يبني او
املستهدف، وثانيه� الصناعة(التكنولوجيا) والزراعة وه� حافظتا السيادة الحيوية والجوهرية لنموذج التنمية 

ت�عي والتضامني كرافعة اويل للنموذج التنموي، تتعدد متطلبات النهوض باالقتصاد االج  الوطنية، واالمن القومي.
أبواب املبادرات ما ب� سن الترشيعات واإلجراءات والقواعد، وكذلك بناء أسس التمويل وآليات العمل، وفتح 

ك� يعد النهوض باالقتصاد االجت�عي   املوجهة ايل سد حاجيات املهمش�، مبا يضمن انخراطهم يف العملية التنموية.
مني السبيل الوحيد ايل مواجهة املعضالت االجت�عية من بطالة وأمية، ك� انه الداعم إلعادة بناء منظومة والتضا

 فك� املبدع واالبتكار كأسس رئيسة للتقدم والرقي.القيم االجت�عية، وانتهاج الت

وة والسيادة، ومنعة التبعية الرافعة الثانية للنموذج التنموي هي الصناعة (التكنولوجيا) والزراعة، وه� مكنة الق
والذيلية، وحصن الرفاهة وجودة الحياة، وتتطلب التنمية الصناعية والزراعية عوامل انطالق تتبناها السلطة 

ررها داخل الرشاي� االقتصادية للمجتمع، فمنها القانو� واملؤسيس، ومنها التموييل والتدريبي، ومنها التسويقي ومت
 لقلب من كل ذلك الرؤية واإلرادة الالزم� للتحريك والدفع. والتكنولوجي، ويقف يف ا

رارات واالتفاقيات أنتجت وضعاً وقد مر االقتصاد املرصي خالل الست سنوات املاضية مبجموعة من القوان� والق
 مرت به مرص خالل الست� عاما املاضية.اقتصادياً واجت�عياً يكاد يختلف كلية ع� 

طبيعة ما يجري يف مرص، سواء من يؤكد صحة التوجه، وجدوى الترصف، واستدامة األثر،  وبعيداً عن الجدل حول
ى، ورسعة زوال األثر، تبقى الحاجة إىل قراءة متأنية أو اآلخرين الذين يرون كارثية التوجه، وانعدام الجدو 

بار األرقام واإلحصائيات، ومستفيضة ملجمل األوضاع االقتصادية املرصية، بصورة تحليلية محايدة، تأخذ يف االعت
والقرارات والقوان�، واملرشوعات املنتهية أو تحت اإلنشاء، بل وحتى بالخطط املستقبلية، وال تهمل يف نفس 

 قت أبعاد وروافع النموذج التنموي، والتي تعترب معيار الحكم عيل طبيعة النتائج امللموسة.الو 

املؤرشات االقتصادية الكلية، وأهم مسببات تلك التغ�ات من قرارات  التغ�ات يف  التقرير وسوف يستعرض هذا 
يستقرئ املستقبل حول مآالت وقوان� ومرشوعات ومبادرات، والواقع الناتج عن تلك التغ�ات، ك� يحاول أن 

 الحالة االقتصادية املرصية خالل األعوام القادمة.

  



 

 
8 

 األول محتوى الجزء 

 5 ................................................................................................................................................................................................... الجزء األول 
 7 .................................................................................................................................................................................................. مقدمة

 11 ........................................................................................................................................................................................ الفصل األول 
 11 .................................................................................................................................. تطور الناتج املحلي اإلجمالي املصري 

 16 .............................................................................. حلي االجمالي:مساهمة القطاع الصناعي يف الناتج امل -1
 18 .................................................................................................................... قضیة املصانع املتعثرة يف مصر:  -أ

 19 ............................................................................................................................ استراتیجیة صناعة السیارات -ب
 20 .............................................................................. الناتج املحلي اإلجمالي:مساهمة القطاع الزراعي يف  -2

 20 ................................................................................................ واقع القطاع الزراعي يف االقتصاد املصري: -أ
 21 ........................................................................................................................... زراعیة القومیة:املشروعات ال -ب
 22 .............................................................................................................................. الواقع يف تلك املشروعات: -ج
 24 ............................................................................................................مصر: للوضع الزراعي يف  تقییم عام-د 

 27 ................................................................................................................................................................................... الفصل الثاني
 27 ......................................................................................................................... املوازنة العامة للدولة والسیاسات املالیة

 30........................................................................................................................... مناقشة تحسن املؤشرات املالیة:  -1
 31 .............................................................................................. :2020/ 2019عام املالي تحلیل مشروع موازنة ال -2
 33 .............................................................................................................. بعض الدالالت الهامة للموازنة املصریة:  -3

 33 ........................................................................................... :2019/2020االحتیاجات التمویلیة يف موازنة  -أ
 37 .................................................................................................................................. حجم ضخم لخدمة الدین:-ب
 38 ................................................................................................................................................... الحصیلة الضریبیة -ج

 39 ........................................................................................................املوجة الثانیة من خصخصة القطاع العام:  -4
کیف وملاذا تبدل الحال يف البورصة املصریة من أرباح ضخمة إلی خسائر ضخمة خالل أشهر    -أ

 40 ........................................................................................................................................................................... معدودة؟ 
 41 ............................................................................................................................................ کیف یتم التقییم ()؟ -ب
 41 ............................................................................................................................ هل یضر البیع باألمن القومي:-ج
 41 ............................................................................................................................ أین ستذهب حصیلة البیع؟؟  -د
 42 ............................................................................................................. هل کان طرح الشرقیة للدخان عادیًا: -ه

 43 ................................................................................................................................................................................... الفصل الثالث 
 43 ......................................................................................................................... 2013یة بعد عام السیاسة النقدیة املصر 

 43 ................................................................................................................................ لبنك املرکزي:قرارات ومبادرات ا -1
 45 ............................................................................................................................... مبادرة املشروعات الصغیرة: -أ

 50 ....................................................................................................... مبادرة البنك املرکزي للتمویل العقاري  -ب
 51 ................................................................................................................................. البنك املرکزي: تقییم عام ألداء  -2



 

 
9 

 51 .......................................................................................................... یه (): ملیار جن  33"البنك املرکزي" یخسر -أ
 52 ...................................................... % تراجعا يف أرباح بنك مصر خالل العام املالي املاضي ()  50-ب
 52 ................ 2017/2018یة العام املالي ملیار جنیه بنها 10.1یحقق أرباحا بقیمة البنك األهلي -ج
 52 .................................................................................................. بنك القاهرة یحقق أرباحا غیر مسبوقة ()  -د

 53 ....................................................................................................................................................................... تعلیق عام:
 54 ............................................................................................................................. : () الفساد داخل الجهاز املصريف-3

 56..................................................................................................................................................................................... الفصل الرابع 
 56........................................................................................................................... 2013العالقات االقتصادیة الخارجیة بعد 

 57 ....................................................................................................................................... تطور الصادرات والواردات: -1
 59 .............................................................................................................................. الفجوة بین الصادرات والواردات:

 59 .........................................................................................................................................................االستثمار األجنبي:  -2
 60 ........................................................................................ اهم جهود الدولة لجذب االستثمارات األجنبیة:  -أ

 60 ................................................................................................................. تطور االستثمار األجنبي وهیکله: -ب
 61 ............................................................. سنوات:  5هبوط االستثمار غیر النفطي ألدنی مستوى يف  -ج
 63 ....................................................................................................................... أسباب تراجع االستثمار األجنبي:-د
 64 ......................................................................... یة: جنبي يف التنمیة االقتصادرؤیة لدور االستثمار األ -ه

 66 ............................................................................................................................................................ قروض الخارجیة: ال-3
 66 ....................................................... هیکل القروض الخارجیة وآجالها طبقًا لبیانات البنك املرکزي():  -أ

 68 ..................................................................... اآلثار السلبیة للقروض األجنبیة یلع االقتصاد املصري:-ب 
 70 .............................................................................................................................................................................. الفصل الخامس 

 70 ................................................................................................................ 2013خم يف مصر منذ عام قر والتض تطور الف 
 71 ......................................................................................................... وحتی االن: 2013عام أوًال: الفقر يف مصر بعد 

 71 ................................................................................................................................................. : 2019أهم بیانات نشرة 
 75 .................................................................................................................... ثانیًا: التضخم وأهم العوامل املغذیة له: 

 78 ...................................................................................................................................................................... طبع النقود: 
 78 ................................................................................................................................................... مفهوم عرض النقود: 

 79 ..................................................................................................................... اإلصدار النقدي (التمویل التضخمي)
 80 .................................................................................................... :2013التمویل التضخمي يف مصر منذ عام 

 82 ................................................................................................................... ات والکهرباء: ن املحروق رفع الدعم ع
 82 ................................................................................................................................. فرض ضریبة القیمة املضافة:

 83 ......................................................................................................................... زیادة الجمارك ثالث مرات متوالیة:
 83 ................................................................................................................................... رفع أسعار املواصالت العامة:

 84 ................................................................................................... ض التضخم: زیادة الحد األدنی لألجور وتعوی
 86 ........................................................................................................: 2019قراءة يف بحث الدخل واالنفاق لعام 

 88 ............................................................................................................................... وفورات الدعم ومواجهة الفقر:



 

 
10 

 92 ............................................................................................................................ أهم مظاهر الفقر بین املصریین:
 94 .............................................................................................................................................................................. فصل السادس لا

 94 ............................................................................................................................................ 2013البطالة يف مصر بعد عام 
 99 .................................................................................................................................................................................. الفصل السابع 

 99 .............................................................................................................................................. یش والقطاع الخاصد الجاقتصا 
 99 .................................................................................................................................................................... تملك األراضي: -1
 100............................................................................................................................................................. إعفاءات الجیش  -2
 101 ............................................................................................................................................... أرباح مشروعات الجیش: -3
 101 .............................................................................. :2103أهم مشروعات الجیش خالل الفترة ما بعد یونیو -4
 102 ................................................................................................... تحلیل أهداف الجیش من التوغل االقتصادي: -5
 103 ............................................................................................ اع الخاص بعد تغول اقتصاد الجیش: واقع القط  -6

 105 ................................................................................................................................................................................. الفصل الثامن
 105 ...................................................................................... سطة لعوامل الحقن والتسربصري دراسة مب االقتصاد امل

 105 ............................................................................................................................................................... ر التسرب: عناص –أ 
 105 ............................................................................................................................................... تفریعة قناة السویس: 

 106 ........................................................................................................................................ العاصمة اإلداریة الجدیدة:
 106 ............................................................................................................................................... مشروع القطار السریع: 

 107 ....................................................................................................................... املشروع القومي للطرق والکباري:
 108 ....................................................................................................................................................... املطارات الجدیدة: 

 108 .................................................................................................................. املصانع الجدیدة واملصانع املغلقة: 
 108 .................................................................................................................................. اقتراح طالء واجهات املنازل: 

 109 ......................................................................................................................................... أقساط القروض والفوائد: 
 109 ..................................................................................................................... تسریبات أخرى (النشاط العسکري):

 109 .................................................................................................................. الوطنیة:وس األموال هجرة بعض رؤ
 110 ............................................................................................................................................قراءة يف مصادر الحقن:  -ب

 110 ........................................................................................................................................................ القروض الخارجیة:
 110 ................................................................................................................................ تحویالت العاملین يف الخارج:

 111 ............................................................................................................ االستثمار األجنبي املباشر وغیر املباشر: 
 111 ............................................................................................................................................................ عائدات السیاحة:

 111 ................................................................................................................................................. عائدات قناة السویس: 
 112 ..................................................................................... املقارنة بین الحقن والتسرب يف االقتصاد املصري:-ج

 113 ................................................................................................................................................................................ ملخص التقریر 
 121 .............................................................................................................................................................................................. الخاتمة

 
  



 

 
11 

 الفصل األول

 تطور الناتج املحلي اإلجمالي املصري

النهائية التي ينتجها مجتمع ما خالل عام، ويكمش يش� مصطلح الناتج املحيل إىل مجموع السلع والخدمات 
ي الناتج عندما تتجه األسعار نحو االرتفاع، بين� يضخمونه عندما تتجه يف حسابات الناتج القوماملتخصصون 
 االنخفاض، وبذلك يقدمون قيمة الناتج وكأن األسعار وقيمة النقود مل تتغ� عرب السنوات. األسعار نحو

القياسية   ، فقد استخدموا األرقامصاديون عىل مشكلة تغ�ات األسعار وتأث�ها عىل قيمة الناتجوليك يتغلب االقت
نة، وتهدف إىل رصد التغ�ات يف أسعار لألسعار (وهي األرقام التي تقيس التغ� يف األسعار خالل فرتة زمنية معي

 السلع وتقدير تلك التغ�ات يف املتوسط خالل فرتة زمنية معينة).

معدالت التضخم أحد  موعة العوامل التي شحذتالحالة املرصية، كان انخفاض قيمة الجنيه، باإلضافة ايل مج ويف
 معدالت النمو. الفواعل الرئيسة يف تضخم قيمة الناتج املحيل، وبالتايل ارتفاع

رتة الدراسة، باحثة وتحاول الفقرات التالية استعراض تطور الناتج املحيل اإلج�يل، ومعدل النمو يف مرص خالل ف
قياساً عىل معيار الفواعل الرئيسة لها، والذي تم  دوره يف تحقيق التنمية،عن اهم العوامل املكونة لهذا املعدل، و 

 اإلشارة اليه سابقاً.

) إىل تطور الناتج املحيل اإلج�يل، ومعدل النمو يف مرص خالل الفرتة 1) والشكل رقم (1،2تش� بيانات الجدول� (
 ومنها يتضح ما ييل: 2018- 2017وحتى  2013-2014
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 لقومية.يانات البنك الدويل ووزارة التخطيط اادا ايل بل الباحث استناملصدر: من عم

 2016-2015-2014- 2013) تطور الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص 1الجدول رقم (

   2017/ 2018 2016/ 2017 ** 15/ 2016 * 14/ 2015 2013/ 2014 األنشطة االقتصادية 

 498098.2 398539.4 318877.9 278459.4 241493.2 الزراعة والغابات والصيد

 479294.9 326940.4 214841.6 314138.8 350659.5 راجات:ستخاال

 198545.3 142965.2 91440.4 137711.3 146953.1 أ) البرتول الخام

 224835.9 138755.9 86800.9 144427.4 175371 ب)الغــــاز

 55913.7 45219.3 36600.3 32000 28335.5 ج) إستخراجات أخرى

 722405.8 570589.7 456298.9 408068.8 357295.7 التحويلية: اعاتالصن

 167285.2 134049.9 113909.1 102274.4 95446.3 أ) تكرير البرتول

 555120.6 436539.8 342389.9 305794.5 261849.4 ب) تحويلية أخرى

 73743.1 58319.9 46422.2 39215.7 33974.2 الكهرباء

 24958.5 20204 16349.3 14247.1 12601.8 الدوران املياه والرصف واعادة

 256416.3 195097.5 145449.7 119535 95132.9 تشييد وبناء

 201684.6 159173.3 125907.6 107472.9 91130 النقل والتخزين

 77649.5 62294 53999.8 48886 46433.1 االتصاالت

 12897.5 10387.6 8400.2 7298 6415.5 املعلومات 

 97096.9 76713.6 41214.6 39403.1 37236.2 السويس اةقن

 597094.3 473234.8 374744.5 319966.6 273390.6 تجارة الجملة والتجزئة

 166290.5 133781.6 108811.5 94611.3 82157.4 الوساطة املالية واالنشطة املساعدة

 32996.4 26635.1 21615.4 18774.1 16054.8 التأمينات االجت�عية والتأم�

 105353.7 64566.6 48413.7 58876.9 46560.7 لفنادقاملطاعم وا

 451782.5 358496.2 279913.9 237148.7 200678.7 االنشطة العقارية: 

 322393.8 255351.6 198454 167957.9 141703.1 العقاريةأ) امللكية 
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 129388.7 103144.6 81459.9 69190.8 58975.6 ب) خدمات االع�ل

 319470.6 301771.9 276487.7 249287.9 213143.7 الحكومة العامة 

خدمات التعليم والصحة والخدمات 
 الشخصية

101236.2 117709.5 136661.1 172758.1 216664.6 

 80014 63907.3 50519.1 43517.7 37424.1 أ) التعليم

 98673.6 78934.4 62815.8 54193.6 46450.7 ب) الصحة 

 37977 29916.4 23326.2 19998.2 17361.4 ىات األخر ج) الخدم

 4333897.9 3409503.7 2674410 2473100 2205594.3 اإلج�يل العام

 

 التخطيط، املوقع اإللكرتو�.املصدر: وزارة 

 )2جدول (

 معدل النمو الناتج املحيل اإلج�يل السنة
 2.2% تريليون1.64 (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

الناتج املحيل اإلج�يل ملرص خالل األعوام الخمسة املاضية، حيث بلغ حدثت زيادات متتالية كب�ة يف   •
ترليون   4.3و  3.4بلغ  ، ثم تزايد لي2015مليار دوالر أم�يك) خالل عام    230تريليون جنيه (نحو    1.82

 .2018/ 2017-2016/2017يه خالل عامي جن
مليار  235، تزايد ايل 2015ر عام مليار دوال232.7وطبقاً لبيانات البنك الدويل، حقق الناتج املحيل  •

 .)2(  2018مليار دوالر عام 250.9، ثم 2017دوالر عام 
% عام  5.3ثم  2016/2017% عام 3.6إىل  2014/2015% عام 2.2قفز كذلك معدل النمو من  •

 . 2019/ 2018% خالل العام املايل 6% ويف بعض التقديرات 5.5، مع توقعات ببلوغه 2018/ 2017

 

 
 قاعدة بيانات البنك الدويل)  2

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=EG
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لبيانات وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، شهد الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص �وا طبقاً  •
عام املايض، خالل نفس الفرتة من ال  %5.3مقابل    2018% يف الفرتة من أكتوبر إىل ديسمرب  5.5بنسبة  

 ).3( % خالل السنة املالية الحالية5.8وتستهدف مرص �و الناتج املحيل اإلج�يل بنسبة 

خالل السنوات القليلة املاضية، هو -تقريباً  –تجدر اإلشارة بداية ان تضاعف الناتج املحيل اإلج�يل  •
الت عنارص اإلنتاج وعىل تفاع األسعار لجميع مدختضاعف يف القيمة االسمية ايل حد كب�، نتج عن ار 

ول ان القيمة الحقيقية لهذا راسها أسعار املواد البرتولية، وكذلك بسبب تعويم الجنيه، و�كن الق
- الناتج ثابتة ايل حد كب�، واال فالسؤال ايل اين تذهب تلك الزيادات، يف ظل تراجع االستهالك املحيل

ات ضعيفة جدا ألرقام الصادرات، ك� سيتطرق ، ويف ظل زياد-عىل ذلك  هناك شبه اج�ع من الخرباء
 التقرير تفصيالً ايل ذلك يف فقرة الحقة.

%  77قطاعات شكلت نحو    6يف الناتج املحيل اإلج�يل أساسا إىل النمو يف  -االسمي  –رة النموترجع طف •
%  15.8االستخراجات بنسبة  ، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع  2017/2018منه خالل العام املايل  

رة % إىل جانب قطاعات تجا10.3% وقطاع التشييد والبناء بنسبة  12.2والصناعات التحويلية بنسبة  

 ).4% (6.8% وقطاع الزراعة بنسبة 7% واألنشطة العقارية بنسبة 9.6الجملة والتجزئة بنسبة 

عدل �و حقيقي تريليون جنيه مب  6نحو    يبلغ الناتج املحيل اإلج�يل بتكلفة العوامل وباألسعار الجارية •

القطاعات ُمساهمة يف الناتج املحيل )، وكانت أكرث 5( 2019/2020% مبوازنة العام املايل 5.6يبلغ 

%،  16.4مليار جنيه، بنسبة  984.9اإلج�يل هي، قطاع الصناعات التحويلية ومنتجات البرتول مببلغ 
اع استخراج البرتول والغاز %، وقط13.5مليار جنيه،  814.6وقطاع تجارة الجملة والتجزئة مببلغ 

مليار جنيه،  676.3زراعة والغابات والصيد مببلغ %، قطاع ال12.9مليار جنيه، بنسبة  773.7مببلغ 
 %.7.35مليار جنيه، وبنسبة  441.2%، قطاع امللكية العقارية مببلغ 11.2بنسبة 

حيل تش� إىل أن القطاعات  ئيسية يف �و الناتج املالنظرة املتفحصة إىل القطاعات املساهمة بصورة ر  •
لصناعي) والبناء والبيع بالتجزئة والجملة وإذا ما  ج االثالثة األوائل هي التعدين (بعد طرح النات

أضيف إليها عائد قناة السويس والسياحة وتحويالت العامل� يف الخارج، سنجد أن مكونات الناتج 
 �و اقتصادي شامل ومستدام. بالريعية وال تؤدي إىل املحيل اإلج�يل يف مرص تتصف 

 

 
 ، املوقع الرسمي لوزارة املالية املرصية.2019/2020) مرشوع املوازنة العامة للدولة  3

 ح اإلداري عىل صفحتها عرب موقع التواصل االجت�عي "فيسبوك".إلصال إنفوجراف، منشور عىل وزارة التخطيط واملتابعة وا)  4

 ، املوقع الرسمي لوزارة املالية املرصية2019/2020) مرشوع املوازنة العامة للدولة لعام  5

http://gate.ahram.org.eg/News/1998716.aspx
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االفتتاح املبكر لحقل ظهر للغاز، وإىل منجم ذهب  يعزى النمو يف قطاع التعدين بشكل رئيس إىل •
السكري، وقطاع التعدين تكمن أهميته يف توف�ه املواد الخام ألغراض اإلنتاج واالستهالك املحيل 

وقف عىل وجود قطاع صناعي، وهو غ� متوافر املستدامة يف النمو تت  والتصدير، ورغم ذلك فمشاركته
عىل حجم االحتياطيات واالكتشافات الجديدة، وهي أمور ال �كن   يف الحالة املرصية، وتتوقف كذلك

 التعويل عليها كمكون رئيس مستدام ملعدل النمو. 
أنه �كن القول إن تج تشغيال مستداما، أي  تولد املشاريع العقارية السكنية أصوالً ثابتة، إال أنها ال تن •

اعات التي تعتمد عىل االستهالك بدالً من �و الناتج املحيل اإلج�يل تهيمن عليه بشكل رئيس القط
 االستث�ر، ك� �كن وصف إنتاجية تلك القطاعات بأنها غ� مستدامة إىل حد كب�.

تمد عىل مجموعة من  توليد نسبة النمو، يعالقطاع العقاري يف مرص الذي يحتل املرتبة الثانية يف •
ض والطلب الحقيقي يف املجتمع، فضالً عن  املرشوعات املوجهة من الدولة، والتي ال تعكس حالة العر 

أن جزءا كب�ا منها جاء لتلبية طلب الطبقة الغنية، ك� أن معاناة القطاع بصفة عامة من الركود 
جة لتعويم الجنيه واإلجراءات االقتصادية سعار مواد البناء، كنتينتيجة تآكل القوة الرشائية، وارتفاع أ

ساهمت يف إلقاء املزيد من األعباء عىل القطاع، ويتجادل خرباء  املرتتبة عىل برنامج صندوق النقد
القطاع حاليا حول وجود فقاعة عقارية أوشكت عىل االنفجار، وهو ما يعكس هشاشة االعت�د عليه 

 فرتة القادمة.نات معدل النمو خالل الكمكون رئيس من مكو 
% خالل العام املايل الحايل ارتفاعا من  5.5م� سبق �كن القول إن �و الناتج املحيل اإلج�يل بنسبة  •

%، تعد مؤرشات جيدة، لكن يغيب عنها الهدف 5.8% يف العام السابق ثم استهداف معدل  5.3
اإلضافة إىل أن استدامتها يات معيشة املواطن�، بالرئيس من تحقيق النمو االقتصادي هو رفع مستو
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اع عىل حدة، أو للحالة الريعية لتلك القطاعات، محل جدل سواء للحالة الكلية التي �ر بها كل قط
 أو حتى لتوقعات النمو يف االقتصاد املرصي كجزء من االقتصاد العاملي املتوقع انك�شه.

اص غ� النفطي ما زالت تعوقه  هذ الوضع أن النشاط الخونقال عن البنك الدويل فان ما ساهم يف  •
غ� الجمركية، وضعف القدرات املؤسسية عند الحدود وهو ك التداب�  بيئة األع�ل املرهقة، مبا يف ذل

 ). 6ما يقيد التجارة. وبالتايل، ال يزال مستوى توّفر فرص العمل متواضعا (
ي يعا� من ارتفاع معدالت ال يزال املواطن العاد عىل الرغم من زيادة الناتج املحيل اإلج�يل، •

٪، حسب 27.8النقل، ويظل معدل الفقر عند دمات التضخم، وضعف التعليم والرعاية الصحية وخ

وهو ما سيتم التطرق   –)8% طبقا آلخر تقرير البنك الدويل (60)، أو 7( 2015آخر قياس يف عام 

اتج املحيل اإلج�يل) بالدوالر يب الحايل للفرد من النك� أنخفض النص-إليه تفصيال يف فقرة قادمة
/  2017دوالرا يف العام املايل  2336إىل  2015/ 2014املايل دوالرا يف العام  3782األمرييك من 

2018 )9.( 
من الجدير بالذكر أنه من أجل تحس� مستوى املعيشة، مع تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات التي  •

فواعله الرئيسة، يجب الرتكيز عىل الجانب تحسس النموذج التنموي و يعتمد عليها املواطن، و 
نطالقا من ذلك �كن استعراض مساهمتي قطاعي الصناعة والزراعة يف الحقيقي من االقتصاد، وا

 الناتج املحيل والنمو، وذلك ك� ييل:

 مساهمة القطاع الصناعي يف الناتج املحلي االجمالي: -1

%  1,7% مقارنة مبعدالت �و بلغت 5,6ز �و اقتصادي تجاو  2018 حقق القطاع الصناعي خالل •
% يف الناتج 16هم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقرتب من  "، وسا2012/2013"  خالل عامي

 ).10% فقط بعد حذف صناعات التكرير (12املحيل اإلج�يل، ويساهم بنسبة 

شينها خالل ت والقوان� التي تم تدنتج هذا النمو من خالل مجموعة من املرشوعات والقرارا •
 ييل:الفرتة املاضية والتي �كن استعراض أهمها ك� 

% من إنتاج 20مجمع األسمنت يف بنى سويف، والذي يضم ثالثة مصانع كربى لألسمنت تنتج   •
خطوط تكفي إلنتاج ما يزيد  6مرص من األسمنت، يحتوي كل مصنع عىل خطي إنتاج بإج�يل 

ألف طن يوميا، ويشمل معامل  37ا يزيد عىل من األسمنت سنويا، ومب مليون طن 11عىل 

 

 
 2019أبريل -ك الدويل: مرص: اآلفاق االقتصاديةالبن)  6

 2015) الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نرشة الدخل واالنفاق، عام  7

 2019يل البنك الدويل: أحدث التطورات يف مرص، ابر)  8

 ، نرشة ديسمرب، املوقع الرسمي للوزارة.2018) وزارة املالية  9

 .2،2،3) حسبت بواسطة الباحث من ارقام الجداول  10

https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/publication/economic-monitor-april-2019
https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/publication/economic-monitor-april-2019
http://pubdocs.worldbank.org/en/799701554133864665/Egypt-MEU-April-2019-ar.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/799701554133864665/Egypt-MEU-April-2019-ar.pdf
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ئية خاصة باختبارات جميع املواد الداخلة يف صناعة األسمنت واختبارات مراقبة  كيميائية وفيزيا
 الجودة.

مصانع الرخام والجرانيت مبجمع بنى سويف، ومديتنا الروبيىك للجلود ومدينة األثاث بدمياط  •
 الجديدة.

 مصنعا أخر. 74يه إلنعاش مليون جن150شاء صندوق بقيمة صنعا متوقفاً، وإنم 66 تشغيل •

دفعًة ملحوظًة لالستث�رات الحكومية  18/2019ُخطة التنمية املستدامة للعام املايل  أعطت •
مليار جنيه تزيد عن االستث�رات املوجهة يف خطة العام  4.5املوجهة لقطاع الصناعة مبا يتجاوز 

امج % لرب 77نيه، وتم توجيه النسبة األكرب من هذه االستث�رات  مليارات ج  4ابق بحوايل  املايل الس
التنمية الصناعية الستك�ل تطوير وترفيق املناطق الصناعية وطرح ُمجمعات صناعية جديدة يف 

 ألف فرصة عمل جديدة. 150مصنع يوفر حوايل  5000املُحافظات، ومبا ينتج عنه إنشاء 

بسيط إجراءات  ، والذي يسهم يف ت2017لسنة  15د رقم عية الجديلرتاخيص الصناإصدار قانون ا •
أيام   7إىل  634اخيص الصناعية، بغرض خفض الفرتة الالزمة الستخراج الرتاخيص من منح الرت 

 يوم للصناعات عالية املخاطر. 30للصناعات منخفضة املخاطر و 

  2016ي املرصي عام أعلن عنها البنك املركز مبادرة متويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة والتي  •
% للمنشآت 5ملرشوعات بنسبة فائدة تناقصية مليار جنيه لصالح تلك ا 200والتي خصصت 

 الصغ�ة.

 رغم التحسن يف أرقام ومؤرشات قطاع الصناعة إال أنه توجد العديد من املالحظات التي �كن بيانها ك� ييل:

حيل اإلج�يل هزيلة، ال تضع مرص يف ع الصناعي يف الناتج املبصفة عامة ال تزال مساهمة القطا  •
، وال تستوعب أعداد الع�لة الوافدة إىل سوق العمل سنوياً، فضالً عن يقةمسار التنمية الحق

 غياب التطوير التكنولوجي.

تزايد تلك األرقام تجاهل العديد من النقاط الهامة، عىل رأسها أن املرشوعات الصناعية الكربى  •
االقتصادي، ك� أن ه الجيش، ولن تتدفق عوائده إىل دائرة النشاط مثل مجمع األسمنت �تلك

جدوى تلك املرشوعات عليها العديد من عالمات االستفهام، خاصة مجمع األسمنت الذي تسبب 
)، وكذلك إنشاء مدينة األثاث يف مدينة دمياط الجديدة يف ظل أزمة  11يف أزمة حقيقية للقطاع ( 

ق مئات الورش عملية تحرير سعر الرصف، وهو ما ساهم يف إغال ادة أصابت القطاع جراء  ركود ح
 ).12الصغ�ة يف دمياط (

مدينة الروبييك الجديدة، بالتأكيد هامة عىل مستوى توسيع النشاط يف املستقبل والحفاظ عىل  •
جه الحضاري البيئة، وتخفيف الضغط عن القاهرة، واستث�ر املناطق بعد إخالئها وإظهار الو 

 

 
 ملعهد املرصي للدراسات االسرتاتيجية. أحمد ذكرالله: أزمة األسمنت وهيمنة العسكر، امن التفاصيل:  ) ملزيد 11

 الدوالر يعمق أزمة قطاع األثاث)   12

https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://www.alborsanews.com/2016/12/19/945862
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ي نقل فقط لصناعة قامئة، وأن إمكانات اصمة، ولكن يجب أال نتغافل أنها حتى اآلن هالالئق بالع
 ومقومات التوسع لها العديد من العوامل التي تحتاج إىل جهود مل تبدأ حتى اآلن.

ق مليار جنيه للمرشوعات الصغ�ة واملتوسطة كانت كفيلة بتحقي 200يجب االعرتاف أن مبادرة  •
رصي بأكمله، ولكن ما شاب الصناعة املرصية فقط بل ملسار االقتصاد امل نقلة نوعية ليس لقطاع

عملية التنفيذ من قيود ومعوقات بداية من اشرتاطات الحصول عىل القروض، ومروراً بقرارات  
ى عىل البنك املركزي بإعادة تعريف املرشوع الصغ� ألكرث من مرة، وأخ�اً باستيالء الرشكات الكرب 

اها، وهو ما سنتعرض له تفصيالً ختلفة، كل ذلك أفقد املبادرة فاعليتها وجدو القروض بدعاوى م
 عند الحديث حول القطاع املرصيف.

 �كن تتبع بعض القضايا املتعلقة بالقطاع الصناعي املرصي من خالل النقاط التالية:

 قضية املصانع املتعرثة يف مرص:  -أ

، حيث أعلنت دار الخدمات 2011منذ يناير  )13د املصانع املتعرثة (تضاربت األرقام حول عد •
 74مصنع يف    4500، بلغ  2015يناير حتى يناير    25لنقابية أن املصانع التي تم إغالقها منذ ثورة  ا

منطقة صناعية، بين� أصدر اتحاد نقابات ع�ل مرص تقريرا أشار فيه إىل أن عدد املصانع بلغ 
ى مصنع متعرث حت  1500د املستثمرين إىل وجود  أشارت دراسة أعدها اتحامصنعا، يف ح�    8222
 % منها يف قطاع الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة.40قرابة    2013

أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا آلخر بيانات لدى االتحاد حصل عليها من جمعيات املستثمرين  •
  7000إىل قرابة ة وصل إن عدد املصانع املتعرث ومجالس األمناء باملدن الصناعية باملحافظات، ف

 عامل.قرابة مليو�  مصنع كان يعمل بها

من الصحة/ ما أعلنته جمعية مستثمري برج العرب، ببلوغ  رتاب تلك األرقاموم� يدلل عىل اق •
)  1000مصنعا، وباقي املصانع (  618صنعا، يعمل منهم نحو  م  1680إج�يل عدد املصانع باملنطقة  

 منطقة صناعية يف مرص. 77)، وهي منطقة صناعية واحدة من جملة 14تم إغالقها (

إال أنها -األرقام الرسمية لغياب-عىل ترصيحات وتقارير صحفيةم أنها تعتمد لسابقة رغاألرقام ا •
يف مرص، والتي ال يزال التعامل معها يف أضعف تب� حجم الكارثة التي يعيشها القطاع الصناعي 

 صوره حتى اآلن.

ا متوقفاً، مصنع 66تتحدث االرقام عن االف املصانع املغلقة، وتتباهي وزارة الصناعة بتشغيل  •
مصنعا آخر، ويف الحقيقة ال يوجد مربرا لهذا  74مليون جنيه إلنعاش 150ق بقيمة وانشاء صندو 

 ال يوجد مربًرا لعدم استهداف تلك املصانع يف مبادرات البنك ، ك�التجاهل للمصانع املغلقة

 

 
 مليون عامل مرشدون 2مصنع مغلق، و 7000يف عيدهم| الع�ل بال عمل.. )  13

 ألفا. 98.. الع�ل: 618مليار جنيه.. املصانع:  1.5مدينة برج العرب الصناعية| االستث�ر: )  14

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1494243-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%C2%BB--%D9%885-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1494243-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%C2%BB--%D9%885-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413793-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84---4500-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82---%D9%8812-4--%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://iskandarany.weladelbalad.com/2018/10/28/%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8/
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الهت�م ببناء املركزي، ال سي� ان معظمها يعا� املشاكل التمويلية، وكذلك يصعب عىل الفهم ا
 ية جديدة واالنفاق عىل ترفيقها يف ظل عطالة املوجود بالفعل.مدن صناع

أو تعمل  –ة يناير بل هناك مصانع أخرى توقفت ال يتوقف األمر عند املصانع املتوقفة بعد ثور  •
أرشنا سابقاً إىل تقارير تتحدث عن إغالق  –بطاقة إنتاجية منخفضة جدا نتيجة لقرارات التعويم 

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك انخفاض الطاقة اإلنتاجية   -)15الث جزئياً(نع� لألسمنت وتوقف الثمص
%، وفقاً للبيان الصحفي الصادر من رئيس شعبة 60ملصانع قطاع الس�اميك بنسبة تصل إىل 

)، والذي أشار كذلك إىل تراجع طاقتها اإلنتاجية 16(2019الس�اميك يف اتحاد الصناعات يف أبريل 
مليون مرت حاليا، وذلك جراء رفع سعر املليون  240إىل  2014عام  مليون مرت سنويا 400من 

دوالر، وكذلك بسبب تراجع الصادرات، وتراجع الطلب   7دوالر إىل    3ارية من الغاز من  وحدة حر 
 % نتيجة الزيادة الكب�ة يف سعر املنتجات، وقدرت الشعبة   40  –   30املحيل عىل الس�اميك بنسبة  

 تعرث حاليا، وهناك مصنعان توقفا عن اإلنتاج كليا نتيجة تعرثه�.مصنعا م 33وجود قرابة 

 اسرتاتيجية صناعة السيارات  -ب

عن إلغاء مرشوع قانون صناعة السيارات  2018وزير الصناعة والتجارة، يف مطلع ديسمرب أعلن  •
رب وذج املغرب وسلوفاكيا عاملعروف بـ “اسرتاتيجية صناعة السيارات"، والعمل عىل تطبيق �

االتفاق مع عدد من الرشكات املصنعة للرتكيز عىل موديالت معينة وتجميعها بكميات كب�ة مع 
 ز لهذه الرشكات كل� زادت هذه الكميات وكل� زاد تصديرها.منح حواف

وبرر هذا القرار بأن الحكومة وجدت االسرتاتيجية غ� مجدية، وأن األفضل هو تخصيص أراض  •
خصصة لتجميع كافة الرشكات والصناعات املغذية للسيارات يف مكان إلقامة مناطق صناعية مت

 ).17( واحد

لقضايا املتعلقة بالقطاع الصناعي يف مرص خالل تقرير واحد، فكل صناعة أخ�اً ال �كن تناول كل ا •
الضوء عىل   عىل حدة تحتاج إىل دراسات مفصلة، ولكن استعراض النقاط السابقة هدف إىل القاء

أرض الواقع فعلياً وإمكانية استدامته، ومساهمته يف التنمية، ويف ضوء ذلك الهدف،   ما تحقق عىل
 يل في� يتعلق بالقطاع الصناعي:�كن استنتاج ما ي

غياب الرؤية االسرتاتيجية لتطوير القطاع الصناعي، ويف القلب منها �ط التصنيع املستهدف،  •
 ية املادية والبرشية.ستخدام اإلمكانات املحلوالتوط� التكنولوجي، وا

 

 
 ج جزئياً اإلنتا«النهضة لألسمنت» تتوقف عن  ) 15

 مليون مرت 240صانع الس�اميك لتسجل % انخفاضا ىف الطاقة اإلنتاجية مل60)  16

 ) نرشة انرتبرايز: الحكومة تتخىل عن اسرتاتيجية تصنيع السيارات. 17

https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D8%A6/
https://www.youm7.com/story/2019/4/25/60-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-240-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/4220061
https://enterprise.press/ar/issues/2018/07/30/govt-aborts-automotive-directive/
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ا هو ما يتم تنفيذه حاليا ال يجمعه أي إطار تخطيطي حتى عىل مستوى صناعة واحدة، وإ� •
مرشوعات مبعرثة ال يجمعها رابط تنموي حقيقي، يحقق التكامل اإلنتاجي، ويدعم السوق املحيل 

 باحتياجاته، فضال عن اخرتاق األسواق الدولية.

سوق، وتسبب مبشاكل يف الصناعات  ية كان بدون دراسة لحاجة اللجيش ملرشوعات صناعك اامتال •
 التي تدخل فيها.

ملرافق (تسليم املفتاح) قد يدخل تحت بند إهدار املال العام يف ظل بناء مدن صناعية كاملة ا •
 أولوية تشغيل املصانع املتوقفة.

عامل واملهندس، صنع، بداية من إعداد التطوير الصناعة يحتاج إىل عمل دؤوب يتخطى بناء م •
بذل فيهم وفتح األسواق، . وجميعهم مل تومرورا باإلنتاج والجودة، وانتهاء بالعالقات الخارجية 

 الدولة املجهود املطلوب حتى االن.

 مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحلي اإلجمالي:  -2
علق بعمل املواطن� وغذائهم وصحتهم، قتصاد الوطني، ألنه يتالقطاع الزراعي من القطاعات االكرث أهمية يف اال 

سي� يف ظل التزايد السكا�، وعجز امليزان التجاري ني، وترسيخ السيادة، ال ك� يتعلق باستقاللية القرار الوط
 الزراعي.

ىل املوارد واإلمكانات ويش� مصطلح االكتفاء الذايت الغذايئ ايل القدرة عىل تحقيق االعت�د الكامل عىل النفس، وع
 الذاتية، يف إنتاج كل احتياجات املجتمع الغذائية محليا. 

وهدفاً للمرصي� يف اعقاب ثورة يناير، خاصة بعد تجاهل الحكومات املختلفة  ومثل االكتفاء الذايت الغذايئ أمالً 
 القلب ية للعملية التنموية ويفلتطوير القطاع، وتسويق استصالح األرايض فقط كآلية تطويرية، وغياب الرؤية الكل

 منها القطاع الزراعي. 

، �كن استعراضها باختصار من خالل 2013وقد حدثت مجموعة من التطورات يف القطاع الزراعي منذ نهاية عام 
 الفقرات التالية:

 واقع القطاع الزراعي يف االقتصاد املرصي:  -أ

�يل، ويستحوذ القطاع عىل نسبة  يمة الناتج املحيل اإلج% من ق12ساهم القطاع الزراعي بنحو  2017خالل عام 
% من صادرات السلع 20وتسهم الزراعة بنحو مليون عامل،  27.6% من القوى العاملة مبرص البالغة نحو 24
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مالي� فدان، تتنوع ب� أراض قد�ة، وأخرى استصلحت خالل  10املرصية، وتقدر املساحة املزروعة مبرص بنحو 
 ). 18بعة املاضية (العقود األر 

، ومن 18/2019 % خالل النصف األول من العام املايل3.5�و الناتج املحيل اإلج�يل للقطاع الزراعي  معدلبلغ 
 ).19% بنهاية العام (3,7املستهدف زيادته إىل 

- 2018والخطة متوسطة املدى  2030أعلنت الدولة مستهدفاتها للقطاع الزراعي خالل خطة  •
اقتصادية يف تخصيص واستخدامات املوارد من  ل عىل تحقيق أقىص كفاءة، بأنها تعم2022

لقدرة التنافسية للصادرات من املنتجات الزراعية يف األرايض واملياه وتنميتها، إىل جانب تدعيم ا
األسواق العاملية وفًقا للمزايا النسبية ورفع معدل �و الصادرات الزراعية، حيث من املستهدف 

مع املساهمة يف توف� فرص العمل ورفع  19/2020،  18/2019% لألعوام 5 تحقيق نسبة �و
سعى الحكومة لتنمية قطاع املرشوعات الصغ�ة مستويات املعيشة باملناطق الريفية، ك� ت

 واملتوسطة يف القطاع الزراعي.

ث �ثل هذا باإلضافة إىل، جهود الدولة لدمج القطاع غ� الرسمي يف منظومة القطاع الرسمي، حي •
 أحد األنشطة الرئيسية للقطاع غ� الرسمي.النشاط الزراعي 

 املرشوعات الزراعية القومية:  -ب

-طبقاً لإلحصاءات الرسمية -لزراعة مجموعة من املرشوعات القومية، وأنجزت أجزاء منها بالفعلتبنت وزارة ا
 ي� ييل:خالل الفرتة املاضية، و�كن تتبع تلك املشاريع ومعدل اإلنجاز فيها ف

 مليون ونصف فدان: قومي الستصالحاملرشوع ال -1

املنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، محافظات (قنا، أسوان،  8حيث تم تطبيق هذا املرشوع يف  
مراحل (املرحلة األوىل  3اإلس�عيلية، الجيزة) تحت إرشاف رشكه الريف املرصي الجديد وتم تقسيم املرشوع إىل 

ألف فدان،  490مناطق بإج�يل مساحة  4ألف فدان، واملرحلة الثانية تضم  500ناطق بإج�يل مساحة م 9تضم 
 برئ للوفاء باالحتياجات املائية الالزمة للمرشوع. 5000آالف بإج�يل  510ة بإج�يل مساحة واملرحلة الثالث

  

 

 
 .2017س� السياسات الزراعية يف مرص؟ نوفمرب ) مركز البديل للتخطيط والدراسات االسرتاتيجية: كيف �كن تح 18

 .%3.7% معدل �و الناتج املحيل للقطاع الزراعي ومستهدف رفعه لـ 3.5) وزيرة التخطيط:  19

https://www.youm7.com/story/2019/4/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-3-5-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89/4214099
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 ألف فدان صوبة 100املرشوع القومي إلنشاء  -2

عمل مبناطق  ألف فرصة 300 األرض واملياه، وتوف� حوايل ديتعظيم االستفادة من وحيستهدف هذا املرشوع ت
 زيادة معدالت التصدير من املنتجات الزراعية.االستصالح، ويساهم يف 

ألف فدان صوبة مبنطقه غرب املنيا لزراعه محاصيل الخرض،  20من املستهدف أن يتم التنفيذ عىل النحو التايل (
آالف فدان صوبة يف منطقه املغرة لزراعه محاصيل الخرض،  10ملنيا، بة زراعية مبنطقه غرب اآالف فدان صو 10
ألف فدان 30صوبة زراعية يف سيناء لزراعه الط�طم والباذنجان والكنتالوب والفلفل والخس، آالف فدان  10

 ألف فدان صوبة مبنطقه حاليب وشالت�). 10، 2و1صوبة زراعية يف منطقتي املراشدة 

 ملليون رأس ماشية) وة الحيوانية (مرشوع امرشوعات تنميه الرث  -3

رصي من اللحوم واأللبان ومنتجاتها والحد من االست�اد ومن زيادة األسعار ويهدف هذا املرشوع لزيادة اإلنتاج امل
 تاج الحيوا�.مليار جنيه، ويتم تنفيذه عىل عده مراحل، ويساهم يف زيادة القيمة املضافة من اإلن 100بتكلفة 

 اع السميك األكرب بالرشق األوسط (بركة غليون) االستزر  مرشوع -4

فدانا،  2815فدان، وهناك مساحة للمرحلة الثانية  4100املرحلة األوىل من املرشوع عىل مساحة تم االنتهاء من 
طن/   3000إنتاجية  فدانا، مزرعة إنتاج أس�ك بحريه بطاقة 17ويتكون املرشوع من (مفرخ أس�ك عىل مساحة 

  2000ياه العذبة بطاقة إنتاجية  طن/دورة، مزرعة إنتاج أس�ك امل  2000، مزرعة إنتاج جمربي بطاقة إنتاجيه  دورة
 طن.

ويضم املرشوع مصنع إنتاج أعالف األس�ك والجمربي، ومصنعا للفوم وللثلج وللتغليف، وأكرب مصنع تجهيز 
% تقريبا ك� 27فيض واردات األس�ك بنسبه إنتاجية املرشوع يف تخ أس�ك وجمربي يف الرشق األوسط، وتساهم

 مل ألهايل كفر الشيخ واملحافظات املحيطة.آالف فرصة ع 5يعمل عىل توف� 

 الواقع يف تلك املرشوعات:   -ج

 استصالح األرايض (مرشوع املليون ونصف فدان والصوب الزراعية) -1

/   2017راً النشـرة السنوية الستصالح األرايض عام مـــة واإلحصــــاء مؤخأصدر الجهــاز املركزي للتعبئــة العا
 ):20ا ييل (ت النرشة موتضمن 2018

 

 
 .2018/  7201ية ألف فدان املساحة املستصلحة مبرشوع املليون ونصف فدان بنها 313جهاز اإلحصاء: )  20
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o   2017/2018ألــــف فــــدان عــام    59.2بلغ إج�يل مســاحة األرايض املستصلحة يف مرص نحو  
إىل زيادة  ٪، يرجع ذلك52.0بزيادة بلغت نسبتها  2017/ 2016ألف فـدان عام  38,9مقابل 

 يض املستصلحة بالجمعيات التعاونية هذا العام.مساحة األرا
o  38,9مقابل  2018/  2017ألــــف فــــدان عــام    59.2ايض املستصلحة  بلغ إج�يل مســاحة األر  

٪ ويرجع إىل زيادة مساحة األرايض 52.0بزيادة بلغت نسبتها  2016/2017ألف فـدان عام 
 ونية هذا العام.املستصلحة بالجمعيات التعا

o  69.3نسبة ألف فدان ب 41.0األراضــي املستصلحة بالجمعيــات التعـاونيــة  مساحـةبلغـت  ٪
% ثم مساحة األرايض 21ألف فدان بنسبة  12.4ثم مساحة األرايض برشكات القطاع الخاص 

ة  % من إج�يل مساحة األرايض املستصلح9.7ألف فدان بنسبة  5.7لقطاع استصالح األرايض 
 . 2017/2018عام 

o   وتسم� وتربيـة ماشيـة احة املقام عليها مشـروعات الرثوة الحيوانية (إنتاج ألبـان املسـسجلت
فدان  196مقابل  2018/ 2017فدان عام  255وأغنــام) من األرايض املستصلحة 

مة  ٪ ويرجع ذلك إىل زيادة إقبال الرشكات عىل إقا 30.1بزيادة بلغت نسبتها  2016/2017عام
 وانية.مرشوعات الرثوة الحي

o  ألف فدان منذ بداية   313نصف فدان  بلغت املســاحة املستـصلحة التابعة ملشـــروع املليــون و
 املرشوع حتى اآلن.

o  تليها محافظة 43ألف فدان بنسبة  133.7احتلت محافظــة مطروح الرتتيب األول مبساحة %
ثم محافظة الوادي  %37ألف فدان بنسبــة  117.0املنيا فقد بلغت املساحة املستصلحة بها 

 %.20ألف فدان بنسبة  62.6الجديد مبساحة 

 ظر إىل األرقام السابقة �كن استنتاج ما ييل:وبالن

)  2015بلغ معدل اإلنجاز يف املســاحة املستـصلحة التابعة ملشـــروع املليــون ونصف فدان (بدأ بنهاية  •
ملستهدفة، وباستخدام نفس معدل اإلنجاز % من إج�يل املساحة ا20.1ألف فدان، مبا يشكل  313حوايل

 عاما قادمة تقريبا. 15ملوارد الالزمة، �كن أن يحتاج استك�ل املرشوع الحايل وعىل فرض استدامة ا

)، أي أن 21فدانًا ( 760ألفا و 77حالة عىل األرايض، التهمت  16ألفا و 750بلغ حجم التعديات مليونًا و •

 حجم التعديات. % من50جاز فشل يف تعويضمعدل اإلن
عىل إنجاز مرشوعات العاصمة اإلدارية ومن قبلها  هشاشة اإلنجاز يف امللف الزراعي مقارنة بالتصميم •

تفريعة القناة، وغ�ها من املرشوعات الغ� منتجة، تث� عالمات االستفهام حول التصميم عىل إه�ل 
 بالرسعة يف غ�ها. اإلنجاز بالقطاعات اإلنتاجية مقارنة 

 

 

 
 مرشوع" الحلم املرصي لتحقيق االكتفاء الذايت وسد الفجوة الغذائية.)  21
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 ):22بالنسبة ملرشوعات الرثوة السمكية ( -2

املرشوعات بالكامل للرشكة الوطنية لالستزراع السميك التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ملكية  •
للقوات املسلحة، وبالتايل لن تدخل إىل دائرة النشاط االقتصادي (حيث اإلعفاء من الرضيبة 

رك، واختصاص وزير الدفاع بتوزيع األرباح ضافة واإلعفاء من الج�العقارية، ورضيبة القيمة امل
 رقابة من أي جهة يف مرص). دو�ا

تتوافق مواصفات اإلنتاج مع املواصفات األوروبية (وليس العاملية) يفرس بأن اإلنتاج بالكامل  •
مياه مخصص للتصدير لبلدان االتحاد األورويب وفق اتفاق مسبق، ترتب عليه تأم� مصادر لل

داخل البحر وعمل مرتا لسحب املياه من  350«مأخذ بحري» بعمق  النظيفة وذلك بعمل
 «مصدات لألمواج».

مليار جنيه تحملتها املوازنة العامة   50-40طبقا لترصيحات السييس تطه� البح�ة تكلف من  •
 د عىل املجندين.بالكامل، يف ح� لن يعود عىل املوازنة أية عوائد من املرشوع، هذا بخالف االعت�

مليون جنيه، ومكون من  112بتكلفة  كيلو مرتًا، 18طريق خاص باملرشوع بطول هيد جرى مت •
كيلو مرت أخرى متمثلة يف الطرق الداخلية، بداخل املرشوع  45حارات، و 3اتجاه�، يف كل اتجاه 

بدقة من تحمل  كيلو وات يف الساعة، وال يعرف 35االسرتاتيجي، ومحطة كهربائية بطاقة قدرها 
 اليف.تلك التك

وازنتها العامة، ومل يساهم بيشء يذكر للمواطن املرصي عموماً املرشوع استغل أرايض الدولة وم •
حتى اآلن، مع مالحظة استمرار ارتفاع أسعار األس�ك يف السوق املحيل، بل وتزايدها مقارنة بفرتة 

 قبل بداية اإلنتاج من املرشوع.

  يف مرص: لزراعي للوضع ا تقييم عام-د 

دية املوارد االقتصادية الزراعية، تفاقم الوضع  دودية األرايض الصالحة للزراعة، ومحدو رص مبحتتسم م •
بعد التعدي الواسع عىل األرايض الزراعية يف أعقاب ثورة يناير، وهو وضع تسبب فيه سيطرة الجيش 

ها عىل املواطن  لكربى خاصة الخليجية منعىل األرايض املرصية واملغاالة يف أسعارها، وتقديم الرشكات ا
لزراعية املنفذ الوحيد، ودامئا ما تعالج السلطة التعديات باملصالحة، املرصي، بحيث كانت األرايض ا

ومؤخرا تم اإلعالن عن دفع مبالغ محددة للتصالح، كـأحد األساليب املبتكرة للجباية، ك� أن 
 غذايئ.يد فاتورة االست�اد المحدودية األرايض الزراعية هي السبب يف تزا

تتطلب مرشوعات لالرتقاء بكفاءة نقل -يف ظل أزمة سد النهضةو -محدودية املتاح من املوارد املائية •
وتوزيع املياه بداية من الرتع واملساقي الحقلية ونهاية باالرتقاء بنظم الري الحقيل، وكل ذلك ال 

 ابت العادية كذلك.تى غ� اعتيادية، بل وغيالحظ فيه أي مرشوعات �كن اعتبارها قومية أو ح

 

 
  ملزيد من التفاصيل يراجع: أحمد ذكر الله: مرشوع بركة غليون: معلومات أولية.)  22
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ية للعديد من املشكالت ومن أهمها التجفيف، الصيد الجائر، التلوث تتعرض معظم البح�ات املرص •
الناجم عن الرصف الزراعي املحمل بالرصف الصحي املعالج وغ� املعالج، ويالحظ كذلك غياب 

وعات الرثوة السمكية لبح�ات املستهدفة ملرش املرشوعات الوطنية لحل تلك املشكالت، إال لتلك ا
 اململوكة للجيش.

الستث�ر يف القطاع الزراعي، وتوجيه هذه االستث�رات الضئيلة إىل رفع مستويات البنية ضآلة ا •
 التحتية كاستصالح األرايض وشق القنوات واملصارف وغ�ها.

ول نظراً مقارنة بالعديد من الد تتصف الع�لة الزراعية املرصية بشكل عام بانخفاض اإلنتاجية •
 ية، ومل تخطو الدولة أي خطوة فاعلة لحل هذه املشكلة.النخفاض املستويات التعليمية والفن

االستصالح واملرشوعات الجديدة ليست املهمة الوحيدة املطلوبة للقطاع، بل يحتاج القطاع إىل  •
 –ية جمعيات زراع-كيب محصويلتر -مائية –متويلية  –تسويقية -مجموعة من السياسات املكملة

تفتقد الجمعيات التعاونية لدورها، وتحول بنك التنمية  برامج مساندة للفالح وغ�ها، وحتى اآلن
واالئت�ن الزراعي إىل بنك تجاري تحت مسمى البنك الزراعي، وبذلك فإن تلك املرشوعات تفتقد 

ضد تيارات الفساد  ح املزارع املرصي وحده  إىل التكامل، يف ظل غياب تام للرقابة واملساندة، حتى أصب
 واالحتكارات.

ىل تعاظم الفجوة الغذائية يف مرص لبعض املحاصيل الهامة، حيث تزايدت الفجوة  كل هذا أدى إ •
% للعدس، 52.6% للفول، و69، و 2015مقارنة بعام  2016% للقمح عام 14.3الغذائية بنسبة 

 ).23(% للزيوت النباتية خالل نفس الفرتة 152.8و

دم وجود خطط زراعية مستقبلية مرص تدار بعشوائية، مع ع  قول إن الزراعة يفم� سبق نستطيع ال •
 متكاملة، �كن التعويل عليها يف الخروج من املأزق الزراعي والغذايئ الراهن.

) عىل تلك العشوائية الزراعية، وتش� بوضوح إىل تراجع نسب االكتفاء 3تربهن أرقام الجدول رقم ( •
 لحوم الحمراء).ال-األرز–الفول-الذرة-ائية الرئيسية (القمحذايت من أهم السلع الغذال

  

 

 
 .2017) ملزيد من التفاصيل يراجع: املعهد القومي للتخطيط: تقرير األمن الغذايئ املرصي، عام  23
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 ): االكتفاء الذايت لبعض السلع الغذائية3جدول رقم (
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 الفصل الثاني

 املوازنة العامة للدولة والسیاسات املالیة

واالجت�عي  لفهم الواقع االقتصادي يعدُّ تحليل واقع املالية العامة للدولة، واسترشاف تطوراتها، مدخل أساس
واملجتمع. وإذا كان فهم هذا الواقع �كن أن يتم من خالل جملة من املداخل التحليلية ومن والسيايس للدولة 

خالل منهجيات مختلفة، فإنَّ تحليل منهجية الوضع املايل، ورصد اتجاهاته واحت�الت تطوره من خالل دراسة 
 ملية مدخالً أساسيا ومحورياً.، يعدُّ من الناحية العاملوازنة لعامة، وتحليلها

تحتل املوازنة العامة للدولة أهمية كربي يف الدراسات االقتصادية والسياسية واالجت�عية، ملا لها من تأث�ات مبارشة 
ألداة الحكومية عيل واقع الحياة للمواطن�، باإلضافة ايل كونها أحد أهم العوامل املؤثرة يف االستقرار، ك� أنها ا

 تهداف التمييزي لبعض الطبقات او الفئات من املواطن� او املرشوعات.لتحقيق األهداف الكلية، واالسالطيعة 

تتيح دراسة وتحليل املوازنة العامة كذلك فهم جملة الوقائع والتطورات االقتصادية وغ� االقتصادية، التي �كن 
االقتصادي وري للوقوف عىل مستوى األداء ، ك� انها املدخل املحأن تفرض تداعياتها عىل االقتصاد الوطني

 للحكومة، واتجاهات تطور هذا األداء، وتحديد العوامل التي تؤثر فيه.

يكتسب تحليل الوضع املايل للدولة أهميته كذلك من خالل دراسة وتحليل املوازنة العامة للدولة انطالقاً من كونها 
ية للدولة واالثار املرتتبة عليها، جميع فواعل السياسة االقتصاد  بُّ فيه وبصورة نهائية،تشكل اإلطار العام الذي تص

 عىل املستوي� الكيل أو الجزيئ.

تعاظم دور املوازنة العامة للدولة يف ضوء التطورات السياسية واالقتصادية، والتي انعكست بصورٍة مبارشة وغ� 
، وعىل مضمون والسيايس، وأدواتها وسياساتهااالقتصادي واالجت�عي  مبارشة عىل كلٍّ من طبيعة الدولة ودورها

عملية التنمية ومتطلباتها ورشوطها من جهة أخرى. األمر الذي انعكس بدوره وبصورٍة مبارشة عىل مضمون املوازنة  
ملدة سنة مالية العامة للدولة وبنيتها وأدواتها، وذلك باعتبارها خارطة طريق اقتصادية تنموية وإ�ائية للدولة 

 كاملة.

الرقمية الهامة عىل املوازنة العامة املرصية يف العام� التالي� لتنفيذ برنامج  وقد حدثت مجموعة من التحسينات
صندوق النقد الدويل، م� حدا بالبعض بوصف هذه املرحلة من االتفاق بكونها مرحلة اإلصالح املايل، مع التأكيد 

 قيقي. لإلصالح االقتصادي الح عىل الحاجة إىل مرحلة أخرى

) 4، ك� يوضح الشكل رقم (2019/2020م البنود املتوقعة لبنود املوازنة للعام املايل ) اه3ويوضح الشكل رقم (
) ملخص أداء املوازنة العامة للدولة خالل 4تطور ايرادات ومرصوفات املوازنة العامة، ك� يوضح الجدول رقم (

مة للدولة، وباالعت�د عىل ) تطر عجز املوازنة العا6قم (، وكذلك يوضح الشكل ر 20121/2022- 2015/2016الفرتة  
 البيانات الواردة فيهم سنتعرض للنقاط التالية:

 )3الشكل رقم(
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 )4شكل رقم (
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 )5شكل رقم (
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 ة: املؤشرات املالیمناقشة تحسن  -1
اعتربت وزارة املالية استمرار التحسن الرقمي ملؤرشات املالية للدولة، تأكيدا عىل أن االقتصاد املرصي يس� بثبات 

، وتنقل 2019/ 2018عىل الطريق الصحيح، واستعرضت أهم ما حققته املوازنة خالل النصف األول من العام املايل  
 ه الوزارة:التالية بعضاً م� قالتالفقرة 

مليار جنيه يف  21إىل  –قبل خصم فوائد الدين العام  –يمة الفائض األوىل باملوازنة العامة ارتفاع ق •
% من الناتج املحيل، مقابل 0.4، وهو ما �ثل نحو 2019/2018النصف األول من العام املايل الحايل 

 املايض.ة من العام املايل الناتج)، خالل نفس الفرت % من 0.3مليار جنيه ( 14عجز أوىل بقيمة 
% من الناتج 3.6تحسن كب� وملحوظ يف السيطرة عىل معدالت العجز الكيل للموازنة، لتنخفض إىل  •

% من الناتج خالل الفرتة نفسها من  4.2املحيل للنصف األول من العام املايل الحايل، مقابل نسبة 
 سنوات املاضية.  3% خالل الـ 5.3وسط عجز العام املايل املايض، ومقابل مت

يستند عىل ركائز قوية، تتمثل يف طفرة حصيلة -طبقا للوزارة – تحسن يف فائض املوازنة العامة ال •
، 2018% خالل الفرتة من يوليو إىل ديسمرب من عام 28.4اإليرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 

عامة الذي سجل �وا  معدل �و املرصوفات ال والناتجة عن طفرة مساهمة الرضائب، وهو ما فاق
%، مرجعا �و اإليرادات إىل استمرار تحسن أداء الحصيلة الرضيبية التي ارتفعت مبعدل 17.7بنسبة 

22.2 .% 
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حقق عدد من بنود اإليرادات الرضيبية ارتفاعا كب�ا يف الحصيلة مثل حصيلة الرضيبة العقارية التي  •
الرضيبة عىل %، وحصيلة 47بنسبة  لرضائب عىل املهن الحرة% وحصيلة ا102ارتفعت بنسبة 
%، وحصيلة رضيبة القيمة 26.2%، وحصيلة الرضيبة عىل أرباح الرشكات بنسبة 37املرتبات، بنسبة 

 %.21املضافة عىل السلع والخدمات بنسبة 
الل زيادة ارتفاع إج�يل املرصوفات العامة، يرجع إىل استمرار تحسن هيكل اإلنفاق العام، من خ  •

يانة ورشاء املستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم تث�ري، ومخصصات الصاإلنفاق االس
 السلعي إىل الدعم النقدي األفضل استهدافا، واألكرث كفاءة.

شهدت االستث�رات الحكومية زيادة غ� مسبوقة خالل النصف األول من العام املايل الحايل، بلغت  •
يه استث�رات ممولة من الخزانة العامة مليار جن  39.5ا نحو  مليار جنيه، منه  56إىل  % لتصل  64نحو  

 %.62%، ك� ارتفعت مخصصات رشاء السلع والخدمات بنسبة 41بنسبة �و 
%، خالل النصف األول من العام املايل 21ارتفاع املخصصات املالية املوجهة لقطاع التعليم بنسبة  •

مات واالستث�رات العامة، بنسبة ىل رشاء السلع والخدارتفاع اإلنفاق العام ع الحايل، وهو ما يرجع إىل  
% بسبب 27% عىل التوايل، ك� ارتفعت املخصصات املالية املوجهة لقطاع الصحة بنسبة 70% و28

 % عىل التوايل.47% و75ارتفاع اإلنفاق عىل رشاء السلع والخدمات واالستث�رات بنسبة 
سهم يف استمرار خفض نسبة دين أجهزة إيرادا وإنفاقا، ست امةألداء املوازنة الع املؤرشات اإليجابية، •

، 2018٪ يف يونيو 98إىل نحو  2017% يف يونيو 108املوازنة للناتج املحيل التي تراجعت بالفعل من 
 . 2019% من الناتج بنهاية يونيو 93ومن املستهدف خفضها إىل 

، ولكن لهذه ه خطة اإلصالح املايلدولة، وتبنيها ملا تسميبالطبع يعكس هذا البيان وجهة نظر ال •
 األرقام قراءة أخرى �كن استعراضه� ك� ييل.

 :2020/ 2019تحلیل مشروع موازنة العام املالي  -2
، والذي يأيت بعد الرتويج 2020/ 2019وافق مجلس النواب عىل مرشوع قانون املوازنة العامة للدولة للعام املايل 

 لواقعية أهم مستهدفات هذا املرشوع:ة، وفي� ييل قراءة نجاحات مالية غ� مسبوقلتحقيق 

  145مليار جنيه، بزيادة قدرها  1134.4، بـ 2020/ 2019قدرت اإليرادات املتوقعة يف موازنة  •
مليار   989.1مليار جنيه عن موازنة العام املايض. استهدفت الحكومة العام املايض إيرادات قدرها  

مليار جنيه، وهو ما يعني أن استهداف  976.6فعليا مل تتخطى  لكن اإليرادات املتوقعة جنيه، 
 مليار هو أمر مبالغ فيه كث�ا. 145زيادة يف اإليرادات قدرها  

مليار جنيه، بزيادة  1575ما قيمته  2020/ 2019بلغ إج�يل املرصوفات يف موازنة العام املايل  •
مليار جنيه، وذلك   30الزيادة  ر من هذه  املايض، احتل بند األجو مليار جنيه عن العام    151قدرها  

عن زيادة يف الحد األد� ألجور العامل� يف الدولة، وهو ما  2019مارس  30نتيجة ملا أعلن يف 
 يشكك كذلك يف إمكانية تحقيق املستهدف.

ال �كن للحكومة   يالحظ يف بند النفقات العامة أن النسبة الكربى منها ال تزال تتجه إىل نفقات •
مليار جنيه، ومخصصات الدعم واملنح  569مثل فوائد الديون املقدرة بنحو  ملص منها،أن تت
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مليار جنيه، ومخصصات   301مليار جنيه، ومخصصات األجور بنحو    327واملزايا االجت�عية بنحو  
 مليار جنيه. 211االستث�رات العامة بنحو 

تبقى العربة باإلنفاق الفعيل، يه، ولكن  مليار جن  63قدرها نحو    شهد بند االستث�رات العامة زيادة •
حيث تظهر بيانات الحساب الختامي لألعوام السابقة، أن املنفذ فعليًا كان أقل م� هو معلن 
باملوازنة. فضًال عن أن معظم االستث�رات العامة باملوازنة تتجه إىل اإلنفاق عىل البنية األساسية 

افة، ك� أنها ال تخلق وظائف بصورة قيمة املضة، وهي مجاالت تفتقد للوالعقارات الحكومي
 ).24مستدامة أو مستقرة (

البيان التحلييل للموازنة يؤكد ما سبق، حيث يب� أن أكرب مخصص يف بند (االستث�رات)، هو بند  •
طالع عىل %، ولكن باال 91مليار جنيه، أي ما يعادل نسبة    192األصول الثابتة وقدرت قيمته بنحو  

  76مليار، تشييدات    33مليار، مبان غ� سكنية    24الثابتة تب� أنها (مبان سكنية    مفردات األصول
  44مليارا موجها لقطاع العقارات، أما رشاء العدد واآلالت فيحصل عىل نحو  133مليار) أي نحو 

الجزء األكرب من مليار جنيه، وبطبيعة الحال فمرص ليست منتجة للعدد واآلالت، ويتم است�اد 
دد واآلالت من الخارج، م� يجعل استفادة االقتصاد املرصي من هذا اإلنفاق محدود عهذه ال
 ).25للغاية(

تغي�ات كب�ة طرأت عىل بند الدعم؛ حيث انخفض دعم املواد البرتولية والكهرباء عن العام  •
 ل التضخم، ووقوع املزيدمليار جنيه عىل الرتتيب، وهو ما يعني ارتفاع معد 12و 36.1املايض 

من املرصي� تحت خط الفقر، إضافة إىل زيادة تكاليف اإلنتاج واألثر السلبي املتوقع عىل 
 الصادرات.

مليون جنيه، ك� خفض دعم التأم� الصحي   500خفضت مخصصات دعم املزارع� بنحو  •
 نتجات الزراعية، السي�). ويف ظل الجور الحكومي يف تسع� امل26مليون جنيه (  244واألدوية بنحو  

بعد ارتفاع تكاليف اإلنتاج، يش� خفض دعم املزارع� إىل تجاهل الدولة لرتدي أحوال القطاع 
الزراعي واملزارع�، ك� أن خفض دعم التام� الصحي يعرب عن إه�ل الدولة ألحد أهم واجباتها 

 يدة.الرئيسية، ك� يربهن عىل عدم تفعيل منظومة التام� الصحي الجد

إال أنه -ك� سيتم التطرق إىل ذلك تفصيالً يف فقرة قادمة-ضعة لقيمة الصادراتاو رغم الزيادة املت •
مليار جنيه، والذي يعترب دع� لألغنياء، وباباً للفساد،   6إىل    4زادت مخصصات دعم الصادرات من  

 وذا مردود غ� منظور تقريبا عىل زيادة أرقام الصادرات غ� النفطية. 

رص عىل تخفيض املرصوفات، نجد أن موازنة السطر الواحد، والتي حلن ادعاء الحكومة اغم مبالر  •
تضم كال من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والقضاء والجهاز املركزي للمحاسبات ورئاسة 
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 ) نفس املرجع السابق. 25

 .42، املوقع الرسمي لوزارة املالية، ص2019/2020) البيان التحلييل ملوازنة  26
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https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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مليار  90مليار جنيه يف موازنة العام املايل املايض إىل  75الجمهورية قد قفزت مخصصاتها من 
 ).27% ( 20جنيه، وبنسبة زيادة تصل إىل  راملي 15ي بزيادة قدرها جنيه، أ 

مليار جنيه، إال أن زيادة أخ�ة تطرح الكث�  15.5بند املزايا االجت�عية أيضا شهد زيادة قدرها  •
من عالمات االستفهام، هي تلك الزيادة التي حصل عليها بند احتياطات عامة للدعم واملنح 

 ستذهب تلك األموال، ومن يراقب إنفاقها؟  ينأ   مليار جنيه. فإىل  20.4حيث زادت مخصصاته إىل  

% من 7يقر الدستور املرصي أن الحكومة ملزمة بأال تقل مخصصات بندي التعليم والصحة عن  •
الناتج املحيل اإلج�يل، إال أن الحكومة مل تلتزم للمرة الخامسة بتلك النسبة، حيث بلغ إج�يل 

% فقط من الناتج 3.6جنيه، وهو ما يقابل ر يامل 205لتعليم والصحة اإلنفاق املستهدف عىل ا
 . 2020/  2019اإلج�يل املتوقع للعام 

% من الناتج املحيل اإلج�يل بنهاية 7.2تستهدف الحكومة خفض معدل العجز الكيل ليصل إىل  •
ض تحقق معدل وبفر  2020/ 2019العام املايل. لكن وطبقا للناتج املحيل اإلج�يل املتوقع للعام 

مليار جنيه؛ فإن نسبة العجز الكيل للناتج   445.1تحضار وجود عجز مستهدف قدره  اسوب%،  6�و  
 %.  8املحيل لن تقل بأي حال من األحوال عن 

% بنهاية العام املايل  89استهدف خفض نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلج�يل لتصل إىل  •
 تحقيق مستهدف العام املايل يف  مةنال؛ حيث فشلت الحكو ، وهو ما يبدو صعب امل2020/  2019

)، والتي أشارت إىل أن نسبة العجز  28%، وذلك طبقا لبيانات البنك املركزي (91الحايل والتي تبلغ  
%. فكيف تحقق الحكومة مزيدا من الخفض؟ وقد فشلت فعلياً يف 95الفعيل للعام املايل الحايل 

العام لدفع فاتورة املرشوعات القومية   دينال عت�د املتزايد عىلالعام الحايل، السي� يف ظل اال 
 وشبكة الطرق.

 بعض الدالالت الهامة للموازنة املصریة:  -3

 : 2019/2020االحتياجات التمويلية يف موازنة  -أ

هو هل نسبة قبل التطرق إىل أرقام االحتياجات التمويلية ملوازنة العام الحايل ال بد من التطرق إىل سؤال جوهري و 

 تج املحيل اإلج�يل صحيحة؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل �كن توضيح ما ييل:لنا االعجز إىل

o  الناتج املحيل يعرب عن السلع والخدمات املنتجة عىل األرايض املرصية بواسطة املرصي� واألجانب
 خالل سنة، بخالف الناتج القومي الذي يعرب عن إنتاج املرصي� فقط خالل سنة.

 

 
 فظ الصاوي: املوازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مرصعبد الحا)  27

 .2019، أبريل 265ة الشهرية، العدد حصائي) البنك املركزي املرصي: النرشة اإل  28

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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o   فقط بل يشاركهم فيه األجانب، فإن نسبة العجز إىل الناتج يخص املرصياملحيل ال  وألن الناتج �
املحيل اإلج�يل ليست صحيحة، ألن هؤالء األجانب لن يشاركوا يف سداد الديون املرتاكمة عىل  

 الحكومة.
o ك الخاص يف تل ك� أن الناتج املحيل اإلج�يل ليس ملكاً للحكومة وحدها، بل يشاركها القطاع

يتحمل سداد القروض العامة كذلك. وبالتايل فإن األكرث صحة هو نسبة عجز  ولكنه لن  امللكية،
املوازنة إىل الناتج القومي وليس املحيل، أو عىل األقل استبعاد نصيب األجانب والقطاع الخاص 

 من الناتج املحيل قبل النسبة إليه.

تق املوازنة العامة للدولة ، واالعباء امللقاة عىل عااجات التمويلية ملرصحتياال ) تطور  6) و (5ويوضح الجدول رقم (
 يف سداد القروض الداخلية والخارجية، والتي �كن بيانها ك� ييل:

 )5جدول رقم (
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 ) سداد القروض الداخلية والخارجية للموازنة العامة للدولة (مليون جنيه)6جدول رقم (

 

o وازنة الدولة، ووفق يرادات والنفقات العامة مبية يف الفارق ب� اإلويللتمتتمثل االحتياجات ا
مليار جنيه مرصي،  445، يتب� أن العجز الكيل قدر بـ 2019/2020مرشوع موازنة العام املايل 

% من الناتج املحيل اإلج�يل، بانخفاض عن العجز املتوقع للعام املايل السابق، الذي 7.2بنسبة 
�يل، ويش� ذلك إىل تزايد % من الناتج املحيل اإلج8.4نيه تقريبا، بنسبة ر جليام 438.6بلغ 

 مليار جنيه عن العام املايل السابق. 7العجز بحوايل 
o  يفقد مؤرش انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج املحيل اإلج�يل أهميته، ليس فقط لجدل

يد قيمة الدين ة السابقة، وال لتزافقر ال الكث� من الخرباء حول صحة النسبة إليه، ك� أشارت
  944كن أيضا بسبب االتجاه الصعودي ألعباء الدين من أقساط وفوائد، والتي بلغت  املجردة، ول
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% من إج�يل اإليرادات العامة املقدرة باملوازنة، ك� تتجاوز اإليرادات 83.2مليار جنيه، مبا �ثل  

 ).29مليار دوالر ( 856الرضيبية البالغة 

o  الداخيل والخارجي. وال تتوقف القضية  ية هذا العجز إال االقرتاضل أمام الحكومة لتغطمجاال
عند هذا الحد، بل يف تعقيد الوضع املايل، وال يتوقع أن تخرج مرص من مأزق عجز التمويل 

 ).30وزيادة املديونية يف األجل� القص� واملتوسط (

o   حمل املصادر املحلية العبء جز املتزايد، وستتة العلتغطيإذاً سيبقي االقرتاض هو الخيار الوحيد
ألكرب لسداد هذا العجز، م� يشكل تزاح�ً مع القطاع الخاص عىل الودائع املرصفية، ويرض ا

باالستث�ر الخاص، إضافة إىل اإلبقاء عىل قطاع مرصيف غ� احرتايف يعتمد عىل اقراض الحكومة  
 يل القطاع الخاص. متوئيس يفكنشاط رئيس، بين� يهمل نشاطه الر 

 وعموما زيادة معدل االقرتاض لسداد القروض مؤرش خط� تزداد خطورته أكرث يف ظل ما ييل:

o  سنوات ماضية. 5غياب أي عوائد استث�رية ملا تم انفاقه خالل 
o  .عدم وجود رؤية اسرتاتيجية حقيقية، ودراسات موثوقة إلعادة هيكلة أي قطاع اقتصادي 
o ات الدولة ة واألمنية التي متارس الوصاية عىل نفقلتنفيذيراقبة االجهزة اضعف الدولة يف م

 وواردتها يف شكل وساطات مالية. 
o  .عدم وجود مراقبة برملانية أو شعبية حقيقية تستطيع املحاسبة 
o  من الشعب تحت خط الفقر. 60زيادة فجوة الدخل والرثوة يف ظل وقوع أكرث من % 
o سعر الجنيه أثناء خروج األموال الساخنة(تثبيت  لسياسة النقدية  خل السيايس يف ايف ظل التد ،(

 واستمرار طبع النقود.
o  االستمرار يف تنفيذ مرشوعات ونعتها بالقومية دو�ا سابق دراسة جدوى، وإه�لها لألولويات

 االقتصادية.

 االعت�د عىل الصكوك السيادية:

o - ،بهدف  2019/2020 املايل ادية خالل العامإلصدار صكوك سي أفصحت وزارة املالية عن نيتها
عامل� ألدوات الدين الحكومي، إضافة إىل تنويع مصادر التمويل ب� جذب فئة جديدة من املت

األدوات واألسواق املحلية والخارجية، واستبدال االقرتاض قص� األجل بأدوات متويلية طويلة 
 األجل من السوق املحلية. 

o - ل فقط  ال يتمث 2020- 2019للدولة للعام املايل العامة حتاجه املوازنة التمويل الذي ت إج�يل
مليار جنيه، إ�ا يشمل تغطية أقساط القروض املحلية  445.140بالعجز الكيل، الذي يقدر 

 مليار جنيه. 375.6والخارجية؛ واملقدر لها مبرشوع املوازنة الحايل 

 

 
 ) نفس املرجع السابق. 29

 نقال عن عبد الحافظ الصاوي: الوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعايف، املعهد املرصي للدراسات االسرتاتيجية. )  30

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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o - األجل منها  ل طويلةية قابلة للتداو دار أدوات متويلالخطة تعتمد بشكل أسايس عىل إص
 أعوام لتغطية التزاماتها قص�ة األجل. 30و 10السندات التي آجالها ب� 

o - ،من املتوقع أن يؤدي هذا التوجه إىل خفض مدفوعات الفوائد املخصصة يف املوازنة الجديدة
ج�يل % من إ 36ج�يل و%من الناتج املحيل اإل  9.2مليار جنيه ( 569.135التي تقدر 

أعوام   4آجال الدين العام ألكرث من ف الوازرة من خالل تلك اآللية الوصول ب)، وتهداملرصوفات
 أعوام حالياً. 3بدالً من 

o -   أعتقد أن هذا اعرتاف من الحكومة بفشل خطتها يف تخفيض حجم الديون، وأن خططها تتلخص
، سياسية ضة سابقة ألسبابة الصكوك املرفو يف ترحيل الديون آلجال أطول، وأن اعت�د آلي

 أصبحت مالذاً تبحث عنه الحكومة.
o -  بالطبع معدالت الفائدة عىل القروض الخارجية أقل من نظ�تها املحلية بكث�، ولكن مشكلة

القروض الخارجية كونها قص�ة األجل، ك� أنه من املؤكد أن أحجام تلك القروض التي تدفقت 
للجوء لالقرتاض من الص� سواء من  يربر ا التناقص، وهو ماصندوق، آخذة يف بعد بدء برنامج ال

مة أو من البنوك الحكومية الكربى، ولذلك أعتقد أن السبب الحقيقي وراء تفعيل آلية الحكو 
 الصكوك السيادية هو تعويض التناقص املتوقع للقروض الخارجية.

o - ري الستث�اص ويقلص دوره ام مع القطاع الخال يخفي أن االعت�د عىل التمويل املحيل يتزاح
انيه مرص اآلن، خاصة يف ظل حبس أموال القروض يف واإلنتاجي، ك� يقوي الركود الذي تع

 مرشوعات خدمية، أو نزحها للخارج لسداد القروض واألقساط للقروض األجنبية.

 حجم ضخم لخدمة الدين: -ب

o  إىل مفهوم ولهذا لجأت الوزارة  -لةستبقى خدمة الدين عىل األرجح عبئاً عىل املوازنة العامة للدو
�ً بإج�يل ، حجم ضخ2019/ 2020العجز االويل، حيث بلغت فوائد واقساط الديون يف موازنة 

مليار جنيه عن تقديرات   154مليار جنيه) بزيادة  29مليار جنيه (أقل من الرتيليون ب  971
 %. 19مليار جنيه بنسبة زيادة  817ملوازنة الحالية وهي ا

o 375مليار جنيه فوائد، و 596منها ه تقريبا إىل فوائد واقساط، عات الرتيليون جنيمدفو  تنقسم  
مليار جنيه أقساط يف  276مليار جنيه فوائد و 541مليار جنيه أقساط، وذلك مقارنة بحوايل 

 املوازنة الحالية.
o الدولة % من إيرادات 86نيه فوائد وأقساط بدون أية مصاريف عامة أخرى تشكل الرتيليون ج

عىل فرض تحقيق  –مليار جنيه  134وازنة الجديدة واملقدرة بحوايل تريليون واملتوقعة يف امل
مليار جنيه تنفق منها  282لحكومة، وبذلك يتبقى من اإليرادات العامة املتوقعة مستهدفات ا

 ة العامة.الدولة عىل سائر األنشط
o  املقدرة ب  ج�يل املرصوفات العامة% من إ 62يشكل الرتيليون جنيه فوائد واقساط تقريبا

إلطار حول مؤرش الفائض األويل مليار جنيه، وأعتقد أنه ال مجال للحديث يف هذا ا  575تريليون و
 وأعتقد أنه أضحى بال داللة حقيقة.
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ول ب� الدول التي تشكل مدفوعات الفائدة لديها نسبة ) ايل احتالل مرص املركز األ7ويش� الشكل رقم(

 .الناتج املحيل اإلج�يل ألكرب من

 

 

 )7الشكل رقم (

 

 Financial Times: 31املصدر

 الحصيلة الرضيبية -ج

% من إج�يل االيرادات العامة للدولة، تث� هذه النسبة 75إىل  70تشكل الحصيلة الرضيبية من  -
ين % فقط، فأ 25التساؤالت حول باقي إيرادات الدولة والتي ال تشكل إال املرتفعة مجموعة من  

ات واملصانع واملزارع اململوكة للدولة، وأين حصيلة الرسوم التي تفرضها إيرادات أرباح الرشك
تقريبا، والتي تم زيادتها أكرث من مرة خالل العام� السابق�، وأين إيرادات    الدولة عىل كل يشء

 

 
31   (Steve Johnson, “EM economies face high interest burden amid surging debt levels”, Financial Times. 6 May 

2019. Link. Accessed 18/9/2019 
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% من  25إن املختلفة والتي تؤجرها، وأين إيرادات الصناديق الخاصة، والتي قيل أصول الدولة 
دخل إىل املوازنة العامة، وغ� ذلك الكث� من البنود والتي من الواضح أنها ال تدرج إيراداتها ست

 املوازنة العامة للدولة.داخل 

ة للدولة يعرض اإليرادات  عموماً االعت�د عىل اإليراد الرضيبي كمصدر وحيد لإليرادات العام -
الكث� من التعديالت انخفاضه، واليزال هناك لخطر الركود االقتصادي والذي سينسحب عىل 

 املمكنة التي تضبط جانبي اإليرادات والنفقات يف املوازنة العامة.

هناك مخاطر مالية تنشأ من ضعف ميزانيات املؤسسات العامة، ومشاركة الحكومة يف صناديق  -
 من الرضائب.ت ومدفوعات الفائدة املرتفعة بجانب عدم الوصول للحصيلة املستهدفة املعاشا

تدخل املوازنة العامة للدولة من مؤسسات هامة، فك� يوضح الشكل  ضعيفة جدا هناك أرقام -
مليار  2.2مليار جنيه، أي حوايل  36) أن حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس هي 1رقم (

 .2018باقي إيرادات القناة والبالغة ما يزيد عن خمسة مليارات دوالر عام دوالر فأين تذهب 

مليار جنيه فقط، وهو رقم غ�  1.6داخلة إىل املوازنة العامة ناجم واملحاجر البلغت إيرادات امل -
منطقي وغ� مقبول، فال �كن أن تدار كل الرثوة املحجرية يف مرص هذا الرقم الضعيف، ورغم 

لي� يف هذا توافر مراجع رسمية تربر ذلك، إال أن هناك الكث� من روايات املستثمرين املحعدم 
تي تتحدث عن إتاوات تفرضها الوحدات العسكرية الواقعة يف نطاق العمل تفرس القطاع وال

 ثمرين.ضعف الرقم بعد هروب املست

%  25جنيه، وهي نسبة  مليار 5.5تبلغ اإليرادات املقدر دخولها من الصناديق الخاصة فقط  -
ار جنيه، وهو ملي  22ات تلك الصناديق  املفروض عىل الصناديق توريدها، وبذلك فإن إج�يل إيراد

عنت ما يفرض التساؤل أين تذهب بقية الحصيلة؟ وكيف تنفق ومن يراقب عىل اإلنفاق؟ وملاذا تت
ن فجوة متويلية، وأعباء خدمة الدولة يف زيادة النسبة املفروضة لصالح املوازنة يف ظل ما تعانيه م

 الدين؟

 ام:  املوجة الثانیة من خصخصة القطاع الع -4
رشكة وبنكًا يف البورصة، عىل أن يتم تنفيذ الطرح يف الربع  23ص من ، طرح حص2018مارس أعلنت الحكومة يف 

مليار   80العامة بقيمة  األخ� من العام نفسه، وتستهدف الحكومة من وراء الطروحات توف� متويل لعجز املوازنة  
 جنيه من عوائد بيع تلك الرشكات.

اً وإدارياً، رغم أنه من رصة ضمت الرشكات األعىل ربحاً واألفضل ماليلبو رشكات املطروحة يف االقامئة الحكومية لل
 .2016األجدى اختيار محفظة متنوعة تضم رشكات خارسة، متت إعادة تأهيلها، منذ االتفاق مع صندوق النقد يف 

ورصة، حتى جع أسعار األسهم يف البقررت الحكومة تأجيل التنفيذ ألكرث من مرة بسبب أزمة األسواق الناشئة وترا
 ع أداء البورصة.بطرح حصة من أسهم الرشقية للدخان رغم استمرارية تراج 2019بدأ التنفيذ أخ�اً يف مارس 
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الذاكرة موجات الخصخصة يف عهد مبارك، وما شابها   أثارت عملية الطروحات العديد من التساؤالت التي تعيد إىل
 � ييل:تناول تلك التساؤالت ك من عملية فساد ضخمة. و�كن

كيف وملاذا تبدل الحال يف البورصة املرصية من أرباح ضخمة إىل خسائر ضخمة خالل   -أ
 أشهر معدودة؟ 

 الفرتة املاضية إىل:يش� االستعراض الرسيع لنتائج أع�ل البورصة املرصية خالل 

للبورصة ، وصعد املؤرش الرئييس  2017مليار جنيه أرباح البورصة املرصية خالل    223ربحت البورصة   •
نقطة،   2674.25نقطة (قرب أعىل مستوى يف تاريخه) رابحاً نحو    15019% عند مستوى  21.66بنحو  

مليار جنيه، حيث ارتفعت   223.3وارتفعت القيمة السوقية بالبورصة املرصية منذ يناير املايض بنحو  
 نيه.مليار ج 824.91مليار جنيه مليار جنيه إىل  598.35من 

تعويم الجنيه، بحيث أصبحت األسهم بأقل من نصف قيمتها   تلك القفزات نتيجةبالطبع كان تحقيق   •
 مقومة بالدوالر.

% ليبلغ 13.21حو ، وتراجع املؤرش الرئييس للبورصة بن2018فقدت البورصة ألفي نقطة خالل عام  •
 نقطة. 1983.37نقطة فاقداً نحو  15019.14نقطة مقابل  13035.77

، وبلغ إج�يل القيمة السوقية 2019ل من  مليار جنيه خالل الربع األو   66.8ورصة املرصية  الب  ربحت •
مليار جنيه عند بداية العام  749.7مليار جنيه، مقابل  816.5ألسهم الرشكات املقيدة يف البورصة 

 %. 8.91لجاري، بارتفاع بلغت نسبته ا
، 2019شهر أبريل مليار جنيه خالل جلسات  7.8خرس رأس املال السوقي للبورصة املرصية، نحو  •

 مليار جنيه خالل شهر أبريل املايض.  425.1واستقر رأس املال السوقي للمؤرش الرئييس عند مستوى  
مليار جنيه، ليبلغ  63.7حوايل  2019بلغت خسائر البورصة املرصية خالل تعامالت شهر مايو  •

جنيه خالل الشهر مليارات  808.7ه، مقابلمليار جني 745الرأس�ل السوقي ألسهم الرشكات نحو 
 %.7.9السابق له بانخفاض بلغت نسبته 

تعود معظم تلك الرتاجعات إىل مجموعة من اإلجراءات التي فرضتها الحكومة والهيئة العامة لسوق  •
، فرض رضيبة الدمغة بدال عن رضيبة األرباح، والتي تعني دفع املستثمر عن كل املال وعىل رأسها

 عىل عكس رضيبة الربح التي تعني الدفع عند الربح.قوم بها بيعاً أو رشاء عملية ي
التذبذب الشديد صعودا وهبوطاً للبورصة املرصية خالل فرتة الدراسة، يش� ايل كونها بورصة  •

 تقوم بوظيفتها الرئيسة يف متويل التوسع االستث�ري.مضاربات يف األساس، وال 
اليسء مستمر، وقررت الحكومة الطرح رغم رتاجع فال يزال األداء عموماً وبغض النظر عن أسباب ال •

 ذلك.
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 )؟ 32كيف يتم التقييم ( -ب

ييم شملت القامئة التي أعدتها الحكومة للبيع رشكات رابحة، وأعلنت الحكومة أنها لن تلجأ لطرق التق •
وق، وذلك % عن سعر الس10املتعارف عليها، بل قررت تسع� السهم املطروح بسعر يزيد أو ينقص  

 ). 33التقييم املتعارف عليها دولياً ( خروجا عىل طرق
إضافة إىل خسائر بيع رشكة -اعت�د تلك الطريقة يف التقييم يقلل من عوائد الدولة من وراء البيع  •

الشكوك حول القيمة العادلة، والتالعب يف قيمة السهم، وملاذا اإلرصار عىل البيع ، ويفتح باب  -رابحة
 التساؤالت.سهم سعرها، وغ�ها من ومل تسرتد األ

 هل يرض البيع باألمن القومي: -ج

شملت قامئة الرشكات املعدة للبيع رشكات برتوكي�ويات وبنوك، ومؤخرا احت�لية بيع رشكات كهرباء الجديدة 
ذلك  انشاتها رشكة سيمنز، ومعظم تلك الرشكات لها ارتباط وثيق باألمن القومي، وبالطبع تربير البعضوالتي 

 دول متقدمة، مردود عليه بأن تلك الدول مل تخصص رشكاتها إال بعد وصولها لدرجة متقدمة مقارنة مبا يحدث يف
املرشوعات عىل رشكات أجنبية بحجة األمن    تزال بعض الدول ترتاجع يف إرساء بعضمن التنمية االقتصادية، بل ال

 القومي. 

كات أعتقد أنه جزء هام من األمن القومي، ت التي تنتجها تلك الرش توف� احتياجات املواطن� من السلع والخدما
ك السلع والخدمات يف أوقات أزمات التوريد يف ظل التزايد املستمر ألرقام الواردات، حيث يضمن استمرار وجود تل

 يضمن املنافسة وعدم االحتكار لتلك السلع والخدمات من القطاع الخاص.ك� 

فقط ملن   ورة تامة أمام نظام ليربايل متوحش، يوفر الخدمةيعني انكشاف املواطن بصعموماً بيع تلك الرشكات 
 يستطيع الدفع.

 أين ستذهب حصيلة البيع؟؟  -د

ية مبجلس النواب سؤاالً إىل الحكومة بشأن حصيلة كانت مفاجأة عندما وجه أعضاء يف لجنة الشئون االقتصاد
توجيه تلك املبالغ إىل سداد الديون ية، وما إذا كانت سيتم طروحات رشكات قطاع األع�ل يف البورصة املرص

 للرشكات أو تؤول إىل وزارة املالية.

 

 
 ) ملزيد من التفاصيل: 32

 2011ـ  1993موجات الخصخصة يف مرص  -
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42 

استغالل الحصيلة، وكان من املفرتض الغريب أن ذلك يؤكد أنه ليس لدي الحكومة تصور واضح بشأن تحديد أوجه  
رشقية % من أسهم الرشكة ال4.5وجود هذا التصور قبل الطرح وليس عند البحث عن أوجه استغالل حصيلة طرح  

للدخان والتي بيعت بالفعل، وقيل عىل لسان وكيل لجنة الخطة واملوازنة إنه ال يجب أن توجه الحصيلة للخزانة 
 جز، تلك األموال يجب توجيهها لتطوير الرشكات ولكن الخالف ألي الرشكات توجه؟ة يف خفض العالعامة، للمساهم

 عىل قرار بإنشاء صندوق متويل برنامج تطوير الرشكات  بداية فرباير املايض،كان مجلس الوزراء قد وافق، يف
از املرصيف، وتوف� اململوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ لتسوية مديونية رشكات قطاع األع�ل العام لدى الجه

وهل لدى كل الرشكات   التمويل للتطوير، م� يجعلنا أمام سؤاالً يتوجب علينا طرحه ملن تؤول حصيلة الطروحات؟
عروضة خطط للتطوير سوى بيع بعض أصولها، مثل رشكة سيد لألدوية والتي رفضت لجنة الصناعة مبجلس  امل

 ب الحكومة حتى اآلن.سيوط، ومل تجالنواب بيع أراٍض لها يف محافظة أ

 هل كان طرح الرشقية للدخان عادياً: -ه

 ن إجابة حتى اآلن، ومنها:ستفهام والتي التزال دو أثار طرح الرشقية للدخان العديد من عالمات اال

  28هل هو طرح أم صفقة مبارشة؟  وملاذا تم اإلعالن عنه بعد انتهاء العمل الرسمي يف البورصة يوم الخميس 
ذا تم الطرح دون إصدار نرشة اكتتاب قبل الطرح بفرتة كافية لتوضح مواعيد فتح وإغالق االكتتاب فرباير؟ ملا

 كس ما يحدث يف األوضاع الطبيعية؟طرح العام والخاص عىل عونسب حصص ال

أشهر سابقة لعملية الطرح، وبعد  3أعلنت الحكومة انها ستحدد القيمة العادلة ملتوسط سعر السهم عىل مدار  
الثالثة أشهر حددت الحكومة القيمة العادلة للسهم ملتوسط السعر عىل مدار شهر واحد فقط، فإذا ما أخذنا   ميض

جنيها للسهم الواحد) بين� تم بيعه يف نهاية  344.99( 2017لرشقية للدخان يف نوفمرب االعتبار أن سعر سهم ا يف
ناك عملية ممنهجة النهيار السعر متت فيها العديد ول إذا كان هجنيه، لوجب التساؤل ح 17بحوايل  2019فرباير  

 ).34هم (من اإلجراءات اإلدارية والتي ترتب عليها انخفاض سعر الس

ساعة فقط، أعلنت   24اتية ورشكات سعودية عىل الصفقة، وقبل إعالن االستحواذ بـ  العبار اإلمار   استحوذت رشكة  -
طن سنويا ملدة ثالث سنوات إىل دول الخليج بقيمة  200قع الرشكة الرشقية للدخان عن توقيع عقود تصدير بوا

 طرح. تم مع املشرتي قبل الألف دوالر، م� يؤكد أن ترتيباً مسبقاً  600إج�لية 

كل عالمات االستفهام السابقة، إضافة إىل إشارة الخرباء إىل أن ما تم يعد صفقة استحواذ مبارشة وليس طرح عام، 
مالبسات حول هذا الطرح هو جس نبض الشارع واملراقب� وردود افعالهم حول  قد يش� إىل أن ما حدث من 
 الطرح، استعدادا ملا هو آت.
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 لثالثا الفصل 

 2013عام ة املصریة بعد السیاسة النقدی

للبنك املركزي املرصي بوضع وتنفيذ السياسة   ٢٠٠٣لسنة    ٨٨يعهد قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم  
قدية. وينص القانون عىل أن استقرار األسعار هو الهدف الرئييس للسياسة النقدية الذي يتقدم عىل غ�ه من الن
بتحقيق معدالت منخفضة للتضخم  –ىف املدى املتوسط  –زم البنك املركزي املرصي هداف.  وبناًء عليه يلتاأل 

 تث�ر والنمو االقتصادي.تحفيز االستساهم ىف بناء الثقة وبالتايل خلق البيئة املناسبة ل

أث� ف املركزي بقصد إحداث توتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة من اإلجراءات والتداب� التي ُ�ارسها املرص 
 عىل العرض النقدي القائم سعيًا لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية والتأث� يف األداء االقتصادي،

كلية رئيسية وهي، معدالت النمو املرتفعة، واالستخدام الكامل للموارد وتهتم السياسة النقدية بأربعة مؤرشات 
 ميزان املدفوعات. العملة الوطنية، وتوازناالقتصادية، واالستقرار النسبي لسعر 

وتختلف اهت�مات واهداف السياسة النقدية ب� الدول املتقدمة والنامية، ففي الدول املتقدمة تهدف هذه 
ة عىل الع�لة الكاملة لالقتصاد يف إطار من االستقرار النقدي الداخيل، وكذلك مواجهة التقلبات السياسة ايل املحافظ

يف هذا املجال بعض السياسات النقدية الكمية كعمليات السوق املفتوح أو  املختلفة، وتتبع الدول االقتصادية 
 نوك.تعديل سعر الفائدة أو تغي� نسبة االحتياطي النقدي لدى الب

 الدول النامية فإن األهداف الرئيسية لسياساتها االقتصادية ومن بينها السياسة النقدية، ترتكز يف خدمة أما يف
مويل الالزم لها، مبعنى أن السياسة النقدية يف هذه الدول تتجه يف املقام األول نحو داف التنمية وتوف� التأه

 ة التنمية املتوازنة لالقتصاد الوطني.عها يف خدمتعبئة أكرب قدر ممكن من املوارد املالية، ووض

لربنامج والذي نتج ورغم التخبط يف بداية اوقد برزت السياسة النقدية كأحد املحاور األساسية لربنامج الصندوق، 
إال أن البنك املركزي اتخذ - األسواقم� انعكس عىل عدم استقرار األسعار يف-عنه ارتفاعات حادة يف سعر الدوالر

إلجراءات التي ساهمت يف تحسن األوضاع واستقرار سعر الرصف، وان كان لها تداعيات أخرى، ومن مجموعة من ا
 ات ما ييل:ب� تلك اإلجراء

 نك املرکزي: مبادرات البقرارات و  -1
 �كن استعراض أهم قرارات السياسة النقدية وذلك ك� ما ييل:

 20إىل انهيار قيمة العملة الوطنية وتخطيه حاجز تعويم الجنيه، م� أدى  2016قرر املركزي يف نوفمرب  •
ة التخبط يف إلداري، للقضاء عىل حالجنيها للدوالر الواحد، واضطر املركزي بعدها للتدخل بالتسع� ا



 

 
44 

جنيه للدوالر الواحد بنهاية مايو  16.6األسواق، فاستقر سعر الرصف وتراجع بنسب قليلة حتى بلغ 
2019 . 

، يف محاولة إلحداث استقرار يف األسعار يف 2017لية الدوالر الجمريك يف يناير، يف اعتمد البنك املركزي آ - •
 جنيها. 16.5شهرا عند سعر  13لنحو  واردات، وظل سعره ثابتاظل االعت�د املتزايد عىل ال

، قررت الحكومة تحرير الدوالر الجمريك للسلع غ� الرضورية، حيث سيتحدد 2018يف األول من ديسمرب  - •
الدوالر الجمريك للسلع غ� الرضورية عند متوسط األسعار التي حددها البنك املركزي خالل الشهر  سعر

جنيها، وسيتم  16 عىل السلع االسرتاتيجية والرضورية عند يظل سعر الدوالر الجمريكالسابق، بين� س

 .)35(النظر يف السعر كل شهر 

%  14% إىل 10مالمحها رفع االحتياطي اإللزامي من اعتمد البنك املركزي سياسة انك�شية، كان أبرز - •

ومن أخرى  لودائع بالجنيه من جهة،)، ورفع أسعار الفائدة ألكرث من مرة، يف محاولة للحفاظ عىل ا36(

 خفض الطلب عىل القروض بصفة عامة.
ضخم اعتمد االحتياطي بشكل كب� عىل األموال الساخنة، وذلك يف محاولة للسيطرة عىل معدالت الت- •

 املتزايدة.
 بإنهاء آلية عمل تحويل أموال املستثمرين األجانب وذلك 2018ديسمرب  31ك� قام البنك املركزي يف - •

جانب الجديدة فقط، بحيث أصبح يتع� عىل تلك االستث�رات التعامل دخوالً بالنسبة الستث�رات األ 

 ).37بنك" (وخروجاً من خالل سوق الرصف ب� البنوك "اإلنرت

دف هذا القرار إىل تدفق أموال صناديق االستث�ر إىل السوق املرصية مبارشة وبالتايل يستفيد منها ه- •
 اإلجراءات االحرتازية واالستثنائية التي كانت متبعة.رب وأرسع، ك� أنهي كل االقتصاد بشكل أك

 يل:نتج عن تلك القرارات مجموعة من اآلثار االقتصادية الهامة �كن استعراضها ك� ي

زيادة االحتياطي النقدي: ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خالل املرحلة املاضية، ألن يتجاوز رصيد  -أ 
 44.218)، مقارنة بـ  38(2019مليار دوالر مع نهاية شهر مايو    44.274بي بالبنك املركزي الـ  االحتياطي النقدي األجن

أشهر من الواردات  8مليون دوالر، مبا يغطى نحو  57يادة قدرها ، بز2019مليار دوالر، يف نهاية شهر أبريل 
 مليار دوالر. 55السلعية ملرص التي تتكلف يف حدود 

 

 
 مرص تستهدف ح�ية الصناعة املحلية بـ «تحرير الدوالر الجمريك»)  35

 %14ك املركزي يف مرص يقرر رفع نسبة االحتياطي اإللزامي للبنوك إىل البن)  36

 وال املستثمرين األجانبقرار إنهاء آلية تحويل أم)  37

 2019مليار دوالر ىف نهاية مايو  44.27البنك املركزي: ارتفاع االحتياطي األجنبي ملرص لـ )  38

https://aawsat.com/home/article/1488521/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%C2%BB
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1C82BW
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2762543/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2762543/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2762543/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://www.youm7.com/story/2019/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8044-27-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/4271372
https://www.youm7.com/story/2019/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8044-27-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/4271372
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، وحتى شهر 2016منذ تحرير سعر الرصف يف نوفمرب ذي شهد ارتفاعات متتالية خفاض معدل التضخم والان-ب
، 2017% خالل شهر يوليو  34.2، ثم سجل  2017اير  % يف شهر فرب 31.7، لقرابة عام تقريباً، حيث بلغ  2017سبتمرب  

 ).39(  2017ل الشهر امل�ثل من عام% خال22.3، مقابل 2018% يف ديسمرب 11.1إىل  فانخفضثم بدأ بالرتاجع 

% خالل الشهر امل�ثل من عام  11.5% مقابل 13.2سجل  2019سجل معدل التضخم السنوي لشهر مايو 
 زيادته مرة أخرى يف اعقاب رفع أسعار الكهرباء ثم الوقود، بحلول يوليو القادم.)، ومن املتوقع 40( 2018

نة باملعدالت التي وصل إليها بعد التعويم، أكرث من نصف معدله مقار إذا عىل مدار األشهر املاضية، َفَقد التضخم 
 زي أحد انجازاته.وهو ما يعده البنك املرك

ساهم قرار البنك املركزي املرصي، لتحرير سعر  : حلية (األموال الساخنة)تدفق االستث�رات يف أموال الدين امل-ج
ته تقريباً، يف إنعاش التدفقات فقدان الجنيه لنصف قيم ، والذي نتج عنه2016رصف العملة املحلية، يف نوفمرب 

 23.1ت بنحو  قدر حيث    2018األجنبية عىل السندات وأذون الخزانة الحكومية. والتي بلغت ذروتها بنهاية مارس  
)، ثم عاودت استث�رات األجانب 41( 2018مليار دوالر نهاية يونيو  17.5مليار دوالر، ثم عادت للرتاجع، لتسجل 

 ).42( 1920مليار دوالر ببداية مايو  16.8رتفاع مرة أخرى حتى بلغت دوات الدين الحكومية االيف أ 

وصفت باملهمة وذات األثر اإليجايب بعيد املدى، مثل مبادرة الشمول تبنى البنك املركزي؛ العديد من املبادرات التي  
وسطة ومتناهية ملرشوعات الصغ�ة واملتاملايل، والتمويل العقاري ملحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة متويل ا

 الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة.

 و�كن استعراض اهم مبادرات البنك املركزي، وذلك ك� ييل:  

 بادرة املرشوعات الصغ�ة:  م -أ

و�كن استعراض هذه املبادرة بيشء -تعد مبادرة املرشوعات الصغ�ة أكرب املبادرات من حيث تخصيص األموال
 التفصيل ك� ييل: من 

بإعفاء البنوك من نسبة االحتياطي مقابل ما يتم منحه من  2008نك املركزي أوىل مبادراته عام الب أطلق •
ات واملنشآت الصغ�ة واملتوسطة، وكذلك تم إنشاء وحدة متخصصة باملعهد املرصيف قروض مبارشة للرشك

صصة يف متويل زمة إلنشاء إدارات متخلدعم البنوك يف مجال إعداد وتدريب الكوادر البرشية الال 
 املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة.

 

 
 شهرا 24للرتاجع عىل مدار وكيف تحول بعد عام� من "التعويم".. ما التضخم؟ )  39

 أرقام مهمة عن معدل التضخم ىف مرص)  40

 رص منذ مايو املايضمليارات دوالر خرجت من م 5هروب "األموال الساخنة" يؤرق حكومة مرص، )  41

 مليار دوالر استث�رات األجانب ىف أدوات الدين املرصية 16.8) املالية:  42

https://www.youm7.com/story/2018/11/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89/4022888
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/4-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/4281302
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/08/29/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2019/5/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-16-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/4233467
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، وتستهدف 2015ة يف ديسمربأعلن البنك املركزي عن مبادرته لدعم قطاع املرشوعات الصغ�ة واملتوسط •
% لتمويل 7% متناقصة للمنشآت الصغ�ة، و5مليار جنيه قروض بسعر عائد ميرس  200املبادرة ضخ 

% لتمويل رأس املال العامل 12القطاع الزراعي والصناعي، و للمرشوعات املتوسطة يف اآلالت واملعدات
املتجددة، وكان من أهم بنود املبادرة ما  للمرشوعات املتوسطة يف القطاع الزراعي والصناعي والطاقة

 ييل: 

وك ) إصدار تعريف موحد للمرشوعات الصغ�ة واملتوسطة ومتناهية الصغر تلتزم به كل البن1(
ئت��، وهو ما �كن من التوصل إىل بيانات وإحصاءات دقيقة عن تلك ورشكة االستعالم اال 

 الرشيحة من املنشآت.

ة إلنشاء وتطوير إدارات متخصصة يف متويل تلك الرشيحة من  ) إلزام البنوك بوضع خط2( 
غ�ة % من محفظتها االئت�نية لتمويل املرشوعات الص20العمالء، ما �كن من تخصيص 

 . 2020سنوات تنتهي يف يناير  4ة الصغر خالل واملتوسطة ومتناهي

بسط نسبة )  الس�ح للبنوك بخصم كامل القروض املمنوحة للمرشوعات الصغ�ة من 3(
% (عائد بسيط متناقص). 5%، عىل أال يتعدى سعر اإلقراض نسبة 14االحتياطي التي تبلغ 

وائم مالية خالل العام األول الرشكات الصغ�ة دون ق باإلضافة إىل الس�ح للبنوك بالتعامل مع
 من التعامل، زيدت الحقا إىل أول عام� من التعامل، لح� توفيق تلك الرشكات ألوضاعها

 وإصدار قوائم مالية.

) وىف ضوء ارتفاع تكلفة التمويل وتشجيع الرشكات املتوسطة أسوة مبا تم عمله مع الرشكات 4( 
مليارات جنيه للرشكات  5وطويل األجل مببلغ  ادرة إتاحة متويل متوسطالصغ�ة تم إطالق مب

%  7ددة بسعر فائدة املتوسطة العاملة يف مجاالت الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة واملتج
مليارات جنيه لتمويل رأس املال العامل  10(عائد بسيط متناقص)، باإلضافة إىل إتاحة مبلغ 

%  12وب�    1بالفرق ب� سعر الكوريدور+  البنوك املشاركة للبنك  %، مع تعويض12بسعر فائدة  
 عىل أن يتحملها البنك املركزي.

تعريف املرشوعات الصغ�ة، وأوضح ان ذلك استك�الً للتعريف املوحد   بناء عىل البنود السابقة عدل البنك املركزي
ت واملنشآت الصغ�ة بشأن منح الرشكا  2016ر  ، ومبادرة يناي2015ديسمرب    7عىل مستوى القطاع املرصيف الصادر يف  

الرشكات فرباير التي تضمنت منح  22%، وكذلك مبادرة 5والصغ�ة جًدا تسهيالت ائت�نية بسعر عائد منخفض 
 %.7واملنشآت املتوسطة التي تعمل يف مجايل الصناعة والزراعة متويال متوسطا وطويل األجل بسعر عائد 

 :)43(طبقاً للتعريف الجديد 

 

 
 عىل تعريف املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة املركزي" يصدر تعديالت جديدة)  43

https://www.dostor.org/1324467
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ات التي يقّل حجم أع�لها عن مليون جنيه متناهية الصغر للرشك يصبح تعريف املرشوعات •
ألف جنيه للرشكات الحديثة تحت التأسيس،   50أع�لها  للرشكات القامئة فعليًا، والتي يبلغ حجم  

 أفراد. 10ويقل عدد الع�لة بها عن 

للقامئة فعليا مليون جنيه بالنسبة  50الرشكات الصغ�ة التي يرتاوح حجم أع�لها من مليون إىل  •
�  مالي  3التأسيس، وأقل من  مالي� جنيه للمنشآت الصناعية تحت    5ألف جنيه إىل    50منها، ومن  

 جنيه للمنشآت غ� الصناعية.

مليون جنيه  200إىل  50الرشكات املتوسطة؛ يصل حجم أع�لها، وفًقا للتعريف الجديد من  •
مليون جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس،   15مالي� إىل    5ة، ومن  بالنسبة إىل الرشكات القامئ

 س.مالي� جنيه للمنشآت غ� الصناعية تحت التأسي 5إىل  3ومن 

سمحت التعديالت للبنوك بتمويل الرشكات واملنشآت متناهية الصغر والصغ�ة، بحد أقىص حجم  •
عىل قوائم   اريخ املنح، دون الحصولمالي� جنيه، وبحد أقىص عام� من ت 10مبيعات أقل من 

مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك يف ظل عمل معظمها يف القطاع غ� الرسمي، وإلتاحة 
ة كافية لتأهيلها إلعداد بيانات وقوائم مالية، مع مراعاة أن تتضمن السياسة االئت�نية للبنك فرت 

ل التحقق من سالمة ية من الرشكات، مبا يكفالضوابط املناسبة التي تت�ىش مع متويل هذه النوع
 املوقف املايل للعمالء.

 ملتوسطة يف مرص:دور مؤسسات التمويل الدولية يف متويل املرشوعات الصغ�ة وا 

تعد مؤسسات التمويل الدولية أحد أهم الجهات الداعمة لتمويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة يف مرص من 
رصيف للنمو بهذه الرشيحة التي متثل جزءاً كب�اً من االقتصاد عومة ملساندة القطاع املخالل توجيه قروض بفوائد مد
 املساندة التي حصل عليها القطاع املرصيف املرصي:املرصي، وفي� ييل أهم بنود 

لتمويل املرشوعات  EBRDمليون دوالر من  150حصل البنك األهيل عىل قرض بقيمة  •
مليون دوالر يف سبتمرب  75 ، ك� حصل بنك مرص عىل2017الصغ�ة واملتوسطة يف أغسطس 

 .2017مليون دوالر يف يونيو  30، والبنك العريب األفريقي الدويل عىل 2017

مليون يورو من بنك االئت�ن األملا� إلعادة اإلع�ر  50وقع البنك األهيل عىل قرض بقيمة  •
 ل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة.لتموي

األورويب    يف مرص أن املنح ال تقترص عىل االتحادألورويب، رئيس االتحاد ارصح إيفان ساركوس •
بل متتد لبعض الوكاالت األخرى، مثل وكاالت التمويل األوروبية مثل األورويب إلعادة اإلع�ر 

 لتنمية.والتنمية، وبنك االستث�ر األورويب، والبنك األملا� ل

يون يورو، تشمل منح مل 475تلك اآللية نحو  توقع ساركوس أن يصل إج�يل التمويالت عرب •
 ية.االتحاد األورويب ومتويالت املؤسسات األوروب

مليون  600رصح املدير اإلقليمي بربنامج البنك األورويب إلعادة التعم�، إن البنك رصد نحو  •
راضها للمرشوعات الصغ�ة واملتوسطة، وأضافت أنه دوالر للبنوك املرصية من أجل إعادة إق

مرشوع صغ�، ويجرى افتتاح فرع للبنك يف  800ارشة لنحو تم تقديم خدمات فنية مبي
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، لتعزيز متويالت هذا القطاع، وأوضحت أنه يتم تقديم خدمات مدعمة منطقة قناة السويس
رشوعات السيدات بهدف بالنسبة مل  85% من قيمتها وتزيد إىل %75للمرشوعات تصل لنحو  

 .)44( متك� املرأة اقتصاديًا

 كن منه مالحظة ما ييل:املؤسسات الدولية، � العرض السابق لبيانات

 االتحاد األورويب نظم برامج للمساندة احتواء للشباب، كخطوة استباقية للهجرة. •

ر دعم املرشوعات البنوك املحلية استقبلت قروضا ميرسة للغاية من املؤسسات الدولية تحت شعا •
 الصغ�ة واملتوسطة.

 مليار جنيه). 20فقط تخطت املليار دوالر (ما يقارب وروبيت� قة لوكالت� أ األرقام الساب •

 تقييم املبادرة: 

بين� كان اإلطار النظري للمبادرة واعداً وشبه متكامل، إال أن التطبيق شابه الكث� من القصور، وتش� بيانات  
 البنك املركزي حول تنفيذ هذه املبادرة إىل ما ييل:

طة يف مبادرة املرشوعات الصغ�ة واملتوس يار جنيهمل 115.2تخطت  متويالت البنوك •
ألف  491، ليستفيد منها 2019وحتى مارس  2015يف ديسمرب ومتناهية الصغر منذ إطالقها 

 عميل من الرشكات واملنشآت املتوسطة والصغ�ة ومتناهية الصغر.

�ن الصغ� واملتوسط % التي حددها املركزي لالئت20نجحت بعض البنوك يف تخطي نسبة  •
بها معتدل، يف  إج�يل االئت�ن ولكن أغلبها بنوك صغ�ة الحجم ومعدالت �و االئت�ن من

ح� أن البنوك الكربى خاصة العامة التي تشهد معدالت �و كب�ة ملحافظها االئت�نية أمام 
 للتوافق مع تعلي�ت املركزي. SME’Sتحد واضح وهو مضاعفة متويالت 

 القول:  �كنوعملياً 

رة صحيحة أن رب من نوعها يف التاريخ املرصيف، وكان جديرا بها لو نفذت بصو هي األك املبادرة -
تحقق نقلة نوعية لالقتصاد املرصي، ولكن تم نهب أموالها (أعتقد أنها من أكرب عمليات النهب 

رشكات الكربى يف تاريخ مرص الحديث بعد الخصخصة يف عهد مبارك)، والتي وجهت يف الغالب لل
 ت رشكات صغ�ة وحصلت من خاللها عىل التمويل امليرس.التي أنشأ 

 

 
 2019ات، املشهد االقتصادي، فرباير ملزيد من التفاصيل: املعهد املرصي للدراس)  44

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-15%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-15%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019/
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مة إىل مجلس النواب، وافتضاح األمر عن طريق شكاوى من البنوك ضد بعضها بعد أن وصلت األز  -
بنكا يف السوق املحلية،   18عقوبات مالية عىل    2019البعض، وقَّع البنك املركزي املرصي يف أبريل  

مستحق�، ضمن مبادرة املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة بفائدة   ضا ومتويالت لعمالء غ�ملنحها قرو 
مليون جنيه يتم إيداعها يف البنك املركزي دون عائد   500، تصل العقوبات املالية إىل  % متناقصة5

 .)45(ملدة تصل إىل عام� 

 وال املبادرة؟والسؤال املهم هل ساهم البنك املركزي أو عىل األقل تساهل يف نهب أم

 التساؤل تحتاج إىل إبراز مجموعة من النقاط وهي:عىل هذا اإلجابة 

املرشوعات الصغ�ة العقبات املعتادة يف الحصول عىل قروض املبادرة، إضافة إىل عقبات واجهت   •
 جديدة و�كن بيان تلك العقبات في� ييل:

ألموال  اتهم، وهو ما حول تلك ااإلجراءات القانونية لحصول الشباب عىل تراخيص إقامة مرشوع •
 تي �لكها رجال أع�ل.من متويل الشباب إىل متويل املؤسسات القامئة بالفعل وال

عملية االقرتاض مفتوحة للعمالء ذوي الثقة فقط، وهم املستثمرون الذين �لكون أصوًال كب�ة  •
من ذوي املخاطرة تصل قيمتها إىل عرشات أضعاف مبلغ القرض، أما الشباب فتعتربهم البنوك 

أصول ثابتة تغطي قيمة ة لعدم وجود سابق تعامل بنيك معهم أو امتالكهم أرصدة بنكية أو  العالي
 القرض حال تعرث السداد.

البنوك تشرتط أن يكون املرشوع موجودا بالفعل، ومر عليه وقت مع�، ويحقق أرباحا أيضا، وال  •
سايس من املبادرة ذا الترصف قوض الهدف األيحتاج هذا املرشوع للتمويل إال للتوسع فقط، وه
 ل املوجود بالفعل.وهو خلق جيال جديدا من املستثمرين وليس متوي

تعريفات البنك املركزي الخاصة باملرشوعات الصغ�ة مجحفة جدا ومبالغ فيها، وهي السبب  •
مليون  2الحقيقي يف فشل التجربة، فمن أهم رشوط البنك أن تصل حجم مبيعات املرشوع إىل 

 مر غاية يف الصعوبة.جنيه سنويا وهو أ 

در حك� حتى اآلن، إال أن العديد من الشواهد بالرغم من أن تحقيقات مجلس النواب مل تص - •
ترجح أن البنك املركزي كان له دور كب� يف إفشال املبادرة واملساهمة (ال يشرتط التعمد) يف نهب 

البنوك، وملاذا مل تحدث عملية   وحدة لالقرتاض تعمم عىلتلك األموال، فمثالً ملاذا مل يضع رشوطا م
� كامل� ونصف حتى رصف معظم املبلغ املخصص، ثم وقع مراقبة دورية للبنوك وانتظر عام

عقوبة، وملاذا أعاد تعريف املرشوعات الصغ�ة بعد عام من تعريف سابق، وملاذا وسع التعريف  
 ون جنيه.ملي 50وضع حدا أقىص له الجديد من حجم أع�ل املرشوع الصغ� حتى 

 

 
 بنكا بسبب قروض "املرشوعات الصغ�ة" 18املركزي" يعاقب )  45

 

https://www.elwatannews.com/news/details/4098658
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فورا إىل الذهن إنشاء مرشوعات عندما يذكر مصطلح مبادرة املرشوعات الصغ�ة يتبادر  - •
 جديدة، والبنك املركزي يف تعريفه الجديد هو الذي تحدث عن توسعة مرشوعات قامئة.

-الصغ�ة واملتوسطةواجهت البنوك عدداً من التحديات أمام التوسع يف متويل قطاع املرشوعات    - •
 وكان أبرزها: -ها من اختالق املركزيعظمم

بادرة املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة وطبيعة القطاع املُعرضة ملخاطر  التغ�ات املتكررة عىل م - •
 السوق مبا قد يكلف البنوك تكلفة أعىل للمخاطر يف ظل تطبيق املعيار املحاسبي الدويل التاسع. 

 ؤخراً.مالتجاري ضمن املبادرة وقف متويالت القطاع  - •

 مبادرة البنك املركزي للتمويل العقاري  -ب

، مستهدًفا باألساس تنشيط القطاع العقاري  2014البنك املركزي املرصي مبادرة للتمويل العقاري يف فرباير أطلق 
 يف مرص، بجانب مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل عىل إمكانية متلك وحدات سكنية.

حيث حدد املركزي   أسعار عائد منخفضة،مليار جنيه، ب  20 طويل األجل قدره  ادرة متويالمن خالل املبأتاح البنك   
 % ملتوسطي الدخل، وذلك طبًقا للمذكرة األوىل للمبادرة.8% ملحدودي الدخل، و7سعر اإلقراض النهايئ بنسبة 

 20األقىص د عىل رشائح ملدة حدها مليار جنيه كمرحلة أوىل، عىل أن يقوم املستفيد بالسدا 10خصص املركزي 
آالف لألرسة، بجانب أال  10آالف جنيه للفرد و 8توسطي الدخل سنة، ك� ذكر أن الحد األقىص للدخل الشهري مل

 % منها كحد أقىص.85ألف جنيه، ُ�ول البنك أو رشكة التمويل  300تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 

، حيث كان من املنتظر منها أن تعمل -التمويل املرصودمع التأكيد عىل ضعف  -ة  �كن القول إن فكرة املبادرة جيد
  تنشيط السوق، لكن هناك بعض العيوب الجوهرية يف املبادرة، �كن رصدها يف النقاط التالية:عىل

لحد ألف جنيه)، بجانب انخفاض قيمة ا 300انخفاض الحد األقىص لسعر الوحدة التي تتيح املبادرة متويلها (-1
أقىص لالستفادة من املبادرة. ي ملحدودي ومتوسطي الدخل الذي وضعه البنك املركزي كحد  األقىص للدخل الشهر 

، وهذا يدل عىل عدم جودة الدراسات 2014وقد اضطر البنك املركزي لتعديل هذه الحدود ثالث مرات خالل العام  
 املسبقة للمرشوع.

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

مرص، حيث كان ينبغي عىل صائغي أجندة املشاكل الهيكلية يف سوق التمويل العقاري يف  لكث� منوجود ا-3
السياسات العامة العمل عىل حل تلك املشاكل قبل البدء يف املبادرة؛ حتى ال تكون املبادرة مبثابة وضع العربة 

 أمام الحصان. 

يف مرص وسوق التمويل العقاري من خالل النقاط  ا� منها قطاع العقارات�كن تلخيص بعض املشاكل التي يع
 التالية:
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عدم وجود رشوط واضحة للرشوط واملتطلبات الواجب -ارتفاع أسعار الوحدات-تسجيل العقارات  -
 توافرها يف رشكات التمويل أو إعادة التمويل العقاري.

عدم  -للتقييم العقاري  عدم وجود معاي� مرصية  -عدم وجود جهة مستقلة العت�د املقيّم� العقاري� -
 الرهن.وجود محاكم مستقلة لقضايا 

من كل ما سبق يتب� أن املبادرة كانت غ� مدروسة، حيث كان من الواجب العمل عىل حل تلك املشاكل قبل 
 إطالق املبادرة، لذلك جاءت نتائجها ضعيفة.

لعدد املستفيدين من املبادرة، حيث  ن عن أرقام مبالغ فيهافي� يخص النتائج، حرص البنك املركزي عىل اإلعال 
صندوق اإلسكان االجت�عي ودعم التمويل العقاري بوزارة اإلسكان أن إج�يل عدد املستفيدين أعلنت رئيسة 

مليار جنيه، هذا يعني أن كل عميل  20ألف عميل، وبالقسمة عىل  الحد األقىص لتمويل املبادرة  230وصل إىل 
زي إىل رفع الحد األقىص  و كان ذلك حدث بالفعل ف� الذي اضطر البنك املركألف جنيه فقط، ل 87عىل حصل 

ألف جنيه، قبل أن يعود مرة أخرى ويقرر زيادته إىل   400ألف جنيه إىل    300ألسعار الوحدات محل التمويل من  
 ألف جنيه. 500

تباك، م� أدى إىل إلغاء استفادة ملبادرة الكث� من االر بجانب ذلك، تزامن إعالن البنك املركزي عن وقفه متويل ا
 بات محل الدراسة وقت اإلعالن عن الوقف، م� تسبب يف الكث� من املشاكل للمواطن�. الكث� من الطل

االستعراض السابق يظهر بوضوح عدم وجود نتائج حقيقة ملموسة للمبادرة، فلم تستطع تنشيط القطاع، وال 
ة والبناء عىل الخربات  واملتوسطة، ومل تتكرر مرة أخرى لتعظيم االستفاد واطني الطبقت� الفق�ةتوف� السكن مل

 املرتاكمة.

 تقییم عام ألداء البنك املرکزي:  -2
) وك� أبرزها ما 2018عا� البنك املركزي والبنوك الحكومية من خسائر أو تراجع يف األرباح بنهاية العام املايض (

 ييل:

 ):46ر جنيه ( مليا 33" يخرس  املركزي "البنك -أ

مليار  33.347)، ليحقق 2018- 2017كزي تحّوله للخسائر، خالل العام املايل (كشفت القوائم املالية للبنك املر   
مليار جنيه عن العام املايل املنقيض، وذلك عىل   12.666جنيه خسارة، بنهاية يونيو املايض، مقابل صايف ربح بقيمة  

 

 
 » العام املايضمليار جنيه خسائر «املركزي 33)  46

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1371323
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وسطة، بجانب جهود دريت التمويل العقاري واملرشوعات الصغ�ة واملتفروق دعم الفائدة ملبا خلفية تحّمله
 امتصاص السيولة الفائضة من السوق.

 )47% تراجعا يف أرباح بنك مرص خالل العام املايل املايض (  50-ب

مقابل   2018ه يف يونيو مليار جني 4.1% خالل العام املايل املايض ليسجل 50تراجع صايف أرباح بنك مرص بنحو -
يف ، وتعد أرباح البنك بعد الرضائب املسجلة خالل العام املايل املايض هي األقل 2017مليار جنيه يف يونيو  8.2

 سنواته األربع املاضية. 

%، 17% و20إىل إصدار البنك أوعية ادخارية بالعملة املحلية ذات عائد مرتفع بلغ أرجع البنك تراجع األرباح  -
، وذلك للحد من آثار تحرير سعر الرصف عىل مدخرات املواطن� وللحد 2016ف  تحرير سعر الرصف يف خريعقب  

 ارتفاع يف تكلفة األموال.  من اآلثار التضخمية، م� أدى إىل 

   2018/ 2017مليار جنيه بنهاية العام املايل   10.1رباحا بقيمة يحقق أ البنك األهيل  -ج

مليار  13.4مقابل  2018/ 2017مليار جنيه بنهاية العام املايل  10.1ملرصي أرباحا بقيمة حقق البنك األهيل ا -
 ).48( 2017/  2016جنيه صايف ربح البنك يف العام السابق 

تكلفة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك تزامنا مع قرار  أرجع مسئولون تراجع ربحية البنك إىل ارتفاع -
مليار جنيه، وذلك  400%، والتي جذبت حوايل 20م ونصف بعائد ملدة عا 2016نوفمرب  3 تحرير سعر الرصف يف

 نك الحكومي األكرب نتيجة ارتفاع تكلفة اإلقراض.يف الوقت الذي تراجعت فيه معدالت التوظيف يف الب

 )49بنك القاهرة يحقق أرباحا غ� مسبوقة (  -د

حقيق طفرة يف معدالت النمو لجميع غ� مسبوقة، معلنة عن تنتائج    2018حققت أرباح بنك القاهرة، خالل عام  
مليار جنيه   3.9ظهرت نتائج األع�ل ارتفاع األرباح قبل خصم الرضائب إىل  قطاعات العمل املرصيف بالبنك، حيث أ 

مليار   2.5، ك� ارتفع صايف األرباح بعد الرضائب لتسجل  2017ليار جنيه خالل نفس الفرتة من عام  م  2.3مقارنة بـ  
 %. 200مبعدل �و يزيد عن   2017مليون جنيه خالل نفس الفرتة من عام  800جنيه مقارنة بـ 
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 تعليق عام: 

ية البنك املركزي حوايل مليار دوالر، بين� مديون 44بلغ االحتياطي األجنبي يف البنك املركزي حوايل  .1
 ).50والر (مليار د  16يبلغ حوايل  مليار دوالر، إذا صايف ما لدي البنك املركزي من احتياطي أجنبي28

بصفة عامة �كن القول إن الخسائر أو تراجع األرباح التي حققتها البنوك، كانت نتيجة تدخل القرار  .2
قدرة مجلس إدارة املركزي عىل االحتفاظ  السيايس يف أع�ل السياسة النقدية، وذلك يعكس عدم

 سلطة.ستور، ومدي انصياعهم للمبكتسبات االستقاللية التي منحها له القانون والد

أرباح البنوك الكربى هزيلة للغاية مقارنة بحجم الودائع، فعيل سبيل املثال، تخطت ودائع البنك  .3
 % فقط نسبة إىل حجم ودائعه. 1)، أي أن أرباحه 51األهيل الرتيليون جنيه (

%، وتحقيق 200ن تحقيق البنك املجهز للطرح الحكومي يف البورصة (القاهرة) لطفرة �و تزيد ع .4
 بنوك تراجعاً يف األرباح أمر يث� عالمات االستفهام.باقي ال

، وهو ما أشار إليه صندوق البنك املركزي كذلك أجرب البنوك عىل التدخل للحد من ارتفاع سعر الدوالر .5
 النقد يف تقرير املراجعة الرابعة للربنامج االقتصادي. 

عام املايض للحد من ارتفاع سعر تدخلت البنوك الحكومية )، إىل أنَّ ال52حيث أشار صندوق النقد ( .6

ر أثناء موجة خروج املستثمرين األجانب من أسواق الدين يف االقتصادات الناشئة، وتم الدوال
صاص جزء كب� من تخارج استث�رات األجانب من محافظ األوراق املالية عرب آلية تحويل األموال، امت

عىل سعر الرصف تم احتواؤه من خالل بيع بنوك اآلخر، لكنَّ أثر ذلك  يف ح� تحمل االنرتبنك الجزء
عجز صايف مركز حكومية للعملة األجنبية، وهو ما أدى إىل جعلها تخالف النسب اإللزامية املنظمة ل

 األصول بالعمالت األجنبية.

الريه أو باليورو، كل ما سبق أدى إىل لجوء البنوك لالقرتاض األجنبي، أو للتفك� يف إصدار سندات دو  .7
يؤكد أن البنوك الكربى املرصية يف ورطة بسبب ترصفات املركزي، وهو ما يوضحه حجم االقرتاض    وم�

  مرص خالل العام� املاضي� والذي �كن توضيحه ك� ييل:ايل للبنك� األكرب يفالضخم واملتت

مليون  375 ، القرتاض2018ية يوليو وقع البنك األهيل املرصي اتفاقا مع بنك االستث�ر األورويب، نها .8

  2018)، ويف يوليه 53مليون دوالر لتمويل املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة ( 438يورو، ما يعادل 

)، ك� وقع البنك يف سبتمرب 54ون دوالر من تحالف بنوك خليجية وعاملية(ملي 600اقرتض األهيل 

يل رأس املال  دوالر أمرييك، بهدف متومليون  600عقد قرض من بنك التنمية الصيني مببلغ  2018
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أعلن البنك اإلفريقي لالست�اد والتصدير أنه قدم متويال  2017)، ويف أبريل 55العامل لعمالء البنك (

 ). 56مليون دوالر للبنك األهيل املرصي، لدعم جهود التصنيع يف مرص( 300مة بقيمة قي

حتى اآلن، أعتقد  والريه ومل يتم التنفيذكان البنك قد أعلن أكرث من مرة عن عزمه طرح سندات د .9
 بسبب نجاحه يف الحصول عىل قروض بأسعار فائدة منافسة.

)، 57من بنك االستث�ر األورويب ( 2017يسمرب مليون دوالر يف د 500أما عن بنك مرص، فقد اقرتض  .10

ليون م 200). واقرتض 58( 2016مليون دوالر من مرصف التنمية الصيني يف نهاية  100سبقه قرض 

مليون يورو  250اقرتض  2017). ويف ديسمرب 59( 2017للتصدير وبنهاية يناير  إلفريقيدوالر من ا

أن بنك مرص، ع� بنك سيتي جروب األمرييك  2018مايو ). وأعلن يف 60من االستث�ر األورويب (

 ).61مليون دوالر ( 500لرتتيب قرض مشرتك بقيمة 

(بسبب تدخالت املركزي أو فسادا  ورها يف توصيل األموال البنوك هي القلب النابض لالقتصاد، وقص .11
ت رسعان ما راف اقتصادية، والقروض الخارجية إن هي إال منشطاأو عدم قدرة) سيسبب برتاً ألط

 سيزول أثرها ويبقي الداء.

أخ�اً البنوك ال تزال قادرة عىل املواجهة والتعايش رغم تكبيلها بالقروض، وبعد أن نشهد بيع بنك  .12
ب�ا سيحدث لبنك مرص، قد يكون اندماجه يف البنك األهيل، وقد يكون بيع قاهرة، أعتقد أن شيئا كال

 حصة كب�ة منه أو بيعه بالكامل.

 :)62(  اد داخل الجهاز املصريفالفس-3
آثار تدخل جهات سيادية مبصادرة عدد جريدة األهايل اليسارية والتي تصدرت صفحتها األوىل، فضح مجلس إدارة 

حافظ الوزيرة السابقة، واملكون من عدد كبار من كب� املرصفي� الذين ال يزالون يف ة خاصة ترأسها زوجة املرشك
مليون دوالر عىل إحدى الرشكات الخاصة،   450وتدخلهم بتأجيل موعد استحقاق قرض بقيمة  مواقعهم الرسمية، 

تويل كبار املرصفي�  عىل تضارب املصالح ب� جدالً كب�اً، ليس فقط بسبب مصادرة أعداد الجريدة، وإ�ا أيضا
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ذلك عن صمت النائب مناصب يف رشكات تعمل وتتقاىض عموالت مقابل أع�ل مع البنوك التي يرتاسونها، وك
 .)*(العام عىل ذلك حتى كتابة هذه السطور

  

 

 
قتصادية ليس محلها ادعاءات الصحف، ولكن يؤمن الكانب بان تحقيقات القضاء هي السبيل الوحيد لالتهام، وان التقارير والتحليالت اال    *

جريدة، وصمت املحافظ والنائب العام، وتأث� كل ذلك عىل القطاع املرصيف بل عىل كل مواقع املتهم� الرئيسي� التنفيذية، ومصادرة عدد ال

 تصاد املرصي، وهو ما دفعه لكتابة هذه السطور.االق
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 الفصل الرابع

 2013العالقات االقتصادیة الخارجیة بعد 

سية عيد كافة دول العامل إىل أن أضحت أحد املحركات األساولية أهمية بالغة عىل صتحتل العالقات االقتصادية الد
عالقات بدور كب� يف تحديد مستوى التنمية االقتصادية التي ال لكل مناحي الحياة داخل الدول، وتقوم تلك ال

 يخفى أثرها البارز عىل جميع األصعدة االجت�عية والثقافية بل والسياسية.

مالت واألنشطة املختلفة التي تتم ب� مختلف دراسة للعالقات والتفاعالت واملعاالدولية هي    االقتصاديةوالعالقات  
صادية، وكذلك الرشكات دولية النشاط، واملنظ�ت االقتصادية الدولية، ومؤمتر األمم الدول والتجمعات االقت

 ية.املتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة العرشين، ومنظمة التجارة العامل

ل مبنأى عن التفاعالت االقتصادية والسياسية والثقافية الدولية. و�كن تحيا دولة من الدو أضحي من الصعب أن 
أن منظومة االقتصاد القومي بعنارصها املختلفة تتأثر كلياً وهيكلياً بالتطورات والتغ�ات التي تطرأ  التأكيد عىل

ن االقتصاد الوطني قد يصبح يف بعض قتصادي� يش�ون ايل أ عىل النظام االقتصادي الدويل، م� جعل بعض اال 
 األحيان دالة للتغ�ات االقتصادية العاملية.

املتبادل ب� اقتصاديات دول العامل. فقد يأخذ ذلك شكل تبادل تجارى سلعي أو خدمي أو  وتتعدد صور االعت�د
تكنولوجيا عىل املستوى س األموال أو انتقال الانتقال لعنارص اإلنتاج، كالهجرة الخارجية للع�ل أو حركة رؤو 

لية ال �كن وضعها وتنفيذها مبعزل الدويل. وكل ذلك يدعونا إىل التأكيد عىل أن السياسات االقتصادية الوطنية الك
 عن املعطيات االقتصادية الدولية.

دور منظومة ية وقارية، إىل انحسار  ك� جاء متدد واتساع ظاهرة العوملة والهرولة إىل تكوين تكتالت اقتصادية إقليم
االقتصاد الوطني وانعدام االقتصاد القومي أمام متدد منظومة االقتصاد الكو�، خاصة يف حال ضعف ومحدودية 

 قدرته عىل التأث�، فيبقي يف فلك الهامشية والتبعية.

مبكوناته   ال من ميزان املدفوعات،ومن االستعراض السابق، �كن القول أن العالقات االقتصادية الخارجية تتضمن ك 
 عىل النقاط التالية:املختلفة، واالستث�ر األجنبي، والقروض الخارجية، وسيتم الرتكيز يف هذا السياق 

 أوالً: تطور أوضاع امليزان التجاري يف مرص:

الصادرات أكرب   من يسجل امليزان التجاري تدفقات السلع ب� املقيم� يف الدولة وبقية العامل، فاذا كانت قيمة 
 اردات فذلك يع� فائض يف امليزان والعكس صحيح.الو 

 ة الدراسة ك� ييلو�كن تتبع امليزان التجاري املرصي خالل فرت 
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 تطور الصادرات والواردات:   -1
 مثلت زيادة الصادرات والحد من الواردات أحد األركان األساسية لربنامج صندوق النقد الدويل، ومع بلوغ الربنامج

البيانات إىل استمرار األوضاع السابقة عىل تنفيذه تقريبا، وذلك ما توضحه بيانات الشكل�  مرحلته النهائية، تش�
وحتي 2104) واللذان يش�ان إىل تطور حركة الصادرات والواردات وعجز امليزان التجاري يف مرص منذ عام  9)، (8(

2018  . 

، 2017مليار دوالر خالل  22.6، مقابل مليار دوالر 24.8نحو  2018بلغ حجم الصادرات املرصية خالل عام  -
 .2017% مقارنة بعام 11.6ا نحو ، مسجلة زيادة بلغت نسبته2016مليار دوالر عام  20.4و

بزيادة حوايل   2017مليار دوالر عام    59.1، يف مقابل  2018مليار دوالر بنهاية عام    69.9بلغت الواردات املرصية    -
 ر.مليار دوال 10

 )8الشكل رقم (
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 وتوضح البيانات السابقة ما ييل: 

، حيث أصبحت قيمة 2016كب�ة بعد تعويم الجنيه يف نوفمرب  كان من املنتظر أن تحقق الصادرات املرصية طفرة  -
 الصادرات املرصية مقومة بالدوالر منافسة للغاية، ولكن هذا مل يتحقق وجاءت الزيادات متواضعة.

تحقق حتى اآلن، ألسباب أهمها لب تحقيق طفرة يف اإلنتاج، وهذا مل يرصية يتط الصادرات املتحقيق طفرة يف-
ألجنبي، وضعف االستث�ر املحيل، وكاله� له عالقة بتدخل الجهات السيادية يف املناخ عزوف املستثمر ا

 االستث�ري، ومزاحمة الجيش للقطاع الخاص.

الجديدة، وعدم وجود خطة صناعية شاملة، وإه�ل  شل املبادرات الصناعية عدم االهت�م باملصانع املتعرثة، وف -
ل البحث العلمي والتعليم والتدريب، يشكلون األسباب الرئيسة لضعف  التكنولوجيا، وإه�إنتاج ونقل ونرش

 اإلنتاج.

ف مدى ضعف وفق بيانات البنك املركزي املرصي، فإن هيكل مدفوعات الواردات السلعية غ� النفطية، يكش -
بعد السلع  %،27.5املرصي، حيث متثل السلع االستهالكية ثا� أعىل مراتب هذه املدفوعات بنسبة  أداء اإلنتاج
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% من هذه املدفوعات بين� السلع االستث�رية (العدد واآلالت ووسائل النقل 34.3الوسيطة التي متثل نسبة 
 ).63% ( 13.5%، واملواد الخام 19.2وقطع الغيار) 

 ق، خاصة السلع الزراعية الحتوائها مواد مرضة بالصحة.رصية من دخول بعض األسوامنع الكث� من السلع امل -

دم وجود استدامة للصادرات املرصية، مبعنى عدم وجود التزام بالتعاقدات من جانب املوردين يف كث� من ع-
 ودة.األحيان، ما يؤدي إىل خسارة بعض األسواق وأيضا عدم االهت�م بالج

 ات والواردات: الفجوة ب� الصادر 

واحدة من املشكالت املزمنة، وال يظهر أن هناك مُتثل الفجوة الكب�ة ب� صادرات وواردات مرص السلعية، -
يتب� أن  2018سياسات جديدة لسد هذه الفجوة، ولو يف األجل املتوسط، وحسب أرقام ميزان املدفوعات للعام 

 ).64( 2017يف  37ليار دوالر يف مقابل م 45العجز التجاري بحدود 

إج�يل الصادرات السلعية. وال متثل الصادرات السلعية % من  33.7هذا فضًال عن أن الصادرات النفطية متثل نحو    -
%  40النفطية إيراد صاف إليرادات الدولة املرصية، ولكنها تتضمن حصة الرشيك األجنبي، والتي تصل إىل حوايل 

 ).65طية املرصية (من الصادرات النف

حدودة، يتم بطريق الخطأ عرب توجه فات اإلدارة االقتصادية مبرص، نجد أن توظيف املوارد املالية املوء ترص ويف ض
هذه املوارد ملرشوعات غ� رضورية من ناحية، وغ� إنتاجية من ناحية أخرى، م� يعني أن مرص سوف تستمر يف 

واصالت، وكذلك است�اد التكنولوجيا، ومن هنا سوف عدد واآلالت ووسائل املالتبعية للخارج يف است�اد الغذاء وال
 ).66جية ملرص عىل مدار األجل� القص� واملتوسط (تتعمق الفجوة اإلنتا

 االستثمار األجنبي:   -2
ن تعد االستث�رات األجنبية املبارشة يف مرص أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبالد، وقد شكل جذب املزيد م

 الركن الثا� األهم لربنامج صندوق النقد الدويل.  االستث�رات األجنبية

 ستث�ر األجنبي يف مرص وهيكله، من خالل النقاط التالية:و�كن استعراض اال

 

 
 يفعبد الحافظ الصاوي: الوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعا)  63

 ) طبقاً لبيانات الشكل السابق 64

 الوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعايف)  65

 راجع ال تعايفعبد الحفاظ الصاوي: الوضع االقتصادي يف مرص ـ ت 66

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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 اهم جهود الدولة لجذب االستث�رات األجنبية: -أ

إجراءات  ام� املاض�، وذلك ضمنبذلت الحكومة املرصية العديد من الجهود لتهيئة مناخ االستث�ر خالل الع
والرتاجع   2016برزها تحرير سعر الرصف يف نوفمرب اإلصالح االقتصادي الذي تنفذه باالتفاق مع صندوق النقد، وأ 

الحاد يف الجنيه والذي كان من املفرتض أن يساهم يف جذب االستث�ر، إىل جانب القضاء عىل مشكلة نقص العمالت 
 األجنبية.

خيص الصناعية، وثالثا �ر، وآخر لتسهيل الحصول عىل الرتاديدا لالستثرص قانونا جك� أصدرت م -
لإلفالس، وعدلت قانون الرشكات، ك� طورت الحكومة مراكز خدمة املستثمرين، من أجل جذب 

 االستث�رات األجنبية واملحلية، وأصدرت خريطة بالفرص االستث�رية يف مرص.

رية يف مرص خالل بطولة كأس العامل لرتويج للخريطة االستث�ونفذت وزارة االستث�ر حملة ل -
 وسيا، إضافة إىل العديد من الحمالت الرتويجية األخرى.يف ر التي أقيمت   2018

آالف فدان، وتتميز  4منطقة استث�رية الجاري بإج�يل مساحة تتجاوز  12يجري حالياً إنشاء  -
 طها.بانتشارها مبختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشا

 األجنبي وهيكله:   تطور االستث�ر -ب

االستث�رات األجنبية املبارشة يف مرص خالل الـخمس توضح بيانات البنك املركزي تباين حجم  -
مليار  6.3لتصل إىل    2015/ 2014سنوات املاضية، ما ب� الصعود والهبوط، حيث ارتفعت يف عام  

لتواصل الصعود يف  ،2014/ 2013السابق عليه مليار دوالر خالل العام  4.1دوالر يف مقابل نحو 
،  2017/ 2016مليار دوالر خالل العام املايل    7.9الر، ثم  مليار دو   6.4مسجلة نحو    2016/ 2015عام  

 ).67( 2017/2018مليار دوالر خالل العام املايل ال مايض 7.7لتنخفض إىل 

 

 
 ) البنك املركزي املرصي تقارير مختلفة. 67
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 ي.املصدر: من عمل الباحث اعت�دا عيل بيانات البنك املركزي املرص 

االستث�ر يف قطاع البرتول يستحوذ عىل  ستث�رات األجنبية، أن  ركزي حول هيكل االتوضح بيانات امل  345 -
%، ثم قطاع اإلنشاءات بنسبة 10.2%، ثم القطاع الصناعي بنسبة  11.8%، وقطاع الخدمات بنسبة  66.3
 ).68% (0.1%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 4.3

 4 مقابل مليار دوالر خالل العام املايض 4.5فع إىل رش يف قطاع البرتول ارتصايف االستث�ر األجنبي املبا -
مليار دوالر  3.2، وهو ما يعني أن االستث�رات غ� البرتولية تراجعت إىل نحو 2017- 2016مليارات يف 

 ).69مليار دوالر يف العام السابق عليه ( 3.9العام املايض مقابل نحو 

 وات: سن  5طي ألد� مستوى يف  هبوط االستث�ر غ� النف -ج

إىل أد�   2019االقتصاد غ� النفطي ملرص يف األشهر الثالثة األوىل من هبط االستث�ر األجنبي املبارش يف  -
  950مليون دوالر يف الربع األول، انخفاضا من  400سنوات عىل األقل، حيث بلغ حوايل  5مستوى يف 

 .2018األول من  مليون دوالر يف الربع  720، و2018مليون دوالر يف الربع األخ� من 

 

 
 .64)، ص 2017/2018مارس  –ملجلة االقتصادية، املجلد الثامن والخمسون، العدد الثالث (يوليو ) البنك املركزي املرصي، ا 68

 ) نفس املرجع السابق. 69
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يز االستث�ر األجنبي يف قطاع النفط والغاز يف السنوات القليلة املاضية، حققت بعض النجاح يف تعز -
مليار دوالر يف الربع  1.4، حيث بلغ يف قطاع الطاقة ارتفع إىل 2015خصوصا بعد اكتشاف حقل ظهر يف 

 .2018من  دوالر يف الفرتة نفسها مليار 1.3، مقارنة مع 2019األول من 

غالبية هذه االستث�رات تأيت يف قطاع النفط والغاز، م� يضيع عىل مرص فرص وعموماً �كن القول إن  -
دعم التنمية من خالل هذه االستث�رات، كم أنه يؤخذ عىل هذا الهيكل غ� اإليجايب، أن قطاع البرتول 

استث�رات، والجانب الثا� أن تتناسب مع ما ينفق من  قطاع كثيف رأس املال، وال يوفر فرص عمل
فادة الرشيك األجنبي عالية، واألمر الثالث أن مرص مل تستفد من تلك االستث�رات عىل مدار العقود است

املاضية يف توط� تكنولوجيا هذا القطاع، أو محاولة إنتاج متطلبات االستث�ر به من الناحية التكنولوجية، 
، بدليل هذا التواجد الكب� برشية قادرة عىل انجاز هذه املهمةرص متتلك موارد وكوادر وإن كانت م

 ).70للمرصي� يف قطاع البرتول بدول الخليج وغ�ها من رشكات البرتول العاملية (

أشارت بيانات البنك املركزي اىل بلوغ قيمة االستث�رات األجنبية املبارشة الخارجة من مرص خالل العام  -
�رات األجنبية املبارشة الخارجة بالعام مليار دوالر لالستث 5.120مقابل  مليار دوالر، 6.394ايض امل

%، وتعد قيمة االستث�رات األجنبية الخارجة بالعام  25مليار دوالر بنسبة �و  1.274األسبق، بزيادة 
 . 2015املايض األعىل خالل السنوات املاضية منذ عام 

دوالر، مقابل صاىف تدفق  مليار 1.815ات غ� املبارشة بلغ ر يل خروج صايف االستث�ك� اشارت البيانات ا -
 . 2017مليار دوالر بعام  23.8للداخل بلغ 
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 أسباب تراجع االستث�ر األجنبي: -د

يرجع االنخفاض يف صايف االستث�ر األجنبي املبارش بصورة مجملة إىل عدة أسباب، أبرزها استمرار أسعار الفائدة 
إجراءات اإلصالح االقتصادي التي أثرت عىل  حجم الطلب يف السوق املرصية بعد ند مستوى مرتفع، وتراجعع

القوة الرشائية للمواطن�، إىل جانب ضعف الرتويج للجهود التي بذلتها الدولة خالل الفرتة األخ�ة، باإلضافة إىل 
 السيادية االقتصادية.  املضطرد ألنشطة الجهات التأثر مبا يحدث من تطورات يف األسواق الناشئة، واالزدياد

باإلضافة إىل املشاكل املزمنة التي تواجهها االستث�رات يف مرص مبا يف ذلك الب�وقراطية وبعض   كل ما سبق -
التعقيدات الترشيعية، واستغراق وقت طويل للحصول عىل الرتاخيص الالزمة، وتلك املعوقات ليست 

 الفرتة األخ�ة.بذل مجهود حيالها خالل جديدة يف املعادلة بل وتم 

ير الصادرة عن بنوك االستث�ر ان تراجع االستث�رات املبارشة ليس ظاهرة محلية، ففي  تش� بعض التقار -
  470% لتصل إىل  41، تراجعت االستث�رات األجنبية املبارشة العاملية بنسبة  2018النصف األول من عام  

 ).71كتاد"(مية التابع لألمم املتحدة "األونرير مجلس التجارة والتنمليار دوالر، حسب ما ورد يف تق

اشتعل تراجع االستث�ر العاملي بسبب عوامل معقدة منها مخاوف الحرب التجارية، واألهم من ذلك  -
، والتي شجعت 2018اإلصالحات الرضيبية التي تم تنفيذها يف الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية 
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%66.30, قطاع البترول
%11.80, الخدمات

%10.20, الصناعة

%4.30, االنشاءات
%7.40, أخرى

هیکل االستثمار الخارجي يف مصر) 11(شکل 

قطاع البترول الخدمات الصناعة االنشاءات أخرى
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واليات املتحدة، الدولة ذات ع�لها وإعادة رأس املال إىل الكات عىل إعادة توط� أ املزيد من الرش 
 .72االستث�رات الضخمة حول العامل

وأكدت أن ذلك أدى إىل زيادة التدفقات إىل الخارج وتأثر معظم الدول سلبا في� يتعلق باالستث�ر  -
 األجنبي فيها.

، مع  2018خالل النصف األول من عام  عىل املستوى العاملي ومبقارنة تدفقات االستث�ر األجنبي املبارش -
% يف هذه التدفقات خالل نفس الفرتة مقارنة بالفرتة 24مثيالتها يف مرص يتضح أن مرص سجلت زيادة 

، بحسب تقرير األونكتاد، لتصبح أكرب مستقبل لتدفقات االستث�ر األجنبي املبارش 2017املقارنة من عام  
 ملي.باملناخ االستث�ري العا ما يفند تربير الرتاجع يف أفريقيا، وهو

ولعل العامل األهم يف تراجع االستث�ر األجنبي هو تراجع طلب املستهلك� بعد حوايل ثالث سنوات من   -
إجراءات للتقشف وأسعار فائدة مرتفعة وتوسع رشكات مملوكة لجهات سيادية يف االقتصاد ثبط شهية 

 املستثمرين.

يف مرص، ومعظم اآلراء والتحليالت  لة حول االستث�ر األجنبيي ورقة مفصاملعهد املرص (تنويه) نرش  -
 ).73الواردة بتلك الورقة الزالت تنطبق عىل الحالة املرصية اآلن (

 رؤية لدور االستث�ر األجنبي يف التنمية االقتصادية:  -ه

كونه كن انكارها، ومنها ة من املزايا التي ال �يحقق االستث�ر األجنبي املبارش القتصاديات الدول املضيفة مجموع
»، know - howمصدراً أساسياً للموارد املالية خصوصاً للدول النامية، ك� أنه مصدراً للمعرفة والخربات اإلدارية «

وكذلك توط� التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية للدول املضيفة، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة 
بحاث والتطوير، باإلضافة إىل بعض املزايا األخرى التي �كن ية، ودعم عمليات األ ة وتدريب الع�لة الوطنالبطال

 أن تتحقق بطرق غ� مبارشه.

وركزت األدبيات االقتصادية عىل دراسة تأث� االستث�ر األجنبي املبارش عىل عوامل اقتصادية منها النمو االقتصادي 
مل من حيث خلق فرص عمل جديدة، سوق الع -حيل الخاص االستث�ر امل -دفوعات ميزان امل -للبلد املضيف 

نقل وتوط� التكنولوجيا للبلد   -وزيادة معدل األجور، ورفع الكفاءة اإلنتاجية للع�ل. سعر الرصف للبلد املضيف  
 املضيف، وتأث� أنشطة هذه االستث�رات عىل البيئة وغ�ها.

ىل اقتصاد البلد املضيف يعتمد عىل التفاعل ر األجنبي املبارش عاال أن تأث� االستث� ورغم العوامل السابق ذكرها 
الدينامييك ملجموعة من العوامل االقتصادية والتنظيمية، والترشيعية، والسياسية باإلضافة إىل عوامل تعتمد عىل 
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يف، وطريقة الستث�ر يف البلد املضنوع االستث�ر األجنبي املبارش «زراعي، صناعي، أو خدمي»، واألسباب وراء ا
ستث�ر األجنبي «جديد، أو عن طريق االندماج أو االستحواذ»، وسياسات الدولة املضيفة اتجاه هذه دخول اال

 االستث�رات، وبيئتها االستث�رية.

عىل النمو  فعىل سبيل املثال، وجدت بعض الدراسات االقتصادية التطبيقية أن تأث� االستث�ر األجنبي املبارش
ىل جودة رأس املال البرشي الذي متتلكه الدولة، بين� وجدت بعض الدراسات لبلد املضيف يعتمد عاالقتصادي ل

أن هذا التأث� يعتمد أيضاً عىل درجة تطور و�و القطاع املايل واملرصيف يف البلد املضيف. أيضاً قد يكون لبعض 
ملبارش عىل االقتصاد ذلك االستث�ر األجنبي ايف دوراً يف تحديد أثر السياسات االقتصادية املطبقة يف البلد املض

البلد، فعىل سبيل املثال، وجدت بعض الدراسات أن الدول التي تنتهج سياسة االقتصاد املفتوح تنتفع من االستث�ر 
 األجنبي أكرث من تلك التي تتبع السياسات الح�ئية.

اقتصاد البلد املضيف، ليس  األجنبي املبارش عىل� حول آثار االستث�ر عىل الرغم من الجدل املحتدم ب� الباحث
بوسع الباحث أن يتجاهل الدور الذي لعبته هذه االستث�رات عىل دفع عجلة التنمية االقتصادية يف بعض الدول 

ية ورابطة النامية خصوصاً دول جنوب رشق آسيا ودول جنوب رشق أوروبا «االقتصاديات التي متر مبرحلة انتقال
 لة». الدول املستق

ؤال: كيف للبلد املضيف أن تعظم االستفادة من االستث�ر األجنبي املبارش يف مقابل تقليل أثاره ولكن يبقى الس
 السلبية عىل اقتصادها الوطني؟

وبناء عىل ذلك �كن القول بأنه توجد مجموعة من املالحظات يجب تدقيقها قبل تحديد االسرتاتيجية التي 
 نها:الستث�ر األجنبي ومتتعامل بها الدولة مع اس

املبالغة يف أهمية االستث�ر األجنبي عىل حساب االستث�ر املحيل يف دفع العجلة التنموية، يعترب من األخطاء  -
الشائعة من وجهة نظر الباحث، فمن زاوية يثبط الهمم املحلية يف شحن الرتاكم الرأس�يل (او حتى خلق طبقة  

الستث�ر األجنبي، ومن ناحية أخري مل يقم االستث�ر األجنبي االستث�ر انتظارا لية ناشئة) وتوجيهه نحو رأس�ل
بالدور التنموي الرئيس يف أي تجربة تنموية، خاصة يف ظل تالعب األهواء السياسية واملصالح الدولية يف توجيهه 

 حج� ومكانا وزمانا.

رتكز أساساً عىل املصلحة  جب أن تخضع لضوابط تل ايل املوطن األصيل، يتحويل األرباح واعادة رؤوس األموا -
الوطنية، وبغض النظر عن األثر السلبي املحتمل لهذه الضوابط عىل جذب االستث�ر، فيجب عدم اغفال األرضار  

تطوير  املرتتبة عيل فتح الباب عىل مرصاعيه لتحويل األموال ك� حدث بعد ثورة يناير وحتى اآلن، ويجب هنا
 هذا الشأن عىل وجه الخصوص ويف مجمل الشأن االقتصادي بصفة عامة.ألجهزة الرقابية يف وتقوية الدور وا

أهمية وجود تدفق حر للمعلومات االقتصادية(الشفافية)، فأكرث ما يكره املستثمرون هو أن يشعروا بالجهل  -
جة إن الثقة تأىت كنتي حقيقة أوضاعها املالية،تجاه حقيقة ما يحدث يف البلد التي يستثمرون فيها أموالهم و 

 للشفافية، ومعلومات إحصائية واضحة عن الديون الخارجية والنظم البنكية وانفتاح الحكومة
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التحدي األسايس أمام أي حكومة أن تستطيع خلق بيئة مالية مستقرة، ومفتاح االستقرار هو تحقيق نسبة  -
تساع رقعة االئت�ن، إن لتفادى الوقوع يف ا قليل وسياسة مالية تهدفتضخم منخفضة وما تعنيه من عجز مايل 

التضخم املنخفض يعنى نسبة فوائد منخفضة وعالقات صناعية جيدة وأسعار رصف مستقرة.  أن املستثمرين 
 األجانب يعتربون التضخم املنخفض أساس بناء اقتصاد السوق. 

ودية دوره بالنسبة �ا كذلك لتوضيح محداسبة لجذب االستث�ر واالنقاط السابقة ليست فقط لتوضيح البيئة املن  -
لالستث�ر املحيل، وتقلبه تبعا لألوضاع السياسية، واشرتاطات فاعليته ان وجد، وتحجيم آثاره حال التشغيل أو 

 التخارج.

ن ترسم بعناية يتبقى يف النهاية الحفاظ عيل األمن القومي مبفاهيمه الواسعة محددا رئيسياً ألدوار يجب أ  -
 تحول ايل أدوات تخابر وتخريب.ر األجنبي واال قد يلالستث�

 القروض الخارجیة:-3
 82.88مليار دوالر مقابل    96.6كشف البنك املركزي عن ارتفاع معدالت الدين الخارجي بنهاية ديسمرب املايض إىل  

، حسب بيانات % 16.5ن الخارجي بنسبة مليار، وبذلك فقد ارتفع الدي 13.7، بزيادة 2017مليار دوالر بنهاية 
 سنوات. 3املركزي، وهي األقل يف آخر البنك 

 و�كن تتبع القروض الخارجية ملرص وتطورها خالل فرتة الدراسة من خالل النقاط التالية:

 ):74هيكل القروض الخارجية وآجالها طبقاً لبيانات البنك املركزي( -أ

، مقارنة مبستوياته يف سبتمرب 2018عاماألخ� من ليار دوالر خالل الربع م 3.5ارتفع الدين الخارجي بحوايل  -
مليار دوالر، والقطاع الحكومي  1.55مليار دوالر، مدفوًعا بزيادة قروض البنوك نحو  93.1املايض حين� سجل 

 دوالر. مليون 267مليون دوالر، والقطاعات األخرى بنحو  800مليون دوالر، والبنك املركزي نحو  900نحو 

مليار دوالر  81.7مليار دوالر مقابل  86.3ضمن الديون طويلة األجل التي سجلت  يف معظمها جاءت الزيادة -
 مليار دوالر. 11.49مليار دوالر مقابل  10.34بنهاية سبتمرب املايض، يف ح� تراجعت القروض قص�ة األجل إىل 

مليار  6.14دوالر مقابل مليار  7.69ألخ� من العام لتسجل قفزت ديون القطاع املرصيف الخارجية خالل الربع ا -
%، ليصبح أكرث القطاعات اضافة لرصيد قروضها خالل الشهور األخ�ة من 25دوالر يف سبتمرب، بزيادة تقرتب من 

 العام.

 

 
 )  البنك املركزي املرصي: النرشة االقتصادية، اعداد مختلفة. 74
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مقابل  مليار دوالر 1.97جاءت معظم الزيادة يف ديون البنوك يف رصيد القروض قص�ة األجل التي ارتفعت إىل  -
مليار دوالر بنهاية   1.07رب، يف ح� تراجعت الودائع قص�ة األجل بالعملة األجنبية إىل  ر يف سبتممليون دوال  331.2

مليار  4.636مليار دوالر بنهاية سبتمرب، ك� تراجعت قروض البنوك طويلة األجل لتسجل  1.097ديسمرب مقابل 
 مليار دوالر يف سبتمرب. 4.719دوالر مقابل 

مليار دوالر يف سبتمرب، وقروض البنك   47.2مليار دوالر مقابل    48.070ل  حكومي لتسجارتفعت قروض القطاع ال  -
 مليار دوالر يف سبتمرب. 27.46مليار دوالر مقابل  28.26املركزي إىل 

بته من ، وارتفعت نس2017مليار عىل ديسمرب  1.4مليار دوالر بزيادة  86.3سجل الدين الخارجي طويل األجل  -
 %.86.6ابل % مق89.3 إج�يل الدين إىل

 مليار العام قبل املايض. 11.13مليار دوالر، من  10.34% لتصل إىل 7تراجعت املديونية قص�ة األجل بنحو  -

  2018مليار دوالر بنهاية ديسمرب    48.07% ليصل إىل  24.18ارتفع الدين الخارجي املستحق عىل الحكومة بنسبة    -
 مليار دوالر. 9.4زيادة ، ب2017ليار يف ديسمرب م 38.7مقابل 

مليار  34.1مليار دوالر يف شكل سندات و 13.97توزعت املديونية الخارجية املستحقة عىل الحكومة بواقع  -
 قروضا من جهات محلية ودولية.

ر بنهاية ديسمرب مليار دوال 28.27%لتصل إىل  3.16ارتفع الدين الخارجي املستحق عىل البنك املركزي املرصي  -
مليار  6.5مليار دوالر دينا خارجيا طويل األجل بواقع  25.15مليار يف العام قبل املايض، منها  27.4قابل م  2018

 مليار وحدات حقوق السحب الخاصة. 1.249مليار ودائع وعمالت و 17.4دوالر قروضا و

خالل ر أمرييك مليار دوال 14.7ن بقيمة أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي املرصي أن مرص تسدد ديو  -
 معظمها لصالح دول عربية "السعودية والكويت واإلمارات". 2019العام الجاري 

مليار دوالر يف النصف األول من العام الحايل  6.129مقسمة بواقع  2019املبالغ التي تسددها مرص خالل  -
مليار دوالر لصالح  8.5د نحو الرسمية فإنها سيتم سدامليار دوالر يف النصف الثا�، ووفقا للبيانات  8.608و

 .2019الكويت واإلمارات والسعودية من الديون املقرر أن يتم سدادها يف 

مليون دوالر يف النصف األول من العام،  892.4كان من املفرتض أن تسدد مرص وديعة وفوائد للسعودية بقيمة -
مليار دوالر يف النصف الثا� من  5.153يمة  سداد وديعة وفوائد بقولكن تم االتفاق عىل التأجيل، باإلضافة إىل

 العام الجاري.

مليون يف النصف الثا�  78.1مليار دوالر يف النصف األول من العام الجاري و 1.090ك� كان من املفرتض سداد -
 لصالح دولة اإلمارات.

 . 2019وحتي  2014الفرتة ) تطور الدين الداخيل والخارجي ملرص خال 12يوضح الشكل رقم(
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 البنك املركزي املرصي املصدر:

ويتضح من الشكل السابق املزيد من اعت�د الدولة عيل الحلول االسهل يف التمويل وهي االستدانة الداخلية 
قاق والخارجية التي تطورتا مبعدالت غ� مسبوقة، بل ومن املتوقع ان تستمرا يف التزايد، فقط لاللتزام مبواعيد استح

 مية.غراض التنخدمة الدين، وليس أل 

 اآلثار السلبية للقروض األجنبية عىل االقتصاد املرصي: -ب 

تختلف النظرة االقتصادية من االعت�د عىل القروض الخارجية لتمويل عملية التنمية، فحددها  -
لخطر، البعض بنسب قصوى من الناتج املحيل اإلج�يل، يصبح االقتصاد بعد تجاوزها يف دائرة ا

االستدانة، وتعميقها للتبعية ال سي� يف ظل هشاشة اقتصادية للدولة  ورأى آخرون خطورة
 املقرتضة.

ال تقرتب الحالة املرصية من هذا الجدل، فاالستدانة متت تحت شعار متويل التنمية، ولكنها  -
الجدوى  انفقت عىل مرشوعات ال تفيد العملية التنموية، وأغلبها ألهداف سياسية غابت عنها

 ادية.لصالح جهات سي االقتصادية، أو

مليار دوالر، وما يقرتب من  18تدفقت عىل مرص يف الست سنوات األخ�ة ودائع أجنبية بقيمة  -
مليار دوالر قروض أجنبية، وهو ما كان كفيالً بإحداث نهضة تنموية حقيقية، ولكن لألسف  50

 انفقت القروض ومل يتبَق إال السداد.

2.13 2.44 2.7
3.47

3.88 4.11

41.3
47.8

67.3

82.2

96.6
106.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100

120

یه
جن

ن 
یز

رل
لت

با

الر
دو

ار 
لی

مل
با

تطور الدین الداخلي والخارجي) 12(شکل 

الدین الداخلي الدین الخارجي



 

 
69 

أت إىل نادي باريس، وساهمت املشاركة كنها تعرثت ولجداد من قبل، ولف عن السمرص مل تتوق -
يف حرب الخليج يف خروج مرص من الورطة أنداك، وهو أمر مختلف كلية عن الوضع الحايل، ورغم 
ذلك فيبقي عنوان الرضوخ والتنازالت واملزيد من االنبطاح السيايس والسيادي هو املخرج املتوقع 

 شق اإلنتاجي منها عىل وجه الخصوص.التنموية، وال ل غياب العمليةاصة يف ظمن األزمة، خ

أعتقد ان مرص بحاجة ملحة إلبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد، وتجديد مواعيد سداد الودائع  -
آلجال أطول كث�اً م� هي عليه اآلن، والعمل عىل تأجيل سداد أكرب قدر ممكن من القروض، 

ال سداد القروض الجديدة عىل ان تكون آجمحل القد�ة،  وض جديدةوالعمل عىل إحالل قر 
 طويلة. وكل ما سبق يعترب مسكنات ملرض عضال، لن يربأ اال بتدوير عجلة اإلنتاج.
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 الفصل الخامس

 2013تطور الفقر والتضخم يف مصر منذ عام 

املكان   ة والشائعة يفعيشة املُتوقعّ تويات امليعرف الفقر بأنه الحالة االجت�عيّة حيث ال يتوفر لألفراد فيها أد� مس
 الذي يعيشون فيه للبقاء عىل قيد الحياة.

ويعرف خط الفقر يكونه القياس املعيارّي لدخل األرسة املناسب، والذي تُحدده كل دولة ويتم مراجعته بشكل 
من ستحق املساعدة يّاً، وتمستمر، بحيث يتم تصنيف األرس التي تكون أقل من هذا املعيار عىل أنها فق�ة رسم

 والرعاية. 

 وقد طور االقتصادي آمارتيا س�، مفهوم الفقر طبقاً ملنظور القدرات الذي وضعه، وفيه يعرف الفقر عىل 

أنه عدم القدرة عىل التمتع بحقوق أساسية وحريات جوهرية. وأضاف ان التنمية ال تتحقق اال من خالل زيادة 
ملتزايدة يف أن يتمتعوا بحياة لهم فيها قدرات الناس ا  ل أيضا من خاللفحسب، ب  الدخل ومتلك الحصص يف األصول

من املسوغات ما يجعلهم يرون أنها ذات معنى. ك� يرى س� أن الحرمان من القدرة �ثل مقياسا للفقر أكرث 
 اكت�الً 

 ءات الكلية.ا االحصامن مقياس الدخل، إذ يغطي جوانب معينة من ظاهرة الفقر قد ال تحيط بها أو تلحظه

دعا س� إىل صياغة نظرة أكرث شموالً للفقر وعدم املساواة والتنمية ُبغية إعداد سياسات مالمئة تسهم إسهاما   لكلذ 
 ).75حقيقيا يف تحقيق أقىص درجة من حرية الفرد واختياره (

� مختلف نواحيه، مقدي يف ويتمم الفقر املتعدد االبعاد مقاييس التنمية النقدية حيث يقيس الحرمان غ� الن
ق لحال الفقراء. وعىل سبيل املثال، اختار الدليل العاملي للفقر املتعدد االبعاد، الذي وضعته مبادرة يرسم صورة أد

أكسفورد للفقر والتنمية البرشية وبرنامج االمم املتحدة اال�ايئ، ثالثة أبعاد لقياس الفقر هي: التعليم والصحة 
املؤرشات العاملية املتعلقة بالفقر املتعدد االبعاد   رشات. ومتثل هذهلقياسها عرشة مؤ استخدم ومستوى املعيشة، و 

 ).76أداة قوية لقياس الحرمان العاملي املدقع (

اذاً فقد تطور مفهوم الفقر فبعد أن كان املرء يعترب فق�اً إذا كان دخله ال يستطيع أن يؤمن له اإلنفاق الكايف 
م يُنعت بالفق� إذا كان غ� قادر عىل تأم� مجموعة صبح اإلنسان اليو جاته الغذائية، أ من حا لتأم� الحد األد�

 

 
75)  Sen, A. (1985). Commodities and Capabilities. Amsterdam                                                                                                                                                                                                      

New York: Elsevier Science Pub  ( . 

 .4،5، صص2017الجت�عية لغريب آسيا، ) االمم املتحدة: التقرير العريب حول الفقر متعدد االبعاد: اللجنة االقتصادية وا 76
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من الحاجات من بينها الغذاء الصحي والسكن وامللبس واالستشفاء والرصف الصحي واملياه النقية، وتوف� 
 بات االجت�عية. الواج املستلزمات التعليمية ألفراد األرسة، وتسديد فوات� املاء والكهرباء، وتلبية

بالطبع ال تستخدم مرص هذا املؤرش املركب، بل تعتمد عىل مؤرش دخل الفرد فقط كمقياس رئيس للفقر، وهو ما 
 ستعتمد عليه الفقرات التالية والتي تحاول ان تصف حالة الفقر يف مرص.

 وحتی االن:   2013أوًال: الفقر يف مصر بعد عام 
ل والذي كان من املفرتض نرشه يف فرباير  تائج بحث اإلنفاق والدخالعامة واإلحصاء بنرش نرغم التزام جهاز التعبئة  

 .2019تطبيقاً لالتفاق مع البنك الدويل، إال أن الجهاز أجل النرش حتى أغسطس  2019

هات ذكرت بعض التقارير أن التأجيل كان الرتفاع معدل الفقر بشكل كب� يف مرص، وتصادم ذلك مع رغبة بعض الج
لربنامج صندوق النقد الدويل، والتي أجربت الجهاز عىل تأجيل اإلعالن بت ان تظهر نتائج أفضل  السيادية، والتي رغ

 . 2019رغم عقده مؤمتر صحفي لإلعالن عن النتاج يف فرباير 

التأكيد انه   ولذلك ستحاول النقاط التالية استقراء وتحليل اهم ما جاء يف بحث الدخل واالنفاق املعلن مؤخراً، مع
، وذلك من خالل 2019 مل تأخذ يف اعتبارها املستجدات التي حدثت يف عام وبالتايل 2018و2017رقام يعرب عن ا

 النقاط التالية:

 : 2019أهم بيانات نرشة 

)ايل تطور نسبة الفقر والفقر املدقع و"السكان تحت خط الفقر" عىل مستوى إج�يل 14و13تش� بيانات الشكل�(
 ):77يتضح ييل: (، ومنه� 2019حتى 1999/2000ورية ىف الفرتة من الجمه

  

 

 
، والنرشات الصحفية عن 2015يب أهم مؤرشات بحث الدخل واالنفاق واالستهالك لعام ) الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء: كت 77

 .2019كتيب 
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 )13الشكل رقم (

 

 )14الشكل رقم(
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ثم   2010/2011% عام 25.2و 2008/2009% عام 21.6و 1999/2000% عام 16.7زادت نسبة الفقراء إىل  •
 .2019% عام  32.5، ثم بلغت 2015% عام27.8

  2008/2009حتى    1999/2000من    وشهدت الفرتة  2015- 1999/2000تطورت نسبة الفقر املدقع خالل  -ب •
، واستمرت ىف االنخفاض عام  2010/2011زيادة ىف نسبة الفقر املدقع، وانخفضت هذه النسبة ىف عام 

 .2019% عام  6.2% من السكان، ثم أصبحت 5.3لتصل إىل  2015، ولكن عاودت االرتفاع ىف 2013/ 2012

دوالر تقريبا)،  533ا (جنيها سنوي 8827حوايل  2017/2018السنة املالية  بلغ معدل خط الفقر للفرد ىف-ج •
جنيها شهريا،  491جنيها سنويا، أو  5890جنيها شهريا، في� بلغ خط الفقر املدقع يف نفس الفرتة  736أو 

 جنيها شهريا للفرد.  482، هو 2015وكان خط الفقر، حسب آخر بحث للدخل واإلنفاق عام 

ألف جنيه  44.2دوالرا) مقارنة بـ  3550حو ألف جنيه سنويا (ن 58.9 ة ارتفاعاً، ليصل إىلرس سجل دخل األ -د •
جنيه للدوالر)، مبا يعني انخفاض حاد يف دخل الرسة 7.5دوالر تقريبا بسعر رصف  5850(نحو  2015يف عام 

 ج تقريباً.2320مقوما بالدوالر، حيث بلغ هذا االنخفاض 

   ) ايل ما ييل:7ول رقم (ك� تش� بيانات الجد -ه  •

،  2018- 2017% من إج�يل سكانه، يف عام 24.6% إىل 7.7نسبة الفقر يف حرض الجمهورية ارتفعت بنحو  •
،  2015% يف 35.9% مقابل نحو 38.4، ك� ارتفعت نسبة الفقر يف الريف إىل نحو 2015% يف 16.9مقابل 

 %. 2.44بزيادة حوايل 

 ملستوى القومي باستثناء محافظة الفيوم.فظات الوجه القبيل عن انسبة الفقراء تزايدت يف جميع محا •
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 )7جدول رقم (

 

% من إج�يل الفقراء يف ريف الوجه القبيل 40.3ترتكز النسبة األكرب للفقراء يف الوجه القبيل، حيث يسكن  -
 يل، % من إج�يل الفقراء يف حرض الوجه القب10بين� يعيش 

%  15.6% عىل حرض الوجه البحري و5.3لوجه البحري و% عىل ريف ا26.5ية ب�  وتتوزع نسبة الفقراء املتبق -
  املحافظات الحرضية. عىل

رغم أن النسبة الكب�ة للفقراء تسكن يف ريف الوجه القبيل، إال أن بيانات الدخل واإلنفاق تش� إىل أن  -
 %. 4.8بنسبة تراجع  2015لدخل واإلنفاق مؤرشات الفقر انخفضت بها مقارنة ببحث ا

% من سكانها، تليها محافظة سوهاج 66.7املحافظات املرصية بنسبة ط يف صدارة أفقر تأيت محافظة أسيو  -
% ومطروح 52.6%، ثم الوادي الجديد بنسبة  54.7%، ثم املنيا بنسبة  55.3%، ثم األقرص بنسبة  59.6بنسبة  
 % من سكانها.50.1بنسبة 

%، ك� تش� 34 تبلغ النسبة يف الجيزة  %، في�31.1فقراء بنسبة  السكان يف محافظة القاهرة من ال  حوايل ثلث -
% من إج�يل القرى يف 88% من قرى محافظة سوهاج ضمن أفقر ألف قرية، بين� متثل 87 البيانات إىل أن

 أسيوط ضمن أفقر ألف قرية.

، 2018- 2017فاق حسب ما توضحه بيانات الدخل واإلنتتناقص مؤرشات الفقر كل� ارتفع مستوى التعليم، ب -
قها، في� ترتفع هذه النسبة ب� الحاصل� قل نسبة يف الفقر ب� الحاصل� عىل شهادة جامعية وما فو فكانت أ 

 عىل اإلعدادية وما دونها.
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 .2015% يف بحث الدخل واإلنفاق 40.1% من األمي� فقراء، بين� كانت هذه النسبة 39.2 - -

ة خالل األربع سنوات املاضية، وعىل راسها عدالت الفقر بقفزات ضخماهمت العديد من العوامل لزيادة مس  - -
 التضخم، والتي �كن استعراضها يف النقاط التالية.زيادة معدالت 

 ثانیًا: التضخم وأهم العوامل املغذیة له:  
للعملة املحلية.   يؤدي إىل انخفاض القيمة الرشائيةيُعرَّف التضخم بأنه ارتفاٌع عام ومستمر يف مستوى األسعار، م�  

 أن تنخفض بعضها. يعني أنه ليس رضوريًا أن ترتفع كل األسعار بل من املمكنوذلك 

وينتج «التضخم» يف األساس من حدوث فجوة يف السوق ب� األسعار وتكاليف عنارص اإلنتاج، ويتم حساب معدل 
 التضخم بشكل شهري وسنوي.

االستهالكية يف نهاية الشهر بالشهر  التغ� يف أسعار السلع لتضخم الشهري» من خالل قياس نسبةويتم حساب «ا
تم قياس معدل «التضخم السنوي» من خالل مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس  السابق له، بين� ي

الخدمات باستخدام أسعار الشهر من العام املايض، ويتم استخدام رقم قيايس موحد ملتوسط أسعار السلع و 
 � أو أسعار املنتج�.املستهلك

  1000ويقوم الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بقياس معدل التضخم بحساب نسبة التغ� عىل أسعار 
سلعة وخدمة استهالكية شاملة: «الخرضاوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، واألس�ك، والطيور، والبيض، والسكر، 

مناطق  8ألف مصدر بالجمهورية، موزعة عىل  15من كل شهر من  28إىل  1لزيت، وغ�ها»، خالل الفرتة من وا
 مهورية.جغرافية بالج

ويستبعد البنك املركزي املرصي، يف قياسه للتضخم السلع املسعرة إداريًا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من  
ي يصدره ىل اإلحصاء الرئييس الذن البنك املركزي مبنيا باألساس عحساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر ع 

 جهاز اإلحصاء.

ويشتق املركزي معدل التضخم األسايس من الرقم القيايس العام ألسعار املستهلك�، مستبعدا منه أسعار السلع 
 الخرضوات والفاكهة.املحددة إداريا، باإلضافة إىل أسعار املواد الغذائية األكرث تقلبًا وهي 

رقم  كمؤرش توضيحي وتكمييل وال یمكن اشتقاقه بدون ال ي معدل التضخم األسايس،ويعد البنك املركزي املرص 
قيايس العام ألسعار املستهلك� املعد من قبل الجھاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ لذلك ال یعترب معدل 

الغرض الرئييس إلعداد التضخم وفًقا للرقم القيايس العام ألسعار املستهلك�، فالتضخم األسايس بدیال عن معدل 
 ار.ؤرش التضخم األسايس ھو إجراء تحليل دقيق لألسباب املؤدية إىل الزيادة يف األسعم

) إىل تطور معدالت التضخم السنوية والشهرية يف مرص خالل الفرتة من عام 17و16و 15تش� االشكال التالية (
 وحتى مايو املايض، ويتضح منها ما ييل: 2012
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 12/2017 -12/2016ي يف مرص خالل الفرتة خم الشهر تطور معدل التض) 15الشكل رقم(

 

 املصدر: وزارة املالية املرصية.
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 )16شكل رقم (

 

 املصدر: وزارة املالية املرصية.

وحتى شهر مايو  6/2018فرتة من شهر ) تطور معدل التضخم العام والتضخم األسايس خالل ال17شكل رقم (
2019 

 

 املرصي ك املركزيع الرسمي للبناملصدر: املوق

% يف شهر  34.2كنتيجة لتعويم الجنيه وما تاله من إجراءات اقتصادية، ارتفع معدل التضخم ليسجل ذروته  -
 .2016/ 12% يف شهر 24.3، مقارنة بحوايل 7/2017

 . 7/2018% يف شهر 13ك ليصل إىل توايل انخفاض معدل التضخم بعد ذل -
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 . 5/2019% تقريبا يف 14.1، ثم تراجع حتى بلغ 2018/ 10% يف 17.5حتى بلغ عاود التضخم االرتفاع  -

ما يجب اإلشارة إليه أن معدل التضخم السنوي هو النسبة ب� أسعار السنة الحالية والسابقة، وذلك يعني أنه  -
ثم أصبح السعر %، 50يف العام الحايل فمعدل التضخم  150ثم تزايد ليبلغ  100لو يف السنة املاضية كان السعر 

ملقارنات الرقمية ، فذلك يعني أن معدل التضخم تناقص، وهذه هي املشكلة التي نعنيها با140القادم  يف العام
 لهذا املعدل.

% يف شهر 17.55ىل ، ثم تناقص إ2017% يف شهر يوليو 34.2فعيل سبيل املثال بلغ معدل التضخم ذروته  -
تراجع األسعار إىل مستواها قبل بداية برنامج  بق، وال يعني بحال مثال، فذلك مقارنة فقط بالعام السا10/2017

 الصندوق.

وحتى اآلن يجب جمع الفروق التضخمية ب� تلك  2012إذا لحساب معدل التضخم يف مرص خالل األعوام من  -
 % خالل السنوات الست األخ�ة.150ت الضخم يف مرص يتجاوز السنوات، والتي توضح أن مجموع معدال 

 لتضخم خالل الفرتة املاضية ومنها: عوامل لزيادة معدالت اتضافرت الكث� من ال -

 طبع النقود:  

يعد االستقرار النقدي من اهم أهداف االستقرار االقتصادي، يف سبيل تحقيق ذلك تحاول السلطات النقدية،  
 نقود. الطلب الفعيل وكمية ال التحكم يف كمية النقود املتداولة وتثبيتها عند مستويات تحقق التوازن ب�

بالقدر الذي يتناسب مع معدل �و الناتج  ك� تستهدف السياسات النقدية التأث� عىل عرض النقد والتحكم فيه
 املحيل اإلج�يل الحقيقي.

 و�كن استعراض التمويل التضخمي يف مرص خالل فرتة الدراسة من خالل النقاط التالية:

 مفهوم عرض النقود: 

الكيل لوسائل د يف املجتمع االقتصادي او هو الرصيد املطلقة املتداولة من النقو  لنقود بانه الكميةعرض ايعرف 
 الدفع املحلية املتوفرة يف املجتمع.

وبهذا ينرصف مفهوم العرض النقدي إىل رصيد األشياء التي تستخدم كوسيط يف التبادل، ويف إطار هذا املفهوم 
إىل جانب النقد املتداول -عليه كل من هذه املفاهيمالنقدي بحسب ما تحتوي  العام تتعدد مفاهيم العرض

من أنواع األشياء التي تتمتع بدرجة عالية جداً من السيولة أي تلك التي �كن تحويلها فوراً إىل -والعملة املعاون
 نقود دون تقلب يف قيمتها أو بتقلب يحدث يف أضيق الحدود. 
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 ):78النقدي ( ب� ثالثة مفاهيم للعرضويف ضوء ذلك يتم التمييز 

 M1املفهوم الضيق: ويرمز له عادة بالرمز 

ىل رصيد النقد املتداول، والعملة املساعدة، باإلضافة إىل الودائع الجارية الخاصة، ويضاف إيل ذلك في� ويقترص ع  
 يتعلق باالقتصاد املرصي، صايف مبيعات شهادات االستث�ر ذات الفئة(ج).        

 M2له بالرمز  املفهوم الواسع: ويرمز

ه النقود، وهي عبارة عن الودائع اآلجلة، والودائع االدخارية ويشمل باإلضافة إىل مكونات املفهوم الضيق عىل أشبا
قص�ة األجل بالبنوك التجارية باإلضافة إىل ودائع صندوق توف� الربيد، ويضاف إىل ذلك في� يتعلق باالقتصاد 

 ر ذات القيمة املتزايدة وذات العائد الجاري، املجموعتان (أ، ب).مبيعات شهادات االستث� املرصي صايف

 M3مفهوم السيولة املحلية: ويرمز له بالرمز 

ويشتمل باإلضافة إىل مكونات املفهوم الواسع عىل األصول األخرى عالية السيولة مثل الودائع االدخارية غ� 
 )79كومية (العائلية والسندات واألذون الح

 التضخمي) دي (التمويل اإلصدار النق

إلجراءات التي تتبعها الدول يف العرص الحايل لتغطية الفجوة ب� يعترب التمويل التضخمي من أهم السياسات وا
اإليرادات والنفقات. حيث يكون اللجوء إىل التمويل التضخمي نتيجة لعجز مصادر التمويل العادية (املدخرات  

 رية لتغطية الفجوة ب� اإلنفاق الحكومي وااليرادات العامة.ء اإلجبارية أو االختياوالفوائض) سوا

رة أخرى فإنه يف حاالت زيادة حجم االستث�رات املطلوبة عن حجم املدخرات اإلجبارية واالختيارية فإن بعبا
 .الدولة تلجأ إىل متويل موازنتها عن طريق التمويل التضخمي أي زيادة اإلصدار النقدي

 ي بالسياسة املالية:عالقة التمويل التضخم

سة املالية، حيث تعمد الدول إىل إحداث عجز يف موازنتها بهدف يعترب التمويل التضخمي أحد أهم أدوات السيا
إحداث آثار توسعية وبالذات يف أوقات الركود واالنك�ش، ويف حال عدم توفر مصادر متويلية عىل شكل رضائب 

 

 
 ) ملزيد من التفاصيل: 78

 .42-41، (م.س)، ص1اب اإلدارة املالية يف اإلسالم، جنجاة الله صديق: املصارف املركزية يف إطار العمل اإلسالمي، بحث من كت -

 1985، السنة الرابعة، 4نظام اإلسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي، مجعمر شربا: النقود واملصارف يف ال -

 .138ص  1980، 1ط تضخم يف مرص، الهيئة العامة للكتابة،) رمزي زيك: مشكلة ال 79
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فة الحكومة مسبقا ملا يرتتب عىل هذه السياسة من آثار سلبية عىل ومة، وعىل الرغم من معر أو فوائض لدي الحك
النشاط االقتصادي وبالذات مستوى األسعار والقوة الرشائية للنقود إال أن الدولة تلجأ إليها أمالً يف تحقيق معدالت 

 من النمو والرفاهية والخروج من حالة الركود واالنك�ش.

طاق خمي لتمويل االستث�رات عىل نلتحذير من اللجوء إىل التمويل التضادي� عىل الدي االقتص ويوجد إج�ع
واسع، وأال تستخدم إال يف حاالت الرضورة وبحدود ومعاي� ونظم معينة وإال أدي ذلك ايل مشاكل املستوي 

 ).80االقتصادي (

 عالقة التمويل التضخمي بالسياسة النقدية:

يجب ان يتناسب إصدار النقدية وأجهزة التمويل يف املجتمع، لذا  لجهةعكاساً للصلة ب� ا�ثل عرض النقود ان
النقود مع الناتج الحقيقي، وبالتايل ال تلجأ السلطة ايل الطباعة إال ألسباب اقتصادية، حتى ال يؤدي زيادة عرض 

د، م� يؤدي ض القوة الرشائية للنقو النقود عن عرض السلع والخدمات الحقيقية يف املجتمع إىل أرضار، مثل انخفا
 ).81إىل تحقيق مكاسب للبعض عىل حساب البعض اآلخر (

لذا فإن عرض النقود (املؤثر األسايس يف السياسة النقدية) يجب أن يتم التحكم به فقط من قبل البنك املركزي 
قرار مستوى ستقرار قيمة النقد واستباعتباره املرشف عىل إدارة النقد وتنظيم األسواق املالية بالدولة حتى يضمن ا

 ).82وتخصيصها بصورة جيدة (األسعار أو يساهم يف توزيع املوارد 

وباعتبار أن السياسة النقدية تلعب دوراً هاما يف عمليات التمويل داخل املجتمع حيث تستخدم يف التحكم يف  
راءات املستخدمة  خمي يعترب من أكرث اإلجالتيار النقدي من حيث كميته ورسعة دورانه واتجاهه، فإن التمويل التض

 ية.يف التأث� عىل السياسة النقد

 : 2013التمويل التضخمي يف مرص منذ عام 

) حجم الزيادات التي أضيفت ايل نقود املتداولة خارج الجهاز املرصيف (النقود 8وتوضح بيانات الجدول رقم (
 2018/ 2017-2013/2014املطبوعة) خالل الفرتة 

 باملليار جنيه 2018/ 2017-2013/2014دي يف مرص خالل الفرتة ر اإلصدار النق) تطو 8( جدول رقم

 رصيد النقد املصدر بنهاية يوليو من كل عام معدل الزيادة الزيادة يف النقد املصدر السنة

 

 
 .78ية يف اإلسالم، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مرص، ص) عبد الرحمن يرسي: التنمية االقتصاد 80

�، جامعة فرحات است� املالية والنقدية يف تحقيق التنمية االقتصادية، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيس) رضوان سليم: دور السي 81

 .89، ص 2008، 8سطيف، الجزائر، ع

 .100) نفس املرجع السابق، ص82
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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 اإلج�يل

 املصدر: من عمل الباحث استنادا ايل التقرير السنوي للبنك املركزي، اعداد مختلفة.

 وتش� بيانات الجدول السابق ايل ما ييل:

مليار   289.9ايل    ، ليصل2014/ 2013% يف عام  9.7مليار جنيه مبعدل  29.8ارتفع النقد املصدر مبقدار   -
% ليبلغ اج�يل النقد 8.6مليار جنيه مبعدل  25)، بين� زاد مبقدار 83(2014يونيو يف نهاية جنيه 

 )84(  2015مليار جنيه بنهاية  314.9املصدر حوايل 

مليار  346.8% ليبلغ اج�يل النقد املصدر 17.3مليار جنيه مبعدل  54.4زاد النقد املصدر مبقدار  -
مليار جنيه، ومبعدل زيادة بلغ  83.7قد املصدر مبقدار فع الن)، ك� ارت85(  2016وليو جنيه بنهاية ي

 ) 86( 2017مليار جنيه بنهاية يوليو  469.3%، ليبلغ اج�يل النقد املصدر 22.7

مليار جنيه بنهاية يوليو  486.7% ليبلغ 7.4مليار جنيه مبعدل  33.6ارتفع النقد املصدر مبقدار  -
2018 )87.( 

مليار جنيه، وإذا ما نسبت ايل  222.4الل الفرتة املشار اليها زي خبعه البنك املركوع ما طبلغ مجم -
مليار جنيه والتي هي اج�يل رصيد النقود املطبوعة واملتداولة خارج الجهاز املرصيف قبل عام 264.2
سنوات  % ايل كمية النقود املطبوعة خالل ست  84.2لتوصلنا ان السلطة اضافت حوايل    2014/ 2013

% فقط، نجد ان النسبة اوشكت ان 10) 2019/ 2018تقديريا للعام الحايل ( رق� فقط، وإذا اضفنا 
 % يف خالل سبع سنوات.100تبلغ 

شكل االفراط يف طباعة النقود أحد املحفزات الرئيسة للتضخم خالل الفرتة املاضية، وهو ما يدفع  -
هبت تلك األموال، ين ذة ملرص بذلك، وثانياً انحو التساؤل، أوال حول كيفية س�ح السلطة النقدي

 وثالثا ملاذا مل متول زيادة يف األجور او يف بعض املرشوعات املوجهة لالقتصاد التضامني بنفس الطريقة. 

 

 
 .16، ص2013/2014كزي املرصي: التقرير السنوي ) البنك املر  83

 .14، ص 2014/2015) البنك املركزي املرصي: التقرير السنوي  84

 .15، ص 2015/2016) البنك املركزي املرصي: التقرير السنوي  85

 14، ص 2016/2017ك املركزي املرصي: التقرير السنوي ) البن 86

 .15، ص 2017/2018 لتقرير السنوي) البنك املركزي املرصي: ا 87
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مبقارنة معدل الزيادة السنوية يف اإلصدار النقدي وب� معدل النمو يف الناتج املحيل اإلج�يل، سنجد  -
مع استبعاد رسعة دوران  –رتة الدراسة تقريبا لة فثة أضعاف معدل النمو طيتزايد طبع النقود بثال 

ويعرب عدم التناسب -النقود والتي تعرب عن عدد مرات تداول الوحدة النقدية من يد ليد خالل العام
ذلك عن عظم مساهمة التمويل التضخمي يف شحذ التضخم، مع التأكيد عىل ان نسبة طبع النقود 

 االخذ يف الحسبان رسعة دوران الوحدة النقدية.  ، معمعدل �و الناتج املحيليجب ان تقل عن 

اختلف االقتصاديون حول األكرث تأث�ا يف زيادة معدل التضخم، هل الزيادة يف اإلصدار النقدي ام  -
الزيادة يف مديونية الحكومة للمركزي، وخلص النقاش ايل غلبة تأث� اإلصدار النقدي، بفعل رسعة 

 قل تساويه� يف األثر عليه. األ اإلصدار الجديد، أو عىل تداول

يف الحالة املرصية اقرتن االفراط يف اإلصدار النقدي مع الزيادات غ� املسبوقة بالديون املحلية  -
والخارجية، م� أنتج معدالت غ� مسبوقة من التضخم، ومعالجة الوضع الحايل يحتاج لسنوات 

ره النسبة لسنة أساس مرتفعة  مصد تعلن عنه السلطة سيكون طوال، واي تراجع ملعدل التضخم
 التضخم، وليس لرتاجع حقيقي ينتج عن العوامل املسببة به ال سي� منها طبع النقود.

أخ�اً مل تنكر السلطة النقدية هذا االفراط، ومل تربره، ولكن فقط اشارت توجيهه لتمويل عجز املوازنة  -
  2018العت�د عيل طبع النقود يف مايو  عن ابنك املركزي عن التوقف  العامة للدولة، وأعلن محافظ ال

 ) وال توجد بيانات حديثة للعام الحايل للتأكد من صحة هذا التوجه.88(

 رفع الدعم عن املحروقات والكهرباء: 

جاء تطبيق برنامج الصندوق ليزيد من معدل التضخم، وذلك من خالل إعادة الهيكلة السعرية ألسعار   -
أثر بالتبعية عىل أسعار املنتجات النهائية السي� التي تدخل املحروقات يف ما حروقات والكهرباء، وهو امل

 مستلزمات انتاجها، أو عرب زيادة تكلفة النقل ملستلزمات اإلنتاج أو املنتج النهايئ. 

ل األخ� لدعم ، هو أول املرشوع الذي يحمل الخفض قب2019/2020مرشوع املوازنة العامة ملرص للعام  -
 .2014بجانب أنها تأيت بعد إقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة منذ عام ت، املحروقا

 فرض رضيبة القيمة املضافة:

مشعالً لفتيل التضخم، وطبقاً لتوقعات  2016جاء كذلك القرار بفرض رضيبة القيمة املضافة يف نهاية أغسطس  -
 ).89% ( 2.6%و 2.3عند بدء التطبيق بنسبة ترتاوح ب�  حدةتفع معدل التضخم مرة واوزير املالية آنذاك، فس� 

 

 
 طبع فلوس وبطلنا".. االقتصاد بعد عام ونصف العام من التعويم؟"كنا بن)  88

 االقتصاد املرصي رضيبة القيمة املضافة تزيد معاناة)  89

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/5/8/1341786/-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/5/8/1341786/-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/5/8/1341786/-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-
https://alarab.co.uk/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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تش� املراجعة الرسيعة لإليرادات الرضيبية يف املوازنة العامة إىل أن أثر تطبيق رضيبة القيمة املضافة كان ضخ�،   -
  2016/ 2015املايل جنيه يف العام مليار  352) فقد زادت اإليرادات الرضيبية من 3فطبقاً لبيانات الجدول رقم (

 % تقريباً).243، (2019/2020مليار جنيه يف مرشوع موازنة  856إىل 

 زيادة الج�رك ثالث مرات متوالية: 

لسنة   419ساهمت زيادة الج�رك ألكرث من مرة يف رفع معدالت التضخم، حيث صدر القرار الجمهوري رقم  -
لبان األطفال، واألجهزة الكهربائية، ع الغذائية، وأ املئات من السلكية عىل ، بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمر 2018

)، وذلك للمرة الثالثة عىل التوايل، حيث عدلت الرسوم 90% يف املتوسط (40واآلالت واملعدات، بنسب تصل إىل 
  ثم عدلت ، 2013الجمركية عىل مجموعة كب�ة من الواردات يف ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها مرص يف 

 مرص التعريفة الجمركية كل خمس سنوات. ، حيث تغ�2016 مجددا يف يناير

بعد تلك الزيادات املتتابعة �كن القول إن الج�رك أصبحت أداة للجباية أكرث منها وظيفة أخرى، خاصة يف ظل   -
الداخلة رادات الجمركية  عت اإلياالعت�د املتزايد عىل الواردات سواء للسلع األساسية أو للسلع التنموية، لذلك ارتف

وتقدر يف موازنة   2016/2017مليار عام    34.3إىل    2013/2014مليار جنيه عام    17.7وازنة العامة للدولة من  إىل امل
 . 2019/2020مليار جنيه حصيلة مستهدفة يف موازنة  51.7مليار جنيه، لتبلغ 45.3العام الحايل بنحو 

، ك� 2018مليار جنيه بنهاية عام  60زت رصية والتي تجاو يد الواردات امليها تزاتعكس تلك الزيادات املشار إل -
تعكس التوجه الجبايئ للدولة، وبالطبع تحمل املستهلك النهايئ تلك الزيادات، وهو ما ساهم يف شحذ معدل 

 التضخم.

 رفع أسعار املواصالت العامة:

تذاكر هيئة النقل   حيث زادت أسعار  ملعدالت التضخم،رتفاع  ساهم رفع أسعار املواصالت العامة يف املزيد من اال  -
جنيهات لتذكرة  4جنيهات، وتحدد سعر  3كيلو مرتا فأقل،  30العام بالقاهرة، لألتوبيسات التي تس� مسافة 

كيلو مرتا   41جنيهات لألتوبيسات التي تس� من  5كيلو مرتا، و 40كيلو مرتا وحتى  31األتوبيسات التي تس� 
 جنيهات. 7يس «دورين» املكيف واملزود بخاصية «واي فاي» إىل عر تذكرة األتوبلو مرتا، ووصل سكي 60ى وحت

 ، 2018% يف مايو 250ك� رفعت أسعار تذاكر قطارات األنفاق (املرتو)، بنسبة  -

وزارة أعلنت  % يف فرباير من نفس العام، ويف يونيو املايض100وكان ذلك للمرة الثانية بعد رفع السعر بنسبة 
 جنيهات. 10تذاكر الخط الثالث ملرتو األنفاق إىل ما يصل إىل  رصية، رفع أسعارالنقل امل
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شهدت قطارات السكة الحديد ب� "أسوان والقاهرة"، ارتفاعا يف أسعار التذاكر عىل املسافرين،  -
ت القطارا، وكان من املقرر زيادة أسعار تذاكر 2016%، بدأت من أول أبريل 100بنسبة تصل 
%، ولكن بعد حادثة محطة مرص الشه�ة أعلنت 150و 20ح ب� دية، بنسب ترتاو املكيفة والعا

 الوزارة تأجيل الزيادة حتى تحسن مستويات الخدمة.

وال شك ان رفع أسعار املواصالت العامة الحكومية أدى إىل ارتفاع أسعار املواصالت الخاصة  -
سوم عبور الطرق ها، ك� ساهمت راملحروقات وغ�   ع أسعاربأنواعها املختلفة، تحت دعاوي ارتفا 

والكباري الجديدة يف انفالت تلك األسعار، باإلضافة إىل رسوم عبور الطرق واالنفاق التي يسيطر 
عليها الجيش، والتي تخضع لتقدير الضباط، لنوعية املنقول، م� يفتح باباً واسعاً الستغالل 

 تضخم.تفاع يف معدل النهايئ يف شكل ار تهلك الاملواطن�، وهو ما يتحمله املس

بالطبع كل تلك القرارات والقوان� أدت إىل تأجيج معدالت التضخم، ومل يقابلها زيادة تذكر يف  -
األجور، اال من خالل زيادة الحد األد� األخ�ة، والتي ال تقارن مبا حدث من زيادات، م� ساهم  

 ر.خط الفقيف وقوع فئات جديدة من املرصي� تحت 

 وتعويض التضخم:  ألد� لألجورزيادة الحد ا 

)، عن مراجعته الثالثة ألداء «برنامج اإلصالح االقتصادي 91يوضح تقرير صندوق النقد الدويل ( -
  2020/ 2019أن تبلغ مخصصات األجور يف املوازنة العامة عام  2018املرصي» والصادر يف يوليو 

القطاع الحكومي  جور العامل� يف ع الحد األد� أل ان رف مليارات جنيه، وهو ما يعني 306حوايل 
جنيه، والذي ترتب عليه زيادة إج�يل مخصصات األجور يف املوازنة الجديدة   2000إىل    1200من  
مل يكن استشعاراً حكوميا بالحرج أو -أقل من املتفق عليه مع الصندوق-مليار جنيه  300.5إىل 

 ي.املرص  بالضيق م� وصل إليه حال املواطن

% يف 7.9مخصصات األجور كنسبة للناتج املحيل اإلج�يل من كذلك انخفاض  ويوضح التقرير -
ومن املتوقع   2019-2018% يف  5إىل  -الذي شهد توقيع االتفاق ب� مرص والصندوق-  2015-2016

 .2020- 2019% يف 4.9أن تكون تصل نسبته إىل 

ىل �و حكاًما للسيطرة عإىل ما قال إنه اتقرير وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن األجور يف ال -
األجور األساسية، والسيطرة الشديدة عىل العالوات والبدالت، والتحكم يف عمليات التوظيف 

 الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزاًما بقانون الخدمة املدنية».

 2019/2020- 2010/2011فرتة من ر سنوياً خالل الاألجو  ) إىل معدالت االرتفاع يف موازنة18ويش� الشكل رقم (

 

 
خرباء الصندوق يتوصلون إىل جع املوقع الرسمي لصندوق النقد الدويل عرب الرابط التايل:  ) ملزيد من التفاصيل حول املراجعة الثالثة يرا 91

 املراجعة الثالثة لربنامج مرص يف ظل تسهيل الصندوق املمدداتفاق عىل مستوى الخرباء حول 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/17/pr18180-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-the-third-review-for-egypt-eff
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/17/pr18180-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-the-third-review-for-egypt-eff
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/17/pr18180-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-the-third-review-for-egypt-eff
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/05/17/pr18180-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-the-third-review-for-egypt-eff
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 )18الشكل رقم (

 

 املصدر: من عمل الباحث استنادا إىل أرقام املوازنة العامة للدولة.

 ومنه يتضح ما ييل:

حتى العام املايل املقبل، بل إن نسبة الزيادة   2010/2011مل ترتفع املخصصات املقررة لألجور بصورة استثنائية من  
 %).12.5العام املايل السابق ( %) تقل عنها يف11.3ور (الجديدة يف مخصصات األج

حتى نهاية   215/2016الفرتة التي شهدت ذروة االنخفاض يف معدالت ارتفاع مخصصات األجور، بداية من 
ت هي نفس التي شهد-% قبلها 25.77%) عىل الرتتيب، يف مقابل  6.4-% 5.5-% 7.6-%11.1مبعدالت (-2018/ 2017

  وانخفاض قيمة الجنيه.اع معدالت التضخم يف مرصيف املقابل ذروة ارتف

تراجعا يف    2019حتى    2014تظهر مقارنة زيادة الحد األد� لألجور مع مجموع معدالت التضخم خالل الفرتة من  
ح� طبق   2014% (يف الفرتة من مطلع 66القيمة الحقيقية لألجور، فقد شكل االرتفاع يف الحد األد� لألجور 

% تقريباً 107ج)، يف مقابل زيادة معدل التضخم بنحو 2000الجديد  أد�، وحتى الحد االد�جنيه حد  1200
 خالل نفس الفرتة.
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 : 2019قراءة يف بحث الدخل واالنفاق لعام 

 مليون أرسة،   23.455يبلغ إج�يل عدد األرس املرصية بالجمهورية، البالغ عددها  -

أما متوسط حجم  %،41.4ت بالجمهورية، عىل  محافظا  5ارسة، استحوذت  فرد لكل    4.2مبتوسط    -
) يف 93)، ك� بلغ معدل اإلعالة اإلج�يل (92أفراد ( 4-3األرسة ىف تلك املحافظات فرتاوح ب� 

 . 2016%عام 53.9مقارنة بحوايل 2017% عام  61.6مرص 

ام  % ع٢٤ قد ارتفعت من ي�رص، أن نسبة الفقر ب� امل2019أعلن البنك الدويل يف بداية مايو  -
، وحول النسبة األخ�ة أشار البنك ايل ٢٠١٩% عام ٦٠ثم قفزت إىل  ٢٠١٥% عام ٣٠إىل  ٢٠١٠

% من شعب مرص يعا� إما من الفقر أو مهدد به، وهو نفس التعب� الذي استخدمه ٦٠ان حوايل  
الدخل واالنفاق، وقد ث بححول  2019جهاز اإلحصاء سابقا يف البيان الصحفي الصادر يف فرباير 

بيان الصحفي الصادر يف أواخر اغسطس، الذي من املرجح انه مصدر تم حذف هذا التعب� من ال
 معلومة البنك الدويل.

مليون  58.9مليون ارسة تقريبا، مبتوسط عدد  14.2بناء عىل ما سبق يبلغ عدد الفقراء يف مرص  -
 نسمة تقريباً.

العتبار رفع وذلك يعني عدم االخذ يف ا،  2018/ 2017ر يف عام  فقالتش� بيانات البحث ايل تقدير   -
أسعار املحروقات ملرت�، واعتمدت آلية التسع� التلقايئ للبنزين، ورفع أسعار الكهربا، وأسعار 
غاز املنازل، ورفعت أسعار املواصالت، وسعر انبوبة البوتاجاز وغ�ها، مبا يعني ان هذه النسبة 

 اقع الحايل.لو ا قد�ة وال تعرب عن

كانوا عرضة للفقر قد وقعوا أسفل خطه بالفعل، وأن إجراءات رفع الحد  لك ان منويعني كذ  -
األد� لألجور السابق اإلشارة اليها، ستعمل فقط عىل أفضل الفروض عىل تثبيت بعض الرشائح 

 عىل وضعها الحايل.

ا دوالر شهريا، مب 44.5ايلحو جنيه شهريا، والذي يكافئ  735.5حدد الجهاز خط الفقر بحوايل  -
دوالر يوميا محددة من البنك الدويل كخط للفقر، 1.9يوميا، مقارنة بحوايل    دوالر تقريبا  1.5يعني  

وذلك يعني ان نسبة الفقر الحقيقية أكرب من املعلنة ال سي� يف ظل توجه الدولة يف احتساب  
 ومقارنة أسعار كل سلعها وخدماتها باألسعار العاملية.

 

 
 .22) الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، كتاب مرصيف ارقام، ص 92

 .13) نفس املرجع السابق، ص 93

املرتاوحة أع�رهم ب�  عاما) إىل السكان يف سن العمل (أي 64واملتجاوزين لعتبة الـ  15عال� (أي األشخاص دون سن الـ دل إج�يل املمع

 7يش� إىل وجود  0.7شخص يف سن العمل. عىل سبيل املثال، معدل  100عاما). تظهر البيانات كنسبة األشخاص املعال� لكل  64و 15

 العمل.أشخاص يف سن  10معال� لكل 
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دوالر تقريبا)، أي  28.5جنيها شهريا ( 491حدده الجهاز بحوايل  ط الفقر املدقع والذيخ ركتح -
، هذا التحرك لخط الفقر املدقع 2015جنيها شهريا عام  482سنت يوميا، يف مقابل95مبا يعادل 

، ال �كن التسليم به، ال سي� يف ظل معدالت 2018وحتى  2015جنيها، ما ب� عامي  9بقيمة 
 التي حدثت. م ضخالت

دوالر يومياً، مبا يعني ان وجود عدد أكرب من املرصي�  1.25املدقع عامليا ط الفقر بالطبع خ -
 يقعون تحت خط الفقر املدقع مقارنة مبا قدره جهاز االحصاء.

% عام  5.3% من السكان يف مرص يعانون من الفقر املدقع، يف مقابل 6.2اظهرت البيانات أن  -
كهم الكيل عن هو "نسبة السكان الذين يقل استهال لفقر املدقعف الجهاز فاوطبقا لتعري، 2015

كلفة البقاء عىل قيد الحياة، -إىل حد كب� –خط الفقر الغذايئ"، و�ثل خط الفقر الغذايئ 
 والتعريف السابق يش� ايل ان أكرث من ستة مليون مواطن مرصي ال يجدون ما يبقيهم احياء.

) مقارنة دوالرا 3550ألف جنيه سنويا (نحو  58.9يصل إىل خل األرسة لفاع متوسط د أما عن ارت -
دوالر لالرسة يف العام،  950دوالر)، بزيادة قدرها  2600(نحو  2015ألف جنيه يف عام  44.2بـ

دوالر تقريبا ومبا 226متوسط عدد افراد االرسة تصبح الزيادة للفرد يف العام 4.2وبسمتها عيل 
 لغاية.رقم هزيل ل يومياً فهو سنتا للفرد 62يكافئ 

مليون مواطن إضايف عىل األقل تحت  ٥عموما حتى لو سلمنا بصحة هذه األرقام فقد نزل نحو  -
 سنوات فقط، إضافة ايل ما يقارب املليون مرصي وقعوا فريسة للفقر املدقع. ٣خط الفقر يف 

طبقا لث السكان (او الثلث�  الفقراء ىف مرص لتقارب ثعموماً حدوث هذه القفزة األخ�ة يف نسبة   -
املعدودة التي جرى فيها تطبيق برنامج اإلصالح لتقديرات العيد من الخرباء) خالل السنوات 

 االقتصادي برعاية صندوق النقد والبنك الدولي�، فذلك يؤكد عيل:

ديد وتدهور ىف الخدمات أن الربنامج مل يحقق تحسنا ىف معيشة املواطن� بل عرضهم لغالء ش -
دم �و االستث�ر املجتمع كله وبخاصة طبقته الوسطى، وذلك بسبب ع  لعامة، عىل نحو أثر عىلا

 ىف املجاالت اإلنتاجية، وبالتايل عدم استحداث فرص عمل مستدامة وال زيادة كافية ىف الدخول. 

ر معدل يعية ال يعنى فقط استمراعدم تعديل املسار واملنهج الحايل، نحو اإلنتاجية والعدالة التوز -
 ل يهدد بوقوع نسبة جديدة تحت خط الفقر. الفقر الحايل، ب

املشكلة األكرب تكمن يف الفجوة االجت�عية الكب�ة ب� املناطق املختلفة ىف مرص، وال يزال الصعيد  -
يس فقط  رغم كل الربوباجندا والحديث عن التنمية والقروض، متدنياً عن باقي أقاليم الدولة ل

ولكن أيضا ىف كل مؤرشات التنمية البرشية وىف ول وارتفاع نسب الفقر، من حيث تد� الدخ
توى الخدمات العامة، وتصدر محافظة أسيوط إلحصاءات الفقر عيل مستوي القري واملدن مس

 خ� مثال عيل ذلك.
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 وفورات الدعم ومواجهة الفقر:

جت�عية مساندة ات املاضية إىل برامج افاتورة الدعم عرب السنو   شكل توجيه حصيلة وفورات املبالغ املستقطعة من
للحكومة حول تسبب برنامج الصندوق يف افقار املرصي�، ولذلك سوف تستعرض للطبقة الفق�ة، الدفاع األوحد 

نفق هذه الفقرة أهم الوفورات املتحققة من رفع الدعم، وبرنامجي تكافل وكرامة بصورة إج�لية، ثم مقارنة ما أ 
 ييل:  ورات املحققة. وذلك ك�عليه� مقارنة بالوف

 الوفورات يف فاتورة الدعم:

 ) مخصصات الدعم يف املوازنة العامة للدولة، ونصيب كل قطاع من هذه املخصصات.8يوضح الجدول رقم (

 )8جدول رقم(

  2015/  2014مة للدولة خالل الفرتة  املخصصات املنضوية تحت بند الدعم واملنح واملزايا االجت�عية يف املوازنة العا
 املبلغ باملليون جنيه 2020/ 2019 –
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البيان املايل عن مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املصدر: من عمل الباحث، اعت�ًدا عىل األرقام الواردة يف 
ة املالية ، وكذلك األرقام الواردة يف البيان املايل عن مرشوع املوازنة العامة للدولة للسن78، ص: 2019/ 2018الية امل

 .82، ص:2020/ 2019

 البیان 

2014
 /

2015  
 (فعلي)

2015
 /

2016  
 (فعلي)

2016
 /
2017  

 (فعلي)

2017
 /
2018  

 (فعلي)

2018
 /

2019  
 (متوقع) 

2019
 /

2020 
 (متوقع) 

 
 نسبة  قیمة نسبة  قیمة نسبة  قیمة نسبة  قیمة نسبة  قیمة نسبة  قیمة

الکهرباء واملواد  
 البترولیة

97,
545

 

49.1

 % 79,52 

39.6
% 142,5 

51.5
% 149,3 

45.4
% 105,0 

32
% 56,96 

17.4
% 

39,395 السلع التموینیة
 

19.8
 % 42,738

 

21.3
% 47,535

 

17.2
% 80,500

 

24.4
% 86,17 

26.2
% 89,00 

27.2
% 

1,272 دعم املزارعین
 

0.6
% 1,743

 

0.87
% 

41
 0.1

% 733
 0.22

% 1,065 

0.32
% 565 0.17

% 

ویة  واألد املیاه
 ال وألبان األطف

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 
 اإلجتماعیة 

50,395
 

25.4
% 64,999

 

32.3
% 76,569

 

27.7
% 88,336

 

26.8
% 107,4 

32.7
% 128,94 

39.3
% 

متطلبات إضافیة  
 وإحتیاطیات 

0 0

% 0 0
% 0 0

% 0 0
% 11,800 

3.6
% 32,20 

9.8
% 

إجمالي الدعم 
واملنح واملزایا  
 االجتماعیة 

198,570
 

100
% 201,0 

100
% 276,7 

100
% 329,3 

100
% 328,2 

100
% 327,6 

100
% 
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 ها ك� ييل:بتحليل األرقام الواردة يف الجدول �كن الوصول إىل بعض املالحظات، ويأيت بيان

من الناتج املحيل اإلج�يل؛   املواد البرتولية كنسبةأعوام مالية، تقلص دعم الكهرباء و   6عىل مدار   -
% من إج�يل بند الدعم واملنح واملزايا  49.1 ففي ح� مثل هذان البندان فقط ما نسبته

يف املوازنة العامة    % 17.4، انخفضت هذه النسبة إىل  2015/  2014االجت�عية وذلك يف العام املايل  
 . 2020/ 2019املتوقعة للعام املايل 

مليار  149حيث سجل  2018/ 2017ته يف العام ء واملواد البرتولية ذرو غ اإلنفاق عىل الكهربالب -
مليار جنيه، وهو  56.9ليصل إىل  2020/  2019جنيه، يف ح� انخفض ذلك الرقم يف موازنة العام 

 مليار جنيه. 92.1اق مبا قيمته ما يعني أن الحكومة قلصت اإلنف

مليون جنيه يف العام   50,395ت االجت�عية  يل الدعم واملنح للخدمابلغ اإلنفاق عىل مخصص إج� -
مليون جنيه يف مرشوع  128,947، يف ح� خصصت الحكومة لنفس البند 2015/ 2014املايل 

البند للفرتة محل الدراسة ، وهو ما يعني زيادة مخصصات ذلك 2020/ 2019موازنة العام املايل 
 مليون جنيه.  78.552بقيمة 

مليار  89، إىل 2015/ 2014املايل  مليار جنيه يف العام 39,4ن السلع التموينية م مخصصزاد  -
مليار جنيه، و�كن اعتبار هذه الزيادة  49.6بزيادة قدرها  2020/ 2019جنيه يف العام املايل 

 تضخم الكب� خالل العام� املاضي�.اسمية إىل حد كب�، بعد حذف أثر ال

  2015/  2014بع أعوام مالية، أي خالل الفرتة من  أر احتياطيات، عىل مدار  بند متطلبات إضافية و  -
، مل تكن هناك له أي مخصصات، ثم وبدون أي مقدمات بلغت مخصصاته يف 2018/ 2017إىل 

/  2019عت يف العام املايل التايل مليار جنيه، ثم ارتف 11,8ما قيمته  2019/ 2018العام املايل 
يدين تم إدراجه� يف مخصصات الدعم واملنح نيه. وبإضافة بنديّن جدمليار ج 32,2لتبلغ  2020

ت�عية أخرى، وبند املنح واملساعدات، واللذان بلغت للخدمات االجت�عية وه�، بند مزايا اج
 البنود املخصصة تحت بند أخرى مليار جنيه عىل الرتتيب. ليصبح إج�يل 13.8و 2مخصصاته� 

. وهنا يكمن السؤال: 2020/ 2019م املايل ه يف مرشوع موازنة العامليار جني 48أو احتياطيات 
 أين تذهب هذه األموال؟

عموماً السؤال األهم للفقرة الحالية هل صدقت الحكومة فعالً ووجهت وفورات تلك املخصصات  -
 الفقرة، وهو ما ستحاول الفقرة التالية اإلجابة عليه.إىل برامج مساندة للطبقات 

 استفادتهم من وفورات الدعم: امة)، ومدي(تكافل وكر  نقدي يف مرصبرامج الدعم ال

برنامج� للدعم النقدي للفقراء، ه� تكافل وكرامة، وقد دعمها البنك الدويل بقرض  2015أطلقت مرص يف عام 
 مليون دوالر.  400قيمته 

اسبة م، بجانب توف� بيئة منلحكومة أنها تستهدف تقليل اآلثار السلبية عىل الفقراء جراء رفع الدعوأعلنت ا
 ح� بلغ تعداد مواطن، يف 1,704,391النتشال الفقراء م� هم فيه، وقدر عدد املستفيدين من برنامج تكافل 
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مج ينفق نحو مليار جنيه شهريا ). وأعلنت الحكومة أن الربنا94مواطن (  275,662مستفيدين برنامج كرامة 
 ).95( للمستحق�

 ومنها: دات التي وجهت للربنامجتوجد العديد من االنتقا

ضعف متويل املرشوع عموًما؛ يظهر ذلك يف قلة املقابل املادي املُقدم، حيث أن مبلغ املعاش  -
دوالر يوميًا،   0.6يساوي  دوالرا، أي ما    18.5جنيها، أي ما يعادل    325املذكور لألرسة الواحدة وهو  

 دوالر يوميًا. 1.9يف ح� أن خط الفقر الدويل هو 

ملرشوع، ومنها احتواء معاي� اإلقصاء من االنتقادات إىل صياغة ا انب ذلك كانت هناك بعضجب -
الدعم عىل رشوط ال تعكس انتفاء الفقر، باإلضافة أن هيكلة املرشوع مل تأخذ يف االعتبار التباين 

دالت الفقر ب� املحافظات املختلفة، فلم يتم توجيه برامج خاصة للمحافظات ذات مع  يف معدالت
 الفقر املرتفعة. 

% فقط من املستفيدين 2.5أظهرت دراسة قام بها املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية أن  -
ن يف باملرشوع عىل دراية برشوط تلقي املساعدات؛ وهو ما يعني تكاسل موظف� وزارة التضام

 ).96أداء دورهم ( 

لحكومة هذه بيق الربنامج، تجاهلت اتجدر اإلشارة إىل أنه بعد مرور أربع سنوات عىل بدء تط -
ىل اثن�، بدال من ثالثة وذلك االنتقادات وغ�ها، وقررت تخفيض عدد األوالد املستفيدين بالدعم إ

، ورغبة الحكومة يف تقليل ، وهذا ما يعكس قلة الدعم املوجه للربنامج2019بداية من العام 
 النفقات املوجهة لألرس املستفيدة.

درة عىل و�كن رصد أهم جوانب الفشل يف عدم الق رئيسية،تحقيق أهدافه الفشل املرشوع يف  -
 الحد من معدالت الفقر املتزايدة، بجانب تأثر آليات التطبيق بالب�وقراطية والفساد.

دالت الفقر املتزايدة يف إعالن البنك الدويل عن أن ظهرت عدم قدرة املرشوع عىل الحد من مع -
با نفس النسبة التي توصل البها بحث اإلنفاق ء أو عرضه له، وهي تقري% من املرصي� إما فقرا60

 . 2015والدخل الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء عام 

ستحق� للدعم، ك� ظهرت تأثر آليات التطبيق بالب�وقراطية والفساد يف حذف الكث� من امل -
 قتيض منهم بيان مرشوطيهبجانب تكاسل الكث� من عاميل وزارة التضامن يف واجبهم الذي ي

 الدعم، باإلضافة إىل وجود ُشبهات عدم نزاهة في� يخص معالجة است�رات التسجيل.

 

 
  ج الدعم النقدي يف مرص، املعهد املرصي للدراساتاس: تقييم براممحمد أحمد عب) ملزيد من التفاصيل:   94

 ق مليار جنيه شهريًا عىل «تكافل وكرامة»الحكومة للنواب: ننف)  95

 ) محمد عباس: مرجع سابق. 96

https://eipss-eg.org/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2825037/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%25D
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2825037/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%25D
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2825037/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%25D
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من كل ذلك �كن القول، أن الربنامج بصيغته الحالية ال يستهدف إخراج الفقراء من تحت خط  -
ي يقدمه لفقر بل يستهدف باألساس تخفيف بعض من معاناتهم، وذلك ألن املقابل املادي الذا

يف إلخراج هذه األرس من تحت خط الفقر. وبهذا الشكل، فإنه لن يكون قادرا يف املرشوع غ� كا 
الهدف بدون زيادة الدعم املايل للمستحق� ووصول املرشوع لفئات املستقبل عىل تحقيق هذا 

 أكرب. 

الحكومة اإلنفاق  مبقارنة األرقام املتوفرة من الدعم، وطبقاً لبيانات الجدول السابق فقد قلصت  -
مليار جنيه من اإلنفاق فقط عىل دعم املواد البرتولية والكهرباء، ك� حصلت عىل   92.1يمته  مبا ق

 مليون دوالر (أكرث من سبعة مليار جنيه) لحساب املرشوع. 400 قرض بقيمة

شهرا) وبإنفاق شهري مليار  42(  2019وحتى منتصف  2016لربنامج طبق من بداية بفرض ان ا -
مليار جنيه)، وهي أقل من نصف املتوفر من دعم البرتول  42لية (يه، أي بقيمة إنفاق إج�جن

مة عن املساعدة الحقيقية للفقراء واالكتفاء بشكل هزيل والكهرباء، وهذا يدل عىل تقاعس الحكو 
 من املساعدات. 

 أهم مظاهر الفقر ب� املرصي�:   

أن تتجيل مجموعة من املظاهر املرتبطة   املرصي� تحت خط الفقر،كان من الطبيعي بعد وقوع أعداد متزايدة من  
 ألهم مظاهر الفقر كنقاط مجملة ودون التوغل إىل التفاصيل، وذلك ك� ييل: بالفقر، وستتعرض هذه الفقرة

 تطور حجم التجارة الخارجية من املالبس املستعملة 2019بالقاهرة عن شهر يناير رصد تقرير للغرفة التجارية -ا
%  273.8الذي شهد ارتفاًعا بنسبة  2017%، مقارنة بعام 23.4بنسبة  2014خفاض يف عام "البالة" وبلغ أد� ان

)97.( 

مرص يعانون التقزم  % من أطفال20أصدر املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن -ب
% من وفيات  11 مصابون باألنيميا، وأن % من األطفال تحت خمس سنوات27الناتج عن سوء التغذية، وأن 

%، ومش�ة إىل أن 40بلغ األطفال ترجع لسوء التغذية، واملث� أن وزارة الصحة اعرتفت باألزمة كاشفة أن النسبة ت
 ).98% منهم يعانون التقزم الشديد (17

ل  أطفا   ٣احًدا من ب� كل  أن و   ٢٠١٤أشارت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة «فاو» يف تقرير أصدرته عام  -ج
يف مرص يعا� من «التقزم»، أعربت فيه عن مخاوفها من ارتفاع معدالت املرض، والذي يتلخص يف عدم الوصول 

 -). 99له ب� سوء التغذية وزيادة معدالت املرض (الطول املناسب خالل املرحلة العمرية للطفل، وربطت خال إىل

 

 
 هر ينايررفة القاهرة لشتقرير غ)  97

 %30التقزم ب� األطفال يسجل  ) 98

 «التقزّم» حكاية فقر وإه�ل)  99

http://ecotechagency2.blogspot.com/2019/02/blog-post_18.html
http://www.soutalomma.com/Article/818357/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-30-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1322938
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ن مرص تعا� من مشكلة مزمنة يف سوء التغذية لدى ذية والزراعة "الفاو" أ ك� أعلنت منظمة األمم املتحدة لألغ
 ).100% من األطفال مبرض التقزم ( 30امسة، ما أصاب األطفال دون الخ

)، 101مليونا ( 32.954عاماً) حوايل 15طفال يف مرص (األقل من وم� سبق �كن القول انه بناء عىل ان عدد األ -د
تقديرات الدولية السابقة مصابون بالتقزم، وهو الناتج مرصي عىل األقل وفق ال مالي� طفل 10فإن ما يقارب 

 أساساً من سوء التغذية الناتجة عن الفقر. 

، ك� بلغ 2015% عام  14.6يف مقابل    2016م  % عا15.1تزايد عدد وفيات األطفال الرضع األقل من سنة ليبلغ    -ه
 ).102ية (% إلج�يل الجمهور19.6 معدل وفيات األطفال األقل من خمس سنوات حوايل

مالي�    6.143الترسب من التعليم: تش� اإلحصاءات إىل أن عدد املترسب� من التعليم بعد التحاقهم به بلغت   - و
 ).103طفل (

% من السكان يقرأون 10.4)، يضاف إليهم نسبة 104عدد السكان (%من 25.8تبلغ نسبة االمية يف مرص  -ز
 ).105ة (ويكتبون فقط من تعليم محو األمي

 13.6% مل يتزوجوا أبداً (24مليون نسمة، منهم  56.9سنة  18مرية فوق � يف الفئة العيبلغ عدد املرصي -ج
 ).106مالي� نسمة) ( 6.8% (1.2مليون نسمة)، بين� تبلغ نسبة املطلق� منهم 
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 الفصل السادس

 2013البطالة يف مصر بعد عام 

ة، وسياسية، وتعترب البطالة من املظاهر فسية، واجت�عية، وأمنيالبطالة مشكلة اقتصادية، ك� هي مشكلة ن
يتفاوت من بلد آلخر ك� تتفاوت درجة املعاملة اإلنسانية التي يتلقاها الفرد العاطل من  العاملية غ� أن حجمها 

 مجتمعه، ونسبة العاطل� يف أي مجتمع تعترب مقياس هام ملستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان.

الجت�عية يف أي مجتمع، ك� أنها متثل تهديداً واضحاً لالستقرار يسياً ملعظم األمراض اتشكل البطالة سبباً رئ
ني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته، وإ�ا االجت�عي والسيايس واالقتصادي، فالبطالة مبعناها الواسع ال تع

 تعني أيضاً حرمانه من الشعور بجدوى وجوده.

بسبب خارج عن إرادته، أما منظمة العمل  و العامل من العمل مع قدرته عليهأنها: حالة خلالبطالة بوقد عرفت 
الراغبون فيه والباحثون عنه الدولية فقد عرفت املتعطل� عن العمل بأنهم:” األشخاص الدين هم يف سن العمل و 

 ).107لكنهم ال يجدونه يف فرتة اإلسناد (

د نامي  أسباب هيكلية تعود إىل طبيعة �و االقتصاد كاقتصا الجزء األكرب منها إىلوترجع أسباب مشكلة البطالة يف
يف املوازنة العامة   يعا� من اختالالت هيكلية داخلية وخارجية تتمثل يف االختالل يف ميزان املدفوعات واالختالل

 إلنتاج واالستهالك.للدولة، إىل جانب وجود فجوة كب�ة ب� كل من االدخار واالستث�ر وبالتايل ا

عدل البطالة عن جدوى اإلجراءات االقتصادية التي تبنتها الدولة، وعن دور معدل النمو يف خلق فرص  ميعرب
 العمل، ووصوله ايل طبقات املجتمع املختلفة.

من )، تض108( 2019ا اإلطار عقد الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء بياناً صحفياً يف منتصف أغسطس  ويف هذ
) تطور معدل البطالة، واهم القطاعات 19طار، ويلخص الشكل رقم(رقام ذات الداللة يف هذا اإل بيان الكث� من األال

 التي تستوعب املشتغل�، ومعدل البطالة حسب النوع. 
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 )19( رقمشكل 

-  

 و�كن استعراض اهم ما جاء يف هذا البيان والشكل السابق وذلك ك� ييل:

 م املايض، لتنخفض أكرث من متسارعة بدايًة من الربع األول للعا رص بوت�ةالبطالة ىف م تراجعت معدالت
 % يف يونيو املايض.7.5، إىل 2017% ىف ديسمرب 11.3شهرًا من  18% خالل 3.8

   قوة العمل والتي تعرب عن كافة األفراد القادرين والراغب� يف العمل مع دفعات الخريج� الجدد من  مل تتسع
، 2018مليون فرد يف يونيو  29.04مليون فرد يف يونيو املايض مقابل  28.06معات، بل انكمشت إىل الجا

امل خالل عام�، وبنحو مليون ع 1.12مل بنحو ، م� يعني تراجع قوة الع2017مليون فرد يونيو  29.18و
 شهًرا فقط. 12ألف فرد خالل  980

  ه الذكور القادرين والراغب� ىف ىف الوقت الذي ارتفع فيمليون سيدة من قوة العمل،  1.4تزامن مع خروج
مليون ذكر،  23.06مليون فرد، إىل  28.06م قوة العمل البالغة ألف فرد، وبذلك تنقس 351العمل بنحو 

 ثى.مليون أن 5.053و

   ململيون سيدة قررن بشكل ج�عي التوقف عن الع  1.12وبالنظر إىل أعداد املشتغالت نجد أن ما يزيد عىل-
ال توجد له مربرات حقيقية ال سي� يف ظل موجة التضخم العارمة التي اصابت البالد وهو أمر غ� معقول و 
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مليون عاملة بنهاية مارس   3.9و د النساء ىف سوق العمل نحليصل عد-يف اعقاب تطبيق برنامج الصندوق
 .2018مليون بنهاية يونيو  5.02املايض مقابل 

 جع ىف أعداد ة للربع األول من العام الحايل، جاء معظم الرتاية عن مسح القوة العاملووفًقا للبيانات التفصيل
، ىف الوقت مليون مشتغلة 3.4مليون مشتغلة مقابل  1.94املشتغالت ىف القطاع الخاص، حيث انخفض إىل 

مليون   1.436ل  مليون مشتغلة بنهاية مارس املايض مقاب  1.74الذي ارتفع فيه أعداد املشتغالت بالحكومة إىل  
 .2018 مارس مشتغلة ىف

  ألف، ويف قطاع الخدمة املنزلية  244.6ووفًقا لبيانات الجهاز تراجع أعداد املشتغالت ىف قطاع تجارة الجملة
آالف، واإلدارة العامة والدفاع والض�ن   103ألف، والتعليم    141.5ألف، والصحة    241.6ألف، والزراعة    200

 ألف مشتغلة. 92.6و االجت�عي اإلجباري بنح

 ألف وظيفة فقط  280رتاجعات الكب�ة واملتسارعة ىف معدالت البطالة إال أن االقتصاد مل يضف سوى ال رغم
 ىف أعداد املشتغل� خالل تلك الفرتة. خالل العام� املاضي�، متثل الزيادة التي حدثت

  استيعابهم  األرقام املعلنة أنه تمألف شخص سنويا، وتفرتض  800يدخل إىل سوق العمل سنويا أكرث من
 وتوف� وظائف لرقم م�ثل من العاطل� أيضا.

   ن مشتغل مقابل مليو   25.96مل يتزامن ذلك االنخفاض الكب� مع ارتفاع يف تقديرات املشتغل� بل تراجعت إىل
 .2017يف يونيو  25.68، و2018مليون يف يونيو  26.16

 ول استنتاج ما ييل:من خالل االستعراض السابق �كن الق 

 قوة العمل عىل أساس سنوي أمر غ� مفهوم، خاصة مع معدل النمو السنوي ىف أعداد السكان الذي جع ترا
ب عىل الجزء األكرب منه، ك� أن خروج ما يزيد عىل % تقريباً، ال سي� يف ظل استحواذ الشبا2.5يصل إىل 

وغ� مربر يف ظل األوضاع   انات سوق العمل ىف مرص،مليون سيدة مشتغلة من قوة العمل اتجاه جديد عىل بي
 االقتصادية الحالية يف مرص.

 صادي، تراجع معدالت البطالة ىف مرص ال يعني ان سوق العمل استفاد بشكل كامل من زيادة النمو االقت
% ىف الربع األول من العام  40.4% من جملة السكان مقابل 38.5حيث انخفضت نسبة املشتغل�، لتسجل 

% خالل الفرتة نفسها، 46.3% من جملة السكان مقابل  41.6مع انخفاض قوة العمل إىل  ، بالتزامن  2017املايل  
مقارنة مع نهاية   2018تى ديسمرب أصبحوا غ� عاطل� ح ألف عاطل 621فوفًقا ملسح القوة العاملة فإن 

 ألفا من قوة العمل. 147، ك� خرج 2017

 من سكانه وارتفاع معدالت الزيادة السكانية لديه كان الشباب النسبة األكرب    انخفاض قوة العمل ىف بلد �ثل
 أمراً مفاجئا، بل ويحتاج ايل تفس� مقنع.

 عىل سبيل املثال -اهمة الذكور والتي قد تكونتوجد مجموعة من األسباب التي حدت من زيادة معدل مس
دون الخدمة العامة، خريجي الجامعة الذين يؤ إجازة بدون مرتب وال يبحثون عن عمل، املجندين و -ال الحرص

واملوقوف� عن العمل مؤقتا وال يتقاضون أجرا وال يبحثون عن عمل ولكن ال �كن الجزم أي من هذه املسببات 
 .109 التفس�صاحبة الوزن األكرب يف
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 افيا لتعويض البطالة ب� فئة الشباب مشكلة مزمنة، تعود يف االساس إىل عدم تحقيق القطاع الخاص �وا ك
تاد للقطاع العام، ك� أن مهارات املنضم� الجدد سوق العمل ال تتناسب مع متطلبات القطاع الدور املع

 ع�ل.صول للتمويل حد من فرص ريادة األ الخاص، ك� أن ضعف الو 

  2017% ىف 23% من قوة العمل مقابل 16.7إىل  2018نسبة مشاركة النساء ىف قوة العمل تراجعت خالل ،
الت عامليًا، ما يعكس عدة عوائق أمام استمرار النساء ىف سوق العمل، او عوائق وهي واحدة من أقل املعد 

اجع أعداد املشتغالت يوضح خلل كب� إما نمو االقتصادي، ك� ان تر يف الدخول ايل القطاعات املولدة ملعدل ال
لتي يرتفع فيها الت ترتفع ىف األوقات اىف سوق العمل أو ىف املنهجية االحصائية، خاصة أن أعداد املشتغ

التضخم وتتآكل فيها الدخول الحقيقية، لذلك من غ� املنطقي تراجع أعداد املشتغالت ىف الوقت الذي زادت 
 رجال.اد املشتغل� من الفيه أعد

 جهات ترصيحات الدولة متناقضة، ففي الوقت الذي تروج لتكثيف مبادرات متك� املرأة اقتصاديًا واتاحة ال
للنساء لبدء مشاريعهن الخاصة يحدث هذا الرتاجع الكب� ألعداد املشتغل� من النساء من املختلفة متويالت 

 الكب�. لعمل ليخرج منه هذا العددغ� املفهوم ماذا تدهور ىف سوق ا

  ج، جاءت مربرات الحكومة حول تراجع عدد املشتغالت واهية، حيث بررته، بالبحث عن فرص عمل يف الخار
غبة ىف البحث عن عمل واالستقالة، وكذلك بتزايد حواالت املرصي� بالخارج، ونظام وتخيل النساء عن الر 

ا حد من حاجة النساء للدخول ايل سوق وغ� املتزوجة واألخت، وهو ماملعاشات الذي يشمل االبنة املطلقة 
 العمل.

 ية وما فوقها من جملة وفوق املتوسطة والجامع  استمرار ارتفاع نسبة املتعطل� من حملة الشهادات املتوسطة
شغيل هم من املؤهالت دون املتوسطة أي املتعطل�، يعني أن معظم املنتقل� من وضع التعطل لوضع الت

عاما(و)   24  -  20ملنخفضة، ك� ان تزايد معدالت البطالة في� ب� الفئات العمرية)  أنهم من أصحاب املهارات ا
 شكلة مر ال �كن فصله عن امل عاما، وهو أ  29 - 25

الهيكلية التي يعا� منها سوق العمل املرصي وهي ضعف قنوات التوصيل ب� جانبي العرض والطلب عىل الع�لة، 
 حقق  وتد� جودة الوظائف املولدة مبا ي

جية من  طموحات الفئات املتعلمة من ناحية مع ضعف مخرجات املنظمة التعليمية لتالئم الوظائف مرتفعة اإلنتا
 ).110ناحية أخرى (

  يعود ايل نقص عدد املشتغالت، وخلق  –ان كان صحيحاً  –أخ�اً �كن القول ان تراجع معدل البطالة
كن وصفها باالستدامة باإلضافة ايل فشلها يف استيعاب كافة املرشوعات القومية لفرص العمل، واألخ�ة ال �

 النشاءات كحجر زاوية.فئات الشباب، خاصة يف ظل االعت�د عىل قطاع ا

 

 
 السابق.) نفس املصدر  110
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 إلضافة ايل التنويع القطاعي، يجب إعطاء األولوية لربامج التدريب، وتطوير التعليم مبا يتوافق مع احتياجات اب
 سوق العمل.
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 الفصل السابع

 اقتصاد الجیش والقطاع الخاص

يناير  25 ل عنيفة، ليس فقط لثورةيبدو التوسع املحموم والغ� مسبوق للجيش يف النشاط االقتصادي، كردة فع
قها م� قيل عن نية خصخصة  وما تبعها من احت�لية تقليص لبعض املغانم االقتصادية لكبار قادته، بل أيضا ملا سب

 بنهاية عرص مبارك.بعض مرشوعاته 

ها ملزيد من عموماً �كن القول إن السيطرة عىل أرايض الدولة هي أخطر األدوات التي �تلكها الجيش، ويستخدم
 االقتصاد املرصي. التغول عىل

يحاول هذا الفصل باختصار ا تتبع مرشوعات الجيش االقتصادية، والقوان� التي أصلت لوجودها، ثم قراءة ألهم 
 خالف الربحية، وأخ�ا، أثرها عىل القطاع الخاص. أهدافها ب

 تملك األراضي:  -1
ألساس لتوغل الجيش داخل النشاط ارايض الدولة، العنرص ايعد وضع يد القوات املسلحة بقوة القانون عيل 

القيادات وافقات البيع، وإعطاء الرتاخيص للتشغيل املفاتيح التي تنفذ منها  االقتصادي للدولة، ففي املايض كانت م
العسكرية ايل قيادة بعض املرشوعات الخاصة، ونتذكر جميعا كيف كان واليزال للقيادات العسكرية مكانا يف 

كة خاصة تريد االنتهاء من الرتاخيص او قضاء مصالحها، عالوة عيل وجودهم املعتاد داخل لعالقات العامة ألية رش ا
 كل ثنايا الجهاز اإلداري للدولة.

فتطور االمر، ايل دخول الجيش مرحلة اما الرشاكة املبارشة مع القطاع الخاص او مع مؤسسات    2013أما في� بعد  
لدولة، ال سي� تلك األرايض التي تجاور املرشوعات الحكومية ة الخاصة به من أرايض احكومية، وتقديم الحص

 عد تخطيطها عمرانياً.التي ترفع من قيمة ما يجاورها من األرايض، أو بيع األرايض بصورة مبارشة ب

لك السيطرة، ك� % من املساحة الكلية، يرجع لت7عموما، من املرجح ان إبقاء الساحة املأهولة يف مرص عند حدود
 ربير التغول عيل األرايض الزراعية يف الدلتا القد�ة، بتلك السيطرة ايضاً.�كن ت

التي سلكته أرايض الدولة حتى أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش، -باختصار-القانو�و�كن تتبع الطريق 
 وذلك ك� ييل:

 أرايض الدولة، فقط حق الترصف املطلق يفأصدر «مبارك» يف بداية عهده ترشيًعا منح وزارة الدفاع   -
 اء. وأجرب جميع املواطن� والجهات عىل الحصول عىل رضائها قبل الرش 
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عىل أنه: «يحظر عىل أي شخص طبيعي أو معنوي  ١٩٨١لسنة  ١٤٣من قانون رقم  ١٠تنص مادة  -
عدا ما تقوم به   أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى عىل جزء من األرايض الخاضعة لهذا القانون… في�

منه رضورة «التنسيق» مع وزارة  ٢املسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة. وتوجب مادة  القوات
  استخدامات األرايض.الدفاع يف

فإن “الجيش هو أكرب قيم عىل  2014بحسب بحث أعده مركز كارنيجي للرشق األوسط يف يونيو  -
لجيش الحق يف إدارة جميع ا 1997ئايس صدر يف عام األرايض الحكومية يف البالد، حيث منح قرار ر 

% من مساحة البالد” 87تصل إىل    األرايض غ� الزراعية وغ� املستثمرة، والتي تش� التقديرات إىل أنها
)111.( 

، قرارا جمهوريا يقيض باإلبقاء عىل 2015وعي نظام السييس بأهمية األرايض، فأصدر يف ديسمرب  -
ن القوات املسلحة من استغاللها يف مشاريع خاصة حتى بعد إخالئها، للتمكاألرايض اململوكة للجيش  

وعات أرايض القوات املسلحة ألول مرة حرية إنشاء بها بالرشاكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مرش 
 رشكات تجارية هادفة للربح.

عىل أن “يتوىل جهاز مرشوعات أرايض القوات املسلحة    2015لسنة    446ونص القرار الذي يحمل رقم   -
إعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخالؤها والقيام بجميع الخدمات تجهيز و

كات ي من شأنها تحقيق أهدافه (الجهاز) وتنمية موارده، وله يف سبيل ذلك تأسيس الرش واألنشطة الت
 بكافة صورها سواء مبفرده أو باملشاركة مع رأس املال الوطني أو األجنبي”.

  645ألًفا و 16، الذي مبوجبه تم تخصيص 2016لسنة  57ارا جمهوريا رقم أصدر قر  2016يف عام  -
ة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أرايض العاصمة اإلدارية  فدانًا من األرايض الواقع

ع زايد العمرا�. وسبق ذلك وتبعه العديد من القرارات بتخصيص أرايض لصالح الجديدة وتجم
 مرشوعات الجيش.

 الجیش  إعفاءات -2

عىل إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة 1986تنّص املادة األوىل من قانون اإلعفاءات الجمركية لعام  -
 الدولة لإلنتاج الحريب من أي رضيبة. 

فندق ومنتجع وغ�ها مملوكة للقوات   600مرسوما أعفى مبقتضاه حوايل  أصدر وزير الدفاع    2015يف   -
كات القوات املسلحة عىل إعفاء من رسوم االست�اد قارية، ك� تحصل رش املسلحة من الرضائب الع
. و�نع معاينة 2005ومن رضيبة الدخل مبقتىض قانون صادر عام  1986مبقتىض قانون صدر عام 
 ات القوات املسلحة.الشحنات املرسلة إىل رشك
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آلالت السلع واملعدات واوينص القانون عىل أال تدفع القوات املسلحة رضيبة القيمة املضافة عىل  -
والخدمات واملواد الخام الالزمة ألغراض التسلح والدفاع واألمن القومي. ك� توجد قوان� أخرى أيضا 

 لصالح الجيش.

افة إعفاءات للقوات املسلحة وغ�ها من املؤسسات  منح قانون جديد لرضيبة القيمة املض 2016يف  -
 األمنية.

لحكومة "بالتخيل عن املناقصات وإسناد ور، قراراً يسمح ل، أصدر عديل منص2013ويف نوفمرب  -
، يحظر مبوجبه 2014أبريل/نيسان  23املرشوعات ألي رشكة يف الحاالت العاجلة"، تبعه قرار آخر يف 

التي تربمها الحكومة مع أي طرف، مرصياً كان أو أجنبياً، وسواء  الطعن من طرف ثالث عىل العقود
رايض الدولة أو بأع�ل مقاوالت أو غ� ذلك. وكل الخصخصة أو ببيع أكانت تلك العقود متعلقة ب

 ذلك سهل توغل الجيش إال الحياة االقتصادية.

 أرباح مشروعات الجیش: -3
رابعة منه عىل أن توضع حصيلة مرشوعاته يف «حساب خاص بأحد ، تنص املادة ال١٩٧٩أصدر السادات قانونا عام  

 اراً «بالقواعد التي تنظم الرصف من هذه األموال». فاع هو من يصدر قر البنوك التجارية»، وأن وزير الد

وبالرغم من أن املسألة تجارية بحتة وليست أرساراً حربية، ال نعرف اسم هذا البنك الخفي حتى اآلن، وال كم به 
 ت.املال، وال كيف تترصف وزارة الدفاع يف املليارات التي حصدتها عرب سنوات من تلك املرشوعا من

 : 2103الجیش خالل الفترة ما بعد یونیو أهم مشروعات -4

، فباإلضافة إىل إرساء عرشات الطرق 2013توغل الجيش إىل عدد كب� من املرشوعات بعد يونيو  -
عىل كل املرشوعات املمولة من املوازنة العامة، تحت شعار  والكباري إليه بصورة مبارشة، أرشف
، وضبط املواعيد. وبالطبع مل يعلن عن حصة الجدية وااللتزام محاربة فساد القطاع الخاص وض�ن

 هذا اإلرشاف من قيمة تلك املرشوعات.

تياز إدارة ك� استويل الجيش عىل قطاع إعالنات الطرق، وكذلك عىل تغذية املدارس والجامعات، وام -
 وتشغيل محطات تحصيل رسوم موازين وطرق الخدمة يف الكث� من الطرق.

الجيش العديد من املرشوعات، والتي سنكتفي بذكر بعضها إج�الً ك�  اإلنشاءات أقام باإلضافة إىل -
 ييل:

 العاصمة اإلدارية الجديدة. -

 مجمع أسمنت بني سويف (أكرب مصنع يف العامل) -
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 سميك بربكة غليون.مرشوع االستزراع ال -

 مصنع للحقن الطبية -

 مصنع ملكيفات الهواء -

 املحافظات.يف  إنشاء سالسل بيع منتجات غذائية -

 رشكة مساهمة لصناعة األدوية تحمل اسم "الرشكة املرصية الوطنية للمستحرضات الدوائية".  -

% من مجموعة 40رشكة لصناعة الحديد، استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش املرصي عىل  -
طاقة إنتاجية كرب مليون طن وتعد ثا� أ 2.2رشكات "صلب مرص"، والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو 

 بالسوق بعد مجموعة رشكات عز.

 مليون جنيه.  100، أسس الجيش املرصي رشكة مقاوالت برأس�ل 2015يف يونيو/ حزيران  -

 تحلیل أهداف الجیش من التوغل االقتصادي: -5
لك ف أهداف مرشوعات الجيش عند الربحية، واملغانم، والتي كانت تشكل في� ميض الهدف الرئيس لتال تتوق

 ملرشوعات، بل تتعداها إىل مجموعة أخرى من األهداف، ومنها:ا

استغالل وضع التجاذب السيايس، للتوسع والتمدد عىل أكرب مساحة اقتصادية ممكنة، وهو ما قد  -
 عات كربي يف قطاعات تعا�، مثل مصنع أسمنت بني سويف.يفرس االستعجال بإنشاء مرشو 

منافذ االمداد والتموين، للسلع الرئيسية، سواء ب�  تشكلالسيطرة عىل الطرق الرئيسية، والتي  -
 املوانئ واملطارات وب� مناطق الجمهورية املختلفة، أو ب� املحافظات وبعضها البعض.

جية، مثل أدوية األنسول�، ولنب األطفال، وغ�ها، للظهور السيطرة عىل إنتاج بعض السلع االسرتاتي -
 والتحكم العقايب يف حال االنفالت.االزمات، بدور املنقذ يف أوقات 

استخدام مشاريع الدولة (طرق كباري وغ�ها) لرفع قيمة أراض يسيطر عليها الجيش، والدخول  -
 بقيمتها كرشيك يف مرشوع.

قطاع الخاص، الذي نشأ وازدهر ويدين بالوالء للحزب الوطني، السيطرة عىل النشاط االقتصادي لل -
 .بإيجاد منافس أو بديل

يحة املرتبح� من مرشوعات الجيش إىل الرتب الصغرى واملتوسطة، بعد أن كانت حكرا توسيع رش -
عىل الرتب الكربى، مبا يضمن استمرار والء القيادات العسكرية الصغرى واملتوسطة باإلضافة إىل 

 ، للسلطة الحالية.الكربى
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 واقع القطاع الخاص بعد تغول اقتصاد الجیش: -6

ادية يف مرص خاصة بعد قرار التعويم ورفع رشائح الدعم عن املحروقات اع االقتصشكل مجمل األوض -
والكهرباء، وتغول الجيش عىل النشاط االقتصادي، وانفراده بالكث� من املزايا واالعفاءات القانونية، 

 للقطاع الخاص املرصي. رضبات موجعة 

�ل املرهقة، وحركة التجارة بيئة األعتوجد العديد من الدالئل عىل أن نشاط القطاع الخاص مكبل ب -
املقيدة، وبالتايل، مل يقم القطاع بدوره املأمول، خاصة يف ظل انتهاج السلطة منهجاً ليربالياً، كان من 

 املفرتض أن يكون القطاع الخاص ع�ده الرئيس. 

س اقتصاد ) التابع لبنك اإلمارات ديب الوطني، الذي يقيPMI� هبوط مؤرش مديري املشرتيات (يش -
القطاع الخاص يف مرص غ� املنتج للنفط، إىل تراجع نشاط القطاع الخاص يف مرص خالل فرتة ما بعد 

للهبوط التعويم بصورة مستمرة، ومل يتحسن إال كحالة استثنائية يف بعض األشهر، رسعان ما يعود 
 بعدها.

 ة املاضية:خالل الفرت وتحاول النقاط التالية توضيح بعض من معاناة القطاع الخاص يف مرص 

- بالطبع مع ارتفاع معدل التضخم-تنافس الدولة القطاع الخاص يف الحصول عىل الودائع املرصفية، وهو ما تسبب  -
 متويلياً هاماً، م� أدى أنه خالل العام املايل املايض يف ارتفاع أسعار الفائدة املحلية، والتي شكلت وال تزال عائقاً 

% عىل الرتتيب من إج�يل متويالت القطاع املرصيف، يف ح� أن القطاع العام 8و%  23ائيل  حصل القطاع الخاص والع
 %.  69استحوذ عىل 

ع�ل، ال يزال نشاط عىل الرغم من قيام الحكومة بالعديد من اإلصالحات الترشيعية املهمة لتحس� بيئة األ  -
بة الوصول إىل العوامل الرئيسية يف يعا� صعوالقطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمي مرهق وال �كن التنبؤ به، و

 والع�لة املاهرة) والحواجز غ� الجمركية أمام التجارة. -يسيطر عليها الجيش-السوق (األرايض

 يف العديد من قطاعات االقتصاد، وتتمتع بوصول تفضييل تلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دوراً كب�اً  -
 وبدأ هذا الدور املتنامي بالفعل ليكون مزاح�ً للقطاع الخاص.شرتيات، إىل التمويل واألرايض وامل

تحمل عبء برنامج صندوق النقد الدويل، -والطبقة املتوسطة والفق�ة –عموما �كن القول إن القطاع الخاص   -
الظروف ال تزال صعبة رجح تحت ضغط، خاصة بعد الرفع األخ� ألسعار املحروقات، وكل ذلك أن  وسيظل عىل األ

 أمام الرشكات الخاصة.
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 الفصل الثامن

 االقتصاد املصري دراسة مبسطة لعوامل الحقن والتسرب

ى وقتنا الحايل رهينة من مجموعة من االختالالت الهيكلية، والتي ال يزال حت  2011عا� االقتصاد املرصي قبل عام  
� ساهم التدخل السيايس يف توجيه لها، بل زاده انفالت معدالت القروض الداخلية والخارجية اختالًال، ك

، وستحاول الفقرات التالية تناول هذا الوضع املرشوعات االقتصادية يف تشكل وضع اقتصادي ينذر بخطر شديد
 . والذي يقرتح تسميته تجميد دورة الدخل القومي

، وعوامل الحقن �كن أن نستعرض هذا التجميد من خالل مقارنة عوامل الترسب خارج دائرة النشاط االقتصادي
 فيه، وذلك ك� ييل: 

 عناصر التسرب: – أ 
من املرشوعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل متويلها عىل املوازنة العامة وجهت السلطة الحكومة لتنفيذ مجموعة  

 ية، أو عن طريق أموال املواطن�.أو عىل القروض األجنب

يقة االختيار، فجمدت أموال تلك املرشوعات، ومل غابت املوضوعية والرشد االقتصادي ومنهج األولويات عن طر
ال األقساط، وترسبت بذلك األموال املستخدمة خارج دائرة النشاط ينتج عنها عائد يذكر ال لتعويض رأس املال، و 

 تلك املرشوعات ما ييل: االقتصادي. ومن أهم أمثلة

 تفريعة قناة السويس: 

مليارات دوالر لحفر قناة موازية  4مليارات دوالر،  8قناة ستبلغ أعلنت هيئة قناة السويس، أن تكلفة الحفر بال
أنفاق تعرب أسفل قناة السويس، قامت الحكومة   6مليارات أخرى لحفر  4السويس،  للمجرى املايئ الحايل لقناة

  سنوات،  5%)، وملدة 8.7أكرب من العائد السائد آنذاك (-% 12استث�ر عىل املواطن�، بعائد  بطرح شهادات
 ية.مليار دوالر يف أيام معدودة، سحب معظمها من ودائع مرصف 8.5مليار جنيه مبا يعادل  64فجمعت 

ر نفق السكة الحديد بالطبع تحتاج مرص ألنفاق تحت القناة، ولكن ليس لكل هذا العدد، ك� أن ضياع تكلفة حف
 لعدم إمكانية تنفيذه هندسيا جاء كاشفاً لعدم وجود دراسات مسبقة. 

الترسع يف   يف أي زيادة يف اإليرادات، بل ورط  –ك� حذر املخلصون  -ة التفريعة جمدت بالكامل، ومل تتسبب  تكلف
 مليار دوالر. 2وايل متتالية بلغت ح-للمرة األوىل يف تاريخها –الحفر، هيئة القناة نفسها يف قروض 

ال االستفادة منها محدودة، ومل تطرأ طفرات تكلفة األنفاق سواء لعبور السيارات أو لنقل املياه إىل سيناء، ال تز 
 ياه حتى اآلن.يف مساحات األرايض املستصلحة اعت�دا عىل هذه امل
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االقرتاض الداخيل والخارجي بقيمة   يضاف إليهم-لرفع الروح املعنوية-مليارات دوالر  6الخالصة تم ترسيب حوايل  
 مليار دوالر. 2

 العاصمة اإلدارية الجديدة:

ألف فدان لتغطية املرافق  40املرحلة األوىل من مرشوع العاصمة اإلدارية الجديدة ما يقرب من تبلغ مساحة 
 مليار جنيه. 200السكنية واإلدارية، بإج�يل تكلفة تقرتب من 

مليارات جنيه، تتكون الرشكة  6وع تأسيس العاصمة الجديدة برأس�ل يقدر بـ تقوم رشكة مساهمة بإدارة مرش 
إلدارات األساسية هي: جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية وهيئة املجتمعات العمرانية وجهاز من مجموعة من ا

 ت أرايض القوات املسلحة.مرشوعا

ا الفنادق والنوادي واملسجد األكرب والكنيسة تابع الجميع املرشوعات يف العاصمة بخالف البنية األساسية، ومنه
كم) 35كم من جملة  10النهر األخرض والذي تبلغ تكلفة مرحلته األوىل (  الكربى، والربج األكرب، كل هذا باإلضافة إىل

 مليار جنيه تقريبا بفرض ثبات األسعار مع املرحلة األوىل. 32مة إج�لية مليارات جنيه، أي بقي 9

 لرشكات تباعا من متويل العصمة بداية من العبار ومرورا بالرشكات الصينية، فتم االعت�د عىلبالطبع انسحبت ا
الص� مرة أخرى، رغم التمويل املحيل ورشاء األرايض من الرشكات العقارية املحلية، ومؤخرا تم العودة إىل 

 موييل األخ�.التحذيرات العديدة من القروض الصينية، إال أنه من الواضح أنها امللجأ الت

ة، رسبت جزءا كب�ا من السيولة باإلضافة إىل الجوانب السياسية والجو سياسية، فإن مرشوعات العاصمة اإلداري
مع بدء االستخدام فهل من املتوقع أن �تلئ املسجد أو  املحلية، واخرجتها خارج دائرة النشاط االقتصادي، وحتى

أعوام طويلة، بل حتى املرشوعات العقارية للقطاع الخاص وإن بيعت   الكنسية أو حتى الفندق بالرواد قبل مرور
ة لسنوات طويلة، تبدو طبيعية عىل األقل ألي مدينة جديدة، وستقترص االستفادة بعض وحداتها، فستظل مغلق

 املبا� اإلدارية ونسبة قليلة من جملة اإلنشاءات لفرتة طويلة من الزمن.عىل بعض 

 مرشوع القطار الرسيع: 

دارية وقعت هيئة االنفاق اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مرشوع خطى مونوريل العاصمة اإل 
ولون العرب وأوراسكوم الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر مع تحالف بومباردييه ترانسبورتيشن واملقا

 مليار دوالر. 4.5كونسرتاكشون ليميتد بتكلفة تصل 

مليار دوالر، وتبلغ  4.5التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ملرشوع املونوريل تتجاوز  القيمة اإلج�لية لعقد 
 مليار دوالر. 2.85مليون دوالر، وحصة بومبارديه  900ها ىف العقد حصت
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مليار يورو للمشرتيات الهندسية  1.4ة للعطاء بالنسبة لرشكة بومباردييه ترانسبورتيشن نحو تبلغ القيمة املحتمل
 1.6تبلغ حوايل عاًما للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة  30اء، باإلضافة إىل ذلك، هناك اتفاق عىل عقد ملدة والبن

 ملكة املتحدة.مليار يورو وسيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات ىف مدينة ديرىب بامل

خط الثالث ملرتو األنفاق أكتوبر إىل ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بال  6يهدف خط مونوريل  
  12كم و  42سادس من أكتوبر بطول تقريبي  مبدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة مبدينة ال

ساعة /اتجاه، وتبلغ املدة اإلج�لية لتنفيذ خط مونوريل ألف راكب /  45محطة وتبلغ السعة القصوى للنقل 
 .2020ناير شهراً اعتباراً من ي 42أكتوبر  6مدينة 

به هيئة السكة الحديد  من الواضح ان هذا املرشوع الكب� الذي يقارب يف تكلفته نصف املبلغ الذي تطالب
لعرش سنوات قادمة عىل االقل، أما عن خطه املتعلق لإلصالح، ك� انه يخدم طبقة بعينها، وكان �كن االنتظار عليه  

 عظم املرشوعات ال يعرف عيل وجه التحديد من يستفيد منه.العلم�، فهو كم –بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

سيفرض صعوبات سداد عىل االقتصاد املرصي، إذا ما أضيفت  - اصة من الص�خ-عموماً اقرتاض هذا املبلغ الضخم
اط يف االقرتاض، لوضحت صورة التجميد والنزح خارج دائرة النشاط االقتصادي والتي رمبا تحدث ايل صعوبات االفر 

 اً كارثية خالل الفرتة املقبلة. آثار 

 املرشوع القومي للطرق والكباري: 

» مرشوعاً 113، تم حتى اآلن تنفيذ «2020مليار جنيه حتى يونيو    253مرشوعات الطرق  يبلغ إج�يل استث�رات  
ىل مستوى ع  75مركزًا يف التصنيف العاملي لتحتل املركز    43» مليار جنيه، قفزت بها مرص  115الطرق بتكلفة «عىل  

 . 118العامل بعد أن كانت يف املرتبة 

 كباري عىل النيل. 4ونفقا، منهم  كوبريا 334  2019ك� نفذت الدولة حتى بداية 

ة، ولكن السؤال هل كانت مرص بحاجة إىل كل تلك الطرق ال شك أن الطرق والكباري هي رشيان الحياة االقتصادي
خطط التنمية االقتصادية واالجت�عية، وتلبية لحاجات توسعية، والكباري، وهل بنيت بناء عىل دراسات تعكس 

 طط تنموي يربر أي سبب اقتصادي لكل تلك الطرق واملحاور.عموماً مل تنرش الدولة أي مخ

وجد الكث� من الكباري كان �كن تأجيلها لسنوات، وكانت هناك توسعات يف بعض أعتقد أن كل ذلك غائبا، بل وت
 من الحاجة الحالية والحاجة يف األجل املتوسط، وأعتقد أن اإلرصار عىل تنفيذ بعض من تلك الطرق واملحاور أكرث

انون، والتي املرشوعات كان بغرض رفع قيمة األرايض عىل جانبي الطرق والتي �تلكها الجيش مبوجب الق
 ختلفة.يستخدمها في� بعد كحصة يف الرشاكة مع مستثمرين محلي� أو أجانب يف املرشوعات امل

اإلنفاق العام عليه   عموماً �كن القول إن جزءا ال يستهان به من تلك الشبكة ستؤجل االستفادة القصوى من
 ارج دائرة الدخل القومي.لسنوات قادمة، م� يعني ترسب جزء ال يستهان به من تلك األموال خ
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 املطارات الجديدة:  

ميد األموال، فالعديد من املطارات أنشئت أو تحت اإلنشاء يف  املطارات الجديدة هي املثال األبرز عىل إهدار وتج
ومنها مطار العاصمة اإلدارية، مطار رأس سدر، مطار املليز، وأبعد منه قليال  كيلو مرت، 75دائرة نصف قطرها 

غيل مطار الطور، كل هذا يف ظل وجود مطار اإلس�عيلية ومطار القاهرة، مع مالحظة غياب الصعيد إعادة تش
 تلك الخطة م� يؤكد غياب البعد التنموي. عن

والغريب التصميم عىل استك�ل املخطط بالكامل، م� أدى إىل   بالطبع ال يوجد تفس� مقنع ملثل تلك اإلنشاءات،
 وبالتايل الترسب خارج دائرة الدخل القومي.-بفرض االستفادة الجزئية-ن التكاليفتجميد جزء ال يستهان به م

 واملصانع املغلقة:  املصانع الجديدة 

ع املغلقة، وأنها كانت األوىل بتوجيه أسهبت فقرة سابقة يف هذا التقرير يف الحديث حول تقديرات أعداد املصان
كان قرار الدولة بأولوية إنشاء املجمعات الصناعية الجديدة، عىل حساب األموال إلعادة تدوير عجلة اإلنتاج، ولكن  

 تدوير تلك املصانع.

 13مناطق استث�رية جديدة إلنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء  7لة إنشاء تعتزم الدو 
ضه بالفعل، طبقاً للترصيحات %، وتم االنتهاء من بع90محافظة، وصلت معدالت تنفيذه إىل    13تجمعا صناعيا يف  

 الرسمية.

دات واآلالت، وبذلك يبقى السؤال األهم من هذه املصانع كاملة املرافق، بل ويقال إن بعضا منها جاهز باملع
خاصة -املحيل، الذي ينئ من اإلجراءات االقتصادية املتبعة سيشغل تلك املرشوعات، فمن املعروف حال املستثمر

 يف ظل تراجع كب� لالستث�ر األجنبي خالل الثالثة أعوام املاضية؟ ، وكذلك -معدل الفائدة

والتكاملية ب� تلك الصناعات، أعتقد أن معظم تلك املصانع ستبقى فارغة  وبعيدا عن غياب الروابط التنموية
االستث�ر �ة، ريث� يستعيد املستهلك املحيل بعضا من قوته الرشائية املهدورة، أو يستعيد لفرتة، ليست بالقص

 األجنبي ثقته يف املناخ االقتصادي املرصي.

 اقرتاح طالء واجهات املنازل: 

بات طالء واجهات املبا� املرصية جدالً واسعاً، ال سي� يف ظل توجيهات سيادية بالتنفيذ، وعقوأثار قرار رضورة 
 عىل املخالف�، وتحديد ألوان خاصة بكل محافظة.

 بدايته، اال ان املدقق سيجد عرشات االالف من املنازل التي تحتاج الطالء، وبالطبع ورغم ان االمر قد بدا هزال يف
ات ض عىل توجه نحو الشكل الحضاري الالئق بالبالد، ولكن هذا االقرتاح يجمد يف حال تنفيذه عرش ال �كن االعرتا

زيد من الكساد الذي يرضب املليارات من الجنيهات، ويخرجها بعيدا عن دائرة الدخل القومي، وسيساهم يف امل
 البالد، عالوة عيل رفعه تكلفة السكن الذي سيتحملها املستهلك األخ�.  
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يد وترسيب ن ما سبق أمثلة عىل مرشوعات ترسعت السلطة يف إنجازها دو�ا جدوى مدروسة، وترتب عليها تجمكا
 خلق حالة وهمية من النمو الغ� مستدام.أموال، كان �كن أن تساهم يف تدوير عجلة النشاط اإلنتاجي، بدال من  

درة البنوك عىل خلق االئت�ن، وتقليص القدرة توجد تكلفة سلبية غ� مبارشة لترسب تلك األموال ومنها تحجيم ق
يف الركود، باإلضافة إىل مزاحمة القطاع الخاص عىل األموال، ومزاحمة الرشائية االستهالكية للمواطن�، واملساهمة 

 نتاجي بصفة عامة.القطاع اإل 

 أقساط القروض والفوائد: 

مليار  16.9إىل  2019متوسط وطويل األجل خالل  تش� بيانات البنك املركزي إىل ارتفاع تقديرات خدمة الدين 
 2.08، وذلك بخالف 2018دوالر يف تقديراته السابقة بنهاية يونيو  مليار 14.7مقابل  2018دوالر بنهاية سبتمرب 

ديون قص�ة األجل منتظر سدادها يف الشهور التسعة األوىل من العام الحايل، ليصبح مجموع االلتزامات مليار دوالر  
 مليار دوالر. 18.9حوايل  2019ستحقة خالل عام امل

مليار دوالر ديونا والتزامات خارجية  36ي نجح يف سداد أكرث من ك� أوضحت البيانات أن البنك املركزي املرص 
 لثالث األخ�ة، وال شك أن نزح تلك األموال إىل الخارج، �ثل ترسباً خارج دائرة النشاط االقتصادي. خالل السنوات ا

 يبات أخرى (النشاط العسكري): ترس

ط االقتصادي، فاملرشوعات تعطي باألمر املبارش، يشكل اقتصاد الجيش نوعا آخر من الترسيبات خارج دائرة النشا
وال يوجد من يعرف كيف توزع األرباح، وأين تذهب األنصبة -سبق رشحه ك�-وتعفى من الرضائب والج�رك

األموال يترسب إىل خارج البالد، عالوة عىل عدم االستخدام األمثل للموارد الكربى، ومن املؤكد أن جزءا من تلك 
وهو ما  -لضباطراجع عرشات األندية والفنادق التي ال يرتادها إال ا-يديرها الجيش بشكل مبارش  واملرشوعات التي

 �ثل وجها للترسب خارج دائرة النشاط.

تلك التي أسهمت يف تعطل القطاع الخاص أو العام،  متثل مصانع الجيش التي نفذت دو�ا دراسة سوقية، أو
 ياً، أحد أوجه الترسب خارج دائرة النشاط االقتصادي.وتوقف إنتاج بعض مرشوعاتهم جزئياً أو كل

 وطنية:  هجرة بعض رؤوس األموال ال

، إضافة إىل ساهم التوسع يف االستيالء عىل أموال م�ريس العمل السيايس، سواء من اإلسالمي� أو الليربالي�
ألع�ل املرصي� من متوسطي الصالحيات الواسعة للجهات السيادية يف العمل االقتصادي إىل هجرة بعض رجال ا

 الحجم إىل خارج البالد.

بطرق غ� رسمية عن طريق س�رسة، أو عن طريق رسمي برشاء شهادات إيداع   يتم تحويل أموال هؤالء إما
طريق النقود اإللكرتونية، ومه� كان أسلوب التحويل فاملحصلة هي نزح تلك   دولية من بورصة لندن، ومؤخرا عن

 خارج دائرة النشاط االقتصادي. األموال وترسبها
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 قراءة يف مصادر الحقن:  -ب
مي املرصي تاريخياً عىل مجموعة من مصادر الحقن الخارجي، والتي تتحمل عبء سد فجوة يعتمد االقتصاد القو 

عامة، اتجة عن عجز امليزان التجاري، إضافة إىل سد الفجوة التمويلية الناتجة عن عجز املوازنة الالعملة األجنبية الن
 و�كن تحليل مصادر الحقن ك� ييل:

 القروض الخارجية: 

مليار دوالر يف  39، حيث بلغت حوايل 2013اض الخارجي ملرص بشدة منذ عام تزايدت وت�ة االقرت  •
 طبقا لترصيح وزيرة التخطيط مؤخراً. 2019الر بنهاية مارس مليارات دو  106نهايته، لتصبح 

واالقليمية لطلبات االقرتاض املرصية طبيعية بعد إقرار الحكومة  كانت استجابة املؤسسات الدولية  •
ج صندوق النقد الدويل، وبعض الرتتيبات السياسية املتعلقة بالعالقات مع الكيان املرصية لربنام

 اإلدارة األمريكية، والتحالف مع السعودية واالمارات.  الصهيو�، والعالقات مع
أكرث من مرة خالل العام� املاضي�، وال يزال إقبال األسواق لجأت مرص إىل اصدار سندات دوالريه  •

عليها كب�اً، السي� بعد إشادات البنك الدويل وصندوق النقد باإلصالحات االقتصادية، وهو الدولية 
، وأعتقد ان الدولة -مقارنة مبعدل الفائدة بالسوق املحيل –بياً لالقرتاض ما مثل باباً رخيص نس

 عت�د عىل هذا املصدر خالل الفرتة القادمة.ستحاول زيادة اال 
قد يكون -أن اإلدارة املرصية استهلكت معظم األبواب املتاحة لالقرتاض يعتقد الكث� من الخرباء •

، بل -إقرارا باقرتاب جفاف مصادر االقرتاض  2013اهل منذ  العودة إىل قانون الصكوك اإلسالمية املتج
ت اإلقليمية، ويعني ذلك تناقص وت�ة الحقن من خالل وصلت لحدودها القصوى مع بعض الجها

خالل العام� القادم�، بل إن التحويل سينعكس ليكون للخارج يف إطار عملية االقرتاض الخارجي 
 السداد للقروض والفوائد.

 عامل� يف الخارج:تحويالت ال

مليار  25.5ن دوالر، إىل مليو  778.2ارتفعت تحويالت العامل� املرصي� يف الخارج ارتفعت مبقدار  •
، وبرر الخرباء تلك الزيادة بعودة آالف املرصي� 2017  مليار دوالر خالل  24.7، مقابل  2018دوالر يف  

كل نهايئ بسبب سياسات "التفنيشات" العامل� يف منطقة الخليج، خاصة السعودية، إىل وطنهم بش
من الوافدة التي طبقتها هذه الدول، وزيادة   واالستغناءات عن األجانب وإحالل الع�لة املحلية بدالً 

سعار، حيث عاد املرصي� ومعهم مكآفات نهاية الخدمة وما جمعوه من رسوم اإلقامات، وغالء األ
 أموال خالل السنوات التي قضوها يف الخارج.

، تراجع تحويالت املرصي� العامل� 2019هرت بيانات أصدرها البنك املركزي املرصي يف مارس أظ •
% عىل أساس سنوي، 6.1بنسبة  2019/  2018بالخارج خالل الشهور التسعة األوىل من العام املايل 

كان وذلك بوضح االتجاه العام املرتاجع لتلك التحويالت، وإن ما حدث من زيادات عقب التعويم، 
لجزء ال لسد حاجات األرس املعيشية نتيجة ارتفاعات األسعار املتتالية، وكذلك للعودة النهائية 
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اً �كن القول إن الرتاجع املشار إليه يستهان به من العامل�، نتيجة الظروف سالفة الذكر، وعموم
وهو ما �ثل انخفاضا  سابقا هو بداية النخفاضات متتالية لتحويالت العامل� خالل الفرتة القادمة، 

 وحتي اآلن.لحقن، طاملا اعتمدت عليه مرص منذ طفرة أسعار البرتول يف السبعينيات 

 االستث�ر األجنبي املبارش وغ� املبارش:   

يف فقرة سابقة بالتفصيل تراجع االستث�رات األجنبية إىل مرص خالل العام� املاضي�، ولكن يبقى  التقريرناقش 
جزءا ارش يف التنقيب عن الغاز والبرتول أحد أهم مصادر الحقن يف االقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن االستث�ر املب

 عان ما يترسب إىل الخارج مرة أخرة.ليس باليس� منه يذهب لحساب معدات وآالت وخربات أجنبية، أي رس 

 االقتصاد املرصي، فاألموال الساخنة أما االستث�ر يف أدوات الدين املحلية فال �كن االعت�د عليه كأداة للحقن يف
 ب� البلدان، والتعويل عليها يجب أن يكون مرحلياً.تلهث وراء معدالت الفائدة املرتفعة، وتنتقل بسهولة 

 : عائدات السياحة

، وساهمت السياحة ٢٠١٠، وهو األفضل منذ عام  2018% يف عام  ١٦.٥حقق قطاع السياحة معدل �و قدر بحوايل  
عدد  ٪ من إج�يل9.5مليون فرصة عمل، أي ما يعادل  2.5٪ من الناتج املحيل اإلج�يل، ويف توف� 11.9بنسبة 

 الوظائف يف مرص.

فإن إج�يل قيمة ما ينفقه السياح يف مرص خالل العام املايض  بحسب بيانات للمجلس العاملي للسياحة والسفر،
 مليون سائح. 11.7م� ملرص خالل العام الجاري إىل مليار دوالر، وتوقع أن يصل عدد السياح القاد 12.2بـ 

لدخل القومي مبجموعة من العوامل، رغم أنها يف الغالب خارج �وذج بالطبع يرتبط استمرار حقن السياحة يف ا
القتصاد املرصي، أال أنها �كن وصفها باملستقرة خالل العام� القادم�، م� يرجح ثبات مساهمة تلك القطاع ا

 فرتة القادمة.خالل ال

 عائدات قناة السويس: 

ن معدل حقن القناة يف االقتصاد ال يزال مستمرا، وإن رغم عدم تحقيق قفزات بعد حفر التفريعة الجديدة، إال أ 
 ع أن يتأثر بالتباطؤ املتوقع يف النمو والتجارة العاملي�، وإن كان يف الحدود العادية.كان من املتوق

سيكون هو سداد الديون املستحقة عىل هيئة القناة، وحتى لو دورت من خالل القروض أعتقد أن التأث� الكب� 
قول إن معدل حقن القناة سيعني ذلك ترسبا قد يساوي أو يقل عن الحقن الجديد، وعموما �كن الالجديدة، ف

 يف االقتصاد القومي يغلب عليه الثبات واالستدامة.
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 صاد املصري:املقارنة بین الحقن والتسرب يف االقت-ج
مي، إىل غلبة ظاهرة لعنارص يش� التحليل السابق لعنارص الحقن والترسب من وإىل دائرة النشاط والدخل القو 

تج عن مرشوعات الدولة، والتي أدت إىل تجميد جزء كب� من األموال  الترسب، ولألسف فإن معظم تلك الغلبة نا
وائد ملحوظة، ويف ذات اإلطار فشلت اإلدارة املرصية يف التحول املحلية واملقرتضة يف أشكال مختلفة، لن تدر أي ع

 مضافة تتسبب يف املزيد من الحقن إىل الداخل.نحو اإلنتاج، مبا يخلق قيم 

م الثالثة القادمة، والتي سيبدأ فيها سداد القروض والفوائد وتخف القروض والودائع، وتنجز أعتقد انه بعد األعوا 
ات الطرق والعاصمة الجديدة، سيرتاجع معدل النمو الحايل، وسيتعرض االقتصاد ملزيد فيها ما تبقي من املرشوع

ولكنه لن يدخل نفق الكساد ، -خاصة يف ظل خطة إعادة هيكلة القطاع اإلداري املزمع تنفيذها-�شمن االنك
أعوام   2020ا بعد لوجود بعضا من عوامل الحقن املستدامة، وسيتأثر املواطن املرصي بشدة، وأظن أن األعوام م

وامل من خارج اإلطار االقتصادي صعبة عىل االقتصاد املرصي، إال إذا حدثت تغ�ات جذرية، تتعلق جميعها بع
 .)112( الحايل
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 التقریرملخص 

يجري الجدل ب� الكث� من املراقب� حول طبيعة ما يجري يف االقتصاد املرصي مرص، يف ظل توايل القرارات والقوان�  
الداخلية  وعات التي وصفت بالقومية، ويف نفس الوقت ما يصفه البعض باإلفراط يف االعت�د عىل القروضواملرش 

 حول أولوية تلك املرشوعات بل وجدواها االقتصادية. والخارجية لتمويل تلك املرشوعات، إضافة ايل الجدل 

ة املرصية، انطالقا من تحليل األرقام ان يقدم صورة متأنية ومستفيضة ملجمل األوضاع االقتصادي التقريرحاول 
ى الترصف واستدامة األثر، كأهداف أصيلة ألي عملية الرسمية، بهدف استقراء النتائج حول صحة التوجه وجدو 

دفة، وذلك ضمن إطار كيل باحث عن الروافع الرئيسة للنموذج التنموي. وكان اهم ما توصل اليه تنموية مسته
 ما ييل:  التقرير

العام  % منه خالل 77النمو يف الناتج املحيل اإلج�يل أساسا إىل النمو يف ستة قطاعات، شكلت نحو ترجع طفرة 
% والصناعات التحويلية بنسبة 15.8االستخراجات بنسبة  ، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع  2018/ 2017املايل  
% واألنشطة 9.6ة والتجزئة بنسبة % إىل جانب قطاعات تجارة الجمل10.3% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.2

 %.6.8% وقطاع الزراعة بنسبة 7العقارية بنسبة 

املحيل تش� ايل أن القطاعات الثالثة الرئيسة   تفحصة ايل القطاعات املساهمة بصورة رئيسية يف �و الناتجالنظرة امل
ا ما اضيف اليها عائد قناة السويس هي التعدين (بعد طرح الناتج الصناعي) والبناء والبيع بالتجزئة والجملة، وإذ

الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص تتصف بالريعية، وتهيمن والسياحة وتحويالت العامل� يف الخارج، نجد ان مكونات  
يه بشكل رئيس القطاعات التي تعتمد عىل االستهالك، وبالتايل �كن القول أن النمو االقتصادي الحايل غ� شامل عل

  وليس مستداماً.

طن�، ال يزال معدل النمو الحايل يغيب عنه الهدف الرئيس من تحقيق النمو، وهو رفع مستويات معيشة املوا
 تضخم، وضعف التعليم والرعاية الصحية وتحس� خدمات النقل.املواطن العادي يعا� من ارتفاع معدالت ال

كفاءة وفعالية الخدمات التي يعتمد عليها  ك� يغيب عنه الرتكيز عىل الجانب الحقيقي من االقتصاد، مع تعزيز 
 املواطن. 

ار التنمية اعي يف الناتج املحيل اإلج�يل هزيلة، وال تضع مرص يف مسبصفة عامة ال تزال مساهمة القطاع الصن
 الحقيقة، وال تستوعب اعداد الع�لة الوافدة ايل سوق العمل سنوياً، فضالً عن غياب التطوير التكنولوجي.

نت كفيلة مليار جنيه للمرشوعات الصغ�ة واملتوسطة بأسعار فائدة ميرسة، كا 200لبنك املركزي بتوف� مبادرة ا
قط بل ملسار االقتصاد املرصي بأكمله، ولكن ما شاب عملية بتحقيق نقلة نوعية ليس لقطاع الصناعة املرصية ف

اوي مختلفة، كل ذلك أفقد املبادرة فاعليتها التنفيذ من قيود ومعوقات، واستيالء الرشكات الكربى عىل القروض بدع
 وجدواها.
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يعا� املشاكل املتعرثة يف مبادرات البنك املركزي، ال سي� ان معظمها  ال يوجد تفس� لعدم استهداف املصانع
التمويلية، وكذلك يصعب عىل الفهم االهت�م ببناء مدن صناعية جديدة واالنفاق عىل ترفيقها يف ظل عطالة 

 د بالفعل.املوجو 

سنوات من االنتظار، وتحويل   إلغاء مرشوع قانون صناعة السيارات املعروف بـ"اسرتاتيجية صناعة السيارات" بعد 
عيل وجه -كاشفاً لغياب الرؤية االسرتاتيجية لتطوير القطاع الصناعي برمته  قانونه ايل مجلس النواب، جاء

نيع املستهدف، والتوط� التكنولوجي، واستخدام اإلمكانات ، ويف القلب منها �ط التص-الخصوص قطاع السيارات
 املحلية املادية والبرشية.

ت العاصمة اإلدارية ومن قبلها تفريعة القناة، لعمل يف امللف الزراعي مقارنة بالتصميم عىل انجاز مرشوعاضعف ا
�ل العمل بالقطاعات اإلنتاجية وغ�ها من املرشوعات الغ� منتجة، تث� عالمات االستفهام حول التصميم عىل اه

 مقارنة بالرسعة يف غ�ها. 

ءة نقل وتوزيع املياه تتطلب مرشوعات لالرتقاء بكفا-ويف ظل أزمة سد النهضة-ائيةمحدودية املتاح من املوارد امل
ات �كن بداية من الرتع واملساقي الحقلية ونهاية باالرتقاء بنظم الري الحقيل، وكل ذلك ال يالحظ فيه أي مرشوع

 اعتبارها قومية أو حتى غ� اعتيادية، بل وغابت العادية كذلك.

، بل يحتاج القطاع ايل مجموعة ات الجديدة ليست املهمة الوحيدة املطلوبة للقطاع الزراعياالستصالح واملرشوع
للفالح برامج مساندة  –جمعيات زراعية -تركيب محصويل-مائية –متويلية  –تسويقية -من السياسات املكملة

 وغ�ها، وحتى االن �كن الجزم بغياب اية رؤية اسرتاتيجية لتطوير هذا القطاع.

ية يف العام� التالي� لتنفيذ برنامج صندوق مجموعة من التحسينات الرقمية عىل املوازنة العامة املرص حدثت
مليار  445العجز الكيل قدر بـ ، يتب� أن 2020/ 2019النقد الدويل، ورغم ذلك فوفق مرشوع موازنة العام املايل 

مليار 7تقريبا، ويش� ذلك ايل تزايد العجز بحوايل  مليار جنيه للعام املايل السابق 438.6جنيه مرصي، يف مقابل 
 عن العام املايل السابق.جنيه 

تملص منها، يالحظ يف بند النفقات العامة ان النسبة الكربى منها ال تزال تتجه ايل نفقات ال �كن للحكومة ان ت
مليار  327ا االجت�عية بنحو مليار جنيه، ومخصصات الدعم واملنح واملزاي 569مثل فوائد الديون املقدرة بنحو 
 مليار جنيه. 211مليار جنيه، ومخصصات االستث�رات العامة بنحو  301جنيه، ومخصصات األجور بنحو 

مليار جنيه عىل الرتتيب، وخفضت  12و 36.1ملايض بين� انخفض دعم املواد البرتولية والكهرباء عن العام ا
يه، مليون جن  244، ك� خفض دعم التأم� الصحي واألدوية بنحو  مليون جنيه  500مخصصات دعم املزارع� بنحو  

مليار  90مليار جنيه يف موازنة العام املايل املايض إىل  75نجد ان موازنة السطر الواحد قد قفزت مخصصاتها من 
 %. 20مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إىل  15بزيادة قدرها جنيه، أي 

تج املحيل % من النا7لزمة بأال تقل مخصصات بندي التعليم والصحة عن يقر الدستور املرصي أن الحكومة م
 اإلج�يل، إال أن الحكومة مل تلتزم للمرة الخامسة عىل التوايل بتلك النسبة.
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لتغطية العجز املتزايد، وستتحمل املصادر املحلية العبء األكرب لسداد هذا سيبقي االقرتاض هو الخيار الوحيد  -
املرصفية، ويرض باالستث�ر الخاص، إضافة ايل اإلبقاء عىل تزاح�ً مع القطاع الخاص عىل الودائع    العجز، م� يشكل

ئيس يف متويل القطاع قطاع مرصيف غ� احرتايف يعتمد عىل اقراض الحكومة كنشاط رئيس، بين� يهمل نشاطه الر 
 الخاص.

ة ات هامة، فحصيلة الخزانة العامة من قناهناك ارقام ضعيفة جدا تدخل املوازنة العامة للدولة من مؤسس -
مليار دوالر فاين تذهب باقي إيرادات القناة والبالغة ما يزيد عن   2.2مليارجنيه، أي حوايل 36السويس هي 

 . 2018خمسة مليار دوالر عام 

الصناديق   % املفروض عىل25مليار جنيه، وهي نسبة    5.5يرادات املقدر دخولها من الصناديق الخاصة فقط  تبلغ اإل
مليار جنيه، وهو ما يفرض التساؤل اين تذهب بقية  22يرادات تلك الصناديق توريدها، وبذلك فان اج�يل إ

زيادة النسبة املفروضة لصالح املوازنة يف الحصيلة؟ وكيف تنفق ومن يراقب عىل االنفاق؟ وملاذا تتعنت الدولة يف  
 ين؟ظل ما تعانيه من فجوة متويلية، واعباء خدمة الد

روحة من قبل الدولة، اعت�دا عىل متوسط سعر السهم خالل الشهر األخ� اعت�د طريقة تقييم الرشكات املط -
، ويفتح باب الشكوك حول -كة رابحةإضافة ايل خسائر بيع رش -قبل الطرح، يقلل من عوائد الدولة من وراء البيع 

 وغ�ها من التساؤالت. ار عىل البيع ومل تسرتد األسهم سعرها،  القيمة العادلة، والتالعب يف قيمة السهم، وملاذا اإلرص 

برزت السياسة النقدية كأحد املحاور األساسية لربنامج الصندوق، ورغم التخبط يف بداية الربنامج والذي نتج  -
زي اتخذ اال ان البنك املرك-م� انعكس عىل عدم استقرار األسعار يف األسواق-ت حادة يف سعر الدوالرعنه ارتفاعا

ت يف تحسن األوضاع واستقرار سعر الرصف، وان كان لها العديد من التداعيات مجموعة من اإلجراءات التي ساهم
 األخرى. 

%، ورفع أسعار 14% ايل  10فع االحتياطي االلزامي من  اعتمد البنك املركزي سياسة انك�شية، كان أبرز مالمحها ر -
ري خفض الطلب عىل القروض اظ عىل الودائع بالجنيه من جهة، ومن اخالفائدة ألكرث من مرة، يف محاولة للحف

بصفة عامة، واعتمد االحتياطي بشكل كب� عىل األموال الساخنة، واموال القروض الخارجية، وذلك يف محاولة 
 معدالت التضخم املتزايدة.للسيطرة عىل 

بصورة اريخ املرصيف، وكان جديرا بها لو نفذت مبادرة املرشوعات الصغ�ة واملتوسطة هي األكرب من نوعها يف الت
صحيحة ان تحقق نقلة نوعية لالقتصاد املرصي، ولكن تم نهب أموالها، والتي وجهت يف الغالب للرشكات الكربى 

من خاللها عىل التمويل امليرس، وال �كن اعفاء البنك املركزي من تحمل التي انشات رشكات صغ�ة وحصلت 
 قاعس يف الرقابة وتراخي يف العقوبة.مسؤولية ذلك، حيث ت

رة مبادرة التمويل العقاري جيدة، وكان من املنتظر منها أن تعمل عىل تنشيط السوق، لكن هناك بعض العيوب فك
ألف جنيه)، بجانب   300حد األقىص لسعر الوحدة التي تتيح املبادرة متويلها (الجوهرية يف املبادرة، منها انخفاض ال

ي الدخل الذي وضعه البنك املركزي كحد أقىص حد األقىص للدخل الشهري ملحدودي ومتوسطانخفاض قيمة ال
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 ان املبلغ ، ك�2014لالستفادة من املبادرة. وقد اضطر البنك املركزي لتعديل هذه الحدود ثالث مرات خالل العام  
 مليار جنيه). 20املرصود للمبادرة قليل جدا (

ارتفاع أسعار -ها تسجيل العقارات رص من الكث� من املشاكل الهيكلية، ومنيعا� سوق التمويل العقاري يف م
عدم وجود رشوط واضحة للرشوط واملتطلبات الواجب توافرها يف رشكات التمويل أو إعادة التمويل -الوحدات
عدم -اري عدم وجود معاي� مرصية للتقييم العق-، وعدم وجود جهة مستقلة العت�د املقيّم� العقاري�العقاري

 هن.وجود محاكم مستقلة لقضايا الر 

حرص البنك املركزي عىل اإلعالن عن أرقام مبالغ فيها لعدد املستفيدين من املبادرة، حيث أعلن أن إج�يل عدد 
مليار جنيه، هذا يعني أن  20ميل، وبالقسمة عىل الحد األقىص لتمويل املبادرة ألف ع 230املستفيدين وصل إىل 

 ألف جنيه فقط. 87عىل كل عميل حصل 

لقول ان الخسائر او تراجع األرباح التي حققتها البنوك، كانت نتيجة تدخل القرار السيايس يف بصفة عامة �كن ا
إدارة املركزي عىل االحتفاظ مبكتسبات االستقاللية التي اع�ل السياسة النقدية، وذلك يعكس عدم قدرة مجلس 

 انصياعهم للسلطة.منحها له القانون والدستور، ومدي 

هزيلة للغاية مقارنة بحجم الودائع، فعيل سبيل املثال، تخطت ودائع البنك األهيل الرتيليون أرباح البنوك الكربى  
 % فقط نسبة ايل حجم ودائعه. 1جنيه، أي ان أرباحه 

حيث أصبحت قيمة ،  2016كان من املنتظر أن تحقق الصادرات املرصية طفرة كب�ة بعد تعويم الجنيه يف نوفمرب  -
 املرصية مقومة بالدوالر منافسة للغاية، ولكن هذا مل يتحقق وجاءت الزيادات متواضعة.الصادرات 

كالت املزمنة، وال يظهر أن هناك مُتثل الفجوة الكب�ة ب� صادرات وواردات مرص السلعية، واحدة من املش-
يتب� أن  2018للعام ب أرقام ميزان املدفوعات سياسات جديدة لسد هذه الفجوة، ولو يف األجل املتوسط، وحس

 .2017يف  37مليار دوالر يف مقابل  45العجز التجاري بحدود 

 فرص دعم التنمية من خالل هذه غالبية االستث�رات األجنبية ترتكز يف قطاع النفط والغاز، م� يضيع عىل مرص
رأس املال، وال يوفر فرص   ن قطاع البرتول قطاع كثيفاالستث�رات، كم انه يؤخذ عىل هذا الهيكل غ� اإليجايب، أ 

عمل تتناسب مع ما ينفق من استث�رات، والجانب الثا� أن استفادة الرشيك االجنبي عالية، واألمر الثالث أن 
الستث�رات عىل مدار العقود املاضية يف توط� تكنولوجيا هذا القطاع، أو محاولة إنتاج مرص مل تستفد من تلك ا

 احية التكنولوجية.لبات االستث�ر به من النمتط

العامل األهم يف تراجع االستث�ر األجنبي هو تراجع طلب املستهلك� بعد حوايل ثالث سنوات من إجراءات  
رشكات مملوكة لجهات سيادية يف االقتصاد، وساهم كل ما سبق يف تثبيط للتقشف وأسعار فائدة مرتفعة وتوسع 

 شهية املستثمرين.

 82.88مليار دوالر مقابل 106معدالت الدين الخارجي بنهاية مارس املايض إىل البنك املركزي عن ارتفاع كشف 
ت الدين الخارجي، يف غياب عوائد مليار دوالر تقريباً، وبذلك تتواىل ارتفاعا 23، بزيادة 2017مليار دوالر بنهاية 
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بعد استهالك معظم ىل نفس املعدالت السابقة  للمرشوعات تغطي خدمة تلك الديون، وتقلص فرص استمراراها ع
 املصادر املتاحة.

جنيه شهريا  735ليبلغ  2019أنه تم تحديث خط الفقر الوطني لعام  2019كشفت بحث الدخل واالنفاق لعام 
 دوالر/يوم للفقر1.25جنيها تقريباً) حًدا للفقر عامليا،  100دوالر/ اليوم تعادل ( 1.9ابل دوالر)، يف مق 44.5(

 دويل. املدقع، يحددها البنك ال

%، ك� أظهرت أن هناك نحو 32.2ووفقاً للمؤرشات األولية املعلنة يف تلك التقارير، فقد ارتفع معدل الفقر إىل  -
% 57بالفعل، لكنهم شبه فقراء ومازالوا بحاجة إىل الدعم، (املجموع  % إضافية من السكان فوق خط الفقر26.8

 .2015% مقابل معدالت 2.5تفعت ك الدويل، وهذه النسبة ار تقريباً) كم أشار البن

سنت تقريبا)،   95(2019ج شهريا عام    491ايل    2015ج شهريا عام  482حتى يف ظل تحرك خط الفقر املدقع من    -
مليون مواطن لو   10ي عىل األقل تحت هذ الخط، ومن املرجح ألن يكون العدد الحقيقي  مليون مرص   6.5فاليزال  
 لخط العاملي.أخذنا با

ديد من العوامل لزيادة معدالت الفقر بقفزات ضخمة خالل األربع سنوات املاضية، وعىل راسها ساهمت الع -
يبة القيمة املضافة، وزيادة الج�رك زيادة معدالت التضخم، ورفع الدعم عن املحروقات والكهرباء، وفرض رض

 ثالث مرات متتالية، ورفع أسعار املواصالت العامة. 

%  ٣٠إىل  ٢٠١٠% عام ٢٤، أن نسبة الفقر ب� املرصي� قد ارتفعت من 2019ية مايو أعلن البنك الدويل يف بدا-
% من شعب مرص ٦٠حوايل  ، وحول النسبة األخ�ة أشار البنك ايل ان٢٠١٩% عام ٦٠ثم قفزت إىل  ٢٠١٥عام 

معلومة البنك ز اإلحصاء، الذي هو مصدر يعا� إما من الفقر أو مهدد به، وهو نفس التعب� الذي استخدمه جها
 الدويل عىل االرجح.

ضعف متويل مرشوع تكافل؛ يظهر يف قلة املقابل املادي املُقدم، حيث أن مبلغ املعاش املذكور لألرسة الواحدة 
 1.9دوالر يوميًا، يف ح� أن خط الفقر الدويل هو  0.6دوالر، أي ما يساوي  18.5أي ما يعادل جنيه،  325وهو 

 دوالر يوميًا.

االنتقادات إىل صياغة املرشوع، ومنها احتواء معاي� اإلقصاء من الدعم عىل رشوط ال تعكس انتفاء  هناك بعض
تباين يف معدالت الفقر ب� املحافظات املختلفة، فلم يتم الفقر، باإلضافة أن هيكلة املرشوع مل تأخذ يف االعتبار ال

 معدالت الفقر املرتفعة. توجيه برامج خاصة للمحافظات ذات 

كان من الطبيعي بعد وقوع أعداد متزايدة من املرصي� تحت خط الفقر، ان تتجيل مجموعة من املظاهر املرتبطة 
مقارنة   2017% عام 273.8بس املستعملة “البالة” بنسبة بالفقر، منها زيادة حجم التجارة الخارجية من املال 

 %. 23.4بنسبة  2014بانخفاض ىف عام 

% من أطفال  20أصدره املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد فيه أن  ومن مظاهر الفقر كذلك ما  
وات مصابون باألنيميا، وأن % من األطفال تحت خمس سن27مرص يعانون التقزم الناتج عن سوء التغذية، وأن 
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%، 40أن النسبة تبلغ    صحة اعرتفت باألزمة كاشفة% من وفيات األطفال ترجع لسوء التغذية، واملث� أن وزارة ال11
 % منهم يعانون التقزم الشديد.17ومش�ة إىل أن 

، ك� بلغ 2015% عام  14.6يف مقابل    2016% عام  15.1ك� تزايد عدد وفيات األطفال الرضع األقل من سنة ليبلغ  
 ية.% إلج�يل الجمهور19.6معدل وفيات األطفال األقل من خمس سنوات حوايل 

 ).113( 2018مليار جنيه بنهاية يوليو  486.7% ليبلغ 7.4مليار جنيه مبعدل  33.6قدار ارتفع النقد املصدر مب

مليار 264.2جنيه، وإذا ما نسبت ايل مليار  222.4بلغ مجموع ما طبعه البنك املركزي خالل الفرتة املشار اليها 
لتوصلنا ان  2013/2014بل عام ة خارج الجهاز املرصيف قجنيه والتي هي اج�يل رصيد النقود املطبوعة واملتداول

% ايل كمية النقود املطبوعة خالل ست سنوات فقط، وإذا اضفنا رق� تقديريا للعام 84.2السلطة اضافت حوايل 
 % يف خالل سبع سنوات.100فقط، نجد ان النسبة اوشكت ان تبلغ  %10) 2019/ 2018الحايل(

لتضخم خالل الفرتة املاضية، وهو ما يدفع نحو التساؤل، أحد املحفزات الرئيسة ل شكل االفراط يف طباعة النقود
زيادة يف  أوال حول كيفية س�ح السلطة النقدية ملرص بذلك، وثانياً اين ذهبت تلك األموال، وثالثا ملاذا مل متول

 األجور او يف بعض املرشوعات املوجهة لالقتصاد التضامني بنفس الطريقة. 

اإلصدار النقدي وب� معدل النمو يف الناتج املحيل اإلج�يل، سنجد تزايد طبع  معدل الزيادة السنوية يفمبقارنة 
دوران النقود والتي تعرب عن مع استبعاد رسعة  –النقود بثالثة أضعاف معدل النمو طيلة فرتة الدراسة تقريبا 

ساهمة التمويل دم التناسب ذلك عن عظم مويعرب ع-عدد مرات تداول الوحدة النقدية من يد ليد خالل العام
التضخمي يف شحذ التضخم، مع التأكيد عىل ان نسبة طبع النقود يجب ان تقل عن معدل �و الناتج املحيل، مع 

 لنقدية. االخذ يف الحسبان رسعة دوران الوحدة ا

 دار النقدي ام الزيادة يفاختلف االقتصاديون حول األكرث تأث�ا يف زيادة معدل التضخم، هل الزيادة يف اإلص
مديونية الحكومة للمركزي، وخلص النقاش ايل غلبة تأث� اإلصدار النقدي، بفعل رسعة تداول اإلصدار الجديد، أو 

 عىل األقل تساويه� يف األثر عليه.

خارجية، م� أنتج املرصية اقرتن االفراط يف اإلصدار النقدي مع الزيادات غ� املسبوقة بالديون املحلية وال  يف الحالة
غ� مسبوقة من التضخم، ومعالجة الوضع الحايل يحتاج لسنوات طوال، واي تراجع ملعدل التضخم تعلن   معدالت

يس لرتاجع حقيقي ينتج عن العوامل املسببة عنه السلطة سيكون مصدره النسبة لسنة أساس مرتفعة التضخم، ول
 به ال سي� منها طبع النقود.
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لبطالة ىف مرص بوت�ة متسارعة بدايًة من الربع األول للعام املايض، سمية ايل تراجع معدالت اتش� البيانات الر
 .% يف يونيو املايض7.5، إىل 2017% ىف ديسمرب 11.3شهًرا من  18% خالل 3.8لتنخفض أكرث من 

مليون فرد    29.04بل  مليون فرد يف يونيو املايض مقا  28.06مل تتسع قوة العمل رغم هذ الرتاجع، بل انكمشت إىل  
مليون عامل خالل عام�،   1.12، م� يعني تراجع قوة العمل بنحو  2017مليون فرد يونيو    29.18، و2018ونيو  يف ي

 شهًرا فقط.  12ألف فرد خالل  980وبنحو 

مليون   1.12مليون سيدة من قوة العمل، م� يعني أن ما يزيد عىل  1.4سن كذلك مع خروج تزامن هذ التح
وهو أمر غ� معقول وال توجد له مربرات حقيقية ال سي� يف ظل -عن العملقررن بشكل ج�عي التوقف سيدة 

اء ىف سوق العمل ليصل عدد النس-موجة التضخم العارمة التي اصابت البالد يف اعقاب تطبيق برنامج الصندوق
 .2018مليون بنهاية يونيو  5.02مليون عاملة بنهاية مارس املايض مقابل  3.9نحو 

العمل، وخروج هذا العدد الضخم من السيدات يفتح باب التشكك يف األرقام الرسمية، ليس   عدم التوسع يف قوة
 فع أسعار الوقود مؤخراَ.فقط املتعلقة بالبطالة وا�ا كذلك املتعلقة بالتضخم والذي تراجع رغم ر 

يناير  25فقط لثورة ردة فعل عنيفة، ليس يبدو التوسع املحموم والغ� مسبوق للجيش يف النشاط االقتصادي، ك
وما تبعها من احت�لية تقليص لبعض املغانم االقتصادية لكبار قادته، بل ايضاً ملا سبقها م� قيل عن نية خصخصة 

 ك.بعض مرشوعاته بنهاية عرص مبار 

االقتصاد تغول عىل السيطرة عىل أرايض الدولة هي أخطر األدوات التي �تلكها الجيش، ويستخدمها ملزيد من ال
 املرصي.

ال تتوقف أهداف مرشوعات الجيش عند الربحية، واملغانم، بل تتعداها ايل مجموعة أخري من األهداف، منها 
داد والتموين، للسلع الرئيسية، سواء ب� املوانئ واملطارات السيطرة عىل الطرق الرئيسية، والتي تشكل منافذ االم

املحافظات وبعضها البعض، والسيطرة عىل انتاج بعض السلع االسرتاتيجية،   ة، أو ب�وب� مناطق الجمهورية املختلف
 يف حال مثل ادوية االنسول�، ولنب األطفال، وغ�ها، للظهور بدور املنقذ يف أوقات االزمات، والتحكم العقايب

 االنفالت. 

تصاد، وتتمتع بوصول تفضييل اعات االقتلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دوراً كب�اً ىف العديد من قط -
 إىل التمويل واألرايض واملشرتيات، وبدأ هذا الدور املتنامي بالفعل ليكون مزاح�ً للقطاع الخاص.

ة من االختالالت الهيكلية، والتي ال يزال حتى وقتنا الحايل من مجموع 2011عا� االقتصاد املرصي قبل عام  -
وض الداخلية والخارجية اختالالً، ك� ساهم التدخل السيايس يف توجيه دالت القر رهينة لها، بل زاده انفالت مع

 املرشوعات االقتصادية يف تشكل وضع اقتصادي ينذر بخطر شديد.
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 الخاتمة

ط للنموذج التنموي، بني عيل رافعت� رئيست�، ه� االقتصاد عىل مفهوم بسي التقريراعتمد 

يا) والزراعة، واستعرض باستفاضة املؤرشات الكلية لالقتصاد  (التكنولوجاالجت�عي التضامني، والصناعة

املرصي، وأهم القوان� واإلجراءات واملبادرات التي أدت ايل خلق الواقع االقتصادي الحايل يف مرص، 

، واوجزت يف امللخص العام، وبناء عيل التقريرعة من النتائج والتي رسدت يف منت واستخلص مجمو 

معيار النموذج التنموي ورافعتيه، �كن التأكيد عيل تركيز مفهوم و�وذج  ج وباستخدامتلك النتائ

التنمية يف مرص عيل أساس النمو يف الناتج القومي اإلج�يل، وتوجيه قرارات التنمية لتحقيق هذا 

 لهدف، واعتبار التقدم والتحديث الزمة طبيعية لتحقق هدف النمو.ا

املرصية، وتناست الدولة ما يتعلق بتحس� حياة املواطن�،  ه عن الحالةغاب �وذج التنمية ورافعتي

وتجاهلت ما يعرف مبسمي "مؤرشات نوعية الحياة " أو "مؤرشات الرفاه االجت�عي" وهي ما تعكس 

 والخدمات واملسكن والرعاية الصحية، والتعليم والح�ية واألمن والرتويح.متتع الفرد بالسلع 

املؤرشات الكلية، فان بعض ما تحقق من تحسن للقليل من مستوي معظم رغم اإلخفاق عىل 

املؤرشات، كان مثنه باهظاً عىل املستوي� االجت�عي واالقتصادي، فزيادة معدالت الفقر والفقر املدقع، 

ره االقتصادية واالجت�عية، ال سي� تزايد معدالت االنتحار، وتأخر سن الزواج، وأمراض وانتشار مظاه

الوقوع يف براثن الديون الداخلية والخارجية واالضطرار ايل تدويرها، وكلها نتائج شديدة طفال، وكذا  األ 

جتمعي، بل الخطورة ليس فقط عىل استدامة تحسن تلك املؤرشات، ولكن عىل استدامة االستقرار امل

 واستدامة السيادة الوطنية.

دية، وعيل جانبيه الكث� من ات االسرتشاطريق التنمية سلكته الكث� من الدول، مأهول بالعالم

اإلشارات التحذيرية، واعتقد ان الدولة املرصية التي تسوق ارتيادها الطريق منذ ستة عقود كاملة، 

االسرتشاد املؤدية اليه، وتوايل وقعوها يف فخاخ تنايس مل تدخل بعد ايل الطريق، وتتجاهل كل عالمات  

تخلفه وجهله وفقره، وتشتته يف بقاع األرض للبحث لتجاهل، من  التحذيرات، ودفع الشعب امثان هذا ا

 عن فرص العمل والرزق، ورغم كل ذلك مل يفت أوان االرتياد، إذا الشعب يوما أراد الحياة.
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 تمهید

صطلح التنمية هو دون تعريف خاص به. م يرتدد مصطلح التنمية بشكل مستمر مع كل نظام سيايس جديد
الستهالك أو التنمية االقتصادية متنوع يف معناه حيث يستخدمه البعض لإلشارة إىل مصطلح التغي� أو امصطلح 

أو الحكم الرشيد أو تطوير التعليم أو رفع الناتج املحيل أو رفع كفاءة العامل البرشي يف الدولة أو رفع معدالت 
 الذي يش� إليه مصطلح التنمية.لحات هي جزء من التنوع الصحة والخدمات الصحية. كل تلك املصط

يايس و�كن تعريفه يف أبسط صوره له عىل أنه إحداث التغي� املجتمعي يف األصل فإن املصطلح له استخدام س
، ويعتمد استخدام املصطلح حسب السياق املستخدم فيه. 114الذي يسمح للناس بتحقيق إمكاناتهم الشخصية

هي ملتعلقة باستخدام املصطلح هي أن التنمية هي "عملية" أكرث من كونها نتيجة. أي ان التنمية  النقطة األخرى ا
 يشء دينامييك مستمر ينتقل من نقطة إىل أخرى أفضل بصورة متكررة ومستمرة. 

دل فوائد العائدة من النمو االقتصادي يف العادة ال يتم توزيعها بشكل عاالعديد من الدراسات خلصت إىل أن ال
به أكرب يف الناتج عىل املواطن�، وإن األهمية تكمن يف النموذج التنموي الذي تتبعه الدولة وليس تحقيق نس

 ى عمق هذا النمو،. أي أن النمو ليس فقط االختالف اإليجايب يف نسبة النمو يف الناتج املحيل، وإ�ا مد115املحيل 
يادة الصادرات ورفع كفاءة وإنتاجية املزارع وإنشاء عمق النمو عن طريق تنويع مصادر اإلنتاج وز حيث ينتج

 .116لك من أجل أن ينعكس عىل تنمية رأس املال البرشي للدولةرشكات جديدة وتطوير التكنولوجيا، كل ذ

كم يف مرص بأن الهدف هو دفع عجلة التنمية وجني مثار وعىل الرغم من تكرار النغمة التي يرددها كل نظام حا
إال أن االقتصاد املرصي مر خالل السنوات الست املاضية مبجموعة من القوان� والقرارات   اإلصالح االقتصادي

 التفاقيات أنتجت وضعاً اقتصادياً واجت�عياً يكاد يختلف كلية ع� مرت به مرص خالل الست� عاما املاضية. وا

 اتج املحلي اإلجماليالن

ينتجه املجتمع من سلع وخدمات نهائية خالل عام واحد، وهو يش� مصطلح الناتج املحيل اإلج�يل إىل مجموع ما  
القتصاد. ك� يش� مصطلح النمو املحيل إىل معدل النمو يف إج�يل الناتج يعد وسيلة تقييم شاملة عىل صحة ا

 

 
114 https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P501_USD_K3736-Demo/unit1/page_12.htm 

115  Bourguignon, F."The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity across Countries and 

Time Periods" 2003.Growth and Inequality 

Ravallion, M. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages" 2001 World Development... Pages 

29(11). 

Essama-Nssah, B.; Lambert, P.J. "Measuring Pro-Poorness: a Unifying Approach with New Results" 2009 Review 

of Income and Wealth... Series 55, No 3: 752-778. 

116 Transformation, African Center for Economic "Growth with Depth" 2014. African Transformation Report 
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ة د. يعد الهدف الرئييس من رفع معدالت النمو هو تحقيق أثر إيجايب يف حيااملحيل بالنسبة املئوية خالل عام واح
 املواطن� كنتيجة لتلك الزيادة. إال أن الحالة يف مرص عىل غ� ذلك.

 هیکل الناتج املحلي 
تريليون جنيه   1.82حدثت زيادات متتالية للناتج املحيل يف مرص خالل السنوات الخمس املاضية حيث ارتفع من  

  –  2017/ 2016ه خالل عامي ترليون جني 4.3و 3.4، ثم تزايد ليبلغ 2015مليار دوالر) خالل عام  230 (نحو
  5.3ثم  2017/ 2016% عام 3.6إىل  2014/2015% عام 2.2عىل التوايل. ك� ارتفع معدل النمو من  2018/ 2017
. ك� يبلغ الناتج املحيل اإلج�يل 2019/  2018% خالل العام املايل  6إىل    5.5مع توقعات ببلوغه    2017/2018عام  

% مبوازنة العام املايل 5.6تريليون جنيه مبعدل �و حقيقي يبلغ  6نحو  بتكلفة العوامل وباألسعار الجارية
2019 /2020 )117.( 

عند النظر إىل الناتج املحيل مقوما بالدوالر حسب بيانات البنك الدويل نجد أن إج�يل الناتج املحيل قد  ولكن
مليار   332ان إج�يل الناتج املحيل  بين� ك  2018مليار دوالر عام   250. بلغ الناتج املحيل  2013ض فعليا منذ  انخف

إضافة إىل اتباع سياسة طبع النقود وكاله�  2016فمرب ويرجع ذلك إىل قرار تعويم الجنيه يف نو  2016دوالر يف 
يادة الحاصلة يف إج�يل الناتج املحيل مقوما بالجنيه تعود ادى إىل ارتفاع معدالت التضخم بصورة كب�ة. ك� أن الز

 يضا. إىل التضخم أ 

ع املفاجئ للناتج املحيل بالجنيه ) إج�يل الناتج املحيل املرصي مقوما بالدوالر والجنيه. يالحظ االرتفا 1يقارن شكل (
الناتج املحيل ترجع باألساس إىل   مقابل انخفاض حاد لنفس العام بالدوالر وهو ما يعكس أن ارتفاع قيمة  2016يف  

 قرار التعويم وارتفاع معدالت التضخم.

ومع أن الطفرة الحاصلة عىل املقابل يش� البعض إىل أن املهم يف القياس هو معدل النمو وليس قيمة الناتج املحيل.  
إىل غ� ذلك: أوال؛ بالنظر  يف معدل النمو تبدو إيجابية للوهلة األوىل إال أن النظرة املتفحصة لتلك األرقام تش�

يل نجد أنها؛ التعدين (بعد طرح الناتج الصناعي والبناء والبيع بالتجزئة إىل القطاعات الرئيسية املغذية للناتج املح
ناة السويس والسياحة وتحويالت املرصي� يف الخارج، م� يجعل املكونات الرئيسية للناتج املحيل والجملة) وعائد ق

 بالريعية وال تؤدي إىل �و شامل ومستدام. اإلج�يل تتسم
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 118كزي للجنيه والبنك الدويل للدوالراملصدر: بيانات البنك املر 

ن� بل عىل العكس أتت النتائج سلبية متاما، حيث ارتفعت ثانيا؛ مل تنعكس تلك النتائج إيجابيا عىل حياة املواط
إضافة إىل ارتفاع معدالت التضخم واستمرار ضعف الرعاية الصحية   2018% يف عام  32.5معدالت الفقر لتصل إىل  

 قل. والتعليم وخدمات الن

% من  17نسبة عات يف الناتج املحيل. يشكل قطاع الصناعات التحويلية ) نسب مساهمه القطا2يوضح شكل (
% 14% فقط. يليه قطاع تجارة الجملة بنسبة 13الناتج املحيل ويف حال حذف قطاعات التكرير نجد أنه يكون 

 %.10بنسبة% وقطاع االنشطة العقارية 12وقطاع الزراعة والرثوة السمكية بنسبة 

واطن رغم ارتفاع معدالت ساهمة يف حساب الناتج املحيل االنعكاس السلبي عىل املوتفرس طبيعة القطاعات امل
النمو، حيث يعزى النمو يف قطاع التعدين بشكل رئييس إىل االفتتاح املبكر لحقل ظهر للغاز، وإىل منجم ذهب 

املحيل والتصدير، ورغم د الخام ألغراض اإلنتاج واالستهالك السكري. وعىل الرغم من أهمية القطاع يف توف� املوا
مو تتوقف عىل وجود قطاع صناعي نشط، وهو غ� متوافر يف الحالة املرصية، ذلك فمشاركته املستدامة يف الن

وتتوقف كذلك عىل حجم االحتياطيات واالكتشافات الجديدة، وهي أمور ال �كن التعويل عليها كمكون رئيس 

 

 
سعر الدوالر املذكور يف املوازنة العامة والذي  من قبل الباحث عن طريق اعت�د 2018/2019تم حساب الناتج املحيل للسنة املالية  118
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ريع جديدة. أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء فإن املشا عدل النمو وقادر عىل تحقيق فرص عملمستدام مل
 العقارية تولد أصوال ثابتة إال أنها ال تنتج تشغيال مستداما.

 

 119املصدر: البنك املركزي

 6األسعار الجارية نحو فيبلغ الناتج املحيل اإلج�يل بتكلفة العوامل وب 2019/2020أما يف موازنة العام املايل 
القطاعات ُمساهمة يف الناتج املحيل  )، ومن املتوقع أن تكون أكرث120%(5.6نيه مبعدل �و يبلغ تريليونات ج

%، وقطاع تجارة 16.4مليار جنيه، بنسبة   984.9اإلج�يل هي، قطاع الصناعات التحويلية ومنتجات البرتول مببلغ  
مليار جنيه، بنسبة   773.7ول والغاز مببلغ  %، وقطاع استخراج البرت13.5جنيه،  مليار    814.6الجملة والتجزئة مببلغ  

%، قطاع امللكية العقارية مببلغ 11.2مليار جنيه، بنسبة  676.3لزراعة والغابات والصيد مببلغ %، قطاع ا12.9
 %. 7.35مليار جنيه، وبنسبة  441.2

ي تعتمد عىل االستهالك هيمن عليه بشكل رئيس القطاعات التوبالتايل �كن القول إن �و الناتج املحيل اإلج�يل ت
 �كن وصف إنتاجية تلك القطاعات بأنها غ� مستدامة إىل حد كب�. عىل سبيل بدالً من اإلنتاج واالستث�ر، ك�

املثال يعتمد القطاع العقاري عىل مجموعة من املرشوعات املوجهة من الدولة، والتي ال تعكس حالة العرض 

 

 
 رابط.  2019، يوليو 268ائية الشهرية البنك املركزي، النرشة االحص 119

 ، املوقع الرسمي لوزارة املالية املرصية2019/2020لعامة للدولة لعام ) مرشوع املوازنة ا 120

%11االستخراجات

%17الصناعات التحویلیة

%6التشیید والبناء

%10األنشطة العقاریة%14تجارة الجملة

%12الزراعه والثروة السمکیة

%5النقل والتخزین

%2السیاحة

%5خدمات اجتماعیة

%7الحکومة العامة

%11أخرى

نسب القطاعات املساهمه يف  الناتج ) 2(شکل 

املحلي يف مصر

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/MonthlyStatisticaclBulletin.aspx
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أن معاناة القطاع  أن جزءا كب�ا منها جاء لتلبية طلب الطبقة الغنية، ك� طلب الحقيقي يف املجتمع، فضالً عنوال
بصفة عامة من الركود نتيجة تآكل القوة الرشائية، وارتفاع أسعار مواد البناء، كنتيجة لتعويم الجنيه واإلجراءات  

القطاع، ويتجادل خرباء  ت يف إلقاء املزيد من األعباء عىلاالقتصادية املرتتبة عىل برنامج صندوق النقد ساهم
ارية أوشكت عىل االنفجار، وهو ما يعكس هشاشة االعت�د عليه كمكون رئيس القطاع حاليا حول وجود فقاعة عق

 من مكونات معدل النمو خالل الفرتة القادمة.

 مساهمه قطاعي الصناعة والزراعة يف الناتج املحلي 
انب الحقيقي من االقتصاد، مع تعزيز كفاءة وفعالية ستوى املعيشة يجب الرتكيز عىل الجمن أجل تحس� م

ات التي يعتمد عليها املواطن. وانطالقا من ذلك �كن تقييم مساهمتي قطاعي الصناعة والزراعة يف الناتج الخدم
من الناتج املحيل ويساهم  % 17املحيل والنمو. حيث ال تزال مساهمة القطاع الصناعي هزيلة، بنسبة تقرتب من 

 .121% فقط بعد حذف قطاعات التكرير31بنسبة 

يف مسار التنمية الحقيقة، وال تستوعب أعداد الع�لة الوافدة إىل سوق العمل سنوياً، تلك النسب ال تضع مرص 
ا ما تتجاهل ملكية فضالً عن غياب التطوير التكنولوجي. ك� أن األرقام اإليجابية املتزايدة يف املجال الصناعي دامئ

ملشكلة يف ذلك أن عوائد تلك ك املرشوعات الهامة مثل مجمع األسمنت عىل سبيل املثال. االجيش لبعض تل
املشاريع اململوكة للجيش ال تتدفق إىل دائرة النشاط االقتصادي نظرا لتبعيتها للجيش إضافة إىل أن جدوى تلك 

 أزمة حقيقية للقطاع ، خاصة مجمع األسمنت الذي تسبب يفاملرشوعات عليها العديد من عالمات االستفهام
مدينة دمياط الجديدة يف ظل أزمة ركود حادة أصابت القطاع جراء عملية )، وكذلك إنشاء مدينة األثاث يف 122(

 ).123تحرير سعر الرصف، وهو ما ساهم يف إغالق مئات الورش الصغ�ة يف دمياط (

% من القوى  24القطاع عىل نسبة  ويستحوذ 2017/2018خالل العام  %12أما عن قطاع الزراعة فساهم بنسبة 
% من صادرات السلع املرصية. وعىل الرغم من أن القطاع لديه 20لزراعة بنحو العاملة يف مرص. ك� تسهم ا

عدي القابلية لتوسيع إنتاجيته إال أن محدودية املوارد االقتصادية الزراعية حالت دون ذلك لعدة أسباب. أوال الت
األرايض املرصية  ية يف أعقاب ثورة يناير، وهو وضع تسبب فيه سيطرة الجيش عىلالواسع عىل األرايض الزراع

واملغاالة يف أسعارها، وتقديم الرشكات الكربى خاصة الخليجية منها عىل املواطن املرصي، بحيث كانت األرايض 
ن عن دفع مبالغ محددة ات باملصالحة، ومؤخرا تم اإلعال الزراعية املنفذ الوحيد، ودامئا ما تعالج السلطة التعدي

لجباية، ك� أن محدودية األرايض الزراعية هي السبب يف تزايد فاتورة االست�اد للتصالح، كـأحد األساليب املبتكرة ل
 الغذايئ.

 

 
 .2،2،3داول انظر التقرير املطول ج 121

 سمنت وهيمنة العسكر، املعهد املرصي للدراسات االسرتاتيجية. أحمد ذكر الله: أزمة األ) ملزيد من التفاصيل:  122

 الدوالر يعمق أزمة قطاع األثاث)   123

https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1/
https://www.alborsanews.com/2016/12/19/945862
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ح األرايض وشق ثانيا نتيجة ضعف االستث�ر يف القطاع الزراعي وخاصة يف رفع مستويات البنية التحتية كاستصال 
خفاض اإلنتاجية مقارنة بالعديد من ف. وأخ�ا فإن الع�لة الزراعية املرصية تتسم بشكل عام بانالقنوات واملصار 

 الدول نظرا النخفاض املستويات التعليمية والفنية ومل تخطو الدولة خطوات جدية من أجل حل تلك املشكلة.

% 14.3دت الفجوة الغذائية بنسبة  لبعض املحاصيل الهامة حيث تزايأدى ذلك إىل تعاظم الفجوة الغذائية يف مرص  
% للزيوت النباتية خالل نفس 152.8% للعدس و52.6% للفول و69و 2015م مقارنة بعا 2016للقمح عام 

 . 124الفرتة

كس زيادة يف النهاية �كن القول إن الزيادة الضخمة يف قيمة الناتج املحيل اإلج�يل مقوما بالجنيه يف مرص ال تع
ل عىل ذلك هو أن قيمة والخدمات وإ�ا تعود إىل ارتفاع معدالت التضخم بصورة كب�ة والدلييف حجم السلع 

الناتج املحيل تنخفض يف حال تقو�ها بالدوالر. إضافة إىل ذلك ناقشنا أن معدالت النمو الحقيقي يتم تغذيتها 
الزراعة وبالتايل ال يؤدي ذلك جية مثل قطاع الصناعة و باألساس من خالل مدخالت ريعية وليس من قطاعات إنتا

عر املواطن املرصي بتحسن يف مستويات املعيشة ومل يستشعر أي نتائج إىل �و مستدام. كنتيجة لذلك، مل يش
 إيجابية نتيجة لذلك النمو.

 املوازنة العامة

املوازنة للعام املايل الجديد تم طرح مرشوع  يتكون ملف املوازنة العامة من إج�يل النفقات واإليرادات الحكومية. ي
والتي تم   2020/ 2019وافق الربملان عىل املوازنة العامة للدولة لعام   مع بداية السنة املالية يف مرص يف يوليو. وقد

 وصفها باملوازنة األضخم يف تاريخ مرص م� يدفعنا إىل قراءة وفهم أهم بنودها

 2019/2020لي قراءة يف مشروع موازنة العام املا 
مليار جنيه عن العام املايل   145  مليار جنيه بزيادة قدرها  1134.4بنحو    2019/2020قدرت إيرادات املوازنة لعام  

مليار جنيه عن العام املايل السابق.  151مليار جنيه بزيادة قدرها  1575السابق. بين� بلغت قيمة املرصوفات 
 30إىل رفع مرصوفات األجور مبقدار  2019مارس  30يف مل� بالدولة حيث أدت زيادة الحد األد� لألجور للعا

 مليار جنيه.

مليار  569اإلنفاق من بنود رئيسية ال �كن للحكومة التملص منها مثل فوائد الديون املقدرة بنحو يتكون هيكل 
جنيه   مليار  301نحو  مليار جنيه ومخصصات أجور ب  327جنيه ومخصصات الدعم واملنح واملزايا االجت�عية بنحو  

 مليار جنيه. 211ومخصصات استث�ر بنحو 
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مليار جنيه إال أن معظم تلك النفقات تتجه نحو البنية  63ر قد زاد مبقدار وعىل الرغم من أن بند االستث�
األساسية والعقارات الحكومية وهي مجاالت تفتقد للقيمة املضافة ك� أنها ال تؤدي إىل خلق وظائف بصورة 

األصول الثابتة   البيان التحلييل للموازنة السابقة أن أكرب مخصص يف بند االستث�رات هو بند  امة. حيث أظهرمستد
مليار   33مليار وغ� سكنية    24مليار جنيه. تتكون تلك األصول من مبان سكنية بقيمة    192وقدرت قيمته بحوايل  

% من مخصصات  50فقط أي أكرث من    قطاع العقاراتمليار جنيه موجهه ل  133مليار بإج�يل    76وتشييدات بقيمة  
 �ر يتسم بالريعية وعدم توف� قيمة مضافة حقيقية للسوق.االستث�ر متجهة إىل استث�ر عقاري وهو استث

بند آخر مهم تحت بند اإلنفاق وهو ملف الدعم. حيث انخفض دعم املواد البرتولية والكهرباء عن العام املايض 
دل الرتتيب نتيجة التفاق صندوق النقد الدويل، وهو ما يعني بالتبعية ارتفاع مع  ليار جنيه عىلم  12و  36.1مبقدار  

 التضخم وزيادة األسعار إضافة إىل زيادة تكاليف اإلنتاج واألثر السلبي املتوقع عىل الصادرات.

تعليم خصصات بندي الإضافة إىل ذلك فإن الدستور املرصي ينص عىل أن الحكومة املرصية ملتزمة بأن ال تقل م
ذلك النص الدستوري للمرة الخامسة % من الناتج املحيل، عىل الرغم من ذلك مل تلتزم الحكومة ب7والصحة عن 

% 3.6مليار جنيه أي    205عىل التوايل وبلغ اإلنفاق عىل كل من التعليم والصحة يف مرشوع املوازنة الجديدة قيمة  
 .  2020/ 2019فقط من الناتج اإلج�يل لعام 

يل. حيث ال هيكل النفقات عدم وجود رؤية واضحة تستهدف �وذج تنموي حقيقي عىل املدى الطويظهر من 
تزال الحكومة تسعى إىل خفض نفقاتها عن طريق رفع الدعم وخفض فاتورة األجور دون توجيه نفقات االستث�ر 

ألساسية املادية التي تحفز هيئة البنية انحو قطاعات أكرث انتاجا ونقال للمعرفة أو توجيه االستث�رات نحو ت
نصوص الدستورية باإلنفاق عىل البنية األساسية البرشية املتمثلة االستث�ر لدى القطاع الخاص أو حتى االلتزام بال

 يف اإلنفاق عىل التعليم والصحة الذي ينتج عنه رفع كفاءة رأس املال البرشي عىل املدى الطويل. 

% من إج�يل اإليرادات العامة للدولة، تث� هذه 75إىل    70لة الرضيبية من  تشكل الحصي اتأما عىل جانب اإليراد
% فقط. يعرّض االعت�د 25نسبة املرتفعة مجموعة من التساؤالت حول باقي إيرادات الدولة والتي ال تشكل إال  ال

اضه، واليزال  نسحب عىل انخفعىل اإليراد الرضيبي كمصدر وحيد اإليرادات لخطر الركود االقتصادي والذي سي
 والنفقات يف املوازنة العامة.هناك الكث� من التعديالت املمكنة التي تضبط جانبي اإليرادات 

) 3إضافة إىل ذلك هناك أرقام ضعيفة تدخل املوازنة العامة للدولة من مؤسسات هامة، فك� يوضح الشكل رقم (
مليار دوالر فأين تذهب باقي  2.2أي حوايل  مليار جنيه، 36أن حصيلة الخزانة العامة من قناة السويس هي 

؟ ك� بلغت إيرادات املناجم واملحاجر الداخلة إىل 2018مليارات دوالر عام    5عن    إيرادات القناة والبالغة ما يزيد
 5.5بلغ مليار جنيه فقط، إضافة إىل اإليرادات املقدر دخولها من الصناديق الخاصة التي ت 1.6املوازنة العامة 

  22ادات تلك الصناديق % املفروض عىل الصناديق توريدها، وبذلك فإن إج�يل إير 25ات جنيه، وهي نسبة مليار 
مليار جنيه، وهو ما يفرض التساؤل أين تذهب بقية الحصيلة؟ وكيف تنفق ومن يراقب عىل اإلنفاق؟ وملاذا 

 من فجوة متويلية، وأعباء خدمة الدين؟ ظل ما تعانيه تتعنت الدولة يف زيادة النسبة املفروضة لصالح املوازنة يف

 2019/2020يبية مبرشوع موازنة ) أهم بنود اإليرادات غ� الرض3شكل (
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نتيجة لغياب الرؤية االسرتاتيجية التي تهدف إىل تغي� هيكل االقتصاد املرصي، ال تزال الحكومة تعتمد عىل 
 عرضه يف الفقرة التالية.ة وهو ما سنستاالقرتاض لتمويل الفجوة التمويلية للموازن

 عجز املوازنة 
يل نظرا لزيادة النفقات بصورة أكرب من اإليرادات في� يعرف بعجز املوازنة. يرجع االحتياج إىل توف� مصادر التمو

% من الناتج املحيل. لسد العجز تلجأ 8.4مليار جنيه بنسبة  445بـ  2019/2020تم تقدير العجز يف موازنة 
ر جنيه (متثل مليا 569قرتاض الداخيل والخارجي ومن ثم ترتفع نسبة أعباء الدين والتي بلغت حكومة إىل اال ال

% من إج�يل اإليرادات العامة باملوازنة) م� يجعل مشكلة العجز مزمنة يف الحالة املرصية. ك� أن 50نسبتها 
% منذ عرش سنوات، 4رنة بأقل من هذا العام مقا% 9نسبة فوائد الدين إىل الناتج املحيل اإلج�يل بلغت نحو 

). أي أن الحكومة دامئا ما 4اشئة واملتقدمة عىل حد سواء (شكل  وهي أعىل نسبة مبراحل عىل مستوى األسواق الن
تلجأ إىل االقرتاض من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتايل ترتفع فاتورة األقساط والفوائد يف العام املايل التايل م� 

 2020وحتى  2012) تطور العجز يف املوازنة منذ 5قرتاض مره أخرى وهكذا. ك� يعرض الشكل (دفعها إىل اال ي
وعىل الرغم من أن املنحنى يأخذ شكل أخذ يف االنخفاض إال أن مشكلة التمويل عن طريق االقرتاض ال تزال هي 

 السياسة املتبعة.
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 ) نسبة فوائد الديون إىل الناتج املحيل4شكل (

 

 125ancial TimesFinاملصدر: 

ط وإ�ا تؤثر أيضا عىل قضية االستث�ر الخاص. ال تتوقف مشكلة التمويل عن طريق االقرتاض عىل زيادة العجز فق
تقوم الحكومة باالقرتاض الداخيل عن طريق البنك املركزي الذي يقوم بطرح سندات وأذونات خزانة ذات عائد 

تقوم البنوك املحلية برشاء تلك السندات مقابل العائد املايل األعىل دات. مرتفع من أجل ض�ن بيع تلك السن
ن متويل املرشوعات يف القطاع الخاص والذي تتسم بارتفاع املخاطر إضافة إىل تقارب العائد املتوقع واألكرث ض�نا م

يون وأقساطها إضافة د الدمن السندات. وبالتايل ترتفع فاتورة االقرتاض الحكومي الداخيل من حيث التزامها بسدا
 ن البنوك.إىل تثبيط القطاع الخاص إلقامة مشاريع جديدة عن طريق االقرتاض م

 

 
125 Steve Johnson, “EM economies face high interest burden amid surging debt levels”, Financial Times. 6 May 

2019. Link. Accessed 18/9/2019 

https://www.ft.com/content/7cd60938-6cd2-11e9-80c7-60ee53e6681d
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كذلك تتزايد خطورة زيادة معدل االقرتاض يف ظل غياب عوائد استث�رية حقيقية ملا تم إنفاقه خالل السنوات الـ 
تصاد إضافة إىل ضعف الدولة يف مراقبة األجهزة االقاملاضية مع عدم وجود رؤية واضحة لكيفية إعادة هيكلة  5

نفقات الدولة وواردتها يف شكل وساطات مالية مع عدم وجود رقابة  التنفيذية واألمنية التي متارس الوصاية عىل
برملانية وشعبية. تؤدي تلك العوامل مجتمعه إىل تفاقم مشكلة العجز وجعلها أكرث صعوبة لحلها مع مرور الوقت. 

 لك للحديث عن ملف الديون يف مرصنا ذينقل

% من إج�يل اإليرادات املوازنة، وتقرتب 50ارب يتضح من العرض السابق أن فوائد القروض، والتي تشكل ما يق
% من إج�يل النفقات، تبتلع أي إمكانية لزيادة االستث�رات الحكومية يف الصحة والتعليم والبنية 40من نحو 

عجز مزمن يصيب املوازنة املرصية بصورة مستمرة م� يدفع الحكومة إىل رفع الرضائب   إىل  األساسية. ك� أدى ذلك
دعم واالستدانة وطبع النقود من أجل سد العجز؛ األمر الذي ينعكس بصورة مبارشة عىل الطبقات وخفض ال

 بأي تحسن.شعر الفق�ة واملتوسطة التي تقوم فعليا بدفع رضيبة السياسات االقتصادية الحالية دون أن ت

 السیاسة النقدیة

ائدة وعمليات طبع األموال لتمويل العجز من تعني السياسة النقدية بقدرة البنك املركزي عىل ضبط معدالت الف
أجل التحكم يف معدالت التضخم بهدف الوصول إىل استقرار يف أسعار البضائع واملنتجات. قام البنك املركزي يف 

 لتي أسفرت عن التايل:ات امرص باتباع عدد من السياسي
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ذها خالل املرحلة املاضية، ألن يتجاوز رصيد أوال: زيادة االحتياطي النقدي: ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفي
)، مقارنة بـ 126( 2019مليار دوالر مع نهاية شهر مايو  44.274االحتياطي النقدي األجنبي بالبنك املركزي الـ 

أشهر من الواردات    8مليون دوالر، مبا يغطي نحو    57، بزيادة قدرها  2019هر أبريل  اية شمليار دوالر يف نه  44.218
 مليار دوالر. 55رص التي تتكلف يف حدود السلعية مل

، وحتى شهر  2016ثانيا: انخفاض معدل التضخم والذي شهد ارتفاعات متتالية منذ تحرير سعر الرصف يف نوفمرب 
، 2017% خالل شهر يوليو  34.2، ثم سجل  2017% يف شهر فرباير  31.7يث بلغ  اً، ح، لقرابة عام تقريب2017سبتمرب  

 ). 127(  2017% خالل الشهر امل�ثل من عام22.3، مقابل 2018% يف ديسمرب 11.1إىل  نخفضفاثم بدأ بالرتاجع 
ام % خالل الشهر امل�ثل من ع11.5% مقابل 13.2سجل  2019سجل معدل التضخم السنوي لشهر مايو ك� 

8201 )128.( 

 ثالثا: تدفق االستث�رات يف أموال الدين املحلية (األموال الساخنة)

، والذي نتج عنه فقدان 2016ك املركزي املرصي، لتحرير سعر رصف العملة املحلية، يف نوفمرب ساهم قرار البن
ية. والتي بلغت الحكوم الجنيه لنصف قيمته تقريباً، يف إنعاش التدفقات األجنبية عىل السندات وأذون الخزانة

مليار دوالر  17.5ع، لتسجل مليار دوالر، ثم عادت للرتاج 23.1حيث قدرت بنحو  2018ذروتها بنهاية مارس 
)، ثم عاودت استث�رات األجانب يف أدوات الدين الحكومية االرتفاع مرة أخرى حتى بلغت 129( 2018نهاية يونيو  

 ).130( 2019مليار دوالر ببداية مايو  16.8

ذلك فإن  السياسيات سلبا عىل ملف� مهم� وه� الديون (املحلية والخارجية) واالستث�ر. إضافة إىل أثرت تلك
 معدالت التضخم التي تتحدث عنها الحكومة لها قراءة أخرى سيتم مناقشتها يف هذه الفقرة.

 الدین املحلي 
. ك� 131% من الناتج املحيل اإلج�يل 59ي بنسبة أ  2019تريليونات جنيه يف  4.1ارتفعت نسبة الدين الداخيل إىل 

. 2020/ 2019مليار جنيه يف موازنة  596بلغ إج�لها  يجب عىل الحكومة دفع فوائد الديون بصورة دورية والتي
 مليار جنيه لنفس العام املايل.  375إضافة إىل أقساط الدين التي يدفعها البنك املركزي والتي بلغت 

 

 
 2019مليار دوالر يف نهاية مايو  44.27البنك املركزي: ارتفاع االحتياطي األجنبي ملرص لـ )  126

 شهرا 24. ما التضخم؟ وكيف تحول للرتاجع عىل مدار بعد عام� من "التعويم".)  127

 أرقام مهمة عن معدل التضخم يف مرص)  128

 الر خرجت من مرص منذ مايو املايضمليارات دو  5هروب "األموال الساخنة" يؤرق حكومة مرص، )  129

 مليار دوالر استث�رات األجانب يف أدوات الدين املرصية 16.8) املالية:  130

131 le/businessNews/idARAKCN1SR18Ihttps://ara.reuters.com/artic 

https://www.youm7.com/story/2019/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8044-27-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/4271372
https://www.youm7.com/story/2019/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8044-27-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/4271372
https://www.youm7.com/story/2018/11/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89/4022888
https://www.youm7.com/story/2019/6/12/4-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/4281302
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/08/29/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2019/5/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-16-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/4233467
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1SR18I
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 عدة نقاط:تتمثل خطورة الدين املحيل يف 

 أسواق املال العاملية من ارتفاع يف الدين املحيل يكون من الصعب عليها الدخول إىل  أن الدول التي تعا� -1
عىل املستوى قص� األجل وقد يتسبب ذلك يف مشاكل حقيقية متعلقة باستدامة الدين عىل املستوى  

 متوسط األجل.
أو التحول إىل اقتصاد    ”default“م قدرتها عىل السداد  يؤدي تزايد الدين الداخيل إما إىل إعالن الدولة عد -2

ا عىل السداد إىل أزمة اقتصادية حرجة ك� حدث يف اليونان ما تضخمي. يؤدي إعالن الدولة عدم قدرته
قد يؤدي بالتبعية إىل إفالس الدولة. عىل املقابل فإن التضخم قد يقلل من التكلفة الحقيقية للدين 

يمة الحقيقية للجنيه إال أنه يف املقابل يتوجب لة تسديد ديونها مع انخفاض القالداخيل حيث �كن للدو 
اع نسبة الفائدة يف السندات وأذونات الخزانة املستقبلية التي سيتم طرحها من قبل الحكومة مع ذلك ارتف

توسط من أجل أن تجد رواجا وقبوال لدى الدائن� م� يعني ارتفاع خدمة الدين مجددا عىل املدى امل
 وطويل األجل.

لقطاع الخاص وبالتايل يؤدي إىل ن املحيل يرفع تكلفة االئت�ن عىل القطاعات اإلنتاجية يف اارتفاع الدي -3
 انخفاض معدالت االستث�ر الخاص.

التكلفة األكرب للدين العام يف مرص تتعلق بهيكل اإلنفاق العام الذي يذهب لتمويله، حيث شكل إج�يل  -4
% من إيرادات الدولة 86مصاريف عامة أخرى نسبة  مليار بدون أية 971الذي يبلغ  الفوائد واألقساط

.  يعني ذلك أن الحكومة تستخدم 2020/ 2019مليار جنيه) يف موازنة  134وايل ترليون واملتوقعة (ح
عائدا، املدخرات لتمويل نفقاتها الجارية بدال من متويل االستث�ر، وبالتايل فإن هذه املرصوفات ال تحقق  

تزاحم القطاعات  االقتصاد املستقبلية عىل اإلنتاج أو عىل خلق فرص عمل بل و  وال تسهم يف زيادة قدرة
 اإلنتاجية الراغبة يف االستث�ر برفع أسعار الفائدة وبتوف� فرص إقراض أقل مخاطرة للجهاز املرصيف.

حجم " وهو تراكم debt overhangارتفاع الدين املحيل قد يؤدي إىل حالة ما يعرف برتاكم الديون " -5
ن كانت االستدانة ستوجه إىل مشاريع  الدين املحيل بدرجة يصعب عىل الدولة بعدها االستدانة حتى وا

 استث�رية حقيقية.

 الدین الخارجي 
. بارتفاع نحو 2019132مليارات دوالر بنهاية مارس  106.2كشف البنك املركزي عن ارتفاع الدين الخارجي ليبلغ 

) 6ثل شكل (%. �9.9مليار دوالر بزيادة نسبتها   96.612ايض والذي بلغ آنذاك  ارات دوالر من ديسمرب اململي  10
ملستويات غ� مسبوقة. جدير بالذكر أن مقدار االستدانة الحاصل   2014ارتفاع قيمة الدين الخارجي املستمر منذ  

ستدانة التي قامت ليار دوالر فاق مقدار االم 60سنوات فقط والبالغ نحو  5منذ االنقالب العسكري عىل مدار 
 ة عقود.بها الحكومات املرصية املتعاقبة عىل مدار ثالث

 

 
  رابط.  2/9/2019. تم الدخول عىل الرابط يف  2019مليارات دوالر". مارس    106.2ركزي املرصي: ارتفاع الدين الخارجي إىل  األناضول " امل  132

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-1062-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/1565523
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وعىل الرغم من اختالف الجدل حول الحد اآلمن لالستدانة من الخارج، حيث اعترب البعض أن الدين الخارجي إذا 
ارجي إىل الناتج اد. بلغت نسبة الدين الخ% من الناتج املحيل فإن ذلك يعد خطرا عىل االقتص60تجاوز نسبة الـ 

 أن العربة دامئا مبا يعرف باستدامة الدين وقدرة الدولة عىل %. يف املقابل ذهب البعض إىل37املحيل يف مرص نحو  
سداد األقساط والفوائد دون االحتياج إىل إعادة هيكلة للدين. وبعيدا عن وجهات النظر تلك إال أن املهم يف 

 ية. ستدانة في� يخدم عملية التنمية وهو األمر البعيد عن الحالة املرصى استفادة الدولة من االالنقاش هو مد

 

 املصدر: البنك املركزي.

فعىل الرغم من أن االستدانة متت تحت شعار متويل التنمية، ولكنها انفقت عىل مرشوعات ال تفيد العملية 
لح جهات سيادية. حيث تدفقت عىل جدوى االقتصادية، أو لصاالتنموية، وأغلبها ألهداف سياسية غابت عنها ال

مليار دوالر قروضا أجنبية،   50مليار دوالر، وما يقرتب من    18ع أجنبية بقيمة  مرص يف السنوات الست األخ�ة ودائ
 فضال عن املساعدات الخليجية النقدية والبرتولية الضخمة، وهو ما كان كفيالً بإحداث نهضة تنموية حقيقية،

 ض واملساعدات ومل يتبَق إال السداد.ولكن لألسف انفقت القرو 

ىل النظام املرصي لكن بين� كانت الحكومة يف السابق تهتم باالقرتاض من الداخل إن حل االستدانة ليس بجديد ع
ض من وبالعملة املحلية وهي إحدى الوسائل قليلة املخاطر يف االقرتاض، فإنها مؤخرا بدأت بالتوسع يف االقرتا

بة إىل إج�يل الدين العام، جنبية، وهو األمر الذي أدى إىل ارتفاع نسبة الدين الخارجي بالنسالخارج وبالعملة األ 
هذا التوجه الجديد يجعل أعباء هذه الديون الخارجية عرضه ألي تغي� سلبي يف أسعار العملة املرصية، ك� يهدد 
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، حيث استعرض البيان الوضع 133�لة موديز يف بيانها األخقدرة مرص عىل تحمل عبء الديون ك� ذكرت وكا
 115.7ه يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة مع توقعات ببلوغ الدين الخارجي  االئت�� ملرص والذي انتهت إىل أن

سبب ، وهو األمر الذي تعا� منه دول نامية مثل تركيا واألرجنت� عىل سبيل املثال وقد ي2020مليار دوالر بنهاية  
أو مرشوعات تنموية مر األخطر، أن أغلب هذه الديون ال تذهب من أجل االستث�ر الحكومي  خطورة مستقبال. األ 

بل تذهب باألساس إىل تسديد العجز يف املوازنة خاصة عىل بنود األجور واملرتبات، م� يعني أن هذه الديون ال 
رة املستقبلية ملرص مستقبال لوضع الذي يضعف من القدتساهم يف عملية التنمية أو زيادة معدالت النمو، وهو ا

فإن هذه الزيادة يف الديون تحدث يف الوقت التي تقوم به الحكومة  عىل تسديد هذه الديون. ويف نفس الوقت،
بسياسات مالية تقشفية، األمر الذي من املفرتض أن يؤدي إىل تقليل اإلنفاق الحكومي وتقليل العجز يف املوازنة، 

فية فإن لكن ما يحدث هو عكس ذلك، فبين� تقوم الحكومة بسياسيات مالية تقش ايل تقليل معدل الديون،وبالت
 معدل االستدانة يتصاعد. 

 التضخم 
  2017) إىل تطور معدالت التضخم السنوية والشهرية يف مرص خالل الفرتة من يونيو 8) والشكل (7يش� الشكل (
 .2019وحتى يونيو 

 

 

 
133 Moody's"  Egypt’s credit profile reflects very large government financing needs” 29 August 2019. Link 
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 134النقد الدويلاملصدر: صندوق 

 

 135املصدر: البنك املركزي

قرار تعويم الجنيه وما تاله من إجراءات اقتصادية. ويوضح يرجع القدر األكرب من ارتفاع معدالت التضخم إىل 
حيث ارتفع معدل التضخم ليسجل  2019وحتى اغسطس  2015) معدالت التضخم الشهرية منذ يونيو 8شكل (
.  تواىل انخفاض معدل التضخم بعد ذلك 12/2016% يف شهر  24.3قارنة بحوايل  ، م2017/ 7% يف شهر  34.2ذروته  

% 7.46، ثم تراجع حتى بلغ  10/2018% يف  17.5. عاود التضخم االرتفاع حتى بلغ  7/2018شهر  % يف  13ليصل إىل  
عن وقت إعداد هذا التقرير. و�كن فهم تراجع معدالت التضخم خاصة بعد رفع الدعم  8/2019تقريبا يف 

لدى املواطن� م�  يوليو املايض إىل ضعف الطلب يف السوق املرصية نتيجة لضعف القوة الرشائية املحروقات يف
دفع التجار واملنتج� إىل عدم رفع كلفة الزيادة عىل املواطن وتحمله هو لتلك التكلفة يف ظل انخفاض الطلب مع 

 وفرة العرض. 

، حيث 2017قارنة بقيم مرتفعة جدا للتضخم حدثت يف سألة نسبية واملك� �كن فهم هذا الرتاجع أيضا بأن امل
دل التضخم السنوي هو النسبة ب� أسعار السنة الحالية والسابقة، فعيل سبيل املثال بلغ يجدر اإلشارة إىل أن مع
ة فقط  ، فذلك مقارن10/2017% يف شهر 17.55، ثم تناقص إىل 2017% يف شهر يوليو 34.2معدل التضخم ذروته 

صندوق بل إن األسعار ال زالت سابق، وال يعني بحال مثال تراجع األسعار إىل مستواها قبل بداية برنامج البالعام ال
وحتى اآلن  2012يف ارتفاع لكن بنسبة أقل. بالتايل من أجل حساب معدل التضخم يف مرص خالل األعوام من 

 

 
 هي بيانات متوقعه  2020و 2019بيانات  134

 . مصدر سابق268لبنك املركزي، النرشة اإلحصائية ا 135
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%  150دالت التضخم يف مرص يتجاوز  وضح أن مجموع معيجب جمع الفروق التضخمية ب� تلك السنوات، والتي ت
 خالل السنوات الست األخ�ة.

  من العوامل لزيادة معدالت التضخم خالل الفرتة املاضية ومنها: تضافرت الكث�

اإلفراط يف طبع النقود لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة، وهو ما أعلن محافظ البنك املركزي عن  .1
 ).136(  2018مايو د عليه يف التوقف عن االعت�

التضخم. كان قرار التعويم رضوريا   تعويم الجنيه وهو القرار الذي ساهم بصورة أساسية يف رفع معدالت .2
من أجل إنهاء السوق السوداء ك� كان رشطا أساسيا إلمتام اتفاق صندوق النقد الدويل. إال أن انعكاسات 

نقد أن يساهم التعويم وتطبيق القيمة صندوق ال التعويم عىل التضخم فاقت التوقعات. حيث توقع
. إال أن 2016/2017137% خالل العام  18خم بحد أقىص إىل  املضافة ورفع الدعم عن الطاقة قد يرفع التض

 بصورة فاقت التوقعات. 2017% يف يوليو 34.2النتائج كانت مخالفة حيث بلغ التضخم نسبة 
الصندوق قامت الحكومة بإعادة الهيكلة السعرية   ىل اتفاقرفع الدعم عن املحروقات والكهرباء: بناء ع .3

ما أثر بالتبعية عىل أسعار املنتجات النهائية السي� التي تدخل ألسعار املحروقات والكهرباء، وهو 
املحروقات يف مستلزمات إنتاجها، أو عرب زيادة تكلفة النقل ملستلزمات اإلنتاج أو املنتج النهايئ.  جدير 

، هو أول مرشوع يحمل الخفض قبل األخ� 2019/2020وازنة العامة ملرص للعام رشوع املبالذكر أن م
 . 2014حروقات، بجانب أنها تأيت بعد إقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة منذ عام  لدعم امل

 فة. طبقاأقرت الحكومة فرض رضيبة القيمة املضا  2016فرض رضيبة القيمة املضافة: مع نهاية اغسطس   .4
بنسبة ترتاوح لتوقعات وزير املالية فإن تطبيق الرضيبة سيزيد من معدالت التضخم مره واحدة فقط 

). كان إثر تطبيق الرضيبة عىل حصيلة اإليرادات الرضيبية ضخم. حيث تش� 138% (2.6و 2.3ب� 
مليار جنيه  352من رضيبية املراجعة الرسيعة لإليرادات الرضيبية يف املوازنة العامة إىل أن اإليرادات ال

 % تقريباً).243، (2019/2020 مليار جنيه يف مرشوع موازنة 856إىل  2015/2016يف العام املايل 
زيادة الج�رك ثالث مرات متوالية: ساهمت زيادة الج�رك ألكرث من مرة يف رفع معدالت التضخم، حيث  .5

رسوم) الجمركية عىل املئات من السلع يفة (ال، بزيادة التعر2018لسنة    419صدر القرار الجمهوري رقم  
% يف املتوسط 40ية، واآلالت واملعدات، بنسب تصل إىل الغذائية، وألبان األطفال، واألجهزة الكهربائ

)، وذلك للمرة الثالثة عىل التوايل، حيث عدلت الرسوم الجمركية عىل مجموعة كب�ة من الواردات  139(
، حيث تغ� مرص 2016، ثم عدلت مجددا يف يناير  2013رص يف  جهها ميف ظل أزمة عملة عنيفة كانت توا

 سنوات.التعريفة الجمركية كل خمس 

 

 
 "كنا بنطبع فلوس وبطلنا".. االقتصاد بعد عام ونصف العام من التعويم؟)  136

137 IMF, “IMF country Report No. 17/17. Arab Republic of Egypt” Jan 2017. Link 

 ياملرص  االقتصاد رضيبة القيمة املضافة تزيد معاناة)  138

 .2018-9- 9مكرر (أ) بتاريخ  36) الجريدة الرسمية، العدد  139

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/5/8/1341786/-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/18/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-44534
https://alarab.co.uk/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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  2013/2014مليار جنيه عام    17.7كنتيجة لذلك ارتفعت اإليرادات الجمركية الداخلة إىل املوازنة العامة للدولة من  
مليار جنيه  51.7مليار جنيه، لتبلغ 45.3بنحو وتقدر يف موازنة العام الحايل  2016/2017مليار عام  34.3إىل 

لك لزيادة إىل االعت�د املتزايد عىل الواردات للسلع األساسية .  ترجع ت2019/2020حصيلة مستهدفة يف موازنة 
األمر الذي يتحمل تكاليفه املستهلك النهايئ وهو ما   2018140مليار دوالر بنهاية عام    60والتنموية والتي تجاوزت  

 معدالت التضخم.رفع  ساهم يف

ملزيد من االرتفاع ملعدالت التضخم، رفع أسعار املواصالت العامة: ساهم رفع أسعار املواصالت العامة يف ا  .6
كيلو مرتا فأقل،  30حيث زادت أسعار تذاكر هيئة النقل العام بالقاهرة، لألتوبيسات التي تس� مسافة 

 5كيلو مرتا، و 40كيلو مرتا وحتى  31لتي تس� سات اجنيهات لتذكرة األتوبي 4جنيهات، وتحدد سعر  3
كيلو مرتا، ووصل سعر تذكرة األتوبيس  60لو مرتا وحتى كي 41جنيهات لألتوبيسات التي تس� من 

جنيهات. إضافة إىل رفع أسعار تذاكر قطارات اإلنفاق   7«دورين» املكيف واملزود بخاصية «واي فاي» إىل  
% يف فرباير من  100وكان ذلك للمرة الثانية بعد رفع السعر بنسبة  2018يو % يف ما250(املرتو) بنسبة 

ونيو املايض أعلنت وزارة النقل املرصية، رفع أسعار تذاكر الخط الثالث ملرتو اإلنفاق نفس العام، ويف ي
 جنيهات. 10إىل ما يصل إىل 

لتذاكر عىل املسافرين، بنسبة تصل عار اك� شهدت قطارات السكة الحديد ب� "أسوان والقاهرة"، ارتفاعا يف أس
دة أسعار تذاكر القطارات املكيفة والعادية، بنسب ترتاوح ، وكان من املقرر زيا2016%، بدأت من أول أبريل  100
%، ولكن بعد حادثة محطة مرص الشه�ة أعلنت الوزارة تأجيل الزيادة حتى تحسن مستويات  150و  20ب� 

 الخدمة.

واصالت العامة الحكومية أدى إىل ارتفاع أسعار املواصالت الخاصة بأنواعها املختلفة، ر املوال شك أن رفع أسعا
تحت دعاوى ارتفاع أسعار املحروقات وغ�ها، ك� ساهمت رسوم عبور الطرق والكباري الجديدة يف انفالت تلك 

خضع لتقدير الضباط، لنوعية لتي تاألسعار، باإلضافة إىل رسوم عبور الطرق واإلنفاق التي يسيطر عليها الجيش، وا
ما يتحمله املستهلك النهايئ يف شكل ارتفاع يف معدل  املنقول، م� يفتح باباً واسعاً الستغالل املواطن�، وهو

 التضخم.

بالطبع كل تلك القرارات والقوان� أدت إىل تأجيج معدالت التضخم، ومل يقابلها زيادة تذكر يف األجور، إال من 
ن األد� األخ�ة، والتي ال تقارن مبا حدث من زيادات، م� ساهم يف وقوع فئات جديدة م الحد خالل زيادة

 املرصي� تحت خط الفقر.

 

 
 رابط. 2/9/2019. تم الدخول عىل الرابط يف 2018مليار دوالر" اكتوبر  26% لـ 19ت مرص تقفز ) العربية "باألرقام.. صادرا 140

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/10/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-19-%D9%84%D9%80-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 االستثمار

يتفق االقتصاديون عىل أهمية ودور االستث�ر يف عملية التنمية نظرا لكونه أحد املكونات الرئيسية لحساب الناتج 
تهالك واالستث�رات واإلنفاق الحكومي واالستث�ر الحكومي والفارق ب� االسالذي يتكون من مجموع  املحيل

. يتم إدراج االستث�ر العام الذي تقوم به الحكومة تحت بند االستث�ر الحكومي بين� يتكون الصادرات والواردات
سنستعرض هيكل  فقرةبند االستث�رات من االستث�ر الخاص الداخيل واالستث�ر األجنبي املبارش. يف هذه ال

 االستث�ر األجنبي والخاص يف مرص.

 االستثمار األجنبي املباشر
رات األجنبية املبارشة يف مرص أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبالد، وقد شكل السعي إىل جذب  تعد االستث�

ح االقتصادي الذي تنفذه إلصال املزيد من االستث�رات األجنبية العام� املاض� اهت�ما كب�ا، وذلك ضمن إجراءات ا
والرتاجع الحاد يف الجنيه والذي كان من  2016باالتفاق مع صندوق النقد، وأبرزها تحرير سعر الرصف يف نوفمرب 

املفرتض أن يساهم يف جذب االستث�ر، إىل جانب القضاء عىل مشكلة نقص العمالت األجنبية. إضافة إىل إصدار 
يل الحصول عىل الرتاخيص الصناعية، وثالثا لإلفالس، وتم تعديل قانون الرشكات، لتسهقانون جديد لالستث�ر، وآخر  

حكومة مراكز خدمة املستثمرين، من أجل جذب االستث�رات األجنبية واملحلية، وأصدرت خريطة  ك� طورت ال
 بالفرص االستث�رية يف مرص.

 

 املصدر: البنك املركزي املرصي
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لية التنمية يف حال كان يشكل قيمة مضافة إىل االقتصاد. وينتج النمو االقتصادي الخارجي يف عميساهم االستث�ر  
دد من العنارص هي كفاءة القوى العاملة وتدفقات رأس املال والتطور التكنولوجي. أشار عدد من من تضافر ع

لتطور التكنولوجي ضافة لكل من االدراسات إىل أن االستث�ر الخارجي يكون مه� لالقتصاد يف حال كونه عامل إ 
ستث�ر الخارجي يعمل عمل ، أن اال141وتدفقات رأس املال. حيث يرى بعض الباحث� مثل بورنزشت� وآخرين

الناقل للمعرفة والتكنولوجيا ويساهم بصورة أكرب يف معدالت النمو، إضافة إىل ذلك وجدت الدراسة أن هناك 
ال البرشي حيث ترتفع مساهمه االستث�ر الخارجي يف لخارجي ورأس املعالقة إيجابية قوية ب� االستث�ر ا

ي وف� ومدرب جيدا يف الدولة املضيفة. إال أن تلك النتائج تتحقق فقط  معدالت النمو يف حال وجود رأس مال برش 
 يف حالة وجود رأس مال برشي مجهز ومدرب الستيعاب التقنيات والتكنولوجيا الواردة. 

ر الخارجي يف مرص. يستحوذ قطاع البرتول عىل الغالبية العظمى من  االستث�رات ح هيكل االستث�) يوض9الشكل (
تسم بالريعية وعدم املساهمة يف نقل تكنولوجيا جديدة لسوق العمل إضافة إىل كونه قطاع كثيف وهو قطاع ي

الرشيك األجنبي  ا� أن استفادةرأس املال، وال يوفر فرص عمل تتناسب مع ما ينفق من استث�رات، والجانب الث
ود املاضية يف توط� تكنولوجيا هذا عالية، واألمر الثالث أن مرص مل تستفد من تلك االستث�رات عىل مدار العق

القطاع، أو محاولة إنتاج متطلبات االستث�ر به من الناحية التكنولوجية، وإن كانت مرص متتلك موارد وكوادر 
ليل هذا التواجد الكب� للمرصي� يف قطاع البرتول بدول الخليج وغ�ها هذه املهمة، بد برشية قادرة عىل إنجاز 

%، ثم القطاع الصناعي  11.8). ييل قطاع البرتول وبفارق كب� قطاع الخدمات بنسبة  142لعاملية (من رشكات البرتول ا
ضح من هذا  ). ومن الوا143% ( 0.1%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 4.3%، ثم قطاع اإلنشاءات بنسبة 10.2بنسبة 

رز �وا حقيقيا وفرص عمل تحد التوزيع أن قدرا قليال جدا من االستث�رات الخارجية يتجه إىل أنشطة إنتاجية تف
 من مستويات البطالة.

 

 
141 E Borensztein, J De Gregorio, and J-w Lee, “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic” 45 (1998): 

115–35. 

 لوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعايفعبد الحافظ الصاوي: ا)  142

 .64)، ص 2017/2018مارس  –ي املرصي، املجلة االقتصادية، املجلد الثامن والخمسون، العدد الثالث (يوليو ) البنك املركز  143

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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. يتضح من الشكل أن أكرب رقم 2013/2014) إىل إج�يل االستث�رات الخارجية يف مرص منذ 10يش� الشكل (
مليار دوالر وهو رقم هزيل جدا خاصة وأنه ال يتم توجيهه  7.93مبقدار  2016/2017مرص كان يفحصلت عليه 

 ية ك� أرشنا سابقا.إىل قطاعات إنتاج

 

يرجع االنخفاض يف صايف االستث�ر األجنبي املبارش بصورة مجملة إىل عدم تهيئة املناخ العام لالستث�ر. يقصد 
واملستوى الترشيعي واملستوى السيايس واملستوى املؤسيس.   ملستوى االقتصاديباملناخ العام عدة مستويات وهي ا
ستمرار أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع يؤثر سلبا عىل جذب االستث�رات عىل املستوى االقتصادي ال يزال ا

ثرت عىل القوة الحقيقية إضافة إىل تراجع حجم الطلب يف السوق املرصية بعد إجراءات اإلصالح االقتصادي التي أ 
باإلضافة إىل التأثر  رشائية للمواطن�، إىل جانب ضعف الرتويج للجهود التي بذلتها الدولة خالل الفرتة األخ�ة،ال

 مبا يحدث من تطورات يف األسواق الناشئة، واالزدياد املضطرد لألنشطة االقتصادية للجيش واملخابرات. 

ر وهو الذي انعكس إيجابيا يف تصنيف مرص يف قوان� االستث� عىل املستوى الترشيعي حاولت الحكومة تطوير
رغم أنه يف حد ذاته  2018يف  120مراكز لتصبح الـ  8ه تقدم بـ تقرير "سهولة القيام باألع�ل" والذي أحرزت في

يعية حيث تعتمد مركزاً متأخراً. إال أن اإلصالح الترشيعي ال يزال بعيدا عن كونه إصالحا هيكليا إج�ليا للبنية الترش
طة لحكومة مسار تصحيح خاص لكل قطعه من القانون عىل حدة عن طريق تحديد مجموعة معينة من األنشا

االقتصادية التي تسعى الدولة لتحفيزها، ومنح املستثمرين فيها مجموعة محددة من املزايا والحوافز والض�نات 
 نو� العام للبلد.  ظل اإلطار القاواإلعفاءات التي متيزها عن سائر املرشوعات العاملة يف
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 من االستث�رات الخارجية م� يعوض إن اسرتاتيجية الحوافز تعد وسيلة فعالة إذا كانت النتيجة جذب حجم كب�
الخسارة الحاصلة نتيجة الحوافز. والعكس كذلك فإن فشل تلك االسرتاتيجية يؤدي إىل ضياع فرصة إيرادات جديدة 

 آثار سلبية قد ترض باملنافسة مع املنتج املحيل. يف دراسة لندى مسعود للدولة إضافة إىل عىل املوازنة العامة
سة تأث� تلك االسرتاتيجية عىل الحالة املرصية. انتهت الدراسة إىل أن تلك االسرتاتيجية مل قامت بدرا 144) 2003(

زنة عىل دافعي  ها وضعت عبء املوايكن لها أي تأث� واضح عىل جذب االستث�رات الخارجية بل عىل العكس فإن
ت مل تتغ� منذ زمن الدراسة أي الرضائب دون أن تنتفع من االستث�رات الخارجية. ومن الواضح أن هذه السياسا

 عهد الرئيس األسبق حسني مبارك ومل يحدث أي تحسن يذكر يف هذا الصدد.

الخارجي مبا يعود بالنفع  من دور االستث�ر إذا يجب عىل املناخ الترشيعي يف مرص أن يعمل من أجل االستفادة
ؤال الخاطئ وهو كيفية جذب االستث�ر الخارجي عىل االقتصاد الكيل. كان وال يزال الرتكيز يف مرص اآلن عىل الس

وليس توظيف االستث�ر الخارجي يف عملية التنمية. حيث إن السؤال األول حاولت مرص اإلجابة عليه عن طريق  
جي وليس تهيئة املناخ العام الخاص باالستث�ر مبا يف ذلك رفع كفاءة التعليم ب االستث�ر الخار منح حوافز لجذ

املة أو إنشاء مؤسسات وترشيعات قانونية صلبة منافسة. يف حال الرتكيز عىل تهيئة املناخ الترشيعي أو القوى الع
�ر الخارجي كهدف يف اآلن بجذب االستث فإن االستث�ر الخارجي سيأيت كنتيجة لذلك وليس ك� تحاول الحكومة

 ذاته.

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي  2018ية يف أما عىل املستوى املؤسيس ذكر التقرير األخ� للتنافسية العامل
% من املشارك�)، 15.2أن أبرز املشكالت التي تواجه املستثمرين يف مرص هي عدم استقرار السياسات (بنسبة 

% من  9% من املشارك�) والب�وقراطية (بنسبة 9.8شارك�)، والفساد (بنسبة % من امل14.2بنسبة والتضخم (
 .145% من املشارك�)7.9م كفاءة القوى العاملة (بنسبة املشارك�) وعد

عىل املستوى السيايس يعد تدخل الجيش يف العملية االقتصادية أحد اهم العوامل التي تؤثر سلبا عىل جذب 
ملستثمرين أن جانب رئييس من قلقهم من الدخول إىل السوق املرصي هو منافسة رات حيث ذكر بعض ااالستث�

. وسيناقش التقرير توغل الجيش يف العملية االقتصادية يف (Momani, 2018)146ة االقتصادية الجيش يف العملي
 فقرة مستقلة الحقا. 

ستث�ر أن تراجع االستث�رات التقارير الصادرة عن بنوك االإضافة إىل تلك املستويات الداخلية أشارت بعض 
راجعت االستث�رات األجنبية املبارشة العاملية ، ت2018املبارشة ليس ظاهرة محلية، ففي النصف األول من عام 

مليار دوالر، حسب ما ورد يف تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم املتحدة  470% لتصل إىل 41بنسبة 

 

 
144 Nada Massoud, “Assessment of FDI Incentives in Egypt Nada Massoud Working Paper 0336” 336 (2003): 22, 

http://erf.org.eg/publications/assessment-of-fdi-incentives-in-egypt/. 

145 weforum, 2018. Arab World Competitiveness Report, s.l.: World Economic Forum. 

146 Momani, B., 2018. Egypt’s IMF Program: Assessing the Political Economy Challenges, Doha: BROOKINGS 

DOHA CENTER. 
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الستث�ر العاملي بسبب عوامل معقدة منها مخاوف الحرب التجارية، واألهم من  تراجع احيث  ).147"األونكتاد"(
، والتي شجعت املزيد 2018الرضيبية التي تم تنفيذها يف الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية ذلك اإلصالحات 

ات االستث�رات الضخمة  الواليات املتحدة، الدولة ذمن الرشكات عىل إعادة توط� أع�لها وإعادة رأس املال إىل
 .148حول العامل

مرص يتجه بصورة كب�ة إىل أدوات الدين من سندات وأذون عىل الجانب االخر نجد أن تدفق االستث�ر األجنبي يف  
والذي نتج ، 2016خزانة. حيث ساهم قرار البنك املركزي املرصي، لتحرير سعر رصف العملة املحلية، يف نوفمرب 

صف قيمته تقريباً، يف إنعاش التدفقات األجنبية عىل السندات وأذون الخزانة الحكومية. عنه فقدان الجنيه لن
 17.5مليار دوالر، ثم عادت للرتاجع، لتسجل  23.1حيث قدرت بنحو  2018ي بلغت ذروتها بنهاية مارس والت

 .)150( 2019دوالر ببداية مايو مليار  16.8، وبلغت )149(2018مليار دوالر نهاية يونيو 

 حجم االستث�ر يف االستث�ر إ�ا هو إضافة إىل بنود الديون الخارجية وال يعكس استث�را حقيقيا، والنظر إىل  ذلك
نجد أنها وصلت إىل أكرث من ثالثة أضعاف إج�يل االستث�ر األجنبي وهو ما يعكس  2018األموال الساخنة يف 

ر يف األموال الساخنة برسعه تقلبات السوق وقدرة ث�عدم ثقة املستثمرين يف السوق املرصية حيث يتسم االست
 م� يعكس عدم ثقة يف السوق املحلية. املستثمرين عىل سحب أموالهم بصورة رسيعة 

 االستثمار الخاص 
شكل مجمل األوضاع االقتصادية يف مرص خاصة بعد قرار التعويم ورفع رشائح الدعم عن املحروقات والكهرباء، 

ط االقتصادي، وانفراده بالكث� من املزايا واإلعفاءات القانونية، رضبات موجعة للقطاع نشاوتغول الجيش عىل ال
اص املرصي. حيث توجد العديد من الدالئل عىل أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة األع�ل املرهقة، وحركة الخ

السلطة منهجاً ليربالياً، كان من املفرتض اج  التجارة املقيدة، وبالتايل، مل يقم القطاع بدوره املأمول، خاصة يف ظل انته
 أن يكون القطاع الخاص ع�ده الرئيس. 

) التابع لبنك اإلمارات ديب الوطني، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص PMIمؤرش مديري املشرتيات (  يش� هبوط
يم بصورة مستمرة، ومل تعويف مرص غ� املنتج للنفط، إىل تراجع نشاط القطاع الخاص يف مرص خالل فرتة ما بعد ال

وبذلك يكون  49.4دها حيث انخفض إىل يتحسن إال كحالة استثنائية يف بعض األشهر، رسعان ما يعود للهبوط بع
 . 151وهو الحد الفاصل ب� النمو واالنك�ش 50انخفض عن 
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151 ) IHS “IHS Markit Egypt PMI”, August 2019. Link. Accessed 9/9/2019 

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/1/16/1497725/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-40-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/1/16/1497725/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-40-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2019/1/16/1497725/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-40-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2018/08/29/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2019/5/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-16-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/4233467
http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/09/PMI-August2019.pdf


 

 
149 

ت االستث�ر عدال والتي تتسم بانخفاض م  2018وحتى    2002نسب االستث�ر العام والخاص منذ    11ك� يب� شكل  
  2011ايل األحداث السياسية يف ومن ثم تو  2008الخاص والعام. يعود جزء من ذلك إىل األزمة العاملية يف أعقاب 

 . 2013و

إضافة إىل ذلك فإن تنافس الدولة مع القطاع الخاص يف الحصول عىل الودائع املرصفية أدى إىل انخفاض معدالت 
يف ارتفاع أسعار الفائدة املحلية، والتي -بالطبع مع ارتفاع معدل التضخم-تسببمتويل االستث�ر الخاص، وهو ما 

%  8% و23ئقاً متويلياً هاماً، م� أدى أنه خالل العام املايل املايض حصل القطاع الخاص والعائيل  شكلت وال تزال عا
 %. 69 عىل عىل الرتتيب من إج�يل متويالت القطاع املرصيف، يف ح� أن القطاع العام استحوذ

يف الفقرة السابقة حيث ال كذلك يعا� القطاع الخاص من التحديات التي تواجه االستث�ر األجنبي التي ذكرناها 
يزال نشاط القطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمي مرهق وال �كن التنبؤ به، ويعا� صعوبة الوصول إىل العوامل 

 ع�لة املاهرة) والحواجز غ� الجمركية أمام التجارة.وال-يسيطر عليها الجيش-الرئيسية يف السوق (األرايض

 

 152املصدر: البنك املركزي

تزال معدالت االستث�ر يف مرص متواضعة وال تؤدي إىل نتائج إيجابية عىل مستويات التنافسية العاملية  إج�ال ال
والطبقة  –القطاع الخاص القول إن أو عىل قدرتها عىل استيعاب األيدي العاملة الجديدة كل عام. ك� �كن 
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 األرجح تحت ضغط، خاصة بعد الرفع تحمل عبء برنامج صندوق النقد الدويل، وسيظل عىل-املتوسطة والفق�ة
 األخ� ألسعار املحروقات، وكل ذلك مؤداه أن الظروف ال تزال صعبة أمام الرشكات الخاصة.

 تطور الصادرات والواردات 
واردات أحد األركان األساسية لربنامج صندوق النقد الدويل، ومع بلوغ الربنامج لحد من المثلت زيادة الصادرات وا

ائية، تش� البيانات إىل استمرار األوضاع السابقة عىل تنفيذه تقريبا، وذلك ما توضحه بيانات الشكل مرحلته النه
. حيث بلغ حجم 2018وحتي 2014) والتي تش� إىل تطور حركة الصادرات والواردات يف مرص منذ عام 12(

مليار  20.4، و2017والر خالل مليار د 22.6مليار دوالر، مقابل  24.8نحو  2018الصادرات املرصية خالل عام 
  69.9. ك� بلغت الواردات املرصية 2017% مقارنة بعام 11.6، مسجلة زيادة بلغت نسبتها نحو 2016دوالر عام 

مليارات دوالر أي بنسبة  10بزيادة حوايل  2017ليار دوالر عام م 59.1بل ، يف مقا2018مليار دوالر بنهاية عام 
 %.15زيادة تزيد عن 

 

الفجوة الكب�ة ب� صادرات وواردات مرص السلعية، واحدة من املشكالت املزمنة، وال يظهر أن هناك سياسات   مُتثل
يتب� أن العجز  2018لعام دفوعات لجديدة لسد هذه الفجوة، ولو يف األجل املتوسط، وحسب أرقام ميزان امل

هذا فضًال عن أن الصادرات النفطية متثل ). 153(  2017مليار يف  37مليار دوالر يف مقابل  45التجاري بحدود 
% من إج�يل الصادرات السلعية. وال متثل الصادرات السلعية النفطية إيراد صاف إليرادات الدولة 33.7نحو 
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. )154(% من الصادرات النفطية املرصية 40جنبي، والتي تصل إىل حوايل الرشيك األ  املرصية، ولكنها تتضمن حصة
ة االقتصادية مبرص، نجد أن توظيف املوارد املالية املحدودة، يتم بطريق الخطأ عرب توجه ويف ضوء ترصفات اإلدار 

ف تستمر يف ي أن مرص سو هذه املوارد ملرشوعات غ� رضورية من ناحية، وغ� إنتاجية من ناحية أخرى، م� يعن
ت�اد التكنولوجيا، ومن هنا سوف التبعية للخارج يف است�اد الغذاء والعدد واآلالت ووسائل املواصالت، وكذلك اس

 .)155(تتعمق الفجوة اإلنتاجية ملرص عىل مدار األجل� القص� واملتوسط 

عىل مستويات التنافسية العاملية ائج إيجابية إج�ال ال تزال معدالت االستث�ر يف مرص متواضعة وال تؤدي إىل نت
والطبقة  –م. ك� �كن القول إن القطاع الخاص أو عىل قدرتها عىل استيعاب األيدي العاملة الجديدة كل عا

تحمل عبء برنامج صندوق النقد الدويل، وسيظل عىل األرجح تحت ضغط، خاصة بعد الرفع -املتوسطة والفق�ة
يعني أن الظروف ال تزال صعبة أمام الرشكات الخاصة. ك� أن ارتفاع عجز  قات، وكل ذلكاألخ� ألسعار املحرو 

 يشكل يف املستقبل ضغطا كب�ا عىل العملة م� قد ينتج عنه انخفاض قيمة الجنيه.امليزان التجاري س

 اآلثار االجتماعیة للسیاسات االقتصادیة  

ر دامئا إىل النتائج االجت�عية للسياسات االقتصادية  مية يجب النظباعتبار املواطن هو املحور الرئييس لعمليه التن
الة من أجل الحكم عىل نجاح وفشل تلك السياسيات وهو ما سنستعرضه املتمثلة يف معدالت الفقر ونسب البط

 يف هذا الجزء من التقرير. 

 الفقر  
تنمية االقتصادية وما إذا لتقييم عملية التعد مؤرشات الفقر والبطالة االنعكاس الحقيقي الذي يجب النظر إليه 

إىل نتائج حقيقية عىل مستوى معيشة املواطن.   كانت النتائج اإليجابية عىل مستوى االقتصاد الكيل، إن صحت، أدت
ذكرت أن نسبة الفقراء يف مرص ارتفعت    2019يف آخر إحصائية صادرة عن املركز القومي للتعبئة واالحصاء يف يوليو  

أي أن ثلث املرصي� يقعون تحت خط الفقر بإضافة ما    2015% يف آخر تقرير لها يف  28بعد أن كانت    %32.5إىل  
 سنوات فقط.  3مالي� مواطن خالل  5يزيد عن 

جنيها سنويا   8827حوايل    2018/ 2017طبقا للتعريف الرسمي املرصي، بلغ معدل خط الفقر للفرد يف السنة املالية  
  491جنيها سنويا، أو  5890، في� بلغ خط الفقر املدقع يف نفس الفرتة جنيها شهريا 736دوالر تقريبا)، أو  533(

جنيها شهريا للفرد. ويف  482، هو 2015ط الفقر، حسب آخر بحث للدخل واإلنفاق عام جنيها شهريا، وكان خ
  2015ف جنيه يف عام أل 44.2دوالرا) مقارنة بـ  3550ألف جنيه سنويا (نحو  58.9ح� ارتفع دخل األرسة إىل 

 

 
 الوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعايف)  154

 عبد الحفاظ الصاوي: الوضع االقتصادي يف مرص ـ تراجع ال تعايف 155

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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 156لومب�ج  % بعد حساب معدالت التضخم حسب ب20دوالر) إال أن حقيقة الدخل انخفضت بنسبة    5357(نحو  
 وانخفضت أيضا عند تقو�ها بالدوالر.

من املهم أيضا اإلشارة إىل أن بيانات البحث الصادر من املركز القومي للتعبئة واإلحصاء تش� إىل تقديرات الفقر  
لك يعني عدم األخذ يف االعتبار رفع أسعار املحروقات ملرت� بعدها، واعتمدت آلية ، وذ2018/ 2017ام يف ع

التلقايئ للبنزين، ورفع أسعار الكهرباء، وأسعار غاز املنازل، ورفعت أسعار املواصالت، وسعر أنبوبة التسع� 
ن الواقع الحايل. يعني ذلك أن ألخ� وال تعرب عالبوتاجاز وغ�ها، مبا يعني أن هذه النسبة قد ارتفعت يف العام ا

وأن إجراءات رفع الحد األد� لألجور السابق الكث�ين ممن كانوا عرضة للفقر قد وقعوا أسفل خطه بالفعل، 
 اإلشارة اليها، ستعمل فقط عىل أفضل الفروض عىل تثبيت بعض الرشائح عىل وضعها الحايل.

كاالت تطعن يف مصداقية البيانات الرسمية، حيث حدد الفقر يشوبها إش إضافة إىل ذلك فإن مساله تحديد خط
دوالر شهريا، أي مبا  44.5جنيه شهريا، والذي يكافئ حوايل 735.5حوايل الجهاز يف  بياناته األخ�ة خط الفقر ب

ر (وهو الحد  دوالر يوميا محددة من البنك الدويل كخط للفق1.9دوالر تقريبا يوميا، مقارنة بحوايل  1.5يعادل 
ة أكرب من )، وذلك يعني أن نسبة الفقر الحقيقي2015كان معتمدا أيضا يف أرقام الجهاز يف مرص يف عام  الذي

قد يفوق الخمسة مالي� بكث�، ال سي� يف  2015املعلنة بكث�، وأن زيادة عدد الفقراء يف خالل ثالثة أعوام منذ 
 ا باألسعار العاملية.كل سلعها وخدماتهظل توجه الدولة يف احتساب ومقارنة أسعار 

دوالر تقريبا)، أي  28.5جنيها شهريا (  491أشار التقرير إىل تحرك خط الفقر املدقع والذي حدده الجهاز بحوايل 
جنيهات،   9، هذا التحرك لخط الفقر املدقع بقيمة  2015جنيها شهريا عام    482سنتا يوميا، يف مقابل  95مبا يعادل  

 �كن التسليم به، ال سي� يف ظل معدالت التضخم التي حدثت. يف ح� أن ، ال2018وحتى  2015عامي ما ب� 
دوالر يومياً، مبا يعني أن هناك عددا أكرب من املرصي� يقعون تحت خط الفقر  1.25امليا خط الفقر املدقع ع

 املدقع مقارنة مبا قدره جهاز االحصاء.

مالي� مواطن إضايف عىل األقل تحت   5الفقر فقد نزل نحو    ام املرصية الرسمية لحدإذا حتى يف حال التسليم باألرق
 إىل ما يقارب املليون مرصي وقعوا فريسة للفقر املدقع.سنوات فقط، إضافة  3خط الفقر يف 
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 املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

، أن نسبة الفقر ب� 2019يف بداية مايو  فقد أعلن البنك الدويل    أما عن التقارير الدولية في� يخص معدالت الفقر
، وحول النسبة ٢٠١٩% عام ٦٠ثم قفزت إىل نحو  ٢٠١٥% عام ٣٠إىل  ٢٠١٠% عام ٢٤املرصي� قد ارتفعت من 

، وهو نفس التعب� الذي 158% من شعب مرص يعا� إما من الفقر أو مهدد به٦٠األخ�ة أشار البنك إىل أن حوايل 
حول بحث الدخل واإلنفاق، وقد تم  2019قا يف البيان الصحفي الصادر يف فرباير استخدمه جهاز اإلحصاء ساب

ب� من البيان الصحفي الصادر يف أواخر أغسطس. وهو ما يعني أن عدد الفقراء يف مرص يقرتب  حذف هذا التع
 مليون نسمة تقريبا. 58.9مليون أرسة، مبتوسط عدد  14.2من 

 نسبة الفقراء يف مرص لتقارب ثلث السكان طبقا لبيانات الدولة املرصية (أو دوث هذه القفزة األخ�ة يفعموماً ح
لتقديرات العديد من الخرباء) خالل السنوات املعدودة التي جرى فيها تطبيق برنامج اإلصالح الثلث� طبقا 

يف معيشة املواطن�   ن الربنامج مل يحقق تحسناأ  االقتصادي برعاية صندوق النقد والبنك الدولي�، و ذلك يؤكد عىل
الخدمات العامة، عىل نحو أثر عىل بل عرضهم لغالء شديد وانخفاض يف القيمة الرشائية لدخولهم وتدهور يف 
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158 World Bank “World Bank Group to Extend Current Strategy in Egypt to Maintain Momentum on Reforms” 

April 2019. Link. Accessed 9/9/2019  
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/30/world-bank-group-to-extend-current-strategy-in-egypt-to-maintain-momentum-on-reforms
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املجتمع كله وبخاصة طبقته الوسطى، وذلك بسبب عدم �و االستث�ر يف املجاالت اإلنتاجية، وبالتايل عدم 
 الدخول فضال عن خفض الدعم وارتفاع الرضائب.  تدامة وال زيادة كافية يفاستحداث فرص عمل مس

ايل، نحو اإلنتاجية والعدالة التوزيعية ال يعنى فقط استمرار معدل من الواضح أن عدم تعديل املسار واملنهج الح
الج أزمة العجز  الفقر الحايل، بل يهدد بوقوع نسبة جديدة تحت خط الفقر. حيث دامئا ما تلجأ الحكومة إىل ع

الك وقد أدى تخاذ تداب� تقشفية م� أدى إىل خفض اإلنفاق العام ورفع الرضائب غ� املبارشة عىل االستهاملايل با
 .159كال اإلجراءين إىل إلقاء وطأة إدارة األزمة املالية بشكل غ� متساو عىل أكتاف السكان األكرث فقراً واألكرث ضعفا

جور لتعويض أثر التضخم إال أن النتيجة ليست إيجابية عىل زيادة الحد األد� من األ  يف املقابل حاولت الحكومة
-2010/2011معدالت االرتفاع يف موازنة األجور سنوياً خالل الفرتة من  اإلطالق. ويش� الشكل التايل إىل

2019 /2020 

 ) نسب زيادة معدالت التضخم مقابل االرتفاع يف األجور14شكل (

 

 .160سياسات والتحدياتال  2013قتصاد املرصي بعد املصدر: اال 

 

 
159 Amr Adly, “Economic Growth is Making Many Egyptians Poorer” August 2019. Bloomberg. Accessed 

 رابط .2/9/2019

160 eg.org/?p=38894-https://eipss 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-21/how-economic-growth-is-making-many-egyptians-poorer
https://eipss-eg.org/?p=38894
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حتى  2014ضخم خالل الفرتة من ) أن زيادة الحد األد� لألجور مع مجموع معدالت الت14يتضح من الشكل (
% (يف الفرتة من 66نتج عنه تراجعا يف القيمة الحقيقية لألجور، فقد شكل االرتفاع يف الحد األد� لألجور  2019

جنيه)، يف مقابل زيادة معدل  2000تى الحد األد� الجديد جنيه حد أد�، وح 1200طبق  ح� 2014مطلع 
 فس الفرتة.% تقريباً خالل ن107التضخم بنحو 

  215/2016إضافة إىل ذلك فإن الفرتة التي شهدت ذروة االنخفاض يف معدالت ارتفاع مخصصات األجور، بداية من  
% قبلها هي نفس  25.77تيب، يف مقابل  %) عىل الرت 6.4%،  5.5% ،7.6  %،11.1مبعدالت (  2017/2018حتى نهاية  

 مرص وانخفاض قيمة الجنيه.التي شهدت يف املقابل ذروة ارتفاع معدالت التضخم يف 

 أهم مظاهر الفقر بین املصریین

املظاهر املرتبطة كان من الطبيعي بعد وقوع أعداد متزايدة من املرصي� تحت خط الفقر، أن تتجىل مجموعة من  
 ذه الفقرة ألهم مظاهر الفقر كنقاط مجملة ودون التوغل إىل التفاصيل، وذلك ك� ييل:بالفقر، وستتعرض ه

تطور حجم التجارة الخارجية من املالبس  2019رير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير رصد تق -1
ارتفاًعا الذي شهد    2017%، مقارنة بعام  23.4  بنسبة  2014املستعملة "البالة" وبلغ أد� انخفاض يف عام  

 ).161% ( 273.8بنسبة 
% من أطفال مرص يعانون التقزم 20ه أن  أصدر املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، تقريرا يؤكد في -2

% من وفيات  11سنوات مصابون باألنيميا، وأن  5% من األطفال تحت 27الناتج عن سوء التغذية، وأن 
%، ومش�ة 40صحة اعرتفت باألزمة كاشفة أن النسبة تبلغ  ع لسوء التغذية، واملث� أن وزارة الاألطفال ترج

 ).162ديد (% منهم يعانون التقزم الش17إىل أن 

 ٣أن واحًدا من ب� كل  ٢٠١٤ك� أشارت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة «فاو» يف تقرير أصدرته عام 
معدالت املرض، والذي يتلخص يف عدم  قزم»، أعربت فيه عن مخاوفها من ارتفاعأطفال يف مرص يعا� من «الت

، وربطت خالله ب� سوء التغذية وزيادة معدالت املرض الوصول إىل الطول املناسب خالل املرحلة العمرية للطفل
مزمنة يف سوء التغذية ك� أعلنت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" أن مرص تعا� من مشكلة    -).  163(

 ).164% من األطفال مبرض التقزم (30الخامسة، ما أصاب لدى األطفال دون 

 

 
 رابط. 2/9/2019الرابط يف . تم الدخول عىل 2019. يناير 98) الغرفة التجارية للقاهرة " املجلة الشهرية" العدد  161

 %30التقزم ب� األطفال يسجل  ) 162

 «التقزّم» حكاية فقر وإه�ل)  163

 %30� األطفال يسجل التقزم ب 164

http://cairochamber.org.eg/showcnt.aspx?ctype=pr&id=100
http://www.soutalomma.com/Article/818357/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-30-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1322938
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،  2015% عام 14.6يف مقابل  2016% عام 15.1من سنة ليبلغ تزايد عدد وفيات األطفال الرضع األقل  -3
 ).165% إلج�يل الجمهورية (19.6سنوات حوايل  5ك� بلغ معدل وفيات األطفال األقل من 

 6.143ن عدد املترسب� من التعليم بعد التحاقهم به بلغت الترسب من التعليم: تش� اإلحصاءات إىل أ  -4
 ).166مالي� طفل ( 

% من السكان يقرأون 10.4)، يضاف إليهم نسبة 167%من عدد السكان ( 25.8ة يف مرص تبلغ نسبة األمي -5
 هم قد تلقوا تعلي� حقيقيا.) دون القدرة عىل اعتبار 168ويكتبون فقط من تعليم محو األمية (

 13.6% مل يتزوجوا أبداً (24مليون نسمة، منهم    56.9سنة    18� يف الفئة العمرية فوق  يبلغ عدد املرصي -6
 ).169مالي� نسمة) ( 6.8% ( 12نسمة)، بين� تبلغ نسبة املطلق� منهم  مليون

 البطالة 
تها الدولة، وعن دور معدل النمو يف خلق فرص يعرب معدل البطالة عن جدوى اإلجراءات االقتصادية التي تبن

لعامة واالحصاء بياناً ويف هذا اإلطار أصدر الجهاز املركزي للتعبئة ا لعمل، ووصوله إىل طبقات املجتمع املختلفة.ا
)، ذكر فيه تراجع معدالت البطالة يف مرص بوت�ة متسارعة بدايًة من الربع 170( 2019صحفياً يف منتصف أغسطس  

% يف يونيو 7.5، إىل 2017% يف ديسمرب 11.3ا من شهًر  18% خالل 3.8لعام املايض، لتنخفض أكرث من األول ل
 املايض.

يعني أن سوق العمل استفاد بشكل كامل من زيادة النمو االقتصادي، حيث تراجع معدالت البطالة يف مرص ال 
، 2017يف الربع األول من العام املايل  %  40.4% من جملة السكان مقابل  38.5انخفضت نسبة املشتغل�، لتسجل  

ملسح % خالل الفرتة نفسها، فوفًقا 46.3% من جملة السكان مقابل 41.6ن مع انخفاض قوة العمل إىل بالتزام
 147، ك� خرج  2017مقارنة مع نهاية    2018ألف عاطل أصبحوا غ� عاطل� حتى ديسمرب    621القوة العاملة فإن  

 ألفا من قوة العمل.

رب عن كافة األفراد القادرين والراغب� يف العمل مع دفعات  ك� أشار البيان إىل عدم اتساع قوة العمل والتي تع
مليون فرد يف   29.04مليون فرد يف يونيو املايض مقابل  28.06ل انكمشت إىل الخريج� الجدد من الجامعات، ب

مليون عامل خالل عام�،  1.12جع قوة العمل بنحو ، م� يعني ترا2017مليون فرد يونيو  29.18، و2018يونيو 
 شهًرا فقط.  12ألف فرد خالل  980نحو وب

 

 
 .11، ص2018اء، ) كتيب مرص يف ارقام الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحص 165

 .18) نفس املرجع السابق، ص  166

 .25) نفس املرجع السابق، ص 167

 .30) نفس املرجع السابق، ص  168

 .31) نفس املرجع السابق، ص  169

 2019� لعام % بالربع الثا7.5جهاز اإلحصاء: تراجع معدل البطالة إىل )  170

https://www.youm7.com/story/2019/8/15/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-7-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/4375345
https://www.youm7.com/story/2019/8/15/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-7-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/4375345
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% تقريباً، ال سي� يف 2.5 أعداد السكان الذي يصل إىل هذا الرتاجع غ� مفهوم، خاصة مع معدل النمو السنوي يف
ادية الحالية يف مرص. ك� أن انخفاض ظل استحواذ الشباب عىل الجزء األكرب منه، وغ� مربر يف ظل األوضاع االقتص

مفاجئا،  بلد �ثل الشباب النسبة األكرب من سكانه وارتفاع معدالت الزيادة السكانية لديه كان أمراً قوة العمل يف 
 بل ويحتاج إىل تفس� مقنع.

من قوة العمل %  16.7إىل    2018إضافة إىل ذلك أشار البيان أن نسبة مشاركة النساء يف قوة العمل تراجعت خالل  
املعدالت عامليًا، ما يعكس عدة عوائق أمام استمرار النساء يف سوق  ، وهي واحدة من أقل2017% يف 23مقابل 

دخول إىل القطاعات املولدة ملعدل النمو االقتصادي، ك� أن تراجع أعداد املشتغالت يوضح العمل، أو عوائق يف ال
ألوقات التي يرتفع  ية اإلحصائية، خاصة أن أعداد املشتغالت ترتفع يف اخلال كب�ا إما يف سوق العمل أو يف املنهج

أعداد املشتغالت يف الوقت الذي زادت  فيها التضخم وتتآكل فيها الدخول الحقيقية، لذلك من غ� املنطقي تراجع  
 فيه أعداد املشتغل� من الرجال.

ت الذي تروج لتكثيف مبادرات متك� املرأة ك� أن ترصيحات الدولة متناقضة يف ذلك امللف أيضا، ففي الوق
ألعداد ا وإتاحة الجهات املختلفة متويالت للنساء لبدء مشاريعهن الخاصة يحدث هذا الرتاجع الكب� اقتصاديً 

 املشتغالت، فمن غ� املفهوم التدهور الحادث يف سوق العمل ليخرج منه هذا العدد الكب�.

الت، وخلق املرشوعات يعود إىل نقص عدد املشتغ –إن كان صحيحاً  –لبطالة أخ�اً �كن القول أن تراجع معدل ا
 فشلها يف استيعاب كافة فئات الشباب، القومية لفرص العمل، واألخ�ة ال �كن وصفها باالستدامة باإلضافة إىل

 خاصة يف ظل االعت�د عىل قطاع اإلنشاءات كحجر زاوية.

ىل حساب زيادة  معدالت الفقر م� يجعل الطبقة املتوسطة تتالىش عم� سبق يتضح االرتفاع غ� املسبوق يف
تغل� وتراجع قوة العمل قد يعزى رقعه الطبقة الفق�ة بنسب غ� مسبوقة. إضافة إىل ذلك فإن انخفاض نسبة املش

حية وحقوق إىل االتجاه نحو السوق الغ� رسمي مبا ينتج عنه من تبعات سلبية لعدم توافر التأم� والرعاية الص
ئب الخاصة به. كل ذلك يؤدي إىل اضطرابات اجت�عية وتحديات حقيقية العمل املوامئة إضافة إىل عدم دفع الرضا

 أمام االقتصاد املرصي.

 توغل الجیش يف النشاط االقتصادي  

لتنامي نفوذ  تخرج الدراسة التفصيلية القتصاد القوات املسلحة عن نطاق هذا التقرير إال أنه نظرا لألثر البالغ
 إلشارة إىل بعض املالمح الرئيسية لهذا التنامي.الجيش يف االقتصاد املرصي فإنه يجب ا

يناير  25يف النشاط االقتصادي، كردة فعل عنيفة، ليس فقط لثورة يبدو التوسع املحموم والغ� مسبوق للجيش 
، بل أيضا ملا سبقها م� قيل عن نية خصخصة  وما تبعها من احت�لية تقليص لبعض املغانم االقتصادية لكبار قادته

 وعاته بنهاية عرص مبارك. بعض مرش 
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ت التي �تلكها الجيش، ويستخدمها ملزيد من عموماً �كن القول إن السيطرة عىل أرايض الدولة هي أخطر األدوا
لتي كانت تشكل في� التغول عىل االقتصاد املرصي. ال تتوقف أهداف مرشوعات الجيش عند الربحية، واملغانم، وا

 ات، بل تتعداها إىل مجموعة أخرى من األهداف، ومنها:ميض الهدف الرئيس لتلك املرشوع

والتمدد عىل أكرب مساحة اقتصادية ممكنة، وهو ما قد يفرس   استغالل وضع التجاذب السيايس، للتوسع -1
 يف.االستعجال بإنشاء مرشوعات كربي يف قطاعات تعا�، مثل مصنع أسمنت بني سو

اإلمداد والتموين، للسلع الرئيسية، سواء ب� املوانئ  السيطرة عىل الطرق الرئيسية، والتي تشكل منافذ -2
 ختلفة، أو ب� املحافظات وبعضها البعض.واملطارات وب� مناطق الجمهورية امل

للظهور بدور  السيطرة عىل إنتاج بعض السلع االسرتاتيجية، مثل أدوية األنسول�، ولنب األطفال، وغ�ها، -3
 عقايب يف حال االنفالت.املنقذ يف أوقات األزمات، والتحكم ال

عليها الجيش، والدخول بقيمتها استخدام مشاريع الدولة (طرق كباري وغ�ها) لرفع قيمة أراض يسيطر  -4
 كرشيك يف مرشوع.

الوطني، بإيجاد   السيطرة عىل النشاط االقتصادي للقطاع الخاص، الذي نشأ وازدهر ويدين بالوالء للحزب -5
 منافس أو بديل.

بح� من مرشوعات الجيش إىل الرتب الصغرى واملتوسطة، بعد أن كانت حكرا عىل توسيع رشيحة املرت  -6
مبا يضمن استمرار والء القيادات العسكرية الصغرى واملتوسطة باإلضافة إىل الكربى، الرتب الكربى، 
 للسلطة الحالية.

عرشات مرشوعات الطرق   ، فباإلضافة إىل إرساء2013من املرشوعات بعد يونيو  لذلك توغل الجيش إىل عدد كب�  
وازنة العامة، تحت شعار محاربة فساد والكباري إليه بصورة مبارشة، أرشف عىل كل املرشوعات املمولة من امل

ن قيمة تلك القطاع الخاص وض�ن الجدية وااللتزام، وضبط املواعيد. وبالطبع مل يعلن عن حصة هذا اإلرشاف م
إعالنات الطرق، وكذلك عىل تغذية املدارس والجامعات، وامتياز إدارة املرشوعات. ك� استوىل الجيش عىل قطاع 

 وم موازين وطرق الخدمة يف الكث� من الطرق.وتشغيل محطات تحصيل رس

الهندسية التابعة ك� توغل الجيش يف إدارة ملف املقاوالت وحسب ما أعلن عنه املتحدث العسكري أن الهيئة 
مليون  26. تبلغ القوى التشغيلية يف مرص 171مالي� مرصي 5عمل بها مرشوع ي 2300للجيش ترشف عىل نحو 

% من املواطن� يعملون تحت إدارة القوات  20دث العسكري فإن ما يقارب من مواطن وإن صح ترصيح املتح
 وجود قدرة برشية كافية من مهندس� وع�ل.  املسلحة. وتعتمد الهيئة عىل املقاولة من الباطن بسبب عدم

زارة داد ذلك إىل قطاعات أخرى أصبح الجيش هو الوجهة األساسية إلدارة مشاريع يف قطاعات أخرى كو ومع امت
مجمع أسمنت بني سويف (أكرب مصنع يف العامل)، ومرشوع االستزراع  الصحة وعدد آخر من املرشوعات مثل

بيع منتجات غذائية يف  للحقن الطبية، ومصنع ملكيفات الهواء، وإنشاء سالسل السميك بربكة غليون، ومصنع

 

 
. 2019سبتمرب  2مرشوع ترشف عليها القوات املسلحة"، مرصاوي.  2300مالي� مد� يعملون يف  5حسن مريس، "املتحدث العسكري: 171

  .18/9/2019. تاريخ الزيارة رابط

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/9/2/1628200/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-2300-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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الوطنية للمستحرضات الدوائية"، ورشكة   املحافظات، ورشكة مساهمة لصناعة األدوية تحمل اسم "الرشكة املرصية
كات "صلب % من مجموعة رش 40لصناعة الحديد حيث استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش املرصي عىل  

مليون طن وتعد ثا� أكرب طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة رشكات   2.2مرص"، والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو  
 عز.

باطن له اشكال عديدة كشفت الفيديوهات األخ�ة للمقاول محمد عيل عن أحد صورها يف  التعاقد عن طريق ال
عالقات   وسيلة التعاقد تتم عن طريق اإلسناد املبارش عن طريقمجال املقاوالت. أشار املقاول محمد عيل إىل أن 

من البنك للبدء يف التنفيذ   املقاول باللواءات والضباط داخل الجيش. بعد اإلسناد يتجه املقاول للحصول عىل قرض
من اللجوء   %. بهذا الشكل ال يتمكن املقاول7-5وبعد انتهاء املرشوع تقوم الهيئة الهندسية بدفع املبلغ مع أرباح  

يش أو تأخ� يف سداد املستحقات، ك� أن أموال البنوك التي تم إىل جهة تحميه يف حالة حصول خالف مع الج
 ة للضياع. اقرتاضها تكون بالتبعية عرض

أكدت العديد من الدراسات عىل خطورة ومدى تدخل الجيش يف االقتصاد املرصي وهو ما سنكتفي باإلشارة إليه 
أصبحت املرشف واملراقب األول عىل االقتصاد التقرير. أشارت شانا مرشال إىل أن القوات املسلحة    باختصار يف هذا

كائها االستث�ري� األساسي� يف حقبات االضطراب، والسيطرة املرصي من خالل "ح�ية األصول االسرتاتيجية لرش 
د صايغ إىل أن الرشكات التابعة للقوات . وك� أشار يزي172عىل عملية مناقصات املشرتيات الحكومية األساسية" 

ر وهو األم  173تعمل مببدأ ج�عات املصالح التي تنافس بعضها من أجل الحصول عىل تنفيذ املشاريعاملسلحة اآلن  
الذي يحول اقتصاد الجيش إىل ما يشبه االقتصاد الحر ينافس فيه الجيش مع القطاع الخاص. ومع غياب الشفافية 

رة للقطاع الخاص م� يجعل املحاسبية فإن سيطرة الجيش عىل االقتصاد تعطي مساحة ضعيفة جدا ملنافسة ح
وأشار صايغ يف دراسة أخرى إىل مدى توغل الجيش ملختلفة.  الجيش املتحكم الوحيد يف إدارة املشاريع االقتصادية ا

يف كل مجال تقريبا من مجاالت نظام حسني مبارك القائم باألساس عىل املحسوبية وكيف جرى است�لة عدد من 
 174رات واملصالح الحكومية وحصولهم عىل امتيازات مادية ومعنوية مقابل والئهمالضباط يف مناصب رئيسة يف الوزا

 ال يزال مطبقا من قبل نظام السييس حتى اآلن. األمر الذيوهو 

 تجمید دورة االقتصاد املصري

هينة من مجموعة من االختالالت الهيكلية، والتي ال يزال حتى وقتنا الحايل ر   2011عا� االقتصاد املرصي قبل عام  
لسيايس يف توجيه اختالًال، ك� ساهم التدخل الها، بل زاده انفالت معدالت القروض الداخلية والخارجية 

املرشوعات االقتصادية يف تشكل وضع اقتصادي ينذر بخطر شديد، وسنحاول يف الفقرات التالية تناول هذا الوضع 
 والذي يؤدي إىل تجميد الدورة االقتصادية يف مرص.

 

 
 رابط.  2015دية"، مركز كارنيجي للرشق األوسط، أبريل ية وتجديد اإلمرباطورية االقتصاشانا مرشال، "القوات املسلحة املرص 172

  رابط. 2015يزيد صايغ، "عودة ج�عات املصالح العسكرية يف مرص"، مركز كارنيجي للرشق األوسط، ديسمرب  173

 رابط. 2012أغسطس يزيد صايغ، " فوق الدولة: جمهورية الضباط يف مرص"، مركز كارنيجي للرشق األوسط،  174
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حقن النشاط االقتصادي، وعوامل النستعرض هذا التجميد من خالل مقارنة عوامل الترسب خارج دائرة �كن أن 
 فيه، وذلك ك� ييل: 

 عوامل التسرب – أ 
وجهت السلطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من املرشوعات، تكلفت مبالغ ضخمة، حمل متويلها عىل املوازنة العامة 

 يق أموال املواطن�.أو عىل القروض األجنبية، أو عن طر

، فجمدت أموال تلك املرشوعات، ومل األولويات عن طريقة االختيارغابت املوضوعية والرشد االقتصادي ومنهج 
ينتج عنها عائد يذكر ال لتعويض رأس املال، وال أقساط القروض، وترسبت بذلك األموال املستخدمة خارج دائرة 

 رشوعات ما ييل:النشاط االقتصادي. ومن أهم أمثلة تلك امل

 تفريعة قناة السويس 

مليارات دوالر لحفر قناة موازية  4مليارات دوالر،  8لغ أن تكلفة الحفر بالقناة ستب أعلنت هيئة قناة السويس،
أنفاق تعرب أسفل قناة السويس، قامت الحكومة   6مليارات أخرى لحفر  4للمجرى املايئ الحايل لقناة السويس، 

سنوات،   5%)، وملدة 8.7أكرب من العائد السائد آنذاك (-% 12عىل املواطن�، بعائد  بطرح شهادات استث�ر
 مليار دوالر يف أيام معدودة، سحب معظمها من ودائع مرصفية. 8.5مليار جنيه مبا يعادل  64فجمعت 

يرادات، بل ورط وبجانب نقاش جدوى حفر األنفاق والتفريعة الجديدة إال أن النتائج ال تش� إىل أي زيادة يف اإل
بلغت حوايل ملياري دوالر. إضافة   -اريخهاللمرة األوىل يف ت  –متتالية  الترسع يف الحفر هيئة القناة نفسها يف قروض  

إىل أن تكلفة األنفاق سواء لعبور السيارات أو لنقل املياه إىل سيناء، ال تزال االستفادة منها محدودة، ومل تطرأ 
 ملستصلحة اعت�دا عىل هذه املياه حتى اآلن.طفرات يف مساحات األرايض ا

يضاف إليهم  -الروح املعنوية للمرصي� حسب تعب� السييس لرفع-مليارات دوالر 6حوايل  الخالصة تم ترسيب
 مليار دوالر. 2االقرتاض الداخيل والخارجي بقيمة 

 العاصمة اإلداریة الجدیدة 
ة اإلدارية الجديدة بداية من محمد العبار ومرورا بالرشكات انسحبت الرشكات األجنبية تباعا من متويل العاصم

مويل املحيل ورشاء األرايض من الرشكات العقارية املحلية، ومؤخرا تم العودة إىل صينية، فتم االعت�د عىل التال
 األخ�. الص� مرة أخرى، رغم التحذيرات العديدة من القروض الصينية، إال أنه من الواضح أنها امللجأ التموييل

جتها خارج دائرة النشاط ا من السيولة املحلية، وأخر نتيجة لذلك رسبت مرشوعات العاصمة اإلدارية جزءا كب� 
االقتصادي، وحتى مع بدء االستخدام فهل من املتوقع أن �تلئ املسجد أو الكنسية أو حتى الفندق بالرواد قبل 

طاع الخاص وإن بيعت بعض وحداتها، فستظل مغلقة مرور أعوام طويلة، بل حتى املرشوعات العقارية للق
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دينة جديدة، وستقترص االستفادة عىل بعض املبا� اإلدارية ونسبة تبدو طبيعية عىل األقل ألي ملسنوات طويلة،  
 قليلة من جملة اإلنشاءات لفرتة طويلة من الزمن.

 مرشوع القطار الرسيع 

م وإنشاء وتشغيل وصيانة مرشوع خطى مونوريل العاصمة وقعت الهيئة القومية لألنفاق اتفاقية عقد تصمي
أكتوبر مع تحالف بومباردييه ترانسبورتيشن واملقاولون العرب  الجديدة، ومونوريل السادس مناإلدارية 

 مليارات دوالر. 4.5وأوراسكوم كونسرتاكشون ليميتد بتكلفة تصل 

مليار يورو للمشرتيات  1.4يه ترانسبورتيشن نحو ك� تبلغ القيمة املحتملة للعطاء بالنسبة لرشكة بومباردي
عاًما للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ  30اتفاق عىل عقد ملدة  ناء، باإلضافة إىل ذلك، هناكالهندسية والب

 مليار يورو وسيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات يف مدينة ديرىب باململكة املتحدة. 1.6حوايل 

لخط الثالث ملرتو األنفاق أكتوبر إىل ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول با  6يهدف خط مونوريل  
  12كم و  42دن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة مبدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبي  مب

لية لتنفيذ خط مونوريل ألف راكب / ساعة /اتجاه، وتبلغ املدة اإلج� 45محطة وتبلغ السعة القصوى للنقل 
 .2020يناير شهراً اعتباراً من  42أكتوبر  6مدينة 

سيفرض صعوبات سداد عىل االقتصاد املرصي، إذا ما أضيفت  - خاصة من الص�-ذا املبلغ الضخمعموماً اقرتاض ه
تي رمبا تحدث إىل صعوبات اإلفراط يف االقرتاض، لوضحت صورة التجميد والنزح خارج دائرة النشاط االقتصادي وال

 آثاراً كارثية خالل الفرتة املقبلة. 

 لقومي للطرق والكباري املرشوع ا

» مرشوعاً 113، تم حتى اآلن تنفيذ «2020مليار جنيه حتى يونيو    253ج�يل استث�رات مرشوعات الطرق  يبلغ إ 
عىل مستوى   75تحتل املركز  مركزًا يف التصنيف العاملي ل  43» مليار جنيه، قفزت بها مرص  115عىل الطرق بتكلفة «

كباري عىل    4كوبري ونفقا، منها    334عدد    2019  . ك� نفذت الدولة حتى بداية118العامل بعد أن كانت يف املرتبة  
 النيل.

ال شك أن الطرق والكباري هي رشيان الحياة االقتصادية، ولكن السؤال هل كانت مرص بحاجة إىل كل تلك الطرق 
بية لحاجات توسعية؟ اء عىل دراسات تعكس خطط التنمية االقتصادية واالجت�عية، وتلوالكباري، وهل بنيت بن

 تنرش الدولة أي مخطط تنموي يربر أي سبب اقتصادي لكل تلك الطرق واملحاور. �كن تفس� اإلرصار عموماً مل
ها الجيش مبوجب عىل تنفيذ بعض من تلك املرشوعات بغرض رفع قيمة األرايض عىل جانبي الطرق والتي �تلك

 أجانب يف املرشوعات املختلفة. رشاكة مع مستثمرين محلي� أوالقانون، والتي يستخدمها في� بعد كحصة يف ال

عموماً �كن القول إن جزءا ال يستهان به من تلك الشبكة ستؤجل االستفادة القصوى من اإلنفاق العام عليه  
 ه من تلك األموال خارج دائرة الدخل القومي.لسنوات قادمة، م� يعني ترسب جزء ال يستهان ب
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 الجديدةاملطارات 

األبرز عىل إهدار وتجميد األموال، فالعديد من املطارات أنشئت أو تحت اإلنشاء يف    املطارات الجديدة هي املثال
ه قليال كيلو مرت، ومنها مطار العاصمة اإلدارية، مطار رأس سدر، مطار املليز، وأبعد من 75دائرة نصف قطرها 

مالحظة غياب الصعيد طار اإلس�عيلية ومطار القاهرة، مع إعادة تشغيل مطار الطور، كل هذا يف ظل وجود م
 عن تلك الخطة م� يؤكد غياب البعد التنموي.

بالطبع ال يوجد تفس� مقنع ملثل تلك اإلنشاءات، والغريب التصميم عىل استك�ل املخطط بالكامل، م� أدى إىل 
 قومي.بالتايل الترسب خارج دائرة الدخل الو -بفرض االستفادة الجزئية-ء ال يستهان به من التكاليفتجميد جز 

 املصانع الجديدة  

 13مناطق استث�رية جديدة إلنشاء مصانع إنتاجية، وتتضمن الخريطة الصناعية إنشاء  7تعتزم الدولة إنشاء 
%، وتم االنتهاء من بعضه بالفعل، طبقاً للترصيحات 90محافظة، وصلت معدالت تنفيذه إىل    13تجمعا صناعيا يف  

 لرسمية.ا

بل ويقال إن بعضا منها جاهز باملعدات واآلالت، وبذلك يبقى السؤال األهم من  هذه املصانع كاملة املرافق،
ة خاص-سيشغل تلك املرشوعات؟ فمن املعروف حال املستثمر املحيل، الذي ينئ من اإلجراءات االقتصادية املتبعة

 ملاضية. تث�ر األجنبي خالل الثالثة أعوام ا، وكذلك يف ظل تراجع كب� لالس-ارتفاع معدل الفائدة

وبعيدا عن غياب الروابط التنموية والتكاملية ب� تلك الصناعات، من الواضح أن معظم تلك املصانع ستبقى 
قوته الرشائية املهدورة، أو يستعيد فارغة لفرتة، ليست بالقص�ة، ريث� يستعيد املستهلك املحيل بعضا من 

 ثقته يف املناخ االقتصادي املرصي. االستث�ر األجنبي

 7000باإلضافة إىل ذلك أمل يكن من األجدر ضخ االستث�رات لتشغيل املصانع املتوقفة بالفعل والتي تقدر بـ 
 مصنعا جديدا؟  66بدال من إنشاء وتشغيل  175مصنع

مدروسة، وترتب عليها تجميد وترسيب ت ترسعت السلطة يف إنجازها دو�ا جدوى  كان ما سبق أمثلة عىل مرشوعا
 أن تساهم يف تدوير عجلة النشاط اإلنتاجي، بدال من خلق حالة وهمية من النمو غ� املستدام. أموال، كان �كن

عىل خلق االئت�ن، إضافة إىل ذلك توجد تكلفة سلبية غ� مبارشة لترسب تلك األموال ومنها تحجيم قدرة البنوك 
باإلضافة إىل مزاحمة القطاع الخاص عىل ئية االستهالكية للمواطن�، واملساهمة يف الركود، وتقليص القدرة الرشا

 األموال، ومزاحمة القطاع اإلنتاجي بصفة عامة. 

 

 
 . رابط. 2019صناعي" يناير عوائق تواجه القطاع ال 5همل».. والسيد عبد الرازق "اقتصاديون: املصانع املغلقة «كنز م  175

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1494243-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%86%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%C2%BB--%D9%885-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 أقساط القروض والفوائد 

مليار  16.9إىل  2019األجل خالل تش� بيانات البنك املركزي إىل ارتفاع تقديرات خدمة الدين متوسط وطويل 
 2.08، وذلك بخالف 2018يراته السابقة بنهاية يونيو مليار دوالر يف تقد 14.7مقابل  2018بنهاية سبتمرب دوالر 

مليار دوالر ديون قص�ة األجل منتظر سدادها يف الشهور التسعة األوىل من العام الحايل، ليصبح مجموع االلتزامات 
 مليار دوالر. 18.9حوايل  2019م املستحقة خالل عا

مليار دوالر ديونا والتزامات خارجية  36أكرث من  ضحت البيانات أن البنك املركزي املرصي نجح يف سدادك� أو 
خالل السنوات الثالث األخ�ة، وال شك أن نزح تلك األموال إىل الخارج، �ثل ترسباً خارج دائرة النشاط االقتصادي 

 وارده.وتجفيفا إضافيا مل

 ترسيبات أخرى (النشاط العسكري) 

رة النشاط االقتصادي، فاملرشوعات تعطى باألمر املبارش، يشكل اقتصاد الجيش نوعا آخر من الترسيبات خارج دائ
وتعفى من الرضائب والج�رك وال يوجد من يعرف كيف توزع األرباح، وأين تذهب األنصبة الكربى، عالوة عىل 

بشكل مبارش وهو ما �ثل وجها للترسب خارج للموارد واملرشوعات التي يديرها الجيش عدم االستخدام األمثل 
 نشاط.دائرة ال

أيضا متثل مصانع الجيش التي نفذت دو�ا دراسة سوقية، أو تلك التي أسهمت يف تعطل القطاع الخاص أو العام،  
 ائرة النشاط االقتصادي.وتوقف إنتاج بعض مرشوعاتهم جزئياً أو كلياً، أحد أوجه الترسب خارج د

 األموال الوطنية هجرة بعض رؤوس 

ال م�ريس العمل السيايس، سواء من اإلسالمي� أو الليربالي�، إضافة إىل ساهم التوسع يف االستيالء عىل أمو 
الصالحيات الواسعة للجهات السيادية يف العمل االقتصادي، وحالة عدم التأكد السيايس السائدة إىل هجرة بعض 

 إىل خارج البالد.جال األع�ل املرصي� من متوسطي الحجم ر 

غ� رسمية عن طريق س�رسة، أو عن طريق رسمي برشاء شهادات إيداع  يتم تحويل أموال هؤالء إما بطرق 
دولية من بورصة لندن، ومؤخرا عن طريق النقود اإللكرتونية، ومه� كان أسلوب التحويل فاملحصلة هي نزح تلك 

 رسبها خارج دائرة النشاط االقتصادي.األموال وت

 مصادر الحقن  -ب
اً عىل مجموعة من مصادر الحقن الخارجي، والتي تتحمل عبء سد فجوة يعتمد االقتصاد القومي املرصي تاريخي

 العملة األجنبية الناتجة عن عجز امليزان التجاري، إضافة إىل سد الفجوة التمويلية الناتجة عن عجز املوازنة العامة،
 و�كن تحليل مصادر الحقن ك� ييل:
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 روض الخارجية الق

مليار دوالر يف نهايته، لتصبح  39، حيث بلغت حوايل 2013بشدة منذ عام تزايدت وت�ة االقرتاض الخارجي ملرص 
طبقا لترصيح وزيرة التخطيط مؤخراً. وكانت استجابة املؤسسات الدولية  2019مليارات دوالر بنهاية مارس  106
دويل، وبعض طبيعية بعد إقرار الحكومة املرصية لربنامج صندوق النقد الليمية لطلبات االقرتاض املرصية واالق

 الرتتيبات السياسية املتعلقة باألدوار التي يقوم بها النظام املرصي وتحالفاته اإلقليمية والدولية.

ل األسواق لعام� املاضي�، وال يزال إقباإضافة إىل ذلك لجأت مرص إىل إصدار سندات دوالريه أكرث من مرة خالل ا
عليها واستقرار سعر الجنيه مبا يسمح بتحقيق ارباح ساخنه كب�ة،  الدولية عليها كب�اً نظرا الرتفاع سعر الفائدة

السي� بعد إشادة البنك الدويل وصندوق النقد باإلصالحات االقتصادية، وهو ما مثل باباً رخيصاً نسبياً لالقرتاض 
 .رنة مبعدل الفائدة بالسوق املحيلمقا

قد يكون العودة إىل قانون -معظم األبواب املتاحة لالقرتاضيعتقد الكث� من الخرباء أن اإلدارة املرصية استهلكت   
، بل وصلت لحدودها القصوى مع -إقرارا باقرتاب جفاف مصادر االقرتاض 2013الصكوك اإلسالمية املتجاهل منذ 

ن من خالل االقرتاض الخارجي خالل العام� القادم�، بل ية، ويعني ذلك تناقص وت�ة الحقبعض الجهات اإلقليم
 التحويل سينعكس ليكون للخارج يف إطار عملية السداد للقروض والفوائد. إن

 تحويالت العامل� يف الخارج

، مقابل 2018مليار دوالر يف  25.5مليون دوالر، إىل  778.2ارتفعت تحويالت العامل� املرصي� يف الخارج مبقدار 
ة آالف املرصي� العامل� يف منطقة الخليج، خاصة ، وبرر الخرباء تلك الزيادة بعود2017مليار دوالر خالل  24.7

السعودية، إىل وطنهم بشكل نهايئ بسبب سياسات "التفنيشات" واالستغناءات عن األجانب وإحالل الع�لة 
اإلقامات، وغالء األسعار، حيث عاد املرصي� طبقتها هذه الدول، وزيادة رسوم املحلية بدالً من الوافدة التي 

 نهاية الخدمة وما جمعوه من أموال خالل السنوات التي قضوها يف الخارج.ومعهم مكافآت 

، تراجع تحويالت املرصي� العامل� بالخارج خالل 2019ثم أظهرت بيانات أصدرها البنك املركزي املرصي يف مارس  
التجاه العام % عىل أساس سنوي، وذلك يوضح ا6.1بنسبة  2019/  2018ملايل لشهور التسعة األوىل من العام اا

املرتاجع لتلك التحويالت، وإن ما حدث من زيادات عقب التعويم، كان لسد حاجات األرس املعيشية نتيجة 
سالفة الذكر، به من العامل�، نتيجة الظروف  ارتفاعات األسعار املتتالية، وكذلك للعودة النهائية لجزء ال يستهان

سابقا هو بداية النخفاضات متتالية متوقعة لتحويالت العامل� خالل وعموماً �كن القول إن الرتاجع املشار إليه 
الفرتة القادمة، وهو ما �ثل انخفاضا لحقن، طاملا اعتمدت عليه مرص منذ طفرة أسعار البرتول يف السبعينيات 

 ن.وحتي اآل 

 وغ� املبارشاالستث�ر األجنبي املبارش 

االستث�رات األجنبية إىل مرص خالل العام� املاضي�، ولكن يبقى ناقش التقرير يف فقرة سابقة بالتفصيل تراجع 
االستث�ر املبارش يف التنقيب عن الغاز والبرتول أحد أهم مصادر الحقن يف االقتصاد، ولكن يعاب عليه، أن جزءا 
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ى فضال الت وخربات أجنبية، أي رسعان ما يترسب إىل الخارج مرة أخر اليس� منه يذهب لحساب معدات وآ ليس ب
 عن حصة الرشيك األجنبي من العائدات الناتجة.

أما االستث�ر يف أدوات الدين املحلية فال �كن االعت�د عليه كأداة للحقن يف االقتصاد املرصي، فاألموال الساخنة 
 فقط.بسهولة ب� البلدان، والتعويل عليها يجب أن يكون مرحلياً دالت الفائدة املرتفعة، وتنتقل تلهث وراء مع

 عائدات السياحة 

، وساهمت السياحة ٢٠١٠، وهو األفضل منذ عام  2018% يف عام  ١٦.٥حقق قطاع السياحة معدل �و قدر بحوايل  
من إج�يل عدد  ٪ 9.5يون فرصة عمل، أي ما يعادل مل  2.5٪ من الناتج املحيل اإلج�يل، ويف توف� 11.9بنسبة 

 الوظائف يف مرص.

ي للسياحة والسفر، فإن إج�يل قيمة ما أنفقه السياح يف مرص خالل العام املايض بحسب بيانات للمجلس العامل
 ح.مليون سائ 11.7مليار دوالر، وتوقع أن يصل عدد السياح القادم� ملرص خالل العام الجاري إىل  12.2بـ 

لغالب خارج �وذج سياحة يف الدخل القومي مبجموعة من العوامل، رغم أنها يف ابالطبع يرتبط استمرار حقن ال
االقتصاد املرصي، إال أنها تبدو مستقرة نسبيا خالل العام القادم، م� يرجح ثبات مساهمة ذلك القطاع خالل 

 الفرتة القادمة.

 عائدات قناة السويس 

أن معدل حقن القناة يف االقتصاد ال يزال مستمرا، وإن  بعد حفر التفريعة الجديدة، إال رغم عدم تحقيق قفزات
 من املتوقع أن يتأثر بالتباطؤ املتوقع يف النمو والتجارة العاملي�، وإن كان يف الحدود العادية. كان

دورت من خالل القروض  يبدو أن التأث� الكب� سيكون هو سداد الديون املستحقة عىل هيئة القناة، وحتى لو
ا �كن القول إن معدل حقن القناة فسيعني ذلك ترسبا قد يساوي أو يقل عن الحقن الجديد، وعمومالجديدة، 

 يف االقتصاد القومي يغلب عليه الثبات واالستدامة.

 املقارنة بین الحقن والتسرب يف االقتصاد املصري-ج
مي، إىل غلبة ظاهرة لعنارص وإىل دائرة النشاط والدخل القو  يش� التحليل السابق لعنارص الحقن والترسب من

معظم تلك الغلبة ناتج عن مرشوعات الدولة، والتي أدت إىل تجميد جزء كب� الترسب بشكل كب�، ولألسف فإن 
ية من األموال املحلية واملقرتضة يف أشكال مختلفة، لن تدر أي عوائد ملحوظة، ويف هذا اإلطار فشلت اإلدارة املرص

 يخلق قيمة مضافة تتسبب يف املزيد من الحقن إىل الداخل. يف التحول نحو اإلنتاج، مبا

نحن نرى أنه بعد العام� القادم�، والتي سيتصاعد فيها سداد القروض والفوائد ويخف تدفق القروض والودائع، و 
االقتصاد مو الحايل، وسيتعرض وتنجز فيها ما تبقى من مرشوعات الطرق والعاصمة الجديدة، سيرتاجع معدل الن
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، ولكنه قد ال يدخل بالرضورة -ري املزمع تنفيذهاخاصة يف ظل خطة إعادة هيكلة القطاع اإلدا-ملزيد من االنك�ش
يف نفق الكساد لوجود بعضا من عوامل الحقن املستدامة، وسيتأثر املواطن املرصي بشدة وترتفع نسب الفقر 

صعبة عىل االقتصاد املرصي، إال إذا حدثت تغ�ات جذرية،  أعوام 2020م ما بعد بشكل أكرب، مبا يعني أن األعوا
 بعوامل من خارج اإلطار االقتصادي الحايل. تتعلق جميعها
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 خاتمة وتوصیات

استعرض التقرير نتائج السياسيات االقتصادية املتبعة من قبل نظام السييس وانتهي إىل أن السياسات الحالية ال 
، مل  ل عىل تحس� أرقام االقتصاد الكيل وهو األمر الذي، حسب ما استعرضناة املواطن� وإ�ا تعمتستهدف مصلح

يسفر عن نتائج إيجابية حقيقية. فعىل الرغم من ارتفاع النمو يف الناتج املحيل إال أن القطاعات املساهمة يف ذلك 
اجات وتحويالت ريعية كقطاعات االستخر النمو ليست قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة وإ�ا قطاعات 

لزيادة الضخمة يف قيمة الناتج املحيل اإلج�يل يف مرص  العامل� بالخارج والسياحة. إضافة إىل ذلك ال تعكس ا
زيادة يف حجم السلع والخدمات وإ�ا تعود إىل ارتفاع معدالت التضخم بصورة كب�ة والدليل عىل ذلك هو أن 

لدوالر. كنتيجة لذلك، مل يشعر املواطن املرصي بتحسن يف مستويات خفض يف حال تقو�ها باقيمة الناتج املحيل تن
 عيشة ومل يستشعر أي نتائج إيجابية نتيجة لذلك النمو.امل

% من  50والذي تشكل فوائد القروض ما يقارب  2019/2020ك� استعرض التقرير مرشوع املوازنة العامة للعام 
نفقاتها، وتبتلع أي إمكانية لزيادة االستث�رات الحكومية يف  % من إج�يل 40قرب من إج�يل إيراداتها، وما ي

والتعليم والبنية األساسية. ك� أدى ذلك إىل عجز مزمن يصيب املوازنة املرصية بصورة مستمرة م� يدفع الصحة 
عكس بصورة مبارشة عىل الحكومة إىل رفع الرضائب وخفض الدعم واالستدانة من أجل سد العجز األمر الذي ين

 قتصادية الحالية دون أن تشعر بأي تحسن.الطبقات الفق�ة واملتوسطة التي تقوم فعليا بدفع رضيبة السياسات اال 

وأما في� يتعلق بنتائج السياسات النقدية فقد ارتفع الدين املحيل والخارجي إىل مستويات غ� مسبوقة م� قد  
ثقال املوازنة العامة باالرتفاع املتزايد بأعباء فوائد الدين انة مستقبال. ك� أن أ يزيد العبء عىل قدرة مرص لالستد

 من قدرة الدولة عىل توجيه تلك األموال إىل مشاريع تنمية حقيقية. يقلل 

أما عن التضخم فعىل الرغم من اتجاه مؤرشه إىل االنخفاض خالل األشهر األخ�ة إال أن معدل زيادة التضخم خالل 
ر معدالت % يف ح� األخذ باالعتبا20ات املاضية نتج عنها انخفاض القيمة الحقيقية لألجور مبا يعادل السنو 

تراجع الطلب يف السوق املرصية نتيجة ارتفاع معدالت التضخم. ك� يرجع الرتاجع يف معدالت التضخم الحالية إىل  
وات املاضية م� نتج عنه عدم وجود قدرة رشائية لدى الفقر واألعباء الحياتية املتزايدة بارتفاع األسعار خالل السن

 عىل رفع األسعار عىل الرغم من زيادة اسعار الوقود االخ�ة.  املواطن� وبالتايل عدم قدرة البائع�

يف ملف االستث�رات فال تزال معدالت االستث�ر يف مرص متواضعة وال تؤدي إىل نتائج إيجابية عىل مستويات  أما 
القطاع العاملية أو عىل قدرتها عىل استيعاب األيدي العاملة الجديدة كل عام. ك� �كن القول إن  التنافسية

نقد الدويل، وسيظل عىل األرجح تحت ضغط، تحمل عبء برنامج صندوق ال-والطبقة املتوسطة والفق�ة–الخاص
 صعبة أمام الرشكات الخاصة. خاصة بعد الرفع األخ� ألسعار املحروقات، وكل ذلك يعني أن الظروف ال تزال

مالي� مرصي جديد عىل األقل تحت خط  5انعكست نتائج تلك السياسات عىل الفقر بصورة كب�ة حيث دخل 
%  28مقارنة ب    2017 التقرير األخ� للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عن نتائج  % يف32.5الفقر لتصل النسبة إىل  

 ة املتوسطة بصورة متسارعة عىل حساب زيادة رقعه الطبقة الفق�ة. . ينتج عن ذلك تاليش الطبق2015يف 
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معدالت البطالة إال   أرقام البطالة والتي عىل الرغم من األرقام الرسمية تش� إىل تراجعجانب آخر من النتائج هو  
فاض نسبة أن ذلك يعود باألساس لنقص عدد املشتغالت وخلق فرص عمل غ� مستدامة يف املشاريع القومية. انخ

عنه من تبعات سلبية لعدم  املشتغل� وتراجع قوة العمل قد يعزى إىل االتجاه نحو السوق غ� الرسمي مبا ينتج
عمل املوامئة إضافة إىل عدم دفع الرضائب الخاصة به. كل ذلك يؤدي إىل توافر التأم� والرعاية الصحية وحقوق ال

 تصاد املرصي.اضطرابات اجت�عية وتحديات حقيقية أمام االق

عملية تنموية حقيقة عىل املدى  �كن الوصول إىل استنتاج ان السياسات االقتصادية املتبعة حاليا ال تؤدي إىل
ملرصي إىل تغي� يف هيكل االقتصاد ذاته وينتج ذلك عن وجود رؤية تنموية القريب واملتوسط. يحتاج االقتصاد ا

 األرض يكون املواطن فيها هو املحور األساس.  بعيدة املدى تهتم بإنجاز نتائج حقيقية عىل

ر ي باعت�د سياسات اقتصادية تقشفية ال تؤدي يف النهاية إىل االستث�استعرض التقرير النهج املستمر للنظام املرص 
يف البنية األساسية البرشية كالتعليم والصحة بل عىل العكس زادت معدالت الفقر بنسب غ� مسبوقة وتحميل 

 لتقشف االقتصادي عىل املواطن والقطاع الخاص.تكاليف ا

صاد املرصي سيكون سلبيا للغاية إذا ما استمرت السياسات ومن الواضح يف ظل كل ما سبق أن مستقبل االقت
  النهج السائد حاليا.املتبعة عىل

 يو�ىى التقر�ر بالتا��:

اد املرصي ليتحول إىل اقتصاد يجب وضع خطة اسرتاتيجية لعملية التنمية تهدف إىل تغي� هيكل االقتص •
 إنتاجي.

خطة للتوقف عن اعت�د سياسات إصالح  يجب اعت�د سياسات عادلة يف التوزيع م� يستلزم وضع •
ق خفض اإلنفاق العام ورفع الرضائب مبا يجعل رضيبة اإلصالح مدفوعة مؤرشات االقتصاد الكيل عن طري

 من قبل املواطن� والقطاع الخاص فقط.

ل من السياسات التقشفية إىل سياسات توسعية التي تسعى إىل تحفيز االقتصاد وزيادة يجب التحو  •
 يف األسواق.السيولة 

ريق ضبط املناخ السيايس ووضع حدود يجب ضبط املناخ العام لالستث�ر وبداية ذلك تكون عن ط •
 لومات. لتدخل الجيش يف العملية االقتصادية إضافة إىل إعطاء الحرية يف الوصول إىل املع
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