
  M E A K- Special Economic Report                                                       تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      العبد هللا الكفري    الدكتور مصطفى األستاذ 

1 

 E-mail: moustafa.alkafri@gmail.com                                                                          سورية  12341دمشق ص ب 

 م ع ك التقرير االقتصادي التخصصي:

 مأزق االقتصاد المصري 

 الدكتور مصطفى العبد هللا الكفريإعداد 

M E A K - Special Economic Report 

The dilemma of the Egyptian economy  

Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 August  ,2019،  آب 

 تحية طيبة !!! 

 حول:  August  ,2019،  آبأرسل لكم م ع ك التقرير االقتصادي التخصصي 

 مأزق االقتصاد المصري 

 ،التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية موقع السفير العربي

http://assafirarabi.com/ar. 

 دراسات للباحث: عبد الخالق فاروق، خبير في الشؤون االقتصادية واإلستراتيجية ـ مصر

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين والطالب، لتسهيل الحصول 

 على الخبر والمعلومة االقتصادية. 

في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق  بعض المعلومات والبيانات الواردة

 من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة واردة في التقرير ألن المعلومات الواردة 

 .كل مادةا منه على المعلومة، المثبت في نهاية فيه على مسؤولية المصدر الذي حصلن

  .أرجو االطالع وموافاتي بأية مالحظات حول التقرير

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

  قاسيون الخاصة سورية جامعة –االقتصاد و إلدارةا كلية عميد                                                 

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.

 

 



  M E A K- Special Economic Report                                                       تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      العبد هللا الكفري    الدكتور مصطفى األستاذ 

2 

 E-mail: moustafa.alkafri@gmail.com                                                                          سورية  12341دمشق ص ب 

  م ع ك التقرير االقتصادي التخصصي:

  مأزق االقتصاد المصري

 August  ,2019،  بآ

 

Contents 
 3..................................................................... كيف بُنَي مأزق االقتصاد المصري؟ -أوالً 

 4............................................................................................ مجال الزراعة - 1

 5............................................................................................ الصناعةمجال  -2

 6.......................................................................................... الكهرباء والطاقة -3

 7........................................................... التالُعب بالموازنة العامة ونمط األولويات -4

 8........................................................................................ الدين العام المحلي -5

 9............................................................................... إهدار موارد النفط والغاز -6

 9..................................................... (بيع الشركات والممتلكات العامة )الخصخصة -7

 9...................................................................................................... البطالة -8

 11 .............................................................. العدالة االجتماعية" في مصر الـيوم" -ثانياً 

 11 ................................................................. ركائز سياسات العدالة االجتماعية - 1

 13 .............................................................................. خالصات: بعض السبل - 2

 15 .................................................... المنتجعات السكنية والمشكلة المالية المصرية -ثالثاً 

 15 .............................................................................................. خصائص - 1

 16 ................................................................................... كيف تٌرصد؟ المبدأ - 2

 16 ............................................................................................. ي مصروف - 3

 17 ................................................................................. :واالسئلة القائمة هي - 4

 18 ........................................................ كم ينفق المصريون على الحج والعمرة؟ -رابعاً 

 18 ................................................ 1973 - 1955نفقات الحج والعمرة للمصريين  - 1

 19 ........................................................................... 1974مرحلة ما بعد عام  - 2

 20 ..................................................................... توسع المشاركة بسبب الربحية - 3

 20 .......................................................................................... مواسم العمرة - 4

 22 ........................................................................................ العامةالصورة  - 5

 



  M E A K- Special Economic Report                                                       تقرير االقتصادي التخصصيالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      العبد هللا الكفري    الدكتور مصطفى األستاذ 

3 

 E-mail: moustafa.alkafri@gmail.com                                                                          سورية  12341دمشق ص ب 

 م ع ك التقرير االقتصادي التخصصي:

 مأزق االقتصاد المصري 

 August  ,2019،  آب

 كيف بُنَي مأزق االقتصاد المصري؟ - أوالً 

 خبير في الشؤون االقتصادية واإلستراتيجية ـ مصر عبد الخالق فاروق 2012-07-05

 (عّز الخبز وهو غذاء الفقراء )أرشيف

حين تسلّم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك شؤون الدولة فى تشرين األول/ أكتوبر عام  

مليار دوالر، )وبمعّدل خدمة دين  2.5مليار جنيه )نحو  15ين المحلّي اإلجمالي نحو ، كان الد  1981

مليار جنيه في نهاية حكمه )ومعدل خدمته تزيد  888مليون جنيه(، وإذا به يتجاوز  569يبلغ ملياراً و

دوالر مليار  25مليار جنيه(. أما الدين الخارجي، فتضاعف خالل السنوات العشر األولى )من  76على 

(، هذا عالوة على الديون العسكرية المستحقة للواليات 1991مليار دوالر عام  50، إلى 1981عام 

مليارات دوالر. وبعد تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن  7.5المتحدة، وقدرها 

ط النظام المصري في حرب تدمير وحصار العراق، عاد الدين الخا مرة  رجي ليرتفعسياسي مقابل تورُّ

مليار دوالر، تُضاف عليه الديون على بعض الهيئات االقتصادية  33أخرى في نهاية عهد مبارك، فبلغ 

 35مليارات دوالر أخرى. ويبتلع الدين الخارجي نحو  9مثل هيئة البترول، التي تزيد بدورها على 

 .(والر سنوياً مليارات د 6مليار جنيه مصري سنوياً في صورة خدمة الدين )أي نحو 

ض قطاعات االقتصاد السلعي في مصر، طوال العقود الماضية، إلى  ويعود أساس ذلك إلى تعرُّ

تغيُّرات جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغوط القوى الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال 

ظمت مصالحهم وتأثيرهم المال واألعمال، وخاصة فئة المستوردين والوكالء المحليين منهم، الذين تعا

على عملية صناعة القرارات االقتصادية والسياسية والتشريعية، وزادت قدرتهم على توجيه السياسة 

الخارجية لمصر بما يتواءم مع مكاسبهم المالية، بصرف النظر عن األضرار المترتبة على هذه السياسة 

تعراض أوضاع مختلف القطاعات، عالوة في األجلَين القصير والطويل. ويمكن تبيان ذلك من خالل اس

 .على اآللية العامة المعتَمدة لتنظيم النهب

http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
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 مجال الزراعة - 1

تعّرض القطاع الزراعي طوال هذه الفترة لضربات قاصمة تمثّلت في إهماله المتعم د، سواء من 

أو  الضرورية،حيث توفير االئتمان المصرفي الالزم لتطوير أدوات اإلنتاج، أو الرعاية اإلرشادية 

األسمدة والمبيدات المناسبة، أو شبكة توزيع الحاصالت الزراعية التي تؤدي إلى تعزيز فاعليته وتدفع 

الفالح إلى العمل واإلنتاج. بل انتُهجت مجموعة من اإلجراءات السلبية التي أدت في النهاية إلى 

 .في المئة 45ألقل من  انخفاض متوسط االكتفاء الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية

لقد جرى العمل على تآكل المساحة الزراعية عبر منح االراضي القابلة لالستصالح إلى رجال مال 

وأعمال حّولوها إلى منتجعات سياحية وشخصية، ورفع أسعار البذور واألسمدة والمبيدات، وإعمال 

 كم، وعدم توفير مستلزمات الريآليات السوق االحتكارية من جانب كبار التجار والمسؤولين في الح

وإمدادات المياه، فانتشرت الزراعات المروية بالمجاري ومياه الصرف الصحي )التي قُدرت بأكثر من 

ألف فدان(، وجرى التآمر المباشر والمكشوف على محصول مصر االستراتيجي )القطن والقمح(  500

ات المتحدة والهند. كما بيَعت محالج القطن، لصالح استبداله باألقماح واألقطان المستوردة من الوالي

وجرى منح االراضي في المشروعات الزراعية الجديدة )توشكي، العوينات، واحة باريس، الصالحية، 

وترعة السالم في سيناء( لمستثمرين عرب ومصريين أضّروا بالمستقبل الزراعي لمصر، وجعلوا هذا 

أُنفق من مليارات الجنيهات إلقامة البنية األساسية لبعض  القطاع ُعرضة لمخاطر متعّددة، وذلك رغم ما

 .هذه المشروعات الزراعية

ض المجتمع المصري إلى أزمات في صناعة  لقد أّدى كل ذلك إلى نتائج خطيرة ليس أقلها تعرُّ

ل المصريين إلى رهينة في أيدي جماعات محدودة العدد  الخبز ــ وهو الغذاء الرئيسي للفقراء ــ وتحوُّ

من المستوِردين الذين لم يتوّرعوا عن استيراد أسوأ أنواع األقماح من أجل تعظيم مكاسبهم وأرباحهم 

مليون جنيه خالل السنوات الخمس األخيرة وحدها(. كما انعكس  500)التي قُدَِّرت سنوياً بأكثر من 

جاوز المواد الغذائية، لتتذلك سلبياً على زيادة العجز في الميزان التجاري وتعاظُم فاتورة الواردت من 

. وضاعت مرة أخرى فرصة نادرة لخلق مجتمعات عمرانية ــ زراعية 2010مليار دوالر في  25

جديدة، عبر امتصاص مئات اآلالف من الشباب وأسرهم حول هذه المشروعات الواعدة )توشكي 

عض كتفاء الذاتي من بماليين نسمة(، فتخفف من غلواء البطالة وتفتح أفق األ 3وحدها يمكن أن تجذب 

 .أهم المحاصيل االستراتيجية
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 مجال الصناعة -2

كانت الصناعة الوطنية المصرية من أولى القطاعات التي استهدفتها السياسة الجديدة لجماعات 

 .المافيا المصرية، التي قادها بصورة مباشرة الرئيس المخلوع وأسرته والفئات المحيطة به

، سوى التتويج المبكر 1992بيع األصول والشركات العامة الذي بدأ عام ولم يكن برنامج الخصخصة و

التجاهات نمت وترعرعت منذ بداية انتهاج السلطة، في عهد الرئيس األسبق أنور السادات، لسياسة 

 .االنفتاح االقتصادي

 :لقد جرت العملية وفقاً لدينامية محد دة، وانتقلت من مرحلة إلى أخرى

األولى، ترّكزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخاص فرصة الوجود ــ ففي المرحلة 

والمشاركة في خطط التنمية مع القطاع العام. هكذا زاد نصيب القطاع الخاص في االنتاج الصناعي 

. وبصرف النظر عن 2010ــ  2009في المئة في  70، إلى ما يقارب 1979في المئة عام  25من 

وفاعليتها في بناء اقتصاد حديث، فقد جرى ألجله فتح خزائن البنوك والجهاز  مضمون هذه الصناعة

 1970مليون جنيه عام  32المصرفي الحكومي وغير الحكومي، فزادت القروض الممنوحة له من 

في المئة من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك كافة(، إلى  3.7)بما لم يكن يزيد على 

في المئة من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة(.  15)بما أصبح يمثل  1979جنيه عام  مليون 798

مليار جنيه )أكثر من  350، كان قطاع األعمال الخاص يستحوذ على ما يزيد على 2010وبحلول عام 

ليه ل عفي المئة من التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك كافة(. وإذا أضفنا إليها ما يحص 60

في المئة من إجمالي االئتمان الممنوح من  75مليار جنيه )نحو  470القطاع العائلي، فإّن الرقم يتجاوز 

 .(البنوك في مصر

في المئة من هذا االئتمان، حيث ذهبت  20ولم يحصل القطاع الصناعي الخاص سوى على أقل من 

لخدمات، وظل النمط الغالب على االستثمار النسبة األكبر لتمويل قطاعات السياحة والتجارة والمال وا

الخاص بعيداً عن الصناعة، وبقيت البنية االقتصادية المصرية هّشة وُعرضة للتقلبات واالهتزازات 

 .كلّما هبّت رياح عاتية عالمياً أو إقليمياً أو حتى محلياً 

د لشركات قطاع األعمال العا م، الصناعي منها ــ وفي المرحلة الثانية، جرى خنق مصرفي متعم 

وغير الصناعي، تحت زعم ضعف هياكلها التمويلية وتحقيقها لبعض الخسائر. ورغم زيف هذه 

الدعاوى وعدم قدرتها على الصمود، أمام الكتابات االقتصادية الجاّدة، فإّن هذه االّدعاءات كانت منهجاً 

 عموالت ومكاسب شخصية لكبار لتمرير الكذبة على الرأي العام، تمهيداً لبيع هذه الشركات وتحقيق

 .رجال الحكم واإلدارة، وهو ما تكشفه التحقيقات الجارية حالياً 
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ــ كانت المرحلة الثالثة، مرحلة البيع والخصخصة، وقد شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع 

 المصريين من شركات صناعية وغير صناعية، من البنوك إلى شركات التأمين فشركات التجارة ومنافذ

التوزيع، في إطار أكبر عملية تفكيك لقدرات الدولة المصرية، بما يجعلها ضعيفة إزاء أية تحديات 

 .إقليمية تنشأ، أو تهديدات إسرائيلية أو أميركية لمصر ومصالحها

، لم يكن في معظمه سوى صناعات قائمة 1974إّن القطاع الصناعي "االنفتاحي" الذي نشأ منذ 

في المئة من احتياجات قطاع الصناعة  60في المئة إلى  45ب عليه أن أصبح على التجميع، مّما ترت

خصوصاً، واحتياجات الشعب المصري عموماً، تُستوَرد من الخارج، ويحتكر استيرادها حفنة محدودة 

العدد من األفراد والشركات ال تتجاوز مئات قليلة، كان يشاركهم في الكثير من األحيان بعض 

راء وأفراد آل مبارك، كما تكشف أيضاً التحقيقات الجارية حالياً. وزاد الميل المسؤولين والوز

االحتكاري داخل هذا القطاع، واجتهدت الحكومة وَمن معها من رجال األعمال على رفع األسعار 

وفرض الضرائب على المواطنين. وكانت نسبة النمو االقتصادي المزعومة، مثلها مثل الكثير من 

ومية، ال تعكس واقع حياة ماليين الفالحين مثال الذين وجدوا أنفسهم يشترون األسمدة البيانات الحك

َي في حينها بـ"األسعار العالمية"، بينما هم ال يستطيعون بيع محصولهم إال  والبذور والمبيدات بما ُسمِّ

في  مبأبخس األثمان، وكانت تفرض عليهم أسعار إذعان جعلت الكثير منهم يفّضلون ترك محصوله

األرض، ببساطة ألّن أسعار بيعه لن تغطّي تكلفة حصاده. وكانت شركات األسمدة ترفع هوامش 

أرباحها كل سنة، والفالحون يصارعون للحصول على "شكارة" أسمدة حتى بعدما تضاعف سعرها 

ي المخز مراراً. والغريب أّن الشركات المملوكة لقطاع األعمال العام، لم تتواَن عن الدخول في السباق

لنهب المواطنين، حتى أن هامش ربح األسمدة تساوى أو كاد مع هامش ربح اإلسمنت والشاليهات 

 .السياحية، وتجاوز هامش ربح شركات االتصاالت والسجائر

 الكهرباء والطاقة -3

ر، وشريان الحياة لقطاعات  يمثّل هذا القطاع عصب االقتصاد الحديث، فهو أساس النمّو والتطوُّ

م بمصادر تدفُّقه واستمراره. وقد تفتق ذهن جماعات االنت اج، لذا تحرص الدول على ضمان قّوته والتحكُّ

، على ابتكار أساليب غير مسبوقة لدولة نامية تواجه تحّديات 1991المافيا التي حكمت البالد منذ عام 

 :كبرى مثل مصر، من قبيل

والتشغيل ثم اإلعادة. تمّدد هذا النظام الُمحاط ، أي البناء والتملُّك BOTــ اعتماد نظام ما يُسّمى

بالكثير من التساؤالت، ليشمل الطرق ومحطات المياة والصرف الصحي، والمطارات والموانئ، 

محطّة لتوليد الكهرباء  15وصوالً إلى محطات الكهرباء )سيدي كرير والكريمات(، وخطِّط إلنشاء 
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ه العقود بحيث تمثّل إهداراً لموارد مالية حكومية، وقد صيَغت هذ .BOT بنظام الـ 2017حتى عام 

 .وعبئاً على المستهلكين في قطاع الكهرباء من مواطنين أو مشروعات صناعية

ــ إدخال وسطاء وسماسرة بين هيئة البترول الحكومية المصرية، والمستوردين للنفط والغاز 

كها ظاهرياً حسين سالم، الشريك الطبيعي، مثلما حدث في شركة "شرق المتوسط للغاز" التي تملّ 

مليارات دوالر سنوياً منذ عام  8إلى  5المباشر للرئيس المخلوع، وأهدر على الدولة المصرية نحو 

مليار دوالر، كانت لتكون كافية لتحقيق نقلة نوعية في الحياة  70ملياراً إلى  45، أي ما يعادل 2001

لذي تسبّب في خسارة لـ"البنك األهلي المصري" المصرية. وما جرى قبلها فى مشروع "ميدور" ا

 .وهيئة البترول ألكثر من مليار جنيه لصالح حسين سالم، ومن ورائه شركة "ميرهاف" اإلسرائيلية

ــ أما قطاع التشييد والبناء، فكان األكثر استفادة من حقبة االنفتاح االقتصادي. ورغم حيوية هذا 

والخاصة الضخمة الموظ فة فيه، فإّن ما جرى من فساد وإفساد القطاع وحجم االستثمارات الحكومية 

 .داخله وحوله، وتحميله بنسب عموالت ورشى هائلة، قد أدى إلهدار موارد ضخمة

حتى تاريخ  1982وإذا كانت حكومات الرئيس السابق قد أنفقت في إقامة البنية التحتية منذ عام 

مليار دوالر( في صورة طرق، جسور،  132.5نحو مليار جنيه ) 800خلعه، ما يربو قليالً على 

محطات مياه، محطات صرف صحي، محطات كهرباء، مدارس، ومستشفيات... الخ، عالوةً على ما 

مليار جنيه أخرى،  200أنفقه القطاع الخاص واالستثماري في مجال التشييد والبناء، والمقد ر بنحو 

ب الذي حدث، يقارب فإّن حجم العموالت والرشى التي أُهدرت، والت في  10مليار جنيه )نحو  100سرُّ

المئة من حجم األعمال( ذهبت إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم 

 .واإلدارة والمكاتب االستشارية القريبين منهم، قد ال يتجاوز عددهم عدة مئات قليلة

 التالُعب بالموازنة العامة ونمط األولويات -4

ن أسوأ ما مارسه الرئيس السابق وجماعته، كان التالعب بالموازنة العامة للدولة، عبر استخدام م

ل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة  20نص المادة  من قانون الموازنة العامة التي تخوِّ

ه الممارسة القانون، بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة. وقد اتسعت هذ

شيئاً فشيئاً، ونزلت إلى المحافظين، ورافقها فرض رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنين، حتى بلغ 

مليارات  8.8، باإلضافة إلى 2012ــ  2011مليار جنيه مصري في عام  47.0حجم فوائضها نحو 

 .جنيه أخرى في البنوك التجارية

لدستور والقانون عبر إنشاء صناديق خاصة ملحقة ثم سمح رئيس الجمهورية لنفسه بالخروج على ا

بديوان عام رئاسة الجمهورية من خلف ظهر المجالس الرقابية والتشريعية، ومّولها من خالل أساليب 
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أقرب إلى االحتيال بتوجيه تعليمات إلى بعض رؤساء الهيئات االقتصادية الكبرى )قناة السويس وهيئة 

لة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء منها لتمويل هذه البترول(، بالتالُعب في اإليراد ات المسج 

الحسابات. وهناك تالُعب مالي في ما ُسّمَي "بند االعتماد اإلجمالي" أو االحتياطيات العامة، وذلك 

مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة )كالزالزل  16بوضع مبالغ مالية وصلت فى بعض السنوات إلى 

فإذا بها تُستخدم خارج هذه الظروف ومن خلف ظهر األجهزة الرقابية، بغرض تعزيز  والكوارث...(،

 .مكافآت بعض كبار القادة في جهاَزي الشرطة والقوات المسلحة

كما درج قانون الموازنة العامة للدولة على تضمين ما يُسمى "التأشيرات العامة" المصاِحبة لقانون 

س التشريعي سلطته المسبقة والالحقة، على مكونات الموازنة العامة الموازنة العامة، التي تسلب المجل

 .واتجاهات اإلنفاق فيها، وهو ما أّدى إلى إهدار جزء كبير من مواردها

 الدين العام المحلي -5

 :ومن ابرز ما طبعه

أ ــ التالُعب المافياوي بسعر الصرف لمصالح فئات معينة، وهو عبث بالمصلحة الوطنية العليا 

من تعويم مؤقت للجنيه المصري،  2002أجل مصالح فئوية ضيقة. وأبرز مثال عليه ما جرى في  من

قرشاً للدوالر، إلى  341وترتب عليه أن قفز سعر التباُدل بين الجنيه المصري والدوالر األميركي من 

وائر الصلة بد قرشاً للدوالر والواحد، فحقّق مكاسب كبيرة لعدد من رجال المال واألعمال الوثيقي 630

اتخاذ القرار، وبنجل رئيس الجمهورية السابق. وفي المقابل، انعكس الوضع سلبياً على فاتورة استهالك 

 .المواطنين ومحدودي الدخل بسبب زيادة أسعار الواردات في السوق المحلية

 ب ــ التدخل في سياسات اإلقراض المصرفي. وقد ترتب على التدخل المباشر من جانب نجلَي

 130الرئيس السابق )جمال وعالء( وبعض المسؤولين التنفيذيين في الحكم، ضياع مبالغ قُدَِّرت بنحو 

مليار جنيه من أرصدة اإلقراض لدى البنوك العاملة في مصر، وغالبيتها من البنوك المملوكة للدولة، 

، وبالتالى الدفع إلى 2001ة وبداي 2000وذلك فيما ُسّمي ــ تخفيفاً ــ "أزمة المتعثّرين" في نهاية عام 

 .فكرة بيع بعض البنوك الحكومية

بة من مصر إلى خارجها، فبلغت خالل  ج ــ وقد أّدت هذه السياسة إلى زيادة حجم األموال المهر 

ـ  1991الفترة من  ، وفي بند واحد فقط هو بند "السهو والخطأ" في ميزان 2001ــ  2000، إلى 1992ـ

مليون دوالر، زاد  720مليون دوالر، أي بمعد ل متوسِّط سنوي  7202.5 المدفوعات المصري، نحو

 .(2011ــ  2002مليارات دوالر خالل الفترة الالحقة ) 3.5فيما بعد إلى معدل سنوي وصل إلى 

ــ  1991مليار دوالر منذ عام  42.7هكذا أظهر بند "السهو والخطأ" وحده، تهريب أموال تُقد ر بنحو 
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. فما الحال بعناصر التهريب المالي األخرى، وأهمها بندا "صافي 2011ر/ مارس حتى آذا 1992

حسابات المراسلين" و"كمبياالت التحصيل في عمليات االستيراد"؟ لقد بلغ األول )الفارق بين حسابات 

، نحو 1993المراسلين في الداخل المصري، وحسابات المراسلين في الخارج( في تموز/يوليو عام 

مليارات دوالر بأسعار الصرف السائدة في حينها( وفي الشهر  10ر جنيه مصري )ما يعادل مليا 32

 .مليار جنيه 65، بلغ صافي هذا الحساب نحو 2010نفسه من عام 

 إهدار موارد النفط والغاز -6

ووفقاً ألكثر التقديرات تحفُّظاً، فإّن ما ضاع على مصر وشعبها من جراء سياسة مسايرة إسرائيل، 

مليارات دوالر سنوياً ذهبت إلى جيوب عدد محدود جداً من  8إلى  5نحو  2000تجاوز منذ عام ي

 .األفراد

 (بيع الشركات والممتلكات العامة )الخصخصة -7

، إلى تآُكل القدرات اإلنتاجية 1992أّدى اتباع منهج "بيع األصول والممتلكات العامة" منذ عام 

ل  الكثير من الشركات إلى مجرد أراضٍ يجري المضاربة على أسعارها، للدولة المصرية من ناحية تحوُّ

 .(...بينما عششت غربان الخراب على آالتها ومعّداتها )قها، المراجل البخارية، عمر أفندي، الكتان

من جهة أخرى، فقد أدى التقييم البخس ــ وهي من ممارسات الفساد ــ إلى إهدار فارق القيمة بين 

مليار جنيه وفقاً  50) 2006شركة( حتى تموز/ يوليو  194ركات القطاع العام )حصيلة بيع نصف ش

لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات(، وبين القيمة األولية ألصول تلك الشركات في مطلع عقد 

مليار جنيه(. لقد ذهب الفارق إلى جيوب جماعات  500إلى  300التسعينيات )والمقد رة بما يتراوح 

ي أدارت هذا الملف من المسؤولين وشركائهم من المشترين لهذه الشركات. وأدت سياسات المافيا الت

 .الخصخصة إلى إهدار إضافي تمثل في التضحية بكوادر فنية وعّمالية تحّولت إلى البطالة

 البطالة -8

د تزايُ لقد نتج عن هذه السياسات التي انتهجها الرئيس المخلوع وجماعات رجال المال واألعمال، 

أعداد العاطلين عن العمل عموماً، والشباب ومتخّرجي النظام التعليمي خصوصاً، بحيث تشير 

في المئة من حجم القوى العاملة في  22ماليين عاطل عن العمل يشّكلون نحو  9التقديرات إلى نحو 

 .2010البالد، وذلك عام 

م اته في مجال التشغيل والتوظيف. معظهذه هي القنبلة الموقوتة التي تركها النظام السابق وسياس

العاطلين عن العمل هم من الشباب والشابات المتعلّمين في الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية 

المتوسطة. لقد تحّولت هذه الطاقة البشرية العظمى إلى عبء. هكذا، لم يكن غريباً أن نشاهد قوافل 
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شر األخيرة في رحالت الهروب شبه الجماعية عبر الموت تذهب بمئات من هؤالء طوال السنوات الع

البحر المتوسط بحثاً عن مالٍذ آمن من وطن طاِرد ألبنائه ومانع لطموحاتهم ورغباتهم في الحياة 

 .الكريمة

ينبغي أن يتوقف هذا العار عبر اتباع سياسات جديدة في التشغيل والتوظيف، ومن خالل سياسات 

إلنتاج الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مثلها تماماً اقتصادية ترّد االعتبار لقيم ا

مثل دخول الدولة مجدداً إلى مشروعات اإلنتاج لخلق فرص عمل جديدة وتأهيل المشروعات القائمة 

 .التي تعّرضت للتخريب واإلهمال خالل فترة الخصخصة

http://assafirarabi.com/ar/2062/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=afd693c4ff-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_25_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-afd693c4ff-70844441 
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 االجتماعية" في مصر الـيومالعدالة " -ثانياً 

 خبير في الشؤون االقتصادية واإلستراتيجية ـ مصر  عبد الخالق فاروق 2012-10-03

  

، توافقت حناجر الثوار منذ اللحظة األولى على شعارين «يناير 25ثورة »عندما اندفع طوفان 

، أولهما كان إسقاط حسني مبارك، وثانيهما كان ثالثي األبعاد، جسد طموحات المصريين في أساسيين

وقد تبلورت مضامين وأبعاد هذا الشعار بعمادة الدم بعد سقوط «. الخبز، الحرية، العدالة االجتماعية» 

 .حوالي ألف شهيد، باإلضافة إلى ما يقارب عشرة آالف مصاب

مفهومة )الى حد ما(، فقد تاهت مالمح وركائز تحقيق « الحرية»و« الخبز»وإذا كانت مضامين 

العدالة االجتماعية. فذهب البعض إلى اعتبار تعيين حّدين أدنى وأعلى لألجور بمثابة األساس الحقيقي 

لهذا الشعار. وقال آخرون انه تنفيذ سياسة ضريبية جديدة تقوم على تحمل الطبقات الثرية، ومن تمتعوا 

و المشوه طوال األربعين عاما الماضية، األعباء التي تتناسب مع ما جنوه من أرباح ومكاسب. بثمار النم

فيما رأى أخيرون بأنه اعتماد سياسة جديدة في مجال التوظيف والتشغيل تخرج عدة ماليين من الشباب 

هم في وجود بنظر والشابات من مستنقع البطالة. أما كبار السن والمتقاعدين، فالعدالة االجتماعية تتركز

نظام جديد لمعاشات التقاعد والخدمات العالجية والصحية يالئم احتياجاتهم ويحفظ لهم كرامتهم. وبين 

هذا وذاك، جاء المطلب األكثر جذرية من الشباب وقوى الثورة، بضرورة إعادة توزيع الدخول 

 .والثروات

 ركائز سياسات العدالة االجتماعية - 1

العدالة االجتماعية بتوفير الحد األدنى من الحاجات لكل الناس. أما القطاعات فتخص ترتبط ركائز 

األساسيات، من حق في التشغيل والتعليم والصحة والسكن. وابتداء، فال بد من تعيين االعتداء المهول 

داها ؤالذي لحق بتلك االساسيات في الفترات االنفتاحية في مصر، عمداً أو باإلهمال والتجاهل، )وم

واحد(، بمقابل توفير حاجات قلة من الناس، أو هندسة االمور لتمكين تلك القلة من توفير حاجاتها. وبعد 

ذلك، وفي ضوئه، يمكن تلمـس المخططات المطلوبة وتعيين االدوات والوسـائل والتقنيات المالئمة لها. 

 :نتدبر االمر« كيف»نتكلم، ثم بعد ذلك على « عن ماذا»أي نتفق على 

في المئة من القوى  25ـ يتجاوز حجم البطالة في مصر ثمانية ماليين شاب وفتاة، وهو ما يعادل 1

ألف مستشار ومتعاقد جرى  25مليون إنسان. ويكفي أن نشير إلى  33العاملة فى المجتمع، البالغة 

ارك، كانوا حتى خْلع الرئيس حسني مب 2000تعيينهم من قبل الحزب الوطني ولجنة سياساته منذ عام 

http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
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مليارات جنيه، وهي القيمة نفسها تقريبا التي كانت  8.7يكلفون الموازنة العامة للدولة ما يربو على 

ألف شاب وفتاة مقابل أجر شهري يصل إلى ألف جنيه، أو كان من الممكن  725تسمح بتعيين ما يعادل 

ين مقابل تكليفهم بمهمات الخدمة منح إعانة بطالة قدرها ألف جنيه شهريا لمثل هذا العدد من المتعطل

المدنية. على أن معالجة أمر البطالة يعود الى مجمل بنية االقتصاد المصري وأولوياته، بما فيها تلك 

العائدة الى مكانة الريف والعمل الزراعي. فلو ُحل ت مشكلة ثالثة أرباع مليون عاطل، فماذا عن الماليين 

 ام؟المتبقية، والمتزايدة عاماً بعد ع

ـ رد االعتبار للمبدأ الدستوري الخاص بمجانية التعليم في جميع مراحله، يتطلب رد االعتبار 2

للمدرسة الحكومية كأساس لقاعدة التعليم في البالد، وتحسين أوضاع المعلمين واألبنية التعليمية، 

 لعلم، زاد عدد المدارسوالمناهج التعليمية والتربوية، ونظم االمتحانات وتنمية المهارات والقدرات. ول

 200إلى  150)تضم في صفوفها حوالى  1977مدرسة عام  672الخاصة بمصروفات في مصر من 

مليون طالب  1.7تضم في صفوفها حوالى  2011ألف طالب وطالبة(، إلى خمسة آالف مدرسة عام 

 .وطالبة

محدودي الدخل ـ من الملح بال شك توفير مظلة تأمين صحي لكل المصريين، وبخاصة منهم 3

والمسنين، وإعادة هيكلة النظام الصحي والمنظومة الصحية عموما، مع هيكلة اإلدارة المالية لهذا 

، 2010حتى عام  1998القطاع. لقد أظهرت المسوح التي قامت بها وزارة الصحة بدءا من عام 

المعنية، حجم الكارثة  وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية

، تبين أن مرضى 2010الصحية التي يعيشها الشعب المصري، والفقراء على الخصوص. فبالنسبة لعام 

يزيدون على تسعة ماليين شخص، ويزيد مرضى  (A,B,C الكبد الوبائي بأنواعه الثالثة )فيروس

ى ضى القلب علالسكري على ستة ماليين شخص، ومرضى الفشل الكلوي على مليون شخص، ومر

أربعة ماليين شخص. أما مرضى السرطان من جميع اإلعمار فيزيدون على ثالثة ماليين شخص. أي 

أن ما يقارب من ثلث مجمل السكان مصابون بأمراض ثقيلة وخطيرة ومزمنة! وبسبب اإلهمال شبه 

تحمل  قادرة علىالمتعمد للمستشفيات العامة، وتواضع المخصصات المالية السنوية لها، فهي لم تعد 

هذا الضغط الكبير. وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن عدد المرضى الذين 

مليون مريض، أقام منهم داخل المستشفيات  49,5بلغ  2006ترددوا على المستشفيات العامة عام 

ة في ددها بصورة كبيرمليون مريض. أما المستشفيات الخاصة واالستثمارية التي تزايد ع 4,7حوالى 

ماليين مريض، وتلقى العالج داخلها )إقامة( حوالى  6,5الثالثين عاما الماضية، فقد زارها حوالي 

 .مليون مريض 1,6
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ـ بالنسبة للسكن، فهناك حاجة إلى تغيير جذري في النهج المتبع طوال األربعين عاما الماضية، 4

 الفقيرة والطبقة الوسطى من فرص حقيقية للسكن. فقد وحرمان الفئات« التمليك»والمعتمد على مفهوم 

جرى منذ منتصف السبعينيات، وفي إطار التحول االجتماعي لدور الدولة ومؤسساتها، تغيير في 

السياسات الحكومية بحيث لم تعد األجهزة الحكومية تقوم ببناء وحدات سكنية تناسب محدودي الدخل 

البناء من أجل البيع وتحقيق األرباح، من خالل المضاربات من العمال والموظفين، بل تحولت إلى 

، 2006على األراضي والوحدات السكنية. يشير احصاء التعداد العام للسكان والمنشآت الذى تم عام 

مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستخدمة، انتظارا لبيعها من جانب المال ك،  2.5الى وجود حوالى 

ألف أسرة مصرية تعيش بين  500القطاع الحكومي. بينما هناك حوالي سواء من القطاع الخاص أو 

 .القبور

 خالصات: بعض السبل - 2

هناك حاجة لضبط األسواق واألسعار من خالل تفكيك االحتكارات الراهنة المسيطرة على هياكل 

 السكرالتجارة واالستيراد والصناعات األساسية )كالحديد واالسمنت واألسمدة واللحوم والزيت و

واأللبان.. الخ(، وتعزيز صور المنافسة الحقيقية في األسواق عبر سياسات جديدة للتشريع، وتوسيع 

أن شركات  2009و  2008صالحيات األجهزة التنفيذية واألهلية. فعلى سبيل المثال، تبين خالل عامي 

وق ت حصتها من سالحديد التي يملكها السيد أحمد عز قريب الصلة بنجل الرئيس وأسرته، قد بلغ

في المئة، بينما يقيّد القانون المنافسة ومنع االحتكار بنسب ال تتجاوز  62في المئة إلى  58الحديد ما بين 

 .في المئة فقط 25

وينطبق االمر نفسه على الزراعة والتسويق الزراعي. فلتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي، ال بد 

ة على مدخالت اإلنتاج الزراعي )البذور والسماد والمبيدات.. من تفكيك االحتكارات الراهنة المسيطر

الخ( وإعادة النظر في نظم التمويل والتسويق الزراعيين، بعيدا عن هيمنة االحتكارات المهيمنة. فقد 

أدت السياسات الحكومية طوال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى تآكل الرقعة الزراعية عاما 

لمقابل نسب االكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل الزراعية، مثل القمح الذى انخفض بعد آخر. وانخفضت با

في المئة في نهاية عهد مبارك. وهكذا تقريبا  45في المئة في مطلع السبعينيات إلى أقل من  65من 

لمعظم االحتياجات الزراعية األساسية، ما جعل القرار السياسي واالقتصادي المصري مكشوفا 

 .اً استراتيجي

واخيرا فاألمن والقضاء النزيهان والمستقالن، من شروط تحقيق حد من كفالة العدالة االجتماعية، 
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فتصبح أجهزة األمن بعيدة عن التحزب السياسي والتحيز االجتماعي، ما يضمن حماية القانون وتطبيقه 

 .بنصوصه وروحه

http://assafirarabi.com/ar/2061/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=afd693c4ff-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_25_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-afd693c4ff-70844441 
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 المنتجعات السكنية والمشكلة المالية المصرية - ثالثاً 

 خبير في الشؤون االقتصادية واإلستراتيجية ـ مصر  عبد الخالق فاروق 2013-04-03

"ميفيدا" المشروع السكني العمالق في قلب أول "كلوب هاوس" يقع داخل 

 التجمع الخامس في القاهرة الجديدة

 (compounds) انتشرت في مصر خالل األربعين عاماً الماضية ظاهرة بناء منتجعات سكنية

شبه مغلقة، ذات مستويات سكنية واجتماعية أكثر ثراًء من غيرها من التجمعات السكنية التي أقامتها 

ة للفقراء والطبقة المتوسطة )مدن السالم، مساكن النهضة، العبور، الشروق، السادات الدولة المصري

الجديدة، المنيا الجديدة... إلخ (. وهنا تمرين حول امكانات الجباية الضريبية منها، بينما هي معفاة منها 

 .تماما... من دون أدنى وجه حق

 خصائص - 1

 :ة خصائص ومميزات أبرزهاتميزت هذه المنتجعات السكنية الجديدة بعد

 .ـ أنها تكاد تكون مجتمعات مغلقة على سكانها تحيط بها أسوار وبوابات للحراسة1

مترا  250ـ أنها وحدات سكنية فخمة من حيث البناء )فيالت ـ قصور( وتتميز بالجمال واالتساع )2

 (إلى ألف متر... واحياناً أكثر

لك الوحدات الخاصة بالمجتمعات العمرانية للفقراء ـ أنها ذات تكاليف بناء أعلى وأغلى من ت3

ألف  30ومتوسطي الدخول، حيث تتراوح تكاليف البناء في المتوسط بين ألف جنيه للمتر المربع إلى 

 .جنيه للوحدات الفقيرة والمتوسطة 400جنيه إلى  200جنيه للمتر المربع، بينما هي ما بين 

في المئة من إجمالي  40ضراء ال تقل في المتوسط عن ـ أنها تتميز بوجود مساحات فراغية وخ4

 .المساحة الكلية المخصصة للبناء

ـ أنها حققت أرباحاً طائلة للشركات المنفذة )ومعظمها غير مصري، عربي وأجنبي أو مشترك( 5

 .تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات

هذه ع لضرائب األرباح الرأسمالية. فـ والمدهش أنه وفقاً لقوانين الضرائب السابقة، فأنها لم تخض6

غير معمول بها في النظام الضريبي المصري بعد اتباع سياسات االنفتاح االقتصادي )بدءاً من القانون 

(، 1998لعام  7انتهاء بقوانين حوافز االستثمار رقم  1977لعام  32والقانون رقم  1974لعام  43رقم 

 .1992رية وسوق األوراق المالية بعد عام وخصوصاً بعد تأسيس وتشغيل البورصة المص

، أصبح من الضروري أن تتحمل 2008لعام  196ـ واآلن، ومع تطبيق قانون الضرائب العقارية رقم 7

http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
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هذه الوحدات والمنتجعات السكنية وقع ضريبي يتناسب مع حالة الثراء التي تميز أصحابها، في أطار 

األرباح من جهة، والعبء الضريبي المتناسب معها من سياسة ضريبية عادلة تٌواِزن بين المكاسب و

جهة ثانية. وهذا يفترض أن يحصل في سياق عدالة اجتماعية يطالب بها الشعب المصري ويلح في 

 .تطبيقها الماليين الذين شاركوا في الثورة المصرية

 كيف تٌرصد؟ المبدأ - 2

ذات الصلة المباشرة بالنشاط تعتبر دراسات حصر األصول والممتلكات الخاصة، سواء تلك 

االقتصادي في كافة فروعه ومجاالته )الصناعية، الزراعية، الخدمية، التجارية... إلخ ( المدخل األولي 

للتعرف على هيكل القوى االجتماعية، ودرجة تأثير وفاعلية هذه القوى وقياداتها في التوجه السياسي 

 نظر إلى كون القوانين، بحسب التعريفات الرسمية لها، هيللدولة، وفي آلية عمل الهيئة التشريعية، بال

 .الصياغة اللفظية لحقائق القوى االجتماعية والسياسية في الدولة والمجتمع

وتتخذ عمليات الحصر والتقييم عدة أشكال وأساليب. فقد تعتمد على أدلة الشركات التي تصدرها 

مليات الحصر واإلحصاء المباشرة التي يقوم بعض المؤسسات والمصالح الحكومية، وقد تعتمد على ع

بها الباحثون، خاصة لتلك األنشطة التي يغيب عنها نظام إحصائي أو رقابي دقيق ومنضبط )كما هو 

الحال في قطاع البناء والتشييد(. كما تقدم البيانات الخاصة بالنشاط المصرفي واالئتماني للبنوك العاملة 

امة في تتبع حجم األصول والممتلكات العينية أو النقدية، واتجاهات في الدولة مؤشرات ذات دالالت ه

تراكمها أو انحسارها. وبالمثل فإن التغيرات التي قد تنشأ في األصول والممتلكات بفعل السياسات 

العامة والحكومية الجديدة )كسياسة الخصخصة وبيع األصول والممتلكات الحكومية( تؤدي إلى تغيّر 

عات القوى االقتصادية. بل أبعد من ذلك، فهي تذهب إلى ما يصاحب عادة عمليات شكل خريطة توزي

نقل الملكية من تغيير في طبيعة النشاط، ومن ثم انخفاض حصة أنشطة )كالصناعة مثالً أو الزراعة( 

 .لصالح األنشطة العقارية

 وفي مصر - 3...

للدولة وتخصيصها بطرق مختلفة، ما جرى في الحالة المصرية من استخدام األراضي المملوكة 

ال يخلو من فساد كثير، أدى إلى توزيع جديد للثروات والدخول، وساهم في تعزيز دور وثقل جماعات 

السمسرة والمضاربة داخل بنية المجتمع، وفي تراكم الثروات في مجاالت ال تؤدي إلى توسعات 

 :والتحليل يحقق عدة أهدافاستثمارية إنتاجية بالضرورة. وإجراء هذا الحصر واإلحصاء 
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ـ ما يمكن أن نطلق عليه الرفع المساحي لمكامن الثروات واألصول العقارية أو اإلنتاجية وفقاً 1

لتطور عمليات الحصر والتحليل، وبالتالي التعرف على خرائط القوى االجتماعية واالقتصادية في 

 البالد.

في إطار منظوٍر أكثر استقامة للعدالة  ـ التعرف عن قرب على أحد مصادر الجباية الضريبية2

 .االجتماعية وفي الصدارة منها العدالة الضريبية

ـ التعرف على نمط االستثمار والتنمية الذي ساد في مصر طوال األربعين عاماً األخيرة الدولة 3

 .، وحجم تكاليفه على المجتمع والدولة المصرية1974لسياسة االنفتاح االقتصادي عام 

ضوء هذا التحديد، يمكن الوقوع على البدائل و السياسات التنموية الجديرة باالتباع في ـ وفي 4

 .المستقبل

 :واالسئلة القائمة هي - 4

كم هي أعداد هذه الوحدات بالمنتجعات السكانية الفاخرة؟ وكم تكلفت على أصحابها؟ وكم نستطيع 

ح الطائلة )في صورة ضريبة على أن نحصل منها ضريبياً سواء من الشركات التي حققت األربا

األرباح الرأسمالية أو ضرائب على الدخل(، أو في صورة ضرائب عقارية سنوية تعزز الخزانة العامة 

 .وتسد جزءاً من العجز الضخم في الموازنة العامة

مليار جنيه  415وهكذا يبدو واضحا أن المصريين قد أنفقوا طوال الثالثين عاما الماضية ما بين 

مليار جنيه كحد أعلى، على هذا النوع من اإلسكان الفاخر جدا. وهنا يطرح السؤال  894أدنى، إلى  كحد

عن الطاقة الكامنة داخل االقتصاد والمجتمع المصري، خاصة إذا تحلى القائمون على الحكم واإلدارة 

اوح بين ألفي عة، تتربرؤية إسـتراتيجية متكاملة تجاه قضايا التنمية. وإذا طبقنا ضريبة عقارية متواض

مليار جنيه إلى  1.5جنيه للوحدة السكنية إلى خمسة آالف جنيه، يتحقق للخـزانة العام مبلغ يقدر بين 

 .مليار جنيه من بند واحـد من بنود الضريبة العام سنويا 2.5

http://assafirarabi.com/ar/2059/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=afd693c4ff-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_25_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-afd693c4ff-70844441 
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 كم ينفق المصريون على الحج والعمرة؟ - رابعاً 

 خبير في الشؤون االقتصادية واإلستراتيجية ـ مصر  عبد الخالق فاروق 2013-05-08

 

تثير قضية مصروفات المصريين أو غير المصريين على رحالت الحج والعمرة مشكالت متعددة، 

بالوجدان وبالواجبات، فإن له أبعادا وجوانب ذلك أن هذا الموضوع، برغم طابعة الديني المرتبط 

اقتصادية، برغم األزمات التى تعيشها البالد. وما يدركه الكثير من المصريين وغير المصريين، أن 

إعادة »ارتباط موضوع الحج والعمرة، بالمشاعر الدينية يوازيه ارتباطه بحركة أوسع، يطلق عليها 

رات التى حصل عليها المصريون العاملون فى السعودية، قد عاد ذلك أن مئات ماليين الدوال«. التدوير

جزء كبير منها إلى اقتصاد المملكة في صورة نفقات لزيارات الحج والعمرة، التي قام بها عشرات 

(. ومن ثم، فإن الحركة المالية 2008ــ 1974ماليين المصريين طوال الحقبة النفطية نفسها )

ة السعودية لم تكن ذات اتجاه واحد، بل اتخذت اتجاهين متوازيين، وإن واإلقتصادية بين مصر والمملك

 .كانا متعاكسين

قدرت الدراسات االقتصادية حجم المساعدات التي قدمتها السعودية إلى مصر فى صورها المتعددة 

)قروض، منح، مشروعات مشتركة، دعـم عسكري .. إلخ( خالل الفترة التى أعقبت هزيمة الخامس 

مليار دوالر أميركي. فما كان انفاق أفواج المعتمرين  17إلى اليوم بحوالي  1967ان/ يونيو من حزير

 والحجاج المصريين الى السعودية خالل الفترة نفسها؟

 1973 - 1955نفقات الحج والعمرة للمصريين  - 1

 الثريةيكاد يكون محصوراً بالطبقات « العمرة»وسنة « الحج»كان أداء فريضة  1955قبل عام 

فى مصر، وفئة قليلة من متوسطي الدخول من كبار الموظفين، نظراً للتكاليف الباهظة التى كان يتحملها 

جنيه إلى خمسمائة جنيه مصري )الجنيه المصري كان يعادل  200المسافر، والتي كانت تتراوح بين 

باهظ. ورغبة من نظام رياال سعوديا(، وهو مبلغ  25دوالر أميركي خالل هذه الفترة وحوالي  2.89

 1955الرئيس عبد الناصر فى إتاحة أداء هذه الفريضة للفئات الوسطى ومحدودي الدخل، بدأ عام 

إعادة تنظيم هذا القطاع، حيث جرى التعاقد بيـن وزارة الداخلية المصرية من جهة، وكل من الشركة 

سنوات، يتم بمقتضاه 10 المصرية للمالحة البحرية، وشركة مصر للطيران من جهة أخرى، لمدة

حصول الوزارة على تأشيرات زيارة األماكن المقدسة وإصدار وثائق السفر الخاصة بها مع تنظيم 

جنيهاً )فى  120أفواج الحجيج بحيث لم تتجاوز تكاليف السفر ذهاباً وعودة واإلقامة والتنقالت حوالي 

http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-85/
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جواً( باإلضافة بالطبع إلى رسوم وضرائب جنيهاً )فى حالة السفر  150حالة السفر بحراً( وتزيد إلى 

ألف  40زيارة األراضى المقدسة. وقد ساهم هذا في توسيع قاعدة المسافرين فزاد عددهم إلى حوالى 

 .1973حاج سنوياً خالل الفترة إلى أعقبت ذلك العام وحتى عام 

ين الحجاج المصريولم تشمل هذه التكلفة بالطبع نفقات المأكل والمشرب وشراء الهدايا من جانب 

فى األماكن الحجازية. ولم تكن ظاهرة العمرة المكثفة والمتكررة فى السنة الواحدة للمصريين قد ظهرت 

ية باشراف وزارة الداخل« نظام القُرَعة»بعد فى تلك المرحلة. ومن جهة أخرى، فقد بدأ منذ ذلك التاريخ 

بي، في ظل وجود تأشيرات محددة للسفر إلى الشع» الحج » المصرية ، بسبب تزايد اإلقبال على هذا 

ألف تأشيرة سنوياً، باإلضافة إلى االعتبارات المالية التى أخذت  40األراضى الحجازية ال تزيد على 

بها الحكومة المصرية وقتئذ بشأن تأثير هذه المسحوبات من العملة األجنبية )الدوالر األميركي أو 

 .ا المتاحة من النقد األجنبيالجنيه األسترليني( على احتياطياته

وحتى ذلك التاريخ، لم تكن قد برزت أدوار أطراف أخرى فاعلة فى عمليات تنظيم هذه الرحالت 

كالشركات السياحية التجارية أو الجمعيات األهلية. فظلت أجهزة وزارة الداخلية تتولى االمر بالتعاون 

برغم التدهور الذي ساد في العالقات السياسية مع السلطات السعودية. واستمر ذلك بمعدالته العادية 

 .1971واستمر حتى عام  1958بين مصر والمملكة السعودية بعد عام 

 1974مرحلة ما بعد عام  - 2

 :، تحول المشهد كله بسبب1974بعد عام 

 .أثر حركة العمالة المصرية والعربية واإلسالمية إلى دول النفط العربية على توزيعات الدخول -1

 .تصاعد نفوذ المملكة السعودية على سياسات المنطقة -2

وصعود التيار الوهابي والسلفية وانتشارها بين قطاعات واسعة « الصحوة اإلسالمية»ما سمي  -3

 .من السكان

)مرة واحدة سنوياً( وتكرار « الحج»وهنا اتسع نطاق الرحالت الدينية المقدسة لتشمل رحلة 

ال العام. وتعددت األطراف والعناصر الفاعلة في هذه الحركة فحولتها في مواسم دورية طو« العمرة»

إلى سوق ضخم له قواعده العرفية ومعدالت أرباحه الخيالية. وقد زاد األمر سوءاً لجوء السلطات 

لحجيج  1993السعودية بعد تكرر أحداث مظاهرات الحجاج اإليرانيين إلى فرض نظام الحصص عام 

لقاعدة واحد لكل ألف من السكان، حتى تستطيع تحجيم عدد الحجيج اإليرانيين  كل دولة إسالمية وفقاً 

من ناحية ولتمكين األجهزة األمنية من السيطرة على الموقف من ناحية أخرى. فوجدت سوق سوداء 

ألفاً  75ما بين  2008ضخمة في مصر وبقية الدول اإلسالمية. بلغ عدد التأشيرات المقدرة لمصر عام 
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ألف تأشيرة ألداء فريضة الحج، وأصبح التوزيع الرسمي الساري في مصر لحصص كل  80إلى 

الف تأشيرة( توزع عن طريق وزارة الداخلية  32في المئة ) 40طرف من هذه التأشيرات كالتالي: 

آالف تاشيرة وزعت على بعض الجهات السيادية )رئاسة  5ومن خالل القُرَعة، جنبت منها حوالى 

رة الدفاع المخابرات العامة .. إلخ ( وعلى الضباط والقادة وبعض األفراد داخل وزارة الجمهورية وزا

في المئة أخرى توزع على الشركات السياحية العاملة في القطاع.  40الداخلية ذاتها بأسعار تفضيلية. 

فقاً ت وفي المئة أخيرة توزع عن طريق وزارة الشؤون االجتماعية والجمعيات األهلية بالمحافظا 20و

حيث تباع « السوق السوداء»ألف تأشيرة. ويتسرب جزء من كل هذه الى  16لنظام القُرَعة، أي حوالى 

 .التأشيرة بمبالغ تتراوح بين خمسة إلى ستة آالف جنيه للتأشيرة الواحدة

 توسع المشاركة بسبب الربحية - 3

مله وثيقة السفر، والباقي يتح في البداية، لم يكن هناك سوى الرسوم المقررة المتواضعة إلصدار

المسافر من تذاكر الطائرة أو الباخرة وتكاليف اإلقامة والتنقالت في المملكة وغيرها، سواء تحملها 

 .بصورة مباشرة وشخصية أو من خالل شركات السياحة أو الوكالء أو الجمعيات األهلية .. إلخ

ج الح»يف المبالغ فيها. ووصل سعر ثم بدأ تحميل الحاج أو المعتمر عشرات الرسوم والمصار

ألف جنيه )ألحد عشر يوماً(. وتتفاوت أسعار تكاليف السفر  100ذي الخمس نجوم إلى « السريع

والتنقالت واإلقامة داخل األماكن المقدسة بالمملكة السعودية والمزارات الدينية األساسية تفاوتاً كبيراً 

 :لعدة اعتبارات

رجاتها، وطبيعة وسائل االنتقال داخل السعودية )مكيفة غير مكيفة(. منها طبيعة وسيلة السفر ود

وحجم مجموعات األفواج ودرجة فاعلية الشركات السياحية المصرية المنظمة أو الجهة الحكومية مع 

الوكالء السعوديين ومقدمي الخدمات داخل المملكة. وفنادق اإلقامة داخل مكة والمدينة، من حيث مدى 

م المكي والحرم النبوي، وكذلك مدى فخامتها وتوفيرها لكافة مستلزمات الراحة من قربها من الحر

 3548هو  2008طعام وشراب. وكفكرة، فمجموع ما أنفقه الحجاج المصريون في موسم الحج عام 

مليون لاير سعودي،  2325.3مليون دوالر أميركي، وحوالي  633.6مليون جنيه مصري، أو ما يعادل 

ريباً إلى اإلقتصاد السعودي وذهب نصفها اآلخر إلى قطاعات فى اإلقتصاد المصري ذهب نصفها تق

 .()السياحة، وزارة الداخلية، شركات الطيران والعب ارات البحرية ووسائل النقل المصري

 مواسم العمرة - 4

اف رتحولت هذه الشعيرة الدينية المحببة بدورها عبر الزمن إلى سوق ضخم للتجارة من كافة األط

ذات العالقة بتنظيم هذه الرحالت، سواء من الجانب المصري أو السعودي. وبرغم أنه ليس هناك وقت 
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معلوم ومحدد ألداء شعيرة العمرة، إال أن المسلمين تماماً كالطيور المهاجرة تعارفوا على أربعة مواسم 

هور )ربيع أول ربيع كبرى على مدار السنة الهجرية أوسعها هي رحالت االعتمار خالل األربعة ش

، ويقدر الخبراء والعاملون «عمرة المولد النبوي الشريف»ثان جماد أول جماد ثان( والمعروفة باسم 

ألفاً كحد أدنى  250في هذا الحقل عدد المعتمرين المصريين ومرافقيهم في هذا الموسم بما يتراوح بين 

ة حال، حيث تتراوح اسعارها ما بين ألف شخص كحد أقصى، وهي الرحلة األقل سعراً على أي 400و

 .جنيهاً تقريباً، وذلك بسبب انخفاض أسعار تذاكر الطائرات 3500جنيهاً إلى  3266

ثم الموسم الثاني وهو عمرة شهر رجب حتى النصف األول من شهر شعبان، ويقدر عدد المعتمرين 

 1000سابقتها بحوالي ألف شخص، ويزيد سعر هذه الرحلة عن  100المصريين ومرافقيهم بحوالي 

جنيه تقريباً. والموسم الثالث هو عمرة النصف الثاني من شهر شعبان حتى الخامس من شهر رمضان، 

ألف شخص، ويزيد سعرها كذلك عن العمرة  150وعدد المعتمرين ومرافقيهم في هذا الموسم حوالي 

در عدد المعتمرين جنيه مصري. والعمرة الرابعة هي لشهر رمضان، ويق 700االولى بحوالى 

ألف شخص، وتتفاوت اسعارها فشهر رمضان كامالً يكلف  300المصريين ومرافقيهم فيها بحوالي 

ألف جنيه، شاملة  11من شهر رمضان فتبلغ كلفتها « العشرة األواخر»ستة آالف جنيه بالطائرة، وأما 

 .الوجبات الغذائية

العام الهجري يزيد قليالً عن المليون. وبعد  أي أن عدد المعتمرين المصريين ومرافقيهم على مدار

حيث بدأت إضافة « حصة الوكيل السعودي»، دخل عنصر جديد على خط التأشيرة يسمى 1985عام 

جنيهات  10دوالر أميركي وقتئذ( هذا باإلضافة إلى  10.5جنيها مصريا أو  25ما يعادل )رياال  30

لح مصلحة األمن العام في مصر، إلى جانب ربح جنيها لصا 30، وكذلك « تكلفة غرفة» تحت مسمى 

جنيهاً مصرياً عن كل تأشيرة. وبهذا أصبحت تكلفة  25مقدر للشركة السياحية المنظمة يقدر بنحو 

، 1994جنيهاً مصرياً. وبعد عام  90الحصول على تأشيرة الدخول إلى األراضي المقدسة حوالى 

 550حوالى  2009المقدسة حتى بلغت في العام  زادت تكلفة الحصول على تأشيرة زيارة األراضي

جنيهاً مصرياً(، ومصلحة األمن العام  180رياالً )أي حوالى  120جنيهاً مصرياً يأخذ الوكيل السعودي 

 ...جنيهاً مصرياً إلخ 250

لجميع المعتمرين « العمرة»وكيالً يتولون مواسم  250ويعمل في مجال الوكالء السعوديين حوالى 

مليون  25مليونا إلى  15بنحو  2008م اإلسالمي )إذا قدرنا أن عدد المعتمرين ومرافقيهم عام من العال

مليون لاير إلى ثالثة  1800معتمر، فمعنى هذا أن إيرادات هؤالء الوكالء السعوديين تتراوح بين 

 100رة إلى ألف تأشي 60مليارات لاير مقابل تقديم خدمة التأشيرة فقط. أي أن نصيب الوكيل الواحد )
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مليون لاير للوكيل الواحد.  12مليون لاير إلى  7.2ألف تأشيرة سنوياً( وبالتالي فإن دخله السنوى يعادل 

 .بخالف الخدمات األخرى

 :بلغت 2008ووفقاً لسيناريو الحد األدنى، فإن نفقات المعتمرين المصريين في موسم عام 

مليون لاير  1961.0ن دوالر أميركي أو مليو 525.3مليون جنيه مصري، ما يعادل   2941.5

 سعودي

 :ووفقا لسيناريو الحد األعلى

مليون لاير  2659.5مليون دوالرأميركي أو  712.4مليون جنيه مصري، ما يعادل   3989.2

 .سعودي

 الصورة العامة - 5

مليون  2584.9، تصل إلى2008إجمالي نفقات المصريين على رحالت الحج والعمرة خالل عام 

دوالر أميركي، نصفها تقريباً دخل إلى االقتصاد السعودي. فإذا قارنا بين ما انفقه المصريون داخل 

، والتحويالت المالية للعمال المصريين الموجودين 2008المملكة السعودية أثناء أداء الفرائض العام 

حجم إيرادات  مليون دوالر، لنا أن نتصور 959.4في المملكة إلى ذويهم في مصر، والتي بلغت 

مليار دوالر سنوياً، بما يزيد عن ضعف ما تقوم المملكة بتحويله  35المملكة، والتي نقدرها بأكثر من 

 .لصالح العمال األجانب والعرب العاملين فيها

http://assafirarabi.com/ar/2060/2013/05/08/%D9%83%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%9F/ 
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