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 ل التسهي "، وقعت مصر على اتفاق مبدئي للحصول على 2016في أغسطس
.لمدة ثالث سنوات" الممتد للصندوق

عالجة تتمثل األهداف الرئ س ة من تسي ل الصندوق في مساعدة الدول في م
ها، أو االختالالت الحادة للمدفوعات التي تنجم عن عوائق ه كل هة فهي اقتصهاد

.في معالجة تباطؤ النمو االقتصادي أو ضعف وضع م زان مدفوعاتيا
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طبيعة القرض

هيكل القرض

شروط القرض

 2016مل ار دوالر في نوفمبر 12حصلت مصر على تسي ل بق مة
س تم الحصول على شرائح القرض خالل ثالث سنوات
 مل ار دوالر وقد تم الحصول عل يا بعد موافقهة2.75تبلغ ق مة الشريحة األولى

2016نوفمبر 11المجلس التنف ذي للصندوق عل يا في 
يتم سداد القرض خالل فترة عشرة سنوات

ولكههن طلههص الصههندوق مههن الحكومههة . ال توجههد شههروط مفروضههة علههى القههرض
قهرض المصرية تطب ق إجراءات برنامجيا لإلصهال  االقتصهادي للحصهول علهى ال

بما في ذلك تعويم سعر الصرف وإلغاء الدعم



ا إلىطلبت مصر القرض من الصندوق لتمويل برنامجيا لإلصال  االقتصادي، والذي ييدف أساس:
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زيادة الثقة يف اجلنيه املصريالسيطرة على عجز املوازنة
ناير تواجه مصر عجزا متزايدا للموازنة منذ ثورة ي

2011

على الرغم من محاوالت تخف ض هذا العجز، إال
مههن النههاتم المحلههي % 11.5أنههه وصههل إلههى 

2015اإلجمالي في عام 

 يسههتدعي ذلههك الحاجههة للحصههول علههى مصههدر
نائي خارجي لتمويل نفقات الدولة بشكل اسهتث
حتى يمكن التحكم في الموازنة مرة أخرى

،بعد الموجة الحادة مهن تخفه ض ق مهة العملهة
لههم يسههتطع البنههك المرمههزي المصههري الحفهها 

على ق مة الجن ه

 أثهههر وجهههود سهههعرين لصهههرف العملهههة علهههى
قهة االستثمارات األجنب هة المباشهرة وعلهى طري

أداء االقتصاد مكل

ه، قههام البنههك المرمههزي المصههري بتعههويم الجن هه
رسهم ا 8.8ل قلل ق مة الجن ه أمام الدوالر مهن 

اآلن18–17، ولتتروا  ق مته ب ن 13إلى 



  ما هي طب عة برنامم اإلصال: السؤال الثالث
االقتصادي الذي تتبناه مصر؟
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االتفاق مع الصندوق

إصال  النظام الضريبيإلغاء الدعم

تعويم سعر الصرف
المشارمة في إدارة أصول 

الدولة
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يتضمن برنامم اإلصال  االقتصادي الذي تتبناه مصر أربعة عناصر رئ س ة تشمل  :

إلغاء الدعم

مهوارد ييدف هذا اإلجراء لتقل ل النفقات ومهن ثهم تقل هل الضهغوط علهى ال
المال ة للبالد

تم تطب قه على أسهعار الطاقهة ح هث قامهت الحكومهة بمضهاعفة أسهعار
على التوالي% 47و% 30.5السوالر والبنزين بمتوسط 

 ة باإلضافة لذلك، قامت الحكومة برفهع أسهعار الخهدمات العامهة األساسه
%35بما في ذلك م اه الشرب والكيرباء بمتوسط 

 من المخطهط تطب هق اإللغهاء الكامهل للهدعم عهن البنهود المهذمورة خهالل
السنوات الثالثة القادمة



  ما هي طب عة برنامم اإلصال: السؤال الثالث
(تابع)االقتصادي الذي تتبناه مصر؟ 
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يتضمن برنامم اإلصال  االقتصادي الذي تتبناه مصر أربعة عناصر رئ س ة تشمل  :

اصال  النظام 
الضريبي

 بههدال مههن الضههريبة % 13طبقههت الدولههة ضههريبة الق مههة المضههافة بنسههبة
م العامة على المب عهات لتوسه ع قاعهدة الضهرائص ولزيهادة دخليها ومهن ثه

تقل ل العجز لدييا
مذلك فمن المتوقع زيادة الضريبة على الدخول
 ينص قهانون الخدمهة المدن هة علهى زيهادة حهوافز مهو في الحكومهة مهن

فقهط مهن % 10، ولكن لن يكون مستحقا ليذه الحوافز إال %5إلى % 2.5
المو ف ن بناء على أدائيم
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يتضمن برنامم اإلصال  االقتصادي الذي تتبناه مصر أربعة عناصر رئ س ة تشمل  :

سعر تعويم
الصرف

47سهبة قام البنك المرمزي المصري بتعويم الجن ه، لتنخفض ق مته بن %
جن يا أمام الدوالر13تقريبا ل صل إلى مستوى استرشادي مبدئي يبلغ 

 أمهام 18–17بعد ذلك تم ترك الجن ه للتعويم، ل تراو  سعر الهدوالر حهول
الجن ه

ل عزز البنك المرمهزي قراراتهه ببتبهاي س اسهة نقديهة انكماشه ة مهن خهال
زيادة سعر الفائدة في البنوك

د سهعر ييدف القرار لتقل ص السوق السوداء وترك الحريهة للبنهوك لتحديه
الصرف بناء على العرض والطلص

 لجذب األموال % 20مما قامت البنوك العامة ببصدار شيادات بسعر فائدة
الناجمة عن المضاربة في الدوالر ومن ثم مساندة الجن ه المصري
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يتضمن برنامم اإلصال  االقتصادي الذي تتبناه مصر أربعة عناصر رئ س ة تشمل  :

المشارمة في 
إدارة أصول 

الدولة

 تسعى الحكومة لزيادة دخليا من خهالل طهر  بعهض البنهوك أو الشهرمات
لمصريةالمملومة للدولة إلى مستثمرين أو لالمتتاب العام في البورصة ا
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ملة، ح ث تشمل إجراءات اإلصال  االقتصادي تعويم أسعار الصرف ومن ثم تخف ض ق مة الع
:فمن المتوقع أن تتحقق المزايا التال ة

زيادة االحت اطي 
األجنبي لدى 
البنك المرمزي

أدى االتفههاق مههع صههندوق النقههد الههدولي لفههتح الطريههق أمههام مصههر إلبههرام
اتفاقات أخرى مع مؤسسات التمويل الدول ة

صهري أدى مل ذلك لوصول احت اطي النقد األجنبي لدى البنك المرمزي الم
مل هار 26إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات، ل صل إلى ما يقهرب مهن 

دوالر

مار تشج ع االستث
راألجنبي المباش

 ض العملهة تتوقع الحكومة تدفق االستثمارات األجنب ة للبالد في  ل تخفه
مل ار دوالر خالل العام القادم9.3المحل ة، لتصل إلى 

المخاوف ومع ذلك فل س من المتوقع أن تتم التدفقات سريعا ح ث تتضمن
استمرار الب روقراط ة وعدم االستقرار الس اسي
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ملة، ح ث تشمل إجراءات اإلصال  االقتصادي تعويم أسعار الصرف ومن ثم تخف ض ق مة الع
:فمن المتوقع أن تتحقق المزايا التال ة

زيههادة االسههتثمارات مههن المسههتثمرين الههذين يسههتثمرون فههي السههنداتاتزيادة االستثمار
الحكوم ههة والتههي سههتتعزز بعههد االلتههزام بعههدم وجههود مخههاطر أمههام تحويههل 

العمالت

الدوالر توافر
بالبنوك

لهى زادت حص لة البنوك من العمالت األجنب ة، وأهميا الدوالر، بما سهاعد ع
تمويل فتح االعتمادات

 مل ار دوالر على مستوى البنوك1.5تجاوز تمويل عمل ات االست راد

زيادة س ولة
النظام المصرفي

 64أدت الشيادات الجديدة الجتذاب ودائع من خارج النظام المصرفي بلغت
دى مل ار جن ه، ما يدعم تحق هق الشهمول المهالي، ويهوفر سه ولة مب هرة له

تدامة النظام المصرفي تسمح بتحق ق طموحات التنم هة الشهاملة والمسه
للبالد
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ملة، ح ث تشمل إجراءات اإلصال  االقتصادي تعويم أسعار الصرف ومن ثم تخف ض ق مة الع
:فمن المتوقع أن تتحقق المزايا التال ة

يتوقهع زيهادة الصهادرات فهي عهدد ميهم مهن القطاعهات التهي تتمتهع بمزايههازيادة الصادرات
تنافسهه ة، لتحصههد ثمههار تحريههر سههعر الصههرف، وفههي مقههدمتيا الحاصههالت

اويهة الزراع ة والمنسوجات والمالبس الجاهزة والصهناعات الغذائ هة والك م
ومواد البناء

ارتفاي مؤشرات 
البورصة

نحهو ارتفع مؤشر البورصةبشكل مب ر، ح هث ارتفهع رأا المهال السهوقي ب
مرات4مل ار جن ه، مما تضاعف حجم التداول أمثر من 126.8

 مل ار جن ه، بما يعني دخول مؤسسهات مال هة 2تجاوزت مشتريات األجانص
لالستثمار في سوق رأا المال

ل س من المتوقهع حهدوث ذلهك سهريعا نظهرا لعهدم اعتمهاد السه احة علهى الس احةانتعاش
سوق العمالت وحسص بل ترتبط باألحوال الس اس ة واألمن ة



ما هي اآلثار المتوقعة من : االسؤال الرابع
(تابع)القرض؟ 
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ومع ذلك فبن تطب ق تلك اإلجراءات يتوقع ليا أن تتسبص في اآلتي:

موجات تضخم ة

لهدعم، مع تطب ق ضريبة الق مهة المضهافة وتخفه ض ق مهة العملهة وإلغهاء ا
يتوقع لالقتصاد المصري مواجية موجة تضخم ة حادة

 فهي %18–17يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معهدل التضهخم إلهى ،
يور ح ن قد يصل معدل التضخم الحق قي ألعلى من ذلك في غضهون الشه

القل لة القادمة
يتوقع أن تزول آثار هذه الموجات التضخم ة خالل العام ن القادم ن

انخفاض القوة 
الشرائ ة

جوريتوقع هذا األثر ح ث إن ارتفاعات األسعار ال تقابليا أي زيادات في اال
ى السهلع يتوقع انخفاض القوة الشرائ ة لألفراد، ولذلك سه تثثر الطلهص عله

عهدل والخدمات المختلفة في االقتصاد، ومن المتوقع أن تؤثر مذلك علهى م
قرمما يتوقع أن يزيد ذلك من معدالت الف. نمو الناتم المحلي اإلجمالي

س كون هذا االتجاه سائدا خالل العام ن القادم ن



ما هي اآلثار المتوقعة من : االسؤال الرابع
(تابع)القرض؟ 
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ومع ذلك فبن تطب ق تلك اإلجراءات يتوقع ليا أن تتسبص في اآلتي:

إعادة تسع ر 
األصول

نههواي نت جههة لتخفهه ض ق مههة العملههة، مههن المتوقههع أن تههتم إعههادة تق هه م األ
المختلفة من األصول، بما في ذلك األسيم في السوق والعقارات

 2017س متد هذا األثر خالل عام

توقهع س طالص المو فون بثجور أعلى نظرا الرتفاي معدالت التضخم التي يتكلفة العمالة
يتوقهع أن يسهود ههذا الهنمط خهالل . أن تضع ضغوطا حهادة علهى الشهرمات

العام ن القادم ن
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