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■ تمهيد:

بقضية  التجزئة  اليقبل  ارتباطاً  مصر  الطاقة يف  دعم  قضية  ترتبط 

يدورا  أنهما  القول  ميكن  بحيث  للدولة،  العامة  للموازنة  املزمن  العجز 

معا وجوداً أو عدماً، حيث يستحوذ دعم الطاقة على النصيب األكبر من 

هيكل الدعم باملوازنة العامة، تاركا نسبة بسيطة لباقي عناصر منظومة 

الدعم املصرية.

تتزايد أعباء الدعم عاماً بعد عام مبا ينعكس على زيادة عجز املوازنة 

العامة، ويقيد مجاالت اإلنفاق العام على قطاعات أخري قد تكون جدوي 

اإلنفاق عليها أكبر كثيراً من اإلنفاق على دعم الطاقة مثل التعليم والصحة 

بوصفهما أهم مؤشرات التنمية البشرية ألي مجتمع على اإلطالق.

ويتسائل الكثيرون عن جدوي دعم الطاقة عند احلديث عن محددات 

الدعم  كبيرة من ذلك  العدالة اإلجتماعية يف ظل حقيقة تسرب نسبة 

لصالح الطبقات األكثر ثراء يف املجتمع. 

لدعم  االقتصادية  الفعالية  انعدام  احلقيقتني؛  هاتني  من  إنطالقا 

الطاقة، وعدم حتقيق ذلك الدعم ملتطلبات العدالة اإلجتماعية، حتاول 

الورقة التالية إلقاء الضوء على قضية دعم الطاقة يف مصر، بهدف إثراء 

احلوار املجتمعي حولها، ومحاولة الوصول لبدائل أكثر فعالية من حيث 

تكلفتها االقتصادية وجدواها اإلجتماعية.

على  أحمد  الراوي،  حلمي  من؛  كل  الورقة  هذه  إعداد  يف  اشترك 

وحقوق  العامة  املوازنة  مرصد  عمل  فريق  من  أنور،  إسالم  السلكاوي، 

الداخلية واخلارجية  التصميمات  بتنفيذ  اإلنسان، كما قام محمد على 

وكذا الرسوم البيانية التوضيحية، وكذلك إعداد الورقة للطباعة والنشر 

اإللكتروني.

الدميوقراطية  ملشروع  الشكر  بعميق  باملرصد  العمل  فريق  يتقدم 

»أوراق  سلسلة  إلصدار  املستمر  دعمه  على  »بوميد«  األوسط  بالشرق 

السياسات« ضمن أنشطة عمل املرصد، لوال ذلك الدعم ماكان استمرار 

هذه السلسلة ممكنا.
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■ واقع دعم الطاقة فى مصر:

ظهر دعم املنتجات البترولية والكهربائية – صراحة - يف وثيقة املوازنة العامة للدولة بداية من العام 

املالي 2006/2005، وذلك نتيجة تبني احلكومة املصرية تصنيفاً جديداً للموازنة العامة يتسق مع موجز 

، وقبل ذلك التاريخ كانت جملة 
)1(

احصاءات مالية احلكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001 

التحويالت من الهيئة العامة للبترول يتم إنكارها يف وثائق املوازنة العامة.

بلغت مخصصات الدعم يف موازنة العام املالي 2012/2011 قيمة 132.3 مليار جنيه، بنسبة %22.3 

من جملة اإلنفاق العام، ما يقرب من 8.8% من الناجت املحلي اإلجمالي عن نفس العام، وميثل نصيب املواد 

، وهو ما ميثل 
)2(

البترولية - عادة – ما يقرب من 72% من إجمالي قيمة مخصصات الدعم باملوازنة العامة 

عبئا ماليا كبيرا على املوازنة العامة يف ظل زيادة العجز الكلي للموازنة، وتراجع معدالت النمو االقتصادي.

عالقة دعم الطاقة بعجز املوازنةشكل رقم )1(

	  

وعلي الرغم من معرفة حجم الدعم املقدم للطاقة من واقع وثيقة املوازنة العامة منذ ذلك التاريخ، إال أن 

سياسات تسعير الطاقة يف مصر مازالت يتم انتاجها داخل دوائر صنع القرار املغلقة، فال توجد يف مصر 

سياسة موثقة لتسعيرالطاقة، وال ٌيْعرف الكثير عن األسس التي يتم اعتبارها عند التسعير. ومما الشك 

فيه، فإن قضية تسعير الطاقة يف مصر قضية حاسمة للوقوف على حقيقة الدعم املوجه لها، وإلدارة حوار 

مجتمعي حول اخليارات املتاحة لنظام الدعم احلالي.

■ إنتاج / استهالك الطاقة في مصر:
، يستهلك قطاع الصناعة – 

)3(
يغطي قطاع البترول نحو 90% من احتياجات املجتمع املصرى من الطاقة 

، وتشير األرقام الفعلية لإلنتاج واالستهالك 
)4(

وحده - حوالي 47 % من إجمالي استهالك الطاقة النهائية 

املحلى، إلى أن مصر صارت مستوردا صافيا للبترول والغاز، اذ يتجاوز استهالكها املحلى منهما نصيبها 

من اإلنتاج الكلى، مما يلجئها الى تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك األجنبى وباألسعار العاملية.

كما تشير التقديرات إلى ارتفاع االستهالك املحلي بواقع 103 مليون طن أو 750 مليون برميل سنويا 

الفترة  املجمعة خالل  املحلية  االحتياجات  يبلغ مجموع  ان  األساس ميكن  العام 2020، على هذا  بحلول 
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2006-2020 نحو 1100 مليون طن. واذ تقدر احتياطيات البترول والغاز املعلنة رسميا بنحو 15.5 مليار 

برميل بترول )منها 12 غاز(، وهو ما يعادل نحو 2150 مليون طن من البترول والغاز، فان نصيب مصر من 

احتياطيات البترول والغاز ميكن ان ينفد بحلول 2020 أو بعدها بسنوات قليلة، هذا بافتراض ان مصر 

لن تقوم بتصدير شئ من نصيبها من البترول أو الغاز، وملا كان من املتوقع أن يبلغ سعر البترول نحو 120 

دوالر للبرميل بحلول 2020، فإن فاتورة احتياجات مصر من البترول والغاز قد ال تقل بحلول العام املذكور 

، وهو ما يضع حتديات جسيمة أمام صانعي القرار بضرورة توفير الطاقة يف 
)5(

عن 90 تسعني مليار دوالر 

األوقات وباألسعار املناسبة خالل العقود القادمة.

لرئيس  أفريقيا، ووفقا  أكبر احتياطيات نفطية يف  املؤكدة سادس  النفطية املصرية  متثل االحتياطيات 

مجلس اإلدارة التنفيذي للمؤسسة املصرية العامة للبترول، يف ديسمبر 2008، كانت احتياطيات مصر من 

النفط اخلام واملتكثفات 4.2 مليار برميل يف نهاية يونيو 2008. تتمتع مصر بعضوية أوبك، على الرغم 

من أن صادراتها من النفط اخلام تشكل أقل من 10% من إنتاجها. يذكر أن اجمالى انتاج النفط - مبا 

. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فإن احتياطيات 
)6(

يف ذلك املكثفات والغاز- قد تزايد ببطء منذ عام 2005 

مصر املؤكدة من الغاز الطبيعي هي ثالث أكبر االحتياطيات اإلفريقية، بعد نيجيريا واجلزائر. حيث عززت 

اكتشافات الغاز املتعاقبة من احتياطيات مصر يف السنوات األخيرة. يف ديسمبر 2008، أعلن رئيس مجلس 

إدارة الشركة املصرية القابضة للغاز الطبيعي )ايجاس ( أنه بحلول يونيو من ذلك العام فإن احتياطيات 

الغاز بلغت 76 تريليون قدم مكعب )أي ما يعادل حوالي 2 مليار متر مكعب 150 (. وهذا يعني زيادة قدرها 

9.1 تريليون قدم مكعب ) 258 مليار متر مكعب ( أعلى من مستوى تقديرات عام 2005 البالغة 66.9 

تريليون قدم مكعب وفقاٌ ملسح عام 2007.

ميثل قطاع الكهرباء أهم مؤشرات الطلب املحلى على البترول والغاز، اذ ارتفع استهالكه من السوائل 

البترولية ومن الغاز الطبيعى من أقل من مليون طن عام 1952 الى نحو 21.2 مليون طن بترول عام 2006، 

وهو ما يعادل نحو 41% من اجمالى االستهالك املحلى من هذين املصدرين، ومن ناحية أخري، فإن معدل 

.
)8-7(

منو الطلب على الكهرباء خالل الفترة من 2006-2020 قد ال يقل عن 7% سنويا فى املتوسط 

يف عام 2005 أجري مركز دعم واتخاذ القرار استطالعا للرأي حول مدي وعي املواطنني بقيام احلكومة 

، حيث أشار 51% من أفراد العينة إلى عدم علمهم أن احلكومة تقدم دعما للبنزين، بينما 
)9(

بدعم البنزين 

بدعم  إلى عدم علمهم  الوزراء –  أيضا مركز معلومات مجلس  أجراه  أشار 55% من عينة بحث آخر - 

. أمام هذه النسبة الكبيرة من عدم الوعي بحقيقة منظومة الدعم، يتزايد استهالك 
)10(

احلكومة للكهرباء 

الطاقة من وقت آلخر، فخالل الفترة 1998-2008 تزايد استهالك الطاقة مبعدل 6% سنوياً، لذلك يتم 

تصنيف مصر على أنها من بني االقتصاديات كثيفة االستهالك للطاقة يف الشرق األوسط والعالم، يف ضوء 

تدني كفاءة استخدام مصادر الطاقة لديها، حيث تتضاعف كثافة استخدام الطاقة املصرية مقارنة ببعض 

دول اجلوار مثل املغرب وتونس، وتصل إلى أربع أضعاف بعض الدول الصناعية الكبري مثل أملانيا واليابان، 

يف الوقت الذي ينخفض فيه نصيب الفرد من الطاقة، حيث بلغ 0.89 طن من البترول املكافئ عام 2007، 

االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  متوسط  وكذلك   ،1.82 البالغ  العاملي  باملتوسط  مقارنة 

 .
)11(

والتنمية البالغ 5.1 طن 
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■ توزيع استهالك الطاقة على القطاعات المختلفة )12(:

● القطاع املنزلي:   
يتمثل استهالك الطاقة يف املنازل بصفة أساسية يف اإلنارة واألجهزة الكهربائية، ويستهلك القطاع املنزلي 

– وفقاً لتقديرات وزارة الكهرباء - ما يقرب من 40% من جملة استهالك الطاقة على مستوي اجلمهورية.

● القطاع الصناعي:  
يعد قطاع الصناعة ثاني أكبر القطاعات املستهلكة يف مصر، حيث ميثل 32% من جملة استهالك الكهرباء.

● املرافق العامة واملباني احلكومية:  
من جملة  بواقع %14  للكهرباء  املستهلكة  القطاعات  أكبر  ثالث  احلكومية  واملباني  العامة  املرافق  متثل 

االستهالك، منها 6.3% ألغراض اإلنارة العامة للشوارع والطرقات، لذلك يتم تصنيف املباني احلكومية 

على أنها من أكبر القطاعات املسرفة يف استهالك الطاقة بالنظر إلى أوقات عملها املحدودة.

● االستخدامات التجارية والزراعية:  
تتمثل االستهالكات التجارية )8.2%( والزراعية ) 4.1%( بواقع 12.3% فقط من جملة االستهالك على 

مستوي اجلمهورية، وذلك كله وفقا للشكل التالي:

استهالك الطاقة 2010 - 2011شكل رقم )2(

	  

■ توزيع الدعم على منتجات الطاقة

وفقاً ملشروع موازنة 2011-2012 بلغت مخصصات الدعم فقط )دون املنح واملزايا اإلجتماعية( ما قيمته 

126.082 مليار جنيه، استحوذت املواد البترولية منها على قيمة 95.535 مليار جنيه بنسبة 76% تقريبا 

من إجمالي مخصصات بند الدعم، بينما بلغت مخصصات دعم الكهرباء قيمة خمسة مليارات بنسبة %4 

تقريبا من اإلجمالي، دعم السلع التموينية يأتي يف املرتبة الثانية من هيكل الدعم بقيمة 18.884 مليار 

جنيه بنسبة 15% تقريبا من اإلجمالي، ثم تأتي باقي بنود الدعم بنسب ضئيلة الُتْذَكر، وهو النمط الذي 

جتري عليه املوازنة العامة للدولة، على األقل يف هذا العام املالي، وكذلك العامان اللذان سبقاه. أي أن دعم 

منتجات الطاقة )البترول والكهرباء( غالبا ما يستحوذ على نسبة 80% تقريبا من جملة مخصصات بند 

 .
)13(

الدعم باملوازنة العامة 



�سيا�سات الطاقة املهدرة
2014

يناير 

6

هيكل الدعم 2010 - 2011شكل رقم )3(

	  

ووفقاً ملشروع املوازنة العامة 2010- 2011 يتوزع دعم املنتجات البترولية على عدة عناصر بواقع؛ %47 

بنود  توزيع  من  ويتضح  للمازوت،   %8 الطبيعي،  للغاز   %10 للبنزين،   %15 البوتاجاز،  لغاز   %20 للسوالر، 

دعم املواد البترولية كيف ميكن أن تستفيد الصناعة من هذا الدعم السخي ملدخالت االنتاج، وبخاصة 

الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة مثل احلديد والصلب، األلومنيوم، واألسمدة، ذلك الدعم الذي يترجم 

حالة  العاملية يف  باألسواق  النهائي  املنتج  وسعر  املحلية  الطاقة  أسعار  فروق  عن  ناجتة  أرباح  يف صورة 

التصدير، أو األسعار املرتفعة محلياً.

توزيع الدعم على منتجات الطاقة 2010 - 2011شكل رقم )4(

	  

■ تقييم سياسة دعم الطاقة:

أُْنِشئ املجلس األعلى للطاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 1979 بوصفه الهيئة العليا 

يراه  ما  للطاقة، وعرض  استراتيجية شاملة طويلة األجل  الطاقة فى مصر، ومكلفا بوضع  املسئولة عن 

مستهل  فى  الطاقة  وترشيد  لتخطيط  جهاز  انشاء  ذلك  تِبع  اجلمهورية.  رئيس  على  خاصة  اهمية  ذا 

الثمانينيات، صدر به القرار اجلمهورى رقم 112 لسنة 1983، قبل أن تتخلص منه وزارة التخطيط بإلغائه 

يف 19 مايو 2006. 
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أُعيد تشكيل املجلس األعلي للطاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2006 و حتت رئاسته، 

ولكن بدون جهاز تنفيذى يسانده كما كان احلال فى ظل مجلس 1979، وال توجد أي وثائق رسمية يستدل 

منها على مبررات إلغاء وجود املجلس األعلي للطاقة أو جهاز تخطيط الطاقة، فأصبحت قضية الطاقة 

ملمحا آخر من مالمح العشوائية التي اتسمت بها السياسات العامة طوال العقود الثالثة حتت حكم مبارك، 

إن املالمح الرئيسية لنظام الدعم املصري تتلخص يف عدم خضوع استراتيجية دعم الطاقة ملعايير العدالة 

االجتماعية، حيث أكدت الدراسات على استحواذ أغني 20% من املجتمع املصري على نسبة 33.3% من 

دعم الطاقة يف حواضر مصر، بينما يحصل أفقر 20% على نسبة 3.8% فقط، تقل الفجوة نسبياً يف ريف 

.
)14(

مصر لتصل إلى استئثار أغني 20% من السكان على ضعف ما يحصل عليه أفقر 20% تقريباً 

مدى استفادة الشرائح املجتمعية من منظومة الدعمشكل رقم )5(

■ أثر إلغاء الدعم على المستوي العام لألسعار:
الشك أن إلغاء منظومة دعم الطاقة سوف يؤدي إلى خفض واضح يف عجز املوازنة العامة، ولكن سوف يترتب 

عليه – أيضا - ارتفاع حاد يف مستوي أسعار السلع واخلدمات حيث يرتبط انتاجها ارتباطا وثيقا مبنتجات 

الطاقة، لقد أشارت األبحاث إلى أن ضبط جميع أسعار تكلفة منتجات الطاقة وإزالة جميع أشكال الدعم، 

سوف تؤدي إلى زيادة متوسط أسعار املنتجات البترولية بنسبة 831 %، وهو ما سينعكس على زيادة مؤشر أسعار 

املستهلكني بنسبة 36.9 %. ومن املتوقع أن تزيد أسعار الكهرباء بنسبة 60% تقريبا، املواصالت واالتصاالت 

:
)15(

بنسبة 42.5% تقريبا، الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة بنسبة 30% تقريبا، وفقا للشكل التالي 

آثر إلغاء الدعم على السلع واخلدماتشكل رقم )6(
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بالنسبة للمنتجني فقط وليس القطاع  يف حني أن تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقا لتكلفتها املحلية 

العائلي، سوف يؤدي إلى خفض الدعم بنسبة 75 %، وزيادة مستوى أسعار املستهلك بنسبة 27.6 %، بينما 

يؤدي ضبط أسعار املنتجات البترولية لتكلفتها الفعلية للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة فقط إلى زيادة 

املستوى العام ألسعار املستهلك بنسبة 9.9 %، وخفض الدعم بنسبة 28 % فقط.

 
التوصيات:

ميثل نظام دعم املواد البترولية حتديا كبيرا لصانعي القرار يف ضوء انعدام فعاليته االقتصادية بزيادة 

عجز املوازنة املستمر، وعدم استجابته العتبارات العدالة االجتماعية بتسرب قدر كبير من ذلك الدعم 

كافة  إتاحة  تتركز  استراتيجية  رؤية  لصياغة  أمامه  التوقف  يجب  ما  وهو  املجتمع،  األغني يف  للطبقات 

املواد  إلنتاج  الفعلية  التكلفة  ضوء  يف  للدعم  نظم  أفضل  حول  مجتمعي  حوار  إلدارة  الالزمة  املعلومات 

البترولية املختلفة وقواعد التسعير املعمول بها، كما ينبغي على احلكومة املصرية؛

● إعادة النظر يف االستمرار يف نظام الدعم احلالي، والتحول نحو نظام جديد يكفل احلفاظ على املوارد 
الطبيعية من املواد البترولية، ويحقق متطلبات العدالة اإلجتماعية من خالل االستهداف املباشر للطبقات 

األكثر فقراً يف املجتمع.

● وضع اخلطط التنفيذية الستغالل مصادر الطاقة املتجددة من الشمس والرياح وغيرها وتسويقها مبا 
يكفل تدبير التمويل الالزم لتنفيذها. 
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