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.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز2022©

  حفظهأو الكتابهذا منجزءأيإنتاجإعادةيجوز ال
ز
جاعنظامف وسيلةبأيأو شكلبأينقلهأو المعلوماتالستر

ونيةأو ميكانيكيةكانتسواء المركز منمسبقكتان   إذندونذلكغت  أو التسجيلأو النسخخاللمنأو إلكتر
بصحتها د نعتقمصادر منعليها الحصولتمالواردةوالمعلوماتالبياناتكافة.االقتصاديةللدراساتالمرصي
  وأمانتها،

ز
  صحيحةتعتت  الواردةوالنتائجالمعلوماتفإناعتقادنا وف

ز
أيعنمسؤولغت  والمركز .إعدادهاوقتف

  الواردةوالبياناتالمعلوماتاستخدامنتيجةاستثماريةأو قانونيةتبعات
ز
.الكتابهذاف

.محفوظةالحقوقجميع

وعرفانشكر 

اءمجموعةإىلوالتقدير بالشكر االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز يتوجه   الخت 
ز
الذينمختلفةالالمجاالت ف

  معهتعاونوا 
ز
  المختلفةالدراساتإعدادف

بشكليظهر ليكنلمالعملهذا جهودهمفبدونالكتاب،يشملها التر
ف، أرسةكلإىلر والتقديبالشكر التنفيذيالمدير وكذلك—وأعضاء  رئيسا —المركزإدارةمجلسيتوجهكما مشر
  عىلبالمركز العمل

  التفانز
ز
  المرحلةصعوبةمنبالرغمالعملهذا إتمامف

ز
ااإلجراءاتظلف المرتبطةزيةاالحتر

وس .19-كوفيدبفت 

ا، يطانيةالحكومةإىلوالتقدير بالشكر المركز يتوجهوأخت  .الت 
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(ECES)المرصي للدراسات االقتصادية عن المركز 

رسالتنا

العلميةبحوثالخاللمنتسىعللربــح،هادفةغت  مستقلةبحثيةمؤسسةاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز 
اتإىلواالستناد المتخصصة احصاديةاالقتالسياساتتطوير إىلالبناءالمجتمىع  والنقاشالعالميةالخت  واقتر
يعيةالمؤسسيةاإلصالحات   والتشر

  تساهمالتر
ز
  المستدامةالتنميةتحقيقف

ز
االقتصاديةالكفاءةأسسعىلمرص ف

.االجتماعيةوالعدالة

ي قيمنا
ز
نا يكمن ف ز تمتر

نت  eces.org.egموقعنا الرسمي عىل شبكة اإلنتر

صفحاتنا عىل شبكات التواصل االجتماعي 

http://www.eces.org.eg/
https://www.facebook.com/eces.org.eg2
https://www.facebook.com/eces.org.eg2
https://twitter.com/eces_org_eg
https://twitter.com/eces_org_eg
https://www.linkedin.com/company/eces-org-eg/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/eces-org-eg/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCn4nemS05AZpgHdQi0gZibw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn4nemS05AZpgHdQi0gZibw?view_as=subscriber
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ي هذا الجزءفريق العمل 
ز
المشارك ف

ي جمع وإعداد البيانات
ز
شارك ف

ي التحرير 
جمة واإلعداد الفنز والتر

عبلة عبد اللطيف. د

عبود سحر . د

سعيدراما 

سيف الدينرشا 

سلم بهاء

أحمد داوود

السيد أبو القمصان 

عدلي توما

ماري أديب

المدير التنفيذي ومدير البحوث

اقتصادي رئيس  

أول اقتصادي 

أولاقتصادي 

أولاقتصادي 

اقتصادي

وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقا 

كة جيميناي أفريقيا الرئيس  التنفيذي والعضو المنتدب، رسر

كة  أفريقيا جيمينايمدير العمليات، رسر

وحيدخالد 

فتحي أحمد 

حسام خاطر

محمد خاطر

ضياءمنز 

الديننور مال أ

  رئيس 
إدارة التحليل اإلحصان 

مساعد بحوث

مساعد بحوث

مساعد بحوث

اقتصاديةصحفية 

رئيس قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات سابقا، 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

يارس سليم

فاطمة الزهراء عىلي 

عبد الرحمن يارس 

أندريه ميشيل

كي 
وليد التر

الحكمعبد محمد 

ي إبراهيم  اإلمباب 

التحريرمدير 

جمة أوىل/محررة متر

اقتصادي

مراجعة وتدقيق لغوي

االتصاالت الرقميةمدير 

  اتصاالت 
أخصان 

مسؤول تكنولوجيا المعلومات
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12األهداف والمنهجية

13الملخص التنفيذي

1926-لكوفيد" البطانة الفضية: "اإلصالح المؤسس  إلنقاذ االقتصاد المرصي1

ة والمتو 2 وعات الصغت  يعات والمبادرات ضد المشر سطة ومتناهية كيفية التغلب عىل انحياز التشر
الصغر

34

3  
ز
46االقتصاديإصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك أساس  للتعاف

اتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس سليمة4 58بة جنوب أفريقيااالستفادة من تجر :وضع استر

73تأثت  الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السليم معها5

  االقتصادي6
ز
88المرأة كمحرك أساس  للتعاف

102الموقف الخارج   لالقتصاد المرصي7

  بحر بال قاع8
ز
113الجوانب الُمساء فهمها حول الديون الخارجية لمرص: البحث عن األرض ف

  مرص9
ز
131يحقق االنطالق التنموي المطلوبنموذج جديد للتعاونيات الزراعية ف

  مرص لتتواكب مع االتجاهات العالمية؟10
ز
149كيف نتحول بمنظومة العمل ف

  والمستقبل11
ز الماضز 169ريادة األعمال بي 

المحتويات
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األشكال

19-لكوفيد" البطانة الفضية: "اإلصالح المؤسسي إلنقاذ االقتصاد المرصي1-

 سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام  1-1
  مؤرسر

ز
202029و2019ترتيب مرص ف

ز التخطيط والتنفيذ وا)الهيكل المؤسس  الذي يحقق الحوكمة الرشيدة 2-1 30(  لتقييمالفصل بي 

ي االقتصادي3-
ز
إصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك أساسي للتعاف

ي التنافسية العالمية 1-3   مؤرسر
ز
وممارسة 2019أداء مرص مقارنة بمجموعة من الدول المختارة ف

2020األعمال 
46

ة 2-3 ولية خالل الفتر 2019/201847-2001/2000تطور الصادرات المرصية غت  البتر

ة 3-3 2019/201848-2003/2002تطور قيمة مخصصات برنامج دعم الصادرات خالل الفتر

  عام  4-3
ز
ولية ف   للصادرات المرصية غت  البتر

ز
201949و2001التوزيــــع الجغراف

201949منتجا تصديريا لمرص مقابل حصتهم من الصادرات العالمية عام 20حصة أكت  5-3

اتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس سليمة4- ريقيااالستفادة من تجربة جنوب أف: وضع استر

  جنوب أفريقيا1-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف 59المحاور األساسية الستر

اتيجية التنمية الصناعية والسياسات الحكومية األخرى2-4 ز استر ابط بي 
61التر

اتيجية التنمية الصناعية 3-4 اتيجية داخل استر ز كافة محاور االستر 61التكامل بي 

تأثتر الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السليم معها5-

  مرص5-1
ز
74خدمات تنظيم األرسة كمحدد محوري للزيادة السكانية ف

ي االقتصادي6-
ز
المرأة كمحرك أساسي للتعاف

  مرص6-1
ز
91السيناريوهات الثالثة المحتملة لمستقبل عمل اإلناث ف

98االختالفات البينية لمحركات التغيت  1-2م 

ي لالقتصاد المرصي7- الموقف الخارج 

102مصادر تمويل الفجوة التمويلية الخارجية 7-1

كنسبة من الناتج المحىل  )المدخرات العامة والخاصة والحساب الجاري -رصيد االستثمارات 7-2
(اإلجماىل  

103

  الموازنة 7-3
ز
ز الدول-العجز الكىل  ف 104مقارنة بي 

104(كنسبة من الناتج المحىل  اإلجماىل  )الدين المحىل  والخارج   7-4

105مدفوعات الفائدة عىل الدين المحىل  وخدمة الدين الخارج   7-5

110تسلسل توصيات السياسات7-6
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(تابع)األشكال

ي بحر بال قاع8-
ز
الجوانب الُمساء فهمها حول الديون الخارجية لمرص: البحث عن األرض ف

114(مليار دوالر)مستويات الدين الخارج   8-1

114الدين الخارج   كنسبة من الدخل القوم  اإلجماىل  8-2

115الدين الخارج   كنسبة من الصادرات8-3

115خدمة الدين الخارج   كنسبة من الصادرات8-4

ات ديناميكيات الديون8-5 119متغت 

122(مليار دوالر)مستويات الديون الخارجية 8-6

122(كنسبة من الناتج المحىل  اإلجماىل  )مستويات الدين الخارج   8-7

123(كنسبة من الصادرات)مستويات الدين الخارج   8-8

ة األجل)إجماىل  االحتياطيات الدولية 8-9 123(كنسبة من الديون الخارجية قصت 

126(مليون دوالر)خدمة الديون 8-10

126(مليون دوالر)مدفوعات الدين األساسية أ

126(مليون دوالر)مدفوعات الفائدة ب

ي مرص يحقق االنطالق التنموي المطلوب9-
ز
نموذج جديد للتعاونيات الزراعية ف

  عام 300التوزيــــع النست   ألكت  1-9
ز
133موزعة جغرافيا2020تعاونية حول العالم ف

133)%(وفقا لنشاطها االقتصادي، 2020تعاونية حول العالم لعام 300التوزيــــع النست   ألكت  2-9

134موزعة بحسب النوع2020تعاونية حول العالم لعام 300التوزيــــع النست   ألكت  3-9

رعالتوزيــــع النست   للجمعيات التعاونية الزراعية عىل المحافظات ونصيبها من إجماىل  4-9 ز 137الزمام المتز

  مرص5-9
ز
138الهيكل المؤسس  للجمعيات التعاونية الزراعية ف

  1-1م 
143مبدأ الباب األمام  والباب الخلفز

ي مرص لتتواكب مع االتجاهات العالمية؟10-
ز
كيف نتحول بمنظومة العمل ف

ز  Shenzhenالهيكل اإلداري والتنفيذي للمدينة الذكية10-1 159بالصي 

ة10-2   تركيا نتيجة ميكنة الوظائف، للفتر
ز
  الطلب المتوقع عىل العمالة ف

ز
2030159-2018التغت  ف

  التعليم والعمل10-3
164الحلقة المفرغة الناتجة عن ضعف منظومتر
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الجداول

19-لكوفيد" البطانة الفضية: "اإلصالح المؤسسي إلنقاذ االقتصاد المرصي1-

  توضح مدى الحاجة إىل اإلصالح المؤسس  1-1
27مجموعة األسئلة التر

  قطاعات بعينها2-1
ز
28أمثلة لبعض أوجه الضعف المؤسس  المحددة ف

ي االقتصادي3-
ز
إصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك أساسي للتعاف

201955و2016برنامج رد األعباء لعام  1-1م

اتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس سليمة4- ريقيااالستفادة من تجربة جنوب أف: وضع استر

  جنوب أفر 1-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف   استر

ز
60يقياتوفر األسس التنفيذية للنجاح ف

  مرص 2-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف 62ملخص استر

  مرص3-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف   استر

ز
63مدى توفر األسس التنفيذية للنجاح ف

  كل من مرص وجنوب إفريقيا 4-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ز محاور استر 64مقارنة بي 

  مرص 5-4
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ز استر 67القطاعات محل تركت 

تأثتر الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السليم معها5-

  مرص5-1
ز
  خدمات تنظيم األرسة ف

ز
74العائد عىل االستثمار ف

76معدالت الطلب واالستخدام وفقا لإلقليم، ومستوى الدخل والتعليم5-2

  مرص، عام 5-3
ز
77، وأسبابه2014معدل االستخدام واالنقطاع عن وسائل تنظيم األرسة ف

اضات المتعلقة بنمط اإلزاحة الخاص بكل وسيلة5-4 77مصفوفة االفتر

  عدد المستخدمات من وسيلة ألخرى نتيجة األزمة خالل ال5-5
ز
ستة أشهر تقدير كم  ألثر اإلزاحة ف

األوىل من األزمة
78

ز المتفائل والمتشائم عىل الحمل غت  5-6   كل من السيناريوهي 
ز
 المخطط له تداعيات أثر اإلزاحة ف
بالحالة-واإلجهاض والمواليد 

79

اكم  عىل وسائل تنظيم األرسة خالل ستة أشهر 5-7 80(2020سبتمت  –إبريل )حجم الطلب التر

يات القطاع العام بالوحدة من كل وسيلة 5-8 81(2018-2014)حجم مشتر

يات القطاع العام بتقديرات االستخدام الفعىل  لعام 5-9
201881مقارنة مشتر

  حالة عدم سد احتياجاتهن من وسائل5-10
ز
  يمكن للسيدات اللجوء إليها ف

العناية الخيارات التر
الذاتية

82

هاض عىل الحمل غت  المخطط له واإلج( الخيار األول)تداعيات اللجوء للوسائل التقليدية أ-5-11
بالحالة-والمواليد 

82

  )تداعيات االنقطاع عن االستخدام ب-5-11
اض عىل الحمل غت  المخطط له واإلجه( الخيار الثانز

بالحالة-والمواليد 
83

  مرص خالل عام كامل والتدخالت المطلوبة5-12
ز
للحد من ملخص تأثت  األزمة عىل أعداد المواليد ف

هذا األثر
83
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(تابع)الجداول

ي االقتصادي6-
ز
المرأة كمحرك أساسي للتعاف

  مرص6-1
ز
88أهم سمات سوق العمل لإلناث ف

89نصيب اإلناث من القطاعات األكتر توظيفا لإلناث6-2

  مجلس النواب6-3
ز
90حجم تمثيل المرأة ف

ز االقتصادي الالئق بالمرأة المرصية وفقا للمحر 6-4 حات الرأسية لتحقيق التمكي 
كات الخمسة المقتر

للتغيت  
94

  تستهدف األسباب الحقيقية لمشكالت اإلناث اقتصاديا وسي1-2م 
أمثلة من -اسيااإلجراءات الصحيحة التر

الواقع
100

ي لالقتصاد المرصي7- الموقف الخارج 

ان المدفوعات7-1 ز ات المختارة لمت  105بعض المؤرسر

ان المدفوعات 7-2 ز 19107-تغت  التوقعات بسبب كوفيد-مت 

اضات السيناريوهات7-3 108افتر

2021109/ 2020النتائج االقتصادية الكلية للعام الماىل  7-4

ي بحر بال قاع8-
ز
الجوانب الُمساء فهمها حول الديون الخارجية لمرص: البحث عن األرض ف

  الدخل القوم  اإلجماىل  8-1
ز
116مستوى ونسبة التغت  ف

117(كنسبة من إجماىل  الصادرات)الصادرات الصناعية 8-2-1

117(مليار دوالر)الصادرات الصناعية 8-2-2

ات الجائحة 8-3 124مقارنة فصلية لتأثت 

125(كنسبة من إجماىل  الديون)أنواع الديون 8-4

ات ديناميكيات الديون8-5 127متغت 

129(مليار دوالر باألسعار الجارية)الدخل القوم  اإلجماىل  1-1م

129(مليار دوالر)إجماىل  الصادرات 2-1م 

ي مرص يحقق االنطالق التنموي المطلوب9-
ز
نموذج جديد للتعاونيات الزراعية ف

133تعاونية حول العالم من حيث اإليرادات السنوية300أكت  1-9

  تحقيق أهدافها وخ2-9
ز
  تمثل محاور أساسية لنجاح التعاونيات ف

كة التر 134دمة مجتمعاتهاالعوامل المشتر

2019136/ 2018التوزيــــع النست   للجمعيات التعاونية الزراعية عام 3-9

  مرص مقابل أفضل الممارسات4-9
ز
139تقييم التعاونيات ف

  مرص1-2م 
ز
  الزراع  ف

146مهام وحدات البنيان التعاونز
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(تابع)الجداول

ي مرص لتتواكب مع االتجاهات العالمية؟10-
ز
كيف نتحول بمنظومة العمل ف

154األبرز من حيث ارتفاع وانخفاض الطلب عليها 20المهام الوظيفية الـ 10-1

155فجوة المهارات الناتجة عن االنتقال من الوظائف األصلية إىل المستحدثة10-2

162أبرز مقومات النجاح وأهميتها من واقع التجارب السابق عرضها10-3

165أين مرص من مقومات النجاح والمطلوب إجراؤه للتعامل مع الواقع الجديد لسوق العمل10-4
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األهداف والمنهجية

عياتتدالتحليلدراساتمجموعةبإعداد المركز بادر 
اتعىلكورونا أزمة .ةالمختلفوالقطاعاتالمتغت 

لعملامحاور طرحوه  الثانيةللمرحلةاآلنوينتقل
اتيجية عيد صعىلالكورونا بعد ما لمرحلةاالستر

  آخذا المرصي،االقتصاد 
ز
الوضعالحسبانف

ولماألزمةفرضتهالذيالجديد العالم  االقتصادي
.كاملبشكلبعد مالمحهتتضح

منثالثالالجزء)التقاريرمنالسلسلةهذهوتركز 
كاتمحر منلمجموعةتفصيىل  تناولعىل(الكتاب
  القضايا أيالتغيت  

ناولها تتمإذا المتوقعمنالتر
حدثأنالسليمبالشكل

ُ
ةكبتنمويةطفراتت   ت 

ز
ف

.المرصياالقتصاد 

عبلة عبد اللطيف. د
اف العلم   اإلرسر

يتملمنهأإال مسبقاتناولهاتمالقضايا هذهتكونوقد 
أو مراجعة؛ىلإتحتاجوبالتاىل  المطلوب،بالشكلتبنيها
.أهميتهارغمباألساسإليها التطرقيتملم

  ليلالتحمنهجالتقارير منالسلسلةهذهوتتبع
الوصفز

تقرير لكيتناولحيثالموضوع؛لطبيعةوفقا والكم  
  القضية

تبدأ يةرئيسمحاور ثالثةخاللمنبها المعتز
ز أهميةبتوضيح كت 

وراءسبابواأل القضيةهذهعىلالتر
،للوضعرسيــــعتوصيفيليهذلك، ا،وأخالحاىل  تناولت 

حالتغيت  ألسلوبتفصيىل   ،الز ومداهالمقتر  
أيمتز

ات عمالمدىطويلة/المدىمتوسطة/فوريةتغت 
وطالتنفيذ عنالمسؤولةالجهاتتحديد  والشر

.المتوقعةالنتائجوأهمللنجاحالمسبقة
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الملخص التنفيذي

19د لكوفي" البطانة الفضية:"المؤسسي إلنقاذ االقتصاد المرصياإلصالح . 1

يةواالجتماعاالقتصاديةالمشكالتأغلبجذور تعود 
  
  التر

  حاليامرصمنها تعانز
ز
عواملإىلاألصلف

بإجراءسنواتعشر كلأزمةمنفالخروج؛مؤسسية
اتبعض   التغيت 

ز
  ة،والنقديالماليةالسياساتف

والتر
  ما رسعان

ها يختفز مرةور للظهالمشكلةوتعود تأثت 
  حانقد الوقتبأنُيؤذنأخرى،

اإلصالحاتلتبتز
  بشكلالالزمةالمؤسسية

.وحاسمنهان 

:المؤسسي اإلصالحمفهوم

عملها،وآليةالمؤسساتالمؤسس  اإلصالحيشمل
منو اإلداري،واإلصالحوالتنظيمية،القانونيةواألطر 
ز محاولةوأيالفساد،منظور  كت 

دونواحد جزءعىلللتر
.فعالغت  ثمومنمكتملغت  تجعلهاآلخر 

ي المؤسسي الضعفأوجه
ي النر

ز
اداالقتصمنها يعاب

:المرصي

  
ما امنهعدة،ضعفمواطنمنالمرصياالقتصاد يعانز

  مبارس  بشكليظهر 
ز
  ف

:اآلنر

ز المتبادلةوالعالقاتالحكوم  الهيكل• .زاراتالو بي 

كللداخالمختلفةوالهيئاتاألجهزةوتشغيلإدارة•
.بينهافيما العالقاتوتبادلوزارة

الخاصالقطاعمشاركةومدىالالمركزيةمستوى•
  والمجتمع

  المدنز
ز
.القرارصنععمليةف

  مبارس  غتر بشكليظهر ما ومنها
ز
  ف

:اآلنر

  السائدةوالتعقيداتالقيود كافة•
ز
مالاألعمناخف

  
.دائمةبصفةالخاصالقطاعمنها يشكو والتر

ز االتساقعدم•   السياسات،بي 
د الفساوتفسر

وإنفاذ سيادةوضعفالرسمية،غت  والممارسات
.القانون

ح :الشاملالمؤسسي اإلصالحبرنامجمقتر

ح   الدراسةتقتر
  س  المؤسلإلصالحشاملنهجتبتز

ز
ف

  لنحو اعىلمتتابعةتنفيذيةمراحلبأربــعيمر مرص 
:اآلنر

صانىع  قدراتتطوير أسسوضع:صفرالمرحلة
.السياسات

.عمالاأل ممارسةتيست  دائرةاستكمال:األولالمرحلة

توىالمسعىلالمؤسسيةاإلصالحات:الثانيةالمرحلة
.القطاع  

جهاز للالحوكمةمنظومةهيكلةإعادة:الثالثةالمرحلة
.بأكملهالحكوم  

وط :المؤسسي لإلصالحالمسبقةالش 

امنفسنقل1. ز   السياس  االلتر
ز
القرار ياتمستو أعىلف

إىليصلحتر أسفلها التنفيذيةالمستوياتكلإىل
.بأكملهالحكوم  الهيكل

ز 2. .التغيت  قيادةعنالمسؤولةالسلطةتمكي 

Dominoبـُيعرفما أو التتابىع  التأثت  مناالستفادة3.
Effectعىلالعملخاللمنالمؤسس  لإلصالح
.للتغيت  األساسيةالمحركات

اتومعلنةواضحةتنفيذيةخطةتوافر4. بمؤرسر
.األداءلقياسرئيسية

.5  
افةكتشملواضحةتنظيميةولوائحقواعد تبتز

.المستوياتجميععىلالتفاصيل

عىلينصالموازنةوضعإجراءات/لقانونبند إضافة6.
ورة بةبنسزيادةأيعىلالنوابمجلسموافقةضز
.المستهدفالموازنةعجز عنمعينة

وعات الص. 2 يعات والمبادرات ضد المش  ة كيفية التغلب عىل انحياز التش  غتر
والمتوسطة ومتناهية الصغر

الصادر 2017/2018لعاماالقتصاديالتعداد قدر 
محجواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز عن

وعات ةالصغر متناهيةالمشر طةوالمتوسوالصغت 
  ويعملمنشأة،مليون3.7بنحو

ز
اىل  حو القطاعهذا ف

بنحوفيهاألجور إجماىل  وُيقدر.مشتغلمليون9.7

تريليون1.2بنحواإلنتاجوحجمجنيهمليار 619.2
قدرةوالماإلجماليةالمضافةالقيمةجانبإىل،جنيه

راتالتقديهذهإىلويضاف،جنيهمليار 87بحواىل  
  العاملةالمنشآت

ز
  الرسم  غت  القطاعف

تتضاربوالتر
.عددهاحولالتقديرات
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وعاتالموجهةالمبادراتتقييم الصغر ةمتناهيللمش 
ة ي والمتوسطةوالصغتر

ز
:مرصف

الموجهةالمبادراتمنالعديد مرص شهدت
وعات ةالصغر متناهيةللمشر منذطةوالمتوسوالصغت 
،القرنسبعينيات  

الصندوقإنشاءمثلالماضز
، وعاتتنميةجهاز بعدهومناالجتماع  ةالصالمشر غت 
يصدرملوحتر وسياساته،كوادرهبنفسوالمتوسطة

ةفليستاألعمال،هذهبنتائجموضوع  تقييم   العت 
ز
ف

ةالمبالغ   الكبت 
لعملاوفرصالصندوقأنفقها التر

  النظرية
ةولكنوفرها التر   وعاتالمشر بمتابعةالعت 

التر
  منها استمر ما عىلللوقوفبتمويلها قام

ز
قد وما عملالف

  العمالةواستمرار توقفأو تعتر 
هاتوفادعالتر .ت 

وعات  ي تواجه المش 
الصغر متناهيةأهم التحديات النر

ة  :والمتوسطةوالصغتر

:وتتضمنمالية،غت  تحديات:أوال•
ةقلة- .اإلداريةالخت 
.الماهرةالعمالةنقص-
.الحديثةالتقنياتعىلاالعتماد نقص-
وقراطيةتعقيداتإىلالتعرض- عىلولللحصبت 

اخيص .التر

  تتمثلماليةتحديات:ثانيا•
ز
:ف

حيثاألكت  التحديوهوللتمويلالوصولصعوبة-
وكالبنمنتمويلعىلالحصولعمليةتعتت  
كاتبالنسبةمعقدةعملية لصغر امتناهيةللشر

ة .والمتوسطةوالصغت 

اذها اتخالمطلوبوالمبادراتالتصحيحيةاإلجراءات
ز التوازنلتحقيق صالحلاالقتصاديةالقطاعاتبير

وعات ةالصغر متناهيةالمش  :طةوالمتوسوالصغتر

وعاتلتعويضوناجزةفعالةآليةوضع1.   المشر
التر

  
ز
التاآلمناحتياجاتها المحىل  السوقمنتستوف

ائمنتحملتهعما نشاطها لمزاولةوالمعدات بضز
.ورسوم

وعهذهتحملتهما لرد دائمةبرامجوضع2. اتالمشر
ائبمن وعاتمعلتتساوىورسوم،ضز ةالالمشر كبت 
  
ركيةالجمالنظمهذهاستخدامإمكانياتلديها التر

وعاتبالنسبةوذلكالخاصة،   للمشر
  تسالتر

ز
توف

ألجلالمستوردةاإلنتاجمستلزماتمناحتياجاتها 
  المحىل  السوقمنالتصدير 

كانياتها إمتسمحال والتر
اد  ةباالستت  رد أو المؤقتالسماحنظامتحتمبارسر
ائب .(دروباك)الرصز

يعات :ةالكبتر الكياناتلصالحالمنحازةالتش 

يعاتتضمنت ز القوامنالعديد المرصيةالتشر   ني 
التر

أنظالمالحومناالقتصادية،الكياناتأنشطةتنظم
ز هذهمنالكبت  الجانب ز يفرقلمالقواني  الكياناتبي 
ة ةالصغر متناهيةوالكياناتالكبت  والصغت 

اتللكيانمنصفغت  أمرا يعد ما وهو والمتوسطة،
ة .الصغت 

ز التر  المشكالتأهممن ضد ياز االنحهذا فيها يتبي 
وعات ةالمشر ها حصولمشكلةوالمتوسطةالصغت 

اولةلمز الالزمةوالمعداتاآلالتمناحتياجاتها عىل
يةالغالبإنحيثاإلنتاج،مستلزماتوكذا نشاطها 
وعاتمنالعظم ة،والصغت  الصغرمتناهيةالمشر
ا وجانبا  وعاتمنكبت  ها تعاملالمتوسطة،المشر

  محدود،الخارج   
ز
ز ف يعاتالتشر بعضتضمنتحي 

ات وعاتألصحابوحوافز تيست  امةعبصفةالمشر
خاللمنمعداتأو آالت منسواءتستوردهلما 

عضبمنإعفائها أو عليها الجمركيةالرسومخفض
منها ر ونذكتصديره،يتملما بالنسبةوكذا الرسوم
  
:اآلنر

.1963لسنة66رقمالجماركقانون1.

.الجمركيةاإلعفاءاتتنظيمقانون2.

يبة3. .المضافةالقيمةعىلالرصز

ز 4. .االستثمارقواني 

وعاتتنميةقانون5. ةوالصغالمتوسطةالمشر ت 
.الصغرومتناهية

تنميةرسومبفرض2020لسنة83رقمالقانون6.
.السلعبعضعىلالموارد 

وعاتانحياز هناكأنالُمالحظومن   ةالكبت  للمشر
ز
ف

يعاتهذهجميع   حتر .التشر
ز
وعاتالمشر قطاعف

ةالصغر متناهية ناكهذاتهوالمتوسطةوالصغت 
يحةلصالحانحياز  ةالشر .القطاعهذا منالكبت 

:رائدةدوليةتجارب

  الرائدةالدوليةالتجاربأهممن
ز
وعاتالمشر تنميةف

ةالصغر متناهية الهند،تجاربوالمتوسطةوالصغت 
ياتوالوال الجنوبية،وكوريا وسنغافورة،واليابان،
.األمريكيةالمتحدة

ز  وعاتالمشر أنالذكر سالفةالدولتجاربمنيتبي 
ة ا دورا تلعبوالمتوسطةالصغت    كبت 

ز
الناتجادةزيف

  للدولالقوم  
مننميةوالتالتقدمبأسبابأخذتالتر

وعاتلهذهرعايتها خالل ز المشر ومحاولةا،فيهوللعاملي 
.وتطويرهالنموها الالزمةالمساعدةسبلتوفت  
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وعاتبحصةالمانحةالجهاتإلزام3. اهيةمتنللمشر
وعاتوحصةالصغر  ةللمشر وحصةالصغت 

وعات فئاتالتستأثر ال حتر المتوسطة،للمشر
ة   الكبت 
ز
هيتمبما القطاعهذا ف .تمويلنمتوفت 

المعدل٢٠١٥لسنة٥رقمالقانونتفعيل4.
  ٢٠١٨لسنه٩٠رقمبالقانون

ز
تفضيلشأنف

  المرصيةالمنتجات
ز
وما الحكوميةالعقود ف

  ٢٠٢٠لسنة١٥٢رقمالقانونتضمنه
ز
هذاف

.الشأن

  النظر إعادة5.
ز
نميةتلجهاز التنظيم  الهيكلف

وعات ةالمتوسطةالمشر ومتناهيةوالصغت 
ز التامالفصليتمأنعىلالصغر، واضىع  بي 
ز والتنفيذ،والسياساتالخطط ايت  معوتضمي 
تحولمنإنجازهيتملما وفقا أدائهتقييم

وعات اطالنشإىلالرسم  غت  النشاطمنالمشر
.الرسم  

وعاتالمشر تنميةعىلالقائمةاألجهزةكافةتجميع6.
ز الحر جهاز –اإلنتاج   التعاون)الصغرمتناهية ..فيي 

  (إلخ
ز
.القطاعبهذا يهتمواحد جهاز ف

ز 7.   الحوافز تضمي 
لسنة١٥٢رقمبالقانونوردتالتر

اكنصفالدولةبتحمل٢٠٢٠ لالعمصاحباشتر
  
ز
ؤمنمعملفرصةكلعناالجتماعيةالتأميناتف

احعليها، .كبذلالقانونعىلتعديلإدخالواقتر

وعاتأفضلمنعدد اختيار8. متناهية)المشر
ةالصغر  عىلا سنويالواعدة(والمتوسطةوالصغت 
العامالمستوىوعىلمحافظةكلمستوى
ز حافز وإعطاءلتكريمها    لهامتمت 

ز
.سنويالاحتفف

  الريادةثقافةوتعزيز نشر 9.
ز
رصي،المالمجتمعف

خالبإدالريادةأهميةحولالمنظمالعلم  والوع  
  األعمالريادةمقررات

ز
أو الدراسيةالمناهجف

.جامىع  متطلبجعلها 

ي االقتإصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك . 3
ز
صاديأساسي للتعاف

محركاتأهممنالصادراتأعباءرد منظومةتعد 
  التغيت  

ز
أهميةوتكتسبالكورونا،بعد ما مرحلةف
  خاصة

ز
افأهدلتنفيذ الوحيدةاألداةألنها مرص ف
ها إليالنظر يجبوبالتاىل  الصناعية،السياسة
وأناصةخاستهالكيا وليساستثماريا دعما باعتبارها 
ادليعحيثجدا؛مرتفعجنيهكلعىلالعائد معدل
10:1  
ز
  المتوسطف

ز
.تصديريةقيمةصورةف

ي القصور أوجه
ز
:الصادراتأعباءرد منظومةف

  
نامجيعانز   قصور منالت 

ز
عدمإىلأدىمما تصميمهف

تنوعثحيمنللصادراتالمطلوبةالديناميكيةتحقق
لبالطاتجاهاتمعوتوافقهاالمنتجاتأو األسواق
افةالمضالقيمةزيادةاستهدافعنفضال العالم،

غيابفالمصدرين،قاعدةوتوسيعالمرصيةللصادرات
  للدخولحافز أي

ز
آتالمنشلدفعأو جديدةأسواقف

نامجعنمنتجاتها لتطوير  جمود هعليترتبقد الت 
  التوزيــــع

ز
هاوهيكلالمرصيةللصادراتالجغراف

.التكنولوج   

نامج؛بتصميممرتبطةمشكالتوهناك تميثحالت 
  تصميمه

ز
اتيجيةغيابظلف للتنميةيةتفصيلاستر
ياسةالسلتحقيقالوحيدةاألداةيعد كما الصناعية،
صحيحغت  أمر وهو الصادراتوزيادةالصناعية
واضحةرؤيةوجود دونتعديلهيتمكما علميا،
تمماالتعديالتهذهآخر وكانالتعديل،منللهدف

نامجوهو 2019عام منالعديد منيعانز الذيالت 
  المشكالت
ز
تتعلقىأخر مشكالتبخالفتطبيقه،ف

  والمالية،المؤسسيةبالنواج  
بشكلقرير التذكرها التر

.تفصيىل  

حات فادةاالستيعظمبما المنظومةلتطوير مقتر
:منها

لمدة)الصادراتأعباءلرد مبسطبرنامجتطبيق1.
ز  :(عامي 

  يضمنبما %85سدادمبادرةمراجعة•
ز
تالف

ذكرهما يذ وتنفالتقرير،ذكرها التر القصور أوجه
استحقاقاتتوفت  منالوزراءمجلسرئيس

.شهرياالمصدرين

قطفيقوماألعباءلرد مبسطبرنامجتصميم•
بنسبنفساألساسيةالمساندةتقديمعىل

فقا و )المصدرينلدىالمستقرةالمحىل  المكون
  جاءلما 

ز
برنامجإىلباإلضافة(2016برنامجف

.الجويالشحن

الموازنةمنقطاعلكلمحددةحصةتحديد •
نامجالمقررة ديد تحويتمالصادرات،أعباءرد لت 
منفيد مستقطاعكلنصيبعىلبناءالحصةتلك

نامج نسبةإضافةمعالصادراتإجماىل  منالت 
ز 10%   التوسععىلالمصدرينلتحفت 

ز
.ادراتهمصف
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•  
ز
أنيجبقطاعية،مستهدفاتوضعحالةف

.يقهاتحقيمكنحتر جيدا ومدروسةواقعيةتكون

تنميةصندوقداخلالعملإجراءاتميكنة•
وزيادةالمستحقاترد رسعةلضمانالصادرات

.الرصفعمليةكفاءة

نامجتقييم• بما لتطويرهأشهر 6كلالمبسطالت 
.تنفيذيةمعوقاتأيةعىلالتغلبيضمن

نامجهذا تطبيقيتم ز عأو عاممحددة،لمدةالت  امي 
  االستثنائيةللظروفنظرا 

عىلألزمةافرضتها التر
،العالم  االقتصادين تمرار الس ضمانةوذلكوالمحىل 
يتمأنعىل.العمالةعىلوالحفاظواإلنتاجالتصدير 
نامجاإلعداد المرحلةتلكخالل الجديدللت 

  قسيطبوالذيالصادراتأعباءلرد التفصيىل  
ز
ف

.التاليةالمرحلة

الصادراتأعباءلرد تفصيىل  جديد برنامج2.

اتيجيةوضعمنانطالقا تنميةللتفصيليةاستر
  تتمثلرئيسيةأهدافلتحقيقالصناعية،

ز
أنف

 وقتهناكيكون
ز
القيمةحسابطريقةلتحديد كاف

  المضافة
نامجعليها يقومالتر   الت 

ز
منبدال اساألسف

  التعقيد شديدةاآللية
  وضعها تمالتر

ز
رنامجبف

اتووجود ،2019 كميةومستهدفاتأداءمؤرسر
نامتقييمخاللها منيمكنمحددةونوعية ج،الت 
نامجوتحرير    الصناعيةالتنميةأهدافمنالت 

التر
تر أكبشكلأخرىبرامجخاللمنتحقيقها يمكن
نامجالستدامةآليةإىلوالوصولفعالية، ماليا الت 
ز معمنهللتخارجوآلية لمرتبطةااألعمالبيئةتحسي 

.بالتصدير

ط نامجهذا تطبيقعند وُيشتر :دالجديالت 

كونمكلتنفيذ إجراءاتوسهولةالتامالوضوح•
ةعمليبها المنوطالجهاتودور مكوناتهمن

.التنفيذ

امجونوعيةكميةمستهدفاتوجود  بطها ور للت 
نامج،تمويلبحجم لمصدر تحديد معالت 
ةالسيطرةعنبعيدا التمويل ير لوز المبارسر
ومن.المستحقاتضفعمليةعىلالمالية

حات و هالدراسةمنلمزيد هنا المطروحةالمقتر
  الصادراتتنميةلبنكحقيفر دوروجود 

ز
ف

نامجالت  ووضعالتصديرية،العملياتتمويل
  الصناعةوزارةبرامجموازنةضمن

لتحصالتر
شكلبالماليةوزارةمنالتمويلعىلبمقتضاها 

  يحدثكما سنوي
ز
.األخرىالدولف

 التوزيــــعتنويــــعاستهداف
ز
ادراتللصالجغراف

عند و .األفريقيةالقارةإىلخاصةللقطاعوفقا 
قارةالإىلالنفاذ زيادةيستهدفبرنامجوضع

نامجالت  هذا يكونأنمراعاةمنبد ال األفريقية
يهإلالمقدمةالمساندةربطوعدمبذاتهقائما 
امج .الصادراتأعباءرد برنامجداخلأخرىبت 

لخالمنالمصدرينقاعدةتوسيععىلالعمل•
ةمساندوإعطائهمالمصدرين،صغار تشجيع
همشاملةإضافية ز   تمت 

ز
مدعبرنامجإطار ف

.المعارض

يحكمالذيالمؤسس  لإلطار جذريتطوير •
نامج أعباءرد لمنظومةالرقم  التحولشامال الت 

.الصادرات

اتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس . 4 : مةسليوضع استر
أفريقيامن تجربة جنوب االستفادة 

اتيجياتمنالعديد بوضعمرص قامت نميةالتاستر
ينالقرنستينياتمنذ الصناعية هدفتاستالعشر
منعظم  الالغالبيةأنإال باألساس،التصنيعتحقيق
اتيجياتتلك أسسعىلتوضعلمالمتعاقبةاالستر

ثإحداعىلمرص قدرةعدمعنهنتجما وهو .سليمة
  حقيقيةطفرة

ز
  بالدخولالصناعيةالتنميةف

ز
ف

حاجةهناكجعلمما التصنيع،مناألعىلالمراحل
اتيجوتنفيذ وضعأسلوبلمراجعةماسة يةاستر
  الصناعيةالتنمية

ز
ىلعالقدرةلتحقيقمرص؛ف

  الدخولتحدياتمواجهة
ز
رابعة،الالصناعيةالثورةف

فعةمرتالخدماتعىللالعتماد العالميةواالتجاهات
.المضافةالقيمة

اتيجيةنجاحأسس جنوببالصناعيةالتنميةاستر
:أفريقيا

الديناميكية1.

امجالبعضتنفيذ يتمحيثالشاملالتناول2. ت 
ينهابعجهةأو وزارةوليسالكىلالمستوىعىل

ز التكامل3. ةالحكوميالسياساتمعمحاورها بي 
األخرى

وماتمعلعىلالقراراتبناءيتمحيثالمعلومات4.
ومحدثةدقيقة

والتمويليةالمؤسسيةخاصةالداعمةاألطر 5.
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راءاتاإلجإلتمامالالزمالوقتوتقليصالميكنة
قدر وجود عدممعمؤسسية،إصالحاتبدون
ز سواءالتنسيقمنكاف ابعةالتالهيئاتبي 
ز أو والصناعة،التجارةلوزارة اعةالصنوزارةبي 

اإلطار جانبوعىلاألخرى،والجهاتوالوزارات
القطاعاتبمرتبطغت  عامتمويلفهو التمويىل  

علقيتفيما الشفافيةغيابمعالمستهدفة،
وطه،التمويلتوافر بمدة بعةمتاوغيابورسر

امجابعضاستمراريةوعدموضعففعاليته، لت 
.الصادراتأعباءرد برنامجمثل

وجود رغمالتنفيذية،الخططجانبعىل-
كبت  اختالفهناكأنإال سنوية،عملخطط
ز  امجبي  وجود بيتعلقفيما التنفيذيةالت 

ومدىللقياس،وقابلةمحددةمستهدفات
.التنفيذجهةمنها أييحدد وال واقعيتها 

اتيجيةباستر لالرتقاءتنفيذها المطلوباإلجراءات
ي الصناعيةالتنمية

ز
:مرصف

•  
  المبادئتبتز

اتيجيةاسوضعأساليبتحكمالتر تر
  الصناعيةالتنمية

ز
.إفريقياجنوبف

ويجيةاألدواتاستخدامعدم• لألهدافالتر
ز لدفعتكريسها ولكناإلعالمية الفاعلي 

ز  Economic)االقتصاديي  agents)عىلللتعرف
  والحوافز السياسات

  الدولةتتبناها التر
ز
تنفيذ ف

.المختلفةبرامجها 

بمعتز الخاصالقطاعمعالفعالالتواصل•
  للمشاكلاالستماع

تكاملمبشكلالحلولوتبتز
اتيجيةاستر تنفيذ عناألساس  المسؤولهو ألنه

إىلالوصولعنوكذلكالصناعيةالتنمية
.المطلوبةالتشغيلمستهدفات

تميكأداةالسليمبشكلهالتمويلمعالتعامل
اتيجيةلتنفيذ استخدامها  الصناعيةةالتنمياستر

اتيجيةلهذهكُمحدد وليس   خلُمتدأو االستر
ز
ف

دور لكاملةمراجعةيستدع  وهذا مستهدفاتها،
.حالياالماليةوزارة

كلالمشا حل)الحرائقإطفاءسياسةعنالتخىل  •
لبشكالمشاكلهذهجذور معوالتعامل(جزئيا

.لتحتيةاوالبنيةاألرضتوفت  مشكلةمثلمتكامل

ابطتحقيق• ز التر ةالمختلفالدولةأجهزةبي 
اتيجيةتنفيذ يتمحتر مؤسسيا  تنميةالاستر
.سليمبشكلالصناعية

ز التفرقة• المرصياد لالقتصالمستقبليةالرؤيةبي 
اتيجياتفيها الصناعةودور  ةالتنميواستر

  الصناعية
  ،لرؤيةاهذهلتحقيقاتباعها يتمالتر

والتر

  "smart"التنفيذخطط.6
بالتحديد تتسمالتر

جهاتوتحدد والتقييمالقياسوقابليةوالواقعية
زمنيامحددةأنها كما التنفيذ،

ي القصور أوجه
ز
اتيجيةف يةالصناعالتنميةاستر

:المرصية

ز االختالفاتبعضوجود• الخمسيةالخطةبي 
والخطةالمستدامة،للتنميةالمدىالمتوسطة
ةوالتنميالتخطيطوزارةعنالصادرةالسنوية

  االقتصادية
ضالتر يذيةتنفخطةتكونأنيفتر

  ورد لما سنوية
ز
تتضمنكما الخمسية،الخطةف

ة   العناض بعضاألخت 
  ذكرها يرد لمالتر

ز
الخطةف

.السنوية

  الوارد التفصيلمستوىاختالف
ز
منمحور كلف

ز ما المحاور  اأيوغيابالشديدةالعموميةبي  تمؤرسر
  أداء

ز
  المحاور بعضف

ز
اتوجود مقابلف يةكممؤرسر

  محددة
ز
تحديد معهيصعبماوهوأخرى،محاور ف
اتيجية،الفعليةالمحاور    طور التمتابعةأو لالستر

ز
ف

امج   يعكسما وهو التنفيذية،الت 
ز
خللجود و النهايةف

  
ز
  األسسف

اتيجيةعليها تقومالتر الصناعيةميةالتناستر
  
ز
.مرصف

اتيجيةتعانز •   الصناعيةالتنميةاستر
ز
شبهمنرص مف

بعكس،التنفيذيةاألسستلكلجميعالتامالغياب
:كاآلنر أفريقيا،جنوبحالة

رتبطيما وهو المطلوبةبالديناميكيةتتمتعال -
  العامةواألسسالمعايت  بغياب

تضمنالتر
امجللخططالمستمرةالمراجعة   يذيةالتنفوالت 

ز
ف

.والعالميةالمحليةالتطوراتضوء

.الشاملالتناولإىلتفتقر -

ز ترابطأو تكامليوجد ال - لفةالمختالمحاور بي 
اتيجية زر كجمعها التعامليتمحيثلالستر

ز تكامليوجد ال كما منعزلة، اتيجيبي  التنميةةاستر
  الصناعية

ر
اتيجياتوباف   الالتنميةاستر

تتبناها تر
  التعليميخصما خاصةالحكومة

دريبوالتالفتز
  
اتيجيةالعلم  والبحثالمهتز ميةالتنواستر

الخاصةالدولةوخططوالمعدنية،الزراعية
ها التحتيةوالبنيةبالطرق .بالجوانمنوغت 

اتيجتعتمد مدىأيإىلواضحا ليس- عىليةاالستر
المنظومةعناض عنالدقيقةالمعلومات
  والسيما المختلفةالصناعية

ز
غيابظلف

ات منالعديد عنللقياسالقابلةاألداءمؤرسر
امج .الت 

كهناالمؤسس  اإلطارجانبعىل:الداعمةاألطر -
  تتلخصلتطويرهمحدودةجهود 

ز
  معظمهاف

ز
جهودف
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ز وما االستدامة،منبقدر تتسم اتالسياسبي 
امج   التنفيذيةوالت 

شكلبمراجعتها يتموالتر
اتمعيتناسببما وتعديلها سنوي المحليةالتغت 

.والعالمية

اتيجيةتنفيذ متابعة• ليسناعيةالصالتنميةاستر
منولكنا وتنفيذهوضعها يتوىلمنِقبلمنفقط
ضنبُيعد والذيأيضا الصناع  المجتمعخالل
.الواقعأرضعىلالقطاعهذا 

معهام تأثتر الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السلي. 5

األنظمةجميعركزت19-كوفيدلجائحةنتيجة
  الصحية

ز
ةاالستجابحولجهودها العالمدولكلف

ىلعبالتبعيةذلكجاءوقد .الوباءومكافحةلألزمة
ا ومنهالمعتادةاألساسيةالصحيةالخدماتحساب
  والجنسيةاإلنجابيةالصحةخدمات

  والتر
نظيمتيأنر

  األرسة
ز
كلما خدمةالتعطلدرجةوترتفعمنها،القلبف
  وأفقر نضجا أقلالصحيةالمنظومةكانت

ز
ف

.اإلمكانيات

  يةالسكانللزيادةمحدد أهمهو األرسةتنظيمُيعد
ز
ف

قدر سنويةزيادةمرص تتجنبحيثمرص،
ُ
4حواىل  بت

مليون1.6وحواىل  له،مخططغت  حملحالةمليون
ظيمتنوسائلاستخدامبفضلآمنغت  إجهاضحالة
.2019لبياناتوفقا األرسة

ورىمن عىلاقاإلنفباعتبار السائد الفكر مراجعةالرصز
وريا كانوإناألرسةتنظيم موارد عىليضغطأنهإال ضز
  الدولة

  استخدامها يمكنالتر
ز
ذاتأخرىأغراضف

،اقتصاديةعوائد  للزيادةاالقتصاديالتأثت  ألنأكت 
  يالبشر المالرأسجودةعىلوتداعياتها السكانية

ز
ف

  األرسةتنظيميجعلمرص 
ز
ارا استثماألمر واقعف

حاليةالاألجيالعىلتؤثر إيجابيةعوائد ذا اقتصاديا 
  شأنهوالمستقبلية

ز
دعمعىلاإلنفاقشأنذلكف

نفقجنيهفكلالصادرات،
ُ
يحققةاألرس تنظيمعىلي

ستتجنبالدولةألن،جنيه151.7قدرهإجماليا وفرا 
ةخاللمواطنمليون43.3حواىلإنجاب منالفتر

متقديتكاليفستتجنبثمومن(2015-2045)
حةوالصالتعليم:وتحديدالهم،الحكوميةالخدمات

ا موهو االجتماعية،والمرافقواإلسكانالغذاءودعم
  األرسةلتنظيمالشديدةاألهميةيعكس

ز
.مرصف

تقديراتحسابية،نماذجخاللمنالدراسةرصدت
  مشكالتووجودالصحيةالخدمةتعطللتأثت  

ز
ف

رسة،األ تنظيموسائلاستخدامعىلعليها،الحصول
ات عىلبالطلتراجعنتيجةحدوثها المتوقعوالتغت 
  الوسائل

ا احتكاكا تتطلبالتر الصحيةومةبالمنظمبارسر
  يتوفر الذىواالمبالنونوالحقناللولبمثل

ز
ف

،ر بشكلالعامبالقطاعالمركزيةالمستشفيات ئيس 
الحبوبلمثالذاتيةالعنايةوسائلعىلالطلبوارتفاع

،  
ر
أنتوقعالماألخرىالتقليديةالوسائلوكذلكوالواف
  خاصةالسيداتمنواسعقطاعإليها يلجأ 

ز
مناطقالف

  
ائلالوسهذهاستخداممعدالت فيها ترتفعالتر

،الوجهريفوأبرزها بالفعل ألرساوكذلكالقبىل 
  
بالمنظومةاحتكاكألياللجوءستتجنبالتر

  سواءالصحية
ز
ز ف .الخاصأو العامالقطاعي 

أعداد عىلاألزمةأثر تقليصأنإىلالدراسةوتوصلت
  المواليد 

ز
تجابةاالس يتطلباألدنز حدهعندمرصف

ايد للطلبومرونةبشعة ز نظيمتوسائلعىلالمتر
  الحبوبوأهمها الذاتيةاألرسة

ر
.والواف

ي يةالسكانالزيادةعىلاألزمةتأثتر سيناريوهات
ز
ف

:عامخاللمرص 

  :األولالسيناريو 1.
ز
ةالمنظوماستجابةحالةف

ئلالوسامنالنساءاحتياجاتلتوفت  الصحية
  خاصة

نايةالعوسائل"عليهااإلقباليزيد التر
  سوىاألزمةتتسببلن،"الذاتية

ز
يمكنال زيادةف

  محدودةلكنها تفاديها 
ز
ز اوحتتر المواليد أعداد ف بي 

.%2.60و1.3%

  السيناريو 2.
  :الثانز

ز
عرضالاستجابةعدمحالةف

اتبمرونة اداتزيإىلذلكسيؤديالطلبلتغت 
  أكت  

ز
داتالسيفعلرد بحسبالمواليد أعداد ف
  حديثة؛حملمنعوسيلةتوفر عدمعىل

حالةففز
  الزيادةستكوناالستخدامعنالتامالتوقف

ز
ف

  الزيادةأضعافأربعةالمواليدأعداد 
مكنيال التر

  تفاديها 
اوحوالتر ز مانسبتها تتر %6.13بي 

.%1.2و

ز إىلالزيادة:الثالثالسيناريو 3.   قطفالضعفي 
ز
ف

الحملمنعلوسائلتقليديةوسيلةاستخدامحالة
اوح ز ما لتتر .%4.4و%3.2بي 

حةالحلول ز بالمنشود التوازنلتحقيقالمقتر ير
ةأثناءوالطلبالعرض :األزمةفتر

اإلجراءاتمنمتكاملةمجموعةالحلولهذهتضم
ةالفورية، إىلباإلضافةاألجلومتوسطةوقصت 
إلصالحالالزمةالهيكليةاإلجراءاتمنمجموعة
.مستدامبشكلالمنظومة



2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
19

الفوريةاإلجراءات:أوال

  التوسع•
ز
نطاقعىلالطوارئحملمنعحبوبتوزيــــعف

يةالصحالرعايةووحداتالصيدلياتخاللمنواسع
.الخاصوالقطاعاألهليةوالجمعياتاألولية

خاصالللقطاعالالزمةوالتسهيالتالحوافز تقديم•
  مساهمتهمعدالت لرفع

ز
ةأثناءالخدمةتقديمف فتر

.األزمة

اءالالزمالتمويلتوفت  • األرس ودعمالوسائل،لشر
.مناسببسعر الوسيلةعىلللحصول

  الرائدةالدوليةبالتجارباالستعانة•
ز
بعضلتحويف

  الوسائلأنواع
ىلعكالحقنخدمة،مقدمتحتاجالتر

.ذاتيةعنايةوسائلإىلالمثال،سبيل

نوعكلبللتعريفالنطاق،واسعةتوعيةبحملةالقيام•
  الوسائلأنواعمن

ز
واألثار هتوافر وأماكنوسعرهمرص،ف

.معهاالتعاملوكيفيةالمحتملةالجانبية

اتيجياتاتباع• الحملمنعللوسائالمسبقالتوزيــــعاستر
ات   لفتر

.أشهرثالثةعنتزيد لمدةالسيداتتكفز

ةاإلجراءات:ثانيا األجلقصتر

ياتالجمعلقانونالتنفيذيةالالئحةبإصدار اإلرساع
منعاملبشكاألهىل  القطاعيتمكنحتر الجديد،األهلية
  طبيىع  بشكلأنشطتهممارسة

ز
ذلكوبعد األول،المقامف

  لالعمعىللتشجيعهالالزمةالحوافز تقديميجب
ز
ف

.التحديدوجهعىلاألرسةتنظيمخدماتتقديم

األجلمتوسطةاإلجراءات:ثالثا

ورة• ةومحدثدقيقةإحصائيةتقديراتوجود ضز
  وسائلللالفعىل  واالستخداملالحتياجباستمرار 

ز
ف

ييموالتقالمتابعةنظامميكنة:خاللمنمرص،

  المعلوماتوتجميع
ز
راءإجورسعةالصحة،وزارةف

  الصح  المسح
امالسكانز ز   دوريا بتنفيذهوااللتر

ز
ف

ان   حسنموذجبناءإىلباإلضافةالمحددة،مواعيده
الحتياجباللتنبؤ المتاحةالبياناتلتوظيفدقيق

.الوسائلمننوعكلمنالمستقبىل  

أزماتأيمعوالشيــــعالفعالللتعاملآليةوضع•
  شبيهة
ز
.المستقبلف

الهيكليةاإلصالحات:رابعا

ورة• خاللمنمحوكمبشكلالسكانملفإدارةضز
الصحةوزارةعنللسكانالقوم  المجلستبعيةفصل
ياساتوالسالخططوضعتتوىلمستقلةجهةوجعله
ز الجهود وتنسيق القضيةبالمعنيةالجهاتجميعبي 
األرسة،مبتنظيالمعنيةالجهاتبينها ومنالسكانية
.قييمهاوتالخططهذهتنفيذ متابعةإىلباإلضافة

اءلجنةتشكيل• وسائلعىلللحصولموحدةرسر
مقدم  ةكافممثىل  تضمأفضلبسعر األرسةتنظيم
.الخدمة

دريبالتخاللمنالكوادر نقصمشكلةعىلالتغلب•
.ةاألرس تنظيمخدماتلتقديمالممرضاتوتأهيل

  الخاصالقطاعدمج•
ز
  النظامف

ارةللوز المعلومانر
.بهالخدمةتقديموجودةمخزونهحجملمعرفة

اءلمنظومةمرص انضمام• التابعةالموحد الشر
.للسكانالمتحدةاألمملصندوق

ائبأيمناألرسةتنظيموسائلإعفاء• .ضز

ز •   والجنسيةاإلنجابيةالصحةمناهجتضمي 
ز
المناهجف

امعية،الجحتر االبتدائيةالمرحلةمنبدايةالدراسية
.إلزاميةتكونأنعىل

ي االقتصادي. 6
ز
المرأة كمحرك أساسي للتعاف

إلعادةالمهمةالمحركاتكأحد المرأةإىلُينظر
مكنالممنوأنهخاصةالمرصى،لالقتصاد االنتعاش
  اإلجماىلالمحىلالناتجارتفاع

ز
%34ةبنسبمرص ف

معالرجالأعداد تساوتحالالمقبلالعقدخالل
  النساءأعداد 

ز
ز التمكيعتت  كما العمل،سوقف ي 

العدالةودعمالفقر لمكافحةوسيلةللمرأةاالقتصادي
لألجيالأفضللمسار فرصةوإعطاءاالجتماعية
  رئيسيا فاعال المرأةيجعلمما القادمة،

ز
يقتحقف

  
ز
.االقتصاديالتعاف

ي اإلناثعمللمستقبلمحتملةسيناريوهات
ز
ف

:مرص

ابقةالسالمستوياتإىلالعودة:األولالسيناريو1.
التدخالتاتخاذ حالاألزمةقبلاإلناثلعمل

حةالعاجلة .المقتر

  السيناريو 2.
بحلتصاإلناثأوضاعتدهور :الثانز

  مشاركتهن
ز
منأقلبمعدالت العملسوقف

منطرأما بسبباألزمةحدوثقبلالمحققة
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ات يــــحتش منها العملسوقعىلسلبيةتغيت 
ز منعدد وعودةالعمالة .بالخليجالعاملي 

  إيجابيةطفرةحدوث:الثالثالسيناريو 3.
ز
أوضاعف

  واالجتماعيةاالقتصاديةالمرأة
ز
ز ف األجلي 

  بقوةدخولها نتيجةوالطويلالمتوسط
ز
سوقف

زمالالالهيكىل  التطوير إجراءحالوذلكالعمل،
عتالذى   الدولةرسر

ز
وإنعل،بالفعناضهبعضف

  كان
ز
كت  األ األثر ذاتالجهود منمزيد إىلحاجةف
  المرأةمكانةعىلواألرسع

ز
.العملسوقف

حةاإلجراءاتأهم ي الحكومةلمساعدةالمقتر
ز
ف

ي تطور إحداث ي إيجاب 
ز
ي المرأةدور ف

ز
ةاألنشطف

لألزمةةالسلبياآلثار وعالجعام،بشكلاالقتصادية
:خاصبشكلالحالية

حات1. كلىلعاإليجابيةآثارها تنعكسأفقيةمقتر
:واإلناثالذكور من

ز • العملصفر منالمزيد وتوفت  االستثماراتتحفت 
ز تحسخاللمنوالمستدامةوالالئقةالمتنوعة ي 

تنبثقةمفصلاستثماريةخرائطووجود العملبيئة
تاحةالمالعملفرصومنها استثماريةفرصعنها 

ليمالساالستكمالإىلباإلضافةومتطلباتها،
هد،والجالوقتلتوفت  الرقم  التحوللمنظومة
ز جوةالفعىلللقضاءالتعليممنظومةوتصحيح بي 
  )العملسوقواحتياجاتالتعليممخرجات

ز
ف

ز  .(والطويلالمتوسطاألجلي 

ز الفرصتكافؤ تحقيق• عالمجتمفئاتبي 
  تبخاللمنالمختلفة،الجغرافيةواألقاليم

تز
  واإلجراءاتالسياسات

عيلوتفذلك،تحققالتر
تعزيز لالالمركزيةوتطبيقالمحليةاإلدارةقانون
السياسيةالمشاركةعىلالمجتمعقدرة

  والمساهمة
ز
اإلناث،خاصةالعمل،سوقف

لإلناثتسمحسياساتوتنفيذ وتصميم
،القطاعإىلباالنتقال إىليؤديمما الرسم 
.اقتصادياتمكينهن

اتللفئالمختلفةاالحتياجاتعىلالتعرف•
راءاتوإجسياساتوضعمنللتمكنالمستهدفة
.االحتياجاتلكافةتستجيب

حات2. ز لتحقيقرأسيةمقتر الالئقدياالقتصاالتمكي 
:لتغيت  لأساسيةمحركاتلخمسةوفقا المرصيةللمرأة

تعاملالمنوتمكينهنلإلناثالمعلوماتتوفت  •
معبياناتقاعدةإنشاءيتطلبما وهو :معها

ةكافتضمبمحتوياتها المستمر التعريف
اطاالتأسيسإجراءاتعنالمعلومات تواالشتر
عىلاإلناثلمساعدةاالستثمار وفرصالقانونية

وعاتهنإقامة عانةاالستيمكنوهنا الخاصة،مشر
عدهأالذى"األعماللريادةالمرصيةالمرأةدليل"بـ

الخدماتتوفت  إىلباإلضافة،2018عامالمركز 
  المساعدة

لها عملتسهيلاإلناثتحتاجها التر
قال،االنتووسائلالعملمنالقريبةكالحضانات

لدعمالداعمةوالجهاتالمبادراتبجانب
وعات ةالمشر ت  وتوفالصغر،ومتناهيةالصغت 

  جغر نطاقعىلالقانونيةاالستشاراتخدمات
ز
اف

ن ز ىلعالمرأةلمساعدةمناسبماديوبمقابلمتر
  خاصةالقانونيةحقوقها عىلالتعرف

ز
المجف

.الحرالعمل

بها طيرتبوما لإلناثالتواصلتكنولوجيا إتاحة•
األجهزةتوفت  خاللمنوذلك:متطلباتمن

ونية ماديبمقابلالالزمةوالخدماتاإللكتر
يفيةكلمعرفةتدريبيةدوراتوتنظيممناسب،

عريفوتالرقمية،األميةمحو وتعزيز استخدامها،
  خصوصا األعمالصاحبات

ز
اتبالخدمالريفف

ونية دريبوالتالماليةكالخدماتالمتاحةاإللكتر
ها .وغت 

تمثلةوالمللمرأة،الداعمةالمحيطةالبيئةتهيئة•
  
ز
حوافز والالمساعدةوالخدماتالتحتيةالبنيةف

ةإتاحخاللمن:والتدريبالمبتكرةواألفكار 
متعليمنالهامةوالخدماتالمواصالتوسائل
  وصحة

ز
ةالدولودعمالجمهورية،انحاءكافةف
المرأةلعملالمساندةاالجتماعيةللخدمات

ة،مرتفعوجودةمقبولةبتكلفةكالحضانات
توفت  لالخاصللقطاعاإليجابيةالحوافز وتقديم
ز والتنسيقللعمل،مرنةظروف الجهاتبي 
ملبعالعالقةذاتواألخرىبالطفلالمتعلقة

باإلجازاتالمتعلقةالقراراتإصدار قبلاألم
ماليةإعاناتوتقديمالعمل،ومواعيد 

  للمؤسسات
منمالةالعمنكبت  تمثيلبها التر

  إناثتملكها أو اإلناث
إجازةالعامالتتمنحوالتر

ز ،19كوفيدأزمةأثناءاألجر مدفوعة وتحفت 
خاللمناإلناثتشغيلعىلالخاصالقطاع
  
جنبفتكوظي"مبادرةكتعميممبتكرةأفكار تبتز

  الجغالتوزيــــعشمولإىلباإلضافة،"بيتك
ز
راف

امج ز والتر لإلناث،المناسبةالتدريبيةللت  عىلكت 
.العمللسوقلإلناثأفضلتأهيل

  تصبهيكليةإصالحاتإجراء•
ز
أةالمر صالحف

،بشكل ومتابعةرصد خاللمنوذلكمبارسر
لدعمالموجهةواإلجراءاتالسياساتجميع
أزمةبعد أو قبلمنها االستفادةودرجةاإلناث
  الفرصتكافؤ وحداتوتفعيلكورونا،

ز
ف

امجوتقييمالوزارات، حالياةالمقدموالمبادراتالت 

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=13&T=1&ID=787&%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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توالثقافاالتجاربعىلاإلناثانفتاحعىلالعمل•
اتمنتشهدهما معالتكيفعىلوالقدرةالمختلفة :تغت 
لتصحيحتوعيةحمالتنشر خاللمنوذلك

الدوليةللممارساتالجيدةوالدراسةالثقافية،الموروثات
  الناجحة

ز
ز مجالف الحواجز ومعالجةالمرأة،تمكي 
  والثقافيةاالجتماعية

  المرأةإمكاناتتقيد التر
ز
ريادةف

  الناجحةبالنماذجواالحتفاءاألعمال،
ز
.رالحالعملف

ز  ساتالمؤسمنالقصوىواالستفادةالمرأة،لتمكي 
  للمرأةاتصالنقاطوإنشاءبالمرأة،الصلةذات

ز
ف

المماثلة،والمنظماتاألعمالرجالجمعيات
ز تعديلأو وتفعيل ذاتيذيةالتنفاللوائح/القواني 
المرأةمعوالتعاملالنوعيةالرؤيةلتتضمنالصلة
دورها منظور منوليسعملصاحبةأو كعاملة
.فقطاإلنجان  

ي لالقتصاد المرصي. 7 الموقف الخارج 

19فيدكو جائحةأزمةتأثت  دراسةإىلالتقرير يهدف
يةالتمويلوالفجوةالمرصيالخارج   القطاععىل

  الخارجية؛
  مرص استمرار ظلففز

ز
ىلعاالعتماد ف

منكانالفجوةهذهلتمويلالوافدةالحافظةتدفقات
طالضغو منمزيدا الجائحةصدمةتفرضأنالمحتم
انعىل ز اإليراداتتراجعأدىحيثالمدفوعات؛مت 

خارجةالالحافظةوتدفقاتاألزمة،بسببالسياحية
ضغوطفرضإىلمجتمعانالصاعدةاألسواقمن

.لمرصالخارجيةالحساباتعىلشديدة

الجاريللحسابالمستقبليةالسيناريوهات
/2020المالي العامخاللالمدفوعاتوحساب

2021:

اض:األولالسيناريو1.   بافتر
ز
ءتعاف القتصادلبط 

العالم  

ي العجز يصل•
ز
من%4.5إلالجاريالحسابف

جوةفإىليشت  ما وهو ،اإلجمالي المحىلي الناتج
  مدفوعا ضخمةمالية

ز
اجعاألساسف اداتإير بتر

قناةإيراداتبهبوطأقلوبدرجةالسياحة،
لخارجيةاالتمويليةالفجوةتمويلويتم.السويس
  ذلكعنالناتجة

ز
اضمنها جزءف ،الباالقتر خارج  

اضعىل   التقلباتاستمرار افتر
ز
فقاتالتدف

/فاتلتوقوتعرضها الوافدةالعالميةالرأسمالية
.للسيناريووفقا محتملةمفاجئةانقالبات

انيشهد• ز ا عجزا المدفوعاتمتر قدر كبتر
ُ
نحوبي

نهعسينتجمما ،اإلجمالي المحىلي الناتجمن3.5%
  تراجع
ز
  ف

ز
  ا وربمالدوليةاالحتياطياتصاف

ز
  ف

ز
صاف

.لقدرابنفسالتجاريةالبنوكلدىالماليةاألصول

اض:"المتفائل"الثانز السيناريو2. دوثحبافتر
  المتقدمةباالقتصاداتمطرد تعاِف 

ز
صفالنف

2021منالثانز 

ي العجز تراجع•
ز
حولليدور الجاريالحسابف

يعملو .تقريبااإلجمالي المحىلي الناتجمن3.5%
ارتفاععلبفالوافدةالرأسماليةالتدفقاتاستقرار 

ليةالتمويالفجوةسد عىلالفائدةأسعار فرق
.جزئياالخارجية

ي عجز •
ز
انف ز اوحالمدفوعاتمتر ز يتر إل%1.5بير

  لهتمويويتم،اإلجمالي المحىلي الناتجمن2%
ز
ف

  باستخداماألساس
ز
ىلدالماليةاألصولصاف

  يظلبينما التجاريةالبنوك
ز
ياطياتاالحتصاف

خارج   الالدينإجماىل  استقرار معثابتا،الدولية
التدفقاتوضعبحسبقليال ارتفاعهأو 

.الوافدةالرأسمالية

:اإلصالحيةالسياساتتدابتر 

همةمبدايةنقطةالعامةالماليةأوضاعضبطيشكل•
  
ز
أوجهتفاقمدوامةمنللخروجالقصت  األجلف

  الضعف
ز
.المرصيلالقتصاد الخارج   الوضعف

  الكىل  العجز تراجعشأنومن•
ز
ةالعامالموازنةف

الضغطوتخفيفالجاريالحسابعجز خفض
انعىلالواقع ز فائدةالسعر وتحرير المدفوعات،مت 
هدفها لتحقيقالنقديةللسياسةكأداةاألجلقصت  

  المتمثل
ز
كما .مالتضخمعدالت واستقرار خفضف

  يجب
لتحقيقالمحليةالمدخراتلزيادةتدابت  تبتز

  التحسنمنمزيد 
ز
انف ز .الجاريالحسابمت 

ا، اصالخللقطاعمواِت أعمالمناخخلقفإنوأخت 
ةالمحلياالستثماراتلجذبالمهمةاألمور منهو 

ةواألجنبية .المبارسر

ي اتخاذها يجبإجراءات
ز
:القصتر األجلف

فاقاإلنترشيد خاللمنالحكوماإلنفاقترشيد •
وعاتعىلالرأسماىل   تلفة،المخاالستثماريةالمشر
اكاتوإحالله ز فعالةبشر ز بي  العامالقطاعي 
،الطبدورهالخاصالقطاعفيها يلعبوالخاص يىع 

.محدوداالنكماسر أثرهإجراءوهو 

،عدةخاللمنالديونتسوية• أنومنها تدابت 
اءبإعفالدوليةالدعاويأمامالبابفتحتالجائحة

هيكلتها،وإعادةالديونمنالناميةاالقتصادات
.الديونمبادلةآليةبجانب
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مةالمستخدوغت  للدولةالمملوكةاألصولبيع•
وجيهتيتمأنعىلالمجدية،االختياراتأحد يعتت  

إجراءاتوه  الديون،لتسويةبالكاملالبيعحصيلة
ضخفثمومنالفائدةمدفوعاتخفضشأنها من

.الكىل  العجز 

ي اتخاذها يجبإجراءات
ز
:المتوسطاألجلف

.الفائدةأسعار خفض•

.الفائدةمرصوفاتخفض•

يبيةاإليراداتزيادة• .الرصز

ي اتخاذها يجبإجراءات
ز
:الطويلاألجلف

مناختوفت  خاللمنالخاصةالمدخراتتعزيز•
رتفعمنمو بتحقيقيسمحمستقر كىل  اقتصادي
  ومستدام

ز
ار إطيتطلبما وهو للفرد،الدخلف

.عادلنمو تحقيقتدعمعامةسياسة
مدخراتمنلالستفادةالماىل  الشمولتعزيز•

.نتاج   اإل لالستخداموتوجيهها الرسم  غت  القطاع
  مناختوفت  •

إجراءت  عالخاصةلالستثماراتتمكيتز
بطضمعبالتوازيالمؤسسيةاإلصالحاتمنمزيد 

وذلكالفائدة،أسعار وتطبيعالعامةالماليةأوضاع
.الخاصللقطاعمواتأعمالمناخلخلق

ي بحر بال قاع. 8
ز
الديون الجوانب الُمساء فهمها حول: البحث عن األرض ف

الخارجية لمرص

  للحكوماتاألساسيةاألهدافأحد 
ز
مخططف

  االستمرار هو االقتصاد 
ز
رتفعمنمو معدلتحقيقف

رصفبالمستدامة،التنميةأهدافيحققالذيبالقدر 
  االقتصادية؛الضغوطعنالنظر 

ز
فايةكعدمحالةوف

يطةرسر الستكماله،االستدانةتتملذلك،النمو معدل
ةبالصور وخدمتها بكفاءةالديونهذهاستغالل
قلتحقيالالزمةاإليراداتتوليد أجلمنالمالئمة
  االستمرار ال التنمية

ز
بأنهالدينوُيعَرف.الديوندورةف

ال والتنمية،النمو هدفتحقيقتدعمماليةأداة
.ونالديمنمزيد لتمويلالديونباستخدامإعاقته
  وهنا 

يعملا بمللدينالرشيدةاإلدارةخطةأهميةتأنر
هذهكانتسواءالخارجية،المخاطرتقليلعىل

.الرصفبسعر أو بالفائدةتتعلقالمخاطر 

لخارج   االدينلوضعتفصيىل  تحليلإجراءخاللومن
ةخالللمرص  المقارنةتضمن2019–2015الفتر
ز  ز :المختارةالدولمنوعدد مرص وضعبي  ،الصي 

ازيل، منيا،وتركالمغرب،الهند،أفريقيا،جنوبالت 
اتوبعضالديونآلياتحيث األداءمؤرسر

:يىل  ما إىلالدراسةتوصلتاالقتصادي،

  ال الديونمستوىانخفاض•
ورةيعتز حقيقتبالرصز

ز جيد،أداء الدولأعىلمنالمثالسبيلعىلفالصي 
  
ز
منبهر ماالقتصاديأدائها ولكنالديونمستوىف

ر،الفقمعدالت وانخفاضوالتصدير النمو حيث
  مما 

كلبالشالديوناستغاللعىلقدرتها يعتز
  المساهمةحيثمنالسليم

ز
عمالنمو تحقيقف

.الدينخدمةعىلاالقتصاد قدرةعىلالحفاظ

إدارةمنكجزءتتمأنيجبالديونملفإدارة•
لمدىدوريتقييممععنها،بمعزلوليساالقتصاد 
  المالئمةبالصورةالديونهذهاستغالل

تساهمالتر
  
ز
وعدم،المستدامةالتنميةمستهدفاتتحقيقف

  ذلكأخذ 
ز
يونالدموقفتحليليجعلاالعتبار ف

يد وتحدالديونتقييمعىلويؤثر مكتملغت  
بعضلظهور المجاليفسحالذياألمر مسارها،
  فهمها الُمساءالمفاهيم

ز
  الديونإدارةف

قد والتر
  محتملةمخاطر تشكل

ز
الديناستدامةمسار ف

.الخارج   

ي بها القياميمكنتحسينات•
ز
مسار لوضعمرص ف

:الخارجيةللديونصح

.1  
.للديوننطاقا أوسعتعريفتبتز

يقلتحقوكأداةاالقتصاد منكجزءالديونإدارة2.
يللتمو استخدامها منبدال االقتصاديالنمو 
.القائمةالديون

ز المستمرةالمقارنة3. عةمرتفوالدولمرص بي 
واألداءالديونأداءحيثمناألداء

كيفيةمنتعكسهلما نظرا —االقتصادي
أنا أسلفنكما يحدثما وغالبا الديوناستخدام
  قد الديونمنخفضةالدولة

منكذلكتعانز
.واإلنتاجيةالنمو انخفاض

ز التوازنتحقيق4. منةمختلفوهياكلأنواعبي 
الحاليةوالمزايا التكاليفحيثمنالديون

.والمستقبلية
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ي مرص يحقق االنطالق الت. 9
ز
نموي نموذج جديد للتعاونيات الزراعية ف

المطلوب

  رئيسيا فاعال التعاونياتتعد 
ز
منالعديد اقتصاداتف

  تنتشر حيثالعالم،دول
ز
عالميا،دولة98نحوف

نصفأيعضو مليار 3منيقربما إليها وينتم  
3بنحوالتعاونياتعدد وُيقدرتقريبا،العالمسكان
تإيراداوتحققعضو،مليار ونحو تعاونيةمليون
قدر

ُ
ةمنظملتقديراتووفقا .دوالرتريليون3بـت

  الوظائفعدد فإنالدولية،العمل
تولدها التر

  أو التعاونيات
نحوإىللتصاستمراريتها تضمنالتر

إجماىل  من%10عنيقلال لما وظيفةمليون280
ز    المشتغلي 
ز
.العالمف

ي الزراعيةالتعاونيات
ز
اتالممارسوأفضلمرص ف

ز "العالمية كتر
:"هولنداتجربةعىلبالتر

ةفجوةهناك ز كبت  لوأفضالمرصيالنموذجبي 
  عيةالزراالتعاونياتتعد حيثالدولية،الممارسات

ز
ف

معقد تنظيم  هيكلذاتحكوميةكياناتمرص 
ونياتللتعاالعالميةالمباديءيخالفقانونيحكمها 

لذيااألمر وهو للحكومة،تنفيذيةأذرعا يجعلها مما 
اتيح   التوجهيفقدها  لعاتتطيعكسالذياالستر
  المطلوبةوالكفاءةوالديناميكيةأعضائها 

ز
األداءف

ساإلحسااألعضاءويفقد تطويرها فرصمنويحد 
  الحقيقةالمشاركةويجنبهمبالملكية،

ز
دارةاإل ف

ز كذلك.والتطوير   اتالتعاونيتوصيفمنتبي 
ز
مرص ف

أنها إال ها،نشأتدوافعومنطقيةانتشارها منبالرغمأنه
  تعمللم

ز
التاىل  وبلها السليمبالمفهوموقتأيف

  هامشيةأنها إال موجودةحكوميةكياناتأصبحت
ز
ف

ز الزراع  القطاعخدمة معيشةمستوىوتحسي 
ز  .المزارعي 

ي للتعاونياتجديد لنموذجرؤية
ز
:مرصف

  للتعاونياتجديد لنموذجحاجةهناك
ز
حققيمرص ف

أفضلمنويستفيد المطلوبالتنمويالبناء
ية؛المرص الحالةخصوصيةويراع  الدوليةالممارسات

وبعد ا تدريجيالجديد النموذجإىلاالنتقاليتمحيث
  نجاحهمقوماتتوافر منالتأكد 

  تتمثلوالتر
ز
:ف

يكرسر باعتبارها للتعاونياتالدولةلنظرةمراجعة•
  يساعدها رئيس  تنموي

ز
لوطنيةااألهدافتحقيقف

،المستوىعىل وذجالنمهذا نجاحويتطلبالمحىل 
  مما ومرونة؛بحريةللعمللهالمجالإفساح

حد يعتز
  
.الحكوم  التدخلمنأدنز

بدور يقومالجديد للنموذجالدولةمنداعمدور •
:يتضمنباألساستنظيم  

وندالكياناتلهذهفقطالعريضةالخطوطوضع•
  الدخول
ز
.إدارتهاتفاصيلف

ز الداخليةالعالقاتتوازنضمانات• غار وصكبار بي 
.األعضاء

ز كبار لتشجيعحوافز • ماالنضماعىلالمنتجي 
ز صغار ومساعدةللتعاونيات .المنتجي 

ز العالقةتنظيم•   التعاونياتبي 
ر
ز الفاعوباف اآلخرينلي 

  
ز
ساتممار أيويمنعالتنافسيةيحققمما السوقف

.احتكارية

  تسهيالتتقديم•
ز
  ودعمإنشائها ف

النماذجونشر فتز
.الناجحة

يعيةاألطر استكمال•   التشر
هذهنجاحتضمنالتر

خاللمنالالمركزيةتطبيقوتحديدا الكيانات
.المحليةاإلدارةقانونتعديالتمناالنتهاء

  جذريتغت  •
ز
يحققما بللتعاونياتالمنظمالقانونف

كونتبحيثوالفاعليةوالكفاءةاالستقالليةلها 
ز العالقةتنظيممهمته   التعاونياتبي 

ر
ز وباف الفاعلي 

اممعداخليا لتوضعالتنظيميةقواعدها تركمع ز االلتر
  العامةبالمبادئفقط

  التوازنتضمنالتر
ز
حقوقف

.األعضاءوصغار كبار منالجميع

  الوع  نشر •
رشاد واإلاإلعالموسائلخاللمنالتعاونز

ز لتثقيفالزراع   الجديد بالنموذجالمزارعي 
  والفرصللتعاونيات

خاللهنمتحقيقها يمكنالتر
  العملممارسةوآليات

.نجاحهومقوماتالتعاونز
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ي مرص لتتواكب مع االتجاهات. 10
ز
كيف نتحول بمنظومة العمل ف

العالمية؟

اآلالتباستبدالها يتمقد التر الوظائفعدد ُيقدر
قدبينما وظيفة،مليون85بنحو،2025عامبحلول
قسيمالتمعتكيفا أكتر جديدةوظيفةمليون97يظهر
ز  ،بي  .والخوارزمياتاآلالتالبشر

ي للعملالمتكاملةالمنظومةتطوير
ز
يعدرحلةالمهذهف

:أسبابلعدةاألساسيةالتغيتر محركاتأحد 
  ويا حيدوراالعملسوقوتنشيطالتوظيفيلعب•

ز
ف

.لإلنتاجكمصدر دولةأي
ةتسارع• اتوتت  ىالعالميةالتغت  حوالت تمنالكت 

.وديمغرافيةتكنولوجية
ثوراتصاحبتالتر الجديدةالوظائفطبيعةتغت  •

مهاراتمنيتطلبهوما والصناعيةالرقميةالتكنولوجيا 
.آخرنوعمنجاهزيةومستوىتعليمية

اتمن19كوفيدجائحةفرضتهما• .تغيت 
عملالسوقمنها يعانز التر الهيكليةاالختالالت•

رفعبيتطلما وهو البطالة،معدالت وارتفاعالمرصي
سارعةالمتالتطوراتهذهلمواجهةالمرصيةالجاهزية

  مضاعفبمجهودالقيامخاللمن
ز
استيعابف

.عملالسوقتطوراتمعوالتعاملالجديدةالمفاهيم

ز "تجاربمنالمستفادةالدروس وتركيا الصير
ي "واإلمارات

ز
اتمعالتعاملف وقلسالحديثةالتغتر

:العمل
ز  بقدر ديها لالعملتطوير عىلينصبلمالدولهذهتركت 
  أساس  بشكلجهودها ركزتما 

ز
األمومةالمنظتطويرف

عليها يخدما ومالتعليم،منظومةتطوير عىلترتكز والتر 
مدنبذلككلواستكمالمحدثة،تكنولوجيةبنيةمن

  تلقاتوليدعنهنتجما وهو ذكية،تكنولوجية
لفرصن 

عالواقمعالعمللسوقتدريح   وتكيفمالئمةعمل
جةكنتيالدولهذهنجاحجاءتحديدا هنا ومنالجديد،
ة .يت  التغلمنظومةوالذكيةالشموليةللنظرةمبارسر

:السابقةالتجاربواقعمنالنجاحمقوماتأهم
المركزيةالحكومةمنبتوجيهتتمالتنفيذيةالخطة•

.يةالتعليمواإلداراتالمدنيةالمنظماتوبمساعدة
اك•   الشبابإرسر

ز
تطوير اللعمليةالمؤسسيةاإلدارةف

.التكنولوج   
  الحديثةالمهاراتبإدراجالبدء•

ز
تعليمالمؤسساتف

  وخاصةأوال،العاىل  
ز
بيةتخصصاتف ثمتعليموالالتر

.التعليممناألساسيةالمراحل
اكات• ز يتعلقفيما دولةمنأكتر معأجنبيةرسر بتوطي 

.الحديثةالمهارات

  التعليمبمستوىاالنتقال•
الدوليةوياتالمستإىلالفتز

.الخارجيةالتجارةيخدممما 
عىلوموحدةوشاملةقويةبياناتقاعدةوجود •

.الصغرمنذ التعليميةالمراحلمستوى
.لككللمنظومةدوريةبصفةتقييموحداتوجود•
  مستوىتحقيق•

ز
ز الفرصمنمتكاف اطقالمنبي 

.التعليمية

:المرصيالعملسوقواقع
  
ةاختالالتمنالمرصيالعملسوقيعانز   تمثلتكبت 

ز
ف

  فائضوجود 
ز
  والطلبالعرضف

ز
،الوقتنفسف

تهاستجابوعدملهالحاكمةالمؤسسيةاألطر وضعف
اتالنتيجةالعملسوقعىلطرأتالتر للتحديات تغت 
وقسخصائصعىلانعكسما وهو والعالمية،المحلية
  العمل

ز
ز البطالةلمعدالت ارتفاعمنمرصف بي 
ز  ،التعليمخريح   خاصةالمتعلمي    وتدالجامىع 

وضعنز
  المرأة

ز
  البطالةمعدالت وارتفاعالعمل،سوقف

ز
ف

يةالمناطق ز الحرصز ريفية،الالمناطقعنونصفبمرتي 
.بالحرصز الصناعيةاألنشطةتركز رغم

ي مرص تنجحكيف
ز
لسوقالجديد الواقعمعالتعاملف

العمل؟
مؤسس  إطار "األولالبعد وفقالنجاحمقومات•

:"متماسك
خطةلالسليمةالحوكمةيتضمنسليمتصميم-

.التطوير
  وشاملةموحدةتنفيذيةخطة-

ز
نوعةومتأهدافها ف

  
ز
  إطارها ف

.الزمتز
.ومستدامةمتسقةتمويليةخطط-
.المعلملتطوير متكاملةمنظومة-

  البعد وفقالنجاحمقومات•
  "الثانز

:"المعلومانر
ز - .الحديثةللمهاراتمستدامتوطي 
.التعليم  للمحتوىومحدثشاملتطوير-
هوريةالجممستوىعىلالتعليم  النظامتعميم-

.الفرصتكافؤ لضمانتدريح   بشكل
ظومةبمنالخاص"الثالثالبعد وفقالنجاحمقومات•

:"والتقييمالمتابعة
مستوىعىلوشاملةموحدةبياناتقاعدةوجود•

.ملالعسوقببياناتوربطها التعليميةالمراحل
ستوىمعىلوالتقييمللمتابعةشاملةمنظومةوجود•

.الجمهورية
ةالحوكمخاللها تتحققموضوعيةتقييمآلية•

.السليمة
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ي والمستقبل. 11
ز الماضز ريادة األعمال بير

يدكوفجائحةكارثةبعد محوريا دورا األعمالرواد لعب
كات،19   الناجحةالناشئةوالشر

كبت  ت  تأثلها كانالتر
عاموخالل2020عامبنهايةالمرصيالمشهد عىل

  تلككانت،2021
ةمضافقيمةلتقديمسعتالتر

شدةللسوقمبتكرة   مستر
ز
قبليةمستبرؤيةذلكف

كاتهذهاتسمتكما نشأتها،منذ وضعتها  المرونةبالشر
  التحدياتلمواجهةالكافيةوالجاهزية

عىلكانتالتر
.البدءوشك

:التاليةالفخاختجنباألعمالرواد عىل

أنأملعىلالتمويلمنالمناسبالقدر توفت  :المالفخ
ةالماليةاالستدامةعىليحافظ   طويلة،لفتر

ز
ز ف أنحي 

هو التجاريةالمعامالتمنالمناسبللعدد الوصول
  األعمالرواد تضعخادعةعملية

ز
جذبمحاولةفخف

.مستثمرين

واد ر يمنحآخر وهما التسويقيشكل:التسويقفخ
  أبدا يثمر ال ولكنهجذابة،وعودا األعمال

ز
لمرحلةاهذهف

كاتتغفلأال ويجب.المبكرة قدار مأبدا الناشئةالشر
تالخدما/المنتجاتلتطوير الالزمانوالجهد الوقت
لك  ا وقدراتهمواردها منجزءكلتستغلوأنالفعلية،
عرف

ُ
.الخدمات/المنتجاتلهذهبتقديمها ت

كاتالتصبحأنالمهممن:التفكت  أسلوبتغيت   شر
،محفزاتمنالناشئة ها،تأسلوبتطور وأنالتغيت  فكت 
  
اتيجياتوتتبتز .مناسبةأعمالاستر

الداعمةالمؤسسات

ز    بما الداعمة،الكياناتعىليتعي 
ز
العامانالقطاعذلكف

  حقنمو تحقيقعىلاألعمالرواد تشجعأنوالخاص،
يفر

األطرافعىلالتأثت  محاولةمجرد وليسألعمالهم،
  األموالمنالمزيد لجذبالمعنية

سوىتؤديال التر
كةجهود الستنفاد  .الشر

اتيجياتبعض ي االستر
ي اتباعها يجبالنر

ستساعد والنر
كات ي الناشئةالش 

ز
:نموهارحلةف

ريقفلبناءالوقتبعضتخصيص:العملفرقبناء-
أجزاءأحد يشكلأنيجبقياداتوإنشاءمناسبعمل
.ملهعاستمراريةلضمانأعمالرائد لكلاليوميةالحياة
للتدريبةللغايبسيطةطرقباتباعبذلكالقيامويمكن

موعةالمجاختيار هو لنجاحها عنرص أهمأنإال والتوجيه؛
.جماع  الالعملبقوةواإليمانبالثقة،والجديرةالمناسبة

يدمجعملنموذجإلنشاءالسىع  :الصياغةعمليات-
  ما أفضل

ز
  لوقوعادونالرئيسيةالعملأنشطةمعايت  ف

ز
ف

وقراطية كات،عالمبت  عملبيئةوجود منبد وال الشر
  صحية
ز
كاتف لإلبداعةكافيمساحةإتاحةمعالناشئةالشر
.العمللفريقواالبتكار 

بمقدور يكونأنيجب:جديدةمجاالت اقتحام-
كات نطاقخارججديدةمجاالت دخولالناشئةالشر
ز المعتاد؛عملها  للحلولهالموجالنقد تقبلعليها ويتعي 
  
افقلتو أفكارها تعديلعىلوالموافقةتقدمها التر

  والسوقلألعمالالحقيقيةاالحتياجات
ز
مجاالت الهذهف

.الجديدة
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مقدمة:أوال

الزمنمنعقود مدار عىلالمرصياالقتصاد اعتمد 
  ةوالنقديالماليةالسياساتعىلمفرطةبصورة

ز
ف

هذهأدواتكانتحيثاالقتصادي،النمو تحقيق
التالمشكمنللخروجدائماالسبيله  السياسات
  تغيت  أيدونكافةاالقتصادية

ز
.خرىأمجاالت أيف

سميتالمرصياالقتصاد أنحقيقةتسهملموربما 
  يعتمد ريىع  اقتصاد بأنه

ز
1974معاومنذ األساسف

الخارج   الطلبيحركها قطاعاتأربعةعىل
exogenously demand driven))  السياحة،:ه

ز وتحويالت النفط،و السويس،وقناةبالخارج،العاملي 
  
ز
المحىل  جالناتنمو استمرار فمع.التوجههذا تغيت  ف

ىلإاألجنت   النقد إيراداتوتدفقسنويااإلجماىل  
اتإلجراءعاجلةحاجةهناكتكنلمالداخل، تغيت 
  متعمقةومؤسسيةهيكلية

ز
ال .صاداالقتعملآليةف

،غت  القطاعتضخممعسيما  از ارتكوعدمالرسم 
ويليةالتحالصناعاتقطاع  عىلالمرصياالقتصاد 
  بما –والزراعة

ز
مرغ–لهماالداعمةالخدماتذلكف

حو ندفعذلككلللعمالة،األكت  المشغلكونهما 
ز أياالتجاه،نفس كت 

جانبالعىلأكت  بصورةالتر
اأقلوبدرجةلالقتصاد الماىل   بالجانعىلكثت 

  
.لهالحقيفر

األداةالرصفسعر سياسةكانتالتحديد،وجهوعىل
كانتما فدائمااإلطالق،عىلاستخدامااألكتر 

خاللمنتبنيها يتمالمفاجئةالنقديةالسياسات
جةنتياضطراري؛وبشكلالرصفسعر تخفيض
ز الفجوةالتساع عر والسالرسم  الرصفسعر بي 
  السائد 
ز
للشحدوثإىليؤديمما الموازي،السوقف

  
ز
نفساد فُيعالمشكلةوتتكرر .االقتصادياألداءف

  حيثالحلسيناريو 
ثمؤقت،مبشكلالمشكلةتختفز

ةوخالل ةزمنيةفتر   –قصت 
ز
نواتسعشر غضونف

  االقتصاد يأخذ –تقريبا
ز
مرةار واالنحدالتباطؤ ف

مةالقدياألعراضوتعاود منه،مفر ال بشكلأخرى
عنفالرص سعر ارتفاعوبالتحديد،ثانية؛الظهور 
عىلالمفرطاالعتماد نتيجةالديونوتراكمقيمته

اض   االقتر
ز
هذهبتصاحوبالطبع.االقتصادإدارةف

  المزمنةالمشكالتاألعراض
  التر

قتصاد االمنها يعانز
محدوديةالبطالة،معدالت ارتفاعمنالمرصي

عىلرطالمفاالعتماد واألجنبية،المحليةاالستثمارات

  الواردات
ز
ء،كلف  

ضعفالتجاري،العجز ارتفاعسر
ياالستثمار مستويات   البشر

ز
  والصحة،التعليمف

تدنز
.لفقرامعدالت وارتفاعاالجتماعيةالعدالةمستويات

التالمشكمنمفرغةحلقةبصدد أننا يؤكد ذلككل
  
قةحقيبسببمتكرر بشكلالظهور تعاود التر

  المشكالتهذهجذور نعالجال أننا وه  واضحة
ز
كلف

قط،فأعراضها نعالجوإنما األوضاع،فيها تسوءمرة
  .مؤقتاالعالجتأثت  يصبحثمومن

ز
طار،اإل هذا ف

  ىل  تفصيتحليلتقديمإىلالدراسةهذهتسىع
مبتز

evidence)حقائقعىل based)واضحةودالالت
  المشكالتكافةجذور أنإىلتشت  

  التر
منها تعانز

تظلسحلها يتملموإذا مؤسسية،طبيعةذاتمرص 
  تدور الدولة

ز
موعداألداءضعفمنمفرغةحلقةف

صنيفاتتعىلحصلتلو حتر إمكاناتها كاملاستغالل
منكىل  الاالقتصاد مستوىعىلإنجازاتها عنإيجابية
.المختلفةبأنواعها التصنيفوكاالت جميع

  القضيةهذهإثارةأهميةوتكمن
ز
  اىل  الحالوقتف

ز
ف

تغلغلدرجةمن19-كوفيدجائحةأظهرتهما حقيقة
  المؤسس  الضعف

ز
د تعأنها وكيفقطاع،كلف

حيثمنككلالقطاع  األداءضعفوراءالسبب
التشغيلمعدالت الجودة،مستوىاإلنتاج،حجم

وتحتاج.األخرىالقطاعاتمعالقائمةوالروابط
ود القيهذهعىلالتغلبإىل"19-كوفيدبعد ما مرص "

عها وضتقدير أقلعىلتستعيد لك  المؤسسية
ز التنافس     العالم؛دولبي 

لنمو اتباطؤ ظلففز
،االقتصادي اإلجماىل  الناتجحجميميلالعالم 

اللخاستمرارهمتوقعأمر وهو الثباتإىلالعالم  
إىلالمالعبعودةُينت   مما القادمة،القليلةالسنوات

ز عرص  كنتيليةأو التجاريي  ((Mercantilistsالمت 
منبها نصيلتعظيمللدولالوحيد السبيلكانحيث
ز والتجارةاإلنتاج زعأنهو العالميي  دولةبنصيتنتر
اعاتهذهوكانت.أخرى ز اللخمنتسويتها يتمالتز

ز الحروب إىلاألمرتحولفقداآلنأما الدول،بي 
سةمنافسة كفاءة،األكتر الدولوفقط.بينهافيما رسر
ةتتمتعثمومن ز ،تنافسيةبمت    ه  أكت 

سوفالتر
أكت  نصيبعىلاالستحواذ أو االحتفاظمنتتمكن
،والتجارةاإلنتاجمن ز ةوهذهالعالميي  ز مكنيالالمت 

  تحقيقها 
ز
.ةالمؤسسيوالعقباتالقيود ظلف

19-وفيدلك"الفضيةالبطانة":المرصياالقتصاد إلنقاذ المؤسسي اإلصالح.1

اللطيفعبد عبلة.د
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  المؤسس  اإلصالحقضيةالدراسةهذهتناقش
ز
ف

حيثالمقدمة؛بعد أقسامأربعةخاللمنمرص 
  القسميتضمن

حاإلصال لماهيةتوضيحالثانز
، يةالمؤسسالمشكالتإىلُينظر ولماذا المؤسس 

الحاإلص فإنثمومناألخرى،القيود لجميعكمنبع
  خاصةالمرصيلالقتصاد المنقذ هو المؤسس  

ز
ف

رةنظالثالثالقسميقدمثم؛19-كوفيدبعد ما عرص 
  المؤسسيةالمشكالتعىلرسيعة

ز
اقعو منمرص ف

حفيقالرابع،القسمأما القطاعات؛لبعضأمثلة تر
الحإصبرنامجلتنفيذ مراحلأربــعمنمكونامنهجا 

ا،شامل؛مؤسس   الخامسالقسميقوموأخت 
وطبتوصيف نفيذيةالتالخطةلنجاحالمسبقةالشر

نامجلهذا  هذهمنأليمرص استيفاءومدىالت 
وط .الشر

المؤسسي اإلصالحمفهوم:ثانيا

ينعند المؤسس  اإلصالحُيعّرف نظور بمالكثت 
ىلعالبعضيركز فبينمازوايا؛عدةومنمختلف

األطرعىلاآلخر البعضيركز عملها،وآليةالمنظمات
  والتنظيمية،القانونية

ز
ز ف منآخرونهُيعّرفحي 

همويراهالفساد،منظور  .حتبإداريإصالحأنهغت 

  ولكن
ز
جميعالمؤسس  اإلصالحيشملاألمر حقيقةف

ز محاولةأيإنبلسبق،ما  كت 
دواحجزءعىلللتر

.فعالغت  ثمومنمكتملغت  تجعلهاآلخردون

  النظر إمعانالمؤسس  اإلصالحويتطلب
ز
يكلهف

راراتالقاتخاذ وكيفيةبها،الحوكمةومنظومةالدولة
بعضالببعضها المختلفةاألطرافاتصالوكيفية

  المجتمعالخاص،القطاعالحكومة،)
.(المدنز

  التساؤالت أهمالتاىل  1-1الجدولويستعرض
التر

  مةالقائالمؤسسيةالهياكلأثر تقييميتطلب
ز
أيف

ورةمدىتحديد وكذلكعنها،اإلجابةدولة ضز
.اإلصالح

اإلصالحنجاحأمامالرئيسيةالمعوقاتأهموتتمثل
  المؤسس  

ز
اممحدوديةف ز صالحاإل تجاهالسياس  االلتر
، منه،المجتمعجموعاستفادةوضعفالمؤسس 
  الوضوحوعدموالضبابية

ز
حواللوائالقواعد كافةف

ية،الرسمغت  الممارساتتزايد جانبإىلالتنظيمية،
checks)والتوازناتالضوابطوضعف and balances).

ي توضح مدى الحاجة إل اإلصالح المؤسسي : 1-1الجدول 
مجموعة األسئلة النر

األولويات

لالزمةاالموارد لها خصصتوهلالمرجوة؟والمخرجاتللنتائجبالنسبةأولوياتها الحكومةحددتهل
امهناكهللذلك؟وفقا  ز القرارات؟اتخاذ و السياساتلصنعالرئيسيةالهياكله  ما المخصصات؟بهذهالتر
  اإلنفاقمستوياته  ما 

  تحملها يمكنالتر
ز
ةاآلجالف المتاحةاآللياته  ما والطويلة؟والمتوسطةالقصت 

  الفقراءنظر وجهاتخذ ألضمان
ز
مكنيهلمصالح؟أليووفقا األولويات؟يحدد الذيمناالعتبار؟ف

الموارد؟تخصيصإىلاألولوياتترجمة

السياسات
ىل أدلة وبيانات؟ ما مدى فعالية الهياكل والعمليات الرئيسية لصنع السياسات واتخاذ القرارات؟ هل تعتمد ع

ات السياسات عىل الفقراء؟ ما مدى إتاحة البيانات وجودتها؟ ما هو تأثت  تغت 

الحوافز

  الحوافز ه  وما منه؟المستفيد منالرسمية؟غت  /الرسميةللحوافز الحاىل  الهيكلهو ما 
الدولةتتيحهاالتر

ز لجذب ز وتحفت  يةالموارد وتطوير ولتنمية؛للدولةاإلداريبالجهاز العاملي  ه  وما الماهرة؟الوطنيةالبشر
ةالحوافز  ةغت  أو المبارسر ز )الرئيسيةالفاعلةالجهاتسلوكياتلتعديل–وجدتإن–المبارسر الالعبي 

ز  ز لمراجعةالمتاحةالحوافز ه  وما المرجوة؟النتائجتحقيقلدعم(األساسيي  األداء؟وتحسي 

ز  القواعد والقوانير
ز الرسمية؟ هل هناك قواعد غت  رسمية تؤدي إىل الفساد أو الم ام القواعد والقواني 

حاباة أو هل يتم احتر
ز عرضة للتدخل الس ؟ هل اإليذاء أو اإلقصاء؟ هل يمكن فرض الحقوق بالقانون؟ هل القواعد والقواني  ياس 

اعات؟ ز هناك أنظمة غت  رسمية لحل التز

الثقافة
، أنظمة الحوافز، المشاركة، تدخالتالوطنية السلوكيات   مواجهة المخاطر، التسلسل الهرم 

ز
الجهات ف

.الفرديةللمعلومات، قضايا المجتمع والهويةاالستجابة ، للتشاور االستعداد لالنضمام إلخ، ... المانحة

محركات التغيتر 
؟ اجتماعية، تكنولوجية، اقتصادية أو سياسية؟ هل هنا ك رعاة أو قادة ما ه  المحركات الرئيسية للتغيت 

  حجم ما لإلصالح؟ 
ام باإلصالح، ما ه  المزايا أو الحوافز التر ز هم، ودرجة االلتر يقدمونها لدفع سلطاتهم وتأثت 

ما ه  انعكاسات الدورة االنتخابية الحالية؟. االستقرار السياس  مستوى ماعملية اإلصالح؟ 

الصوت والمشاركة
  ترع مصالح الفقراء وتتجاوب مع مخاوفهم؟ التوعية،

بناء القدرات، ما ه  اآلليات والهياكل القائمة التر
كة للغابات أو الموارد المائية  يات؟ ما مدى الموازنة التشاركية؟ ما مدى فعالية هذه اآللمثال، اإلدارة المشتر

قدرة الناس عىل مساءلة المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات؟

,DFID:المصدر 2003.
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ي المؤسسي الضعفأوجه:ثالثا
ي النر

ز
ها منيعاب

المرصياالقتصاد 

  المؤسس  الضعفمواطنمالحظةيمكن
ز
تصاد االقف

أو ارسر مببشكلسواءالمستوياتكافةعىلالمرصي
؛غت     مبارسر بشكلفتظهر مبارسر

ز
الحكوم  لالهيكف

ز المتبادلةوالعالقات   الوزارات،بي 
ز
شغيلوتإدارةوف

ادلوتبوزارةكلداخلالمختلفةوالهيئاتاألجهزة
  واضحةتظهركما بينها،فيما العالقات

ز
توىمسف

معوالمجتالخاصالقطاعمشاركةومدىالالمركزية

  
  المدنز

ز
2-1ولالجديستعرض)القرارصنععمليةف

.(ذلكعىلاألمثلةبعض

المؤسس  الضعفمواطنمالحظةيمكنكذلك
  مبارسر غت  بشكل

ز
السائدةاتوالتعقيدالقيود كافةف

  
ز
  األعمالمناخف

الخاصالقطاعمنها يشكو والتر
ز االتساقعدمعنفضالدائمة،بصفة اسات،السيبي 
  
وضعفالرسميةغت  والممارساتالفساد تفسر

.القانونوإنفاذسيادة

ي قطاعات بعينها: 2-1الجدول 
ز
أمثلة لبعض أوجه الضعف المؤسسي المحددة ف

أوجه الضعف المؤسسي القطاع

الصحة

بوضوحيظهر ما وهو الحوكمة،ضعف  
ز
ومستوىماليةالالتنظيمية،اإلدارية،المستوياتوتباينتعدد ف

  الخدماتجودة
  المتعددةاإلداريةلألجهزةالتابعةالجهاتمختلفيقدمها التر

منللعديد تخضعوالتر
يعات .التشر

أدوار أربعةالصحةوزارةتلعب  
ز
عىلاأل للمجلسرئاستها خاللمن)التخطيطدور :الوقتنفسف

.الرقان   والدور التنفيذيالدور التمويل،دور ،(للصحة
األخرىالوزاراتبكافةارتباطهمنالرغمعىلالصحةوزارةللسكانالقوم  المجلسيتبع.

االتصاالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات

 اتيجيةتوجد ال .الرقم  للتحولمعلنةوطنيةاستر
 بأكملهالالتصاالت التحتيةالبنيةلالتصاالت المرصيةتحتكر.
 امومراقبةلتنظيمالمعلوماتلتكنولوجيا تنظيم  جهاز يوجد ال ز المعلوماتأمنو الجودةبمعايت  االلتر

.NTRAاالتصاالت تنظيمجهاز غرار عىل
االتصاالت تنظيمجهاز المعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت وزير يرأسNTRA،كةوكذلك المرصيةالشر

.لالتصاالت 

  األجهزةتعدد السياحة
فالتر .بينهافيما التنسيقوضعف(جهازا32نحو)السياحيةالمرافقعىلتشر

.والماليةيطالتخطوالصناعة،التجارةالثقافة،:ه  وزاراتألربــعالمعالم،محددةوغت  فضفاضةتبعيةصناعة السينما

افلها اليوميةاألنشطةتخضعالصناعات الغذائية .األقلعىلوزاراتتسعإلرسر

.2020االقتصادية،للدراساتالمرصيالمركز :المصدر

ح:رابعا لالشامالمؤسسي اإلصالحبرنامجمقتر

ح   الدراسةتقتر
  سس  المؤ لإلصالحشاملنهجتبتز

ز
ف

أهميةرجعوتمتتابعة،تنفيذيةمراحلبأربــعيمر مرص 
قوةاءإعطأولها،:عناضثالثةإىلالمرحىل  النهجهذا 

بمكاستحقيقخاللمنالمؤسس  لإلصالحدافعة
اتإىلاالنتقالقبلرسيعة وأنخاصةاألصعبالتغيت 

ات واجهتأنالُمرجحو –األصعبالمؤسسيةالتغيت 
ةمقاومة رؤيةعد بتنفيذها األسهلمنسيكون–كبت 
استغاللوثانيها،األوىل؛للخطواتاإليجابيةالنتائج

لجائحةاإليجان   الجانبأي"الفضيةالبطانة"
ز 19-كوفيد وقراطاإلجراءاتاختصار تمحي  يةالبت 

األعمالأنشطةلتيست  الجائحةأثناءبنجاحالمعتادة
  التدخليتيحالنهجهذا أنوثالثها،التجارية؛

ز
ف

إلصالحاتاعىلإيجابيةبصورةللتأثت  المناسبالوقت

عدةقاهيكلبتطوير الخاصةكالتدخالتالجارية،
  البيانات

كما اإلدارية،الرقابةهيئةمظلةتحتتتمالتر
ياناتبتجميععمليةلتطوير الفرصةكذلكيتيح

اكز مر جهود خاللمنالمستثمرينحولتفصيلية
1.الجديدةاالستثمار خدمات

عوض،صفرالمرحلة:إىلاألربعةالمراحلوتنقسم
المرحلةالسياسات؛صانىع  قدراتتطوير أسس
األعمال؛ممارسةتيست  دائرةاستكمال،األول

عىلالمؤسسيةاإلصالحات،الثانيةالمرحلة
؛المستوى كلةهيإعادة،الثالثةوالمرحلةالقطاع 
.بأكملهالحكوم  للجهاز الحوكمةمنظومة

س  المؤساإلصالحبرنامجمنصفرالمرحلةوتركز
ح متصلةو شاملةرقميةبياناتقواعد بناءعىلالمقتر
وماتالمعلفبدونالمستويات؛جميععىلومحدثة

  ي1
ستخدم هذه المراكز حاليا لتقديم الخدمات للمستثمرين ولكن بدون استغالل هذه الفرصة لتجميع المعلومات حولهم، والتر

ُ
  مكن االستفادة منت

ز
ها ف

.صنع السياسات
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اتالسياسصنععمليةتصبحالالزمةواإلحصاءات
ايد وعرضةعشوائية ز ز تتجاو بصورةاألخطاءلتر

ياناتالبقاعدةأنحاليافنجدالمقبولة،المستويات
ةالشخصيةبالمعلوماتيتعلقفيما  ز يما فمبعتر بي 

التضامنوزارةوتحديدا،المختلفة،الوزارات
، وجد توال .التموينووزارةالداخليةوزارةاالجتماع 

فر توالعدمنظرااألفرادعنكاملةمعلوماتملفات
يبية،الملفاتحولبيانات أو ل،األصو ملكيةالرصز
  ضعالو نفسوينطبق.والمهاراتالتعليممستوى

ز
ف

  حالة
.ةالتحتيوالبنيةاألخرىالموارد أو األراضز

ضمنأنهوبرغم حولمحدثةمعلوماتتوافر المفتر
إال ثمار،االستهيئةلدىالمختلفةاالستثماراتأنواع
كنيمبحيثكاملةبصورةلإلتاحةجاهزةغت  أنها 

  منها االستفادة
ز
شكليثمومنالسياسات،صنعف

.للجميعحقيقيةمشكلةالمعلوماتعنالبحث

  المركز 2020لمؤرسر سهولة ممارسة أنشطة األعمال وفقا 2
ز
ز 114، تقع مرص ف مراكز عن العام السابق، وذلك نتيجة إصدار 6دولة، بتحسن 190من بي 

ز الجديدة الخاصة بتطوير عملية بدء نشاط تجاري ز من القواني    . اثني 
ز
  مركز متأخر للغاية مقارنة ببلدان أخرى ف

ز
 المنطقة تحقق قفزات إال أنها ال تزال ف

  اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
  هذا المجال مثل دولتر

ز
  صورة تراجع الو . ف

ز
جم عىل الفور ف ضع التنافس  لمرص األمر الذي ُيتر

.مقارنة بهذه الدول

ها فينصباألولالمرحلةأما ز كافةت  تيسعىلتركت 
ايةبداألعمال،أنشطةبممارسةالمرتبطةاإلجراءات

هرباء،الكعىلالحصولالبناء،تصاريــــحاستخراجمن
لتعش اوتسويةالعقود إنفاذ وحتر الملكيةتسجيل
.الماىل  

ز نحو الخطواتبعضالحكومةاتخذتوقد  تحسي 
ديد الشوالتفتتبالبطءاتسمتأنها إال األوضاع،
نلتأو المستثمريناستحسانتلقلمأنها لدرجة

  2.تقديرهم
ز
التحسنأن1-1الشكليوضحالواقع،وف

  
ز
ينإىلإضافةتجاري،نشاطبدءمؤرسر ف آخرينمؤرسر

تدهور صاحبهقد ،2019بعامبالمقارنة2020لعام
  
ز
اتخمسةف تسجيل:ه  أخرىمحوريةمؤرسر

،التعش تسويةالملكية، اريــــحتصاستخراجالماىل 
.االئتمانعىلوالحصولالعقود إنفاذ البناء،

 سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعامي : 1-1الشكل 
ي مؤرس 

ز
2020و2019ترتيب مرص ف

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز وتحليلتجميع:المصدر

ن
س
ح
الت

 /
رص

ب م
 ترتي

هور فز 
التد

ذههمنالتعجيلإىلُملّحةحاجةفهناكثم،ومن
كافةتستمر أنيجبكما واستكمالها،العملية

  الخطوات
الممارساتالختصار اتخاذها تمالتر
وقراطية التيست  مثل–19-كوفيدأزمةخاللالبت 

ةبصف–الجمرك  التخليصإجراءاتمنواإلرساع
  دائمة
ز
تخطواأهموتعد .األعمالأنشطةممارسةف

لقةالمتعالتعقيداتكافةإزالةه  األوىلالمرحلة
  بإدارة

سم،وحاكىل  بشكلللدولةالمملوكةاألراضز
  
مرينللمستثاألوىلالشكوىحاليا تعتت  والتر

ز  سببويرجع.السواءحد عىلواألجانبالمحليي 
  المشكلةهذه

ز
ؤولةالمسالجهاتتعدد إىلاألساسف

  الترصفأو واستخدامتمليكعن
ز
  ف

،لدولةاأراضز

19 19

15

3

-3
-5 -6 -6 -7

0

بدء نشاط تجاري
الحصول عىل 

الكهرباء

حماية 
المستثمرين 
األقلية

ائب دفع الرصز ودالتجارة عت  الحد
تسوية التعش 

الماىل  
ةتسجيل الملكي

ح استخراج تصاريــــ
البناء

انفاذ العقود الحصول عىل ائتمان
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ز الجهاتهذهوتتفاوت.لموقعهاوفقا  افظات،محبي 
.نةمعيقطاعيةلوزاراتتابعةعامةوهيئاتوزارات
ز منضخمعدد بوجود تعقيدا األمر ويزداد  القواني 

  واللوائح
تسعت  ياتوآلتنظيميةقواعد عنها ينتجالتر
لنفسمختلفةتعريفاتوحتر بلمختلفة،

هذهلكافةالجذريالوحيد والحل.المصطلحات
مسؤولةواحدةجهةهناكيكونأنهو المشكالت

.(2018عبود)ذلككلعن

منعدد هيكلةإعادةالثانيةالمرحلةوتتضمن
توىالمسعىللألنشطةالمنظمةالرئيسيةالجهات
،   المثال،سبيلفعىلالقطاع 

ز
ناعة،الصقطاعف

تشمل،لالقطاعتنظيمعنالمسؤولةالهيئاتتتعدد 
العامةيةالمرص الهيئةالصناعية؛للتنميةالعامةالهيئة

؛الصناعيةالرقابةمصلحةوالجودة؛للمواصفات
.والوارداتالصادراتعىلللرقابةالعامةوالهيئة
  المعوقاتفبسبب

عجز تالجهاتهذهتولدها التر
مكاناتهاإكاملاستغاللعنالتحويليةالصناعاتكافة
أو يريةالتصداإلنتاجية،االستثمارية،قدراتها سواء

لماكحجما أصغرالمنشأةكانتوكلما .التشغيلية
ىلعللتغلبالالزمةالمعامالتتكاليفارتفعت
ز  المتقادمةواإلجراءاتالشاق،الحكوم  الروتي 

وقراطيةوالممارسات راتالقدضعفالضخمة،البت 
ية، وريغت  بشكلاإلجراءاتتعقيد البشر وتعدد ضز
ز  .الوزاريةوالقراراتالقواني 

  وبالمثل
ابهةمشمشكالتمنالقطاعاتكافةتعانز

هذهلمثمقابلةأخرىجهاتمعالتعاملنتيجةتنشأ 

  إضافةأنبالذكر وجدير الجهات،
ائبالرصز مصلحتر

  المؤسس  اإلصالحألجندةوالجمارك
ز
حلةالمر هذهف

كاتيدعمسوف ىمستو عىلاألعمالوأنشطةالشر
.القطاعاتكافة

بصورةالمؤسس  اإلصالحفتتناولالثالثةالمرحلةأما
ز تركحيثالمشكالت؛جذور حلعىلوتعملأعمق
كافةمشاركة،3الوزراءمجلسهيكلةإعادةعىل

  المعنيةاألطراف
ز
قتحقيالقرار،صنععمليةف

checks)والتوازناتالضوابط and balances)،
ز الفصلهو واألهم .لتقييمواالتنفيذ التخطيط،بي 
العملية،هذهست  كيفية2-1رقمالشكلويوضح
المتخصصةالمجالسمنمجلسكليكونحيث

حة   )المقتر
ز
(خإل...والصناعةوالتعليمالصحةف

اتيجيةبوضعمنوط   القطاعاستر
اتو بهالمعتز مؤرسر

يتوىلأنعىلالتنفيذ،بمراحلالخاصةالرئيسيةاألداء
هذهقياسواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز 

ات، سسةومؤ النوابمجلسبتقييمها ويقومالمؤرسر
  المتخصصالمجلسويعتمد .الرئاسة

ز
عىلعملهف

اتكافة نفيذ بتيقوموال الدولة،داخلالمتاحةالخت 
امج اتيجياتيضعولكنهالت  اتوالسياساالستر

قطاعالالوزارات،تتوىلبينما فقط،بها المتعلقة
  والمجتمعالخاص

بيلسعىل.التنفيذعمليةالمدنز
كان،السملفعىلالمنظومةهذهبتطبيقالمثال،
نقل

ُ
الصحةةوزار منللسكانالقوم  المجلستبعيةت

ىلتتوأنعىلالوزراء،مجلسإىلاآلنالحالهو كما 
امجالمعاألرسةتنظيمبرامجتنفيذ الصحةوزارة ت 

بها يقوممعينةومهامأدوار تحديد معاألخرى،
  والمجتمعالخاصالقطاع

4.المدنز

  قوي عىل مستوى مجلس الوزراء3
.يتضمن خفض عدد الوزارات وإنشاء مكتب فتز

4  
ز
(.  2019عبد اللطيف وداوود )يمكن االطالع عىل تحليل مفصل ف

ز التخطيط والتنفيذ والتقييم)الهيكل المؤسسي الذي يحقق الحوكمة الرشيدة : 2-1الشكل  ( الفصل بير

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد:المصدر

  يتكون كل مجلس من مجلس إدارة، ومكتب ف
تز

يضم قاعدة بيانات رقمية خاصة به

الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

ات األداء الرئ يسيةتقارير دورية لمراجعة األداء وفقا لمؤرسر
مجلس النواب

مؤسسة الرئاسة

مجلس الوزراء

ات األداء الرئيسية تقييم األداء وفقا لمؤرسر

المجلس 
1المتخصص 

المجلس 
2المتخصص

المجلس 
3المتخصص 

حساب /تقدير
ات األداء مؤرسر

ات  تحديد مؤرسر
األداء

اء  مجموعة الخت 
(إلخ... الجامعات، والمراكز البحثية )

  القطاع الخاصةالوزارات المختلف
المجتمع المدنز
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:ه  اهيممفثالثةعىلالمؤسس  الهيكلهذا وينطوي
ز الفصلالسلطة،المركزية والدور التنظيم  الدور بي 
هالتوجرسمبمهمةواالرتقاءللوزراءالتنفيذي

اتيح    زير الو منأعىلمستوىعند للقطاعاالستر
.المسؤول

ينصف(السلطةالمركزية)األولللمفهومبالنسبة
وطأحد وه  ،2014عامدستور عليها  المسبقةالشر

ز توافرها الواجب هو ا كموالحوكمةالكفاءةلتحسي 
  موضح
ز
  خاصة،2-1الشكلف

ز
ذ وتنفيإعداد مراحلف

امجموازنات   المزايا جانبفإىل.الت 
حها تتيالتر

امجموازنات منوالتأكد األهدافتحديد منالت 
المختلفةالوزاراتعىلأيضاتفرضفه  تنفيذها،
  بينهافيما والتنسيقمعاالعمل

ز
وعات،تنفيذ ف المشر

وعاتهذهنجاحيصبحثمومن كا المشر وال ينها بمشتر
ذا هيدفعوهكذا،.منفردبشكلمنها أليُينسب
  التنسيق

كالعملإىلالوزاراتالضمتز بدال ،المشتر
  تعملأنمن

ز
.اآلنالحالهو كما منعزلةجزر ف

ز الفصلعمليةأما  لقطاعلالتنظيميةالمسؤوليةبي 
  فتعد المسؤولالوزير وشخص

ز
؛األهميةغايةف

  فالجهة
تطبيقها بتقومأنيجوز ال القواعد تضعالتر

  نفسها عىلالمراقبدور وتؤدي
ز
وهو ،الوقتذاتف

  فقطليسحاليا يحدثما 
ز
كما ،االتصاالت قطاعف

  أيضا ولكن،2-1الجدولمنيتضح
ز
باءالكهر قطاعف

.اإلسكانقطاعوكذلكالمرافقخدماتوكافة

ا، اتيجيةتصميممسؤوليةنقلوأخت  ند عاالستر
ها عدميضمنالوزير منأعىلمستوى تغت  معتغيت 
ضفمنالوزراء؛ ذ تنفيالوزراءيتوىلأنالمفتر

اتيجيات هذهغيت  لتالحاجةوعند بالفعل،قائمةاستر
اتيجية عنذلكنيكو بها المتعلقةوالسياساتاالستر

دراسةأساسوعىلالمتخصص،المجلسطريق
ز الحكومةمسؤولو بها يقوممفصلة التنفيذيي 
اء ابعةمتواقعمندقيقةمعلوماتعىلوبناءوالخت 
.األداءلمستوىووثيقةدورية

وط:خامسا المؤسسي لإلصالحالمسبقةالش 

  الدراسةتسىع
ز
عىلةاإلجابإىلاألخت  القسمهذا ف

ز  ز تساؤلي  وطه  ما :مهمي  هذهحلنجا المسبقةالشر
؟لإلصالحالتنفيذيةالخطة مدىأيوإىلالمؤسس 
  
ز
وطهذهمنأيا مرص تستوف ؟الشر

وطستةيىل  وفيما  نجاحلتوافرها يجبمسبقةرسر
رص ماتخذتمدىأيإىلبيانمعالمؤسس  اإلصالح
:منهاكلبصدد فعليةخطوات

امنفسنقل1. ز ي السياسي االلتر
ز
وياتمستأعىلف

حنر لها أسفالتنفيذيةالمستوياتكلإلالقرار 
عمليةنإحيث،بأكملهالحكومي الهيكلإليصل
األطرافكافةتأخذ ما عادةالمؤسس  التغيت  
حيثالمعتادةعملهمدائرةخارجالمعنية
comfort)مشكالتتواجههم zones)
معوالتأقلمصعوباتمواجهةإىلفيضطرون
امات ز دائما هناكأنكما جديدة،وصعوباتالتر

الذينالمصلحةأصحابمنمجموعات
  المبهمةالتعقيداتوجود منيستفيدون

ز
ف

  المنظومة
  .حاإلصال عمليةتعيقما غالبا والتر

ز
وف

اماهتمامهناكمرص،حالة ز جانبمنوالتر
  
باإلصالحالوزراءورئاسةالرئاسةمؤسستر

، امهذا ولكنالمؤسس  ز اجعااللتر عىليتر
  وقد بلاألقلالمستويات

وياتمستعند يختفز
وقراطية .لجمهورامعمبارسر بشكلالمتعاملةالبت 

ز 2. ،التغيتر قيادةعنالمسؤولةالسلطةتمكير
متعيتما وزير مننطلبأنمنطقياليسفمثال،

ز بمستوى تخىليأنوزارتهداخلالسلطةمنمعي 
نأيجببلآلخرين،ويمنحها السلطةهذهعن
ولذلك.ةالسلطمنأعىلمستوىعىلالتغيت  يتم
ىالمستو مناإلدارياإلصالحمسؤوليةنقلجاء

وهو أعىل،مستوىإىل–التخطيطوزارة–الوزاري
  الوزراءمجلسرئيسمستوى

ز
،2019عامف

اتأحد ليمثل   اإليجابيةالتغيت 
ز
.تجاهاال هذا ف

عما أو التتابعي التأثتر مناالستفادة3.
ُ
بالـرفي

(Domino Effect)منالمؤسسي لإلصالح
،تر للتغياألساسيةالمحركاتعىلالعملخالل
  باإلصالحاتالبدءأي

تؤديأنشأنها منالتر
  أخرىإصالحاتإدراكإىلتلقائيا 

ز
اتجاهاتف

ها يكونثمومنمتعددة طاقنعىلملموستأثت 
  تمما لذلكمثالوخت  أوسع،

ز
اءإلغمنمرص ف

ستثمار اال هيئةتبعيةوتعديلاالستثمار،لوزارة
ة،الوزراءرئيستتبعبحيث فرصةيحيتمما مبارسر
ز أكت   أنشطةممارسةوتيست  األعمالمناخلتحسي 

.األعمال

اتبمؤرس  ومعلنةواضحةتنفيذيةخطةتوافر4.
نتائجالقياسأجلمنليس،األداءلقياسرئيسية
أنىلعذاتها،التنفيذ عمليةست  لقياسولكن

نممقبولمستوىتحقيقاستهدافتتضمن
  إطار خاللاإلنجازات

،زمتز ز واضحوتحديد معي 
  هتصحيحآليةتوافر معالمقبول،غت  لألداء

ز
ف

لكذيتمأنعىلحدوثه،حالالمناسبالتوقيت
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اتمنمؤرسر لكل هذهومثل.الرئيسيةاألداءمؤرسر
  تعام،وبوجه.بعدمرص بها تقملمالخطوة

عانز
بعضعدا فيما ككل،المؤسس  اإلصالحخطة

  الوضوحعدممنالقليلةالخطوات
ز
نمكثت  ف

االتجاهات

ي 5.
كافةلتشمواضحةتنظيميةولوائحقواعد تبنز

كال بحيثالمستويات،جميععىلالتفاصيل ُيتر
،التأويلأو لالرتجالمجالأي رضفمعالشخص 

الكياناتكافةعىلالقواعد نفسوتطبيق
أيونوبدطبيعتها عنالنظر بغضاالقتصادية
.استثناءات

ا،6. وضعإجراءات/لقانونبند إضافةوأختر
ورةعىلينصالموازنة مجلسموافقةضز
عجز عنمعينةبنسبةزيادةأيعىلالنواب
حا إصال يمثلالبند وهذا ،المستهدفالموازنة
  مؤسسيا

ز
  ذاتهحد ف

ز
أحد يعد الوقتنفسوف

وط الضوابطسالمةلضمانالمسبقةالشر
.والتوازنات

أغلبجذورأنكيفسبقمما يتضحوختاما،
  واالجتماعيةاالقتصاديةالمشكالت

  التر
منها تعانز

  ترجعحاليا مرص
ز
.مؤسسيةعواملإىلاألصلف

بعضبإجراءسنواتعشر كلأزمةمنفالخروج
ات   التغيت 
ز
  و والنقدية،الماليةالسياساتف

رسعانالتر
  ما 

هايختفز   المشكلةتعودثمتأثت 
ز
مرةهور الظف

  حانقد الوقتبأنُيؤذنأخرى،
اتاإلصالحلتبتز

  بشكلالالزمةالمؤسسية
تفاقموبقدر .وحاسمنهان 

silver)لهاإيجان   جانبثمةأنهإال ،19-كوفيدأزمة
lining) جلياظهر  

ز
اتإجراءنحو الدفعف عاجلةتغيت 

  
ز
طواتخبالفعلاتخذنا أننا فحقيقةاالتجاه،هذا ف

  معينةوإجراءاتتدابت  نحو رسيعة
ز
ألزمة،امواجهةف

تيجةناإليجان   األثر منالمرصياالقتصاد شهدهوما 
  لذلك

ز ما إذا التغيت  نستطيعأننا تعتز باإلصالحمنا التر
،بالقدر المؤسس    

ز
هتأثت  شأنمنوالذيالكاف

ز تعزيحيثمنالمرصياالقتصاد عىلاإليجان   
صاد االقتوقدرةواحتوائهاالقتصاديالنمو استدامة

المسار عىلمرص يضعأناألزمات،مواجهةعىل
  التنميةنحو والصحيحالشيــــع

.هاتستحقالتر
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مقدمة:أوال

وعاتدور شهد  ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 
  والمتوسطة
ز
قتصاديةاالالتنميةوتحقيقالنمو دعمف

  التسعينياتعقد بحلولملحوظا تناميا 
ز
لقرناف

  
  الماضز

ز
؛السواء عىلوالناميةالمتقدمةالدولف

  البارزةالعالميةالتحوالت منعدد نتيجةوذلك
التر

  تغيت  إحداثشأنها منكان
ز
لعالسإنتاجهيكلف

عىلاالعتماد منمزيد إىلباالتجاهوالخدمات
  اإلنتاجمدخالت

وعات،هذهتوفرها التر ما هو و المشر
  رئيسيةكحلقةاالقتصاديدورها منعزز 

ز
بكاتشف

Global)العالميةاإلمداد Supply Chains).ويمثل
أقلجديدةإنتاجأساليبظهور التحوالت هذهأبرز 

أسواقةعولمنحو االتجاهنتيجةمرونة،وأكتر تكلفة
منالاألعمتمهيدأساليبوانتشار والمنتجاتالعمل

وعات ةالمشر وعاتإىلالكبت  صغر المتناهيةالمشر
ة عدد ارتفاعساهمكذلكوالمتوسطة،والصغت 
ز الشباب   عملعنالباحثي 

ز
ظهور و الدولمنكثت  ف

  األعمالريادةثقافة
ز
سيستأنحو التوجهتدعيمف

وعاتمنكبت  عدد  ةوالصالصغر متناهيةالمشر غت 
وعاتهذهأثبتتوقد .والمتوسطة   المشر

ز
عقابأف

ةتلك ةقدرةالفتر وخفضافسيةوالتناالبتكار عىلكبت 
ةوكفاءةومرونةاإلنتاجتكاليف   كبت 

ز
مععاملالتف

وعاتمقارنةاألسواقظروف ة،بالمشر   الكبت 
ز
وف

بتلعجعلها ما وهو محليةإنتاجمدخالتاستخدام
  مهما دورا 

ز
ياتالعالميةاإلمداد سالسلف لكت 

كات   بارزا ودورا العالميةالشر
ز
  ظيفوالتو اإلنتاجف

ز
ف

.العالمدولمنكثت  

وعاتأصبحتوقد  ةوالصغالصغر متناهيةالمشر ت 
نميةالتلدفعرئيسيةقاطرةبمثابةوالمتوسطة
  االقتصادية
ز
ناميةالخاصةالعالمبلدانمنالعديدف

  لدورها منها،
ز
تثماريةاسبكلفةالعملفرصتوفت  ف

وعاتمنأقل ةالمشر هذهتساهمحيث؛الكبت 
وعات   المشر

ز
عملفرص5كلمنفرص4خلقف

  تكاملها بجانبجديدة،
ز
عالسلإنتاجسالسلف

وعاتمعوالخدمات ة،المشر عىليساعد مما الكبت 
ز اإلجماىل  المحىل  الناتجهيكلتقوية مستوىوتحسي 
اقتصادياتمنالعديد جعلما وهو الفرد دخل
لخفضا كثت  عليهايعولالناميةوالدولالناشئةالسوق

  سيما ال والفقر البطالةمعدالت 
ز
الريفيةالمناطقف

  وازنالتعىليساعد بما اقتصاديا الواعدةوالمناطق
ز
ف

.االقتصاديةالتنميةتحقيق

  
ز
لعامالدوىل  البنكلبياناتووفقا السياق،هذاوف

%40بحواىل  تقدر القطاعهذا مساهمةكانت2015
  اإلجماىل  المحىل  الناتجمن

ز
%60والناميةالدولف

  التشغيلمنتقريبا 
ز
،القطاعف تشت  كما الرسم 

هذهمن%70نحوأنإىلالدوليةالتقديرات
وعات   المشر

ز
حصولالتستطيعال الناميةاألسواقف

  خاصةالالزمالتمويلعىل
ز
قأفريقيا ف .األوسطوالشر

  نضعأنيجبأنهإال 
ز
س  األساالدور أناالعتبار ف

وعات شكلةمعىلالتغلبهو الصغر متناهيةللمشر
مشةالمهللفئاتدخلمصادر منتتيحهلماالفقر 
  العاملة
ز
.النشاطهذامجالف

وعاتدور عىلنظرة:ثانيا غر الصمتناهيةالمش 
ة ي والمتوسطةوالصغتر

ز
المرصياالقتصاد ف

وعاتهذهتعتت     المحدداتأهممنالمشر
عملتالتر

  االقتصاديبالمستوىاالرتفاععىل
والعملوالمعيسر

  االقتصاديةالتنميةتطوير عىل
ز
عىلالتغلبو البالد،ف

.الفقرمشكلة

ز  وعاتهذهوتتمت    باالنتشار المشر
ز
البالد رجاءأكافةف

،ريفمن عندقيقةإحصائياتتوجد ال ولكنوحرصز
وعاتهذهحجم الرسم  غت  القطاعأنخاصةالمشر
  بالكامل

وعاتهذهضمنيأنر .المشر

2018/2017لعاماالقتصاديالتعداد قدر وقد 
صاءواإلحالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز عنالصادر 
وعاتحجم ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 

نحوبها ويعملمنشأة،مليون3.7بنحووالمتوسطة
منمجموعةالتعداد رصد وقد .مشتغلمليون9.7

ات إجماىل  قدر حيثالقطاع،هذا حولاألخرىالمؤرسر
اإلنتاجوحجمجنيهمليار 619.2بنحوفيهاألجور 
افةالمضالقيمةجانبإىلجنيه،تريليون1.2بنحو

وتستأثر ،جنيهمليار 87بحواىل  والمقدرةاإلجمالية
افويض.النشاطهذا بمعظمالبحريالوجهمحافظات

  العاملةالمنشآتالتقديراتهذهإىل
ز
غت  القطاعف

  الرسم  
.عددهاحولالتقديراتتتضاربوالتر

يعاتانحياز عىلالتغلبكيفية.2 وعاتالمش  ضدوالمبادراتالتش 
ة الصغرومتناهيةوالمتوسطةالصغتر

القمصانأبومحمدالسيد
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يعات:ثالثا ةاالكياناتلصالحالمنحازةالتش  لكبتر

يعاتتضمنت ز القوامنالعديد المرصيةالتشر   ني 
التر

أنظالمالحومناالقتصادية،الكياناتأنشطةتنظم
ا جانبا  ز هذهمنكبت  ز يفرقلمالقواني  كياناتالبي 
ة ةالصغر متناهيةوالكياناتالكبت  والصغت 

يحققهذا أنوهلةأولمنيبدو وقد والمتوسطة،
  المساواة

ز
أنمر األ حقيقةولكنالقانونية،المراكز ف
ةالكياناتلدىالمتاحةاإلمكانيات منءسوا الكبت 

  اإلداريةاإلمكانياتأو المالرأسحيث
اعدها تسوالتر

وقراطيةمعالتعاملعىل   البت 
ز
تؤهلها زةاألجهكافةف

  األحكاممنبالعديد لالنتفاع
هذها تضمنتهالتر

يعات   التشر
ميعجمنها ليستفيد سنها تموالتر

ةوالالصغر متناهيةالكياناتبينما القطاعات، صغت 
  اإلمكانيات،هذهمثللديها ليسوالمتوسطة

ز
ز ف حي 

العمل،فرصمن%80تخلقسابقا أوضحنا كما أنها 
.الكياناتلهذهمنصفةاألحكامتكونأنويجب

  تالمشكال أهمعىليىل  فيما الضوءنلفر وسوف
التر

ز  ةالكبالكياناتجانبإىلاالنحياز منها يتبي  :ت 

وعاتهذهحصولمشكلة ها احتياجاتعىلالمش 
ا وكذنشاطها لمزاولةالالزمةوالمعداتاآلالتمن

اإلنتاجمستلزمات

  
ز
وعاتمنالعظمالغالبيةاألمرواقعف المشر

ةالصغر متناهية ا وجانبا والصغت  وعاتالممنكبت  شر
  مد تعتحيث–محدودالخارج   تعاملها المتوسطة

ز
ف

ادهتميما أو المحىل  اإلنتاجعىلاحتياجاتها توفت   استت 
ةذويالموردينطريقعن   الخت 

ز
اد ف االستت 

ز    والمتخصصي 
ز
اد ف السلعةخاصبعينها سلعاستت 

عاملتيكونويكاد والمعدات،اآلالتمناالستثمارية
وعاتهذهمعظم   المشر

ز
التصديريالجانبف

.محدود

يعاتمنالعديد هناكأنإال    التشر
تضمنتالتر

ات وعاتألصحابوحوافز تيست  امةعبصفةالمشر
خاللمنمعداتأو آالت منسواءتستوردهلما 

ضبعمنإعفائها أو عليها الجمركيةالرسومخفض
منها ر ونذكتصديره،يتملما بالنسبةوكذا الرسوم
  
:اآلنر

:1963لسنة66رقمالجماركقانون1.

  تضمنقد الجماركقانونأنالمالحظمن
ز
لالفصف

المؤقتاإلعفاءالمؤقت،بالسماحالخاصالخامس
ها الجمركيةالرسوممن ائبمنوغت  وموالرسالرصز

ادهيتمما عىلالمفروضة يةاألولالمواد مناستت 
.تصنيعهاوتكملةتصنيعها بقصد 

للمصدرينمعاناةمحلالنظامهذا أحكامظلتوقد 
1635رقمالوزراءمجلسرئيسقرار إصدارتمأنإىل

للسماحمتطورا نظاما وضعوالذي2002لسنة
  أنهإال المؤقت،

ز
ال النظامهذا األمر حقيقةف

وعاتإال يستخدمه ةالمشر وعاتالمشر وبعضالكبت 
وعاتأما المتوسطة، ةوالصالصغر متناهيةالمشر غت 

وعاتمنكبت  وجانب نها يمكفال المتوسطةالمشر
نظاموهو ،(المؤقتالسماح)النظامهذا استخدام
  استهدفعالم  

ز
عىلالتيست  األولالمقامف

  القطاعاتهذهتكونوبذلكالمصدرين،
ز
فموقف

  غت  
ز
وعاتمعمتكاف ةالمشر .الكبت 

ا خاصفصال أفرد قد القانونهذا أنذلكإىلأضف
ائببرد  يبةالجمركيةالرصز فةالمضاالقيمةوضز

  األجنبيةالمواد عىلتحصيلها السابق
ستخدمتاالتر

  
ز
ديمتقبعد المصدرةالمحليةالمنتجاتصناعةف

األصنافاستعمالإلثباتالكافيةالمستندات
وعاتفإنوبالطبعالمستوردة، ةالمشر   الكبت 

التر
قواعد اءاستيفعىلقادرةإنتاجها مستلزماتتستورد 

ائبرد  وعاتبينما مستندات،منالرصز ناهيةمتالمشر
ةالصغر    المتوسطةمنوجانبوالصغت 

تقومال والتر
اد  النظامذا همناالستفادةيمكنها البذاتها،باالستت 

يألنها  التجار منالمحىل  السوقمناحتياجاتها تشتر
،والمستوردين ز هذهفإنثمومنالمتخصصي 
وعات   تكونالمشر

ز
  غت  موقفف

ز
يثحمنمتكاف

.التكلفة

:الجمركيةاإلعفاءاتتنظيمقانون2.

يبةتحصيلالقانونهذا أحكامتضمنت يةجمركضز
اآلالتمنيستورد ما عىلالقيمةمن%5قدرهاموحدة

وعاتإلنشاءالالزمةواألجهزةوالمعدات   المشر
متتالتر

لسنة43رقمالقانونألحكامتطبيقا عليها الموافقة
واألجنت   العرن   المالاستثمار نظامبإصدار 1974

بإصدار 1981لسنة159رقموالقانونالحرة،والمناطق
وعاتقانون كاتالمساهمةمشر همباألسالتوصيةورسر

كات ةللفئويخضع.المحدودةالمسئوليةذاتوالشر
وعاتهذهتستوردهما إليها المشار الموحدة منالمشر
ذاتوالسياراتاألفراد نقلووسائلومعداتآالت 

و إلنشاءالالزمةبالبناءالخاصةاالستعماالت  عاتمشر
، وعاتوكذا التعمت    المشر

  إنشاؤها تمالتر
ز
مجتمعاتالف

وعاتالجديدةالعمرانية ز االستصالحومشر .راعواالستر

و عىلاألعباءتخفيفاستهدفالحكموهذا  عاتالمشر
وعاتأناألمر حقيقةولكنكلها، غر الصمتناهيةالمشر

ة وعاتمنكبت  وجانبوالصغت  ال المتوسطةالمشر
 ألنها الحافز هذا منتستفيد 

ز
مناتها احتياجتستوف

.والمعداتلآلالتالتقليدينالمستوردين
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يبةقانون3. :المضافةالقيمةعىلالرصز

ردأنعىلالقانونهذامن(30)المادةأحكامنصت
ُ
ت

يبة عالسلعىلتحميلها أو سدادها السابقالرصز
  والخدمات

  دخلتأو تصديرها يتمالتر
ز
أو سلعف

وعاتتستفيد وبالطبعأخرى،خدمات ةالالمشر كبت 
  تقومحيثالنصهذا من

ز
اد معظمها ف باستت 

هذههتتحملما رد يتموبالتاىل  إنتاجها مستلزمات
ائب،منالمستلزمات   ضز

ز
ز ف وعاتأنحي  المشر

ةالصغر متناهية وعاتالمشر منكبت  وجانبوالصغت 
داد يمكنها ال المتوسطة ائبهذهاستر كما ونها لكالرصز

  ذكرنا 
ز
.تقليدينالالمستوردينمناحتياجاتها تستوف

  كما
يبةبردالمادةذاتتقصز عىلادها سدالسابقالرصز
  المستخدمةوالمعداتاآلالت

ز
اءأدأو سلعةإنتاجف

يبةخاضعةخدمات النصهذا منويستفيد .للرصز
وعات ةالمشر   الكبت 

داتوالمعاآلالتتستورد التر
وعاتأما بها،الخاصة ةوالصالصغر متناهيةالمشر غت 

لحوافز واالمزايا مناالستفادةيمكنها فال والمتوسطة
  
ةلكافإليهالمشار القانونأحكامتضمنتها التر

وعات .والخدميةاإلنتاجيةالمشر

ز 4. :االستثمارقواني 

ز كافةتضمنت   القواني 
ز صدرتالتر الستثمار التحفت 

وعاتمزايا تقديم   للمشر
ز
ثمار االستمجاالت كافةف

نصتحيث،2017لسنة72رقمالقانونوآخرها 
عىليشيأنعىلالقانونهذا من(10)المادة

كات القانونهذا ألحكامالخاضعةوالمنشآتالشر
يةالجمركاإلعفاءاتتنظيمقانونمن(4)المادةأحكام
الخاصة1986لسنة86رقمبالقانونالصادر 

يبةبتحصيل عىل(%2)مقدارهاموحدةبفئةضز
الزمةوأجهزةومعداتآالت منيستورد ما جميع

وعاتيكونكما إلنشائها، اتذاالستثماريةللمشر
  الخاصةالطبيعة

نالقانو هذا ألحكامتخضعالتر
اد  ها واالصطمباتالقوالباستت  لزماتمستمنوغت 
وذلكةجمركيرسومدونالمماثلةالطبيعةذاتاإلنتاج

ةالستخدامها    مؤقتةلفتر
ز
وإعادةها منتجاتتصنيعف

.الخارجإىلتصديرها 

  العامةالحوافز وهذه
ز
وعاتاستطاعةف ةالالمشر كبت 

اد،عىللقدرتها بها التمتع وعاتالمشر أمااالستت 
ةالصغر متناهية وعاتالمشر منكبت  وجانبوالصغت 

  المتوسطة
ز
منلعالسهذهمناحتياجاتها فتستوف

المستوردينخاللمنوالمستوردةالمحىل  السوق
صلتحيثبأعباء؛محملةتكونوبذلكالتقليدين،

يبةفئة ،%25ىلإالمواد هذهبعضعىلالجمركيةالرصز
وعاتيحملمما  ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 

وعاتتتحملها ال أعباءوالمتوسطة ةالكبالمشر .ت 

وعاتتنميةقانون5. ةوالصغت  المتوسطةالمشر
:الصغرومتناهية

هذهبللنهوضأساسيا مطلبا القانونهذا إصدار كان
وعات نميمكنها بما لها جادةحوافز وتقديمالمشر

  منها المطلوببالدور القيام
ز
وقد ي،المرص االقتصاد ف

هذا لتنشيطالحوافز منمجموعةالقانونهذا تضمن
.القطاع

صيخفيما القانونهذا تضمنهما جانبا نحينا وإذا 
وعات،هذهتمويل ةردأنهنجدالمشر ز   المت 

نصالتر
يثحواالستثمار؛الجمركيةاالعفاءاتقانونا عليها 
حصلأنعىلالقانونمن(28)المادةنصت

ُ
يت بةضز

جميععىلالقيمةمن(%2)مقدارهاموحدةجمركية
وعاتتستوردهما  وأجهزةومعداتآالت منالمشر

.إلنشائهاالزمة

منهتستفيدالالنصهذا سابقا،أوضحنا وكما
وعات منكبت  وجانبالصغر متناهيةالمشر
وعات ةالمشر   والمتوسطة،الصغت 

ز
ز ف تفيد تسحي 

وعاتمنه ةالمشر   الكبت 
اداإمكانياتلديها التر .الستت 

با مطلكانالقانونهذا إصدار أنورغمذلكعنفضال 
  ساوىأنهيعيبهأنهإال ملحا،

ز
ز المراكز ف بي 

وعات وعاتالصغر متناهيةالمشر ةالصغت  والمشر
وعات فعر قد أنهالمالحظمنبلالمتوسطة،والمشر

كاتأعماللحجماألقصالحد  إىلالمتوسطةالشر
  حتر انحيازا بذلكليخلقجنيه،مليون٥٠٠

ز
هذا ف

  الجهاز أنلوحظحيثالقطاع،
ز
يفضلالمرصف

  التعامل
ز
األعىل،يحةللشر االئتمانيةالتسهيالتمنحف

  واضحا ذلككانوقد 
ز
جاءعندماالبنوكتعاملف

وعاتالمركزيالبنكتعريف أنهاالمتوسطةللمشر
"  

."جنيهمليون٢٠٠أعمالهاحجميتجاوز ال التر

ز جمعقد القانونهذا أنإىلاالشارةوتجدر  بي 
وعات ةوتلكالصغر متناهيةالمشر الصغت 
اتتيمنتضمنهفيما بينها وساوىوالمتوسطة ،ست 

كز يتر حيثبه،األخذ يسبقلمجديد منظور وهذا 
وعاتنشاط   الصغر متناهيةالمشر

ز
الفرديةالكياناتف

  خاصة
ز
  الحرفيةالصناعاتمجالف

أنيجبالتر
وخططلسياساتمغايرةوسياساتتخطيطلها يكون

وعات ةالمشر .والمتوسطةالصغت 

تنميةرسومبفرض2020لسنة83رقمالقانون-6
:السلعبعضعىلالموارد 

عىل%10قيمتهتنميةرسمفرضالقانونهذا تضمن
اتالمسطحيشمل)الخارجمنالواردةالحديد أنواعجميع
وفيالت–القطاعات–والزوايا–الصاج منوذلك،(الت 
يبةإليهامضافاالسوقيةالقيمة المضافةالقيمةعىلالرصز
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ها ائبمنوغت  هذا استخدموقد والرسوم،الرصز
  بيعهيتملمطالما )عبارةالنص

ز
محىل  الالسوقف

ةبشكله الماليةير وز منتفست  لذلكصدر وقد (مبارسر
وردهتستما عىلفرضهيتمال الرسمهذا أنمفاده

ادهيتمما أما لتصنيعه،المصانع ريقطعناستت 
ز المستوردين   اللمصانعلبيعهالتقليديي 

يمكنها ال لتر
اد  هذهأنرغمالرسم،لهذا يخضعفإنهاالستت 
ستخدموال وسيطةسلعا تشكلاألصناف

ُ
  إال ت

ز
ف

ز )الصاجعىليطلقحيثالصناعة؛ اتالصناعخت 
.(الهندسية

  تقدمما مجملومن
ز
يعاتبعضعرضف   االتشر

لتر
وعاتتحقيقاستهدفت ميةوالخداإلنتاجيةالمشر

وعاتانحياز هناكأنيتضح ةللمشر   حتر .الكبت 
ز
ف

وعاتقطاع ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 
يحةلصالحانحياز هناكوالمتوسطة ةالكبالشر منت 

.القطاعهذا 

ي العالميةالتجارببعض:رابعا
ز
وعاتف المش 

ةالصغر متناهية والمتوسطةوالصغتر

وعاتمنالكثت  أنالمعلوممن ىالمشر الكت 
  األوىلمراحلها بدأتحاليا والعمالقة

ز
شكلف

وعات ةمشر   أخذتثمصغت 
ز
قد و والنمو،التطور ف

وعاتأنيبدو  ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 
ىلإللوصولمؤهلةغت  بدائيةمرحلةوالمتوسطة
وعات ى،المشر جيا بالتكنولو األخذ معولكنالكت 

ت  وتوفماهرةعمالةوتدريبوالمتطورةالحديثة
أو ةإداريأو تمويليةأو فنيةكانتسواءالمساعدات
وعلهذهيمكنالدولة،قبلمنتسويقية أناتالمشر

نحو طو تخيجعلها مما نشاطها،وتزيد وتتطور تقفز 
وعات ةالمشر ضبعيىل  فيما ونستعرض.الكبت 
  الدوليةالتجارب

ز
.الصددهذا ف

:الهند1.

  الدراساتأثبتت
ز
ه  ةالصغت  المنشآتأنالهند ف

مو نمعدلحققتحيثالعمل؛لفرصاألكت  المولد 
  
ز
  بلغالتشغيلف

ز
ةخالل%7المتوسطف منالفتر

  طفرةتحقيقمع2009إىل1992
ز
خاللالنمو ف

.%42.5التشغيلمعدلفيها بلغ2006عام
المنشآت؛هذهصادراتتطورتموازيةوبصورة
اوحسنوينمو معدلحققتحيث %7.6منيتر

.(2006عام)%10إىل(1996عام)

قد و الهند،نمو قاطرةالمنشآتهذهتعتت  لذلك
ةبالمنشآتاالهتمامتزايد  2007عاممنذ الصغت 
ا ملمحا وأصبحخاص،بشكل ز .نديةالهللتجربةممت 

  الملمحويتمثل
ز الذيالثانز   نديةالهالتجربةيمت 

ز
ف

دا عالمنشآتمنتجاتمنطويلةقائمةإنتاجحرص 
ة وبذلك،1997عاممنتج1200عددهابلغالكبت 
للتمدد المنشآتلهذهوحمايةفرصةمنحت

تواالستدامة ةالصناعاتوأجت  عاملالتعىلالكبت 
  األصغر المنشآتمع

ز
الباطنمنعقود إطار ف

.(مبادلة)

  اإلغالقحاالت منقللتأنها الثالثوالملمح
التر

تب يد عليها يتر المنشآتفالعمال،منكبت  عدد تشر
  
  خاصلمكتبتتجهلصعوباتتتعرضالتر

يعتتز
ةالمتعالمنشآتلهذهوالماىل  اإلداريباإلصالح تر

ز    الحقالمكتبولهذا الصعوبات،تجاوزها لحي 
ز
ف

آتالمنشهذهإدارةعنمسؤولأكتر أو مدير تكليف
ز  األسبابهذهتكونوقد التعتر ألسبابتجاوزها لحي 
  نقصأو إداريةأو مالية

ز
ىلويتوالخ،...المهاراتف

ذاتاألطرافمعالجوانبهذهكلمعالجةالمكتب
كثبنعمتابعا المكتبويبفر البنوك،مثلالصلة
يقافإصالحيةولهالجديدةاألموالاستثمار لطريقة
ز معاقبةأو القروض اءاتبإجر التعتر عنالمسؤولي 
.قانونية

وجهالمالتدريبجهود تكثيفهو الرابعوالملمح
زراءو رئيسخططحيثعام؛بشكلالمنشآتلهذه
عامحتر العمالةمنضخمعدد لتدريبالهند

مليون500حواىل  الملمحهذا ويستهدف،2032
ز منهم%50هندي   المنشآتهذهمنممثلي 

ز
وف

  التدريبويدخلعملها،مجال
ز
امجالت  مكوناتكلف

كز مر وهناكالمنشآت،بهذهللنهوضوالسياسات
  
  تنتشر مماثلةومراكز للتدريبمتخصصوطتز

ز
ف

.األقاليممختلف

  هو الخامسوالملمح
لقدرةالزيادةموسعبرنامجتبتز

ةمنيتكونالمنشآتلهذهالمنافسةعىل برامجعشر
جودمالجودة،وإدارةالصناعية،الحاضناتتتضمن
  األنشطةهذه

ز
ولوجيةالتكنالقدرةورفعاالقتصاد ف

.إلخ....التسويقودعم

الصناعيةباللجانالعنايةهو السادسوالملمح
  KHDIوالمسماةوالريفيةالقروية

صصوالتر
ُ
لهاخ

،ADBاآلسيويةالتنميةبنكغت  دوالر مليون150
التقليديةوالصناعاتالحرفلدعمصيغةوه  

مهاتما ال"مركزوأنسر  الريفية،الغذائيةكالصناعات
.الريفيةالصناعاتلدعم"غاندي

  واألجهزةالمؤسساتبإنشاءالهند قامتكما 
تقومالتر

  اومساعدتهالالزمةبالقروضالقطاعهذا بإمداد 
ز
ف
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الس،واإلفالتعتر منوحمايتها منتجاتها تسويق
الفنيةواالستشاراتوالتأهيلالتدريبإىلباإلضافة

:يىل  فيما ذلكتلخيصويمكنواالقتصادية،

الهيئاتمنعدد بإنشاءالهنديةالحكومةقامت•
  والوحدات

توفت  أجلمنخصيصا تعملالتر
كاتالالزمالدعم ةللشر يثحوالمتوسطة؛الصغت 
ةللصناعاتوزارةلها أنشأت اتوالصناعالصغت 
ةالالصناعاتلجنةوكذلكوالزراعية،الريفية صغت 
  
تالصناعالوزارةاستشاريككيانتعملوالتر

ة .الصغت 

  المتخصصةالبنوكمنعدد توفت  •
ز
إقراضف

وعات ةالمشر زيادةأجلمنوالمتوسطةالصغت 
القروضعىلالحصولوتسهيلاالئتمانيةالتغطية
.البنوكهذهأعداد بزيادةالهند وتقومالالزمة

  للبتمحاكم8إنشاء•
ز
.ديونبالالخاصةالقضايا ف

صادراتتنميةعىلتعملخاصةمراكز إنشاء•
كات ةالشر   ومساعدتها والمتوسطةالصغت 

ز
عمليةف

.األجنبيةاألسواقإىلالوصول

يعاتإصدار•   التشر
قاتالعالمختلفتغط  التر

  القائمة
ز
وعاتقطاعف ةالمشر ز قمثلالصغت  واني 

ز الجودةمعايت   بالتوظيفالخاصةوالقواني 
ز  ز البيئةحمايةوقواني    والقواني 

يبةتحدد التر ضز
لكتإعفاءوتقييمفيهاالمغاالةوعدمالمبيعات
.اإلنتاجرسوممنالوحدات

ز خاصبرنامجدعم• وقوعمنعأجلمنللتأمي 
  اإلفالسحاالت 

وعلها تتعرضقد التر اتالمشر
ة .والمتوسطةالصغت 

:اليابان2.

  اليابانيةالتجربةتعتت  
ز
ميةوتنإقامةمجالف

وعات ةالمشر بهيحتذينموذجا والمتوسطةالصغت 
ز    الراغبةالدولكلبي 

ز
جهةمناقتصاداتها تنميةف

أنغمفر أخرى،جهةمنالبطالةمشاكلعىلوالتغلب
واتتتمتعال اليابان تذكر،ةأوليمواد أو معدنيةبتر

  وتعتمد بل
ز
اد عىلإنتاجها ف اردها مو أغلباستت 

ا تقدما حققتأنها إال األولية،   كبت 
ز
صناعةالمجالف

يثحهذا،وقتنا وحتر الستينياتعقد بدايةمنذ 
ى،الكالدولمنالعديد تنافسصادراتها أصبحت ت 
  األساسويرجع

ز
  الالقوميةالسياسةإىلذلكف

تر
  اليابانيةالحكومةاتبعتها 

توفت  إىلتهدفوالتر
وعاتالمساعدات ةللمشر واءسوالمتوسطةالصغت 

ويقية،تسأو إداريةأو تمويليةأو فنيةمساعداتكانت
:طريقعنوذلك

والخدميةالصناعيةالمجمعاتإقامةتشجيع•
وعاتبتحديثوالقيام ةالمشر وسطةوالمتالصغت 
.القائمة

لتمويلالتوفت  التمويليةالمؤسساتبعضإنشاء•
وعاتالالزموالدعم ةللمشر .ةوالمتوسطالصغت 

حصولطريقهعنيمكنبرنامجتأسيس•
وعات ةالمشر نفسعىلوالمتوسطةالصغت 
ات ز وطالممت  اعللقطالممنوحةالتعاقديةوالشر

.والحكوم  العام

وعاتحصول• ةالمشر عىلوالمتوسطةالصغت 
.واإلداريةالفنيةالحوافز بعض

ىلعحصولهمتسهيلطريقعناألعمالرجالدعم•
وطقروض .ميشةبشر

ةااالقتصاديةاألوضاعمعللتكيفاالستعداد • لمتغت 
  
وعاتإفالسأو تعتر إىلتؤدىقد التر المشر

ة .والمتوسطةالصغت 

منالنوعيةبهذهالفائقةالعنايةاتضحتوقد 
وعات   الحكومةقبلمنالمشر

ز
معتعاونها ف

وعات ة،المشر اإلفالس،منعليها خوفا المتعتر
وع بدونرضقعىليحصلأنيستطيعالمتعتر فالمشر

دادهويتمضمان،وبدونفائدة معسنواتخاللاستر
.سدادالعمليةتبدأ أنقبلأشهر ستةمهلةإعطائه

وعاتنحو الموجهالحكومةدعمأدىولقد  المشر
ة بعا تعاليةبجودةاإلنتاجإىلوالمتوسطةالصغت 

و اعتماد إىلأدىمما العالمية،للمواصفات عاتالمشر
ى وعاتإنتاجعىلالكت  ةالمشر نمبدال الصغت 

ادها  .الخارجمناستت 

  الصناعةعىلطرأ الذيالفكريالتطور وساعد 
ز
ف

إىلةالكبت  الصناعاتمنالعمالةتحولإىلاليابان
ة،الصناعات ةالكبالصناعاتمنفكثت  الصغت  ت 
لتصنيعامكوناتمنالكثت  إنتاجعنتتخىلأصبحت
ةأخرىمصانعإىلإنتاجها وإسناد  خصصا،تأكتر صغت 
  أكت  وفرا يحققمما 

ز
تحقيقانضممعاإلنتاجتكلفةف

.أعىلجودة

وعاتأهميةتتضحهنا ومن ةالمشر   طةوالمتوسالصغت 
ز
ف

وعاتعنالناتجةالعمالةفائضامتصاص عند ىالكت  المشر
.زائدةالالعمالةعنواستغنائها إنتاجها لوسائلتجديدها 
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:الجنوبيةكوريا .3

  الجنوبيةكوريا اقتصاد كان
والركود التخلفمنيعانز

ميتسكانحيثاالقتصاديةنهضتها قبلوذلك
:أهمهامنبخصائص

.األرزوه  واحدةتصديريةسلعةعىلاالعتماد •

.االقتصاديةالموارد ندرة•

.للزراعةالقابلةالمساحةضيق•

.رصز الحإىلالريفمنالمستمرةالهجرةمنالمعاناة•

  الكوريةالحكومةوضعتهنا ومن
ز
الوقتذلكف

تنميةالبخطةبدأتها االقتصاديةالخططمنمجموعة
.(1966–1962)عاممناألوىلاالقتصادية

ز ما أهموكان   الكوريةالتنميةخططيمت 
ز
لعمطف

وعاتبتنميةارتباطها هو الستينيات ةالمشر الصغت 
  قامتحيثوالمتوسطة

:باآلنر

ةللصناعاتمتخصصبنكإنشاء• الصغت 
  والمتوسطة
ز
دعمإىليهدف1961أغسطسأولف

وعاتاالقتصاديةاألنشطة ةللمشر الصغت 
التوتسهيقروضتقديمطريقعنوالمتوسطة

ولوقبواألجنبية،المحليةبالعمالتائتمانية
  بالمشاركةالودائع

ز
وعاتأموالرؤوسف ،المشر

،المحىلالنقد وعمليات ىلإباإلضافةواألجنت  
  االستشاريةالخدماتتقديم

ز
يةاإلدار األعمالف

.والفنية

ةالصناعاتتدعيمهيئةإنشاء• وسطةوالمتالصغت 
  الحكومةلمساعدة

ز
ديةاالقتصاالسياساتوضعف

وعاتبتنميةالمرتبطة ةالمشر وسطة،والمتالصغت 
  
وتقويةاجاإلنتوسائلتحديثعىلمهمتها تقوموالتر

ز التعاونيةاألنشطة وعاتبي  ةالمشر الصغت 
مجمعاتوإقامةصناعيةمدنوإنشاءوالمتوسطة،

إىلضافةباإل البيئية،الصناعاتوتنميةبها،صناعية
توجيهو واإلداريةالفنيةاالستشاريةالخدماتتقديم

ةالصناعات .التصديرنحو والمتوسطةالصغت 

:سنغافورة.4

وعاتلعبت ةالمشر ا كبدورا والمتوسطةالصغت  ت 
  وهاما 

ز
وعاتاحتياجاتوسد دعمف ة،الكبت  المشر

لمساعداتابتوفت  السنغافوريالتنميةبنكقامفقد 
وعاتالمالية ةللمشر فائدةر بسعوالمتوسطةالصغت 
ذلكعد بإليهوانضمالتجاريةاألسعار منوأقلثابت
.األخرىالبنوكمنكبت  عدد 

األبحاثو القياس  للتوحيد سنغافورةمعهد تعاونكما
  الصناعية

ز
وعاتإمداد ف ةالمشر كوالبنو الصغت 
ووضعالجودةعىلوالرقابةالالزمةبالدراسات
حالواضالتعاونتجىلوقد القياسية،المواصفات
  الحكومةقبلمنواالهتمام

ز
يطلتنشقسمإنشاءف

دةمساعمهمتهكانتلها تابعوالصادراتالتجارة
كما ة،الدولياألسواقعنالدراساتوتقديمالمصدرين

تدريبيةجبراموتنظيمووضعالمؤتمراتبتنظيميقوم
.واحتياجاتهاالدوليةواألسواقالتجارةعن

:االمريكيةالمتحدةالواليات.5

وعاتهيئةإدارةتأسيستم ةالصغت  األعمالمشر
SMALL)األمريكية،المتحدةبالواليات BUSINESS

ADMINISTRATION)،وذلك  
ز
وه1953عامف

انيتها لها مستقلةهيئة ز ىلإوتهدفالخاصةمت 
وعاتأصحابمساعدة ز المشر إلقامةاألمريكيي 
وعاتوتشغيل ةمشر ها دور ويتمثلناجحة،صغت 

:يىل  فيما 

وعاتالقروضمنح• ةللمشر عىلةقادر الغت  الصغت 
  تمويلتوفت  

وطوذلكذانر .يشةوممعقولةبشر

وعاتمساعدة• ةالمشر   الصغت 
ز
ها منتجاتبيعف

.الفيدراليةللحكومةوخدماتها 

وعاتقروضمنح• وارثبالكللتأثر القابلةللمشر
.الطبيعية

وعاتمساعدة• ةالمشر   الصغت 
ز
جاتها منتتسويقف

.للخارجوتصديرها 

حابألصوالفنيةاإلداريةالمهاراتوتنميةتطوير •
وعات ز المشر ز الحاليي  .والمتوقعي 

خيصاإلدارةتقوم• كاتوتنظيمبتر تثمار االس رسر
وعاتالقروضبتقديمالمعنيةالخاصة، للمشر
ة .والمتوسطةالصغت 

زيادةأجلمناألقلياتومساعدةالمرأةدعم•
  مشاركتهم

ز
وعاتملكيةف ةالمشر الصغت 

.والمتوسطة

  وللتوسع
ز
تشاريةواالس اإلداريةالمساعداتتوفت  ف
وعاتألصحاب ةالمشر   والمتوسطةالصغت 

ز
ميعجف

  مركزا الهيئةإدارةأقامتسواء،حد عىلالواليات
ز
ف

أو ةعامرياديةمؤسسةوجود إىلباإلضافةوالية،كل
اكمبرامجه،وإدارةالمركز هذا برعايةتقومخاصة
ز بللجمعالخاصللقطاعمكاتببتأسيسقامت مواردي 
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وعاتإدارةوموارد الخاصالقطاع ة،المشر الصغت 
بتوفت  لقيتعفيما خاصةالهيئة،برامجفعاليةلزيادة

اتاإلداريالتدريب إىلةباإلضافاإلرشادية،والنشر
  بالمساعدةقيامها 

ز
يةحكومعقود عىلالحصولف

هذهصادراتبتمويلوالقيامالباطنمنوعقود 
وعات .برامجهاخاللمنالمشر

  و الهامةالحقائقمنأنهتقدمما مجملمنيتضح
التر

ها،ذكر السابقالدولتجاربمناستخالصها يمكن
وعاتأن ةللمشر   اكبت  دورا والمتوسطةالصغت 

ز
زيادةف

  للدولالقوم  الناتج
دمالتقبأسبابأخذتالتر

وعاتلهذهرعايتها خاللمنوالتنمية ز ولالمشر لعاملي 
موها لنالالزمةالمساعدةسبلتوفت  ومحاولةفيها،

حاتعدةنطرحسوفلذا وتطويرها؛ عنا يمكننمقتر
وعاتالمشر منالنوعيةهذهبيد األخذ اتباعهاطريق
ايد النمو نحو ودفعها  ز تجاهاال عىلوتشجيعها المتر
  ةالعالمينحو االتجاهطريقعنعالميا لالنتشار 

ز
ف

.التصديرمجال

وعاتالموجهةالمبادراتتقييم:خامسا للمش 
ةالصغر متناهية ي والمتوسطةوالصغتر

ز
مرصف

الموجهةالمبادراتمنالعديد مرص شهدت
وعات ةالصغرمتناهيةللمشر طةوالمتوسوالصغت 

  القرنسبعينياتمنذ 
بيلسعىلمنها نذكر الماضز

  الحرص ال المثال
:اآلنر

اج   اإلنتوالتعاونالحرفيةالصناعاتجهاز انشاء.1
1973لسنة840رقمالقانونبمقتصز 

والسياساتالخططبوضعالجهاز هذا ويختص
أساسا يضمالذيالقطاعبهذا للنهوضالالزمة

  المتمثلةالصغر متناهيةالصناعات
ز
أغلبف

وعاتالحرفيةالصناعات ،اإلنتاج   التعاونومشر
ةالجهاز هذا وجود ورغم ال أنهإال عاما 50تناهزلفتر
عىلالحكمأساسهعىليمكنموضوع  تقييميوجد 

.انجازاته

لسنة١١٠رقماإلنتاج   التعاونقانونإصدار.2
١٩٧٥

  
فرعا اإلنتاج   التعاونيكونبأنالقانونهذا ويقصز
  القطاعمن

طاقاتةوتنميتنظيمعىليعملالتعاونز
  اإلنتاج

ز
جيةاإلنتاوالخدماتالحرفيةالصناعاتف

  خصاأل وعىلوإداريا واقتصاديا فنيا دعمها ويتوىل
ز
ف

بوالتدريوالتسويقوالتوريد التمويلمجاالت 
كالمصالحوتنميةوالتعاقد والتنظيم ألعضاءةالمشتر
مدعبهدفوذلكاإلنتاجية،التعاونيةالجمعيات
  القوم  االقتصاد 

ز
  وللدولةالعامةالخطةإطار ف

ز
ظلف

.التعاونيةالمبادئ

ه  ةاإلنتاجيالتعاونيةالجمعياتأنعىلينصكما 
يةمنظمات كامألحطبقا تتكونديمقراطيةجماهت 

ونممنالقانونهذا    نشاطهميبارسر
ز
مجالف

.الحرفيةالصناعات

للتنميةاالجتماع  الصندوقإنشاء.3

لعام40رقمالجمهوريبالقرار الصندوقأنسر  
  تسهمواقتصادياجتماع  أمانكشبكة1991

ز
ف

عىلملوتعالفقر حدةمنوالتخفيفالبطالةمحاربة
ز  قتحقيمنواإلرساعالمعيشةمستوياتتحسي 
 .الشاملةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية

 
لفوك

وعاتبمساندةاالجتماع  الصندوق ةالصغالمشر ت 
خدماتالمنمتكاملةحزمةوبتقديمالصغر ومتناهية
طرافاأل كلمعوبالتنسيقلها الماليةوغت  المالية
وعاتبهذهالمعنية اساتالسيتبتز بهدفالمشر

يعات نميةتقانونبموجبلتطويرها الالزمةوالتشر
وعات ةالمشر .2004لعام141رقمالصغت 

مكاتبخاللمنيعملاالجتماع  الصندوقوكان
حقوملالجمهورية،محافظاتكافةتغط  إقليمية
امبنظتعملخدماتمجمعاتالمكاتبهذهبمعظم
ز وتتيحالواحد الشباك عىلولالحصرسعةللمتقدمي 
عىلوالحصولالمطلوبةاألوراقوإنهاءالقروض
اخيصاستخراجخدمات التجاريوالسجلالتر
يبيةوالبطاقة .الرصز

  الصندوقعملمجاالت وتتمثل
ز
:ف

ليةوالدو المحليةوالماليةالفنيةالموارد تعبئة•
.شاملةالواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلتحقيق

ةالمتطور الماليةوغت  الماليةالخدماتتقديم•
وعاتلدعم ةالمشر .وتطورهاونموها الصغت 

وعاتتمويل•   المشر
تحسنو العملفرصتتيحالتر

.والمجتمعيةاألساسيةالبنية

الصناعاتوربطالحر العملفكر نشر تشجيع•
ة وعاتالكبت  ةوالصناعاتبالمشر .الصغت 

:الصندوقأهدافمنوكان

وعاتوتمويلتنمية• ةالمشر ةومتناهيالصغت 
.الصغر

ز • .هدفةالمستبالمناطقالمعيشةمستوياتتحسي 

  المساهمة•
ز
مشكلةمنللحد عملفرصإيجاد ف

ز خاصةالبطالة .والمرأةالشباببي 

.الفقرحدةمنالتخفيفعىلالعمل•
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:اآلتيةالفئاتاستهدفوقد

ز شباب• العليا المؤهالتأصحابمنالخريجي 
.المتوسطةوفوقوالمتوسطة

ةأصحاب• وعاتإدارةعىلوالقادرونالخت  المشر
  والراغبونالقائمة

ز
وعاتهمتطوير ف .مشر

.الخاصةاالحتياجاتوذويالمهمشةالفئات•

تاريــــخمنذأدائهمحصلةعنالصندوقأعلنوقد 
  النحو عىل2015عامحتر إنشائه

:اآلنر

ضخبإنشائهمنذللتنميةاالجتماع  الصندوققام
لتنفيذ جنيهمليار 28.6حواىل  قدرهتمويلإجماىل  
وعاتمنالعديد  2015أغسطسنهايةحتر المشر
  تفصيلها 

:كاآلنر

وعاتلتمويلقروض• ةمشر صغر الومتناهيةصغت 
مليون2.2حواىل  ولدتجنيهمليار 23.5بحواىل  
وع .عملفرصةمليون3.6ووفرتمشر

تمعيةالمجوالتنميةاألساسيةالبنيةلتمويلمنح•
وفرتجنيهمليار 5.1تمويلهاحجمبلغوالتدريب

.عملفرصة710,874

هعملهالصندوقمزاولةوبعد أنهإال  عاما 28لفتر
هذهائجبنتموضوع  تقييميصدر لمأعمالهوانتهاء

ةفليستاألعمال،   العت 
ز
ةالمبالغف   االكبت 

أنفقها لتر
  النظريةالعملوفرص

بمتابعةةالعت  ولكنوفرها التر
وعات   المشر

استمر ا معىلللوقوفبتمويلها قامالتر
  منها
ز
العمالةواستمرار توقفأو تعتر قد وما العملف

  
هاادعالتر .توفت 

وعاتتنميةجهاز إنشاء.4 ةوالصالمتوسطةالمشر غت 
:(٢٠١٧عام)الصغرومتناهية

وعاتتنميةجهاز إنشاءتم ةوالالمتوسطةالمشر صغت 
947ـمرقالوزراءمجلسرئيسبقرار الصغر ومتناهية

لسنة2370رقمبالقرار والمعدل2017لسنـة
االجتماع  الصندوقمحلالجهاز حلوقد ،2018
  الُمنشأ للتنمية

ز
25نتاجُيعد والذي1991عامف

اتمنعاما  الت،المجامتعددةالشاملةالتنمويةالخت 
وعاتبتنميةالمعنيةالجهةويعتت   متوسطةالالمشر

ة مويقو األعمالوريادةالصغر ومتناهيةوالصغت 
المعنيةالجهاتكافةجهود وتوحيد بتنسيق

  العاملةوالمبادراتاألهليةوالجمعيات
ز
هذا ف

.المجال

  برنامجوضعإىلالجهاز ويــهدف
تطوير و لتنميةوطتز

وعات يعملو لتشجيعها،الالزمالمناخوتهيئةالمشر
ةاإلقليميةالفروعشبكةخاللمن مستوىعىلالمنتشر

  المحافظات
إجمالــــيبلهالتنفيذيالذراعتعد والتر

إضافة،OSSالواحدالشباكوحداتتضمفرعا 33
اكةإىل معنيةأهليةجمعية600حواىل  معالشر

وعاتبتنمية أفرعمن1800والصغرمتناهيةالمشر
ةالبنوك وعدد الجمهوريةمحافظاتبجميعالمنتشر

كاءمن ز التنميةرسر .المحليي 

للجهاز امتداد هو الجهاز هذا أنالمالحظمنأنهإال 
وادرهكوبكلاالجتماع  الصندوقعىلقائما كانالذي

ية   جمعأنهعنفضال البشر
ز
ز باالختصاصاتف ي 

ذاتوه  والتنفيذ السياساتورسمالتخطيط
.االجتماع  الصندوقسلبيات

:التمويليةالمبادرات.5

د والمعهالتجاريةوالبنوكالمركزيالبنكقام•
  
ز
بإدخالالماليةوالمؤسساتالمرصيالمرصف
وعاتالخاصةالمرصفيةالخدمات ةالصغوالمشر ت 

.والمتوسطة

وعاتالمرصفيةالخدماتوحدةإنشاء• للمشر
ة   والمتوسطةالصغت 

ز
  المركز ف

ز
.مرصيالالمرصف

  تدريبيةدوراتعقد •
يموتنظالبنوكلموظفز

  لهمدراسيةجوالت 
ز
  الرائدةالدولف

ز
نميةتمجالف

وعاتقطاع ةالمشر .والمتوسطةالصغت 

بفائدةمانيةائتتسهيالتبتوفت  المركزيالبنكقام•
زيادةو عليها الحصولإجراءاتوتبسيطمنخفضة
.االئتمانضمانبرامجفعالية

ي التحدياتأهم:سادسا
وعاتتواجهالنر المش 

ةالصغر متناهية والمتوسطةوالصغتر

الحكوماتقبلمنالمبذولةالجهود منبالرغم
وعاتودعملتنميةالمتعاقبة ةالمشر الصغت 

تحدياتالمنالكثت  تواجهالزالتأنها إال والمتوسطة
  والمعوقات

  والوتوسعها،نموها دونتحولالتر
تر

  إىلتنقسم
:اآلنر

ةقلةتتضمنماليةغتر تحديات• ية،اإلدار الخت 
عىلاالعتماد ونقصالماهرة،العمالةونقص

تعقيداتإىلوالتعرضالحديثة،التقنيات
وقراطية اخيصعىلللحصولبت  .التر

  باألساستتلخصماليةتحديات•
ز
ةصعوبف

ولالوصصعوبةتعتت  حيث.للتمويلالوصول
ز األكت  التحديللتمويل ياتالتحدهذهكلبي 
  تمويلعىلالحصولأهميةوتكمن

ز
أنةحقيقف

كاتبتلكالخاصالمالرأسانخفاض ددها يهالشر
  فرصتها منويقللبالفشل

ز
.نمووالالصمود ف
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ز وثيقارتباطوهناك كالمملو المالرأسحجمبي 
كة احيةنمنوالمبيعاتالعمالةوحجمناحيةمنللشر
انيةإمكعىلتؤثر العواملهذهكلأنوالواقع.أخرى

كاتحصول الرأسمازداد فكلما التمويلعىلالشر
كة تماليةاحازدادتوكلما مبيعاتها حجمازداد كلما الشر
البنكية،التسهيالتمنواالستفادةالبنوكمعتعاملها 
  االختالفأيضا هذا عنوينتج

ز
.لتصديراعىلالقدرةف

وعاتأداءفإنعامةوبصفة ةالمشر الصغت 
الميةالعاألسواقمستوىعىلجيدا ليسوالمتوسطة

وعاتتلكمنفقط%6إنحيث تصدر المشر
  منتجاتها 
ز
ز ف .فقطالمحىل  السوقالبقيةتخدمحي 

عمليةكالبنو منتمويلعىلالحصولعمليةوتعتت  
كاتبالنسبةمعقدة ةوالالصغر متناهيةللشر صغت 

  والمتوسطة
  صعوبةتواجهوالتر

ز
حصولوالجذبف

وتكنولوجيا،ماهرة،عمالةمنتحتاجهما عىل
ومدخالتوالسوق،المنتجاتعنومعلومات
ةمحدوديإىليؤديمماالمكانيةوالمساحةاإلنتاج،
ىلعتجاريةوخطةجدوىدراسةتوفت  عىلقدرتها 

هذهأنكما .المقرضةالجهاتتطلبهالذيالمستوى
كات المبالغذاتوالعقودالعامةللعقود تفتقد الشر
ة   الكبت 

وتوقعاتليةمستقبورؤيةاستقرار تمنحها التر
كاتالشر معللعالقاتتفتقد وكذلكالمدى،بعيدة
ة كاتالكبت    األجنبيةوالشر

خاللمنالدعمتقدمالتر
.المعارفمنشبكتها 

يستلعادةبالبنوكالقروضمسؤوىل  أنعنفضال 
ةلديهم   الخت 

حالتقييمتؤهلهمالتر تمقتر
وعات ةالصغر متناهيةالمشر مما طةوالمتوسوالصغت 

  االستثمار مخاطر ارتفاعإىليؤدي
ز
وعاتالتلكف مشر

أعىلإداريةنفقاتويتطلب،(البنوكنظر وجهةمن)
  تنعكس

ز
ذهلهبالنسبةالفائدةسعر ارتفاعف
وعات .هامنالمطلوبةالضماناتزيادةوكذلكالمشر

كاتهذهأنوبما    تستثمر ال عادةالشر
ز
اراتالعقف

  
  أو كالمبانز

(مؤجرةمحالمنتعمل%84)األراضز
.رضالقلتغطيةالضماناتتوفت  يصعبذلكفإن

ماناالئتمنحتعتت  فإنها البنوكنظر وجهةمنأما 
ةالتجاريةلألعمال استقرارا أكتر ألنها مجازفةأقلالكبت 

تومعلومامتاحةسجالتولها للمخاطرةعرضةأقلأو 
كسعربحية،أكتر وه  إليها الوصولويسهلمنظمة
ةاألعمال   الصغت 

عرضةتر أكأو استقرارا أقلتعتت  التر
غت  ومعلوماتها متاحة،غت  وسجالتها للمخاطرة،
إىلربحية،أقلوه  إليها،الوصولويصعبواضحة،
ريةالتجاالوثائقنقصقبيلمنأخرىمشاكلجانب

اخيصالتسجيلمثل) يبوالبطاقاتوالتر (يةالرصز
  الثقةوانخفاض

ز
لتلكالماىل  واألداءالماليةالبياناتف

.التجاريةوالخطةاإلدارةوضعفاألعمال،

وعاتالمعظمأنلذلكالطبيعيةالنتيجةوتعتت   مشر
ةالصغر متناهية   والمتوسطةوالصغت 

ز
ال مرص ف

من%16.9يتعاملحيثالبنوك،معتتعامل
وعات قية%11.5وبالقاهرة،البنوكمعالمشر بالشر

وعاتبينما ،بالغربية%9.5و   المشر
عىللتحصالتر

كزةبنكيةتسهيالت   متر
ز
حافظاتمالثالثنفسف

22.6%  
ز
  %13.9القاهرة،ف

ز
قية،ف   %8والشر

ز
ف

.الغربية

ا جزءا فإنأخرىناحيةومن وعاتمنكبت  المشر
ة م  تنتبمرصالمسجلةغت  والمتوسطةالصغت 
،غت  للقطاع عدد حرص اليمكنأنهوالواقعالرسم 

وعات اننوعهناكولكنبدقة،الرسميةغت  المشر
وعاتمن ةالمشر وعاتوالمتوسطة،الصغت  المشر
  
ناحية،منبأخرىأو بصورةحرصها يمكنالتر

ز والباعة وعالمتنقلةوالوحداتالجائلي  اتوالمشر
لية ز   المتز

.أخرىناحيةمنحرصها اليمكنالتر

وعاتتسجيلعدمنسبةارتفاعويرجع ىلإالمشر
الرسم  لالقتصاد والتحولتسجيلها تكلفةارتفاع

  النشاطوتسجيل
من%60إىل%40تمثلوالتر

  ولكن.التكلفةمجموع
ز
الفرصةفةتكلنفسهالوقتف

ه  نشاطللالرسميةغت  الصفةعىللإلبقاءالبديلة
ةالمسجلغت  األعمالأنبما المحدودة،النمو فرص

عىلأو ةرسميقروضعىلللحصولالتقديميمكنها ال 
احمتدعمأيأو توريد عقود أو األعمالتنميةخدمات

  الحكومة،قبلمن
من%41كان2006ففز

كات يلتمو عىلالحصولعىلقادرةالمسجلةالشر
.الرسميةالماليةالمؤسساتمنباألساسخارج   

كاتبالنسبةأما  منها %19.5فإنالمسجلةغت  للشر
ضأناستطاعتفقط   أخرىمصادر منتقتر

ز
ز ف حي 

  التمويلعىلبقيتها اعتمدت
اث،مادخار،)الذانر ت 

ز تحويالت أو اء،واألصدقالعائلةأو بالخارجالعاملي 
ةالماليللمؤسساتالوصولألنوذلك(الجمعيات
كاتلتلكبالنسبةمحدود الرسمية لعدمنظرا الشر
.تسجيلها

وعاتمركز دراسةأظهرتوقد  ةالخاصالدوليةالمشر
  
وعاتمن800لحواىل  مسحا أجرتالتر المشر

ة وعاهذهتجربةعنوالمتوسطةالصغت  معتالمشر
إىلالدراسةوأفضت.ألعمالهاإنشائها خاللالفساد 

ه  مالاألعألصحابللفساد انتشارا األكتر الصورةأن
ز المالمنقانونيةغت  مبالغدفع للموظفي 

ز  ز الحكوميي  السالمجأو الحكوميةباإلداراتالعاملي 
رشاويالمسحعينةمن%43دفعحيث.المحلية

  
ز
رشاوي%29دفعبينما األعمال،بدءمرحلةف

اخيصالتشغيللهيئات   والمشكلة.والتر
ز
مصادرف

وعاتالمتاحةالتمويل ةللمشر وسطةوالمتالصغت 
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  انحصارها ه  حاليا 
ز
وعاتتلكدعمف ما و وهالمشر

مدعومةالاألنشطةألناالقتصاديةكفاءتهعدمثبت
برامجعىلتعتمد أنها أو الفعليةقيمتها تعكسال 

.دائمغت  مصدر وه  الحكوميةغت  المنظمات

عقدةمعمليةالبنوكمنتمويلعىلالحصولعملية
كاتبالنسبة ةللشر كاتذهفهوالمتوسطةالصغت  الشر
  صعوبةتواجه

ز
اجهتحتما عىلوالحصولجذبف

عنومعلوماتوتكنولوجيا،ماهرة،عمالةمن
والمساحةاإلنتاج،ومدخالتوالسوق،المنتجات
فت  تو عىلقدرتها محدوديةإىليؤديمماالمكانية
الذيالمستوىعىلتجاريةوخطةجدوىدراسة
كاتلكأنكما .المقرضةالجهاتتطلبه تفتقد تالشر
ةالمبالغذاتوالعقود العامةللعقود    الالكبت 

تمنحتر
وعاتتلك توقعاتو مستقبليةورؤيةاستقرار المشر
كاتالشر معللعالقاتتفتقد وكذلكالمدىبعيدة
ة كاتالكبت    األجنبيةوالشر

خاللمنمالدعتقدمالتر
فإنذلك،إىلباإلضافة.المعارفمنشبكتها 
ةعادةلديهمليستبالبنوكالقروضمسؤوىل   الخت 

  
حاتلتقييمتؤهلهمالتر وعاتمقتر ةاالمشر لصغت 

  ثمار االستمخاطر ارتفاعإىليؤديمما والمتوسطة
ز
ف

وعاتتلك طلبويت،(البنوكنظر وجهةمن)المشر
  تنعكسأعىلإداريةنفقات

ز
لفائدةاسعر ارتفاعف

وعاتلتلكبالنسبة اناتالضمزيادةوكذلكالمشر
.منهاالمطلوبة

كاتهذهأنوبما    عادةتستثمر ال الشر
ز
اراتالعقف

  
  أو كالمبانز

(مؤجرةمحالمنتعمل%84)األراضز
أما .رضالقلتغطيةالضماناتتوفت  يصعبذلكفإن
لألعمالاناالئتممنحتعتت  فإنها البنوكنظر وجهةمن

ةالتجارية وأقلرارا استقأكتر ألنها مجازفةأقلالكبت 
ومعلوماتمتاحةسجالتولها للمخاطرةعرضة
كسعربحية،أكتر وه  إليها الوصولويسهلمنظمة
ةاألعمال   الصغت 

عرضةتر أكاو استقرار أقلتعتت  التر
غت  ومعلوماتها متاحة،غت  وسجالتها للمخاطرة،
إىلة،ربحيوأقلوه  إليها،الوصولويصعبواضحة،
اريةالتجالوثائقنقصقبيلمنأخرىمشاكلجانب

اخيصالتسجيلمثل) يبوالبطاقاتوالتر (يةالرصز
  الثقةوانخفاض

ز
لتلكاىل  المواألداءالماليةالبياناتف

  األعمال
اإلدارةوضعف،%70نسبتهاتبلغالتر
أنلذلكةالطبيعيالنتيجةوتعتت  .التجاريةوالخطة

وعاتمن47% ةالمشر   والمتوسطةالصغت 
ز
ال مرص ف

عىلتحصلفقط%22.4والبنوكمعتتعامل
،2010/2011عامتملمسحطبقا .بنكيةتسهيالت

وعاتمن%16فـ ةالمشر الديهوالمتوسطةالصغت 
  تتمثلالبنوكمعمشاكل

ز
وعددفائدةالأسعار ارتفاعف

وتعقيد طولعىلعالوةالمطلوبةالضمانات
وهذه.المطلوبةاإلداريةاألوراقوزيادةاإلجراءات
كاتبالنسبةتزيد النسبة %16.4ثحياألصغر،للشر

وعاتمن ألف250منأقلرأسمالها البالغالمشر
من%9.9بينماالبنوكمعمشاكللديها جنيه

وعات جنيهمليون30منأكتر رأسمالها البالغالمشر
.البنوكمعمشاكللديها 

ا جزءا فإنأخرىناحيةومن وعاتمنكبت  المشر
ة م  ينتبمرصالمسجلةغت  والمتوسطةالصغت 
،غت  للقطاع عدد حرص يمكنال أنهوالواقعالرسم 

وعات منننوعاهناكولكنبدقة،الرسميةغت  المشر
وعات ةالمشر وعاتوالمتوسطة،الصغت    الالمشر

تر
ةوالباعناحية،منبأخرىأو بصورةحرصها يمكن

ز  وعاتالمتنقلةوالوحداتالجائلي  ز والمشر ليةالمتز
  
كتلوترجع.أخرىناحيةمنحرصها يمكنال التر

وعاتتسجيلعدممنالعاليةالنسب إىلالمشر
.الرسم  صادلالقتوللتحوللتسجيلها العاليةالتكلفة

لوبالمطوالمبادراتالتصحيحيةاإلجراءات:سابعا
ز التوازنلتحقيقاتخاذها  صاديةاالقتالقطاعاتبير
وعاتلصالح ةالصغر متناهيةالمش  والصغتر

والمتوسطة

وعاتكانتلما  ةالصغر متناهيةالمشر والصغت 
  متاحةعملفرص٥كلمن٤توفروالمتوسطة

ز
ف

،االقتصاد    عال فمتوفر هو ما ذلكإىلأضفالرسم 
ز
ف

،غت  االقتصاد    الرسم 
ز
لبطالةامعدالت تزايد ظلوف

هذا يمثلهعما فضال كورونا،جائحةبعد خاصة
  القطاع

ز
اىل  بحو والمقدر اإلجماىل  القوم  الناتجف

افةكوإزالةبالرعايةأوىلالقطاعهذا فإنلذلك،%٦٠
  المعوقات

وعاتهذهإنشاءتواجهالتر قديموتالمشر
تقديمبوذلكأهدافها،وتحقيقلنموها الالزمةالرعاية
  الدعم

،واإلداريالفتز نمواالستفادةوالتمويىل 
  الرائدةالدولتجارب

ز
جيد الوالتأهيلالمجال،هذا ف

وعاتهذهرعايةعىلالقائمةللكوادر  احةبإتالمشر
منحيثوخارجيا،محليا الراقيةالتدريببرامج

  الكوادر أنالمالحظ
ماع  االجتبالصندوقكانتالتر

وعاتتنميةبجهاز الموجودةذاتها ه   المشر
ةالمتوسطة .الصغرومتناهيةوالصغت 

اإلجراءاتمنحزمةاتخاذ يستلزماألمر فإنلذلك
وعاتهذهإلنشاءالمحفزةالتصحيحية المشر
وعاتوتشجيع   المتواجدةالمشر

ز
ت  غاالقتصاد ف

  لالنخراطالرسم  
ز
،االقتصاد ف نحو العىلالرسم 

  
:اآلنر
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وعلتعويضوناجزةفعالةآليةوضع1. اتالمشر
  
  التر

ز
منها احتياجاتالمحىل  السوقمنتستوف

منتحملتهعما نشاطها لمزاولةوالمعداتاآلالت
ائب ادها عند ورسومضز   لتتساوىاستت 

ز
األعباءف

وعاتمع ةالمشر   الكبت 
  التر

ز
منياجاتها احتتستوف

اد طريقعنوالمعداتاآلالت ةاالستت  مبارسر
دةموحفئةحيثمنالمقررةبالحوافز متمتعة

  حقها وكذا (%٢)الجمركيةالرسوممن
ز
داد ف استر

يبة .المضافةالقيمةضز

وعاتبالنسبة2.   للمشر
  التر

ز
منياجاتها احتتستوف

منر التصديألجلالمستوردةاإلنتاجمستلزمات
  المحىل  السوق

اد بإمكانياتها تسمحال والتر االستت 
ة ائبالرصز رد أو المؤقتالسماحنظامتحتمبارسر

منتحملتهما لرد دائمةبرامجووضع،(دروباك)
ائب   لتتساوىورسوم،ضز

ز
معاألعباءف

وعات ةالمشر   الكبت 
تخداماسإمكانياتلديها التر

.الخاصةالجمركيةالنظمهذه

هيتملما بالنسبة3. بسعر لتمويمصادر منتوفت 
وعاتلقطاعمنخفضةفائدة متناهيةالمشر
ةالصغر  هاتالجإلزاميتموالمتوسطة،والصغت 
وعاتبحصةالمانحة الصغر متناهيةللمشر
وعاتوحصة ةللمشر وعوحصةالصغت  اتللمشر

ةالكبالفئاتتستأثر ال حتر المتوسطة،   ت 
ز
هذا ف

هيتمبما القطاع رفععد بخاصةتمويلمنتوفت 
وعاتأعماللحجماألعىلالحد  ةالمتوسطالمشر
.جنيهمليار نصفإىل

المعدل٢٠١٥لسنة٥رقمالقانونتفعيل4.
  ٢٠١٨لسنه٩٠رقمبالقانون

ز
تفضيلشأنف

  المرصيةالمنتجات
ز
وما الحكوميةالعقود ف

  ٢٠٢٠لسنة١٥٢رقمالقانونتضمنه
ز
هذا ف

ز حيثالشأن، لمعطشبهالقانونهذا أنتبي 
نالقانو بهذا المخاطبةالجهاتلتحايلنظرا 
.تفعيلهلعدم

  النظر إعادة5.
ز
نميةتلجهاز التنظيم  الهيكلف

وعات ةالمتوسطةالمشر لصغر اومتناهيةوالصغت 
ز التامالفصليتمأنعىل طالخطواضىع  بي 

كفاءةفعر ذلكيستتبعوأنوالتنفيذ والسياسات

از إنجعىلالقادرةبالكوادر وتدعيمهالجهاز هذا 
،وخارجيا محلياللتدريببرامجخاللمنمهامه

ز  منإنجازهميتلما وفقا أدائهتقييممعايت  وتضمي 
وعاتتحول إىلالرسم  غت  النشاطمنالمشر
.الرسم  النشاط

وعاتتنميةعىلالقائمةاألجهزةكافة6. المشر
جهاز–اإلنتاج   التعاون)الصغرمتناهية
ز    (الحرفيي 

ز
الذياعالقطبهذا يهتمواحد جهاز ف

  فعالدور له
ز
.الفقرمشكلةمواجهةف

وعاتهذهعاتقعىلالملفر للدورنظرا 7. المشر
شكلةمعىلللتغلبمنتظمةعملفرصلتوفت  
ز يتم،البطالة   الحوافز تضمي 

القانونبوردتالتر
اكنصفالدولةبتحمل٢٠٢٠لسنة١٥٢ اشتر

  العملصاحب
ز
لكعناالجتماعيةالتأميناتف

احعليها،مؤمنعملفرصة تعديلإدخالواقتر
.بذلكالقانونعىل

وعاتأفضلمنعدد اختيار8. متناهية)المشر
ةالصغر  عىلا سنويالواعدة(والمتوسطةوالصغت 
العامالمستوىوعىلمحافظةكلمستوى
ةحوافز وإعطاءلتكريمهم ز   لهممتمت 

ز
فالاحتف

وعاتيوم)سنوي ةوالصالصغر متناهيةالمشر غت 
ا ومشجعمنافسا عامال ذلكليكن،(والمتوسطة
وعات ز اإلبداععىلاألخرىللمشر كونتوأنوالتمت 

وعاتضمن   المشر
.زالحوافبهذهتحتم  التر

  الريادةثقافةوتعزيز نشر 9.
ز
رصي،المالمجتمعف

خالبإدالريادةأهميةحولالمنظمالعلم  والوع  
  األعمالريادةمقررات

ز
أو الدراسيةالمناهجف

،متطلبجعلها  الاألعمريادةمنهجوجعلجامىع 
  املإلسهالتعليمية،المنظومةمنيتجزأالجزءا

ز
ف

  الحر العملثقافةونشر بناء
ز
اصةخالمجتمع،ف

  
ز
لعملاوليكنعلمية،أسسعىلالشبابقطاعف

من،المرصيلالقتصاد األساسيةالركائز أحد الحر 
قوالخلالمبادرةعىلقادر شبابتخريــــجخالل

  لوظيفةانتظار ال واإلبداع،
ز
معالحكومة،ف

نىع  صاإىلالحكومةكاهلعىلعبءمنتحويلهم
ز عملفرص أنفسهمعىلمعتمدينومبدعي 

.وأمالهمطموحاتهملتحقيق
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الخاتمة:ثامنا

وعاتقرنهو الحاىل  القرن ر الصغمتناهيةالمشر
ة لعمود ابمثابةأصبحتحيث.والمتوسطةوالصغت 
،لالقتصاد الفقري   فعاال دورا ولعبتالعالم 

ز
ف

  لعالماعت  المستدامةوالتنميةوالتطوير االبتكار 
ز
ف

  العالميةظل
أنيجبلذلكاليوم،العالميعيشها التر

  مسبوقةغت  منافسةهناكيكون
ز
وعف اتالمشر

ةالصغر متناهية توىمسعىلوالمتوسطةوالصغت 
  بت  الكودورهالقطاعهذا لفاعليةوترسيخالعالم

ز
ف

،االقتصاد  مات،الحكو دعمإىليحتاجأنهإال العالم 
مزيد الببذلها الدولمنالعديد نضالنالحظولعلنا 
القطاعهذا تطوير منالتمكنبهدفالجهد من

ز    الهند ذلكمثالتنافسيته،وتحسي 
وضعتالتر

اتيجيات لخدمةوجهتها إمكانياتورصدتاستر
وعاتهذهوتطوير  منللتخلصومساعدتها المشر
منكافيةبصورةواالنتفاعالموجودةالخللنواج  

تنافسيةأكتر بصورةالعملإىلباإلضافةالتكنولوجيا 
ةوفعالية   كبت 

ز
إن.والعالميةالمحليةاألسواقف

وعاتوتطوير دعمعمليات ر الصغمتناهيةالمشر
ة يعيةالتشر البنيةوتطوير والمتوسطةوالصغت 

  المجاالت أهممنلنشاطها المناسبةواالقتصادية
التر

بالتجار ودراسةفيها التدخلالحكومةعىليجب
نولكنقال ليسمنها لالستفادةالناجحةالدولية
كلهذا وهالمرصي،الواقعيناسبلما وفقا تكييفها 
لقضايا لوالتصديالمطلوبةالتنميةتحقيقبهدف

.منهاصالتخلعىلوالعملوالفقر بالبطالةالمتعلقة
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د أحالصادراتأعباءرد منظومةتعتت  لماذا :أوال
التغيتر محركات

ندةبمساوالنام  المتقدمالعالمدولكافةتقوم•
مبارسر غت  أو مبارسر بشكلسواءصادراتها 
اإلعفاءاتومنها األدواتمختلفباستخدام
يبية، مرفقةأراضتوفت  االئتمانية،التسهيالتالرصز
  المساهمةأو رمزيةبأسعار 

ز
تطوير العىلاإلنفاقف

الخدماتبالمرتبطةاألساسيةالبنيةأو التكنولح  
  وإداريا ماليا المشاركةأو والنقل،اللوجستية

ز
ف

.الدعمسبلمنذلكوغت  التسويقيةالجهود 

ةبالنسبخاصةأهميةالمساندةهذهتكتسب•
:التاليةلألسبابوذلكالمرصيةللحالة

األداةهو الصادراتأعباءرد برنامجيعتت  -
ومنة،الصناعيالسياسةأهدافلتنفيذ الوحيدة

يا استثمار دعما أنهعىلإليهالنظر يجبثم
عىلالعائد معدلوأنخاصةاستهالكياوليس
  ١:١٠يعادلجدا مرتفعجنيهكل

ز
المتوسطف

  
ز
ما العائد قيمةوتختلفتصديرية،قيمةصورةف
ز  سبيلىل  فعالمختلفة؛التصديريةالقطاعاتبي 

در المثال
ٌ
اتالصناعبرامجعىلالعائدمعدلق
بحواىل  واألثاثوالجرانيتوالرخامالهندسية

1.التواىل  عىلدوالرا ١.٧دوالرا،٢.٤دوالرا،٢.٨

عفضعنللمصدرينتعويضا المساندةهذهتعد -
ارتفاعو األعمالبيئةوترديالتنافس  مرص وضع
Transactions)المعامالتتكلفة Cost)

  الموضحبالتصدير المرتبطة
ز
،1-3قمر الشكلف

تعدد و التصديرية،اإلجراءاتتعقد نتيجةوذلك
ها وتفاوتوتخبطها القرارات ز بما تفست  ي 
ز ما التنسيقوضعفالمختلفة،الجهات كافةبي 
الضعفهذا استمرار يشكللذا،.الجهات
را لمرص التنافس   ذا لهالحاجةالستمرار مت 
نامج .الت 

نامجتطبيقأدى• زيادةإىل٢٠٠٢عامبدايتهمنذ الت 
وليةغت  المرصيةالصادرات و النحعىلالبتر
  الموضح
ز
عالفدور للمساندةوبالتاىل  2-3الشكلف

  
ز
نها مأخرىعواملإىلباإلضافةالصادراتزيادةف

تجاريةالاالتفاقياتوتفعيلالعملةقيمةانخفاض
.التفضيلية

ي أساسي كمحركالصادراتأعباءرد منظومةإصالح.3
ز
صادياالقتللتعاف

سعيدوراما عبود سحر.د

التالية،للسنواتمماثلةحساباتوجود عدممنوبالرغمدوالرا،١.٤هوجنيهلكلالعائد معدلكانحيث2008/2007للعامالمعدلهذا حسابتم1
نامجأهميةزادتوبالتاىل  النسبة،هذهتزيد أنالمتوقعمنالعملةقيمةتخفيضمعإنهإال   أكتر الت 

ز
اتلتالف واألحداثالعالميةلألزماتيةالسلبالتأثت 

  السياسية
ز
.مرصف

ي التنافسية العالمية : 1-3الشكل  ي مؤرس 
ز
٢٠٢٠وممارسة األعمال ٢٠١٩أداء مرص مقارنة بمجموعة من الدول المختارة ف

28
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مؤرسر التنافسية العالمية مؤرسر سهولة ممارسة االعمال

،البنك:المصدر .العالم  االقتصاديالمنتدىالدوىل 
  مرص ترتيب

ز
  دولة،١٤١منالعالميةالتنافسيةمؤرسر ف

ز
.دولة١٩٠منعمالاأل ممارسةسهولةمؤرسر وف
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ة : 2-3الشكل  ولية خالل الفتر ٢٠١٩/ ٢٠١٨-٢٠٠١/ ٢٠٠٠تطور الصادرات المرصية غتر البتر
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نامج بعد تطبيق الت  نامجقبل تطبيق الت  

.مختلفةأعداد ،السنويالتقرير المرصي،المركزيالبنك:المصدر

ةجائحبعد الصادراتمساندةبرامجأهميةتزيد•
صادياالقتالنشاطتباطؤ منعنها نتجوما كورونا 
، وقعالمتمنالذياألمر اإلنتاج،وانخفاضالعالم 

ز ما التنافسحدةمنُيزيد أن ةلزيادالدولبي 
لدولاحصصحسابعىللو حتر السوقيةحصتها 
2.األخرى

  الجائحةتسببتذلكعىلعالوة•
ز
منلعديد اتعتر ف

كات اجعالمصدرة،الشر الخارج   الطلبفتر
اضانخفإىلأديا الدوليةالتجارةحركةواضطراب
كات،بهذهالسيولة مرار استفإنوبالتاىل  الشر
نامج ورةيعد الت  كاتاتلكاستمراريةلضمانضز لشر
ثقةيدعمأنهكما المنافسة،عىلوقدرتها 

  المستثمرين
ز
تاجيةاإلنلألنشطةالدولةمساندةف

.تنافسيتهاوزيادة

ا • ز ،وأخت  وير التطيعزز األعباءرد منظومةتحسي 
مامحوكمتها،زيادةنحو واالتجاهلها المؤسس  
  سينعكس
ز
  جذريانخفاضف

ز
معامالتالتكلفةف

نأيمكنثمومن.التصديريةبالعمليةالخاصة
ا نموذجا األعباءرد منظومةتصبح ز   متمت 

ز
لتحولاف

.عامبشكلالمؤسس  

اتالصادر أعباءرد لمنظومةمخترص وصف:ثانيا
حالياالُمطبقة

در
ُ
ذ منالمساندةلمخصصاتالسنويالمتوسطق

نامجتطبيقبداية وقد دوالر،مليون٣٣٠بحواىل  الت 
  لها قيمةأعىلجاءت

ز
حيث2009/2008عامف

درت
ُ
  تراجعوُيالحظدوالر،مليون٧٥٦بحواىل  ق

ز
ف

تر وحالعالميةالماليةاألزمةبعد المخصصاتقيمة
  الموضحالنحو عىل2019/2018عام

ز
قمر الشكلف

ال ةمتدنيالمخصصاتتلكتعد عامةوبصفة.3-3
نامج،بمستهدفاتقورنتما إذا سيما األداةهوكونالت 

  المستخدمةالوحيدة
ز
اتالسياسأهدافتحقيقف

لهذهاإليجان   التأثت  إىلباإلضافةهذا الصناعية،
.ناأسلفكماالمرصيةالصادراتزيادةعىلالمساندة

  عام 2
ز
٣٠٠حيث تم زيادة مخصصات المساندة من حواىل  2009/2008من المفيد مراجعة مخصصات المساندة وخصوصا وقت األزمات، كما حدث ف

.مليون دوالر كرد فعل إيجان   من الحكومة إزاء األزمة المالية العالمية٧٥٦مليون دوالر إىل 
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ة تطور قيمة مخصصات برنامج دعم الصادرات خالل : 3-3الشكل  (2019/2018-2003/2002)الفتر
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.مختلفةلسنواتللدولةالعامةللموازنةالتحليىل  البيانالمالية،وزارة:المصدر

رد عىلباألساسالصادراتأعباءرد منظومةوتعتمد 
وفقا لفتختللُمصدر التصديريةالفاتورةمننسبة
،المكون/المضافةالقيمةلنسبة عنفضال المحىل 

امجمنمجموعة لمساندةبرنامجمثلاألخرىالت 
هالجويالشحنلمساندةوبرنامجالمعارض منا وغت 
امج نامجتعديلتموقد .الت    خرها آمرةمنأكتر الت 

ز
ف

نامجلهذا التنفيذيالموقفأنإال ٢٠١٩عام الت 
.اآلنحتر واضحغت  األخت  

منظومةمكوناتبالملحق(1-1م)الجدولويعرض
  األعباءرد 

2016/7/1مناعتباراتطبيقها تموالتر
حةالمنظومةبمكوناتمقارنة .٢٠١٩لعامالمقتر
ز االختالفاتنلخصأنويمكن عباءأرد برنامح   بي 

،إىل٢٠١٩و٢٠١٦لعام  الصادرات ز مجموعتي 
  اختالفاتاألوىل

ز
خرىواأل للرصف،العامةالقواعد ف

  اختالفات
ز
نامجالفنيةالمكوناتف عىلوذلكللت 

:التاىل  النحو 

ي التعديل•
ز
للرصفالعامةالقواعد ف

  هملمستحقاتالمصدرينضفطريقةتغيت  تم
ز
ف

كالمساندةضفيتمبحيث؛٢٠١٩برنامج اتللشر
مستحقات%٣٠ونقدا،%٤٠:التاليةللنسبوفقا 
تثناءباسللتصدير أساسيةبنية%٣٠والمالية،وزارة

.الجويالشحنبرنامج

منمستفيد قطاعلكلمقررةحصةوضعتمكذلك
نامج نامجعىلالرصفإنهاءمعالت  الحصةذ نفامعالت 
.أقربأيهما الماليةالسنةانتهاءأو المقررة

ي التعديل•
ز
نامجمكوناتف الت 

  التعديالتأنالُمالحظمن(1-1م)للجدولوفقا 
التر

  تمت
ز
نامجتعقيد منزادت٢٠١٩عامف ا إجرائيالت 

نامجأهدافتحقيقدون ورة،الت  ىلعومثالبالرصز
هاستحالتبلالمضافةالقيمةحسابتعقد ذلك

بعلتتالصناعيةالتنميةهيئةدخولبعد خاصة
  المضافةالقيمةحساب

ز
مندال بإنتاجيةمرحلةكلف

انيةمنأخذها  ز كةمت  .الشر

ي القصور أوجه:ثالثا
ز
دراتالصاأعباءرد منظومةف

نامجتطبيقأنمنبالرغم دىمعىلأسفر قد الت 
  زيادةعنالسنوات

ز
ت  غالمرصيةالصادراتقيمةف

ولية،   إنهإال البتر
ز
  الوقتنفسف

قصور وجهأمنيعانز
  
ز
يةالديناميكتحققعدمعنها نتجتصميمه،ف

المنتجاتأو األسواقتنوعحيثمنالمطلوبة
نعفضال .العالم  الطلباتجاهاتمعوتوافقها
يةالمرص للصادراتالمضافةالقيمةزيادةاستهداف
خولللدحافز أيفغيابالمصدرين،قاعدةوتوسيع

  
ز
تجاتها منلتطوير المنشآتلدفعأو جديدة،أسواقف
نامجعن   الجالتوزيــــعجمود عليهترتبقد الت 

ز
غراف

.التكنولوج   وهيكلها المرصيةللصادرات

بطبيعةاألسواقارتباطالمعروفمنأنهورغم
،القطاع  

  الجالتوزيــــعإىلبالنظر أنهإال المعتز
ز
غراف

عامبشكليالحظ٢٠١٩و٢٠٠١لعام  للصادرات
  المحدود التنوع

ز
خصوصاو لمرصالتصديريةاألسواقف

ىلألسواق   الكت 
ز
  طاعقبكلالمرتبطةالعالمف

والتر
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ي عامي : 4-3الشكل 
ز
ولية ف ي للصادرات المرصية غتر البتر

ز
٢٠١٩و٢٠٠١التوزيــــع الجغراف
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UNبياناتقاعدةعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز حسابات:المصدر COMTRADE statistics.

  مختلف القطاعات التصديرية4
ز
.  يقوم المركز المرصي للدراسات االقتصادية حاليا بإجراء دراسة تفصيلية حول األسواق الواعدة ف

٢٠١٩منتجا تصديريا لمرص مقابل حصتهم من الصادرات العالمية عام 20حصة أكت  : 5-3الشكل 

UNبياناتقاعدةعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز حسابات:المصدر COMTRADE statistics.

ا ارتفاعا تشهد    كبت 
ز
حيثها؛فيالطلبنمو معدلف

نحو ىلعتستحوذ واألوروبيةالعربيةالدولتزالال ما
  
ادراتالصنسبةزادتبلالمرصية،الصادراتثلتر

مئويةنقطة١٦بمقدارالعربيةالدولإىلالمرصية
  تراجعتبينما 

ز
ز ما واألمريكيةاألوروبيةاألسواقف بي 

ز  عىلمئويةنقطة١ومئويةنقاط٩بمقدارالعامي 
األسواقمنكلحصةزيادةمنوبالرغم.التواىل  

ز خاللالعربيةغت  اآلسيويةوالدولاإلفريقية العامي 

ز النحو عىلالمقارنةمحل   المبي 
ز
،4-3مرقالشكلف

ههذبحجممقارنةمحدودةتزالال الزيادةهذهأنإال
4.فيهاالطلبنمو ومعدلاألسواق

كز أخرىناحيةومن   المرصيةالصادراتتتر
ز
صادراتالف

،المكونمتوسطة/منخفضة اىل  وبالتالتكنولوج  
ةفجوةوجود استمرار  ز كبت  المرصيةالصادراتهيكلبي 
.(5-3الشكل)العالميةالصادراتوهيكل
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ا، نامجيحققلموأخت  وهو األساسيةأهدافهأحد الت 
  والتنوعالمصدرينقاعدةتوسيع

ز
حيثت،المنتجاف

نامجمنيستفيد  كبار منمحدودةمجموعةالت 
.المنتجاتمنمحدود لعدد المصدرين

  القصور أوجهأهمنذكر يىل  وفيما 
  التر

منها يعانز
نامج نواج  بالأو بالتصميميتعلقفيما سواءالت 

.بتطبيقهالمرتبطةوالماليةالمؤسسية

نامجبتصميممرتبطةمشاكل١-٣ الت 

  األعباءرد برنامجتصميميتم•
ز
غيابظلف

اتيجية هذا ة،الصناعيللتنميةتفصيليةاستر
باستمرار يتعلقفيما الشفافيةغيابإىلباإلضافة
نامج .جديدملنظاواالنتقالتعديلهأو عدمهمنالت 

الوحيدةاآلليةالصادراتأعباءرد برنامجيعد•
زيادةو عامةبصفةالصناعيةالسياساتلتحقيق

تحميلإىليؤديمما خاصبشكلالصادرات
نامج اعية،الصنالتنميةلخدمةهدفمنبأكتر الت 

5.عملياممكنوغت  علميا صحيحغت  أمر وهو 

نامجتعديليتم• واضحةرؤيةوجود دونالت 
تمتالتعديالتتلكأنكما التعديل،منللهدف
نامجأداءتقييمعنبمنأى   الت 

ز
اتف السابقةالفتر

  األخذ وبدون
ز
ينالمصدر نظر وجهاتاالعتبار ف

٢٠١٩برنامجاستمرار ويعد 6المختلفة،بأحجامهم
اضمنبالرغم ابحسطريقةعىلالمصدريناعتر
معالتشاور عمليةلضعفمثاال المضافةالقيمة

ز المصلحةأصحاب .المصدرينوهماألساسيي 

التنفيذيةلإلجراءاتالدقيقةالدراسةعدم•
  :المثالسبيلفعىلالمطلوبة،

ز
لم٢٠١٦برنامجف

نامجبت  الخاصةالتنفيذيةالقواعد توضيحيتم
نيةالببرنامجوكذلكالمحىل  التصنيعتعميق
اصيلتفوضوحعدمعنفضال للتصدير التحتية
.المعارضمساندة

محددة7ونوعيةكميةمستهدفاتوجود عدم•
نامج ،القطأو الكىل  المستوىعىلسواءللت  وهو اع 

تبما  نامجتقييمصعوبةعليهيتر مدىأيإىلو الت 
وبأيمنهالهدفمكوناتهمنمكونكليحقق
حتر األهدافتحققعدموراءواألسبابنسبة
لكتوجود أهميةوتزيد .المستمرالتطوير يمكن

  المستهدفات
ز
امجتعدد حالةف   الت 

خدمتالتر
امجمثلواحد هدف   الت 

دعمتستهدفالتر
وعات ةالمشر .والمتوسطةالصغت 

التالمشكعنبمعزلالحوافز ووضعتصميميتم•
  الواقعية

ونبدوكذلكالمصدرين،يواجهها التر
.واضحةتسويقيةدراساتإىلالرجوع

  يوجد ال•
ز
نامجف ز والاستمراريةيضمنما الت  تحسي 
.مواردهوتوزيــــعاستخداملكفاءةالمستمر 

وماليةمؤسسيةمشاكل٢-٣

بيقها تطبدايةمنذ الصادراتأعباءرد منظومةتتسم
عىلسواءوذلكلها المنظمالمؤسس  اإلطار بضعف
نامجإدارةمستوى أو اعةوالصنالتجارةوزارةداخلالت 

ز ما التنظيميةالعالقةمستوىعىل تالوزارابي 
المالية،وزارةا رأسهوعىلوتنفيذيا تمويليا بها المرتبطة
:التاىل  النحو عىلوذلك

نامجإدارة-أ  ىلع:والصناعةالتجارةوزارةداخلالت 
رد منظومةتطوير محاوالت تعدد منالرغم
  الالشقعىلباألساسركزتأنها إال األعباء

فتز
للجهةالمؤسس  التطوير وأغفلتفقط

نامجبتطبيقالمعنيةاألساسية صندوقوه  الت 
بها ةالمرتبطاألخرىوالجهاتالصادرات،تنمية
  
يئةوالهالصناعية،التنميةهيئةتضموالتر

المؤسس  الضعفوينعكس.للمعارضالعامة
  المنظومةداخل

ز
اءةكفانخفاضعىلالنهايةف

امجتطبيق المستحقاتضفوتأخر الت 
اإلجراءاتوتعقد .توافرهاحالالتصديرية
و لحتر جديدةمنتجاتأيةبدخولالمرتبطة
.وواعدةابتكاريةكانت

ز ما التنظيميةالعالقة-ب  بهاطةالمرتبالوزاراتبير
س  المؤسالشكليختلف:وتنفيذياتمويليا
ز للعالقة ماليةالووزارةوالصناعةالتجارةوزارةبي 

  
ز
نامجبهذا يتعلقفيما مرص ف رفالععنالت 

  السائد 
ز
  الدولف

فبينما .مماثلةبرامجتطبقالتر
كافيةةماليمخصصاتبتوفت  األخرىالدولتقوم
نوتنفيذ وضععنالمسؤولةالجهةلدى امجالت 
  الحالهو كما 

ز
ققيحبما إفريقيا،جنوبدولةف

  والشعةالمرونة
ز
ية،المالالمستحقاتضفف

  أنهنجد 
ز
وزارةلسيطرةيوجد ال المرصيةالحالةف

  -والصناعةالتجارة
ع  األبتعد والتر

نامجالشر لت 
نامجالماليةالمخصصاتعىل-األعباءرد  رد لت 

عىلوالصناعةالتجارةوزارةتحصلحيث.األعباء
بطلعىلبناءدوريبشكلالمخصصاتتلك
عىلها موافقتعىلللحصولالماليةوزارةإىلمقدم
.وضفهاالمخصصاتتلك

.من وجود سياسة لكل هدفعلميا البد 5
.يتم التعامل مع المجالس التصديرية ولكن بصورة محدودة، كما أن المجالس التصديرية ال تضم صغار المصدرين6
  أسواق جديدة تتسم بارتفاع الط7

ز
.لببمعتز منتجات تتسم بارتفاع القيمة المضافة، أو فيها ابتكار أو موفرة للطاقة، أو الدخول ف
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ةبدايمنذالمؤسس  الضعفهذا وجودمنوبالرغم
نامجتطبيق نا سبقكما الت  تبيلمإنهإال ،وأرسر عليهتر

الالزمةالماليةالموارد كانتطالما مشكالتأية
نامج والصناعةالتجارةوزارةتطلبها حيثمتوفرة،للت 
  االنخفاضبدايةمعولكنالمالية،وزارةوتقدمها 

ز
ف

جليا الضعفهذا ظهر يناير ٢٥ثورةبعد الموارد 
  الماليةوزارةتراختحيث

ز
حتر الموارد توفت  ف

اكمةالمستحقاتوصلت مليار ٢٠إىلللمصدرينالمتر
وزارةبلقمنكاملةسيطرةبشبهاألمر وانته  جنيه،
نامجعىلالمالية لية،والعمالواقعيةالناحيةمنالت 
حقاتالمستنسبةمبارسر بشكلالوزارةتحددحيث
  
كاتعليها تحصلالتر توقيتهو الرصفوأسلوبالشر

بوزارةخاصةجديدةمبادراتطرحإىلاألمر ووصل
الضعفهذا بذلكليتحولالرصفعنالمالية

.مؤسس  فشلإىلالمؤسس  

ا،   المؤسس  الضعفهذا تفاقموأخت 
ز
مةأز ظلف

اتحدثتحيثكورونا    سواءعديدةتغت 
ز
مةقيف

  أو المخصصات
ز
وطف مبادرةوآخرها الدفعرسر

التصديريةالمستحقاتمن%٨٥الفوريالسداد 
  
  سوفوالتر

  عليها الضوءمنمزيدا نلفر
ز
جزءالف

.التاىل  

المستحقاتمن%٨٥الفوريالسداد مبادرة٣-٣
التصديرية

  
ز
ةالمستحقالمتأخراتلسد الحكومةمنمحاولةف

ههذلدىسيولةأزمةمنعنها نتجوما للمصدرين
كات، وزارةمنجديدةمبادرةإطالقمؤخرا،تمالشر
  ةالتصديريالمتأخراتكافةسداد لشعةالمالية

والتر
طلق

 
وتنطوي."%٨٥الفوريالسداد مبادرة"عليهاأ

مستحقاتمنواحدةدفعة%٨٥ضفعىلالمبادرة
عنالصادراتتنميةصندوقلدىالمصدرين
خصممع2020/6/30حتر المستوفاةالمستندات

خاللمنالرصفويتمسداد،تعجيلنسبة%١٥
  المشاركةالبنوك

ز
لتنفيذ ةآليتحديد وتم.المبادرةف

نداتالمستوكذلكلها التنفيذيةوالمراحلالمبادرة
كاتمنالمطلوبة   لالنضمامالشر

ز
داد السمبادرةف

ا،.الفوري رصفلأخرىآلياتالمبادرةتضمنتوأخت 
  المتأخرات
ز
كةرغبةعدمحالةف   الشر

ز
منفادةاالستف

.%٨٥الـمبادرة

سواءبادرةبالمالمرتبطةالقصور أوجهيىل  فيما ونذكر 
الناحيةمنأو ذاتها المبادرةفلسفةحيثمن

:التاىل  النحو عىلوذلكالتنفيذية،

:المبادرةوراءالفلسفةحيثمن-أ 

بيقتطتأخر أسبابحولتساؤال المبادرةتثت  •
  المقاصةأسلوب

ز
نالمصدريمستحقاتسداد ف

تراكمتفاديوبالتاىل  البدايةمنذ تطبيقهوعدم
أنباألفضلالتوجهتأخر وكذلكالمستحقات،

المصدرينمستحقاتبسداد الحكومةتقوم
8.شهريا

مستحقاتمن%١٥خصممنالمبادرةتضمنتهما•
لألسبابوذلكمالئمغت  توجههو المصدرين

:التالية

  التداعيات-
عىلكورونا أزمةفرضتها التر

ابواضطر الخارج   الطلبتراجعمنالمصدرين
  مشكالتمنعنهنتجوما التوريد 

ز
ولةالسيف

  التوجههذا يجعل
ز
ويزيد التصدير صالحغت  ف

  المصدرينمشكالتمن
ز
حيثاإلطار،هذا ف

كاتقدرةمنيضعف تمرار االس عىلالمرصيةالشر
سةالمنافسةومواجهة .الكورونابعد الشر

جانبمنفهمعدميعكس%١٥نسبةخصم-
وما الصادراتأعباءرد برنامجلطبيعةالحكومة
تب اماتمنعليهيتر ز تجاهللحكومةالتر

و ذبرنامجهو الصادراتأعباءفرد .المصدرين
لتعاملايجبال وبالتاىل  باألساستنمويةأهداف

األوراقمعاملةالمصدرينمستحقاتمع
  التجارية،

ز
حقاتالمستهذهفإنالوقتنفسوف

لكامبشكلردها ويجبللمصدرينحقوقه  
منكانوإذا .السدادتأخر فوائد إليها مضافا 

وري غار صمراعاةفيجبالنسبةهذهخصمالرصز
٥مستحقاتهمتتعدىال والذينالمصدرين

منالنسبةهذهخصمإنحيثجنيه،مليون
تهدد فادحةلخسائر يعرضهمالفئةتلك

ومةالحكاهتماممعيتعارضأنهكما استمرارهم،
.الفئةهذهبمساندة

  النسب-
أقلعلبالفالمصدرينعليها يحصلالتر

ائبخصمبعد المكتوبةالنسبمن الرصز
.المستحقة

  عامبشكلالتعاملأسلوبيعكس-
ز
مبادرةالهذهف

انيةتخفيضنحو الحكومةتوجه ز ناممت  والذيجالت 
  الصادراتأعباءرد برنامجتعديلمنذ بدأ 

ز
،٢٠١٩ف

جيعتشنحو الدولةسىع  معالتوجههذا ويتعارض
دوالرمليار ١٠٠إىلوزيادتها المرصيةالصادرات
نامجعليهينطويما وكذلكسنويا، هدافأمنالت 

.كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء8
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  الصناعيةبالتنميةخاصة
ز
عمدمقدمتها،وف

ىلإالنفاذ زيادةللتصدير،األساسيةالبنية
راتصادتنميةوتنويعها،التصديريةاألسواق

وعات ةالمشر .رينالمصدقاعدةوتوسيعالصغت 

يلتفاصبشأنللدولةواضحتوجهإعالنيتملم•
ةانتهاءبعد األعباءرد منظومة   الفتر

ز
يونيو٣٠ف

مطلبإلغاءتمكانإذا الواضحغت  ومن،٢٠٢٠
يبيةالملفاتاستكمال .هاوغت  والجمركيةالرصز

ا • عمالتعاملسيتمكيفالواضحغت  من،وأخت 
إىلالحكومةعنها المسؤولةالماليةاألعباءتحويل
ز معالتعاملسيتموكيفالتجاريةالبنوك اماتها التر
إىلاللجوءتمأنهوخصوصا األطولالمدىعىل

  العامةالبنوك
ستخدمأصبحتالتر

ُ
ايد لبشكت ز متر

  للحكومةكأدوات
ز
.ديونهامعالتعاملف

:التنفيذيةالتحدياتحيثمن-ب 

ومن،الغموضمنالكثت  تنفيذيا المبادرةتواجه•
:الغموضهذا أوجهأبرز 

الوسائلأحد يعد المقاصةأسلوبأنمنبالرغم•
مننللمصدريالحكوميةالديونتراكممعللتعامل
أنإال ة،القيمبذاتاألخرىاحتياجاتهمتوفت  خالل
  المبادراتكل

ز
دملعبالفشلباءتاإلطار هذا ف

تنفيذ مثال،السبيلفعىلالتنفيذية،آلياتها وضوح
  تخصيصخاللمنالمقاصة

ةمشكلواجهأراضز
  عنالمسؤولةالجهاتتعدد 

  األراضز
ز
ما أ.مرصف

ائبمعالمقاصةيخصفيما  كمنتفالمشكلةالرصز
  
ز
كاتملفاتمعظمأنف ائبمعالشر الرصز

قاصةللمبالنسبةالواضحغت  منأنهكما 9مفتوحة،
ائب،مع   ستتمالمقاصةهذهكانتما إذا الرصز

ز
ف

  عنها المعلن%٣٠الـحدود 
ز
ستتجاوز أم٢٠١٩ف

.النسبةتلك

مقاصة%٣٠الـعنواضحةآليةتوجد ال-
كات مناةوالمعفالحرةبالمناطقالمتواجدةللشر
ائب المتواجدةللمصانعبالنسبةأو الرصز
  الداخليةبالمناطق

يونياتمدعليها يوجد ال والتر
ائب .للرصز

ثالثإىلاإلشارةالمبادرةعناإلعالنتضمن-
،االستثماريةالتوسعات:وه  أخرىمبادرات
أحد معالمقاصةمبادرةالمصدرين،صغار 

ائبمصلحة)التاليةالجهات ،المرصيةالرصز
ائبمصلحة (الجماركمصلحةالعقارية،الرصز

.تالمبادرابهذهالخاصةالتفاصيلغيابمع

ز يوجد-   تحت 
ز
  ويةاألولربطتمحيثالرصف،ف

ز
ف

كةحساببوجود الرصف وكالبنأحد لدىللشر
كة   المشتر
ز
وبمثابةمفهومغت  أمر وهو المبادرة،ف

ز  ر غت  تحت  كةويحملمت  داع  ال يا إضافعبئا الشر
وكبنلدىحسابفتحعىلإجبارها خاللمنله

كةامعهتتعاملالذيالبنككانفأيالمبادرة، لشر
تادةالمعالمقاصةخاللمنحسابها تسويةيمكن
ز  .البنوكبي 

ةتحديد- إىل2020/11/1من)شهرفتر
الطلباتتقديممنلالنتهاء(2020/11/30

  %٨٥لمبادرة
كاتحرمانيعتز   الشر

لمالتر
ةتلكخاللمستنداتها تستوِف  نمالفتر
بموجبلها المستحقةالتصديريةالمساندة
  التصديريةالعمليات

.بهاقامتالتر

حات:رابعا يعظمبما المنظومةتطوير مقتر
منهااالستفادة

حاتفلسفة١-٤ المقتر

حاتفلسفةتقوم :اسيةأسعناض ثالثةعىلالمقتر

  رسعةمنالحاليةالمرحلةتستدعيهما•
ز
تجاوبالف

  المصدرينمتطلباتمع
ز
شديدةالالمنافسةظلف

ود وجيتطلبمما المحدودة،التصدير أسواقعىل
ز العالقةلتنظيمسهلةآلية ةالماليوزارةبي 

.ممستحقاتهسداد رسعةيضمنبما والمصدرين

عىلباءاألعلرد تفصيىل  برنامجتصميمإىلالحاجة•
اتيجيةمرتبطا يكونأطولمدى يليةتفصباستر

  ويكونالصناعيةللتنمية
ز
ليمسمؤسس  إطار ف

  األخرىالدولتجاربغرار عىللتنفيذه
تفوقتالتر

  
ز
تفوقتأو ا إفريقيجنوبمثلالصناعيةسياستها ف
  
ز
،مثلعامبشكلالتصدير ف ز ا وتركيالصي 

.وفيتناموبنجالديش

نامجتمويلأنبما• تهدفاتهمسبتحقيقمرتبطالت 
عالقةاللضبطملحةحاجةفهناكوالنوعية،الكمية

ز والتمويليةالمؤسسية   بي 
جهةكالماليةوزارنر

باأل بوصفها والصناعةالتجارةووزارةتمويلية
ع  

نامجالشر   ووضعها للت 
ز
.حالصحيإطارها ف

ي األساسيةالمبادئ٢-٤
حمقتر عليها يقومالنر

التعديل

  
ز
عةمراجإجراءمنبدال السابقةالمشكالتضوءف

حالمقتر ويقومالصادرات،أعباءرد لمنظومةجديدة
:وه  الهامةالمبادئمنعدد عىل

كات غت  محدد9 يت   للشر
ائب وبالتاىل  الموقف الرصز .هناك دائما خالفات غت  محسومة مع مصلحة الرصز
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فةكاتحقيقاألعباءرد برنامجتحميليمكنال •
.الصناعيةالسياسةأهداف

نامجتصميممنبد ال •   الت 
ز
اتيضوءف جيةاستر

.الصناعيةللتنميةواضحة

ما دعوليساستثماريدعمهو الصادراتأعباءرد•
يمثلأنهعىلإليهالنظر يجبال وبالتاىل  استهالكيا 

انيةعىلعبئا  ز .ذكرناكما الدولةمت 

لةالدو مناستثمار هو الصادراتأعباءرد برنامج•
جوالذيلهالكاملالعائد يحققأنيجب   مسيتر

ز
ف

هذا عىلتصميمهويجبوتنوعها،الصادراتزيادة
.األساس

داد• اللخمنالماليةلمستحقاتهمالمصدريناستر
نامج ورةيمثلال الت    زيادةبالرصز

ز
ولكنهمأرباحهف

  الستمرارهمضمانةباألحرى
ز
ديريةالتصالعمليةف

جمالدوليةالمنافسةعىلوقدرتهم   ذلكويتر
ز
ف

  النهاية
ز
جنت   األ النقد منمرص حصيلةاستدامةف

.التصديرمن

نامجمنالتخارج• لمعوقاتاعىلبالقضاءيرتبطالت 
  األساسية

  السببكانتالتر
ز
وبالتاىل  تصميمه،ف

الهيكىل  اإلصالحبرامجباستكمالاستمرارهيرتبط
  والمؤسس  

باءأعمنمبارسر بشكلتخففالتر
خاصبشكلوالمصدرينعام،بشكلالمستثمرين

  
ءبسيطبشكلحاليا تتموالتر .وبط 

ز • أعباءرد بمنظومةالمرتبطالمؤسس  اإلطار تحسي 
نامجالت  مكوناتتطوير عنأهميةيقلال الصادرات

.التنفيذلكفاءةاألساس  الضامنهو ألنه

حات٣-٤ المقتر

اتالصادر أعباءلرد مبسطبرنامجتطبيق4-3-1
ز لمدة) (عامي 

  يضمنبما %٨٥مبادرةمراجعة•
ز
ور القصأوجهتالف

  
السيد كرهذ ما وتنفيذ عاليه،إليها اإلشارةتمتالتر

استحقاقاتتوفت  منالوزراءمجلسرئيس
.شهرياالمصدرين

عىلطفقيقوماألعباءلرد مبسطبرنامجتصميم•
ونالمكنسببنفساألساسيةالمساندةتقديم
  اءجلما وفقا )المصدرينلدىالمستقرةالمحىل  

ز
ف

.يالجو الشحنبرنامجإىلباإلضافة(٢٠١٦برنامج

نامجهذا تطبيقويتم عامدةمحدلمدةالمبسطالت 
ز أو    االستثنائيةللظروفنظرا عامي 

األزمةتها فرضالتر
تمرار الس ضمانةوذلكوالمحىل  العالم  االقتصاد عىل

.العمالةعىلوالحفاظواإلنتاجالتصدير 

الموازنةمنقطاعلكلمحددةحصةتحديد •
نامجالمقررة ديد تحويتمالصادرات،أعباءرد لت 
منفيد مستقطاعكلنصيبعىلبناءالحصةتلك

نامج نسبةإضافةمعالصادراتإجماىل  منالت 
ز %١٠   التوسععىلالمصدرينلتحفت 

ز
.ادراتهمصف

•  
ز
تكونوأنبد ال قطاعية،مستهدفاتوضعحالةف

حتر جيدا ومدروسةواقعيةالمستهدفاتهذه
.تحقيقهايمكن

تنميةصندوقداخلالعملإجراءاتميكنة•
وزيادةالمستحقاترد رسعةلضمانالصادرات

.الرصفعمليةكفاءة

نامجتقييم• بما طويرهلتأشهر ستةكلالمبسطالت 
.تنفيذيةمعوقاتأيعىلالتغلبيضمن

نامجاإلعداد المرحلةتلكخالليتمأنعىل للت 
يطبقسوالذيالصادراتأعباءلرد التفصيىل  الجديد 

  
ز
.التاليةالمرحلةف

اتالصادر أعباءلرد تفصيىل  جديد برنامج4-3-2

نامجوضعنحو البدايةنقطة باءأعلرد الجديد الت 
اتيجيةاوضعهو الصادرات تنميةللتفصيليةستر
أحدالصادراتأعباءرد برنامجيكونالصناعية
:أهدافأربعةذلكويحققأدواتها،

  وقتهناكيكونأن1.
ز
ابحسطريقةلتحديد كاف

  المضافةالقيمة
نامجعليها يقوموالتر   الت 

ز
ف

  التعقيد شديدةاآلليةمنبدال األساس
تمالتر

  وضعها 
ز
.٢٠١٩برنامجف

اتوجود2. ونوعيةكميةومستهدفاتأداء،مؤرسر
نامجتقييمخاللها منيمكنمحددة عىلالت 

ز  ،الكىل  المستويي  رتبطتوأنبدفال والقطاع 
فرةطبوجود الصادراتلزيادةالمستهدفةالقيمة

  
ز
متها قيزيادةيحققبما الصادراتهذهنوعيةف

منجللخرو وذلكالتكنولوج   ومحتواها المضافة
يطر تسالذيالمرصيةللصادراتالحاىل  الهيكل
مةالقيمنخفضةوالمنتجاتالخامالمواد عليه

.سلفناأكماالتكنولح   المكونومنخفضةالمضافة
اماتيقابلأنيجبكما  ز قبلنمالتصديريةااللتر

اماتالمصدرين ز الحكومةقبلمنواضحةالتر
عوضمع(وصغاركبار )المصدرينمشكالتلحل
  إطار 

أنا سميالالمشكالت،تلكلحلواضحزمتز
لوضعالبدايةنقطةهو يعتت  المشكالتهذهحل
نامجهذا منللتخارجنظام .الت 

نامجتحرير3.   الالصناعيةالتنميةأهدافمنالت 
يمكنتر

.رىأخبرامجخاللمنفعاليةأكتر بشكلتحقيقها



2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
54

نامجالستدامةآليةإىلالوصول.4 يةوآلماليا الت 
ز معمنهللتخارج بطةالمرتاألعمالبيئةتحسي 
.بالتصدير

ط نامجهذا تطبيقعند ويشتر :الجديدالت 

ونمككلتنفيذ إجراءاتوسهولةالتامالوضوح1.
عمليةبها المنوطالجهاتودور مكوناتهمن

.التنفيذ

امجونوعيةكميةمستهدفاتوجود2. طها وربللت 
نامج،تمويلبحجم مويلالتمصدرتحديدمعالت 
ةالسيطرةعنبعيدا  ىلعالماليةلوزارةالمبارسر
حاتومنالمستحقات،ضفعملية المقتر

دور وجود هو الدراسةمنلمزيد هنا المطروحة
  
  الصادراتتنميةلبنكحقيفر

ز
لعملياتاتمويلف

نكبدور يتعدىال حاليا إنهحيثالتصديرية
نامجوضعوكذلكعادي،تجاري نةمواز ضمنالت 
  والتجارةالصناعةوازرةبرامج

تحصلوالتر
كلبشالماليةوزارةمنالتمويلعىلبمقتضاها 

  يحدثكما سنوي
ز
.األخرىالدولف

ورة3.   التوزيــــعتنويــــعاستهدافضز
ز
الجغراف

إىلوخاصةللقطاع،وفقا المرصيةللصادرات
  اإلفريقيةالقارة

للمنتجاتيةطبيعسوقاتعتت  التر
ز حاليا عليهتسيطر ولكنالمرصية والدولالصي 
ةزياديستهدفبرنامجوضعوعند .األوروبية
يكونأنمراعاةمنبدال اإلفريقيةالقارةإىل  النفاذ 
نامجهذا  ةالمساندربطوعدمبذاتهقائما الت 

امجإليهالمقدمة اءأعبرد برنامجداخلأخرىبت 
.الصادرات

خاللمنالمصدرينقاعدةتوسيععىلالعمل4.
  المصدرين،صغار تشجيع

ز
دبال اإلطارهذا وف

همشاملةإضافيةمساندةاعطائهممن ز   تمت 
ز
ف

  وكذلكالمعارض،دعمبرنامجإطار 
لون   أستبتز

Big Brother Approach 10الباطنمنوالتعاقد

ابطتحقيقخاللهما منيتماللذان ز التر كبار بي 
ز إىليؤديبما المصدرينوصغار  ودةالجتحسي 
  المرونةمنأكت  قدر اعطاءعنفضال 

ز
كلالهيف

  المدىتحديد منبد ال كما ،11التصديري
الزمتز

المعارضدعممناالستفادةفيهيتمالذي
ز المطلوبالتوازنلتحقيق ر وكباصغار بي 

.المعارضدعميخصفيما المصدرين

يحكمالذيالمؤسس  لإلطار جذريتطوير.5
نامج باءأعرد لمنظومةالرقم  التحولشاملالت 

:التاليةاألهدافيحققما وهو الصادرات

إىلالمصدرينمستحقاتضفعمليةتحول•
Leanميشةعملية Processرسعةتضمن
.مستحقاتهمعىلالمصدرينحصول

كفاءةيزيد بما وميكنتها اإلجراءاتوضوح•
.الفسادفرصمنويقللالتنفيذ 

ز التاموالتنسيقالتعاون• اتالجهكافةبي 
نامجمستهدفاتلتحقيق   الت 

ز
زيادةتها مقدموف

  التجاريالتمثيلمكاتبدور 
ز
عىلالحصولف

.التصديريةالفرص

ونيا الصادراتأعباءرد منظومةربط• كلبإلكتر
التصديريةبالعمليةالمرتبطةالجهات

تنميةوصندوقالجماركمصلحةوخصوصا 
.التصديريةوالمجالسالصادرات،

ألداءسبةبالنسواءوالمتابعةالتقييمعىلالقدرة•
ز  أو الصادراتتنميةبصندوقالموظفي 
.ككلللمنظومة

  فعالبشكلالمساهمة•
ز
التحولمنظومةف

.للدولةالرقم  

  مبادرة وظيفتك جنب بيتك10
ز
.كما هو الحال ف

ز لتصدير منتجات متنوعة ال تتضمنها الخطوط اإلنتاجية الخاصة بهم، وكذلك القدرة عىل الوف11   منح قدرة أكت  للمنتجي 
  اء بالطلبيات الكببمعتز

ة التر ت 
.تزيد عن الطاقة اإلنتاجية للمصنع
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الملحق
٢٠١٩و٢٠١٦رد األعباء لعامي برنامج : 1-1مالجدول 

نامج امجعىلتعليق ٢٠١٦٢٠١٩الهدف منهالت  الت 

برنامج
تعميق
التصنيع
المحىلي 

المساندة)
(األساسية

تعميق
التصنيع
المحىل  

ايدةنسبةضفيتم• ز منمتر
يادةز معالتصديريةالفاتورة
المكون/المضافةالقيمة
المحىل  

الصناعاتاتحاد يقوم•
لتعميقبرنامجبتقديم
يدمستفقطاعلكلالصناعة

منالحرةالمناطقاستفادة•
نامج اوحبنسبالت  ز ما تتر بي 

النسبةمن%٧٥-%٦٠
  األساسية

يها علتحصلالتر
كات   المصدرةالشر

ز
ف

الداخليةالمناطق

  حد وضع•
(%٤٠)أدنز

نالمكو /المضافةللقيمة
يمكنحتر المحىل  

نامج،مناالستفادة معالت 
المساندةنسبتدريــــج
  
كاتالشر عليها تحصلالتر

القيمةلنسبةوفقا 
المحىل  المكون/المضافة

الحرةالمناطقاستفادة•
نامجمن %٥٠بواقعالت 
  الاألساسيةالنسبةمن

تر
كاتعليها تحصل الشر
  المصدرة

ز
المناطقف

الداخلية

  التعديالت•
  إجرائها تمالتر

ز
برنامجف

بالقيمةيتعلقفيما ٢٠١٩
تبالمكون/المضافة ها علييتر
  ازدواجية
ز
افةالمضالقيمةتحديد ف

  الشديد التعقيد باإلضافةهذا 
ز
ف

الناحيةمنحسابها أسلوب
التنفيذية

٢٠١٦برنامجافتقار منبالرغم•
رنامجبحولالتنفيذيةللتفاصيل
ضالصناعةتعميق بيقهتطالمفتر
أنإال الصناعاتاتحاد خاللمن
نامجهذا إلغاء   الت 

ز
يرسخ٢٠١٩ف

وعالبعضالقائمالوضع تالمشر
التعميقعىليحفز وال 

البنية
األساسية
رللتصدي

إنشاء
وتقديم
خدمات
د تستفي
منها 

مختلف
القطاعات
يةالتصدير 

امجمنمجموعةتشمل• الت 
:التاليةالفرعية

.المعارضمساندةبرنامج•

.المالحيةالخطوطمساندة•

الصادراتضمانمساندة•
.اإلفريقيةللدول

  معملإنشاء•
ز
إضاف

.المبيداتلمتبقيات

دةساحةإنشاء• مت 
الحاصالتلصادرات
.الزراعية

كفاءةلقياسمعملإنشاء•
األجهزةطاقةاستهالك
لية ز .المتز

قالفائالجهد معملتطوير •
الكهرباءلوزارةالمملوك
منحمنتمكينهبهدف
.دوليامعتمدةجودةشهادة

كاتحصولمساندة• رسر
Classالمرصيةاألدوية A
حةالصوزارةلتصنيفوفقا 
أوFDAشهادةعىل

EMEA.

طلباتمنيستجد ما •
.التصديريةالمجالس

امجمجموعةتشمل• الت 
:التاليةالفرعية

الدوليةالمعارض•

وتشملالنقلمساندة•
النقلأنواعجميع

خاللمنبرنامجتنفيذ •
الصناعةتحديثمركز 

شهاداتومنحللتدريب
المتخصصةالجودة
  والدعم

الفتز

منمزيجا ٢٠١٦برنامجتضمن•
امج الماليةالتحتيةالبنيةلدعمالت 
أنمنوبالرغمللتصدير،والمادية
  المعايت  غياب

اسها أسعىلتمالتر
امجهذهاختيار  لكتوالسيما الت 

لماديةاالتحتيةبالبنيةالمتعلقة
الخاصةالضوابطغيابوكذلك
التصديريةالمجالسبتقديم
منالمزيد إلضافةبطلبات
  المشاريــــع

بنيةالتحتتندرجالتر
كافةغاءإلأنهإال للتصدير،التحتية
امج تيةالتحبالبنيةالخاصةالت 
  للتصدير المادية

ز
٢٠١٩برنامجف

  
المعوقاتأحد عالجعدميعتز

  األساسية
  التر

منها يعانز
.المصدرين

قد ٢٠١٩برنامجأنمنبالرغم•
ركز مخاللمنُمنفذ برنامجتضمن
ذا هفعاليةأنإال الصناعةتحديث
نامج   تعتمد الت 

ز
مدىىلعالنهايةف

  الصناعةتحديثمركز كفاءة
ز
ف

.خدماتهتقديم

•  
ز
ز منكلف نامجي  وضغمهناكالت 

ي مرتبطةالالتنفيذيةالقواعد يعتر
نامج .المعارضمساندةبت 
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نامج امج٢٠١٦٢٠١٩الهدف منهالت  تعليق عىلي الت 

تنمية
الصعيد 

والمناطق
الحدودية

دعم
كات الشر
الموجودة

  
ز
ف

الصعيد 
والمناطق
الحدودية

إضافية%٥٠نسبةمنح
األساسيةالمساندةمن

  المصانعلصادرات
ز
ف

الصعيد محافظات
.الحدوديةوالمحافظات

هذا أهميةمنبالرغم
نامج   وأستمرارهالت 

ز
ف

يوجد ال أنهإال ،٢٠١٩
لمدىدقيقتقييم

كاتاستفادة نمالشر
نامجهذا    الت 

ز
ف

السابقةالسنوات
إىلالحاجةومدى
.تعديله

زيادة
12الصادرات

ز  تحفت 
نالمصدري

عىل
تحقيق
رسيــــعنمو 
  
ز
ف

الصادرات
لتعزيز 
حصيلة
منالدولة

العمالت
األجنبية

منةإضافينسبةمنحيتم•
ا وفقاألساسيةالمساندة
:التاىل  للجدول

يةإضافنسبةمنحيتم•
األساسيةالمساندةمن
:التاىل  للجدولوفقا 

بةلنساألدنز الحد زيادةمنبالرغم•
  الزيادة

ز
تكونحتر الصادراتف
كات للمساندةمستحقةالشر
ادةلزيالمنشآتيحفز قد اإلضافية
ة،بنسبةصادراتها  سبنأنإال كبت 
تكونال قد اإلضافيةالمساندة
  للتكاليفمسايرة

لها تتحمالتر
ةالكبت  الزيادةلتحقيقالمنشأة
  المطلوبة
ز
.الصادراتف

•  
ز
ز كال ف نامجي  سبنتوحيد تمالت 

  الزيادة
ز
لجميعالصادراتف
.القطاعات

كاتإضافةتمت• إىلالمتوسطةالشر
كات ةالشر   الكبت 

ز
،٢٠١٩برنامجف

كمعاملةمعيتعارضما وهو  اتالشر
كاتمعاملةالمتوسطة ةالصغالشر ت 

  
ز
صادراتتنميةبرنامجف

وعات ةالمشر .الصغت 

تنمية
صادرات

وعات المش 
ة الصغتر

فئةخلق
جديدة

من
المصدرين
الصغار

بةنسالصغت  المصدر منح•
نسبةعىل%٢إضافية

األساسيةالمساندة
شهادةتكلفةمن%٦٠و

المتخصصة،الجودة
  ومساندته

ز
المعارضف

من%٨٠بنسبةالخارجية
إىل  ةباإلضافهذا التكلفة،
منإضافيةنسبةمنحه

  التصديريةالمساندة
ز
ف

عنصادراتهزيادةحالة
و النحعىلمعينةنسبة
.عاليهإليهالمشار 

يةإضافنسبةمنحيتم•
المساندةنسبةعىل

كاتاألساسية للشر
ة والمتوسطةالصغت 

:التاىل  النحو عىل

وعات%٢• للمشر
ة الصغت 

وعات%١• للمشر
المتوسطة

منالكثت  بإلغاء٢٠١٩برنامجقام•
ات ز   الممت 

عليها حصلتالتر
ةالمنشآت   الصغت 

ز
٢٠١٦برنامجف

  
ز
المعاملةإلغاءمقدمتها وف

وعاتالتفضيلية ةالصغللمشر   ت 
ز
ف

يتعارضما وهو المعارضمساندة
تشجيعنحو الدولةتوجهمع

وعات ةالمشر .الصغت 

اوح صا: وفقا لتعريف الصندوق 12   تتر
كات المتوسطة ه  التر   ال تتجاوز صادراتها مليون دوالر، الشر

ة ه  التر كات الصغت  ز أكتر من مليون الشر دراتها ما بي 
  تتجاوز صادراتها أكتر من 

ة فه  التر كات الكبت  ة مليون دوالر، أما الشر .مليون دوالر١٠دوالر وحتر عشر

نسبة 

ي 
ز
الزيادة ف

الصادرات

مصدر 

كبتر 

مصدر 

صغتر 

٢٥ ٪

فأكت  
٥٠٪٣٠٪

أقل -٪١٥

٪٢٥من 
٤٠٪٢٠٪

أقل -٪١٠

٪١٥من 
٣٠٪١٠٪

ة 
اد
زي
 ال
بة
س
ن

 
زي ف

ت
درا
صا
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ة
ر
ت
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ت 
كا
 

رس

طة
س
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نامج امج٢٠١٦٢٠١٩الهدف منهالت  تعليق عىلي الت 

فاذ النتعزيز 
اإفريقيإلي 

زيادة
الصادرات

القارةإىل  
اإلفريقية

  
ز
ىلإالتصدير حالةف

ليبيا باستثناءإفريقيا 
:المصدرإعطاءيتم

إضافية%٢نسبة•
النسبةعىل

دةللمساناألساسية

من%٥٠تحمل•
إىلالشحنتكلفة
إفريقيا

نامجهذا إلغاءتم• دالهواستبالت 
نامج فريقيا إإىلالنقللمساندةبت 
مساندةيتمبموجبهوالذي
%٥٠بنسبةإفريقيا إىلالشحن

وتلكا إفريقيإىلالنقلتكلفةمن
  السلع

ائقعالشحنيمثلال التر
كتلتحديد معتصديرها عىل

.السلع

نامجهذا ويطبق• ىلعفقطالت 
  الصادرات

نمتستفيد ال التر
الصادراتمساندةبرنامج

ز بإلغاء٢٠١٩برنامجقام• مناثني 
السوقإىلالمقدمةالحوافز 
وجهتمعيتعارضما وهو اإلفريقية
  التواجد لزيادةالدولة

ز
قالسو ف

الواضحغت  ومناإلفريقية،
رات خاصةاإللغاءهذا وراءالمت 

قيةاإلفريالسوقإىلالصادراتوأن
ةالسنواتخاللزادتقد  األخت 
  موضحهو كما 

ز
قد مما 4الشكلف

تلكفعاليةإىلجزئيا يشت  
.اإلجراءات

األسواق
الجديدة

توسيع
قاعدة
أسواق

الصادرات
وتشجيع
المصدرين

فتحعىل
أسواق
جديدة

المصدرمنحيتم
منإضافية%٥٠

األساسيةالمساندة
  
ز
لكلالتصدير حالةف
ز روسيا من والصي 

يةالجنوبأمريكا ودول
CISودول

نامجهذا إلغاءتم محدود بشكل٢٠١٦برنامجحاولالت 
.جديدةأسواقلفتححافز وضع

يقد مما وبالرغم هذهيعتر
  تمثلقصور منالمحاولة

ز
حديد تف

ةكافعىلتطبقبعينها أسواق
ر المت  توضيحوبدونالقطاعات

أنإال األسواق،هذهاختيار وراء
  الحافز هذا إلغاء

ز
٢٠١٩برنامجف

  الوراء،إىل  خطوةيمثل
ز
ز ف أنهحي 

الحافز هذا إكساباألحرىمنكان
خاللمنالمطلوبةالديناميكية

  اعدةالو لألسواقتفصيىل  تحليل
ز
ف

13.القطاعاتمنقطاعكل

جودةرفع
الصناعة
المرصية

رفع
مستويات
الجودة
والسيما 
لدى

كات الشر
ة الصغت 

المصدرينتشجيع
عىلالحصولعىل

الجودةشهادات
  المتخصصة

يتموالتر
معبالتعاونتحديدها 

،تصديريمجلسكل
المصدر مساندةمع

ىلعللحصولالصغت  
عىلالجودةشهادة
.هعاليالموضحالنحو 

نامجهذا إلغاءتم تحديثمركز برامجتضمنتالت 
  الوارد الصناعة

٢٠١٩برنامجفز
،الجودةشهاداتبمنحخاصا شقا 

  إيجابيا التعديلهذا ويسهم
رفعفز

ا لمنظرا المرصيةالصناعةجودة
نامجعليهينطوي نمالمقدمالت 
خدماتمنالصناعةتحديثمركز 

،والدعمللتدريب  
أنإال الفتز

نامجهذا فعالية   تعتمد الت 
فز

مركز كفاءةمدىعىلالنهاية
  الصناعةتحديث

دماتهختقديمفز
ناوأنسبقكما  .أرسر

برنامج
الشحن
الجوي

كدعم ةالشر
الوطنية
للنقل
الجوي

غت  الجويالشحنبرنامجموقفتفاصيليوجد ال واضحغت  موقفه
  واضح
،كال فز ز نامجي  لمثحيالت 
إشارةأية٢٠١٦برنامجيتضمن
نامج   ا بينما الجوي،الشحنلت 

كتفز
ناءاستثإىلباإلشارة٢٠١٩برنامج
  الجويالشحنبرنامج

عد القوافز
يأتوضيحبدونللرصفالعامة

الشحنبرنامجعنتفاصيل
.الجوي

. يقوم المركز المرصي للدراسات االقتصادية حاليا بإعداد تحليل تفصيىل  لألسواق الواعدة لمختلف القطاعات التصديرية13

نامجالخاصةالقواعد عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر .2019و2016لعام  األعباءرد بت 
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مقدمة:أوال

اتيجيةمفهوم1-1 الصناعيةالتنميةاستر

اتيجية   صناعيةالالسياسةأو الصناعيةالتنميةاستر
ز
ف

هدفتستحكوميةسياسةأي"ه  الواسعتعريفها 
  األنشطةنحو هيكىل  تحولإحداث

وقعالمتمنالتر
  أكت  بشكلتسهمأن

ز
لرفاهةاأو االقتصاديالنمو ف

Warwick)"االجتماعية 2013).  
هذا وبمقتصز

اتيجيةفإنالتعريف طال ةالصناعيالتنميةاستر ُيشتر
قد إنما فحسب،التحويليةالصناعةتستهدفأن

  أخرىأنشطةتستهدف
ز
الخدماتمقدمتها وف

لمطبقاالنحو عىلالتحويليةبالصناعاتالمرتبطة
  حاليا 
ز
  سيماوال العالمدولمختلفف

ز
ضاؤلتظلف

ز الفاصلةالحدود  .ليةالتحويوالصناعةالخدماتبي 

  التعريفهذا فإنذلك،إىلباإلضافة
ورةبايعتز لرصز

اتيجيةأن   تعتمد الصناعيةالتنميةاستر
ز
تنفيذها ف

ياساتالسفقطوليسالحكوميةالسياساتكافةعىل
  بتوفت  الخاصةالسياساتأو التجارية،

األراضز
ها أو الصناعية   السياساتمنغت 

تتحتقعالتر
ةالمسؤوليةنطاق عنالمسؤولةللجهةالمبارسر

رىأخسياساتأيضا تضمإنما الدولة،داخلالصناعة
يمالتعلسياسات-الحرصال المثالسبيلعىل-

ثالبحوسياساتاالستثمار،وسياساتبأنواعه،
، .لنقديةاوالسياسةالماليةالسياسةعنفضال العلم 

اتيجيةتعتت  لماذا :ثانيا ناعيةالصالتنميةاستر
التغيتر محركاتأحد السليمة

ستخدم•
ُ
اتيجياتت قبلمنةالصناعيالتنميةاستر

  الدولمختلف
ز
يكىل  هتغت  إحداثبهدفالعالمف

للموارد استخدامأفضليحققبما مستمر 
منحققويتوالعالميةالمحليةللتطوراتيستجيب
دائمالالهدفإىلللوصولتنمويةطفراتخاللها 

."المستدامةالتنمية"

اتيجيات• كافةىلعتأثت  الصناعيةالتنميةالستر
ابطاتخاللمناالقتصادية،األنشطة   معالتر

ر
باف

  بما األنشطة
ز
.دينيةوالتعالزراعيةاألنشطةذلكف

رصمأنمنبالرغمالمرصي،االقتصاد يخصفيما•

اتيجياتمنالعديد بوضعقامت يةالتنماستر
ينالقرنستينياتمنذ الصناعية تهدفتاسالعشر
حولتإحداثبمعتز )باألساسالتصنيعتحقيق
بيةالغالأنإال ،(التحويليةالصناعةنحو هيكىل  
اتيجياتتلكمنالعظم   توضعلمالمتعاقبةاالستر

  فكانتسليمة،أسسعىل
ز
تتسمأغلبها ف

جموعةمتنفيذ يتموبالتاىل  الشديدة،بالعمومية
عدمإىلباإلضافةهذا .المتفرقةاإلجراءاتمن

  االستمرارية
ز
اتيجيةتنفيذ ف الصناعيةيةالتنماستر

البدءيتمحيثأهدافها،تحقيقمناالنتهاءحتر 
.تصالمخالوزير شخصتغيت  معالصفر نقطةمن
إحداثعىلمرص قدرةعدمذلكعننتجوقد 
  حقيقيةطفرة

ز
  ولبالدخالصناعيةالتنميةف

ز
ف

بنصيليستقر التصنيع،مناألعىلالمراحل
ما اإلجماىل  المحىل  الناتجمنالتحويليةالصناعة

ز  ينالقرنثمانينياتمنذ %١٧-%١٥بي  عمالعشر
كز هيكلها ثبات   التحويليةالصناعةلتتر

ز
الصناعاتف

.الوسيطةوالصناعاتاالستهالكية

وتنفيذ وضعأسلوبلمراجعةماسةحاجةهناك•
اتيجية   الصناعيةالتنميةاستر

ز
إنيثحمرص؛ف

  االستمرار 
ز
نعيسفر لنالسابقةالممارساتف

عىلالقدرةعدمعنناهيكمختلفة،نتيجة
  الدخولتحدياتمواجهة

ز
الصناعيةالثورةف

عىللالعتماد العالميةواالتجاهاتالرابعة،
.المضافةالقيمةمرتفعةالخدمات

اتيجية:ثالثا ي الصناعيةالتنميةاستر
ز
نوبجف

1أفريقيا

اتيجيةمبادئ3-1 الصناعيةالتنميةاستر

اتيجيةتنطلق   الصناعيةالتنميةاستر
ز
إفريقيا نوبجف

:وه  أال األساسيةالمبادئمنعدد من

اتيجيةوضعيمكنال1. بدونعيةالصناللتنميةاستر
ىلعبالفعلالالزمةاالقتصاديةاألسستوافر 

:وه  الكىل  االقتصاد مستوى

باالستقراريتسمكىل  اقتصاديمناخ•

ز والتعليمالمهارات• للتصنيعالالزمي 

  جنوب إفريقيا1
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف .  تم استخالصها وتحليلها من واقع استر

اتيجيةوضع.4 :مةسليأسسعىلالمرصيةالصناعيةالتنميةاستر
أفريقياجنوبتجربةمناالستفادة

سعيدراما 
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والحديثةالتقليديةالتحتيةالبنية•

والتكنولوجيااالبتكار •

ز 2. عىليقوموتنفيذها الصناعيةالسياسةتركت 
  االقتصاد 

التاىل  وب(المنشأةمستوىعىل)الجزن 
.أساس  محور يمثلتعزيزه

اتيجيةتنفيذ بأنالتاماإلدراك3. ميةالتناستر
المعنيةاإلدارةعاتقعىليقعال الصناعية
مةالحكو مهمةه  إنما فقطوالتجارةبالصناعة
.بأكملها

اتيجيةنجاحيمكنال 4. بدونيةالصناعالتنميةاستر
.للتنفيذداعممؤسس  إطار 

قلتحقيالحكوم  لإلنفاقالفعالاالستخدام5.
نفاقاإل تجاوببمعتز الصناعية،التنميةأهداف
نميةالتلمتطلباتوسلسكاملبشكلالحكوم  

ليةآاستخدامحسنإىلباإلضافةهذا الصناعية،
.بالتوريدالخاصةالحكوميةالمناقصات

سليمو كاملبشكلالمستهدفاتتحقيقيمكنال6.
ز ما والتكاملاالتساقبدون -عامةالالسياساتبي 
  
-لهبأكمالصناع  القطاعمنها يستفيد التر

.القطاعيةوالسياسات

اتيجيةمحاور 3-2 الصناعيةالتنميةاستر

اتيجيةترتكز   الصناعيةالتنميةاستر
ز
أفريقيانوبجف

اتيجيا،محورا ١٢عىل   تجميعهميمكناستر
ز
ستف

  الموضحالنحو عىلمجموعات
ز
.1-4رقمالشكلف

أليالعامةالمسمياتاختالفعدممنوبالرغم
اتيجية   النجاحأنإال الصناعية،للتنميةاستر

ز
تنفيذ ف

اتيجيةهذه ألسسامنمجموعةبوجود يرتبطاالستر
ز ما هو األسستلكتوافر ويعد .التنفيذية يمت 
اتيجية   الصناعيةالتنميةاستر

ز
عىلريقيا إفجنوبف

  الموضحالنحو 
ز
.1-4الجدولف

ي جنوب : 1-4الشكل 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف أفريقياالمحاور األساسية الستر

اتيجيةواقعمنالمركز إعداد :المصدر   الصناعيةالتنميةاستر
ز
.إفريقياجنوبف

.(الدولةبهتهتمالذي)إقليم  تكامل*
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ي جنوب : 1-4الجدول 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ي استر

ز
أفريقياتوفر األسس التنفيذية للنجاح ف

ي جنوب المعنز أسس النجاح
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف أفريقيااستر

اتيجيةقدرةالديناميكية معالتوائمعىلاالستر
والعالميةالمحليةالمستجدات

اتيجيةوضعيتم• ،بشكلاالستر والمعايت  سساأل ضعو تحيثديناميك 
  العامة

امجوضععليها بناءيتمالتر اتيجياتواالس التنفيذيةالت  تر
حديد تتركمعوالمتابعة،التقييمأسسإىلباإلضافةالقطاعية،
امجالقطاعات طللخطالمحددةوالمستهدفاتالتنفيذيةوالت 
  التفصيليةالسنوية

ز
.معايت  والاألسسمنالثابتاإلطار نفسف

راجع•
ٌ
  السنويةالخططت

ز
  تحقيقهتمما ضوءف

ز
السابقة،اتالسنو ف

  عليها البناءويتموالعالمية،المحليةوالتطورات
ز
العملخططوضعف

.التالية

الضعفعناض لكافةالشاملالتناولالشاملالتناول
،الالمستوى)المستوياتكافةوعىل كىل 

،   والقطاع 
((المنشآت)والجزن 

اتيجيةأنمنبالرغم•   تعتمد االستر
ز
عىلخالتالتدعىلتنفيذها ف

امجبعضهناكأنإال المنشآت،مستوى   الت 
عىلذها تنفييتمالتر

مثللقطاع  اوالمستوىالتحتية،البنيةتوفت  مثلالكىل  المستوى
ز والتدريبمتخصصة،قطاعيةتحتيةبنيةإنشاء المهاراتوتحسي 
ابطبشكلبعينها لصناعاتالالزمة .المجاالت كلويغط  متر

ز التكاملالتكامل اتيجيةمحاور بي  عماالستر
األخرىالحكوميةالسياسات

ابط2-4الشكليوضح• ز التر اتيجيةبي    ةالصناعيالتنميةاستر
ز
جنوبف

يخصيما فالمثالسبيلفعىلاألخرى،الحكوميةوالسياساتإفريقيا 
ناعية،الصالتنميةالحتياجاتتامةاستجابةهناكالماليةالسياسة

تحدد كما .الحكوم  اإلنفاقفعاليةزيادةيحققبأسلوبوضعها ويتم
اتيجية ومالعلبوزارةالخاصةالوطنيةوالتطوير البحثاستر

  التكنولوجيةللتدخالتالشاملاإلطار والتكنولوجيا 
ز
قطاعالف

،   سيما ال الصناع 
ز
  الجانبف

.البحتر
ز التكامل3-4الشكليوضح• اتيجية؛محاور بي  يلسبفعىل  االستر

اتأهدافلخدمةمخصصةتمويليةبرامجيوجد المثال، يجياتاالستر
،والتحديثالقطاعية، وعاتودعمالصناع  ةالمشر .الصغت 

بناء القرارات عىل معلومات دقيقة المعلومات
ومحدثة

امج التنفيذية بناء عىل معلومات تفصيلية يتم وضع كل برنامج من الت 
.   محدثة عن كل األبعاد، وتحليل متعمق لكافة المشاكل والحقائق

ومفعلة،مالئمةداعمةأطر وجود الداعمةاألطر 
يةوالتمويلالمؤسسيةاألطر وتحديدا،

ز التنسيقتحقيق:المؤسس  اإلطار  كافةعىلالحكوميةالمؤسساتبي 
عنضال فاإلجراءات،وسهولةالحوكمةخاللهمنيتحققمما المستويات

  الدائمالتطوير 
ز
اتمؤسسإنشاءخاللمنسواءالمؤسس  اإلطار ف

يعاتتعزيز أو /وجديدة، .التشر
  السالسة:التمويىل  اإلطار 

ز
امجتصميمف وتعدد نوعها وتالتمويليةالت 

.المستهدفاتتحقيقيضمنبما مصادرها 

تنفيذيةخطط
سمارت

(SMART)

:أنهابمعتز 
ز تستهدف:(Specific)محددة• تحسي 

وواضحمحدد مجال
والتقييمللقياسقابلة•

(Measurable):يوجد مستهدفلكل
ات للقياسقابلةواضحةأداءمؤرسر

ءاألدا وتقييمالمتابعةيمكنحتر 
ه ورةعند وتغيت  الرصز

(Assignable)التنفيذجهاتتحدد•
تحديد يتم:(Realistic)واقعية•

  واقىع  بشكلاألهداف
ز
ارد المو ضوءف

المتاحة
Time)زمنيامحددة• Related): تحدد

األهدافتحقيقتوقيت

اتيجيةتعتمد    االستر
ز
لكلويتضمنية،تفصيلعملخططعىلتنفيذها ف

امجمنبرنامج اتالتنفيذيةالت  ةوقابلومحددةواضحةأداءمؤرسر
الجهةتحديد معوالمراجعة،التقييمعمليةعليها بناءيتمللقياس
  واإلطار التنفيذ عىلالقائمة

.للتنفيذالزمتز

اتيجيةواقعمناالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز تحليل:المصدر   الصناعيةالتنميةاستر
ز
.إفريقياجنوبف
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اتيجية التنمية الصناعية والسياسات الحكومية األخرى: 2-4الشكل  ز استر ابط بير
التر

اتيجيةواقعمناالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر   الصناعيةالتنميةاستر
ز
.إفريقياجنوبف

اتيجية التنمية الصناعية : 3-4الشكل  اتيجية داخل استر ز كافة محاور االستر التكامل بير

اتيجيةواقعمناالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر   الصناعيةالتنميةاستر
ز
.إفريقياجنوبف
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اتيجية:رابعا ي الصناعيةالتنميةاستر
ز
مرصف

اتيجيةالعامةالمحاور يىل  فيما نعرض لتنميةاالستر
  الصناعية
ز
ستخلصةوالمالتنفيذية،وبرامجها مرص ف

  الحكوميةالوثائقمنعدد من
وانبلجتعرضتالتر

-دهحعىلوثيقةكلمعتتطابقلموإن-2الموضوع
اتيجيةآخر بأنعلما  منٌمعلنةالصناعيةللتنميةاستر
٢٠١٦عامإطالقها تموالصناعةالتجارةوزارةِقبل

اتيجية"عنوانتحت ناعةوالصالتجارةوزارةاستر

-٢٠١٦الخارجيةوالتجارةالصناعيةالتنميةلتعزيز 
لكلتالتنفيذيالموقفوضوحلعدمونظرا ."٢٠٢٠

اتيجية ز هنا قمنا فقد االستر كت 
امجاعىلبالتر   لت 

التر
  جاءت
ز
وذلك2021/2020للعامالسنويةالخطةف

.الواقعرضأعىلتنفيذهيتمما تعكسأنها اعتبار عىل

اتيجيةتقوم محاور بعةسعىلالصناعيةالتنميةاستر
اتيجية .2-4الجدوليلخصها أساسية،استر

ي مرص : 2-4الجدول 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ملخص استر

امج التنفيذية الت  المحور

  التوسعخاللمن:الصناع  االستثمار تحفت  •
ز
اخيصمنحف .الصناعيةتالمجمعاوإنشاءالصناعيةالتر

ز • امجمنعدد تطبيقخاللمن:الصناع  القطاعتنافسيةتحسي    الت 
والتوافقالجودةزيادةتستهدفالتر

  والتوسعالعالمية،القياسيةالمواصفاتمع
ز
.المعتمدةالبيعبعد ما خدماتمراكز ف

وعاتالمصانعإقالةخاللمن:المتعطلةاإلنتاجيةالطاقاتاستغالل• ةوالمشر   عوالتوسالمتعتر
ز
اإلنتاجف

  
  بها الفائضةاإلنتاجيةالطاقاتواستخدامهيكلتها إعادةبعد الحربيةللمصانعالمدنز

ز
احتياجاتتلبيةف

.المحىل  السوق

الصناعيةالتنمية 

كاتعدد زيادةخاللمن:للصادراتالتنافسيةالقدرةزيادة• عباءأرد برنامجمنالمستفيدةالش 
.الصادرات

يةالتجارة الخارجتعزيز 

ز ةالمهنيالكفاءةورفعالتدريب،مراكز تطوير خاللمن:الصناعي التدريبمنظومةتطوير• .للمدربير ليم منظومة التعتطوير 

  والتدريب الم
  الفتز

هتز

اتيجيةتقوم وعاتالتنفيذيةوالخطةالوطنيةاالستر ةللمشر -٢٠١٨)األعمالادةوريالصغر ومتناهيةالصغت 
:التاليةالمحاور عىل(٢٠٢٢

والتنظيميةالقانونيةالبيئة•
التمويلعىلالحصول•
األعمالريادةتشجيع•
  واالندماجالصادرات•

ز
والعالميةالمحليةالقيمةسالسلف

األعمالتنميةخدمات•

وعات  تنمية المشر

ة  الصغت 

يت   اإلصالح•
والجمرك  الرصز

والمؤسس  اإلدارياإلصالح•
الصناع  التمويل•
المنازعاتفض•
الوطنيةالصناعةحماية•

ز بالعمل  يئة عىل تحسي 

األعمال

كاتلهذهمديونياتمقابلمبادلتها إجراءاتوتفعيلالمستغلةغت  األصولحرص الجهاتمنلعدد الشر

كاتحصصبعضطرحعنفضال  .بالبورصةالشر

كات إعادة  هيكلة رسر

العامقطاع األعمال 

اتيجيةالوثائقتلكتضم2 المستدامةللتنميةالمدىمتوسطةالخمسيةالخطة،٢٠١٦عاموالصناعةالتجارةوزارةعنالصادرةالصناعيةالتنميةاستر
اتيجيةالتخطيط،وزارةعنوالصادرة2021/2020للعامالسنويةوالخطة،2019/2018-2021/2020 التنفيذيةوالخطةالوطنيةواالستر
وعات ةللمشر .األعمالوريادةالصغر ومتناهيةالصغت 

-2019/2018المستدامةللتنميةالمدىمتوسطةالخمسيةالخطةواقعمناالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز تحليل:المصدر
.2021/2020للعامالسنويةوالخطة،2021/2020
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ي القصور أوجه:خامسا
ز
اتيجيةف ةالتنمياستر

الصناعية

  
ز
شابهتمنبالرغمإنهإىلاإلشارةتجدر البدايةف

  الحكوميةالوثائق
اتيجيتعرضتالتر التنميةةالستر

  الصناعية
ز
فاصيلتبمقارنةإنهإال العامة،مالمحها ف

  ورد ما 
ز
فاتاالختالبعضوجود لوحظوثيقة،كلف

ز  ز سيماوال الوثائقهذهبي  يةالخمسالخطةبي 
-2019/2018المستدامةللتنميةالمدىمتوسطة

وزارةعنالصادرةالسنويةوالخطة،2021/2020
  االقتصاديةوالتنميةالتخطيط

تكونأنضيفتر والتر
  ورد لما سنويةتنفيذيةخطة

ز
ية،الخمسالخطةف

امجمنعددا الخمسيةالخطةتضمنتحيث   االت 
لتر

  لها انعكاسيوجد ال 
ز
منتتضكما السنوية،الخطةف

ةتلك   العناض بعضاألخت 
  ا ذكرهيرد لمالتر

ز
ف

مستوىاختالفعنفضال الخمسية،الخطة
  الوارد التفصيل

ز
ز ما المحاور منمحور كلف بي 

اتأيوغيابالشديدةالعمومية   أداءمؤرسر
ز
ضبعف

  المحاور 
ز
اتوجود مقابلف   محددةكميةأداءمؤرسر

ز
ف

ليةالفعالمحاور تحديد معهيصعبما وهو .أخرىمحاور 

اتيجية،   التطور متابعةعنناهيكلالستر
ز
امجف الت 

  يعكسما التنفيذية،
ز
  خللوجود النهايةف

ز
األسسف

  
اتيجيةعليها تقومالتر   اعيةالصنالتنميةاستر

ز
.مرصف

  القصور أوجهبعرضيىل  فيها نقوموسوف
ز
ف

اتيجية   الصناعيةالتنميةاستر
ز
إىلرجوعبالمرص ف

األسسو بالمحاور يتعلقفيما إفريقيا جنوبتجربة
اتيجية،لنجاحالالزمةالتنفيذية نختتمفوسو االستر
يخصفيما والهامةالمحددةالمالحظاتببعض
اتيجيةمعالتعاملأسلوب   اعيةالصنالتنميةاستر

ز
ف

.مرص

ي التنفيذيةاألسس5-1
اتيجيةاالس عليها تقومالنر تر

اتيجيةمنالنقيضعىل   يةالصناعالتنميةاستر
ز
ف

  إفريقيا جنوب
تنفيذيةالاألسسبجميعتتمتعالتر

  سابقا،ذكرها والوارد لنجاحها الالزمة
اتيجيةاستر تعانز

  الصناعيةالتنمية
ز
تامالالغيابشبهمنمرص ف

  ضحالمو النحو عىلالتنفيذيةاألسستلكلجميع
ز
ف

.3-4الجدول

ي مرص: 3-4الجدول 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ي استر

ز
مدى توفر األسس التنفيذية للنجاح ف

ي مرصأسس النجاح
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف استر

اتيجيةتتمتعال الديناميكية   ذلكويرتبطالمطلوبة،بالديناميكيةالمرصيةاالستر
العامةواألسسالمعايت  اببغيمنهجانبفز

  
امجللخططالمستمرةالمراجعةتضمنالتر   التنفيذيةوالت 

التطور عنفضال ميةوالعالالمحليةالتطوراتضوءفز

  
اتيجيةتنفيذ فز   التنمويةوالمرحلةاالستر

اتيجيةُيفقد مما الدولة،بها تمر التر .المطلوبةلديناميكيةااالستر

اتيجيةأنمنبالرغملالشامالتناول   الصناعيةالتنميةاستر
  األساسيةالعناوينمعظمتتضمنمرص فز

أيتتضمنها أنجبيالتر

اتيجية كما الهامةاألبعاد بعضعنها يغيبحيثالشامل،التناولإىلتفتقر تزالالأنها إال الصناعية،للتنميةاستر

  سيتضح
ز
محور؛البهذا المرتبطةالجوانبلكافةالتعرضيتمال محور كلداخلأنهعنفضال ،4-4الجدولف

ز يتمحيث كت 
ةالمظلةتحتيقعما عىلالتر   الشديد الضعفعنفضال والصناعة،التجارةلوزارةالمبارسر

فز

اتيجياتغيابنتيجةالقطاعاتمستوىعىلاإلجراءات .القطاعيةاالستر

ز ترابطأو تكامليوجد ال التكامل اتيجية،المختلفةالمحاور بي  طبقزلةمنعكجزر معها التعامليتمإنما لالستر
ُ
قبلمنت

ز تكامليوجد ال كما .الهيئاتمختلف اتيجيةبي    الصناعيةالتنميةاستر
اتيجياتوبافر   التنميةاستر

تتبناها التر

  التعليميخصفيما والسيما الحكومة
  والتدريبالفتز

،والبحثالمهتز اتيجيةالعلم  الزراعيةلتنميةاواستر

ها التحتيةوالبنيةبالطرقالخاصةالدولةوخططوالمعدنية، .الجوانبمنوغت 

  المزمنةالتحدياتبخالفالمعلومات
  التر

اتيجيةاال تعتمد مدىأيإىلواضحا ليسالمرصية،الصناعةمنها تعانز عىلستر

  سيماوال المختلفةالصناعيةالمنظومةعناض حولدقيقةمعلومات
اتغيابظلفز للقياسقابلةالاألداءمؤرسر

امجمنالعديد عن .الت 
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ي مرصأسس النجاح
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف استر

3المؤسس  اإلطارالداعمةاألطر 

  )المؤسس  اإلطار لتطوير محدودةجهود 
ز
إلتمامزمالالالوقتوتقليصالميكنةنحو جهود معظمها ف

ز سواءالتنسيقمنكاِف قدر وجود عدممع(4مؤسسيةإصالحاتبدوناإلجراءات بعةالتاالهيئاتبي 
ز أو ،والصناعةالتجارةلوزارة .األخرىوالجهاتوالوزاراتوالصناعةالتجارةوزارةبي 
:التمويىل  اإلطار 

دورا الماليةوزارةفيهتلعبمحددة،أهدافبتحقيقأو المستهدفة،بالقطاعاتمرتبطوغت  عامتمويل•
  عليهالمتعارفعكسعىلالفنيةالوزاراتمنبكثت  أكت  

ز
.5األخرىالدولف

وطهالتمويل،توفر بمدةيتعلقفيما الشفافيةغياب• .ورسر
.التمويلهذا فعاليةيخصفيما والتقييمالمتابعةغياب•
امجبعضتمويلاستمراريةوعدمضعف• .6(الصادراتأعباءرد برنامج:مثال)فعاليتهامنيضعفمما الت 

خطط تنفيذية 

(SMART)سمارت 

ز كبت  اختالفهناكأنإال سنوية،عملخططوجود منبالرغم امجبي  بوجود يتعلقما فيالتنفيذيةالت 
وجود منرغمفبال.التنفيذجهةمنها أييحدد وال واقعيتها ومدىللقياس،وقابلةمحددة،مستهدفات

اتبعض امج،لبعضاألداءمؤرسر امجعىلتقترص إنها إال الت    الت 
للجهاتلسنويةابالخطةترتبطالتر

  تخصيصمثلالتنفيذ،عىلالقائمة
ز وعدد األراضز   المتدربي 

ز
  ما أإلخ،.التدريبمراكز ف

ز
الغالبيةف

امجمنالعظم اتعنها فتغيبالت    .للقياسالقابلةاألداءمؤرسر
ز
استخدامميتال األحوالجميعوف

ات   األداءمؤرسر
امجتطوير فز .والسياساتالت 

  ينعكسما وهو
  النهايةفز

فيما الحالهو كما ألخرىتنفيذيةخطةمنالمستهدفاتبعضر اتكر فز
.7الصناعيةبالمناطقالخاصةالمستهدفاتيخص

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز تحليل:المصدر

  مرص يمكن الرجوع إىل 3
ز
.(٢٠٢٠عبد اللطيف )دراسة لمزيد من التفاصيل حول اإلصالح المؤسس  ف

(.Automation not digitalization)رقم  ميكنة وليس تحول 4
نامج؛عىل 5 ة حيث تحصل وزار سبيل المثال فيما يخص برنامج رد أعباء الصادرات ال يوجد سيطرة لوزارة التجارة والصناعة عىل المخصصات المالية للت 

.صات وضفهاالتجارة والصناعة عىل تلك المخصصات بشكل دوري بناء عىل طلب مقدم إىل وزارة المالية للحصول عىل موافقتها عىل تلك المخص
  أزمة، العدد الصادرات، رأي منظومة رد أعباء لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إىل 6

ز
.، أو الفصل الثالث من هذا الكتاب٢٦ف

  كل من الخطة السنوية للعام 7
ز
نفس المستهدفات فيما يخص المناطق 2021/2020والخطة السنوية للعام 2020/2019عىل سبيل المثال ظهرت ف

  سنة 
ز
.2020/2019الصناعية دون توضيح ما تحقق عىل أرض الواقع ف

ز مقارنة5-2 اتيجيةالعملمحاور بير نميةالتالستر
ي الصناعية
ز

أفريقياوجنوبمرصمنكلف

اتيجيةاألساسيةالمحاور بمقارنة يةالتنمالستر
  الصناعية

ز
حظُيال إفريقيا وجنوبمرص منكلف

  الهامةالمحاور لبعضالشديد الضعفأو غياب
ز
ف

اتيجية   الصناعيةالتنميةاستر
ز
يرتبطما ديدا وتحمرص ف

لالزمةاالمهاراتوتوفت  واالبتكار،العلم  بالبحث
  نعأما .المؤسس  والتطوير الصناعية،للتنمية

ر
باف

  لها التعرضمنفبالرغمالمحاور 
ز
اتيف التنميةجيةاستر

  الصناعية
ز
أوجهمنالكثت  يشوبــها إنهإال مرص،ف

  القصور 
  موضحهو كما فعاليتها منتحد التر

ز
ف

.4-4الجدول

ي كل من مرص وجنوب : 4-4الجدول 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ز محاور استر أفريقيا مقارنة بير

مرصأفريقياجنوب المحور

  التنوع•يةالتجار السياسة 
ز
ةالسياسأدواتف
أهدافلخدمةالتجارية
وزيادةالصناعيةالتنمية

.الصادرات
ز التنسيق• تالسياسابي 

والسياساتالتجارية
.القطاعية

ةالخاصالسياساتتتضمن•
بارسر الماألجنت   باالستثمار 

اتالسياسمعالربطبهدف
.األخرى

  التجارية،السياسةضعف•
  الجمود حظُيال الجمركيةالتعريفةجانبففز

ز
ف

عىليها فالمبالغالحمايةإما عنهينتجمما الجمركيةالتعريفةاستخدام
تجالمنقدرةوعدمالوارداتزيادةأو الجودة،جانبعىلسلبا يؤثر نحو 

.المنافسةعىلالمحىل  
ز أدواتيخصوفيما• األعباءد ر برنامجعىلتقترص فه  الصادراتتحفت 

عدمعنفضال ،8فيهالموجودةالقصور أوجهمنبالرغميتغت  لمالذي
  المشاكلمعالجةعند التفرقة

ز الصادراتلها تتعرضالتر ألحجامابي 
.وموقعهاللمنشآتالمختلفة

  يحدثكما المبارسر األجنت   االستثمار لبند التجاريةالسياسةتتعرضال •
ز
ف

هاتالجمختلفمنمتفرقبشكلتناولهيتمولكنإفريقيا جنوب
.متكاملةغت  وبطريقة

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=9&T=1&ID=1255&%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%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:-
http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_12_7-8_18_0%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9 %D8%B1%D8%AF %D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
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مرصأفريقياجنوب المحور

يم والتعلالمهارات 
ز للتصن يعالالزمير

ز التكاملتحقيقعىلالعمل• ميةالتنبي 
  الفالتعليممنظومةومخرجاتالصناعية

تز
  والتدريب

.المهتز

ز التاماالنفصالشبه• اتيجيةبي  وأيالصناعيةةالتنمياستر
  التعليملتطوير للدولةجهود 

،اوالتدريبالفتز  
لمهتز

  الالتعليمتطوير برنامجإىل  اإلشارةمنفبالرغم
فتز

  والتدريب
  المهتز

ز
تنفيذيا إنهإال الخمسية،الخطةإطار ف

  الالتدريبمراكز منعدد تطوير عىلاالقتصار تم
مهتز

يتمىمدأيإىلالواضحمنوليسالصناعة،لوزارةالتابعة
.احتياجاتهلتحديد الصناع  للمجتمعالرجوع

التحديث 
الصناعي 

أفضلمعالفجواتسد أساسعىليقوم•
.والدوىل  المحىل  المستوىعىلالممارسات

  يأخذ •
ز
التحديثأبعاد كافةاالعتبار ف
كاتداخلالتحديث:الصناع   الشر

لةوسلساإلنتاجيةوالعملياتالمنتجات)
عىل)ةالتكنولوجيالتحتيةالبنية،(القيمة
.والجودةوالمواصفات،(القطاعمستوى

نيةللبالالزمالتمويلتوفت  عىلالحرص•
.المتخصصةالقطاعيةالتحتية

امجمنمحدود عدد خاللمنيتم• خاللمنالمنفذةالت 
محدد وتوجهمحددةخطةبدونالصناعةتحديثمركز 
تلكيذ تنفيتمحيثالمستهدفةبالقطاعاترابطةوال 

امج اليتها فعمدىوتتوقفالمنشأة،طلبعىلبناءالت 
.التنفيذعمليةكفاءةعىل

ةالتكنولوجيالتحتيةبالبنيةاالهتماممحدودية•
.تمويلهاوضعفالمتخصصة

االبتكار 
والتكنولوجيا

ز التامالتنسيق• اتيجيةبي  نميةالتاستر
اتيجيةالصناعية ،للبحثالدولةواستر العلم 
ز والتعاون ز بي  ز الوزارتي    المعنيتي 

ز
هذا ف

.الشأن
.اعاتلالختر التجاريالتطبيقعىلالحرص•
.ريةالفكالملكيةحقوقحمايةقانونتعزيز •

بطور االبتكار تشجيعبرنامجإىلاإلشارةمنبالرغم•
  العلم  بالبحثالصناعة

ز
أنإال ،الخمسيةالخطةإطار ف

يألهيوجد وال الشديد،بالضعفيتسمذكرهتمما 
  انعكاسات
ز
.السنويةالخطةف

.الفكريةالملكيةحقوقحمايةمنظومةضعف•

ة المنافسسياسة 

اتوتنظيم القطاع

منأ يتجز ال جزءا المنافسةسياسيةاعتبار•

.الصناعيةالسياسة

  المحور لهذا التامالغياب•
ز
اتيجيةف الصناعيةةالتنمياستر

تكار االحومنعالمنافسةسياسةمعوالتعاملالُمطبقة،

اتيجيةعنمنفصلبشكل .االستر

ز  اإلنفاقتحسير

العام

ز الربط• لتنميةاومستهدفاتالعاماإلنفاقبي 
.الصناعية

نفاقاإل منلالستفادةمبتكرةأدواتتطوير •
  العام
ز
.عيةالصناالتنميةأهدافتحقيقف

ةالتنميأهدافلتحقيقالتمويلكافية•
الصناعية

  الماليةالسياسةتحكم•
ز
نميةالتمستهدفاتتحديد ف

.الصناعية
انيةمنالُمخصصالتمويلضعف• ز .الدولةمت 
  المحىل  المنتجتفضيلمنظومةضعف•

منملتعوالتر
حاجةهناكإنحيث؛٢٠١٥لسنه٥رقمالقانونخالل
  وخاصةالقانونهذا لمراجعةماسة

ز
هتحقيقعدمظلف

.9منهالمرجوةلألهداف

ية الصناعالتنمية 

والبنية10المكانية

التحتية الصناعية 

(Spatial 

industrial 

development 

and industrial 

infrastructure)

ز وثيقارتباطهناك• ةالتنميخططبي 
.ةالمكانيالصناعيةوالتنميةاإلقليمية

وسيلةكالصناعيةالتحتيةالبنيةاستخدام•
المكانيةالصناعيةالتنميةلتحقيق

البتز منمختلفةأنواعمنمجموعةدعم•
صناعية،الالتنميةمناطقالصناعية،التحتية

ا التكنولوجيومدنالصناعية،والمجمعات
يةالالتحتيةوالبنيةوالعلوم،المتقدمة ز تحفت 
وعبكلالخاصة مرافقالمثالسبيلعىل  مشر
يد سلسلة مننةمعيأنواعلعملالالزمةالتت 
.الزراع  التصنيعأنشطة

ز التنسيقضعف• اتيجياتبي  ليميةاإلقالتنميةاستر
التمويلوتوفت  الصناعيةالمناطقتنميةو توزيــــعطوخط
.لتنميتهاالالزم

أو يةصناعمناطقإنشاءعىلالصناعيةالتنميةاقتصار •
  وعدممجمعات

المناطقمثلاألخرىاألنواعتبتز
ذاتدمةالمتقالتكنولوجيةوالمدنالمتخصصةالصناعية
.11والخدميةاإلنتاجيةالروابط

.12الصناعيةالمناطقعنالمسؤولةالجهاتتعدد •
  هتمامايوجد وال فقطالعامةالتحتيةبالبنيةاالهتمام•

ز
كاف

  التحتيةالبنيةلتوفت  
ز
  الصناعيةالمناطقف

ز
األقاليمف

ماراتاالستثجذبعىلالقدرةعدموبالتاىل  المختلفة،
.31المرافقاستكماللعدمإليها

  أزمة، العدد الصادرات، رأي منظومة رد أعباء لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إىل 8
ز
.، أو الفصل الثالث من هذا الكتاب٢٦ف

  الضخمةالزياداتذلكعىليدل9
ز
اد ف .محلياموجودةلمنتجاتنفسها الحكوميةالجهاتمناالستت 

  الصناعيةالتنميةتحقيقالمكانيةالصناعيةبالتنميةُيقصد 10
ز
  أو التقليديةالصناعيةالتجمعاتف

ز
  و نموا األقلالمناطقف

خاللمنتنميتها يمكنالتر
.فيهاالصناع  النشاطتشجيع

.والخدم  اإلنتاج   القطاعمعالروابطلغيابمكتملةغت  مشاريــــعتعتت  حاليا القائمةالتكنولوجيةالمدن11
.والمحافظاتالعمرانيةالمجمعاتوهيئةالصناعيةالتنميةهيئةالجهاتتلكتضم12

.المرافقتلكعنالمسؤولةالجهاتمعالتنسيقضعفيعكسالمرافقاستكمالعدم31

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_12_7-8_18_0%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9 %D8%B1%D8%AF %D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
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مرصأفريقياجنوب المحور

المنشآت دعم 

ة الصغتر

سيقالتنتحقيقعىلالعمل•

ز التام   اتالسياسكافةبي 
ز
ف

المستهدفاتتحقيق

بالمنشآتالمرتبطة

ة .الصغت 

وعاتلخدمةالجهود توحيد محاولةمنبالرغم• طةالمتوسالمشر

ة ١٥٢رقمالقانونإصدار خاللمنالصغر ومتناهيةوالصغت 

حةالواضالضعفعناض بعضهناكالتزالأنهإال ،٢٠٢٠لسنة

  
ز
قد نحو عىلالمنشآتمنالمجموعةلتلكالداعمةالمنظومةف

  .القانونهذا فاعليةمنيحد 
ز
عدمالعناض،هذهمقدمةوف

ز التنسيقآلياتوضوح وعاتتنميةجهاز بي  منهوغت  المشر

  الجهات
  تقومالتر

وعاتلتنميةبرامجبتبتز متوسطةالالمشر

ة ماتالمعلو قاعدةغيابعنفضال الصغر،ومتناهيةوالصغت 

وعاتمنالنوعيةتلكعنالتفصيلية   المشر
التعاملكنيمال والتر

.وجودهابدونمعها 

ا• وعاتتعريفاتساقمنبالرغموأخت  ةواالمتوسطةالمشر لصغت 

سقأنهإال المركزي،البنكتعريفمعالصغر ومتناهية
 
منهطأ

رقامأإىلأشار أنهكما التعريف،عمليا يغت  مما العمالة،معيار 

يضعمما المدفوعالمالورأساألعمال،حجميخصفيما محددة

  التعريف
  القيمتغيت  عند مأزقفز

ويؤديالمركزيالبنكتعريففز

  تغت  الومتابعةمنتظمتصنيفوضععىلالقدرةعدمإىلذلك
فز

.المنشآتأحجام

الصناعي اإلطار 

والتجاري اإلقليمي 

للتعاونمتكاملإطار وضع•
ةالقار معوالتجاريالصناع  
يالذاإلقليموه  اإلفريقية

.عليهإفريقيا جنوبتركز 
والتكاملالتصنيعتعزيز •

املالتكمنطلقمناالقتصادي
  
ز
القيمةسالسلإطار ف

.اإلقليمية

عنها غيبويالتجاريالشقعىلتقترص مكتملةغت  متفرقةبرامج•
يةسياساتمنبها يرتبطوما واالستثماريالتصنيىع  الشق ز تحفت 
.لمرصاإلقليميةاالمتداداتمعالتعاونلتعزيز 

يم والتنظالتنسيق 

وبناء القدرات 

ات يجية لتنفيذ استر

ةالتنمية الصناعي

تنفيذ بأنالتاماإلدراك•
اتيجية يةصناعتنميةاستر

دارةاإل عىلفقطيقعال فعالة
الصناعةعنالمسؤولة
ومنالحكومة،داخلوالتجارة

ز التنسيقفإنثم ةكافبي 
ورةهو الحكوميةاإلدارات ضز
.ملحة

والقدراتالتنظيمتعزيز •
  وخاصةالحكومية

ز
وزارةف

.والصناعةالتجارة

اتيجيةوتنفيذ إعداد يتم• التجارةوزارةلِقبمنالصناعيةالتنميةاستر
اراتالوز معالتنسيقمنأدنز وبحد منفردة،وهيئاتها والصناعة
حقيقتفشلوراءاألساسيةاألسبابأحد هو وهذا األخرى،

امجخاللمنالمستهدفات .المختلفةالت 
هبجوانبعامبشكلالحكومةداخلالمؤسس  التطوير محدودية•

دراتقوتنميةاإلداراتتنظيمالمثالسبيلعىلشامال المكتملة
ز  ،(لمحليةاواإلداراتالمركزيةالحكومة)المستوياتكافةعىلالعاملي 
ز االختصاصاتوتكامل .الحكوميةالجهاتمختلفبي 

يما سوال والصناعة،التجارةوزارةداخلالمؤسس  التطوير محدودية•
  ذريالجوالتغيت  التابعةالهيئاتهيكلةبإعادةيتعلقفيما 

ز
أسلوبف

  بأدوارها القياممنيمكنها بما عملها 
ز
.صناعيةالالتنميةتحقيقف

لصناعيةاالتنميةبهيئةالخاصالقانونأنبرغمالمثالسبيلعىل•
  االختصاصاتمنالعديد منحها قد 2018لسنة95رقم

ز
وف

قطاعيا الصناعيةالتنميةومخططاتدراساتإعداد مقدمتها 
العامةةالهيئأنشطةمازالت،تنفيذها وتشجيعومتابعةوجغرافيا 
كز الصناعيةللتنمية   تتر

ز
اخيصمنحف الصناعيةقالمناطوإنشاءالتر

بدورها تقومكما 14.الصناعيةبالتنميةالمرتبطةاألخرىالنواج  دون
.األخرىوالوزراتالوزارة،داخلاألخرىاألجهزةأنشطةعنبمعزل

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز تحليل:المصدر

التنمية حول ( 2021المرصي للدراسات االقتصادية المركز )دراسة لمزيد من التفاصيل حول تقييم دور هيئة التنمية الصناعية يمكن الرجوع إىل 41
  والتجارب الدولية

ات الماضز   مرص والدروس المستفادة من خت 
ز
.الصناعية ف

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=12&T=1&ID=1286&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  وضعها ألنه تم نظرا إىل مراجعة الرؤية تحتاج هذه 15
ز
.الدولةبشكل منفصل عن رؤي القطاعات األخرى ف

اتيجيةيخصفيما محددةمالحظات5-3 استر
ي الصناعيةالتنمية

ز
مرصف

ها بعينلمبادئضيحةإشارةوجود عدممنبالرغم
اتيجيةعليها تقوم تنفيذهتميما واقعمنأنهإال االستر

عليهتقومالذياألساس  المبدأ أنُيالحظ
اتيجية لبعضووقتيةجزئيةمعالجةهو االستر

بعضومواجهة((Firefightingوالتحدياتالمشاكل
  األزمات

أو ميةالعالاألوضاعتغت  نتيجةتظهر التر
تبالمحلية :ذلكعىلويتر

ال الواقعأرضعىلتنفيذهيتمفما ،البوصلةغياب•
الصناعةعلقطا المستقبليةالرؤيةتحقيقإىليؤدي
  
  تحديدها تموالتر

ز
اتيجيةف .٢٠٣٠15استر

Rootالرئيسيةاألسباباستمرار • Causes))وراء
  المزمنةالتحديات

  التر
.الصناعةمنها تعانز

ز نتيجةجديدةمشاكلظهور • كت 
لولالحعىلالتر

  والتوقيتاتالجزئية
عنصلمنفبشكلتتمالتر

.العاماإلطار 

وبأسلتطوير نحو الجهود بعضوجود منوبالرغم
اتيجيةوتنفيذ وضع هذهإنإال ة،الصناعيالتنميةاستر

.ورالقصأوجهمنالعديد يشوبــها التزالالمحاوالت 
  عاتالقطاتحديد يخصفيما المثالسبيلفعىل

التر
ز سيتم كت 

  والموضحةعليها التر
ز
،5-4الجدولف

تلكتحديد مناألساس  الهدفأنمنبالرغم
التحدياتأحد عىلالتغلبمحاولةهو الصناعات
  األساسية

عفضوهو المرصيةالصناعةتواجهالتر
المتوقعغت  منأنهإال هيكلها،وثباتالمضافةالقيمة

  بشكلالهدفهذا يتحققأن
لواقعاأرضعىلحقيفر

اتيجياتوضعتحكمعامةقواعد وجود لعدم استر
بعضيتمأال المتوقعفمنالقطاعية،التنمية

ات :تاليةاللألسبابوذلكالمحدودةالجزئيةالتغيت 

  الضعف•
ز
تسمتحيث:القطاعاتاختيار معايت  ف

:بأنهاالمعايت  تلك

حاديةمعايت  -
 
مثال فيالحظ:ومتداخلةاالتجاهأ
  القطاعاتتحديد عند 

وسأظهر التر فت 
ورةكورونا   اإلرساعضز

ز
ز التر تمتنميتها ف عىلكت 

  الصناعات
  زيادةفيها ظهرتالتر

ز
الطلبف

  للمشاكلاالنتباهعدممعفقط
  تعالتر

منها انز
و لحتر األخرىالصناعاتأو الصناعةنفس
الفعبشكلسيساهمالمشاكلهذهحلكان
  
ز
.والتصديروالتشغيلاإلنتاجزيادةف

معيار كلينطبقحيث:العموميةشديدةمعايت  -
ةمجموعةعىل الصناعات،منجدا كبت 

وراءالكامنةاألسبابوضوحعدموبالتاىل  
ها دونالصناعاتتلكاختيار  منغت 

  الصناعات
.المعيارعليها ينطبقالتر

عىل  القطاع  التحديد لهذا انعكاسأيوجود عدم•
اتيجيةاألخرىالمحاور  ةمبنتيجةوهو ،لالستر ارسر
اتيجياتالتامللغياب   اعيةالقطالتنميةالستر

التر
سياساتالإىلتتطرقتفصيليةدراساتعىلتقوم

  المطلوبة
ز
اتيمنلكلاألخرىالمحاور ف جيةاستر

امة،عبصفةالحكومةوبرنامجالصناعيةالتنمية
اتيجيةالتعميمهذا منوُيستثتز  قطاعنميةتاستر
  السيارات

.خاصباهتمامتحطز التر

ي مرص : 5-4الجدول 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف ز استر القطاعات محل تركتر

الصناعةالمعيار

ي القطاعات 
ز
ورة اإلرساع ف وس كورونا ضز ي أظهر فتر

.الصناعات الدوائية والمنتجات العالجية والوقائية•تنميتها النر

ي الطلب المحىلي كبديل للوارداتالصناعات  ي تلن 
الغزل والنسيج صناعة •النر

الصناعات الهندسية•

الغذائيةالصناعات •

ي توفر مستلزمات اإلنتاج للصناعات االصناعات 
لمراد النر

(تعميق التصنيع المحىلي )تنميتها 

الزيوت من النباتات العطريةاستخالص •

ألسقف صناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد العازلة ل•

واأللياف الزجاجية

األلواح والخاليا الشمسية•

الضفائر الكهربائية والمسبوكات صناعة السيارات •

ونية • مجيات والمكونات االلكتر الدقيقةصناعة الت 

المستدامةللتنميةالمدىمتوسطةالخطةمن(2021/2020)الثالثالعامخطةاالقتصادية،والتنميةالتخطيطوزارة:المصدر
(2019/2018-2021/2020).
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اتيجيةلالرتقاءالمطلوب:سادسا نميةالتباستر
الصناعية

•  
  المبادئتبتز

اتيجيةاسوضعأساليبتحكمالتر تر
  الصناعيةالتنمية

ز
.الذكرةسالفإفريقياجنوبف

ويجيةاألدواتاستخدامعدم• يةاإلعالملألهدافالتر
ز لدفعتكريسها ولكن ز الفاعلي  االقتصاديي 

(Economic agents)السياساتعىلللتعرف
  والحوافز 

  الدولةتتبناها التر
ز
رامجها بتنفيذ ف

.المختلفة

تماعاالس بمعتز الخاصالقطاعمعالفعالالتواصل•
  للمشاكل

و هألنهمتكاملبشكلالحلولوتبتز
اتيجيةتنفيذ عناألساس  المسؤول نميةالتاستر
مستهدفاتإىلالوصولعنوكذلكالصناعية
.المطلوبةالتشغيل

ميتكأداةالسليمبشكلهالتمويلمعالتعامل•
اتيجيةلتنفيذ استخدامها  وليسناعيةالصالتنميةاستر
اتيجيةلهذهكُمحدد    ُمتدخلأو االستر

ز
.تهدفاتهامسف

.لياحاالماليةوزارةلدور كاملةمراجعةيستدع  وهذا 

لالمشاكحل)الحرائقإطفاءسياسةعنالتخىل  •
بشكلالمشاكلهذهجذور معوالتعامل(جزئيا

.تحتيةالوالبنيةاألرضتوفت  مشكلةمثلمتكامل

ابطتحقيق• ز التر مؤسسيا ةالمختلفالدولةأجهزةبي 
اتيجيةتنفيذ يتمحتر  بشكلناعيةالصالتنميةاستر
.سليم

ز التفرقة• المرصياد لالقتصالمستقبليةالرؤيةبي 
اتيجياتفيها الصناعةودور  التنميةواستر

  الصناعية
ؤية،الر هذهلتحقيقاتباعها يتمالتر

  
ز وما االستدامة،منبقدر تتسموالتر سياساتالبي 

امج   التنفيذيةوالت 
سنويشكلبمراجعتها يتموالتر

اتمعيتناسببما وتعديلها  ةالمحليالتغت 
16.والعالمية

اتيجيةتنفيذ متابعة• ليساعيةالصنالتنميةاستر
منولكنا وتنفيذهوضعها يتوىلمنِقبلمنفقط
هذا ضنبُيعد والذيأيضا الصناع  المجتمعخالل
.الواقعأرضعىلالقطاع
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الملحق

اتيجيةإطار يركز تحديد عىلالوطنيةالصناعيةاالستر
  المعوقاتكافة

  التر
كذلكو ككلالصناعةمنها تعانز

صالفر عىلالتعرفعنفضال القطاعية،المعوقات
منلكوذمنها،االستفادةعىلوالعملللصناعةالمتاحة
اتيجيا برنامجا ١٢خالل :يىل  كما استر

نامج ي الت  اتيح  اتيجيات:األولاالستر لقطاعيةااالستر

القطاعاتاختيار.1

تيببيقومال الوطنيةالصناعيةالسياسةإطار أنرغم تر
ار اختييجبأنهإال محددة،ألولوياتوفقا القطاعات
ةالمتعلقالقيود بسببمعينةقطاعاتوتحديد 
ية،والموارد بالموازنة خمسةبتحديد وذلكالبشر
وفقا عاتالقطاهذهاختيار ويتم.التأثت  عاليةقطاعات
والتوافق؛باالتساقتتسمومؤسسيةاقتصاديةلمعايت  
منححيث
ُ
  للقطاعاتأكت  أولويةت

:التر

شغيلالتمنمستوىأعىلتحقيقعىلالقدرةلديها•
  وخاصةوالنمو،

ز
ابلةالقالتقليديةغت  األنشطةف

  تلكأو الجديدةسواءللتجارة
.فيهاعالتوسيتمالتر

  القطاعات•
نوبجتحويلعىلتعملأنشأنها منالتر

المعرفةو التكنولوجيا عىلقائماقتصاد إىلإفريقيا 
  المتطورة
ز
.الطويلاألجلف

  القطاعات•
ادياقتصمردود تحققأنشأنها منالتر

ميتها تنمعوقاتعىلالقضاءتمما إذا إيجان   خارج   
.بهاالمتاحةالفرصزيادةأو وتطويرها،

طوير تعنالناجمةاالقتصاديةالمزايا تكونأنيجب•
.لهالممنوحالحكوم  الدعمتكلفةمنأعىلالقطاع

  القطاعاتتقعأنيجب•
د أحضمندعمها يتمالتر

:التاليةالقطاعيةالمجموعات

الطبيعيةالموارد قطاعات-

العمالةكثيفةالقطاعات-

التكنولوجيامتوسطةالقطاعات-

المتطورةالتحويليةالصناعاتقطاعات-

للتجارةالقابلةالخدمات-

اتيجياتتطوير /إعدادأسس.2 ةالقطاعياالستر

اتيجيةإطار يحدد  منا عددالوطنيةالصناعيةاالستر
  واإلجراءاتاألسس

عزيزوتإعداد خاللها منيتمالتر

اتيجياتأولوياتوتحديد شملوت.القطاعيةاالستر
:يىل  ما واإلجراءاتاألسسهذه

عىلقائمالواقعأرضمنشاملاقتصاديتحليل•
:يتضمناألدلة

األطرافمعالذاتالكتشافقويةعملية-
والعمالاألعمالرجالمنالرئيسيةالمعنية

  والمجتمع
.المدنز

  القطاعوجدوىاستدامةمدى-
ز
ز ف األجلي 

.للطويلالمتوسط

جاباتالستاالقتصاديوالعائد التكلفةتحليل-
  والفرصللمعوقاتالبديلةالسياسات

يتمالتر
.تحديدها

أو ةسهولمثلالمؤسسيةاالعتباراتتقييم-
تالمعوقاهذهإلزالةالقطاعتنظيمصعوبة

وعمقوجودةلذلكالالزمةالحكوميةوالقدرات
ذ تنفيعنالمسؤولةاألعمالمجتمعقيادات

اتيجية .االستر

ز التنسيقآليةتحديد- ميةالحكو اإلداراتبي 
اتيجيةلتنفيذ والالزمة .االستر

نامج ي الت  اتيح  ي االستر
ز
ناعي الصالتمويل:الثاب

شاديةاألسس.1 الصناعي للتمويلاالستر

هو ا مكلدعمعىلالصناع  التمويليركز أنيجب•
وعاتوخاصةجديد،   ا بمالتقليدية،غت  المشر

ز
ف

اإلنتاجأشكالالجديدة،الخدماتدعمذلك
والنمو تماما،الجديدةالسلعوإنتاجالجديدة،
لقابلةاالتقليديةغت  الحاليةلألنشطةالتوسىع  
بعضعىلالقضاءخاللمنوذلكللتجارة،
.األساسيةالمعوقات

ويمعنتأثت  إحداثإىلالتمويليهدفأنيجب•
أرضعىلالتأثت  ومتابعةspilloverالنطاقواسع
demonstrationالواقع effect.

وطا التمويليكونأنيجب• كةالباستيفاءمشر شر
توافرورةضز معللقياس،قابلةبمعايت  لهالمتلقية
،اإلمكانقدر عليهالحصولوسهولةالشفافية
ز عدممستوىوخفض -ظيميةالتنوالتكاليفاليقي 

  
ز التر ز عىليتعي  التمويلعىلللحصولالمتقدمي 

.األدنز الحد إىل-تحلمها

ي جنوب 
ز
اتيجية التنمية الصناعية ف نموذج ألفضل الممارسات: أفريقيااستر



2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
70

امجتتضمنأنيجب• يحا ض تحديدا التمويليةالت 
اتيجية .والمراجعةالخروجالستر

الهيكىل  ت  التغلتحقيقكافيا التمويليكونأنيجب•
.الالزمالمستهدف

تعاملللالحاجةعند الصناع  التمويلتعديليتم•
  معينةوفرصمعوقاتمع

ز
ةمنظمقواعد إطار ف

.العالميةالتجارة

الصناعي التمويلصور.2

امج• تيار االخأساسعىلمفتوحةوتكون:العامةالت 
  
كاتلجميعالذانر   الشر

  التر
ز
نامجت  معايتستوف .الت 

الخاصةاالحتياجاتلتلبيةويكون:الموجهالتمويل•
.قطاعلكلالرئيسيةالعملبخطة

الصناعي التمويلتوجهات.3

  بما )االستثمار•
ز
امجذلكف (قطاعبكلالخاصةالت 

  بما )الصناع  التحديث•
ز
حتيةالتالبنيةذلكف

(الصناعية

والتكنولوجيااالبتكار•

التجارةتيست  •

ةالمنشآت•   بما )والمتوسطةالصغت 
ز
ذلكف

(التعاونيات

نامج ي الت  اتيح  جاريةالتالسياسة:الثالثاالستر

ز يشكل• ة،التقليديغت  الصادراتأداءتحسي 
القيمةذاتتطورا األكتر المنتجاتمنوخاصة

.يةالصناعللسياسةالمهمةاألهدافأحد المضافة،

كللخاصةجمركيةتعريفةسياسةتحديد يجب•
.الحتياجاتهووفقا قطاع

  تعديلأي•
ز
عىلز يركالجمركيةللتعريفاتإضاف

ز  عىلالمفروضةالتعريفاتمراجعة:جانبي 
  الصناعيةالمدخالت

ز
عالتصنيبدايةمرحلةف

القدراتمثلأمور مراعاةمعإلغائها أو وخفضها 
عالميةالالتشوهاتومستوياتالمحلية،اإلنتاجية

  
ز
التعريفاتمعوالتعاملالمنتجات؛هذهف

منالنهائيةالمراحلعىلالمفروضةالجمركية
الصناعاتوخاصةحذرا أكتر بصورةالتصنيع

اتيجية .لمضافةاالقيمةأو التشغيلحيثمناالستر

اتيجيةتعملأنيجب• عىلاءالقضعىلالقطاعاستر
.الصادراتلتعزيز التصدير معوقات

الُمستهدفالمبارسر األجنت   االستثمار وتشجيعتعزيز •

  المتاحةللفرصوفقا معينةلقطاعات
حددها تالتر

اتيجيات اتيجيووضعالقطاعية،االستر أكتر ةاستر
ا  ز أساسعىلتقومالصادراتوتشجيعلتعزيز تركت 
.المتاحةالتجاريةللفرصتفصيىل  تحليل

نامج ي الت  اتيح  الالزمانليموالتعالمهارات:الرابعاالستر
للتصنيع

ز التنسيقمنمزيد تحقيق• وتنفيذ تطوير /إعدادبي 
اتيجيات التدريبيةتوالهيئاوالتعليمالقطاعيةاالستر

.قطاعبكلالمتعلقة

ز التوافقمنأكت  نسبةتحقيق• تعليم  الالنظامبي 
  الصناعية،والسياسة

ز
ز ف .البعيدإىلالمتوسطاألجلي 

نامج ي الت  اتيح  سةالمنافسياسة:الخامساالستر
القطاعاتوتنظيم

تعاملتبحيثالمنافسةسياسةلتعزيز حاجةهناك•
ةالخصائصبعضمع ز .ريقياإفجنوبالقتصاد الممت 

افالقطاعيةاللوائحمنعدد وضعتم• عىللإلرسر
.واالتصاالت الطاقةمثلمعينةمرافقتسعت  

ز الالزمةالموارد توفت  • لقطاعاتنظيمعنللمسؤولي 
costالموارداستخدامكفاءةلضمانوتمكينهم

effective inputs.

نامج ي الت  اتيح  ز :السادساالستر العاماقاإلنفتحسير

  التوسع•
ز
  االستثمار ف

ز
.التحتيةالبنيةف

ز • ةتنافسيضمانخاللمنالعام،اإلنفاقتحسي 
كات نسبةىلعللحصولالكافيةبالدرجةالمحليةالشر
ة .الجودةو أاألسعار عىلالتأثت  بدونوذلكمنه،كبت 

ز التنسيق• ياتمديريبي  ردينوالمو العامةالمشتر
؛ ز ز المحتملي  كاتوبي    الشر

اتحاداتوينتكيمكنها التر
.الحكوميةالوزارات/واإلداراتللتوريد 

نامج ي الت  اتيح  ناعي الصالتحديث:السابعاالستر

نامجمكونأول.1 امجبرنهو الصناعي التحديثلت 
ز  الصناعي التمتر

كات،الشر لتحديثالمختلفةالجهود دعمإىلويــهدف
  بما 
ز
وسلسلةاإلنتاجوعملياتالمنتجاتتحديثذلكف
  .القيمة

  ويأنر
ز
ز برنامجأيقلبف دعمناع  الصللتمت 

كاتأداءتقييم كاتمقارنةالشر   المناظرةبالشر
ز
نفسف

ز عىلالصناعة ؛المحىل  المستويي  يشكلحيثوالدوىل 
كلكفاءةالمختلفةالجوانبوقياستقييم بشكلاتالشر
وطأحد منهح    ز الالزمةاألساسيةالشر للتحسي 
.المستمر
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ي المكون.2
يةالبنهو الصناعي للتحديثالثابز

لهالداعمةالتكنولوجيةالتحتية

  المرافقوطبيعةنطاقالتساعنظرا 
ز
اع،قطكلف

عىلنولوجيةالتكالتحتيةللبنيةصندوقإنشاءُيفضل
د عددعمعىلالقدرةولديهعامةقواعد لهيكونأن
  المرافقأنواعوتشمل.المرافقمن

:عمهادسيتمالتر
-قطاعبكلالخاصةالمهاراتومراكز المسبوكات،

تتجاوز رجةلدللمعداتالثابتةالتكاليفالرتفاعوذلك
كاتقدرة ومراكز -بمفردهافيها االستثمار عىلالشر
ز    التمت 

.البحتر

نامجالثالثالمكون.3 هو الصناعي التحديثلت 
بنيةوالواالعتماد الجودةومراقبةالوطنيةالمعايتر 
metrologyللقياسالفنيةالتحتية (SQAM)

technical infrastructure

نامج ي الت  اتيح  كنولوجياوالتاالبتكار :الثامناالستر

طها وربالعالميةالتكنولوجيةاالتجاهاتمتابعة•
  بالمجاالت 

ز أنيمكنالتر إفريقيا جنوبفيها تتمت 
حيثالتكنولوجية؛بالملكيةيتعلقفيما وذلك
ز يجب كت 

.وتعديلهايها وتبنالتكنولوجيا نقلعىلالتر
اتيجيةوتحدد  يةالوطنوالتطوير البحثاستر
شاملالاإلطار والتكنولوجيا العلومبوزارةالخاصة

  سيما ال التكنولوجية،للتدخالت
ز
  الجانبف

البحتر
.والتطويرالبحثمن

ابتكار و اإلنتاجيةللعملياتالداعمةالتدابت  زيادة•
معا،للتكنولوجيالتجاريوالتسويقالمنتجات
ورة أكت  ورةبصوالتعاونالتنسيقمستوىرفعضز
ز    بي 

كنولوجيا والتوالعلوموالصناعة،التجارةوزارانر
  
ز
  و جهاز إنشاءشأنومن.التدابت  هذهإعداد ف

طتز
امجوتعزيز إلدارةقوي يمنحنألالبتكار الداعمةالت 
.إضافياثقال النظام

الملكيةوتطوير حمايةنظمتعزيز المهممن•
  الفكرية

ز
ويقالتسوتشجيعإفريقيا جنوبف

خيصها تر بغيةالمحىل  المستوىعىللها التجاري
.البالدخارج

نامج ي الت  اتيح  ناعيةالصالتنمية:التاسعاالستر
الصناعيةالتحتيةوالبنيةالمكانية

اعيةالصنالتحتيةالبنيةبرنامجيدعمأنيجب•
التنميةقمناطمثلالتحتية،البتز منمختلفةأنواع

ومدنالصناعية،والمجمعاتالصناعية،
حتيةالتوالبنيةوالعلوم،المتقدمةالتكنولوجيا 
ية ز وع،بكلالخاصةالتحفت  سلةسلكمرافقمشر
يد  أنشطةمنمعينةأنواعلعملالالزمةالتت 

ات ز .المثالسبيلعىلالزراعيةالتجهت 

  ليا حاالعملوثيق،بشكلبذلكالمرتبطةالمبادراتومن•
ز
ف

اتيجيةإعداد  Spatialالمكانيةالصناعيةللتنميةاستر
Industrial Development Strategy التصنيعلتعزيز

ىالمدنخارجاإلقليم   .التقليديةالثالثالكت 

نامج ي الت  اتيح  ةالمنشآتدعم:العارس  االستر الصغتر

ةالمنشآتدعميركز• ز الجمععىلالصغت  ز بي  عواملتحسي 
،والدعمالتمويلمثل"العرضجانب"  

لتعزيز طرقوإيجاد الفتز
ةللمنشآتالمتاحةالسوقفرص   بما الصغت 

ز
.لتعاونياتاذلكف

ةالالمنشآتودعملتطوير مؤسسيةتحتيةبنيةهناك• صغت 
.1994عاممنذ بالفعل

  التمويلمؤسساتعت  التمويلإتاحة•
Developmentاإلنمان 

Finance Institutionsكاتتساعد أنشأنها من عىلالشر
marketالسوقأساسعىلالقائمالتمويلزيادة based

finance.

ِقبلنمالنطاقواسعحكوم  مستوىعىلالعملتنسيقيتم•
  التنظيميةالمعوقاتلمراجعةالرئاسة

شآتالمنتواجهالتر
ة، حاتوطرحالصغت    مقتر

ز
يةكيفحولالسياساتمجالف

ز منالحد  اللخالمنشآتهذهتواجههالذيالحكوم  الروتي 
  
.والتشغيلالبدءمرحلتر

همةمأثار لها الذكر سالفةالمنافسةسياسةوتعزيز مراجعة•
ةللمنشآت   العاملةتلكوخاصةوالمتوسطةالصغت 

ز
المراحلف

.للتصنيعاألولية

نامج ي الت  اتيح  تجاريوالالصناعي اإلطار :عش  الحادياالستر
ي اإلقليمي 

واإلفريقر

  اإلقليم  والتجاريالصناع  اإلطار إعداد يتم•
واإلفريفر

African Industrial and Trade Frameworkالستغالل
  النمو نتيجةالمتاحةالفرص

ز
والتكاملنيعالتصولتعزيز القارة،ف

،بصورةبها االقتصادي   البحثذلكومنأكت 
ز
سالسلإعداد ف

اتوفقا للقيمةإقليمية ز   الالمحتملةأو الفعليةللمت 
بها تتمتعتر

  دولةكل
ز
.المختلفةالقيمةسلسلةقطاعاتف

نامج ي الت  اتيح  ي االستر
ز
وبناءيموالتنظالتنسيق:عش  الثاب

اتيجيةلتنفيذ القدرات الصناعيةاالستر

التنسيق:وه  باالهتمامتحطز أنيجبمجاالت ثالثةهناك•
ز    المستوىعىلالحكوميةاإلداراتبي 

داخلسيقالتنككل؛الوطتز
دراتوالقالتنظيموتعزيز المحافظات،مستوىعىلالحكومة
  وخاصةالحكومية

ز
.والصناعةالتجارةوزارةف

  الصناعيةالسياسةتنفيذ ويتمهذا 
ز
خاللمنا إفريقيجنوبف

متابعةفبهدسنويبشكلمراجعتها يتمتفصيليةعملخطط
  والتطوير والتعديلاألداء

ز
يشهدها موكذلكالتقييمهذا ضوءف

.تطوراتمنوالعالم  المحىل  االقتصاد 
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مقدمة:أوال

الصحيةاألنظمةركزت،19-كوفيدلجائحةنتيجة•
  
ز
زمةلألاالستجابةحولجهودها العالمدولكلف

حسابعىلبالتبعيةذلكجاءوقد .الوباءومكافحة
ومنها المعتادةاألساسيةالصحيةالخدمات
  والجنسيةاإلنجابيةالصحةخدمات

  والتر
يأنر

  األرسةتنظيم
ز
.منهاالقلبف

لتعطدرجةارتفاعإىلالعمليةالشواهد تشت  •
ا نضجأقلالصحيةالمنظومةكانتكلما الخدمة
  وأفقر 

ز
  .اإلمكانياتف

ز
ندوقصيؤكد الصدد هذا ف

تنظيمخدماتأنعىلللسكانالمتحدةاألمم
را أكتر ستكوناألرسة   ترصز

ز
طةمتوسالدولف

فةالضعيالصحيةاألنظمةذاتالدخلومنخفضة
  
  التر

كما ارعةمتسسكانيةمشكلةمنبالفعلتعانز
  
ز
1.المرصيةالحالةف

  المنطلقهذا من•
  المشكلةتحليلأهميةتأنر

ز
ف

كوفيدتأثت  منظور منفقطليسالمرصية،الحالة
اولتنألنأيضا ولكنالسكانيةالمشكلةعىل19
  محركاتأهمأحد يعد المشكلةهذه

ز
التعاف

ها نظرا االقتصادي صحةعىلمبارسر بشكللتأثت 
أماماتالفئهذههشاشةمدىوبالتاىل  والطفلاألم

وس   التأثت  وكذلك.ناحيةمنالفت 
ز
كلالهيف

  
  ثمومنالسكانز

ز
اتجميعف التنميةمؤرسر

  والسياسيةواالجتماعيةاالقتصادية
ز
منمرص ف

.أخرىناحية

الثةثتحقيقإىلالفصلهذا يسىععليه،بناء•
:رئيسيةأهداف

المنظومةاضطرابتأثت  درجةقياسمحاولة.1
دامباستخاألرسةتنظيمخدماتعىلالصحية
  نموذج

.رياضز

ا هذمعالتعامللكيفيةدقيقتصور وضع.2
  عنيفتفاقميحدثال بحيثاالضطراب

ز
ف

.السكانيةالمشكلة

  الصحيةالمنظومةجاهزيةمدىاختبار .3
ز
رص مف

.عالوضوتصحيحاالضطرابهذا معللتعامل

ز سؤالعىلاإلجابةيجباألهدافهذهلتحقيق• ي 
الصحيةالمنظومةاضطرابأثر كيف:محددين

  األرسةتنظيمخدماتوعرضطلبمنكلعىل
ز
ف

ز المنشود التوازنتحقيقوكيفيةمرص؟ العرضبي 
ةأثناءوالطلب األزمة؟فتر

:مند البسليمبشكلاألسئلةهذهعىللإلجابة•
  األرسةتنظيمخدماتدور محوريةحسمأوال،

ز
ف

  الهيكلتشكيل
زيادةالمعدالت وتحديد السكانز

تنظيمعىلاإلنفاقبأنالفكر تغيت  ثانيا،.السكانية
  بحتا،استهالكيا إنفاقا يعد األرسة

ز
ز ف   أنهحي 

ز
ف

  إيجابيةعوائد ذا اقتصادياستثمار الواقع
ز
ف

.المستقبل

ي األرسةتنظيمخدماتدور محوريةحسم:ثانيا
ز
ف

ي الهيكلتشكيل
ز
السكاب

  تغت  أييرجع•
ز
إىلبالكاملالخصوبةمعدالت ف

ةمحدداتأربعة هاضاإلجاألرسة،تنظيم:ه  مبارسر
2.الرضاعةالزواج،سنالمتعمد،

المحدد هو األرسةتنظيمأن1-5الشكلمنيتضح•
ز مناإلطالقعىلاألهم المحدداتجميعبي 

ة التغت  من%64إليهيرجعحيثاألخرى؛المبارسر
  
ز
  الخصوبةمعدالت ف

ز
%14بـمقارنةمرص،ف

لسن%10والمتعمد لإلجهاض%12وللرضاعة
.الزواج

لزيادةلمحدد أهمهو األرسةتنظيمإنالقوليمكننا•
  السكانية
ز
حواىل  يا سنو مرص تتجنبحيثمرص،ف

1.6وحواىل  له،مخططغت  حملحالةمليون4
استخدامبفضلآمنغت  إجهاضحالةمليون
2019.3لبياناتوفقا األرسةتنظيموسائل

معهامالسليالتعاملوكيفيةالسكانيةالزيادةعىلالجائحةتأثتر .5

داوودأحمد 

1https://www.devex.com/news/opinion-how-will-covid-19-affect-global-access-to-contraceptives-and-what-can-we-
do-about-it-96745

ةغت  محدداتاالجتماعيةواألعرافوالدينوالثقافةالتعليميعد 2   تؤثر مبارسر
ز
  التأثت  خاللمنالمواليد معدالت ف

ز
ة،الالمحدداتف سبيلعىلمبارسر

  التعليميؤثر المثال
ز
.إلخ....الوسائلاستخدامبأهميةالوع  وزيادةالزواج،سنتأخت  خاللمناألرسةتنظيمف

3http://www.familyplanning2020.org/

https://www.devex.com/news/opinion-how-will-covid-19-affect-global-access-to-contraceptives-and-what-can-we-do-about-it-96745
http://www.familyplanning2020.org/
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ي مرص: 1-5الشكل 
ز
خدمات تنظيم األرسة كمحدد محوري للزيادة السكانية ف

الزيادة 
السكانية

الهجرة

خارجية داخلية

الزيادة 
الطبيعية 

الوفيات المواليد

محددات 
ة مبارس 

سن الزواج  
10%

تنظيم األرسة 
64%

اإلجهاض 
%12المتعمد 

الرضاعة  
14%

محددات غتر 
ة  مبارس 

تعليم، ثقافة، دين 
إلخ..

AL)حساباتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر Zalak and Goujon 2017).

يعداألرسةمتنظيعىلاإلنفاقبأنالفكر تغيتر :ثالثا
بحتاستهالكي إنفاق

  الفكر مازال•
ز
  كما مرص،ف

ز
الدولمنالعديد ف

كانإنو األرسةتنظيمعىلاإلنفاقيعتت  األخرى،
وريا    الدولةموارد عىليضغطأنهإال ضز

يمكنالتر
  استخدامها 

ز
يةاقتصادعوائد ذاتأخرىأغراضف

.أكت  

التأثت  ألنالفكر هذا لمراجعةماسةحاجةهناك•
جودةعىلوتداعياتها السكانيةللزيادةاالقتصادي

يالمالرأس   البشر
ز
  ةاألرس تنظيميجعلمرص ف

ز
ف

تؤثر ةإيجابيعوائد ذا اقتصاديا استثمارا األمر واقع
  شأنهوالمستقبليةالحاليةاألجيالعىل

ز
ذلكف

4.الصادراتدعمعىلاإلنفاقشأن

العائد بقياسيقوموالذي1-5للجدولوفقا •
عىلبناءاألرسةتنظيمعىللإلنفاقاالقتصادي

عىلينفقجنيهكلفإن،2013/2012بيانات
56.1قدرهإجماليا وفرا يحققاألرسةتنظيم
تنظيمخدماتبفضلالدولة،ألنوذلك.جنيها
مليون43.3حواىل  إنجابستتجنباألرسة،
ةخاللمواطن ثمومن(2045-2015)الفتر

لهم،ةالحكوميالخدماتتقديمتكاليفستتجنب
انواإلسكالغذاءودعموالصحةالتعليم:وتحديدا
الوفر 1-5الجدولويعرض.االجتماعيةوالمرافق
.حدهعىلالخدماتهذهمنلكلالمتحقق

بياناتباستخدامالتقديراتهذهبتحديث•
  لألخذ وذلك2021/2020

ز
تالتطورااالعتبار ف

  االقتصادية
وأهمها 2013منذمرص شهدتها التر

  يرتفع5المرصي،الجنيهتعويم
ز
للكالعائد صاف

كما جنيه151.7إىلاألرسةتنظيمعىلينفقجنيه
.1-5الجدولمنيتضح

.القطاعلطبيعةوفقا دوالراتعدةخاللهمنلمرص يدخلالصادراتدعمعىلينفقجنيهكل4
Nassar)تقديراتزيادةخاللمن5 and Fouad ز االجتماعيةوالمرافقواإلسكانوالدعموالصحةالتعليمعىلاإلنفاقزيادةنسبةبنفس(2015 بي 

.2021/2020و2013/2012

ي مرص: 1-5الجدول 
ز
ي خدمات تنظيم األرسة ف

ز
العائد عىل االستثمار ف

القطاع
رسة بناء العائد لكل جنيه ينفق عىل تنظيم األ

*2013/2012عىل بيانات 

ة بناء العائد لكل جنيه ينفق عىل تنظيم األرس 

**2021/2020عىل بيانات 

9.232.9الصحة

31.174.1التعليم

11.516.7دعم الغذاء

4.228.0ةاإلسكان والمرافق االجتماعي

56.1151.7اإلجماىل  

Nassar)بياناتباستخداماالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر and Fouad 2015).
Nassar)تقديرات* and Fouad 2015).

Nassar)منهجيةنفسباستخدامالمركز تقديرات** and Fouad 2015).
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األرسةملتنظيالشديدةاألهميةالبياناتهذهتعكس
ي 
ز
ي اقتصاديإنفاقمنيوفرهوما مرص ف

ز
.تقبلالمسف

ز عىلولإلجابة ز السؤالير سنقومللتقرير،األساسيير
ي بتحليل األرسة،متنظيلوسائلوالعرضالطلبجانن 

:خاللمن

اتأليكأساسالراهنالوضعتحليل1. ملةمحتتغت 
  المسحبياناتباستخداماألزمةأثناء

الصح  السكانز
.هاعلياالعتماد يمكنمتاحةبياناتكأحدث2014

األزمةنتيجةالحادثاالختاللقياسمحاولة2.
أعد حديثنموذجوهو ،Microنموذجباستخدام
صحةالإلمداداتالعالم  التحالفبواسطةخصيصا 
  اإلنجابية
ز
كوفيدأزمةتأثت  لمحاكاة2020يونيوف

6.األرسةتنظيمخدماتعىل19

غت  الحملمعدالت عىلاالختاللهذا تأثت  3.
باستخداموالمواليد،واإلجهاضلهالمخطط
  نموذجوهوFam-Planنموذج

ز
سبت   ديمغراف

  التوسعتأثت  لتقدير يستخدم
ز
امجعتراجأو ف الت 

7.والسكانيةالصحية

الحلولمنمجموعةوضعالتقرير يحاولذلكبعد 
حة ز التوازنلتحقيقالمقتر الطلبو العرضمنكلبي 
ةخالل .األزمةفتر

(Demand)األرسةتنظيموسائلعىلالطلب

اتألهمرسيــــععرضيىل  فيما  سائلو عىلالطلبمؤرسر
ةخاللوتطورها األرسةتنظيم :(2014–1988)الفتر

طفيفبشكلاالستخداموتراجعالطلبجمود •
  السيداتمن%100أنمنبالرغم

ز
يعرفنمرص ف

لمبالطلمعدلأنإال األرسة،لتنظيمحديثةوسيلة
  %70الـيتجاوز 

ز
ما هو و التسعينيات،منذ المتوسطف

  
ز ال النساءمن%30أنيعتز عىلالخدمةيطلي 

.اإلطالق

ملت  لبطإىلينقسمفإنهنفسهللطلببالنسبة•
جمملطلب)ملت  غت  وطلب(الفعىل  االستخدام) يتر
  .(األسبابمنسببأليفعىل  استخدامإىل

ز
هذا ف

  المسحبياناتتشت  الصدد،
ارتفاعإىلالصح  السكانز

حواضبشكلاألرسةتنظيموسائلاستخداممعدل
ةخالل ثم%60إىل%47من2003–1992الفتر
بعد وتراجعه2008حتر المعدلهذا عند نسبيا ثباته
  %58.5إىلطفيفبشكلذلك

ز
.2014ف

•  
ز
غت  الطلبمعدلارتفعوبالتبعيةالمقابل،ف

  %11.6منالملت   
ز
  %12.6إىل2008ف

ز
2014ف

اهتمامتراجعمعبالتوازيذلكحدثوقد 
وتراجعناحيةمنالسكانيةبالقضيةالحكومة
ةاألمريكيالوكالةتخارجعقبالدوىل  التمويل
اللطيفعبد )أخرىناحيةمنالدولةللتنمية
.(2019وداوود

م،لالستخداجوهريةكمحدداتوالدخلالجغرافيا
ي 
التعليمدور وتالس 

عىلالطلبمعدالت إىل2-5الجدوليشت  •
قامةاإللمحلوفقا األرسةتنظيموسائلواستخدام
ما الجدولمنويتضحوالتعليم،الدخلومستوى

:يىل  

  الطلبمعدلانخفاض•
ز
المحافظاتمنكلف

جوهريبشكلالبحريالوجهوريفالحدودية
  للطلبالعامبالمتوسطمقارنة

ز
جعوير مرص ف

  ذلك،
ز
يد والتقالالعاداتإىلمنه،كبت  جزءف
  المحليةوالثقافة

ز
.األقاليمهذهف

الطلبمعدلوارتفاعاالستخداممعدلانخفاض•
  واضحبشكلالملت   غت  

ز
دوديةالحالمحافظاتف

  العامبالمتوسطمقارنة
ز
وسطبمتوكذلكمرص ف

عىلالقدرةعدمإىلذلكويرجعاألخرى،األقاليم
  الوسيلةعىلالحصول

المرأةبها ترغبالتر
أو اديةاقتصأو اجتماعيةالعتباراتإما وترتضيها 

.األساسمنالخدمةاتاحةلعدم

الطلبمعدلانخفاضأيضا،للنظر الالفتمن•
توىمسارتفاعمنبالرغماالستخداممعدلوثبات
  .التعليم

ز
منالعديد انتهالصدد،هذا وف

عىلللطلبمحددا يعد لمالتعليمأنإىلالدراسات
  األرسةتنظيموسائلواستخدام

ز
يرجعد وق.مرصف

اإلنجابيةالصحةمناهجتدريسعدمإىلذلك
  والجنسية
ز
  التعليممراحلمنمرحلةأيف

ز
مرص،ف

صالخصو بهذا معلوماتهمعىلالشبابوحصول
وغت  آمنةغت  تكونما غالبا أخرىمصادر من

نتموثوقة .واألهلواألصدقاءكاإلنتر

اضوانخفاالستخداممعدالت ارتفاعمنالرغمعىل•
أنإال الدخل،مستوىبارتفاعالملت   غت  الطلب
  %11سجلالملت   غت  الطلب

ز
يحةف األعىلالشر

كنولماديةليستالمشكلةأنيعتز ما وهو دخال،
.ةللخدمالوصولعىلالقدرةعدمأو توافر عدمإما 

/https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro:التاىل  الرابطراجعالنموذجحولالتفاصيلمنللمزيد 6
.https://www.avenirhealth.org/software-spectrummodels.php#famplan:التاىل  الرابطراجعالنموذجحولالتفاصيلمنللمزيد7

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro/
https://www.avenirhealth.org/software-spectrummodels.php#famplan
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والتعليممعدالت الطلب واالستخدام وفقا لإلقليم، ومستوى الدخل : 2-5الجدول 

)%(إجمالي الطلب 2014
معدل / الطلب الُملن  
)%(االستخدام 

)%(الُملن  الطلب غتر 

اإلقامة

ية 73.762.611.1المحافظات الحرصز

74.464.110.3حرصز الوجه البحري

73.462.510.9ريف الوجه البحري

 الوجه القبىل  
72.558.913.5حرصز

665511ريف الوجه القبىل  

63.746.717الحدوديةالمحافظات

الدخل

0 - 2071.355.915.4

20 - 4070.755.715

40 - 6070.559.411.1

60 - 8070.959.811.1

80- 10072.461.411

التعليم

73.159.213.9غت  متعلم

  
72.358.813.4ابتدان 

70.658.212.4ثانوي

6958.310.7عاىل  

71.158.512.6اإلجمالي 

  المسحبياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
.2014الصح  السكانز

ي المستخدمةالوسائلتوليفةانحراف
ز
-مرصف

Method Skew

•  
ز
جريتدراسةف

 
أكتر ثامنمرص كانت،2000عامأ

  دولة
Method)انحرافمنتعانز Skew)تجاه
ز مناللولب نموبالرغم.الدراسةشملتها دولة83بي 
رافاالنحأنإال الوسائل،منمثىلتوليفةوجود عدم
أمامالمتاحةالخياراتمنيحد بعينها وسيلةتجاه
  ويؤديالمرأة

ز
غت  بالطلارتفاعإىلاألحيانمعظمف

Bertrand)الُملت   et al. 2000).

أنواعاستخداممعدالت 3-5الجدوليعرض•
  المختلفةالوسائل

ز
لزمن،اعت  وتطورها مرص ف

  حيث
  اللولبيأنر

ز
مثالحبوبثمالمقدمةف

  اإلمبالنونيليهاالحقن،
ر
،كببفارقوالواف ت 

:يىل  ما أيضا الجدولمنويتضح

الحبوباستخدامنحو جوهريتحولحدوث-
معدلارتفاعمنبالرغم2003منبداية

ةالسلبيأثارها منوالشكوىعنها االنقطاع
  وفشلها 

ز
باللولبمقارنةالحملمنعف
اعد تسالحبوبأنإىلذلكيرجع.واالمبالنون

الصحيةالمنظومةفجواتتخط  عىلالنساء
  واالجتماعية
ز
أوللفحصحاجةفال مرص،ف

كيب أو يةالجانباألعراضمتابعةأو اإلزالةأو التر
  الزوجتعاون

ر
.الوسائلكباف

منبالرغماإلمبالنوناستخداممعدلضعف-
اعاالنقطمعدالت وانخفاضالشديدةفاعليته
  شديد خللإىلذلكويرجععنه،

ز
انت   جمنكلف

ال :عرضللفبالنسبةالسواء،عىلوالطلبالعرض
العامعبالقطا كافيةبكمياتاإلمبالنونيتوافر

كيبالمؤهلةالكوادر لضعفباإلضافة أما .هلتر
  النساءمنالكثت  فإنللطلب،بالنسبة

ز
إما مرص ف

-Abdel)بشأنهمغلوطةأفكار لديهنأويعرفنهال 
Tawab et al. USAID)و(2015 2016).

،بالنسبةأما-  
ر
ود وجعدممنالرغمفعىلللواف

  مشاكل
ز
  ةأساسيمشكلةهناكأنإال عرضه،ف

ز
ف

بوتجنمعرفتهعدمبسببإما عليهالطلب
.جالزو تعاونعدمبسببأو خجال،عنهالحديث

ه  الجانبيةاآلثار أنأيضا الجدولمنيتضح-
أنواعجميععنلالنقطاعواألهماألولالسبب
  عدا ما الوسائل

ر
عدمإىلإما ذلكويرجع.الواف

  بشكلمؤهلةكوادر وجود 
ز
د جهو ضعفأو كاف

التعامليةوكيفالمحتملةالجانبيةباآلثار التوعية
8.معها

  %41إىلالنسبةهذهوتنخفضالمحتملة،المشاكلأو الجانبيةباألثارإخبارهنتماألرسةتنظيموسائلمستخدماتمنفقط%47.6نحو8
ز
  %57.5إىلوترتفعالحبوب،حالةف

ز
ف

  يفعلنماذا إخبارهنتمالمستخدماتمنفقط%34.5.اإلمبالنونحالة
ز
.للولب%38إىلوترتفعللحبوب%29إىلالنسبةهذهوتنخفضجانبية،أعراضأيحدوثحالةف
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ي : 3-5الجدول 
ز
، وأسبابه2014مرص، عام معدل االستخدام واالنقطاع عن وسائل تنظيم األرسة ف

الوسيلة

معدل 

االستخدام 

(2014  )

–1988)تطور معدل االستخدام 

2014)

معدل االنقطاع 

بعد السنة األول 

من % –( 2014)

المستخدمات

من % –( األكت  ذكرا)سبب االنقطاع 

المستخدمات

األثار 

الجانبية

  
ز
الرغبة ف

الحمل

فشل 

الوسيلة

30.1اللولب
36.7إىل 15.8ارتفاع مستمر من 

  
ز
ثم تراجعه بعد ذلك2003ف

14.37.54.31.2

16الحبوب
9.3إىل 15.3تراجع مستمر من 

  
ز
ذلكثم ارتفاعه بعد 2003ف

41.5118.77.6

8.537.920.86.51.5إىل 0.1ارتفاع مستمر من 8.5الحقن

0.5اإلمبالنون
ز الـ تذبذب شديد، لكن لم يتجاو 

1%
14.710.91.90.9

ي 
ر
*0.531.92.88.314.4إىل 2.4تراجع من 0.5الواف

----شبه ثابت1.2التعقيم

  المسحبياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
،السكانز .مختلفةسنواتالصح 

  السيداتنسبةعليها مجموعا *
  رغبتهنبسببانقطعنالالنر

ز
.كفاءةأكتر وسيلةف

اتقياسمحاولة3-1 ي الطلبتغتر
عننتجتالنر

األزمة

المحتملاإلزاحةلنمطكم  تقدير3-1-1

وسيلةاستخداممنالتحولباإلزاحةيقصد•
  مشاكلووجود الخدمةتعطلألنوذلكألخرى،

ز
ف

  عليها الحصول
ائلالوسعىلالطلبتراجعيعتز

  
يةالصحبالمنظومةمبارسر احتكاكتحتاجالتر

يةالعناوسائلعىلوارتفاعهواللولبكالحقن
  كالحبوبالذاتية

ر
قليديةالتالوسائلوكذلكوالواف

.األخرى

،وفيما• احةلإلز الكم  الحجملتقدير محاولةيىل 
ح4الجدوليبدأMicroنموذجباستخدام بشر
اضاتالمنهجية ناريوهاتللسيالتفصيليةواالفتر
ليةالتفصيالمصفوفةارفاقتموقد .المحتملة

اضات .بالملحقلالفتر

اضات المتعلقة بنمط اإلزاحة الخاص بكل وسيلة: 4-5الجدول  مصفوفة االفتر

الوسيلة

السيناريو 

طلتع: المتفائل

*متوسط

السيناريو 

ل تعط: المتشائم

شديد

السبب

الحقن
  
ز
تراجع كبت  ف

االستخدام

  تراجع كبت  جد
ز
ا ف

االستخدام

الثةثأو شهر كل)الخدمةبمقدممنتظمدورياحتكاكإىلالحقنتحتاج

يد تراجعا األنواعأكتر ستكونفإنها ثمومن(أشهر ز كلما اجعالتر معدلوست 

.الخدمةاضطراباشتد 

داتراجع بسيط جتراجع محدوداللولب

ةإلمكانياللولب،استخداممعدالت عىلمحدود بشكلاألزمةستؤثر 

  االستمرار 
ز
بالمنظومةلالحتكاكتجنبا صالحيتهانتهتوإناستخدامهف

  العمر انتهاءبعد أشهر لعدةتستمر فعاليتهألنوذلكالصحية
اضز االفتر

.العبوةعىلالمعنون

اجعذلكومع عضبوجود بسببطفيفبشكلاالستخداممعدلسيتر

  الحاالت 
.بحقهاواجبةاإلزالةتكونالتر

  عىلالطلبارتفعكلما الخدمةاضطراباشتد كلما ارتفاع كبت  ارتفاع كبت  الحبوب
ر
كوسائلبوالحبو الواف

.الصحيةبالمنظومةكبت  احتكاكتحتاجال ذاتيةعناية ي 
ر
داارتفاع كبت  جارتفاع كبت  الواف
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الوسيلة

السيناريو 

طلتع: المتفائل

متوسط

السيناريو 

ل تعط: المتشائم

شديد

السبب

ارتفاع طفيفارتفاع كبت  مبالنوناإل 

ارنةمقالصحيةبالمنظومةاالحتكاكمنأقلدرجةإىلاإلمبالنونيحتاج

سيشجعما هو و بالحبوب،مقارنةوأطولأكت  بفاعليةيتسمأنهكما باللولب

  االستمرار عىلالسيداتمنالكثت  
ز
أنوقعالمتمنولذلكاستخدامهف

ا ارتفاعا مبالنوناإل استخداميشهد    كبت 
ز
أو بسيطاضطرابحدوثحالةف

  متوسط
ز
كلما يةالصحالمنظومةاضطراباشتد فكلما ذلكومعالخدمة،ف

.عليهالحصولعىلالمستخدماتقدرةتراجعت

الوسائل 

التقليدية
داارتفاع كبت  جداارتفاع كبت  ج

  خاصةالتقليديةالوسائلإىلالسيداتمنواسعقطاعسيلجأ 
ز
المناطقف

  
الوجهريفها وأبرز بالفعلالوسائلهذهاستخداممعدالت فيها ترتفعالتر

،   وكذلكالقبىل 
ز
  األرس ف

لمنظومةبااحتكاكألياللجوءستتجنبالتر

  سواءالصحية
ز
ز ف .الخاصأو العامالقطاعي 

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

حدةالمتاألممصندوقأعدهما معالنتائجهذهوتتسقلمرص،بالنسبةMicroنموذجنتائج5-5الجدوليعرض*
.(UNFPA2020)العالم  المستوىعىلاألرسةتنظيمخدماتعىلاألزمةلتأثت  تقديراتمنللسكان

ي عدد المستخدمات من وسيلة ألخرى نتيجة األزمة خالل الستة أشهر األول من : 5-5الجدول 
ز
تقدير كمي ألثر اإلزاحة ف

األزمة

نوع الوسيلة

تقدير عدد 

-المستخدمات 

2020مارس   

ي )السيناريو المتفائل 
ز
تعطل متوسط ف

(الخدمة

ي تعطل ش)السيناريو المتشائم 
ز
ديد ف

(الخدمة

التغت  % عددالتغت  % عدد

155,134155,1340.0155,1340.0تعقيم

-5,411,1701.0-5,467,6535,378,4702لولب

49,45763,1582851,5924.3مبالنوناإل 

-28796,59549.2-1,567,7851,135,816حقن

3,148,0773,412,18783,419,3928.6حبوب

ي 
ر
78,296126,84962147,06587.8واف

18,841213,6291034504,2952576.6تقليدية

10,485,24310,485,243010,485,2430.0اإلجمالي 

.Microنموذجنتائجعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

باللولمستخدماتعدد تراجعالجدولمنيتضح•
  فقط%1بـ

ز
نسبةوه  المتشائم،السيناريو حالةف

  تراجعهمنسبةمنأقل
ز
متفائلالالسيناريو حالةف

بعضأنإىلأساس  بشكلذلكويرجع،(2%)
  السيدات

وريةاإلزالةستكونالالنر لنهنبحقضز
ا بمالخدمةتعطلشدةبسببذلكمنيتمكن
حةالصعىلسلبيةتداعياتمنذلكيتضمنه
.السيداتلهؤالءوالجسديةالنفسية

عدد ارتفاعأيضا الجدولمنيتضحكما•
  فقط%4.3بنسبةاإلمبالنونمستخدمات

ز
حالةف

  %28بـمقارنةالمتشائم،السيناريو 
ز
حالةف

ز كبت  فرقوهو المتفائلالسيناريو  ز البي  ،سيناريوهي 

اإلمبالنونعىلاإلقبالنسبةأنإىلذلكويرجع
اجع خدمةالتعطلاشتد كلما شديدةبشعةستتر

ه  العامبالقطاعالمركزيةالمستشفياتألن
لغالبيةلبالنسبةعليهللحصولالرئيس  المصدر 
محدوداتخاصةالمستخدماتمنالعظم
.الدخل

ولالحصعىلقادرةمحدودةفئةستبفر ذلكومع•
هذا و المدعم،غت  بسعرهالخاصالقطاعمنعليه
نسبةبالمستخدماتعدد ارتفاعاستمرار سببهو 

  حتر ضعيفة
ز
  شديد تعطلحدوثحالةف

ز
ف

.المتشائمالسيناريو يعكسكما الخدمة
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مستخدماتعدد ارتفاعأيضا النموذجأظهر كما •
  %8بنسبةالحبوب

ز
ل،المتفائالسيناريو حالةف

  %8.6و
ز
غت  رقفاوهو .المتشائمالسيناريو حالةف

ز أيضا كبت   ،بي  ز   يرجعالسيناريوهي 
ز
إىلمنهزءجف

  سبب
مستخدماتعدد ضخامةوهو إحصان 

  الحبوب
ز
ما وهو (سيدةمليون3.1)األولالمقامف

  التغت  جعل
ز
.ةضعيفكنسبةيبدو العدد ف

اءالوبمنوالخوفالخدمةتعطلأنإىلباإلضافة•
عىلالحصولحتر معها يصبحلدرجةيصلقد 

وسائلالإىلاللجوءسيتملذلكصعبا أمرا الحبوب
  التقليدية

عىلديثةحوسيلةأيعىلتعتمد ال التر
عدد أنإىلالنموذجتقديراتوتشت  اإلطالق،

بشكلسيتضاعفالوسائلهذهمستخدمات
  مرات10بحواىل  متسارع،

ز
السيناريو حالةف

  مرة25والمتفائل
ز
كما المتشائمالسيناريو حالةف

  األخت  قبلالصفمنيتضح
ز
.5-5الجدولف

هذهتعنيهما عىلالتحليلمنالتالي الجزءيركز
ي السكانيةللمشكلةاألرقام

ز
ياسقخاللمنمرص،ف

ي اإلزاحةتداعيات
منكلىلعبالفعلتقديرها تمالنر

.والمواليدواإلجهاضلهالمخططغتر الحمل

لهالمخططغت  الحملعىلاإلزاحةتداعيات3-1-2
والمواليدواإلجهاض

  حةاإلزاستتسببالوسائل،توفر عنالنظر بغض•
ز
زيادةف

  إجبارية
ز
لهالمخططغت  الحملمعدالت منكلف
ائلوسإىلاالنتقالنتيجةوذلك.والمواليدواإلجهاض

عاليتها فبانخفاضتتسموسائلوه  الذاتية،العناية
تعاونعدمأو كالنسياناالستخدامسوءبسببالعملية
ها الزوج .األسبابمنوغت 

-Famنموذجاستخدامتمالسابق،للتحليلاستكماال•
Plan اإلزاحةأنماطتأثت  لتقدير  

ز
ناريو السيمنكلف

لهالمخططغت  الحملعىلوالمتشائمالمتفائل
هاتالسيناريو هذهمقارنةخاللمنوالمواليد واإلجهاض
يحاك  سيناريو وهو (Base-Line)األساس  بالسيناريو 
وكأنكالمعتاد طبيىع  بشكلالطلبمعدالت استمرار 
.2021و2020عام  منلكلوذلكتكن،لمالجائحة

فاعارتمنها ويتضحالنموذج،نتائج6-5الجدوليعرض•
بنسبواإلجهاضلهالمخططغت  الحملحاالت عدد 
اوح ز تتر المواليد معدلارتفاعوكذلك%12.8و%5.6بي 
اوحبنسب ز تتر الطبيعيةالمعدالت عن%2.9و%1.7بي 
  
سجلكانتالتر

ُ
.الجائحةتحدثلمإنست

ز المتفائل والمتشائم عىل الحمل غتر المخطط له واإلجهاض : 6-5الجدول  ي كل من السيناريوهير
ز
تداعيات أثر اإلزاحة ف

*بالحالة-والمواليد 

سيناريو

تقديرات 

النموذج 

لألعوام

المواليد اإلجهاض المتعمدحمل غتر مخطط له

العدد 

السنوي الذي

به ستتسبب

األزمة

النمو %

مقارنة 

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف 

األساس  

لنفس العام

العدد 

السنوي الذي

به ستتسبب

األزمة

النمو %

مقارنة 

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف 

األساس  

لنفس العام

العدد 

السنوي الذي

به ستتسبب

األزمة

النمو %

مقارنة 

بالموقف 

األساس  

لنفس العام

متفائل
2020595144.9279714.9315431.3

2021608185.0285855.0322331.3

متشائم
20201159449.5544949.5614502.5

20211184849.8556889.8627962.6

Famنموذجنتائجعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر – Plan.
  الملباة،زاحةاإلأثرالجدولهذا يعرض*

ضنهأبمعتز   بوبالحمنالسيداتاحتياجاتبتلبيةبالفعلقامتالحكومةأنيفتر
ر
ها والواف وغت 

  الوسائلأنواعمن
تتعلقألسباباألجلطويلةالوسائلمنفاعليةأقلالوسائلهذهلكوننظرا ولكناألزمة،نتيجةعليها الطلبارتفاعالتر

  ستتسببفإنها الصحيح،االستخدامبعدم
ز
.عيةبالتبوالمواليد اإلجهاضثمومنلهالمخططغت  الحملمعدالت ارتفاعف
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  الزياداتهذهإن•
ورةتعتز كلعىلاديةاقتصتكلفةبالرصز

  واألرس الدولةمن
ز
فإنللدولةفبالنسبةنفسه،الوقتف

  المواليد عدد ارتفاع
فقاتالنمنمزيد إىلالحاجةيعتز

قوالمرافوالدعموالصحةكالتعليمخدماتلتقديم
وىمستنفسعند األفراد منأكت  عدد إىلاألساسية
  الجودة،

ز
إنفالنفقاتهذهتخصيصعدمحالةوف

  ذلك
  الخدمةمستوىتراجعيعتز

  والتر
عفا ضتعانز

.بالفعلشديدا 

لمفلطإنجابوكذلكاإلجهاضفإنلألرس،بالنسبةأما•
متوقعا،نيكلمونفسيا ماليا عبئا يمثللهمخططا يكن
  
ز
اديةاقتصظروفمنصاحبهاوما الجائحةظلوف

اإلجهاضفإنمحدودةصحيةوموارد ضاغطة
المرأةةلصححقيقيا تهديدا يمثالنوالوالدةالمتعمد 
  والطفل
ز
.الحاىل  الوقتف

هتوفت  الالزمالوسائللحجمكم  تقدير3-1-3
اإلزاحةألثر بمرونةلالستجابة

مننوعكللحجمتقديرات7-5الجدوليوضح•
مناألوىلأشهر 6الـخاللتوافرها الواجبالوسائل
صحةالوزارةتستطيعلك  (أغسطس-إبريل)األزمة

  الذكر سالفاإلزاحةألثر بمرونةاالستجابة
ز
كلحالةف

.والمتشائمالمتفائلالسيناريو من

اكمي عىل وسائل تنظيم األرسة خالل ستة : 7-5الجدول  (2020سبتمت  –إبريل )أشهر حجم الطلب التر

النوع
ستة أشهر 

قبل األزمة

سيناريو متشائمسيناريو متفائل

إجماىل  

االحتياج
)%(النموالتغت  

إجماىل  

االحتياج
%التغت  

22,350,93823,989,89916389617.324,040,32916893917.6الحبوب

29--162,250,874904338--3,155,2132,645,657509556الحقن

99--825,916654500--660,416118,308542108اللولب

53--13,07531,879188041446,1006975نمبالنو اإل 

ي 
ر
28191524,547,0191727867.2615,196,9282377776.284الواف

Famنموذجنتائجعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر – Plan.

نسبةبالحبوبمناالحتياجارتفاعالجدولمنيتضح•
7.3%  

ز
  %7.6والمتفائلالسيناريو حالةف

ز
حالةف

  احتياجاتارتفاعوكذلك.المتشائمالسيناريو 
ر
الواف

  %61بنسبة
ز
  %84والمتفائلالسيناريو ف

ز
السيناريو ف

ارتفاععالمتوقفمنلإلمبالنونبالنسبةأما .المتشائم
  %144بنسبةمنهاالحتياج

ز
ائلالمتفالسيناريو حالةف

  %53بنسبةوتراجعه
ز
.المتشائمالسيناريو حالةف

  للزيادةاالستعداد يعد•
ز
منبالمطلو الوسائلحجمف

  واإلمبالنونالحبوبمنكل
ر
وريا والواف اديلتفضز

واإلجهاضلهالمخططغت  الحملمعدالت زيادة
  المقدرةالنسبعنتزيد بنسبوالمواليد 

ز
لجدولاف

الحكومةلدىهل:هاماتساؤال يطرحما وهو .5-8
إلجابةلالطلب؟لهذا االستجابةعىلالقدرةالمرصية

يمتنظوسائلعرضتحليليجبالسؤالهذا عىل
  األرسة
ز
  سيتمما نحو عىلمرص ف

ز
مناىل  التالجزءف

.الدراسة

(Supply)األرسةتنظيموسائلعرض3-2

دماتخلمقدم  القطاع  للتوزيــــعرسيــــععرض3-2-1
األرسةتنظيم

%56.1إىلاألرسةتنظيمخدماتالعامالقطاعيقدم•
عىلالخاصالقطاعيستحوذ بينما المستخدمات،من

42%.  
ز
خدماتاألهىل  القطاعيقدمال المقابلوف

  السيداتمنفقط%1.9لـسوىاألرسةتنظيم
ز
ف

2014.

كيبةلهذه•   تداعياتالمتوازنةغت  التر
ز
ذاتها،حد ف

  الصدارةالعامالقطاعاحتاللألنوذلك
ز
ديمتقف

  الخدمة
ةوزار قيامبسببأكت  اضطرابا يعتز

،الوباء مواجهةعناألولالمسئولكونها الصحة،
إىلباإلضافةالوباءلمواجهةمواردها جميعبحشد 

الخدمةعىلالحصولمصدر هو العامالقطاعأن
  دخال األقلللفئاتمدعمبسعر 

ز
.المجتمعف

اجعالتر ثمناآلنيدفعالمجتمعأنإىلباإلضافة•
  المستمر 

ز
نيات،التسعيمنذ األهىل  القطاعدور ف

  جوهريبدور القياميمكنهكانوالذي
ز
ديمتقف

ةأثناءاألرسةتنظيمخدمات وال لالحاليةالفتر
.يةالماضالسنواتخاللمنهعانز الذيالتضييق

  الوسائلعرضخطط3-2-2
قبلةالوزار تبنتها التر

الطلبتغت  عنالناتجةاإلجباريةوالمتطلباتاألزمة

  األصل•
ز
الوسائلعرضاستجابةهو األمور ف
مثأوال العرضتحديد إن.العكسوليسللطلب
تالمشكال إحدىهو معهالطلبتكييفمحاولة
  الهيكلية

  التر
  األرسةتنظيمخدماتمنها تعانز

ز
ف
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عىلالمشكلةهذهتظهر أنالمتوقعومن.مرص
ةالدولتجاهلتإذا الحاليةاألزمةخاللأوضحنحو 

ات   واستمرتالطلبتغت 
ز
سياسة،النفساتباعف

اجعيهدد ما وهو  وسائلاستخداممعدالت بتر
  األرسةتنظيم

ز
.مرصف

  المفاج   التغت  إن•
ز
  يالجائحةنتيجةالطلبف

أنعتز
ثمنوملهخططتلما مغايرا واقعا تواجهالصحةوزارة
  .بالفعللديها المتاحالمخزونجدوىتغت  

ز
هذا وف

العالم  ةاألرس تنظيموسائلسوقتقرير يشت  الصدد،
ياتأنإىل السنواتمدار عىلالعامالقطاعمشتر

يات القطاع العام بالوحدة من كل وسيلة : 8-5الجدول  (2018-2014)حجم مشتر

ي السنة
ر
الحبوباللولبالحقناالمبالنونالواف

2014468,000140,032365,000591,1110

2015000258,2000

20160140,00002,680,4340

2017040,0320375,0450

20180160,04603,774,6500

.العالم  األرسةتنظيموسائلسوقتقريربياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

كزةكانتالماضية   متر
ز
التقريرليسجولماللولب،ف

ياتأي   منمشتر
ر
ةالفتر خاللالحبوبأو الواف

.8-5الجدولمنيتضحكما 2015-2018

مخزونوجود عىلإما يدلطبيىع  غت  أمر وهو•
،الحبوبمنجدا ضخم  

ر
وجود عدمأو والواف

  الوسائلهذهعىلطلب
ز
قصنأو العام،القطاعف

  
ز
عىلسائلالو بهذهيتعلقفيما التقرير بياناتف

  .التحديدوجه
ز
ديد العذلكيطرحالحاالت كلوف

يإدارةآلياتحولاالستفهامعالماتمن اتمشتر
  األرسةتنظيموسائل

ز
.مرصف

ياتتقلبأيضا 8-5الجدولمنيتضح• مةالحكو مشتر
عىل.ألخرىسنةمنلها متسقنمطوجود وعدم
ياتحجمانخفاضالمثال،سبيل نسبةباللولبمشتر

86%  
ز
  %906بنسبةارتفاعها ثم2017ف

ز
.2018ف

اتيح   التخطيطضعفيعكسقد ما وهو  االستر
أرضىلعلالحتياجاتالدقيقالتقييموغيابالمسبق
.ألخرىسنةمنالواقع

ياتوبمقارنة• ستخداماال بتقديراتالعامالقطاعمشتر
  واضحعجز وجود يتضحالفعىل  

ز
ياتف القطاعمشتر

  منالعام
ر
نميتضحكما والحبوبوالحقنالواف

  العجزذلكيرجعوقد ،9-5الجدول
ز
إما منهجزءف

هذهعىلالطلبلتلبيةكافيةموارد وجود عدمإىل
.التخطيطلسوءأو بالكاملالوسائل

  فائضوجود ولكن•
ز
ياتف منالعامالقطاعمشتر

ردهماألمر أنيرجحواللولبكاإلمبالنونأخرىوسائل
  التخطيطسوء

ز
.واردالمضعفوليساألولالمقامف

  جليا ذلكويتضح
ز
ياتتحولف لوسيلةانفسمشتر

ألخرىسنةمنلفائضعجز ومنلعجز فائضمن
.واضحةأسبابدون

يات القطاع العام بتقديرات االستخدام الفعىلي لعام : 9-5الجدول 
2018مقارنة مشتر

ي 2018
ر
الحبوب اللولب الحقن اإلمبالنونالواف

يات  حجم مشتر

0160,04603,774,6500دةالقطاع العام بالوح

ام تقديرات االستخد

الفعىلي بالوحدة
10,802,86925,6486,121,6261,295,98243,211,477

-2,478,66843,211,477-10,802,869134,3986,121,626-الفرق

،األرسةتنظيموسائلسوقتقرير بياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر -Famنموذجراتوتقديالعالم 
Plan.
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نةبمرو العرضاستجابةعدمتأثتر توقعات3-3
ات لهالمخططغتر الحملعىلالطلبلتغتر

والمواليدواإلجهاض

لهالمخططغت  الحملحاالت ارتفاعالمتوقعمن•
  الطبيعيةالمعدالت عنوالمواليد واإلجهاض

كانتالتر
هذهوتنقسم.الجائحةتوجد لملو بالفعلستحدث
أثر نعالناتجوهو ومؤكد ثابتجزءجزأين،إىلالزيادة
همنالحد ويصعباإلزاحة، اتهالرتباطنظرا تأثت  بتغت 
وكذلكناحية،منلألزمةنتيجةبالفعلحدثت
قائمةالالهيكليةاالختالالتمنبالعديد الرتباطه
.أخرىناحيةمناألزمةقبلبالفعل

  الجزءيتوقف•
عرضالقدرةمدىعىلالزيادةمنالثانز

اتبمرونةاالستجابةعىل ةفخاللالطلبلتغت  تر
  األزمة؛

الحبوبمناالحتياجسد عدمحالةففز
  
ر
تفعبالكاملواإلمبالنونوالواف الحملمعدالت ستر

وقيفبشكلوالمواليد واإلجهاضلهالمخططغت  
  اإلجباريةالنسب

تفعالتر أثر بسبببالفعلبها ستر
.اإلزاحة

  التأثت  سيتوقف،10-5للجدولوفقا•
ز
حالةالهذهف

  الراغباتالسيداتتعاملكيفيةعىل
ز
عىلولالحصف

إىلسيلجأنكنإذا وما العرض،فجوةمعالوسائلهذه
أم(أ-األولالخيار )منهابدال التقليديةالوسائل

  الخيار )تمامااالستخدامعنسينقطعن
.(ب-الثانز

•  
ائلالوسمستخدماتعدد ارتفاع(أ)األولالخيار يعتز

من%5.2بنسبةسيدة539993ليسجلالتقليدية
  المستخدماتإجماىل  

ز
  مرص ف

ز
و السيناريحالةف

  %8.1بنسبةسيدة846514والمتفائل،
ز
حالةف

  الثللخيار بالنسبةأما .المتشائمالسيناريو 
فإنه،(ب)انز

  
سبالنهذهبنفساالستخداممعدالت تراجعيعتز
ز منلكل .التواىل  ىلعوالمتشائمالمتفائلالسيناريوهي 

ي الخيارات:10-5الجدول
ي إليها اللجوءللسيداتيمكنالنر

ز
اتيةالذالعنايةوسائلمناحتياجاتهنسد عدمحالةف

رالخيار المت 

ةاستخدام وسيلة تقليدي)أ)الخيار األول 
  تجنب الحمل بالرغم من عدم وجود وسي

ز
لة استمرار الرغبة ف

.األرسةحديثة لتنظيم 

ي 
ز
(ب)الخيار الثاب

عدم استخدام أي وسيلة 

عىل اإلطالق

ة استخدامها عدم المعرفة بالوسائل التقليدية، أو عدم الوع  بكيفي

.بشكل فعال وهو ما يجعلها ه  والعدم سواء

،عىلالخيارينمنكلتأثت  ب-11-5وأ،-11-5الجدوالنيعرض• الحملىلعاألزمةتأثت  تضاعفمنهما ويتضحالتواىل 
  والمواليد واإلجهاضلهالمخططغت  

ز
  الخيار حالةف

الفعالتخداماالس أهميةيعكسما وهو األول،بالخيار مقارنةالثانز
  األرسةلتنظيمالتقليديةللوسائل

ز
.حديثةوسيلةإتاحةعدمحالةف

بالحالة-عىل الحمل غتر المخطط له واإلجهاض والمواليد ( الخيار األول)تداعيات اللجوء للوسائل التقليدية : أ-11-5الجدول 

وسيناريال

تقديرات 

النموذج 

لألعوام

(نمو)سنوي -المواليد اإلجهاض المتعمدحمل غتر مخطط له

العدد السنوي

الذي 

ه ستتسبب ب

األزمة

النمو مقارنة %

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف األساس  

لنفس العام

العدد 

السنوي الذي

به ستتسبب

األزمة

النمو مقارنة %

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف األساس  

لنفس العام

العدد 

السنوي 

الذي 

ب ستتسب

به األزمة

النمو %

مقارنة 

بالموقف 

األساس  

لنفس العام

لمتفائال
20201184319.7556629.7627692.5

202115001112.47050612.4795053.2

ممتشائال
202017331414.38145714.3918573.7

202120460117.09616317.01084384.4

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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ي الخيار )االستخدامعناالنقطاعتداعيات:ب-11-5الجدول
-يدوالموالواإلجهاضلهالمخططغتر الحملعىل(الثابز

بالحالة

وسيناريال

تقديرات 

النموذج 

لألعوام

(نمو)سنوي -المواليد اإلجهاض المتعمدحمل غتر مخطط له

العدد 

السنوي 

الذي 

به ستتسبب

األزمة

النمو مقارنة %

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف 

األساس  لنفس

العام

العدد 

السنوي الذي

به ستتسبب

األزمة

النمو مقارنة %

بالمتوسط 

  
ز
الشهري ف

الموقف 

األساس  لنفس

العام

العدد 

السنوي 

الذي 

ب ستتسب

به األزمة

النمو %

مقارنة 

بالموقف 

األساس  

لنفس العام

متفائلال
202025125820.011809220.01331665.41

202128345122.713322222.71502296.13

متشائمال
202048157938.322634238.325523710.37

202151729841.424313041.427416811.20

Famنموذجنتائجعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر – Plan.

الالزمالسياساتوأهماألزمةتأثتر ملخص3-4
ز المنشود التوازنلتحقيقاتخاذها  العرضبير
والطلب

•  
  المواليد أعداد عىلاألزمةأثر تقليصيقتصز

ز
مرص ف

،حدهعند  بللطلومرونةبشعةاالستجابةاألدنز
ايد  ز مها وأهالذاتيةاألرسةتنظيموسائلعىلالمتر
  الحبوب

ر
  سوىاألزمةتتسببلنحينها .والواف

ز
ف

  محدودة،لكنها تفاديها يمكنال زيادة،
ز
لمواليد اأعداد ف

.12-5الجدولمنيتضحكما 

•  
ز
اتلبمرونةالعرضاستجابةعدمفإنالمقابل،ف تغت 

  أكت  زياداتإىلسيؤديالطلب
ز
د المواليأعداد ف

منعةوسيلتوفر عدمعىلالسيداتفعلرد بحسب
  .حديثةحمل

خداماالستعنالتامالتوقفحالةففز
  الزيادةستكون

ز
زيادةالأضعافأربــعالمواليد أعداد ف

  
ز الضعإىلوستنخفضتفاديها،يمكنال التر فقطفي 
  
ز
منتضحيكما كبديلتقليديةوسيلةاستخدامحالةف

.12-5الجدول

ي مرص خالل عام كامل والتدخالت المطلوبة للحد من هذا األثر: 12-5الجدول 
ز
ملخص تأثتر األزمة عىل أعداد المواليد ف

ملباةإزاحة : الوضع األفضل

ي أفضل وضع ممكن
ز
إزاحة غتر : ثاب

يدية واالتجاه للوسائل التقلملباة

كبديل

إزاحة غتر : الوضع األسوأ

والتوقف التام عن ملباة

االستخدام

السيناريو
 6.13%3.20%1.30%متفائلال

11.20%4.40%2.60%متشائمال

التدخل المطلوب

من توفت  كافة احتياجات النساء

ة جميع أنواع وسائل تنظيم األرس 

خاصة وسائل العناية الذاتية

 توفت  جميع احتياجات النساء من الوسائل ا
  حالة تعتر

ز
لحديثة، ف

يدية يجب التوعية عىل نطاق واسع بجميع أنواع الوسائل التقل

وتخصيص ممكنةفعاليةلتنظيم األرسة وكيفية استخدامها بأقص 

  هذا 
ز
.وصالخصخط ساخن للرد عىل جميع استفسارات النساء ف

.Fam-Planنموذجنتائجعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

الحلولبعضالتقريرمنالتالي الجزءيعرض
حة ازنالتو تحقيقعىلالحكومةلمساعدةالمقتر
ز المنشود  ةأثناءوالطلبالعرضبير .ةاألزمفتر
اإلجراءاتمنمتكاملةمجموعةالحلولهذهوتضم

ةالفورية، إىلباإلضافةاألجلومتوسطةوقصت 
إلصالحالالزمةالهيكليةاإلجراءاتمنمجموعة
:التاىل  النحو عىلمستدام،بشكلالمنظومة

:الفوريةاإلجراءات-1

  التوسع•
ز
نطاقعىلالطوارئحملمنعحبوبتوزيــــعف

يةالصحالرعايةووحداتالصيدلياتخاللمنواسع
فه  الخاص،والقطاعاألهليةوالجمعياتاألولية
.لهالمخططغت  الحملحاالت منللحد هامةوسيلة
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خاصالللقطاعالالزمةوالتسهيالتالحوافز تقديم•
  مساهمتهمعدالت لرفع

ز
ةءأثنا الخدمةتقديمف فتر

  بالتوسعتسمحمساحةهناكألنوذلكاألزمة،
ز
ف

تحشد لمالخاصالقطاعموارد ألنالخدمةتقديم
.العامكالقطاعاألزمةلمواجهةبالكامل

اءالالزمالتمويلتوفت  • األرس ودعمالوسائل،لشر
.مناسببسعر الوسيلةعىلللحصول

  الرائدةالدوليةبالتجارباالستعانة•
ز
بعضلتحويف

  الوسائلأنواع
ىلعكالحقنخدمةمقدمتحتاجالتر

اءرسر خاللمنذاتيةعنايةوسائلإىلالمثالسبيل
ظومةبالمنمبارسر احتكاكدوناستخدامها يمكنأنواع

.الصحية

نوعكلبللتعريفالنطاق،واسعةتوعيةبحملةالقيام•
  الوسائلأنواعمن

ز
واألثار هتوافر وأماكنوسعرهمرص،ف

.معهاالتعاملوكيفيةالمحتملةالجانبية

اتيجياتاتباع• بما المرأةد تزوي)المسبقالتوزيــــعاستر
إىلالحاجةمنللحد (شهر12أو6أو3لمدةيكفيها 
عىلللحصولالصحيةللمنافذ أخرىمرةالعودة
ومةبالمنظاالحتكاكذلكسيقللوبينما .الوسيلة
.يمةالقسلسلةعىلأكت  ضغوطا سيضعالصحية،

األمثلازنالتو تحقيقإىلالوزارةتسىعأنبد ال ثمومن
ز  ود أخرىمرةللعودةالحاجةتقليلبي  ز وسائلبالللتر
  
ز
نمممكنقدر أكت  حاجةتلبيةالوقتنفسوف

.النساء

ةاإلجراءات-2 :األجلقصتر

عياتالجملقانونالتنفيذيةالالئحةبإصدار اإلرساع•
شكلباألهىل  القطاعليتمكنوذلكالجديد،األهلية
  طبيىع  بشكلأنشطتهممارسةمنعام

ز
.األولقامالمف

عىلعهلتشجيالالزمةالحوافز تقديميجبذلك،بعد 
  العمل

ز
وجهعىلاألرسةتنظيمخدماتتقديمف
.التحديد

:األجلمتوسطةاإلجراءات-3

ورة• ومحدثةدقيقةإحصائيةتقديراتوجود ضز
  ائلللوسالفعىل  واالستخداملالحتياجباستمرار 

ز
ف

  مرص،
:ذلكويقتصز

وتجميعوالتقييمالمتابعةنظامميكنة-
  المعلومات

ز
د االعتمامنبدال الصحةوزارةف

  النظامعىل
ر
.الورف

  المسحإجراءرسعة-
،السكانز ز الصح  اموااللتر

  بتنفيذه
ز
.ظممنتدوريبشكلمواعيدهف

  نموذجبناء-
لبياناتاتوظيفيمكنهدقيقرياضز

مستقبىل  الواالحتياجباالستخدامللتنبؤ المتاحة
  الوسائلأنواعمننوعكلمن

ز
ديد وتحمرص،ف

ياتحجم ناءبوسيلةكلمنالمطلوبالمشتر
.النموذجتقديراتعىل

أزماتأيمعوالشيــــعالفعالللتعاملآليةوضع•
  شبيهة

ز
تقديماطنقتقسيمتتضمنالمستقبل،ف
،اعتياديجزء:واضحةلخطةوفقا جزأينإىلالخدمة
  وتلقفوريبشكليتحركباألزماتخاصوجزء

عند ان 
.األزمةبدء

الهيكليةاإلصالحات:رابعا

منممحوكبشكلالسكانملفإدارةيجبعام،بشكل•
وزارةعنللسكانالقوم  المجلستبعيةفصلخالل
طالخطوضعتتوىلمستقلةجهةوجعلهالصحة

ز الجهود وتنسيقوالسياسات الجهاتجميعبي 
المعنيةالجهاتبينها ومنالسكانيةبالقضيةالمعنية
الخططهذهذ تنفيمتابعةإىلباإلضافةاألرسة،بتنظيم
9.وتقييمها

اءلجنةتشكيل• الخاصالقطاعتضمموحدةرسر
الجيشومستشفياتوالصيدليات،والحكوم  
طة سعر باألرسةتنظيموسائلعىلللحصولوالشر
.أفضل

اءلمنظومةمرص انضمام• ندوقلصالتابعةالموحد الشر
.للسكانالمتحدةاألمم

ائبأيمناألرسةتنظيموسائلإعفاء• .ضز

مدربةالالكوادر كفايةعدممشكلةعىلللتغلب•
:يىلي بما القياميجب

فرعكالخدمة،مقدم  لتدريبمركزيةهيئةإنشاء-
  مستقل
ز
ةالوزير نائبتتبعالصحةوزارةف .مبارسر

زيةالمركبالمستشفياتالخدمةمقدم  تدريب-
ز بدورهمليعملوا    الخدمةلمقدم  كمدربي 

ز
ف

.األوليةالرعايةقطاعات

ةاألرس تنظيمخدماتتقديمعىلالتدريبجعل-
طا  مريضوالتالطبكلياتمنللتخرجأساسيا رسر

ةأثناء) .(االمتيازفتر

:بـالطبيباتنقصعىلالتغلب•

ألرسةاتنظيمخدماتبتقديمالممرضاتترخيص-
تدريبعىلالحصولبعد اللولبتركيبفيها بما 

.متخصص

.لهااألمثلالمؤسس  والشكلنجاحها مقوماتحيثمنالسكانيةالسياسةتناولتتفصيليةدراسةاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز أفرد 9

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=12&T=1&ID=992&%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84---%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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والمدارسوالجامعاتبالقرىالمتنقلةالفرق-
كات ى،والشر طبيبمنتتكونأنعىلالكت 
.مصار أسبوع  لجدولوفقا تعملوأنوطبيبة

هةجقبلمنوالتقييمالمتابعةعمليةتتمأن-
العامالقطاعفيها يمثلالصحةوزارةعنمستقلة
.واألهىل  والخاص

ويد االتصاالت وزارةمعبرتوكولعقد• ز اتالوحدلتر
مخفضةار بأسعالتكنولجيةالتحتيةبالبنيةالصحية
وط نت)ميشةسداد ورسر الحاسبوأجهزةاالنتر
.(البياناتوقواعد 

  الخاصالقطاعدمج•
ز
  النظامف

ةللوزار المعلومانر
قديمتوجودةلديهالمخزونحجممعرفةيمكنبحيث
.بهالخدمة

  الريفياتالرائداتعدد زيادة•
ز
تر األكالمحافظاتف

.صائصهملخوفقا إليهمالموكلةالمهاموتوزيــــعاحتياجا،

ز •   والجنسيةاإلنجابيةالصحةمناهجتضمي 
ز
المناهجف

امعية،الجحتر االبتدائيةالمرحلةمنبدايةالدراسية
.إلزاميةتكونأنعىل
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الملحق
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مقدمة:أوال

الهامةالمحركاتكأحد المرأةإلالنظر لماذا1-1
المرصيلالقتصاد االنتعاشإلعادة

صفنتقريبا تمثلالمرصيةالمرأةكونمنبالرغم
كيبةحيثمنالمجتمع إىلضافةباإل الديمغرافية،التر
ز التعليممستوىارتفاع   اإلناثبي 

ز
،الوقتف الحاضز

  طفيفتقدمسوىتحقيقيتملمأنهإال 
ز
مشاركةف

  المرأة
ز
نحوا مشاركتهتتعدىال حيثالعملسوقف

يبشر لمورد إهدارايمثلماوهو العمل،قوةمن24%
  الحقيقيةالمساهمةعىلقادر هام

ز
لنمو اتحقيقف

معهد درهأصلتقرير فوفقاالمرصي؛لالقتصادالمرجو 
ي، ز إلجماىل  االمحىل  الناتجيرتفعأنالممكنمنماكيتز

  
ز
حالالمقبل،العقد خالل%34بنسبةمرص ف

  النساءأعداد معالرجالأعداد تساوت
ز
سوقف

ز يعتت  كما 1.العمل سيلةو للمرأةاالقتصاديالتمكي 
وإعطاءاالجتماعيةالعدالةودعمالفقر لمكافحة
نميجعلمما القادمة،لألجيالأفضللمسار فرصة
  رئيسيا فاعال المرأة

ز
  تحقيقف

ز
.تصادياالقالتعاف

نالمقواالجتماع  االقتصاديالضغطتزايد ومع تر
بسبباعيةاالجتمالعزلةتدابت  وفرضالتجولبتقييد 

وريمنبات،19-كوفيدجائحة ز الرصز كت 
عىلالتر

ز وإجراءاتسياساتمناآللياتكافةإتاحة لتمكي 
التغيت  محركاتكأحد بدورها القياممنالمرأة

  األساسية
ز
منوللخروجعموما االقتصاديللتعاف

.خاصبشكلالحاليةاألزمة

  
ز
  اإلطار،هذا ف

توصيفبيبدأ والذيالتقرير هذا يأنر
  اإلناثعملسوقسماتألهممخترص 

ز
منو مرص،ف

حاتعرضثم ز لمقتر ستفادةاال يعظمبما المرأةتمكي 
  باتالصعو عىلللتغلبالحقيقيةإمكانياتها من

التر
  
جةنتيخاصوبشكلعديدةعقود منذ منها تعانز

كتها مشار بحجممنها المتعلقخاصةالحالية،لألزمة
  
ز
.العملسوقف

ثاإلناعملسوقسماتألهممخترص عرض:ثانيا
ي 
ز
مرصف

  تم
ز
راساتللدالمرصيالمركز عنالصادر التقرير ف

اعياتتددراسة"المرصيةالمرأة"بعنواناالقتصادية
  المرأةدور عىل19-كوفيدأزمة

ز
يالمرص االقتصاد ف

،بشكل تفصيىل 
سماتألهمشاملتحليلوإجراء2

  المرأةمشاركة
ز
عرضيىل  وفيما العمل،سوقف

.(1-6الجدول)السماتهذهألهممخترص 

-https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9جريدة المال 1
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83/ و 2020مارس 4بتاريــــخUN Women Egypt https://egypt.unwomen.org/en/what-

we-do/economic-empowerment
  أزمة تقرير 2

ز
.2020/8/12بتاريــــخ " المرأة المرصية"رأي ف

.  2020وفقا لإلحصائيات الصادرة حتر نهاية يوليو 3
.100* السكان / قوة العمل= معدل المساهمة 4
ة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 5   للنشر

.2020، إصدار 2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، البيان الصحفز
6The World Bank, Gender Data Portal.

ي أساسي كمحركالمرأة.6
ز
االقتصاديللتعاف

الدينسيفرشا 

ي : 1-6الجدول 
ز
3مرصأهم سمات سوق العمل لإلناث ف

الدالئلالسمة

ي 
ز
ضعف مشاركة اإلناث ف

سوق العمل مقارنة 

بالذكور

  المساهمةمعدلانخفاض•
ز 4العملقوةفز .5أضعافأربعةبنحو الذكور مقابلاإلناثبي 

مسنحو عىلاإلناثاستحواذ •
ُ
بالذكورمقارنة،(2019عام%18)العملقوةمنفقطالخ

.(2019عام82%)
مسمنأقلليكوناإلناثنصيبانخفاض•

ُ
ز إجماىل  منالخ .(2019عام%15.3)المشتغلي 

ز البطالةمعدلارتفاع• اوحما ليبلغاإلناثبي  ز يتر لدىمثيلهنمأكت  مراتأربــعإىلثالثبي 
.الذكور

  الذكور إىلاإلناثمشاركةنسبةتعتت  •
  العاملةالقوىفز

األخرىبالدولمقارنةضعيفةمرص فز
  النسبةهذهارتفعتحيثالدخول؛منالمختلفةالمستوياتذوات

منيقربماخاللمرصفز
ين .20186عامفقط%31.2إىل2000عام%27.4منفقط،%4يقارببما عاما عشر

https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83/
https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment
http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_12_27-10_39_30%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 -12-8-2020.pdf
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تفضيل اإلناث للعمل 

ي مقابل القطاع
ز
الحكومي ف

الخاص

  بمزايا اإلناثتتمتع•
ز
محيثالخاص،القطاععنالعامالقطاعف ز أجور بإعطاءالعامالقطاعيلتر

ز متساويةتكونتكاد  اإلناثأجور سطمتو قليال يرتفعوقد بلالعمل،نفسأداءمقابلللجنسي 
رعايةوإجازاتاالنرصافمواعيد حيثمناألخرىالمزايا إىلباإلضافةهذا للذكور،مثيلهعن

.األطفال
للذكور مثيلهعنلإلناثاألجر متوسطينخفضحيثالخاصالقطاععىلينطبقال ما وهو •

.2019عام%16بنحو
  المرأةمشاركةتنخفض•

ز
  العملف

ز
ابها معالخاصالقطاعف بعد،فيما ها وزواجالزواجسنمناقتر

  التوظيفيستمر بينما 
ز
  العامالقطاعف

ز
كما .الزواجتوقيتبيتأثر وال الوقتمرور معاالرتفاعف

  ذلكمنأكتر للنساء،أجر بدونالعمليرتفع
  لعملاهذا يكونما وغالبا وبعده،الزواجفز

فز
ل، ز .الزواجمسئولياتمعالتوفيقمعهويسهلالمتز

قطاعات محددة هي األكت  

الهتوظيفا لإلناث وجذبا 

لإلناثتوظيفا األكت  القطاعاتمناإلناثنصيب:2-6الجدول

قوة العمل من اإلناث نصف 

ي وظائف مدفوعة 
ز
تعمل ف

األجر

  اإلناثنسبةترتفع•
عاممنهنلالعمقوةإجماىل  نصفنحو إىللتصلنقديبأجر تعملالتر

ةويليها،2019   المتعطالتكبت  بفارقولكنمبارسر
ثم،(%19)العمللهنيسبقلمالالنر

  المساهمات
وعاتفز فتنخفضاألعمالصاحباتنسبةأما .(%17)أجردوناألرسةداخلمشر

.2019عامفقط%8نحوتبلغحيث
ز األرسةرعايةألعمالمتكافز  غت  توزيــــعهناك•   .والنساءالرجالبي 

تتحملعتادة،الماألوقاتففز
وعاتمتابعةمسؤوليةوالفتياتالنساء ليةالمشر ز بيةاإلنتاجيةالمتز   كتر

والدواجنالمواسر
  .االجتماعيةاألعرافبسبباألرسةرعايةإىلباإلضافة

  الوقتالنساءمن%91حواىل  وتقصز
فز

ليةاألنشطة ز OECD)فقطللرجال%26مقابلالمدفوعةغت  المتز 2020).

ز الجنس ي األجور بير
ز
ز فارق ف ير

ي عدد من األنشطة 
ز
ف

االقتصادية والمهن

ز العملساعاتمتوسطتساويمنبالرغم• ز بي    الجنسي 
عىل-صاديةاالقتاألنشطةمنالعديد فز

  -المثالسبيل
وبات،شاملةالتحويلية،الصناعاتأنشطةفز الغذاءدماتخإىلباإلضافةالمشر

  اإلناثعند وارتفاعها بلوالتعليم،واإلقامة
البسالمخصوصا األخرىالقطاعاتمنعدد فز

اوحبما والجلود الجاهزة ز يتر   ينخفضاإلناثأجور متوسطأنإال ،%31إىل2بي 
هذهفز

.%48إىل1بنحوللذكور مثيلها عناألنشطة
ومعذكور،بالمقارنةاإلناثعملساعاتترتفعحيثالمهن،منعدد عىلأيضا سبقما ينطبق•

سبيلعىلمنها ،%53إىل17حواىل  منللذكور مثيلها عناإلناثأجور فيها تنخفضذلك
،المصانع،تشغيلوعمالالعادية،المهنعمالالمثال، ز   والعاملونوالحرفيي 

ماتالخدفز
.البيعوأسواقومحالت

النسبة األكت  من 

ز الحاصال  ت المتعطالت بير

ي 
عىل تعليم متوسط فنز

وجامعي وفوق الجامعي 

وه  متعطالتالمناألكت  النسبةالجامىع  وفوقالجامىع  العاىل  التعليمعىلالحاصالتتمثل•
  ثمومنالنصف،تقريبا 

  متوسطعىلتالحاصال فئةوه  تعطال األكتر منالثانيةالفئةتأنر
فتز

ا تقلبينما ،(34%) ز النسبةكثت  ،مناألقلالتعليمذواتبي  لها قيمةأقللغتبحيثالجامىع 
.2019عامالمتوسطمنأقلللتعليم

،التحصيلزيادةمع•   لوقتابمرور اإلناثمنأعىلإجماليةمشاركةالمتوقعمنكانالعلم 
فز

ز المشاركةمعدالت تتناقصحيثيحدث،ال هذا ولكن.العملسوق علماتالمتالنساءبي 
  العملفرصانخفاضإىلذلكوُيعزىالوقت،بمرور كبت  بشكل

العديد وتركام،العالقطاعفز
  للعملاإلناثمن

الزجاج   فبالسقيسمما وجود إىلباإلضافةالزواج،عند الخاصالقطاعفز
(Glass Ceiling)،نموبعدد الوظائفببعضااللتحاقمنالمتعلماتاإلناثيحرمالذي

.القياديةالمناصب

ز القطاع نصيب اإلناث من جملة العاملير

68التعليم

49.4المالبس الجاهزة

49.3الصحة وأنشطة العمل االجتماعي 

32.7االتصاالت والمعلومات

20الزراعة

18.5تجارة التجزئة

13.5خدمات الغذاء واإلقامة

واألجور وظفالتإحصاءاتواإلحصاء،العامةللتعبئةالمركزيالجهاز لبياناتوفقا الحسابتم:المصدر
.2020و2019إصداراتالعمل،وساعات
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ت أكت  من نصف المشتغال 

ي القطاع غتر 
ز
يعملن ف

7الرسمي 

  يعملنالمشتغالتإجماىل  من53.2%•
ز
ILO)الرسم  غت  القطاعف كز حيث(2018 تتر

  رئيس  بشكلالمرأةوظائف
ز
وقليلةر األجومتدنيةاآلمنةوغت  الرسميةغت  الوظائفف

  أو المهارات
ز
  المجاالت ف

  االتقدموفرصاالجتماعيةالحمايةفيها تتوفر ال التر
.لوظيفز

  تعملناإلناثمنالرسميةغت  العمالةمناألكت  النصيب•
ز
كبت  بفارقيليها ،(%81)الزراعةف

  للذكور الرسميةغت  العمالةتوزيــــعيخالفما وهو .(%16)الخدمات
  وزيــــعبتتتسمالتر

ز
متكاف

ةبدرجة ز كبت  .القطاعاتبي 
  تعملناإلناثمنالرسميةغت  العمالةمن68.8%•

وغالبا ت  الغلصالحأرسيةوأنشطةأعمالفز
ا النسبةهذهتنخفضبينما أجر،دونتكونما  .(فقط%8.5)الذكورلدىكثت 

هي أكت  الدوافع" الحاجة"

للجوء اإلناث لخيار العمل

الحر

جنماذ سادتحيثاألعمال،ريادةلخيار السيداتللجوءالدوافعأكتر ه  8"الحاجة"تعتت  •
Necessityالحاجةأعمالرائدات Entrepreneurs)) ز .النساءأغلببي 

ما أو وسطمتتعليمعىلالحاصالتهنالحاجةبدافعالعملبسوقالملتحقةالفئاتأكتر •
  وجودهنتصادفوإنخاصةأكتر أو سنة45ويبلغندونه

ز
وغت  المغلقةالمجتمعاتف

.الريفيةالمناطقأو الصعيد مثلالمرأةلعملالمحفزة
  تحولنقطةاألهىل  العمليمثل•

وعات،ستأسيتجربةلخوضالنساءمنالكثت  لدىمهتز مشر
  وذلكوالعالقاتبالفرصمعرفةمنيقدمهبما خاصة

صاديااقتالمتطورةالمحافظاتفز
.(وبورسعيداإلسكندريةالقاهرة،)

  أو المحدود الدخلذاتللمرأةبالنسبة•
هو ألصغر االتمويليكونما غالبا دخل،لها ليسالتر

  يساعد أنيمكنتجاريعمللبدءأموالعىلللحصولالوحيد الخيار 
اإلضافةباألرس،دعمفز

.أفرادمناالستدانةأو المدخراتاستخدامإىل
  خاصةالحر،للعملالمرأةلجوء•

ية،غت  المحافظاتفز .حاجةالبدافعيكونما عادةالحرصز
وقدرتهننساء،للالتعليم  المستوىوارتفاعللمحافظات،االقتصاديةالبنيةتطور معولكن
."الفرصأعمالريادة"منأنماطظهرتاالقتصادية،الفرصإدراكعىل

كاتتميل•   ومقرها رسمية،غت  تكونأنإىلللنساءالمملوكةالشر
ل،فز ز   كز وتتر المتز

مجاالت فز
وعات   التقليدية،والقطاعاتالصغر متناهيةالمشر

  تشملوالتر
بالتجزئةلبيعااألولالمقامفز

.9والخدمات

ي 
ز
محدودية دور المرأة ف

صنع القرار

ز ضعف(أ  ي تحسنهمنبالرغمللمرأةالسياسي التمكير
ز
ةالسنواتف :األختر

ي المرأةتمثيلحجم:3-6الجدول
ز
النوابمجلسف

  للمرأةالمقاعد عدد ربــعالدستور خصص•
من180للمادةطبقا وذلكالمحليةالمجالسفز

  إيجابيةالخطوةهذهوتعد نصوصه،
  للمرأةأفضلتمثيلتحقيقطريقفز

لمانالفز .ت 
.الربــعيتعدىال محدودا الوزاريةالمناصبمناإلناثنصيبمازال•
2020لسنة141رقمالقانون)للمرأةالشيوخمجلسمقاعد مناألقلعىل%10تخصيص•

.(الشيوخمجلسقانونبإصدار 
ي للمرأةضعيفتمثيل(ب 

ز
:اإلداراتمجالسف

ز النساءتواجد يعد • كاتأصحاببي  من%4.9و%2.4)للغايةمحدود المديرينوكبار الشر
كات WEF)(التواىل  عىلالشر   المرأةتمثيلنسبةالبنوكوتتصدر ،(2020

ز
تليها ة،اإلدار مجالسف

كات   المدرجةالشر
كاتثمالبورصة،فز .العاماألعمالقطاعرسر

  رأي"سلسلةمنمنفصلتقرير إفرادتم7
ز
.الرسم  غت  القطاعأوضاعلتحليل"أزمةف

8  
ز
  للمرأةالقوم  المجلسمعاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز مشاركةإطار ف

ز
اتيجيةإعداد ف ز استر المركز قام،2016امعللمرأةاالقتصاديالتمكي 

  بحثبإجراء
ةأربــعتضمنميدانز   وسيدةفتاة164نحوشملتمتعمقةنقاشمجموعةعشر

ز
عىلالتعرفالجلساتواستهدفت.محافظة13ف

ز معوقات   المتسببةالعواملوأبرز المرصية،للمرأةاالقتصاديالتمكي 
ز
،إعاقةف ز المختلفةللفئاتتالمعوقاهذهاختالفمدىعىلوالتعرفالتمكي 

،والمستوىوالعمر اإلقامةبمحلارتباطها ومدىالنساءمن   التغيت  محركاتتحديد إىلباإلضافةاالجتماع 
حدثأنيمكنالتر

ُ
ا تت   جذريا أثت 

ز
واقعف

وع،هذا عنالتفاصيلمنللمزيد )الحرالعملإىلاإلناثلجوءمالمحأهمبشأنالتاليةالنتائجإىلالبحثوتوصلالنساء، عىلاالطالعجاءبر المشر
.(1الملحق)

9Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report, different issues

20052013العام
المجلس 

الحالي 

ية التعديالت الدستور 

2019الجديدة عام 

ي 
ز
تمثيل المرأة ف

مجلس النواب
%25مقعد2%2%90

.لالستعالماتالعامةالمرصيةوالهيئة؛اليومالمرصيجريدة:المصادر

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_4_6-6_37_306-4-2020-last by Ebrahim-1.pdf
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1453818
https://www.sis.gov.eg/Story/116462/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9?lang=ar
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ز الجن ة بير ز فجوة كبتر سير

ةتؤكدها التقارير الدولي

:الحرصالالمثالسبيلعىل

ز العالميةالفجوةمؤرسر لتقرير وفقا دولة153من134المركزمرص تشغل• ز بي  الصادر الجنسي 
منكلبعد عربيا السادسالمركز تشغلأنها كما ،2020العالم  االقتصاديالمنتدىعن

.البحرينالجزائر،تونس،الكويت،اإلمارات،
,Women)2020والقانوناألعمالوأنشطةالمرأةلتقرير وفقا • Business and the Law

،البنكعنالصادر (2020 ا أقلوهو ،45لمرصالمؤرسر قيمةمتوسطبلغالدوىل  منكثت 
  الدولمنعدد نجحبينما،75.2المؤرسر لذاتالعالم  المتوسط

ةالكاملللدرجاتالوصولفز
.المؤرسر ذلكمن

.متعددةمصادر عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

حات:ثالثا ز مقتر الحقيقيةإمكانياتها مناالستفادةيعظمبما المرأةتمكير

ي اإلناثلمستقبلالرئيسيةالمحددات3-1
ز

العملسوقف

وستطور مدى(أ  رص كعنأنشطتهاالستئنافوالحضاناتالمدارسعودةمدىعىلذلكوتداعيات،19-كوفيدفت 
.العمللسوقاإلناثلعودةمحدد 

  المرأةمشاركةطبيعة(ب
ز
االقتصاديالنشاطف

ي اإلناثلمستقبلمحتملةسيناريوهاتثالثةهناكالمحددات،لهذهوفقا 
ز
ي العملسوقف

ز
  يتلخصكما مرصف

ز
ف

:(1-6الشكل)التاىل  الشكل

(3)السيناريو 

  إيجابيةطفرةحدوث•
عأوضا فز

  واالجتماعيةاالقتصاديةالمرأة
فز

ز  يجةنتوالطويلالمتوسطاألجلي 
العملسوقإىلبقوةدخولها 

الزمالالهيكىل  التطوير إجراءحال
عتوالذي   الدولةرسر

بعضفز
  كانوإنبالفعل،عناضه

ز
اجةحف

األثر ذاتالجهود منمزيد إىل
  أةالمر مكانةعىلواألرسعاألكت  

فز
إىلاإلشارةسيتمكما العمل،سوق
  عناضهأهم

التاىل  القسمفز

(2)السيناريو 

لتصبحاإلناثأوضاعتدهور •
  أقلبمعدالت مشاركتهن

وقسفز
حدوثقبلالمحققةمنالعمل
األزمة
اتمنطرأ ما بسبب بيةسلتغت 
األزمةبسببالعملسوقعىل

ال،المثسبيلعىلومنها الحالية
  العمالةتشيــــح

ز
منالعديد ف

منعدد وعودةالقطاعات،
ز  يحهمتش بعد الخليجمنالعاملي 

(1)السيناريو 

ةالسابقالمستوياتإىلالعودة•
*األزمةاندالعقبلاإلناثلعمل
العاجلةالتدخالتاتخاذ حال

  المناسبة
إليها اإلشارةسيتمالتر

  
التاىل  القسمفز

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
.المرجوةالمعدالت منأقلالحالبطبيعةالمستوياتهذهتعد *

ي اإلناثعمللمستقبلالمحتملةالثالثةالسيناريوهات:1-6الشكل
ز
مرصف

ناريو السيتحققاستهدافالالزممنأنهالمؤكد من
وعاجلةجذريةتدخالتيتطلبمما الثالث

السياساتمنالمناسبةبالحزمباالستعانة
ز واإلجراءات .ةاألصعدمختلفعىلالمرأةلتمكير

ليةالمستقبوالسياساتاإلجراءاتهذهوترتكز 
حة .األساسيةالمبادئمنمجموعةعىلالمقتر

ي األساسيةالمبادئ3-2
اءاتاإلجر عليها تقومالنر

حة المقتر

ورة• ةواإلجراءاتالسياساتتعاملضز عممبارس 
عت  مشكالتمنالمرأةتواجههلما "األسباب"

هذه"أعراض"فقطوليسالمتعاقبةالعقود 
  ،10المشكالت

  مالمحها أهمعرضتموالتر
ز
ف

  الجزء
.التقريرهذا منالثانز

ز اتخاذ تم10   ذلكعىلمثالي 
ز
.2بالملحق1-2مرقمالجدولف
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  الصعوباتمعظم•
  ه  اإلناثتواجهالتر

ز
وهرها جف

يئةالببضعفترتبطحيثللنوعمنحازةغت  
وبالتاىل  عام،بوجهاألعمالومناخالمؤسسية

تلقائيا ا إيجابسينعكسالصعوباتهذهعىلالقضاء
.اإلناثأوضاععىل

  المعوقاتمنكبت  قدر•
تبطير اإلناثتواجهالتر

كوننعالثقافيةوالموروثاتوالتقاليد بالعادات
  ها مشاركتوأنالرجلمنوإنتاجيةقدرةأقلالمرأة

ز
ف

د والحللرجلالمزاحمةقبيلمنتعد العملسوق
  يتطلبمما االقتصادية،فرصهمن

سياساتالتبتز
  واإلجراءات

كتلمعسليمبشكلتتعاملالتر
.المعوقات

حات3-3 المقتر

اإلجراءاتأهمالتقرير منالتاىل  الجزءيعرض
حة   المرصيةالحكومةلمساعدةالمقتر

ز
طور تإحداثف

  كبت  إيجان   
ز
  المرأةدور ف

ز
صاديةاالقتاألنشطةف

بشكلةالحاليلألزمةالسلبيةاآلثار وعالجعام،بشكل
.خاص

حاتتنقسم ؛إىلالمقتر ز حاتمجموعتي  فقيةأمقتر
حاتبالنسبة.رأسيةوأخرى تعود ف،األفقيةللمقتر
كانتإنو واإلناث،الذكور منكل  عىلاإليجابيةآثارها 

لضعفاإلناثعىلوضوحا أكتر أثر لها سيكون
حاتوتتنوع.بالذكورمقارنةأوضاعهن ألفقيةاالمقتر

ز بتحالخاصفمنها تطبيقها،منللهدفوفقا  فت 
متنوعةالالعملفرصمنالمزيد وتوفت  االستثمارات

تكافؤ تحقيقتستهدفوأخرىوالمستدامة،والالئقة
ز الفرص ةأما المختلفة،الجغرافيةاألقاليمبي  األخت 
تلفةالمخاالحتياجاتعىلالتعرفإىلتهدففه  

تسياساوضعمنللتمكنالمستهدفةللفئات
.االحتياجاتلهذهمستجيبةوإجراءات

حاتأما تبط،الرأسيةالمقتر ةفتر كالتبمشمبارسر
حمنالمجموعةهذهاستخالصوتم.المرأة اتالمقتر
  
ز
بشكلر تؤثللتغيتر أساسيةمحركاتخمسةضوءف

  مبارسر 
ز
  خاصةالعملعىلالمرأةوقدرةرغبةف

ز
ف

وعاتالخاصالقطاع ةوالمشر ةوالمتوسطالصغت 
.األعمالوريادة

  تصنيفتم
حاتمجموعتر الزمنيةلألطر وفقا المقتر

هبالمحيطةوالظروفإجراءكللطبيعةالمناسبة
ة متكاملةةمجموعتضمفه  .لتطبيقهالالزمةوالفتر
ةستخاللتنفيذها يمكن)الفوريةاإلجراءات:من

ةإجراءات،(أشهر نفيذهاوتفيها البدءيمكن)األجلقصتر

ةخالل األجلمتوسطةإجراءات،(العامتتجاوز ال فتر
اتوإجراء،(سنواتثالثعنيزيد ال ما إىلتحتاج)

سنواتثالثمنأكتر تستغرق)األجلطويلة
  .(للتنفيذ

ز
ويلةطاإلجراءاتتكوناألحيانأغلبوف

الالزمةالهيكليةاإلجراءاتمنمجموعةه  األجل
.مستدامبشكلالمنظومةإلصالح

حات3-3-1 األفقيةالمقتر

حاتمعظم حاته  األفقيةالمقتر يمكنفوريةمقتر
تطلبتال حيثأشهر ستةخاللتنفيذها مناالنتهاء
يةموارد  ةماليةأو بشر .يعيةتشر تدخالتأيأو كبت 
حاتأهمنستعرضيىل  وفيما  فقا و األفقيةالمقتر

  وإطارها منها للهدف
.الزمتز

ز • رصفمنالمزيد وتوفتر االستثماراتتحفتر
:والمستدامةوالالئقةالمتنوعةالعمل

ز -   األعمالبيئةتحسي 
ز
ز لعامبوجهمرص ف تحفت 

ي )يدةجدعملفرصتوفت  وبالتاىل  االستثمار 
ز
ف

.(المتوسطاألجل

فرصها منتنبثقمفصلةاستثماريةخرائطوجود -
لباتها ومتطالمتاحةالعملفرصومنها استثمارية
فر يو مما خصوصا،لإلناثمنها والمناسبعموما 
الةالعمعىلالطلبونوعحجمعنبياناتقاعدة
.(فوري)اإلناثعملومنها 

ةكافتحتويموحدةشاملةبياناتقاعدةإنشاء-
ةاإلحصائيوالبياناتاالقتصاديةالمعلومات

باألنشطةالعالقةذاتالمحدثةالكلية
  المختلفةاالقتصادية

ز
للوقوفا وتحليلهمرص ف

ي )القائمةالصعوباتأهمعىل
ز
.(تر القصاألجلف

مما الرقم  التحوللمنظومةالسليماالستكمال-
د والمجهو الوقتمنالكثت  المرأةعىليوفر 
  )بأعمالهاللقيام

ز
.(المتوسطاألجلف

صز يقبما عامبوجهالتعليممنظومةتصحيح-
ز الفجوةعىل اتواحتياجالتعليممخرجاتبي 
باالستفادةسيسمحما وهو العمل،سوق

ز الحقيقيةاإلمكانياتمنالمرجوة للجنسي 
سوسينعكبلالمطلوبة،المهاراتوإكسابهم
ويحققاإلناث،تشغيلعىلإيجابيةأكتر بصورة

ائيةالنسالطاقاتمنللعديد األمثلاالستغالل
ي )11المعطلة

ز
ز ف .(والطويلالمتوسطاألجلير

  االئتمانيةللقيود منهجيةمعالجة-
عوقتالتر

.(فوري)التجاريةاألعمالوتنميةبدءمحاوالت 

  الثانويالتعليمتطوير الالزممنالمثال،سبيلعىل11
الثانوي-المثاليلسبعىل-اإلناثجانبمنالتحاقا األكتر خاصةتخصصاتهبمختلفالفتز

.التجاريوالثانويالتمريض
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ز الفرصتكافؤ تحقيق• واألقاليمالمجتمعفئاتبي 
:المختلفةالجغرافية

-  
  اإلجراءاتواتخاذ السياساتتبتز

ققتحالتر
  الجغرافيةالعدالة

ز
المختلفةالمجاالت ف

.(فوري)

كزيةالالمر إنحيثالمحليةاإلدارةقانونتفعيل-
المشاركةعىلالجميعقدرةتعزيز شأنها من

  األكت  والمساهمةالسياسية
ز
العملسوقف

.(فوري)اإلناثوخصوصا 

االنتقالبلإلناثتسمحسياساتوتنفيذ تصميم-
،القطاعإىل تمكينها إىليؤديمما الرسم 

عىلرةالقدمنبمزيد ذلكيرتبطحيثاقتصاديا 
  التحكم

ز
  تواجههما بعكسدخولها ف

ز
لقطاعاف

ي )الرسم  غت  
ز
ز ف .(طوالمتوسالقصتر األجلير

للفئاتالمختلفةاالحتياجاتعىلالتعرف•
اءاتوإجر سياساتوضعمنللتمكنالمستهدفة
:االحتياجاتلكافةتستجيب

ةالعالقذاتاإلجراءاتكافةوتقييممتابعة-
منالحد إىلالهادفةالدولةمنالمتخذة
عىلرفوالتعكورونا،لجائحةالسلبيةالتداعيات

  فعاليتها مدى
ز
ما مالواستكأهدافها تحقيقف

يــها  تائجها نمناالستفادةوتعظيمنقصمنيعتر
  بعد فيما لتساعد 

ز
ابةاالستجخططإبالغف

أخرىأزماتحدوثأو األزمةتكرر حاللألزمات
.(فوري)شبيهة

الصلةذاتالجهاتأداءومتابعةقياس-
وعات ةبالمش  يةومتناهوالمتوسطةالصغتر

ز الصغر  ،ئهاعمال رضا لمدىوفقا أدائها وتحسير
،الموافقاتمركزيةعىلالقضاءيتمبحيث
ز  كت 

ز مساندةعىلوالتر   المبتدئي 
ز
الحر،ملالعف

يالعنرص وتوعيةوتدريب ز الموظف)البشر بهذهي 
كد والتأ عمالءهم،احتياجاتفهمعىل(الجهات

وعاتمالئمةمن يعةلطبمساندتها المزعمالمشر
  يغيبما وهو المحافظات،

ز
األحيانبعضف

.(فوري)

حات3-3-2 الرأسيةالمقتر

حاتمجموعةإىلالتوصلتم   الرأسيةالمقتر
ز
ضوءف

قيقلتحالزمةللتغيتر أساسيةمحركاتخمسة

ز وتعظيم :وه  للمرأة،االقتصاديالتمكي 

عاملالتمنوتمكينها لإلناثالمعلوماتتوفت  -
إجرائيةمعلوماتتوفر بذلكُيقصد :معها

معالتعاملعىلالقدرةمعمختلفةواقتصادية
.ليمالساالقتصاديالقرار واتخاذ المعطياتهذه

كافةت  توفأي:لإلناثالتواصلتكنولوجيا إتاحة-
مالها بأعالمرأةلقيامالالزمةوالتقنياتالوسائل
.التقنياتهذهاستخدامعىلوالقدرة

  مثلةالمتللمرأةالداعمةالمحيطةالبيئةتهيئة-
ز
ف

ز والحوافالمساعدةوالخدماتالتحتيةالبنية
  مما :والتدريب

  الظروفكافةإتاحةيعتز
التر

ز تضمن   اإلناثأداءتحسي 
ز
.العملسوقف

هذهتشملأنعىل:هيكليةإصالحاتإجراء-
إصالحاتمنالجوانبكافةاإلصالحات
يعيةمؤسسية ها وتشر   يصبمما وغت 

ز
الحصف

.12مبارسر بشكلالمرأة

قافاتوالثالتجاربعىلاإلناثانفتاحعىلالعمل-
نمتشهدهما معالتكيفعىلوالقدرةاألخرى
ات .تغت 

  المحركاتتلكاستنتاجتم
ز
هبأفادتما ضوءف

  والدراساتالميدانيةالبحوث
ز المركأجراها التر

حةجائاندالعقبلاالقتصاديةللدراساتالمرصي
للمرأةالقوم  المجلسمعبالتعاون19-كوفيد
ز معوقاتعىلللتعرف مرأةللاالقتصاديالتمكي 
  لالتفاصيمنمزيد عىلاالطالعيمكن)المرصية

ز
ف

الممارساتتحليلخاللمنوأيضا ،(1الملحق
ز عىلومردودها المختلفةالناجحةالدولية تمكي 
قوخلبنجاحالتجاريةأعمالهنتطوير منالنساء
المحليةاقتصاداتهنتنميةثمومنعملفرص

(Ehlermann, Nicola and Romano 2020.(
  التفصيليةالدراسةإىلباإلضافةذلك

عدها أالتر
  المركز 
ز
  رأيسلسلةإطار ف

ز
جائحةر أثلتحليلأزمةف

  المرأةعىل19-كوفيد
ز
  العملسوقف

ز
13.مرصف

حاتألهمتفصيىل  عرضيىل  وفيما رأسيةالالمقتر
اتالتغيت  لمحركاتوفقا مصنفة زمنيةالوللفتر

  موضحهو كما لتنفيذها،المختلفة
ز
التاىل  الجدولف

.4-6رقم

  لإلناثواالجتماع  االقتصاديالوضعيخصفيما عديدةعقود منذ القائمةالهيكليةاالختالالتمنعدد وجود عن19-كوفيدأزمةكشفت12
ز
مرص،ف

  
  المرأةبدور االرتقاءعىلاألثر عظيملهسيكونمما معالجتها تستلزموالتر

ز
محركتصبححيثفقط،الحاليةاألزمةوقتوليسعامبوجهمرص ف

  رئيس  
ز
  نطرحهنا ومن.ونموهاالقتصاد لتعاف

ز
حاتمنعددا4-6الجدولف .القائمةالضعفأوجهعىلللقضاءالمقتر

  رأيتقارير سلسلة13
ز
.21،2020/8/12العددالمرصية،المرأةأزمة،ف

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_12_27-10_39_30%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 -12-8-2020.pdf
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ز االقتصادي الالئق بالمرأة المرصية وفقا للمحركات : 4-6الجدول  حات الرأسية لتحقيق التمكير
للتغيتر سةالخمالمقتر

حات ي للمقتر
اإلطار الزمنز

حات المقتر
محركات 

التغيتر 

طويلة 

األجل

أكت  من )

(ثالثة أعوام

متوسطة 

األجل

ةخالل ثالث)

(أعوام

ة  قصتر

األجل

خالل عام )

(واحد

14فورية

خالل )

ستة 

(أشهر

(1)محرك التغيتر 

منياتها بمحتو المستمر التعريفمعبياناتقاعدةإنشاء

:كافةتضمأنعىلدعاية،حمالتخالل

اطاتالتأسيسإجراءاتعنالمعلومات• واالشتر

عىلاإلناثلمساعدةاالستثمار وفرصالقانونية

وعاتها إقامة   وتحديدا مشر
ز
مكنويالفكرة،مرحلةف

  
ز
المرأةلدلي“بـ-المثالسبيلعىل-االستعانةذلكف

المركز أعدهالذي15“األعماللريادةالمرصية

مجلسالمعبالتعاوناالقتصاديةللدراساتالمرصي

.201816عامللمرأةالقوم  

  المساعدةالخدمات•
يللتسهاإلناثتحتاجها التر

ا،عملهمكانمنالقريبةالحضاناتكأماكنعملها،

األساسيةالمنتجاتأسعار االنتقال،وسائل

وعاتها،إلقامةالالزمةاإلنتاجومدخالت مشر

وعلكلالمناسبةالماليةالخدمات .مشر

وأيالمختلفةالداعمةوالجهاتالمبادرات•

وعاتلدعمعليها،تطرأ مستجدات ةالصغالمشر ت 

.الصغرومتناهية

توفت  

المعلومات 

نها لإلناث وتمكي

من التعامل 

معها

ةووزار للمرأةالقومي المجلسمنكلفروعاستخدام

ي يد الت  ومكاتباألهىلي والبنكاالجتماعي التضامن
ز
ف

قامةإعند معلوماتمناإلناثتحتاجهما كافةتوفتر 

وعاتهنوتشغيل ي ومساعدتهنمش 
ز
مواجهةف

  خاصةالصعوبات
ز
اتالسياسواتخاذ الجائحةوقتف

.القصورأوجهلمعالجةوالالزمةالمناسبة

  جغر نطاقعىلقانونيةاستشاراتخدماتتوفتر 
ز
اف

ن ز عرفالتعىلالمرأةلمساعدةمناسبماديوبمقابلمتر

  خاصةالقانونيةحقوقها عىل
ز
.الحرالعملمجالف

المرأةبحقوقالخاصةالمفاهيمتصحيحعىلالعمل

.بالحقوقالمطالبةبأساليبوالتعريفالقانونية

  الصحيحة،واإلجراءاتالقراراتمنعددا الحكومةأعلنت14
  تصبوالتر

ز
وآلياتاصيلتفكانتوإنلها،الالزمالدعموتقديمالمرصيةالمرأةمصلحةف

،بالقدر واضحةغت  القراراتهذهبعضتطبيق  
ز
حالكاف .عاجلةبصورةالتاليةاإلجراءاتاتخاذ ونقتر

.األعماللريادةالمرصيةالمرأةدليل:هنامنالمركزموقعخاللمنالدليلعىلاالطالعيمكن15
  ترغبسيدةأليكاملمرجعاألعماللريادةالمرصيةالمرأةدليليعد16

ز
وعبدءف   التوسعأو خاصمشر

ز
وعف .قائممشر

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=13&T=1&ID=787&%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=13&T=1&ID=787&%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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(2)محرك التغيتر 

ونية والخدمات الالزمة ب مقابل توفتر األجهزة االليكتر
مادي مناسب 

إتاحة 
تكنولوجيا 
اث التواصل لإلن
ها وما يرتبط ب

من متطلبات

معداماالستخكيفيةلمعرفةتدريبيةدوراتتنظيم
والمناطقدخال األقلاالجتماعيةبالفئاتاالهتمام
.المحرومة

  الرقميةاألميةمحو وتعزيز تطوير 
ز
المؤسساتف

الريفيةوالمجتمعات

ي وخصوصا األعمالصاحباتتعريف
ز
خدماتبالالريفف

ونياإالمتاحة هاو والتدريبالماليةكالخدماتليكتر .غت 

(3)محرك التغيتر 

خاصةالهامةوالخدماتالمواصالتوسائلإتاحة
ي والتعليمالصحةخدمات

ز
،الجمهوريةأنحاءكافةف

.المسافاتببعد تأثرا األكتر هنالنساءإنحيث

ة تهيئة البيئ
المحيطة 

الداعمة للمرأة 
ي 
ز
المتمثلة ف
ية البنية التحت
والخدمات 
المساعدة 
والحوافز 
واألفكار 
المبتكرة 
والتدريب

رأةالملعملالمساندةاالجتماعيةللخدماتالدولةدعم
الحضانةدور مثلمرتفعة،وجودةمقبولةبتكلفة

  التوزيــــعمراعاةمعلألطفال،
ز
.يةالمادوالقدرةالجغراف

لتوفتر الخاصللقطاع17اإليجابيةالحوافز تقديم
  تأخذ للعملمرنةظروف

ز
األرسيةالمسؤولياتاالعتبار ف

–الحرصال المثالسبيلعىل–خاللمنللعامالت
  العمل

لمنبعد عنالعملأو الجزن  ز رنةموبساعاتالمتز
ز الموازنةفرصةالمرأةإلعطاء .ياألرس ودورها عملها بي 

ز ما التنسيق ذاتخرىواأل بالطفلالمتعلقةالجهاتبير
المتعلقةالقراراتإصدار قبلاألمبعملالعالقة

ورةمعالعمل،ومواعيد باإلجازات البدائلبحثضز
  لعملاينته  -المثالسبيلعىل-حيثلذلك،المتاحة

ز
ف

  الحكوميةالجهات
ز
  يمتد بينما الثانيةف

ز
الخاصطاعالقف

  الدراس  اليومالمدارسوتنه  الخامسة،إىل
ز
.انيةالثف

ي للمؤسساتماليةإعاناتتقديم
منكبتر تمثيلبها النر

  إناثتملكها أو اإلناثمنالعمالة
التالعامتمنحوالتر

.19-كوفيدأزمةأثناء18األجرمدفوعةإجازة

وريمن17 توفت  يتجنبجعلهيقد عليهإضافيا عبئا يمثلأندونذلكعىليحفزهبشكللإلناثالمزايا هذهتقديمعىلالخاصالقطاعتشجيعالرصز
.اإلناثلعملالمرنةالظروفهذه

  االجتماعيةوالرعايةوالعملالصحةوزارةأعلنت18
ز
كاتدعمعناليابانف   للشر

ز األجر مدفوعةإجازةأنظمةتضعالتر إغالقمنرينالمترصز للعاملي 
ز الرواتبدفعاستمرار نظت  المدارس   للعاملي 

ز
.إجازةف
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ز  ي تخاللمناإلناثتشغيلعىلالخاصالقطاعتحفتر
بنز

:أهمهاومنمبتكرةأفكار 
نموذجلكونها 19“بيتكجنبوظيفتك"مبادرةتعميم-

  تكرارهيمكنناجح
ز
لمختلفالجمهوريةأنحاءكافةف

  جديا يساهممما الصناعات،
ز
رةوندالبطالةمشكلةحلف

  المدربةالعمالة
  التر

  الخاصالقطاعيعانز
ز
.عليهالالحصو ف

عىلقومتحيثالمبادرةهذهمنخاصبشكلاإلناثتستفيد 
منيمكنها ما وهو السكنأماكنمنقريبةالعملأماكنكون

لها شئونمتابعة ز .عملهابجانبمتز
ي للمؤسساتالحوافز تقديم-

ثيفةكأو اإلناثترأسها النر
حصولضمانمعالقيمةسالسلعت  لإلناثالتشغيل
عىلثاإلناعملعىلكبت  بشكليعتمدونالذينالموردين
.(المثالسبيلعىلائتمانيةمزايا )امتيازات

ي التوزيــــعشمول
ز
امجالجغراف لإلناثاسبةالمنالتدريبيةللت 

  
ز
اطاتتنويــــعمعالجمهوريةمناطقكافةف   نالساشتر

ز
ف

امجخصوصا المقدمة،التدريبيةالدورات طةالمرتبالت 
ةالحاجيستدع  ما وهو المختلفة،المهنيةبالمجاالت 
.للمرأةالقوم  المجلسفروعكافةاستخداملتعظيم

ز عىل تأهيل أفضل لإلناث لسوق العمل  كتر
من خالل التر

 ، برامج يتم إعدادها بواسطة وزارة التضامن االجتماع 
.وتنفيذها من المجلس القوم  للمرأة والقطاع الخاص

(4)محرك التغيتر 

رصد ومتابعة جميع السياسات واإلجراءات الموجهة 
لدعم اإلناث ودرجة االستفادة منها سواء قبل أو بعد 

ها عىل الفئات ، 19-نشوب أزمة كوفيد وقياس درجة تأثت 
.المختلفة من اإلناث

إجراء 
إصالحات 
ب هيكلية تص
ي صالح 

ز
ف

المرأة بشكل
مبارس  

ي كل وزارة" تكافؤ الفرص"تفعيل وحدات 
ز
ن ، عىل أن تكو ف

من مهامها التأكد من توافر الخدمات الداعمة لألرسة مثل 
دور الحضانة القريبة من العمل، وأماكن أنشطة لألطفال بعد 

ها .المدرسة وغت 

ز المرأة،  امج والمبادرات المقدمة حاليا لتمكير تقييم الت 
ها مثل برنامج تكافل وكرامة، لضمان أحقية المستفيدين من

ات وتقييم األثر عىل األرس المستفيدة والتعرف عىل الفئ
.المحرومة

من االستفادة القصوى للمؤسسات ذات الصلة بالمرأة 
ز المرأة   خدمة وتمكي 

ز
، 20الصالحيات المتاحة لها بالفعل ف
.21وخاصة المجلس القوم  للمرأة

19  
ز
  القليوبيةمحافظةقامت،"بيتكجنبوظيفتك"مبادرةظلف

ز
معالمحافظةمواطنو بها يعملمصنعا،13بإقامةالمبادرةمناألوىلالمرحلةف

  المصانع
.الجاهزةالمالبسمنمنتجاتها بتصدير تقومالتر

.2018ديسمت  9للمرأة،القوم  المجلسلعملالجديد القانونعىلنسويتعليق:صالحياتهتعديلبعد ماذا النسوية،للدراساتنظرة20
ومنها ،2018لسنة30رقمللمرأةالقوم  المجلستنظيمقانونبموجبللمرأةالقوم  للمجلسالصالحياتمنالعديد إتاحةتمالمثال،سبيلعىل21

  واإلحصاءاتالبياناتجمعصالحيةالمثالسبيلعىل
  الحكوميةالجهاتومطالبةدوره،أداءمنتمكنهالتر

  دورها أداءعنعستتقاأو توقفتالتر
ز
ف

امالتقارير ونشر وإعداد والمعلوماتالبياناتجمع ز هاالمحدثةالبياناتوإصدار بمسؤولياتها بااللتر .ونشر
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  للمرأةاتصالنقاطإنشاء
ز
األعمالرجالجمعياتف

نظماتلممفتوحةمنصةتطوير بهدفالمماثلةوالمنظمات
جانبإىلالماىل  اإلدماجلتعزيز األصغر التمويلأعمال

وعاتصاحباتلإلناثاألعمالتطوير خدمات .المشر
ز تعديلأو تفعيل الصلةذاتقرارات/تنفيذيةلوائح/قوانير

أو كعاملةالمرأةمعوالتعاملالنوعيةالرؤيةلتتضمن
ي دورها منظور منوليسعملصاحبة فقط،اإلنجاب 
:(2017القمصانأبو )التاليةاألهدافتحقيقبهدف

  القانونيةوالمواد الدستور مواد تفعيل-
عىلتنصالتر

ز المساواة   وتساويواإلناثالذكور بي 
ز
.نهمبيالحقوقف

ماأل وليسواألباألممنلكلاألرسيةبالرعايةالسماح-
.فقط

ز با خطالتشملبالعملالمتعلقةالتعريفاتتعديل- للجنسي 
  وذلك“..األعمالوصاحباتأصحاب–والعاملةالعامل"

ز
ف

ز  .العمللسوقالمنظمةالقواني 
ز احتواءمنالتأكد - منعلالكافيةالضماناتعىلالقواني 

ز  .العاملةالمرأةضد التميت 
ز إشارةضمان- البنيةأو االجتماعيةللخدماتالقواني 

  للمرأةالمساعدةالتحتية
ز
ز التوفيقف أدوارها و عملها بي 

أحد كأرسيةرعايةأو حضانةدور توفت  )األخرىاالجتماعية
  ذلكيتمأنعىلترخيص،عىلالحصولمتطلبات

ز
صورةف

ضعائقوليسالخاصللقطاعحافز  .(العملست  يعتر
الجودةشهاداتعىلالحصولمتطلباتأحد يكونأن-

  النوع  التنوعدرجة
ز
ز وعدد اإلدارةمجلسف العاملي 

.والعامالت
  النظر إعادة-

ز
  العملمجاالت ف

حرمقد التر
ُ
مناإلناثت

.دخولها
ك فيها المجتمع بأكمله لتصنش  حمالت للتوعية  حيح يشتر

ر الموروثات الثقافية والعادات القديمة والتوعية بأهمية دو 
المرأة إلبراز أهمية تعليم اإلناث وحسن االستفادة من 

  سوق العمل، عىل أن تستهدف باألخص المناط
ز
ق قدراتهن ف

(.2009عبد الموىل )الريفية والحدودية 

العمل عىل 
انفتاح اإلناث 
عىل التجارب 
والثقافات 
المختلفة 

والقدرة عىل 
التكيف مع ما 
تشهده من 

ات تغتر

ي مجال 
ز
الدراسة الجيدة للممارسات الدولية الناجحة ف

ز المرأة  .حليةواالستعانة بآلياتها المناسبة للظروف المتمكير

  تقيد إمكاناتمعالجة الحواجز االجتماعية والثقافية 
التر

  تحتاج إىل معالجة الصور 
  ريادة األعمال، والتر

ز
المرأة ف

داخل العائالت : النمطية عىل العديد من المستويات
.والمجتمعات المحلية ونظام التعليم وبيئة األعمال

ي تمنح الذكور السيطرة 
القضاء عىل العادات القديمة النر

عىل الموارد المالية واألصول الخاصة باإلناث من 
.عائالتهم

  العمل الحر واالهتمام بأوائلاالحتفاء بالنماذج الناجحة 
ز
ف

ز من السيدات ألي من برامج التمويل أو التدريب، المتقدمي 
  المجتمعات الريفية والقبلية، لما له من قدرة عىل

ز
خاصة ف

.نشر المعرفة وتشجيع األخريات عىل االنضمام

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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1الملحق 

ةدراساالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز أعد•
لنوعلمستجيبةاقتصاديةسياسةنحو "بعنوان

  االجتماع  
ز
  2016عام"مرصف

ز
بروتكولإطار ف

كالتعاون ز المشتر والمركز ةللمرأالقوم  المجلسبي 
.االقتصاديةللدراساتالمرصي

•  
ز
ةأربــعبعقد المركز قاماإلطار،هذا ف سةجلعشر

عشر ثالثةمنسيدة164عددمعمتعمقةنقاش
ةخاللمحافظة .2016ديسمت  –أكتوبرالفتر

معوقاتعىلالتعرفالجلساتواستهدفت
ز  لعواملاوأبرز المرصية،للمرأةاالقتصاديالتمكي 
  المتسببة

ز
،إعاقةف ز مدىعىلوالتعرفالتمكي 

منالمختلفةللفئاتالمعوقاتهذهاختالف
والعمر اإلقامةبمحلارتباطها ومدىالنساء

،والمستوى حركاتمتحديد إىلباإلضافةاالجتماع 
  التغيت  

حدثأنيمكنالتر
ُ
ا ت   ا جذريتأثت 

ز
واقعف

.النساء

الداعمةالعواملمنعدد إىلالدراسةخلصت•
ز    (التغيت  محركات)االقتصاديللتمكي 

ترىالتر
ورةالدراسة ز إلحداثعليها االعتماد ضز التمكي 
ت  التغيمحركاتوتمثلت.القادمةالمرحلةخالل
  
  الدراسةلها خلصتالتر

ز
:ف

والثقافاتالتجاربعىلاالنفتاح1.

هامعالتعاملعىلوالقدرةالمعلوماتتوافر2.

التكنولوجياإتاحة3.

  المتمثلةالداعمةالمحيطةالبيئة4.
ز
عليمالتف

كيبةالتحتيةوالبنية .للمحافظةةاالقتصاديوالتر

لتوضيحمحاولةالتاىل  1-1مالشكليقدم•
لتغيت  امحركات/عواملمنلكلالبينيةاالختالفات

،الموقعحسب  
ز
يحةوالشر العمرية،والفئةالجغراف

.االجتماعية

االختالفات البينية لمحركات التغيتر : 1-1الشكل م

البيئة المحيطة 

الداعمة

مدى إتاحة 

لتكنولوجيا التواص

مدى توافر 

المعلومات

االنفتاح عىل التجارب 

والثقافات األخرى

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ي 
ز
البعد الجغراف

iv iii ii i iv iii ii i iv iii ii i iv iii ii i الفئة العمرية

ج ب أ ج ب أ ج ب أ ج ب أ يحة االجتماعية الش 

المحافظات 

الحدودية
(4)

محافظات وجه 

قبىلي 
(3) محافظات وجه بحري  (2) ية  محافظات حرصز (1)

البعد 

ي 
ز
:الجغراف

60+ (iv) عاما 46-60 (iii) عاما     30-45 (ii) عاما    18-29 (i) :الفئة العمرية

يحة متواضعة ة-رس  فقتر (ج) يحة متوسطة متواضعة  -رس  (ب) يحة متوسطة  عليا -رس  (أ)
يحة  الش 

:االجتماعية

ظهور ضعيف ظهور متوسط ظهور قوي :تعريف األلوان

الجغرافيةاالختالفات

يةالمحافظاتتعتت  عامة،بصفة حظا ر األوفالحرصز
  
ز
جهالو محافظاتتليها األربعة،العواملتوفر ف

  .البحري
والمحافظاتالصعيد محافظاتوتأنر

:التاىل  النحو عىلوذلكحظا،كاألقلالحدودية

يةالمحافظاتمنالمشاركاتتمتعت•   الحرصز
ز
ف

دةجيوإتاحةجيدةتعرضمجاالت بوجود معظمها 
والبنيةالمحافظاتتطور بحكمللمعلومات
ةمجاالت وتعدد المتنوعةاالقتصادية .الخت 

تحتيةةببنيإجماال البحريالوجهمحافظاتتتمتع•
نيمكال ولكن.للتكنولوجياجيدةوإتاحةجيدة
يخصفيما جميعها بحريوجهمحافظاتإجمال
.المعلوماتوإتاحةالتجاربعىلاالنفتاح

•  
  الحدوديةالمحافظاتتعانز

ز
منىل  القبالوجهوف

ز داخليا التنقلوصعوبةالمسافاتبعد  وبي 
لدىالتعرضمجاالت عىليؤثر مما المحافظات

.النساء
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العمريةاالختالفات

ز االختالفاتتظهر  إما اركاتللمشالعمريةالفئاتبي 
رية،العمالمراحلخاللالمسئولياتاختالفبسبب

سنا ر األصغللمشاركاتجديدةفرصتوفر بسببأو 
غرافيةالجاالختالفاتكذلكقبل،منمتوفرةتكنلم

  الثقافةواختالف
سنا ألكت  االعمريةالفئاتكانتالتر

:يىل  كما وذلكبها،تأثرا األكتر ه  

.عرضالتزيادةعليهما لوحظعمريتانفئتانهناك•
منه  والثانيةعاما 45-30الفئةه  األوىلالفئة

ز  ز تخطي  ير ويمكن.الستي  األوىلةالفئبأنالتت 
  ساعدها 
ز
يفتخفمعالعملسوقدينامياتذلكف

عد باألبناءرعايةحيثمننسبيا األرسيالعبء
عىلاالعتماد فيها يستطعنألعمار وصولهن
ةالفئةأما .أنفسهن ةعىلاعتمدتفقد األخت  الخت 
اكمةالحياتية .المتر

ز أما• أوال،:مافهالتجاربعىلانفتاحا األقلالفئتي 
  سنة29-18العمريةالفئة

و ألطالباتكانتوالتر
  نساء
ز
  نائهنأبيزالال أو العمليةحياتهنبدايةف

ز
ف

  األوىلالسنوات
وبالتاىل  .مكثفةلرعايةتحتاجالتر

عىلالفئةهذهخاللانفتاحا األكتر النماذججاءت
  ا التكنولوجيساهمتوقد .االستثناءسبيل

ز
زيادةف

رحلةالمبهذهبالمقارنةالعمريةالفئةهذهإدراك
منالعديد إلغفالونظرا .السابقةاألجياللدى

لعمريةاالفئةهذهأتتالتكنولوج   للجانبالمبادرات

-46العمريةالفئةأما .المبادراتلهذهمتابعةغت  
ةمساوالعدماألساس  السببفتمثلسنة60

  االنفتاح
ز
  الجغرافيةاالختالفاتف

منها انتعالتر
  الفئةهذه

ز
مصدر وجود وعدمأعمارهنبدايةف

.النقصهذا عىلللتغلبآخر 

االجتماعيةاالختالفات

ائحتقسيمجاء ظةمالحعىلقائما االجتماعيةالشر
وجود لعدمنظرا-المقابالتأثناءالبحثفريق
ةواقعيمنالتأكد مع-المشاركاتدخلعنبيانات
سكنومحلعملطبيعةخاللمنالتقسيم
تارتفعكلما بأنهالقوليمكنوإجماال .المشاركة
يحة العواملتوفر ظهر كلما للمشاركةاالجتماعيةالشر
مبارسر تأثت  لهالدخلفمستوىأعىل؛بدرجةاألربعة
الرغموعىل.التغيت  محركاتمنكلعىلمبارسر وغت  
منلكلتحديهو الدخلمحدوديةتحديكونمن

لسلت   اللتأثر عرضةاألكتر المرأةأنإال والرجل،المرأة
  
ز
رغما أو (اإليثار)باختيارهاإما الموارد عىلالحصولف

ز )عنها توىالمستأثت  بدايةرصد ويمكن.(التميت 
  التغيت  محركاتعىلاالجتماع  

ز
ز ف مننساءالتمكي 

خدماتمنالداعمةالمحيطةالبيئةعاملخالل
عىلذلكد بعيؤثر مما التحتية،البنيةوحتر التعليم
إتاحةتعتمد وكذلك.والتعرضالمعرفةمجاالت 

اءعىلالقدرةعىلالتكنولوجيا  ونأجهزةرسر حديثةيةالكتر
  يكونال قد الذياألمر 

ز
.ضةالمنخفالدخولذويمقدرةف
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أعراض 
المشكلة

ي السبب الظاهري
السبب الحقيقر

اإلجراء الحالي غتر 

ي لحل المش
ز
كلةالكاف

اإلجراء الالزم

تفضيل 

اإلناث 

للعمل 

ي 
ز
الحكومي ف

مقابل 

القطاع 

الخاص

أو اإلناثرغبةعدم

ةبالدرجكفاءتهنعدم

  للعملالكافية
ز
قطاعالف

الخاص

  العملظروفمرونة•
ز
القطاعف

ز قالتوفييستطعنحيثالعام بي 

.األرسةورعايةالعمل

لإلناثاألجور متوسطانخفاض•

  للذكور مثيلهعن
ز
مند العديف

.الخاصالقطاعوظائف

الخاصالقطاعتفضيلعدم•

نها مأسبابلعدةاإلناثلتشغيل

الذيالعملصاحبعىلأنه

  فأكتر عاملةمائةيستخدم
ز
ف

انةللحضدارا ينسر  أنواحد مكان

ايةبرعللحضانةدار إىليعهد أو 

.العامالتأطفال

بالنسبةالعملظروفتراجع•

  باألخصللمرأة
ز
اصالخالقطاعف

فيهتحرموالذيالرسم  غت  

التعاقديةالحمايةمنالمرأة

.الخاصةوالمزايا العملوحقوق

ياإلطار نص ىع  التشر

األمومةإجازاتعىل

الطفلورعاية

حضاناتووجود 

  لألطفال
ز
اعالقطف

.الخاص

بةالمناسالحوافز الدولةتقديم•

عىللتشجيعهالخاصللقطاع

اإلناثتوظيفمنالمزيد 

رأةالميرىحتر الئقةوبظروف

سبيلعىل)لنشاطهكمورد 

يبيةمزايا المثال، .(ضز

  للعملمرنةظروفتوفت  •
ز
ف

  تأخذ الخاصالقطاع
ز
بار االعتف

العمل)األرسيةالمسؤوليات

،  
منبعد عنالعملالجزن 

ل ز .(مرنةوبساعاتالمتز

ضعف 

المشاركة 

السياسية 

ي 
ز
للمرأة ف

م مرص بالرغ

ة  من كت 

التعيينات

أعداد انخفاض•

الراغباتاإلناث

توىل  عىلوالقادرات

.ةالسياسيالمناصب

عناإلناثعزوف•

شح   التر
ز
مجلس  ف

واالكتفاءالنواب،

خاللمنبالتواجد 

(الكوتة)الحصة

.للمرأةالمقررة

  التأهيلنقص•
ز
لتقومللمرأةالكاف

دىمعىلسياسيا الالئقبدورها 

ها أفقدمما المتعاقبة،السنوات

  الثقة
ز
هذا بللقيامكفاءتها ف

.الدور

حصةتخصيص

بةبنسللمرأة(كوتة)

%10وللنواب25%

.للشيوخ

العملعىلالمرأةتدريب•

خاللمنالصحيحالسياس  

.للمحلياتفعالدور إيجاد 

إلدارةاقانونتفعيلذلكيتطلب

وريةالدستوالمتطلباتالمحلية

.بذلكالمرتبطة

عىلالمرأةستحصلبالتاىل  •

  التأهيل
ز
اباتانتخلخوضالكاف

ا وفقوالشيوخالنوابمجلس  

صللحصفقطوليسلجدارتها 

يعيا،المقررة دورها بوالقيامتشر

.المرجوالسياس  

2الملحق 
ي الصحيحةاإلجراءات:1-2مالجدول

منمثلةأ-وسياسيااقتصاديا اإلناثلمشكالتالحقيقيةاألسبابتستهدفالنر
الواقع

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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مقدمة:أوال

ي الضعفمصادر1-1
ز

ي الوضعف اد لالقتصالخارج 
األزمةقبلالمرصي

قتصاد لالالخارج   الوضععىلاألزمةأثر تقييمقبل
  التطوراتتحليلبنا يجدر المرصي،

دها شهالتر
ةاآلونةخاللالخارج   القطاع موقفبوعالقتها األخت 

.الكليةاالقتصاديةالسياسات

  
  عجز منمرص تعانز

ز
current)الجاريالحسابف

account)4بلغ%  
ز
المحىل  الناتجمنالمتوسطف

ةخاللاإلجماىل   ،2020مارس-2014يوليوالفتر
  %0.1قدرهبفائضمقارنة

ز
  المتوسطف

ز
ف

ذاتخاللاألخرىوالناميةالصاعدةاالقتصادات
ة   .الفتر

ز
الحسابعجز بلغ2015/2016عاموف

المحىل  الناتجمن%6)مقلقمستوىالجاري
امن(اإلجماىل   ز ف؛الرص سعر استقرار عدمأزمةمعبالتر

ةبصورةالرصفسعر تخفيضأنإال    كبت 
ز
نوفمت  ف

ظلولكنالعجز،هذا تراجععىلساعد قد 2016
.وهكما الجاريالحسابالختاللاألساس  السبب

  العجز لفهمطريقةوأفضل
ز
مرصيالالجاريالحسابف

يةاألساسالكىل  االقتصاد معادالت إلحدىوفقا تكون
(macroeconomic identity)  

أنإىلتشت  والتر
ز الفجوة د رصيتساويوالمدخراتاالستثماراتبي 
خمالضالعجزهذا استمرار فإنثمومنالجاري؛الحساب

  
ز
ةالسنواتخاللالجاريالحسابف يعكساألخت 

  االستثمار معدلأنحقيقة
ز
تمويلهيمكنما يفوقمرص ف

جز العتكوينعنهنتجما الوطنية؛المدخراتخاللمن
مويلالتهذا مصادر وأحد تمويل،إىلبدورهيحتاجوالذي
ألجنت   ااالستثمار خاللمناألجنت   بالنقد المدخراتهو 

اضأو الوافدةالحافظةوتدفقاتالمبارسر  ،الاالقتر خارج  
تالمدخرااستخدامهو للتمويلاآلخر المصدر بينما 

اكمة افإىليؤديمما األجنت   النقد منالمتر ز   استتز
ز
صاف

  أو المركزيالبنكلدىالدوليةاالحتياطيات
ز
األصولصاف

فجوةنألونظرا .كالهماأو التجاريةالبنوكلدىاألجنبية
عامةىلإتقسيمها يمكنالمرصيةالمدخرات-االستثمارات

  األخذ ومعخاصة،وأخرى
ز
ه  الدينخدمةأناالعتبار ف

ام ز   همبينالعالقاتنلخصأيضا،التمويلواجبالتر
ز
ف

:التاىل  1-7الشكل

ي الموقف.7 المرصيلالقتصاد الخارج 

المركزاقتصاديو 

الخارجيةالتمويليةالفجوةتمويلمصادر :1-7الشكل

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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ماىل  بإجالممدد الدوىل  النقد صندوقتسهيلاتفاق
  دوالر مليار 12

ز
تضمنحيث؛2016نوفمت  ف

  أوىل  فائضتحقيقاستهدافاالتفاق
ز
وازنةالمف

  تحققالذياألمر العامة،
ز
وهو ،2017/2018عامف

.2006/2007عاممنذ مرةألوليتحققكبت  إنجاز 
  الكىل  العجز أنإال 

ز
قارنةممرتفعا يزالال الموازنةف

.األخرىالصاعدةباألسواق

  البدءورغم
ز
عاممنذ العامةالماليةأوضاعضبطف

  الكىل  العجز أنإال ،2017/2018
ز
لسجالموازنةف

9.1%  
ز
خاللاإلجماىل  المحىل  الناتجمنالمتوسطف
  %3.2مقابل2019-2017الماليةالسنوات

ز
ف

  اإلجماىل  المحىل  الناتجمنالمتوسط
ز
صاداتاالقتف

ة العجز إىلوباإلضافة.(3-7الشكل)المختارةالنظت 
  الكبت  

ز
  الموازنة،ف

فاعارتمنأيضا مرص تعانز
،العامالدينمستوى %71.9سجلوالذيالمحىل 

  اإلجماىل  المحىل  الناتجمن
ز
،2018/2019عامف

الناتجمن%41.1إىلالخارج   الدينارتفعكما 
  اإلجماىل  المحىل  

ز
قد كانوإن،2016/2017العامف

  %34إىلبعد فيما تراجع
ز
/2018الماىل  العامف

.(4-7الشكل)2019

  وننتقل
ز
التطوراتيلتحلإىلالتقرير منالتاىل  الجزءف

  
امةالعالمدخرات-االستثماراتفجوةشهدتها التر

ز حيث.الوقتمعوالخاصة أن2-7رقمالشكليبي 
  السبب

ز
-اتلالستثمار الكليةالفجوةتراجعف
  المدخرات
ز
  العجز اتساعإىليرجعمرص ف

ز
موازنةالف

من%7منمتصاعدةبصورةارتفعوالذيالحكومية
  اإلجماىل  المحىل  الناتج

ز
إىل2004/2005عامف

12.9%  
ز
  االتجاهاتوتشت  ،2018/2019عامف

ز
ف

  مزدوجا عجزا حاليا تواجهمرص أنإىلالشكل
ز
كلف

  الجاري،والحسابالعامةالموازنةمن
ظلففز

ايد التوسع ز   المتر
ز
األعواملخالالعامةالماليةسياسةف

ة، مر مستعجز إىلالجاريالحسابعجز تحولاألخت 
يادةز كلأنإىلهنا اإلشارةوتجدر .ضخماحجما وبلغ
  %1بنسبة

ز
مويال تتتطلبالحكوميةالموازنةعجز ف

احتياجاتعنهينتجماوهودوالر مليار 3بنحو
  نفاد لتجنبضخمةخارج   تمويل

ز
ياطياتاالحتصاف

  الدولية
ز
.لتجاريةاالبنوكلدىاألجنبيةاألصولوصاف

  التحسنويرجع
ز
/2016عاممنذ الموازنةعجز ف

العامةالماليةأوضاعضبطإجراءاتإىل2017
(fiscal consolidation)  

  اتخاذها تمالتر
ز
رإطاف

(كنسبة من الناتج المحىلي اإلجمالي )العامة والخاصة والحساب الجاري المدخرات -االستثمارات رصيد : 2-7الشكل 

،النقد صندوق:المصدر طريةالتقارير سلسلةالدوىل 
ُ
اءالق ،النقد صندوقلخت  ,09/25,10/94,15/33,18/14,19/311)مرصالدوىل 

20/271).
اتجميع:مالحظة .اإلجماىل  المحىل  الناتجمنكنسبةعنها ُمعت  المتغت 

المدخرات العامة–رصيد االستثمارات  المدخرات الخاصة–رصيد االستثمارات رصيد الحساب الجاري
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ي الموازنة : 3-7الشكل 
ز
ز الدول-العجز الكىلي ف مقارنة بير

IMF:المصدر Fiscal Monitor database.
ز الفرقبأنهالعامةللموازنةالكىل  الرصيد ُيعرف:مالحظة الصادر الحكومةيةمالإحصاءاتلدليلوفقااإلنفاق،وإجماىل  اإليراد إجماىل  بي 

GFSM)الدوىل  النقدصندوقعن 2014).
اتجميع* .اإلجماىل  المحىل  الناتجمنكنسبةعنها ُمعت  المتغت 

ي : 4-7الشكل  (كنسبة من الناتج المحىلي اإلجمالي )الدين المحىلي والخارج 

اتالمالية،وزارة:المصدر vol.15)النشر no.10, vol.15 no.2, vol.14 no.3, vol.12 no.2, vol.11 no.3, vol.10 no.2, Sep)
.2013و،2012و،2011و،2010لألعوام
  السنويةالبياناتحسابتم:مالحظة

ز
عرفيونيو،شهر نهايةف

ُ
consolidated)الموحدالمحىل  الدينبأنها وت domestic debt)

(NIB)الوطنيةماريةاالستثللبنوكاالقتصاديةالهيئاتعىلالقائمةالديونعدا فيما االقتصادية،والهيئاتعامةالحكومةعىلالمستحق
ضالموازنةوقطاع   الرصفسعر باستخدامالخارج   الدينإجماىل  حسابوتماالقتصادية،الهيئاتمنالمقتر

ز
ةالنهايةف .فتر

أصبحتالديونعجز دوامةأنإىلاإلشارةوتجدر 
ز كما تحديا تشكل ارتفعتحيث؛5الشكلمنيتبي 

اماألعو خاللالمحىل  الدينعىلالفائدةمرصوفات
ة المرصوفاتإجماىل  من%40نحوإىللتصلاألخت 

كولومبيامرصاندونيسياالمغرباجنوب إفريقيفيتنام

  الحكومية
ز
  2019/2020لعامالعامةالموازنةف

وافقالتر
الخارج   الدينخدمةارتفعتكما .النوابمجلسعليها
غت  المرصيةالصادراتمن%101نحولتسجلبحدة

ةخاللالنفطية .2020مارسإىل2019يوليومنالفتر

(ماىل  من الناتج المحىل  اإلج)% إجماىل  الدين العام المحىل  الموحد (من الناتج المحىل  اإلجماىل  )% إجماىل  الدين الخارج   
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ي : 5-7الشكل  مدفوعات الفائدة عىل الدين المحىلي وخدمة الدين الخارج 

اتالمالية،وزارة:المصادر .vol)الشهريةالماليةالنشر 15 no.10, vol.14 no.3, vol.12 no. 2, vol.10 no. 2, Sep)2012لألعوام،
اتالمرصي،المركزيوالبنك؛2013و ،2018/2019لعام  األوليةالنتائج،(165,174,190,225,250,282)الشهريةالنشر
.(مارس-يوليو)2019/2020و

  السنويةالبياناتحسابتم:مالحظة
ز
.يونيوشهر نهايةف

  يالجاري،الحسابعجز تمويلإىلنعود أنوقبل
نبىعز

ةاالتجاهاتتحليل   األخت 
ز
انف ز المدفوعاتمت 

ز حيثالمرصي، تحسن،1-7الجدولمنيتبي 
ان ز   ا مدفوعالنفطية،غت  للسلعالتجاريالمت 

ز
ذلكف

اجع   بتر
ز
انتكولكنوالواردات؛الصادراتمنكلف

ة اجعوتت    التر
ز
  منها أرسعالوارداتف

ز
  .ادراتالصف

ز
وف

انتحسنالوقت،ذات ز يادةز نتيجةأيضا الخدماتمت 
  السياحةإيرادات

ز
  ظلف

ز
خالليا تدريجالقطاعتعاف

  السنوات
دعمتهكما .19كوفيدأزمةسبقتالتر
  الخاصةالتحويالت

منذ مرا مستارتفاعا تشهد والتر
.2016/2017عام

  منالخارجةالتدفقاتأنإال 
ز
األوىل  الدخلصاف

(primary net income outflows)– ومعظمها
ىلععملت–الخارج   الدينعىلالفائدةمدفوعات

مرص اعتماد تزايد ورغم.المكاسبهذهمنالحد 
ةاألعوامخالل السياحةإيراداتعىلاألخت 

إليراداتأساسيةكمصادر الخاصةوالتحويالت
ر التأثعنبمعزلليستأنها إال الجاري،الحساب

  بالصدمات
تزالوال استقرارها،عدمإىلتؤديوالتر

  النفطيةغت  الصادراتمساهمة
ز
سابالحإيراداتف

.ضعيفةالجاري

(مارس-يوليو)
ة)% مدفوعات الفائدة (من الصادرات غت  النفطية)% خدمة الدين الخارج    (من إجماىل  اإلنفاق خالل الفتر

ان المدفوعات: 1-7الجدول  ز ات المختارة لمتر بعض المؤرس 

2014  /

2015

2015  /

2016

2016  /

2017

2017  /

2018

2018  /

2019

2019  /

2020

-يوليو)

(مارس

2.7-3.6-2.4-5.6-6.0-3.7-الحساب الجاري

ان التجاري ز 10.2-12.6-14.9-14.5-11.6-11.8-المت 

0.3-1.50.0-2.2-1.1-1.0-النفط والغاز

9.9-12.6-13.4-12.3-10.5-10.7-صادرات أخرى

ان الخدمات ز 3.22.02.24.44.33.1مت 

6.64.86.08.68.16.7مقبوضات الخدمات

2.21.11.73.94.23.5مقبوضات السياحة: ومنها

ي )الدخل األولي 
ز
3.3-3.6-2.5-1.8-1.3-1.7-(الصاف

6.65.18.510.68.37.8(  transfer)المدفوعات التحويلية 

5.85.08.510.58.27.7التحويالت الخاصة: ومنها
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2014  /

2015

2015  /

2016

2016  /

2017

2017  /

2018

2018  /

2019

2019  /

2020

-يوليو)

(مارس

5.46.46.05.21.41.5الحساب الرأسمالي والمالي 

اض متوسط   )طويل األجل / االقتر
ز
0.10.41.10.40.40.5-(صاف

  )االستثمار األجنت   المبارسر 
ز
1.92.03.03.02.62.0(صاف

  )استثمارات الحافظة 
ز
2.9-0.36.34.81.4-0.2-(صاف

  األصول المالية لدى البنوك التجارية
ز
0.62.9-3.11.2-2.42.5صاف

  ذلك ودائع البنك المركز )بنود أخرى 
ز
1.0-2.4-4.0-1.1-1.41.8(يبما ف

1.9-2.3-0.81.6-0.8-1.8الرصيد الكىلي 

:Memorandum itemsبنود المذكرة 

2,4442,7093,4704,4375,3224,475(مليار جنيه)الناتج المحىلي اإلجمالي االسمي 

332332256250302275(مليار دوالر)الناتج المحىلي اإلجمالي االسمي 

7.48.114.717.717.616.1سعر الرصف

.الدوىل  النقد وصندوقالمرصي؛المركزيالبنك:المصادر

  المزمنالعجز ونتيجة
ز
تزايد الجاريالحسابف

قاتتدف:للتمويلمصدرينعىلاالقتصاد اعتماد 
  الوافدة،الحافظة

ز
carry)الفائدةتجارة"صورةف

trade")  
ز
اضالمحلية؛السنداتسوقف واالقتر

ز وكما .الخارج      ارتفع،1-7الجدولمنيتبي 
ز
صاف

إىليةمعنو غت  ضعيفةقيممنالحافظةاستثمارات
المحىل  الناتجمن%4.8و(دوالرمليار 16.1)6.3%

  (دوالرمليار 12)اإلجماىل  
ز
،2016/2017عام  ف

أسعار ارتفاعجاءوبينما .التواىل  عىل2017/2018و
  االسميةالفائدة

ز
مالتضختأثت  الحتواء2017عامف

  الرصفسعر تخفيضعنالناجم
ز
،2016نوفمت  ف

  الفرقارتفاعاجتذب
ز
نيهالجعىلالفائدةسعر ف

  التدفقاتوظلت.ضخمةوافدةحافظةتدفقات
ز
ف

مليار 21.4عندوالسنداتالحكوميةالخزانةأذون
عامبنهايةدوالر مليار 37.1إىلارتفعتثمدوالر 

2019.1

دةالوافالحافظةتدفقاتعىلاالعتماد تزايد وجاء
،للتمويلكمصدر  عار أسبارتفاعمدفوعا الخارج  
  مسبوقغت  كتطور االسمية،الفائدة

ز
صاد االقتف

حتر لمرص الخارج   التمويلوضعأضعفالمرصي
  معضلةيشكلكما ،19كوفيدأزمةظهور قبل

ز
ار إطف

نإحيثلمرص؛الكليةاالقتصاديةالسياسةعمل
نميجعلالوافدةالحافظةتدفقاتعىلاالعتماد 
للبنكيةالنقدللسياسةالرئيسيةاألداةفصلالصعب

ان الخارج   لعام تقييم 1
ز (.67التقرير رقم )2020/ 2019سبتمت  / ، ويوليو(58التقرير رقم )2017/ 2016البنك المركزي المرصي للمت 

، مما يجعلها واحدة من أكتر المقاصد العالمية جذبا لتجارة الفائدة2 .تقدم مرص حاليا أعىل عائد اسم 

ةالفائدةسعر )المركزي جاتاحتياعن(األجلقصت 
البنكخفضورغم.الجاريالحسابعجز تمويل

  أساسنقطة300بـالفائدةألسعار المركزي
ز
مارسف

الفائدةأسعار أنإال ،19كوفيدأزمةلمواجهة2020
ويبدو .ةالنظت  بالدولمقارنةمرتفعةتزالال االسمية

ورةبصيرتبطاالسميةالفائدةأسعار مستوىأن
  باالستمرار معقدة

ز
  الفائدةتجارةجعلف

ز
رص مف

أسعار ارتفاعإىلإضافة2.األجانبللمستثمرينجاذبة
ور الشهمنذ التضخماعتدالمعالحقيقيةالفائدة
االستثماراتانخفاضإىلأدىمما ،2020لعاماألوىل

الديندينامياتاستدامةويــهدد المحليةالخاصة
.ضعيفاالنمو ظلإذا المرصي

ي الوضعاختبار -19كوفيدأزمة:ثانيا الخارج 
المرصيلالقتصاد 

  مرةألول
ز
ةالجائحأزمةتشكلالحديثالتاريــــخف

  شديدةصدمةالحالية
ز
  والطلبالعرضجانت   ف

ز
ف

differential)متباينوبتأثت  الوقتذات impact)
رتحيثاالقتصاد؛عىل ثيفةكالقطاعاتبشدةترصز

فواألنشطةوالمطاعمالفنادقمثلالعمالة يهيةالتر
هذا موضوعلطبيعةنظرا ولكن.الخصوصوجهعىل

  التدفقاتعىلالتقرير يركز التقرير،
ز
انمف ز ت 

  المرصيالمدفوعات
جراءةمبارسر بصورةتأثرتالتر

.األزمة
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النقد صندوقتوقعاتتغت  2-7الجدوليوضح
  المرصياالقتصاد حيالالدوىل  

عتها مراجتمتوالتر
ةخالل ز ما الفتر ،2020سبتمت  إىل2019أكتوبربي 
عامبوجهالمتوقعمنالجاري،الحسابجانبفعىل

  التجاريالعجز انخفاض
ز
نظرا يةالنفطغت  السلعف

اجعحجمألن   التر
ز
هيتجاوز الوارداتف   نظت 

ز
ف

انيحسنمما الصادرات ز مننولك.الكىل  التجاريالمت 

انتدهور الُمرجح ز   مدفوعا الخدماتتجارةمت 
ز
ذلكف

  جوبشكلالسياحة،إيراداتبانخفاضباألساس
زن 

اجع ز تحويالتبتر أسعار راجعتنتيجةبالخارجالعاملي 
ابالحسعجز تدهور المتوقعمنوبالتاىل  .النفط
الناتجمن%4.6و%4.3إىلأكت  بصورةالجاري
  اإلجماىل  المحىل  

ز
/2020و،2019/2020عام  ف

.التواىل  عىل2021

ان المدفوعات : 2-7الجدول  ز 19تغتر التوقعات بسبب كوفيد -متر

توقعات صندوق النقد الدولي الفعىلي 

2017  /

2018

2018  /

2019

2019  /

2020

2020  /

2021

2021  /

2022

2019  /

2020

2020  /

2021

2021  /

2022

(2020سبتمت  )(2019أكتوبر )

2.7-4.6-4.3-1.9-2.1-2.5-3.6-2.4-الحساب الجاري

ان التجاري ز 7.4-8.0-9.6-11.6-11.5-11.7-12.6-14.9-المت 

1.50.00.80.70.10.60.50.2-النفط والغاز

7.7-8.5-10.2-11.7-12.2-12.6-12.6-13.4-صادرات أخرى

ان الخدمات ز 4.44.35.15.35.53.01.22.6مت 

8.68.18.89.09.26.13.55.4مقبوضات الخدمات

3.94.24.74.95.02.90.92.4مقبوضات السياحة: ومنها

  )الدخل األوىل  
ز
4.0-4.0-4.1-2.7-2.9-3.0-3.6-2.5-(الصاف

10.68.37.16.96.96.46.26.1(  transfer)المدفوعات التحويلية 

10.58.27.06.86.86.36.16.0التحويالت الخاصة: ومنها

1.12.53.1-5.21.41.82.42.2الحساب الرأسمالي والمالي 

اض متوسط   )طويل األجل / االقتر
ز
0.40.40.20.10.10.30.20.2(صاف

  )االستثمار األجنت   المبارسر 
ز
3.02.62.32.52.82.22.02.3(صاف

  )استثمارات الحافظة 
ز
3.60.81.6-4.81.41.51.61.0(صاف

  األصول المالية لدى البنوك التج
ز
0.61.20.30.91.70.40.9-1.2اريةصاف

  ذلك ودائع البنك ال)بنود أخرى 
ز
1.9-0.9-1.8-2.5-2.1-3.3-2.4-4.0-(مركزيبما ف

2.10.4-5.4-0.60.30.3-2.3-1.6الرصيد الكىلي 

:Memorandum itemsبنود المذكرة 

------------4,4375,322(يهمليار جن)الناتج المحىلي اإلجمالي االسمي 

------------250302(الرمليار دو )الناتج المحىلي اإلجمالي االسمي 

------------17.717.6سعر الرصف

.الدوىل  النقد وصندوقالمرصي؛المركزيالبنك:المصادر
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ز
  ضخمعجز وجود ظلوف

ز
منالجاري،الحسابف

انيسجلأنالمتوقع ز قدرهعجزا المدفوعاتمت 
  اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%2.1و5.4%

ز
عام  ف

ثمالتواىل  عىل2020/2021و،2019/2020
اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%0.4قدرهفائضا يحقق

  
ز
ينقلبأنالمتوقعمنكما .2021/2022عامف

  الرأسماليةالتدفقاتوضع
ز
2019/2020ف

المحىل  الناتجمن%3.6قدرهاخارجةتدفقات)
/2020منبدايةالوافدةالتدفقاتتعود ثم(اإلجماىل  

لموافقةواضحةحاجةهناككانتلذا،.2021
لمواجهةالطارئالدعمعىلالدوىل  النقد صندوق
د االستعداواتفاقدوالر،مليار 2.8بقيمة19كوفيد
  
حدوثلتجنبدوالر مليار 5.2بقيمةاالئتمانز
  ضخمتدهور 

ز
  ف

ز
.الدوليةاالحتياطياتصاف

  التدهور وحجممدةويعتمد 
ز
ىلعالجاريالحسابف

ة   وتت 
ز
حيثة؛الجائحأزمةمنالعالم  االقتصاد تعاف

التوقفات-1:بعدينحولالتوقعاتمخاطر تدور 
  المفاج   االنقالبأو المفاجئة

ز
قاتالتدفاتجاهف

تكاليفزيادة-2والصاعدة؛األسواقإىلالرأسمالية
اض لديونالمخاطر عالوةارتفاعبسبباالقتر
ز يىل  فيما ونطرح.الصاعدةاألسواق سيناريوهي 

.المحتملةللمسارات

السيناريوهان2-1

اضاتنا تركز    افتر
ز
طوراتالتسيناريوهاتوضعف

ز عىلالعالميةاالقتصادية   أثت  تأكت  لهما عاملي 
ز
ف

ةحال:وهماالمرصي،االقتصاد عىلالحاىل  الوقت
  
ز
  التعاف

ز
،الطلبف   اتالتقلبومستوىالعالم 

التر
اعدة؛الصاألسواقإىلالرأسماليةالتدفقاتتشهدها 
درجةبالمرصياالقتصاد اندماجعدممنالرغمفعىل
ة   كبت 

ز
توىمسالنخفاضنظرا العالم  االقتصاد ف
يةاالقتصاداألوضاعأنإال به،التجارياالنفتاح
وترتبطالمرصياالقتصاد قطاعاتعىلتؤثر العالمية
ة قناةو السياحةإيراداتمثلالجاريبالحسابمبارسر

  يؤديأنالمرجحمنكما .السويس
ز
الطلبتعاف

تدفقعىليؤثر ما وهو النفطأسعار رفعإىلالعالم  

اضات السيناريوهات: 3-7الجدول  افتر

ي السيناريو األول
ز
السيناريو الثاب

  بطت   وممتدالعالمي الطلب
ز
  من عام تعاف

  رسيــــع بداية من النصف الثانز
ز
2021تعاف

ئة تقلب تدفقات الحافظة وتوقفات مفاجيةالدولالحافظةتدفقات
متكررة

استقرار تدفقات الحافظة الوافدة إىل األسواق 
الصاعدة

  بالنفطالغنيةاالقتصاداتمناألموال
ز
قالشر ف

  مرص إىلإفريقيا وشمالاألوسط
ز
يالتتحو صورةف

ز  .المبارسر األجنت   واالستثمار بالخارجالعاملي 

اضاتبحسب   االفتر
ز
و لسيناريايتوقع،3-7الجدولف

ممتدا و بطيئا تعافيا العالم  الطلبيشهد أناألول
  األجلطويلةاالقتصاديةاألثار بسبب

لفتها خالتر
ها الجائحةصدمة   العرضجانبعىلوتأثت 

ز
ف

إىلالوافدةالحافظةتدفقاتتشهد وأناالقتصاد،
كررةمتمفاجئةوتوقفاتتقلباتالصاعدةاألسواق

  الجائحةمنحادةثانيةموجةلظهور نظرا 
ز
با أورو ف

معدإىلباإلضافةاألمريكية،المتحدةوالواليات
.يكيةاألمر الرئاسيةاالنتخاباتصاحبالذيالتيقن
  السيناريو يتوقعبينما 

شاطالنيشهد أنالثانز
  مطردا تعافيا االقتصادي

ز
قدمةالمتاالقتصاداتف

ى   النصفمنبدايةالكت 
مع،2021عاممنالثانز

  نست   استقرار 
ز
األسواقإىلالرأسماليةالتدفقاتف

  انقالباتأو مفاجئةتوقفاتأيبدونالصاعدة
ز
ف

.االتجاهات

تلفةمخلسيناريوهاتوفقا المتوقعةالنتائج2-2
2020/2021المالي للعام

  عجز اليسجلأنالمتوقعمناألول،للسيناريو وفقا 
ز
ف

  اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%4.5الجاريالحساب
ز
ف

ماليةفجوةإىليشت  ما وهو 2020/2021عام
  .ضخمة

  مدفوعا العجز هذا ويأنر
ز
اجعبتر األساسف

ناةقإيراداتبهبوطأقلوبدرجةالسياحة،إيرادات
رجيةالخاالتمويليةالفجوةتمويلويتم.السويس
  الناتجة

ز
اضمنها جزءف ،باالقتر عىلوذلكالخارج  
اض العالميةيةالرأسمالالتدفقاتتقلباتاستمرار افتر
محتملةةمفاجئانقالبات/لتوقفاتوتعرضها الوافدة
يةالتمويلالفجوةلحجمونظرا .للسيناريووفقا 

انيشهد أنالمتوقعمنالخارجية، ز المدفوعاتمت 
ا عجزا  المحىل  الناتجمن%3.5بنحوُيقدر كبت 

،   تراجععنهسينتجمما اإلجماىل 
ز
  ف

ز
حتياطياتاال صاف

  وربما الدولية
ز
  ف

ز
بنوكاللدىالماليةاألصولصاف

.القدربنفسالتجارية

.إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية: المصدر
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2021/ 2020النتائج االقتصادية الكلية للعام المالي : 4-7الجدول 

ي السيناريو األول
ز
السيناريو الثاب

الحسابعجز عىلالضغطمنمزيد رصيد الحساب الجاري
المحىل  الناتجمن%4.5ليتجاوزالجاري،
؛ .خمةضخارجيةتمويليةوفجوةاإلجماىل 

رةبصو أقلمستوىعند الجاريالحسابعجز عىلاإلبقاء
ةالمستوياتمنطفيفة الناتجمن%3.5عندليستقر األخت 
،المحىل     مدفوعا اإلجماىل 

ز
قبوضاتمبارتفاعباألساسذلكف

.السياحة

ان ز   ضخمعجز المدفوعاتمتر
ز
انف ز نحو)المدفوعاتمت 

بببس(اإلجماىل  المحىل  الناتجمن3.5%
د سعىلالرأسماليةالتدفقاتقدرةعدم

عىلاد واالعتمالخارجية،التمويليةالفجوة
اض بببسأعىلبتكلفةالخارج   االقتر
.الصاعدةاألسواقديونمخاطر ارتفاع

انعجز  ز المحىل  الناتجمن%2إىل%1.5بنحوالمدفوعاتمت 
، أسعار ارتفاعبفعلالرأسماليةالتدفقاتوثباتاإلجماىل 
.جزئياالخارجيةالتمويليةالفجوةسد عىليعملمما الفائدة
انالطفيفالسلت   الوضعوتحسن ز   المدفوعاتلمت 

ز
ظلف

  عودة
ز
.العالم  التعاف

ي 
ز
االحتياطياتصاف

البنكلدىالدولية
ي وصاالمرصيالمركزي

ز
ف

يةاألجنبالماليةاألصول
ةالتجاريالبنوكلدى

  تراجع
ز
بعضو الدوليةاالحتياطياتصاف

  التقلبات
ز
  ف

ز
لدىةالمالياألصولصاف

  القطاع
ز
.المرصف

  استقرار 
ز
  طفيفوتراجعالدوليةاالحتياطياتصاف

ز
  ف

ز
صاف

(جماىل  اإل المحىل  الناتجمنكنسبة)األجنبيةالماليةاألصول
ز    بدءلحي 

ز
،التعاف   منكلواستقرار العالم 

ز
الحتياطياتاصاف

  الدولية
ز
لناتجامنكنسبة)األجنبيةالماليةاألصولوصاف

.ذلكبعد (اإلجماىل  المحىل  

ي الدين مرتفعالمستواهعنالخارج   الدينارتفاعالخارج 
صت  قالدينعىلاالعتماد وزيادةبالفعل
.األجل

حىل  المالناتجمنكنسبة)الخارج   الدينمستوىاستقرار 
  (اإلجماىل  

ز
افيةكالوافدةالرأسماليةالتدفقاتكانتحالف

ةزيادتهأو الفجوة،لسد  الديناماستخدتمإذا بطيئةبوتت 
  األجلقصت  

ز
.دةالوافالرأسماليةالتدفقاتنقصحالةف

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

  للسيناريو وفقا 
ا،(المتفائل)الثانز   ضبافتر

ز
تعاف

ةالعالم  الطلب اجعيأنالمتوقعمنأرسع،بوتت  تر
  العجز 

ز
من%3.5حولليدور الجاريالحسابف

رار استقويعملتقريبا،اإلجماىل  المحىل  الناتج
أسعار رقفارتفاعبفعلالوافدةالرأسماليةالتدفقات
زئيا،جالخارجيةالتمويليةالفجوةسد عىلالفائدة
  الناتجالعجز تمويلويتم

ز
انف ز نحو)المدفوعاتمت 

  (اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%2إىل1.5%
ز
اساألسف

  باستخدام
ز
لتجاريةاالبنوكلدىالماليةاألصولصاف

  يظلبينما 
ز
معا،ثابتالدوليةاالحتياطياتصاف

ال قليارتفاعهأو الخارج   الدينإجماىل  استقرار 
.الوافدةالرأسماليةالتدفقاتوضعبحسب

ز االختالفأوجهيىل  وفيما  ناريو السيتوقعاتبي 
:الدوىل  النقد لصندوقتوقعاتوآخر بنا الخاصة
العجز حيالللمركزاألساس  السيناريو توقعاتجاءت

  
ز
لنقد اصندوقلتوقعاتمشابهةالجاريالحسابف

،   المركز يتوقعولكنالدوىل 
ز
أنريو السينانفسف

انيشهد  ز الناتجمن%3.5)أكت  عجزا المدفوعاتمت 
صندوقيتوقعهالذيذلكمن(اإلجماىل  المحىل  
؛(اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%2.1)الدوىل  النقد

ضأننا إىلذلكويرجع   تالتقلبااستمرار نفتر
ز
ف

ليهعُيعتمد ال مصدرا يجعلها مما الرأسماليةالتدفقات
  للتمويل

ز
.عالم  الالتيقنعدمتزايد منمناخظلف

  المركز يتوقعأخرى،ناحيةومن
ز
لمتفائلاالسيناريو ف

انيشهد أن ز %1.5من)طفيفاعجزا المدفوعاتمت 
ب(اإلجماىل  المحىل  الناتجمن%2إىل هذهوتقتر

%2.1)الدوىل  النقد صندوقتوقعاتمنالتوقعات
عجزا كز المر يتوقعبينما ،(اإلجماىل  المحىل  الناتجمن
  أقل
ز
.الصندوقتوقعاتمنالجاريالحسابف

اإلصالحيةالسياساتتدابتر :ثالثا

  الضعفأوجهلخفض
ز
صاد لالقتالخارج   الوضعف

  يجبالمرصي
يقلتحقالجوانبمتعدد نهجتبتز

ز  ز هدفي  امني  ز
عىلالكىل  االعتماد خفض-1:متر
،التمويل الخارج   التمويلمصادر تغيت  -2والخارج  
.لنمواتعزيز عىلوتعملباالستقرار تتسمألخرى
  التوصياتبعض6-7الشكليوضحيىل  وفيما 

ز
ف

لزمنيةاللمدةوفقا تقسيمها تموقد السياسات؛مجال
سياساتللتفصيال أكتر وصفمعلتنفيذها،الالزمة
.والنتائج
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تسلسل توصيات السياسات: 6-7الشكل 

الطويلاألجل

الخاصةالمدخراتتعزيز 

الماىل  التعميق

الخاصلالستثمار تمكينية/مواتيةبيئةخلق

المتوسطاألجل

المحليةالفائدةأسعار خفض

يبيةاإليراداتزيادة الرصز

القصتر األجل

الحكوم  اإلنفاقترشيد 

الديونتسوية

الفائدةمرصوفاتخفض

همةمبدايةنقطةالعامةالماليةأوضاعضبطيشكل
  
ز
أوجهتفاقمدوامةمنللخروجالقصت  األجلف

  الضعف
ز
ومن.المرصيلالقتصاد الخارج   الوضعف

  الكىل  العجز تراجعشأن
ز
خفضالعامةالموازنةف

ىلعالواقعالضغطوتخفيفالجاريالحسابعجز 
ان ز األجلقصت  الفائدةسعر وتحرير المدفوعات،مت 
  ثلالمتمهدفها لتحقيقالنقديةللسياسةكأداة

ز
ف

  تبيجبكما .التضخممعدالت واستقرار خفض
تز

مند مزيلتحقيقالمحليةالمدخراتلزيادةتدابت  
  التحسن
ز
انف ز ا،.الجاريالحسابمت  لقخفإنوأخت 

األمور منهو الخاصللقطاعمواِت أعمالمناخ
واألجنبيةالمحليةاالستثماراتلجذبالمهمة
ة .المبارسر

ز االتساقتحقيقمنبد وال  ماىل  الالضبطمدىبي 
  الالزم
ز
سابالحإيراداتموارد ونقصالقصت  األجلف
  السياحة،إيراداتمثلاألساسيةالجاري

ز
حالوف

  الوافدةالرأسماليةالتدفقاتاتجاهشهد 
ز
جارةتف

  كما جزئيا،انقالباالفائدة
ز
،الثالسيناريو ف  

ستكونانز
ت  ونش.أكت  بدرجةالموازنةعجز لخفضحاجةهناك
  إجراءهو الماىل  الضبطأنإىلهنا 

عام،هبوجانكماسر
أثت  التمنالحد إىلتهدفالتاليةالتدابت  ولكن

  
.قدرأدنز إىللهاالنكماسر

ا مبتهديدا حاليا الفائدةأسعار ارتفاعويمثل ارسر
ثابتا م  الحكو الدينيظلفلك  العام،الدينالستدامة

اجعلك  أو  ،المحىل  الناتجمننسبتهتتر يجباإلجماىل 
منأقلالدينعىلالحقيقيةالفائدةسعر يكونأن

  النمو 
ز
  اإلجماىل  المحىل  الناتجف

.لهساويا مأو الحقيفر

  السببيرتبطوربما 
ز
االسميةدةالفائأسعار ارتفاعف

ةبدرجةالتضخماعتدالرغم الشهور خاللكبت 
ة carry)الفائدةتجارة"جاذبيةعىلباإلبقاءاألخت 
trade")تمويللالوافدةالرأسماليةالتدفقاتوثبات
.الجاريالحسابعجز 

وريومن اجتماع  تأثت  وجود عدمنضمنأنالرصز
ووضعالتأثت  هذا منالحد أو الماىل  للضبط

اتيجية   لالستدامةاستر
ز
ز ف .والطويلالمتوسطاألجلي 

  
ز
حذلكضوءوف   ت  التداببعضيىل  فيما نقتر

ليسالتر
وشبكاتوالصحةالتعليمعىلاإلنفاقعىلتأثت  لها 

،األمان   االجتماع 
اتمدخر تعزيز عىلتعملوالتر

:الهيكليةواإلصالحاتالخاصالقطاع

:(امةالعالماليةسياسة)الحكومي اإلنفاقترشيد •
سلبيةار أثدونترشيدهيمكنالذيالرئيس  المكون

ةواجتماعيةاقتصادية ماىل  الرأساإلنفاقهو كبت 
وعاتعىل ثحيالمختلفة؛االستثماريةالمشر
اكاتإحاللهيمكن ز فعالةبشر ز بي  العامالقطاعي 

.يىع  الطبدورهالخاصالقطاعفيها يلعبوالخاص
  األثر يكونأنالمتوقعمنثمومن

هذا لاالنكماسر
عىلاإلنفاقإجماىل  ألننظرا محدودا اإلجراء

وعات معنولكيستمر سوفالتحتيةالبنيةمشر
ةالخاصاالستثماراتإىلالتمويلمصدر تحول
.العامةاألموالعنعوضا 

Bulkالديونتسوية• debt settlement
الماىل  التعديللنجاح:(العامةالماليةسياسة)

  تراجعيقابلهأنيجب
ز
ياديةالسالمخاطر عالوةف

(sovereign premium)جم ارأسعانخفاضإىلُيتر

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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نحوحاليا الفائدةمدفوعاتتشكلحيث.الفائدة
،اإلنفاقإجماىل  من40% إىلذلكوُيعزىالحكوم 

إنفلذا،.الفائدةوأسعار الدينحجممنكلارتفاع
اتمدفوعخفضعىلتعملسوفالديونتسوية
ويمكن.الكىل  العجز خفضثمومنالفائدة

ياساتالستدابت  ضمناإلجراءهذا تنفيذ استهداف
ة   األجلقصت 

حقيقهتويمكنكبت  مردود لها والتر
ةأزمفتحتأوال،:مختلفةتدابت  عدةخاللمن

عفاءبإالدوليةالدعاويأمامالبابالحاليةالجائحة
وهو ا،هيكلتهوإعادةالديونمنالناميةاالقتصادات

ترتيبيمكنثانيا،مرص؛منهتستفيد أنيمكنما 
debt)الدينمبادلة/مقايضة swaps)وخاصة  

ز
ف

امجالديونمقايضةجاذبيةتزايد ضوء البيئيةبالت 
(debt-for-environment)،مالكيقومحيث

فوعاتمدتوجيهمقابلجزئيا المدينبإعفاءالدين
  الدين

وعاتإعفائها يتمالتر   للمشر
حققتالتر

ة؛بيئيةمنافع األصولبيعيعتت  وثالثا،كبت 
اراتاالختيأحد مستخدمةوالغت  للدولةالمملوكة
الكاملبالبيعحصيلةتوجيهيتمأنعىلالمجدية،
.الديونلتسوية

الماليةسياسة)الفائدةمرصوفاتخفض•
اتيجيةتمثل:(العامة   الدينإدارةاستر

تبناها تالتر
خفضتستهدفجيدةوسيلةحاليا الحكومة
نممجموعةخاللمنتدريجيا الفائدةمرصوفات
:حرصالال المثالسبيلعىلبينها،منالتدابت  
ز    والنظر الدين،استحقاقإدارةتحسي 

ز
ياراتاختف

اضبتكاليفالتمويلإعادة   أقلاقتر
ز
المناخءضو ف

  العالم  
ونشت  .ةمخفضفائدةوبأسعار حاليا الموانر

أيلهما ليسالديونتسويةمعاإلجراءهذا أنإىل
  تأثت  

الدينأ مبدبإدارةالرتباطهما نظرا انكماسر
.بهالخاصةالفائدةومرصوفات

  :(النقديةالسياسة)الفائدةأسعار خفض•
هذا يأنر

الجاريالحسابعجز تمويلنتيجةاإلجراء
انعىلالواقعةالضغوطوتخفيف ز عات،المدفو مت 

تحرير أوال،:المهمةاألهدافمنعددا يحققمما 
عها خضو منالنقديةللسياسةكأداةالفائدةسعر 

؛للضبط لحقيقيةاالفائدةسعر خفضوثانيا،الماىل 
وريأمر وهو  ثا،وثالالدين؛استدامةلتحقيقضز

اضتكلفةخفض ىل  الكالطلبيحفز مما االقتر
.ماىل  الالضبطعنتنتجانكماشيةأثار أيويوازن

هود جيكملسوفالفائدةأسعار خفضباختصار،
.الماىل  الضبط

يبيةاإليراداتزيادة• ي الرصز
ز
طالمتوساألجلف

نظاموجود منبد ال :(العامةالماليةسياسة)
ائب اإليراداتلزيادةبهالتنبؤ يمكنتصاعديةضز

يبية تأثبوقد .ومستدامةناجحةبصورةالرصز
يبيةالسياساتإصالح ز معالرصز ارةاإلدتحسي 

يبية مةالستدافعاليةالطرقأكتر أنهما الرصز
يبيةاإليرادات مناإلجراءاتهذهولتسهيل.الرصز
ائبقانونتبسيطالمهم قديمبتواالمتثالالرصز

يبية،اإلقرارات   خاصةالرصز
ز
غت  قطاعوجود ظلف

  ضخمرسم  
ز
ونقانتبسيطشأنفمنمرص؛ف

ائب   المعوقاتمنالحد الرصز
آتالمنشتواجهالتر

ة ،الرسم  للقطاعانضمامهادونوتحولالصغت 
يبيةسياساتإطار تقديمعنفضال  تقرةمسضز

  قةبثاالستثمار عىليشجعهمللمستثمرين
ز
ف

وعات لتمثكما .عشوائيةتكاليفبدونالمشر
  الحكومية،المعامالترقمنة

رةصداتحتلوالتر
  خطوةحاليا،الحكوميةاألولويات

ز
االتجاهف

وريومنالصحيح؛   النظر إعادةالرصز
ز
سةالسياف

يبية كللهيالحاجةإىلباإلضافةالحالية،الرصز
يت   

  تصاعديةأكتر ضز
ز
.المتوسطاألجلف

ي الخاصةالمدخراتتعزيز•
ز
الطويلاألجلف

مدخراتالبتعزيز يتعلقوفيما :(المالي التطوير )
  الخاصة

ز
ادياقتصمناختوفت  المهممنمرص،ف

  ستداموممرتفعنمو بتحقيقيسمحمستقر كىل  
ز
ف

عامةسياسةإطار يتطلبما وهو للفرد،الدخل
عىلالحفاظتمما فإذا عادل؛نمو تحقيقتدعم

وأصبحتالسيطرةتحتالتضخممعدالت 
طيطالتخيتحسنسوفثابتة،حيالهالتوقعات

كاتاألرس يمكنمما الماىل   دوىجتقييممنوالشر
.االستثماروأدواتالبديلةالمدخرات

financialالمالي التعميق• deepening(التطور
وريأمر هو :(المالي  لبويتط.المدخراتلزيادةضز

منفادةلالستالماىل  الشمولتعزيز الماىل  التعميق
خداملالستوتوجيهها الرسم  غت  القطاعمدخرات
اعالقطتطوير إىلبحاجةمرص أنكما .اإلنتاج   
شكلوتالبنوكعليهيسيطر الذيالحاىل  الماىل  
تطوير ويمثل.فيهالرئيسيةالمدخراتأداةالودائع
األمور أحد كذلكالمحليةالماليةاألسواق

ورية؛ ةجديدماليةأدواتاستحداثإنحيثالرصز
  
ز
بمؤرسر المرتبطةالسنداتمثلالمرصيةالسوقف

والصناديق(inflation-indexed)التضخم
exchange-traded)المتداولةاالستثمارية

funds)،والتوسع  
ز
أكتر ليصبحالسنداتسوقف

ير تطو نحو مهمةخطواتتشكلأمور كلها اندماجا 
.الخاصةالمدخراتيجذببما المالسوق

ي /مواتمناخ•
اسةسي)الخاصةلالستثماراتتمكينز

يةالمؤسساإلصالحاتمنمزيد إجراءيجب:(االستثمار
أسعارعوتطبيالعامةالماليةأوضاعضبطمعبالتوازي
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للقطاعمواتأعمالمناخلخلقوذلكالفائدة،
ة،األعوامفخاللالخاص، الحكومةقامتاألخت 

  ضخمةباستثمارات
ز
يؤثر ما و وهالتحتيةالبنيةف

  اإلنتاجيةنمو عىلإيجابيةبصورة
ز
.البعيداألجلف

اعالقطاضطلعإذا إال ذلكتحقيقيمكنال ولكن
.العملفرصوخلقللنمو كمحركبدورهالخاص
  اإلصالحاتتهدفأنيجبلذلك

ز
مناخف

  المعوقاتأنواعكافةإزالةإىلاالستثمار 
تواجهالتر

صالفر تكافؤ منمناخخلقوإىلالمستثمرين،
هناكنأكما .فيهيزدهر أنالخاصالقطاعيستطيع
ثمار االستلتعزيز التصميمجيدةلسياساتحاجة
  (واألجنت   المحىل  )الخصوصوجهعىلالخاص

ز
ف

  التحويليةالصناعات
.يريةتصدإمكاناتلها التر

الصادراتنمو إىلذلكيؤديسوفالوقتومع
  النفطيةغت  

محركةالالقوةتصبحأنيمكنوالتر
  مستقر فائضلتحقيق

ز
.الجاريالحسابف

ختاميةمالحظات:رابعا

  الضعفأوجهتحديد التقرير هذا استهدف
ز
لوضعاف

تكيفموضحا المرصي،لالقتصاد الخارج    هبأضز
يتعلقفيما وخاصة،19كوفيدأزمةظهور قبل

ةالوافدالحافظةتدفقاتعىلالشديد باالعتماد 
اض .الجاريالحسابعجز لتمويلالخارج   واالقتر
ز طرحخاللمن–التقريرويناقش تطور لسيناريوهي 
االتجاهات–19كوفيدأزمةوبعد أثناءالخارج   القطاع

انالجاريللحسابالمتوقعة ز أثت  وتالمدفوعات،ومت 
  عىلذلك

ز
  الدوليةاالحتياطياتصاف

ز
صولاأل وصاف

رحبطويختتم.الخارج   والدينالبنوكلدىالمالية
حات المخاطر لتخفيفالالزمةالسياساتلتدابت  مقتر

  
  الحالية؛الضعفأوجهفرضتها التر

  ز تركوالتر
ز
ف

وتعزيز العامةالماليةأوضاعضبطعىلاألساس
مناخوخلقالفائدةسعر وسياسةالخاصةالمدخرات

.واألجنت   المحىل  لالستثمار موات
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مقدمة:أوال

  للحكوماتاألساسيةاألهدافأحد إن
ز
مخططف

  االستمرار هو االقتصاد 
ز
رتفعمنمو معدلتحقيقف

رصفبالمستدامة،التنميةأهدافيحققالذيبالقدر 
  االقتصادية؛الضغوطعنالنظر 

ز
فايةكعدمحالةوف

يطةرسر الستكماله،االستدانةتتملذلك،النمو معدل
ةبالصور وخدمتها بكفاءةالديونهذهاستغالل
قلتحقيالالزمةاإليراداتتوليد أجلمنالمالئمة
  االستمرار ال التنمية

ز
عَرفيُ فالدينالديون؛دورةف

ال ية،والتنمالنمو هدفتحقيقتدعمماليةأداةبأنه
.ونالديمنمزيد لتمويلالديونباستخدامإعاقته
  وهنا 

بصورةالدينإلدارةخطةوجود أهميةتأنر
اءسو الخارجيةالمخاطر تقليلعىلتعملرشيدة
.لرصفابسعر أو بالفائدةتتعلقالمخاطر هذهكانت

تلبيةهو الديونإدارةمنالهدففإنوبالتاىل  
فةتكلخفضضمانمعوالنمو،التنميةاحتياجات
  حد ألدنز خدمتها 

ز
عند يتحققما وهو الوقت،ذاتف

ز مستوى   .المخاطرةمنمعي 
ز
  اإلطار،هذا وف

يأنر
  الرئيسيةالجوانبكأحد الديونتحليل

ز
اجعةمر ف

قرار االستتعزيز عىلفقطيعملال ألنهالموازنة؛
،االقتصادي الموارد تحريكأيضا يتيحولكنهالكىل 

تعزيزعنفضال األجل،طويلةتنميةلتحقيقالالزمة
ديوناليصاحبوقد.المحليةالماليةاألسواقتعميق
الديونلفةبتكترتبطمخاطر فهناكالصعوبات؛بعض

  معها،والتعامل
  رةالسيطتحتتبدو ربما والتر

ز
ف

،الوقت ا خطرا تحملولكنها الحاىل  ثروةعىليؤثر كبت 
المخاطرهذهدراسةفإنلذلك.القادمةاألجيال
يساعد ضدها،الحكومةجانبمنوالتحوطبحذر،
منواألهماالستدامة،مسار عىلالدينوضععىل
  الحقيقيةالتغيت  محركاتأحد يصبحذلك،

ز
ف

.االقتصاد

ىلعمعتادةالنامية،االقتصاداتمعظممثلمرص،إن
  ولكنالديون،ديناميكيات

ز
الميةالعاألزمةظلف

ة الديونتراكملزيادةالمحتملةوالمخاطر األخت 
اتوخدمتها  اليةالحالعامةالموازنةعىلذلكوتأثت 

  
ز
  المستقبلوف

ملةالمحتالمخاطر تحديد ينبىعز
هذهوأخذ جيدا،الخارجيةالديونحساباتودراسة
  المخاطر 

ز
  .االعتبارف

ز
هذا يستعرضاإلطار،هذا ف

استخدامبلمرص الخارج   الدينلوضعتقييما التقرير 
؛2019/2020عامعنإصدارها تمبياناتأحدث
معلمرص الخارج   الدينحساببمقارنةيقومحيث
ة،االقتصاداتبعض بعضلتحديد ينتقلثمالنظت 

  الصعوبات
.ونالديمسار انحرافإىلتؤديقد التر

ثهاوبحلمرص الخارجيةالحساباتلدراسةلما وذلك
  األخذ معجيدا،

ز
ةاألخت  األزمةتأثت  االعتبار ف

رالمخاطهذهعىلالضوءوإلقاءالديون،وتوقعات
ا،لذ.الديونإدارةعىلإيجان   تأثت  منوإدارتها،
  للمواضعشاملةرؤيةيىل  فيما نستعرض

تظهر قد التر
  الرسائلوأهمالمخاطر فيها 

صها استخال يمكنالتر
.لهةالمصاحبوالمخاطر الديونلتطور فهمنا لمراجعة

نالديو خريطةعىللمرص الدولي الوضع:ثانيا

  يمالئم،بشكلالخارجيةالديونوضعلتحليل
أننبىعز

منعدد جانبإىلالديونخريطةعىلمرص نضع
شاملةرؤيةتقديمأجلمنوذلكالمقارنة؛الدول
رص مبمقارنةقمنا ثمومن.الخارج   الدينوضعحول
النمو حيثمنالمختارةاالقتصاداتبعضمع

ز المركإصدار باستخدموذلكالمنافسة،ومستوى
تيب"االقتصاديةللدراساتالمرصي ىل  الدوالتر
  بالدولمرص مقارنةتتمحيث؛"لمرص

كلتشالتر
  ممثلةبها،يحتذىنماذج

ز
؛ف ز مجاورةالوالدولالصي 

بوجنو تركيا مثلالمنافسةوالدولالمغرب؛مثل
ازيلالمثلأخرىدولإىلباإلضافةوالهند؛إفريقيا  .ت 
راتالصادوقيموالنمو الديونالتحليلهذا ويشمل
إىلباإلضافة1المختارة،البلدانمعبالمقارنةلمرص 
.السدادعىلوالقدرةاالستدامةنسب

ي األرضعنالبحث.8
ز
الديونحولفهمها الُمساءالجوانب:قاعبال بحر ف

لمرصالخارجية

المركزاقتصاديو 

  هذا الجزء من تقرير إحصاءات ال1
ز
دولية ديون التم الحصول عىل بيانات قيم الدين الخارج   والنسب األخرى الخاصة بمرص والدول المختارة الواردة ف

، وذلك لضمان إجراء مقارنة عادلة ومتناسقة2021لعام  .الصادر عن مجموعة البنك الدوىل 

http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=4&T=1&ID=1241&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-2020
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ي مستويات الدين : 1-8الشكل  (مليار دوالر)الخارج 

،البنكمجموعة:المصدر الديونإحصاءاتتقرير الدوىل 
.2021الدولية

ج   الخار الدينرصيد تطور السابقالشكليوضح
الخمسخاللالمختارةالدولومجموعةلمرص 
  سنوات

،19كوفيدجائحةظهور سبقتالتر
ةوتحديدا، .2019عاموحتر 2015عاممنالفتر
ز  ز أنالفور عىلالشكلمنويتبي  مستوىا لديهالصي 
أيونديمستوياتيفوقالخارجيةالديونمنمرتفع
ايد أخرى،دولة ز   ازيلالت  تليها ثابتة،بصورةويتر

ز
ف

  األخرى،الدولمجموعة
  والتر

ارتفاعمنتعانز
لخمسةدوالر مليار 500يتجاوزبما الديونمستوى
المنافسة،الدولمجموعةأما .التواىل  عىلأعوام
ونديمستوياتوتركياالهندمنكللدىأنفنجد 

الخارج   الدينمستوىوحتر مرتفعة،خارجية
.لمرصالخارج   الدينمستوىيتجاوز إفريقيا لجنوب
الدينيبدو الظاهرية،القيممنظور منثمومن

الدولبمجموعةمقارنةمنخفضا لمرصالخارج   
الخارج   الدينمستوىسوىيتجاوز والالمختارة
35تسديداستطاعتمرص أنكما فقط،للمغرب
  التعويممنذ دوالر مليار 

ز
أنرغموذلك،2016عامف

  لهمستوىأعىلبلغالدين
ز
.2019عامف

قييمتمنبد ال الدين،مستوىإىلالنظر عند ولكن
اد السدعىلالقدرةولتقييمالديون،سداد آليات

الديننسبة-1:منلكلتحليال يىل  فيما نستعرض
ما محجلتقييم—اإلجماىل  القوم  الدخلمنالخارج   
درةالقثمومنالدين،إلدارةالقوم  الدخلمنيذهب
اماتسداد عىل ز الخارج   الديننسبة-2والديون؛التر
وخاصةالسيولة،عىلمهمكمؤرسر —الصادراتمن

مندةواحإىلنسبةالخارج   الدينلمستوىكمقياس
إيرادات)الرئيسيةاألجنت   النقد تمويلمصادر 

—الصادراتمنالدينخدمةنسبة-3و؛(الصادرات
ةالسيولةعىلمهممؤرسر وه   حيثاألجل،قصت 
اماتإىلتشت   ز ةالدينخدمةالتر إىلبةنساألجلقصت 

.الوافدةالصعبةالعملةإيرادات

ي الدين:2-8الشكل مي القو الدخلمنكنسبةالخارج 
اإلجمالي 

،البنكمجموعة:المصدر الديونإحصاءاتتقرير الدوىل 
.2021الدولية

هميةألالدخل،إىلالديننسبةالسابقالشكليوضح
  ذلك
ز
وياتمستتحملعىلالدولقدرةمدىتحديد ف
ياتمستو معمقارنةوالمستقبليةالحاليةالديون
  يسهممما دخلها،

ز
تشت  و .فعالبشكلالديونإدارةف

  النسب
ز
  التلكعنمختلفةصورةإىل2-8الشكلف

تر
فوفقا الديون؛رصيد حول1-8الشكللنا يقدمها 
ز لدى2-8للشكل للدخلديوننسبةأقلالصي 
عىلقدرتها ارتفاععىليدلمما اإلجماىل  القوم  
  الدخلإيراداتخاللمنديونها تغطية

ققها،تحالتر
  تحققاألمر ونفس

ز
وعىل.كذلكالهند حالةف

همتلتاألخرىالدولغالبيةديونأننجد النقيض،
نسبةأعىلتركيا لدىالمثال،سبيلفعىلدخولها،
،القوم  للدخلديون مثلدوالأنكما اإلجماىل 

منكلانخفاضمنبالرغمإفريقيا،وجنوبالمغرب
القوم  الدخلنمو ومعدللديهاالديونمستوى
، ديونها أنإال ،(1-8الجدول)إيجابياكانوإناإلجماىل 
ةنسبةعىلتستحوذ الخارجية القوم  الدخلمنكبت 

ازيلحتر تفوق ليسنها أمنالرغمفعىلمرص،أما .الت 
ز منالقوم  للدخلديوننسبةأعىللديها  بي 

عتارتفالنسبةهذهأنإال المختارة،الدولمجموعة
ةاألعوامخالل بتو األخت  وقد ،%40الـمناقتر
  ةالموازنمنالمزيد تلتهموبالتاىل  %50الـتتجاوز 

والتر
  ال قد 

  النمو يكفز
ز
لمإذا ا لسدهالالزمالقدر الدخلف

.الالزمةوالرقابةالضماناتتتوفر 

  
ز
ز وف قوم  الللدخلالخارج   الديننسبةتمثلحي 

ا اإلجماىل   تحملعىلالدولةقدرةعىلمهما مؤرسر
أنأيضا المهممنأنهإال ،(الديناستدامة)الدين

حليلتبغيةللصادراتالخارج   الديننسبةنفحص
ههذتشكلحيثلمرص؛الخارج   الدينتدفقات
ا النسبة يفيةكعىليركز الدينالستدامةآخر مؤرسر
ادر مصأحد خاللمناألجنت   النقد احتياجاتتوفت  
.(الصادرات)الرئيسيةاألجنت   النقد 
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ي كنسبة من الصادرات: 3-8الشكل  الدين الخارج 

،البنكمجموعة:المصدر دوليةالالديونإحصاءاتتقرير الدوىل 
2021.

،النقد عىلالحصولالصعبمن خاصةاألجنت  
قيقتحمنبد ال لذلكالناشئة،لألسواقبالنسبة
ز التوازن وألن.منهوالمعروضعليهالطلببي 

،األجنللنقد التقليديالمصدر تمثلالصادرات فإنت  
أنإىلتشت  للصادراتالخارج   الديننسبةارتفاع

ةيزداد الديونمستوى دخلالمصدر منأرسعبوتت 
يختلفا وبينم.(الصادرات)األجنت   النقد منالرئيس  
عامبوجهأنهنجدآلخر،اقتصاد مناآلمنالمستوى

  الديونسداد عىلالقدرةعدميزداد 
ز
اعارتفحالةف

اوحمستوياتإىلللصادراتالديوننسبة حولتتر
اماتبالنسبةمعضلةيمثلما ،200-250% ز اللتر

  الديون
ز
ىمستو يتجاوز قد حيثالمستقبل؛ف

  التغطيةالديون
فسنويظهر .الدخليتيحها التر

لدينانسبةانخفاضإىلننظر عندما أخرىمرةالنمط
  اإلجماىل  المحىل  للناتجالخارج   

ز
ز ف يدلا ممالصي 

يها لدمرص أنهو يقلقوما.للديونفعالةإدارةعىل
  للصادراتالديننسبأعىلمنواحدة

ز
.طالمتوسف

معنةمقار للصادراتالخارج   الديننسبةوبتحليل
ة،المنافسةالدول ريقيا إفوجنوبتركيا وه  مبارسر
  تجاوزتقد مرص أننجد والهند،

ز
ة،األخت  اآلونةف

  وخاصة
ز
الديننسبةوكشتنظرائها،2019عامف
،2016عاممنذ مرةألول%200الـحاجز للصادرات

  ما وهو 
ورةعىلالضوءيلفر راكمتمسار تقييمضز

  وخاصةالصادرات،تدفقمقابلالديون
ز
ظلف

  الصادراتإيراداتانخفاض
ز
.2020عامبدايةف

  ااألخرىالوحيدةالدولةأنإىلهنا اإلشارةوتجدر 
لتر

ازيل،ه  الديننسبنفسسجلت   الت 
اءتجوالتر

  بها للصادراتالديننسبة
ز
بصورةأقل2019ف

ديونها وضعويتسم%200الـحاجز منطفيفة
اتكافةمستوىعىلبالضعف ىلعوبناء.المؤرسر

رةبصو للصادراتالدينخدمةنسبةتوضحذلك،
ةالسيولةحالةأكت   .األجلقصت 

".باالستدامةيتسم الدين الخارج   متر "دراسة البنك الدوىل  بعنوان لمزيد من التفاصيل حول المستوى اآلمن يمكن االطالع عىل 2
طري لمرص رقم 3

ُ
.الصادر عن صندوق النقد الدوىل  20/271وفقا للتقرير الق

ي كنسبة من الصادرات: 4-8الشكل  خدمة الدين الخارج 

،البنكمجموعة:المصدر دوليةالالديونإحصاءاتتقرير الدوىل 
2021.

مركبا ا مؤرسر للصادراتالخارج   الدينخدمةنسبةتعتت  
المالءة)السدادعىلالماليةوالقدرةالسيولةمنلكل

ةلالعتباراتخاصة،(المالية الدولةفالحالية،األجلقصت 
  
فعةمرتلديها للصادراتالدينخدمةنسبةتكونالتر

فكما ،عاجلوبشكلأكت  بصورةالسداد عدممخاطر تواجه
ز  ازيلوضعالشكل،منيتبي  ز بمناألخطر هو الت  ي 

يها لدالدينخدمةارتفعتحيثالمختارة؛الدولمجموعة
ةبصورة   بصادراتها مقارنةكبت 

ز
تواجهكما .2019عامف

ةمخاطر تركيا    كبت 
ز
لصادراتلالديننسبةارتفاعظلف

،الصأما .موازنتهاالديونأعباءتثقلثمومنلديها؛ ز فقد ي 
ةالسيولةمناحتياجاتها وفرت فعىلامل،بالكاألجلقصت 
إال تفاع،لالر لديها للصادراتالديوننسبةاتجاهمنالرغم
  الديونخدمةمستوىعىلتحافظأناستطاعتأنها 

ز
ف

ينمافب،لمرص وبالنسبة.الصادراتمنأقلأو %10حدود
نحو اهها باتجمقارنةللصادراتالدينخدمةنسبةترتفع

  االنخفاض
ز
إال ب،والمغر إفريقيا وجنوبالهند منكلف

  ولكن،%20منأقلالدينخدمةنسبةعىلتحافظأنها 
ز
ف

اضالحاجةتزايد ظل من،2020عامخاللالخارج   لالقتر
عام  خالل%40و%30النسبةهذهتتجاوز أنالمتوقع

تقييمالمهممنلذلك.2021/20203و2020/2019
مزيد عىلالحصولمخاطر لتقدير المتوفرةالديونأدوات
اماتالوفاءعىلالقدرةمقابلالديونمن ز .هاخدمتبالتر

اتومؤ الديونسداد وكفاءةالديون،مستوىوبتحليل رسر
مند واحجزءسوىتشكلال أنها نجد التقليديةالديون

ضعو تقييميمكنال النمو،أداءيكملها لموإذا المسألة،
مدىلانعكاسا يشكلالنمو وضعألنوذلككامال،الديون

النمو ملدعماليةكأداةالمناسبةبالصورةالديوناستخدام
النمو،أداءولتفست  .المستدامةالتنميةأهدافوتحقيق
ز بالدراسةالتقرير يتناول تخدمةالمسالعواملمنعاملي 

ات القوم  الدخلتغت  ونسبةمستوى:وهماللنمو كمؤرسر
،1-8الجداول)الصناعيةالصادراتوأداء،(GNI)اإلجماىل  

.(2-2-8و،1-2-8و

http://documents1.worldbank.org/curated/es/180871468764989631/103503322_20041117151006/additional/wps3200externaldbt.pdf
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ي الدخل القومي اإلجمالي : 1-8الجدول 
ز
*مستوى ونسبة التغتر ف

20152016201720182019الدولة
التغتر %

(2015-2019)

ازيل 0.4-2293.22212.62247.82254.92284.9الت 

ز  8880.09485.910177.810814.911510.829.6الصير

245.5257.3266.5279.0291.218.6مرص

2268.62434.22630.82792.12908.428.2الهند

111.2112.3117.1120.8123.811.3المغرب

408.1408.4413.1415.7417.72.4ياجنوب إفريق

1081.31117.91199.21231.71241.114.8تركيا

؛البنكمنكلعنالصادرةالوطنيةالحساباتبيانات:المصدر .((OECDاالقتصاديةوالتنميةالتعاونومنظمةالدوىل 
ز كافةمنالمضافةالقيمةمجموعهو اإلجماىل  القوم  الدخل* ز المنتجي    المقيمي 

ز
ائبأيإليهمضافا البالد،ف دون)لمنتجاتاعىلضز

  (الدعم
  إليهما مضافا الناتجتقييميضمها ال التر

ز
ز تعويضات)األساس  الدخلإيراداتصاف .الخارجنم(الملكيةودخلالعاملي 

.2010=األساسسنةدوالر،بالمليار البيانات**

بياناتيتضمنهأنعنفضال البيانات،واتساقلتوافر نظرا اإلجماىل  المحىل  الناتجمنبدال اإلجماىل  القوم  الدخلاستخدامتم:مالحظة
هوأجنبية،محليةموارد من ا الدوىل  البنكويعتت    مستوىتوفت  عىلالدولقدرةعىلجيدا مؤرسر

.هالشعوبــجيد معيسر

الدخلاتلتطور بالنسبةبالكاملالسيناريو ويتبدل
ةخاللاإلجماىل  القوم   ونسبة،2019-2015الفتر
ة،هذهخاللالتغت   ديونالسداد عىلفالقدرةالفتر
لتغطيةكافيةدخلمستوياتتوافرتطلب

ز .مدفوعاتها يةغالبأنالسابقالجدولمنويتبي 
  إيجان   نمو معدلسجلتالدول

ز
القوم  الدخلف

ةخاللاإلجماىل   ازيلاباستثناءسنواتالخمسفتر .لت 
ز أنورغم ةخارجيديونمستوىأعىللديها الصي 
ةخالل تهبخطور معروفوضعوهو المذكورة،الفتر
  أنها إال االقتصاد،عىل

ز
عدلمسجلتقد الحقيقةف

  مرتفعنمو 
ز
  %30بلغاإلجماىل  القوم  الدخلف

ز
ف

  سنواتالخمسخاللتقريباالمتوسط
بقتسالتر

  وبالمثل،.الجائحة
ز
المنافسةالدولمجموعةف

ة، ياتمستو أعىلمنواحد لديها الهند أننجد مبارسر
ز الخارجيةالديون كنها ولالمختارة،الدولمجموعةبي 
  تحقيقمنذلكرغمتمكنت

  و نممعدلأعىلثانز
ز
ف

ةخاللاإلجماىل  القوم  الدخل خرىاأل الدولأما .الفتر
و نممعدلحققتفقد وتركيا،والمغربمرص مثل

ة،خاللمعقول النمو معدالت ظلتبينما الفتر
ازيلإفريقيا بجنوبالخاصة بللغاية،لمنخفضةوالت 

  وتراجعت
ز
ازيلحالةف   1-1مالجدولويتضمن.الت 

ز
ف

جماىل  اإل القوم  الدخلبياناتلبعضتحليال الملحق
لعامباستخدامحسابهتمحيثدوالر؛بالمليار 
Atlas)أطلسالتحويل conversion factor)،  وه
  الطرقإحدى

  تأخذ التر
ز
عىلخمالتضاعتبارها ف

ز  أنإىلاتالبيانوتشت  .والخارج   الداخىل  المستويي 
إيجابيةنمو معدالت شهدتقد الدولغالبية

اتتورغم.السواءعىلوالثابتةالجاريةباألسعار  أثت 
ز تزالال التضخم، عدلمأعىلتحققانوالهند الصي 

  (الرقممزدوج)نمو
ز
ز بمناإلجماىل  القوم  الدخلف ي 

قد الدولةأنعىلممايؤكد المختارة،الدولمجموعة
نها يمكذلكومعمرتفعديونمستوىلديها يكون
ايدةنمو معدالت تحقيق ز   متر

ز
كنول.الوقتذاتف

زيادةأخذنا ما إذا واعدةغت  النمو معدالت تصبح
  األسعار 

ز
اتمؤرسر عكسإىلتؤديألنها االعتبار ف

  بالسالبليصبحالنمو 
ز
ركيا تمثلالدولبعضف

.ومرص

أو عارتفا مدىليستالمسألةأننستنتجهنا ومن
ذههمساهمةكيفيةوإنما الديون،مستوىانخفاض
  الديون

ز
.منةآبصورةخدمتهومدىالنمو تحقيقف

داءأالمرتفعةالديونمستوياتيصاحبفبينما 
  متقدماقتصادي

ز
،ف ز   ارتبطالصي 

توياتمستدنز
  الديون

ز
فست  تويمكن.األداءبضعفالدولبعضف

ز االقتصاد إدارةبطريقةذلك   والالنمو،وتحفت 
تر

  االقتصاداتمعظمتقعقد بسببها 
ز
لديون؛ادورةف

اضمنمزيد إىلالديونتؤديحيث اعوارتفاالقتر
معوالصادراتالنمو وبتحليل.االستدانةتكاليف
ز  كت 

  الصناعية،الصادراتعىلالتر
  ءالضو نلفر

ز
ف

ز  .الصادراتإنتاجيةعىل2-2-8و1-2-8الجدولي 
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(كنسبة من إجمالي الصادرات)الصادرات الصناعية : 1-2-8الجدول 

ازيلالسنة ز الت  تركياجنوب إفريقياالمغربالهندمرصالصير

201564.9096.9565.8777.3982.8183.2588.69

201668.1296.4671.4079.4683.8682.6289.77

201765.2796.3067.5377.7285.6380.4690.19

201861.3696.1663.7976.0085.1582.0490.58

201960.4895.8461.0677.6484.1383.1888.27

.(Comtrade)السلعلتجارةالمتحدةاألممبياناتقاعدة:المصدر
ز باستخداميدويا محسوبة HS)السلعوتبويبلتصنيفالمنسقالنظامورموز ،2وم2-2-8الجدولي  codes 16-26,28-76, 78-96)
  المستوىالسلع،وتبويبلتصنيفالمنسقالنظامرمز أيHS2002الرمزإجماىل  عىلمقسوما

.الثانز

  خاصةأهميةالصناعيةالصادراتوتحتل
ز
ديد تحف

ز يةكيفإىلباإلضافةلالقتصاد،اإلنتاجيةالقدرة تحفت 
تالصادراتصنفحيثاالقتصادي؛لنموها الدولة

مرتفعةةمضافقيمةتنتجاقتصاديةكأنشطةالصناعية
  
ز
عفبضالموارد تتسمبينما االقتصادية،الدورةف

فاعارتيؤديلذلك.تصديرهاعند المضافةقيمتها 
إىلفةباإلضااإلنتاجيةزيادةإىلالصناعيةالصادرات

ة ز تخصصتعندما اكتسابها المحتملالتنافسيةالمت 
  الدولة

ز
المنتجاتأنونالحظ.معينةصناعاتف
راتصادإجماىل  منمرتفعةنسبةتشكلالصناعية
ز تتصدرحيثالمختارة،االقتصاداتمعظم هذهالصي 
  النمطنفسونجد .%96بنحوالدول

ز
،1-8الجدولف

اإفريقيوجنوبتركيا مثلدوالأنإىلباإلضافة
  —والمغرب

  أداؤها ينخفضوالتر
ز
اتف يونالدمؤرسر

.صناع  الاإلنتاجعىلمرتفعةقدراتلديها —عامبوجه

(مليار دوالر)الصادرات الصناعية : 2-2-8الجدول 

ازيلالسنة ز الت  تركيااجنوب إفريقيالمغربالهندمرصالصير

2015124.02204.214.4204.618.566.8127.6

2016126.22023.416.4206.819.262.7127.9

2017142.12179.717.9228.821.971.0141.6

2018147.22398.518.8245.125.076.9152.2

2019136.32394.618.7251.024.774.4159.6

.(Comtrade)السلعلتجارةالمتحدةاألممبياناتقاعدة:المصدر
،المستوىالسلع،وتبويبلتصنيفالمنسقالنظامرموز باستخداماالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز تصنيفاتعىلبناءمحسوبة  

الثانز
.(96-76,78-26,28-16)الرموز

شجعتبصورةاقتصاداتها تدير الدولهذهأنويبدو
اىل  بإجممقارنةمرتفعةمضافةقيمةتحقيقعىل

أكتر ا بهالصناعيةالصادراتسجلتحيثالصادرات؛
الخدماتأنورغم.الصادراتإجماىل  من%80من

ةنسبةتحتل قطاعنأإال الهندية،الصادراتمنكبت 
الصادراتمنمرتفعمستوىيتضمنالصادرات
تقلباتبللتأثر عرضةأقلالهند يجعلمما الصناعية
  االقتصاداتأما .الخارج   الطلب

بها ترتيجاءالتر
ازيلمرص )متوسطا كلتشالخدماتأنفرغم،(والت 
حزمةا لديهليسأنها إال صادراتها،منمرتفعةنسبة
ة صادراتوتتضمنالصناعيةالصادراتمنكبت 
ةعرضاالقتصاداتهذهللهند،خالفا لذا،.الموارد
القيمةانخفاضجانبإىلالخارجيةبالصدماتللتأثر 

.لصادراتهاالمضافة
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مبالقياألرقاملنا تكشف،2-2-8الجدولإىلوبالنظر 
ز تقدممدىالمطلقة   —ديونأعىلصاحبة—الصي 

ز
ف

لالدو كافةعىلتتفوقحيثالصناعية؛القدرة
لدو لصادراتجيدا أداءنرىكما مجتمعة،المنافسة

ي،المرص االقتصاد أما .إفريقياوجنوبالهند مثل
  األدنز فهو الدراسة،موضوع

ز
اعية؛الصنالصادراتف

  الوحدهالدينمستوىأنإىلهنا ونشت  
يكفز

  ونالديإىلالنظر منوالبد كاملةالصورةلتوضيح
ز
ف

.الكىل  االقتصادياألداءإطار

  التقييميشت  والخالصة،
الديوناعارتفإىلالمبدن 

ةخاللالدوللغالبيةالخارجية ،2019-2015الفتر
ز تصدرتحيث المختارةالدولمجموعةالصي 

بناءيمكنال أنهإال .خارج   دينأضخمكصاحبة
اتمستوياتعىلالدراسة كما ففقط؛الديونومؤرسر
فضعالديونانخفاضيصاحبقد ،مسبقا أوضحنا 

  
ز
ارتفاعيصاحبقد بينما االقتصادي،األداءف

  مثلما —الديون
ز
ز حالةف   ارتفاع—الصي 

ز
لنمو اف

  ولذلك،.اإلنتاجيةوالقدرةاالقتصادي
حليلتينبىعز

  الديون
ز
تغاللاسومدىاالقتصاد،إدارةكيفيةضوءف

  ذلكأخذ عدمألنالمالئمة؛بالصورةالديونهذه
ز
ف

تقييمىلعويؤثر مكتملغت  التحليليجعلاالعتبار 
المجاليفسحالذياألمر مسارها،وتحديد الديون
  األمور بعضفهمإلساءة

ز
  الديونإدارةف

د قوالتر
  محتملةمخاطر تشكل

ز
الديناستدامةمسار ف

.الخارج   

نللديو فهمها الُمساءالجوانبتحليل:ثالثا
ز ومخاطرها  كتر

مرصحالةعىلبالتر

خاطرللمإطار وضعيجبالديون،إدارةوضعلتقييم
  فهمها المساءوالجوانب

ز
  الديونإدارةف

د قوالتر
هذهكافةفدراسةجادة؛مخاطر وتمثلتتحقق

  تساعدنا والمخاطر الجوانب
ز
اتيجطرحف يةاستر

حة .للتغيت  الطريقوتمهد منها للحمايةمقتر

  المخاطر فهمها المساءالجوانبهذهوتشمل
التر

  تكمن
ز
امعهالتعاملطريقةأو الديونتدفقف

.الديونوديناميكيات

معهوالتعاملالدينتعريف•

  المحسوبالدين
ز
اتف مرصيالالمركزيالبنكنشر

،الدينإجماىل  هو  فوالذيالخارج   هبأنُيعرَّ
اماتمنالمستحقةاألموال ز يثححالية،طارئةالتر
لغت  عليهالفائدةأو الدينأصلسداد يجب

ز    البالد داخلالمقيمي 
ز
  ما وقتف

ز
.قبلالمستف

،النقد لصندوقووفقا ليهعالتعريفهذا الدوىل 
:التاىل  النحو عىلالتحفظاتبعض

  يأخذ ال أنه-1
ز
  اإلطار اعتبارهف

  ونللديالزمتز
التر

  يأخذ ال كما -2ضفها؛يتمسوف
ز
يتتوقاعتبارهف

  معينةماليةأدواتسداد 
  ها استدعائيمكنوالتر

ز
ف

الطلبتحتاإليداعأنظمةمثلبأدواتوقتأي
اماتيتضمنال-3و؛فائدةبدون ز الطارئةااللتر

(contingent liabilities)  
ا إضافتهتمما إذا والتر

.شورةالمنالقيمعنالخارجيةالديونقيمةترفعقد 
  للديونيشار كما 

ز
سواء،منفصلبشكلالغالبف

  المستوىعىل
  الديونتحملإنحيث—الزمتز

ز
ف

ألجيالاعىلسلبيةآثار لهيكونقد الحاىل  الوقت
ةبالنسبالدينموضعمستوىعىلأو —القادمة

ثر تتأاألبعاد متعددةكمسألةوذلكلالقتصاد؛
  المختلفةبالقطاعات

ز
فقطوليسمرص ف

ويفضلالعامة،والماليةالنقديةبالسياسات
هذهمناإليراداتتدفقاتخاللمنتمويلها 

  التوسععنبدال القطاعات
ز
اضف .االقتر

امات• ز Contingent)الطارئةااللتر Liabilities)

كنولالحكومة،عىلكديونالمستحقةاألمواله  
بسببفمتوقعة،غت  ألحداثوفقا قيمتها تتحدد 
  طبيعتها 

  ذها أخيصعبتقديرها،يمكنال التر
ز
  ف
ز
ف

اممنتحولها توقيتوأنخاصةالحسبان؛ ز اتالتر
اماتإىلطارئة ز اكوهن.معلومغت  أمر فعليةالتر

وعةمخاوف تنشأ قد 19كوفيدأزمةخاللأنهمشر
امات ز يتجاوز ما باالرتفاعإىلالديونتدفعطارئةالتر
.غطيتهتالدوليةاالحتياطياتتستطيعالذيالقدر 
ز نفرقأنبد ال وهنا  اماتبي  ز رصيحةالالطارئةااللتر
explicit)الضمنيةوتلك and implicit

liabilities)امات؛ ز تضمنها الرصيحةفااللتر
ه  فالضمنيةأما عقد،أو بقانونخصيصا الحكومة
امات ز منوعكنالحكومةتتحملها أنالمتوقعمنالتر
ام ز   االلتر

ر
أنكما 4.التعهداتهذهتجاهاألخالف

امات ز   مشمولةالرصيحةااللتر
ز
العاماإلطار ف

وع ةوزار تعدهالذيللدولةالعامةالموازنةلمشر
اكاتمضمونةقروضا وتشملالمالية، ز بوالشر ي 

ز  ىل  الدوالتحكيمورسوموالخاص،العامالقطاعي 
شملوت.المرصيةالحكومةضد المرفوعةللقضايا 
امات،هذهتخفيفتدابت   ز وزارةمعالتنسيقااللتر
  المالية

ز
وعات،موافقاتف نصفالوالتقارير المشر
  سنوية

وآلياتالمالية،المخاطر أهمتحدد التر
5.الموازنةعناالنحرافلتجنبالتحوط

  دراسة مزيد من التفاصيل يمكن االطالع عىل 4
ز
  المالية العامة"ف

ز
اكة الموازنة ، الصادرة ع"النظر ألبعد من الموازنة األساسية: دليل الشفافية ف ن رسر

.International Budget Partnershipالدولية 
  العام الماىل  5

ز
وع الموازنة العامة للدولة ف .الصادر عن وزارة المالية2020/ 2019اإلطار العام لمشر
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اماتهناكاآلخر،الجانبوعىل ز ال ضمنيةالتر
  الموازناتتتضمنها 

ز
المثالسبيلعىلالغالب،ف

  اإلغاثات
ز
ا وأحدثهالطبيعية،الكوارثحالةف

  19كوفيدجائحة
  النفقاتزيادةإىلأدتوالتر

ز
ف

اماتتشملكما6.%8.8بنسبةالموازنة ز االلتر
نيةالوطدونالحكوميةالقروضضماناتالضمنية

(sub-national government loans)والتمويل
  
ز
الرأسماليةالتدفقاتاتجاهانقالبحالةف

  المتكررةالتكاليفواألهم،7الخاصة،
ز
تقبلالمسف

  العامة،لالستثمارات
نمتصبحما غالبا والتر

ام،العاإلنفاقلسياساتالمستقبليةالعواقب
(Polackova   إدراجها يتمال ثمومن(1999

ز
ف

اماتتحتلولذلك.العامةالموازنات ز ارئةالطااللتر
ةأهمية   كبت 

ز
  الديونزيادةف

ز
اماألحكغيابف

  الحاليةالضماناتوتشمل.المناسبة
ز
ةموازنف

من%12بنسبةخارجيةضمانات2020/2021
،المحىل  الناتج Polackova)اإلجماىل  مع(1999

يليةالتمو االحتياجاتإجماىل  يبلغبأنتوقعات
لعاماإلجماىل  المحىل  الناتجمن%10الخارجية

مرقمرص عنالدوىل  النقد صندوقتقرير (2021
20/271).

Debtالديونديناميكيات• dynamics

اماتعنالنظر بغض ز وقعة،المتغت  اإلضافيةااللتر
أحد الديونوتدفقأرصدةمعالتعامليشكل

debt)الديونفأرصدةالمهمة؛التقييمات stock)

إنحيثالحالية،األوضاععنصورةتعطينا 
ز التفاعل ساعد يالتدفقبحالةالدينمكوناتبي 

واستدامةالتجاهعمقا أكتر تحليلإجراءعىل
جبيالخارجية،الديوناستدامةولتحقيق.الديون

  بأكملها الديونخدمةعىلالقدرةلديناتكونأن
ز
ف

ز  يعتمد ما وهو السواء،عىلوالطويلالقصت  األجلي 
  
ز
اتللعقبالدولةإدارةكفاءةمدىعىلاألساسف
  
:التاىل  النحو عىلتواجهها التر

  الحاىل  الديونرصيد يتأثر حيث
ز
األساسف

انمنالديونتمويلبمكونات ز األساس  المت 
(primary balance)والتمويل  

ز
غت  اإلضاف

.ابقةالسالديونوضعجانبإىلبالديون،المتعلق
الديونلخدمةالداخىل  المكونتحديد ويتم

automatic)التلقائية debt servicing
component)،يحدد والذي  

ز
مدىالمطلقف

  المعلمةباستخدامالدين،خطورة
  ذ تأخوالتر

ز
ف

ز الفرقاالعتبار    الفائدةسعر بي 
المدفوعالحقيفر

المحىل  الناتجنمو ومعدلالخارج   الدينعىل
، اتجالنمكمشمثلبعوامليتأثروالذياإلجماىل 
GDP)اإلجماىل  المحىل   deflator)يرصد الذي
ات وةقإىلويشت  الرصفوسعر األسعار،تغت 
.العملة

اتالتاىل  5-8الشكلويوضح   ااألساسيةالمتغت 
لتر

.الخارج   الدينعىلتؤثر 

.الماليةالصادر عن وزارة 2021/ 2020التحليىل  عن الموازنة العامة للدولة للعام الماىل  البيان 6
. مرجع سابق7

𝑑𝑡 = 𝜙𝑡𝑑𝑡−1 − (𝑝𝑏𝑡 + 𝜇𝑡) 

تمويل 
بدون ديون

الدين 
ي  الخارج 

ان  ز المتر
األساسي 

ديناميكيات 
يةالديون التلقائ

سعر 
الرصف 
االسمي 

نمو الناتج 
المحىلي 
اإلجمالي 
الحقيق

ة سعر الفائد
ي 
الحقيقر
الفعال

ات ديناميكيات الديون: 5-8الشكل  متغتر

.االقتصاديةللدرساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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وطبعضالوضعهذا عنينتج يونالداستدامةرسر
وطهذهتتحققولك  .مستواهاوتراجع بد ال ،الشر

ىلعتحصلأو أوليا فائضا الدولةتحققأن-1:من
-2والخصخصة،عائداتمثلديونبدونتمويل

يتوفر ولك  .1منأقلϕ_tالمعلمةقيمةتكونأن
ط   مستقر وضعتوافر منبد ال ،1رقمالشر

ز
ف

منوخاىل  والخارجيةالداخليةاألسواق
تصاديةاالقالدورةبحركةالمتعلقةغت  االضطرابات

normal)المعتادة business cycle).طأما الشر
ز سالبفرقوجود فيتطلب2رقم مو نمعدلبي 

،المحىل  الناتجنمو ومعدلالفائدة حيثباإلجماىل 
ةاالقتصاد ينمو  اماتالتمويلمنتمكنهبوتت  ز تر
  .الخارجيةالفائدةسعر 

ز
،19كوفيدأزمةظلوف

  اضطراباتهناك
ز
ية،والخارجالداخليةاألسواقف

يلتمو عىلمرص قدرةمدىالقلقيثت  مما لذلك
امات ز ايدةالديونالتر ز تيقنالعدمحالةلمواجهةالمتر

  خاصةلألزمةالمصاحبة
ز
  تعالذيالعجز ظلف

انز
.الخارجيةالحساباتمنه

الديونأنواع•

ز الجمعأنيبدو  تأدوااستحقاقآجالتمديد بي 
المختار المسار هو التأجيلإمكانيةمعالدين

  الثقةذلكيعكسفبينما .استخدامه
ز
قتصاد االف

  واضحا كانما وهو المرصي،
ز
تصنيفأحدثف

  
أنإال مرص،عليهحصلت(stableمستقر)ائتمانز
حديالتيكمنحيثتحديات؛يحملالديونتراكم

  الرئيس  
ز
اآلجاللةطويديونا الديونأغلبيةكونف

  
ز
ز هذا بمثلالمرتبطةالدينخدمةحجمف امااللتر

  .األجلطويل
ز
ز وف ونالديمناألكت  الجزءأنحي 

  
  يأنر

ز
اماتشكلف ز ةالدوليالمؤسساتمعالتر

ولةجدإلعادةكبت  مجالهناكليسوالتنظيمية،
  الديونوخاصةالقروض،منأخرىصور 

ز
شكلف

الماليةوزارةأنإىلهنا اإلشارةوتجدر .سندات
  إيجابيةخطواتتتخذ 

ز
ا بعرضهالشأنهذا ف

اءلالستثمارات green)الخرصز bonds)  
والتر

ها عنفضال  لمجالاتفسحالمالية،اإلغاثةتوفت 
قد مرص أنورغم.الديونلمقايضةكذلك

  تصنيفعىلالمحافظةاستطاعت
ستقر مائتمانز

  الثقةيعكس
ز
اكهنأنإال المرصي،االقتصاد ف

اء"المعايت  الستيفاءمرصوفات   صةخا،"الخرصز
ز
ف

اطظل افثالثطرفوجود اشتر عىللإلرسر
وعات   المشر

اءاألموالتستخدمالتر وال الخرصز
ا"الماليةللرقابةالعامةالهيئةتضمن "راخرصز

ثالاالمتأجلمنخاصإنفاقيتطلبما السندات،
اءالخرصز السنداتأنكما .السنداتإصدار وبعد قبل

منلها والممنوحبها الخاصالتصنيفلها يكونقد
  التصنيفأجهزةقبل

الحوكمةو واالجتماع  البيت 
ESG))،  

؛تحدياتيحمللتكلفةتضيفوالتر
  الرئيس  التحديويكمن

ز
ديونا يونالدأغلبيةكونف

  اآلجالطويلة
ز
لبمثالمرتبطةالدينخدمةحجمف

امهذا  ز   .األجلطويلااللتر
ز
ز وف كت  األ الجزءأنحي 

  الديونمن
  يأنر

ز
اماتشكلف ز اتالمؤسسمعالتر

عادةإل كبت  مجالهناكليسوالتنظيمية،الدولية
  الديونوخاصةالقروض،منأخرىصور جدولة

ز
ف

وزارةأنإىلهنا اإلشارةوتجدر .سنداتشكل
  إيجابيةخطواتتتخذ المالية

ز
عرضها بالشأنهذا ف

اءلالستثمارات green)الخرصز bonds)  
والتر

ها عنفضال  لمجالاتفسحالمالية،اإلغاثةتوفت 
قد مرص أنورغم.الديونلمقايضةكذلك

  تصنيفعىلالمحافظةاستطاعت
ستقر مائتمانز

  الثقةيعكس
ز
اكهنأنإال المرصي،االقتصاد ف

اء"المعايت  الستيفاءمرصوفات   صةخا،"الخرصز
ز
ف

اطظل افثالثطرفوجود اشتر عىللإلرسر
وعات   المشر

اءاألموالتستخدمالتر وال الخرصز
"اراخرصز "الماليةللرقابةالعامةالهيئةتضمن

أجلمنخاصإنفاقيتطلبما 8السندات،
Liaw)السنداتإصدار وبعد قبلاالمتثال 2020)

اءالسنداتأنكما  فالتصنيلها يكونقد الخرصز
نيفالتصأجهزةقبلمنلها والممنوحبها الخاص
  
AllianzGI)،(ESG)والحوكمةواالجتماع  البيت 

2017)  
اضلتكلفةتضيفوالتر ألداءقا وفاالقتر

وع   أكت  بصورةيتضحما وهو المشر
ز
داراتاإلص ف

ة ,Crifo)األجل،قصت  Diaye and Oueghlissi
2015)  

.أعىلفائدةبأسعار تكونما عادةوالتر

امأنكما  ز   بالمخاطر محفوفا يكونقد االلتر
ز
حالف

انية؛بتشديد الحكومةقيام ز قيقتحإنحيثالمت 
بماقاإلنفامنالمزيد يتطلبقد المرجوةالنتائج
انية،بهتسمحما يتجاوز  ز Claessens)المت  and

Ghosh وريمنلذلك(2013 أنمنالتأكد الرصز
وعاتهذهنفقات حسابعىلليستالمشر

وعات .األخرىاالجتماعيةالرعايةمشر

ات• ي التغتر
ز
الماليةالتدفقاتف

منليسالرئيسية،التمويلمصادر إىلبالنظر 
التدفقاتعىلبقوةتعتمد مرص أنالمفاج   

ناكوه.األجنت   للنقد كمصدر الوافدةالرأسمالية
  اعتباران

ز
رؤوستدفقات:هماالمخاطرةهذهف

األموال؛هذهخدمةوتكلفةالخارج،مناألموال
لالدخار كنظت  الرأسماليةالتدفقاتتترصفحيث

المحىل  السوقمعللدمجقابليةولديها ،واالستثمار 

اء بالمشاركة مع مؤسسة الللمزيد من التفاصيل يمكن االطالع عىل 8 .  الدوليةتمويل دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية حول إرشادات السندات الخرصز

https://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/UG43029UG43030.pdf
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  متساهحيثاالقتصاد دورةعىل  تؤثر وبذلك
ز
ف

اتتضخيم Claessens)الدورةتأثت  and
Ghosh صاد،االقتعىلذلكتأثت  ونتيجة.(2013

،للبنكوفقا  رأسماليةالالتدفقاتتأثت  ه  الدوىل 
وسعر مالتضخمثلالكليةاالقتصاديةالعواملعىل

ز يتجاو فعندما الجاري؛الحسابوأوضاعالرصف
وك،البنلدىاألساسيةالودائعالممنوحاالئتمان
ما إىلالبنوكتلجأ حيثالمالية؛الهشاشةتزداد 
اماتيسم ز الاألمو مثل"األساسيةغت  "بااللتر

  .األجنبية
ز
يتؤدسلبية،صدمةحدوثحالةوف

أثار اقمتفإىلوالمؤسسيةالهيكليةالضعفنقاط
المحيطةالتيقنعدمحالةمنيزيد مما األزمة،

مبالغبمؤخرا الممنوحاالئتمانأنكما .باالستثمارات
ة   كبت 

،التمويلعىليقصز بحتأصحيثالمحىل 
.مويلللتالمفضلالمصدر ه  الدوليةالمؤسسات

،االستثمار قلةومع دمةصحدوثواحتمالالمحىل 
  
ز
ياتاالحتياطاستنفاذ يتمالخارج   التمويلف

إعادةمخاطر عنفضال أكت  بصورةالدولية
أنو هالحاىل  والوضع.إضافيةبتكاليفالجدولة
  الفائدةمعدالت 

ز
أعىلمنواحدةه  مرص ف

  المعدالت 
ز
قمنطقةف وشمالاألوسطالشر

350بمقدارخفضها منالرغمعىلوذلكإفريقيا،
يعملال الذياألمر .2020عامخاللأساسنقطة
  النقديةالسياسةتقييد عىلفقط

ز
عىلفاظالحف

يؤديأيضا ولكنالديون،لتمويلالتدفقمستوى
امأمعائقا يمثلوالذيالفائدةمعدلارتفاعإىل

.المحىل  الخاصاالستثمار 

الرصفسعرصدمات•

  
ز
،وضعف رصفالسعر سياسةتظلأنيجبمثاىل 

مبالغةالأو الديونبمستوياتمقيدةوليستعائمة
  
ز
ز منيحد مما ،العملةتقييمف المتاحالحت 

policy)للسياسات space)مخاطر تلعبحيث؛
ا دورا األموالرؤوسهروب   كبت 

ز
ركاتتحتحديد ف

كانذا إالعملةقيمةرفعإىلتؤديوقد الرصفسعر 
  متوقعغت  الخارجةالتدفقاتمستوى

ز
زيادةلظف

كياتديناميألنونظرا .األجنت   النقد عىلالطلب
  موضحهو كما الديون،

ز
الدور عىلتدل،5الشكلف

  الرصفسعر يلعبهالذيالمهم
ز
قدرةالتحديد ف

،الدين(استدامة)تحملعىل اتتغت  فإنالخارج  
مما الديون،وضعتفاقمإىلتؤديقد العملة
  مسبقا المحددةالديونحالةإىليضيف

أدتوالتر
ذلك،غمور .الرصفسعر سياسةتقييد إىلبالفعل
  الرصفسعر تحركاتكانت

ز
محدودة؛2020عامف

  االنخفاضنسبةتتعد لمحيث
ز
،%2يهالجنف

  مدعوما 
ز
ةبصورةذلكف منبالسحبكبت 
زمةأمثلأخرىأزمةلتجنبالدوليةاالحتياطيات

ورةاستدعالذياألمر ،2016عام الحصولضز
المظاهر بتحليليىل  فيما ونقوم.طارئتمويلعىل

لمفصتحليلخاللمنالمخاطر لهذهالمحتملة
اتالخارجيةللحسابات الخاصةالديونومؤرسر

اتبدراسةقمنايثح.بمرص والنسبالمؤرسر
  شاملة،بصورة

  تناولناها أنسبقوالتر
ز
لجزءاف

هور ظلموضعكاملةصورةلعرضالتقرير مناألول
قمنافالذكر؛سالفةفهمها المساءواألمورالمخاطر
  البياناتباستخدام

ز
اهاتواتجمساراتتحديد ف

ز الديون إىليؤديقد الديونإدارةتعديلأنلنبي 
  تغيت  إحداث

.حقيفر

الخارجيةالديونلوضعمفصلتحليل:رابعا
لمرصاألحدث

ز  كت 
اتأحدثعىلبالتر ائحة،الجخاللشوهدتتغت 

-1:يىل  لما جوانبأربعةمنتحليال نستعرض
مسارها لتحليلالديونومستوياتديناميكيات

ربــع)فصليةمقارنات-2والسداد؛عىلوالقدرة
-3و؛19دكوفيعنالناتجالتغت  حجملتقييم(سنوية
عنها الناتجةالدينوخدمةالديونأنواعتقييم

العواملتوقعات-4وبها؛المرتبطةوالمخاطر 
  بالديونالمتعلقة

ز
جاهها اتلدراسةالقريباألجلف

.استدامتهاومدى

الديونمستوىتطور السابق6-8الشكليوضح
  األزماتمنالعديد خاللالخارجية

ةاشهدتها التر لفتر
ال هنا والتحدي.2010/2011-2019/2020
  فقطيكمن

ز
أدنز لهلجعالديونتراكممستوىإدارةف

  األخذ معأيضا ولكناآلمن،المستوىمن
ز
تبار االع ف

  الالزمةالديونخدمة
ز
ز ف .يلوالطو القصت  األجلي 

أعىلسجلتحيثمستمرةزيادةالديونتشهد 
  لها مستوى

ز
صدمةنتيجة،2019/2020عامف

إىلدفعمما الجائحة،بسببمتوقعةغت  مزدوجة
  اإلنفاقلمواكبةاألجنت   التمويلزيادة

ز
اإلضاف

.للجائحةالمصاحبةواالختالالت

  
ز
  الديونمسار استمرار ضوءوف

ز
عامحتر التصاعد ف

ستوىمارتفاعبشأنالقلقيثت  ما فإن،2021/2020
اكمتسارعهو الديون هدتشحيثلها؛السنويالتر
ة ز ما الفتر ،2020/2019وعام2018/2017عامبي 
  قفزة
ز
القدرةولتحديد .%33بلغتالديونمستوىف

شامللتحليبإجراءيىل  فيما قمنا الديون،سداد عىل
اتللديون   سابقا المستخدمةوالمؤرسر

ز
ةخريطف

.مرصديون
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(مليار دوالر)مستويات الديون الخارجية : 6-8الشكل 
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ي : 7-8الشكل  (كنسبة من الناتج المحىلي اإلجمالي )مستويات الدين الخارج 

ةالمرصي،المركزيالبنك:المصدر .283و،233،246،251،269،282األعدادالشهرية،اإلحصائيةالنشر

ز المؤرسر يربط   المبي 
ز
ز 7-8الشكلف الديونبي 

إىلبةالنستشت  وعادةللتمويل،الرئيس  والمصدر 
.راتالصادلتعزيز الموارد تخصيصإعادةإىلالحاجة
للديون،الماليةالمالءةالبياناتتوضحقد بينما ولكن
  ال وحدهاأنها إال

أنهيهفشكال فمما االستدامة؛تعتز
  الطارئةالماليةالمساعدةبسبب

ز
عامف

ايد تراكمهناك،2020/2019 ز ةالخارجيللديونمتر
نالدينسبةبلغتحيثدوالر؛مليار 123إىليصل
  توقعنا كما ،%34اإلجماىل  المحىل  للناتج

ز
مرقالعدد ف

  رأيسلسلةمن9
ز
نالديخدمةملف"بعنوانأزمةف

جالناتإىلالدينمستوىأنغت  ."لمرصالخارج   
خالل%2بنحوبالفعلانخفضقد اإلجماىل  المحىل  

  وذلكالسابق،العامعن2019/2020عام
ز
مؤرسر ف

إىلحاألرجعىلُيعزىأنيمكنالنسبيةالمالءةعىل
،المحىل  الناتجارتفاع يد تحدالمهمومناإلجماىل 
نالديمستوىانخفاضألناالنخفاض؛هذا سبب
  تيجةالنأنمعاإلجماىل  المحىل  الناتجكارتفاعليس

ز
ف

ز  .القوم  الناتجمنكنسبةالدينانخفاضه  الحالتي 
دهعنتستقر الذيالمستوىفإنذلك،عنوفضال 
ألنضا؛أيمهماإلجماىل  المحىل  الناتجإىلالديننسبة

المرجىع  المعيار منأعىلمستوىعند االستقرار 
بةبالنسخاصةمحتمال،خطرا يشكليزالال (30%)

  .المرصيكاالقتصاد ناسر  القتصاد
ز
سياق،الهذا وف

  تالصادراتإليراداتالديونمستوىدراسةفإن
لفر

  المدفوعاتإدارةعىلالضوءمنمزيدا 
ز
زمةاألضوءف

.العالمية

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_4_9-6_22_529-4 crisis.pdf
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ي : 8-8الشكل  (كنسبة من الصادرات)مستويات الدين الخارج 
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رات،الصادإىلالديننسبةبفحصالنقيض،وعىل
  
أننجد ا،أسلفنكما السداد عىلالقدرةإىلتشت  والتر

س  الرئيالمصدر وه  —الصادراتإىلالديننسبة
مستوىأعىلوبلغت،%200تتجاوز—األجنت   للنقد 
  لها 
ز
خاللاالرتفاعهذا ويعكس.2019/2020عامف
سعر أزمةحتر متجاوزا (2020/2019)الجائحةعام

  الرصف
ز
الخاصةالطبيعة،2016/2017عامف

  كما ،19كوفيدألزمة
لتمويإىلالحاجةنتيجةيأنر

انعىلالواقعةالضغوطلتخفيفطارئ، ز مت 
ز آلياتولدعمالمدفوعات، ،التحفت  نتيجةوكالماىل 

عتراجبسببالتصديرعائداتالنخفاضكذلك
منو المصدرة،والخدماتالسلععىلالعالم  الطلب

أنوقعالمتمنتصاعديا مسارا النسبةهذهاتخذتثم
األوضاعظلتما إذا 2021/2020عامخالليستمر 
منداد السعىلالقدرةأنكما .عليهه  ما عىلالحالية
  العوامل

عىللقدرةاإىلتشت  ألنها تقييمها؛يجبالتر
  (الديوناستدامة)الديونتحمل

ز
فضال .المستقبلف

  وكإجراءذلك،عن
ةمقارنيجباألجل،قصت  وقان 

ةالديون حقيقتيمكنلك  محدد بمعيار األجلقصت 
ةمالءة .األجلقصت 

116.9115.2
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ة األجل)إجمالي االحتياطيات الدولية : 9-8الشكل  (كنسبة من الديون الخارجية قصتر

،النقد صندوق:المصدر طرية،التقارير الدوىل 
ُ
.20/271و15/33،19/311األعدادالق

.أولية2020/2019بعامالخاصةالبيانات*
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ز
ارنةمقعند السيولةاختبار نالحظالسياق،هذا ف

األجلةقصت  الخارجيةبالديونالدوليةاالحتياطيات
ةالديونإرهاقلمدىونظرا .(9-8الشكل) قصت 

انية،األجل ز كفاءةمدىتقييمالمهممنللمت 
إىلالديوننسبةخاللمنالدوليةاالحتياطيات
اتبالتدفقيتعلقفيما سيما ال االحتياطيات،

  المؤكدةغت  ولكنالضخمةالرأسمالية
دتها شهالتر

عاممنذ ا ثابتارتفاعا النسبةهذهتشهد حيثمرص؛
وكانتالرصف،سعر انخفضعندما 2017/2016
إال .(%167.6)ذروتهابلغتحتر ترتفعاالحتياطيات

  أنه
ز
  الفاقد يعوضلتمويلالحاجةظلف

ز
راداتإيف

،النقد  مندوالر مليار 5منأكتر سحبأدىاألجنت  
  النصفخاللالدوليةاالحتياطيات

امعمنالثانز
ومناألقل،عىل%30بنحوتراجعها إىل2019/2020

اجعمنالمزيدحدوثالمتوقع السنواتخاللالتر
  19كوفيدبعد القادمة

ز
قصت  الجزءزيادةظلف

ز الذيالديونمناألجل ما كاستحقاقه،موعد سيحي 
  نعكسةالمالمستثمرينبثقةاالحتياطياتترتبط

ز
ف

.الرأسماليةالتدفقات

اتولتوضيح   التغت 
ز
،الدينوضعف نستعرضالخارج  

ات،هذه خاللمنالوضعهذا حدةومدىالتغت 
الفصليةوالتطورات٢٠١٩عامببياناتالمقارنة

ات(سنويةالربــع) ز حيث.19كوفيدأزمةلتأثت  يبي 
اتالتاىل  3-8الجدول ةالفخاللالسنويةالتغت  منتر

ربــع)فصىل  رصد مع2020عاموحتر 2019عام
  المزدوجةللصدمة(سنوي

رضالعمنكلشهدها التر
.جيةالخار للحساباتبالنسبةوتبعاتها والطلب

ات الجائحة : 3-8الجدول  مقارنة فصلية لتأثتر

ةالمرصي،المركزيالبنك:المصادر ةالمالية،وزارة؛283و282العددينالشهرية،اإلحصائيةالنشر نوفمت  عدد الشهرية،الماليةالنشر
2020.

انعجز كمجموعمحسوبة* ز .الخارج   الدينوخدمةالمدفوعاتمت 
.الشهريةالمتوسطاتمنشهور 3متوسط**

المتغتر 

ة  الزمنيةالفتر
19ظهور كوفيد 

اتجاه 
تر التغي

  %
التغتر 

منتصف أزمة كوفيد 
19

اتجاه 
تر التغي

التغتر % 

ان المدفوعات  ز 1850-↓3.5-4930.2-↓5.5-1.4(مليار دوالر)مت 

ان المدفوعات  ز من الناتج المحىل  )% مت 
(اإلجماىل  

0.5-1.5↓-4000.1-1↓-1100

12↓1233.093.46↓3.066.81(مليار دوالر)خدمة الدين الخارج   

144↑6522.846.94↑1.6412.34*فجوة النقد األجنت   

  االحتياطيات الدولية 
ز
14-↓94448138202-↓4411240108(والرمليون د)صاف

  
ز
  يغطيها صاف

عدد شهور الواردات التر
االحتياطيات الدولية

87.7↓-487.3↓-9

  األصول األجنبية لدى البنوك 
ز
176-↓27116-40935758↓61236-12033-(2-1)صاف

  
ز
(  نيهمليون ج)األصول لدى القطاع المرصف

(1)
318475196659↓-38309602267917↓-13

  
ز
امات القطاع المرصف ز 8↑22273844295033-↓330508257895(2( )همليون جني)التر

6-↓1116.9615.91-↓17.5615.7**سعر الرصف 
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ز مقارنةالسابقالجدوليستعرض ز بي  األولالربعي 
  
ز ،(الجائحةعام)2020عاممنوالثانز والربعي 

األوليةالنظرةوتكشف.2019عاممنالمناظرين
اتالمؤرسر جميعتراجععنالتغيت  اتجاهاتعىل
حدةكتر أ التأثت  كانبينما بأخرى،أو بصورةتقريبا 
ةخالل عد بيتملموقتها كانوإن،19كوفيدظهور فتر
اتتقييم بشكلعةالمتوقغت  المزدوجةالصدمةتأثت 
  كامل،

ز
ز ف اتتحسنتحي  فطفيبشكلالمؤرسر

،الربــعخالل مقارنةت  كبفرقهناكيزالال ولكنالتاىل 
  األكت  االنخفاضوجاء.2019بعام

ز
اتف   المتغت 

التر
  تساهم
ز
؛النقد فجوةف   لعجز اارتفعحيثاألجنت  

ز
ف

ان ز   المدفوعاتمت 
ز
  أضعافأربعةحدود ف

ز
لأوائف

  2020عام
ز
اعاتصنفيهتلقتالذيالوقتنفسف

بةالخارج   القطاع ةضز قاتالتدفوانخفضتكبت 
  ضخمةزيادةإىلأدىمما الرأسمالية،

ز
.اتالمدفوعف

عافأضستةبنحو ذلكعنالناجمةالفجوةواتسعت
ضعف1.5وبنحو2020عاممناألولالربــعخالل
  
ز
  الربــعف

هنا اإلشارةوتجدر .2019بعاممقارنةالثانز
  ألنهمقلقالفجوةهذهاتساعأنإىل

ز
ابغيظلف

ويلها تميتمسوفاألجنت   النقد منمستمر تدفق
  الدوليةاالحتياطياتباستخدام

ز
لاألصو وصاف

  تستمر سوفثمومنالبنوك،لدىاألجنبية
ز
ف

  تمويلإىلحاجةوتخلقالمصدريناستنفاذ 
ز
إضاف

استخدامتمموضح،هو وكما .القروضخاللمن
  ارئةالطالعجز حاالت لتمويلالدوليةاالحتياطيات

ز
ف

وارداتتغط  أصبحتوبالتاىل  الخارجية،الحسابات
  أشهر 8مقابلشهرا 7.3إىلتصلأقل

ز
.2019عامف

صيد ر تكوينإىلالمفاجئةالدوليةاألوضاعأدتكما 
  بالسالب
ز
  ف

ز
وربمانوك،البلدىاألجنبيةاألصولصاف

اتإىلاألصولتراجعُيعزى األصولأنإال.التقييمتغت 

اماتاللحاقاستطاعتالبنوكلدى ز خاللوكالبنبالتر
  الربــع

بعدما الفجوةوتراجعت،2020منالثانز
ما وك.العاممناألولالربــعخاللضخما فرقا شهدت
نظرا جيدا الرصفسعرومراقبةرصد يجبأسلفنا،
  لدوره

ز
عىليؤثر حيثالخارج   الدينديناميكياتف
.الديونتراكمتفاقم

األجنت   النقد مصادر تقدمهالذيالدعموبرغم
أنإال ،أكت  بصورةاالنخفاضمنالرصفسعر لحماية
%11نسبةبالجنيهتراجعإىلتشت  الفصليةالبيانات
،2019عاممنالربــعبذاتمقارنةاألولالربــعخالل

اجعنسبةوجاءت   الربــعخاللالتر
إىلصللتأقلالثانز

  هنا ومن.6%
ورةتأنر احتياجاتتقييمإعادةضز

حيثنمسواءإضافية،ديونتمويلوتكلفةالتمويل
نواعأالختالفونظرا .خدمتهاأو الديونديناميكيات

  موضحهو كما كذلكإدارتها تختلفالديون
ز
ف

.4-8الجدول

نوعا تأكتر لمرص الخارجيةالديونأنواعأصبحتلقد 
اجعمنالرغموعىل.جيدأمر وهو    الطفيفالتر

ز
ف

الديونأدواتغالبيةأنإال األجل،طويلةالودائع
طويلةه  2020/2019عامخاللالمستخدمة

يتسهيالتتراجعالمالحظومناألجل، نالمشتر
  بهُينصحأمر وهو والموردين،

ز
فائدةالنظامضوءف

اجععنفضال األداة؛هذهإطار ضمنوالغرامة   التر
ز
ف

ةالديون   واضحةزيادةهناكأنكما .األجلقصت 
ز
ف

اض نقد الصندوقمثلالدوليةالمؤسساتمناالقتر
  التعويممنذ الدوىل  

ز
منالنوعوهذا ،2016عامف

  معقولةزيادةتسجيلها معالديون
ز
عامف

  الثنائية،الديونمنأفضل2020/2019
د قوالتر

وطها،تتغت     المالعامخاللتراجعا وشهدترسر
.اضز

(كنسبة من إجمالي الديون)أنواع الديون : 4-8الجدول 

2016/20152017/20162018/20172019/20182020/2019)%(نوع الدين 

9.45.44.02.92.0قروض  ثنائية معاد جدولتها

11.38.38.38.98.3قروض ثنائية أخرى

صندوق النقد )مؤسسات دولية 
، إلخ ، البنك الدولي (الدولي

25.327.530.730.234.8

ين 5.68.29.110.49.2ائتمان الموردين والمشتر

29.223.518.83.53.2الودائع طويلة األجل

6.311.415.417.819.4السندات

ة األجل 12.615.513.310.28.8الديون قصتر

.مختلفةأعداد المرصي،لالقتصاد الخارج   الوضعتقرير المرصي،المركزيالبنك:المصدر
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  أخرىملحوظةزيادةأيضا وهناك
ز
ات،السندإصدار ف

  
تشكلو المستثمرينثقةإىلتمديدها يحتاجوالتر

  القروضهيكلمن19.4%
ز
.2020/2019عامف

بإصدار 2020/2019نوفمت  منذ الماليةوزارةوتقوم
تفوقممتدةبآجالالسنداتمنمختلفةحزم

  دوالر مليون500منهاالمنطقة،متوسطات
ز
صورةف

سنداتعنالوزارةأعلنتكما .سنة40ألجلسندات
اء سنوات5ألجلدوالر مليون750بقيمةخرصز
لقاعدةجاذبةالسنداتيجعلما ،%5.25وبعائد

  االستثمار أجندةويدعمجديدةمستثمرين
ز
ف

اءالسندات   الخرصز
ز
قمنطقةف مالوشاألوسطالشر

اتفاقياتبتمديدمؤخرا المركزيالبنكقامكما .إفريقيا

اتفاقياتبتمديد مؤخرا المركزيالبنكقامكما .إفريقيا
اءإعادة نةسلمدةالدوليةالبنوكمنالعديد معالشر

ةإجماىل  ليصبحإضافية،ونصف .سنوات6الفتر
  ولكن
ز
اماتحالةف ز األخذ منبد ال األجلطويلةااللتر

  
ز
  —التكلفةاالعتبارف

ز
—فائدةو مدفوعاتصورةف

تأجيلمنالرغمفعىل،10-8الشكلمنيتضحكما 
بقيمةخليجيةدولودائعمندوالر مليار 6سداد
  والمستحقةدوالر مليار 13.4

ز
فضال ،2020عامف

أنهال إالبنوك،منلعدد المستحقةالديونتأجيلعن
ز يزالال  دوالرمليار 13.2سدادمرص عىليتعي 

دوالر مليار 4و(أ-10-8الشكل)أساسيةكمدفوعات
.(ب-10-8الشكل)فائدةكمدفوعات

(مليون دوالر)خدمة الديون : 10-8الشكل 
(مليون دوالر)الدين األساسية مدفوعات . أ

2161.22245.524462482.9

4942.9
4248.9

6104.5

11083.3
10215.2

13164.9

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

(دوالرمليون )الفائدة مدفوعات .ب 

638658.3643.3716666.2
835.8

1215.6

2170.2

3257

4008.9

0

500

1000

1500

2000
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3000
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ةالمرصي،المركزيالبنك:المصدر .234و283العددينالشهرية،النشر
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المتوقعالفعىلي 

201620172018201920202021202220232024

ي : األساس 16.830.837.036.034.133.930.827.324.7الدين الخارج 

ي الدين الخار 
ز
ي نسبة التغتر ف 2.5-3.5-3.1-0.2-1.8-1.1-2.314.16.2ج 

ة تحديد الديون الخارجية المكون
(9+8+4)للتدفقات 

3.97.40.0-5.3-4.72.0-1.2-1.6-1.9

ي الحساب الجاري 
ز
العجز ف

باستثناء مدفوعات الفائدة
5.75.11.52.52.22.81.21.31.3

ان السلع والخدمالعجز  ز ي متر
ز
9.712.310.58.37.67.75.55.65.6اتف

10.514.518.917.513.29.811.112.913.9الصادرات

20.126.829.425.820.817.416.718.519.5الواردات

ي التدفقات الرأسمالية ا
ز
لوافدة صاف

(سالبة)غتر المرتبطة بديون 
-2.1-3.2-3.1-2.6-1.9-1.4-2.0-2.5-3.0

0.2-0.3-0.4-5.00.5-5.3-0.25.51.6ديناميكيات الدين التلقائية

0.30.50.91.10.91.41.41.31.2مساهمة سعر الفائدة االسمية

مساهمة نمو الناتج المحىلي 
ي 
اإلجمالي الحقيقر

-0.6-0.9-1.7-1.7-1.1-0.9-1.8-1.6-1.4

ب لفائدةاومدفوعاتاألساسيةالمدفوعاتقيمةوتقتر
أضعافثالثةمن2020/2019عامخاللالمسددة

  المسددةالمدفوعات
ز
مما ،2017/2016عامف

عىلالواقعوالضغطالديونأعباءتزايد يعكس
  خاصةالخارجية،الحسابات

ز
قاتالتدفتباطؤ ظلف

  المهمةاألمورومن.التجاريوالعجز الوافدة
جبيالتر

لةطويالديونأنالديون،هيكلةإعادةعند مراعاتها
ةمزايا تقدمقد األجل تخلقولكنها األجلقصت 

  (تحملهايمكنال )مستدامةغت  ديونا تدريجيا 
ز
ف

  األخذ معوذلك.المدفوعاتتزايد بسببالمستقبل
ز
ف

ز موازنةمسألةه  الهيكلةإعادةأناالعتبار  يادةز بي 
ةوالمزايا الدينخدمة رةبصو وتعتمد األجل،قصت 
ة أنالمعلوممنأنهكما .خارجيةقراراتعىلكبت 

ظرا نأكت  بصورةالموازنةيرهقالدينخدمةمستوى
نمبدال الديونلسداد منها كبت  جزءلتخصيص
.فعالةبصورةتخصيصها 

  للمقايضةالدائمالتقييممنبد ال لذلك
تقدمهاالتر

الرصفر بسعالمستحقةالديونتؤديفقد االستثمارات؛

(debt of exchange)بالنقد الديونزيادةإىل
، وعادةة،الفائدمدفوعاتلزيادةالبابوفتحاألجنت  

تبلغحيث.المخاطرةلعالوةانعكاسا ذلكيكونما 
يوليومناعتبارا %8.1نحولمرص المخاطر عالوة

رنةمقانسبيا مرتفعةتعتت  نسبةوه  ،2020
  المرجحبالمتوسط

ز
قمنطقةف األوسطالشر

  أخذهما يجبأمرانذلكعنوينتج9.(2.92%)
ز
ف

  الزيادة:وهمااالعتبار،
ز
ديون،للالحديةالتكلفةف

  
الديون،ادةبزيالمرتبطةالفائدةمدفوعاتترفعوالتر

يؤديحيثالمخاطر؛عالوةارتفاعذلكمنواألهم
ربطيثمومنالمخاطر،عالوةزيادةإىلالديونتزايد 

مويلتإعادةتكاليفبزيادةأساس  بشكلارتفاعها 
العواقبولدراسة.الحاىل  الديونرصيد /مخزون

،بصورةالمستقبلية   نستعرضأكت 
ز
5-8دولالجف

  لدوىل  االنقد صندوقتوقعاتألحدثتقييما التاىل  
ز
ف

طريتقريره
ُ
ىلعاالتفاقبعد بمرص الخاصالق
األرقامتعنيهلما بتحليلمصحوبا الطارئ،التمويل
.القريبمرص لمستقبل

ات ديناميكيات الديون: 5-8الجدول  متغتر

  2020استنادا إىل الحسابات المنشورة منذ يوليو 9
ز
NYU Sternدراسة ف

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3653512
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المتوقعالفعىلي 

201620172018201920202021202220232024

ي األسعار 
ز
ات ف مساهمة التغتر

وسعر الرصف
0.65.92.4-4.7-4.8----

ي إ
ز
، يشمل التغتر ف ي

جمالي المتبقر
(3-2)األصول األجنبية 

-1.66.76.24.32.9-2.2-1.9-2.0-0.6

ي للصادرات نسبة الدين الخارج 
)%(

160.3212.9195.8205.4259.1346.6276.7211.3178.0

إجمالي احتياجات التمويل 
ي  (مليار دوالر)الخارج 

25.224.020.525.724.931.929.729.731.5

7.69.48.28.56.98.17.16.66.5مالي كنسبة من الناتج المحىلي اإلج

،النقد صندوق:المصدر طريالتقرير الدوىل 
ُ
.20/271رقمالق

.ذلكغت  إىلاإلشارةيتملمما اإلجماىل  المحىل  الناتجمنكنسبةمحسوب

  الديونديناميكياتإىلبالنظر 
ز
نالحظ،5-8الجدولف

  العجز تراجع
ز
انف ز جز عبأنهويعرف)األساس  المت 

  (الفائدةمدفوعاتمنهمطروحا الجاريالحساب
ز
عامف

  ارتفاعهالمتوقعمنأنهإال ،2020
ز
بعد 2021عامف

  .الجائحةأزمة
ز
ز وف ال لقائيةالتالديونديناميكياتأنحي 

  ترتفعأنالمتوقعمن،1منأقلتزال
ز
.2023عامف

ز الفجوةهو والمقلق اهماتومساالسم  الفائدةسعر بي 
  النمو 

ز
؛اإلجماىل  المحىل  الناتجف  

  الحقيفر
منوالتر

.جائحةللالتاليةاألوىلاألعوامخاللتتسعأنالمتوقع
ز واضحةفجوةهناكأنكما  والوارداتالصادراتبي 

والطلبالعرضمنكلتراجعمنالرغمفعىلأيضا،
ةخالل درات،الصامنأعىلالوارداتتزالال الجائحة،فتر

عنمنفصال ليسالدينأنفكرةعىلأخرىمرةيؤكد ما 
ز يتضمنأنويجبككلاالقتصادياألداء الالعبي 

ز    الرئيسيي 
ز
  القطاعاتكافةف

للنمو ا فرصتقدمالتر
  تدابت  اتخاذ يجبكما .واالستثمار

ز
ياساتالسمجالف

،للصادراتالمضافةالقيمةلزيادة دفقاتالتوبالتاىل 
ايدالنسبةلسداد األجنت   النقد منالوافدة ز منةالمتر
  متساو،بشكلالصادراتإىلالخارجيةالديون

والتر
اتيدعمها  .الرصفوسعر األسعار تغت 

، جوةللفالدوىل  النقد صندوقتقدير يظلوبالتاىل 
مليار 31.9ودوالر مليار 24.9عندالمتوقعةالتمويلية
  ،2021و2020لعام  دوالر 

  تمويلها يتموالتر
ز
ساساأل ف

توتحويال الحافظةواستثماراتالصادرات،بواسطة
ز  لزيادةاستخدامها يتموكلها بالخارج،العاملي 

يونالدتمويليجعلالذياألمر الدولية،االحتياطيات
  ضعيفا الخارجية

ز
اتمواجهةف ارجية؛الخاألوضاعتأثت 

تجارةتدفقاتعىلالدوليةاالحتياطياتتعتمد حيث
ز غت  منالفائدة سعرفاعارترغموه  بالبالد،المقيمي 

اتباطؤا شهدتأنها إال الفائدة، وفيدكظهورمنذكبت 
طةالمرتبغت  الوافدةالتدفقاتمستوىأنكما .19

  المتوقعالعجز جانبإىلبديون
ز
انف ز ال اس  األسالمت 

  ضعيفا حاجزا يشكالنيزاالن
ز
ياتديناميكمواجهةف

.لزيادتهمامجالوهناكالتلقائيةالديون

ةكبصورةمقبولةماليةأداةالديونتشكلوختاما، بت 
ستخدمأنها طالما 

ُ
ز ت ويمكناالقتصادياألداءلتحسي 

  خدمتها 
ز
ز ف منطلق،الهذا ومن.والطويلالقصت  األجلي 
ساءالماألمور عىلالضوءإلقاءالتقرير هذا استهدف
  فهمها 

  بالديون،ترتبطالتر
خذتإذا والتر

 
  أ

ز
االعتبار ف

رص؛مديونإلدارةصح  مسار وضععىلتعملأنيمكن
ىلعوتعملبلاالقتصاد عنبمعزلتكونأندونأي

ز  .أدائهتحسي 

ز المقارنةساعدت منالمختارةالدولمنوعدد مرص بي 
اتمنقليلوبعضالديونآلياتحيث لنمو اأداءمؤرسر

ومن.الديونوضعلتحليلمسار تحديد عىلالمتعددة
ز  عدةاكهنبالديون،المرتبطةفهمها المساءاألمور بي 

  بها القياميمكنتحسينات
ز
-1:التاىل  النحو عىلمرص ف

  
كجزءالديونإدارة-2للديون؛نطاقا أوسعتعريفتبتز
مندال باالقتصاديالنمو لتحقيقوكأداةاالقتصاد من

المستمرةالمقارنة-3القائمة؛الديونلتمويلاستخدامها 
ز  نالديو أداءحيثمناألداءمرتفعةوالدولمرص بي 

كيفيةمنتعكسهلما نظرا —االقتصاديواألداء
ولةالدأنأسلفنا كما يحدثما وغالبا الديوناستخدام
  قد الديونمنخفضة

مو النانخفاضمنكذلكتعانز
اماتقائمةزيادة-4واإلنتاجية؛ ز   الطارئةااللتر

تميالتر
ز التوازنتحقيق-5وتغطيتها؛ تلفةمخوهياكلأنواعبي 

الحاليةوالمزايا التكاليفحيثمنالديونمن
.والمستقبلية
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الملحق

(مليار دوالر باألسعار الجارية)الدخل القومي اإلجمالي : 1-1مالجدول 

(2019-2015)التغتر % 20152016201720182019السنة

ازيل 176817582024183217911.3الت 

ز  110201118812301138441430829.8الصير

10.6-327328231245292مرص

2079224826242684284436.8الهند

9910110811511617.3المغرب

31028833935734210.3جنوب إفريقيا

12.7-850855842759742تركيا

،البنكمجموعة:المصدر .2021تقريرالدولية،الديونإحصاءاتالدوىل 
ز كافةمنالمضافةالقيممجموعهو اإلجماىل  القوم  الدخل:مالحظة ز المنتجي  ائبأيإليها مضافا البالد داخلالمقيمي  المنتجاتعىلضز

  ،(الدعمبدون)
  إىلمضافا الناتجتقييميتضمنها ال والتر

ز
ز تعويضات)األساس  الدخلإيراداتصاف .الخارجمن(لممتلكاتاودخلالموظفي 

.الجاريةباألسعار دوالر بالمليار البيانات

(مليار دوالر)الصادرات إجمالي : 2-1مالجدول 

ازيلالسنة ز الت  تركيااجنوب إفريقيالمغربالهندمرصالصير

2015191.12273.521.9264.422.380.3143.9

2016185.22097.623.0260.322.975.9142.5

2017217.72263.426.4294.425.688.2157.0

2018239.92494.229.5322.529.493.7168.0

2019225.42498.630.6323.329.389.4180.8

.(Comtrade)السلعلتجارةالمتحدةاألممبياناتقاعدة:المصدر
  المستوىالسلعوتبويبلتصنيفالمنسقالنظامرمز تحتالصادراتإجماىل  :مالحظة

.دوالربالمليار(HS2002)الثانز
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مقدمة:أوال

التغيتر محركاتأحد التعاونياتتعتت  لماذا
ي مرص عالميا ناجحتنموينموذجالتعاونيات1-1

ز
ف

إليهالحاجةأشد 
يلعبأنيمكنناجحا تنمويا نموذجا التعاونياتتعتت  
  محوريا دورا 

ز
صاديةواالقتاالجتماعيةالتنميةدفعف

  خاصة
ز
ةالمجتمعاتف ماألمخصصتلذا .الفقت 
  سنويا احتفاال لهالمتحدة

ز
شهر نماألولالسبتف

ز يوليو  كت 
سبلوبحثالنموذجهذا أهميةعىلللتر
.دعمه

  القطاعيعتت  وعالميا،
  يا رئيسفاعال التعاونز

ز
ف

المثالسبيلعىلالدول؛منالعديد اقتصادات
ز قطاععىليستحوذ    التأمي 

ز
%75منوأكتر السويد،ف

صناعةمن%60منوأكتر الزراع  التسويقمن
  واألجبانالحليب

ز
فنلندا،تجارةمن%40كندا،ف

  الزراع  القطاعمن%50بينما
ز
عىلقائمألمانيا ف

أنكما البنوك،قطاعمن%20إىلإضافةالتعاونيات،
  الكهرباءإنتاجمن13%

ز
بها قوميالمتحدةالوالياتف

  مساهمتهوتبلغالقطاع،هذا 
ز
  %97الدنماركف

ز
ف

  %38والحليب،جمعقطاع
ز
،االستهالك  القطاعف

  االستهالك  النشاطمن%70و
ز
ربــعأنا كمالكويت،ف

  الصحيةالخدمات
ز
يقدمها وكولومبيا وتركيا الهند ف

  القطاع
ها التعاونز .(2017زك  )األمثلةمنوغت 

/شارك  التلالقتصاد نموذجا التعاونياتتعتت  كما 
خاصةالفرد،مكاسبمنيعظمالذياالجتماع  
روادمنأو مستهلكا أو منتجا كانسواءالصغت  
الجهود ينظمأكت  لكيانضمهخاللمناألعمال،
التاىل  وبالحجم،اقتصادياتمناالستفادةمنويمكنه
  الكيانهذا منالفرد استفادة

ز
هأهدافتحقيقف

فاوضيةالتالقوةزيادةوكذلكوالتسويقيةاإلنتاجية
ز مع .اآلخرينالفاعلي 

ضممداخلأحد التعاونياتتمثلذلك،عنفضال 
نهاأل فنظرا المنظم؛القطاعإىلالمنظمغت  القطاع
لبطتلبيةوتستهدفالبشر عىلتركز نماذج

ز كمحفدور لها يكونأنيمكنالمحليةالمجتمعات
ويةعضهيكلخاللمنالمنظمللقطاعاالنضمامعىل
الصيادينكالصغر ومتناه  الصغار لتجميعكمنصةيعمل

ز  كفاءةموتعظيالوساطةتكلفةلتخفيضوالمزارعي 
ز التنسيق ةالصاإلنتاجيةوالوحداتالحكومةبي  غت 
1.الصغرومتناهية

  التعاونياتنجحتوقد 
ز
  الةفعمبادراتتقديمف

ز
ف

  كورونا جائحةمواجهة
ز
منالعالمأنحاءمختلفف

  المساهمةخالل
ز
وسالوع  زيادةف قوطر بالفت 

ز للالغذائيةاالحتياجاتتوفت  أو منه،الوقاية مصابي 
الخاصةالتوريد سالسلاضطرابعدمضمانأو 

ز  و ميش تمويلتوفت  أو /وبالمزارعي  عاتللمشر
رة ز المترصز العديد ر بادلذا،.السكانمنوالمستضعفي 

خاصةالتعاونياتودعمبمساندةالحكوماتمن
ة أثناءولةوالسيالتمويلتوفت  خاللمنمنها الصغت 

كما 2.نشاطهامواصلةمنتتمكنحتر كورونا أزمة
لتلبيةا وخدماتهمنتجاتها بتحويلالتعاونياتقامت
الحمايةمعداتعىلالعاجلالمحىل  الطلب

3.االجتماعيةوالرعايةالغذائيةواإلمدادات

  مرص وتعتت  
ز
وذجكنمللتعاونياتالحاجةأشد ف

  تنموي؛
ز
المنظمغت  القطاعحجمتضخمظلف

ز صغار جهود تنظمكياناتوجود وعدم المنتجي 
ز  ال ةهشكياناتوجود أو األعمالوراود والمستهلكي 

ليةوالفعابالكفاءةمصالحهمتحقيقعىلتعمل
.المطلوبة

ز لماذا 1-2 كتر
؟الزراعيةالتعاونياتعىلالتر

نجاحا اتالتعاونيأكتر منالزراعيةالتعاونياتتعتت  
عىلحوذتستالمثالسبيلفعىلالعالم؛مستوىعىل

اوحسوقيةحصة ز تتر العوائد إجماىل  من%60-50بي 
  
ز
  الغذائيةوالصناعاتالزراع  القطاعف

ز
تحاد اال ف

؛   األورون  
ز
ثلتماألمريكيةالمتحدةالوالياتوف

عملياتمنلكل%33للتعاونياتالسوقيةالحصة
  .المدخالتوتوريد والتسويقالتصنيع

ز
اليااوف ستر

  التسويقيةالتعاونياتتستحوذ ،ونيوزالندا 
ز
مجالف

%90و،%60عنتزيد سوقيةحصةعىلاأللبان
تعتت  الالتينية،أمريكا مستوىوعىل.التواىل  عىل  

  األلبانتعاونيات
ز
ز ف ز اوتعاونياتاألرجنتي    لي 

ز
ف

ازيل سواءالقطاعاتمستوىعىلالريادةصاحبةالت 
  السوقيةحصتها حيثمن

ز
عىلأو المحىل  السوقف

Rabobank)الصادراتمستوى 2012).

ي الزراعيةللتعاونياتجديد نموذج.9
ز
المطلوبالتنموياالنطالقيحققمرص ف

عبودسحر .د

1A survey conducted in January 2021 by UNDESA.
يا وأجلتللتعاونيات،القروضعىلالحصوللتسهيلالصناديقمنالعديد وكندا فرنسا أنشأتالمثالسبيلعىل2 ز القروضقاقاستحآجالمالت 

Garanziaتطبيقإيطاليا أتاحتبينما هيكلتها،وإعادةللتعاونيات Italiaأو"Guarantee Italy"قروضلتقديمالمرصفيةغت  الماليةللمؤسسات
.للتعاونياتبالنسبةسهولةأكتر األموالتجعل

3ILO Director-General’s statement for the International Day of Cooperatives 2020, July.
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ز
أقدممنالزراعيةالتعاونياتتعد المرصية،الحالةوف

  التعاونياتنماذج
  نشأتالتر

ز
منطقيةألسبابمرص ف

شارك  تككياناألصيلبدورها تقملمأنها إال وجيهة،
ز لصالحيعملحكوم  غت   وفقا ذاتيا ويدار المزارعي 

الحاليةاجاتاالحتيطبيعةتغت  فإنوبالتاىل  .لرؤيتهم
ا يفرضالنموذجلهذا    جذريا تغت 

ز
باعتبارههلمنظورنا ف

  للمساهمةجاهزةفرصلديهواعد قطاع
ز
نميةالتف

ز الزراعية ز معيشةمستوىوتحسي  .المزارعي 

ورةعىلكورونا جائحةبرهنتوقد  االهتمامضز
  ااألمنتحقيقوأنخاصةالزراعيةبالتعاونيات

لغذان 
إتاحتهوبالتاىل  الغذاءتوريد سالسلانسيابيةوضمان
غت  المستقبليةالتحدياتأحد أصبحوأسعاره
  النمطية

.العالمتواجهالتر

الي الحلوضعها وعرضالتعاونياتمفهوم:ثانيا
عالميا

التعاونياتمفهوم2-1

تقال مسمؤسسيا إطارا التعاونياتتعتت  تاريخيا،
بيةلتلبإرادتهماتحدوا الذيناألفراد منلمجموعة
عيةواالجتمااالقتصاديةوتطلعاتهماحتياجاتهم
كة،والثقافية كلبشاإلطار هذا إدارةويتمالمشتر
4.وديمقراط  تشارك  

ويقومربحيةيحققاقتصاديا نموذجا تشكلأنها كما
a)المجتمعيةالمشاركةعىل community-based

economic model)مسليبشكلإقامتهتمتإذا
بدور وميقأنيمكنلعملهالمناسبةالبيئةوتوفرت
  أساس  

ز
.الوطنيةالتنمويةاألهدافتحقيقف
  يسهمأنيمكنوتحديدا،

ز
محىل  الالمجتمعتنميةف

خفيفوتالعمل،فرصوتوليد واجتماعيا اقتصاديا 

تز وتتب.االجتماعيةالعدالةوتحقيقالفقر،حدة
والمسؤوليةالذاتيةالمساعدةقيمالتعاونيات

قوموت.والتضامنواإلنصافوالمساواةوالديمقراطية
طوعيةعضوية:تشملالمبادئمنمجموعةعىل

خاللمنديمقراطيةإدارةللجميع؛ومفتوحة
كةملكيةأعضائها؛ تقلةمسمؤسساتلألعضاء؛مشتر

وإدارتها؛ها ألعضائوالمعلوماتوالتدريبالتعليمتوفر 
ز ودوىل  وإقليم  محىل  وتعاون ؛التعاونياتبي 

5.مجتمعاتهاتنميةوتستهدف

ا ألهدافهوفقا للتعاونياتمتعددةأنواعوهناك
:ومنهاالمختلفةوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعية
،تعاونيات ز ز تعاونياتالمنتجي  تعاونيات،المستهلكي 

لمرافق،اتعاونياتاإلسكان،تعاونياتالتجزئة،تجارة
ز تعاونيات تعاونياتالمالية،والخدماتالتأمي 
تعددةمتعاونياتالتوريد،تعاونياتاألعمال،أصحاب
ها......االجتماعية،والتعاونياتاألطراف، .وغت 

ي التعاونياتوضع2-2
ز

العالمف

  التعاونياتتنتشر عالميا،
ز
وينتم  دولة98نحوف

مالعالسكاننصفأيعضو مليار 3منيقربما إليها 
تعاونيةمليون3بنحوالتعاونياتعدد وُيقدر .تقريبا
قدر إيراداتوتحققعضو مليار ونحو 

ُ
تريليون3بـت

ILO)دوالر العملمنظمةلتقديراتووفقا .(2014
  الوظائفعدد فإنالدولية،

أو نياتالتعاو تولدها التر
  
مليون280نحوإىلتصلاستمراريتها تضمنالتر

ز إجماىل  من%10عنيقلال لما وظيفة   المشتغلي 
ز
ف

6.العالم

العالمحولتعاونية300أكت  التاىل  الجدولويعرض
ها لتوزيعوفقا وذلكالسنوية،اإليراداتحيثمن

،  
ز
.والنوعاالقتصادية،األنشطةالجغراف

4Statement on the Cooperative Identity. International Cooperative Alliance at:  https://www.ica.coop. 
5International Cooperative Alliance at:  https://www.ica.coop.
6https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm.

https://www.ica.coop/
https://www.ica.coop/
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm


2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
133

تعاونية حول العالم من حيث اإليرادات السنوية300أكت  : 1-9الجدول 

التفاصيلالبند

ي 
ز
(  1-9)ح من الشكل تعد أوروبا من أكت  مناطق العالم من حيث انتشار التعاونيات يليها الواليات المتحدة كما يتضالتوزيــــع الجغراف

  %90مليــون عضــو، و20جمعيــة تضــم مــا يزيــد عــن 7000فألمانيــا وحــدها بهــا 
ز
  فرنســا أعضــاء ف

ز
ز ف مــن المــزارعي 

.تعاونية واحدة أو أكتر 

ي ألكت  : 1-9الشكل  ي عام 300التوزيــــع النسن 
ز
موزعة جغرافيا2020تعاونية حول العالم ف

طبيعـــــــــــــــة األنشـــــــــــــــطة 
االقتصادية 

  المجـــال
ز
  العوائـــد تليهـــا التعاونيـــات ف

ز
ز ه  األعـــىل نصـــيبا ف   مجـــال التـــأمي 

ز
الـــزراع  والصـــناعات تعـــد التعاونيـــات ف

.والتجزئةالغذائية، تليها تعاونيات تجارة الجملة 

ي ألكت  : 2-9الشكل  )%(وفقا لنشاطها االقتصادي، 2020تعاونية حول العالم لعام 300التوزيــــع النسن 

الواليات المتحدة
25%

فرنسا
15%

ألمانيا
10%

اليابان
8%

هولندا
6%

إيطاليا
4%

فنلندا
3%

الدنمارك
3%

كندا
3%

اسبانيا
3%

ويــــج التز
2%

السويد
2%

نيوزيالندا
2%

المملكة المتحدة
2%

النمسا
2%

سويشا
2%

ازيل الت 
1% بلجيكا

1%

جمهورية كوريا
1%

ز  األرجنتي 
1%
سنغافورة

1%

  الدوىل  التحالفبياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز حسابات:المصدر
International)التعاونز

Cooperative Alliance).

ز  39التأمير

الزراعة والصناعات 
31.7الغذائية 

ةتجارة الجملة والتجزئ
17.7

7خدمات مالية

1.7مرافق

1صناعة
تعليم وصحة وخدمات

1اجتماعية
0.7الصيد

0.3االسكان

  الدوىل  التحالفبياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز حسابات:المصدر
International)التعاونز

Cooperative Alliance).
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التفاصيلالبند

نوع التعاونية 
/ إنتاجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)

...(استهالكية

ز األنــــواع المتعــــددة للتعاونيــــات تليهــــا التانتشــــارا وتعــــد التعاونيــــات اإلنتاجيــــة ه  األكــــتر  عاونيــــات المتبادلــــة مــــا بــــي 
(Mutual Cooperatives)*ثم التعاونيات االستهالكية.

ي ألكت  : 3-9الشكل  النوعموزعة بحسب 2020تعاونية حول العالم لعام 300التوزيــــع النسن 

ز *   الخدمات المالية، التأمي 
ز
.إلخ... مثل التعاونيات العاملة ف

ز  منتجير
44.04%

تقدم خدمات 
متبادلة
28.15%

مستخدم/ مستهلك
21.52%

جمعيات غتر تعاونية 
تتحت سيطرة التعاونيا

4.30%

ز  %0.99عاملير %0.66أطراف معنية متعددة

ز  ز مستهلك+منتجير /  ير
ز  %0.33مستخدمير

  الدوىل  التحالفبياناتعىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز حسابات:المصدر
International)التعاونز

Cooperative Alliance).

ي الممارساتأفضل:ثالثا
ز
جاربتمنالتعاونياتف

عديدةعالمية

ةالزراعيوتحديدا التعاونياتمنظومةمراجعةتمت
  لها كنموذج

ز
  الدولمنالعديد ف

ز
ا وآسيأوروبا ف

المتحدةياتالوال إىلباإلضافةالالتينيةوأمريكا وإفريقيا 
ببعضالخاصةالمواقعخاللمنسواءاألمريكية
  التعاونيات

ز
  الالدراساتخاللمنأو الدولهذهف

تر
Allan)تناولتها بعض(1م)الملحقويعرض(2008

  الزراعيةللتعاونياتاألساسيةالمالمح
ز
كأحد لندا هو ف

معو .العالممستوىعىلالناجحةالتعاونياتأشهر 
تصاديةواالقالسياسيةالمقوماتاختالفعىل  التأكيد 

  والبيئيةواالجتماعية
ز
ههذوتأثت  دولةكلف

إال يها فالتعاونياتنجاحعدم/نجاحعىلاالعتبارات
كةالعواملمنبمجموعةالخروجيمكنأنه المشتر
  
  التعاونياتلنجاحأساسيةمحاور تمثلالتر

ز
تحقيقف

:ىل  التاالنحو عىلوذلكمجتمعاتها وخدمةأهدافها 

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد:المصدر

التفاصيلالمحور

طبيعة 
التعاونيات

حتياجاتهمالتلبيةبإرادتهماتحدوا الذيناألفراد منلمجموعةحكوم  غت  مؤسسيا إطارا التعاونياتتعتت  •
كةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةوتطلعاتهم .ديمقراط  و تشارك  بشكلاإلطار هذا إدارةويتمالمشتر

يدور للحكومات•   الرئيسيةالمحاور أحد باعتبارها للتعاونياتوداعمتيست 
ز
الوطنيةتنمويةالخططها تنفيذ ف

.أجلهامنأةالمنشبالمهامالقياممنيمكنها بما وإدارتها إنشائها إجراءاتتيست  خاللمنالداعمالدور هذا ويكون
  تساهمفقد الكيانات؛لهذهالحوافز منالعديد الحكوماتبعضوتقدم

ز
ائبامنتعفيها أو التمويلف عىللرصز

.المثالسبيل

ي تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها: 2-9الجدول 
ز
ي تمثل محاور أساسية لنجاح التعاونيات ف

كة النر العوامل المشتر



2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
135

التفاصيلالمحور

  التعاونياتتعمل•يمي الهيكل التنظ
ز
ز منيتكونتنظيم  هيكلف ز مستويي  .األكتر عىلمستوياتثالثةأو إداريي 

:التعاونوسهولةمستوىلكلالمهاموضوح•
ز يضموداخليا،خارجيا التعاونياتيمثلالحكومة،معيتواصلالسياسات،يضع:القوم  المستوى- عنممثلي 

.الجغرافيةالمنطقةأو النشاطأو للقطاعوفقا يقسمأنويمكن.التابعةالتعاونياتكافة
ز وسيطةحلقة(محافظة/مقاطعة)المتوسطالمستوى- .والقوميةالمحليةالتعاونياتبي 
  التعاونيات:المحىل  المستوى-

ز تضمالتر ةالمزارعي  .مبارسر
.التعاونياتتديرمتخصصةفنيةإدارة-

يعي اإلطار  يــــع•التش  يعاتأو التعاونياتلكافةواحد تشر .واحدةعامةمبادئيحكمهالكنمتعددةتشر
يعات• الجهاتبجانبلألعضاءالمحاسبيةوتحفزالجميعحقوقتضمنومتوازنةومتسقةوشاملةواضحةتشر

الرقابية
يعاتتضمن• :التشر

الحكوم  التدخلمنأدنز حدا -
الحكوم  اإلنفاقمندرجةأدنز -
الالمركزيةمندرجةأقص-
الديمقراطيةمندرجةاقص  -
الحكوم  التدخلدرجةتحدد -

:محددةمهامعىلالحكوم  الدور يقترص ما غالبا •
يعات- التشر
التسجيلإجراءات-
التسييل/الحل-
المتابعة-

.ذلكاحتاجإذا تعاونيةمنألكتر اإلنضمامللعضوويمكناختياريةالعضوية•العضوية 
.الخدماتبعضوكذلكبمقابلالعضويةتكون•

الخدمات 
المقدمة

  الخدماتتتنوع•
ز تقسيمها ويمكنالقيمةسلسلةعت  التعاونياتتقدمها التر ز أساسلمجموعتي  :يتي 

ي دعم-
لمساعدةباإلضافة(Lobbying)والضغطالنشر خدماتوالتطوير،البحثالتدريب،:وتمويىلي فنز
ز  وعاتهمالمناسبالتمويلوتوفت  االئتمانعىلالحصولعىلالمزارعي  .لمشر

والتوزيــــعسويقوالتالمبيعاتالتصنيع،والحصاد،اإلنتاجوالمستلزمات،المدخالتتوريد تضممتنوعةخدمات-
.وخارجيامحليا

  الخدماتأو الخدمةتتحدد التعاونية،حجمعىلبناء•
  تعاونيةتتخصصوقد تقديمها يمكنالتر

ز
خدمةتقديمف

.الخدماتمنمجموعةبتقديمتقوموقد محددة
  الدعممنالتعاونياتعليهتحصلالذيالربــحهامش•

  يرتفعبينما منخفضوالماىل  الفتز
ز
  ةحالف

ر
الخدماتباف

.والتوزيــــعالتسويقخاصة
اكات/حكوم  تمويل:التعاونياتأنشطةلتمويلمتنوعةمصادر •التمويل  .قروض/خدماتمقابل/اشتر

  حكوم  تمويل•
ز
ةصورةف ةمغت  أو القوم  المستوىعىلللتعاونياتخاصةسنويةمنحمثلمبارسر تحملمثلبارسر

امأو السوقأسعار عناإلنتاجأسعار لفرقالحكومة ز اءالحكومةالتر .المنتجاتبشر
اكات• .األعضاءاشتر
  األعضاءمساهمة•

ز
.معينةليةرأسمااحتياجاتلتمويلحصصطرحإىلباإلضافةاالكتتاب،خاللمنالمالرأسف

.المبيعاتمننسبةأو ثابتا ويكونالمقدمةالخدماتمقابل•
  متخصصةتعاونياتمنسواءقروض•

ز
.البنوكخاللمنأو (أقلأسعارها )االئتمانف

  التعاونياتمنالعديد ينجح•
ز
.تثمارهاسإعادةأو بتوزيعهإما فيهالترصفلها يحقربــحهامشتحقيقف

Rabobank)منهامتعددةمصادر عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر Allan)و؛(2012 2008).

ي للتعاونياتمخترص توصيف:رابعا
ز
ز مرص ف كتر

بالتر
الزراعيةالتعاونياتعىل

اتيجيةاألهميةالدولةأدركت اتللتعاونياالستر
  انعكسما وهو واالجتماع  االقتصاديودورها 

ز
ف

  نصوجود 
ز
  2014عامالصادر المرصيالدستور ف

ز
ف

ياتللتعاونودعمها الدولةرعايةوجوبعىل(23)مادته
اتيجياتتضمنتهماوكذلكصورهابكل الوطنيةاالستر

اتيجية،الزراعيةللتنمية :تدامةالمسالتنميةواستر
  2030مرصرؤية

ز
.الصددهذا ف

  يوجد
ز
ا فمنهالتعاونياتمنعديدةأنواعمرص ف
ز تعاونياتالزراعية،التعاونيات ،المستهلكي 
كلويتبع.التعليميةوالتعاونياتاإلسكان،وتعاونيات

نية؛المعالوزارةالتعاونيةالجمعياتنوعياتمننوع
ستهالكيةواال الزراعة،وزارةتتبعالزراعيةفالتعاونيات
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اونياتوالتعالداخلية،والتجارةالتموينوزارةتتبع
وةنياتوتعاو المحلية،التنميةوزارةتتبعاإلنتاجية التر
وزارةتبعتاإلسكانوتعاونياتالري،وزارةتتبعالمائية

7اتللتعاونيالعاماالتحاد مظلةوتجمعهماإلسكان،

  التعليميةالتعاونياتعدا فيما 
بيةوزارةتتبعالتر التر

.والتعليم

يىع  اإلطار أما 
نوعفلكلمتنوع؛فهو للتعاونياتالتشر

إىلباإلضافة8لهالمنظمالقانونالتعاونياتمن
قانونال)للتعاونياتالعالميةالمبادئيوضحقانون
.(1956لسنة317رقم

  ويوجد
ز
عنيزيد ما تضمجمعيةألف14نحومرص ف

ز 10 40تفوقماليةمساهماتوبإجماىل  عضو ماليي 
  نصفها منأكتر جنيهمليار 

ز
منأكتر و الزراعةمجالف

  ربعها 
ز
9.اإلسكانمجالف

5697حالياالزراعيةالتعاونياتعدد إجماىل  بلغو 
ز األعضاءوعدد تعاونية، مليون4.6بهاالمساهمي 
بهاويعملجنيه،مليون327قدرهمالبرأسعضو،
ويتبع.2018/2019عامموظفألف18.9نحو

  الزراعيةالتعاونيات
مليون7.5تبلغمزروعةأراضز

  من10%86يمثلبما فدان
.المزروعةاألراضز

نسر  7
 
والزراعيةواإلنتاجيةاالستهالكيةالمركزيةالتعاونيةاالتحاداتمنويتكون1984لسنة28رقمالقانونبموجبللتعاونياتالعاماالتحاد أ

وةواإلسكانية   القانونوحدد .المائيةوالتر
ز
ز والتنسيقالتخطيط:وتحديداللتعاونياتالعاماالتحاد مهامالرابعةمادتهف   التعاونيةالحركةود جهبي 

ز
ف

،للقطاعالعامةالسياسةالمختصةالوزاراتمعبالمشاركةويضعواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةخطط  
والبحوثراساتالدبإجراءويقومالتعاونز

منتطلبهقد بما وإمدادها التعاونيةلالتحاداتوالفنيةالتعاونيةالمشورةوتقديموميدانيا،فكريا التعاونيةالحركةنشر عىلالعملعنفضال والبيانات،
،الرأيوإبداءمعاونة،  

  التعليمودعمالتعاونيةالثقافةونشر القانونز
وإدارتها التعاونيةريبالتدومراكز المعاهد وإقامةالتعاونيةالقياداتوإعداد التعاونز

  العلياالدراساتورعاية
ز
،العملمجالف  

ا،التعاونز   القطاعتمثيلوأخت 
  التعاونز

ز
.والخارجالداخلف

وتعديالته1980لسنة122والقانوناإلسكان،تعاونياتوينظم1981لسنة14والقانوناالستهالكية،التعاونياتوينظم1975لسنة109القانون8
1990لسنة1والقانوناإلنتاجية،للتعاونيات1975لسنة110والقانونالصيد،لتعاونيات1983لسنة123والقانونالزراعية،التعاونياتوينظم
.التعليميةالتعاونياتوينظم

  للتعاونياتالعاماالتحاد رئيسعثمانأحمد الدكتور ترصيحات9
ز
  الحركةلدور استعراضهف

ز
.متعددةصحفيةمواقعمن2020عامحتر مرص تحديثف

رعةالمساحةإجماىل  يبلغ10 ز   المتز
ز
.(واالحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز )فدانمليون7.5منهاالتعاونياتيتبعفدان،مليون8.7مرصف

  ويوجد 
ز
وفقا يةالزراعالتعاونياتمنأنواعثالثةمرص ف
  األرضلطبيعة

:وه  تتبعها التر

،الزراع  لالئتمانالتعاونيةالجمعيات:األولالنوع•
  وتتبعها

.القديمةالزراعيةاألراضز

  النوع•
،الز لإلصالحالتعاونيةالجمعيات:الثانز راع 
  وتتبعها

  األراضز
.الدولةاستصلحتهاالتر

  التعاونيةالجمعيات:الثالثالنوع•
لألراضز

  وتتبعها المستصلحة،
.الصحراويةاألراضز

ىلعالزراع  لالئتمانالتعاونيةالجمعياتتستحوذ
  حيثمنسواءاألكت  النصيب

عدد أو ها لالتابعةاألراضز
ز المالرأسأو األعضاءأو الجمعيات يتضحا كملها التابعي 

.3-9الجدولمن

لجمعياتلالتابعة(بالقرى)المحليةالجمعياتعدد يبلغ
3.9تضمجمعية،4310نحوالزراع  لالئتمانالتعاونية
فدان،مليون5.4مساحتهاأراضوتتبعها عضو مليون

.تقريباجنيهمليون2ورأسمالها

معياتالجمناألكت  العدد عىلالبحريالوجهويستحوذ 
  مناألكت  المساحةلوجود نظرا الزراعية

راعيةالز األراضز
.4-9الشكلمنيتضحكما القبىل  الوجهيليهبه،

ي للجمعيات التعاونية الزراعية عام : 3-9الجدول  2019/ 2018التوزيــــع النسن 

البيان
مان الجمعيات التعاونية لالئت

الزراعي 

الح الجمعيات التعاونية لإلص

الزراعي 

ي 
الجمعيات التعاونية لألراضز

المستصلحة

11%13%76%عدد الجمعيات

ز  6%9%84%عدد األعضاء المساهمير

س المال
ٔ
4%34%62%را

ي 
20%8%%72مساحة األراضز

.(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز)عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر
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ي للجمعيات التعاونية الزراعية عىل المحافظات ونصيبها من إجمالي الزمام : 4-9الشكل  ز التوزيــــع النسن  رعالمتز
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عدد الجمعيات رع   ز الزمام المتز

.(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز)عىلبناءالمركز إعداد :المصدر

در
ُ
  القروضإجماىل  ق

عامنالمزارعو عليها حصلالتر
بانخفاضجنيهمليار 13.8بنحو2018/2019
هذهمن%95و،السابقالماىل  العامعن%2نسبته

ةالقروض 11.ومتوسطةقصت 

يعي اإلطار4-1 للتعاونياتوالمؤسسي التش 
ي الزراعية
ز

مرصف

يعيا هواحدو قانونالزراعيةالتعاونياتينظم،تش 
حيثوتعديالته؛1980لسنة122رقمالقانون
اتوحد"بأنهاالزراعيةالتعاونيةالجمعياتيعرف

  الزراعةتطوير إىلتهدفواجتماعيةاقتصادية
ز
ف

  تسهمكما المختلفةمجاالتها 
ز
  يفيةالر التنميةف

ز
ف

ا أعضائهمستوىرفعبهدفوذلكعملها مناطق
  واجتماعيا اقتصاديا 

ز
لةللدو العامةالخطةإطار ف

".ألعضائهاالمختلفةالخدماتتقديموتتوىل
  لالهيكالقانونيغط  المفهوم،إىلوباإلضافة

التعاونز

ة األجل مدتها أقل من 11 ستخدم شهرا 14القروض قصت 
ُ
  يحتاجها الفالح وت

اء البذور واألسمدة والعمليات التشغيلية التر الحصاد، بينما حتر لتمويل رسر
ها، أما القروض طويلة األجل وال5شهرا وتقل عن 14متوسطة األجل تزيد مدتها عن القروض  اء اآلالت الزراعية وغت    سنوات وتستخدم لتمويل رسر

تر
ستخدم سنوات 5تزيد مدتها عن 

ُ
راع فت ز   تمويل استصالح واستر

ز
  ف

(.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )األراضز
المادة )افظات ، ومن جميع الجمعيات المركزية بالمح(متعددة األغراض) وغت  المتخصصة ( النوعية)يتكون االتحاد من الجمعيات العامة المتخصصة 12

(.1981لسنة 122من القانون 70

  الهيكلوحداتومهام،الزراع  
،الزراع  التعاونز

عضويةوالالفائض،وتوزيــــعالجمعياتتمويلومصادر 
واإلعفاءاتالجمعية،وإدارةاألعضاء،ومسؤولية
  التاالتحاد الجمعية،انقضاءوالرقابة،والمزايا،

عاونز
.العقوباتالمركزي،الزراع  

:مؤسسيا

للجمعياتالمؤسس  الهيكل5-9الشكليوضح
  الزراعيةالتعاونية

ز
  يتضحومنها مرص ف

:اآلنر

ف• الثثالتعاونياتمنالثالثاألنواععىليشر
.الزراعةوزارةتتبعحكوميةجهات

رافيا جغالتعاونياتمنأنواعالثالثةتنظيميتم•
إىلةباإلضافإداريةمستوياتأربعةعىلووظيفا 
  االتحاد 

مظلةيعد الذي12المركزيالزراع  التعاونز
.الزراعيةالتعاونياتلكافةتنظيمية
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ي مرص: 5-9الشكل 
ز
الهيكل المؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية ف

ي الزراعي المركزي 
ز
االتحاد التعاوب

(القرى)الجمعيات المحلية 
(4310)

الجمعيات 
العامة

(15)

الجمعيات المركزية 
(  المحافظات)

(58)

كة  (  زالمراك/ األحياء)الجمعيات المشتر
(235)

وزارة الزراعة 

اإلدارة المركزية 
للتعاون والتنمية 
بالهيئة العامة 
لإلصالح الزراعي 

اإلدارة المركزية 
للتعاون الزراعي 

قطاع استصالح 
ي 
األراضز

الجمعيات 
التعاونية 

لالئتمان الزراعي 

الجمعيات 
التعاونية 

لإلصالح الزراعي 

الجمعيات 
التعاونية 
ي 
لألراضز

المستصلحة 

(2019Ghonem)و؛(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز)متنوعةمصادر عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

الجمعياتمساعدةمنها مهامإداريمستوىلكل
المحددةالمهاممنلمجموعةباإلضافةلهالمكونة
:المثالسبيلعىلومنها

  الدعمتقديم•
ز الفتز اءخخاللمنسواءللمزارعي  ت 

متخصصة،أهليةجمعياتأو الزراعةوزارة
مستوىكلمهامبالتفصيل2مالملحقويوضح
.إداري

إدارةومجلسعموميةجمعيةإداريمستوىولكل
  :الزراعةوزير يعينهومدير منتخب

ز
اتالجمعيف

يها،فاألعضاءجميعالعموميةالجمعيةتضمالمحلية
  
ز
كةالجمعياتوف يعجممنتتكونوالعامةالمشتر

  ا بينملها،المكونةالجمعياتإدارةمجالسأعضاء
ز
ف

ة،جمعيلكلعضو منتتكونالمركزيةالجمعيات
ا،   التعلالتحاد العموميةالجمعيةتتكونوأخت 

اونز
الجمعياتإداراتمجالسأعضاءمنالمركزيالزراع  
.لهالمكونة

  االتحاد إدارةمجلسويتكون
نمالمركزيالتعاونز

ز  ز الزراعةولوزير األقلعىلعضوا ثالثي  خمسةتعيي 
.أعضاء

ي للتعاونياتالسابقالتوصيفمن
ز
مكنيمرص ف

ي المهمةالنقاطمنبالعديد الخروج
تعكسالنر

ي التعاونياتدور تقييم
ز
مدىعىلالزراعي القطاعف

ي النحو عىلوذلكالماضية،العقود 
ر
:اآلب

امن• ز   ع  الزرااإلصالحبرنامجتطبيقمعبالتر
ز
ف

الرقعةتفتتمنعنهنتجوما الخمسينيات
نشئتالزراعية،
 
مهمةابألسبالزراعيةالتعاونياتأ

ز الجمعوه     اوإدارةالفرديةالملكيةحافز بي 
ألراضز

وسيعتخاللها منويمكنالحجمالقتصادياتوفقا 
ز استفادةنطاق ةالمختلفالخدماتمنالمزارعي 

اءمنبدايةالتفاوضيةالقدرةوامتالك لتوريد ا/الشر
ةوكافوالمبيداتاألسمدةعىل  للحصولالمجمع

ضةمخفبأسعار والحيوانيةالزراعيةالمستلزمات
الحصولتسيت  األسعار،بأعىلالمجمعالبيعوحتر 
ودةجوزيادةوالمعدات،لآلالتالالزمالتمويلعىل

.المضافةقيمتها ورفعالمنتجات

  التعاونياتتعمللم•
ز
لسليمابالمفهوموقتأيف

مها تستخدللدولةماليةأداةإىلتحولتبللها 
همنكبت  جزءتحولالذيالزراع  القطاعإلدارة
توريد احتكار خاللمنوذلكالخاصللقطاع
اءوكذلكوالمبيداتوالبذور األسمدة رسر

اتيجيةالمحاصيل .االستر

ز الجادةاإلصالحاترغم• الزراع  القطاعلتحسي 
  الحكوم  الدور وتراجعالثمانينياتأواخر منذ 

ز
ف

الدولةاحتكار وانكسار الزراع  القطاعإدارة
اءالزراعيةللمستلزمات هدتشلمالمحاصيلورسر
ألصيلادورها أداءمنيمكنها الذيالتغت  التعاونيات
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ز
ز خدمةف ز المزارعي  اديةاالقتصأوضاعهموتحسي 

دور وظل.الزراعيةالتنميةوتحقيقواالجتماعية
ز بالنسبةهامشيا التعاونيات ما نها أإال للمزارعي 

أموالها حيثمنحكوميةككياناتموجودةزالت
.وإدارتهاوموظفيها 

زراعيةالالتنميةتمويلضعفسبق،ما إىليضاف•
  القروضطبيعةمنيتضحما وهو 

ليحصالتر
ز عليها ةقصت  قروضا أغلبها إنحيثالمزارعي 
العمليةبترتبطاحتياجاتلتغطيةتستخدماألجل

اءمنالزراعية يشت  مماوكيماويوسماد بذور رسر

ي مرص مقابل أفضل الممارسات: 4-9الجدول 
ز
تقييم التعاونيات ف

مرصأفضل الممارساتالمحور

طبيعة 
التعاونيات

حكوم  غت  مؤسسيا إطارا التعاونياتتعتت  •
بإرادتهماتحدوا األفراد منلمجموعة

قتصاديةاالوتطلعاتهماحتياجاتهملتلبية
كةوالثقافيةواالجتماعية إدارةتمويالمشتر

وديمقراط  تشارك  بشكلاإلطار هذا 

ف• أنهإال ية،التعاونللحركةالدوليةبالمعايت  نصا المرصيالقانوناعتر
  الها فأمو واسعا؛حكومياتدخال التعاونيةالجمعياتتشهد تنفيذيا 

ز
حكمف

ز العامةاألموال   إدارتها مجالسوأعضاءبها والعاملي 
ز
ز الموظفحكمف ي 

، ز وسعر األسمدةكميةتحديد ذلكعىلومثالمركزية،والقراراتالعمومي 
فةوالجهاتالزراعية،المحاصيل   الحقلها التعاونياتعىلالمشر

ز
أنف

  ممثلةتكون
ز
  رينالمديترشحوأنالجمعيات،إدارةمجلساجتماعاتف

ز
ف

  الفاصلالرأيولها التعاونياتمنالعليا المستويات
ز
ز ف المديرينتعيي 

،المستوىعىل اضويمكنها المحىل  .اإلدارةمجلسقرارا عىلاالعتر

الهيكل 
التنظيمي 

  التعاونياتتعمل•
ز
يتكونتنظيم  هيكلف

ز من ز مستويي  ياتمستو ثالثةأو إداريي 
.األكتر عىل

وسهولةمستوىلكلالمهاموضوح•
.التعاون

.اتالتعاونيتديرمتخصصةفنيةإدارة•

:منهاواضحةاختالالتوفيهمعقد،الهيكل•
  الجهاتتعدد •

تعدد المثالسبيلعىلومنها األدوار،نفستؤديالتر
  االتحاد قبلمنسواءالحكوميةالماليةالمراجعةجهات

مركزي،الالتعاونز
.للمحاسباتالمركزيالجهاز الزراعة،وزارة

نياتللتعاو المركزياالتحاد وتحديدا،.واضحدور لها ليسجهاتوجود •
  للمهامالقانونأشار وإنالزراعية

.بهايقومأنيمكنالتر
ةالمحليةالجمعياتنطاقصغر • ةالخاصالمشكلةيحللمعددها وكتر

  الزراعيةالحيازةتفتتمناالستفادةبتعظيم
إلنشاءرئيسيا با سبتعد والتر

التعاونيات
يةسواءالمؤسسيةالقدراتضعف• .لتعاونياتلوالماديةوالتنظيميةالبشر
لممارسةاضعفمركزية،تكونما غالبا ألنها القرار اتخاذ عمليةكفاءةعدم•

لسمجأعضاءعدد لكت  نظرا القرار اتخاذ عمليةصعوبةالديمقراطية،
.المثالسبيلعىلاإلداريالمستوىارتفعكلما اإلدارة

اإلطار 
يعي  التش 

يــــع• يعاتتشر أو التعاونياتلكافةواحد تشر
.واحدةعامةمبادئيحكمهالكنمتعددة

يعات• ومتسقةوشاملةواضحةتشر
ز وتحفالجميعحقوقتضمنومتوازنة

الجهاتبجانبلألعضاءالمحاسبية
الرقابية

يعاتتضمن• :التشر
الحكوم  التدخلمنأدنز حدا-
الحكوم  اإلنفاقمندرجةأدنز -
الالمركزيةمندرجةأقص-
الديمقراطيةمندرجةأقص-

يــــعبساطةرغم• يــــععىلواقتصارهالزراعيةللتعاونياتالحاكمالتشر تشر
منالعديد تضمنأنهإال (1980لسنة122)رقمالقانونوهو واحد رئيس  
  المواد 

:للتعاونياتالعالميةالمبادئتناقضالتر
  الجمعياتأموالأنعىلنص-

ز
ز العامةاألموالحكمف ا بهوالعاملي 

  إدارتها مجالسوأعضاء
ز
ز حكمف ز الموظفي  .العمومي 

اإلدارةنظاموتعوق/الطوعيةالعضويةنطاقتوسيعمنتحد ضوابط-
.والديمقراط  والمستقلالحر 

  القانونتعديالت-
ز صغار مشاركةقرصت2014عامتمتالتر الفالحي 

  
ز
.فقط%8عىلاإلدارةمجالسف

  االستدامةلضعف
ز
  ةالزراعيالتنميةعمليةف

والتر
.األجلطويلةباالستثماراتترتبط

ضلأفمنالمرصيةالزراعيةالتعاونياتأين:خامسا
العالمية؟الممارسات

اتيجيةلألهميةالدولةإدراكرغم ونياتللتعااالستر
  العديدةالقوةنقاطعىلعالوة

منهو تمتلكها التر
  االنتشار 

ز
وصلتها ةالزراعيللتعاونياتالواسعالجغراف

ة ز المبارسر اجهتو أنها إال طويلة،لعقود بالفالحي 
  التحدياتمنالعديد 

عنبعدها وتتنميتها تعوقالتر
:التاىل  الجدولمنيتضحكما الممارساتأفضل
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مرصأفضل الممارساتالمحور

الخدمات 
المقدمة

  الخدماتتتنوع•
سلسلةعت  التعاونياتتقدمها التر

ز تقسيمها ويمكنالقيمة ز أساسيتلمجموعتي  :ي 
ي دعم1.

طوير،والتالبحثالتدريب،:وتمويىلي فنز
لمساعدةباإلضافةوالضغطالنشر خدمات
ز  ت  وتوفاالئتمانعىلالحصولعىلالمزارعي 
وعاتهمالمناسبالتمويل .لمشر

المدخالتتوريد تضممتنوعةخدمات2.
التصنيع،والحصاد،اإلنتاجوالمستلزمات،

.ياوخارجمحلياوالتوزيــــعوالتسويقالمبيعات

األسمدةأنواعبعضتوفت  عىلتقترص محدودةخدمات•
اتيجيةللمحاصيل(فقطالكيماوي) بقصذرة،قمح،)االستر

يةالمبيداتوكذلك(قطنأرز،السكر، حةوإتاللقطن،الحشر
.مدعمةبفائدةقروض

اء• اتيجيةالمحاصيلبعضرسر ا تحددهألسعار وفقا االستر
.الحكومة

صصح:التعاونياتأنشطةلتمويلمتنوعةمصادر •التمويل 
اكات/األعضاء /ماتخدمقابل/حكوم  تمويل/اشتر
.قروض

  التعاونياتمنالعديد تنجح•
ز
ربــحهامشتحقيقف

.تثمارهاسإعادةأو بتوزيعهإما فيهالترصفلها يحق

.محدودةماليةموارد •
  بنكوجود عدم•

  ائتمانز
  ولالدخمنالتعاونياتيمكنتعاونز

ز
ف

وعاتأنشطة .أوسعنطاقذاتومشر
  والتوسعأرباحتحقيقعىليحفز ال تمويىل  نظام•

ز
نشطةأف

علتوزيــــثابتةنسبالقانونحدد حيثالتعاونياتوخدمات
  األعضاءلغت  %55-50منتوزيــــععىلنص)األرباح

ر
والباف

.(لألعضاء
ز الماليةالمحاسبية• ز للمنظمي  فقليلء،لألعضا وليسالحكوميي 

  األرباححجمعنيعلماألعضاءمن
  التعاونيةتحققهاالتر

التر
عىلضاءاألعيحصلما ونادرا توظيفها يتموفيما إليها ينتمون
.أرباح

الخدماتضعفأنإىلباإلضافةاألعضاءمساهماتانخفاض•
  المشاركةإىلواالفتقار ومحدوديتها 

ز
غت  عواملكلها اإلدارةف

.زيادتهاعىلمحفزة

Allan)؛(1981لسنة122القانون)متنوعةمصادر عىلبناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر Ghonem)؛(2008 2019).

عاونياتللتالجديد النموذجإلننتقلكيف:سادسا
الزراعية؟

ز    الزراعيةالتعاونياتنموذجمقارنةمنيتبي 
ز
مرص ف

ةفجوةوجودالممارساتأفضلمقابل ز كبت  بي 
تعد حيثالممارسات؛وأفضلالمرصيالنموذج

  الزراعيةالتعاونيات
ز
اتذحكوميةكياناتمرص ف

بادئالميخالفقانونيحكمها معقد تنظيم  هيكل
ةتنفيذيأذرعيجعلها مما للتعاونياتالعالمية
اتيح   االستر التوجهيفقدها الذياألمر وهو للحكومة

لكفاءةواوالديناميكيةأعضائها تطلعاتيعكسالذي
  المطلوبة

ز
فقد ويتطويرها فرصمنويحد األداءف

ةالمشاركويجنبهمبالملكية،اإلحساساألعضاء
  الحقيقة
ز
ز كذلك.والتطويراإلدارةف توصيفنميتبي 
  التعاونيات
ز
منطقيةو انتشارهامنبالرغمأنهمرص ف

  تعمللمأنها إال نشأتها،دوافع
ز
مفهومبالوقتأيف

موجودةةحكوميكياناتأصبحتوبالتاىل  لها السليم
  هامشيةأنها إال 

ز
ز الزراع  القطاعخدمةف وتحسي 

ز معيشةمستوى .المزارعي 

يحققللتعاونياتجديد نموذجإىلبشدةمرص تحتاج

منفادةباالستبناؤهيتمالمطلوبالتنموياالنطالق
ةخصوصييراع  وبما العالميةالممارساتأفضل
ديد الجالنموذجإىلاالنتقالويعزز.المرصيةالحالة
رعايةالدولةعىليوجبدستورينصوجود 

.صورهابكلودعمهاالتعاونيات

فةمختلعرصيةنظرةمنالجديد النموذجوينطلق
يكباعتبارها للتعاونيات بجانبأساس  تنمويرسر
  يساهمرئيس  وفاعلالخاصوالقطاعالحكومة

ز
ف

  ا واجتماعياقتصاديا المحليةالمجتمعاتتنمية
ز
وف

ز  رةدائمنوالخروجاألفراد معيشةمستوىتحسي 
.الرسم  غت  والعملالفقر 

التأكد عد وبتدريجيا الجديد النموذجإىلاالنتقاليتم
  نجاحهمقوماتتوافر من

  تتمثلوالتر
ز
:ف

يكرس  باعتبارها للتعاونياتالدولةلنظرةمراجعة
  يساعدها رئيسي تنموي

ز
لوطنيةااألهدافتحقيقف

،المستوىعىل وذجالنمهذا نجاحويتطلبالمحىل 
  مما ومرونة؛بحريةللعمللهالمجالإفساح

حد يعتز
  
.الحكوم  التدخلمنأدنز
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ر بدو يقومالجديد للنموذجالدولةمنداعمدور•
:يتضمنباألساستنظيمي 

ناتالكيالهذهفقطالعريضةالخطوطوضع1.
  الدخولدون

ز
.إدارتهاتفاصيلف

ز الداخليةالعالقاتتوازنضمانات2. ار كببي 
.األعضاءوصغار

ز كبار لتشجيعحوافز3. ضماماالنعىلالمنتجي 
ز صغارومساعدةللتعاونيات .المنتجي 

ز العالقةتنظيم4.   التعاونياتبي 
ر
ز اوباف لفاعلي 

  اآلخرين
ز
ويمنعةالتنافسييحققبما السوقف

.احتكاريةممارساتأي

  تسهيالتتقديم5.
ز
  ودعمإنشائها ف

ونشر فتز
.الناجحةالنماذج

يعيةاألطر استكمال.6   التشر
هذهاحنجتضمنالتر

اللخمنالالمركزيةتطبيقوتحديدا الكيانات
.المحليةاإلدارةقانونتعديالتمناالنتهاء

ي جذريتغتر •
ز
بما للتعاونياتالمنظمالقانونف

بحيثوالفاعليةوالكفاءةاالستقالليةلها يحقق
ز العالقةتنظيممهمتهتكون   اتالتعاونيبي 

ر
وباف

ز  داخليا علتوضالتنظيميةقواعدها تركمعالفاعلي 
اممع ز   العامةبالمبادئفقطااللتر

التوازننتضمالتر
  
ز
.األعضاءوصغار كبار الجميعحقوقف

ي الوعي نش  •
ز
اإلعالموسائلخاللمنالتعاوب

ز لتثقيفالزراع  واإلرشاد  جبالنموذ المزارعي 
  والفرصللتعاونياتالجديد 

منقيقها تحيمكنالتر
  العملممارسةوآلياتخالله

ومقوماتالتعاونز
.نجاحه
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ي هولندابعض : 1الملحق 
ز
مالمح التعاونيات ف

:تاريخيةونبذةمقدمة

القرنمنتصفإىلالزراعيةالتعاونياتتاريــــخيعود-
،التاسع ياتالجمعمنالمزيد إنشاءتمعندما عشر

  الزراعية،
ت  غبشكلمعظمها تنظيمجرىوالتر

بار كمندعما تلفر كانتما وغالبا ما حد إىلرسم  
يــــعأولسنومع.المحليةالشخصيات   تعتشر

اونز
  
ز
ة،الرسميالتعاونياتأوىلأنشئت،1876عامف

  وتحديدا
ز
اءمجالف .لباناألوتصنيعالمدخالترسر
اونياتالتعتصبحأنقبلآخر عقدااألمرواستغرق

ة،شعبيةذات   رسيعةزيادةيالحظإذ كبت 
ز
عدد ف

قرنالتسعينياتمنحديثاالمنشأةالتعاونيات
.فصاعداعشر التاسع

وازيبالتنما الجمعياتعدد أنلالهتمامالمثت  ومن-
ز أنإىليشت  مما التعاونيات،عدد مع المزارعي 

ز اتحاداتسيما وال وداعميهم،) ائدةفرأوا (المزارعي 
،المملوكةالمشاريــــعإنشاءمن ز لمملكنهللمزارعي 

نموذجاله  التعاونياتبأنبعد اقتنعوا قد يكنوا
ماماإللبعدمجزئياذلكتفست  ويمكن.األمثل

  بالنموذج
معةسخاللمنوجزئياالجديد،القانونز

ظممعأكد بينما خالص،عملكنموذجالتعاونيات
،اتحادات)التعاونياتمؤيدي ز نة،والكهالمزارعي 
العنرص عىلأيضا(المحليةالشخصياتوكبار 

كللتنظيمالمجتمىع   تثمار اسإىلوالحاجةالمشتر
  فائضأي

ز
.اءلألعضدفعهمنبدالالمجتمعف

إىلالجمعياتمعظمتحول1920عامبعد وفقط
  النموذجوأصبحتعاونيات

.منالمهيهوالتعاونز

ز عدد انخفضوبينما- دىمعىلتدريجياالمزارعي 
ز  الزراع  اإلنتاجظلالماضية،سنةالخمسي 
  .مستقرا

  ،2015عامففز
فقط،مزارعألف60بفر

للزراعةالمضافةالقيمةإجماىل  يزالال بينما 
.يورومليار 50يبلغوتوزيعها األغذيةوصناعة
هذهنمكبت  نصيبعنمسؤولةالتعاونياتوتعد 
.المضافةالقيمة

:الحوكمة

  المؤسسيةالبيئةكانتلطالما -
ز
اتيةمو هولندا ف

  ئيا جز ذلكتفست  ويمكن.التعاونياتلتنمية
ز
ف

إذدا،لهولنواالجتماعيةالتاريخيةالخلفيةضوء
  بالتنظيمالهولنديونيتحىل

القراراتاذ واتخالذانر

  االئتالفية،والحكوماتالديمقراطية
ماغالبا والتر

ِدربعقليةإليها يشار 
ْ
ترسختفقد ""polderالُبل

لحكومةلالطويلالتاريــــخبفعلالتعاونيةالعقلية
  التنظيمإىلوالحاجةالالمركزية

عىلاظللحفالذانر
ز    جافةالقدمي 

ز
  تلكف

منالمستصلحةاألراضز
.البحر

يثحالمنتخباإلدارةلمجلسالتعاونياتتخضع-
اللغةبيعرفما أو "لألعضاءالعاماالجتماع"يتوىل

Algemeneالهولندية Ledenvergadering
(ALV)ه  الكيانهذا مهاموإحدى.السيطرة
ز  موي.التعاونيةشؤونإلدارةإدارةمجلستعيي  ت 

د ويع.أجلهمومنأعضائهمعاتفاقياتالمجلس
إنحيثتقريباموجودغت  الحكوم  التدخل
عنالوحيد المسؤولهو المنتخبالمجلس
.اإلدارةواجبات

  الرئيسيةالقضايا من-
ز
توزيــــعالتعاونيةالحوكمةف

ز القرار اتخاذ حقوق واإلدارةاإلدارةمجالسبي 
األعضاء،يمثلالذياإلدارة،فمجلس.المهنية
اذ اتخحقوقمنكافبقدراالحتفاظإىليحتاج
  للتحكمالقرار 

ز
اتيح   التطوير ف .لمنظمةلاالستر

يمنعجيد مخططاستحداثتم،2016عاممنذ -
عمتماما يتناسبما وهو الفردية،التطبيقات
كاتالعريقةالتقاليد  أسبابأربعةوثمة.البيئيةللشر
يقاتالتطبلتنفيذ الهولنديةللحكومةأساسية
عاونية،التالتطبيقاتمعحرصيا والتعاملالجماعية

.الفرديةالتطبيقاتمنبدال 

رفحديثا اعتُمد الذيالمخططوهذا -
ُ
مبدأ "باسمع

  الباب-األمام  الباب
البابيتوىلحيث،"الخلفز

التعاونيةمععقد توقيع(الحكومة)األمام  
صفويالزراعيةالبيئيةاألهدافيحدد اإلقليمية

  الحفظأنشطةأنواع
تحقيقلاستخدامها سيتمالتر

  البابأما .األهدافهذه
مالخلفز د العقو فيت 

؛مستخدم  فرادىمعالتعاونية  
وهذهاألراضز

المحددةاألنشطةجميعتشملالصيغة
ز وفيما .الالزمةوالمدفوعات األمام  الباببي 

  والباب
الحفظطةألنشاإلقليم  الضبطيتمالخلفز
بسطمبشكلالتاىل  الشكلويوضح.والمدفوعات

  والباباألمام  البابمبدأ "
يفيةكمبينا ،"الخلفز

.بأكملهاالعمليةست  
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  آخر ابتكار وثمة-
ز
يتعلقالتعاونياتحوكمةهياكلف

افومجالساإلدارةمجلسبتكوين ندا فهول.اإلرسر
اءمنبأقليةتسمح   األعضاءغت  الخت 

ز
ذههف

اتالتعاونيأنشأتذلك،إىلباإلضافة.المجالس
ى 200إىل100منيتألفأعضاءمجلسالكت 
اماتحقوقبمعظميضطلععضو  ز ةالجمعيوالتر
أعضاءمنالمجلسهذا يتكونما وغالبا .العامة
ز  مي  ز

ز ملتر يعد كما .ةللتعاونيالعامةبالشؤونمهتمي 
تيار اخمنهيتمتجمعبمثابةهذا األعضاءمجلس
.الجدداإلدارةمجلسأعضاء

يــــع ي التش 
ز
:التعاوب

  الشكله  التعاونيةتعد-
تخدامااساألكتر القانونز

ز قبلمن كةإلنشاءالمزارعي  كةمشملكيةذاترسر .تر
ز لحثحكوميةسياسةتوجد وال  عىلالمزارعي 

األخرىةالقانونيباألشكالمقارنةالتعاونياتاختيار 
ألنهاتعاونيةإىلالمزارعونينضمما وعادة.لألعمال

اخلدالتفاوضيةقدراتهمتعزيزعىلتساعدهم
د يوجال كما .أعضاءعدةمنتتكونألنهاالسوق
مةملز وليستالتعاونيات،لتعزيز حكوم  دعم

كةدعممنظمةأيبتمويل .مشتر

يــــعتقييم- يعتت  ام،عبشكل:للتعاونياتالحاىل  التشر
ز الممارسون تالتعاونيابشأنالهولنديةالقواني 
عاونيةتبإنشاءيتعلقفيما للغايةمرنةوالجمعيات
لمالءمةللتعاونياتاألساس  النظاموتكييف

ياتالتعاونإنشاءالسهلفمن.مؤسسيهااحتياجات
  .والوقتالمالحيثمنعليها والحفاظ

عدد ر إطاففز
ىل  الداخالحوكمةبهيكلالمتعلقةالعامةالقواعد من

واعد قوضعبحريةمؤسسوها يتمتعللتعاونيات،
  تفصيالأكتر داخلية

ز
ز ف   األساسية،القواني 

تتعلقكالتر
زيــــعوتو لألعضاء،الماليةوالمساهمةاألنشطة،بنوع

ز والتواصلالفائض، .والتعاونيةاألعضاءبي 

:العضوية

تب- كةنمو عىليتر لتدويلاخاللمنالتعاونيةالشر
ملديهاألعضاءمنمختلفةمجموعاتوالتنويــــع
  نوعاتأكتر األعضاءيصبحوقد.مختلفةمصالح

ز
ف

اتيجياتهم حو نمزارعهماتجاهمعالفرديةاستر
منالتخصصمنالنوعهذا ويتعزز .التخصص

ز منبعضهمأو األعضاءتحولخالل سلعللمنتجي 
ز منإىلالفوريةاألسواقإىلالموجهةاألساسية تجي 
مصانعالمنبعينهملعمالءالمتخصصةللمنتجات

.التجزئةمتعامىل  أو 

  الزراعيةالتعاونياتتنظيميتم-
ز
ألولاالمقامف

  اقتصادية؛ألسباب
اعتت  ين،العشر القرنأوائلففز

ون امصدرا التعاونياتالكثت  منللتضاكبت 
ز المزارعلربطوكوسيلةوالتضافر االجتماع   ي 
و هيزالال هذا أنالواضحومن.البعضببعضهم
  الحال
ز
  ولكناليوم،عالمف

ز
كانةالقديماألزمنةف

أنهإىلاأيضاإلشارةوتجدر .الرئيس  السببهو هذا 
إىلالجمعياتمعظمتحولتفقط1920عامبعد 

  النموذجوأصبحتعاونيات
.منالمهيهو التعاونز

بحيصوقد صعوبة،أكتر القرار صنعيصبحقد-
ز التنسيق كاتبي  كةاألعضاءالشر تعاونيةالوالشر

اميقلوقد صعوبة،أكتر  ز وكذلكاألعضاءالتر
  رغبتهم
ز
.السهم  المالرأستوفت  ف

وةالتوزيــــعالحاسمةالقراراتمنالعديد يستلزم- أو تر
ز توزيعها إعادة قد ىل  وبالتاالتعاونية،أعضاءبي 
األعضاءجانبمنمحاوالت إثارةإىلذلكيؤدي
وتقييم،العامةالتكاليفتخصيصوليس.للتأثت  
  والموقعاألعضاء،منتجاتجودة

ز
الجغراف

هذهلمثعىلقليلةأمثلةسوىالجديد لالستثمار 
.القرارات

ي والباباألمامي البابمبدأ :1-1مالشكل
الخلقز
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  التعاونياتتتمتع-
ز
بالنظر جيد البالتمويلهولندا ف

عاونيات،التعىللالعتماد "الهولندية"الطبيعةإىل
  
تموياألعضاءمنأساس  بشكلالتمويلويأنر

دارةاإل مجلسأعضاءخاللمنوتنظيمهتخصيصه
ز    الحكومةتدخلأنمنالرغموعىل.المنتخبي 

ز
ف

،حدهعند يظلالتعاونيةشؤون   أنهإال األدنز
ز
ف

  الحالكانكما الماىل  االضطرابحالة
ز
الحربف

ا ماليالتدخلللحكومةيمكنالثانية،العالمية
.التعاونيةانهيار دونللحيلولة

:والنطاقوالحجمالهيكل

-  
ز
ز ف تضاربةفرضيمنتنطلقالوكالةنظريةأنحي 

اآللياتمبتصميتتعلقحلولعنوتبحثالمصالح
  
ز التوفيقعىلتعملالتر نظريةؤكد تالمصالح،بي 

اف كةالمصالحعىلاإلرسر ز المشتر اإلدارةمجلسبي 
  التنفيذيةواإلدارة

ز
،.م  التنظياألداءتعزيز ف وبالتاىل 

طفقليستالمناقشةفإنعملية،نظر وجهةمن
.الفعالالتنظيمحول

-  
ز
آخروذجنمإىلالتعاونياتتحولتالستينيات،ف

كاتلحوكمة اتبسببالشر   التغت 
ز
ئةالبيف

اتيجيةاستر استجاباتتطوير أجلفمن.التنافسية
عرتشالتنافسية،للضغوطمناسبةوتكتيكية
دارتها،إاستقالليةتعزيز إىلبالحاجةالتعاونيات

يلية،التشغالقراراتعىلاألعضاءتأثت  وتقليل
،الماللرأسجديدةمصادر وإيجاد  اءوإضفالسهم 
  الطابع

افيةهيئاتهاعىلالمهتز أخرى،بارةبع.االرسر
اتيح   توجيهها إعادةفإن منالمزيد نحو االستر

ز  كت 
صاحبها د قواالبتكار والتنويــــعالعمالءعىلالتر

ات   تغيت 
ز
.القرارصنعهيكلف

ينمدار عىل- البيةغاستحدثتالماضية،عاما العشر
  الزراعيةالتعاونيات

ز
للعملميا رستقسيما هولندا ف

ز    كمالتحمسؤوليةتوىلالذياإلدارة،مجلسبي 
ز
ف

  ة،المهنيواإلدارة(والمراقبةالتصديق)القرارات
التر

وتطبيقبدء)القراراتإدارةعنمسؤولةكانت
قسيمتعىلالمؤسس  الطابعإضفاءوتم.(القرارات
  العمل
ز
أو )ةالداخليللحوكمةجديدةنماذجصورةف
النموذججانبوإىل.(اإلدارةمجلسنماذج

عام100منأكتر منذ موجودا كانالذيالتقليدي،
  شائعوهو 

ز
ونالمؤلفوجد البلدان،منالعديد ف

ز  ز جديديننموذجي  كاتةلحوكمللتطبيققابلي  الشر
كةونموذجاإلدارةنموذج:وهما ذاتالشر

.االعتباريةالشخصية

-  
ز
كةإدارةاإلدارة،نموذجف يضاأه  التعاونيةالشر

  .التعاونيةالجمعيةإدارةمجلس
ز
ذجالنمو هذا وف

ز هناكيعد لم ز تميت  المتعلقةالقراراتبي 
اتيجيات وتم.يذهاوتنفالتعاونيةوسياساتباستر

  الطابعإضفاء
وىلوتتاإلدارة،مجلسعىلالمهتز

افلجنة كةالمجتمععىلالرقابةاإلرسر   والشر
ز
آنف

  أما .واحد
ز
كةنموذجف الشخصيةذاتالشر

ونيةالتعاالجمعيةإدارةمجلسأصبحاالعتبارية،
افيةاللجنةهو  كةاالرسر إرساءموت.التعاونيةللشر

  الفصل
ز القانونز كة،الجمعيةبي  ولحمماوالشر

  المجتمع
  %100بنسبةمساهمإىلالتعاونز

ز
ف

كة مزيدالإلدارةالهيكلهذا ويوفر .التعاونيةالشر
.نسبيااالستقالليةمن

ي التوجه
ر
:السوف

ريد تو مثلمحدد عملياتمجاللها تعاونياتهناك-
نجر بمثلفقط،واحد محصولتصنيعأو األعالف
تخصصتألنها متخصصةتعاونياتوتسم.السكر

  
ز
  أما .المنتجاتمنمحدود عدد أو واحد منتجف

ز
ف

تورد تعاونياتنجد أنالشائعفمناألخرى،البلدان
اتالمنتجوتسويقتصنيعوتتوىلالمدخالت
عرف.البستنةومنتجاتالزراعية

ُ
عاونياتالتهذهت

عدد لخصيصامصممةوه  الوظائفمتعددةبأنها 
وقد .عادةالمألوفةالسماتذاتالمنتجاتمن

ز الجمعيؤدي يما فالمختلفةالمهاممنالعديد بي 
فاعارتإىلاألغراضمتعددةبالتعاونياتيسم
اتضمنومن.التأثت  تكاليف رىاألخالتفست 
،التجانسالعضويةلتجانس  

ز
افاتوالمسالثقاف

ة قاءبااللتلألعضاءيسمحمما )نسبياالصغت 
  الضئيلةواالختالفات،(شخصيا

ز
.زرعةالمحجمف

  التحدياتومن-
عابرةبحلتصالتعاونياتتواجهالتر

  أعضاءعىلالحصولأيالوطنية،للحدود 
ز
لدانبف

  المتوقعةالزيادةمختلفة،
ز
عضويةالتجانسعدمف

  مشاكلمنذلكيصاحبوما 
ز
  .القراراتصنعف

ز
وف

ز    ااألوروبيةالبلدانمنواحدةه  هولندا أنحي 
لتر

د للحدو العابرةالتعاونياتمنعدد أكت  لديها 
شكلبتركز التعاونياتهذهمعظمفإنالوطنية،

نجد أنويمكن.منتجاتهامحفظةعىلكبت  
  الوطنيةللحدود العابرةالتعاونيات

ز
اعقطف

امتجانسمنتجا الحليبكون)األلبانمنتجات
  (للغاية

ز
وات،الفواكهقطاعوف لنفسا غالبوالخرصز
.المحصول
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ي األساس
:المنطقر

 ما غالباالتعاونياتظهور لتفست  -
َ
ست
ُ
نظرياتخدمت

فاوض،التوقوةالمعامالت،تكلفةاقتصادياتمثل
  .الحجمووفورات

،عشر التاسعالقرنأواخر ففز
غار صمنللعديد مواتيةغت  السوقظروفكانت

، ز ملعدصارمةسياسةالدولةواتبعتالمزارعي 
النظرياتهذهتدعيميجبذلك،ومع.التدخل
  التالنموذجنجاحشأنها منمؤسسيةبنظرية

عاونز
  كاملبشكلاأللبانلمنتجات

ز
.حقةالال العقود ف

  ديالفر للمزارعالتفاوضيةالقدرةتحسنتلقد-
ز
ف

،اسعالتالقرنمنذ كبت  بشكلالُمصنعمقابل عشر
منالمزيد ولديها أكت  المزارعأصبحتحيث

لقدرةامسألةتحولتفقد ذلك،ومع.البيعخيارات
تجارةنألفنظرانفسها؛التعاونيةنحو التفاوضية

إذ اية،للغمركزةأصبحتبالتجزئةالغذائيةالمواد 
ينمنقليلعدد سوىيتبقلم   المشتر

ز
ولندا هف

  وكذلك
ز
لصادراتالرئيسيةالمقصد بلدانف
نعومصسىعفقد الهولندية،األلبانمنتجات

قدرتهمتعزيز أجلمناالندماجإىلاأللبانمنتجات
  التفاوضعىل

ز
كاتمواجهةف .تجزئةبالالبيعرسر

  جديد وضعظهر ،2018عاممنواعتبارا
ز
ف

ز المزارعمنالعديد اختار فقد .التفاوضمسألة أال ي 
  أعضاءيصبحوا

ز
  بلصناعيةتعاونيةف

ز
جمعيةف

،EkoHollandذلكعىلاألمثلةومن.تفاوضية
منتج175حواىل  تضمتفاوضيةجمعيةوه  

Noorderlandmelkوالعضوي،للحليب
.اوضللتفإقليميتانجمعيتانوهما ،Flevomelkو

  التعاونياتعىلالحفاظيعد -
ز
سيطابأمرا هولنداف

د الحتتبعالحكومةألننظراجدا ومرجحا للغاية
أنللتعاونياتويمكنالتدخلسياسةمناألدنز 

دد عزاد كلما لذا الحكومة،معبسهولةتتفاوض
ز األعضاء   .التفاوضيةالقوةزادتالحاليي 

ز
حالةوف

اتتعاونيخمسسوىيوجد ال األلبان،تعاونيات
  األلبانمزارع  جميعتضم

ز
كلتعوتتمهولندا،ف

بالسالمةموتتسقويةتفاوضيةبصالحياتتعاونية
.منتظمةبصفةعاليةأرباحاوتحققالمالية
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ي مرص: 2الملحق 
ز
ي الزراعي ف

مهام وحدات البنيان التعاوبز

المهامالمستوى
الجمعيات 

العامة
.والمبيداتوالبذورواألسمدةاإلنتاجومستلزماتالغيار وقطعاآلالتمناألعضاءاحتياجاتتوفت  1.
  التسويقبعملياتالقيام2.

.الجمهوريةمستوىعىللإلنتاجالتعاونز
.قانوناالمقررةللقواعد وفقاأعضائهالحسابالمنتجاتتصدير 3.
ز االقتصاديوالتكاملالتنسيقتحقيق4. .الجمهوريةمستوىعىلالجمعياتبي 
.للقانونوفقااالقتصاديالنشاطلدعمالالزمةالصناديقإنشاء5.
وعاتإنشاء6. ىمشر غيار عقطأو والمبيداتواألسمدةلألعالفمصانعإنشاءاألخصوعىلتعاونيةأسسعىلكت 

  بما الزراعيةالمحاصيلبعضلتصنيعأو لتعبئةالجمهوريةمستوىعىلزراعيةصناعاتوإنشاءاآلالت
ز
ذلكف

وعات .والفاكهةالخرصز وتعبئةعصت  وتخفيفواألسماكواللحوماأللبانتصنيعمشر
وألعضاءواإلداريةةالفنيلألجهزةالتدريببرامجوتنظيمبها العملوتقدملتطوير والالزمةالمتخصصةالبحوثإجراء7.

ةالتعاونيات، اتوتوصيلوالتوجيهاإلرشاد أعمالومبارسر   شاطالنومتابعةالمستحدثةوالمعلوماتالخت 
  التعاونز

ز
ف

امجوإعداد السياسةرسممستوياتمختلف .المناسبةالت 

الجمعية 
المركزية

افالرقابةعملياتتتوىلفنيةوحدةإنشاء1. والمخزنيةيةوالحسابوالماليةاإلداريةاألعمالعىلوالتفتيشواإلرسر
ية .والماىل  اإلداريالعملوترشيد المحافظةلجمعياتبالنسبةوالدفتر

والجهاز التعاونياتألعضاءواإلداريةوالفنيةالتعاونيةالتدريبعملياتيتوىلمركزيمستوىعىلتدريبمركز إنشاء2.
  
.بهاالوظيفز

وعاتإنشاء3. .الريفيةوالصناعاتالزراع  للتصنيعمشر

  الوع  نشر 4.
.األساليببمختلفالمحافظةمستوىعىلالتعاونز

  اإلصالحلياتبعمللقياممركزيةورشإنشاءولها وأعضائها للجمعياتالمملوكةلآلالتالالزمةالغيار قطعتوفت  5.
التر

كةالجمعياتورشتستطيعال  .بهاالقيامالمشتر

الجمعية 

كة المشتر

  والمعداتاآلالتأنواعجميعوعمرةوصيانةإصالحبعملياتللقياممتنقلةأو ثابتةورشإنشاء1.
متلكهاتالتر

.الجمعيات
وعاتإنشاء2. .األعضاءجمعياتلصالحوتشغيلها وإدارتها ريفيةوصناعاتزراع  تصنيعمشر
.المحاصيلوحفظاإلنتاجمستلزماتلتخزينثالجاتأو مخازنإنشاء3.
.أعضائهالخدمةالنقلوسائلوتشغيلتملك4.
  المساهمة5.

ز
.تعاونيااألعضاءمحاصيلتسويقعملياتف

الجمعية 

المحلية

كيباتبحث1.   الخطةتنفيذ ومتابعةالزراعيةللدوراتالمحصوليةالتر
  عليها يتفقالتر

ز
  للدولةالعامةلخطةاإطار ف

ز
ف

.الجمعيةعملمنطقة
وعاتوتنفيذ تخطيط2.   بما االقتصاديةإلمكانياتها طبقا نتاجيةاإل المحليةالمشر

ز
وعاتذلكف أو الزراع  التصنيعمشر

  اإلنتاج
  استصالحأو البيئيةالريفيةالصناعاتأو النحلتربيةأو الدواجنتربيةأو الحيوانز

وةأو األراضز .المائيةالتر
  المساهمة3.

ز
وذلكالحديثةةالعلميلألسسوفقا بالزراعةللنهوضالزراع  االستغاللوتجميعاألرضزراعةتنظيمف

.المحىل  الحكمووحداتالدولة،أجهزةمعبالتعاون
.تعاونيااألعضاءمحاصيلتسويقبعملياتالقيام4.
وعاتها لتمويلالمصادر مختلفمنالقروضعىلالحصول5. عتباريةاال هابصفتلها الالزمةوالخدميةاإلنتاجيةمشر

ز وألعضائها    الراغبي 
ز
وطوالضوابطللقواعد طبقاكلهوذلكمعها التعاملف   والشر

.التنفيذيةلالئحةاتبينها التر
  التوسع6.

ز
ز وتدريبالعملياتلمختلفالحديثةاآلالتبتوفت  الزراعيةالميكنةف وتشغيلها إدارتها وتنظيما عليهالعاملي 
.سليماقتصاديبأسلوبوصيانتها 

وعاتها واستغاللإدارة7.   وكذلكوأراضيها مشر
  األراضز

.واألفراداالعتباريةالشخصياتبها تعهد التر
  المساهمة8.

ز
.المختلفةاألجهزةمعبالتعاونألعضائها العامةالخدماتأداءف

ز االدخاريالوع  خلق9. .استثمارهوتنظيماألعضاءبي 

ي مرصمهام : 1-2الجدول م
ز
ي الزراعي ف

ز
وحدات البنيان التعاوب
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المهامالمستوى

ي االتحاد 
ز
التعاوب

الزراعي المركزي

  المشاركة1.
ز
  الزراعيةالتعاونيةالحركةتخطيطف

ز
.مرصف

ز التنسيق2.   العامةالزراعيةالتعاونيةالجمعياتبي 
ز
  الحدود ف

بتحقيقتعلقيفيما الجمعياتهذهتقررها التر
.وتنميتهاورعايتها بها واإلعالمالزراعيةللتنميةالتعاونيةللحركةوالدعوةأغراضها،

اف3.   التدريبعملياتعىلاالرسر
المركزيةمعياتالجمعبالتنسيقوذلكالزراعيةالتعاونيةبالجمعياتالتعاونز

.بالمحافظات
  المؤتمر عقد 4.

عقد وتنظيممر المؤتوتوصياتقراراتتنفيذ ومتابعةسنواتأربــعكلمرةالعامالزراع  التعاونز
.العامةالتعاونيةالجمعياتطريقعنوذلكالمتخصصةالتعاونيةالمؤتمرات

  المشاركة5.
ز
ز التنسيقف   القطاعبي 

.بينهاوالربطاألخرىالتعاونيةالقطاعاتوسائر الزراع  التعاونز
  الزراعيةالتعاونيةالحركةتمثيل6.

ز
اكوذلكالخارجف   باالشتر

ز
واالقليميةلدوليةاالتعاونيةالمنظماتعضويةف

اكوالعربية   واالشتر
ز
اتوتبادلالخارجيةالمؤتمراتف وقبولولية،الدالمنظماتمختلفمعالتعاونيةالخت 

.الزراعةوزير معبالتنسيقكلهوذلكالخارجيةالتعاونيةالمنظماتمنالماديالعون
اح7. يعاتاقتر .الزراعيةالتعاونيةالتشر
  البنيانبوحداتالزراعيةالتعاونيةالجمعياتمصالحعنالدفاع8.

.التعاونز

.1981لسنة122رقمالقانون:المصدر
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مقدمة:أوال

لسوقدةالجديالعالميةباالتجاهاتالتقرير هذا يهتم
Future)بـيعرفما أو العمل of Work)،والذي
ايد  ز عداد واستجديد كواقعمعهالتكيفأهميةتتر

ةوالكفاءبالشعةلمواجهتهجيدا العملمنظومة
  المطلوبة،

ز
  الحاليةالحرجةالمرحلةظلف

التر
دخلهمومصدر وظائفهمومصت  العماليشهدها 
تحولالهذا .خاصبشكلالتاليةوالمراحلعامبشكل

  
ز
وإنما ا وليدليسالعمللسوقالعالميةاالتجاهاتف

نياتتسعيمنذ للوظائفالجديدةاألنماطفرضته
ين،القرن ز العشر عالميةالاالتصاالت ثورةنقلتحي 

نتالتواصلوشبكات ىلإ"العمل"منظومةواإلنتر
ونيةالتجاريةاألعمالمرحلة .(e-business)اإللكتر

  الجديد أنإال
ز
اتلموجةالحاىل  التيار ف العالميةالتغت 

ستوىممنالوظيفيةالمهامديناميكيةتشهدهما هو 
  العالمدخولمعبدأ مختلفآخر

ز
ناعيةالصالثورةف

ةبتسارعرسيعا وتنامالرابعة والتحولاراتاالبتكوتت 
، لتعاملاأساليبمنبدورهذلككلغت ّ حيثالرقم 

ومؤثرةهاّمةجديدةاعتباراتوأدخل،"العمل"مع
  كبت  بشكل

ز
ديدةجعملسوقوخلقمستقبله،ف

  فقطليس
ز
  ولكنالمتقدمةالدولف

ز
ولدكافةف

.19-كوفيدأزمةظهور بهوعّجلالعالم،

بدأتالمقدمة،بعد أقساملعدةالفصلهذا ينقسم
أوالعملمستقبلبمصطلحالمقصود بتوضيح

Future of workنيفهتصأسبابأهمتوضيحيليه؛
سليم،لبشكتناولهتمما إذا للتغيت  أساس  كمحرك

لميةالعااالتجاهاتأهمالرابعالقسميستعرضثم
ى Megaالـأو الكت  Trends،  

  ساهمتالتر
ز
تحولف

القسملويتناو التشغيل؛منبعينها أنماطنحو العالم
ا أمالعمل؛لسوقالجديدةالعالميةاألنماطالخامس
الدولاملتعلكيفيةأمثلةفيستعرضالسادسالقسم

اتمع ز مثلالعمللسوقالحديثةالتغت  كدولةالصي 
اإلماراتا وأخت  لمرص منافسةلدولةكمثالتركيا رائدة،
خلصيستثملمرص،مجاورةكدولةالمتحدةالعربية
  الثالثة؛التجاربواقعمنالنجاحمقوماتأهم

ز
وف

،القسم ليجيبليا تفصيتحليال التقرير يقدماألخت 
د الجديالواقعمعالتأقلممنمرص أينتساؤلعن

سوقعىلرسيعةنظرةخاللمنالعمل؟لسوق
يةالمرص المنظومةموقفتحليلثمالمرصي،العمل
هوالمطلوبالنجاحمقوماتمن ونيكحتر تغيت 

أنإىلارةاإلش وتجدر .للتغيت  قوّيا محركا العملسوق

سوقلمفصلةتحليليةدراسةقدموأنسبقالمركز 
عىللهتطرقكما جوانبه،كافةمتناوال المرصيالعمل

الدراساتمجموعةخاللمنالقطاع  المستوى
  القطاعية

عىلاألزمةتداعياتحولأجراها التر
  المختلفة،وقطاعاتهالمرصياالقتصاد 

قاموالتر
  بإصدارها 

ز
قطاع  تحليل"عنوانيحملكتابف

،"المرصياالقتصاد عىل19-كوفيدتأثت  لتداعيات
  و األولبجزئيه

.الثانز

وقلسالمستقبليةباالتجاهاتالمقصود :ثانيا
Future)العمل of Work)

اتالعملمستقبلبمصطلحيقصد قتصاديةاالالتغت 
ةواالجتماعية   الكبت 

عىلارسر مببشكلانعكستالتر
تالعمللسوقوالطلبالعرضجانت    حهمالموغت 
ولكنالتكنولوج   التحولحيثمنفقطليستماما،
لهذهجابةواالستاالستعداد بكيفيةيتعلقفيما أيضا 

ات دةعخاللمنالتحولهذا توصيفويتم.التغت 
ىاتجاهاتأو ظواهر  Mega)كت  Trends)  

والتر
ةالعالميالعملأسواقيوجهأساس  كمحركتعمل
  أهمها وتتمثلمعينة،أنماطنحو 

ز
لوماتالمعثورة:ف

  وأثرها 
ز
توىمسعىلالدولأولوياتترتيبإعادةف
ةالثور التكنولوجية،والطفراتالعولمةالعالم،

  ساهمتوكيفالرابعةالصناعية
ز
وازينمتحوالت ف

  والتطورالعالميةاالقتصاديةالقوة
ز
وتغت  الديموغراف

إعادةإىلمجتمعةالظواهر هذهأدتحيث،1المناخ
افةباإلض .نعرفهالذيالعملمجتمعمالمحتشكيل

،العامخالل19-كوفيدجائحةظهور إىل  
الماضز

  
  سبقا مجميعبتأثت  وتعجلبللتؤكد جاءتوالتر

ز
ف

.التشغيلأنماط

ي لعمللالمتكاملةالمنظومةتطوير يعد لماذا :ثالثا
ز
ف

األساسيةالتغيتر محركاتأحد المرحلةهذه
للدول؟

نشيطوتالتوظفيلعبهحيويدور هناكعامبشكل
  العملسوق

ز
لإلنتاج،أساس  كمصدر دولةأيف

ورة رئيس  كمصدر العيشالستمرار ملحةوكرصز
:ىل  يما ذلكإىلويضاف.الفردمستوىعىلللدخل

ةتسارع3-1 اتوتتر ىالعالميةالتغتر ز ما الكت  بي 
  القفزات
ز
  والتحولالناشئةالتكنولوجياتف

ز
الديمغراف

  
ز
مصدرا يمثلوالذيأساس  بشكلالمتقدمةالدولف

.بهاالعملسوقمالمحلتغت  رئيسيا 

ي العملبمنظومةنتحولكيف.10
ز
لعالمية؟ااالتجاهاتمعلتتواكبمرص ف

بهاءسلم:رئيس  باحث

https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/navigating-a-world-of-disruption 1

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_6_30-3_30_55%D8%B1%D8%A3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 (final).pdf
http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=13&T=1&ID=1201&%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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---%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://www.eces.org.eg/PublicationsDetails?Lang=AR&C=13&T=1&ID=1263&%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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---%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/navigating-a-world-of-disruption
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التغتر نطاقحيثمنالملحوظاالختالف3-2
وفاظر فرضوالذيلهالمصاحبوالنمطالمرةهذه

الصناعيةبالثوراتمقارنةآخرنوعمنمحيطة
شهدها مالمثال،سبيلعىل.السابقةوالتكنولوجية

إىلالزراعيةالثورةمنالتحولأثناءالعملسوق
إىلالزراعةأعمالمنالعمالانتقالمنالصناعية
،واإلنتاجالتجميعخطوط نتقالباال يوصفالصناع 
يتطلبولممحدودا تدريبا تضمنحيثالسهل
  المهارات،منمرتفعمستوى

ز
ز ف الموجةاختلفتحي 

ات،منالحالية يميةالتعلالخلفيةحيثمنالتغت 
النتقالاعمليةأصبحتوبالتاىل  المطلوبةوالمهارات
تلفمخجاهزيةمستوىإىلوتحتاجبكثت  أصعب
.آخرنوعمنوتعامل

ي المزمنةوالمؤسسيةالهيكليةاالختالالت3-3
النر

الضخمةوالزياداتالمرصي،العملسوقتواجه
ي 
منأضعفمما مؤخراالبطالةمعدالت شهدتها النر

  مقارنةأكت  بشكلمرص موقف
ر
ثممنو الدول،بباف

  المرصيةالجاهزيةرفعيتطلب
ز
ههذمواجهةف

  مضاعفامجهودا المتسارعةالتطورات
ز
عاباستيف

.ملالعسوقتطوير معوالتعاملالجديدةالمفاهيم

ىالعالميةاالتجاهات:رابعا مالمحتغيتر وراءالكت 
العملسوق

  
ىالعالميةاالتجاهاتتأنر رئيس  كمحركالكت 

ينمواز وقلبللتشغيلالعالميةاألنماطلتحويل
قويترابطوهناك.العالممستوىعىلالعملأسواق
ز    ضحاوايظهرالبعضوبعضها االتجاهاتهذهبي 

ز
ف

اميكيةدينعىلخاللهمنتؤثر بدأتالذيالتسلسل
  حيثالعمل،أسواق

  تأنر
ز
علوماتالمثورةمقدمتهاف

  ووالبيانات،
تالتر دافوأهتفكت  طريقةمنغت 

  الوقتمعوبدأتالعالمية،االقتصادات
ز
تقالاالنف

  موازيةثورةعليهترتبمما األخرىالدولإىل
ز
ف

،ةالعولممنجديدةومرحلةالرقميةالتكنولوجيا 
ثورةتكّونلالتقدمشديدةتقنياتإىلبدورها تحّولت
وُيضاف.نوعهامنمختلفةرابعةصناعية

ي الديالتحولمنكلالسابقةالثالثلالتجاهات
ز
مغراف

ديد،بالتحالمتقدمةاالقتصاداتيهدد أصبحالذي
.19-كوفيدجائحةأزمةفرضتهالذيالجديد والواقع
قةسابموجاتشهدتجميعها أنإىلاإلشارةوتجدر 
بصمةلها منها لكلالحاليةالموجةأنإال ومؤثرة
-دكوفيجائحةعدا فيما أثرها،منضاعفتجديدة

.هاتداعياتوكذلكنوعها منفريدةواقعةفه  ،19
منبكلالخاصةالتفاصيلالقسمهذا ويستعرض
.حدهعىلالسابقةاالتجاهات

لت:المعلوماتثورة4-1
ّ
البيانات"شك

أمواللرؤوسالجديدةالطبيعة"والمعلومات
ما حديثا،العالم  النظامعناض وأهماالقتصادات

Machine)المعلوماتيةاآللةرأسمالبظاهرةُيعرف
Knowledge Capital)،القيمةتكمنحيث

  الحقيقية
كاتتملكها التر غوغلمثلالضخمةالشر
  وأمازونوفيسبوك

اوحوالتر ز وقيةالسقيمتها تتر بي 
  دوالر،مليار 400إىل200

ز
  البياناتقيمةف

التر
االقتصاديةللدارساتالمرصيالمركز )تملكها
اعاال وبراءاتالفكريةالملكيةمنوثروتها ،(2019 ختر
ببوسالعالمية،األسواقعىلسيطرتها أحكمما وهو 
تغيت  الرسعةحيثمنالمرةهذهالفارقكبت  حد إىل

  للتكنولوجيا المطلقواالنتشار 
ز
بدأتقد فحياتنا،ف

اعات   والراديو للهاتفالقديمةاالختر
ز
بعد شار االنتف

ز عديدةسنوات استطاعبينما عاما،50-38بي 
Facebookمستخدممليون6جذب  

ز
األولعامهف

الخمسالسنواتخاللمرة100الرقمهذا وتضاعف
كاتهذهشجعمما التالية، صورةباإلرساععىلالشر
ةمنأكت   ز المنافسةأخذتثمومن.2االبتكاروتت  بي 

كات   لتتمثجديدةصورةالعالممستوىعىلالشر
ز
ف

  ةالفكريالملكيةحقوقعىلاالستحواذ كيفية
وتبتز

  المعلوماتقوة
ز
فلم،المتسارعةالتطوراتمواجهةف

  تياريا اخأمرا معها والتكيفالتكنولوجيا تقبليعد 
ز
ف

ةتسارعظل ناع  االصطالذكاءوإحاللانتقالها وتت 
،محل اديةاالقتصللدراساتالمرصيالمركز)البشر

الذكاء)تداولهسوقتنمو أنوالمتوقع(2019
59إىلالعالمحول2025عامبحلول(االصطناع  

  فقطدوالر مليار 1.8بـمقارنةدوالر مليار 
ز
عامف

2016(Servoz مالرأستحّولثمومن.(2019
موارد حتر أو وآالت معداتأو عاملةقوةمنالدول

  الشعةمعدلإىلطبيعية،
ةعجلبها تدور التر

.االبتكار

ه  العولمة:التكنولوجيةوالثورةالعولمة4-2
الموجةأنإال عاما،20إىليعود قديممصطلح
بالموجاتمقارنةكبت  حد إىلمختلفةالحالية
  السابقة
ز
النمطبببسسيما ال التسعينيات،أوائلف
  
يلةالقلالسنواتخاللالحظناهالذياالستثنان 
ز والذيالماضية، ديثةالحالتكنولوجيةالثورةمت ّ
أكت  لبشكمستمرةوتقلباتأرسعتحّولبمعدالت 

دةجديأنواعا يخلقيزالوال خلقمما سابقاتها،من
عمخاصةقديمة،أخرىبها ويستبدلالوظائفمن
العالميةاالقتصاداتشهدتهالذياإلنتاج   النمو تزايد 
  الواصلةالخطوطمجرد منفبدال .3مؤخرا

نتكاالتر
  ضالبعببعضها الرئيسيةالتجارةمراكز تربط

ز
أوروباف

2https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-
breaking-all-the-trends

3https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trends
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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ميةالعالالتجارةمنظومةاتسعتالشمالية،وأمريكا
.دةوالممتالمتداخلةالمعقدة،الشبكاتمنعدد إىل
  
ز
التدفقاتشهدتفقط،سنوات10غضونوف

صبحتفأعادية،غت  قفزةوالتجاريةالماليةالعالمية
  تجاريةمنطقةأكت  آسيا 

ز
حصةتوتضاعفالعالم،ف

ز فيما التجاريةالتدفقات منةالناشئاألسواقبي 
ز التجارةحجموتصاعد العالمية،التجارة ز الصبي  ي 
ز ضعف23منأكتر إىلوأفريقيا  2000عام  بي 

25ميةالعالالرأسماليةالتدفقاتوتضاعفت،2012و
ز مرة التحدياتجانبوإىل.42007و1980عام  بي 

ة   األجلقصت 
نتيجةالعملسوقواجهتالتر

عىلترتبوما بالماكيناتالعاملةاأليدياستبدال
ورةمنذلك المهاراتبمستوىاالرتقاءضز

وراتبالثمقارنةجوهريةاختالفاتثمةوالكفاءات،
  أهمها يكمنالسابقةالتكنولوجية

ز
تحولالرسعةف

.المرةهذهالتأثت  ونطاق

ةتسارعمحصلةهو المتسارعالتحولهذا  وتت 
بحفأصلآلالت،جديدةقدراتواكتشافاالبتكارات

يجةنتالعاملةاأليديعنكاملشبهاستغناءهناك
طرقاتتبتز االصطناع  الذكاءمثلتقنياتتطوير 
Deep)المتعمقبالتعلميعرفما أو للبحثمتطورة

Learning)،  
مجة،مهاراتمجرد تخطتوالتر الت 

مجبصياغةاآلالتقيامبإمكانيةلتسمح ياتالت 
Software))يكونأنبد ال وبالتاىل  .5بهاالخاصة

ا،التحولهذا لمواجهةالدولاستعداد  أيكبت 
ةمرحلإىلوالمهاراتالتدريببمستوىاالرتقاء
اعها يسولالتقنياتاستغاللكيفيةتتبتز جديدة اختر

.جديدمن

،نطاقعنأما  كلبشالطفراتهذهفتؤثر التأثت 
طحيثبالتحديد،الخدماتقطاععىلمكثف

 
لقأ

Globalization)الخدماتعولمةعليه of
services)ابطفبفضل؛   التر

ونز ز اإللكتر ز ايد المتر بي 
دياالقتصاالقطاعهوالخدماتقطاعأصبحالدول،
خدماتمن—األخرىبالقطاعاتمقارنةنموا األرسع
فيالخدماتإىلالصحيةالرعايةإىلاألعمال .هيةالتر

اعيةالصناالقتصاداتإلدارةعنها غتز ال أصبحبل
اللوجستية،الخدماتسواءوالمتطورةالمعقدة
ها؛أو المعلوماتيةالمالية،الخدمات حدثأل فوفقا غت 
  نمبأكتر يساهمالخدماتقطاعأصبحالبيانات

ثلتر
  منأكتر ويجذباالقتصادي،الناتج

تثماراتاالس ثلتر

ةاألجنبية يقربما ويوفر العالم،مستوىعىلالمبارسر
  من

  الوظائفثلتر
ز
هذهوترتفعالنامية،الدولف

  4/5إىلالنسبة
ز
.6المتقدمةالدولف

يةالثورة4-3 وقد ،ةالرابعالصناعيةوالثورةالحرصز
ت ز ةتمت  ااألخت  سابقةالالصناعيةالثوراتعنكثت 
  
كتالتر   اشتر

ز
جاإلنتا تطوير هو واحد هدفف

بخار،والالماءطاقةمثلمختلفةتقنياتباستخدام
ونياتأو الكهربائية،والطاقة وجيا وتكنولاإللكتر

بُبعد ةالصناعيالثورةاتسمتالمرةفهذهالمعلومات،
ةوذو أدق   ارتبطتحيثمتسارعة،وتت 

بتالسر
ز الفاصلةالخطوط البيولوج   المادي،العالمبي 
ليةعابدرجةتقنياتإطالقخاللمنوذلك.والرقم  

،الذكاءمثلالتقدممن الحوسبةاالصطناع 
األبعاد،يةورباعثالثيةالطباعةالروبوتات،السحابية،

نت Internet)األشياءإنتر of Things)،التقنيات
ها 7المتقدمةالالسلكية "المربكات"منوغت 
  واالجتماعيةاالقتصادية

واقأسموازينقلبتالتر
  واإلنتاج،العمل

اقأسو عىلأثرها سنتناولوالتر
.الحقاالعمل

  ساهموقد 
ز
يالثورةبشدةذلكحدوثف ةالحرصز

  الموازية
  و الناشئة،االقتصاداتتشهدها التر

التر
  تتمثل

ز
تصادياالقالنشاطلمراكز النوعيةالنقلةف
ز الصمثلالناشئةاالقتصاداتأسواقإىلالعالم   ي 

يةالمدنإىلوتحديدا، ،األسواقتلكداخلالحرصز
ىلإالعالم  االقتصاد ارتكاز نقاطتحولتوكيف
ق ةوالجنوبالشر فما قبل،مننشهدهالمبوتت 
ز العالم  اإلجماىل  الناتجنمو نصفمنيقرب عام  بي 

  مدينة440مصدره2025و2010
ز
األسواقف

ةمدنمنها %95الناشئة، الحجمومتوسطةصغت 
دواليضاه  أنناتجها إجماىل  يكاد،Tianjinمثل

التوقعاتمنالمزيد وهناك!السويدمثلبأكملها 
كاتنصفمنيقربما بتمركز  ىالالعالميةالشر —كت 
  
سواقباأل —أكتر أو دوالر مليار إيراداتها تفوقالتر

.20258عامبحلولالناشئة

ي التحول4-4
ز

ي الديمغراف
ز

مثلي:المتقدمةالدولف
  السكانانخفاض

ز
تؤرقحقيقيةمشكلةالعملسنف

ةا ضغوطوتخلقبالتحديد المتقدمةاالقتصادات كبت 
تشت  حيثلديها؛االجتماع  الضمانمخططاتعىل

  أنهإىلاإلحصاءاتأحدث
ز
ماهناككان2020عامف

4https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-
breaking-all-the-trend

5https://www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution
6https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/02_wtr19_1_e.pdf

7https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
8https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-

breaking-all-the-trends

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trend
https://www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/02_wtr19_1_e.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trends
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65أعمارهمتبلغشخصمليون727بنحويقدر
  أكتر أو عاما

ز
أنالمتوقعومنالعالم،أنحاءجميعف

أكتر إىلليصل2050عامبحلولالعدد هذا يتضاعف
  السنكبار نسبةتزداد وأنشخص،مليار 1.5من

ز
ف

  %9.3منالعالمسكان
ز
%16.0إىل2020عامف

هو المرةهذهالجديد أخرى،مرة.2050عامبحلول
  التطور هذا لهسيؤديما خطورة

ز
االتجاهاتف

تكاليفرفعمنالمتقدمةبالدولالديمغرافية
،9الصحيةالرعايةوخدماتالتقاعديةالمعاشات
فئاتاللهذهنسبياالمحدودةالقدراتإىلباإلضافة
ال نما بي.الحديثةالتقنياتاستخدامعىلالعمرية
  الوضعنفسيتحقق

ز
منبهمتعتتلما الناميةالدولف

  الشبابأعداد وارتفاعديمغرافيةهبة
ز
العمل،سنف

ست   الالوضعهذا منلالستفادةفرصةلديها أنبل
ابالشبفائضأنإال المتقدمة،الدولتواجههالذي
زمةالالواإلمكاناتبالمهاراتمؤهلغت  لديها الذي
معاضة،الوالتكنولوجيةالرقميةالثوراتيواكبوبما 
.الحقابالتفصيللهسنتعرضما وهو 

-كوفيدجائحةأسفرت:19-كوفيدجائحةأزمة4-5
اإلجباري،الرقم  التحولرسعةمنمزيد عن19

العملإىلالكاملشبهالتحولمعبوضوحظهر والذي
ونيةالتجارةوانتشار بعد عن فاج   مبشكلاإللكتر

إىلذلكأفصز وقد .قبلذيعنأوسعنطاقوعىل
منليتضجديد منالعملسوقمالمحتشكيلإعادة
المهاملممارسةمختلفةآلياتأساس  بشكل

  .بعدعنالوظيفية
ز
لالوقتنفسوف

ّ
تحديا كذلمث

  المعيشةاستمرار عىلالعمالقدرةأمامحرجا
ز
ظلف

معالتكيفالصعبمنكانفقد الظروف،هذه
ةهذهخاللالجديدةالعملطبيعة ةالزمنيالفتر
ة ز الفوارقذلكأظهر وقد .القصت  يثحمنالدولبي 
رضتهفالذيالجديد الواقعإىللالستجابةجاهزيتها 
واكبةمعىلبالقدرةكبت  حدإىلوالمرتبطالجائحة
  فالدولطرحها،السابقالتحوالت 

اعتاستطالتر
اتمعالتكيف انتكوإن—السابقةالعالميةالتغت 
ة بقدر جائحةبالسلبا تتأثر لم—حاليامنها أخفبوتت 
  المتأخرةالدول

ز
اتاالستجابةف تعلم)ةمشابهلتغت 

ونية،تجارةبعد،عن نيةبشامل،رقم  تحولإلكتر
ها...مدربة،عمالةمعلوماتية،تحتية تموقد.(وغت 

19-يدكوفجائحةعقبتلقائيا العملسوقتصنيف
وناألساسيالعمال"تتضمنفئة:فئاتثالثإىل

(Essential Workers)التوصيلعمالمثل
(delivery)، ز   العاملي 

ز
متاجرعمال،الصحةمجالف

ز العمالالغذائية،المواد  مصانعوعمالالزراعيي 
بعدعنالعمالتتضمنثانيةوفئة.الطبيةالسلع

(Remote Workers)عنالعملاستطاعوا الذين
ةةالفئأما بوظائفهم؛يحتفظوا أنوالمرجحبعد  األخت 
استبدالهم/تشيحهمتمالذينالعمالفهم

(Displaced Workers)المحتملومنوظائفهممن
  استبدالهميتمأنأيضا

ز
يعملونينوالذالمستقبل،ف

  األغلبعىل
ز
رااألكتر القطاعاتف —زمةاألجراءترصز

التجزئة،تجارةوالسفر،السياحةقطاعاتمثل
حوال تالثالثةالفئاتهذهوتواجه.الخدم  والعمل
ثمومنوظائفهمممارسةطبيعةحيثمنشامال
المهاراتمنجديدانموذجا أمامالعملسوقأصبح

  والمؤهالت
جديدوعنمنوتأهيال تدريبا تتطلبالتر
(WEF 2020).

العمللسوقالجديدةالعالميةاألنماط:خامسا

اتعنتعت  ثالثةأنماطثمة تجاهاتال العالميةالتغت 
  تسببتأنها الواضحمنالعمل،سوق

ز
بعضها ظهور ف

،بشكلالبعض  
  ألولاالنمطيتمثلحيثتلقان 

ز
ف

  التقنيات
شفتالتر

ُ
تلو يومايدا تعقوتزدادمؤخرااكت

  اآلخر،
منهببأسال عدد فقدانإىلأدتبدورها والتر
ذلكبلتمثلحديثةأخرىوظائفوظهور الوظائف،

،النمط  
منديد الجالهيكلفهو األخت  النمطأما الثانز
.الحديثةالوظائفهذهلممارسةالالزمةالمهارات
ز ما أهموذلك اتمفعوليمت  المرةههذالعالميةالتغت 
االستعداداتفجوةتكنلمحيثسابقاتها،عن

ات هذا بالجديدةالوظائفلمالءمةالمطلوبةوالخت 
تدريبالمنبمزيد عليها التغلبيمكنبحيثالقدر 

ز وتعويض بببسوظائفهمخسارتهمعنالعاملي 
.التكنولوج   التقدم

ها تومدىالثالثةاألنماطهذهالقسمهذا ويناقش أثت 
.العملأسواقعىل

WEF)حديثاظهرتتقنيات5-1 2020)

لقيتعفيما واضحا تسارعا الماضيانالعامانشهد 
  
كاتبتبتز تقعو .بعينهاتقنياتالعالميةالشر

لحوسبةامثلالرقم  بالتحولالخاصةالتكنولوجيات
Cloud)السحابية Computing)،البياناتتحليل
Big)الضخمة Data Analysis)ونيةوالتجارة اإللكتر

(E-Commerce)،كاتأولوياتقمةعىل منالشر
ماماهتإىلإضافةالمتبناة،التكنولوجياتحيث

  ملحوظ
كذلك.(Encryption)التشفت  تقنياتبتبتز

ةقفزةالدولحققت   كبت 
ز
كاتعدد ف توقعالمالشر

غت  روبوتاتكالأكت  بدرجةالمتقدمةللتقنياتتبنيها 
ية Non-humanoid)البشر Robots)والذكاء

Artificial)االصطناع   Intelligence)، ز ابدأتواللتي 

9https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/
un_pop_2020_pf_ageing_10_key_messages.pdf

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/un_pop_2020_pf_ageing_10_key_messages.pdf
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ز
مستوىعىلالوظائفطبيعةعىلفشيئاشيئا السيطرةف

جيةالتكنولو التقنياتبعضوهناك.الصناعاتكافة
  المعزز الواقعمثلتعقيدااألقلاألخرى

اضز واالفتر
(Augmented and virtual Reality)،التكنولوجيا

النمذجةتقنياتإىلإضافة،(Biotechnology)الحيوية
4D)األبعادرباعيةوالطباعة printingand modelling).

  أنماطوتختلف
حيثقطاع،الباختالفالتكنولوج   التبتز

كز  ز أكت  بشكلاالصطناع  الذكاءيتر اتقطاعبي 
الماليةوالخدماتوالتعليمواالتصاالت الرقميةالمعلومات
رعايةالبقطاعالحيويةالتكنولوجيا وتقنياتوالنقل،
وخدماتالضخمةالبياناتتحليلتبتز يتمبينما الصحية؛
نت يةغت  والروبوتاتاإلنتر   قويبشكلالبشر

ز
قطاعف

امالعاألعمالوقطاعالحكومةوتدعموالمعادن،التعدين
.التشفت  تقنيات

للوظائفالجديدةاألنماط5-2

الحديثة،اتالتقنيهذهلتصميمالرئيس  الهدفمنبالرغم
ز بدافع الطلبيطوتنشللصناعات،اإلنتاج   النمو تحفت 
  تنوعمنتحملهوما الجديدةالوظيفيةالمهامعىل

ز
ف

تسببهلما اإليجان   األثر هذا تثبيطيتمقد أنهإال المهارات،
  ؤثر سيحيث.العاملةللقوىإرباكمنالتقنياتتلك

التبتز
إزاحةخاللمنالعمالوظائفعىلسلباالتكنولوج   

  المهامبعض
يةالقوةتؤديها التر .اآلالتبوإحاللها البشر

وفقا العمالعىل"المربكات"هذهتأثت  درجةوتختلف
جابةاستعنفضال المهارات،ومستوىالمهنةلطبيعة
كات .لديهاةالعمالهيكلتعديلخاللمنالتطور لهذا الشر

ههذمثلأنإىلالدوليةالتوقعاتمعظموتشت  
كاتداخلالتحوالت    بالفعلبدأتقد الشر

ز
لعديد اف

  ومستمرةالمجاالت،من
ز
ايد؛ف ز نتائجعتتوقحيثالتر

ستنخفض،2025عامبحلولأنهالحديثةالدراسات
  الوظيفيةالمهام

جيا التكنولو جراءتالشتالتر
ايد بشكلالحديثة ز العاملةالقوةمن%15.4منمتر

أو الناشئةالمهنوأن،(%6.4قدرهتراجعأي)%9إىل
اوحبنسبةتنمو سوفالمستحدثة ز تتر إىل%7.8بي 

القوةقاعدةإجماىل  من(%5.7قدرهنمو أي)13.5%
عليهيطلقوالذياإلحاللمنالنمطهذا .العاملة
  اإلرباك

Job)الوظيفز Disruption)خلقيقابله
  جديدةعملفرص

ز
عرفجديدةمجاالت ف

ُ
ت

Jobsالغدوظائف"بمصطلح of Tomorrow"،
  
نسبةتشكلأنالمقبلالعقد مدار عىليتوقعوالتر

  ملحوظة
ز
وأبالكامل،مستحدثةمهنيةمجاالت ف

ةلنقلةتخضعولكنبالفعلقائمةمهن حيثمنكبت 

  محتواها
ُيقدر حيث.10لهاالمالئمةوالمهاراتالوظيفز

  الوظائفعدد 
عامحلولبباآلالتاستبدالها يتمقد التر

97يظهرقد بينما وظيفة،مليون85بنحو2025
الجديد التقسيممعتكيفا أكتر جديدةوظيفةمليون
ز للعمل ،بي  والخوارزمياتاآلالتالبشر

(11Algorithms).

األبرز 20اـلالوظيفيةالمهامالتاىل  (1-10)الجدولويوضح
وىمستعىلعليها الطلبانخفاضأو ارتفاعحيثمن

  غابالتطورا التصنيفهذا قراءةوتعكس.الصناعات
ز
ف

أصحابعىلواضحةوخطورةالعمل،سوقديناميكية
تيبمناأليمنالجانب ز والذيالتر   االوظائفيبي 

تراجعلتر
ز الفرقأوال،ُيالحظحيثعليها،الطلب يةنوعبي 

  الوظائف
  قابلةالموالوظائفمطلوبةغت  أصبحتالتر

ز
ف

  تتسمفاألوىل.المستحدثةالمجاالت 
ز
بتقديمأغلبها ف

أجهزةيديرونعمالأو فقطعمالخاللمنسواءخدمات
ونية، ز بينما إلكتر منأدقبعد بالمستحدثةالوظائفتتمت 

  كانتوإنالعلميةالتخصصاتحيث
ز
ماتالخدقطاعف

  مهندس"وظيفةمثل
ز
لككذ،"الماليةالخدماتمجالف

  الفرقيتضح
ز
الوظائفنتتضمحيثالوظائفمستوىف

انعالمصعمالمنبدايةمختلفةمستوياتطلبا األقل
  —البناءوعمال

ز
رين،المديإىلوصوال —القائمةمؤخرةف

  الوظائفتشملال بينما 
ايد التر ز سوىها عليالطلبيتر

ز  عالوضخطورةيعكسما وهو فقط،ومدراءمتخصصي 
.البيضاءالياقاتأصحابمقابلالزرقاءالياقاتعمالعىل
ز الحراكأنالواضحمنوثانيا، ز بي  منالمجموعتي 

تبالوظائف   تتمثلإضافيةتكلفةعليهيتر
ز
نوعيةف

إمكانيةمفرغوتبنيها،تعلمها المطلوبالجديدةالمهارات
د قأنها إال القديمة،المهاراتبعضإىلالحاجةاستمرار 
معيتالءمبما والتدريبالتحديثمنمزيدا تتطلب
التنقلتسميالمثال،سبيلعىل.الجديدالتشغيىل  النموذج
  
ز الوظيفز   أو األفراد،معبالتعاملتتعلقمهنبي 

ز
مجاالت ف

اتمستويتتقاربحيثالسالسةببعضالهندسة
ز فيما المهارات بالنسبةعالوضيختلفبينما الوظائف،بي 
  )المحتوىتطوير مهاراتمثلأخرىلمجاالت 

ز
المجف

  ةالمتخصصالمهاراتأو (المثالسبيلعىلالتدريس
ز
ف

تاتالروبو هندسةأو البياناتعلوممثلدقيقةمجاالت 
  الفرقحيث

ز
ا يعد المهاراتمستوىف أهمومن.يانسبكبت 

  المجاالت 
حيثمنمتسعةفجواتعىلتنطويالتر

ذكاءوالالبياناتتحليلتخصصاتالمهارات،مستوى
؛   المتخصصةالوظائفترتبطحيثاالصطناع 

ز
هذهف

ةبتفاوتاتالتقنيات   صليةاأل بالوظائفمقارنةكبت 
باتالتر

اجعاعليها الطلب .متر

  " وظائف الغد"قدم تقرير 10
كتر   رسر

ز
اكة مع علماء البيانات ف ، وألول مرة بالشر منهجية ،Courseraو  LinkedInالصادر عن المنتدى االقتصادي العالم 

  ساعدت عىل
  االقتصاد باستخدام بيانات فعلية لسوق العمل والتر

ز
وظيفة 99 تحديد مبسطة لقياس وتتبع ظهور مجموعة من الوظائف الجديدة ف

  
ز
ايد الطلب عليها باستمرار ف ز ز مهاراتها. اقتصاد20يتر ة حسب التشابه فيما بي  ز   مجموعات مهنية متمت 

ز
.ثم تم تنظيم هذه الوظائف ف

11https://blogs.imf.org/2021/01/07/the-jobs-of-tomorrow/

https://blogs.imf.org/2021/01/07/the-jobs-of-tomorrow/


2022يناير  ز عىل بعض محركات التغيتر : كيفية الخروج من األزمة كتر
التر

الجزء الثالث
154

األبرز من حيث ارتفاع وانخفاض الطلب عليها 20المهام الوظيفية الـ 1-10الجدول 

اجع الطلب عليها↙ وظائف يزداد الطلب عليها↖وظائف يتر

1
موظف إدخال بيانات

1
محللو وعالمو البيانات 

Data entry ClerksData Analysts and scientists

2

السكرتارية اإلدارية والتنفيذية

2

أخصائيو الذكاء االصطناع  وعلم الميكنة

Administrative and executive secretaries
Artificial Intelligence (AI) and machine 

learning specialists

3
  كشوف جداول المرتبات

أعمال المحاسبة وموظفز
3

  البيانات الضخمة
أخصان 

Accounting, book-keeping and payroll clerksBig data specialists

4
ز    و المحاسبي 

الحسابات(مراجىع  )مدقفر
4

أخصائيو التسويق الرقم  

Accountants and auditorsDigital marketing and strategy specialists

5
عمال المصانع والتجميع 

5
  عمليات التشغيل اآلىل  

أخصان 

Assembly and factory workersProcess automation specialists

6
ز  خدمات األعمال والمديرين اإلداريي 

6
متخصصو تطوير األعمال

Business services and administration managersBusiness development professionals

7

موظفو خدمة العمالء

7

أخصائيو التحول الرقم  

Client information and customer service

workers
Digital transformation specialists

8
المديرون العموميون ومديرو التشغيل

8
محللو حماية معلومات

General and operations managersInformation security analyst

9
فنيون ميكنة وماكينات 

9
مجيات مطورو التطبيقات والت 

Mechanics and machinery repairersSoftware and applications developers

10
موظفو متابعة المخازن

10
نت متخصصو  األشياءإنتر

Material recording and stock keeping clerksInternet of things specialists

11
المحللون الماليون

11
وعات مديرو المشر

Financial AnalystsProject managers

12

يدية عمال الخدمات الت 

12

مديرو الخدمات اإلدارية 

Postal service Clerks
Business services and administration 

managers

13
المبيعاتومندوب

13
ونية متخصصو قاعدة بيانات وشبكات إلكتر

Sales RepDatabase and network professionals 

14
مديرو العالقات العامة

14
مهندس روبوتات

Relationship managerRobotics engineers

15
موظفو الرصافة بالبنوك والوظائف المماثلة

15
اتيح    مستشار استر

Bank tellers and related clerksStrategic advisor

16
ز وخدمات البيع من الباب للباب الباعة الجائلي 

16
محلل إداري للهيئات

Door to door sales, news and street vendorsManagement and organization analyst

17
ونيات عمال تركيب وصيانة االتصاالت وااللكتر

17
مهندس تقنية مالية

Electronics and telecoms installers and repairersFintech Engineers

18
ية أخصائيو الموارد البشر

18
  ميكنة وماكينات

فتز

Human resources specialistsMechanics and machinery repairers

19
أخصائيو التدريب والتطوير

19
متخصص تطوير مؤسسات

Training and development specialistsOrganizational development specialists

20
عمال البناء

20
متخصص إدارة أزمات

Construction laborersRisk management specialists

،االقتصاديالمنتدى:المصدر .2020العملمستقبلتقرير العالم 
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  الهيكلتطوير أنبالذكر وجدير 
نابعهو الوظيفز

  القطاعتطوير منومشتق
ز
متد يثمومنذاتهحد ف

يثحبه،والمحيطةالمتشابكةالقطاعاتليشمل
أو دةالجديالوظيفيةالمهامهذهخصوصيةترتبط

مهنةظهر تفمثاللها،المشغلةبالصناعةالمستحدثة
Materials)الخاماتمهندس   Engineers)  

ز
ف

  مهنةوترتبطالسيارات،قطاعات
جارةالتأخصان 

ونية طاعاتبالقاالجتماع  التواصلووسائلاإللكتر
  المتجددةالطاقةمهندسو كذلكاالستهالكية،

ز
ف

مهنةه  الماليةالتكنولوجيا ومهندسو الطاقة،قطاع
(WEFالماليةالخدماتقطاعتطور نتيجةظهرت
2020(.

جديدةمهاريةمتطلبات5-3

  التقلباتهذهعننتج
ز
ولتحالوظائفأنماطف

  مماثل
ز
ناكهوأصبحالمهاراتعىلالطلبجانبف
لفويختجديدة،مهاراتالكتسابجديدةمتطلبات

ملية،العوالحالةللمجالوفقاالمطلوبالتدريبنوع
ريبيةالتدالدوراتعىلالطلبارتفاعُيالحظحيث

نميةالتأو لألفراد الذاتيةالمهاراتبتطوير الخاصة
ية Personal)البشر Development)، برامجوكذا
ز تدريب   العاملي 

ز
هناكأنيتضحكما .الصحةمجالف

ز تظهر أيضاتفاوتات ز بي  ز والمتالمشتغلي  عنعطلي 
برامجعىلأكت  بشكلالمشتغلونيركز حيثالعمل،
وير وتطاإلداريةالمهاراتبتنميةالخاصةالتدريب
ية،والتنميةالذات   البشر

ةبنسبةزادتوالتر كبت 
كلبشالعملعنالمتعطلوناهتمفيما .%88بلغت

رقميةالالمهاراتمثلالتقنيةالمهاراتبتعلمأكت  
ولوجيا وتكناآلىل  الحاسبوعلومالبياناتكتحليل

WEFالمعلومات 2020)).

عملللاالنتقالعنالناتجةالمهاراتفجوةولقياس
-10الجدول)تعقيداأكتر أخرىأو مستجدةبوظائف

ز الفرقرصد تم،(2 زمةالالالمهاراتمتطلباتبي 
مدار عىلالحديثةوالوظائفاألصليةالوظائفألداء

اتجاهاتدراسةواقعمنالماضيةالخمسالسنوات
ياالقتصادالمنتدىعنالصادرةالعملمستقبل
، اوحمقياسخاللمنوذلكالعالم  ز يتر فر الصبي 
بنا اقكلما الفجوةتتسعبحيثالصحيح،والواحد  منتر
بنا كلما وتنخفضالصفر  .يحالصحالواحد مناقتر
ويقبالتسالمتعلقةالمهاراتأنالجدولمنويتضح
Product)واإلدارة Marketing،(Digital

Marketing ال  
  نقصمنتعانز

ز
راتالمهامستوىف

  المطلوبة
توجد ال أي:1)فجواتتسجللموالتر

  الدقيقةالتقنيةبالمهاراتمقارنة،(فجوة
تتطلبالتر

الوظائفأداءمنللتمكنضخما إضافيا جهدا 
Data)البياناتبعلومالخاصةكالمهاراتالجديدة،

Science)،الطبيعيةاللغاتمعالجة(Natural
language Processing)،السحابيةالحوسبة

(Cloud Computing)،اإلشاراتومعالجة
(Signal Processing)،  

ثلثنحو مثلتوالتر
ز -شاسعةفروقا وسجلتالمهارات -0.27-0.10بي 

  
ز
  املةكشبهوفجوةالمطلوبة،المهاراتمستوىف

ز
ف

Artificial)االصطناع  الذكاءقدرات Intelligence).

المهارة
ز الوظائف  فجوة المهارات نتيجة االنتقال بير

(ال يوجد فجوة=1فجوة كاملة، =0)

Data Science0.19علوم البيانات 

Data Storage Technologies0.41تكنولوجيا تخزين البيانات 

Artificial Intelligence0.10الذكاء االصطناع  

مجيات  Development Tools0.73أدوات تطوير الت 

Computer Networking0.78شبكات الحاسب 

Management consulting0.86استشارات إدارية 

Scientific computing0.41الحوسبة العلمية 

Product marketing1تسويق المنتجات 

Natural language Processing0.11معالجة اللغات الطبيعية 

Digital Marketing1التسويق الرقم  

Advertising1اإلعالن 

Cloud Computing0.27الحوسبة السحابية 

Customer Experience1تجربة العمالء 

Signal Processing0.16معالجة اإلشارة 

Information Management0.93إدارة المعلومات 

مجيات  Software Development Life Cycle (SDLC)1دورة حياة تطوير الت 

فجوة المهارات الناتجة عن االنتقال من الوظائف األصلية إل المستحدثة: 2-10الجدول 

،االقتصاديالمنتدى:المصدر .2020العملمستقبلتقرير العالم 
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  األثر يتوقفثمومن
ولوجياتالتكنلسيطرةالنهان 

يعدعوامل؛عدةعىلالعملسوقعىلالحديثة
مالءمتها ودرجةالحديثةالتقنياتنوعأهمها

ز عىلالقطاعاتوقدرةالقائمة،للصناعات توطي 
  رةالخساتقابلعملفرصوتوليد التكنولوجيا 

ز
ف

مستوىالميكنة،إحاللعنالناتجةالوظائف
منالاالنتقعنالناتجةالفجوةيحدد والذيالمهارات
لتوزيــــعاإىلإضافةالمستحدثة،إىلاألصليةالوظائف
ز النست    ز للمشتغلي  يضاءالبالياقاتأصحاببي 
.والزرقاء

اتالتغتر معالدولتعامللكيفيةأمثلة:سادسا
ي الحديثة
ز
النجاحمقوماتوأهمالعملسوقف

سابقالالعملأسواقلتطوراتالدولاستعداد اختلف
الت التحو هذهرسيعاأدركتالدولفبعضعرضها،
اإلرباكلمواجهةمسبقةخطواتواتخذت

ثاحديأدركاآلخر والبعضللوظائف،التكنولوج   
ورة   المطلوبةبالجاهزيةاالرتقاءضز

ز
هذهةمواجهف

  الخسائر لتقليصالتحوالت 
ز
  والالوظائفف

أرسعتر
تها من أثرهعىللتظهر 19-كوفيدجائحةانتشار وتت 

  الدولمنأخرىمجموعة
  تبحثمازالتالتر

ز
ف

تجارباىل  التالقسمويتناول.الخسائرتعويضكيفية
وه  ة،متفاوتبدرجاتتقدما أحرزتالدولمنلثالثة
ز  منافسةةلدولكمثالتركيا رائدة،لدولةكنموذجالصي 
اورةمجكدولةالمتحدةالعربيةاإلماراتودولةلمرص،
التكيفلمنظومةأركانثالثةالتقييمويتناول.لمرص
اتمع عملالسوقيخصفيما التكنولوجيةالتغت 

ادياالقتصللنشاطاألخرىواألوجهمبارسر بشكل
،غت  بشكل اإلطار (1:كالتاىل  األقساموهذهمبارسر

، ،اإلطار (2المؤسس   
يرتبطثالثإطار (3المعلومانر

ر التطويلمواكبةوالتقييمالمتابعةبمنظومة
.استدامتهوضمانالتكنولوج   

لذياالمثلثرؤوسالثالثاألركانهذهمثلتوقد 
اتيجياتعليهارتكزت ي الدولاستر

نجاحا تحققالنر
ي ملموسا 
ز
نصبيلمأنهالُملفتفمن.الصددهذا ف

ز  يها لدالعملأسواقتطوير عىلالدولهذهتركتر
ي أساسي بشكلجهودها ركزتما بقدر 

ز
ير تطو ف

ي األمالمنظومة
ومةمنظتطوير عىلترتكز والنر

موما التعليم،
ّ
خد

ُ
تكنولوجيةتحتيةبنيةمنعليها ي

كية،ذ تكنولوجيةبمدنذلككلواستكمالمحدثة،
ي توليد ذلكشأنمنكانوبالفعل

 
عملرصلفتلقاب

ي وتكيفمالئمة الواقعمعالعمللسوقتدريح 
ةكنتيجالدولنجاحجاءتحديدا هنا ومنالجديد،
ة .تغيتر اللمنظومةوالذكيةالشموليةللنظرةمبارس 

ز تجربة6-1 ZHU)الصير 2019)

ز انتهجت يالحاديالقرنبدايةمعالصي  عددا نوالعشر
  والتوجهاتالسياساتمن

ر تطويإىلتهدفالتر
  التكافؤ منمستوىوتحقيقالتعليممنظومة

ز
الفرصف

ز التعليمية بشكلحولالتلتستطيعوالريفالحرصز بي 
كليشكانوالذيالزراعة،قطاععىلاالعتماد منكامل

المهاراتذويوخاصةالعاملةلأليدياألكت  المشغل
مرتفعوىمستإىليحتاجوالذيالتصنيعإىلالضعيفة،

  دأتبعليهوبناء.الريفبمهاراتمقارنةالمهاراتمن
ز
ف

عليمالتنظامتحويلنحو جادةتدريجيةخطواتاتخاذ 
يباألسالعىليعتمد تكنولوج   نظامإىلبالكامل
اتتطور أيةلبناءكقاعدةواتخذتها آنذاكالحديثة
  الخطواتبعضيىل  وفيما .تظهرقد جديدة

اتبعتها التر
ز  ز مستوىلرفعالصي  :يةالصينوالعمالةالخريجي 

  إطار 6-1-1
ز )معلومانر ولوج   التكنالُمكّونتضمي 

(والتدريبالتعليممنظومةخالل

  
ز
نشئت،1994عامف

 
  جامعاتأشهر أ

ز
،ف ز   ما بالصي 

ز
ف

  ذلك
،تسينغهوا جامعتر ز ليميةتعشبكةوأولوبكي 
  التحكمبروتوكولتستخدم

ز
وكولبروت/اإلرسالف

نت ،CERNET”الصينيةوالبحوثالتعليمشبكة"اإلنتر
  ربطت
ز
نتاإل بشبكةرئيسيةمدنخمسالبدايةف .نتر

  
ز
فائقة،بشعةCERNETتطورتالتالية،العقود وف

والمدارسالجامعاتعدد وصل،2008عامفبحلول
صلةالمتالعلم  البحثومعاهد والثانويةاالبتدائية
منيقربما معمؤسسة،2000منأكتر إىلبـشبكتها 

أكتر تمتلكCERNETوأصبحت.مستخدممليون30
  وإقليميةدوليةاتصالقناة30من

ز
يضمنمما ،2010ف

ز للمعلوماتالشعةفائقآمنا تبادال  ساتالمؤسبي 
  التعليمية
ز
.والخارجالداخلف

الكلياتانتقلت،CERNET))الشبكةهذهبفضل
حرمال"ه  تماما جديدةحقبةإىلالصينيةوالجامعات
  الجامىع  

ونز سيقود الذي"e-campusأواإللكتر
  .الصينيةالجامعاتلجميعالطريق

لحمصطويعتز
  الجامىع  الحرم"

ونز عىلقائمةمؤسسةهنا "اإللكتر
نشاءإمنالرقمية،الموارد وتكاملالجامىع  الحرمشبكة
،التعليممنصة  

ونز واسعةبكةشبعد،عنالتعلماإللكتر
Multimedia)المتعددةللوسائطالنطاق

Broadband Network)،إدارةمعلوماتومنظومة
،الحرم رقميةةبيئتشكيلبهدفذلك،إىلوما الجامىع 
علوماتالمتكنولوجيا تطبيقنطاقلتوسيعمثالية
  تدريجيا 
ز
.الجامىع  الحرمأنحاءجميعف
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  الجامىع  الحرمبرنامجوارتكز
ونز أربعةعىلاإللكتر

:محاور

للمواردالرقم  التخزين•

ونيةالشبكاتعت  المعلوماتنقل• اإللكتر

الرقميةاإلدارةإىلالتحولأو اإلدارةميكنة•

Personalization)االتصاالت تشخيص• of
Communication)

بيةوزارةأقرتكما•   أيضاوالتعليمالتر
ز
1999امعف

لكامبدوامعاىل  تعليممؤسسة67لـتدريح   بشكل
نت،عت  للتعليمكلياتتأسيس أساسكونلتاإلنتر

  الجامىع  الحرمبناء
ونز .صينيةالبالجامعاتاإللكتر

تخصص،299هناكأصبح،2010عاموبحلول
نتشبكةعىلبرنامج20000منوأكتر  2واإلنتر
.طالبمليون

  والكلياتالجامعاتأكملت2010عاموبحلول
ز
ف

ز  لوجيا لتكنو التحتيةالبنيةبناءبالفعلالصي 
  وبدأتواالتصاالت المعلومات

ز
ز ف كت 

تطبيقعىلالتر
قتوحق.المختلفةاإلداريةالمعلوماتأنظمةوتكامل

لتلكلةمماثتحتيةبتز ما حد إىلالصينيةالجامعات
  الموجودة
ز
.المتقدمةالغربيةالدولف

الجامىع  للحرمالمتعمقالتطوير جانبوإىل
،  
ونز المعلوماتتكنولوجيا أصبحتاإللكتر

  الجامعاتلمعلم  حيويةأداةواالتصاالت 
ز
لهمعمف

، ايدةبأعداد األساتذةبدأ حيثاليوم  ز   متر
ز
ستخداماف

  مختلفةحديثةتعليميةتقنيات
ز
.الدراسيةهمفصولف

  ةالخاصوالثقافيةاألكاديميةالبيئةوانعكست
تمالتر

  تبنيها 
ز
وآلياتتدابت  كوضعوالجامعات،الكلياتف
  جديدة

ز
لياتكلخريح   العاىل  التعليممؤسساتف
بية،   التر

ز
ةتسارعف كنولوجيا توتطور انتشار وتت 
  المطبقةواالتصاالت المعلومات

ز
.المدارسإدارةف

نولوج   التكالتطوير لعمليةالمؤسس  اإلطار 6-1-2

ة؛العاماللوائحبإصدار المركزيةالحكومةتقوم•
رةاإلداعنالمسؤولةالحكوميةالوحداتوتبتكر 
بوية ومنددة،محبتطبيقاتالخاصةاألساليبالتر
هذهتأخذ المناسبة،التنفيذيةاآلليةخالل

ز اإلجراءات وال وصأسفلإىلأعىلمنالتنفيذ حت 
فقا و األساليبمنها كلتطبقحيثالمدارس،إىل

وطها  افأهدتحقيقيتموبالتاىل  .الخاصةلشر
  وفعاليةبشعةالقوميةالخطة

ز
وعىلأقرص وقتف

.أوسعنطاق

،التوجهالصينيةالحكومةتقدم• لسياساتاثمالرئيس 
قتصاديةااللالختالفاتوفقاحده،عىلمنطقةبكلالخاصة

ز والثقافية المثال،لسبيعىل.المحليةالمناطقبي 
  يوانمليار 10المركزيةالحكومةخصصت

صيتز
  متكبشكلالتعليممنظومةتطوير لضمان

ز
ز اف بي 

  المتأخرةالريفيةالمناطق
ز
قوالمناطالغربف

ز بتوزيــــعوقامتنسبيا،المتطورة المعلمي 
وعإلنجاز والمعدات عنالحديثالتعليم"مشر

أنعىليةالريفوالثانويةاالبتدائيةبالمدارس"بعد
  إنجازهيتم

ز
إىلذلكأدىوقد .سنوات3غضونف

  كبت  تحسن
ز
  بعد عنالتعليمجودةف

ز
المدارسف

معةالتعليميالموارد مشاركةمنومكنها الريفية،
.المتقدمةالمناطق

شكلبالتعليميةاألنشطةالمركزيةالحكومةتدير•
  المجالتركمعموحد 

ز
لمشاركةالوقتنفسف

نفيذ بالتالمحليةالوكاالت مثلاألطرافمختلف
مؤسساتتقومفمثال المحلية،لألوضاعوفقا 

بويةاإلدارة منبتوجيهالمدارس،وخاصةالتر
اءبتمويلالوطنية،السياسة نولوجيا تكمعداتورسر

ز وتدريبواالتصاالت المعلومات راءوإجالمعلمي 
  التجارب

بشكلالتعليميةالعمليةمنتحسنالتر
.كبت  

  هاما دورا المدنيةالمنظماتتلعبكذلك•
ز
ف

  صاالت واالتالمعلوماتتكنولوجيا تعميمتسهيل
ز
ف

اتالمنظمالصينيةالحكومةوتعتت  .التعليم
للجهاتمكملةالتعليملتكنولوجيا األهلية

  الجهاتوتشمل.الحكومية
بيةةوزار أنشأتها التر التر

:ج   التكنولو التطوير خطةلتنفيذ والتعليم

امجاالستشاريةاللجنة-   عليمالتتكنولوجيا لت 
ز
ف

بيةوزارة   والتعليم،التر
ؤوليتها مستتمثلوالتر

  الرئيسية
ز
عىلالمتخصصالتدريبتوجيهف
.التعليمتكنولوجياتاستخدام

لمالتعتكنولوجيا لمعايت  الصينيةاللجنة-
  
ونز   اإللكتر

ز
بيةوزارةف مسؤولةه  و والتعليم،التر

المتعلقةالمعايت  بناءعنأساس  بشكل
.التعليمبتكنولوجيا 

  التعليمإدارةمعلوماتمركز -
ز
بوزارةف يةالتر

  والمعهد والتعليم
  الوطتز

ثللبحو الصيتز
بوية أبحاثاءإجر ومسئوليتهما والتعليمية،التر
  التعليمتكنولوجيا حول

ز
ذاتلاألعمامجاالت ف

.الصلة

  التطوير خطةتتضمن•
ز
اتيجيةاستر نظرةذاتها حد ف

ز لمستقبلالبعيد المدىتستهدف ،الالصي  تكنولوج  
  تتمثلالهدفهذا لتحقيقوضمانة

ز
نفيذيةتخطةف

األدوار،حيثمنالمعالمواضحةموحدة
،اإلطار المحددة،المسؤوليات  

اتالزمتز ابعةمتمؤرسر
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  مرونةإىلباإلضافةاألداء،وتقييم
ز
الخططتطويــــعف

اتالتطوراتبحسب .المحيطةوالتغت 

التطور مواكبة:والتقييمالمتابعةإطار 6-1-3
(الذكيةللمدنكنموذجShenzhenمدينة)التكنولوج   

  القويةالتكنولوجيةالقاعدةعىلبناء
منها لقتانطالتر

كنولوجيةتتحتيةبنيةلديها أصبحالصينية،التجربة
عد بغطتثمضيقنطاقعىلبدأتوشاملةمحدثة
ة كلبشذلكساهم.الصينيةالمدنمعظمقليلةفتر

  ملحوظ
ز
ز قدرةرفعف   االستمرار عىلالصي 

ز
كلمواكبةف

احيةالنمنسواءالتكنولوجيةالساحةعىلجديد هو ما 
  ذلكانعكاسأو الصناعية،أو الرقمية

ز
لتعليمامنظومةف

طوالتدريب ويظهر .العمليةهذهالستدامةأساس  كشر
  بوضوحذلك

ز
ز الأحرزتهالذيالملحوظالتقدمف   صي 

ز
ف

عالميةلدولمنافستها ومدىالذكيةالمدنمجال
  مكتسحة

ز
ىكما الصدد،هذا ف السطور خاللستز

كمثال،الصينيةShenzhenمدينةحولالقادمة
،صينيةذكيةمدنثمانيةضمنمنناجحةلتجربة
قتستحكتجربةنجاحها عناض أهمعىلللتعرف
.الدراسة

ىصناعيةودولمدنShenzhenمدينةتنافس كت 
  تقع

ز
تيبقمةف اتالعالم  التر ر التطو لمؤرسر

،   .وسنغافورةطوكيو مثلالتكنولوج  
بلغ1920عامففز

2.7نحوShenzhenلمدينةالمحىل  الناتجإجماىل  
  يوانتريليون

مليار 390.6نحويعادلما أي)صيتز
أمريك  دوالر مليار 372بحواىل  مقارنة،12(أمريك  دوالر
أكت  ثالثبذلكلتكون،13العاملنفسسنغافورةلدولة
هايشنغبعد الصينية،المدنمستوىعىلاقتصاد 
ز  نلاإلجماىل  المحىل  الناتجنمو تجاوز فيما .وبكي  ز شيتز

Shenzhen ز 14%7.5معدل2018و2017عام  بي 

  فقط%3.4بنحومقارنة
ز
  %2.8وسنغافورةف

ز
هونجف

.15كونج

  
ز
  التقدممؤرسر وف

ز
يةالعالمالماليةالمراكز مجالف

(Global Financial centers)ُصنفت،2021لعام
Shenzhenاألكتر التاسعالماىل  المركز أنها عىل

  واألكت  تنافسية
ز
  والسادسالعالمف

ز
والمحيطآسيا ف

افورةوسنغكونجوهونجشنغهايبعد )بأكملهالهادئ
ز  Shenzhenبورصةتعد حيث.(وطوكيووبكي  (SZSE)

.12https://www.statista.com/statistics/1025207/china-gdp-of-shenzhen/

.13World Development Indicators https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

.14https://www.globaltimes.cn/content/1140560.shtml

.15World Development Indicators https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/

.16https://www.weforum.org/agenda/2019/10/cities-in-2035/

.17https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=LWAS8B997XUP
https://news.cgtn.com/news/2021-04-06/Tides-of-change-Shenzhen-powers-China-s-smart-city-drive-

.18ZeYdvZA94k/index.html

  بورصةأكت  ثامن
ز
ىالمنتدأدخلهاوقد .العالمف

  مدنعشر أهمضمنالعالم  االقتصادي
ز
عىل2035ف

ةمدنجانبإىلالعالممستوى ك،نيويور مثلكبت 
وشنغهاي)ولندنوباريسأنجوسولوسطوكيو 
  وجوانزو 

ز
ز ف Hurunلقائمةووفقا .16(الصي  Global
Rich Listمدينة،2021لعامShenzhen  الرابعةه

  تالملياراأصحابمنعدد أكت  تضمكونها حيثمن
ز
ف

  مدينةأي
ز
ز بعد )العالمف .17(وركونيويوشنغهايبكي 

ز نجحتفقط،عقود أربعةوخالل   الصي 
ز
لتحويف

مةعاصإىلللصيد بدائيةقريةمنShenzhenمدينة
ية يكونسيلوادي"لقباآلنعليها يطلقدولية،حرصز
ز  China)الصي  Silicon Valley)غت ّ شديدة،ببساطة
الضخمةوالبياناتاالصطناع  الذكاءأساليبتطويــــع
  الطريقة

نسكانبها يتفاعلالتر ز معومة،الحكمعشتز
TencentوAlibabaمثلالتكنولوجياعمالقةتصدر 

Pingو An Smart Cityاالبتكار لمحركات  
ز
.نةالمديف

نوتمتلك ز نظاما "و"رقمياعقال "اآلنShenzhenشتز
جميععت  الضخمةالبياناتتدفقيدمج"مركزياعصبيا
كاتالحكوميةالوكاالت  Shenzhen).والشر 2019)

نمدينةنجحتوقد  ز   Shenzhenشتز
ز
معظمرقمنةف

ة،السنواتخاللالحكوميةاإلداريةالشؤون األخت 
سبيلعىل،"i-Shenzhen"المحمولالهاتففتطبيق
حكوميةخدمة8000منأكتر معالجةيستطيعالمثال،
رور الموغراماتالعامةالخدماتفواتت  دفعمنمحلية،

اءوحتر اإلسكانمزايا إدارةإىل ةالعمليانصيبرسر
Pingشبكةوتعملهذا .المركزيللبنكالرقمية An
  األغذيةلتنظيم

قرص عىلاالصطناع  بالذكاءتعملالتر
ة يزيد ال ما إىلالمطاعمرخصةإصدار عىلالموافقةفتر
الطلبمعالجةتمإذا أسابيعبعدةمقارنةساعةعن

اراتإشبتغيت  فيقومالمرور،نظامأما .الشبكةخارج
  المرور حركةلظروفوفقا المرور 

ز
وبما الفعىل  الوقتف

اتخاللاالنبعاثاتحدةتقليلعىليساعد  االنتظار فتر
  األعمالحركةوانتظام

ز
ويعكس.18الطوارئحاالت ف

،(1-10)الشكل والتنفيذياإلداريالهيكلالتاىل 
المؤسس  اإلطار منكلأهميةيوضحوالذيللمدينة،

، ز التشابكيةالعالقاتدعموآليةوالتنظيم  الطبقاتبي 
  الثالثة

  والتر
  يأنر

ز
العامةماتوالخدالحكومةمقدمتها ف

.جنبإىلجنبا الذكيةوالصناعات

https://www.statista.com/statistics/1025207/china-gdp-of-shenzhen/
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
https://www.globaltimes.cn/content/1140560.shtml
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/15
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/cities-in-2035/
https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=LWAS8B997XUP
https://news.cgtn.com/news/2021-04-06/Tides-of-change-Shenzhen-powers-China-s-smart-city-drive-
https://news.cgtn.com/news/2021-04-06/Tides-of-change-Shenzhen-powers-China-s-smart-city-drive-ZeYdvZA94k/index.html
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ي تركيا نتيجة ميكنة الوظائف: 2-10الشكل 
ز
ي الطلب المتوقع عىل العمالة ف

ز
ة *التغتر ف 2030-2018، للفتر

,Hu)):المصدر R. 2019.

تركياتجربة6-2

ز عدد ُيقدر  ز العاملي    األساسيي 
ز
2030املعتركيا ف

7.6فقدانالمحتملومن.عاململيون33.3حواىل  
لرقمية،اوالتقنياتالميكنةتأثت  معوظيفةمليون

قدر 
ُ
  الجديدةالوظائفوت

8.9حوبنخلقها يمكنالتر
لتحقيق2030عامبحلولجديدةوظيفةمليون

Mckinsey)وظيفة،مليون1.3قدرهاصافيةمكاسب
.التاىل  (2-10)الشكلمنيتضحكما (2020

Mckinsey:المصدر & Company, Future of Work: Turkey’s Talent Transformation in the Digital Era
.%25-20ميكنةمستوى*

ز   Shenzhenالهيكل اإلداري والتنفيذي للمدينة الذكية : 1-10الشكل  بالصير

الوظائف 
المستحدثة
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ات،لهذهاستجابة 19وميةقخطةتركيا أطلقتالتغت 

ز يقوالتنسالتعليميةالعمليةتطوير تستهدف بي 
قلسو الجديدةوالمتطلباتالعاملةالقوةمهارات
مدخالتعىلالخطةمحاور أهموترتكز .العمل
،منالتعليم ز لمحتوىاالتعلم،وأساليبآلياتمعلمي 

، االتعليم  يىل  وفيما .والتقييمالمتابعةمنظومةوأخت 
.للخطةالهامةالمستهدفاتبعض

  اإلطار 6-2-1
ز )المعلومانر الُمكّونتضمي 

(والتدريبالتعليممنظومةخاللالتكنولوج   

المعلمجودةرفع

  التعليميةالشهادةبمستوىاالرتقاء•
أنبد ال التر

  يرغبمنعليها يحصل
ز
بيةبكليةااللتحاقف التر

عىلالتدريسبمهنةمتخصصبرنامجخاللمن
  العليا الدراساتمستوى

ز
  الالتطوير إطار ف

.مهتز

امجهذهربط• عليمالتمؤسساتمعبالتعاون،الت 
،   الملحةبالمجاالت العاىل 

سوقيحتاجها التر
ز وتزويد العمل الحاديالقرنبمهاراتالمعلمي 

ين .والعشر

التعليميةاإلمكانات

•  
  ةالتفاعليواآللياتالرقميةاألساليبتبتز

ز
ف

تطبيقيةمحاكاةتجاربخاللمنالتدريس،
  إجراؤها يصعب

ز
حركةمتورسومالعادية،البيئةف

ها المجردة،المفاهيملتصور  معبيتناسبما وغت 
ىلإالمحتوىهذا استخدامويــهدف.العلميةالمادة

المعلوماتإىلالوصولعىلالطالبمساعدة
.التفكت  عىلقدراتهموتنميةوالمهارات

يةاليومالحياةتجاربخاللمنالتقييماتإجراء•
تباراتاالخعىلاالعتماد منبدال التعلمعمليةأثناء

ذههوتهدفالمتقدمة،بالدولأسوةالتقليدية،
وراءما إىلالتعلمعمليةنقلإىلالتعليميةاألساليب
.الدراسيةالفصولجدران

التعليم  المحتوى

مجةمهاراتدمج•   والتصميمالت 
د األبعاثالنر

  والتصميم
ونز بطةالمرتاإلنتاجومهاراتاإللكتر

يميةالتعلالمناهجضمنالمعلوماتبتكنولوجيا 
الطالبتجمعأنشطةخاللمنوتطبيقها 

، ز ز والمدرسي  والقطاعالحكومةعنوممثلي 
ز للطالبسواءوذلكالخاص، أو المدرسيي 

ز    الجامعيي 
ز
.التدريستخصصاتف

عت  التواصلبتقنياتالخاصةالموضوعاتإدخال•
نت نتمثلاإلنتر   السيت  األمناآلمن،اإلنتر

انز
(Cyber security)، التنمر  

ونز Cyber)اإللكتر
Bullying)،البياناتوأمن(Data Security)

  التعليمومقرراتبرامجضمن
.االبتدان 

  الجديدةللكفاءاتوفقا المناهجتطوير•
تتطلبها التر

.الرقم  التحولمناهجمعيتفقوبما الصناعة،

ز التعاونتعزيز• ومراكز ةالعلميوالمراكز المدارسبي 
.والجامعاتوالفنونالثقافة

  ملهفرصخلقخاللمنالفنيةالعمالةتأهيل•
ز
ف

ارجيةالخالتجارةقطاعاحتياجاتيلت   بما الخارج
كيا .لتر

منيةالرقمالمهاراتلقياسومقرراتمناهجتطوير•
المتقدمةالمعرفيةوالمهاراتالجديد الجيل

(meta-cognitive)عىلالطالبلمساعدة
  المرجوةالنتائجتحقيق

ز
مثللية،الدو االختباراتف

برنامجوهو (PISA)الدوىل  الطالبتقييمبرنامج
يةوالتنماالقتصاديالتعاونمنظمةبدولخاص

لنظموا(العقلية)الطالبقدراتتعزيز يستهدف
مدىختت  ليتقليديغت  بشكلالدوليةالتعليمية
عىلالقدرةمعالتعليميةالعمليةمخرجاتاتساق
.20العمليةالحياةوإدارةالقراراتاتخاذ 

اتإنشاء• Design-Skillمختت  Labsلمساعدة
المهاراتواكتساباستكشافعىلالطالب
مومواهبهاهتماماتهممعيتسقبما الحياتية

.وشخصياتهم

ةلهيئلوجهوجها تدريبيةعملورشتنظيم•
  التدريس

ز
  خاصةالمجاالت مختلفف

ز
ف

وعاتتطوير مثلموضوعات متعددةالمشر
  التصميماالختصاصات،

هزةواألجاألبعاد ثالنر
.الذكية

بياناتقاعدة:والتقييمالمتابعةإطار 6-2-2
وشاملةمتماسكة

ونيةحافظةإنشاء• المراحلمستوىعىلإلكتر
رحلةممنبدايةللطالبملفاتتشملالتعليمية
طفل،بكلالمتعلقةالبياناتتتضمنالطفولة،
مرحلةمناألطفالتطور وتقييمرصد يمكنبحيث
  العاىل  التعليمحتر المبكرةالطفولة

ز
افةكف

.المجاالت 

Turkeys Education Vision 2023 19.
نامج وأهدافه20 :  يمكن االطالع عىل الرابط التاىل  للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول آلية عمل الت 

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
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ورهمدحولاألمور ألولياءتدريبيةبرامجتصميم•
  
ز
واهمستوتقييمالطفلتقدمقياسعمليةف

ونيا .إلكتر

  والتقويمللقياسخاصةوحداتإنشاء•
ز
يعجمف

يةاالجتماعالمهاراتوتقييملرصد المحافظات
.لألطفالوالتعليمية

طالب،الإنجازاتمتابعةيستهدفاستبيانإجراء•
نمالجديدةالمنظومةست  تقييميتمبحيث
البللطاألكاديميةالمخرجاتعىلوبناءخالله،
.بالطالبخاصةدرجاتأياستخدامدون

21المتحدةالعربيةاإلماراتتجربة6-3

اتالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةأطلقت يجيةاستر
خاصةبرامجاتتضمن،2031للتوظيفقومية
عزيز تبرامجأهمها منالمستقبل،مهاراتلتنمية
ز  ،الذكاءمهاراتوتوطي  والتعلمواالبتكار االصطناع 

،  
ونز :منهاكلعنمخترصةنبذةيىل  وفيما اإللكتر

  اإلطار 6-3-1
  وج   التكنولالُمكّون)المعلومانر

فز
(والتدريبالتعليممنظومة

هوأطلقتاالصطناع  الذكاءبكالوريوسبرنامج
يطانيةالجامعة   الت 

ز
اكةدن   ف امعاتالجمعبالشر

يطانية بهدفوذلكمزدوجة،شهاداتلمنحالت 
جديدةالوالكفاءاتبالمهاراتالتعليمقطاعتزويد 

  واالقتصاد العملسوقتحدياتلمواجهة
ز
.المعرف

نامج   الت 
(BRAIN)االصطناع  للذكاءالوطتز

اكاالتعاونمبادراتمنمجموعةويتضمن   توالشر
ز
ف

؛المبادراتهذهوتشمل.االصطناع  الذكاءمجال
اعي االصطنالذكاءعىلللتدريباإلماراتبرنامج
  واحد عاملمدة

.اإلماراتدولةحكومةلموظفز
ويةالثانلطالباالصطناعي للذكاءاإلماراتمخيم
اكةوالجامعاتالعامة ز معبالشر العامالقطاعي 

ز لتمكالالزمالدعمتوفت  إىلويــهدفوالخاص، ي 
ياتالتحدلمختلفحلولتطوير منالقادمالجيل

.المستقبلية

ونيةمنصة"ابتكر"منصة األوىلعد تتفاعليةإلكتر
وتهدف،الحكوم  لالبتكار العربيةباللغةنوعها من
دفوتسته.العربالمبتكرينمنجيلبناءإىل

عالميا،مشاركمليون30إىلالوصولالمنصة
امجالمقرراتمنهائالعددا وتتضمن عت  والت 
نت، ز لجميعمتاحةاإلنتر ربيةالعباللغةالناطقي 
ز وتمنحمجانا، .كزالمر منمعتمدةشهاداتالدارسي 

نامج   الت 
  للتدريبالوطتز

  الصوالعملالميدانز
يفز

"  
يةالموارد وزارةأطلقتهحيث،"وجهتز ز والالبشر توطي 

اكة بيةوزارةمعبالشر هدفبوالجامعاتوالتعليمالتر
  العملبأهميةالشبابتوعية

ز
الخاص،القطاعف

وقساحتياجاتبحسبوتوظيفهممهنياوإرشادهم
.العمل

لوج   التكنو التطوير لعمليةالمؤسس  اإلطار 6-3-2

ةلعملياإلماراتيةللحكومةالمؤسس  الشكليأخذ 
امجالمراكز منعددا يجمعإطارا التطوير  نية،الوطوالت 
اكمنوعددا االصطناع  للذكاءمستقلةوزارة اتالشر

ز األجنبية هاراتممستوىورفعالتكنولوجيا لتوطي 
اراتالمهحيثمنسواءالعملبسوقوربطهمالشباب

،المستوىأو  منتطوير البرامجبعضوُيدار بلالتعليم 
سيةالمؤساإلدارةأشكالأهموتتمثل.نفسهمالشباب

  
  نطرحها التر

ز
  اإلماراتيةالتجربةف

ز
امجف :التاليةالت 

طلقتللتدريبالوطنيةالبوابة•
 
ألف18لتأهيلوأ

لةالمقبالثالثالسنواتخاللالعمللسوقمواطن
امجمنحزمةخاللمن ةالمتخصصالتدريبيةالت 
  
ز البوابةتطرحها التر حصولالمنالشبابلتمكي 

  ما سيال العملية،مهاراتهموصقلالوظائفعىل
ز
ف

اتيجيةاقتصاديةقطاعات شملتمستهدفةاستر
،خدمة ز اتالعقار والتجزئة،المبيعاتالمتعاملي 
  فنيةوبرامجالممتلكاتوإدارة

ز
كهربائيةالالهندسةف

هاالطائراتوصيانةوالميكانيكية، .وغت 

اوح امجمدةوتتر ز المقدمةالت  أشهر،6و3بي 
تدريبشهادةعىلالمتدربخاللها منويحصل
  المعتمدةالتدريبمراكز منصادرة

ز
يضاأ.الوزارةف

ز البوابةتستهدف ت  غمنوظيفةعنالباحثي 
ز  ز أو العاملي  طوجد يوال.وظائفهمبتغيت  الراغبي  رسر
ةأو أكاديم     للتسجيلسابقةخت 

ز
لتدريبابرامجف

.المطروحة

نموذج(EYPS)-اإلماراتلشبابالمهنيةالمدرسة•
 إىلوتهدفالجماع  التعهيد 

ّ
ز الفجوةسد التجربةبي 

العمل،لسوقالعمليةواالحتياجاتللشباباألكاديمية
  
اتتشهد التر اتقطاعتطور وسطمتسارعةتغت 

.عمىل  تأهيلإىلتحتاجمستجدةووظائفمهنية،
الجماع  التعهيد نموذجعىلالمدرسةهذهوتقوم

، ز اءمنبمجموعةمستعينةللمدرّسي  ز والمالخت  ختصي 
ز  وبأسلوبةتنفيذيتعليميةتجربةلتقديموالمهنيي 

.للشبابعمىل  

https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-21
national-employment-strategy-2031

https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-employment-strategy-2031
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-employment-strategy-2031
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دار 
ُ
ابالشبقبلمنبالكاملالمنظومةهذهت

ركز وت.للشباباالتحاديةالمؤسسةمظلةتحت
ريةالعمالفئةمنالشبابعىلالمهنيةالمدرسة

  وقتهموتستثمر ،15-35
ز
تمر،المسالتعليمف

يةمهنعمليةمساراتعت  العمللسوقوإعدادهم
  متقدمة
ز
.القطاعاتمختلفف

  اإلماراتيةالمدرسةنموذجتعميم•
ز
راس  الدالعامف

بتوحيد اإلماراتدولةقامتحيث2017-2018
ز التعليميةوالمساراتوالسياساتالنظم بي 

  الحكوميةالمدارس
ز
وتهدف.كافةالدولةف

  التعليمدخولإىلاإلماراتيةالمدرسة
ز
ولةالدف

رتقاءواالواإلبداعاالبتكار عىلقائمةجديدةمرحلة
إكسابهعنفضالالطالب،مهاراتبمستوى
مجةمهارات ابطوتحقيق،والنمذجةالت  ز التر بي 
.والتكنولوجيةوالعلميةالفنيةالمهارات

حدثا اإلماراتحكومةتنظماإلماراتهاكاثون•
يعلتشج"اإلماراتهاكاثون"عنوانتحتسنويا
منيتجزأ ال جزءايعدالذيالبياناتتحليل

.والمستقبليةالحاليةالمهارات

يا وتكنولوجاالتصاالت قطاعتطويرصندوق•
عةرسيتطوراتتحقيقإىلهدفيــو المعلومات،
  وملموسة

ز
المعلوماتتكنولوجيا قطاعف
  واالتصاالت 
ز
  االبتكار وتعزيز الدولة،ف

ز
مجاالت ف

كاتوحضانةالذكيةالبحوث يقدمو .الناشئةالشر
ز للطالبدراسيةمنحاالصندوق المتفوقي 
  الدراسةلتشجيع

ز
.قنيةوالتالعلميةالمجاالت ف

أبوظت   مركز منمبادرةوه  اإلماراتمهارات•
  والتدريبللتعليم

  الفتز
رفعإىلوتهدفوالمهتز

  بالمهنالوع  مستوى
عليمالتعىلتعتمد التر

  
  والتدريبالفتز

ز المهتز ركز وت.الشباببي 
امجالمسابقات،تنظيمعىلاألنشطة تدريبيةالالت 
إلقليميةاالمستوياتعىلالمهنيةالفنيةواألنشطة

نويا سالوطنيةالمهاراتمسابقةتنظمكما والدولية
  الكفاءةبمعايت  االرتقاءبهدف

ز
الصناعيةالقطاعاتف

  والمهنيةوالتقنية
ز
ز نحو اإلماراتدولةف   التمت 

المهتز
ز التنافسيةمستوىزيادةخاللمنوذلك شبابالبي 

ز  معمقارنةبالالمهاريةوالكفاءةاألداءوقياساإلماراتيي 
يز تعز عىلالمبادرةتعملكما .العالميةالمعايت  
ةعمريفئاتاستقطابخاللمنالمهاريالشمول
  الصغار مسابقاتمثلمختلفة

جالمتفسحالتر
ز المشاركة اوحالذينالصغار للمواطني  ما ارهمأعمتتر

ز  يدةجدمجتمعيةفئاتإىلباإلضافةعاما،15و9بي 
.الهممألصحابخاصةمسابقاتمثل

السابقةالتجاربواقعمنالنجاحمقومات6-4

ركزيةالمالحكومةمنبتوجيهتنفيذيةخطةوجود•
.ميةالتعليواإلداراتالمدنيةالمنظماتوبمساعدة

اك•   الشبابإرسر
ز
لتطوير العمليةالمؤسسيةاإلدارةف

.التكنولوج   

  الحديثةالمهاراتبإدراجالبدء•
ز
لتعليمامؤسساتف

  وخاصةأوال العاىل  
ز
بيةتخصصاتف ثمتعليموالالتر

.التعليممناألساسيةالمراحل

اكاتإنشاء• تعلقيفيما دولةمنأكتر معأجنبيةرسر
ز  .الحديثةالمهاراتبتوطي 

  التعليمبمستوىاالنتقال•
توياتالمسإىلالفتز

.الخارجيةالتجارةيخدمبما الدولية

عىلوموحدةوشاملةقويةبياناتقاعدةوجود•
.الصغرمنذ التعليميةالمراحلمستوى

.ككلللمنظومةدوريةبصفةتقييموحدات•

  مستوىتحقيق•
ز
ز الفرصمنمتكاف ناطقالمبي 

.التعليمية

أبرز مقومات النجاح وأهميتها من واقع التجارب السابق عرضها: 3-10الجدول 

األهميةمقومات النجاح

  أسفلإىلأعىلمنالمهامتتدرج•تصميم إطار مؤسسي متماسك
ز
.وشاملموحد مركزي،مؤسس  إطار ف

منطقةبكلالخاصةالسياساتوكذا المركزية،الحكومةمنبتوجيهالتنفيذيةالخطةوضعيتم•
نفذ التطوير،لخطةوفقاالالزمالتمويلوتوجيه

ُ
مساعدةبالتعليميةاإلداراتخاللمنوت

.المدنيةالمنظمات
ز بتغت  التطوير خطةتتغت  ال • .المسؤولي 
  االصطناع  الذكاءوزارةغرار عىلالتطوير،عنلةؤو مسبعينهاكياناتتكوين•

ز
العربيةإلماراتاف

.المتحدة

ز المهارات الحديثة  اكات•توطير تكونفال بعد،ا فيمعليها البناءيتمقويةقاعدةتكوينبغرضدولة،منأكتر معأجنبيةرسر
  الغت  عىلدائمااعتماديةالدولة

ز
.المؤخرةوف

  التعليمبمستوىاالنتقال•
.يةالخارجالتجارةيخدمبما الدوليةالمستوياتإىلالفتز
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األهميةمقومات النجاح

ت إعطاء األولوية لتخصصا
الي التدريس بالتعليم الع

  الحديثةالمهاراتبإدراجالبدء•
ز
  وخاصةأوالالعاىل  التعليممؤسساتف

ز
بيةالتخصصاتف ثمتر

مهاراتمنتعلمهما نقليستطيعبحيثأوالالمعلمقدراتلتعزيز التعليممناألساسيةالمراحل
  للطالب
ز
.التاليةالمرحلةف

  الجديدةالمهاراتدمج•مي تطوير المحتوى التعلي
المناهجضمنالمعلوماتبتكنولوجيا والمرتبطةالعملسوقيطلبها التر

  وتطبيقها التعليمية
ز
ز الخاصوالقطاعالحكومةيجمعإطار ف اكمعا،والمدرسي  طاعاتالقإلرسر

  والمعلم(والخاصالحكوم  )المشغلة
ز
ز التوفيقبهدفالتطوير عمليةف والتنسيقطلب،والالعرضبي 

ز  .العملوسوقالتعليميةالعمليةمخرجاتبي 
االختباراتعىلاالعتماد منبدالالتعلمعمليةأثناءاليوميةالحياةتجاربخاللمنالتقييماتإجراء•

كشافواست(العقلية)قدراتهمتعزيز عىلالطالبلمساعدةالمتقدمة،بالدولأسوةالتقليدية،
هذهتهدفحيث.وشخصياتهمومواهبهماهتماماتهممعيتسقبما الحياتيةالمهاراتواكتساب
.الدراسيةالفصولجدرانوراءما إىلالتعلمعمليةنقلإىلالتعليميةاألساليب

بناء منظومة شاملة 
والتقييمللمتابعة 

ونيةبياناتقاعدة• .رالصغمنذ التعليميةالمراحلمستوىعىلوموحدةوشاملةقويةإلكتر
.ككلللمنظومةدوريةبصفةوتقييممتابعةوحدات•

  مستوىتحقيقتعميم النظام التعليمي 
ز
ز الفرصمنمتكاف الدولةمستوىعىلالتعليميةالمناطقبي 

سوقلالجديد الواقعمعالتأقلممنمرص أين:سابعا
العمل

أنثةالثال للدولعرضها السابقالتجاربمنيتضح
وضععىلأساس  بشكلترتكز الدولةجاهزية
  
العالقةاتساقومدىوالعملالتعليممنظومتر
  والديناميكيةالمرونةودرجةبينهما،

محتسالتر
اتبامتصاص أساس  كلبشذلكويرتبطرسيعا،التغت 

،اإلطار ه  أركانبثالثة ،المعلاإلطار المؤسس   
ومانر

عىلةرسيعنظرةيىل  وفيما.التكنولوجيةوالقاعدة
منمرص لموقفوتحليلالمرصي،العملسوق

:طرحهاالسابقالنجاحمقومات

المرصيالعملسوقعىلرسيعةنظرة7-1

االختالالتمنبعددالمرصيالعملسوقيتسم
  الهيكلية

  هشاتجعلهالتر
ز
وتمنحهاألزماتمواجهةف

واستيعابالتكيفعمليةيجعلما الجمود من
ات جهود مإىلوتحتاجشاقةعمليةالعالميةالتغيت 
اتشهدتفقد .مضاعف ار مدعىلالسابقةالفتر
  واضحا خلال الماضيةالثالثةالعقود 

ز
كيةديناميف

  يتمثلالعملسوق
ز
:ف

  فائضوجود تزامن. أ
ز
  العرضف

ز
  الطلبوف

ز
نفسف

Excess))الوقت Demand and Supply مما
العملسوقآلليةالشديد الهيكىل  الضعفيعكس
متطلباتهمعالتعليممخرجاتاتساقوعدم

تهطاقيفوقبما سنويا عاملةطاقاتوتحميله
.االستيعابية

يعيةالمؤسسيةاألطر ضعف.ب لسوقالحاكمةوالتشر

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

  الهيكليةللتحدياتاستجابتها وعدمالعمل
طرأتالتر

اتنتيجةالمرصيالعملسوقعىل ة،المحليالتغت 
ي بوضوحذلكوينعكس.والعالميةاإلقليمية

ز
صائصخف

:حيثالمرصيالعملسوق

ز البطالةمعدالت ترتفع- ،بي  ز خاصشكلوبالمتعلمي 
منكتر أ إىلبينهمفتصلالجامىع  التعليمخريح   
ز ضعفها  ،المتوسطالمؤهلأصحاببي   

بينما الفتز
ا تقل ز كثت  ز بي  ز كذلك!األميي  إىلفتصلالشباببي 

  البطالةأضعاف5يعادلوما %20حواىل  
ز
الفئةف

وةفجفتصللإلناث،بالنسبةأما .(49-40)العمرية
ز البطالة أنها أي،%10نحوإىلواإلناثالذكور بي 
ز نحو تعادل ز وربــعمرتي  ذكوربالمقارنةاإلناثبي 

.(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز )

  المرأةوضع-
ز
  المرصيالعملسوقف

كلبشمتدنز
فاعارتجانبفإىلالفرص،تكافؤ حيثمنملحوظ
ز التعطلنسبة اجعالنساء،بي    نمساهمتهتتر

ز
سوقف

،بشكلالعمل ز كبت    ملحوظفارقمنوتعاني 
ز
ف

متوسطتساويمنبالرغمبالرجالمقارنةاألجور 
  بينهمالعملساعات

ز
األنشطةمنالعديد ف

نمنهاألكت  النسبةعملعنفضالاالقتصادية،
المشتغالتإجماىل  من%53.2)الرسم  غت  بالقطاع

  
ز
  مرص ف

ز
عامبشكلالمرأةدور ومحدودية،(2018ف

  
ز
.22ةاإلداريالمناصبشغلأو القرار صنععمليةف

يةبالمناطقالبطالةمعدالت - كتلتفوقالحرصز
ز بنحو الريفيةبالمناطقالسائدة برغمفونصمرتي 
يةبالمناطقالصناعيةاألنشطةتركز  الجهاز )الحرصز

.(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزي

  المرصيةالمرأةوضعحولالتفاصيلمنلمزيد 22
ز
  رأي"تقريرعىلاالطالعيمكنالعمل،سوقف

ز
.21العددالمرصية،المرأة،"أزمةف

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_12_27-10_39_30%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 -12-8-2020.pdf
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  الهيكليةالتشوهاتوتحليلالمرصيالعملسوقديناميكياتحولالتفاصيلمنلمزيد23
  التر

العيمكنمنها،يعانز
ّ
  رأي"قريرتعىلاالط

ز
أثر :أزمةف

هالذي،"المرصيالعملسوقعىل19-كوفيدجائحة
ّ
ياتلتداعوالطلبالعرضصدماتمواجهةأثناءاالقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز أعد

.المرصيالعملسوقعىل19-كوفيدجائحة
24  
ز
  العملومستقبلاالصطناع  الذكاءالرابعة،الصناعيةالثورة"عنوانتحت-(2020يوليو)منشورغت  -حديثتقرير ف

ز
العملمةمنظقامت،"مرصف

نامجالنهوض-بالقاهرةاألمريكيةالجامعةمعبالتعاونالدولية   الالئقالعملبت 
ز
لجائحةالمرصيالعملسوقاستجابةبتحليل-ADWAأفريقياشمالف

.القطاع  المستوىعىلالميكنةعىلوقدرته19-كوفيد

اتهذهتوضحثمومن سبةبالنمعكوسا وضعا المؤرسر
  الطبيعيةلألوضاع

منونالمتعلمفيها يحصلالتر
  أفضلعملفرصعىلالشباب

ز
مقارنةالحرصز ف

لجهاز ا)ملفتبشكلالنوعفجوةارتفاعمعبالريف،
.(2020واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزي

ي التأثتر ويظهر  ي لضعفالسلن 
والعملعليمالتمنظومنر

ي المستقبليةمرص فرصعىل
ز
بشكلمةالقاداألجيالف

ي الالمفرغةالحلقةطبيعةيعكسحيثمضاعف،
نر

،التعليمطالبيدور  ز ي ،الحكومي خاصةوالخريجير
ز
ف

ي .23محيطها
.(3-10)الشكليوضحها والنر

النجاحومقوماتالمرصيةالمنظومة7-2

المرصيالعملسوققدرةعىلأعمقنظرةوإللقاء
اتمعالتأقلمعىل ديدةالجواألنماطالعالميةالتغت 

منمرصأينالتاىل  (4-10)الجدوليعرضللتشغيل،
يثحمنالسابقةبالتجاربالخاصةالنجاحمقومات
،اإلطار :الثالثةاألركان   المعلو اإلطار المؤسس 

مانر
هإجراؤ المطلوبهو وما والتقييم،المتابعةوإطار 

.24الجديدالواقعمعللتكيف

ي التعليم والعمل: 3-10الشكل 
الحلقة المفرغة الناتجة عن ضعف منظومنر

.االقتصاديةللدراساتالمرصيالمركز إعداد :المصدر

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2020_6_30-3_30_55%D8%B1%D8%A3%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 (final).pdf
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أين مرص من مقومات النجاح والمطلوب إجراؤه للتعامل مع الواقع الجديد لسوق العمل: 4-10الجدول

المطلوبموقف مرصمقومات النجاح

إطار مؤسسي متماسك وفعال

تصميم: أوال
سليم يضمن
الحوكمة 
السليمة 
لخطة 
التطوير 

ز ومفتتضخمكيان• تذاوالجهاتالهيئاتمنالعديد بي 
بيةوزارةتتضمنالمختلفة،التخصصات والتعليمليموالتعالتر

،  
،والبحثالعاىل  التعليموزارةالفتز العاملة،وةالقوزارةالعلم 

  وأيضا
حيثة،والمالياالقتصاديةوالتنميةالتخطيطوزارنر

تجارةالوزارةالتعليم،تمويلمخصصاتتحديد معاتتوليا
،التدريببشئونيتعلقفيما والصناعة  

عدد إىلةإضافالمهتز
وعاتالهيئاتالمجالس،منمهول   والمشر

نسيقالتيغيبالتر
ز  بال بعضها أنعنفضالالبعض،بعضها بي 

َ
يعاتُيخاط بالتشر

.المختصة
اتيجيةوزارةكلتضع•   بها خاصةاستر

ز
ها،اختصاصإطار ف

اتيجياتمنقليلليسبعدد نخرجوبالتاىل   عدةمننميةالتاستر
  وزارات

للخططبةبالنسالحالكذلك.بينهافيما تتضاربوالتر
تتغت  قد ها أنبمعتز ملِزمةغت  أنها العلممعللتنمية،القطاعية

ةالخمسيالخطةضمنإدراجها رغمالمسئولالوزير بتغت  
.ككلللدولةواالجتماعيةاالقتصاديةللتنمية

دوريشكلبتجتمعوال متفرقةبلجانالتطويرمحاوالت ترتبط•
أو محددةقواعد يوجد ال فنفسها،الوزاراتداخلوتتمركز
  المثال،سبيلعىل.للتطويرمعايت  

ز
ليسجامىع  الالتعليمف

ما وإنالجامعاتمستوىعىلللتطوير موحدةمنظومةهناك
ك   )جامعةلكلُيتر

ز
.القرارحرية(كليةلكلاألحيانبعضوف

تبالمؤهال محدثوغت  عامبشكلمتقادمالمؤسس  اإلطار •
اتالجديدة المطلوبةوالخت 

والعملمالتعلي)ككلللمنظومةالمؤسس  اإلطار تكامل•
  (التكنولوج   والتطوير 

كالسابقلةمنفصتعد لموالتر
  الدولأدركتهما وهو 

معالتأقلماستطاعتالتر
  ذكر ا كمبينهمالتكاملوتحقيقالجديدةالتطورات

ز
ف

.السابقةالدولتجارب

ثبحيالحاكمالمؤسس  اإلطار عملآليةتصحيح•
  مركزيةبصورةالتوجهاتتتدرج

ز
  مركزيةوال الفكر ف

ز
ف

عىلحدةمو ورؤيةتصور عنتنبثقوبحيثالتنفيذ،
بتغت  ت  تتغوال أسفل،إىلأعىلمنالجمهوريةمستوى
.المختصالوزير 

ز التنسيق• حديد وتالمختلفةالمسؤولةالجهاتبي 
واحدةجهةتكونبحيثواألدوار االختصاصات

صاصاتاالختلتضاربمنعابأكملهالقطاععنمسؤولة
ثوبحياستدامتها،وعدمالتطوير خططوتشتت
ز االتساقذلكيضمن تلفةالمخالجهاتسياساتبي 
  
.25الهدفنفستحققالتر

لةالمؤسس  اإلطار قدراتتكونأنيجب•
َّ
للتعاملُمؤه

اتوالخت  الهياكلعنبعيداالجديدة،الخلفيةمع
  القديمة

.الحاىل  العرص تطوراتمعتتفقتعد لمالتر

خطة :ثانيا
تنفيذية 
موحدة 

ي 
ز
وشاملة ف
أهدافها 

ي 
ز
ومتنوعة ف

إطارها 
ي 
الزمنز

زاراتللو والفنيةالزمنيةاألطر اتساقوعدموتعدد اختالف•
ا وتكنولوجيواالتصاالت والعملكالتعليمالمختصة

تبمما المعلومات،   وضوحوعدمتداخلعليهيتر
ز
ف

اتيجيةبصياغةيقوممنهمفكلاألولويات؛ خاصةوير تطاستر
  بمدىبه

ثممنو بينهم،فيما التنسيقدونمختلفزمتز
  تأخذ فال للخططالقطاع  البعد يغيب

ز
ز الفروقاالعتبار ف بي 

.منهالكلالمطلوبةوالمهاراتالقطاعات،

  اإلطار اتساق•
نمواألولويات،لألدوار وفقاالزمتز

اتلمواكبةمتنوعإطار وضعخالل ميةالعالالتغت 
كلاحتياجلدرجةوفقا(طويل-متوسط-فوري)

تز بمعقطاع،كلداخلنشاطوكلحده،عىلقطاع
اتأولويةإعطاء عىلرائها إجالمطلوبالفوريةللتغيت 
  التدرجلتعويضالقصت  المدى

ز
ظائف،الو خسارةف

ودرجةالقطاعلطبيعةوفقاالعملبخطةالتدرجثم
المثاللسبيعىل)تحقيقهالمتوقعواألثر تعقيده
  فورياالبدء

ز
مالتعليمنظومةإصالحخطواتف

  للتأقلماستعداداوالتدريب
ز
ولكن،(دالبعيالمدىف

اتاإلجراءلكافةاألهميةدرجةنفسإعطاءمراعاةمع
.المرحلية

خطط: ثالثا
تمويلية 
سقة 

ّ
مت

ومستدامة

  القرار •
  النهان 

ز
التعليموير تطخطةتمويلمخصصاتتحديد ف

  
ز
  يد ف

وليسية،والمالاالقتصاديةوالتنميةالتخطيطوزارنر
منمزيد الالوزارةاحتاجتوإن.العاىل  التعليمأو التعليموزارة

!أخرىذاتيةمصادر عىلتعتمد للتطوير التمويل
الناتجمنايةللغضئيلةنسبةتمثلعامةبصفةالتعليمموازنة•

النسبةعنأيضا وتقل،%2.7تتخطال اإلجماىل  المحىل  
  المقررة
ز
  ال وبالتاىل  المرصي،الدستور ف

التطوير حقيقبتتفز
%74نحو)للتطويروليسلألجور موجهومعظمها .المنشود

.((باألساسالمتدنية)والمرتباتلألجور ُيخصصمنها 

نسبةبتخصيصالجمهوريةمستوىعىلأعىلقرار •
معنسيقوبالتالموحدةالتطوير رؤيةمعتتفقمعينة

ز بهقامتما وهو المختصة،الوزارات مانلضالصي 
  الخطةتنفيذ استدامة

ز
ز ف .الطويلو القصت  األجلي 

  بعد تحديد مع
يتسقةالتمويليللخططواضحزمتز

  اإلطار مع
.التنفيذيةللخططالمتنوعالزمتز

يبة تصل لـ 25 ونية يتعارض مع الهدف العام بتشجيع التحول الرقم  % 14عىل سبيل المثال فرض ضز .عىل عمليات التجارة اإللكتر
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ة منظوم: رابعا

متكاملة 

لملتطوير المع

  ذةمأخو وغت  للغاية،ضعيفةالمعلمتطوير منظومة•
ز
ف

بيلسعىلجديدةتعليميةأنظمةاختيار عند الحسبان
.التطوير

بيةبكلياتالتعليميةالمناهج• معتفقتوال قديمةالتر
حيثمنسواءالتعليميةللمنظومةالجديدةاالحتياجات
.التدريسآلياتأو المضمون

بيةلكلياتالدونيةالنظرة• بعدمها باالهتماموعدمالتر
عىلا أيضينعكسالذياألمر القمة،كلياتضمنوضعها 
  مرتبمن)االجتماع  الوضع

ر
  وترف

بعد لمللمع(وظيفز
ا أهميتها تقلأخرىبمهنمقارنةالتخرج، يتقاضز و كثت 
أنندو ،(لألجورمقلوبهرم)مرتفعةمرتباتممتهنها 
اتأو التعليممستوىتعكس منها وغت  والثقافةالخت 

.األجورمحددات

  الجامىع  التعليممناهجتطوير •
ز
كليات)سالتدريكلياتف

بية يتالءمبما بها،الحديثةالتكنولوجيا مهاراتوإدراج(التر
.الجديدةلألجيالالتعليميةالمنظومةاحتياجاتمع

األجور حيثمنللمعلماالجتماع  المستوىرفع•
ميةأهاألقلالمهنمنمقاربةمستوياتإىلواالمتيازات،

  
  مةالمتقدبالدولأسوةمرتفعة،بأجور تتمتعوالتر

التر
افا األعىلاألجر لهوتنسبالمعلمتكرم   ودورهه،بحقاعتر

ز
ف

  ألمانيا مثلالجديدة،األجيالتعليم
تساويأنلتقبال والتر

ز    أجور بي 
ر
.علموهممنوأجور المهنباف

كيةالتجربةمناالستفادة• ناميكيةبدييتعلقفيما التر
ز والالطالببتعليمقامتبحيثالتطوير،منظومة معلمي 

  الجديدةالمهاراتتعلمعند معا 
.حديثاظهرتالتر

ي 
ر
البعد المعلوماب

ز : أوال توطير

مستدام 

للمهارات 

الحديثة 

وعاتبعضهناك•   المحدودةالناجحةالمشر
متهتالتر

ز    ولكنها كولمباركمثلالمهاراتبتوطي 
عدمنمتعانز

:لـنظرااالستدامة
لتمويعىلتعتمد حيثالتمويل،آلياتضعف1.

ددةمحبنسبحكوم  تمويلوليسالمانحةالجهات
.التطويرخطةضمن

  معينةمجموعاتعىلتتمحيثمعّممةغت  2.
ز
ف

.الجمهوريةمستوىعىلوليسالمدارسبعض
يعاتمخاطبةغت  3. ةبالعمليالمختصةبالتشر

  التعليمية
ر
.التعليميةالمساراتكباف

  يحدثكما الخاصللقطاعملزمةغت  4.
ز
الدولف

.الناجحةالمتقدمة

ز • اكاتخاللمنالحديثةالمهاراتتوطي  مستدامةرسر
لبشكالمتقدمةالدولمعالمركزيةالحكومةتؤسسها 
.استدامتهايضمن

اكاتهذهمناالستفادةنطاقتوسيع•   الشر
ز
يبتدر ف

Training)المدرب Of Trainers)،استدامةلضمان
  توظيفهميتمبحيثالعملية

ز
وعاتف عىلحقةالال المشر

.وهكذاأكت  نطاق
اك•   الخاصالقطاعإرسر

ز
لتدريباوأساليبالتطوير عمليةف

  خاصةاألداءوتقييم
ز
،التعليممساراتف  

أنيمكنو الفتز
أو الصناعيةالمناطقفكرةتطبيقخاللمنذلكيتم
Industrialالـ Park  

أو يةالفنالمدرسةالمصنع،تجمعالتر
  والسوقالتكنولوجيةالكلية

ز
.واحدمكانف

  التعليمبمنظومةاالرتقاء•
مساو ار مسخلقخاللمنالفتز

  لهمفرصوفتحالعام،الثانويللتعليم
ز
.جالخار ف

ر تطوي: ثانيا

شامل 

ث 
ّ
وُمحد

للمحتوى 

التعليمي 

تقارها وافاألساسيةبالمراحلالتعليميةالمناهجضعف•
،المكونإىل  

ونز   خاصةاإللكتر
ز
.ةالحكوميالمدارسف

اس  الدر أدائهمعنالطالبتقييممنظومةفاعليةعدم•
احاليتشهدكانتوإن)األساسيةالمراحلخاللسواء
  أو ،(التطويربعض

ز
ثانويةالالمرحلةمنالتخرجمرحلةف

  بالجامعاتااللتحاقوتنسيق
مستقبلها علييتوقفوالتر

  بوضوحذلكويظهر .العملبسوقالطالب
ز
فاعارتف

ز البطالة ز بي  ريح   خوبخاصةأساس  بشكلالمتعلمي 
.الجامىع  التعليم

  التعلمبأساسياتاألساس  التعليممناهجتزويد •
ونز اإللكتر

نت .الحديثةالمهاراتعىلوالتدريبواإلنتر
  للطالبالتقييمأساليبتعديل•

ز
عليميةالتالمراحلف

  الدوليةباالختباراتباالستعانةالمختلفة
عىلتعتمد التر

.للطالبالعقليةالقدرات
منالخاصالقطاعاحتياجاتأولوياتإدخاليمكن•

وعاتالتكليفاتضمنالمهارات بالكلياتةالتطبيقيوالمشر
هااآلىل  والحاسبالهندسةمثلالعملية .وغت 

م تعمي: ثالثا

النظام 

التعليمي  

ز سواءشاسعةفروق• اعأنو أو التعليميةالمناطقبي 
  التعليم
ز
  بوضوحينعكسما وهو .ذاتهحد ف

ز
معدالت ف

سوقبالرسم  غت  القطاعوانتشار المرتفعةالبطالة
.العمل

ز التعليمجودةتختلف• وكيفا،ماكالجغرافيةالمناطقبي 
ز  يةالمناطقبي  ةاأل تواجهبحيثوالريفيةالحرصز خت 

(  
  والتر

  شديد ضعف(مرتفعفقر معدلمنأغلبها تعانز
ز
ف

والوسائلاألدواتالمدارس،إتاحةمنبدايةاإلمكانات
نتشبكاتالتعليمية، ها،اإلنتر ز الجودةإىلوغت  معلمي 

هاالنقلووسائلالمدرسيةالكتبوتوافر  .وغت 
ةتفاوتاتثمة• ز كبت  ز التعليمأنظمةبي  ،حبي  خاصكوم 

، طبقاتيخلقمما التعليمجودةحيثمنودوىل 
يةمواز ومنظومةالتخرج،بعد العملبسوقتعليمية
جودةمنفوُيضعفقط،األغنياءمنها يستفيد للتعليم
  الحكوم  التعليم

ز
األكت  لعدد ابهيلتحقوالذيالمقابلف

.الشبابمن

شكلبالجمهوريةمستوىعىلالتعليم  النظامتعميم•
ز الفرصتكافؤ لضمانتدريح    وضمانوالريفالحرصز بي 
ز موحد مستوى .للخريجي 

مالتعليمنظوماتودمجالتعليمية،المناهجتوحيد•
ثبحيللتعليمالرسم  اإلطار داخلالموازيةالجديدة
.التعليميةالخدمةنفسعىلالطالبكافةيحصل
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البعد الخاص بمنظومة المتابعة والتقييم

قاعدة بيانات : أوال
موحدة وشاملة سواء 
عىل مستوى المراحل 

التعليمية وربطها 
ببيانات سوق العمل

ةوُمحدثشاملةموحدة،بياناتقاعدةتوجد ال •
.العمللسوقأو التعليميةللمراحل

ومحدثةوشاملةموحدةقوية،بياناتقاعدةبناء•
  استخدامها يتمبحيث

ز
تقييمابعةومتالطالبتقييمف

بسوقاقااللتحبعد حتر ككلالتعليميةالمنظومةأداء
  استخدامها يمكنكما .العمل

ز
ز التنسيقف العرضبي 

.العملعىلوالطلب

منظومة شاملة: ثانيا
عىل للمتابعة والتقييم

مستوى الجمهورية 

ألهدافوالتقييمللمتابعةمنظومةيوجد ال •
.صةالمختالوزاراتمستوىعىلالتطوير خطط
نفذ وإنما 

ُ
وعاتت حاتمشر بقرار التطوير ومقتر

ز الوزراءمن ىلإيؤديمما متابعةدونالمختصي 
  الضعفمواطناكتشاف

ز
منمتأخرةمراحلف

.التنفيذ

  تصبوالتقييمللمتابعةخاصةوحداتإنشاء•
ز
ف

ريةدو بصفةالجمهوريةمستوىعىلموحدةمنظومة
التعرفو التقييملنتائجوفقاالتعديليمكنبحيث
اللخالفنيةالمشكالتأو التأخر أسبابعىلرسيعا

ططخاستدامةوضمانالتكاليفلتقليلالتنفيذ،
ونياذلكيتمأنعىل.التطوير ربطها تميبحيثإلكتر
كيةالالتجربةغرار عىلالسابقةالبياناتبقاعدة .تر

آلية تقييم : ثالثا
موضوعية تتحقق 

الحوكمةخاللها 
السليمة

منسها بنفأدائها بتقييمالمسئولةالوزارةتقوم•
اتخالل   األداءمؤرسر

  بوضعها قامتالتر
ز
بدايةف

!الخطة

  يقومأن•
ليسو بالتقييمالتعليميةالخدمةمتلفر

ويمكن،(األموروأولياءالخاصالقطاع)مقدمها
كيةالتجربةمناالستفادة   التر

ز
يثحالصدد هذا ف

التقييممنظومةضمناألمور أولياءبدمجقامت
معلوالتواصالبياناتلقاعدةبالدخوللهموالسماح

طلبتإنبذلكالقيامكيفيةوتعليمهمالمنظومة،
.األمر

اتوضع• طار اإل معوتتسقواضحةاألداءلقياسمؤرسر
  
بشكليمالتقيعمليةتتمبحيثوالتنفيذي،الزمتز
قياسيتممدىتحديد خاللمنومرحىل  دوري
نمأعىل:مثال)متفاوتةبدرجاتخاللهمناإلنجاز 

يثبح(المستهدفمنأقلالمستهدف،المستهدف،
ةفطوالوالتعديلللمحاسبةقابليةهناكيكون تر
.التنفيذ
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لكذهو الكائناتأقوىليس":داروينتشارلز يقول
،ذكاألكتر أو الحياة،قيد عىلصامدا يبفر الذي اء 
اتمعالتكيفعىلقدرةاألكتر ولكنه ."التغت 

  طريقنا نشقونحن
ز
نتيجةإىلتوصلنا ،2021عامف

اتأنمفادها    التغت 
  العالمشهدها التر

ز
امالعف

  
اتتكنلم(2020)الماضز ه  وإنما مؤقتة،تغت 
المنظور منفقطليسجديد،لعرص بداية

يةولكناالقتصادي اتالهذهومثل.ككلللبشر تغت 
وإنما بجديدة،ليستالتاريخيةوالتحوالت الجذرية

ورةه   التحوالت هذهأنإال .للتطورضز
paradigm)النموذجية shifts)يقودها أنيمكنال

.التغيت  محفزاتسوى

ارقونالخاألبطاله  التغيت  محفزاتتكونما وعادة
  
ز
كتر األ هم.الحالمونوليسالفاعلونهمعرصهم،ف

  ورغبةجرأة
ز
بناءأجلمنالصعابمواجهةف

اقا أمانا أكتر مستقبل تاريــــخ،المر وعىل.للجميعوإرسر
نالخارقو األبطالهؤالءهمأنهماألعمالرواد أثبت

يهموتفانوفهمهم،حركتهمورسعةبابتكاراتهم
المحفزاتبمثابةإنهم.النجاحتحقيقعىلومثابراتهم

  
،وتنفذ تقود التر ز الطريقويمهدونالتغيت  .للباقي 

كما ،"الخارقوناألبطال"أواألعمالرواد لعبلقد 
  إليهمُيشار 

ز
كنيمال محوريا دورا الفصل،هذا ف

  19كوفيدجائحةكارثةبدأتبعدما إنكاره
ز
بف ضز

معامناألولالنصفخاللالعالمحولاالقتصادات
لعا متطتجاههمعينيهبأجمعهالعالموحول.2020

ديدةجتكنولوجيا عنللكشفالخالقةأفكارهمإىل
ةلمواجهالرقم  التحولاتجاهاتأحدثواستخدام
  الجديدةالتحديات

.الهمستعدا أحد يكنلمالتر

رواد كانالعالماألزمةهزتعندما متوقع،هو وكما 
.القتناصهاالجاهزيةلديهممنهماألعمال

  
ز
ز األبطالمساهماتظلوف سليالمهمة،الخارقي 
تشكيلنحو عام،بوجهولكناألزمةخاللفقط

خدامباستاألعمالعالمتعريفوإعادةالعالماقتصاد 
وريمنأصبحواالبتكار،التكنولوجيا  ز تالرصز مكي 

أفضلمستقبلبناءعىللمساعدتهممنهمكلودعم
.ةالقادماألزمةلمواجهةاستعداد عىلدائما والبقاء

  البدءقبلولكن
ز
خاللمناألبطالهؤالءدعمرحلةف

  المشكالتعنالكشف
،األعمالريادةتواجهالتر

كاتلبناءبهيمروا أنيجبالذيالمحتوموالتطور  رسر
ار،االستمر عىلالقدرةولديها وناجحةقويةناشئة

  
األعمالادةريتاريــــخعىلرسيعةنظرةالتاىل  الجزءيلفر

ز امر عىللعبتهالذيالمهموالدور بدأتوكيف .لسني 

باألمسالتطور 

  
ز
هذا ظهر وكيفاألعمالرائد هو منالبداية،ف

ذلكبأنهاألعمالرائد تعريفيمكنالمصطلح؟
كةدارةوإبتنظيمويقومبالقليل،بدأ الذيالشخص رسر
Price)بهاالمرتبطةوالمخاطرجديدة وقد(2011
و أمبتكر أو تجاري،عملصاحباألعمالرائد يكون

وعاتيبدأ تنفيذيمسؤول حدثيستأو جديدة،مشر
  يتوسعأو جديدةمنتجات

ز
األعمالخطوطف

.التجارية

  مشتقة"األعمالرائد "ومفهوموكلمة
ز
مناألصلف

  ((entreprendreالفرنسيةالكلمة
الذيذلكوتعتز

ومكمفهمرةألولالكلمةظهرتوقد .ماأمرا يتوىل
،انتيلونكريتشاردالنظريات،باحثيد عىلاقتصادي

  
ز
ها دراسةف العامةالطبيعة"بعنوان1775عامنشر

  ،"للتجارة
لنموذجاألوىلالتصوراتفيهاوضعوالتر

ز التجار يشبهبما األعمالرائد  ابوأصحوالمزارعي 
  الحرف
ز
ز ف Price)عشر والثامنعشر السابعالقرني 

2011).

ومالمفهإىليتطرقنظرياتباحثأولكانولكن
لاألعماريادةرأسماليةودور األعماللريادةالحديث

  
ز
،األمريك  -النمساوياالقتصاديهو المجتمعف

  ناقشوالذي؛شامبتر ألواجوزيف
ز
نظرية"كتابهف

فونيختلاألعمالرواد أنفكرة"االقتصاديالتطور 
.داعواإلباالبتكار حيثمناآلخريناألعمالرجالعن

تجمعات"إنشاءبأنهاألعمالريادةنشاطوصور
عمالاأل دوائر صعود إىلتؤدي"االبتكارمنعنقودية
.ت  التأثواسعةضخمةموجاتتخلقألنها التجارية
اعمنبدال إنهشامبتر ويقول فقط،ةجديدأشياءاختر
هيكلةوإعادةالستغاللطرقا األعمالرواد يجد 

عات   العمليةوه  بالفعل،القائمةالمختر
وصفها التر

Price"الخالقالتدمت  "بأنها 2011)).

  الحديثةالمنشآتأصولترتبطوبينما 
ز
غلبأف

ةدالئلهناكالصناعية،بالثورةاألحيان عىلكثت 
  الحديثبمفهومها رياديةأنشطةظهور

ز
اتفتر ف

:التاىل  النحو عىلسابقة،

  أعمالريادةحالةأولظهرت
ز
يةتاريــــخف   البشر

ز
ف

بدأ عندما الميالد،قبلعام17000الجديدةغينيا 
  المحليونالسكان

ز
السبجحجراستخراجف

ز األعمالريادة.11 ي بير
والمستقبلالماضز

أديبوماريتوماعدلت  
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obsidian))واستخدامه  
ز
السهامرؤوسصنعف

هذا مثلوأدى.((Allisمطلوبةأخرىبسلعلمبادلتها
وع وعاتالمشر   األخرىوالمشر

قائمةاللها حرص ال التر
األوىلاالقتصاداتخلقإىلالمقايضةأساسعىل

رفةالمعوتبادللتطور ومهدتلإلنسان،المعروفة
.اإلنسانية

  كبت  تحولأولوجاء
ز
زراعيةالالثورةمعاألعمالريادةف

وتربيةالزراعةاإلنسانبدأ حيثعام؛12000منذ
اتواالستقرار الحيوانات بيةتر أجلمنطويلةلفتر
Hurالمستأنسةالحيوانات شكلما وهو ،((2019

  أساسيا تحوال 
ز
؛التاريــــخف  

والمدنرىالقفبدأتاإلنسانز
  
ز
  منبالقربالظهور ف

د يعولمالخصبة،األراضز
وتقلتوفت  النباتاتوجمعللصيد بحاجةاإلنسان
  ذلكمنبدال وبدأيومه،

ز
  التخصصف

ز
مجاالت ف

البناء،و والطبخ،النباتات،وجمعالصيد،مثلمختلفة
Hurالمالبسوصنع األعمالرواد كانوهكذا ،((2019
  األوائل
ز
.اإلنسانيةالحضارةف

العملوتخصصللغذاءعليها يعتمد مصادر توافر وأتاح
حولها دائمةومساكنمستوطناتبناءلإلنسان

ما كواألسواق،الدينيةكالمراكز اجتماعيةمؤسسات
العملفرصمنالمزيد أتاحمما المحاكم،ظهرت
تخصصمجاالت وظهرت.األعماللرواد التجاري
اد رو وكانوالبناءوالنجارةالفخار صناعةمثلجديدة
  دائما األعمال

ز
Hurاالبتكارمقدمةف 2019)).

عتالتجارة،وحجمواألسواقالمدننمو ومع ختر
 
ا

فة، غت  ككيانالتجاريالعملمنظور وساد الصت 
األعمالرواد وبدأ .(Allis)مالكهعنمنفصال شخص  
  ومكتشفون،تجار األوائل،

ز
المالرأستكوينف

ز والمخاطرة صاحبالذياالقتصاديالنمو وتحفت 
.اليومالعالم  االقتصاد بدايات

ةوخالل ز ما الفتر ز منتصفبي  شر عالثالثالقرني 
،والسادس كتعشر اتالمؤسسواسعنطاقعىلاشتر
-االجتماعيةالمؤسساتوأعضاءوالتجار الدينية

  الملك  البالطمثلالسياسية
ز
سماتأظهرتأنشطةف

قحقائعىلالقائموالحكمالمخاطرةمناألعمالريادة
evidence-based))،واالبتكار(Casson & Casson

2014).  
ز
انالسكطفرةبدأتعشر الخامسالقرنوف

.األعمالبريادةاألسواقاتصالعزز ما وهو العالمية،
ةاألعمالأصحاباحتياجاتتزايد ومع حتأصبالصغت 

فة مما اباتالنقنظامنما كما .ومتكامالمعقدا نظاما الصت 
ز أتاح ملتنظيطرقا األعمالورواد المهرةللحرفيي 

  لهممهنيةسمعةوبناءوجودتها أعمالهم
ز
قاراتف

Hur)بأكملها ة،هذهوخالل.(2019 بمقدور كانالفتر
اد األعمالرواد  مبتكرةمنتجاتإىلوتحويلها المواد استت 

ادةريواستمرت.مسبوقغت  نطاقعىلبيعها ثم
  األساسكحجر األعمال

ز
يةالبالحضاراتتطوير ف شر

وعات ،مر عىلوالمشر ز رساتلمماتعرضها رغمالسني 
ز اجتماعيةومعتقدات .خطرللتقدمها عرضتوقواني 

عىلويتغلبونيتقدموناألعمالرواد يزالوال 
  والمصاعبالمشكالت

رونويبتك،يواجهونها التر
قوموا يلموهم.وتنفيذهيريدونهما عىلللحصول

ز فقط وات،نوتكويالمعيشيةالمستوياتبتحسي  التر
مناديواالقتصاالجتماع  التغت  قادوا أيضا ولكنهم
.االبتكارخالل

الغدوبناءتشكيل

!القرنوحيد مثلال الجملمثللتكن

األعمالريادةلمنظومةوشاملعميقتحليلبعد 
  2020عامخاللالعالميةواالتجاهات

استمرتوالتر
  
ز
كاتبأنالقوليمكن،2021عامف الناشئةالشر

  الوحيدة
لكته  األزمةخاللالبقاءاستطاعتالتر

  
  تمرار االس عىلقادرةحقيقيةعملياتلديها كانالتر

ز
ف

  الواقع؛
حتياجاتاال غالبيةتلت   حلوللديها كانالتر
ورية   األعمال؛لعالمالرصز

لأعمانموذجأنشأتالتر
  مالئم؛مربــح

دخلالمنمواردها كافةاستغلتوالتر
قنواتخلقو التجاريةعملياتها لتنميةوكفاءةبفاعلية
.جديدةأعمال

كاتهذه لقرن،اوحيد مثللتكونتستسلملمالشر
كات.الجملمثلتصبحلك  ركزتوإنما  مماثلةالالشر
كارها أفلجاذبيةاالهتماملجذبتسىعالقرنلوحيد 

عنبحثتفه  حقيقية،قيمةإلضافةال وابتكاراتها 
.لوجودهاحقيقيةحاجةخلقال والطلباإلعجاب

كاتأما    الشر
الكثت  لبتتطال فه  الجمل،تشبهالتر

ةالبقاءيمكنها ولكناالهتماممن تحملو أطوللفتر
.بقاءالعىلوقدرةمرونةأكتر يجعلها مما أشد،صعاب
كاتأنورغملذا، دو تبقد القرنوحيد شبيهةالشر

  عابر،وجودها أنإال ملهمة
ز
ز ف وعاتأنحي  المشر

أنها إال ،جاذبيةاألكتر ليستكانتوإنالجمل،شبيهة
يثحمنعنها االستغناءيمكنال نفسها منجعلت
.القيمةإضافة

كاتتصبحولك   ز يتالجمالمثلالناشئةالشر عليها عي 
ز  كت 

المالية؛االستدامةعىلقدرتها :هماأمرينعىلالتر
دماتخ/منتجاتتقديمخاللمنعملياتها واستمرار 
ز وتكنولوجيةمبتكرة معها ءالعمال تجربةلتحسي 
.حقيقيةقيمةوإضافة

كاتعىلقربعننظرةوبإلقاء   الالناشئةالشر
كانتر

2020عامةبنهايالمرصيالمشهد عىلكبت  تأثت  لها 
كاتأننجد ،2021عاموخالل كانتالناجحةالشر
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  تلك
للسوقةمبتكر مضافةقيمةلتقديمسعتالتر

شدة   مستر
ز
منذا وضعتهمستقبليةبرؤيةذلكف

نحو يحةالصحالخطواتتتخذ كانتوبالتاىل  ،نشأتها 
سوق،الالحتياجاتوفقا خدماتها /منتجاتهاتطويــــع
تقدمخدمات/منتجاتتطوير عىلجيدا وركزت

ز    االملحةللمشكالتواقعيةحلوال للمستخدمي 
لتر

ت والتحوال العالميةاالتجاهاتدمجمع،يواجهونها 
،التحولعنالناتجة تماماهجذبفقطوليسالرقم 
.االستثمارفرصعنوالبحثاإلعالموسائل

  الخدماتوتراوحت
كاتهذهقدمتها التر ز بما الشر ي 

ي،بالشحنالبضائعنقل مثلمالتسليومنصاتالت 
كة كة،(2018)تريالرسر إىل،(2017)بوسطةورسر

  الدفعمنصات
ونز كةمثلاإللكتر ،(2015)موببايرسر

كة لمثوالسالمةالطبيةوالمنصات،(2017)فاتورةورسر
.(2017)وشفاء(2018)يداوي

كةالسماتهي فما  ز المشتر كهذهكلبير اتالش 
الناشئة؟

ةقويكياناتوكونتسنواتمنذ جميعها بدأتلقد 
  لالنطالقالجاهزيةلديها 

ز
.المناسبةاللحظةف

وسانتشار وأدى ات19كوفيدفت    والتغت 
ها شهدتالتر

  اليوميةاألنشطة
ز
إىلغالقواإل االجتماع  التباعد ظلف

كاتلهذهالمناسبالحافز خلق تزدهر،لك  الناشئةالشر
  الخدمات/المنتجاتكانتحيث

ت   تلقدمتها التر
  السوقاحتياجات

ز
ثبتيمما العصيبة،األوقاتهذهف

نجحتسوفالسليمةاألعمالريادةعقليةأنالوقتمع
  تأكيد بكل

ز
.المناسبةاللحظةف

كاتهذهتقملمولو  الصورةبمنتجاتها بتطوير الشر
مةلخدالالزمةالجاهزيةلديها تكنلمولو الكافية،
مو النتحملاستطاعتلما العمالء،منضخمةقطاعات
  الشاسع

ز
ز السوقيةحصتها ف ولو .هاوضحاعشيةبي 

كاتهذهكانت سويقتعىلفقطجهودها ركزتقد الشر
لما ،االجتماع  التواصلمواقععت  وتواجدها أنشطتها 
ال اتمنتج/خدماتلتقديمالالزمةالموارد لديها أصبح
المشكالتأشد منواحدةوطأةتخففبثمنتقدر 
  إلحاحا 

يةتواجهكانتالتر .وقتهاالبشر

كاتهذهاتسمتالجمال،ومثل رونةبالمالناشئةالشر
  التحدياتلمواجهةالكافيةوالجاهزية

عىلكانتالتر
.البدءوشك

!الفخاختجنب

مثلمنشآتهمتصبحألناألعمالرواد يسىعأنيجب
وا يتجنبأنعليهمثمومنالقرن،كوحيد ال الجمال
:التاليةالفخاخ

أنأملعىلالتمويلمنالمناسبالقدر توفت  :المالفخ
ةالماليةاالستدامةعىليحافظ   طويلة،لفتر

ز
ز ف أنحي 

هوالتجاريةالمعامالتمنالمناسبللعدد الوصول
  األعمالرواد تضعخادعةعملية

ز
بجذمحاولةفخف

التمويللتوفت  بموافقتهمواالحتفاظمستثمرين،
ز ينجذبونثمومنالالزم، كت 

عىلال مار االستثعىلللتر
  المهمةاألهدافأحد يقوضما وهو العمالء

التر
كاتألجلها وجدت يمةقإضافةوهو أال الناشئة،الشر
  الخدمات/المنتجاتخاللمنللعمالءمقدمة

التر
كاتهذهتقدمها  .الشر

عىلفالعملخاطئة،بصورةاألمر فهميجبوال 
  هو والتمويلاالستثماراتجذب

ز
ورةضز ذاتهحد ف

كةلكل   ناشئةرسر
ز
  يولكنالمناسبة؛المرحلةف

نبىعز
  المفرغةللحلقةاالنتباه

جمعها يخلقأنيمكنالتر
.األموال

  االستثماراتمنجولةكلتوجيهيجبكما 
التر

كةعليها تحصل دماتالخ/المنتجاتلتطوير الشر
  
االبتكار،و بها،العملفريققدراتوبناءتقدمها،التر

اعدةللمسمستدامةإيراداتلتوليد قنواتولتطوير 
حقيقتثمومنالتشغيلية،العملياتاستمرار عىل

  األموالمنالمزيد لجذبال المالية،االستدامة
ال التر

.الصحيحةالقنواتعىلإنفاقها يتم

رواد يمنحآخر وهما التسويقيشكل:التسويقفخ
  أبدا يثمر ال ولكنهجذابة،وعودا األعمال

ز
ههذف

ز فإنلذا،المبكرة،المرحلة كت 
ألموالاإنفاقعىلالتر

ءلعرض  
للوقتوإهدارا مجديغت  أمر هو ما سر
نجاحقياسيجبال حال،أيوعىل.وللموارد
كات ةالتجاريعالمتها ظهور بمدىالناشئةالشر
.االجتماع  التواصلمواقععىلوتواجدها 

كةيكونأن   وحضور مالئمةصورةللشر
ز
هو قالسو ف

ثمرينالمستانتباهلجذبالالزمةاألساسيةاألمور من
  التوازنمراعاةيجبولكنوالعمالء،

ز
لاألمواكمف

  
  ضخها يتمالتر

ز
ستظلنما فبيالتسويق،عملياتف

  لألنشطةوالتسويقالتجاريةالعالمات
عت  تمتالتر

نت وريةبها االتصالدونأو اإلنتر كات،اللبقاءضز شر
  ال أنهإال 

الوحيد لالسبيأنها عىلإليها النظر ينبىعز
.ذلكلتحقيق

  االستمرار أنالوقتمعثبتلقد 
ز
ز ف كت 

عىلالتر
ينالمستثمر انتباهسيوجهالتجاريةالمعامالت
كاتإىلوالعمالء أمرا سليالعكسولكنالناشئة،الشر
!مستديما
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كاتتغفلأال ويجب وقتالمقدار أبدا الناشئةالشر
الخدمات/المنتجاتلتطوير الالزمانوالجهد 
لك  ها وقدراتمواردها منجزءكلتستغلوأنالفعلية،
عرف

ُ
.الخدمات/المنتجاتلهذهبتقديمها ت

!التفكتر أسلوبتغيتر 

كاتتصبحأنالمهممن تمحفزامنالناشئةالشر
، ها،أسلوبتطور وأنالتغيت    تفكت 

وتتبتز
اتيجيات منتصبحلك  مناسبةأعمالاستر
  المؤسسات

أنشأنهمنما وهو الجمل،تشبهالتر
أنإال األعمال،ريادةمنظومةتنشيطعىليعمل

!نوعيةنقلةإىلكذلكحتاجتالداعمةالكيانات

الداعمةالمؤسسات

ز    بما الداعمة،الكياناتعىليتعي 
ز
طاعانالقذلكف

تحقيقعىلاألعمالرواد تشجعأنوالخاص،العام
  نمو 

عىلت  التأثمحاولةمجرد وليسألعمالهم،حقيفر
  األموالمنالمزيد لجذبالمعنيةاألطراف

ال التر
كةجهود الستنفاد سوىتؤدي بعضيىل  وفيما .الشر
:الدعمهذا توجيهكيفيةحولاألفكار 

يةالبنتوفت  أنإنكار يمكنال :الحكومي الدعم-
ذاتلالتمويوكياناتالمناسبة،القانونيةالتحتية
كاتحاضناتبرامجومختلفالصلة، يــــعوتش الشر

  يساعد أنيمكناإلجراءات
ز
ريادةمنظومةدعمف

ز األعمالريادةعقليةنشر أنإال األعمال، هزةاألجبي 
.حقيقيافرقا سيحدثما هو الحكومية

ةمعالعقليةهذهدمج دىلالمتوفرةوالموارد الخت 
درةقوجود إىليؤديالحكومية،المؤسساتمختلف
يمكنمختلفةحلولوطرحاالبتكار عىلدائمة

كاتللشر األساسيةاالحتياجاتلتلبيةتصميمها 
ويلةطواحتياجاتها الشيــــعلتطورها وفقا الناشئة
.األجل

اك   األعمالرواد وإرسر
ز
لبيتطالحكوميةالكياناتف

ز منضخمةجهود بذل كةمشأرضيةإلنشاءالجانبي  تر
ميك  الديناالدعمتقديمشأنها منواحدةولغةبرؤية
.األعمالريادةلمنظومةالالزم

ونيةتجاريةمراكز إنشاء- يعد:((e-Hubsإلكتر
entrepreneurial)رياديةتجاريةمراكز إنشاء

hubs (e-Hubs))  
ز
أقوىأحد المنظومةف

اتإحداثوسائل عمىل  مدعوتوفت  إيجابيةتغيت 
كاتيعزز  ،للمستوىويرفعها الناشئةالشر التاىل 

  المرحلةعنالنظر برصف
.بهاتمر التر

ونيةالتجاريةالمراكز تتبع تضمحيثشامال نهجا اإللكتر
كاءمنشبكة ز من)الشر (والعامالخاصالقطاعي 

ز  رؤىويتشاركونمختلفة،لمعايت  وفقا المصنفي 
نظومةللمالدعممنمختلفةأنواعإىلباإلضافةمماثلة،
رتكز ويالواقع،أرضعىلبالفعلمطلوبهو ما بحسب

.المقدمالدعمنقاطأقوىعىلمنها كل

ونيةالمراكز وتتيح وه  ركة،الحورسعةالمرونةاإللكتر
  شائعةغت  أمور 

ز
المحددة؛الدعمأشكالبعضف

كأيلتطوير المناسبةالبيئةتخلقحيث ناشئة،ةرسر
النمو مراحلوحتر وتصورها الفكرةصياغةمنبداية

  دعماللتقديممعينةبرامجوضعويمكن.المتقدمة
ز
ف

كاتلنمو معينةمراحل هذهيعتستطثمالناشئة،الشر
كات   المركز إىلالعودةالشر

ونز مننتهاءاال بعد اإللكتر
ودوراتاألعمالحاضناتمنمختلفةجوالت 

نامجعنللبحثإلخ...االستثمار المناسبالت 
.األمامإىلالتاليةالخطوةاتخاذ عىللمساعدتها 

دائما التمويلإىلُينظر أنيجب:كحافزالتمويل-
  غايةوليسالنجاح،لتحقيقوسيلةأنهعىل

ز
حدف

  فال ذاتها،
  متقييأنهعىلإليهالنظر ينبىعز

نهان 
الخدمات/والمنتجاتالعملفريقإلمكانيات
الوقتلبعضالتشغيلبدءتضمنكأداةبلالمقدمة،
  الجهود الستثمار 

ز
.السوقإىلحقيقيةقيمةإضافةف

ز عند  مخططباعاتللمستثمرينيمكن،االستثمار تأمي 
  األمواللضخمرحىل  

ز
تفقملمراحلوفقا المؤسسةف

بحيثعملية،المراحلهذهتكونأنعىلعليها،
ةتقديممنها مرحلةكلتتضمن ز مةخد/منتج/مت 
ير لتطو الشيــــعاألسلوبتتبعللعمالءجديدة

مجيات كةبلوغوبمجرد .الت  ما حلةلمر الناشئةالشر
قيقتحعىلللعملاألموالمنالمزيد تسليمها يتم

.التاليةالخطوة

يأداةالتمويليصبحالطريقةوبــهذه ز للتقدم؛ةتحفت 
كاتتركز ثمومن افةوإضتقديمعىلالناشئةالشر
لنىل  وبالتاجديد،تمويلعىلالحصولأجلمنقيمة
خاللمنالتباه  عىلالمحدودةمواردها تهدر 

ورية،غت  التسويقحمالت   وتستمر الرصز
ز
وجيهتف

  والنمو للتطور جهودها 
.عالواقأرضعىلالحقيفر

تشكل:المرصفيةالخدماتخاللمنالتمويل-
يمافبالتحدياتمليئةوجهةالمرصفيةالخدمات

كاتتمويلعىلبالحصوليتعلق بسببئةالناشللشر
أنها إال جديدة،أعمالبإنشاءالمرتبطةالمخاطر ارتفاع

  محورية
ز
  الماىل  الدعمتقديمف

ز
.ادمالقالعرص ف
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يصا خصمصممةمرصفيةتسهيالتتقديمويمكن
كات التجاريةالمراكز خاللمنالناشئةللشر

ونية،   اإللكتر
ز جوةالفسد عىلتعملأنيمكنوالتر بي 

وبناءاللغةلتوحيد المرصفيةوالخدماتاألعمالريادة
كةأرضية ماماالهتمنواالستفادةللتفاهم،مشتر
ايد  ز   القطاعجانبمنالمتر

ز
شطندور للعبالمرصف

  
ز
شكيللتواالستعداد األعمال،ريادةمنظومةتطوير ف

يةمالنماذجطرحعىلقادرا ليكونبأكملهالقطاع
طفقوليسالمختلفةالنمو مراحلتناسبجديدة
كات ةالشر .القائمةوالمتوسطةالصغت 

كاتيمكنأخرى،ناحيةومن ركةالمشاالناشئةللشر
  الخدماتخاللمن

نوعةمتحلوللتوفت  تقدمها التر
  تساعد أنشأنها منللمنظومة

ز
ز ف يةجاهز تحسي 

منويلالتمعىلللحصولللتقدموأهليتها البنوك،
  القطاعخالل

ز
.المرصف

ز التوفيق- عىليجب:التجاريةاألعمالبير
الوقتمنمزيد تخصصأنالداعمةالمؤسسات

ز للتوفيقفرصلخلقوالجهد  جارية،التاألعمالبي 
وخلقالجذبلزيادةأمانا السبلأكتر هو ذلكألن

.التشغيليةالمعامالتتدفق

ز قنواتإنشاءأنكما  كاتلتمكي  نمالناشئةالشر
يجبر أمهو إمكاناتها،وإبراز بالكاملخدماتها تقديم
لخالمنفقطوليسمبتكر بشكلمعهالتعامل
ويجيةوالفعالياتاالستثماريةاألنشطة .التر

دامباستخ)ومنصاتوأنشطةبرامجتصميمويجب
ز قنواتلفتح(التكنولوجيا الاألعمقطاعاتبي 
عنالتعبت  منتمكنها والمنظومةالمختلفة

  بعد التوفيقهذا تسهيلويتماحتياجاتها،
تلفر

نا هاإلشارةوتجدر .المنظومةلقدراتوفقا عموالت 
كاتللشر عالميا بعدا يضيفالتوفيقهذا أنإىل

  تأنفيمكنماديةحدود لهليسألنهالناشئة،
أنر

كةالفرص كاتوعموالت المشتر   مكانأيمنالشر
ز
ف

كاتترسلها وبالمثلالعالم، مكانأيمنالناشئةالشر
.كذلك

الخارقوناألبطال

قية،الحقيأهميتهمالخارقوناألبطاليدركأنيجب
ليسلالقتصاد قيمةإضافةهو دورهممنجزءا وأن
فريدةخدمات/منتجاتتقديمخاللمنفقط

  المشاركةخاللمنأيضا ولكنجديدة،
ز
ماذجنبناءف

.ومستدامةناجحةأعمال

كاملالواهتمامهمجهدهمبذلإىلوباإلضافةلذلك،
اماألوهعناالبتعاد معالمعامالتعملياتلتنمية

التاىل  الجزءيتضمنفيها،المبالغوالتسويقيةالتجارية

اتيجياتبعض   االستر
  والاتباعها يجبالتر

ستساعد تر
كات   الناشئةالشر

ز
:نموهارحلةف

العملاألعمالرواد يفضل:العملفرقبناء-
أشخاصشغفهميفهملنأنهيعلمونألنهمبمفردهم
ون، مساعيهممنحبمقدورهميكونلنأو كثت 
كهما وهو تستحقه،الذياالهتمامالجديدة ميتر
  وحيدون

ز
  ويتسببالتحدياتمواجهةف

ز
هاقهمإر ف

.المهنيةحياتهممدةطوال

سبمناعملفريقلبناءالوقتبعضتخصيصإن
الحياةأجزاءأحد يشكلأنيجبقياداتوإنشاء
.عملهاستمراريةلضمانأعمالرائد لكلاليومية
ايةللغبسيطةطرقباتباعبذلكالقيامويمكن
و هلنجاحها عنرص أهمأنإال والتوجيه؛للتدريب
يمانواإل بالثقةوالجديرةالمناسبةالمجموعةاختيار 
.الجماع  العملبقوة

Formulizing)الصياغةعمليات- processes):
كاتبعملالمتعلقةالعملياتتحتاج إىلاشئةالنالشر
ماتالسأحد هو ديناميكيا فالبقاءالصياغة،بعض

كاتاألساسية يهعلالحفاظويجبالناشئةللشر
حيحصبشكلالصحيحةباألشياءالقيامولكندائما،
دونيةالرئيسالعملأنشطةمعايت  توحيد إىليحتاج
  الوقوع
ز
وقراطيةف كاتعالمبت  .الشر

  ما أفضليدمجعملنموذجإلنشاءالسىع  
ز
ز العف المي 

  الحلهو 
كةلتكونالنهان  ةمؤسسالناشئةالشر

ز األبطالمنروحها تستلهممستدامة لذيناالخارقي 
.الوقتبمرور والنمو التحملدائما يمكنهم

  صحيةعملبيئةوجود منبد وال 
ز
كاتف لناشئةاالشر

العمل؛قلفريواالبتكار لإلبداعكافيةمساحةإتاحةمع
  ولكن

حلمرالتوثيقأساسيةقواعد وضعينبىعز
نقللتدريبيةدوراتتقديمإىلباإلضافةالعمل،
ز المعرفة   النظراءبي 

ز
كةلكلالمختلفةالعملياتف رسر

الراسخالعملنظاماستدامةيضمنمما ناشئة،
أداءتستكملالجودةعاليةخدمات/منتجاتوتقديم
كةالعملفريق .بالشر

ز التوفيقيفتح:جديدةمجاالت اقتحام- األعمالبي 
لك  ولكنالفرص،منعوالمأمامالبابالتجارية
كاتتتمكن أنجبياللحظة،اغتناممنالناشئةالشر
نطاقخارججديدةمجاالت دخولبمقدورها يكون
ز المعتاد؛عملها  موجهالالنقد تقبلعليها ويتعي 
  للحلول

كارها أفتعديلعىلوالموافقةتقدمها التر
  والسوقلألعمالالحقيقيةاالحتياجاتلتوافق

ز
ف

.الجديدةالمجاالت هذه
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اءمعوالتواصلالجديدةالمجاالت وبدخول منالخت 
كاتيمكنالحديثة،الدعمنماذجخالل شئةالناللشر
بالها بيخطر لمجديدةمستوياتإىلأعمالها تنقلأن
!تحقيقهايمكنأنهأبدا 

  ألسئلةاإلجابةاألعمالريادةكانتختاما،
ز
  الف

ماضز
  كذلكتظلوسوفاآلنكذلكوه  

ز
إال.بلالمستقف

جانبمنفقطمطلوبةليستالنوعيةالنقلةأن

در لقتحتاجحيثاألعمال؛لريادةالداعمةالكيانات
عمالاأل رواد جانبمنكذلكوالمرونةالتغت  منكبت  

عتقداتالمجميعبتحدييتعلقوالتغيت  أنفسهم،
هو النجاحويبفر .جديدةمعايت  وخلقالحالية
يطةلالنطالقالوحيد السبيل الرؤيةفسبنالتعاونرسر

.األهدافنفسولتحقيق
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