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الت تمثل محاور أساسية لنجاح التعاونيات ف تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها
 2-9العوامل
 3-9التوزي ــع النست للجمعيات التعاونية الزراعية عام 2019 /2018
ز
 4-9تقييم التعاونيات ف مرص مقابل أفضل الممارسات
ز
ز
التعاون الزراع ف مرص
م  1-2مهام وحدات البنيان
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الجداول (تابع)
ز
 -10كيف نتحول بمنظومة العمل يف مرص لتتواكب مع االتجاهات العالمية؟

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

154

 2-10فجوة المهارات الناتجة عن االنتقال من الوظائف األصلية إىل المستحدثة

155

 3-10أبرز مقومات النجاح وأهميتها من واقع التجارب السابق عرضها

162

 4-10أين مرص من مقومات النجاح والمطلوب إجراؤه للتعامل مع الواقع الجديد لسوق العمل

165
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د .عبلة عبد اللطيف

األهداف والمنهجية
بادر المركز بإعداد مجموعة دراسات لتحليل تداعيات
أزمة كورونا عىل المتغتات والقطاعات المختلفة.
وينتقل اآلن للمرحلة الثانية وه طرح محاور العمل
ر
االستاتيجية لمرحلة ما بعد الكورونا عىل صعيد
ز
االقتصاد المرصي ،آخذا ف الحسبان الوضع
االقتصادي العالم الجديد الذي فرضته األزمة ولم
تتضح مالمحه بعد بشكل كامل.
وتركز هذه السلسلة من التقارير (الجزء الثالث من
الكتاب) عىل تناول تفصيىل لمجموعة من محركات
التغيت أي القضايا ر
الت من المتوقع إذا تم تناولها
ُ
ز
بالشكل السليم أن تحدث طفرات تنموية كبتة ف
االقتصاد المرصي.
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ر
اإلرساف العلم

وقد تكون هذه القضايا تم تناولها مسبقا إال أنه لم يتم
تبنيها بالشكل المطلوب ،وبالتاىل تحتاج إىل مراجعة؛ أو
لم يتم التطرق إليها باألساس رغم أهميتها.
ز
الوصف
وتتبع هذه السلسلة من التقارير منهج التحليل
والكم وفقا لطبيعة الموضوع؛ حيث يتناول كل تقرير
ز
المعت بها من خالل ثالثة محاور رئيسية تبدأ
القضية
ر
ز
بتوضيح أهمية التكت عىل هذه القضية واألسباب وراء
ذلك ،يليه توصيف رسي ــع للوضع الحاىل ،وأختا ،تناول
ر
المقتح ومداه الز ز
مت ،أي
تفصيىل ألسلوب التغيت
تغتات فورية /متوسطة المدى /طويلة المدى مع
ر
والشوط
تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ
المسبقة للنجاح وأهم النتائج المتوقعة.
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الملخص التنفيذي
المؤسس إلنقاذ االقتصاد المرصي":البطانة الفضية" لكوفيد 19
 .1اإلصالح
ي
تعود جذور أغلب المشكالت االقتصادية واالجتماعية
ز
ز
ر
تعان منها مرص حاليا ف األصل إىل عوامل
الت
ر
مؤسسية؛ فالخروج من أزمة كل عش سنوات بإجراء
بعض التغيتات زف السياسات المالية والنقدية ،ر
والت
ز
يختف تأثتها وتعود المشكلة للظهور مرة
رسعان ما
ز
أخرىُ ،يؤذن بأن الوقت قد حان لتبت اإلصالحات
المؤسسية الالزمة بشكل نهان وحاسم.
المؤسس:
مفهوم اإلصالح
ي
يشمل اإلصالح المؤسس المؤسسات وآلية عملها،
واألطر القانونية والتنظيمية ،واإلصالح اإلداري ،ومن
منظور الفساد ،وأي محاولة ر
للت ز
كت عىل جزء واحد دون
اآلخر تجعله غت مكتمل ومن ثم غت فعال.
ز
ر
يعاب منها االقتصاد
الن
أوجه الضعف
ي
ي
المؤسس ي
المرصي:
ز
يعان االقتصاد المرصي من مواطن ضعف عدة ،منها ما
ز
يظهر بشكل مبارس ف ر
اآلن:
• الهيكل الحكوم والعالقات المتبادلة ز
بي الوزارات.
• إدارة وتشغيل األجهزة والهيئات المختلفة داخل كل
وزارة وتبادل العالقات فيما بينها.
• مستوى الالمركزية ومدى مشاركة القطاع الخاص
ز ز
المدن ف عملية صنع القرار.
والمجتمع
ومنها ما يظهر بشكل غت مبارس زف ر
اآلن:
ر
ز
• كافة القيود والتعقيدات السائدة ف مناخ األعمال
ر
والت يشكو منها القطاع الخاص بصفة دائمة.
ر
ز
وتفس الفساد
بي السياسات،
• عدم االتساق
والممارسات غت الرسمية ،وضعف سيادة وإنفاذ
القانون.

ر
المؤسس الشامل:
مقتح برنامج اإلصالح
ي
ز
ر
تقتح الدراسة ز
تبت نهج شامل لإلصالح المؤسس ف
ر
مرص يمر بأربــع مراحل تنفيذية متتابعة عىل النحو اآلن:
المرحلة صفر :وضع أسس تطوير قدرات صانىع
السياسات.
المرحلة األول :استكمال دائرة تيست ممارسة األعمال.
المرحلة الثانية :اإلصالحات المؤسسية عىل المستوى
القطاع.
المرحلة الثالثة :إعادة هيكلة منظومة الحوكمة للجهاز
الحكوم بأكمله.
المؤسس:
الشوط المسبقة لإلصالح
ي
ز
 .1نقل نفس ر ز
االلتام السياس ف أعىل مستويات القرار
إىل كل المستويات التنفيذية أسفلها ر
حت يصل إىل
الهيكل الحكوم بأكمله.
ز
تمكي السلطة المسؤولة عن قيادة التغيت.
.2
 .3االستفادة من التأثت التتابىع أو ما ُيعرف بـ Domino
 Effectلإلصالح المؤسس من خالل العمل عىل
المحركات األساسية للتغيت.
ر
بمؤرسات
 .4توافر خطة تنفيذية واضحة ومعلنة
رئيسية لقياس األداء.
 .5ز
تبت قواعد ولوائح تنظيمية واضحة تشمل كافة
التفاصيل عىل جميع المستويات.
 .6إضافة بند لقانون /إجراءات وضع الموازنة ينص عىل
زضورة موافقة مجلس النواب عىل أي زيادة بنسبة
معينة عن عجز الموازنة المستهدف.

غتة
 .2كيفية التغلب عىل انحياز التشيعات والمبادرات ضد المشوعات الص ر
والمتوسطة ومتناهية الصغر
قدر التعداد االقتصادي لعام  2018 /2017الصادر
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حجم
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة
ز
بنحو  3.7مليون منشأة ،ويعمل ف هذا القطاع حواىل
 9.7مليون مشتغلُ .
وي قدر إجماىل األجور فيه بنحو
13

 619.2مليار جنيه وحجم اإلنتاج بنحو  1.2تريليون
جنيه ،إىل جانب القيمة المضافة اإلجمالية والمقدرة
بحواىل  87مليار جنيه ،ويضاف إىل هذه التقديرات
المنشآت العاملة زف القطاع غت الرسم ر
والت تتضارب
التقديرات حول عددها.
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الكبتة:
التشيعات المنحازة لصالح الكيانات
ر
ني ر
تضمنت ر
التشيعات المرصية العديد من القوا ز
الت
تنظم أنشطة الكيانات االقتصادية ،ومن المالحظ أن
القواني لم يفرق ز
ز
بي الكيانات
الجانب الكبت من هذه
الكبتة والكيانات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة ،وهو ما يعد أمرا غت منصف للكيانات
الصغتة.
من أهم المشكالت ر
ز
يتبي فيها هذا االنحياز ضد
الت
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة مشكلة حصولها
عىل احتياجاتها من اآلالت والمعدات الالزمة لمزاولة
نشاطها وكذا مستلزمات اإلنتاج ،حيث إن الغالبية
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة،
العظم من
ر
وجانبا كبتا من المشوعات المتوسطة ،تعاملها
حي تضمنت بعض ر
الخارج محدود ،زف ز
التشيعات
ر
المشوعات بصفة عامة
تيستات وحوافز ألصحاب
لما تستورده سواء من آالت أو معدات من خالل
خفض الرسوم الجمركية عليها أو إعفائها من بعض
الرسوم وكذا بالنسبة لما يتم تصديره ،ونذكر منها
ر
اآلن:
 .1قانون الجمارك رقم  66لسنة .1963
 .2قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية.
 .3ز
الرصيبة عىل القيمة المضافة.
ز
قواني االستثمار.
.4
ر
 .5قانون تنمية المشوعات المتوسطة والصغتة
ومتناهية الصغر.
 .6القانون رقم  83لسنة  2020بفرض رسوم تنمية
الموارد عىل بعض السلع.
ز
ومن ُ
المالحظ أن هناك انحياز ر
للمشوعات الكبتة ف
ز
ر
التشيعات .ر
جميع هذه ر
المشوعات
حت ف قطاع

متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة ذاته هناك
انحياز لصالح ر
الشيحة الكبتة من هذا القطاع.
تجارب دولية رائدة:
من أهم التجارب الدولية الرائدة زف تنمية ر
المشوعات
متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة تجارب الهند،
واليابان ،وسنغافورة ،وكوريا الجنوبية ،والواليات
المتحدة األمريكية.
ر
ز
المشوعات
يتبي من تجارب الدول سالفة الذكر أن
ز
الصغتة والمتوسطة تلعب دورا كبتا ف زيادة الناتج
القوم للدول ر
الت أخذت بأسباب التقدم والتنمية من
خالل رعايتها لهذه ر
ز
وللعاملي فيها ،ومحاولة
المشوعات
توفت سبل المساعدة الالزمة لنموها وتطويرها.
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تقييم المبادرات الموجهة للمشوعات متناهية الصغر
ز
والصغتة والمتوسطة يف مرص:
ر
شهدت مرص العديد من المبادرات الموجهة
ر
للمشوعات متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة منذ
ز
الماض ،مثل إنشاء الصندوق
سبعينيات القرن
االجتماع ،ومن بعده جهاز تنمية ر
المشوعات الصغتة
ر
وحت لم يصدر
والمتوسطة بنفس كوادره وسياساته،
ز
تقييم موضوع بنتائج هذه األعمال ،فليست العتة ف
المبالغ الكبتة ر
الت أنفقها الصندوق وفرص العمل
المشوعات ر
الت وفرها ولكن العتة بمتابعة ر
النظرية ر
الت
ز
قام بتمويلها للوقوف عىل ما استمر منها ف العمل وما قد
ر
تعت أو توقف واستمرار العمالة ر
الت ادع توفتها.
ر
الن تواجه المشوعات متناهية الصغر
أهم التحديات ي
والصغتة والمتوسطة:
ر
• أوال :تحديات غت مالية ،وتتضمن:
 قلة الختة اإلدارية. نقص العمالة الماهرة. نقص االعتماد عىل التقنيات الحديثة. التعرض إىل تعقيدات بتوقراطية للحصول عىلر
التاخيص.
ز
• ثانيا :تحديات مالية تتمثل ف:
 صعوبة الوصول للتمويل وهو التحدي األكت حيثتعتت عملية الحصول عىل تمويل من البنوك
عملية معقدة بالنسبة ر
للشكات متناهية الصغر
والصغتة والمتوسطة.
اإلجراءات التصحيحية والمبادرات المطلوب اتخاذها
لتحقيق التوازن ر ز
بي القطاعات االقتصادية لصالح
والصغتة والمتوسطة:
المشوعات متناهية الصغر
ر
المشوعات ر
 .1وضع آلية فعالة وناجزة لتعويض ر
الت
ز
تستوف من السوق المحىل احتياجاتها من اآلالت
والمعدات لمزاولة نشاطها عما تحملته من زضائب
ورسوم.
 .2وضع برامج دائمة لرد ما تحملته هذه ر
المشوعات
من زضائب ورسوم ،لتتساوى مع ر
المشوعات الكبتة
ر
الت لديها إمكانيات استخدام هذه النظم الجمركية
ز
للمشوعات ر
ر
الت تستوف
الخاصة ،وذلك بالنسبة
احتياجاتها من مستلزمات اإلنتاج المستوردة ألجل
التصدير من السوق المحىل ر
والت ال تسمح إمكانياتها
باالستتاد ر
مبارسة تحت نظام السماح المؤقت أو رد
ز
الرصائب (دروباك).
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ر
للمشوعات متناهية
 .3إلزام الجهات المانحة بحصة
ر
للمشوعات الصغتة وحصة
الصغر وحصة
ر
ر
للمشوعات المتوسطة ،حت ال تستأثر الفئات
ز
الكبتة ف هذا القطاع بما يتم توفته من تمويل.
 .4تفعيل القانون رقم  ٥لسنة  ٢٠١٥المعدل
ز
بالقانون رقم  ٩٠لسنه  ٢٠١٨ف شأن تفضيل
ز
المنتجات المرصية ف العقود الحكومية وما
ز
تضمنه القانون رقم  ١٥٢لسنة  ٢٠٢٠ف هذا
الشأن.
ز
 .5إعادة النظر ف الهيكل التنظيم لجهاز تنمية
ر
المشوعات المتوسطة والصغتة ومتناهية
الصغر ،عىل أن يتم الفصل التام ز
بي واضىع
ز
وتضمي معايت
الخطط والسياسات والتنفيذ،
تقييم أدائه وفقا لما يتم إنجازه من تحول
ر
المشوعات من النشاط غت الرسم إىل النشاط
الرسم.

 .6تجميع كافة األجهزة القائمة عىل تنمية ر
المشوعات
متناهية الصغر (التعاون اإلنتاج – جهاز الحر ز
فيي..
ز
إلخ) ف جهاز واحد يهتم بهذا القطاع.
تضمي الحوافز ر
ز
الت وردت بالقانون رقم  ١٥٢لسنة
.7
ر
 ٢٠٢٠بتحمل الدولة نصف اشتاك صاحب العمل
ز
ف التأمينات االجتماعية عن كل فرصة عمل مؤمن
عليها ،ر
واقتاح إدخال تعديل عىل القانون بذلك.
ر
المشوعات (متناهية
 .8اختيار عدد من أفضل
الصغر والصغتة والمتوسطة) الواعدة سنويا عىل
مستوى كل محافظة وعىل المستوى العام
ز
ز
متمت لها ف احتفال سنوي.
لتكريمها وإعطاء حافز
ز
 .9ر
نش وتعزيز ثقافة الريادة ف المجتمع المرصي،
والوع العلم المنظم حول أهمية الريادة بإدخال
ز
مقررات ريادة األعمال ف المناهج الدراسية أو
جعلها متطلب جامىع.

ز
للتعاف االقتصادي
أساس
 .3إصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك
ي
ي
تعد منظومة رد أعباء الصادرات من أهم محركات
ز
التغيت ف مرحلة ما بعد الكورونا ،وتكتسب أهمية
ز
خاصة ف مرص ألنها األداة الوحيدة لتنفيذ أهداف
السياسة الصناعية ،وبالتاىل يجب النظر إليها
باعتبارها دعما استثماريا وليس استهالكيا خاصة وأن
معدل العائد عىل كل جنيه مرتفع جدا؛ حيث يعادل
ز
ز
 10:1ف المتوسط ف صورة قيمة تصديرية.
ز
أوجه القصور يف منظومة رد أعباء الصادرات:
ز
ز
يعان التنامج من قصور ف تصميمه مما أدى إىل عدم
تحقق الديناميكية المطلوبة للصادرات من حيث تنوع
األسواق أو المنتجات وتوافقها مع اتجاهات الطلب
العالم ،فضال عن استهداف زيادة القيمة المضافة
للصادرات المرصية وتوسيع قاعدة المصدرين ،فغياب
ز
أي حافز للدخول ف أسواق جديدة أو لدفع المنشآت
لتطوير منتجاتها عن التنامج قد ترتب عليه جمود
ز
التوزي ــع الجغراف للصادرات المرصية وهيكلها
التكنولوج.
وهناك مشكالت مرتبطة بتصميم التنامج؛ حيث تم
تصميمه زف ظل غياب ر
استاتيجية تفصيلية للتنمية
الصناعية ،كما يعد األداة الوحيدة لتحقيق السياسة
الصناعية وزيادة الصادرات وهو أمر غت صحيح
علميا ،كما يتم تعديله دون وجود رؤية واضحة
للهدف من التعديل ،وكان آخر هذه التعديالت ما تم
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ز
يعان من العديد من
عام  2019وهو التنامج الذي
ز
المشكالت ف تطبيقه ،بخالف مشكالت أخرى تتعلق
بالنواج المؤسسية والمالية ،ر
الت ذكرها التقرير بشكل
تفصيىل.
ر
مقتحات لتطوير المنظومة بما يعظم االستفادة
منها:
 .1تطبيق برنامج مبسط لرد أعباء الصادرات (لمدة
ز
عامي):
ز
• مراجعة مبادرة سداد  %85بما يضمن تالف
أوجه القصور ر
الت ذكرها التقرير ،وتنفيذ ما ذكره
رئيس مجلس الوزراء من توفت استحقاقات
المصدرين شهريا.
• تصميم برنامج مبسط لرد األعباء يقوم فقط
عىل تقديم المساندة األساسية بنفس نسب
المكون المحىل المستقرة لدى المصدرين (وفقا
ز
لما جاء ف برنامج  )2016باإلضافة إىل برنامج
الشحن الجوي.
• تحديد حصة محددة لكل قطاع من الموازنة
المقررة لتنامج رد أعباء الصادرات ،ويتم تحديد
تلك الحصة بناء عىل نصيب كل قطاع مستفيد من
التنامج من إجماىل الصادرات مع إضافة نسبة
ز
ز
لتحفت المصدرين عىل التوسع ف صادراتهم.
%10
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ز
• ف حالة وضع مستهدفات قطاعية ،يجب أن
تكون واقعية ومدروسة جيدا ر
حت يمكن تحقيقها.
• ميكنة إجراءات العمل داخل صندوق تنمية
الصادرات لضمان رسعة رد المستحقات وزيادة
كفاءة عملية الرصف.
• تقييم التنامج المبسط كل  6أشهر لتطويره بما
يضمن التغلب عىل أية معوقات تنفيذية.
يتم تطبيق هذا التنامج لمدة محددة ،عام أو ع ز
امي
نظرا للظروف االستثنائية ر
الت فرضتها األزمة عىل
االقتصادين العالم والمحىل ،وذلك ضمانة الستمرار
التصدير واإلنتاج والحفاظ عىل العمالة .عىل أن يتم
خالل تلك المرحلة اإلعداد للتنامج الجديد
ز
التفصيىل لرد أعباء الصادرات والذي سيطبق ف
المرحلة التالية.
 .2برنامج جديد تفصيىل لرد أعباء الصادرات
ر
استاتيجية تفصيلية للتنمية
انطالقا من وضع
ز
الصناعية ،لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل ف أن
ز
يكون هناك وقت كاف لتحديد طريقة حساب القيمة
ز
المضافة ر
الت يقوم عليها التنامج ف األساس بدال من
ز
ر
اآللية شديدة التعقيد الت تم وضعها ف برنامج
ر
مؤرسات أداء ومستهدفات كمية
 ،2019ووجود
ونوعية محددة يمكن من خاللها تقييم التنامج،
وتحرير التنامج من أهداف التنمية الصناعية ر
الت
ر
يمكن تحقيقها من خالل برامج أخرى بشكل أكت
فعالية ،والوصول إىل آلية الستدامة التنامج ماليا
ز
تحسي بيئة األعمال المرتبطة
وآلية للتخارج منه مع
بالتصدير.

ُ
وي ر
شتط عند تطبيق هذا التنامج الجديد:
• الوضوح التام وسهولة إجراءات تنفيذ كل مكون
من مكوناته ودور الجهات المنوط بها عملية
التنفيذ.
وجود مستهدفات كمية ونوعية للتامج وربطها
بحجم تمويل التنامج ،مع تحديد لمصدر
ر
المبارسة لوزير
التمويل بعيدا عن السيطرة
المالية عىل عملية ضف المستحقات .ومن
ر
المقتحات المطروحة هنا لمزيد من الدراسة هو
ز
ر
وجود دور حقيف لبنك تنمية الصادرات ف
تمويل العمليات التصديرية ،ووضع التنامج
ضمن موازنة برامج وزارة الصناعة ر
الت تحصل
بمقتضاها عىل التمويل من وزارة المالية بشكل
ز
سنوي كما يحدث ف الدول األخرى.
ز
استهداف تنوي ــع التوزي ــع الجغراف للصادرات
وفقا للقطاع خاصة إىل القارة األفريقية .وعند
وضع برنامج يستهدف زيادة النفاذ إىل القارة
األفريقية ال بد من مراعاة أن يكون هذا التنامج
قائما بذاته وعدم ربط المساندة المقدمة إليه
بتامج أخرى داخل برنامج رد أعباء الصادرات.
• العمل عىل توسيع قاعدة المصدرين من خالل
تشجيع صغار المصدرين ،وإعطائهم مساندة
ز
ز
تمتهم ف إطار برنامج دعم
إضافية شاملة
المعارض.
• تطوير جذري لإلطار المؤسس الذي يحكم
التنامج شامال التحول الرقم لمنظومة رد أعباء
الصادرات.

 .4وضع ر
استاتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس سليمة:
االستفادة من تجربة جنوب أفريقيا
قامت مرص بوضع العديد من ر
استاتيجيات التنمية
ر
العشين استهدفت
الصناعية منذ ستينيات القرن
تحقيق التصنيع باألساس ،إال أن الغالبية العظم من
ر
االستاتيجيات المتعاقبة لم توضع عىل أسس
تلك
سليمة .وهو ما نتج عنه عدم قدرة مرص عىل إحداث
ز
ز
طفرة حقيقية ف التنمية الصناعية بالدخول ف
المراحل األعىل من التصنيع ،مما جعل هناك حاجة
ر
استاتيجية
ماسة لمراجعة أسلوب وضع وتنفيذ
ز
التنمية الصناعية ف مرص؛ لتحقيق القدرة عىل
ز
مواجهة تحديات الدخول ف الثورة الصناعية الرابعة،
واالتجاهات العالمية لالعتماد عىل الخدمات مرتفعة
القيمة المضافة.
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أسس نجاح ر
استاتيجية التنمية الصناعية بجنوب
أفريقيا:
 .1الديناميكية
 .2التناول الشامل حيث يتم تنفيذ بعض التامج
عىل المستوى الكىل وليس وزارة أو جهة بعينها
 .3التكامل ز
بي محاورها مع السياسات الحكومية
األخرى
 .4المعلومات حيث يتم بناء القرارات عىل معلومات
دقيقة ومحدثة
 .5األطر الداعمة خاصة المؤسسية والتمويلية
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 .6خطط التنفيذ " "smartر
الت تتسم بالتحديد
والواقعية وقابلية القياس والتقييم وتحدد جهات
التنفيذ ،كما أنها محددة زمنيا
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية
أوجه القصور يف
المرصية:
• وجود بعض االختالفات ز
بي الخطة الخمسية
المتوسطة المدى للتنمية المستدامة ،والخطة
السنوية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية
الت ر
االقتصادية ر
يفتض أن تكون خطة تنفيذية
ز
سنوية لما ورد ف الخطة الخمسية ،كما تضمنت
ز
األختة بعض العناض ر
الت لم يرد ذكرها ف الخطة
السنوية.
ز
اختالف مستوى التفصيل الوارد ف كل محور من
بي العمومية الشديدة وغياب أي ر
المحاور ما ز
مؤرسات
ز
ز
ر
أداء ف بعض المحاور ف مقابل وجود مؤرسات كمية
ز
محددة ف محاور أخرى ،وهو ما يصعب معه تحديد
ز
ر
لالستاتيجية ،أو متابعة التطور ف
المحاور الفعلية
ز
التامج التنفيذية ،وهو ما يعكس ف النهاية وجود خلل
الت تقوم عليها ر
زف األسس ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ز
ف مرص.
ز
• ز
تعان ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف مرص من شبه
الغياب التام لجميع تلك األسس التنفيذية ،بعكس
ر
كاآلن:
حالة جنوب أفريقيا،
 ال تتمتع بالديناميكية المطلوبة وهو ما يرتبطبغياب المعايت واألسس العامة ر
الت تضمن
ز
المراجعة المستمرة للخطط والتامج التنفيذية ف
ضوء التطورات المحلية والعالمية.
 تفتقر إىل التناول الشامل. ال يوجد تكامل أو ترابط زبي المحاور المختلفة
ر
لالستاتيجية حيث يتم التعامل معها كجزر
ر
منعزلة ،كما ال يوجد تكامل ز
بي استاتيجية التنمية
ر
وباف ر
ر
استاتيجيات التنمية الت تتبناها
الصناعية
ز
الحكومة خاصة ما يخص التعليم الفت والتدريب
ر
ز
واستاتيجية التنمية
المهت والبحث العلم
الزراعية والمعدنية ،وخطط الدولة الخاصة
بالطرق والبنية التحتية وغتها من الجوانب.
ر
االستاتيجية عىل
 ليس واضحا إىل أي مدى تعتمدالمعلومات الدقيقة عن عناض المنظومة
ز
الصناعية المختلفة والسيما ف ظل غياب
ر
مؤرسات األداء القابلة للقياس عن العديد من
التامج.
 األطر الداعمة :عىل جانب اإلطار المؤسس هناكز
ز
جهود محدودة لتطويره تتلخص ف معظمها ف جهود
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الميكنة وتقليص الوقت الالزم إلتمام اإلجراءات
بدون إصالحات مؤسسية ،مع عدم وجود قدر
كاف من التنسيق سواء ز
بي الهيئات التابعة
لوزارة التجارة والصناعة ،أو ز
بي وزارة الصناعة
والوزارات والجهات األخرى ،وعىل جانب اإلطار
التمويىل فهو تمويل عام غت مرتبط بالقطاعات
المستهدفة ،مع غياب الشفافية فيما يتعلق
بمدة توافر التمويل ر
ورسوطه ،وغياب متابعة
فعاليته ،وضعف وعدم استمرارية بعض التامج
مثل برنامج رد أعباء الصادرات.
 عىل جانب الخطط التنفيذية ،رغم وجودخطط عمل سنوية ،إال أن هناك اختالف كبت
ز
بي التامج التنفيذية فيما يتعلق بوجود
مستهدفات محددة وقابلة للقياس ،ومدى
واقعيتها وال يحدد أي منها جهة التنفيذ.
ر
باستاتيجية
اإلجراءات المطلوب تنفيذها لالرتقاء
ز
التنمية الصناعية يف مرص:
تبت المبادئ ر
• ز
الت تحكم أساليب وضع اس رتاتيجية
ز
التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.
• عدم استخدام األدوات ر
التويجية لألهداف
ز
الفاعلي
اإلعالمية ولكن تكريسها لدفع
ز
االقتصاديي ( )Economic agentsللتعرف عىل
ز
ر
السياسات والحوافز الت تتبناها الدولة ف تنفيذ
برامجها المختلفة.
ز
بمعت
• التواصل الفعال مع القطاع الخاص
ز
وتبت الحلول بشكل متكامل
االستماع للمشاكل
ر
ألنه هو المسؤول األساس عن تنفيذ استاتيجية
التنمية الصناعية وكذلك عن الوصول إىل
مستهدفات التشغيل المطلوبة.
التعامل مع التمويل بشكله السليم كأداة يتم
استخدامها لتنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ز
ر
ُ
وليس ُ
كمحدد لهذه االستاتيجية أو متدخل ف
مستهدفاتها ،وهذا يستدع مراجعة كاملة لدور
وزارة المالية حاليا.
• التخىل عن سياسة إطفاء الحرائق (حل المشاكل
جزئيا) والتعامل مع جذور هذه المشاكل بشكل
متكامل مثل مشكلة توفت األرض والبنية التحتية.
• تحقيق ر
ز
بي أجهزة الدولة المختلفة
التابط
ر
ر
استاتيجية التنمية
حت يتم تنفيذ
مؤسسيا
الصناعية بشكل سليم.
• التفرقة ز
بي الرؤية المستقبلية لالقتصاد المرصي
ر
ودور الصناعة فيها واستاتيجيات التنمية
الت يتم اتباعها لتحقيق هذه الرؤية ،ر
الصناعية ر
والت
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تتسم بقدر من االستدامة ،وما ز
بي السياسات
ر
والت يتم مراجعتها بشكل
والتامج التنفيذية
سنوي وتعديلها بما يتناسب مع التغتات المحلية
والعالمية.

• متابعة تنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية ليس
فقط من ِقبل من يتوىل وضعها وتنفيذها ولكن من
خالل المجتمع الصناع أيضا والذي ُيعد نبض
هذا القطاع عىل أرض الواقع.

تأثت الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السليم معها
 .5ر
نتيجة لجائحة كوفيد 19-ركزت جميع األنظمة
ز
الصحية ف كل دول العالم جهودها حول االستجابة
لألزمة ومكافحة الوباء .وقد جاء ذلك بالتبعية عىل
حساب الخدمات الصحية األساسية المعتادة ومنها
والت ر
خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية ر
يأن تنظيم
ز
األرسة ف القلب منها ،وترتفع درجة تعطل الخدمة كلما
ز
كانت المنظومة الصحية أقل نضجا وأفقر ف
اإلمكانيات.
ز
ُيعد تنظيم األرسة هو أهم محدد للزيادة السكانية ف
ُ
مرص ،حيث تتجنب مرص زيادة سنوية تقدر بحواىل 4
مليون حالة حمل غت مخطط له ،وحواىل  1.6مليون
حالة إجهاض غت آمن بفضل استخدام وسائل تنظيم
األرسة وفقا لبيانات .2019
من ز
الرصورى مراجعة الفكر السائد باعتبار اإلنفاق عىل
تنظيم األرسة وإن كان زضوريا إال أنه يضغط عىل موارد
ز
الدولة ر
الت يمكن استخدامها ف أغراض أخرى ذات
عوائد اقتصادية أكت ،ألن التأثت االقتصادي للزيادة
ز
السكانية وتداعياتها عىل جودة رأس المال ر
البشي ف
ز
مرص يجعل تنظيم األرسة ف واقع األمر استثمارا
اقتصاديا ذا عوائد إيجابية تؤثر عىل األجيال الحالية
ز
والمستقبلية شأنه ف ذلك شأن اإلنفاق عىل دعم
ُ
الصادرات ،فكل جنيه ينفق عىل تنظيم األرسة يحقق
وفرا إجماليا قدره  151.7جنيه ،ألن الدولة ستتجنب
إنجاب حواىل  43.3مليون مواطن خالل ر
الفتة من
( )2045 -2015ومن ثم ستتجنب تكاليف تقديم
الخدمات الحكومية لهم ،وتحديدا :التعليم والصحة
ودعم الغذاء واإلسكان والمرافق االجتماعية ،وهو ما
ز
يعكس األهمية الشديدة لتنظيم األرسة ف مرص.
رصدت الدراسة من خالل نماذج حسابية ،تقديرات
ز
لتأثت تعطل الخدمة الصحية ووجود مشكالت ف
الحصول عليها ،عىل استخدام وسائل تنظيم األرسة،
والتغتات المتوقع حدوثها نتيجة تراجع الطلب عىل
الت تتطلب احتكاكا ر
الوسائل ر
مبارسا بالمنظومة الصحية
ز
مثل اللولب والحقن واالمبالنون الذى يتوفر ف
المستشفيات المركزية بالقطاع العام بشكل رئيس،
وارتفاع الطلب عىل وسائل العناية الذاتية مثل الحبوب
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ر
والواف ،وكذلك الوسائل التقليدية األخرى المتوقع أن
ز
يلجأ إليها قطاع واسع من السيدات خاصة ف المناطق
ر
الت ترتفع فيها معدالت استخدام هذه الوسائل
بالفعل وأبرزها ريف الوجه القبىل  ،وكذلك األرس
ر
الت ستتجنب اللجوء ألي احتكاك بالمنظومة
ز
ز
القطاعي العام أو الخاص.
الصحية سواء ف
وتوصلت الدراسة إىل أن تقليص أثر األزمة عىل أعداد
ز
ز
األدن يتطلب االستجابة
المواليد ف مرص عند حده
رز
المتايد عىل وسائل تنظيم
بشعة ومرونة للطلب
ر
األرسة الذاتية وأهمها الحبوب والواف.
ز
تأثت األزمة عىل الزيادة السكانية يف
سيناريوهات ر
مرص خالل عام:
ز
 .1السيناريو األول :ف حالة استجابة المنظومة
الصحية لتوفت احتياجات النساء من الوسائل
خاصة ر
الت يزيد اإلقبال عليها "وسائل العناية
ز
الذاتية" ،لن تتسبب األزمة سوى ف زيادة ال يمكن
تفاديها لكنها محدودة زف أعداد المواليد رتتاوح ز
بي
 %1.3و.%2.60
ز ز
الثان :ف حالة عدم استجابة العرض
 .2السيناريو
بمرونة لتغتات الطلب سيؤدي ذلك إىل زيادات
ز
أكت ف أعداد المواليد بحسب رد فعل السيدات
عىل عدم توفر وسيلة منع حمل حديثة؛ ز
فف حالة
ز
التوقف التام عن االستخدام ستكون الزيادة ف
أعداد المواليد أربعة أضعاف الزيادة ر
الت ال يمكن
ر
والت رتتاوح نسبتها ما ز
بي %6.13
تفاديها
و.%1.2
ز
ز
الضعفي فقط ف
 .3السيناريو الثالث :الزيادة إىل
حالة استخدام وسيلة تقليدية لوسائل منع الحمل
ر
لتتاوح ما ز
بي  %3.2و.%4.4
ر
المقتحة لتحقيق التوازن المنشود ب ر ز
ي
الحلول
ر
العرض والطلب أثناء فتة األزمة:
تضم هذه الحلول مجموعة متكاملة من اإلجراءات
الفورية ،وقصتة ومتوسطة األجل باإلضافة إىل
مجموعة من اإلجراءات الهيكلية الالزمة إلصالح
المنظومة بشكل مستدام.
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أوال :اإلجراءات الفورية
ز
• التوسع ف توزي ــع حبوب منع حمل الطوارئ عىل نطاق
واسع من خالل الصيدليات ووحدات الرعاية الصحية
األولية والجمعيات األهلية والقطاع الخاص.
• تقديم الحوافز والتسهيالت الالزمة للقطاع الخاص
لرفع معدالت مساهمته زف تقديم الخدمة أثناء ر
فتة
األزمة.
• توفت التمويل الالزم ر
لشاء الوسائل ،ودعم األرس
للحصول عىل الوسيلة بسعر مناسب.
ز
• االستعانة بالتجارب الدولية الرائدة ف تحويل بعض
أنواع الوسائل ر
الت تحتاج مقدم خدمة ،كالحقن عىل
سبيل المثال ،إىل وسائل عناية ذاتية.
• القيام بحملة توعية واسعة النطاق ،للتعريف بكل نوع
ز
من أنواع الوسائل ف مرص ،وسعره وأماكن توافره واألثار
الجانبية المحتملة وكيفية التعامل معها.
• اتباع ر
استاتيجيات التوزي ــع المسبق لوسائل منع الحمل
ز
ر
لفتات تكف السيدات لمدة تزيد عن ثالثة أشهر.
قصتة األجل
ثانيا :اإلجراءات ر
اإلرساع بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات
األهلية الجديد ،ر
حت يتمكن القطاع األهىل بشكل عام من
ز
ممارسة أنشطته بشكل طبيىع ف المقام األول ،وبعد ذلك
ز
يجب تقديم الحوافز الالزمة لتشجيعه عىل العمل ف
تقديم خدمات تنظيم األرسة عىل وجه التحديد.
ثالثا :اإلجراءات متوسطة األجل
• زضورة وجود تقديرات إحصائية دقيقة ومحدثة
ز
باستمرار لالحتياج واالستخدام الفعىل للوسائل ف
مرص ،من خالل  :ميكنة نظام المتابعة والتقييم

ز
وتجميع المعلومات ف وزارة الصحة ،ورسعة إجراء
ز
ز
ر
ز
وااللتام بتنفيذه دوريا ف
المسح الصح السكان
مواعيده المحددة ،باإلضافة إىل بناء نموذج حسان
دقيق لتوظيف البيانات المتاحة للتنبؤ باالحتياج
المستقبىل من كل نوع من الوسائل.

• وضع آلية للتعامل الفعال والشي ــع مع أي أزمات
ز
شبيهة ف المستقبل.
رابعا :اإلصالحات الهيكلية
• زضورة إدارة ملف السكان بشكل محوكم من خالل
فصل تبعية المجلس القوم للسكان عن وزارة الصحة
وجعله جهة مستقلة تتوىل وضع الخطط والسياسات
وتنسيق الجهود ز
بي جميع الجهات المعنية بالقضية
السكانية ومن بينها الجهات المعنية بتنظيم األرسة،
باإلضافة إىل متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
• تشكيل لجنة ررساء موحدة للحصول عىل وسائل
تنظيم األرسة بسعر أفضل تضم ممثىل كافة مقدم
الخدمة.
• التغلب عىل مشكلة نقص الكوادر من خالل التدريب
وتأهيل الممرضات لتقديم خدمات تنظيم األرسة.
ز
ر
المعلومان للوزارة
• دمج القطاع الخاص ف النظام
لمعرفة حجم مخزونه وجودة تقديم الخدمة به.
• انضمام مرص لمنظومة ر
الشاء الموحد التابعة
لصندوق األمم المتحدة للسكان.
• إعفاء وسائل تنظيم األرسة من أي زضائب.
ز
ز
تضمي مناهج الصحة اإلنجابية والجنسية ف المناهج
•
ر
الدراسية بداية من المرحلة االبتدائية حت الجامعية،
عىل أن تكون إلزامية.

ز
للتعاف االقتصادي
أساس
 .6المرأة كمحرك
ي
ي
ُينظر إىل المرأة كأحد المحركات المهمة إلعادة
االنتعاش لالقتصاد المرصى ،خاصة وأنه من الممكن
ز
ارتفاع الناتج المحىل اإلجماىل ف مرص بنسبة %34
خالل العقد المقبل حال تساوت أعداد الرجال مع
أعداد النساء زف سوق العمل ،كما يعتت التمك ز
ي
االقتصادي للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر ودعم العدالة
االجتماعية وإعطاء فرصة لمسار أفضل لألجيال
ز
القادمة ،مما يجعل المرأة فاعال رئيسيا ف تحقيق
ز
التعاف االقتصادي.
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ز
سيناريوهات محتملة لمستقبل عمل اإلناث يف
مرص:
 .1السيناريو األول :العودة إىل المستويات السابقة
لعمل اإلناث قبل األزمة حال اتخاذ التدخالت
ر
المقتحة.
العاجلة
ز
الثان :تدهور أوضاع اإلناث لتصبح
 .2السيناريو
ز
مشاركتهن ف سوق العمل بمعدالت أقل من
المحققة قبل حدوث األزمة بسبب ما طرأ من
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تغيتات سلبية عىل سوق العمل منها تشي ــح
ز
العاملي بالخليج.
العمالة وعودة عدد من
ز
 .3السيناريو الثالث :حدوث طفرة إيجابية ف أوضاع
ز
ز
األجلي
المرأة االقتصادية واالجتماعية ف
ز
المتوسط والطويل نتيجة دخولها بقوة ف سوق
العمل ،وذلك حال إجراء التطوير الهيكىل الالزم
ز
الذى ررسعت الدولة ف بعض عناضه بالفعل ،وإن
ز
كان ف حاجة إىل مزيد من الجهود ذات األثر األ كت
ز
واألرسع عىل مكانة المرأة ف سوق العمل.
ز
ر
أهم اإلجراءات
المقتحة لمساعدة الحكومة يف
ز
ز
إيجاب يف دور المرأة يف األنشطة
إحداث تطور
ي
االقتصادية بشكل عام ،وعالج اآلثار السلبية لألزمة
الحالية بشكل خاص:
 .1ر
مقتحات أفقية تنعكس آثارها اإليجابية عىل كل
من الذكور واإلناث:
ز
تحفت االستثمارات وتوفت المزيد من فرص العمل
•
المتنوعة والالئقة والمستدامة من خالل تحسيز
بيئة العمل ووجود خرائط استثمارية مفصلة تنبثق
عنها فرص استثمارية ومنها فرص العمل المتاحة
ومتطلباتها ،باإلضافة إىل االستكمال السليم
لمنظومة التحول الرقم لتوفت الوقت والجهد،
وتصحيح منظومة التعليم للقضاء عىل الفجوة ز
بي
ز
مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل (ف
ز
األجلي المتوسط والطويل).
ز
بي فئات المجتمع
• تحقيق تكافؤ الفرص
واألقاليم الجغرافية المختلفة ،من خالل تبتز
السياسات واإلجراءات ر
الت تحقق ذلك ،وتفعيل
قانون اإلدارة المحلية وتطبيق الالمركزية لتعزيز
قدرة المجتمع عىل المشاركة السياسية
ز
والمساهمة ف سوق العمل ،خاصة اإلناث،
وتصميم وتنفيذ سياسات تسمح لإلناث
باالنتقال إىل القطاع الرسم ،مما يؤدي إىل
تمكينهن اقتصاديا.
• التعرف عىل االحتياجات المختلفة للفئات
المستهدفة للتمكن من وضع سياسات وإجراءات
تستجيب لكافة االحتياجات.
 .2ر
ز
التمكي االقتصادي الالئق
مقتحات رأسية لتحقيق
للمرأة المرصية وفقا لخمسة محركات أساسية للتغيت:
• توفت المعلومات لإلناث وتمكينهن من التعامل
معها :وهو ما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات مع
التعريف المستمر بمحتوياتها تضم كافة
ر
واالشتاطات
المعلومات عن إجراءات التأسيس
القانونية وفرص االستثمار لمساعدة اإلناث عىل
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إقامة ر
مشوعاتهن الخاصة ،وهنا يمكن االستعانة
بـ "دليل المرأة المرصية لريادة األعمال" الذى أعده
المركز عام  ،2018باإلضافة إىل توفت الخدمات
المساعدة ر
الت تحتاجها اإلناث لتسهيل عملها
كالحضانات القريبة من العمل ووسائل االنتقال،
بجانب المبادرات والجهات الداعمة لدعم
ر
المشوعات الصغتة ومتناهية الصغر ،وتوفت
ز
خدمات االستشارات القانونية عىل نطاق جغراف
رز
متن وبمقابل مادي مناسب لمساعدة المرأة عىل
ز
التعرف عىل حقوقها القانونية خاصة ف مجال
العمل الحر.
• إتاحة تكنولوجيا التواصل لإلناث وما يرتبط بها
من متطلبات :وذلك من خالل توفت األجهزة
ر
اإللكتونية والخدمات الالزمة بمقابل مادي
مناسب ،وتنظيم دورات تدريبية لمعرفة كيفية
استخدامها ،وتعزيز محو األمية الرقمية ،وتعريف
ز
صاحبات األعمال خصوصا ف الريف بالخدمات
ر
اإللكتونية المتاحة كالخدمات المالية والتدريب
وغتها.

• تهيئة البيئة المحيطة الداعمة للمرأة ،والمتمثلة
ز
ف البنية التحتية والخدمات المساعدة والحوافز
واألفكار المبتكرة والتدريب :من خالل إتاحة
وسائل المواصالت والخدمات الهامة من تعليم
ز
وصحة ف كافة انحاء الجمهورية ،ودعم الدولة
للخدمات االجتماعية المساندة لعمل المرأة
كالحضانات بتكلفة مقبولة وجودة مرتفعة،
وتقديم الحوافز اإليجابية للقطاع الخاص لتوفت
ظروف مرنة للعمل ،والتنسيق ز
بي الجهات
المتعلقة بالطفل واألخرى ذات العالقة بعمل
األم قبل إصدار القرارات المتعلقة باإلجازات
ومواعيد العمل ،وتقديم إعانات مالية
للمؤسسات ر
الت بها تمثيل كبت من العمالة من
ر
اإلناث أو تملكها إناث والت تمنح العامالت إجازة
ز
وتحفت
مدفوعة األجر أثناء أزمة كوفيد ،19
القطاع الخاص عىل تشغيل اإلناث من خالل
ز
تبت أفكار مبتكرة كتعميم مبادرة "وظيفتك جنب
ز
بيتك" ،باإلضافة إىل شمول التوزي ــع الجغراف
للتامج التدريبية المناسبة لإلناث ،ر
والت ز
كت عىل
تأهيل أفضل لإلناث لسوق العمل.
ز
• إجراء إصالحات هيكلية تصب ف صالح المرأة
ر
مبارس ،وذلك من خالل رصد ومتابعة
بشكل
جميع السياسات واإلجراءات الموجهة لدعم
اإلناث ودرجة االستفادة منها قبل أو بعد أزمة
ز
كورونا ،وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص ف
الوزارات ،وتقييم التامج والمبادرات المقدمة حاليا
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ز
لتمكي المرأة ،واالستفادة القصوى من المؤسسات
ز
ذات الصلة بالمرأة ،وإنشاء نقاط اتصال للمرأة ف
جمعيات رجال األعمال والمنظمات المماثلة،
ز
القواني /اللوائح التنفيذية ذات
وتفعيل أو تعديل
الصلة لتتضمن الرؤية النوعية والتعامل مع المرأة
كعاملة أو صاحبة عمل وليس من منظور دورها
اإلنجان فقط.

• العمل عىل انفتاح اإلناث عىل التجارب والثقافات
المختلفة والقدرة عىل التكيف مع ما تشهده من تغتات:
وذلك من خالل ر
نش حمالت توعية لتصحيح
الموروثات الثقافية ،والدراسة الجيدة للممارسات الدولية
ز
ز
تمكي المرأة ،ومعالجة الحواجز
الناجحة ف مجال
ز
االجتماعية والثقافية ر
الت تقيد إمكانات المرأة ف ريادة
ز
األعمال ،واالحتفاء بالنماذج الناجحة ف العمل الحر.

الخارج لالقتصاد المرصي
 .7الموقف
ي
يهدف التقرير إىل دراسة تأثت أزمة جائحة كوفيد 19
عىل القطاع الخارج المرصي والفجوة التمويلية
ز
الخارجية؛ ز
فف ظل استمرار مرص ف االعتماد عىل
تدفقات الحافظة الوافدة لتمويل هذه الفجوة كان من
المحتم أن تفرض صدمة الجائحة مزيدا من الضغوط
عىل ز
متان المدفوعات؛ حيث أدى تراجع اإليرادات
السياحية بسبب األزمة ،وتدفقات الحافظة الخارجة
من األسواق الصاعدة مجتمعان إىل فرض ضغوط
شديدة عىل الحسابات الخارجية لمرص.
السيناريوهات المستقبلية للحساب الجاري
المال /2020
وحساب المدفوعات خالل العام
ي
:2021
ز
 .1السيناريو األول :ر
بافتاض تعاف بطء لالقتصاد
العالم
ز
• يصل العجز يف الحساب الجاري إل  %4.5من
اإلجمال ،وهو ما يشت إىل فجوة
المحىل
الناتج
ي
يز
مالية ضخمة مدفوعا ف األساس ربتاجع إيرادات
السياحة ،وبدرجة أقل بهبوط إيرادات قناة
السويس .ويتم تمويل الفجوة التمويلية الخارجية
ز
ر
باالقتاض الخارج،
الناتجة عن ذلك ف جزء منها
ز
عىل ر
افتاض استمرار التقلبات ف التدفقات
الرأسمالية العالمية الوافدة وتعرضها لتوقفات/
انقالبات مفاجئة محتملة وفقا للسيناريو.
ُ
• يشهد ر ز
كبتا يقدر بنحو
متان المدفوعات عجزا ر
اإلجمال ،مما سينتج عنه
المحىل
 %3.5من الناتج
ي
ي
ز
ز
ز
ز
تراجع ف صاف االحتياطيات الدولية وربما ف صاف
األصول المالية لدى البنوك التجارية بنفس القدر.
ز
ر
بافتاض حدوث
الثان "المتفائل":
 .2السيناريو
ز
تعاف مطرد باالقتصادات المتقدمة ف النصف
ِ
ز
الثان من 2021
ز
• تراجع العجز يف الحساب الجاري ليدور حول
اإلجمال تقريبا .ويعمل
المحىل
 %3.5من الناتج
ي
ي
استقرار التدفقات الرأسمالية الوافدة بفعل ارتفاع
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فرق أسعار الفائدة عىل سد الفجوة التمويلية
الخارجية جزئيا.
ر
• عجز زف ر ز
متان المدفوعات يتاوح ر ز
بي  %1.5إل
ي
ز
اإلجمال ،ويتم تمويله ف
المحىل
 %2من الناتج
ي
ي
ز
األساس باستخدام صاف األصول المالية لدى
ز
البنوك التجارية بينما يظل صاف االحتياطيات
الدولية ثابتا ،مع استقرار إجماىل الدين الخارج
أو ارتفاعه قليال بحسب وضع التدفقات
الرأسمالية الوافدة.
تدابت السياسات اإلصالحية:
ر
• يشكل ضبط أوضاع المالية العامة نقطة بداية مهمة
ز
ف األجل القصت للخروج من دوامة تفاقم أوجه
ز
الضعف ف الوضع الخارج لالقتصاد المرصي.
ز
• ومن شأن تراجع العجز الكىل ف الموازنة العامة
خفض عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغط
الواقع عىل ز
متان المدفوعات ،وتحرير سعر الفائدة
قصت األجل كأداة للسياسة النقدية لتحقيق هدفها
ز
المتمثل ف خفض واستقرار معدالت التضخم .كما
يجب ز
تبت تدابت لزيادة المدخرات المحلية لتحقيق
ز
مزيد من التحسن ف ز
متان الحساب الجاري.
موات للقطاع الخاص
وأختا ،فإن خلق مناخ أعمال
ِ
هو من األمور المهمة لجذب االستثمارات المحلية
ر
المبارسة.
واألجنبية
ز
القصت:
إجراءات يجب اتخاذها يف األجل
ر
• ترشيد اإلنفاق الحكوم من خالل ترشيد اإلنفاق
ر
المشوعات االستثمارية المختلفة،
الرأسماىل عىل
وإحالله ر
ز
ز
القطاعي العام
بي
بشاكات فعالة
والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره الطبيىع،
ر
االنكماس محدود.
وهو إجراء أثره
• تسوية الديون من خالل عدة تدابت ،ومنها أن
الجائحة فتحت الباب أمام الدعاوي الدولية بإعفاء
االقتصادات النامية من الديون وإعادة هيكلتها،
بجانب آلية مبادلة الديون.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

• بيع األصول المملوكة للدولة وغت المستخدمة
يعتت أحد االختيارات المجدية ،عىل أن يتم توجيه
حصيلة البيع بالكامل لتسوية الديون ،وه إجراءات
من شأنها خفض مدفوعات الفائدة ومن ثم خفض
العجز الكىل.
ز
إجراءات يجب اتخاذها يف األجل المتوسط:
• خفض أسعار الفائدة.
• خفض مرصوفات الفائدة.
• زيادة اإليرادات ز
الرصيبية.

ز
إجراءات يجب اتخاذها يف األجل الطويل:
• تعزيز المدخرات الخاصة من خالل توفت مناخ
اقتصادي كىل مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع
ز
ومستدام ف الدخل للفرد ،وهو ما يتطلب إطار
سياسة عامة تدعم تحقيق نمو عادل.
• تعزيز الشمول الماىل لالستفادة من مدخرات
القطاع غت الرسم وتوجيهها لالستخدام اإلنتاج.
ز
تمكيت لالستثمارات الخاصة عت إجراء
• توفت مناخ
مزيد من اإلصالحات المؤسسية بالتوازي مع ضبط
أوضاع المالية العامة وتطبيع أسعار الفائدة ،وذلك
لخلق مناخ أعمال موات للقطاع الخاص.

 .8البحث عن األرض زف بحر بال قاع :الجوانب ُ
المساء فهمها حول الديون
ي
الخارجية لمرص
ز
أحد األهداف األساسية للحكومات ف مخطط
ز
االقتصاد هو االستمرار ف تحقيق معدل نمو مرتفع
بالقدر الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة ،برصف
ز
النظر عن الضغوط االقتصادية؛ وف حالة عدم كفاية
معدل النمو لذلك ،تتم االستدانة الستكماله ،ررسيطة
استغالل هذه الديون بكفاءة وخدمتها بالصورة
المالئمة من أجل توليد اإليرادات الالزمة لتحقيق
التنمية ال االستمرار زف دورة الديونُ .
وي َ
عرف الدين بأنه
أداة مالية تدعم تحقيق هدف النمو والتنمية ،ال
إعاقته باستخدام الديون لتمويل مزيد من الديون.
وهنا ر
تأن أهمية خطة اإلدارة الرشيدة للدين بما يعمل
عىل تقليل المخاطر الخارجية ،سواء كانت هذه
المخاطر تتعلق بالفائدة أو بسعر الرصف.
ومن خالل إجراء تحليل تفصيىل لوضع الدين الخارج
لمرص خالل ر
الفتة  2019 – 2015تضمن المقارنة
ز
ز
الصي،
بي وضع مرص وعدد من الدول المختارة:
التازيل ،جنوب أفريقيا ،الهند ،المغرب ،وتركيا ،من
ر
مؤرسات األداء
حيث آليات الديون وبعض
االقتصادي ،توصلت الدراسة إىل ما يىل:
يعت ز
• انخفاض مستوى الديون ال ز
بالرصورة تحقيق
ز
فالصي عىل سبيل المثال من أعىل الدول
أداء جيد،
ز
ف مستوى الديون ولكن أدائها االقتصادي مبهر من
حيث النمو والتصدير وانخفاض معدالت الفقر،
مما ز
يعت قدرتها عىل استغالل الديون بالشكل
ز
السليم من حيث المساهمة ف تحقيق النمو مع
الحفاظ عىل قدرة االقتصاد عىل خدمة الدين.
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• إدارة ملف الديون يجب أن تتم كجزء من إدارة
االقتصاد وليس بمعزل عنها ،مع تقييم دوري لمدى
استغالل هذه الديون بالصورة المالئمة ر
الت تساهم
ز
ف تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ،وعدم
ز
أخذ ذلك ف االعتبار يجعل تحليل موقف الديون
غت مكتمل ويؤثر عىل تقييم الديون وتحديد
مسارها ،األمر الذي يفسح المجال لظهور بعض
المفاهيم ُ
المساء فهمها زف إدارة الديون ر
والت قد
ز
تشكل مخاطر محتملة ف مسار استدامة الدين
الخارج.
ز
• تحسينات يمكن القيام بها يف مرص لوضع مسار
صح للديون الخارجية:
 .1ز
تبت تعريف أوسع نطاقا للديون.
 .2إدارة الديون كجزء من االقتصاد وكأداة لتحقيق
النمو االقتصادي بدال من استخدامها لتمويل
الديون القائمة.
 .3المقارنة المستمرة ز
بي مرص والدول مرتفعة
األداء من حيث أداء الديون واألداء
االقتصادي—نظرا لما تعكسه من كيفية
استخدام الديون وغالبا ما يحدث كما أسلفنا أن
ز
تعان كذلك من
الدولة منخفضة الديون قد
انخفاض النمو واإلنتاجية.
 .4تحقيق التوازن ز
بي أنواع وهياكل مختلفة من
الديون من حيث التكاليف والمزايا الحالية
والمستقبلية.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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ز
 .9نموذج جديد للتعاونيات الزراعية يف مرص يحقق االنطالق التنموي
المطلوب
ز
تعد التعاونيات فاعال رئيسيا ف اقتصادات العديد من
ر ز
تنتش ف نحو  98دولة عالميا،
دول العالم ،حيث
وينتم إليها ما يقرب من  3مليار عضو أي نصف
سكان العالم تقريباُ ،
ويقدر عدد التعاونيات بنحو 3
مليون تعاونية ونحو مليار عضو ،وتحقق إيرادات
ُ
تقدر بـ 3تريليون دوالر .ووفقا لتقديرات منظمة
العمل الدولية ،فإن عدد الوظائف ر
الت تولدها
التعاونيات أو ر
الت تضمن استمراريتها تصل إىل نحو
 280مليون وظيفة لما ال يقل عن  %10من إجماىل
ز ز
المشتغلي ف العالم.
ز
التعاونيات الزراعية يف مرص وأفضل الممارسات
العالمية " ر
بالت ر ز
كت عىل تجربة هولندا":
هناك فجوة كبتة ز
بي النموذج المرصي وأفضل
ز
الممارسات الدولية ،حيث تعد التعاونيات الزراعية ف
مرص كيانات حكومية ذات هيكل تنظيم معقد
يحكمها قانون يخالف المباديء العالمية للتعاونيات
مما يجعلها أذرعا تنفيذية للحكومة ،وهو األمر الذي
ر
االستاتيح الذي يعكس تطلعات
يفقدها التوجه
ز
أعضائها والديناميكية والكفاءة المطلوبة ف األداء
ويحد من فرص تطويرها ويفقد األعضاء اإلحساس
ز
بالملكية ،ويجنبهم المشاركة الحقيقة ف اإلدارة
ز
والتطوير .كذلك ز
تبي من توصيف التعاونيات ف مرص
أنه بالرغم من انتشارها ومنطقية دوافع نشأتها ،إال أنها
ز
لم تعمل ف أي وقت بالمفهوم السليم لها وبالتاىل
ز
أصبحت كيانات حكومية موجودة إال أنها هامشية ف
ز
وتحسي مستوى معيشة
خدمة القطاع الزراع
المز ز
ارعي.
ز
رؤية لنموذج جديد للتعاونيات يف مرص:
ز
هناك حاجة لنموذج جديد للتعاونيات ف مرص يحقق
البناء التنموي المطلوب ويستفيد من أفضل
الممارسات الدولية ويراع خصوصية الحالة المرصية؛
حيث يتم االنتقال إىل النموذج الجديد تدريجيا وبعد
ز
التأكد من توافر مقومات نجاحه ر
والت تتمثل ف:
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• مراجعة لنظرة الدولة للتعاونيات باعتبارها ررسيك
ز
تنموي رئيس يساعدها ف تحقيق األهداف الوطنية
عىل المستوى المحىل ،ويتطلب نجاح هذا النموذج
إفساح المجال له للعمل بحرية ومرونة؛ مما ز
يعت حد
ز
أدن من التدخل الحكوم.
• دور داعم من الدولة للنموذج الجديد يقوم بدور
تنظيم باألساس يتضمن:
•
•
•
•

•

وضع الخطوط العريضة فقط لهذه الكيانات دون
ز
الدخول ف تفاصيل إدارتها.
ضمانات توازن العالقات الداخلية ز
بي كبار وصغار
األعضاء.
ز
المنتجي عىل االنضمام
حوافز لتشجيع كبار
للتعاونيات ومساعدة صغار المنتجي.ز
ر
وباف الفاع ز
تنظيم العالقة ز
لي اآلخرين
بي التعاونيات
ز
ف السوق مما يحقق التنافسية ويمنع أي ممارسات
احتكارية.
ز
فت ر
تقديم تسهيالت ف إنشائها ودعم ز
ونش النماذج
الناجحة.

التشيعية ر
• استكمال األطر ر
الت تضمن نجاح هذه
الكيانات وتحديدا تطبيق الالمركزية من خالل
االنتهاء من تعديالت قانون اإلدارة المحلية.
ز
• تغت جذري ف القانون المنظم للتعاونيات بما يحقق
لها االستقاللية والكفاءة والفاعلية بحيث تكون
ر
ز
مهمته تنظيم العالقة ز
الفاعلي
بي التعاونيات وباف
ر
ز
االلتام
مع ترك قواعدها التنظيمية لتوضع داخليا مع
ز
فقط بالمبادئ العامة ر
الت تضمن التوازن ف حقوق
الجميع من كبار وصغار األعضاء.
ز
• ر
التعاون من خالل وسائل اإلعالم واإلرشاد
نش الوع
الزراع لتثقيف المز ز
ارعي بالنموذج الجديد
للتعاونيات والفرص ر
الت يمكن تحقيقها من خالله
ز
وآليات ممارسة العمل التعاون ومقومات نجاحه.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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ز
 .10كيف نتحول بمنظومة العمل يف مرص لتتواكب مع االتجاهات
العالمية؟
ُيقدر عدد الوظائف ر
الت قد يتم استبدالها باآلالت
بحلول عام  ،2025بنحو  85مليون وظيفة ،بينما قد
يظهر  97مليون وظيفة جديدة ر
أكت تكيفا مع التقسيم
بي ر
ز
البش ،اآلالت والخوارزميات.
ز
تطوير المنظومة المتكاملة للعمل يف هذه المرحلة يعد
التغيت األساسية لعدة أسباب:
أحد محركات
ر
ز
• يلعب التوظيف وتنشيط سوق العمل دورا حيويا ف
أي دولة كمصدر لإلنتاج.
• تسارع وتتة التغتات العالمية الكتى من تحوالت
تكنولوجية وديمغرافية.
ر
• تغت طبيعة الوظائف الجديدة الت صاحبت ثورات
التكنولوجيا الرقمية والصناعية وما يتطلبه من مهارات
تعليمية ومستوى جاهزية من نوع آخر.
• ما فرضته جائحة كوفيد  19من تغيتات.
ز
• االختالالت الهيكلية ر
يعان منها سوق العمل
الت
المرصي وارتفاع معدالت البطالة ،وهو ما يتطلب رفع
الجاهزية المرصية لمواجهة هذه التطورات المتسارعة
ز
من خالل القيام بمجهود مضاعف ف استيعاب
المفاهيم الجديدة والتعامل مع تطورات سوق العمل.
الدروس المستفادة من تجارب " ر ز
الصي وتركيا
ز
التغتات الحديثة لسوق
واإلمارات" يف التعامل مع
ر
العمل:
تر ز
كت هذه الدول لم ينصب عىل تطوير العمل لديها بقدر
ز
ما ركزت جهودها بشكل أساس ف تطوير المنظومة األم
ر
والت ترتكز عىل تطوير منظومة التعليم ،وما يخدم عليها
من بنية تكنولوجية محدثة ،واستكمال كل ذلك بمدن
تكنولوجية ذكية ،وهو ما نتج عنه توليد تلقان لفرص
عمل مالئمة وتكيف تدريح لسوق العمل مع الواقع
الجديد ،ومن هنا تحديدا جاء نجاح هذه الدول كنتيجة
ر
مبارسة للنظرة الشمولية والذكية لمنظومة التغيت.
أهم مقومات النجاح من واقع التجارب السابقة:
• الخطة التنفيذية تتم بتوجيه من الحكومة المركزية
وبمساعدة المنظمات المدنية واإلدارات التعليمية.
ز
• رإرساك الشباب ف اإلدارة المؤسسية لعملية التطوير
التكنولوج.
ز
• البدء بإدراج المهارات الحديثة ف مؤسسات التعليم
العاىل أوال ،وخاصة زف تخصصات ر
التبية والتعليم ثم
المراحل األساسية من التعليم.
• ررساكات أجنبية مع ر
أكت من دولة فيما يتعلق بتوطيز
المهارات الحديثة.
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•
•
•
•

االنتقال بمستوى التعليم ز
الفت إىل المستويات الدولية
مما يخدم التجارة الخارجية.
وجود قاعدة بيانات قوية وشاملة وموحدة عىل
مستوى المراحل التعليمية منذ الصغر.
وجود وحدات تقييم بصفة دورية للمنظومة ككل.
ز
متكاف من الفرص ز
بي المناطق
تحقيق مستوى
التعليمية.

واقع سوق العمل المرصي:
ز
ز
يعان سوق العمل المرصي من اختالالت كبتة تتمثل ف
ز
ز
وجود فائض ف العرض والطلب ف نفس الوقت،
وضعف األطر المؤسسية الحاكمة له وعدم استجابته
للتحديات ر
الت طرأت عىل سوق العمل نتيجة التغتات
المحلية والعالمية ،وهو ما انعكس عىل خصائص سوق
العمل زف مرص من ارتفاع لمعدالت البطالة ز
بي
ز
المتعلمي خاصة خريح التعليم الجامىع ،وتد زن وضع
ز
ز
المرأة ف سوق العمل ،وارتفاع معدالت البطالة ف
ز
الحرصية بمر ز
تي ونصف عن المناطق الريفية،
المناطق
ز
رغم تركز األنشطة الصناعية بالحرص.
ز
كيف تنجح مرص يف التعامل مع الواقع الجديد لسوق
العمل؟
• مقومات النجاح وفق البعد األول "إطار مؤسس
متماسك":
 تصميم سليم يتضمن الحوكمة السليمة لخطةالتطوير.
ز
 خطة تنفيذية موحدة وشاملة ف أهدافها ومتنوعةزف إطارها ز
الزمت.
 خطط تمويلية متسقة ومستدامة. منظومة متكاملة لتطوير المعلم.ر
• مقومات النجاح وفق البعد ز
المعلومان":
الثان "
ز
توطي مستدام للمهارات الحديثة.
 تطوير شامل ومحدث للمحتوى التعليم. تعميم النظام التعليم عىل مستوى الجمهوريةبشكل تدريح لضمان تكافؤ الفرص.
• مقومات النجاح وفق البعد الثالث "الخاص بمنظومة
المتابعة والتقييم":
• وجود قاعدة بيانات موحدة وشاملة عىل مستوى
المراحل التعليمية وربطها ببيانات سوق العمل.
• وجود منظومة شاملة للمتابعة والتقييم عىل مستوى
الجمهورية.
• آلية تقييم موضوعية تتحقق خاللها الحوكمة
السليمة.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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ز
 .11ريادة األعمال ر ز
الماض والمستقبل
بي
ي
لعب رواد األعمال دورا محوريا بعد كارثة جائحة كوفيد
والشكات الناشئة الناجحة ر
 ،19ر
الت كان لها تأثت كبت
عىل المشهد المرصي بنهاية عام  2020وخالل عام
 ،2021كانت تلك ر
الت سعت لتقديم قيمة مضافة
ز
ر
مستشدة ف ذلك برؤية مستقبلية
مبتكرة للسوق
ر
وضعتها منذ نشأتها ،كما اتسمت هذه الشكات بالمرونة
والجاهزية الكافية لمواجهة التحديات ر
الت كانت عىل
وشك البدء.
عىل رواد األعمال تجنب الفخاخ التالية:
فخ المال :توفت القدر المناسب من التمويل عىل أمل أن
يحافظ عىل االستدامة المالية ر
لفتة طويلة ،زف ز
حي أن
الوصول للعدد المناسب من المعامالت التجارية هو
ز
عملية خادعة تضع رواد األعمال ف فخ محاولة جذب
مستثمرين.
فخ التسويق :يشكل التسويق وهما آخر يمنح رواد
ز
األعمال وعودا جذابة ،ولكنه ال يثمر أبدا ف هذه المرحلة
المبكرة .ويجب أال تغفل ر
الشكات الناشئة أبدا مقدار
الوقت والجهد الالزمان لتطوير المنتجات /الخدمات
الفعلية ،وأن تستغل كل جزء من مواردها وقدراتها لك
ُ
تعرف بتقديمها لهذه المنتجات /الخدمات.
تغيت أسلوب التفكت :من المهم أن تصبح ال رشكات
الناشئة من محفزات التغيت ،وأن تطور أسلوب تفكتها،
وتتبت ر
ز
استاتيجيات أعمال مناسبة.
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المؤسسات الداعمة
ز
ز
يتعي عىل الكيانات الداعمة ،بما ف ذلك القطاعان العام
ر
والخاص ،أن تشجع رواد األعمال عىل تحقيق نمو حقيف
ألعمالهم ،وليس مجرد محاولة التأثت عىل األطراف
المعنية لجذب المزيد من األموال ر
الت ال تؤدي سوى
الستنفاد جهود ر
الشكة.
ر
ر
ر
والن ستساعد
االست
بعض
الن يجب اتباعها ي
اتيجيات ي
ز
الشكات الناشئة يف رحلة نموها:
 بناء فرق العمل :تخصيص بعض الوقت لبناء فريقعمل مناسب وإنشاء قيادات يجب أن يشكل أحد أجزاء
الحياة اليومية لكل رائد أعمال لضمان استمرارية عمله.
ويمكن القيام بذلك باتباع طرق بسيطة للغاية للتدريب
والتوجيه؛ إال أن أهم عنرص لنجاحها هو اختيار المجموعة
المناسبة والجديرة بالثقة ،واإليمان بقوة العمل الجماع.
 عمليات الصياغة :السىع إلنشاء نموذج عمل يدمجز
ز
أفضل ما ف معايت أنشطة العمل الرئيسية دون الوقوع ف
بتوقراطية عالم ر
الشكات ،وال بد من وجود بيئة عمل
صحية زف ر
الشكات الناشئة مع إتاحة مساحة كافية لإلبداع
واالبتكار لفريق العمل.
 اقتحام مجاالت جديدة :يجب أن يكون بمقدورر
الشكات الناشئة دخول مجاالت جديدة خارج نطاق
ز
ويتعي عليها تقبل النقد الموجه للحلول
عملها المعتاد؛
ر
الت تقدمها والموافقة عىل تعديل أفكارها لتوافق
ز
االحتياجات الحقيقية لألعمال والسوق ف هذه المجاالت
الجديدة.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

المؤسس إلنقاذ االقتصاد المرصي":البطانة الفضية" لكوفيد19-
 .1اإلصالح
ي
د .عبلة عبد اللطيف
أوال :مقدمة
اعتمد االقتصاد المرصي عىل مدار عقود من الزمن
ز
بصورة مفرطة عىل السياسات المالية والنقدية ف
تحقيق النمو االقتصادي ،حيث كانت أدوات هذه
السياسات ه السبيل دائما للخروج من المشكالت
ز
االقتصادية كافة دون أي تغيت ف أي مجاالت أخرى.
وربما لم تسهم حقيقة أن االقتصاد المرصي يتسم
ز
بأنه اقتصاد ريىع يعتمد ف األساس ومنذ عام 1974
عىل أربعة قطاعات يحركها الطلب الخارج
) )exogenously demand drivenه :السياحة،
ز
العاملي بالخارج ،وقناة السويس ،والنفط،
وتحويالت
ز
ف تغيت هذا التوجه .فمع استمرار نمو الناتج المحىل
اإلجماىل سنويا وتدفق إيرادات النقد األجنت إىل
الداخل ،لم تكن هناك حاجة عاجلة إلجراء تغيتات
ز
هيكلية ومؤسسية متعمقة ف آلية عمل االقتصاد .ال
سيما مع تضخم القطاع غت الرسم ،وعدم ارتكاز
االقتصاد المرصي عىل قطاع الصناعات التحويلية
ز
والزراعة – بما ف ذلك الخدمات الداعمة لهما – رغم
كونهما المشغل األكت للعمالة ،كل ذلك دفع نحو
نفس االتجاه ،أي ر
الت ز
كت بصورة أكت عىل الجانب
الماىل لالقتصاد وبدرجة أقل كثتا عىل الجانب
ر
الحقيف له.
وعىل وجه التحديد ،كانت سياسة سعر الرصف األداة
ر
األكت استخداما عىل اإلطالق ،فدائما ما كانت
السياسات النقدية المفاجئة يتم تبنيها من خالل
تخفيض سعر الرصف وبشكل اضطراري؛ نتيجة
التساع الفجوة ز
بي سعر الرصف الرسم والسعر
ز
السائد ف السوق الموازي ،مما يؤدي إىل حدوث شلل
زف األداء االقتصادي .وتتكرر المشكلة ُ
فيعاد نفس
ز
تختف المشكلة بشكل مؤقت ،ثم
سيناريو الحل حيث
ز
وخالل ر
فتة زمنية قصتة – ف غضون ر
عش سنوات
ز
تقريبا – يأخذ االقتصاد ف التباطؤ واالنحدار مرة
أخرى بشكل ال مفر منه ،وتعاود األعراض القديمة
الظهور ثانية؛ وبالتحديد ،ارتفاع سعر الرصف عن
قيمته وتراكم الديون نتيجة االعتماد المفرط عىل
ز
ر
االقتاض ف إدارة االقتصاد .وبالطبع تصاحب هذه
الت ز
األعراض المشكالت المزمنة ر
يعان منها االقتصاد
المرصي من ارتفاع معدالت البطالة ،محدودية
االستثمارات المحلية واألجنبية ،االعتماد المفرط عىل
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ز
الواردات ف كل رس ء ،ارتفاع العجز التجاري ،ضعف
البشي زف التعليم والصحة ،ز
مستويات االستثمار ر
تدن
مستويات العدالة االجتماعية وارتفاع معدالت الفقر.
كل ذلك يؤكد أننا بصدد حلقة مفرغة من المشكالت
ر
الت تعاود الظهور بشكل متكرر بسبب حقيقة
ز
واضحة وه أننا ال نعالج جذور هذه المشكالت ف كل
مرة تسوء فيها األوضاع ،وإنما نعالج أعراضها فقط،
ز
ومن ثم يصبح تأثت العالج مؤقتا .ف هذا اإلطار،
تسىع هذه الدراسة إىل تقديم تحليل تفصيىل ز
مبت
عىل حقائق ( )evidence basedودالالت واضحة
ز
تشت إىل أن جذور كافة المشكالت ر
تعان منها
الت
مرص ذات طبيعة مؤسسية ،وإذا لم يتم حلها ستظل
ز
الدولة تدور ف حلقة مفرغة من ضعف األداء وعدم
استغالل كامل إمكاناتها ر
حت لو حصلت عىل تصنيفات
إيجابية عن إنجازاتها عىل مستوى االقتصاد الكىل من
جميع وكاالت التصنيف بأنواعها المختلفة.
ز
ز
وتكمن أهمية إثارة هذه القضية ف الوقت الحاىل ف
حقيقة ما أظهرته جائحة كوفيد 19-من درجة تغلغل
ز
الضعف المؤسس ف كل قطاع ،وكيف أنها تعد
السبب وراء ضعف األداء القطاع ككل من حيث
حجم اإلنتاج ،مستوى الجودة ،معدالت التشغيل
والروابط القائمة مع القطاعات األخرى .وتحتاج
"مرص ما بعد كوفيد "19-إىل التغلب عىل هذه القيود
المؤسسية لك تستعيد عىل أقل تقدير وضعها
بي دول العالم؛ ز
التنافس ز
فف ظل تباطؤ النمو
االقتصادي العالم ،يميل حجم الناتج اإلجماىل
العالم إىل الثبات وهو أمر متوقع استمراره خالل
السنوات القليلة القادمة ،مما ُينت بعودة العالم إىل
ز
التجاريي أو المتكنتيلية ))Mercantilists
عرص
حيث كان السبيل الوحيد للدول لتعظيم نصيبها من
العالميي هو أن ر ز
ز
تنتع نصيب دولة
اإلنتاج والتجارة
أخرى .وكانت هذه ز ز
التاعات يتم تسويتها من خالل
الحروب ز
بي الدول ،أما اآلن فقد تحول األمر إىل
ر
منافسة ررسسة فيما بينها .وفقط الدول األكت كفاءة،
ز
بمتة تنافسية أكت ،ه ر
الت سوف
ومن ثم تتمتع
تتمكن من االحتفاظ أو االستحواذ عىل نصيب أكت
ز
ز
المتة ال يمكن
العالميي ،وهذه
من اإلنتاج والتجارة
ز
تحقيقها ف ظل القيود والعقبات المؤسسية.
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ز
تناقش هذه الدراسة قضية اإلصالح المؤسس ف
مرص من خالل أربعة أقسام بعد المقدمة؛ حيث
ز
الثان توضيح لماهية اإلصالح
يتضمن القسم
ُ
المؤسس ،ولماذا ينظر إىل المشكالت المؤسسية
كمنبع لجميع القيود األخرى ،ومن ثم فإن اإلصالح
ز
المؤسس هو المنقذ لالقتصاد المرصي خاصة ف
عرص ما بعد كوفيد19-؛ ثم يقدم القسم الثالث نظرة
ز
رسيعة عىل المشكالت المؤسسية ف مرص من واقع
أمثلة لبعض القطاعات؛ أما القسم الرابع ،فيق رتح
منهجا مكونا من أربــع مراحل لتنفيذ برنامج إصالح
مؤسس شامل؛ وأختا ،يقوم القسم الخامس
بتوصيف ر
الشوط المسبقة لنجاح الخطة التنفيذية
لهذا التنامج ومدى استيفاء مرص ألي من هذه
ر
الشوط.
المؤسس
ثانيا :مفهوم اإلصالح
ي
ُي ّ
عرف اإلصالح المؤسس عند الكثتين بمنظور
مختلف ومن عدة زوايا؛ فبينما يركز البعض عىل
المنظمات وآلية عملها ،يركز البعض اآلخر عىل األطر
ز
حي ُي ّ
ز
عرف ه آخرون من
القانونية والتنظيمية ،ف

منظور الفساد ،ويراه غتهم أنه إصالح إداري بحت.
ز
ولكن ف حقيقة األمر يشمل اإلصالح المؤسس جميع
ما سبق ،بل إن أي محاولة ر
للت ز
كت عىل جزء واحد
دون اآلخر تجعله غت مكتمل ومن ثم غت فعال.
ز
ويتطلب اإلصالح المؤسس إمعان النظر ف هيكل
الدولة ومنظومة الحوكمة بها ،وكيفية اتخاذ القرارات
وكيفية اتصال األطراف المختلفة ببعضها البعض
ز
المدن).
(الحكومة ،القطاع الخاص ،المجتمع
ر
ويستعرض الجدول  1-1التاىل أهم التساؤالت الت
ز
يتطلب تقييم أثر الهياكل المؤسسية القائمة ف أي
دولة اإلجابة عنها ،وكذلك تحديد مدى زضورة
اإلصالح.
وتتمثل أهم المعوقات الرئيسية أمام نجاح اإلصالح
المؤسس زف محدودية ر ز
االلتام السياس تجاه اإلصالح
المؤسس ،وضعف استفادة جموع المجتمع منه،
ز
والضبابية وعدم الوضوح ف كافة القواعد واللوائح
التنظيمية ،إىل جانب تزايد الممارسات غت الرسمية،
وضعف الضوابط والتوازنات (.)checks and balances

ر
المؤسس
الن توضح مدى الحاجة إل اإلصالح
ي
الجدول  :1-1مجموعة األسئلة ي

األولويات

هل حددت الحكومة أولوياتها بالنسبة للنتائج والمخرجات المرجوة؟ وهل خصصت لها الموارد الالزمة
وفقا لذلك؟ هل هناك ر ز
التام بهذه المخصصات؟ ما ه الهياكل الرئيسية لصنع السياسات واتخاذ القرارات؟
ز
ر
ما ه مستويات اإلنفاق الت يمكن تحملها ف اآلجال القصتة والمتوسطة والطويلة؟ ما ه اآلليات المتاحة
ز
لضمان أخذ وجهات نظر الفقراء ف االعتبار؟ من الذي يحدد األولويات؟ ووفقا ألي مصالح؟ هل يمكن
ترجمة األولويات إىل تخصيص الموارد؟

السياسات

ما مدى فعالية الهياكل والعمليات الرئيسية لصنع السياسات واتخاذ القرارات؟ هل تعتمد عىل أدلة وبيانات؟
ما مدى إتاحة البيانات وجودتها؟ ما هو تأثت تغتات السياسات عىل الفقراء؟

الحوافز

ر ز
والقواني
القواعد
الثقافة
التغيت
محركات
ر

الصوت والمشاركة

ما هو الهيكل الحاىل للحوافز الرسمية /غت الرسمية؟ من المستفيد منه؟ وما ه الحوافز ر
الت تتيحها الدولة
ز
العاملي بالجهاز اإلداري للدولة؛ ولتنمية وتطوير الموارد ر
ز
البشية الوطنية الماهرة؟ وما ه
وتحفت
لجذب
ر
ر
ز
الالعبي
المبارسة – إن وجدت – لتعديل سلوكيات الجهات الفاعلة الرئيسية (
المبارسة أو غت
الحوافز
ز
ز
وتحسي األداء؟
األساسيي) لدعم تحقيق النتائج المرجوة؟ وما ه الحوافز المتاحة لمراجعة
هل يتم ر
ز
والقواني الرسمية؟ هل هناك قواعد غت رسمية تؤدي إىل الفساد أو المحاباة أو
احتام القواعد
ز
والقواني عرضة للتدخل السياس؟ هل
اإليذاء أو اإلقصاء؟ هل يمكن فرض الحقوق بالقانون؟ هل القواعد
هناك أنظمة غت رسمية لحل ز ز
التاعات؟
ز
السلوكيات الوطنية ف مواجهة المخاطر ،التسلسل الهرم ،أنظمة الحوافز ،المشاركة ،تدخالت الجهات
المانحة  ...إلخ ،االستعداد لالنضمام للتشاور ،االستجابة للمعلومات ،قضايا المجتمع والهوية الفردية.
ما ه المحركات الرئيسية للتغيت؟ اجتماعية ،تكنولوجية ،اقتصادية أو سياسية؟ هل هناك رعاة أو قادة
لإلصالح؟ ما حجم سلطاتهم وتأثتهم ،ودرجة ر ز
االلتام باإلصالح ،ما ه المزايا أو الحوافز ر
الت يقدمونها لدفع
عملية اإلصالح؟ ما مستوى االستقرار السياس .ما ه انعكاسات الدورة االنتخابية الحالية؟
ما ه اآلليات والهياكل القائمة ر
الت ترع مصالح الفقراء وتتجاوب مع مخاوفهم؟ التوعية ،بناء القدرات،
ر
المشتكة للغابات أو الموارد المائية مثال ،الموازنة التشاركية؟ ما مدى فعالية هذه اآلليات؟ ما مدى
اإلدارة
قدرة الناس عىل مساءلة المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات؟
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ز
ر
يعاب منها
الن
ثالثا :أوجه الضعف
ي
ي
المؤسس ي
االقتصاد المرصي
ز
يمكن مالحظة مواطن الضعف المؤسس ف االقتصاد
المرصي عىل كافة المستويات سواء بشكل مب ر
ارس أو
ر ز
ر
مبارس ف الهيكل الحكوم
مبارس؛ فتظهر بشكل
غت
ز
ز
والعالقات المتبادلة بي الوزارات ،وف إدارة وتشغيل
األجهزة والهيئات المختلفة داخل كل وزارة وتبادل
ز
العالقات فيما بينها ،كما تظهر واضحة ف مستوى
الالمركزية ومدى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع

ز ز
المدن ف عملية صنع القرار (يستعرض الجدول 2-1
بعض األمثلة عىل ذلك).
كذلك يمكن مالحظة مواطن الضعف المؤسس
ر ز
مبارس ف كافة القيود والتعقيدات السائدة
بشكل غت
ز
ر
ف مناخ األعمال والت يشكو منها القطاع الخاص
بصفة دائمة ،فضال عن عدم االتساق ز
بي السياسات،
ر
تفس الفساد والممارسات غت الرسمية وضعف
سيادة وإنفاذ القانون.

ز
المؤسس المحددة يف قطاعات بعينها
الجدول  :2-1أمثلة لبعض أوجه الضعف
ي
القطاع

الصحة

االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات

السياحة
صناعة السينما
الصناعات الغذائية








المؤسس
أوجه الضعف
ي
ز
ضعف الحوكمة ،وهو ما يظهر بوضوح ف تعدد وتباين المستويات اإلدارية ،التنظيمية ،المالية ومستوى
ر
جودة الخدمات ر
الت يقدمها مختلف الجهات التابعة لألجهزة اإلدارية المتعددة والت تخضع للعديد من
ر
التشيعات.
ز
تلعب وزارة الصحة أربعة أدوار ف نفس الوقت :دور التخطيط (من خالل رئاستها للمجلس األعىل
للصحة) ،دور التمويل ،الدور التنفيذي والدور الرقان.
يتبع المجلس القوم للسكان وزارة الصحة عىل الرغم من ارتباطه بكافة الوزارات األخرى.
ال توجد ر
استاتيجية وطنية معلنة للتحول الرقم.
تحتكر المرصية لالتصاالت البنية التحتية لالتصاالت بأكملها.
ال يوجد جهاز تنظيم لتكنولوجيا المعلومات لتنظيم ومراقبة ر ز
االلتام بمعايت الجودة وأمن المعلومات
عىل غرار جهاز تنظيم االتصاالت .NTRA
يرأس وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جهاز تنظيم االتصاالت  ،NTRAوكذلك ر
الشكة المرصية
لالتصاالت.
الت ر
تعدد األجهزة ر
تشف عىل المرافق السياحية (نحو  32جهازا) وضعف التنسيق فيما بينها.


 تبعية فضفاضة وغت محددة المعالم ،ألربــع وزارات ه :الثقافة ،التجارة والصناعة ،التخطيط والمالية.
 تخضع األنشطة اليومية لها ر
إلرساف تسع وزارات عىل األقل.

المصدر :المركز المرصي للدراسات االقتصادية.2020 ،

رابعا :ر
المؤسس الشامل
مقتح برنامج اإلصالح
ي
ز
ر
تقتح الدراسة ز
تبت نهج شامل لإلصالح المؤسس ف
مرص يمر بأربــع مراحل تنفيذية متتابعة ،وترجع أهمية
هذا النهج المرحىل إىل ثالثة عناض :أولها ،إعطاء قوة
دافعة لإلصالح المؤسس من خالل تحقيق مكاسب
رسيعة قبل االنتقال إىل التغيتات األصعب خاصة وأن
التغيتات المؤسسية األصعب– و ُ
المرجح أن تواجه
مقاومة كبتة– سيكون من األسهل تنفيذها بعد رؤية
النتائج اإليجابية للخطوات األوىل؛ وثانيها ،استغالل
"البطانة الفضية" أي الجانب اإليجان لجائحة
ز
حي تم اختصار اإلجراءات البتوقراطية
كوفيد19-
المعتادة بنجاح أثناء الجائحة لتيست أنشطة األعمال
ز
التجارية؛ وثالثها ،أن هذا النهج يتيح التدخل ف
الوقت المناسب للتأثت بصورة إيجابية عىل اإلصالحات

الجارية ،كالتدخالت الخاصة بتطوير هيكل قاعدة
البيانات ر
الت تتم تحت مظلة هيئة الرقابة اإلدارية ،كما
يتيح كذلك الفرصة لتطوير عملية تجميع بيانات
تفصيلية حول المستثمرين من خالل جهود مراكز
خدمات االستثمار الجديدة1.
وتنقسم المراحل األربعة إىل :المرحلة صفر ،وضع
أسس تطوير قدرات صانىع السياسات؛ المرحلة
األول ،استكمال دائرة تيست ممارسة األعمال؛
المرحلة الثانية ،اإلصالحات المؤسسية عىل
المستوى القطاع؛ والمرحلة الثالثة ،إعادة هيكلة
منظومة الحوكمة للجهاز الحكوم بأكمله.
وتركز المرحلة صفر من برنامج اإلصالح المؤسس
ر
المقتح عىل بناء قواعد بيانات رقمية شاملة ومتصلة
ومحدثة عىل جميع المستويات؛ فبدون المعلومات

ز
ُ 1تستخدم هذه المراكز حاليا لتقديم الخدمات للمستثمرين ولكن بدون استغالل هذه الفرصة لتجميع المعلومات حولهم ،ر
والت يمكن االستفادة منها ف
صنع السياسات.
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أما المرحلة األول فينصب تر ز
كتها عىل تيست كافة
اإلجراءات المرتبطة بممارسة أنشطة األعمال ،بداية
من استخراج تصاري ــح البناء ،الحصول عىل الكهرباء،
ر
وحت إنفاذ العقود وتسوية التعش
تسجيل الملكية
الماىل.
ز
تحسي
وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو
األوضاع ،إال أنها اتسمت بالبطء والتفتت الشديد
لدرجة أنها لم تلق استحسان المستثمرين أو تنل
ز
تقديرهم 2.وف الواقع ،يوضح الشكل  1-1أن التحسن
مؤرس بدء نشاط تجاري ،إضافة إىل ر
زف ر
مؤرسين آخرين
لعام  2020بالمقارنة بعام  ،2019قد صاحبه تدهور
ز
ر
مؤرسات محورية أخرى ه :تسجيل
ف خمسة
الملكية ،تسوية التعش الماىل ،استخراج تصاري ــح
البناء ،إنفاذ العقود والحصول عىل االئتمان.

واإلحصاءات الالزمة تصبح عملية صنع السياسات
عشوائية وعرضة ر ز
لتايد األخطاء بصورة تتجاوز
المستويات المقبولة ،فنجد حاليا أن قاعدة البيانات
ر
مبعتة فيما ز
بي
فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية
الوزارات المختلفة ،وتحديدا ،وزارة التضامن
االجتماع ،وزارة الداخلية ووزارة التموين .وال توجد
ملفات معلومات كاملة عن األفراد نظرا لعدم توافر
بيانات حول الملفات ز
الرصيبية ،ملكية األصول ،أو
ز
مستوى التعليم والمهارات .وينطبق نفس الوضع ف
حالة األر ز
اض أو الموارد األخرى والبنية التحتية.
ر
المفتض توافر معلومات محدثة حول
وبرغم أنه من
أنواع االستثمارات المختلفة لدى هيئة االستثمار ،إال
أنها غت جاهزة لإلتاحة بصورة كاملة بحيث يمكن
ز
االستفادة منها ف صنع السياسات ،ومن ثم يشكل
البحث عن المعلومات مشكلة حقيقية للجميع.

ز
التحسن /التدهور ف ترتيب مرص

ز
لعام  2019و2020
الشكل  :1-1ترتيب مرص يف مؤرس سهولة ممارسة أنشطة األعمال
ي

19

19

15

0
-7

الحصول عىل ائتمان

-6

-6

-5

3

-3

تسوية التعش
استخراج تصاري ـ ـح
تسجيل الملكية
انفاذ العقود
الماىل
البناء

التجارة عت الحدود

دفع ز
الرصائب

حماية
المستثمرين
األقلية

الحصول عىل
الكهرباء

بدء نشاط تجاري

المصدر :تجميع وتحليل المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ومن ثم ،فهناك حاجة ُم ّ
لحة إىل التعجيل من هذه
العملية واستكمالها ،كما يجب أن تستمر كافة
الخطوات ر
الت تم اتخاذها الختصار الممارسات
البتوقراطية خالل أزمة كوفيد – 19-مثل التيست
واإلرساع من إجراءات التخليص الجمرك – بصفة
ز
دائمة ف ممارسة أنشطة األعمال .وتعد أهم خطوات

المرحلة األوىل ه إزالة كافة التعقيدات المتعلقة
بإدارة األر ز
اض المملوكة للدولة بشكل كىل وحاسم،
ر
والت تعتت حاليا الشكوى األوىل للمستثمرين
ز
المحليي واألجانب عىل حد السواء .ويرجع سبب
ز
هذه المشكلة ف األساس إىل تعدد الجهات المسؤولة
عن تمليك واستخدام أو الترصف زف أ ر ز
اض ا لدولة،

ر
لمؤرس سهولة ممارسة أنشطة األعمال  ،2020تقع مرص زف المركز  114من ز
بي  190دولة ،بتحسن  6مراكز عن العام السابق ،وذلك نتيجة إصدار
 2وفقا
ز
ز
ز
ز
القواني الجديدة الخاصة بتطوير عملية بدء نشاط تجاري .إال أنها ال تزال ف مركز متأخر للغاية مقارنة ببلدان أخرى ف المنطقة تحقق قفزات
اثني من
ز
زف هذا المجال مثل ر
دولت اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .األمر الذي ُي رتجم عىل الفور ف صورة تراجع الوضع التنافس لمرص
مقارنة بهذه الدول.
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وفقا لموقعها .وتتفاوت هذه الجهات ز
بي محافظات،
وزارات وهيئات عامة تابعة لوزارات قطاعية معينة.
ز
القواني
ويزداد األمر تعقيدا بوجود عدد ضخم من
واللوائح ر
الت ينتج عنها قواعد تنظيمية وآليات تسعت
ر
وحت تعريفات مختلفة لنفس
مختلفة ،بل
المصطلحات .والحل الوحيد الجذري لكافة هذه
المشكالت هو أن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة
عن كل ذلك (عبود .)2018
وتتضمن المرحلة الثانية إعادة هيكلة عدد من
الجهات الرئيسية المنظمة لألنشطة عىل المستوى
ز
القطاع ،فعىل سبيل المثال ،ف قطاع الصناعة،
تتعدد الهيئات المسؤولة عن تنظيم القطاع لتشمل،
الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ الهيئة المرصية العامة
للمواصفات والجودة؛ مصلحة الرقابة الصناعية؛
والهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات.
فبسبب المعوقات ر
الت تولدها هذه الجهات تعجز
كافة الصناعات التحويلية عن استغالل كامل إمكاناتها
سواء قدراتها االستثمارية ،اإلنتاجية ،التصديرية أو
التشغيلية .وكلما كانت المنشأة أصغر حجما كلما
ارتفعت تكاليف المعامالت الالزمة للتغلب عىل
ز
الروتي الحكوم الشاق ،واإلجراءات المتقادمة
والممارسات البتوقراطية الضخمة ،ضعف القدرات
ر
البشية ،تعقيد اإلجراءات بشكل غت زضوري وتعدد
ز
القواني والقرارات الوزارية.

وبالمثل ز
تعان كافة القطاعات من مشكالت مشابهة
تنشأ نتيجة التعامل مع جهات أخرى مقابلة مثل هذه

مصلحت ز
ر
الرصائب
الجهات ،وجدير بالذكر أن إضافة
ز
والجمارك ألجندة اإلصالح المؤسس ف هذه المرحلة
سوف يدعم ر
الشكات وأنشطة األعمال عىل مستوى
كافة القطاعات.

أما المرحلة الثالثة فتتناول اإلصالح المؤسس بصورة
أعمق وتعمل عىل حل جذور المشكالت؛ حيث تركز
عىل إعادة هيكلة مجلس الوزراء ،3مشاركة كافة
ز
األطراف المعنية ف عملية صنع القرار ،تحقيق
الضوابط والتوازنات (،)checks and balances
واألهم هو الفصل ز
بي التخطيط ،التنفيذ والتقييم.
ويوضح الشكل رقم  2-1كيفية ست هذه العملية،
حيث يكون كل مجلس من المجالس المتخصصة
ز
ر
المقتحة (ف الصحة والتعليم والصناعة  ...إلخ)
منوط بوضع ر
المعت به و ر
ز
مؤرسات
استاتيجية القطاع
األداء الرئيسية الخاصة بمراحل التنفيذ ،عىل أن يتوىل
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قياس هذه
ر
المؤرسات ،ويقوم بتقييمها مجلس النواب ومؤسسة
ز
الرئاسة .ويعتمد المجلس المتخصص ف عمله عىل
كافة الختات المتاحة داخل الدولة ،وال يقوم بتنفيذ
ر
االستاتيجيات والسياسات
التامج ولكنه يضع
المتعلقة بها فقط ،بينما تتوىل الوزارات ،القطاع
ز
المدن عملية التنفيذ .عىل سبيل
الخاص والمجتمع
المثال ،بتطبيق هذه المنظومة عىل ملف السكان،
ُ
تنقل تبعية المجلس القوم للسكان من وزارة الصحة
كما هو الحال اآلن إىل مجلس الوزراء ،عىل أن تتوىل
وزارة الصحة تنفيذ برامج تنظيم األرسة مع التامج
األخرى ،مع تحديد أدوار ومهام معينة يقوم بها
ز
المدن4.
القطاع الخاص والمجتمع

الشكل  :2-1الهيكل المؤسس الذي يحقق الحوكمة الرشيدة (الفصل ر ز
بي التخطيط والتنفيذ والتقييم)
ي
مؤسسة الرئاسة
مجلس النواب

ر
لمؤرسات األداء الرئيسية
تقارير دورية لمراجعة األداء وفقا

ر
لمؤرسات األداء الرئيسية
تقييم األداء وفقا

مجلس الوزراء
الجهاز المركزي
للتعبئة العامة
واإلحصاء

مجموعة الختاء

تقدير/حساب
ر
مؤرسات األداء

المجلس
المجلس
المجلس
المتخصص  1المتخصص  2المتخصص 3

تحديد ر
مؤرسات
األداء

(الجامعات ،والمراكز البحثية  ...إلخ)

يتكون كل مجلس من مجلس إدارة ،ومكتب ف زت
يضم قاعدة بيانات رقمية خاصة به

الوزارات المختلفة

القطاع الخاص

ز
المدن
المجتمع

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
 3يتضمن خفض عدد الوزارات وإنشاء مكتب ز
فت قوي عىل مستوى مجلس الوزراء.
ز
 4يمكن االطالع عىل تحليل مفصل ف (عبد اللطيف وداوود .)2019
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وينطوي هذا الهيكل المؤسس عىل ثالثة مفاهيم ه:
المركزية السلطة ،الفصل ز
بي الدور التنظيم والدور
التنفيذي للوزراء واالرتقاء بمهمة رسم التوجه
ر
االستاتيح للقطاع عند مستوى أعىل من الوزير
المسؤول.
بالنسبة للمفهوم األول (المركزية السلطة) فينص
عليها دستور عام  ،2014وه أحد ر
الشوط المسبقة
ز
لتحسي الكفاءة والحوكمة كما هو
الواجب توافرها
ز
ز
موضح ف الشكل  ،2-1خاصة ف مراحل إعداد وتنفيذ
موازنات التامج .فإىل جانب المزايا ر
الت تتيحها
موازنات التامج من تحديد األهداف والتأكد من
تنفيذها ،فه تفرض أيضا عىل الوزارات المختلفة
العمل معا والتنسيق فيما بينها زف تنفيذ ر
المشوعات،
المشوعات ر
ومن ثم يصبح نجاح هذه ر
مشتكا بينها وال
ُينسب ألي منها بشكل منفرد .وهكذا ،يدفع هذا
ر
ز
المشتك ،بدال
الضمت الوزارات إىل العمل
التنسيق
ز
من أن تعمل ف جزر منعزلة كما هو الحال اآلن.
أما عملية الفصل ز
بي المسؤولية التنظيمية للقطاع
ز
وشخص الوزير المسؤول فتعد ف غاية األهمية؛
فالجهة ر
الت تضع القواعد ال يجوز أن تقوم بتطبيقها
ز
وتؤدي دور المراقب عىل نفسها ف ذات الوقت ،وهو
ز
ما يحدث حاليا ليس فقط ف قطاع االتصاالت ،كما
ز
يتضح من الجدول  ،2-1ولكن أيضا ف قطاع الكهرباء
وكافة خدمات المرافق وكذلك قطاع اإلسكان.
ر
االستاتيجية عند
وأختا ،نقل مسؤولية تصميم
مستوى أعىل من الوزير يضمن عدم تغيتها مع تغت
ر
المفتض أن يتوىل الوزراء تنفيذ
الوزراء؛ فمن
ر
استاتيجيات قائمة بالفعل ،وعند الحاجة لتغيت هذه
ر
االستاتيجية والسياسات المتعلقة بها يكون ذلك عن
طريق المجلس المتخصص ،وعىل أساس دراسة
ز
التنفيذيي
مفصلة يقوم بها مسؤولو الحكومة
والختاء وبناء عىل معلومات دقيقة من واقع متابعة
دورية ووثيقة لمستوى األداء.

المؤسس
خامسا :الشوط المسبقة لإلصالح
ي
ز
تسىع الدراسة ف هذا القسم األخت إىل اإلجابة عىل
مهمي :ما ه ر
ز
ز
الشوط المسبقة لنجاح هذه
تساؤلي
الخطة التنفيذية لإلصالح المؤسس؟ وإىل أي مدى
ز
تستوف مرص أيا من هذه ر
الشوط؟
وفيما يىل ستة ررسوط مسبقة يجب توافرها لنجاح
اإلصالح المؤسس مع بيان إىل أي مدى اتخذت مرص
خطوات فعلية بصدد كل منها:
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ز
رز
السياس يف أعىل مستويات
االلتام
 .1نقل نفس
ي
ر
القرار إل كل المستويات التنفيذية أسفلها حن
الحكوم بأكمله ،حيث إن عملية
يصل إل الهيكل
ي
التغيت المؤسس عادة ما تأخذ كافة األطراف
المعنية خارج دائرة عملهم المعتادة حيث
تواجههم مشكالت ()comfort zones
فيضطرون إىل مواجهة صعوبات والتأقلم مع
رز
التامات وصعوبات جديدة ،كما أن هناك دائما
مجموعات من أصحاب المصلحة الذين
ز
يستفيدون من وجود التعقيدات المبهمة ف
ز
المنظومة ر
والت غالبا ما تعيق عملية اإلصالح .وف
ر
ز
والتام من جانب
حالة مرص ،هناك اهتمام
ر
مؤسست الرئاسة ورئاسة الوزراء باإلصالح
رز
االلتام ريتاجع عىل
المؤسس ،ولكن هذا
ز
المستويات األقل بل وقد يختف عند مستويات
البتوقراطية المتعاملة بشكل ر
مبارس مع الجمهور.
ر ز
التغيت،
تمكي السلطة المسؤولة عن قيادة
.2
ر
فمثال ،ليس منطقيا أن نطلب من وزير ما يتمتع
ز
معي من السلطة داخل وزارته أن يتخىل
بمستوى
عن هذه السلطة ويمنحها آلخرين ،بل يجب أن
يتم التغيت عىل مستوى أعىل من السلطة .ولذلك
جاء نقل مسؤولية اإلصالح اإلداري من المستوى
الوزاري– وزارة التخطيط – إىل مستوى أعىل ،وهو
ز
مستوى رئيس مجلس الوزراء ف عام ،2019
ز
ليمثل أحد التغيتات اإليجابية ف هذا االتجاه.
ُ
التتابع أو ما يعرف بالـ
التأثت
 .3االستفادة من
ر
ي
المؤسس من
( )Domino Effectلإلصالح
ي
خالل العمل عىل المحركات األساسية للتغي رت،
أي البدء باإلصالحات ر
الت من شأنها أن تؤدي
ز
تلقائيا إىل إدراك إصالحات أخرى ف اتجاهات
متعددة ومن ثم يكون تأثتها ملموس عىل نطاق
ز
أوسع ،وخت مثال لذلك ما تم ف مرص من إلغاء
لوزارة االستثمار ،وتعديل تبعية هيئة االستثمار
بحيث تتبع رئيس الوزراء ر
مبارسة ،مما يتيح فرصة
ز
لتحسي مناخ األعمال وتيست ممارسة أنشطة
أكت
األعمال.
 .4توافر خطة تنفيذية واضحة ومعلنة بمؤرسات
رئيسية لقياس األداء ،ليس من أجل قياس النتائج
ولكن لقياس ست عملية التنفيذ ذاتها ،عىل أن
تتضمن استهداف تحقيق مستوى مقبول من
اإلنجازات خالل إطار ز
ز
معي ،وتحديد واضح
زمت
ز
لألداء غت المقبول ،مع توافر آلية تصحيحه ف
التوقيت المناسب حال حدوثه ،عىل أن يتم ذلك
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مؤرس من ر
لكل ر
مؤرسات األداء الرئيسية .ومثل هذه
الخطوة لم تقم بها مرص بعد .وبوجه عام ،تعانز
خطة اإلصالح المؤسس ككل ،فيما عدا بعض
ز
الخطوات القليلة من عدم الوضوح ف كثت من
االتجاهات
 .5ز
تبن قواعد ولوائح تنظيمية واضحة تشمل كافة
ي
التفاصيل عىل جميع المستويات ،بحيث ال ُي رتك
أي مجال لالرتجال أو التأويل الشخص ،مع فرض
وتطبيق نفس القواعد عىل كافة الكيانات
االقتصادية بغض النظر عن طبيعتها وبدون أي
استثناءات.
وأختا ،إضافة بند لقانون/إجراءات وضع
.6
ر
الموازنة ينص عىل زضورة موافقة مجلس
النواب عىل أي زيادة بنسبة معينة عن عجز
الموازنة المستهدف ،وهذا البند يمثل إصالحا
ز
ز
مؤسسيا ف حد ذاته وف نفس الوقت يعد أحد
ر
الشوط المسبقة لضمان سالمة الضوابط
والتوازنات.
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وختاما ،يتضح مما سبق كيف أن جذور أغلب
ز
المشكالت االقتصادية واالجتماعية ر
تعان منها
الت
ز
مرص حاليا ترجع ف األصل إىل عوامل مؤسسية.
فالخروج من أزمة كل ر
عش سنوات بإجراء بعض
التغيتات زف السياسات المالية والنقدية ،و ر
الت رسعان
ز
ز
يختف تأثتها ثم تعود المشكلة ف الظهور مرة
ما
ُ
ز
أخرى ،يؤذن بأن الوقت قد حان لتبت اإلصالحات
المؤسسية الالزمة بشكل نهان وحاسم .وبقدر تفاقم
أزمة كوفيد ،19-إال أنه ثمة جانب إيجان لها ( silver
ز
 )liningظهر جليا ف الدفع نحو إجراء تغيتات عاجلة
ز
ف هذا االتجاه ،فحقيقة أننا اتخذنا بالفعل خطوات
ز
رسيعة نحو تدابت وإجراءات معينة ف مواجهة األزمة،
وما شهده االقتصاد المرصي من األثر اإليجان نتيجة
تعت أننا نستطيع التغيت إذا ما ر ز
لذلك ز
التمنا باإلصالح
ز
المؤسس بالقدر الكاف ،والذي من شأن تأثته
اإليجان عىل االقتصاد المرصي من حيث تعزيز
استدامة النمو االقتصادي واحتوائه وقدرة االقتصاد
عىل مواجهة األزمات ،أن يضع مرص عىل المسار
الشي ــع والصحيح نحو التنمية ر
الت تستحقها.
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 .2كيفية التغلب عىل انحياز التشيعات والمبادرات ضد المشوعات
الصغتة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ر
السيد محمد أبو القمصان
أوال :مقدمة
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
شهد دور
ز
والمتوسطة ف دعم النمو وتحقيق التنمية االقتصادية
ز
تناميا ملحوظا بحلول عقد التسعينيات ف القرن
ز
ز
الماض ف الدول المتقدمة والنامية عىل السواء؛
وذلك نتيجة عدد من التحوالت العالمية البارزة ر
الت
ز
كان من شأنها إحداث تغيت ف هيكل إنتاج السلع
والخدمات باالتجاه إىل مزيد من االعتماد عىل
الت توفرها هذه ر
مدخالت اإلنتاج ر
المشوعات ،وهو ما
ز
عزز من دورها االقتصادي كحلقة رئيسية ف شبكات
اإلمداد العالمية ( .)Global Supply Chainsويمثل
أبرز هذه التحوالت ظهور أساليب إنتاج جديدة أقل
تكلفة ر
وأكت مرونة ،نتيجة االتجاه نحو عولمة أسواق
العمل والمنتجات وانتشار أساليب تمهيد األعمال من
ر
ر
المشوعات متناهية الصغر
المشوعات الكبتة إىل
والصغتة والمتوسطة ،كذلك ساهم ارتفاع عدد
ز
ز
الباحثي عن عمل ف كثت من الدول وظهور
الشباب
ز
ثقافة ريادة األعمال ف تدعيم التوجه نحو تأسيس
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
عدد كبت من
ز
ر
المشوعات ف أعقاب
والمتوسطة .وقد أثبتت هذه
تلك ر
الفتة قدرة كبتة عىل االبتكار والتنافسية وخفض
ز
تكاليف اإلنتاج ومرونة وكفاءة كبتة ف التعامل مع
ز
ر
بالمشوعات الكبتة ،وف
ظروف األسواق مقارنة
استخدام مدخالت إنتاج محلية وهو ما جعلها تلعب
ز
دورا مهما ف سالسل اإلمداد العالمية لكتيات
ز
ز
ر
الشكات العالمية ودورا بارزا ف اإلنتاج والتوظيف ف
كثت من دول العالم.
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
وقد أصبحت
والمتوسطة بمثابة قاطرة رئيسية لدفع التنمية
ز
االقتصادية ف العديد من بلدان العالم خاصة النامية
ز
منها ،لدورها ف توفت فرص العمل بكلفة استثمارية
ر
المشوعات الكبتة؛ حيث تساهم هذه
أقل من
ز
ر
المشوعات ف خلق  4فرص من كل  5فرص عمل
ز
جديدة ،بجانب تكاملها ف سالسل إنتاج السلع
ر
المشوعات الكبتة ،مما يساعد عىل
والخدمات مع
ز
تقوية هيكل الناتج المحىل اإلجماىل وتحسي مستوى
دخل الفرد وهو ما جعل العديد من اقتصاديات
السوق الناشئة والدول النامية يعول عليها كثتا لخفض
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ز
معدالت البطالة والفقر ال سيما ف المناطق الريفية
ز
والمناطق الواعدة اقتصاديا بما يساعد عىل التوازن ف
تحقيق التنمية االقتصادية.
ز
وف هذا السياق ،ووفقا لبيانات البنك الدوىل لعام
 2015كانت مساهمة هذا القطاع تقدر بحواىل %40
ز
من الناتج المحىل اإلجماىل ف الدول النامية و%60
ز
تقريبا من التشغيل ف القطاع الرسم ،كما تشت
التقديرات الدولية إىل أن نحو  %70من هذه
ز
ر
المشوعات ف األسواق النامية ال تستطيع الحصول
ز
عىل التمويل الالزم خاصة ف أفريقيا ر
والشق األوسط.
ز
إال أنه يجب أن نضع ف االعتبار أن الدور األساس
ر
للمشوعات متناهية الصغر هو التغلب عىل مشكلة
الفقر لما تتيحه من مصادر دخل للفئات المهمشة
ز
العاملة ف مجال هذا النشاط.

ثانيا :نظرة عىل دور المشوعات متناهية الصغر
ز
والصغتة والمتوسطة يف االقتصاد المرصي
ر
المشوعات من أهم المحددات ر
تعتت هذه ر
الت تعمل
ر
والمعيس والعمل
عىل االرتفاع بالمستوى االقتصادي
ز
عىل تطوير التنمية االقتصادية ف البالد ،والتغلب عىل
مشكلة الفقر.
ز
ز
وتتمت هذه ر
المشوعات باالنتشار ف كافة أرجاء البالد
ز
وحرص ،ولكن ال توجد إحصائيات دقيقة عن
من ريف
ر
حجم هذه المشوعات خاصة أن القطاع غت الرسم
بالكامل ر
يأن ضمن هذه ر
المشوعات.
وقد قدر التعداد االقتصادي لعام 2018/2017
الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
حجم
والمتوسطة بنحو  3.7مليون منشأة ،ويعمل بها نحو
 9.7مليون مشتغل .وقد رصد التعداد مجموعة من
ر
المؤرسات األخرى حول هذا القطاع ،حيث قدر إجماىل
األجور فيه بنحو  619.2مليار جنيه وحجم اإلنتاج
بنحو  1.2تريليون جنيه ،إىل جانب القيمة المضافة
اإلجمالية والمقدرة بحواىل  87مليار جنيه ،وتستأثر
محافظات الوجه البحري بمعظم هذا النشاط .ويضاف
ز
إىل هذه التقديرات المنشآت العاملة ف القطاع غت
الرسم ر
والت تتضارب التقديرات حول عددها.
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لكبتة
ثالثا :التشيعات المنحازة لصالح الكيانات ا ر
ني ر
تضمنت ر
التشيعات المرصية العديد من القوا ز
الت
تنظم أنشطة الكيانات االقتصادية ،ومن المالحظ أن
القواني لم يفرق ز
ز
بي الكيانات
جانبا كبتا من هذه
الكبتة والكيانات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة ،وقد يبدو من أول وهلة أن هذا يحقق
ز
المساواة ف المراكز القانونية ،ولكن حقيقة األمر أن
اإلمكانيات المتاحة لدى الكيانات الكبتة سواء من
حيث رأس المال أو اإلمكانيات اإلدارية ر
والت تساعدها
ز
عىل التعامل مع البتوقراطية ف كافة األجهزة تؤهلها
لالنتفاع بالعديد من األحكام ر
الت تضمنتها هذه
ر
ر
والت تم سنها ليستفيد منها جميع
التشيعات
القطاعات ،بينما الكيانات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة ليس لديها مثل هذه اإلمكانيات ،زف ز
حي
أنها كما أوضحنا سابقا تخلق  %80من فرص العمل،
ويجب أن تكون األحكام منصفة لهذه الكيانات.
وسوف ر
نلف الضوء فيما يىل عىل أهم المشكالت ر
الت
ز
يتبي منها االنحياز إىل جانب الكيانات الكبتة:
مشكلة حصول هذه المشوعات عىل احتياجاتها
من اآلالت والمعدات الالزمة لمزاولة نشاطها وكذا
مستلزمات اإلنتاج
ز
ر
المشوعات
ف واقع األمر الغالبية العظم من
متناهية الصغر والصغتة وجانبا كبتا من الم رشوعات
ز
المتوسطة تعاملها الخارج محدود – حيث تعتمد ف
توفت احتياجاتها عىل اإلنتاج المحىل أو ما يتم استتاده
ز
عن طريق الموردين ذوي الختة ف االستتاد
ز ز
والمتخصصي ف استتاد سلع بعينها خاصة السلع
االستثمارية من اآلالت والمعدات ،ويكاد يكون تعامل
ز
ر
المشوعات ف الجانب التصديري
معظم هذه
محدود.
التشيعات ر
ر
الت تضمنت
إال أن هناك العديد من
ر
تيستات وحوافز ألصحاب المشوعات بصفة عامة
لما تستورده سواء من آالت أو معدات من خالل
خفض الرسوم الجمركية عليها أو إعفائها من بعض
الرسوم وكذا بالنسبة لما يتم تصديره ،ونذكر منها
ر
اآلن:

 .1قانون الجمارك رقم  66لسنة :1963
ز
من المالحظ أن قانون الجمارك قد تضمن ف الفصل
الخامس الخاص بالسماح المؤقت ،اإلعفاء المؤقت
من الرسوم الجمركية وغتها من ز
الرصائب والرسوم
المفروضة عىل ما يتم استتاده من المواد األولية
بقصد تصنيعها وتكملة تصنيعها.
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وقد ظلت أحكام هذا النظام محل معاناة للمصدرين
إىل أن تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635
لسنة  2002والذي وضع نظاما متطورا للسماح
ز
المؤقت ،إال أنه ف حقيقة األمر هذا النظام ال
ر
يستخدمه إال ر
المشوعات
المشوعات الكبتة وبعض
ر
المتوسطة ،أما المشوعات متناهية الصغر والصغتة
ر
المشوعات المتوسطة فال يمكنها
وجانب كبت من
استخدام هذا النظام (السماح المؤقت) ،وهو نظام
ز
عالم استهدف ف المقام األول التيست عىل
ز
المصدرين ،وبذلك تكون هذه القطاعات ف موقف
ز
متكاف مع ر
المشوعات الكبتة.
غت
أضف إىل ذلك أن هذا القانون قد أفرد فصال خاصا
برد ز
الرصائب الجمركية ز
وضيبة القيمة المضافة
السابق تحصيلها عىل المواد األجنبية ر
الت استخدمت
ز
ف صناعة المنتجات المحلية المصدرة بعد تقديم
المستندات الكافية إلثبات استعمال األصناف
المشوعات الكبتة ر
ر
الت
المستوردة ،وبالطبع فإن
تستورد مستلزمات إنتاجها قادرة عىل استيفاء قواعد
رد ز
الرصائب من مستندات ،بينما ر
المشوعات متناهية
الصغر والصغتة وجانب من المتوسطة ر
والت ال تقوم
باالستتاد بذاتها ،ال يمكنها االستفادة من هذا النظام
ألنها ر
تشتي احتياجاتها من السوق المحىل من التجار
ز
المتخصصي ،ومن ثم فإن هذه
والمستوردين
ز
ز
ر
المشوعات تكون ف موقف غت متكاف من حيث
التكلفة.
 .2قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية:
تضمنت أحكام هذا القانون تحصيل زضيبة جمركية
موحدة قدرها  %5من القيمة عىل ما يستورد من اآلالت
المشوعات ر
والمعدات واألجهزة الالزمة إلنشاء ر
الت تمت
الموافقة عليها تطبيقا ألحكام القانون رقم  43لسنة
 1974بإصدار نظام استثمار المال العرن واألجنت
والمناطق الحرة ،والقانون رقم  159لسنة  1981بإصدار
مشوعات المساهمة ر
قانون ر
ورسكات التوصية باألسهم
ر
والشكات ذات المسئولية المحدودة .ويخضع للفئة
ر
الموحدة المشار إليها ما تستورده هذه المشوعات من
آالت ومعدات ووسائل نقل األفراد والسيارات ذات
االستعماالت الخاصة بالبناء الالزمة إلنشاء ر
مشوعات
ز
المشوعات ر
التعمت ،وكذا ر
الت تم إنشاؤها ف المجتمعات
ر
ز
العمرانية الجديدة ر
ومشوعات االستصالح واالستراع.
وهذا الحكم استهدف تخفيف األعباء عىل ر
المشوعات
كلها ،ولكن حقيقة األمر أن ر
المشوعات متناهية الصغر
ر
المشوعات المتوسطة ال
والصغتة وجانب كبت من
ز
تستفيد من هذا الحافز ألنها تستوف احتياجاتها من
المستوردين التقليدين لآلالت والمعدات.
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 .3قانون ز
الرصيبة عىل القيمة المضافة:
ُ
نصت أحكام المادة ( )30من هذا القانون عىل أن ترد
ز
الرصيبة السابق سدادها أو تحميلها عىل السلع
ز
والخدمات ر
الت يتم تصديرها أو دخلت ف سلع أو
ر
خدمات أخرى ،وبالطبع تستفيد المشوعات الكبتة
ز
من هذا النص حيث تقوم ف معظمها باستتاد
مستلزمات إنتاجها وبالتاىل يتم رد ما تتحمله هذه
ز
ر
ز
المستلزمات من زضائب ،ف
المشوعات
حي أن
متناهية الصغر والصغتة وجانب كبت من ر
المشوعات
المتوسطة ال يمكنها ر
استداد هذه ز
الرصائب لكونها كما
ز
ذكرنا تستوف احتياجاتها من المستوردين التقليدين.
كما ز
تقص ذات المادة برد ز
الرصيبة السابق سدادها عىل
ز
اآلالت والمعدات المستخدمة ف إنتاج سلعة أو أداء
خدمات خاضعة ز
للرصيبة .ويستفيد من هذا النص
المشوعات الكبتة ر
ر
الت تستورد اآلالت والمعدات
ر
الخاصة بها ،أما المشوعات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة فال يمكنها االستفادة من المزايا والحوافز
ر
الت تضمنتها أحكام القانون المشار إليه لكافة
ر
المشوعات اإلنتاجية والخدمية.
ز
قواني االستثمار:
.4
ز
القواني ر
ز
لتحفت االستثمار
الت صدرت
تضمنت كافة
ز
ر
تقديم مزايا للمشوعات ف كافة مجاالت االستثمار
وآخرها القانون رقم  72لسنة  ،2017حيث نصت
المادة ( )10من هذا القانون عىل أن يشي عىل
ر
الشكات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون
أحكام المادة ( )4من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم  86لسنة  1986الخاصة
بتحصيل زضيبة بفئة موحدة مقدارها ( )%2عىل
جميع ما يستورد من آالت ومعدات وأجهزة الزمة
ر
للمشوعات االستثمارية ذات
إلنشائها ،كما يكون
الطبيعة الخاصة ر
الت تخضع ألحكام هذا القانون
استتاد القوالب واالصطمبات وغتها من مستلزمات
اإلنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك
ز
الستخدامها ر
لفتة مؤقتة ف تصنيع منتجاتها وإعادة
تصديرها إىل الخارج.
ز
وهذه الحوافز العامة ف استطاعة ر
المشوعات الكبتة
ر
التمتع بها لقدرتها عىل االستتاد ،أما المشوعات
متناهية الصغر والصغتة وجانب كبت من ر
المشوعات
ز
المتوسطة فتستوف احتياجاتها من هذه السلع من
السوق المحىل والمستوردة من خالل المستوردين
التقليدين ،وبذلك تكون محملة بأعباء؛ حيث تصل
فئة ز
الرصيبة الجمركية عىل بعض هذه المواد إىل ،%25
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
مما يحمل
والمتوسطة أعباء ال تتحملها ر
المشوعات الكبتة.
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ر
المشوعات المتوسطة والصغتة
 .5قانون تنمية
ومتناهية الصغر:
كان إصدار هذا القانون مطلبا أساسيا للنهوض بهذه
ر
المشوعات وتقديم حوافز جادة لها بما يمكنها من
ز
القيام بالدور المطلوب منها ف االقتصاد المرصي ،وقد
تضمن هذا القانون مجموعة من الحوافز لتنشيط هذا
القطاع.

وإذا نحينا جانبا ما تضمنه هذا القانون فيما يخص
ز
المتة ر
ر
الت نص
المشوعات ،نجد أنه رد
تمويل هذه
عليها قانونا االعفاءات الجمركية واالستثمار؛ حيث
ُ
نصت المادة ( )28من القانون عىل أن تحصل زضيبة
جمركية موحدة مقدارها ( )%2من القيمة عىل جميع
ر
المشوعات من آالت ومعدات وأجهزة
ما تستورده
الزمة إلنشائها.
وكما أوضحنا سابقا ،هذا النص ال تستفيد منه
ر
المشوعات متناهية الصغر وجانب كبت من
ز
ر
ز
المشوعات الصغتة والمتوسطة ،ف حي تستفيد
المشوعات الكبتة ر
منه ر
الت لديها إمكانيات االستتاد.
فضال عن ذلك ورغم أن إصدار هذا القانون كان مطلبا
ملحا ،إال أنه يعيبه أنه ساوى زف المراكز ز
بي
ر
ر
والمشوعات الصغتة
المشوعات متناهية الصغر
ر
والمشوعات المتوسطة ،بل من المالحظ أنه قد رفع
ر
الحد األقص لحجم أعمال الشكات المتوسطة إىل
ر ز
حت ف هذا
 ٥٠٠مليون جنيه ،ليخلق بذلك انحيازا
ز
القطاع ،حيث لوحظ أن الجهاز المرصف يفضل
التعامل زف منح التسهيالت االئتمانية ر
للشيحة األعىل،
ز
وقد كان ذلك واضحا ف تعامل البنوك عندما جاء
ر
للمشوعات المتوسطة أنها
تعريف البنك المركزي
" ر
الت ال يتجاوز حجم أعمالها  ٢٠٠مليون جنيه".
وتجدر االشارة إىل أن هذا القانون قد جمع ز
بي
ر
المشوعات متناهية الصغر وتلك الصغتة
والمتوسطة وساوى بينها فيما تضمنه من تيستات،
وهذا منظور جديد لم يسبق األخذ به ،حيث ريتكز
ز
نشاط ر
المشوعات متناهية الصغر ف الكيانات الفردية
ز
ر
خاصة ف مجال الصناعات الحرفية الت يجب أن
يكون لها تخطيط وسياسات مغايرة لسياسات وخطط
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة.
 -6القانون رقم  83لسنة  2020بفرض رسوم تنمية
الموارد عىل بعض السلع:
تضمن هذا القانون فرض رسم تنمية قيمته  %10عىل
جميع أنواع الحديد الواردة من الخارج (يشمل المسطحات
الصاج – والزوايا – القطاعات – التوفيالت) ،وذلك من
القيمة السوقية مضافا إليها ز
الرصيبة عىل القيمة المضافة
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وغتها من ز
الرصائب والرسوم ،وقد استخدم هذا
ز
النص عبارة (طالما لم يتم بيعه ف السوق المحىل
بشكله ر
مبارسة) وقد صدر لذلك تفست من وزير المالية
مفاده أن هذا الرسم ال يتم فرضه عىل ما تستورده
المصانع لتصنيعه ،أما ما يتم استتاده عن طريق
ز
التقليديي لبيعه للمصانع ا رلت ال يمكنها
المستوردين
االستتاد فإنه يخضع لهذا الرسم ،رغم أن هذه
ُ
ز
األصناف تشكل سلعا وسيطة وال تستخدم إال ف
الصناعة؛ حيث يطلق عىل الصاج ( ز
خت الصناعات
الهندسية).
ز
ومن مجمل ما تقدم ف عرض بعض ر
التشيعات ا رلت
ر
المشوعات اإلنتاجية والخدمية
استهدفت تحقيق
ر ز
ر
يتضح أن هناك انحياز للمشوعات الكبتة .حت ف
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
قطاع
ر
والمتوسطة هناك انحياز لصالح الشيحة الكبتة من
هذا القطاع.
ز
رابعا :بعض التجارب العالمية يف المشوعات
والصغتة والمتوسطة
متناهية الصغر
ر
ر
المشوعات الكتى
من المعلوم أن الكثت من
ز
والعمالقة حاليا بدأت مراحلها األوىل ف شكل
ز
ر
مشوعات صغتة ثم أخذت ف التطور والنمو ،وقد
ر
يبدو أن المشوعات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة مرحلة بدائية غت مؤهلة للوصول إىل
ر
المشوعات الكتى ،ولكن مع األخذ بالتكنولوجيا
الحديثة والمتطورة وتدريب عمالة ماهرة وتوفت
المساعدات سواء كانت فنية أو تمويلية أو إدارية أو
تسويقية من قبل الدولة ،يمكن لهذه ر
المشوعات أن
تقفز وتتطور وتزيد نشاطها ،مما يجعلها تخطو نحو
ر
المشوعات الكبتة .ونستعرض فيما يىل بعض
ز
التجارب الدولية ف هذا الصدد.
 .1الهند:
ز
أثبتت الدراسات ف الهند أن المنشآت الصغتة ه
المولد األكت لفرص العمل؛ حيث حققت معدل نمو
زف التشغيل بلغ زف المتوسط  %7خالل ر
الفتة من
ز
 1992إىل  2009مع تحقيق طفرة ف النمو خالل
عام  2006بلغ فيها معدل التشغيل .%42.5
وبصورة موازية تطورت صادرات هذه المنشآت؛
حيث حققت معدل نمو سنوي ريتاوح من %7.6
(عام  )1996إىل ( %10عام .)2006
لذلك تعتت هذه المنشآت قاطرة نمو الهند ،وقد
تزايد االهتمام بالمنشآت الصغتة منذ عام 2007
بشكل خاص ،وأصبح ملمحا ز
ممتا للتجربة الهندية.
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ز
ز
الثان الذي ز
يمت التجربة الهندية ف
ويتمثل الملمح
حرص إنتاج قائمة طويلة من منتجات المنشآت عدا
الكبتة بلغ عددها  1200منتج عام ،1997وبذلك
منحت فرصة وحماية لهذه المنشآت للتمدد
واالستدامة وأجتت الصناعات الكبتة عىل التعامل
ز
مع المنشآت األصغر ف إطار عقود من الباطن
(مبادلة).
والملمح الثالث أنها قللت من حاالت اإلغالق ر
الت
ريتتب عليها ر
تشيد عدد كبت من العمال ،فالمنشآت
ز
ر
يعتت
الت تتعرض لصعوبات تتجه لمكتب خاص
ر
باإلصالح اإلداري والماىل لهذه المنشآت المتعتة
ز
ز
لحي تجاوزها الصعوبات ،ولهذا المكتب الحق ف
تكليف مدير أو ر
أكت مسؤول عن إدارة هذه المنشآت
ر
ز
لحي تجاوزها ألسباب التعت وقد تكون هذه األسباب
ز
مالية أو إدارية أو نقص ف المهارات ...الخ ،ويتوىل
المكتب معالجة كل هذه الجوانب مع األطراف ذات
ر
ويبف المكتب متابعا عن كثب
الصلة مثل البنوك،
لطريقة استثمار األموال الجديدة وله صالحية إيقاف
ر
ز
التعت بإجراءات
المسؤولي عن
القروض أو معاقبة
قانونية.
والملمح الرابع هو تكثيف جهود التدريب الموجه
لهذه المنشآت بشكل عام؛ حيث خطط رئيس وزراء
الهند لتدريب عدد ضخم من العمالة ر
حت عام
 ،2032ويستهدف هذا الملمح حواىل  500مليون
ز
ز
ممثلي من هذه المنشآت وف
هندي  %50منهم
ز
مجال عملها ،ويدخل التدريب ف كل مكونات التامج
والسياسات للنهوض بهذه المنشآت ،وهناك مركز
ر ز
ز
تنتش ف
وطت متخصص للتدريب ومراكز مماثلة
مختلف األقاليم.
والملمح الخامس هو ز
تبت برنامج موسع لزيادة القدرة
عىل المنافسة لهذه المنشآت يتكون من ر
عشة برامج
تتضمن الحاضنات الصناعية ،وإدارة الجودة ،ودمج
ز
هذه األنشطة ف االقتصاد ورفع القدرة التكنولوجية
ودعم التسويق ... .إلخ.
والملمح السادس هو العناية باللجان الصناعية
ر ُ
والت خصص لها
القروية والريفية والمسماة KHDI
 150مليون دوالر غت بنك التنمية اآلسيوية ،ADB
وه صيغة لدعم الحرف والصناعات التقليدية
ر
وأنس مركز "المهاتما
كالصناعات الغذائية الريفية،
غاندي" لدعم الصناعات الريفية.
كما قامت الهند بإنشاء المؤسسات واألجهزة ر
الت تقوم
ز
بإمداد هذا القطاع بالقروض الالزمة ومساعدتها ف
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ر
التعت واإلفالس،
تسويق منتجاتها وحمايتها من
باإلضافة إىل التدريب والتأهيل واالستشارات الفنية
واالقتصادية ،ويمكن تلخيص ذلك فيما يىل:
• قامت الحكومة الهندية بإنشاء عدد من الهيئات
والوحدات ر
الت تعمل خصيصا من أجل توفت
الدعم الالزم ر
للشكات الصغتة والمتوسطة؛ حيث
أنشأت لها وزارة للصناعات الصغتة والصناعات
الريفية والزراعية ،وكذلك لجنة الصناعات الصغتة
ر
والت تعمل ككيان استشاري لوزارة الصناعات
الصغتة.
ز
• توفت عدد من البنوك المتخصصة ف إقراض
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة من أجل زيادة
التغطية االئتمانية وتسهيل الحصول عىل القروض
الالزمة وتقوم الهند بزيادة أعداد هذه البنوك.
ز
• إنشاء  8محاكم للبت ف القضايا الخاصة بالديون.
• إنشاء مراكز خاصة تعمل عىل تنمية صادرات
ز
ر
الشكات الصغتة والمتوسطة ومساعدتها ف عملية
الوصول إىل األسواق األجنبية.
التشيعات ر
• إصدار ر
الت تغط مختلف العالقات
ز
ر
المشوعات الصغتة مثل قوانيز
القائمة ف قطاع
ز
والقواني الخاصة بالتوظيف
معايت الجودة
ز
ر
ز
ز
وقواني حماية البيئة والقواني الت تحدد ضيبة
المبيعات وعدم المغاالة فيها وتقييم إعفاء تلك
الوحدات من رسوم اإلنتاج.
ز
للتأمي من أجل منع وقوع
• دعم برنامج خاص
ر
حاالت اإلفالس ر
الت قد تتعرض لها المشوعات
الصغتة والمتوسطة.
 .2اليابان:
ز
تعتت التجربة اليابانية ف مجال إقامة وتنمية
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة نموذجا يحتذي به
ز
ز
بي كل الدول الراغبة ف تنمية اقتصاداتها من جهة
والتغلب عىل مشاكل البطالة من جهة أخرى ،فرغم أن
اليابان ال تتمتع ربتوات معدنية أو مواد أولية تذكر،
ز
بل وتعتمد ف إنتاجها عىل استتاد أغلب مواردها
ز
األولية ،إال أنها حققت تقدما كبتا ف مجال الصناعة
ر
وحت وقتنا هذا ،حيث
منذ بداية عقد الستينيات
أصبحت صادراتها تنافس العديد من الدول الكتى،
ز
ويرجع األساس ف ذلك إىل السياسة القومية ال رت
ر
والت تهدف إىل توفت
اتبعتها الحكومة اليابانية
ر
للمشوعات الصغتة والمتوسطة سواء
المساعدات
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كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية،
وذلك عن طريق:
• تشجيع إقامة المجمعات الصناعية والخدمية
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة
والقيام بتحديث
القائمة.
• إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفت التمويل
والدعم الالزم ر
للمشوعات الصغتة والمتوسطة.
• تأسيس برنامج يمكن عن طريقه حصول
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة عىل نفس
ز
ر
الممتات والشوط التعاقدية الممنوحة للقطاع
العام والحكوم.
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة عىل
• حصول
بعض الحوافز الفنية واإلدارية.
• دعم رجال األعمال عن طريق تسهيل حصولهم عىل
قروض ر
بشوط ميشة.
• االستعداد للتكيف مع األوضاع االقتصادية المتغتة
الت قد تؤدى إىل ر
ر
ر
المشوعات
تعت أو إفالس
الصغتة والمتوسطة.
وقد اتضحت العناية الفائقة بهذه النوعية من
ز
ر
المشوعات من قبل الحكومة ف تعاونها مع
ر
ر
المشوعات المتعتة ،خوفا عليها من اإلفالس،
ر
ر
فالمشوع المتعت يستطيع أن يحصل عىل قرض بدون
فائدة وبدون ضمان ،ويتم ر
استداده خالل سنوات مع
إعطائه مهلة ستة أشهر قبل أن تبدأ عملية السداد.
ر
المشوعات
ولقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو

الصغتة والمتوسطة إىل اإلنتاج بجودة عالية تبعا
للمواصفات العالمية ،مما أدى إىل اعتماد ر
المشوعات
ر
المشوعات الصغتة بدال من
الكتى عىل إنتاج
استتادها من الخارج.
ز
وساعد التطور الفكري الذي طرأ عىل الصناعة ف
اليابان إىل تحول العمالة من الصناعات الكبتة إىل
الصناعات الصغتة ،فكثت من الصناعات الكبتة
أصبحت تتخىل عن إنتاج الكثت من مكونات التصنيع
وإسناد إنتاجها إىل مصانع أخرى صغتة ر
أكت تخصصا،
ز
مما يحقق وفرا أكت ف تكلفة اإلنتاج مع ضمان تحقيق
جودة أعىل.
ز
ومن هنا تتضح أهمية ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة ف
ر
امتصاص فائض العمالة الناتجة عن المشوعات الكتى عند
تجديدها لوسائل إنتاجها واستغنائها عن العمالة الزائدة.
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 .3كوريا الجنوبية:
كان اقتصاد كوريا الجنوبية ز
يعان من التخلف والركود
وذلك قبل نهضتها االقتصادية حيث كان يتسم
بخصائص من أهمها:
• االعتماد عىل سلعة تصديرية واحدة وه األرز.

• ندرة الموارد االقتصادية.
• ضيق المساحة القابلة للزراعة.
• المعاناة من الهجرة المستمرة من الريف إىل الح زرص.
ز
ومن هنا وضعت الحكومة الكورية ف ذلك الوقت
مجموعة من الخطط االقتصادية بدأتها بخطة التنمية
االقتصادية األوىل من عام (.)1966 – 1962
ز
ز
يمت خطط التنمية الكورية ف مطلع
وكان أهم ما
ر
الستينيات هو ارتباطها بتنمية المشوعات الصغتة
والمتوسطة حيث قامت ر
باآلن:
• إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغتة
ز
والمتوسطة ف أول أغسطس  1961يهدف إىل دعم
ر
للمشوعات الصغتة
األنشطة االقتصادية
والمتوسطة عن طريق تقديم قروض وتسهيالت
ائتمانية بالعمالت المحلية واألجنبية ،وقبول
ز
ر
المشوعات،
الودائع بالمشاركة ف رؤوس أموال
وعمليات النقد المحىل واألجنت ،باإلضافة إىل
ز
تقديم الخدمات االستشارية ف األعمال اإلدارية
والفنية.

• إنشاء هيئة تدعيم الصناعات الصغتة والمتوسطة
ز
لمساعدة الحكومة ف وضع السياسات االقتصادية
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة،
المرتبطة بتنمية
ر
والت تقوم مهمتها عىل تحديث وسائل اإلنتاج وتقوية
ر
ز
المشوعات الصغتة
بي
األنشطة التعاونية
والمتوسطة ،وإنشاء مدن صناعية وإقامة مجمعات
صناعية بها ،وتنمية الصناعات البيئية ،باإلضافة إىل
تقديم الخدمات االستشارية الفنية واإلدارية وتوجيه
الصناعات الصغتة والمتوسطة نحو التصدير.
 .4سنغافورة:
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة دورا كبتا
لعبت
ز
ر
وهاما ف دعم وسد احتياجات المشوعات الكبتة،
فقد قام بنك التنمية السنغافوري بتوفت المساعدات
ر
للمشوعات الصغتة والمتوسطة بسعر فائدة
المالية
ثابت وأقل من األسعار التجارية وانضم إليه بعد ذلك
عدد كبت من البنوك األخرى.
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كما تعاون معهد سنغافورة للتوحيد القياس واألبحاث
ز
ر
المشوعات الصغتة والبنوك
الصناعية ف إمداد
بالدراسات الالزمة والرقابة عىل الجودة ووضع
المواصفات القياسية ،وقد تجىل التعاون الواضح
ز
واالهتمام من قبل الحكومة ف إنشاء قسم لتنشيط
التجارة والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة
المصدرين وتقديم الدراسات عن األسواق الدولية ،كما
يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية
عن التجارة واألسواق الدولية واحتياجاتها.
 .5الواليات المتحدة االمريكية:
تم تأسيس إدارة هيئة ر
مشوعات األعمال الصغتة
بالواليات المتحدة األمريكيةSMALL BUSINESS ( ،
ز
) ،ADMINISTRATIONوذلك ف عام  1953وه
هيئة مستقلة لها ز
متانيتها الخاصة وتهدف إىل
ر
ز
األمريكيي إلقامة
المشوعات
مساعدة أصحاب
وتشغيل ر
مشوعات صغتة ناجحة ،ويتمثل دورها
فيما يىل:
ر
للمشوعات الصغتة الغت قادرة عىل
• منح القروض
توفت تمويل ر
ر
ذان وذلك بشوط معقولة وميشة.
ز
ر
المشوعات الصغتة ف بيع منتجاتها
• مساعدة
وخدماتها للحكومة الفيدرالية.
ر
للمشوعات القابلة للتأثر بالكوارث
• منح قروض
الطبيعية.
ز
ر
المشوعات الصغتة ف تسويق منتجاتها
• مساعدة
وتصديرها للخارج.
• تطوير وتنمية المهارات اإلدارية والفنية ألصحاب
ر
ز
ز
والمتوقعي.
الحاليي
المشوعات
• تقوم اإلدارة ربتخيص وتنظيم ررسكات االستثمار
ر
للمشوعات
الخاصة ،المعنية بتقديم القروض
الصغتة والمتوسطة.
• دعم المرأة ومساعدة األقليات من أجل زيادة
ز
ر
المشوعات الصغتة
مشاركتهم ف ملكية
والمتوسطة.
ز
وللتوسع ف توفت المساعدات اإلدارية واالستشارية
ز
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة ف جميع
ألصحاب
ز
الواليات عىل حد سواء ،أقامت إدارة الهيئة مركزا ف
كل والية ،باإلضافة إىل وجود مؤسسة ريادية عامة أو
خاصة تقوم برعاية هذا المركز وإدارة برامجه ،كما
قامت بتأسيس مكاتب للقطاع الخاص للجمع ب ز
ي موارد
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ر
المشوعات الصغتة،
القطاع الخاص وموارد إدارة
لزيادة فعالية برامج الهيئة ،خاصة فيما يتعلق بتوفت
ر
والنشات اإلرشادية ،باإلضافة إىل
التدريب اإلداري
ز
قيامها بالمساعدة ف الحصول عىل عقود حكومية
وعقود من الباطن والقيام بتمويل صادرات هذه
ر
المشوعات من خالل برامجها.
يتضح من مجمل ما تقدم أنه من الحقائق الهامة و ر
الت

يمكن استخالصها من تجارب الدول السابق ذكرها،
ز
أن ر
للمشوعات الصغتة والمتوسطة دورا كبتا ف زيادة
ر
الناتج القوم للدول الت أخذت بأسباب التقدم
والتنمية من خالل رعايتها لهذه ر
ز
لعاملي
المشوعات ول
فيها ،ومحاولة توفت سبل المساعدة الالزمة لنموها
وتطويرها؛ لذا سوف نطرح عدة ر
مقتحات يمكننا عن
طريق اتباعها األخذ بيد هذه النوعية من ر
المشوعات
ودفعها نحو النمو ر ز
المتايد وتشجيعها عىل االتجاه
ز
لالنتشار عالميا عن طريق االتجاه نحو العالمية ف
مجال التصدير.
خامسا :تقييم المبادرات الموجهة للمشوعات
ز
والصغتة والمتوسطة يف مرص
متناهية الصغر
ر
شهدت مرص العديد من المبادرات الموجهة
ر
للمشوعات متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة
ز
منذ سبعينيات القرن الماض نذكر منها عىل سبيل
المثال ال الحرص ر
اآلن:
 .1انشاء جهاز الصناعات الحرفية والتعاون اإلنتاج
ز
بمقتص القانون رقم  840لسنة 1973
ويختص هذا الجهاز بوضع الخطط والسياسات
الالزمة للنهوض بهذا القطاع الذي يضم أساسا
ز
الصناعات متناهية الصغر المتمثلة ف أغلب
ر
ومشوعات التعاون اإلنتاج،
الصناعات الحرفية
ر
ورغم وجود هذا الجهاز لفتة تناهز  50عاما إال أنه ال
يوجد تقييم موضوع يمكن عىل أساسه الحكم عىل
انجازاته.
 .2إصدار قانون التعاون اإلنتاج رقم ١١٠لسنة
١٩٧٥
ز
ويقص هذا القانون بأن يكون التعاون اإلنتاج فرعا
ز
من القطاع التعاون يعمل عىل تنظيم وتنمية طاقات
ز
اإلنتاج ف الصناعات الحرفية والخدمات اإلنتاجية
ز
ويتوىل دعمها فنيا واقتصاديا وإداريا وعىل األخص ف
مجاالت التمويل والتوريد والتسويق والتدريب
ر
المشتكة ألعضاء
والتنظيم والتعاقد وتنمية المصالح
الجمعيات التعاونية اإلنتاجية ،وذلك بهدف دعم
ز
ز
االقتصاد القوم ف إطار الخطة العامة للدولة وف ظل
المبادئ التعاونية.
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كما ينص عىل أن الجمعيات التعاونية اإلنتاجية ه
منظمات جماهتية ديمقراطية تتكون طبقا ألحكام
ز
ر
يبارسون نشاطهم ف مجال
هذا القانون ممن
الصناعات الحرفية.
 .3إنشاء الصندوق االجتماع للتنمية
ر
أنس الصندوق بالقرار الجمهوري رقم  40لعام
ز
 1991كشبكة أمان اجتماع واقتصادي تسهم ف
محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل عىل
ز
تحسي مستويات المعيشة واإلرساع من تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة .وكلف
ر
المشوعات الصغتة
الصندوق االجتماع بمساندة
ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات
المالية وغت المالية لها وبالتنسيق مع كل األطراف
المشوعات بهدف ز
ر
تبت السياسات
المعنية بهذه
ر
والتشيعات الالزمة لتطويرها بموجب قانون تنمية
ر
المشوعات الصغتة رقم  141لعام .2004
وكان الصندوق االجتماع يعمل من خالل مكاتب
إقليمية تغط كافة محافظات الجمهورية ،وملحق
بمعظم هذه المكاتب مجمعات خدمات تعمل بنظام
ز
للمتقدمي رسعة الحصول عىل
الشباك الواحد وتتيح
القروض وإنهاء األوراق المطلوبة والحصول عىل
خدمات استخراج ر
التاخيص والسجل التجاري
والبطاقة ز
الرصيبية.
ز
وتتمثل مجاالت عمل الصندوق ف:
• تعبئة الموارد الفنية والمالية المحلية والدولية
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
• تقديم الخدمات المالية وغت المالية المتطورة
لدعم ر
المشوعات الصغتة ونموها وتطورها.
المشوعات ر
ر
الت تتيح فرص العمل وتحسن
• تمويل
البنية األساسية والمجتمعية.
• تشجيع ر
نش فكر العمل الحر وربط الصناعات
ر
بالمشوعات والصناعات الصغتة.
الكبتة
وكان من أهداف الصندوق:
ر
المشوعات الصغتة ومتناهية
• تنمية وتمويل
الصغر.
ز
تحسي مستويات المعيشة بالمناطق المستهدفة.
•
ز
• المساهمة ف إيجاد فرص عمل للحد من مشكلة
البطالة خاصة ز
بي الشباب والمرأة.
• العمل عىل التخفيف من حدة الفقر.
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وقد استهدف الفئات اآلتية:
ز
الخريجي من أصحاب المؤهالت العليا
• شباب
والمتوسطة وفوق المتوسطة.
ر
المشوعات
• أصحاب الختة والقادرون عىل إدارة
القائمة والراغبون زف تطوير ر
مشوعاتهم.

المحافظات ر
والت تعد الذراع التنفيذي له بإجمال ــي
 33فرعا تضم وحدات الشباك الواحد  ،OSSإضافة
إىل ر
الشاكة مع حواىل  600جمعية أهلية معنية
ر
المشوعات متناهية الصغر و 1800من أفرع
بتنمية
ر
المنتشة بجميع محافظات الجمهورية وعدد
البنوك
ز
المحليي.
من ررسكاء التنمية

• الفئات المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة.

إال أنه من المالحظ أن هذا الجهاز هو امتداد للجهاز
الذي كان قائما عىل الصندوق االجتماع وبكل كوادره
ر
البشية فضال عن أنه جمع زف االختصاصات ب ز
ي
التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ وه ذات
سلبيات الصندوق االجتماع.

وقد أعلن الصندوق عن محصلة أدائه منذ تاري ــخ
حت عام  2015عىل النحو ر
إنشائه ر
اآلن:
قام الصندوق االجتماع للتنمية منذ إنشائه بضخ
إجماىل تمويل قدره حواىل  28.6مليار جنيه لتنفيذ
المشوعات ر
ر
حت نهاية أغسطس 2015
العديد من
تفصيلها ر
كاآلن:
• قروض لتمويل ر
مشوعات صغتة ومتناهية الصغر
بحواىل  23.5مليار جنيه ولدت حواىل  2.2مليون
ر
مشوع ووفرت  3.6مليون فرصة عمل.
• منح لتمويل البنية األساسية والتنمية المجتمعية
والتدريب بلغ حجم تمويلها  5.1مليار جنيه وفرت
 710,874فرصة عمل.
إال أنه وبعد مزاولة الصندوق عمله ر
لفته  28عاما
وانتهاء أعماله لم يصدر تقييم موضوع بنتائج هذه
ز
األعمال ،فليست العتة ف المبالغ الكبتة ا رلت أنفقها
وفرص العمل النظرية ر
الت وفرها ولكن العتة بمتابعة
المشوعات ر
ر
الت قام بتمويلها للوقوف عىل ما استمر
ز
منها ف العمل وما قد ر
تعت أو توقف واستمرار العمالة
ر
الت ادع توفتها.
 .4إنشاء جهاز تنمية ر
المشوعات المتوسطة والصغتة
ومتناهية الصغر (عام :)٢٠١٧
تم إنشاء جهاز تنمية ر
المشوعات المتوسطة والصغتة
ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 947
لسنـة  2017والمعدل بالقرار رقم  2370لسنة
 ،2018وقد حل الجهاز محل الصندوق االجتماع
ز
للتنمية ُ
المنشأ ف عام  1991والذي ُيعد نتاج 25
عاما من الختات التنموية الشاملة متعددة المجاالت،
ر
المشوعات المتوسطة
ويعتت الجهة المعنية بتنمية
والصغتة ومتناهية الصغر وريادة األعمال ويقوم
بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية
ز
والجمعيات األهلية والمبادرات العاملة ف هذا
المجال.
ز
وطت لتنمية وتطوير
ويــهدف الجهاز إىل وضع برنامج
ر
المشوعات وتهيئة المناخ الالزم لتشجيعها ،ويعمل
ر
المنتشة عىل مستوى
من خالل شبكة الفروع اإلقليمية
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 .5المبادرات التمويلية:
• قام البنك المركزي والبنوك التجارية والمعهد
ز
المرصف المرصي والمؤسسات المالية بإدخال
ر
والمشوعات الصغتة
الخدمات المرصفية الخاصة
والمتوسطة.
ر
للمشوعات
• إنشاء وحدة الخدمات المرصفية
ز
ز
الصغتة والمتوسطة ف المركز المرصف المرصي.
ز
لموظف البنوك وتنظيم
• عقد دورات تدريبية
ز
ز
جوالت دراسية لهم ف الدول الرائدة ف مجال تنمية
قطاع ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة.
• قام البنك المركزي بتوفت تسهيالت ائتمانية بفائدة
منخفضة وتبسيط إجراءات الحصول عليها وزيادة
فعالية برامج ضمان االئتمان.
ر
الن تواجه المشوعات
سادسا :أهم التحديات ي
والصغتة والمتوسطة
متناهية الصغر
ر
بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات
ر
المشوعات الصغتة
المتعاقبة لتنمية ودعم
والمتوسطة إال أنها الزالت تواجه الكثت من التحديات
والمعوقات ر
الت تحول دون نموها وتوسعها ،وال رت
تنقسم إىل ر
اآلن:

غت مالية تتضمن قلة الختة اإلدارية،
• تحديات ر
ونقص العمالة الماهرة ،ونقص االعتماد عىل
التقنيات الحديثة ،والتعرض إىل تعقيدات
بتوقراطية للحصول عىل ر
التاخيص.
ز
• تحديات مالية تتلخص باألساس ف صعوبة
الوصول للتمويل .حيث تعتت صعوبة الوصول
للتمويل التحدي األكت ز
بي كل هذه التحديات
ز
وتكمن أهمية الحصول عىل تمويل ف حقيقة أن
انخفاض رأس المال الخاص بتلك ر
الشكات يهددها
ز
بالفشل ويقلل من فرصتها ف الصمود والنمو.
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وهناك ارتباط وثيق ز
بي حجم رأس المال المملوك
ر
للشكة من ناحية وحجم العمالة والمبيعات من ناحية
أخرى .والواقع أن كل هذه العوامل تؤثر عىل إمكانية
حصول ر
الشكات عىل التمويل فكلما ازداد رأسمال
ر
الشكة كلما ازداد حجم مبيعاتها وكلما ازدادت احتمالية
تعاملها مع البنوك واالستفادة من التسهيالت البنكية،
ز
وينتج عن هذا أيضا االختالف ف القدرة عىل التصدير.
ر
المشوعات الصغتة
وبصفة عامة فإن أداء
والمتوسطة ليس جيدا عىل مستوى األسواق العالمية
ر
المشوعات تصدر
حيث إن  %6فقط من تلك
منتجاتها زف ز
حي تخدم البقية السوق المحىل فقط.
وتعتت عملية الحصول عىل تمويل من البنوك عملية
معقدة بالنسبة ر
للشكات متناهية الصغر والصغتة
ز
والمتوسطة ر
والت تواجه صعوبة ف جذب والحصول
عىل ما تحتاجه من عمالة ماهرة ،وتكنولوجيا،
ومعلومات عن المنتجات والسوق ،ومدخالت
اإلنتاج ،والمساحة المكانية مما يؤدي إىل محدودية
قدرتها عىل توفت دراسة جدوى وخطة تجارية عىل
المستوى الذي تطلبه الجهات المقرضة .كما أن هذه
ر
الشكات تفتقد للعقود العامة والعقود ذات المبالغ
ر
الكبتة الت تمنحها استقرار ورؤية مستقبلية وتوقعات
بعيدة المدى ،وكذلك تفتقد للعالقات مع ر
الشكات
والشكات األجنبية ر
الكبتة ر
الت تقدم الدعم من خالل
شبكتها من المعارف.
فضال عن أن مسؤوىل القروض بالبنوك عادة ليست
ر
ر
مقتحات
الت تؤهلهم لتقييم
لديهم الختة
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة مما
ز
يؤدي إىل ارتفاع مخاطر االستثمار ف تلك ال ر
مشوعات
(من وجهة نظر البنوك) ،ويتطلب نفقات إدارية أعىل
ز
تنعكس ف ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لهذه
ر
المشوعات وكذلك زيادة الضمانات المطلوبة منها.
ز
ر
وبما أن هذه الشكات عادة ال تستثمر ف العقارات
ز
كالمبان أو األر ز
اض ( %84تعمل من محال مؤجرة)
فإن ذلك يصعب توفت الضمانات لتغطية القرض.
أما من وجهة نظر البنوك فإنها تعتت منح االئتمان
لألعمال التجارية الكبتة أقل مجازفة ألنها ر
أكت استقرارا
أو أقل عرضة للمخاطرة ولها سجالت متاحة ومعلومات
منظمة ويسهل الوصول إليها وه ر
أكت ربحية ،عكس
األعمال الصغتة ر
الت تعتت أقل استقرارا أو أك رت عرضة
للمخاطرة ،وسجالتها غت متاحة ،ومعلوماتها غت
واضحة ،ويصعب الوصول إليها ،وه أقل ربحية ،إىل
جانب مشاكل أخرى من قبيل نقص الوثائق التجارية
ر
ز
الرصيبية)
والتاخيص والبطاقات
(مثل التسجيل
ز
وانخفاض الثقة ف البيانات المالية واألداء الماىل لتلك
األعمال ،وضعف اإلدارة والخطة التجارية.
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وتعتت النتيجة الطبيعية لذلك أن معظم ال ر
مشوعات
ز
متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة ف مرص ال
تتعامل مع البنوك ،حيث يتعامل  %16.9من
المشوعات مع البنوك بالقاهرة ،و %11.5ر
ر
بالشقية
المشوعات ر
و %9.5بالغربية ،بينما ر
الت تحصل عىل
ز
تسهيالت بنكية ر
متكزة ف نفس الثالث محافظات
ز
ز
 %22.6زف القاهرة %13.9 ،ف ر
الشقية ،و %8ف
الغربية.
ر
المشوعات
ومن ناحية أخرى فإن جزءا كبتا من
الصغتة والمتوسطة غت المسجلة بمرص تنتم
للقطاع غت الرسم ،والواقع أنه اليمكن حرص عدد
ر
المشوعات غت الرسمية بدقة ،ولكن هناك نوعان
ر
ر
المشوعات
المشوعات الصغتة والمتوسطة،
من
ر
الت يمكن حرصها بصورة أو بأخرى من ناحية،
ر
ز
والباعة الجائلي والوحدات المتنقلة والمشوعات
زز
المتلية ر
الت اليمكن حرصها من ناحية أخرى.
ر
المشوعات إىل
ويرجع ارتفاع نسبة عدم تسجيل

ارتفاع تكلفة تسجيلها والتحول لالقتصاد الرسم
ر
والت تمثل  %40إىل  %60من
وتسجيل النشاط
ز
مجموع التكلفة .ولكن ف الوقت نفسه تكلفة الفرصة
البديلة لإلبقاء عىل الصفة غت الرسمية للنشاط ه
فرص النمو المحدودة ،بما أن األعمال غت المسجلة
ال يمكنها التقديم للحصول عىل قروض رسمية أو عىل
خدمات تنمية األعمال أو عقود توريد أو أي دعم متاح
من قبل الحكومة ،ز
فف  2006كان  %41من
ر
الشكات المسجلة قادرة عىل الحصول عىل تمويل
خارج باألساس من المؤسسات المالية الرسمية.
أما بالنسبة ر
للشكات غت المسجلة فإن  %19.5منها
ز
ر
فقط استطاعت أن تقتض من مصادر أخرى ف ز
حي
ر
الذان (ادخار ،متاث،
اعتمدت بقيتها عىل التمويل
ز
العاملي بالخارج أو العائلة واألصدقاء ،أو
تحويالت
الجمعيات) وذلك ألن الوصول للمؤسسات المالية
الرسمية محدود بالنسبة لتلك ر
الشكات نظرا لعدم
تسجيلها.
وقد أظهرت دراسة مركز ر
المشوعات الدولية الخاصة
ر
ر
الت أجرت مسحا لحواىل  800من المشوعات
الصغتة والمتوسطة عن تجربة هذه ر
المشوعات مع
الفساد خالل إنشائها ألعمالها .وأفضت الدراسة إىل
ر
األكت انتشارا للفساد ألصحاب األعمال ه
أن الصورة
دفع مبالغ غت قانونية من المال للموظفيز
ز
ز
العاملي باإلدارات الحكومية أو المجالس
الحكوميي
المحلية .حيث دفع  %43من عينة المسح رشاوي
ز
ف مرحلة بدء األعمال ،بينما دفع  %29رشاوي
ز
لهيئات التشغيل ر
والتاخيص .والمشكلة ف مصادر
ر
للمشوعات الصغتة والمتوسطة
التمويل المتاحة
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حاليا ه انحصارها زف دعم تلك ر
المشوعات وهو ما
ثبت عدم كفاءته االقتصادية ألن األنشطة المدعومة
ال تعكس قيمتها الفعلية أو أنها تعتمد عىل برامج
المنظمات غت الحكومية وه مصدر غت دائم.
عملية الحصول عىل تمويل من البنوك عملية معقدة
للشكات الصغتة والمتوسطة فهذه ر
بالنسبة ر
الشكات
ز
تواجه صعوبة ف جذب والحصول عىل ما تحتاجه
من عمالة ماهرة ،وتكنولوجيا ،ومعلومات عن
المنتجات والسوق ،ومدخالت اإلنتاج ،والمساحة
المكانية مما يؤدي إىل محدودية قدرتها عىل توفت
دراسة جدوى وخطة تجارية عىل المستوى الذي
تطلبه الجهات المقرضة .كما أن تلك ر
الشكات تفتقد
للعقود العامة والعقود ذات المبالغ الكبتة ال رت تمنح
ر
المشوعات استقرار ورؤية مستقبلية وتوقعات
تلك
ر
بعيدة المدى وكذلك تفتقد للعالقات مع الشكات
والشكات األجنبية ر
الكبتة ر
الت تقدم الدعم من خالل
شبكتها من المعارف .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
مسؤوىل القروض بالبنوك ليست لديهم عادة الختة
الت تؤهلهم لتقييم ر
ر
ر
المشوعات الصغتة
مقتحات
ز
والمتوسطة مما يؤدي إىل ارتفاع مخاطر االستثمار ف
تلك ر
المشوعات (من وجهة نظر البنوك ) ،ويتطلب
ز
نفقات إدارية أعىل تنعكس ف ارتفاع سعر الفائدة
ر
المشوعات وكذلك زيادة الضمانات
بالنسبة لتلك
المطلوبة منها.
ز
وبما أن هذه ر
الشكات ال تستثمر عادة ف العقارات
ز
كالمبان أو األر ز
اض ( %84تعمل من محال مؤجرة)
فإن ذلك يصعب توفت الضمانات لتغطية القرض .أما
من وجهة نظر البنوك فإنها تعتت منح االئتمان لألعمال
التجارية الكبتة أقل مجازفة ألنها ر
أكت استقرارا وأقل
عرضة للمخاطرة ولها سجالت متاحة ومعلومات
منظمة ويسهل الوصول إليها وه ر
أكت ربحية ،عكس
ر
األعمال الصغتة ر
الت تعتت أقل استقرار او أكت عرضة
للمخاطرة ،وسجالتها غت متاحة ،ومعلوماتها غت
واضحة ،ويصعب الوصول إليها ،وه وأقل ربحية ،إىل
جانب مشاكل أخرى من قبيل نقص الوثائق التجارية
ر
ز
الرصيبية)
والتاخيص والبطاقات
(مثل التسجيل
ز
وانخفاض الثقة ف البيانات المالية واألداء الماىل لتلك
األعمال ر
الت تبلغ نسبتها  ،%70وضعف اإلدارة
والخطة التجارية .وتعتت النتيجة الطبيعية لذلك أن
ز
 %47من ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة ف مرص ال
تتعامل مع البنوك و  %22.4فقط تحصل عىل
تسهيالت بنكية .طبقا لمسح تم عام ،2011 /2010
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة لديها
فـ  %16من
ز
مشاكل مع البنوك تتمثل ف ارتفاع أسعار الفائدة وعدد
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الضمانات المطلوبة عالوة عىل طول وتعقيد
اإلجراءات وزيادة األوراق اإلدارية المطلوبة .وهذه
النسبة تزيد بالنسبة ر
للشكات األصغر ،حيث %16.4
ر
المشوعات البالغ رأسمالها أقل من  250ألف
من
جنيه لديها مشاكل مع البنوك بينما  %9.9من
المشوعات البالغ رأسمالها ر
ر
أكت من  30مليون جنيه
لديها مشاكل مع البنوك.
ر
المشوعات
ومن ناحية أخرى فإن جزءا كبتا من
الصغتة والمتوسطة غت المسجلة بمرص ينتم
للقطاع غت الرسم ،والواقع أنه ال يمكن حرص عدد
ر
المشوعات غت الرسمية بدقة ،ولكن هناك نوعان من
ر
ر
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة ،المشوعات الت
يمكن حرصها بصورة أو بأخرى من ناحية ،والباعة
زز
ر
ز
المتلية
والمشوعات
الجائلي والوحدات المتنقلة
ر
الت ال يمكن حرصها من ناحية أخرى  .وترجع تلك
ر
المشوعات إىل
النسب العالية من عدم تسجيل
التكلفة العالية لتسجيلها وللتحول لالقتصاد الرسم.

سابعا :اإلجراءات التصحيحية والمبادرات المطلوب
اتخاذها لتحقيق التوازن ر ز
بي القطاعات االقتصادية
والصغتة
لصالح المشوعات متناهية الصغر
ر
والمتوسطة
ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
لما كانت
ز
والمتوسطة توفر  ٤من كل  ٥فرص عمل متاحة ف
ز
االقتصاد الرسم ،أضف إىل ذلك ما هو متوفر فعال ف
ز
االقتصاد غت الرسم ،وف ظل تزايد معدالت البطالة
خاصة بعد جائحة كورونا ،فضال عما يمثله هذا
ز
القطاع ف الناتج القوم اإلجماىل والمقدر بحواىل
 ،%٦٠لذلك فإن هذا القطاع أوىل بالرعاية وإزالة كافة
الت تواجه إنشاء هذه ر
المعوقات ر
المشوعات وتقديم
الرعاية الالزمة لنموها وتحقيق أهدافها ،وذلك بتقديم
ز
الفت واإلداري والتمويىل ،واالستفادة من
الدعم
ز
تجارب الدول الرائدة ف هذا المجال ،والتأهيل الجيد
ر
المشوعات بإتاحة
للكوادر القائمة عىل رعاية هذه
برامج التدريب الراقية محليا وخارجيا ،حيث من
المالحظ أن الكوادر ر
الت كانت بالصندوق االجتماع
ر
المشوعات
ه ذاتها الموجودة بجهاز تنمية
المتوسطة والصغتة ومتناهية الصغر.
لذلك فإن األمر يستلزم اتخاذ حزمة من اإلجراءات
ر
المشوعات
التصحيحية المحفزة إلنشاء هذه
ز
ر
المشوعات المتواجدة ف االقتصاد غت
وتشجيع
ز
الرسم لالنخراط ف االقتصاد الرسم ،عىل النحو
ر
اآلن:

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

ر
المشوعات
 .1وضع آلية فعالة وناجزة لتعويض
ز
ر
الت تستوف من السوق المحىل احتياجاتها من
اآلالت والمعدات لمزاولة نشاطها عما تحملته من
ز
زضائب ورسوم عند استتادها لتتساوى ف األعباء
ز
المشوعات الكبتة ر
مع ر
الت تستوف احتياجاتها من
ر
اآلالت والمعدات عن طريق االستتاد مبارسة
متمتعة بالحوافز المقررة من حيث فئة موحدة
من الرسوم الجمركية ( )%٢وكذا حقها زف ر
استداد
زضيبة القيمة المضافة.
ز
للمشوعات ر
ر
الت تستوف احتياجاتها من
 .2بالنسبة
مستلزمات اإلنتاج المستوردة ألجل التصدير من
السوق المحىل ر
والت ال تسمح إمكانياتها باالستتاد
مبارسة تحت نظام السماح المؤقت أو رد ز
ر
الرصائب
(دروباك) ،ووضع برامج دائمة لرد ما تحملته من
ز
زضائب ورسوم ،لتتساوى ف األعباء مع
المشوعات الكبتة ر
ر
الت لديها إمكانيات استخدام
هذه النظم الجمركية الخاصة.

 .3بالنسبة لما يتم توفته من مصادر تمويل بسعر
ر
المشوعات متناهية
فائدة منخفضة لقطاع
الصغر والصغتة والمتوسطة ،يتم إلزام الجهات
ر
للمشوعات متناهية الصغر
المانحة بحصة
ر
ر
للمشوعات الصغتة وحصة للمشوعات
وحصة
ز
ر
المتوسطة ،حت ال تستأثر الفئات الكبتة ف هذا
القطاع بما يتم توفته من تمويل خاصة بعد رفع
الحد األعىل لحجم أعمال ر
المشوعات المتوسطة
إىل نصف مليار جنيه.
 .4تفعيل القانون رقم  ٥لسنة  ٢٠١٥المعدل
ز
بالقانون رقم  ٩٠لسنه  ٢٠١٨ف شأن تفضيل
ز
المنتجات المرصية ف العقود الحكومية وما
ز
تضمنه القانون رقم  ١٥٢لسنة  ٢٠٢٠ف هذا
الشأن ،حيث ز
تبي أن هذا القانون شبه معطل
نظرا لتحايل الجهات المخاطبة بهذا القانون
لعدم تفعيله.
ز
 .5إعادة النظر ف الهيكل التنظيم لجهاز تنمية
ر
المشوعات المتوسطة والصغتة ومتناهية الصغر
ز
عىل أن يتم الفصل التام بي واضىع الخطط
والسياسات والتنفيذ وأن يستتبع ذلك رفع كفاءة
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هذا الجهاز وتدعيمه بالكوادر القادرة عىل إنجاز
مهامه من خالل برامج للتدريب محليا وخارجيا،
ز
وتضمي معايت تقييم أدائه وفقا لما يتم إنجازه من
ر
المشوعات من النشاط غت الرسم إىل
تحول
النشاط الرسم.
ر
المشوعات
 .6كافة األجهزة القائمة عىل تنمية
متناهية الصغر (التعاون اإلنتاج – جهاز
ز ز
الحرفيي ) ف جهاز واحد يهتم بهذا القطاع الذي
ز
له دور فعال ف مواجهة مشكلة الفقر.
ر
ر
المشوعات
الملف عىل عاتق هذه
 .7نظرا للدور
لتوفت فرص عمل منتظمة للتغلب عىل مشكلة
تضمي الحوافز ر
ز
الت وردت بالقانون
البطالة ،يتم
ر
 ١٥٢لسنة  ٢٠٢٠بتحمل الدولة نصف اشتاك
ز
صاحب العمل ف التأمينات االجتماعية عن كل
ر
واقتاح إدخال تعديل
فرصة عمل مؤمن عليها،
عىل القانون بذلك.
ر
المشوعات (متناهية
 .8اختيار عدد من أفضل
الصغر والصغتة والمتوسطة) الواعدة سنويا عىل
مستوى كل محافظة وعىل المستوى العام
ز
ز
متمتة لهم ف احتفال
لتكريمهم وإعطاء حوافز
سنوي (يوم ر
المشوعات متناهية الصغر والصغتة
والمتوسطة) ،ليكن ذلك عامال منافسا ومشجعا
ز
ر
والتمت وأن تكون
للمشوعات األخرى عىل اإلبداع
المشوعات ر
ضمن ر
الت تحتم بهذه الحوافز.
ز
 .9ر
نش وتعزيز ثقافة الريادة ف المجتمع المرصي،
والوع العلم المنظم حول أهمية الريادة بإدخال
ز
مقررات ريادة األعمال ف المناهج الدراسية أو
جعلها متطلب جامىع ،وجعل منهج ريادة األعمال
ز
جزءا ال يتجزأ من المنظومة التعليمية ،لإلسهام ف
ز
بناء ر
ونش ثقافة العمل الحر ف المجتمع ،خاصة
ز
ف قطاع الشباب عىل أسس علمية ،وليكن العمل
الحر أحد الركائز األساسية لالقتصاد المرصي ،من
خالل تخري ــج شباب قادر عىل المبادرة والخلق
ز
واإلبداع ،ال انتظار لوظيفة ف الحكومة ،مع
تحويلهم من عبء عىل كاهل الحكومة إىل صانىع
ز
ومبدعي معتمدين عىل أنفسهم
فرص عمل
لتحقيق طموحاتهم وأمالهم.
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ثامنا :الخاتمة
ر
المشوعات متناهية الصغر
القرن الحاىل هو قرن
والصغتة والمتوسطة .حيث أصبحت بمثابة العمود
ز
الفقري لالقتصاد العالم ،ولعبت دورا فعاال ف
ز
االبتكار والتطوير والتنمية المستدامة عت العالم ف
ظل العالمية ر
الت يعيشها العالم اليوم ،لذلك يجب أن
ز
ر
يكون هناك منافسة غت مسبوقة ف المشوعات
متناهية الصغر والصغتة والمتوسطة عىل مستوى
ز
العالم وترسيخ لفاعلية هذا القطاع ودوره الكبت ف
االقتصاد العالم ،إال أنه يحتاج إىل دعم الحكومات،
ولعلنا نالحظ نضال العديد من الدول ببذلها المزيد
من الجهد بهدف التمكن من تطوير هذا القطاع
وتحسي تنافسيته ،مثال ذلك الهند ر
ز
الت وضعت

45

ر
استاتيجيات ورصدت إمكانيات وجهتها لخدمة
ر
المشوعات ومساعدتها للتخلص من
وتطوير هذه
نواج الخلل الموجودة واالنتفاع بصورة كافية من
التكنولوجيا باإلضافة إىل العمل بصورة ر
أكت تنافسية
ز
وفعالية كبتة ف األسواق المحلية والعالمية .إن
ر
المشوعات متناهية الصغر
عمليات دعم وتطوير
ر
والصغتة والمتوسطة وتطوير البنية التشيعية
واالقتصادية المناسبة لنشاطها من أهم المجاالت ر
الت
يجب عىل الحكومة التدخل فيها ودراسة التجارب
الدولية الناجحة لالستفادة منها ليس نقال ولكن
تكييفها وفقا لما يناسب الواقع المرصي ،وهذا كله
بهدف تحقيق التنمية المطلوبة والتصدي للقضايا
المتعلقة بالبطالة والفقر والعمل عىل التخلص منها.
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ز
للتعاف االقتصادي
أساس
 .3إصالح منظومة رد أعباء الصادرات كمحرك
ي
ي
د .سحر عبود وراما سعيد
ٌ
المثال قدر معدل العائد عىل برامج الصناعات
الهندسية والرخام والجرانيت واألثاث بحواىل
 ٢.٨دوالرا ٢.٤ ،دوالرا ١.٧ ،دوالرا عىل التواىل1.

أوال :لماذا تعتت منظومة رد أعباء الصادرات أحد
التغيت
محركات
ر
• تقوم كافة دول العالم المتقدم والنام بمساندة
ر
ر
مبارس
مبارس أو غت
صادراتها سواء بشكل
باستخدام مختلف األدوات ومنها اإلعفاءات
ز
الرصيبية ،التسهيالت االئتمانية ،توفت أراض مرفقة
ز
بأسعار رمزية أو المساهمة ف اإلنفاق عىل التطوير
التكنولح أو البنية األساسية المرتبطة بالخدمات
ز
اللوجستية والنقل ،أو المشاركة ماليا وإداريا ف
الجهود التسويقية وغت ذلك من سبل الدعم.

 تعد هذه المساندة تعويضا للمصدرين عن ضعفوضع مرص التنافس وتردي بيئة األعمال وارتفاع
تكلفة المعامالت ()Transactions Cost
ز
المرتبطة بالتصدير الموضح ف الشكل رقم ،1-3
وذلك نتيجة تعقد اإلجراءات التصديرية ،وتعدد
القرارات وتخبطها وتفاوت تفستها ما ب ز
ي
الجهات المختلفة ،وضعف التنسيق ما ز
بي كافة
الجهات .لذا ،يشكل استمرار هذا الضعف
التنافس لمرص مترا الستمرار الحاجة لهذا
التنامج.

• تكتسب هذه المساندة أهمية خاصة بالنسبة
للحالة المرصية وذلك لألسباب التالية:
 يعتت برنامج رد أعباء الصادرات هو األداةالوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية ،ومن
ثم يجب النظر إليه عىل أنه دعما استثماريا
وليس استهالكيا خاصة وأن معدل العائد عىل
ز
كل جنيه مرتفع جدا يعادل  ١:١٠ف المتوسط
ز
ف صورة قيمة تصديرية ،وتختلف قيمة العائد ما
ز
بي القطاعات التصديرية المختلفة؛ فعىل سبيل

• أدى تطبيق التنامج منذ بدايته عام  ٢٠٠٢إىل زيادة
ر
البتولية عىل النحو
الصادرات المرصية غت
ز
الموضح ف الشكل  2-3وبالتاىل للمساندة دور فعال
ز
ف زيادة الصادرات باإلضافة إىل عوامل أخرى منها
انخفاض قيمة العملة وتفعيل االتفاقيات التجارية
التفضيلية.

ز
الشكل  :1-3أداء مرص مقارنة بمجموعة من الدول المختارة يف مؤرسي التنافسية العالمية  ٢٠١٩وممارسة األعمال ٢٠٢٠
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20
0

ر
مؤرس سهولة ممارسة االعمال

ر
مؤرس التنافسية العالمية

المصدر :البنك الدوىل ،المنتدى االقتصادي العالم.
ز
وف ر
ترتيب مرص زف ر
مؤرس سهولة ممارسة األعمال من  ١٩٠دولة.
مؤرس التنافسية العالمية من  ١٤١دولة،
 1تم حساب هذا المعدل للعام  2008/2007حيث كان معدل العائد لكل جنيه هو  ١.٤دوالرا ،وبالرغم من عدم وجود حسابات مماثلة للسنوات التالية،
ز
إال إنه مع تخفيض قيمة العملة من المتوقع أن تزيد هذه النسبة ،وبالتاىل زادت أهمية التنامج ر
أكت لتالف التأثتات السلبية لألزمات العالمية واألحداث
ز
السياسية ف مرص.
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الشكل  :2-3تطور الصادرات المرصية غت ر
البتولية خالل ر
الفتة ٢٠١٩ /٢٠١٨ -٢٠٠١ /٢٠٠٠
ر
قبل تطبيق التنامج

بعد تطبيق التنامج
16.7 16.9

18
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14.6

14

القيمة بالمليار $
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المصدر :البنك المركزي المرصي ،التقرير السنوي ،أعداد مختلفة.

• تزيد أهمية برامج مساندة الصادرات بعد جائحة
كورونا وما نتج عنها من تباطؤ النشاط االقتصادي
العالم ،وانخفاض اإلنتاج ،األمر الذي من المتوقع
أن ُيزيد من حدة التنافس ما ز
بي الدول لزيادة
حصتها السوقية ر
حت لو عىل حساب حصص الدول
األخرى2.
• عالوة عىل ذلك تسببت الجائحة زف ر
تعت العديد من
الشكات المصدرة ،ر
ر
فتاجع الطلب الخارج
واضطراب حركة التجارة الدولية أديا إىل انخفاض
السيولة بهذه ر
الشكات ،وبالتاىل فإن استمرار
التنامج يعد زضورة لضمان استمرارية تلك ا ر
لشكات
وقدرتها عىل المنافسة ،كما أنه يدعم ثقة
ز
المستثمرين ف مساندة الدولة لألنشطة اإلنتاجية
وزيادة تنافسيتها.
ز
تحسي منظومة رد األعباء يعزز التطوير
• وأختا،
المؤسس لها واالتجاه نحو زيادة حوكمتها ،مما
ز
ز
سينعكس ف انخفاض جذري ف تكلفة المعامالت

الخاصة بالعملية التصديرية .ومن ثم يمكن أن
ز ز
متمتا ف التحول
تصبح منظومة رد األعباء نموذجا
المؤسس بشكل عام.
ثانيا :وصف مخترص لمنظومة رد أعباء الصادرات
ُ
المطبقة حاليا
ُ
قدر المتوسط السنوي لمخصصات المساندة منذ
بداية تطبيق التنامج بحواىل  ٣٣٠مليون دوالر ،وقد
ز
جاءت أعىل قيمة لها ف عام  2009/2008حيث
ُ
ز
ُ
قدرت بحواىل  ٧٥٦مليون دوالر ،ويالحظ تراجع ف
قيمة المخصصات بعد األزمة المالية العالمية وح رت
ز
عام  2019/2018عىل النحو الموضح ف الشكل رقم
 .3-3وبصفة عامة تعد تلك المخصصات متدنية ال
سيما إذا ما قورنت بمستهدفات التنامج ،وكونه األداة
ز
الوحيدة المستخدمة ف تحقيق أهداف السياسات
الصناعية ،هذا باإلضافة إىل التأثت اإليجان لهذه
المساندة عىل زيادة الصادرات المرصية كما أسلفنا.

ز
 2من المفيد مراجعة مخصصات المساندة وخصوصا وقت األزمات ،كما حدث ف عام  2009/2008حيث تم زيادة مخصصات المساندة من حواىل ٣٠٠
مليون دوالر إىل  ٧٥٦مليون دوالر كرد فعل إيجان من الحكومة إزاء األزمة المالية العالمية.
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الشكل  :3-3تطور قيمة مخصصات برنامج دعم الصادرات خالل ر
الفتة ()2019/2018-2003/2002

القيمة بالمليار دوالر
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0.73 0.756

0.49
0.43

0.47

0.35
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0.37

0.32
0.22

0.19 0.20

0.21
0.13

المصدر :وزارة المالية ،البيان التحليىل للموازنة العامة للدولة لسنوات مختلفة.

وتعتمد منظومة رد أعباء الصادرات باألساس عىل رد
نسبة من الفاتورة التصديرية ُ
للمصدر تختلف وفقا
لنسبة القيمة المضافة /المكون المحىل ،فضال عن
مجموعة من التامج األخرى مثل برنامج لمساندة
المعارض وبرنامج لمساندة الشحن الجوي وغتها من
ز
التامج .وقد تم تعديل التنامج ر
أكت من مرة آخرها ف
عام  ٢٠١٩إال أن الموقف التنفيذي لهذا التنامج
األخت غت واضح ر
حت اآلن.
ويعرض الجدول (م )1-1بالملحق مكونات منظومة
رد األعباء ر
والت تم تطبيقها اعتبارا من 2016/7/1
ر
المقتحة لعام .٢٠١٩
مقارنة بمكونات المنظومة
ز
ويمكن أن نلخص االختالفات بي برنامح رد أعباء
ز
مجموعتي،
الصادرات لعام  ٢٠١٦و ٢٠١٩إىل
ز
األوىل اختالفات ف القواعد العامة للرصف ،واألخرى
ز
اختالفات ف المكونات الفنية للتنامج وذلك عىل
النحو التاىل:
ز
• التعديل يف القواعد العامة للرصف
ز
تم تغيت طريقة ضف المصدرين لمستحقاتهم ف
برنامج ٢٠١٩؛ بحيث يتم ضف المساندة ر
للشكات
وفقا للنسب التالية %٤٠ :نقدا ،و %٣٠مستحقات
وزارة المالية ،و %٣٠بنية أساسية للتصدير باستثناء
برنامج الشحن الجوي.
كذلك تم وضع حصة مقررة لكل قطاع مستفيد من
التنامج مع إنهاء الرصف عىل التنامج مع نفاذ الحصة
المقررة أو انتهاء السنة المالية أيهما أقرب.
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ز
• التعديل يف مكونات التنامج
وفقا للجدول (م )1-1من ُ
المالحظ أن التعديالت ر
الت
ز
تمت ف عام  ٢٠١٩زادت من تعقيد التنامج إجرائيا
ز
بالرصورة ،ومثال عىل
دون تحقيق أهداف التنامج
ذلك تعقد حساب القيمة المضافة بل استحالته
خاصة بعد دخول هيئة التنمية الصناعية لتتبع
ز
حساب القيمة المضافة ف كل مرحلة إنتاجية بدال من
أخذها من ز
متانية ر
الشكة.
ز
ثالثا :أوجه القصور يف منظومة رد أعباء الصادرات
بالرغم من أن تطبيق التنامج قد أسفر عىل مدى
ز
السنوات عن زيادة ف قيمة الصادرات المرصية غت
البتولية ،إال إنه زف نفس الوقت ز
ر
يعان من أوجه قصور
ز
ف تصميمه ،نتج عنها عدم تحقق الديناميكية
المطلوبة من حيث تنوع األسواق أو المنتجات
وتوافقها مع اتجاهات الطلب العالم .فضال عن
استهداف زيادة القيمة المضافة للصادرات المرصية
وتوسيع قاعدة المصدرين ،فغياب أي حافز للدخول
ز
ف أسواق جديدة ،أو لدفع المنشآت لتطوير منتجاتها
ز
عن التنامج قد ترتب عليه جمود التوزي ــع الجغراف
للصادرات المرصية وهيكلها التكنولوج.
ورغم أنه من المعروف ارتباط األسواق بطبيعة
ز
ز
المعت ،إال أنه بالنظر إىل التوزي ــع الجغراف
القطاع
للصادرات لعام  ٢٠٠١و ٢٠١٩يالحظ بشكل عام
ز
التنوع المحدود ف األسواق التصديرية لمرص وخصوصا
ز
لألسواق الكتى ف العالم المرتبطة بكل قطاع ر
والت
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ز
ز
ر
عام  ٢٠٠١و٢٠١٩
اف للصادرات المرصية ر
الشكل  :4-3التوزيـ ــع الجغر ي
غت البتولية يف ي

%
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0.17
أمريكا
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2001

المصدر :حسابات المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل قاعدة بيانات .UN COMTRADE statistics

ز
تشهد ارتفاعا كبتا ف معدل نمو الطلب فيها؛ حيث
ما ال تزال الدول العربية واألوروبية تستحوذ عىل نحو
ر
ثلت الصادرات المرصية ،بل زادت نسبة الصادرات
المرصية إىل الدول العربية بمقدار  ١٦نقطة مئوية
بينما تراجعت زف األسواق األوروبية واألمريكية ما ز
بي
ز
العامي بمقدار  ٩نقاط مئوية و ١نقطة مئوية عىل
التواىل .وبالرغم من زيادة حصة كل من األسواق
ز
العامي
اإلفريقية والدول اآلسيوية غت العربية خالل

ز ز
المبي ف الشكل رقم ،4-3
محل المقارنة عىل النحو
إال أن هذه الزيادة ال تزال محدودة مقارنة بحجم هذه
األسواق ومعدل نمو الطلب فيها4.
ز
ومن ناحية أخرى رتتكز الصادرات المرصية ف الصادرات
منخفضة /متوسطة المكون التكنولوج ،وبالتاىل
استمرار وجود فجوة كبتة ز
بي هيكل الصادرات المرصية
وهيكل الصادرات العالمية (الشكل .)5-3

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

المصدر :حسابات المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل قاعدة بيانات .UN COMTRADE statistics
ز
 4يقوم المركز المرصي للدراسات االقتصادية حاليا بإجراء دراسة تفصيلية حول األسواق الواعدة ف مختلف القطاعات التصديرية.
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وأختا ،لم يحقق التنامج أحد أهدافه األساسية وهو
ز
توسيع قاعدة المصدرين والتنوع ف المنتجات ،حيث
يستفيد من التنامج مجموعة محدودة من كبار
المصدرين لعدد محدود من المنتجات.
ز
وفيما يىل نذكر أهم أوجه القصور ر
يعان منها
الت

• يتم تصميم ووضع الحوافز بمعزل عن المشكالت
الواقعية ر
الت يواجهها المصدرين ،وكذلك بدون
الرجوع إىل دراسات تسويقية واضحة.
ز
ز
تحسي
• ال يوجد ف التنامج ما يضمن استمرارية وال
المستمر لكفاءة استخدام وتوزي ــع موارده.

التنامج سواء فيما يتعلق بالتصميم أو بالنواج
المؤسسية والمالية المرتبطة بتطبيقه.

 ٢-٣مشاكل مؤسسية ومالية

 ١-٣مشاكل مرتبطة بتصميم التنامج
ز
• يتم تصميم برنامج رد األعباء ف ظل غياب
ر
استاتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية ،هذا
باإلضافة إىل غياب الشفافية فيما يتعلق باستمرار
التنامج من عدمه أو تعديله واالنتقال لنظام جديد.
• يعد برنامج رد أعباء الصادرات اآللية الوحيدة
لتحقيق السياسات الصناعية بصفة عامة وزيادة
الصادرات بشكل خاص مما يؤدي إىل تحميل
التنامج ر
بأكت من هدف لخدمة التنمية الصناعية،
وهو أمر غت صحيح علميا وغت ممكن عمليا5.
• يتم تعديل التنامج دون وجود رؤية واضحة
للهدف من التعديل ،كما أن تلك التعديالت تتم
بمنأى عن تقييم أداء التنامج زف ر
الفتات السابقة
ز
وبدون األخذ ف االعتبار وجهات نظر المصدرين
بأحجامهم المختلفة 6،ويعد استمرار برنامج ٢٠١٩
بالرغم من ر
اعتاض المصدرين عىل طريقة حساب
القيمة المضافة مثاال لضعف عملية التشاور مع
ز
األساسيي وهم المصدرين.
أصحاب المصلحة
• عدم الدراسة الدقيقة لإلجراءات التنفيذية
ز
المطلوبة ،فعىل سبيل المثال :ف برنامج  ٢٠١٦لم
يتم توضيح القواعد التنفيذية الخاصة بتنامج
تعميق التصنيع المحىل وكذلك برنامج البنية
التحتية للتصدير فضال عن عدم وضوح تفاصيل
مساندة المعارض.
• عدم وجود مستهدفات كمية ونوعية 7محددة
للتنامج سواء عىل المستوى الكىل أو القطاع ،وهو
ما ريتتب عليه صعوبة تقييم التنامج وإىل أي مدى
يحقق كل مكون من مكوناته الهدف منه وبأي
نسبة واألسباب وراء عدم تحقق األهداف ر
حت
يمكن التطوير المستمر .وتزيد أهمية وجود تلك
المستهدفات زف حالة تعدد التامج ر
الت تخدم
هدف واحد مثل التامج ر
الت تستهدف دعم
ر
المشوعات الصغتة والمتوسطة.

تتسم منظومة رد أعباء الصادرات منذ بداية تطبيقها
بضعف اإلطار المؤسس المنظم لها وذلك سواء عىل
مستوى إدارة التنامج داخل وزارة التجارة والصناعة أو
عىل مستوى العالقة التنظيمية ما ز
بي الوزارات
المرتبطة بها تمويليا وتنفيذيا وعىل رأسها وزارة المالية،
وذلك عىل النحو التاىل:
أ -إدارة التنامج داخل وزارة التجارة والصناعة :عىل
الرغم من تعدد محاوالت تطوير منظومة رد
األعباء إال أنها ركزت باألساس عىل الشق ال ز
فت
فقط وأغفلت التطوير المؤسس للجهة
األساسية المعنية بتطبيق التنامج وه صندوق
تنمية الصادرات ،والجهات األخرى المرتبطة بها
ر
والت تضم هيئة التنمية الصناعية ،والهيئة
العامة للمعارض .وينعكس الضعف المؤسس
ز
داخل المنظومة ف النهاية عىل انخفاض كفاءة
تطبيق التامج وتأخر ضف المستحقات
التصديرية حال توافرها .وتعقد اإلجراءات
المرتبطة بدخول أية منتجات جديدة ر
حت لو
كانت ابتكارية وواعدة.
ب -العالقة التنظيمية ما ر ز
بي الوزارات المرتبطة بها
تمويليا وتنفيذيا :يختلف الشكل المؤسس
للعالقة ز
بي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية
ز
ف مرص فيما يتعلق بهذا التنامج عن العرف
ز
السائد ف الدول ر
الت تطبق برامج مماثلة .فبينما
تقوم الدول األخرى بتوفت مخصصات مالية كافية
لدى الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ التنامج
ز
كما هو الحال ف دولة جنوب إفريقيا ،بما يحقق
ز
المرونة والشعة ف ضف المستحقات المالية،
ز
نجد أنه ف الحالة المرصية ال يوجد سيطرة لوزارة
والت تعد األب ر
التجارة والصناعة  -ر
الشع لتنامج
رد األعباء  -عىل المخصصات المالية لتنامج رد
األعباء .حيث تحصل وزارة التجارة والصناعة عىل
تلك المخصصات بشكل دوري بناء عىل طلب
مقدم إىل وزارة المالية للحصول عىل موافقتها عىل
تلك المخصصات وضفها.

 5علميا البد من وجود سياسة لكل هدف.
 6يتم التعامل مع المجالس التصديرية ولكن بصورة محدودة ،كما أن المجالس التصديرية ال تضم صغار المصدرين.
ز
ز
بمعت منتجات تتسم بارتفاع القيمة المضافة ،أو فيها ابتكار أو موفرة للطاقة ،أو الدخول ف أسواق جديدة تتسم بارتفاع الطلب.
7
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وبالرغم من وجود هذا الضعف المؤسس منذ بداية
تطبيق التنامج كما سبق ر
وأرسنا ،إال إنه لم ي رتتب عليه
أية مشكالت طالما كانت الموارد المالية الالزمة
للتنامج متوفرة ،حيث تطلبها وزارة التجارة والصناعة
ز
وتقدمها وزارة المالية ،ولكن مع بداية االنخفاض ف
الموارد بعد ثورة  ٢٥يناير ظهر هذا الضعف جليا
حيث تراخت وزارة المالية زف توفت الموارد ر
حت
وصلت المستحقات ر
المتاكمة للمصدرين إىل  ٢٠مليار
جنيه ،وانته األمر بشبه سيطرة كاملة من قبل وزارة
المالية عىل التنامج من الناحية الواقعية والعملية،
ر
مبارس نسبة المستحقات
حيث تحدد الوزارة بشكل
الت تحصل عليها ر
ر
الشكات وأسلوب الرصف وتوقيته
ووصل األمر إىل طرح مبادرات جديدة خاصة بوزارة
المالية عن الرصف ليتحول بذلك هذا الضعف
المؤسس إىل فشل مؤسس.
ز
وأختا ،تفاقم هذا الضعف المؤسس ف ظل أزمة
ز
كورونا حيث حدثت تغتات عديدة سواء ف قيمة
ز
المخصصات أو ف ررسوط الدفع وآخرها مبادرة
السداد الفوري  %٨٥من المستحقات التصديرية
ز
والت سوف ر
ر
نلف مزيدا من الضوء عليها ف الجزء
التاىل.

 ٣-٣مبادرة السداد الفوري  %٨٥من المستحقات
التصديرية
ز
ف محاولة من الحكومة لسد المتأخرات المستحقة
للمصدرين وما نتج عنها من أزمة سيولة لدى هذه
ر
الشكات ،تم مؤخرا ،إطالق مبادرة جديدة من وزارة
ر
المالية لشعة سداد كافة المتأخرات التصديرية والت
أطلق عليها "مبادرة السداد الفوري  ."%٨٥وتنطوي
المبادرة عىل ضف  %٨٥دفعة واحدة من مستحقات
المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن
المستندات المستوفاة ر
حت  2020/6/30مع خصم
 %١٥نسبة تعجيل سداد ،ويتم الرصف من خالل
ز
البنوك المشاركة ف المبادرة .وتم تحديد آلية لتنفيذ
المبادرة والمراحل التنفيذية لها وكذلك المستندات
ز
المطلوبة من ر
الشكات لالنضمام ف مبادرة السداد
الفوري .وأختا ،تضمنت المبادرة آليات أخرى لرصف
ز
المتأخرات زف حالة عدم رغبة ر
الشكة ف االستفادة من
مبادرة الـ .%٨٥
ونذكر فيما يىل أوجه القصور المرتبطة بالمبادرة سواء
من حيث فلسفة المبادرة ذاتها أو من الناحية
التنفيذية ،وذلك عىل النحو التاىل:

أ -من حيث الفلسفة وراء المبادرة:
• تثت المبادرة تساؤال حول أسباب تأخر تطبيق
ز
أسلوب المقاصة ف سداد مستحقات المصدرين
وعدم تطبيقه منذ البداية وبالتاىل تفادي تراكم
المستحقات ،وكذلك تأخر التوجه األفضل بأن
تقوم الحكومة بسداد مستحقات المصدرين
شهريا8.
• ما تضمنته المبادرة من خصم  %١٥من مستحقات
المصدرين هو توجه غت مالئم وذلك لألسباب
التالية:
ر
الت فرضتها أزمة كورونا عىل
 التداعياتالمصدرين من تراجع الطلب الخارج واضطراب
ز
التوريد وما نتج عنه من مشكالت ف السيولة
ز
يجعل هذا التوجه ف غت صالح التصدير ويزيد
ز
من مشكالت المصدرين ف هذا اإلطار ،حيث
يضعف من قدرة ر
الشكات المرصية عىل االستمرار
ر
ومواجهة المنافسة الشسة بعد الكورونا.
 خصم نسبة  %١٥يعكس عدم فهم من جانبالحكومة لطبيعة برنامج رد أعباء الصادرات وما
ريتتب عليه من ر ز
التامات للحكومة تجاه
المصدرين .فرد أعباء الصادرات هو برنامج ذو
أهداف تنموية باألساس وبالتاىل ال يجب التعامل
مع مستحقات المصدرين معاملة األوراق
ز
التجارية ،وف نفس الوقت فإن هذه المستحقات
ه حقوق للمصدرين ويجب ردها بشكل كامل
مضافا إليها فوائد تأخر السداد .وإذا كان من
ز
الرصوري خصم هذه النسبة فيجب مراعاة صغار
المصدرين والذين ال تتعدى مستحقاتهم ٥
مليون جنيه ،حيث إن خصم هذه النسبة من
تلك الفئة يعرضهم لخسائر فادحة تهدد
استمرارهم ،كما أنه يتعارض مع اهتمام الحكومة
بمساندة هذه الفئة.
 النسب رالت يحصل عليها المصدرين بالفعل أقل
ز
من النسب المكتوبة بعد خصم الرصائب
المستحقة.
ز
 يعكس أسلوب التعامل بشكل عام ف هذه المبادرةتوجه الحكومة نحو تخفيض ز
متانية التنامج والذي
ز
بدأ منذ تعديل برنامج رد أعباء الصادرات ف ،٢٠١٩
ويتعارض هذا التوجه مع سىع الدولة نحو تشجيع
الصادرات المرصية وزيادتها إىل  ١٠٠مليار دوالر
سنويا ،وكذلك ما ينطوي عليه التنامج من أهداف

 8كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء.
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ز
خاصة بالتنمية الصناعية وف مقدمتها ،دعم
البنية األساسية للتصدير ،زيادة النفاذ إىل
األسواق التصديرية وتنويعها ،تنمية صادرات
ر
المشوعات الصغتة وتوسيع قاعدة المصدرين.
• لم يتم إعالن توجه واضح للدولة بشأن تفاصيل
ر ز
الفتة ف  ٣٠يونيو
منظومة رد األعباء بعد انتهاء
 ،٢٠٢٠ومن غت الواضح إذا كان تم إلغاء مطلب
استكمال الملفات ز
الرصيبية والجمركية وغتها.
• وأختا ،من غت الواضح كيف سيتم التعامل مع
تحويل األعباء المالية المسؤولة عنها الحكومة إىل
البنوك التجارية وكيف سيتم التعامل مع ر ز
التاماتها
عىل المدى األطول وخصوصا أنه تم اللجوء إىل
الت أصبحت ُتستخدم بشكل ر ز
البنوك العامة ر
متايد
ز
كأدوات للحكومة ف التعامل مع ديونها.
ب -من حيث التحديات التنفيذية:
• تواجه المبادرة تنفيذيا الكثت من الغموض ،ومن
أبرز أوجه هذا الغموض:

ز
ز ز
تحت ف الرصف ،حيث تم ربط األولوية ف
 يوجدر
الرصف بوجود حساب للشكة لدى أحد البنوك
ز
ر
المشتكة ف المبادرة ،وهو أمر غت مفهوم وبمثابة
ز
تحت غت متر ويحمل ر
الشكة عبئا إضافيا ال داع
له من خالل إجبارها عىل فتح حساب لدى بنوك
المبادرة ،فأي كان البنك الذي تتعامل معه ا ر
لشكة
يمكن تسوية حسابها من خالل المقاصة المعتادة
ز
بي البنوك.
ر
فتة شهر (من 2020/11/1إىل
 تحديد )2020/11/30لالنتهاء من تقديم الطلبات
الشكات ر
يعت حرمان ر
ز
الت لم
لمبادرة %٨٥
ر
تستوف مستنداتها خالل تلك الفتة من
ِ
المساندة التصديرية المستحقة لها بموجب
العمليات التصديرية ر
الت قامت بها.
ر
مقتحات تطوير المنظومة بما يعظم
رابعا:
االستفادة منها

 ١-٤فلسفة ر
المقتحات
ر
المقتحات عىل ثالثة عناض أساسية:
تقوم فلسفة
ز
• ما تستدعيه المرحلة الحالية من رسعة ف التجاوب
ز
مع متطلبات المصدرين ف ظل المنافسة الشديدة
عىل أسواق التصدير المحدودة ،مما يتطلب وجود
آلية سهلة لتنظيم العالقة ز
بي وزارة المالية
والمصدرين بما يضمن رسعة سداد مستحقاتهم.

• بالرغم من أن أسلوب المقاصة يعد أحد الوسائل
للتعامل مع تراكم الديون الحكومية للمصدرين من
خالل توفت احتياجاتهم األخرى بذات القيمة ،إال أن
ز
كل المبادرات ف هذا اإلطار باءت بالفشل لعدم
وضوح آلياتها التنفيذية ،فعىل سبيل المثال ،تنفيذ
المقاصة من خالل تخصيص أر ز
اض واجه مشكلة
ز ز
تعدد الجهات المسؤولة عن األراض ف مرص .أما
فيما يخص المقاصة مع ز
الرصائب فالمشكلة تكمن
ز
ز
ر
الرصائب
الشكات مع
ف أن معظم ملفات
مفتوحة 9،كما أنه من غت الواضح بالنسبة للمقاصة
ز
مع ز
الرصائب ،إذا ما كانت هذه المقاصة ستتم ف
ز
حدود الـ %٣٠المعلن عنها ف  ٢٠١٩أم ستتجاوز
تلك النسبة.

• الحاجة إىل تصميم برنامج تفصيىل لرد األعباء عىل
ر
باستاتيجية تفصيلية
مدى أطول يكون مرتبطا
ز
للتنمية الصناعية ويكون ف إطار مؤسس سليم
لتنفيذه عىل غرار تجارب الدول األخرى ر
الت تفوقت
ز
ف سياستها الصناعية مثل جنوب إفريقيا أو تفوقت
ز
ز
الصي ،وتركيا
ف التصدير بشكل عام مثل
وبنجالديش وفيتنام.

 ال توجد آلية واضحة عن الـ  %٣٠مقاصةر
للشكات المتواجدة بالمناطق الحرة والمعفاة من
ز
الرصائب أو بالنسبة للمصانع المتواجدة
بالمناطق الداخلية ر
والت ال يوجد عليها مديونيات
ز
للرصائب.

• بما أن تمويل التنامج مرتبط بتحقيق مستهدفاته
الكمية والنوعية ،فهناك حاجة ملحة لضبط العالقة
بي وز ر
المؤسسية والتمويلية ز
ارن المالية كجهة
تمويلية ووزارة التجارة والصناعة بوصفها األب
ز
ر
الشع للتنامج ووضعها ف إطارها الصحيح.

 تضمن اإلعالن عن المبادرة اإلشارة إىل ثالثمبادرات أخرى وه :التوسعات االستثمارية،
صغار المصدرين ،مبادرة المقاصة مع أحد
الجهات التالية (مصلحة ز
الرصائب المرصية،
مصلحة ز
الرصائب العقارية ،مصلحة الجمارك)
مع غياب التفاصيل الخاصة بهذه المبادرات.

الن يقوم عليها ر
ر
مقتح
 ٢-٤المبادئ األساسية ي
التعديل
ز
ف ضوء المشكالت السابقة ال بد من إجراء مراجعة
ر
المقتح
جديدة لمنظومة رد أعباء الصادرات ،ويقوم
عىل عدد من المبادئ الهامة وه:

الرصائب وبالتاىل الموقف ز
 9هناك دائما خالفات غت محسومة مع مصلحة ز
الرصيت ر
للشكات غت محدد.
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• ال يمكن تحميل برنامج رد األعباء تحقيق كافة
أهداف السياسة الصناعية.
ز
ر
• ال بد من تصميم التنامج ف ضوء استاتيجية
واضحة للتنمية الصناعية.
• رد أعباء الصادرات هو دعم استثماري وليس دعما
استهالكيا وبالتاىل ال يجب النظر إليه عىل أنه يمثل
عبئا عىل ز
متانية الدولة كما ذكرنا.
• برنامج رد أعباء الصادرات هو استثمار من الدولة
ز
يجب أن يحقق العائد الكامل له والذي ر
سيتجم ف
زيادة الصادرات وتنوعها ،ويجب تصميمه عىل هذا
األساس.
• ر
استداد المصدرين لمستحقاتهم المالية من خالل
ز
التنامج ال يمثل ز
بالرصورة زيادة ف أرباحهم ولكنه
ز
باألحرى ضمانة الستمرارهم ف العملية التصديرية
ز
وقدرتهم عىل المنافسة الدولية ر
ويتجم ذلك ف
ز
النهاية ف استدامة حصيلة مرص من النقد األجنت
من التصدير.
• التخارج من التنامج يرتبط بالقضاء عىل المعوقات
ز
األساسية ر
الت كانت السبب ف تصميمه ،وبالتاىل
يرتبط استمراره باستكمال برامج اإلصالح الهيكىل
ر
والمؤسس ر
مبارس من أعباء
الت تخفف بشكل
المستثمرين بشكل عام ،والمصدرين بشكل خاص
ر
والت تتم حاليا بشكل بسيط وبطء.
ز
تحسي اإلطار المؤسس المرتبط بمنظومة رد أعباء
•
الصادرات ال يقل أهمية عن تطوير مكونات التنامج
ألنه هو الضامن األساس لكفاءة التنفيذ.

 ٣-٤ر
المقتحات
 1-3-4تطبيق برنامج مبسط لرد أعباء الصادرات
ز
عامي)
(لمدة
ز
• مراجعة مبادرة  %٨٥بما يضمن تالف أوجه القصور
ر
الت تمت اإلشارة إليها عاليه ،وتنفيذ ما ذكره السيد
رئيس مجلس الوزراء من توفت استحقاقات
المصدرين شهريا.
• تصميم برنامج مبسط لرد األعباء يقوم فقط عىل
تقديم المساندة األساسية بنفس نسب المكون
ز
المحىل المستقرة لدى المصدرين (وفقا لما جاء ف
برنامج  )٢٠١٦باإلضافة إىل برنامج الشحن الجوي.
ويتم تطبيق هذا التنامج المبسط لمدة محددة عام
عامي نظرا للظروف االستثنائية ر
ز
الت فرضتها األزمة
أو
عىل االقتصاد العالم والمحىل وذلك ضمانة الستمرار
التصدير واإلنتاج والحفاظ عىل العمالة.
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• تحديد حصة محددة لكل قطاع من الموازنة
المقررة لتنامج رد أعباء الصادرات ،ويتم تحديد
تلك الحصة بناء عىل نصيب كل قطاع مستفيد من
التنامج من إجماىل الصادرات مع إضافة نسبة
ز
ز
لتحفت المصدرين عىل التوسع ف صادراتهم.
%١٠
ز
• ف حالة وضع مستهدفات قطاعية ،ال بد وأن تكون
هذه المستهدفات واقعية ومدروسة جيدا ر
حت
يمكن تحقيقها.
• ميكنة إجراءات العمل داخل صندوق تنمية
الصادرات لضمان رسعة رد المستحقات وزيادة
كفاءة عملية الرصف.
• تقييم التنامج المبسط كل ستة أشهر لتطويره بما
يضمن التغلب عىل أي معوقات تنفيذية.
عىل أن يتم خالل تلك المرحلة اإلعداد للتنامج
الجديد التفصيىل لرد أعباء الصادرات والذي سيطبق
ز
ف المرحلة التالية.

 2-3-4برنامج جديد تفصيىل لرد أعباء الصادرات
نقطة البداية نحو وضع التنامج الجديد لرد أعباء
الصادرات هو وضع ا ر
ستاتيجية تفصيلية للتنمية
الصناعية يكون برنامج رد أعباء الصادرات أحد
أدواتها ،ويحقق ذلك أربعة أهداف:
ز
 .1أن يكون هناك وقت كاف لتحديد طريقة حساب
ز
ر
والت يقوم عليها التنامج ف
القيمة المضافة
ر
األساس بدال من اآللية شديدة التعقيد الت تم
ز
وضعها ف برنامج .٢٠١٩
ر
مؤرسات أداء ،ومستهدفات كمية ونوعية
 .2وجود
محددة يمكن من خاللها تقييم التنامج عىل
ز
المستويي الكىل والقطاع ،فال بد وأن ترتبط
القيمة المستهدفة لزيادة الصادرات بوجود طفرة
ز
ف نوعية هذه الصادرات بما يحقق زيادة قيمتها
المضافة ومحتواها التكنولوج وذلك للخروج من
الهيكل الحاىل للصادرات المرصية الذي تسيطر
عليه المواد الخام والمنتجات منخفضة القيمة
المضافة ومنخفضة المكون التكنولح كما أسلفنا.
كما يجب أن يقابل ر ز
االلتامات التصديرية من قبل
المصدرين ر ز
التامات واضحة من قبل الحكومة
لحل مشكالت المصدرين (كبار وصغار) مع وضع
إطار ز
زمت واضح لحل تلك المشكالت ،ال سميا أن
حل هذه المشكالت يعتت هو نقطة البداية لوضع
نظام للتخارج من هذا التنامج.
 .3تحرير التنامج من أهداف التنمية الصناعية ال رت يمكن
تحقيقها بشكل ر
أكت فعالية من خالل برامج أخرى.
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 .4الوصول إىل آلية الستدامة التنامج ماليا وآلية
ز
تحسي بيئة األعمال المرتبطة
للتخارج منه مع
بالتصدير.
ر
ويشتط عند تطبيق هذا التنامج الجديد:

 Big Brother Approachوالتعاقد من
اللذان يتم من خاللهما تحقيق ر
ز
التابط بي كبار
ز
تحسي الجودة
وصغار المصدرين بما يؤدي إىل
ز
فضال عن اعطاء قدر أكت من المرونة ف الهيكل
ز
الزمت
التصديري ،11كما ال بد من تحديد المدى
الذي يتم فيه االستفادة من دعم المعارض
ز
بي صغار وكبار
لتحقيق التوازن المطلوب
المصدرين فيما يخص دعم المعارض.

 .2وجود مستهدفات كمية ونوعية للتامج وربطها
بحجم تمويل التنامج ،مع تحديد مصدر التمويل
ر
المبارسة لوزارة المالية عىل
بعيدا عن السيطرة
ر
عملية ضف المستحقات ،ومن المقتحات
المطروحة هنا لمزيد من الدراسة هو وجود دور
ز
ر
حقيف لبنك تنمية الصادرات ف تمويل العمليات
التصديرية حيث إنه حاليا ال يتعدى دور بنك
تجاري عادي ،وكذلك وضع التنامج ضمن موازنة
ر
والت تحصل
برامج وازرة الصناعة والتجارة
بمقتضاها عىل التمويل من وزارة المالية بشكل
ز
سنوي كما يحدث ف الدول األخرى.
ز
 .3زضورة استهداف تنوي ــع التوزي ــع الجغراف
للصادرات المرصية وفقا للقطاع ،وخاصة إىل
القارة اإلفريقية ر
الت تعتت سوقا طبيعية للمنتجات
ز
الصي والدول
المرصية ولكن تسيطر عليه حاليا
األوروبية .وعند وضع برنامج يستهدف زيادة
النفاذ إىل القارة اإلفريقية ال بد من مراعاة أن يكون
هذا التنامج قائما بذاته وعدم ربط المساندة
المقدمة إليه بتامج أخرى داخل برنامج رد أعباء
الصادرات.

 .5تطوير جذري لإلطار المؤسس الذي يحكم
التنامج شامل التحول الرقم لمنظومة رد أعباء
الصادرات وهو ما يحقق األهداف التالية:

 .1الوضوح التام وسهولة إجراءات تنفيذ كل مكون
من مكوناته ودور الجهات المنوط بها عملية
التنفيذ.

 .4العمل عىل توسيع قاعدة المصدرين من خالل
ز
تشجيع صغار المصدرين ،وف هذا اإلطار ال بد
ز
ز
تمتهم ف
من اعطائهم مساندة إضافية شاملة
ز
إطار برنامج دعم المعارض ،وكذلك تبت أسلون

• تحول عملية ضف مستحقات المصدرين إىل
عملية ميشة  Lean Processتضمن رسعة
حصول المصدرين عىل مستحقاتهم.
• وضوح اإلجراءات وميكنتها بما يزيد كفاءة
التنفيذ ويقلل من فرص الفساد.
ز
بي كافة الجهات
• التعاون والتنسيق التام
ز
لتحقيق مستهدفات التنامج وف مقدمتها زيادة
ز
دور مكاتب التمثيل التجاري ف الحصول عىل
الفرص التصديرية.
ر
• ربط منظومة رد أعباء الصادرات إلكتونيا بكل
الجهات المرتبطة بالعملية التصديرية
وخصوصا مصلحة الجمارك وصندوق تنمية
الصادرات ،والمجالس التصديرية.
• القدرة عىل التقييم والمتابعة سواء بالنسبة ألداء
ز
الموظفي بصندوق تنمية الصادرات أو
للمنظومة ككل.
ز
• المساهمة بشكل فعال ف منظومة التحول
الرقم للدولة.

ز
 10كما هو الحال ف مبادرة وظيفتك جنب بيتك.
ر
ز
ز
للمنتجي لتصدير منتجات متنوعة ال تتضمنها الخطوط اإلنتاجية الخاصة بهم ،وكذلك القدرة عىل الوفاء بالطلبيات الكبتة الت
بمعت منح قدرة أكت
11
تزيد عن الطاقة اإلنتاجية للمصنع.
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الملحق
لعام  ٢٠١٦و٢٠١٩
الجدول م :1-1برنامج رد األعباء
ي
التنامج
برنامج
تعميق
التصنيع
المحىل
ي
(المساندة
األساسية)

٢٠١٦
الهدف منه
ر
ز
• يتم ضف نسبة متايدة من •
تعميق
الفاتورة التصديرية مع زيادة
التصنيع
القيمة المضافة /المكون
المحىل
المحىل
• يقوم اتحاد الصناعات
بتقديم برنامج لتعميق
الصناعة لكل قطاع مستفيد
• استفادة المناطق الحرة من
التنامج بنسب رتتاوح ما ز
بي
 %٧٥-%٦٠من النسبة
األساسية ر
الت تحصل عليها
ز
ر
ف
المصدرة
الشكات
المناطق الداخلية

البنية
األساسية
للتصدير

إنشاء
وتقديم
خدمات
تستفيد
منها
مختلف
القطاعات
التصديرية

•

• تشمل مجموعة من التامج •
الفرعية التالية:
• برنامج مساندة المعارض.

•

• مساندة الخطوط المالحية.

•

• مساندة ضمان الصادرات
للدول اإلفريقية.
ز
إضاف
معمل
• إنشاء
لمتبقيات المبيدات.
متدة
ساحة
• إنشاء
الحاصالت
لصادرات
الزراعية.
• إنشاء معمل لقياس كفاءة
استهالك طاقة األجهزة
زز
المتلية.

•

تعليق عىل التامج
٢٠١٩
ز
ز
وضع حد أدن ( • )%٤٠التعديالت ر
الت تم إجرائها ف برنامج
 ٢٠١٩فيما يتعلق بالقيمة
للقيمة المضافة /المكون
ر
المضافة /المكون ريتتب عليها
يمكن
حت
المحىل
ز
ازدواجية ف تحديد القيمة المضافة
االستفادة من التنامج ،مع
ز
هذا باإلضافة التعقيد الشديد ف
تدري ــج نسب المساندة
الت تحصل عليها ر
ر
أسلوب حسابها من الناحية
الشكات
التنفيذية
القيمة
لنسبة
وفقا
المضافة /المكون المحىل
• بالرغم من افتقار برنامج ٢٠١٦
للتفاصيل التنفيذية حول برنامج
استفادة المناطق الحرة
ر
المفتض تطبيقه
تعميق الصناعة
من التنامج بواقع %٥٠
من خالل اتحاد الصناعات إال أن
من النسبة األساسية ال رت
ز
ر
إلغاء هذا التنامج ف  ٢٠١٩يرسخ
الشكات
تحصل عليها
ز
ر
الوضع القائم لبعض المشوعات
المصدرة ف المناطق
وال يحفز عىل التعميق
الداخلية
تشمل مجموعة التامج • تضمن برنامج  ٢٠١٦مزيجا من
التامج لدعم البنية التحتية المالية
الفرعية التالية:
والمادية للتصدير ،وبالرغم من أن
المعارض الدولية
غياب المعايت ر
الت تم عىل أساسها
مساندة النقل وتشمل
اختيار هذه التامج والسيما تلك
جميع أنواع النقل
المتعلقة بالبنية التحتية المادية
وكذلك غياب الضوابط الخاصة
تنفيذ برنامج من خالل
بتقديم المجالس التصديرية
مركز تحديث الصناعة
بطلبات إلضافة المزيد من
للتدريب ومنح شهادات
المشاري ــع ر
الت تندرج تحت البنية
المتخصصة
الجودة
التحتية للتصدير ،إال أنه إلغاء كافة
والدعم ز
الفت
التامج الخاصة بالبنية التحتية
ز
المادية للتصدير ف برنامج ٢٠١٩
ز
يعت عدم عالج أحد المعوقات
ز
ر
األساسية الت يعان منها
المصدرين.

• تطوير معمل الجهد الفائق
المملوك لوزارة الكهرباء
بهدف تمكينه من منح
شهادة جودة معتمدة دوليا.
• مساندة حصول ررسكات
األدوية المرصية Class A
وفقا لتصنيف وزارة الصحة
FDAأو
عىل شهادة
EMEA.

• بالرغم من أن برنامج  ٢٠١٩قد
تضمن برنامج ُمنفذ من خالل مركز
تحديث الصناعة إال أن فعالية هذا
ز
التنامج تعتمد ف النهاية عىل مدى
ز
كفاءة مركز تحديث الصناعة ف
تقديم خدماته.
ز
ز
نامجي هناك غموض
• ف كل من الت
ر
يعتي القواعد التنفيذية المرتبطة
بتنامج مساندة المعارض.

• ما يستجد من طلبات
المجالس التصديرية.
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التنامج

الهدف منه

٢٠١٦

تنمية
الصعيد
والمناطق
الحدودية

دعم
ر
الشكات
الموجودة
زف
الصعيد
والمناطق
الحدودية

منح نسبة  %٥٠إضافية
من المساندة األساسية
لصادرات المصانع زف
الصعيد
محافظات
والمحافظات الحدودية.

زيادة
الصادرات12

• يتم منح نسبة إضافية
عىل نسبة المساندة
ر
للشكات
األساسية
الصغتة والمتوسطة
عىل النحو التاىل:
ر
للمشوعات
• %٢
الصغتة
ر
للمشوعات
• %١

• قام برنامج  ٢٠١٩بإلغاء الكثت من
ز
ر
الت حصلت عليها
الممتات
ز
المنشآت الصغتة ف برنامج ٢٠١٦
ز
وف مقدمتها إلغاء المعاملة
ز
ر
للمشوعات الصغتة ف
التفضيلية
مساندة المعارض وهو ما يتعارض
مع توجه الدولة نحو تشجيع
ر
المشوعات الصغتة.

نسبة الزيادة
ز
يف الصادرات

• يتم منح نسبة إضافية من • يتم منح نسبة إضافية
من المساندة األساسية
المساندة األساسية وفقا
وفقا للجدول التاىل:
للجدول التاىل:

ز
األدن لنسبة
• بالرغم من زيادة الحد
ز
ر
حت تكون
الزيادة ف الصادرات
ر
للمساندة
مستحقة
الشكات
اإلضافية قد يحفز المنشآت لزيادة
صادراتها بنسبة كبتة ،إال أن نسب
المساندة اإلضافية قد ال تكون
ر
الت تتحملها
مسايرة للتكاليف
المنشأة لتحقيق الزيادة الكبتة
ز
المطلوبة ف الصادرات.
ز
ز
نامجي تم توحيد نسب
• ف كال الت
ز
الزيادة ف الصادرات لجميع
القطاعات.
• تمت إضافة ر
الشكات المتوسطة إىل
ز
ر
الشكات الكبتة ف برنامج ،٢٠١٩
ر
وهو ما يتعارض مع معاملة الشكات
المتوسطة معاملة ر
الشكات الصغتة
ز
صادرات
تنمية
برنامج
ف
ر
المشوعات الصغتة.

كبتة
رسكات ر
ومتوسطة

خلق فئة
جديدة
من
المصدرين
الصغار

بالرغم من أهمية هذا
ز
التنامج وأستمراره ف
 ،٢٠١٩إال أنه ال يوجد
تقييم دقيق لمدى
استفادة ر
الشكات من
فز
هذا التنامج
السابقة
السنوات
ومدى الحاجة إىل
تعديله.

رسكات
صغتة
ر

تنمية
صادرات
المشوعات
الصغتة
ر

ز
تحفت
المصدرين
عىل
تحقيق
نمو رسي ــع
ز
ف
الصادرات
لتعزيز
حصيلة
الدولة من
العمالت
األجنبية

٢٠١٩

عىل التامج
تعليق ي

٪٢٥
فأكت

٪٣٠

٪٥٠

 -٪١٥أقل
من ٪٢٥

-٪٢٠
٪٣٠

٪١٠

٪٢٠

٪٢٠

٪٤٠

 -٪١٠أقل
من ٪١٥

أكت من
٪٣٠

٪١٥

٪٣٠

٪١٠

٪٣٠

نسبة
ز
الزيادة يف
الصادرات

مصدر
كبت
ر

مصدر
صغت
ر

• منح المصدر الصغت نسبة
إضافية  %٢عىل نسبة
األساسية
المساندة
و %٦٠من تكلفة شهادة
المتخصصة،
الجودة
ز
ومساندته ف المعارض
الخارجية بنسبة  %٨٠من
التكلفة ،هذا باإلضافة إىل
منحه نسبة إضافية من
ز
المساندة التصديرية ف
حالة زيادة صادراته عن
نسبة معينة عىل النحو
المشار إليه عاليه.

المتوسطة

بي ر
الشكات المتوسطة ه ر
الت ال تتجاوز صادراتها مليون دوالر ،ر
الشكات الصغتة ه ر
 12وفقا لتعريف الصندوق :ر
الت رتتاوح صادراتها ما ز
أكت من مليون
ر
ر
ر
وحت ر
دوالر ر
عشة مليون دوالر ،أما الشكات الكبتة فه الت تتجاوز صادراتها أكت من  ١٠مليون دوالر.
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التنامج

الهدف منه

تعزيز النفاذ
إل إفريقيا
ي

زيادة
الصادرات
إىل القارة
اإلفريقية

األسواق
الجديدة

توسيع
قاعدة
أسواق
الصادرات
وتشجيع
المصدرين
عىل فتح
أسواق
جديدة

يتم منح المصدر
 %٥٠إضافية من
المساندة األساسية
ز
ف حالة التصدير لكل
من روسيا والصيز
ودول أمريكا الجنوبية
ودول CIS

رفع
مستويات
الجودة
والسيما
لدى
ر
الشكات
الصغتة

تشجيع المصدرين
عىل الحصول عىل
الجودة
شهادات
ر
المتخصصة والت يتم
تحديدها بالتعاون مع
كل مجلس تصديري،
مع مساندة المصدر
الصغت للحصول عىل
شهادة الجودة عىل
النحو الموضح عاليه.

رفع جودة
الصناعة
المرصية

برنامج
الشحن
الجوي

٢٠١٦

٢٠١٩

عىل التامج
تعليق ي

ز
ز
اثني من
ف حالة التصدير إىل • تم إلغاء هذا التنامج واستبداله • قام برنامج  ٢٠١٩بإلغاء
الحوافز المقدمة إىل السوق
بتنامج لمساندة النقل إىل إفريقيا
إفريقيا باستثناء ليبيا
اإلفريقية وهو ما يتعارض مع توجه
والذي بموجبه يتم مساندة
يتم إعطاء المصدر:
ز
الدولة لزيادة التواجد ف السوق
الشحن إىل إفريقيا بنسبة %٥٠
• نسبة  %٢إضافية
اإلفريقية ،ومن غت الواضح
من تكلفة النقل إىل إفريقيا وتلك
النسبة
عىل
السلع ر
المترات وراء هذا اإللغاء خاصة
الت ال يمثل الشحن عائق
األساسية للمساندة
وأن الصادرات إىل السوق اإلفريقية
عىل تصديرها مع تحديد تلك
• تحمل  %٥٠من
قد زادت خالل السنوات األختة
السلع.
ز
تكلفة الشحن إىل
كما هو موضح ف الشكل  4مما قد
• ويطبق هذا التنامج فقط عىل
إفريقيا
يشت جزئيا إىل فعالية تلك
الصادرات ر
الت ال تستفيد من
اإلجراءات.
برنامج مساندة الصادرات

دعم ر
الشكة موقفه غت واضح
الوطنية
للنقل
الجوي

تم إلغاء هذا التنامج

تم إلغاء هذا التنامج

ال يوجد تفاصيل

حاول برنامج  ٢٠١٦بشكل محدود
وضع حافز لفتح أسواق جديدة.
ر
يعتي هذه
وبالرغم مما قد
ز
المحاولة من قصور تمثل ف تحديد
أسواق بعينها تطبق عىل كافة
القطاعات وبدون توضيح المتر
وراء اختيار هذه األسواق ،إال أن
ز
إلغاء هذا الحافز ف برنامج ٢٠١٩
ز
يمثل خطوة إىل الوراء ،ف ز
حي أنه
كان من األحرى إكساب هذا الحافز
الديناميكية المطلوبة من خالل
ز
تحليل تفصيىل لألسواق الواعدة ف
كل قطاع من القطاعات13.

تضمنت برامج مركز تحديث
الصناعة الوارد زف برنامج ٢٠١٩
شقا خاصا بمنح شهادات الجودة،
ويسهم هذا التعديل إيجابيا زف رفع
جودة الصناعة المرصية نظرا لما
ينطوي عليه التنامج المقدم من
مركز تحديث الصناعة من خدمات
ز
الفت ،إال أن
للتدريب والدعم
فعالية هذا التنامج تعتمد فز
النهاية عىل مدى كفاءة مركز
تحديث الصناعة زف تقديم خدماته
كما سبق وأن رأرسنا.
موقف برنامج الشحن الجوي غت
ز
ز
نامجي ،حيث لم
واضح ف كال الت
يتضمن برنامج  ٢٠١٦أية إشارة
لتنامج الشحن الجوي ،بينما ا ز
كتف
برنامج  ٢٠١٩باإلشارة إىل استثناء
برنامج الشحن الجوي زف القواعد
العامة للرصف بدون توضيح أي
تفاصيل عن برنامج الشحن
الجوي.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل القواعد الخاصة بتنامج رد األعباء لعام  2016و.2019
 13يقوم المركز المرصي للدراسات االقتصادية حاليا بإعداد تحليل تفصيىل لألسواق الواعدة لمختلف القطاعات التصديرية.
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ر
استاتيجية التنمية الصناعية المرصية عىل أسس سليمة:
 .4وضع
االستفادة من تجربة جنوب أفريقيا
راما سعيد
أوال :مقدمة

 1-1مفهوم ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية أو السياسة الصناعية ف
تعريفها الواسع ه "أي سياسة حكومية تستهدف
إحداث تحول هيكىل نحو األنشطة ر
الت من المتوقع
ز
أن تسهم بشكل أكت ف النمو االقتصادي أو الرفاهة
ز
وبمقتص هذا
االجتماعية" (.)Warwick 2013
ُ
ر
التعريف فإن ر
استاتيجية التنمية الصناعية ال يشتط
أن تستهدف الصناعة التحويلية فحسب ،إنما قد
ز
تستهدف أنشطة أخرى وف مقدمتها الخدمات
المرتبطة بالصناعات التحويلية عىل النحو المطبق
ز
ز
حاليا ف مختلف دول العالم وال سيما ف ظل تضاؤل
الحدود الفاصلة ز
بي الخدمات والصناعة التحويلية.
يعت با ز
باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذا التعريف ز
لرصورة
ز
أن ر
استاتيجية التنمية الصناعية تعتمد ف تنفيذها
عىل كافة السياسات الحكومية وليس فقط السياسات
التجارية ،أو السياسات الخاصة بتوفت األر ز
اض
الصناعية أو غتها من السياسات ر
الت تقع تحت
ر
المبارسة للجهة المسؤولة عن
نطاق المسؤولية
الصناعة داخل الدولة ،إنما تضم أيضا سياسات أخرى
 عىل سبيل المثال ال الحرص  -سياسات التعليمبأنواعه ،وسياسات االستثمار ،وسياسات البحث
العلم ،فضال عن السياسة المالية والسياسة النقدية.
ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ثانيا :لماذا تعتت

التغيت
السليمة أحد محركات
ر
• ُتستخدم ر
استاتيجيات التنمية الصناعية من قبل
ز
مختلف الدول ف العالم بهدف إحداث تغت هيكىل
مستمر بما يحقق أفضل استخدام للموارد
يستجيب للتطورات المحلية والعالمية ويتحقق من
خاللها طفرات تنموية للوصول إىل الهدف الدائم
"التنمية المستدامة".
ر
الستاتيجيات التنمية الصناعية تأثت عىل كافة
•
ر
ر
األنشطة االقتصادية ،من خالل التابطات مع باف
ز
األنشطة بما ف ذلك األنشطة الزراعية والتعدينية.
• فيما يخص االقتصاد المرصي ،بالرغم من أن مرص

ر
استاتيجيات التنمية
قامت بوضع العديد من
ر
العشين استهدفت
الصناعية منذ ستينيات القرن
تحقيق التصنيع باألساس ( ز
بمعت إحداث تحول
هيكىل نحو الصناعة التحويلية) ،إال أن الغالبية
ر
االستاتيجيات المتعاقبة لم توضع
العظم من تلك
ز
عىل أسس سليمة ،فكانت ف أغلبها تتسم
بالعمومية الشديدة ،وبالتاىل يتم تنفيذ مجموعة
من اإلجراءات المتفرقة .هذا باإلضافة إىل عدم
االستمرارية زف تنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ر
حت االنتهاء من تحقيق أهدافها ،حيث يتم البدء
من نقطة الصفر مع تغيت شخص الوزير المختص.
وقد نتج عن ذلك عدم قدرة مرص عىل إحداث
ز
ز
طفرة حقيقية ف التنمية الصناعية بالدخول ف
المراحل األعىل من التصنيع ،ليستقر نصيب
الصناعة التحويلية من الناتج المحىل اإلجماىل ما
ر
ز
العشين مع
بي  %١٧-%١٥منذ ثمانينيات القرن
ز
ر
ثبات هيكلها لتتكز الصناعة التحويلية ف الصناعات
االستهالكية والصناعات الوسيطة.
• هناك حاجة ماسة لمراجعة أسلوب وضع وتنفيذ
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف مرص؛ حيث إن
ز
االستمرار ف الممارسات السابقة لن يسفر عن
نتيجة مختلفة ،ناهيك عن عدم القدرة عىل
ز
مواجهة تحديات الدخول ف الثورة الصناعية
الرابعة ،واالتجاهات العالمية لالعتماد عىل
الخدمات مرتفعة القيمة المضافة.
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف جنوب
ثالثا:
أفريقيا1

 1-3مبادئ ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ز
تنطلق ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا
من عدد من المبادئ األساسية أال وه:
 .1ال يمكن وضع ر
استاتيجية للتنمية الصناعية بدون
توافر األسس االقتصادية الالزمة بالفعل عىل
مستوى االقتصاد الكىل وه:
• مناخ اقتصادي كىل يتسم باالستقرار
ز
الالزمي للتصنيع
• المهارات والتعليم

ز
 1تم استخالصها وتحليلها من واقع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.
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• البنية التحتية التقليدية والحديثة
• االبتكار والتكنولوجيا
 .2تر ز
كت السياسة الصناعية وتنفيذها يقوم عىل
االقتصاد الجزن (عىل مستوى المنشأة) وبالتاىل
تعزيزه يمثل محور أساس.
ر
استاتيجية التنمية
 .3اإلدراك التام بأن تنفيذ
الصناعية ال يقع عىل عاتق اإلدارة المعنية
بالصناعة والتجارة فقط إنما ه مهمة الحكومة
بأكملها.
 .4ال يمكن نجاح ر
استاتيجية التنمية الصناعية بدون
إطار مؤسس داعم للتنفيذ.
 .5االستخدام الفعال لإلنفاق الحكوم لتحقيق
ز
بمعت تجاوب اإلنفاق
أهداف التنمية الصناعية،
الحكوم بشكل كامل وسلس لمتطلبات التنمية

الصناعية ،هذا باإلضافة إىل حسن استخدام آلية
المناقصات الحكومية الخاصة بالتوريد.
 .6ال يمكن تحقيق المستهدفات بشكل كامل وسليم
بدون االتساق والتكامل ما ز
بي السياسات العامة -
ر
الت يستفيد منها القطاع الصناع بأكمله -
والسياسات القطاعية.

 2-3محاور ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ز
ترتكز ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب أفريقيا
ز
عىل  ١٢محورا ر
استاتيجيا ،يمكن تجميعهم ف ست
ز
مجموعات عىل النحو الموضح ف الشكل رقم .1-4

وبالرغم من عدم اختالف المسميات العامة ألي
ز
ر
استاتيجية للتنمية الصناعية ،إال أن النجاح ف تنفيذ
ر
االستاتيجية يرتبط بوجود مجموعة من األسس
هذه
التنفيذية .ويعد توافر تلك األسس هو ما يمتز
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا عىل
ز
النحو الموضح ف الجدول .1-4

ز
ر
الشكل  :1-4المحاور األساسية
الستاتيجية التنمية الصناعية يف جنوب أفريقيا

ز
المصدر :إعداد المركز من واقع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.
* تكامل إقليم (الذي تهتم به الدولة).
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ز
الجدول  :1-4توفر األسس التنفيذية للنجاح زف ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف جنوب أفريقيا
ي
ز
ر
ز
استاتيجية التنمية الصناعية يف جنوب أفريقيا
المعن
أسس النجاح
ر
ر
قدرة االستاتيجية عىل التوائم مع • يتم وضع االستاتيجية بشكل ديناميك ،حيث توضع األسس والمعايت
الديناميكية
العامة ر
الت يتم بناء عليها وضع التامج التنفيذية واالس رتاتيجيات
المستجدات المحلية والعالمية
القطاعية ،باإلضافة إىل أسس التقييم والمتابعة ،مع ترك تحديد
القطاعات والتامج التنفيذية والمستهدفات المحددة للخطط
ز
السنوية التفصيلية ف نفس اإلطار الثابت من األسس والمعايت.
ٌ
ز
ز
• تراجع الخطط السنوية ف ضوء ما تم تحقيقه ف السنوات السابقة،
ز
والتطورات المحلية والعالمية ،ويتم البناء عليها ف وضع خطط العمل
التالية.
ز
ر
التناول الشامل التناول الشامل لكافة عناض الضعف • بالرغم من أن االستاتيجية تعتمد ف تنفيذها عىل التدخالت عىل
وعىل كافة المستويات (المستوى الكىل ،مستوى المنشآت ،إال أن هناك بعض التامج ر
الت يتم تنفيذها عىل
المستوى الكىل مثل توفت البنية التحتية ،والمستوى القطاع مثل
والقطاع ،والجزن (المنشآت))
ز
وتحسي المهارات
إنشاء بنية تحتية قطاعية متخصصة ،والتدريب
الالزمة لصناعات بعينها بشكل ر
متابط ويغط كل المجاالت.
ز
بي ر
االستاتيجية مع • يوضح الشكل  2-4ر
ر
التابط ز
ز
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب
بي محاور
التكامل
التكامل
إفريقيا والسياسات الحكومية األخرى ،فعىل سبيل المثال فيما يخص
السياسات الحكومية األخرى
السياسة المالية هناك استجابة تامة الحتياجات التنمية الصناعية،
ويتم وضعها بأسلوب يحقق زيادة فعالية اإلنفاق الحكوم .كما تحدد
ر
استاتيجية البحث والتطوير الوطنية الخاصة بوزارة العلوم
ز
والتكنولوجيا اإلطار الشامل للتدخالت التكنولوجية ف القطاع
ز
ر
البحت.
الصناع ،ال سيما ف الجانب
ر
• يوضح الشكل  3-4التكامل ز
بي محاور االستاتيجية؛ فعىل سبيل
ر
المثال ،يوجد برامج تمويلية مخصصة لخدمة أهداف االستاتيجيات
القطاعية ،والتحديث الصناع ،ودعم ر
المشوعات الصغتة.
يتم وضع كل برنامج من التامج التنفيذية بناء عىل معلومات تفصيلية
بناء القرارات عىل معلومات دقيقة
المعلومات
محدثة عن كل األبعاد ،وتحليل متعمق لكافة المشاكل والحقائق.
ومحدثة
وجود أطر داعمة مالئمة ومفعلة ،اإلطار المؤسس :تحقيق التنسيق ز
بي المؤسسات الحكومية عىل كافة
األطر الداعمة
المستويات مما يتحقق من خالله الحوكمة وسهولة اإلجراءات ،فضال عن
وتحديدا ،األطر المؤسسية والتمويلية
ز
التطوير الدائم ف اإلطار المؤسس سواء من خالل إنشاء مؤسسات
ر
جديدة ،و/أو تعزيز التشيعات.
ز
اإلطار التمويىل :السالسة ف تصميم التامج التمويلية وتنوعها وتعدد
مصادرها بما يضمن تحقيق المستهدفات.
ز
ر
ز
االستاتيجية ف تنفيذها عىل خطط عمل تفصيلية ،ويتضمن لكل
تعتمد
بمعت أنها:
خطط تنفيذية
ر
ز
• محددة ( :)Specificتستهدف تحسي برنامج من التامج التنفيذية مؤرسات أداء واضحة ومحددة وقابلة
سمارت
للقياس يتم بناء عليها عملية التقييم والمراجعة ،مع تحديد الجهة
مجال محدد وواضح
()SMART
ز
الزمت للتنفيذ.
والتقييم القائمة عىل التنفيذ واإلطار
للقياس
• قابلة
( :)Measurableلكل مستهدف يوجد
ر
مؤرسات أداء واضحة قابلة للقياس
ر
حت يمكن المتابعة وتقييم األداء
ز
وتغيته عند الرصورة
• تحدد جهات التنفيذ ()Assignable
• واقعية ( :)Realisticيتم تحديد
ز
األهداف بشكل واقىع ف ضوء الموارد
المتاحة
• محددة زمنيا ( :)Time Relatedتحدد
توقيت تحقيق األهداف
ز
المصدر :تحليل المركز المرصي للدراسات االقتصادية من واقع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.

60

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

بي ر
الشكل  :2-4ر
التابط ر ز
استاتيجية التنمية الصناعية والسياسات الحكومية األخرى

ز
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية من واقع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.

االستاتيجية داخل ر
ر
الشكل  :3-4التكامل ر ز
استاتيجية التنمية الصناعية
بي كافة محاور

ز
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية من واقع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا.
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ز
رابعا :ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص
ر
الستاتيجية التنمية
نعرض فيما يىل المحاور العامة
ز
الصناعية ف مرص وبرامجها التنفيذية ،والمستخلصة
من عدد من الوثائق الحكومية ر
الت تعرضت لجوانب
الموضوع - 2وإن لم تتطابق مع كل وثيقة عىل حده -
علما بأن آخر ر
استاتيجية للتنمية الصناعية ٌمعلنة من
ِقبل وزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١٦
تحت عنوان " ر
استاتيجية وزارة التجارة والص ناعة

لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية -٢٠١٦
 ."٢٠٢٠ونظرا لعدم وضوح الموقف التنفيذي لتلك
االستاتيجية فقد قمنا هنا ر
ر
بالت ز
كت عىل التامج ر
الت
ز
جاءت ف الخطة السنوية للعام  2021/2020وذلك
عىل اعتبار أنها تعكس ما يتم تنفيذه عىل أرض الواقع.
تقوم ر
استاتيجية التنمية الصناعية عىل سبعة محاور
ر
استاتيجية أساسية ،يلخصها الجدول .2-4

ز
الجدول  :2-4ملخص ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص
المحور
التنمية الصناعية

التامج التنفيذية
• تحفت االستثمار الصناع :من خالل التوسع زف منح ر
التاخيص الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية.
تحسي تنافسية القطاع الصناع :من خالل تطبيق عدد من التامج ر
ز
الت تستهدف زيادة الجودة والتوافق
•
ز
مع المواصفات القياسية العالمية ،والتوسع ف مراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة.
ز
ر
ر
المتعتة والتوسع ف اإلنتاج
والمشوعات
• استغالل الطاقات اإلنتاجية المتعطلة :من خالل إقالة المصانع
ز
ز
المدن للمصانع الحربية بعد إعادة هيكلتها واستخدام الطاقات اإلنتاجية الفائضة بها ف تلبية احتياجات
السوق المحىل.

تعزيز التجارة الخارجية • زيادة القدرة التنافسية للصادرات :من خالل زيادة عدد الشكات المستفيدة من برنامج رد أعباء
الصادرات.
ر ز
للمدربي.
الصناع :من خالل تطوير مراكز التدريب ،ورفع الكفاءة المهنية
تطوير منظومة التعليم • تطوير منظومة التدريب
ي
الفت والتدريب الم ز
ز
هت
ر
االستاتيجية الوطنية والخطة التنفيذية ر
للمشوعات الصغتة ومتناهية الصغر وريادة األعمال (-٢٠١٨
تقوم
تنمية ر
 )٢٠٢٢عىل المحاور التالية:
المشوعات
• البيئة القانونية والتنظيمية
الصغتة
• الحصول عىل التمويل
• تشجيع ريادة األعمال
ز
• الصادرات واالندماج ف سالسل القيمة المحلية والعالمية
• خدمات تنمية األعمال
تحسي بيئة • اإلصالح ز
ز
الرصيت والجمرك
العمل عىل
• اإلصالح اإلداري والمؤسس
األعمال
• التمويل الصناع
• فض المنازعات
• حماية الصناعة الوطنية
حرص األصول غت المستغلة وتفعيل إجراءات مبادلتها مقابل مديونيات لهذه ر
الشكات لعدد من الجهات
إعادة هيكلة ررسكات
ر
فضال عن طرح بعض حصص الشكات بالبورصة.
قطاع األعمال العام
المصدر :تحليل المركز المرصي للدراسات االقتصادية من واقع الخطة الخمسية متوسطة المدى للتنمية المستدامة -2019/2018
 ،2021/2020والخطة السنوية للعام .2021/2020

 2تضم تلك الوثائق ر
استاتيجية التنمية الصناعية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة عام  ،٢٠١٦الخطة الخمسية متوسطة المدى للتنمية المستدامة
ر
 ،2021/2020-2019/2018والخطة السنوية للعام  2021/2020والصادرة عن وزارة التخطيط ،واالستاتيجية الوطنية والخطة التنفيذية
ر
للمشوعات الصغتة ومتناهية الصغر وريادة األعمال.
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ز
ر
خامسا :أوجه القصور يف
استاتيجية التنمية
الصناعية
ز
ف البداية تجدر اإلشارة إىل إنه بالرغم من تشابه
ر
الوثائق الحكومية ر
الستاتيجية التنمية
الت تعرضت
ز
الصناعية ف مالمحها العامة ،إال إنه بمقارنة تفاصيل
ز
ما ورد ف كل وثيقة ،لوحظ وجود بعض االختالفات
بي هذه الوثائق وال سيما ز
ز
بي الخطة الخمسية
متوسطة المدى للتنمية المستدامة -2019/2018
 ،2021/2020والخطة السنوية الصادرة عن وزارة
والت ر
التخطيط والتنمية االقتصادية ر
يفتض أن تكون
ز
خطة تنفيذية سنوية لما ورد ف الخطة الخمسية،
حيث تضمنت الخطة الخمسية عددا من التامج ا رلت
ز
ال يوجد انعكاس لها ف الخطة السنوية ،كما تضمنت
ز
تلك األختة بعض العناض ر
الت لم يرد ذكرها ف
الخطة الخمسية ،فضال عن اختالف مستوى
التفصيل الوارد زف كل محور من المحاور ما ز
بي
ز
العمومية الشديدة وغياب أي ر
مؤرسات أداء ف بعض
ز
المحاور زف مقابل وجود ر
مؤرسات أداء كمية محددة ف
محاور أخرى .وهو ما يصعب معه تحديد المحاور الفعلية

ز
ر
لالستاتيجية ،ناهيك عن متابعة التطور ف التامج
ز
ز
التنفيذية ،ما يعكس ف النهاية وجود خلل ف األسس
ز
الت تقوم عليها ر
ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف مرص.
ز
وسوف نقوم فيها يىل بعرض أوجه القصور ف
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف مرص بالرجوع إىل
تجربة جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالمحاور واألسس
ر
االستاتيجية ،وسوف نختتم
التنفيذية الالزمة لنجاح
ببعض المالحظات المحددة والهامة فيما يخص
ز
أسلوب التعامل مع ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف
مرص.

ر
الن تقوم عليها االسرتاتيجية
 1-5األسس التنفيذية ي

ز
ر
عىل النقيض من
استاتيجية التنمية الصناعية ف
جنوب إفريقيا ر
الت تتمتع بجميع األسس التنفيذية
ز
ر
الالزمة لنجاحها والوارد ذكرها سابقا ،تعان استاتيجية
ز
التنمية الصناعية ف مرص من شبه الغياب التام
ز
لجميع تلك األسس التنفيذية عىل النحو الموضح ف
الجدول .3-4

ز
الجدول  :3-4مدى توفر األسس التنفيذية للنجاح زف ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص
ي
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص
أسس النجاح
ز
ر
ال تتمتع االستاتيجية المرصية بالديناميكية المطلوبة ،ويرتبط ذلك ف جانب منه بغياب المعايت واألسس العامة
الديناميكية
ز
ر
الت تضمن المراجعة المستمرة للخطط والتامج التنفيذية ف ضوء التطورات المحلية والعالمية فضال عن التطور
ر
ر
االستاتيجية والمرحلة التنموية ر
االستاتيجية الديناميكية المطلوبة.
الت تمر بها الدولة ،مما ُيفقد
زف تنفيذ
التناول الشامل بالرغم من أن ر
استاتيجية التنمية الصناعية زف مرص تتضمن معظم العناوين األساسية ر
الت يجب أن تتضمنها أي
ر
استاتيجية للتنمية الصناعية ،إال أنها ال تزال تفتقر إىل التناول الشامل ،حيث يغيب عنها بعض األبعاد الهامة كما
ز
سيتضح ف الجدول  ،4-4فضال عن أنه داخل كل محور ال يتم التعرض لكافة الجوانب المرتبطة بهذا المحور؛
حيث يتم ر
الت ز
ر
المبارسة لوزارة التجارة والصناعة ،فضال عن الضعف الشديد زف
كت عىل ما يقع تحت المظلة
ر
اإلجراءات عىل مستوى القطاعات نتيجة غياب االستاتيجيات القطاعية.
التكامل

المعلومات

ُ
ر
ال يوجد تكامل أو ترابط ز
لالستاتيجية ،إنما يتم التعامل معها كجزر منعزلة تطبق من قبل
بي المحاور المختلفة
ر
ر
ر
ر
ز
مختلف الهيئات .كما ال يوجد تكامل بي استاتيجية التنمية الصناعية وباف استاتيجيات التنمية الت تتبناها
ر
ز
الحكومة والسيما فيما يخص التعليم ز
واستاتيجية التنمية الزراعية
المهت والبحث العلم،
الفت والتدريب
والمعدنية ،وخطط الدولة الخاصة بالطرق والبنية التحتية وغتها من الجوانب.
الت ز
تعان منها الصناعة المرصية ،ليس واضحا إىل أي مدى تعتمد اال ر
بخالف التحديات المزمنة ر
ستاتيجية عىل
ز
معلومات دقيقة حول عناض المنظومة الصناعية المختلفة وال سيما ف ظل غياب ر
مؤرسات األداء القابلة للقياس
عن العديد من التامج.
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أسس النجاح
األطر الداعمة

خطط تنفيذية
سمارت ()SMART

المؤسس3

ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص

اإلطار
جهود محدودة لتطوير اإلطار المؤسس ( زف معظمها جهود نحو الميكنة وتقليص الوقت الالزم إلتمام
كاف من التنسيق سواء ز
بي الهيئات التابعة
اإلجراءات بدون إصالحات مؤسسية )4مع عدم وجود قدر ِ
لوزارة التجارة والصناعة ،أو ز
بي وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات األخرى.
اإلطار التمويىل:
• تمويل عام وغت مرتبط بالقطاعات المستهدفة ،أو بتحقيق أهداف محددة ،تلعب فيه وزارة المالية دورا
ز
أكت بكثت من الوزارات الفنية عىل عكس المتعارف عليه ف الدول األخرى.5
• غياب الشفافية فيما يتعلق بمدة توفر التمويل ،ر
ورسوطه.
• غياب المتابعة والتقييم فيما يخص فعالية هذا التمويل.
• ضعف وعدم استمرارية تمويل بعض التامج مما يضعف من فعاليتها (مثال :برنامج رد أعباء الصادرات).6
بالرغم من وجود خطط عمل سنوية ،إال أن هناك اختالف كبت ز
بي التامج التنفيذية فيما يتعلق بوجود
مستهدفات محددة ،وقابلة للقياس ،ومدى واقعيتها وال يحدد أي منها جهة التنفيذ .فبالرغم من وجود
بعض ر
مؤرسات األداء لبعض التامج ،إال إنها تقترص عىل التامج ر
الت ترتبط بالخطة السنوية للجهات
ز
ز
ز
ز
المتدربي ف مراكز التدريب .إلخ ،أما ف الغالبية
القائمة عىل التنفيذ ،مثل تخصيص األراض وعدد
ز
العظم من التامج فتغيب عنها ر
مؤرسات األداء القابلة للقياس .وف جميع األحوال ال يتم استخدام
ر
مؤرسات األداء زف تطوير التامج والسياسات.
ز
ز
وهو ما ينعكس ف النهاية ف تكرار بعض المستهدفات من خطة تنفيذية ألخرى كما هو الحال فيما
يخص المستهدفات الخاصة بالمناطق الصناعية.7

المصدر :تحليل المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ر
 2-5مقارنة ر ز
الستاتيجية التنمية
بي محاور العمل
ز
الصناعية يف كل من مرص وجنوب أفريقيا

ر
الستاتيجية التنمية
بمقارنة المحاور األساسية
ز
ُ
الصناعية ف كل من مرص وجنوب إفريقيا يالحظ
ز
غياب أو الضعف الشديد لبعض المحاور الهامة ف
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية ف مرص وتحديدا ما يرتبط

بالبحث العلم واالبتكار ،وتوفت المهارات الالزمة
ر
للتنمية الصناعية ،والتطوير المؤسس .أما عن باف
المحاور فبالرغم من التعرض لها زف ر
استاتيجية التنمية
ز
الصناعية ف مرص ،إال إنه يشوبــها الكثت من أوجه
ز
القصور ر
الت تحد من فعاليتها كما هو موضح ف
الجدول .4-4

ز
بي محاور ر
الجدول  :4-4مقارنة ر ز
استاتيجية التنمية الصناعية يف كل من مرص وجنوب أفريقيا
المحور
السياسة التجارية

مرص
جنوب أفريقيا
ز
ز
ُ
ز
• التنوع ف أدوات السياسة • ضعف السياسة التجارية ،فف جانب التعريفة الجمركية يالحظ الجمود ف
استخدام التعريفة الجمركية مما ينتج عنه إما الحماية المبالغ فيها عىل
التجارية لخدمة أهداف
نحو يؤثر سلبا عىل جانب الجودة ،أو زيادة الواردات وعدم قدرة المنتج
التنمية الصناعية وزيادة
المحىل عىل المنافسة.
الصادرات.
ز
ز
تحفت الصادرات فه تقترص عىل برنامج رد األعباء
بي السياسات • وفيما يخص أدوات
• التنسيق
الذي لم يتغت بالرغم من أوجه القصور الموجودة فيه ،8فضال عن عدم
والسياسات
التجارية
التفرقة عند معالجة المشاكل ر
الت تتعرض لها الصادرات ز
بي األحجام
القطاعية.
المختلفة للمنشآت وموقعها.
• تتضمن السياسات الخاصة
ز
ر
باالستثمار األجنت الم ر
بارس • ال تتعرض السياسة التجارية لبند االستثمار األجنت المبارس كما يحدث ف
جنوب إفريقيا ولكن يتم تناوله بشكل متفرق من مختلف الجهات
بهدف الربط مع السياسات
وبطريقة غت متكاملة.
األخرى.

ز
 3لمزيد من التفاصيل حول اإلصالح المؤسس ف مرص يمكن الرجوع إىل دراسة (عبد اللطيف .)٢٠٢٠
 4ميكنة وليس تحول رقم (.)Automation not digitalization
5عىل سبيل المثال فيما يخص برنامج رد أعباء الصادرات ال يوجد سيطرة لوزارة التجارة والصناعة عىل المخصصات المالية للتنامج؛ حيث تحصل وزارة
التجارة والصناعة عىل تلك المخصصات بشكل دوري بناء عىل طلب مقدم إىل وزارة المالية للحصول عىل موافقتها عىل تلك المخصصات وضفها.
ز
 6لمزيد من التفاصيل ،يمكن الرجوع إىل منظومة رد أعباء الصادرات ،رأي ف أزمة ،العدد  ،٢٦أو الفصل الثالث من هذا الكتاب.
ز
 7عىل سبيل المثال ظهرت ف كل من الخطة السنوية للعام  2020/2019والخطة السنوية للعام  2021/2020نفس المستهدفات فيما يخص المناطق
ز
الصناعية دون توضيح ما تحقق عىل أرض الواقع ف سنة .2020/2019
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المحور

المهارات والتعليم
ر ز
الالزمي للتصنيع

التحديث
الصناع
ي

االبتكار
والتكنولوجيا

سياسة المنافسة
وتنظيم القطاعات
ر ز
تحسي اإلنفاق
العام

التنمية الصناعية
المكانية 10والبنية
التحتية الصناعية
( Spatial
industrial
development
and industrial
)infrastructure

جنوب أفريقيا
ز
• العمل عىل تحقيق التكامل بي التنمية
الصناعية ومخرجات منظومة التعليم الف زت
ز
المهت.
والتدريب

مرص
بي ر
• شبه االنفصال التام ز
استاتيجية التنمية الصناعية وأي
ز
ز
جهود للدولة لتطوير التعليم الفت والتدريب المهت،
فبالرغم من اإلشارة إىل برنامج تطوير التعليم ال ز
فت
ز ز
المهت ف إطار الخطة الخمسية ،إال إنه تنفيذيا
والتدريب
تم االقتصار عىل تطوير عدد من مراكز التدريب ال ز
مهت
التابعة لوزارة الصناعة ،وليس من الواضح إىل أي مدى يتم
الرجوع للمجتمع الصناع لتحديد احتياجاته.
• يتم من خالل عدد محدود من التامج المنفذة من خالل
مركز تحديث الصناعة بدون خطة محددة وتوجه محدد
وال رابطة بالقطاعات المستهدفة حيث يتم تنفيذ تلك
التامج بناء عىل طلب المنشأة ،وتتوقف مدى فعاليتها
عىل كفاءة عملية التنفيذ.
• محدودية االهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية
المتخصصة وضعف تمويلها.

• يقوم عىل أساس سد الفجوات مع أفضل
الممارسات عىل المستوى المحىل والدوىل.
ز
• يأخذ ف االعتبار كافة أبعاد التحديث
ر
الصناع :التحديث داخل الشكات
(المنتجات والعمليات اإلنتاجية وسلسلة
القيمة) ،البنية التحتية التكنولوجية (عىل
مستوى القطاع) ،والمواصفات والجودة.
• الحرص عىل توفت التمويل الالزم للبنية
التحتية القطاعية المتخصصة.
ر
ز
استاتيجية التنمية • بالرغم من اإلشارة إىل برنامج تشجيع االبتكار وربط
بي
• التنسيق التام
ز
ر
الصناعة بالبحث العلم ف إطار الخطة الخمسية ،إال أن
واستاتيجية الدولة للبحث العلم،
الصناعية
ز ز
بي الوز ز
والتعاون ز
ما تم ذكره يتسم بالضعف الشديد ،وال يوجد له أي
ارتي المعنيتي ف هذا
ز
انعكاسات ف الخطة السنوية.
الشأن.
ر
• ضعف منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية.
لالختاعات.
• الحرص عىل التطبيق التجاري
• تعزيز قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
• اعتبار سياسية المنافسة جزءا ال يتجزأ من • الغياب التام لهذا المحور زف ر
استاتيجية التنمية الصناعية
ُ
المطبقة ،والتعامل مع سياسة المنافسة ومنع االحتكار
السياسة الصناعية.
ر
بشكل منفصل عن االستاتيجية.
ز
• الربط ز
بي اإلنفاق العام ومستهدفات التنمية • تحكم السياسة المالية ف تحديد مستهدفات التنمية
الصناعية.
الصناعية.
ُ
ز
• تطوير أدوات مبتكرة لالستفادة من اإلنفاق • ضعف التمويل المخصص من متانية الدولة.
ز
• ضعف منظومة تفضيل المنتج المحىل ر
والت تعمل من
العام ف تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
خالل القانون رقم  ٥لسنه ٢٠١٥؛ حيث إن هناك حاجة
• كافية التمويل لتحقيق أهداف التنمية
ز
ماسة لمراجعة هذا القانون وخاصة ف ظل عدم تحقيقه
الصناعية
لألهداف المرجوة منه.9
ر
ز
ز
استاتيجيات التنمية اإلقليمية
بي
بي خطط التنمية • ضعف التنسيق
• هناك ارتباط وثيق
وخطط توزي ــع وتنمية المناطق الصناعية وتوفت التمويل
اإلقليمية والتنمية الصناعية المكانية.
الالزم لتنميتها.
• استخدام البنية التحتية الصناعية كوسيلة
• اقتصار التنمية الصناعية عىل إنشاء مناطق صناعية أو
لتحقيق التنمية الصناعية المكانية
مجمعات وعدم ز
• دعم مجموعة من أنواع مختلفة من ز
تبت األنواع األخرى مثل المناطق
البت
الصناعية المتخصصة والمدن التكنولوجية المتقدمة ذات
التحتية الصناعية ،مناطق التنمية الصناعية،
الروابط اإلنتاجية والخدمية.11
والمجمعات الصناعية ،ومدن التكنولوجيا
ز
تحفتية • تعدد الجهات المسؤولة عن المناطق الصناعية.12
المتقدمة والعلوم ،والبنية التحتية ال
ز
الخاصة بكل ر
مشوع عىل سبيل المثال مرافق • االهتمام بالبنية التحتية العامة فقط وال يوجد اهتمام كاف
ز
ز
لتوفت البنية التحتية ف المناطق الصناعية ف األقاليم
سلسلة التتيد الالزمة لعمل أنواع معينة من
المختلفة ،وبالتاىل عدم القدرة عىل جذب االستثمارات
أنشطة التصنيع الزراع.
إليها لعدم استكمال المرافق.13

ز
 8لمزيد من التفاصيل ،يمكن الرجوع إىل منظومة رد أعباء الصادرات ،رأي ف أزمة ،العدد  ،٢٦أو الفصل الثالث من هذا الكتاب.
ز
 9يدل عىل ذلك الزيادات الضخمة ف االستتاد من الجهات الحكومية نفسها لمنتجات موجودة محليا.
ز
ز
ر
ُ 10يقصد بالتنمية الصناعية المكانية تحقيق التنمية الصناعية ف التجمعات الصناعية التقليدية أو ف المناطق األقل نموا والت يمكن تنميتها من خالل
تشجيع النشاط الصناع فيها.
 11المدن التكنولوجية القائمة حاليا تعتت مشاري ــع غت مكتملة لغياب الروابط مع القطاع اإلنتاج والخدم.
 12تضم تلك الجهات هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجمعات العمرانية والمحافظات.
 13عدم استكمال المرافق يعكس ضعف التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك المرافق.
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المحور
دعم المنشآت
الصغتة
ر

•

الصناع
اإلطار
ي
اإلقليم
والتجاري
ي

•

•

التنسيق والتنظيم
وبناء القدرات
لتنفيذ ر
استاتيجية
التنمية الصناعية

•

مرص
جنوب أفريقيا
ر
العمل عىل تحقيق التنسيق • بالرغم من محاولة توحيد الجهود لخدمة المشوعات المتوسطة
التام ز
والصغتة ومتناهية الصغر من خالل إصدار القانون رقم ١٥٢
بي كافة السياسات زف
لسنة  ،٢٠٢٠إال أنه التزال هناك بعض عناض الضعف الواضحة
المستهدفات
تحقيق
ز
ف المنظومة الداعمة لتلك المجموعة من المنشآت عىل نحو قد
بالمنشآت
المرتبطة
يحد من فاعلية هذا القانون .ز
وف مقدمة هذه العناض ،عدم
الصغتة.
ر
ز
وضوح آليات التنسيق بي جهاز تنمية المشوعات وغته من
ر
ز
الجهات ر
المشوعات المتوسطة
بتبت برامج لتنمية
الت تقوم
والصغتة ومتناهية الصغر ،فضال عن غياب قاعدة المعلومات
المشوعات ر
التفصيلية عن تلك النوعية من ر
والت ال يمكن التعامل
معها بدون وجودها.
• وأختا بالرغم من اتساق تعريف ر
المشوعات المتوسطة والصغتة
ومتناهية الصغر مع تعريف البنك المركزي ،إال أنه أسقط منه
معيار العمالة ،مما يغت عمليا التعريف ،كما أنه أشار إىل أرقام
محددة فيما يخص حجم األعمال ،ورأس المال المدفوع مما يضع
التعريف زف مأزق عند تغيت القيم زف تعريف البنك المركزي ويؤدي
ذلك إىل عدم القدرة عىل وضع تصنيف منتظم ومتابعة التغت زف
أحجام المنشآت.
وضع إطار متكامل للتعاون • برامج متفرقة غت مكتملة تقترص عىل الشق التجاري ويغيب عنها
ز
تحفتية
الشق التصنيىع واالستثماري وما يرتبط بها من سياسات
الصناع والتجاري مع القارة
لتعزيز التعاون مع االمتدادات اإلقليمية لمرص.
اإلفريقية وه اإلقليم الذي
تركز جنوب إفريقيا عليه.
تعزيز التصنيع والتكامل
االقتصادي من منطلق التكامل
ز
ف إطار سالسل القيمة
اإلقليمية.
ر
اإلدراك التام بأن تنفيذ • يتم إعداد وتنفيذ استاتيجية التنمية الصناعية من ِقبل وزارة التجارة
والصناعة وهيئاتها منفردة ،وبحد ز
ر
أدن من التنسيق مع الوزارات
استاتيجية تنمية صناعية

فعالة ال يقع فقط عىل اإلدارة
الصناعة
عن
المسؤولة
والتجارة داخل الحكومة ،ومن
ثم فإن التنسيق ز
بي كافة
اإلدارات الحكومية هو زضورة
ملحة.
• تعزيز التنظيم والقدرات
ز
الحكومية وخاصة ف وزارة
التجارة والصناعة.

األخرى ،وهذا هو أحد األسباب األساسية وراء فشل تحقيق
المستهدفات من خالل التامج المختلفة.
• محدودية التطوير المؤسس داخل الحكومة بشكل عام بجوانبه
المكتملة شامال عىل سبيل المثال تنظيم اإلدارات وتنمية قدرات
ز
العاملي عىل كافة المستويات (الحكومة المركزية واإلدارات المحلية)،
ز
وتكامل االختصاصات بي مختلف الجهات الحكومية.
• محدودية التطوير المؤسس داخل وزارة التجارة والصناعة ،وال سيما
ز
فيما يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات التابعة والتغيت الجذري ف أسلوب
ز
عملها بما يمكنها من القيام بأدوارها ف تحقيق التنمية الصناعية.
• عىل سبيل المثال برغم أن القانون الخاص بهيئة التنمية الصناعية
ز
رقم  95لسنة  2018قد منحها العديد من االختصاصات وف
مقدمتها إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا
وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها ،مازالت أنشطة الهيئة العامة
للتنمية الصناعية رتتكز زف منح ر
التاخيص وإنشاء المناطق الصناعية
دون النواج األخرى المرتبطة بالتنمية الصناعية 14.كما تقوم بدورها
بمعزل عن أنشطة األجهزة األخرى داخل الوزارة ،والوزرات األخرى.

المصدر :تحليل المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

 14لمزيد من التفاصيل حول تقييم دور هيئة التنمية الصناعية يمكن الرجوع إىل دراسة (المركز المرصي للدراسات االقتصادية  )2021حول التنمية
ز
ز
الماض والتجارب الدولية.
الصناعية ف مرص والدروس المستفادة من ختات
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 3-5مالحظات محددة فيما يخص ر
استاتيجية
ز
التنمية الصناعية يف مرص

ر
حقيف عىل أرض الواقع
أن يتحقق هذا الهدف بشكل
ر
لعدم وجود قواعد عامة تحكم وضع استاتيجيات
التنمية القطاعية ،فمن المتوقع أال يتم بعض
التغيتات الجزئية المحدودة وذلك لألسباب التالية:
ز
• الضعف ف معايت اختيار القطاعات :حيث تتسم
تلك المعايت بأنها:

بالرغم من عدم وجود إشارة ضيحة لمبادئ بعينها
ر
االستاتيجية إال أنه من واقع ما يتم تنفيذه
تقوم عليها
ُيالحظ أن المبدأ األساس الذي تقوم عليه
ر
االستاتيجية هو معالجة جزئية ووقتية لبعض
المشاكل والتحديات ) )Firefightingومواجهة بعض
األزمات ر
الت تظهر نتيجة تغت األوضاع العالمية أو
المحلية ر
ويتتب عىل ذلك:

 معايت أحادية االتجاه ومتداخلة :فيالحظ مثالعند تحديد القطاعات ر
الت أظهر فتوس
كورونا زضورة اإلرساع زف تنميتها تم ر
الت ز
كت عىل
ز
الصناعات ر
الت ظهرت فيها زيادة ف الطلب
ز
ر
فقط مع عدم االنتباه للمشاكل الت تعان منها
نفس الصناعة أو الصناعات األخرى ر
حت لو
كان حل هذه المشاكل سيساهم بشكل فعال
ز
ف زيادة اإلنتاج والتشغيل والتصدير.

• غياب البوصلة ،فما يتم تنفيذه عىل أرض الواقع ال
يؤدي إىل تحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة
والت تم تحديدها زف ر
ر
استاتيجية .15 ٢٠٣٠

• استمرار األسباب الرئيسية ) )Root Causesوراء
الت ز
التحديات المزمنة ر
تعان منها الصناعة.
• ظهور مشاكل جديدة نتيجة ر
الت ز
كت عىل الحلول
الجزئية والتوقيتات ر
الت تتم بشكل منفصل عن

 معايت شديدة العمومية :حيث ينطبق كل معيارعىل مجموعة كبتة جدا من الصناعات،
وبالتاىل عدم وضوح األسباب الكامنة وراء
اختيار تلك الصناعات دون غتها من
الصناعات ر
الت ينطبق عليها المعيار.

اإلطار العام.
وبالرغم من وجود بعض الجهود نحو تطوير أسلوب
وضع وتنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية ،إال إن هذه
المحاوالت التزال يشوبــها العديد من أوجه القصور.
فعىل سبيل المثال فيما يخص تحديد القطاعات ر
الت
ز
سيتم ر
الت ز
كت عليها والموضحة ف الجدول ،5-4
بالرغم من أن الهدف األساس من تحديد تلك
الصناعات هو محاولة التغلب عىل أحد التحديات
األساسية ر
الت تواجه الصناعة المرصية وهو ضعف
القيمة المضافة وثبات هيكلها ،إال أنه من غت المتوقع

• عدم وجود أي انعكاس لهذا التحديد القطاع عىل
ر
لالستاتيجية ،وهو نتيجة مب ر
ارسة
المحاور األخرى
ر
ر
للغياب التام الستاتيجيات التنمية القطاعية الت
تقوم عىل دراسات تفصيلية تتطرق إىل السياسات
المطلوبة زف المحاور األخرى لكل من ر
استاتيجية
التنمية الصناعية وبرنامج الحكومة بصفة عامة،
ُ
ستثت من هذا التعميم ر
وي ز
استاتيجية تنمية قطاع
الت ز
السيارات ر
تحط باهتمام خاص.

ز
كت ر
الجدول  :5-4القطاعات محل تر ر ز
استاتيجية التنمية الصناعية يف مرص
المعيار
ز
ز
ر
فتوس كورونا ضورة اإلرساع يف تنميتها
الن أظهر ر
القطاعات ي
ر
المحىل كبديل للواردات
تلن الطلب
ي
الن ي
الصناعات ي
ر
الن توفر مستلزمات اإلنتاج للصناعات المراد
الصناعات ي
المحىل)
تنميتها (تعميق التصنيع
ي

الصناعة
• الصناعات الدوائية والمنتجات العالجية والوقائية.
•
•
•
•
•
•
•
•

صناعة الغزل والنسيج
الصناعات الهندسية
الصناعات الغذائية
استخالص الزيوت من النباتات العطرية
صناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد العازلة لألسقف
واأللياف الزجاجية
األلواح والخاليا الشمسية
الضفائر الكهربائية والمسبوكات صناعة السيارات
ر
االلكتونية الدقيقة
صناعة التمجيات والمكونات

المصدر :وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،خطة العام الثالث ( )2021/2020من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة
(.)2021/2020-2019/2018
ز
 15تحتاج هذه الرؤية إىل مراجعة نظرا ألنه تم وضعها بشكل منفصل عن رؤي القطاعات األخرى ف الدولة.
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ر
باستاتيجية التنمية
سادسا :المطلوب لالرتقاء
الصناعية
تبت المبادئ ر
• ز
الت تحكم أساليب وضع اس رتاتيجية
ز
التنمية الصناعية ف جنوب إفريقيا سالفة الذكر.
• عدم استخدام األدوات ر
التويجية لألهداف اإلعالمية
ز
ز
االقتصاديي
الفاعلي
ولكن تكريسها لدفع
( )Economic agentsللتعرف عىل السياسات
ز
والحوافز ر
الت تتبناها الدولة ف تنفيذ برامجها
المختلفة.
ز
بمعت االستماع
• التواصل الفعال مع القطاع الخاص
ز
وتبت الحلول بشكل متكامل ألنه هو
للمشاكل
ر
المسؤول األساس عن تنفيذ استاتيجية التنمية

الصناعية وكذلك عن الوصول إىل مستهدفات
التشغيل المطلوبة.
• التعامل مع التمويل بشكله السليم كأداة يتم
استخدامها لتنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية وليس
ز
ر
ُ
االستاتيجية أو ُمتدخل ف مستهدفاتها.
كمحدد لهذه
وهذا يستدع مراجعة كاملة لدور وزارة المالية حاليا.

68

•

•

•

•

التخىل عن سياسة إطفاء الحرائق (حل المشاكل
جزئيا) والتعامل مع جذور هذه المشاكل بشكل
متكامل مثل مشكلة توفت األرض والبنية التحتية.
تحقيق ر
التابط ز
بي أجهزة الدولة المختلفة مؤسسيا
حت يتم تنفيذ ر
ر
استاتيجية التنمية الصناعية بشكل
سليم.
التفرقة ز
بي الرؤية المستقبلية لالقتصاد المرصي
ر
ودور الصناعة فيها واستاتيجيات التنمية
الصناعية ر
الت يتم اتباعها لتحقيق هذه الرؤية،
ر
والت تتسم بقدر من االستدامة ،وما ز
بي السياسات
ر
والتامج التنفيذية والت يتم مراجعتها بشكل سنوي
وتعديلها بما يتناسب مع التغتات المحلية
والعالمية16.
متابعة تنفيذ ر
استاتيجية التنمية الصناعية ليس
فقط من ِقبل من يتوىل وضعها وتنفيذها ولكن من
خالل المجتمع الصناع أيضا والذي ُيعد نبض هذا
القطاع عىل أرض الواقع.
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الملحق
ز
ر
استاتيجية التنمية الصناعية يف جنوب أفريقيا :نموذج ألفضل الممارسات
ر
ر
االستاتيجيات القطاعية .وتشمل
وتحديد أولويات
االستاتيجية الصناعية الوطنية عىل تحديد
يركز إطار
ز
ر
هذه األسس واإلجراءات ما يىل:
كافة المعوقات الت تعان منها الصناعة ككل وكذلك
المعوقات القطاعية ،فضال عن التعرف عىل الفرص
• تحليل اقتصادي شامل من أرض الواقع قائم عىل
المتاحة للصناعة والعمل عىل االستفادة منها ،وذلك من
األدلة يتضمن:
خالل  ١٢برنامجا ر
استاتيجيا كما يىل:
 عملية قوية الكتشاف الذات مع األطرافر
ر
االستاتيجيات القطاعية
اتيح األول:
التنامج االست ي
المعنية الرئيسية من رجال األعمال والعمال
ز
المدن.
والمجتمع
 .1اختيار القطاعات
ز
ر
ز
األجلي
 مدى استدامة وجدوى القطاع فرغم أن إطار السياسة الصناعية الوطنية ال يقوم بتتيب
المتوسط للطويل.
القطاعات وفقا ألولويات محددة ،إال أنه يجب اختيار
وتحديد قطاعات معينة بسبب القيود المتعلقة
 تحليل التكلفة والعائد االقتصادي الستجاباتر
البشية ،وذلك بتحديد خمسة
بالموازنة والموارد
السياسات البديلة للمعوقات والفرص ر
الت يتم
وفقا
عات
القطا
هذه
اختيار
ويتم
.
التأثت
قطاعات عالية
تحديدها.
لمعايت اقتصادية ومؤسسية تتسم باالتساق والتوافق؛
حيث ُتمنح أولوية أكت للقطاعات ر
 تقييم االعتبارات المؤسسية مثل سهولة أوالت:
صعوبة تنظيم القطاع إلزالة هذه المعوقات
• لديها القدرة عىل تحقيق أعىل مستوى من التشغيل
والقدرات الحكومية الالزمة لذلك وجودة وعمق
ز
ابلة
الق
التقليدية
غت
األنشطة
ف
والنمو ،وخاصة
قيادات مجتمع األعمال المسؤولة عن تنفيذ
ر
للتجارة سواء الجديدة أو تلك الت يتم التوسع فيها.
ر
االستاتيجية.
• القطاعات ر
الت من شأنها أن تعمل عىل تحويل جنوب
 تحديد آلية التنسيق زبي اإلدارات الحكومية
إفريقيا إىل اقتصاد قائم عىل التكنولوجيا والمعرفة
ر
االستاتيجية.
والالزمة لتنفيذ
ز
المتطورة ف األجل الطويل.
ز
ر
ناع
اتيح
التنامج االست ي
الثاب :التمويل الص ي
ي
• القطاعات ر
الت من شأنها أن تحقق مردود اقتصادي
ر
الصناع
 .1األسس االستشادية للتمويل
خارج إيجان إذا ما تم القضاء عىل معوقات تنميتها
ي
وتطويرها ،أو زيادة الفرص المتاحة بها.
• يجب أن يركز التمويل الصناع عىل دعم كل ما هو
ز
ر
المشوعات غت التقليدية ،بما ف
جديد ،وخاصة
• يجب أن تكون المزايا االقتصادية الناجمة عن تطوير
ذلك دعم الخدمات الجديدة ،أشكال اإلنتاج
القطاع أعىل من تكلفة الدعم الحكوم الممنوح له.
الجديدة ،وإنتاج السلع الجديدة تماما ،والنمو
• يجب أن تقع القطاعات ر
الت يتم دعمها ضمن أحد
التوسىع لألنشطة الحالية غت التقليدية القابلة
المجموعات القطاعية التالية:
للتجارة ،وذلك من خالل القضاء عىل بعض
المعوقات األساسية.
 قطاعات الموارد الطبيعية القطاعات كثيفة العمالة القطاعات متوسطة التكنولوجيا قطاعات الصناعات التحويلية المتطورة -الخدمات القابلة للتجارة

 .2أسس إعداد /تطوير ر
االستاتيجيات القطاعية
ر
االستاتيجية الصناعية الوطنية عددا من
يحدد إطار
ر
األسس واإلجراءات الت يتم من خاللها إعداد وتعزيز
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• يجب أن يهدف التمويل إىل إحداث تأثت معنوي
واسع النطاق  spilloverومتابعة التأثت عىل أرض
الواقع .demonstration effect
• يجب أن يكون التمويل ر
مشوطا باستيفاء ال رشكة
المتلقية له بمعايت قابلة للقياس ،مع زضورة توافر
الشفافية وسهولة الحصول عليه قدر اإلمكان،
ز
اليقي والتكاليف التنظيمية -
وخفض مستوى عدم
ر
ز
ز
يتعي عىل المتقدمي للحصول عىل التمويل
الت
ز
تحلمها -إىل الحد األدن.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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• يجب أن تتضمن التامج التمويلية تحديدا ضيحا
ر
الستاتيجية الخروج والمراجعة.
• يجب أن يكون التمويل كافيا لتحقيق التغت الهيكىل
المستهدف الالزم.

• يتم تعديل التمويل الصناع عند الحاجة للتعامل
ز
مع معوقات وفرص معينة ف إطار قواعد منظمة
التجارة العالمية.

الصناع
 .2صور التمويل
ي
• التامج العامة :وتكون مفتوحة عىل أساس االختيار
ز
ر
الشكات ر
الذان لجميع ر
الت تستوف معايت التنامج.
• التمويل الموجه :ويكون لتلبية االحتياجات الخاصة
بخطة العمل الرئيسية لكل قطاع.

الصناع
 .3توجهات التمويل
ي

ز
• االستثمار (بما ف ذلك التامج الخاصة بكل قطاع)
ز
• التحديث الصناع (بما ف ذلك البنية التحتية
الصناعية)
• االبتكار والتكنولوجيا
• تيست التجارة
ز
• المنشآت الصغتة والمتوسطة (بما ف ذلك
التعاونيات)
ر
اتيح الثالث :السياسة التجارية
التنامج االست ي
ز
تحسي أداء الصادرات غت التقليدية،
• يشكل
ر
وخاصة من المنتجات األكت تطورا ذات القيمة
المضافة ،أحد األهداف المهمة للسياسة الصناعية.
• يجب تحديد سياسة تعريفة جمركية خاصة لكل
قطاع ووفقا الحتياجاته.
ز
• أي تعديل إضاف للتعريفات الجمركية يركز عىل
ز
جانبي :مراجعة التعريفات المفروضة عىل
ز
المدخالت الصناعية ف مرحلة بداية التصنيع
وخفضها أو إلغائها مع مراعاة أمور مثل القدرات
اإلنتاجية المحلية ،ومستويات التشوهات العالمية
ز
ف هذه المنتجات؛ والتعامل مع التعريفات
الجمركية المفروضة عىل المراحل النهائية من
التصنيع بصورة ر
أكت حذرا وخاصة الصناعات
ر
االستاتيجية من حيث التشغيل أو القيمة المضافة.
• يجب أن تعمل ر
استاتيجية القطاع عىل القضاء عىل
معوقات التصدير لتعزيز الصادرات.
المبارس ُ
ر
المستهدف
• تعزيز وتشجيع االستثمار األجنت
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لقطاعات معينة وفقا للفرص المتاحة ر
الت تحددها
ر
ر
ر
استاتيجية أكت
االستاتيجيات القطاعية ،ووضع
تر ز
كتا لتعزيز وتشجيع الصادرات تقوم عىل أساس
تحليل تفصيىل للفرص التجارية المتاحة.
ر
اتيح الرابع :المهارات والتعليم الالزمان
التنامج االست ي
للتصنيع
• تحقيق مزيد من التنسيق ز
بي إعداد /تطوير وتنفيذ
ر
االستاتيجيات القطاعية والتعليم والهيئات التدريبية
المتعلقة بكل قطاع.
• تحقيق نسبة أكت من التوافق ز
بي النظام التعليم
ز
ز
األجلي المتوسط إىل البعيد.
والسياسة الصناعية ،ف
ر
اتيح الخامس :سياسة المنافسة
التنامج االست ي
وتنظيم القطاعات

• هناك حاجة لتعزيز سياسة المنافسة بحيث تتعامل
ز
الممتة القتصاد جنوب إفريقيا.
مع بعض الخصائص
• تم وضع عدد من اللوائح القطاعية ر
لإلرساف عىل
تسعت مرافق معينة مثل الطاقة واالتصاالت.
ز
للمسؤولي عن تنظيم القطاع
• توفت الموارد الالزمة
وتمكينهم لضمان كفاءة استخدام الموارد cost
effective inputs.
ر
ر ز
تحسي اإلنفاق العام
اتيح السادس:
التنامج االست ي
ز
ز
• التوسع ف االستثمار ف البنية التحتية.
ز
تحسي اإلنفاق العام ،من خالل ضمان تنافسية
•
ر
الشكات المحلية بالدرجة الكافية للحصول عىل نسبة
كبتة منه ،وذلك بدون التأثت عىل األسعار أو الجودة.
ر
• التنسيق ز
المشتيات العامة والموردين
بي مديري
ر
ر
ز
ز
المحتملي؛ وبي الشكات الت يمكنها تكوين اتحادات
للتوريد واإلدارات /الوزارات الحكومية.
ر
ناع
التنامج االست ي
اتيح السابع :التحديث الص ي
الصناع هو برنامج
 .1أول مكون لتنامج التحديث
ي

رز
الصناع
التمت
ي

ويــهدف إىل دعم الجهود المختلفة لتحديث ر
الشكات،
ز
بما ف ذلك تحديث المنتجات وعمليات اإلنتاج وسلسلة
ز
القيمة .ر
ز
للتمت الصناع دعم
ويأن ف قلب أي برنامج
ز
الشكات مقارنة ر
تقييم أداء ر
بالشكات المناظرة ف نفس
ز
الصناعة عىل المستويي المحىل والدوىل؛ حيث يشكل
تقييم وقياس الجوانب المختلفة لكفاءة ر
الشكات بشكل
منهح أحد ر
ز
للتحسي
الشوط األساسية الالزمة
المستمر.

كيفية الخروج من األزمة :ر
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ز
الصناع هو البنية
الثاب للتحديث
 .2المكون
ي
ي
التحتية التكنولوجية الداعمة له
ز
نظرا التساع نطاق وطبيعة المرافق ف كل قطاع،
ُيفضل إنشاء صندوق للبنية التحتية التكنولوجية عىل
أن يكون له قواعد عامة ولديه القدرة عىل دعم عدد
من المرافق .وتشمل أنواع المرافق ر
الت سيتم دعمها:
المسبوكات ،ومراكز المهارات الخاصة بكل قطاع -
وذلك الرتفاع التكاليف الثابتة للمعدات لدرجة تتجاوز
قدرة ر
الشكات عىل االستثمار فيها بمفردها  -ومراكز
ز
ر
التمت البحت.

الصناع هو
 .3المكون الثالث لتنامج التحديث
ي
المعايت الوطنية ومراقبة الجودة واالعتماد والبنية
ر
التحتية الفنية للقياس )metrology (SQAM
technical infrastructure
ر
اتيح الثامن :االبتكار والتكنولوجيا
التنامج االست ي
• متابعة االتجاهات التكنولوجية العالمية وربطها
ز
بالمجاالت ر
تتمت فيها جنوب إفريقيا
الت يمكن أن
وذلك فيما يتعلق بالملكية التكنولوجية؛ حيث
يجب ر
الت ز
كت عىل نقل التكنولوجيا وتبنيها وتعديلها.
ر
وتحدد استاتيجية البحث والتطوير الوطنية
الخاصة بوزارة العلوم والتكنولوجيا اإلطار الشامل
ز
ر
البحت
للتدخالت التكنولوجية ،ال سيما ف الجانب
من البحث والتطوير.
• زيادة التدابت الداعمة للعمليات اإلنتاجية وابتكار
المنتجات والتسويق التجاري للتكنولوجيا ،مع
زضورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بصورة أكت
ز
بي وزار ران التجارة والصناعة ،والعلوم والتكنولوجيا
زف إعداد هذه التدابت .ومن شأن إنشاء جهاز و ز
طت
قوي إلدارة وتعزيز التامج الداعمة لالبتكار أن يمنح
النظام ثقال إضافيا.
• من المهم تعزيز نظم حماية وتطوير الملكية
ز
الفكرية ف جنوب إفريقيا وتشجيع التسويق
التجاري لها عىل المستوى المحىل بغية ترخيصها
خارج البالد.
ر
اتيح التاسع :التنمية الصناعية
التنامج االست ي
المكانية والبنية التحتية الصناعية
• يجب أن يدعم برنامج البنية التحتية الصناعية
أنواع مختلفة من ز
البت التحتية ،مثل مناطق التنمية
الصناعية ،والمجمعات الصناعية ،ومدن
التكنولوجيا المتقدمة والعلوم ،والبنية التحتية
ز
التحفتية الخاصة بكل ر
مشوع ،كمرافق سلسلة
التتيد الالزمة لعمل أنواع معينة من أنشطة
ز
التجهتات الزراعية عىل سبيل المثال.
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ز
• ومن المبادرات المرتبطة بذلك بشكل وثيق ،العمل حاليا ف
ر
استاتيجية للتنمية الصناعية المكانية Spatial
إعداد
Industrial Development Strategyلتعزيز التصنيع
اإلقليم خارج المدن الكتى الثالث التقليدية.
ر
الصغتة
اتيح العارس :دعم المنشآت
ر
التنامج االست ي
ز
• يركز دعم المنشآت الصغتة عىل الجمع ز
تحسي عوامل
بي
"جانب العرض" مثل التمويل والدعم ز
الفت ،وإيجاد طرق لتعزيز
ز
فرص السوق المتاحة للمنشآت الصغتة بما ف ذلك التعاونيات.
• هناك بنية تحتية مؤسسية لتطوير ودعم المنشآت الصغتة
بالفعل منذ عام .1994
• إتاحة التمويل عت مؤسسات التمويل اإلنمان Development
Finance Institutionsمن شأنها أن تساعد ر
الشكات عىل
زيادة التمويل القائم عىل أساس السوق market based
finance.
• يتم تنسيق العمل عىل مستوى حكوم واسع النطاق من ِقبل
الرئاسة لمراجعة المعوقات التنظيمية ر
الت تواجه المنشآت
ز
الصغتة ،وطرح ر
مقتحات ف مجال السياسات حول كيفية
ز
الروتي الحكوم الذي تواجهه هذه المنشآت خالل
الحد من
ر
مرحلت البدء والتشغيل.
• مراجعة وتعزيز سياسة المنافسة سالفة الذكر لها أثار مهمة
ز
للمنشآت الصغتة والمتوسطة وخاصة تلك العاملة ف المراحل
األولية للتصنيع.
ر
الصناع والتجاري
اتيح الحادي عش :اإلطار
التنامج االست ر ي
ي
واإلفريق
اإلقليم
ي
ي
ر
• يتم إعداد اإلطار الصناع والتجاري اإلقليم واإلفريف
African Industrial and Trade Frameworkالستغالل
ز
الفرص المتاحة نتيجة النمو ف القارة ،ولتعزيز التصنيع والتكامل
ز
االقتصادي بها بصورة أكت ،ومن ذلك البحث ف إعداد سالسل
إقليمية للقيمة وفقا ز
للمتات الفعلية أو المحتملة ال رت تتمتع بها
ز
كل دولة ف قطاعات سلسلة القيمة المختلفة.
ز
ر
الثاب عش :التنسيق والتنظيم وبناء
اتيح
التنامج االست ري
ي
القدرات لتنفيذ االستاتيجية الصناعية

• هناك ثالثة مجاالت يجب أن ز
تحط باالهتمام وه :التنسيق
ز
ز
الوطت ككل؛ التنسيق داخل
بي اإلدارات الحكومية عىل المستوى
الحكومة عىل مستوى المحافظات ،وتعزيز التنظيم والقدرات
ز
الحكومية وخاصة ف وزارة التجارة والصناعة.
ز
هذا ويتم تنفيذ السياسة الصناعية ف جنوب إفريقيا من خالل
خطط عمل تفصيلية يتم مراجعتها بشكل سنوي بهدف متابعة
ز
األداء والتعديل والتطوير ف ضوء هذا التقييم وكذلك ما يشهده
االقتصاد المحىل والعالم من تطورات.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
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ر
الجزء الثالث
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تأثت الجائحة عىل الزيادة السكانية وكيفية التعامل السليم معها
 .5ر
أحمد داوود
أوال :مقدمة
• نتيجة لجائحة كوفيد ،19-ركزت األنظمة الصحية
ز
ف كل دول العالم جهودها حول االستجابة لألزمة
ومكافحة الوباء .وقد جاء ذلك بالتبعية عىل حساب
الخدمات الصحية األساسية المعتادة ومنها
والت ر
ر
يأن
خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية
ز
تنظيم األرسة ف القلب منها.
• تشت الشواهد العملية إىل ارتفاع درجة تعطل
الخدمة كلما كانت المنظومة الصحية أقل نضجا
ز
ز
وأفقر ف اإلمكانيات .ف هذا الصدد يؤكد صندوق
األمم المتحدة للسكان عىل أن خدمات تنظيم
ز
األرسة ستكون ر
أكت ز
ترصرا ف الدول متوسطة
ومنخفضة الدخل ذات األنظمة الصحية الضعيفة
الت ز
ر
تعان بالفعل من مشكلة سكانية متسارعة كما
زف الحالة المرصية1.
ز
• من هذا المنطلق ر
تأن أهمية تحليل المشكلة ف
الحالة المرصية ،ليس فقط من منظور تأثت كوفيد
 19عىل المشكلة السكانية ولكن أيضا ألن تناول
ز
هذه المشكلة يعد أحد أهم محركات التعاف
ر
مبارس عىل صحة
االقتصادي نظرا لتأثتها بشكل
األم والطفل وبالتاىل مدى هشاشة هذه الفئات أمام
ز
الفتوس من ناحية .وكذلك التأثت ف الهيكل
ز
ز
ر
مؤرسات التنمية
السكان ومن ثم ف جميع
ز
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ف مرص من
ناحية أخرى.
• بناء عليه ،يسىع هذا الفصل إىل تحقيق ثالثة
أهداف رئيسية:
 .1محاولة قياس درجة تأثت اضطراب المنظومة
الصحية عىل خدمات تنظيم األرسة باستخدام
نموذج ز
رياض.
 .2وضع تصور دقيق لكيفية التعامل مع هذا
ز
االضطراب بحيث ال يحدث تفاقم عنيف ف
المشكلة السكانية.

ز
 .3اختبار مدى جاهزية المنظومة الصحية ف مرص
للتعامل مع هذا االضطراب وتصحيح الوضع.
• لتحقيق هذه األهداف يجب اإلجابة عىل سؤال ز
ي
محددين :كيف أثر اضطراب المنظومة الصحية
ز
عىل كل من طلب وعرض خدمات تنظيم األرسة ف
مرص؟ وكيفية تحقيق التوازن المنشود ز
بي العرض
والطلب أثناء ر
فتة األزمة؟
• لإلجابة عىل هذه األسئلة بشكل سليم البد من:
ز
أوال ،حسم محورية دور خدمات تنظيم األرسة ف
ز
السكان وتحديد معدالت الزيادة
تشكيل الهيكل
السكانية .ثانيا ،تغيت الفكر بأن اإلنفاق عىل تنظيم
ز
ز
ز
حي أنه ف
األرسة يعد إنفاقا استهالكيا بحتا ،ف
ز
الواقع استثمار اقتصادي ذا عوائد إيجابية ف
المستقبل.
ز
ثانيا :حسم محورية دور خدمات تنظيم األرسة يف
ز
السكاب
تشكيل الهيكل
ي
ز
• يرجع أي تغت ف معدالت الخصوبة بالكامل إىل
أربعة محددات ر
مبارسة ه :تنظيم األرسة ،اإلجهاض
المتعمد ،سن الزواج ،الرضاعة2.
• يتضح من الشكل  1-5أن تنظيم األرسة هو المحدد
األهم عىل اإلطالق من ز
بي جميع المحددات
ر
المبارسة األخرى؛ حيث يرجع إليه  %64من التغت
ز
ز
ف معدالت الخصوبة ف مرص ،مقارنة بـ %14
للرضاعة و %12لإلجهاض المتعمد و %10لسن
الزواج.
• يمكننا القول إن تنظيم األرسة هو أهم محدد للزيادة
ز
السكانية ف مرص ،حيث تتجنب مرص سنويا حواىل
 4مليون حالة حمل غت مخطط له ،وحواىل 1.6
مليون حالة إجهاض غت آمن بفضل استخدام
وسائل تنظيم األرسة وفقا لبيانات 3 .2019

https://www.devex.com/news/opinion-how-will-covid-19-affect-global-access-to-contraceptives-and-what-can-we-1
do-about-it-96745
مبارسة تؤثر زف معدالت المواليد من خالل التأثت زف المحددات ال ر
 2يعد التعليم والثقافة والدين واألعراف االجتماعية محددات غت ر
مبارسة ،عىل سبيل
ز
المثال يؤثر التعليم ف تنظيم األرسة من خالل تأخت سن الزواج ،وزيادة الوع بأهمية استخدام الوسائل  ....إلخ.
http://www.familyplanning2020.org/ 3
73

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

ز
الشكل  :1-5خدمات تنظيم األرسة كمحدد محوري للزيادة السكانية يف مرص
الزيادة
السكانية
الزيادة
الطبيعية
المواليد

الهجرة

داخلية

الوفيات

غت
محددات ر
مبارسة
تعليم ،ثقافة ،دين
..إلخ

خارجية

محددات
مبارسة
الرضاعة
%14

اإلجهاض
المتعمد %12

تنظيم األرسة
%64

سن الزواج
%10

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل حسابات (.)AL Zalak and Goujon 2017

تغيت الفكر بأن اإلنفاق عىل تنظيم األرسة يعد
ثالثا :ر
استهالك بحت
إنفاق
ي
ز
ز
• مازال الفكر ف مرص ،كما ف العديد من الدول
األخرى ،يعتت اإلنفاق عىل تنظيم األرسة وإن كان
زضوريا إال أنه يضغط عىل موارد الدولة ر
الت يمكن
ز
استخدامها ف أغراض أخرى ذات عوائد اقتصادية
أكت.
• هناك حاجة ماسة لمراجعة هذا الفكر ألن التأثت
االقتصادي للزيادة السكانية وتداعياتها عىل جودة
ز
ز
رأس المال ر
البشي ف مرص يجعل تنظيم األرسة ف
واقع األمر استثمارا اقتصاديا ذا عوائد إيجابية تؤثر
ز
عىل األجيال الحالية والمستقبلية شأنه ف ذلك
شأن اإلنفاق عىل دعم الصادرات4.
• وفقا للجدول  1-5والذي يقوم بقياس العائد
االقتصادي لإلنفاق عىل تنظيم األرسة بناء عىل

بيانات  ،2013/2012فإن كل جنيه ينفق عىل
تنظيم األرسة يحقق وفرا إجماليا قدره 56.1
جنيها .وذلك ألن الدولة ،بفضل خدمات تنظيم
األرسة ،ستتجنب إنجاب حواىل  43.3مليون
ر
الفتة ( )2045 -2015ومن ثم
مواطن خالل
ستتجنب تكاليف تقديم الخدمات الحكومية لهم،
وتحديدا :التعليم والصحة ودعم الغذاء واإلسكان
والمرافق االجتماعية .ويعرض الجدول  1-5الوفر
المتحقق لكل من هذه الخدمات عىل حده.
• بتحديث هذه التقديرات باستخدام بيانات
ز
 2021/2020وذلك لألخذ ف االعتبار التطورات
االقتصادية ر
الت شهدتها مرص منذ  2013وأهمها
ز
تعويم الجنيه المرصي 5،يرتفع صاف العائد لكل
جنيه ينفق عىل تنظيم األرسة إىل  151.7جنيه كما
يتضح من الجدول .1-5

ز
ز
الجدول  :1-5العائد عىل االستثمار يف خدمات تنظيم األرسة يف مرص
القطاع
الصحة
التعليم
دعم الغذاء
اإلسكان والمرافق االجتماعية
اإلجماىل

العائد لكل جنيه ينفق عىل تنظيم األرسة بناء
عىل بيانات *2013/2012
9.2
31.1
11.5
4.2
56.1

العائد لكل جنيه ينفق عىل تنظيم األرسة بناء
عىل بيانات **2021/2020
32.9
74.1
16.7
28.0
151.7

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية باستخدام بيانات (. )Nassar and Fouad 2015
* تقديرات (. )Nassar and Fouad 2015
** تقديرات المركز باستخدام نفس منهجية (. )Nassar and Fouad 2015
 4كل جنيه ينفق عىل دعم الصادرات يدخل لمرص من خالله عدة دوالرات وفقا لطبيعة القطاع.
 5من خالل زيادة تقديرات ( )Nassar and Fouad 2015بنفس نسبة زيادة اإلنفاق عىل التعليم والصحة والدعم واإلسكان والمرافق االجتماعية ز
بي
 2013/2012و.2021/2020
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تعكس هذه البيانات األهمية الشديدة لتنظيم األرسة
ز
ز
يف مرص وما يوفره من إنفاق اقتصادي يف المستقبل.
ر ز
ر ز
األساسيي للتقرير ،سنقوم
السؤالي
ولإلجابة عىل
جانن الطلب والعرض لوسائل تنظيم األرسة،
بتحليل
ي
من خالل:
 .1تحليل الوضع الراهن كأساس ألي تغتات محتملة
ز
السكان الصح
أثناء األزمة باستخدام بيانات المسح
 2014كأحدث بيانات متاحة يمكن االعتماد عليها.
 .2محاولة قياس االختالل الحادث نتيجة األزمة
باستخدام نموذج  ،Microوهو نموذج حديث أعد
خصيصا بواسطة التحالف العالم إلمدادات الصحة
ز
اإلنجابية ف يونيو  2020لمحاكاة تأثت أزمة كوفيد
 19عىل خدمات تنظيم األرسة6.
 .3تأثت هذا االختالل عىل معدالت الحمل غت
المخطط له واإلجهاض والمواليد ،باستخدام
ز
نموذج  Fam-Planوهو نموذج ديمغراف سبت
ز
يستخدم لتقدير تأثت التوسع ف أو تراجع التامج
الصحية والسكانية7.
بعد ذلك يحاول التقرير وضع مجموعة من الحلول
ر
المقتحة لتحقيق التوازن ز
بي كل من العرض والطلب
ر
خالل فتة األزمة.
الطلب عىل وسائل تنظيم األرسة ()Demand
فيما يىل عرض رسي ــع ألهم ر
مؤرسات الطلب عىل وسائل
ر
تنظيم األرسة وتطورها خالل الفتة (:)2014 – 1988
• جمود الطلب وتراجع االستخدام بشكل طفيف
ز
بالرغم من أن  %100من السيدات ف مرص يعرفن
وسيلة حديثة لتنظيم األرسة ،إال أن معدل الطلب لم
ز
يتجاوز الـ  %70ف المتوسط منذ التسعينيات ،وهو ما
ز
ز
يطلي الخدمة عىل
يعت أن  %30من النساء ال
اإلطالق.
• بالنسبة للطلب نفسه فإنه ينقسم إىل طلب ملت
(االستخدام الفعىل) وطلب غت ملت (طلب لم ريتجم
ز
إىل استخدام فعىل ألي سبب من األسباب) .ف هذا
ز
السكان الصح إىل ارتفاع
الصدد ،تشت بيانات المسح
معدل استخدام وسائل تنظيم األرسة بشكل واضح
خالل ر
الفتة  2003 – 1992من  %47إىل  %60ثم
ثباته نسبيا عند هذا المعدل ر
حت  2008وتراجعه بعد
ز
ذلك بشكل طفيف إىل  %58.5ف .2014

ز
• ف المقابل ،وبالتبعية ارتفع معدل الطلب غت
ز
ز
الملت من  %11.6ف  2008إىل  %12.6ف 2014
وقد حدث ذلك بالتوازي مع تراجع اهتمام
الحكومة بالقضية السكانية من ناحية وتراجع
التمويل الدوىل عقب تخارج الوكالة األمريكية
للتنمية الدولة من ناحية أخرى (عبد اللطيف
وداوود .)2019
الجغرافيا والدخل كمحددات جوهرية لالستخدام،
وتالس دور التعليم
ي
• يشت الجدول  2-5إىل معدالت الطلب عىل
واستخدام وسائل تنظيم األرسة وفقا لمحل اإلقامة
ومستوى الدخل والتعليم ،ويتضح من الجدول ما
يىل:
ز
• انخفاض معدل الطلب ف كل من المحافظات
الحدودية وريف الوجه البحري بشكل جوهري
ز
مقارنة بالمتوسط العام للطلب ف مرص ويرجع
ز
ذلك ،ف جزء كبت منه ،إىل العادات والتقاليد
ز
والثقافة المحلية ف هذه األقاليم.
• انخفاض معدل االستخدام وارتفاع معدل الطلب
ز
غت الملت بشكل واضح ف المحافظات الحدودية
ز
مقارنة بالمتوسط العام ف مرص وكذلك بمتوسط
األقاليم األخرى ،ويرجع ذلك إىل عدم القدرة عىل
الحصول عىل الوسيلة ر
الت ترغب بها المرأة
وترتضيها إما العتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو
لعدم اتاحة الخدمة من األساس.
• من الالفت للنظر أيضا ،انخفاض معدل الطلب
وثبات معدل االستخدام بالرغم من ارتفاع مستوى
ز
التعليم .وف هذا الصدد ،انته العديد من
الدراسات إىل أن التعليم لم يعد محددا للطلب عىل
ز
واستخدام وسائل تنظيم األرسة ف مرص .وقد يرجع
ذلك إىل عدم تدريس مناهج الصحة اإلنجابية
ز
ز
والجنسية ف أي مرحلة من مراحل التعليم ف مرص،
وحصول الشباب عىل معلوماتهم بهذا الخصوص
من مصادر أخرى غالبا ما تكون غت آمنة وغت
ر
كاإلنتنت واألصدقاء واألهل.
موثوقة
• عىل الرغم من ارتفاع معدالت االستخدام وانخفاض
الطلب غت الملت بارتفاع مستوى الدخل ،إال أن
الطلب غت الملت سجل  %11زف ر
الشيحة األعىل
دخال ،وهو ما ز
يعت أن المشكلة ليست مادية ولكن
إما عدم توافر أو عدم القدرة عىل الوصول للخدمة.

 6للمزيد من التفاصيل حول النموذج راجع الرابط التاىلhttps://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/micro/ :
 7للمزيد من التفاصيل حول النموذج راجع الرابط التاىل.https://www.avenirhealth.org/software-spectrummodels.php#famplan :
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الجدول  :2-5معدالت الطلب واالستخدام وفقا لإلقليم ،ومستوى الدخل والتعليم
2014
ز
الحرصية
المحافظات
ز
حرص الوجه البحري
اإلقامة

الدخل

التعليم

ريف الوجه البحري
ز
حرص الوجه القبىل

إجمال الطلب ()%
ي

الطلب ُ
الملن /معدل
االستخدام ()%

الطلب غت ُ
الملن ()%
ر

73.7

62.6

11.1

74.4

64.1

10.3

73.4

62.5

10.9

72.5

58.9

13.5

ريف الوجه القبىل

66

55

11

المحافظات الحدودية

63.7

46.7

17

0 - 20

71.3

55.9

15.4

20 - 40

70.7

55.7

15

40 - 60

70.5

59.4

11.1

60 - 80

70.9

59.8

11.1

80- 100

72.4

61.4

11

غت متعلم

73.1

59.2

13.9

ابتدان

72.3

58.8

13.4

ثانوي

70.6

58.2

12.4

عاىل

69

58.3

10.7

71.1

58.5

12.6

اإلجمال
ي
ز
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات المسح السكان الصح .2014

ز
انحراف توليفة الوسائل المستخدمة يف مرص-
Method Skew
• زف دراسة أجريت عام  ،2000كانت مرص ثامن ر
أكت
ز
تعان من انحراف ( )Method Skewتجاه
دولة
اللولب من ز
بي  83دولة شملتها الدراسة .وبالرغم من
عدم وجود توليفة مثىل من الوسائل ،إال أن االنحراف
تجاه وسيلة بعينها يحد من الخيارات المتاحة أمام
ز
المرأة ويؤدي ف معظم األحيان إىل ارتفاع الطلب غت
ُ
الملت (.)Bertrand et al. 2000
• يعرض الجدول  3-5معدالت استخدام أنواع
ز
الوسائل المختلفة ف مرص وتطورها عت الزمن،
ز
حيث ر
يأن اللولب ف المقدمة ثم الحبوب ثم
ر
الحقن ،يليها اإلمبالنون والواف بفارق كبت،
ويتضح من الجدول أيضا ما يىل:
 حدوث تحول جوهري نحو استخدام الحبوببداية من  2003بالرغم من ارتفاع معدل
االنقطاع عنها والشكوى من أثارها السلبية
ز
وفشلها ف منع الحمل مقارنة باللولب
واالمبالنون .يرجع ذلك إىل أن الحبوب تساعد
النساء عىل تخط فجوات المنظومة الصحية
ز
واالجتماعية ف مرص ،فال حاجة للفحص أو

ر
التكيب أو اإلزالة أو متابعة األعراض الجانبية أو
ر
تعاون الزوج كباف الوسائل.
 ضعف معدل استخدام اإلمبالنون بالرغم منفاعليته الشديدة وانخفاض معدالت االنقطاع
ز
عنه ،ويرجع ذلك إىل خلل شديد ف كل من جانت
العرض والطلب عىل السواء ،فبالنسبة للعرض :ال
يتوافر اإلمبالنون بكميات كافية بالقطاع العام
باإلضافة لضعف الكوادر المؤهلة رلتكيبه .أما
ز
بالنسبة للطلب ،فإن الكثت من النساء ف مرص إما
ال يعرفنه أو لديهن أفكار مغلوطة بشأنه (Abdel-
 )Tawab et al. 2015و(.)USAID 2016
ر
 أما بالنسبة للواف ،فعىل الرغم من عدم وجودز
ز
مشاكل ف عرضه ،إال أن هناك مشكلة أساسية ف
الطلب عليه إما بسبب عدم معرفته وتجنب
الحديث عنه خجال ،أو بسبب عدم تعاون الزوج.
 يتضح من الجدول أيضا أن اآلثار الجانبية هالسبب األول واألهم لالنقطاع عن جميع أنواع
ر
الوسائل ما عدا الواف .ويرجع ذلك إما إىل عدم
ز
وجود كوادر مؤهلة بشكل كاف أو ضعف جهود
التوعية باآلثار الجانبية المحتملة وكيفية التعامل
معها8.

ز
ز
 8نحو  %47.6فقط من مستخدمات وسائل تنظيم األرسة تم إخبارهن باألثار الجانبية أو المشاكل المحتملة ،وتنخفض هذه النسبة إىل  %41ف حالة الحبوب ،وترتفع إىل  %57.5ف
ز
حالة اإلمبالنون %34.5 .فقط من المستخدمات تم إخبارهن ماذا يفعلن ف حالة حدوث أي أعراض جانبية ،وتنخفض هذه النسبة إىل  %29للحبوب وترتفع إىل  %38للولب.
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ز
الجدول  :3-5معدل االستخدام واالنقطاع عن وسائل تنظيم األرسة يف مرص ،عام  ،2014وأسبابه
الوسيلة

معدل
االستخدام
()2014

اللولب

30.1

الحبوب

16

الحقن

8.5

اإلمبالنون

0.5

ر
الواف
ي
التعقيم

0.5
1.2

تطور معدل االستخدام (–1988
)2014
ارتفاع مستمر من  15.8إىل 36.7
ز
ف  2003ثم تراجعه بعد ذلك
تراجع مستمر من  15.3إىل 9.3
ز
ف  2003ثم ارتفاعه بعد ذلك
ارتفاع مستمر من  0.1إىل 8.5
تذبذب شديد ،لكن لم يتجاوز الـ
%1
تراجع من  2.4إىل 0.5
شبه ثابت

معدل االنقطاع
بعد السنة األول
( % – )2014من
المستخدمات

سبب االنقطاع (األكت ذكرا) –  %من
المستخدمات
ز
فشل
األثار
الرغبة ف
الوسيلة
الحمل
الجانبية

14.3

7.5

4.3

1.2

41.5

11

8.7

7.6

37.9

20.8

6.5

1.5

14.7

10.9

1.9

0.9

31.9
-

2.8
-

8.3
-

*14.4
-

ز
السكان الصح ،سنوات مختلفة.
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات المسح
*مجموعا عليها نسبة السيدات ر
الالن انقطعن بسبب رغبتهن زف وسيلة ر
أكت كفاءة.

ر
الن نتجت عن
 1-3محاولة قياس ر
تغتات الطلب ي
األزمة

كالحقن واللولب وارتفاعه عىل وسائل العناية
ر
الذاتية كالحبوب والواف وكذلك الوسائل التقليدية
األخرى.

• يقصد باإلزاحة التحول من استخدام وسيلة
ز
ألخرى ،وذلك ألن تعطل الخدمة ووجود مشاكل ف
الحصول عليها ز
يعت تراجع الطلب عىل الوسائل
الت تحتاج احتكاك ر
ر
مبارس بالمنظومة الصحية

• وفيما يىل ،محاولة لتقدير الحجم الكم لإلزاحة
باستخدام نموذج  Microيبدأ الجدول  4ر
بشح
ر
واالفتاضات التفصيلية للسيناريوهات
المنهجية
المحتملة .وقد تم ارفاق المصفوفة التفصيلية
ر
لالفتاضات بالملحق.

 1-1-3تقدير كم لنمط اإلزاحة المحتمل

ر
االفتاضات المتعلقة بنمط اإلزاحة الخاص بكل وسيلة
الجدول  :4-5مصفوفة
الوسيلة
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السيناريو
السيناريو
المتفائل :تعطل المتشائم :تعطل
شديد
متوسط*

السبب

الحقن

ز
تراجع كبت ف
االستخدام

ز تحتاج الحقن إىل احتكاك دوري منتظم بمقدم الخدمة (كل شهر أو ثالثة
وستيد معدل ر
تراجع كبت جدا ف أشهر) ومن ثم فإنها ستكون ر
ز
التاجع كلما
أكت األنواع تراجعا
االستخدام
اشتد اضطراب الخدمة.

اللولب

تراجع محدود

ستؤثر األزمة بشكل محدود عىل معدالت استخدام اللولب ،إلمكانية
ز
االستمرار ف استخدامه وإن انتهت صالحيته تجنبا لالحتكاك بالمنظومة
ر
الصحية وذلك ألن فعاليته تستمر لعدة أشهر بعد انتهاء العمر االفت ز
اض
تراجع بسيط جدا
المعنون عىل العبوة.
ومع ذلك ر
سيتاجع معدل االستخدام بشكل طفيف بسبب وجود بعض
الحاالت ر
الت تكون اإلزالة واجبة بحقها.

الحبوب
ر
الواف
ي

ارتفاع كبت

ارتفاع كبت

ارتفاع كبت

ارتفاع كبت جدا

ر
كلما اشتد اضطراب الخدمة كلما ارتفع الطلب عىل الواف والحبوب كوسائل
عناية ذاتية ال تحتاج احتكاك كبت بالمنظومة الصحية.
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الوسيلة

السيناريو
السيناريو
المتفائل :تعطل المتشائم :تعطل
شديد
متوسط

اإلمبالنون

ارتفاع كبت

ارتفاع طفيف

الوسائل
التقليدية

ارتفاع كبت جدا

ارتفاع كبت جدا

السبب
يحتاج اإلمبالنون إىل درجة أقل من االحتكاك بالمنظومة الصحية مقارنة
باللولب كما أنه يتسم بفاعلية أكت وأطول مقارنة بالحبوب ،وهو ما سيشجع
ز
الكثت من السيدات عىل االستمرار ف استخدامه ولذلك من المتوقع أن
ز
يشهد استخدام اإلمبالنون ارتفاعا كبتا ف حالة حدوث اضطراب بسيط أو
ز
متوسط ف الخدمة ،ومع ذلك فكلما اشتد اضطراب المنظومة الصحية كلما
تراجعت قدرة المستخدمات عىل الحصول عليه.
ز
سيلجأ قطاع واسع من السيدات إىل الوسائل التقليدية خاصة ف المناطق
ر
الت ترتفع فيها معدالت استخدام هذه الوسائل بالفعل وأبرزها ريف الوجه
ز
القبىل ،وكذلك ف األرس ر
الت ستتجنب اللجوء ألي احتكاك بالمنظومة
ز
ز
القطاعي العام أو الخاص.
الصحية سواء ف

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

* يعرض الجدول  5-5نتائج نموذج  Microبالنسبة لمرص ،وتتسق هذه النتائج مع ما أعده صندوق األمم المتحدة
للسكان من تقديرات لتأثت األزمة عىل خدمات تنظيم األرسة عىل المستوى العالم (.)UNFPA2020
ز
كم ألثر اإلزاحة يف عدد المستخدمات من وسيلة ألخرى نتيجة األزمة خالل الستة أشهر األول من
الجدول  :5-5تقدير ي
األزمة

نوع الوسيلة

تعقيم
لولب
اإلمبالنون
حقن
حبوب
ر
واف
ي
تقليدية
اإلجمال
ي

ز
السيناريو المتفائل (تعطل متوسط يف
الخدمة)

ز
السيناريو المتشائم (تعطل شديد يف
الخدمة)

تقدير عدد
المستخدمات -
مارس 2020

عدد

 %التغت

عدد

 %التغت

155,134
5,467,653
49,457
1,567,785
3,148,077
78,296
18,841
10,485,243

155,134
5,378,470
63,158
1,135,816
3,412,187
126,849
213,629
10,485,243

0.0
228
288
62
1034
0

155,134
5,411,170
51,592
796,595
3,419,392
147,065
504,295
10,485,243

0.0
1.04.3
49.28.6
87.8
2576.6
0.0

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل نتائج نموذج .Micro

• يتضح من الجدول تراجع عدد مستخدمات اللولب
ز
بـ  %1فقط ف حالة السيناريو المتشائم ،وه نسبة
ز
أقل من نسبة تراجعهم ف حالة السيناريو المتفائل
( ،)%2ويرجع ذلك بشكل أساس إىل أن بعض
ر
الالن ستكون اإلزالة زضورية بحقهن لن
السيدات
يتمكن من ذلك بسبب شدة تعطل الخدمة بما
يتضمنه ذلك من تداعيات سلبية عىل الصحة
النفسية والجسدية لهؤالء السيدات.
• كما يتضح من الجدول أيضا ارتفاع عدد
ز
مستخدمات اإلمبالنون بنسبة  %4.3فقط ف حالة
ز
السيناريو المتشائم ،مقارنة بـ  %28ف حالة
ز
السيناريو المتفائل وهو فرق كبت ز
سيناريوهي،
بي ال
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ويرجع ذلك إىل أن نسبة اإلقبال عىل اإلمبالنون
ر
ستتاجع بشعة شديدة كلما اشتد تعطل الخدمة
ألن المستشفيات المركزية بالقطاع العام ه
المصدر الرئيس للحصول عليه بالنسبة للغالبية
العظم من المستخدمات خاصة محدودات
الدخل.
ر
ستبف فئة محدودة قادرة عىل الحصول
• ومع ذلك
عليه من القطاع الخاص بسعره غت المدعم ،وهذا
هو سبب استمرار ارتفاع عدد المستخدمات بنسبة
ز
ر ز
حت ف حالة حدوث تعطل شديد ف
ضعيفة
الخدمة كما يعكس السيناريو المتشائم.
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• كما أظهر النموذج أيضا ارتفاع عدد مستخدمات
ز
الحبوب بنسبة  %8ف حالة السيناريو المتفائل،
ز
و %8.6ف حالة السيناريو المتشائم .وهو فارق غت
ز
ز
كبت أيضا ز
السيناريوهي ،يرجع ف جزء منه إىل
بي
سبب إحصان وهو ضخامة عدد مستخدمات
ز
الحبوب ف المقام األول ( 3.1مليون سيدة) وهو ما
ز
جعل التغت ف العدد يبدو كنسبة ضعيفة.
• باإلضافة إىل أن تعطل الخدمة والخوف من الوباء
قد يصل لدرجة يصبح معها ر
حت الحصول عىل
الحبوب أمرا صعبا لذلك سيتم اللجوء إىل الوسائل
التقليدية ر
الت ال تعتمد عىل أي وسيلة حديثة عىل
اإلطالق ،وتشت تقديرات النموذج إىل أن عدد
مستخدمات هذه الوسائل سيتضاعف بشكل
ز
متسارع ،بحواىل  10مرات ف حالة السيناريو
ز
المتفائل و 25مرة ف حالة السيناريو المتشائم كما
ز
يتضح من الصف قبل األخت ف الجدول .5-5
التال من التحليل عىل ما تعنيه هذه
يركز الجزء
ي
ز
األرقام للمشكلة السكانية يف مرص ،من خالل قياس
ر
الن تم تقديرها بالفعل عىل كل من
تداعيات اإلزاحة ي
غت المخطط له واإلجهاض والمواليد.
الحمل ر

 2-1-3تداعيات اإلزاحة عىل الحمل غت المخطط له
واإلجهاض والمواليد
ز
• بغض النظر عن توفر الوسائل ،ستتسبب اإلزاحة ف زيادة
ز
إجبارية ف كل من معدالت الحمل غت المخطط له
واإلجهاض والمواليد .وذلك نتيجة االنتقال إىل وسائل
العناية الذاتية ،وه وسائل تتسم بانخفاض فعاليتها
العملية بسبب سوء االستخدام كالنسيان أو عدم تعاون
الزوج وغتها من األسباب.
• استكماال للتحليل السابق ،تم استخدام نموذج Fam-
ز
 Planلتقدير تأثت أنماط اإلزاحة ف كل من السيناريو
المتفائل والمتشائم عىل الحمل غت المخطط له
واإلجهاض والمواليد من خالل مقارنة هذه السيناريوهات
بالسيناريو األساس ( )Base-Lineوهو سيناريو يحاك
استمرار معدالت الطلب بشكل طبيىع كالمعتاد وكأن
الجائحة لم تكن ،وذلك لكل من عام  2020و.2021
• يعرض الجدول  6-5نتائج النموذج ،ويتضح منها ارتفاع
عدد حاالت الحمل غت المخطط له واإلجهاض بنسب
رتتاوح ز
بي  %5.6و %12.8وكذلك ارتفاع معدل المواليد
بنسب رتتاوح ز
بي  %1.7و %2.9عن المعدالت الطبيعية
ُ
ر
الت كانت ستسجل إن لم تحدث الجائحة.

ز
ر ز
غت المخطط له واإلجهاض
الجدول  :6-5تداعيات أثر اإلزاحة يف كل من
السيناريوهي المتفائل والمتشائم عىل الحمل ر
والمواليد  -بالحالة*
غت مخطط له
حمل ر

سيناريو

متفائل
متشائم

اإلجهاض المتعمد

تقديرات
النموذج
لألعوام

العدد
السنوي الذي
ستتسبب به
األزمة

 %النمو
مقارنة
بالمتوسط
ز
الشهري ف
الموقف
األساس
لنفس العام

العدد
السنوي الذي
ستتسبب به
األزمة

المواليد

 %النمو
مقارنة
بالمتوسط
ز
الشهري ف
الموقف
األساس
لنفس العام

العدد
السنوي الذي
ستتسبب به
األزمة

 %النمو
مقارنة
بالموقف
األساس
لنفس العام

2020

59514

4.9

27971

4.9

31543

1.3

2021

60818

5.0

28585

5.0

32233

1.3

2020

115944

9.5

54494

9.5

61450

2.5

2021

118484

9.8

55688

9.8

62796

2.6

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل نتائج نموذج .Fam – Plan
ر
بمعت أنه ر
ز
يفتض أن الحكومة قامت بالفعل بتلبية احتياجات السيدات من الحبوب والواف وغتها
*يعرض هذا الجدول أثر اإلزاحة الملباة،
من أنواع الوسائل ر
الت ارتفاع الطلب عليها نتيجة األزمة ،ولكن نظرا لكون هذه الوسائل أقل فاعلية من الوسائل طويلة األجل ألسباب تتعلق
ز
بعدم االستخدام الصحيح ،فإنها ستتسبب ف ارتفاع معدالت الحمل غت المخطط له ومن ثم اإلجهاض والمواليد بالتبعية.
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تعت ز
• إن هذه الزيادات ز
بالرصورة تكلفة اقتصادية عىل كل
ز
من الدولة واألرس ف الوقت نفسه ،فبالنسبة للدولة فإن
ارتفاع عدد المواليد ز
يعت الحاجة إىل مزيد من النفقات
لتقديم خدمات كالتعليم والصحة والدعم والمرافق
األساسية إىل عدد أكت من األفراد عند نفس مستوى
ز
الجودة ،وف حالة عدم تخصيص هذه النفقات فإن
ز
يعت تراجع مستوى الخدمة ر
ذلك ز
والت تعان ضعفا
شديدا بالفعل.
• أما بالنسبة لألرس ،فإن اإلجهاض وكذلك إنجاب طفل لم
يكن مخططا له يمثل عبئا ماليا ونفسيا لم يكن متوقعا،
ز
وف ظل الجائحة وما صاحبها من ظروف اقتصادية

ضاغطة وموارد صحية محدودة فإن اإلجهاض
المتعمد والوالدة يمثالن تهديدا حقيقيا لصحة المرأة
ز
والطفل ف الوقت الحاىل.

 3-1-3تقدير كم لحجم الوسائل الالزم توفته
لالستجابة بمرونة ألثر اإلزاحة
• يوضح الجدول  7-5تقديرات لحجم كل نوع من
الوسائل الواجب توافرها خالل الـ  6أشهر األوىل من
األزمة (إبريل  -أغسطس) لك تستطيع وزارة الصحة
ز
االستجابة بمرونة ألثر اإلزاحة سالف الذكر ف حالة كل
من السيناريو المتفائل والمتشائم.

ر
اكم عىل وسائل تنظيم األرسة خالل ستة أشهر (إبريل – سبتمت )2020
الجدول  :7-5حجم الطلب الت ي
النوع

ستة أشهر
قبل األزمة

الحبوب
الحقن
اللولب
اإلمبالنون
ر
الواف
ي

22,350,938
3,155,213
660,416
13,075
2819152

سيناريو متشائم

سيناريو متفائل
إجماىل
االحتياج

التغت

النمو ()%

23,989,899
2,645,657
118,308
31,879
4,547,019

1638961
50955654210818804
1727867.2

7.3
16 82144
61

إجماىل
االحتياج

التغت

%

24,040,329
2,250,874
5,916
6,100
5,196,928

1689391
90433865450069752377776.2

7.6
 29 995384

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل نتائج نموذج .Fam – Plan

• يتضح من الجدول ارتفاع االحتياج من الحبوب بنسبة
ز
ز
 %7.3ف حالة السيناريو المتفائل و %7.6ف حالة
ر
السيناريو المتشائم .وكذلك ارتفاع احتياجات الواف
ز
ز
بنسبة  %61ف السيناريو المتفائل و %84ف السيناريو
المتشائم .أما بالنسبة لإلمبالنون فمن المتوقع ارتفاع
ز
االحتياج منه بنسبة  %144ف حالة السيناريو المتفائل
ز
وتراجعه بنسبة  %53ف حالة السيناريو المتشائم.
ز
• يعد االستعداد للزيادة ف حجم الوسائل المطلوب من
ر
كل من الحبوب واإلمبالنون والواف زضوريا لتفادي
زيادة معدالت الحمل غت المخطط له واإلجهاض
ز
والمواليد بنسب تزيد عن النسب المقدرة ف الجدول
 .8-5وهو ما يطرح تساؤال هاما :هل لدى الحكومة
المرصية القدرة عىل االستجابة لهذا الطلب؟ لإلجابة
عىل هذا السؤال يجب تحليل عرض وسائل تنظيم
ز
ز
األرسة ف مرص عىل نحو ما سيتم ف الجزء التاىل من
الدراسة.
 2-3عرض وسائل تنظيم األرسة ()Supply

 1-2-3عرض رسي ــع للتوزي ــع القطاع لمقدم خدمات
تنظيم األرسة
• يقدم القطاع العام خدمات تنظيم األرسة إىل %56.1
من المستخدمات ،بينما يستحوذ القطاع الخاص عىل
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ز
 .%42وف المقابل ال يقدم القطاع األهىل خدمات
ز
تنظيم األرسة سوى لـ  %1.9فقط من السيدات ف
.2014
ز
• لهذه ر
التكيبة غت المتوازنة تداعيات ف حد ذاتها،
ز
وذلك ألن احتالل القطاع العام الصدارة ف تقديم
ز
يعت اضطرابا أكت بسبب قيام وزارة
الخدمة
الصحة ،كونها المسئول األول عن مواجهة الوباء،
بحشد جميع مواردها لمواجهة الوباء باإلضافة إىل
أن القطاع العام هو مصدر الحصول عىل الخدمة
ز
بسعر مدعم للفئات األقل دخال ف المجتمع.
• باإلضافة إىل أن المجتمع يدفع اآلن ثمن ر
التاجع
ز
المستمر ف دور القطاع األهىل منذ التسعينيات،
ز
والذي كان يمكنه القيام بدور جوهري ف تقديم
ر
الفتة الحالية لوال
خدمات تنظيم األرسة أثناء
التضييق الذي ز
عان منه خالل السنوات الماضية.

 2-2-3خطط عرض الوسائل ر
الت تبنتها الوزارة قبل
األزمة والمتطلبات اإلجبارية الناتجة عن تغت الطلب
ز
• األصل ف األمور هو استجابة عرض الوسائل
للطلب وليس العكس .إن تحديد العرض أوال ثم
محاولة تكييف الطلب معه هو إحدى المشكالت
ز
الت ز
الهيكلية ر
تعان منها خدمات تنظيم األرسة ف

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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مرص .ومن المتوقع أن تظهر هذه المشكلة عىل
نحو أوضح خالل األزمة الحالية إذا تجاهلت الدولة
ز
تغتات الطلب واستمرت ف اتباع نفس السياسة،
وهو ما يهدد ربتاجع معدالت استخدام وسائل
ز
تنظيم األرسة ف مرص.
• إن التغت المفاج زف الطلب نتيجة الجائحة ي ز
عت أن
وزارة الصحة تواجه واقعا مغايرا لما خططت له ومن ثم
ز
تغت جدوى المخزون المتاح لديها بالفعل .وف هذا
الصدد ،يشت تقرير سوق وسائل تنظيم األرسة العالم
إىل أن ر
مشتيات القطاع العام عىل مدار السنوات

ز
الماضية كانت ر
متكزة ف اللولب ،ولم يسجل التقرير
ر
مشتيات من الواف أو الحبوب خالل ر
ر
الفتة
أي
 2018-2015كما يتضح من الجدول .8-5
• وهو أمر غت طبيىع يدل إما عىل وجود مخزون
ر
ضخم جدا من الحبوب والواف ،أو عدم وجود
ز
طلب عىل هذه الوسائل ف القطاع العام ،أو نقص
ز
ف بيانات التقرير فيما يتعلق بهذه الوسائل عىل
ز
وجه التحديد .وف كل الحاالت يطرح ذلك العديد
ر
مشتيات
من عالمات االستفهام حول آليات إدارة
ز
وسائل تنظيم األرسة ف مرص.

الجدول  :8-5حجم ر
مشتيات القطاع العام بالوحدة من كل وسيلة ()2018 -2014
ر
الحقن
االمبالنون
الواف
السنة
ي
365,000
140,032
468,000
2014
0
0
0
2015
0
140,000
0
2016
0
40,032
0
2017
0
160,046
0
2018

اللولب
591,111
258,200
2,680,434
375,045
3,774,650

الحبوب
0
0
0
0
0

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات تقرير سوق وسائل تنظيم األرسة العالم.

• يتضح من الجدول  8-5أيضا تقلب ر
مشتيات الحكومة
وعدم وجود نمط متسق لها من سنة ألخرى .عىل
سبيل المثال ،انخفاض حجم ر
مشتيات اللولب بنسبة
ز
ز
 %86ف  2017ثم ارتفاعها بنسبة  %906ف .2018
ر
االستاتيح
وهو ما قد يعكس ضعف التخطيط
المسبق وغياب التقييم الدقيق لالحتياجات عىل أرض
الواقع من سنة ألخرى.
• وبمقارنة ر
مشتيات القطاع العام بتقديرات االستخدام
الفعىل يتضح وجود عجز واضح زف ر
مشتيات القطاع
ر
العام من الواف والحقن والحبوب كما يتضح من

ز
الجدول  ،9-5وقد يرجع ذلك العجز ف جزء منه إما
إىل عدم وجود موارد كافية لتلبية الطلب عىل هذه
الوسائل بالكامل أو لسوء التخطيط.
ز
ر
مشتيات القطاع العام من
• ولكن وجود فائض ف
وسائل أخرى كاإلمبالنون واللولب يرجح أن األمر مرده
ز
سوء التخطيط ف المقام األول وليس ضعف الموارد.
ز
ر
مشتيات نفس الوسيلة
ويتضح ذلك جليا ف تحول
من فائض لعجز ومن عجز لفائض من سنة ألخرى
دون أسباب واضحة.

ر
الفعىل لعام 2018
مشتيات القطاع العام بتقديرات االستخدام
الجدول  :9-5مقارنة
ي
ر
الحقن
اإلمبالنون
الواف
2018
ي
ر
مشتيات
حجم
0
160,046
0
القطاع العام بالوحدة

اللولب

الحبوب

3,774,650

0

تقديرات االستخدام
الفعىل بالوحدة
ي

10,802,869

25,648

6,121,626

1,295,982

43,211,477

الفرق

10,802,869-

134,398

6,121,626-

2,478,668

43,211,477-

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات تقرير سوق وسائل تنظيم األرسة العالم ،وتقديرات نموذج Fam-
Plan.
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تأثت عدم استجابة العرض بمرونة
 3-3توقعات ر
غت المخطط له
لتغتات الطلب عىل الحمل ر
ر
واإلجهاض والمواليد
• من المتوقع ارتفاع حاالت الحمل غت المخطط له
واإلجهاض والمواليد عن المعدالت الطبيعية ر
الت كانت
ستحدث بالفعل لو لم توجد الجائحة .وتنقسم هذه
الزيادة إىل جزأين ،جزء ثابت ومؤكد وهو الناتج عن أثر
اإلزاحة ،ويصعب الحد من تأثته نظرا الرتباطه بتغتات
حدثت بالفعل نتيجة لألزمة من ناحية ،وكذلك
الرتباطه بالعديد من االختالالت الهيكلية القائمة
بالفعل قبل األزمة من ناحية أخرى.
• يتوقف الجزء ز
الثان من الزيادة عىل مدى قدرة العرض
عىل االستجابة بمرونة لتغتات الطلب خالل ف رتة
األزمة؛ ز
فف حالة عدم سد االحتياج من الحبوب
ر
ر
والواف واإلمبالنون بالكامل ستتفع معدالت الحمل

غت المخطط له واإلجهاض والمواليد بشكل يفوق
الت ر
النسب اإلجبارية ر
ستتفع بها بالفعل بسبب أثر
اإلزاحة.
ز
• وفقا للجدول  ،10-5سيتوقف التأثت ف هذه الحالة
ز
عىل كيفية تعامل السيدات الراغبات ف الحصول عىل
هذه الوسائل مع فجوة العرض ،وما إذا كن سيلجأن إىل
الوسائل التقليدية بدال منها (الخيار األول  -أ) أم
سينقطعن عن االستخدام تماما (الخيار ز
الثان  -ب).
• ز
يعت الخيار األول (أ) ارتفاع عدد مستخدمات الوسائل
التقليدية ليسجل  539993سيدة بنسبة  %5.2من
ز
ز
إجماىل المستخدمات ف مرص ف حالة السيناريو
ز
المتفائل ،و 846514سيدة بنسبة  %8.1ف حالة
السيناريو المتشائم .أما بالنسبة للخيار الث زان (ب) ،فإنه
ز
يعت تراجع معدالت االستخدام بنفس هذه النسب
ز
يوهي المتفائل والمتشائم عىل التواىل.
لكل من السينار

ز
ر
الن يمكن للسيدات اللجوء إليها يف حالة عدم سد احتياجاتهن من وسائل العناية الذاتية
الجدول  :10-5الخيارات ي
الخيار

المتر

الخيار األول (أ(

استخدام وسيلة تقليدية

ز
استمرار الرغبة ف تجنب الحمل بالرغم من عدم وجود وسيلة
حديثة لتنظيم األرسة.

ز
الثاب (ب)
الخيار ي

عدم استخدام أي وسيلة
عىل اإلطالق

عدم المعرفة بالوسائل التقليدية ،أو عدم الوع بكيفية استخدامها
بشكل فعال وهو ما يجعلها ه والعدم سواء.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

• يعرض الجدوالن -11-5أ ،و-11-5ب تأثت كل من الخيارين عىل التواىل ،ويتضح منهما تضاعف تأثت األزمة عىل الحمل
غت المخطط له واإلجهاض والمواليد زف حالة الخيار ز
الثان مقارنة بالخيار األول ،وهو ما يعكس أهمية االستخدام الفعال
ز
للوسائل التقليدية لتنظيم األرسة ف حالة عدم إتاحة وسيلة حديثة.
غت المخطط له واإلجهاض والمواليد  -بالحالة
الجدول -11-5أ :تداعيات اللجوء للوسائل التقليدية (الخيار األول) عىل الحمل ر
غت مخطط له
حمل ر

السيناريو

المتفائل
المتشائم
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اإلجهاض المتعمد

المواليد  -سنوي (نمو)

تقديرات
النموذج
لألعوام

العدد السنوي
الذي
ستتسبب به
األزمة

 %النمو مقارنة
بالمتوسط
ز
الشهري ف
الموقف األساس
لنفس العام

العدد
السنوي الذي
ستتسبب به
األزمة

 %النمو مقارنة
بالمتوسط
ز
الشهري ف
الموقف األساس
لنفس العام

العدد
السنوي
الذي
ستتسبب
به األزمة

 %النمو
مقارنة
بالموقف
األساس
لنفس العام

2020

118431

9.7

55662

9.7

62769

2.5

2021

150011

12.4

70506

12.4

79505

3.2

2020

173314

14.3

81457

14.3

91857

3.7

2021

204601

17.0

96163

17.0

108438

4.4
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ز
غت المخطط له واإلجهاض والمواليد -
الجدول -11-5ب :تداعيات االنقطاع عن االستخدام (الخيار
الثاب) عىل الحمل ر
ي
بالحالة

السيناريو

تقديرات
النموذج
لألعوام

المتفائل
المتشائم

2020
2021
2020
2021

غت مخطط له
حمل ر
 %النمو مقارنة
العدد
بالمتوسط
السنوي
ز
الشهري ف
الذي
الموقف
ستتسبب به
األساس لنفس
األزمة
العام
20.0
251258
22.7
283451
38.3
481579
41.4
517298

اإلجهاض المتعمد
 %النمو مقارنة
بالمتوسط
العدد
ز
السنوي الذي
الشهري ف
ستتسبب به
الموقف
األزمة
األساس لنفس
العام
20.0
118092
22.7
133222
38.3
226342
41.4
243130

المواليد  -سنوي (نمو)
العدد
السنوي
الذي
ستتسبب
به األزمة

 %النمو
مقارنة
بالموقف
األساس
لنفس العام

133166
150229
255237
274168

5.41
6.13
10.37
11.20

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل نتائج نموذج .Fam – Plan

تأثت األزمة وأهم السياسات الالزم
 4-3ملخص ر
ز
اتخاذها لتحقيق التوازن المنشود ربي العرض
والطلب
ز
ز
يقتص تقليص أثر األزمة عىل أعداد المواليد ف مرص
•
ز
األدن ،االستجابة بشعة ومرونة للطلب
عند حده
رز
المتايد عىل وسائل تنظيم األرسة الذاتية وأهمها
ز
ر
الحبوب والواف .حينها لن تتسبب األزمة سوى ف
ز
زيادة ،ال يمكن تفاديها لكنها محدودة ،ف أعداد المواليد
كما يتضح من الجدول .12-5

ز
• ف المقابل ،فإن عدم استجابة العرض بمرونة لتغتات
ز
الطلب سيؤدي إىل زيادات أكت ف أعداد المواليد
بحسب رد فعل السيدات عىل عدم توفر وسيلة منع
حمل حديثة .ز
فف حالة التوقف التام عن االستخدام
ز
ستكون الزيادة ف أعداد المواليد أربــع أضعاف الزيادة
ر
الت ال يمكن تفاديها ،وستنخفض إىل الضع ز
في فقط
ز
ف حالة استخدام وسيلة تقليدية كبديل كما يتضح من
الجدول .12-5

ز
تأثت األزمة عىل أعداد المواليد يف مرص خالل عام كامل والتدخالت المطلوبة للحد من هذا األثر
الجدول  :12-5ملخص ر
الوضع األفضل :إزاحة ملباة

السيناريو

التدخل المطلوب

المتفائل
المتشائم

%1.30
%2.60
توفت كافة احتياجات النساء من
جميع أنواع وسائل تنظيم األرسة
خاصة وسائل العناية الذاتية

ز
غت
ثاب أفضل وضع ممكن :إزاحة ر
ي
ملباة واالتجاه للوسائل التقليدية
كبديل

غت
الوضع األسوأ :إزاحة ر
ملباة والتوقف التام عن
االستخدام

%6.13
%3.20
%11.20
%4.40
زف حالة ر
تعت توفت جميع احتياجات النساء من الوسائل الحديثة،
يجب التوعية عىل نطاق واسع بجميع أنواع الوسائل التقليدية
لتنظيم األرسة وكيفية استخدامها بأقص فعالية ممكنة وتخصيص
ز
خط ساخن للرد عىل جميع استفسارات النساء ف هذا الخصوص.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل نتائج نموذج .Fam-Plan

التال من التقرير بعض الحلول
يعرض الجزء
ي
ر
المقتحة لمساعدة الحكومة عىل تحقيق التوازن
بي العرض والطلب أثناء ر
المنشود ر ز
فتة األزمة.
وتضم هذه الحلول مجموعة متكاملة من اإلجراءات
الفورية ،وقصتة ومتوسطة األجل باإلضافة إىل
مجموعة من اإلجراءات الهيكلية الالزمة إلصالح
المنظومة بشكل مستدام ،عىل النحو التاىل:
83

 -1اإلجراءات الفورية:
ز
• التوسع ف توزي ــع حبوب منع حمل الطوارئ عىل نطاق
واسع من خالل الصيدليات ووحدات الرعاية الصحية
األولية والجمعيات األهلية والقطاع الخاص ،فه
وسيلة هامة للحد من حاالت الحمل غت المخطط له.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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• تقديم الحوافز والتسهيالت الالزمة للقطاع الخاص
لرفع معدالت مساهمته زف تقديم الخدمة أثناء ر
فتة
ز
األزمة ،وذلك ألن هناك مساحة تسمح بالتوسع ف
تقديم الخدمة ألن موارد القطاع الخاص لم تحشد
بالكامل لمواجهة األزمة كالقطاع العام.
• توفت التمويل الالزم ر
لشاء الوسائل ،ودعم األرس
للحصول عىل الوسيلة بسعر مناسب.
ز
• االستعانة بالتجارب الدولية الرائدة ف تحويل بعض
أنواع الوسائل ر
الت تحتاج مقدم خدمة كالحقن عىل
سبيل المثال إىل وسائل عناية ذاتية من خالل ررساء
أنواع يمكن استخدامها دون احتكاك ر
مبارس بالمنظومة
الصحية.
• القيام بحملة توعية واسعة النطاق ،للتعريف بكل نوع
ز
من أنواع الوسائل ف مرص ،وسعره وأماكن توافره واألثار
الجانبية المحتملة وكيفية التعامل معها.
• اتباع ر
استاتيجيات التوزي ــع المسبق (تزويد المرأة بما
يكفيها لمدة  3أو  6أو  12شهر) للحد من الحاجة إىل
العودة مرة أخرى للمنافذ الصحية للحصول عىل
الوسيلة .وبينما سيقلل ذلك االحتكاك بالمنظومة
الصحية ،سيضع ضغوطا أكت عىل سلسلة القيمة.
ومن ثم ال بد أن تسىع الوزارة إىل تحقيق التوازن األمثل
بي تقليل الحاجة للعودة مرة أخرى ر ز
ز
للتود بالوسائل
ز
وف نفس الوقت تلبية حاجة أكت قدر ممكن من
النساء.

 بناء نموذج زرياض دقيق يمكنه توظيف البيانات
المتاحة للتنبؤ باالستخدام واالحتياج المستقبىل
ز
من كل نوع من أنواع الوسائل ف مرص ،وتحديد
ر
المشتيات المطلوب من كل وسيلة بناء
حجم
عىل تقديرات النموذج.

• وضع آلية للتعامل الفعال والشي ــع مع أي أزمات
ز
شبيهة ف المستقبل ،تتضمن تقسيم نقاط تقديم
الخدمة إىل جزأين وفقا لخطة واضحة :جزء اعتيادي،
وجزء خاص باألزمات يتحرك بشكل فوري وتلقان عند
بدء األزمة.
رابعا :اإلصالحات الهيكلية
• بشكل عام ،يجب إدارة ملف السكان بشكل محوكم من
خالل فصل تبعية المجلس القوم للسكان عن وزارة
الصحة وجعله جهة مستقلة تتوىل وضع الخطط
والسياسات وتنسيق الجهود ز
بي جميع الجهات
المعنية بالقضية السكانية ومن بينها الجهات المعنية
بتنظيم األرسة ،باإلضافة إىل متابعة تنفيذ هذه الخطط
وتقييمها9.
• تشكيل لجنة ررساء موحدة تضم القطاع الخاص
والحكوم والصيدليات ،ومستشفيات الجيش
ر
والشطة للحصول عىل وسائل تنظيم األرسة بسعر
أفضل.
• انضمام مرص لمنظومة ر
الشاء الموحد التابعة لصندوق
األمم المتحدة للسكان.

قصتة األجل:
 -2اإلجراءات
ر

• إعفاء وسائل تنظيم األرسة من أي زضائب.

• اإلرساع بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات
األهلية الجديد ،وذلك ليتمكن القطاع األهىل بشكل
ز
عام من ممارسة أنشطته بشكل طبيىع ف المقام األول.
بعد ذلك ،يجب تقديم الحوافز الالزمة لتشجيعه عىل
ز
العمل ف تقديم خدمات تنظيم األرسة عىل وجه
التحديد.

• للتغلب عىل مشكلة عدم كفاية الكوادر المدربة
يىل:
يجب القيام بما ي

 -3اإلجراءات متوسطة األجل:
• زضورة وجود تقديرات إحصائية دقيقة ومحدثة
ز
باستمرار لالحتياج واالستخدام الفعىل للوسائل ف
ز
ويقتص ذلك:
مرص،
 ميكنة نظام المتابعة والتقييم وتجميعز
المعلومات ف وزارة الصحة بدال من االعتماد
ر
عىل النظام الورف.
ز
رز
وااللتام
السكان الصح،
 رسعة إجراء المسحز
بتنفيذه ف مواعيده بشكل دوري منتظم.

 إنشاء هيئة مركزية لتدريب مقدم الخدمة ،كفرعمستقل زف وزارة الصحة تتبع نائب الوزير ر
مبارسة.
 تدريب مقدم الخدمة بالمستشفيات المركزيةز
ليعملوا بدورهم كمدر ز
بي لمقدم الخدمة ف
قطاعات الرعاية األولية.
 جعل التدريب عىل تقديم خدمات تنظيم األرسةررسطا أساسيا للتخرج من كليات الطب والتمريض
(أثناء ر
فتة االمتياز).
• التغلب عىل نقص الطبيبات بـ:
 ترخيص الممرضات بتقديم خدمات تنظيم األرسةبما فيها تركيب اللولب بعد الحصول عىل تدريب
متخصص.

 9أفرد المركز المرصي للدراسات االقتصادية دراسة تفصيلية تناولت السياسة السكانية من حيث مقومات نجاحها والشكل المؤسس األمثل لها.
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 الفرق المتنقلة بالقرى والجامعات والمدارسر
والشكات الكتى ،عىل أن تتكون من طبيب
وطبيبة وأن تعمل وفقا لجدول أسبوع صارم.
 أن تتم عملية المتابعة والتقييم من قبل جهةمستقلة عن وزارة الصحة يمثل فيها القطاع العام
والخاص واألهىل.
• عقد برتوكول مع وزارة االتصاالت ر ز
لتويد الوحدات
الصحية بالبنية التحتية التكنولجية بأسعار مخفضة
ورسوط سداد ميشة ( ر
ر
االنتنت وأجهزة الحاسب
وقواعد البيانات).
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ز
ر
المعلومان للوزارة
• دمج القطاع الخاص ف النظام
بحيث يمكن معرفة حجم المخزون لديه وجودة تقديم
الخدمة به.
ز
• زيادة عدد الرائدات الريفيات ف المحافظات األك رت
احتياجا ،وتوزي ــع المهام الموكلة إليهم وفقا لخصائصهم.
ز
ز
تضمي مناهج الصحة اإلنجابية والجنسية ف المناهج
•
ر
الدراسية بداية من المرحلة االبتدائية حت الجامعية،
عىل أن تكون إلزامية.
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الملحق
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 التركيز على بعض محركات التغيير:كيفية الخروج من األزمة
الجزء الثالث

ز
للتعاف االقتصادي
أساس
 .6المرأة كمحرك
ي
ي
رشا سيف الدين
أوال :مقدمة

 1-1لماذا النظر إل المرأة كأحد المحركات الهامة
إلعادة االنتعاش لالقتصاد المرصي
بالرغم من كون المرأة المرصية تمثل تقريبا نصف
المجتمع من حيث ر
التكيبة الديمغرافية ،باإلضافة إىل
ز
ز
ارتفاع مستوى التعليم ز
الحاض،
بي اإلناث ف الوقت
ز
إال أنه لم يتم تحقيق سوى تقدم طفيف ف مشاركة
ز
المرأة ف سوق العمل حيث ال تتعدى مشاركتها نحو
 %24من قوة العمل ،وهو ما يمثل إهدارا لمورد ر
بشي
ز
هام قادر عىل المساهمة الحقيقية ف تحقيق النمو
المرجو لالقتصاد المرصي؛ فوفقا لتقرير أصدره معهد
زز
ماكيتي ،من الممكن أن يرتفع الناتج المحىل اإلجماىل
ز
ف مرص بنسبة  %34خالل العقد المقبل ،حال
ز
تساوت أعداد الرجال مع أعداد النساء ف سوق
ز
التمكي االقتصادي للمرأة وسيلة
العمل 1.كما يعتت
لمكافحة الفقر ودعم العدالة االجتماعية وإعطاء
فرصة لمسار أفضل لألجيال القادمة ،مما يجعل من
ز
ز
المرأة فاعال رئيسيا ف تحقيق التعاف االقتصادي.
ومع تزايد الضغط االقتصادي واالجتماع المق رتن
بتقييد التجول وفرض تدابت العزلة االجتماعية بسبب
ز
الجدول  :1-6أهم سمات سوق العمل لإلناث يف
السمة

•
•
ز
ضعف مشاركة اإلناث يف
سوق العمل مقارنة
بالذكور

•
•
•

الرصوري ر
جائحة كوفيد ،19-بات من ز
الت ز
كت عىل
ز
لتمكي
إتاحة كافة اآلليات من سياسات وإجراءات
المرأة من القيام بدورها كأحد محركات التغيت
ز
األساسية للتعاف االقتصادي عموما وللخروج من
األزمة الحالية بشكل خاص.
زف هذا اإلطار ،ر
يأن هذا التقرير والذي يبدأ بتوصيف
ز
مخترص ألهم سمات سوق عمل اإلناث ف مرص ،ومن
ر
ز
تمكي المرأة بما يعظم االستفادة
لمقتحات
ثم عرض
من إمكانياتها الحقيقية للتغلب عىل الصعوبات ر
الت
ز
تعان منها منذ عقود عديدة وبشكل خاص نتيجة
لألزمة الحالية ،خاصة المتعلق منها بحجم مشاركتها
ز
ف سوق العمل.

ثانيا :عرض مخترص ألهم سمات سوق عمل اإلناث
ز
يف مرص
ز
تم ف التقرير الصادر عن المركز المرصي للدراسات
االقتصادية بعنوان "المرأة المرصية" دراسة تداعيات
ز
أزمة كوفيد 19-عىل دور المرأة ف االقتصاد المرصي
بشكل تفصيىل 2،وإجراء تحليل شامل ألهم سمات
ز
مشاركة المرأة ف سوق العمل ،وفيما يىل عرض
مخترص ألهم هذه السمات (الجدول .)1-6

مرص3

الدالئل
انخفاض معدل المساهمة زف قوة العمل 4ز
بي اإلناث مقابل الذكور بنحو أربعة
ُ
استحواذ اإلناث عىل نحو الخمس فقط من قوة العمل ( %18عام  ،)2019مقارنة بالذكور
( %82عام .)2019
ُ
ز
المشتغلي ( %15.3عام .)2019
انخفاض نصيب اإلناث ليكون أقل من الخمس من إجماىل
بي اإلناث ليبلغ ما ريتاوح ز
ارتفاع معدل البطالة ز
بي ثالث إىل أربــع مرات أكت من مثيله لدى
الذكور.
تعتت نسبة مشاركة اإلناث إىل الذكور زف القوى العاملة زف مرص ضعيفة مقارنة بالدول األخرى
ز
ذوات المستويات المختلفة من الدخول؛ حيث ارتفعت هذه النسبة ف مرص خالل ما يقرب من
ر
عشين عاما بما يقارب  %4فقط ،من  %27.4عام  2000إىل  %31.2فقط عام .62018

أضعاف.5

 1جريدة المال 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/بتاري ــخ  4مارس  2020و UN Women Egypt https://egypt.unwomen.org/en/what-
we-do/economic-empowerment
ز
 2تقرير رأي ف أزمة "المرأة المرصية" بتاري ــخ .2020/8/12
ر
 3وفقا لإلحصائيات الصادرة حت نهاية يوليو .2020
 4معدل المساهمة = قوة العمل /السكان * .100
ز
الصحف ر
للنشة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام  ،2019إصدار .2020
 5الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،البيان
.The World Bank, Gender Data Portal 6
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السمة

تفضيل اإلناث للعمل
ز
الحكوم يف مقابل القطاع
ي
الخاص

الدالئل
ر
ز
• تتمتع اإلناث بمزايا زف القطاع العام عن القطاع الخاص ،حيث يلتم القطاع العام بإعطاء أجور
ز
للجنسي مقابل أداء نفس العمل ،بل وقد يرتفع قليال متوسط أجور اإلناث
تكاد تكون متساوية
عن مثيله للذكور ،هذا باإلضافة إىل المزايا األخرى من حيث مواعيد االنرصاف وإجازات رعاية
األطفال.
• وهو ما ال ينطبق عىل القطاع الخاص حيث ينخفض متوسط األجر لإلناث عن مثيله للذكور
بنحو  %16عام .2019
ز
ز
ر
• تنخفض مشاركة المرأة ف العمل ف القطاع الخاص مع اقتابها من سن الزواج وزواجها فيما بعد،
بينما يستمر التوظيف زف القطاع العام زف االرتفاع مع مرور الوقت وال يتأثر بتوقيت الزواج .كما
يرتفع العمل بدون أجر للنساء ،ر
أكت من ذلك زف الزواج وبعده ،وغالبا ما يكون هذا العمل زف
زز
المتل ،ويسهل معه التوفيق مع مسئوليات الزواج.

قطاعات محددة ه األكت الجدول  :2-6نصيب اإلناث من القطاعات األكت توظيفا لإلناث
ي
ر ز
العاملي
نصيب اإلناث من جملة
القطاع
توظيفا لإلناث وجذبا لها
68
التعليم
49.4
المالبس الجاهزة
49.3
االجتماع
الصحة وأنشطة العمل
ي
32.7
االتصاالت والمعلومات
20
الزراعة
18.5
تجارة التجزئة
13.5
خدمات الغذاء واإلقامة
المصدر :تم الحساب وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إحصاءات التوظف واألجور
وساعات العمل ،إصدارات  2019و.2020

•
نصف قوة العمل من اإلناث
ز
تعمل يف وظائف مدفوعة •
األجر

•

بي الجنس ر ز
فارق زف األجور ر ز
ي
ز ي
يف عدد من األنشطة
•
االقتصادية والمهن

النسبة األكت من
المتعطالت ر ز
بي الحاصالت
ز
فن
عىل تعليم متوسط ي
الجامع
وجامع وفوق
ي
ي
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ترتفع نسبة اإلناث ر
الت تعمل بأجر نقدي لتصل إىل نحو نصف إجماىل قوة العمل منهن عام
ر
ر
مبارسة ولكن بفارق كبت المتعطالت الالن لم يسبق لهن العمل ( ،)%19ثم
 ،2019ويليها
المساهمات زف ر
مشوعات داخل األرسة دون أجر ( .)%17أما نسبة صاحبات األعمال فتنخفض
حيث تبلغ نحو  %8فقط عام .2019
ز
بي الرجال والنساء .ز
متكاف ألعمال رعاية األرسة ز
فف األوقات المعتادة ،تتحمل
هناك توزي ــع غت
ر
ز
ر
ز
ر
النساء والفتيات مسؤولية متابعة المشوعات المتلية اإلنتاجية كتبية المواس والدواجن
ز
وتقص حواىل  %91من النساء الوقت زف
باإلضافة إىل رعاية األرسة بسبب األعراف االجتماعية.
األنشطة ز ز
المتلية غت المدفوعة مقابل  %26للرجال فقط (.)OECD 2020
ز
بالرغم من تساوي متوسط ساعات العمل ز
الجنسي زف العديد من األنشطة االقتصادية-عىل
بي
ر
سبيل المثال -زف أنشطة الصناعات التحويلية ،شاملة المشوبات ،باإلضافة إىل خدمات الغذاء
ز
واإلقامة والتعليم ،بل وارتفاعها عند اإلناث ف عدد من القطاعات األخرى خصوصا المالبس
ز
الجاهزة والجلود بما ريتاوح ز
بي  2إىل  ،%31إال أن متوسط أجور اإلناث ينخفض ف هذه
األنشطة عن مثيلها للذكور بنحو  1إىل .%48
ينطبق ما سبق أيضا عىل عدد من المهن ،حيث ترتفع ساعات عمل اإلناث مقارنة بالذكور ،ومع
ذلك تنخفض فيها أجور اإلناث عن مثيلها للذكور من حواىل  17إىل  ،%53منها عىل سبيل
ز
والحرفيي ،والعاملون زف الخدمات
المثال ،عمال المهن العادية ،وعمال تشغيل المصانع،
ومحالت وأسواق البيع.

• تمثل الحاصالت عىل التعليم العاىل الجامىع وفوق الجامىع النسبة األكت من المتعطالت وه
تقريبا النصف ،ومن ثم ر
ر
األكت تعطال وه فئة الحاصالت عىل متوسط ز
فت
تأن الفئة الثانية من
ز
( ،)%34بينما تقل كثتا النسبة بي ذوات التعليم األقل من الجامىع ،حيث تبلغ أقل قيمة لها
للتعليم أقل من المتوسط عام .2019
فز
• مع زيادة التحصيل العلم ،كان من المتوقع مشاركة إجمالية أعىل من اإلناث بمرور الوقت
سوق العمل .ولكن هذا ال يحدث ،حيث تتناقص معدالت المشاركة ز
بي النساء المتعلمات
بشكل كبت بمرور الوقتُ ،
ويعزى ذلك إىل انخفاض فرص العمل زف القطاع العام ،وترك العديد
من اإلناث للعمل زف القطاع الخاص عند الزواج ،باإلضافة إىل وجود ما يسم بالسقف الزجاج
) ،(Glass Ceilingالذي يحرم اإلناث المتعلمات من االلتحاق ببعض الوظائف وبعدد من
المناصب القيادية.
كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

السمة

أكت من نصف المشتغالت
ز
غت
يعملن يف القطاع ر
الرسم7
ي

ه أكت الدوافع
"الحاجة" ي
للجوء اإلناث لخيار العمل
الحر

ز
محدودية دور المرأة يف
صنع القرار

الدالئل
ر
•  %53.2من إجماىل المشتغالت يعملن زف القطاع غت الرسم ( )ILO 2018حيث تتكز
وظائف المرأة بشكل رئيس زف الوظائف غت الرسمية وغت اآلمنة ومتدنية األجر وقليلة
ز
المهارات أو زف المجاالت ر
لوظيف.
الت ال تتوفر فيها الحماية االجتماعية وفرص التقدم ا
ز
• النصيب األكت من العمالة غت الرسمية من اإلناث تعملن ف الزراعة ( ،)%81يليها بفارق كبت
ز
الخدمات ( .)%16وهو ما يخالف توزي ــع العمالة غت الرسمية للذكور ر
متكاف
الت تتسم بتوزي ــع
بدرجة كبتة ز
بي القطاعات.
فز
•  %68.8من العمالة غت الرسمية من اإلناث تعملن أعمال وأنشطة أرسية لصالح الغت وغالبا
ما تكون دون أجر ،بينما تنخفض هذه النسبة كثتا لدى الذكور ( %8.5فقط).
• تعتت "الحاجة" 8ه ر
أكت الدوافع للجوء السيدات لخيار ريادة األعمال ،حيث سادت نماذج
ز
رائدات أعمال الحاجة ) )Necessity Entrepreneursبي أغلب النساء.
• ر
أكت الفئات الملتحقة بسوق العمل بدافع الحاجة هن الحاصالت عىل تعليم متوسط أو ما
ز
دونه ويبلغن  45سنة أو ر
أكت خاصة وإن تصادف وجودهن ف المجتمعات المغلقة وغت
المحفزة لعمل المرأة مثل الصعيد أو المناطق الريفية.
مهت لدى الكثت من النساء لخوض تجربة تأسيس ر
• يمثل العمل األهىل نقطة تحول ز
مشوعات،
ز
خاصة بما يقدمه من معرفة بالفرص والعالقات وذلك ف المحافظات المتطورة اقتصاديا
(القاهرة ،اإلسكندرية وبورسعيد).
• بالنسبة للمرأة ذات الدخل المحدود أو ر
الت ليس لها دخل ،غالبا ما يكون التمويل األصغر هو
الخيار الوحيد للحصول عىل أموال لبدء عمل تجاري يمكن أن يساعد زف دعم األرس ،باإلضافة
إىل استخدام المدخرات أو االستدانة من أفراد.
ز
الحرصية ،عادة ما يكون بدافع الحاجة.
• لجوء المرأة للعمل الحر ،خاصة زف المحافظات غت
ولكن مع تطور البنية االقتصادية للمحافظات ،وارتفاع المستوى التعليم للنساء ،وقدرتهن
عىل إدراك الفرص االقتصادية ،ظهرت أنماط من "ريادة أعمال الفرص".
المتل ،ر
الشكات المملوكة للنساء إىل أن تكون غت رسمية ،ومقرها زف ز ز
• تميل ر
وتتكز زف مجاالت
ز
المشوعات متناهية الصغر والقطاعات التقليدية ،ر
ر
والت تشمل ف المقام األول البيع بالتجزئة
9
والخدمات .
ز
ر ز
األختة:
السياس للمرأة بالرغم من تحسنه يف السنوات
التمكي
أ) ضعف
ر
ي
ز
الجدول  :3-6حجم تمثيل المرأة يف مجلس النواب
التعديالت الدستورية
المجلس
2013
2005
العام
الجديدة عام 2019
الحال
ي
ز
تمثيل المرأة يف
%25
 90مقعد
%2
%2
مجلس النواب
المصادر :جريدة المرصي اليوم؛ والهيئة المرصية العامة لالستعالمات.

• خصص الدستور ربــع عدد المقاعد للمرأة زف المجالس المحلية وذلك طبقا للمادة 180من
نصوصه ،وتعد هذه الخطوة إيجابية زف طريق تحقيق تمثيل أفضل للمرأة زف التلمان.
• مازال نصيب اإلناث من المناصب الوزارية محدودا ال يتعدى الربــع.
• تخصيص  %10عىل األقل من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة (القانون رقم  141لسنة 2020
بإصدار قانون مجلس الشيوخ).
ز
ب) تمثيل ضعيف للمرأة يف مجالس اإلدارات:
بي أصحاب ر
• يعد تواجد النساء ز
الشكات وكبار المديرين محدود للغاية ( %2.4و %4.9من
ز
ر
الشكات عىل التواىل) ( ،)WEF 2020وتتصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة ف مجالس اإلدارة ،تليها
ز
ر
ر
الشكات المدرجة ف البورصة ،ثم رسكات قطاع األعمال العام.

ز
 7تم إفراد تقرير منفصل من سلسلة "رأي ف أزمة" لتحليل أوضاع القطاع غت الرسم.
ز
ز
ر
ز
 8ف إطار مشاركة المركز المرصي للدراسات االقتصادية مع المجلس القوم للمرأة ف إعداد استاتيجية التمكي االقتصادي للمرأة عام  ،2016قام المركز
ز
ز
بإجراء بحث ميدان تضمن أربــع ر
عشة مجموعة نقاش متعمقة شملت نحو  164فتاة وسيدة ف  13محافظة .واستهدفت الجلسات التعرف عىل
ز
ز
ز
التمكي ،والتعرف عىل مدى اختالف هذه المعوقات للفئات المختلفة
التمكي االقتصادي للمرأة المرصية ،وأبرز العوامل المتسببة ف إعاقة
معوقات
ُ
ز
ر
من النساء ومدى ارتباطها بمحل اإلقامة والعمر والمستوى االجتماع ،باإلضافة إىل تحديد محركات التغيت الت يمكن أن تحدث تأثتا جذريا ف واقع
النساء ،وتوصل البحث إىل النتائج التالية بشأن أهم مالمح لجوء اإلناث إىل العمل الحر (للمزيد من التفاصيل عن هذا ر
المشوع ،برجاء االطالع عىل
(الملحق .)1
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report, different issues 9
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الدالئل

بي الجن ر ز
كبتة ر ز
سي
فجوة ر
تؤكدها التقارير الدولية

عىل سبيل المثال ال الحرص:
ر
ز
ز
• تشغل مرص المركز  134من  153دولة وفقا لتقرير مؤرس الفجوة العالمية بي الجنسي الصادر
عن المنتدى االقتصادي العالم  ،2020كما أنها تشغل المركز السادس عربيا بعد كل من
اإلمارات ،الكويت ،تونس ،الجزائر ،البحرين.
• وفقا لتقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون Women, Business and the Law ( 2020
ر
المؤرس لمرص  ،45وهو أقل كثتا من
 )2020الصادر عن البنك الدوىل ،بلغ متوسط قيمة
فز
ر
المؤرس  ،75.2بينما نجح عدد من الدول الوصول للدرجات الكاملة
المتوسط العالم لذات
ر
المؤرس.
من ذلك

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل مصادر متعددة.

ثالثا :ر
ر ز
تمكي المرأة بما يعظم االستفادة من إمكانياتها الحقيقية
مقتحات

ز
 1-3المحددات الرئيسية لمستقبل اإلناث يف سوق العمل
أ) مدى تطور فتوس كوفيد ،19-وتداعيات ذلك عىل مدى عودة المدارس والحضانات الستئناف أنشطتها كعنرص
محدد لعودة اإلناث لسوق العمل.
ز
ب) طبيعة مشاركة المرأة ف النشاط االقتصادي
ز
ز
ز
وفقا لهذه المحددات ،هناك ثالثة سيناريوهات محتملة لمستقبل اإلناث يف سوق العمل يف مرص كما يتلخص ف
الشكل التاىل (الشكل :)1-6
ز
الشكل  :1-6السيناريوهات الثالثة المحتملة لمستقبل عمل اإلناث يف مرص
السيناريو ()1

السيناريو ()2

السيناريو ()3

• العودة إىل المستويات السابقة
لعمل اإلناث قبل اندالع األزمة*
حال اتخاذ التدخالت العاجلة
المناسبة ر
الت سيتم اإلشارة إليها
زف القسم التاىل

• تدهور أوضاع اإلناث لتصبح
مشاركتهن بمعدالت أقل زف سوق
العمل من المحققة قبل حدوث
األزمة
بسبب ما طرأ من تغتات سلبية
عىل سوق العمل بسبب األزمة
الحالية ومنها عىل سبيل المثال،
تشي ــح العمالة زف العديد من
القطاعات ،وعودة عدد من
ز
العاملي من الخليج بعد تشيحهم

• حدوث طفرة إيجابية زف أوضاع
المرأة االقتصادية واالجتماعية زف
ز
األجلي المتوسط والطويل نتيجة
دخولها بقوة إىل سوق العمل
حال إجراء التطوير الهيكىل الالزم
والذي ررسعت الدولة زف بعض
عناضه بالفعل ،وإن كان زف حاجة
إىل مزيد من الجهود ذات األثر
األكت واألرسع عىل مكانة المرأة زف
سوق العمل ،كما سيتم اإلشارة إىل
أهم عناضه زف القسم التاىل

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
* تعد هذه المستويات بطبيعة الحال أقل من المعدالت المرجوة.

من المؤكد أنه من الالزم استهداف تحقق السيناريو
الثالث مما يتطلب تدخالت جذرية وعاجلة
باالستعانة بالحزم المناسبة من السياسات
ر ز
لتمكي المرأة عىل مختلف األصعدة.
واإلجراءات
وترتكز هذه اإلجراءات والسياسات المستقبلية
ر
المقتحة عىل مجموعة من المبادئ األساسية.

ر
الن تقوم عليها اإلجراءات
2-3ر المبادئ األساسية ي
المقتحة
• زضورة تعامل السياسات واإلجراءات مبارسة مع
"األسباب" لما تواجهه المرأة من مشكالت عت
العقود المتعاقبة وليس فقط "أعراض" هذه
ز
ر
والت تم عرض أهم مالمحها ف
المشكالت،10
الجزء ز
الثان من هذا التقرير.

ز
ز
مثالي عىل ذلك ف الجدول رقم م 1-2بالملحق .2
 10تم اتخاذ
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ز
• معظم الصعوبات ر
الت تواجه اإلناث ه ف جوهرها
غت منحازة للنوع حيث ترتبط بضعف البيئة
المؤسسية ومناخ األعمال بوجه عام ،وبالتاىل
القضاء عىل هذه الصعوبات سينعكس إيجابا تلقائيا
عىل أوضاع اإلناث.
• قدر كبت من المعوقات ر
الت تواجه اإلناث يرتبط
بالعادات والتقاليد والموروثات الثقافية عن كون
ز
المرأة أقل قدرة وإنتاجية من الرجل وأن مشاركتها ف
سوق العمل تعد من قبيل المزاحمة للرجل والحد
من فرصه االقتصادية ،مما يتطلب ز
تبت السياسات
واإلجراءات ر
الت تتعامل بشكل سليم مع تلك
المعوقات.

 3-3ر
المقتحات
يعرض الجزء التاىل من التقرير أهم اإلجراءات
ز
ر
المقتحة لمساعدة الحكومة المرصية ف إحداث تطور
ز
ز
إيجان كبت ف دور المرأة ف األنشطة االقتصادية
بشكل عام ،وعالج اآلثار السلبية لألزمة الحالية بشكل
خاص.
مجموعتي؛ ر
ر
ز
مقتحات أفقية
المقتحات إىل
تنقسم
ر
وأخرى رأسية .بالنسبة للمقتحات األفقية ،فتعود
آثارها اإليجابية عىل كل من الذكور واإلناث ،وإن كانت
سيكون لها أثر ر
أكت وضوحا عىل اإلناث لضعف
ر
المقتحات األفقية
أوضاعهن مقارنة بالذكور .وتتنوع
وفقا للهدف من تطبيقها ،فمنها الخاص بتحفتز
االستثمارات وتوفت المزيد من فرص العمل المتنوعة
والالئقة والمستدامة ،وأخرى تستهدف تحقيق تكافؤ
الفرص ز
بي األقاليم الجغرافية المختلفة ،أما األختة
فه تهدف إىل التعرف عىل االحتياجات المختلفة
للفئات المستهدفة للتمكن من وضع سياسات
وإجراءات مستجيبة لهذه االحتياجات.
ر
المقتحات الرأسية ،ر
ر
مبارسة بمشكالت
فتتبط
أما
ر
المقتحات
المرأة .وتم استخالص هذه المجموعة من
ز
للتغيت تؤثر بشكل
ف ضوء خمسة محركات أساسية
ر
ز
ر ز
مبارس ف رغبة وقدرة المرأة عىل العمل خاصة ف
ر
والمشوعات الصغتة والمتوسطة
القطاع الخاص

وريادة األعمال.
ر
ر
مجموعت المقتحات وفقا لألطر الزمنية
تم تصنيف
المناسبة لطبيعة كل إجراء والظروف المحيطة به
ر
والفتة الالزمة لتطبيقه .فه تضم مجموعة متكاملة
من :اإلجراءات الفورية (يمكن تنفيذها خالل ستة
قصتة األجل (يمكن البدء فيها وتنفيذها
أشهر) ،إجراءات ر

خالل ر
فتة ال تتجاوز العام) ،إجراءات متوسطة األجل
(تحتاج إىل ما ال يزيد عن ثالث سنوات) ،وإجراءات
طويلة األجل (تستغرق ر
أكت من ثالث سنوات
ز
للتنفيذ) .وف أغلب األحيان تكون اإلجراءات طويلة
األجل ه مجموعة من اإلجراءات الهيكلية الالزمة
إلصالح المنظومة بشكل مستدام.

 1-3-3ر
المقتحات األفقية
المقتحات األفقية ه ر
ر
مقتحات فورية يمكن
معظم
االنتهاء من تنفيذها خالل ستة أشهر حيث ال تتطلب
بشية أو مالية كبتة أو أي تدخالت ر
موارد ر
تشيعية.
ر
وفيما يىل نستعرض أهم المقتحات األفقية وفقا
ز
الزمت.
للهدف منها وإطارها
رز
وتوفت المزيد من فرص
تحفت االستثمارات
•
ر
العمل المتنوعة والالئقة والمستدامة:
ز
ز
ز
تحفت
تحسي بيئة األعمال ف مرص بوجه عام ل
ز
االستثمار وبالتاىل توفت فرص عمل جديدة ( يف
األجل المتوسط).
 وجود خرائط استثمارية مفصلة تنبثق منها فرصاستثمارية ومنها فرص العمل المتاحة ومتطلباتها
عموما والمناسب منها لإلناث خصوصا ،مما يوفر
قاعدة بيانات عن حجم ونوع الطلب عىل العمالة
ومنها عمل اإلناث (فوري).
-

-

-

-

إنشاء قاعدة بيانات شاملة موحدة تحتوي كافة
المعلومات االقتصادية والبيانات اإلحصائية
الكلية المحدثة ذات العالقة باألنشطة
ز
االقتصادية المختلفة ف مرص وتحليلها للوقوف
ز
عىل أهم الصعوبات القائمة ( يف األجل القص رت).
االستكمال السليم لمنظومة التحول الرقم مما
يوفر عىل المرأة الكثت من الوقت والمجهود
ز
للقيام بأعمالها (ف األجل المتوسط).
تصحيح منظومة التعليم بوجه عام بما يق زص
عىل الفجوة ز
بي مخرجات التعليم واحتياجات
سوق العمل ،وهو ما سيسمح باالستفادة
ز
للجنسي
المرجوة من اإلمكانيات الحقيقية
وإكسابهم المهارات المطلوبة ،بل وسينعكس
بصورة ر
أكت إيجابية عىل تشغيل اإلناث ،ويحقق
االستغالل األمثل للعديد من الطاقات النسائية
ز
ر ز
األجلي المتوسط والطويل).
المعطلة ( 11يف
معالجة منهجية للقيود االئتمانية ر
الت تعوق
محاوالت بدء وتنمية األعمال التجارية (فوري).

ر
 11عىل سبيل المثال ،من الالزم تطوير التعليم الثانوي ز
األكت التحاقا من جانب اإلناث-عىل سبيل المثال-الثانوي
الفت بمختلف تخصصاته خاصة
التمريض والثانوي التجاري.
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• تحقيق تكافؤ الفرص ز
بي فئات المجتمع واألقاليم
الجغرافية المختلفة:
تبت السياسات واتخاذ اإلجراءات ر
 زالت تحقق
ز
العدالة الجغرافية ف المجاالت المختلفة
(فوري).
 تفعيل قانون اإلدارة المحلية حيث إن الالمركزيةمن شأنها تعزيز قدرة الجميع عىل المشاركة
ز
السياسية والمساهمة األكت ف سوق العمل
وخصوصا اإلناث (فوري).
 تصميم وتنفيذ سياسات تسمح لإلناث باالنتقالإىل القطاع الرسم ،مما يؤدي إىل تمكينها
اقتصاديا حيث يرتبط ذلك بمزيد من القدرة عىل
ز
ز
التحكم ف دخولها بعكس ما تواجهه ف القطاع
ز
ر ز
القصت والمتوسط).
األجلي
غت الرسم ( يف
ر
• التعرف عىل االحتياجات المختلفة للفئات
المستهدفة للتمكن من وضع سياسات وإجراءات
تستجيب لكافة االحتياجات:
 متابعة وتقييم كافة اإلجراءات ذات العالقةالمتخذة من الدولة الهادفة إىل الحد من
التداعيات السلبية لجائحة كورونا ،والتعرف عىل
ز
مدى فعاليتها ف تحقيق أهدافها واستكمال ما
ر
يعتيــها من نقص وتعظيم االستفادة من نتائجها
ز
لتساعد فيما بعد ف إبالغ خطط االستجابة
لألزمات حال تكرر األزمة أو حدوث أزمات أخرى
شبيهة (فوري).
 قياس ومتابعة أداء الجهات ذات الصلةالصغتة والمتوسطة ومتناهية
بالمشوعات
ر
ر ز
وتحسي أدائها وفقا لمدى رضا عمالئها،
الصغر
بحيث يتم القضاء عىل مركزية الموافقات،
ز ز
ر
والت ز
المبتدئي ف العمل الحر،
كت عىل مساندة
وتدريب وتوعية العنرص ر
البشي (الموظف ز
ي بهذه
الجهات) عىل فهم احتياجات عمالءهم ،والتأ كد
من مالئمة ر
المشوعات المزعم مساندتها لطبيعة
ز
المحافظات ،وهو ما يغيب ف بعض األحيان
(فوري).

 2-3-3ر
المقتحات الرأسية
ز
ر
المقتحات الرأسية ف ضوء
تم التوصل إىل مجموعة
للتغيت الزمة لتح قيق
أساسية
خمسة محركات
ر

ز
التمكي االقتصادي للمرأة ،وه:
وتعظيم
 توفت المعلومات لإلناث وتمكينها من التعاملمعهاُ :يقصد بذلك توفر معلومات إجرائية
واقتصادية مختلفة مع القدرة عىل التعامل مع
هذه المعطيات واتخاذ القرار االقتصادي السليم.
 إتاحة تكنولوجيا التواصل لإلناث :أي توفت كافةالوسائل والتقنيات الالزمة لقيام المرأة بأعمالها
والقدرة عىل استخدام هذه التقنيات.
ز
 تهيئة البيئة المحيطة الداعمة للمرأة المتمثلة فالبنية التحتية والخدمات المساعدة والحوافز
يعت إتاحة كافة الظروف ر
والتدريب :مما ز
الت
ز
ز
تحسي أداء اإلناث ف سوق العمل.
تضمن
 إجراء إصالحات هيكلية :عىل أن تشمل هذهاإلصالحات كافة الجوانب من إصالحات
ز
مؤسسية ر
وتشيعية وغتها مما يصب ف صالح
ر
12
المرأة بشكل مبارس .
 العمل عىل انفتاح اإلناث عىل التجارب والثقافاتاألخرى والقدرة عىل التكيف مع ما تشهده من
تغتات.
ز
تم استنتاج تلك المحركات ف ضوء ما أفادت به
البحوث الميدانية والدراسات ر
الت أجراها المركز
المرصي للدراسات االقتصادية قبل اندالع جائحة
كوفيد 19-بالتعاون مع المجلس القوم للمرأة
ز
التمكي االقتصادي للمرأة
للتعرف عىل معوقات
ز
المرصية (يمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل ف
الملحق  ،)1وأيضا من خالل تحليل الممارسات
ز
تمكي
الدولية الناجحة المختلفة ومردودها عىل
النساء من تطوير أعمالهن التجارية بنجاح وخلق
فرص عمل ومن ثم تنمية اقتصاداتهن المحلية
((.Ehlermann, Nicola and Romano 2020
ذلك باإلضافة إىل الدراسة التفصيلية ر
الت أعدها
ز
ز
المركز ف إطار سلسلة رأي ف أزمة لتحليل أثر جائحة
كوفيد 19-عىل المرأة زف سوق العمل زف مرص13.
ر
المقتحات الرأسية
وفيما يىل عرض تفصيىل ألهم
ر
مصنفة وفقا لمحركات التغيت وللفتات الزمنية
ز
المختلفة لتنفيذها ،كما هو موضح ف الجدول التاىل
رقم .4-6

ز
 12كشفت أزمة كوفيد 19-عن وجود عدد من االختالالت الهيكلية القائمة منذ عقود عديدة فيما يخص الوضع االقتصادي واالجتماع لإلناث ف مرص،
ز
ر
والت تستلزم معالجتها مما سيكون له عظيم األثر عىل االرتقاء بدور المرأة ف مرص بوجه عام وليس وقت األزمة الحالية فقط ،حيث تصبح محرك
ز
ز
ر
رئيس لتعاف االقتصاد ونموه .ومن هنا نطرح ف الجدول  4-6عددا من المقتحات للقضاء عىل أوجه الضعف القائمة.
ز
 13سلسلة تقارير رأي ف أزمة ،المرأة المرصية ،العدد .2020/8/12 ،21
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ر
ر ز
للتغيت
التمكي االقتصادي الالئق بالمرأة المرصية وفقا للمحركات الخمسة
المقتحات الرأسية لتحقيق
الجدول :4-6
ر
ر
ز
للمقتحات
الزمن
اإلطار
ي
محركات
التغيت
ر

فورية14

ر
المقتحات

(خالل
ستة
أشهر)

طويلة
متوسطة
قصتة
ر
األجل
األجل
األجل
(خالل عام (خالل ثالثة (أكت من
ثالثة أعوام)
أعوام)
واحد)

التغيت ()1
محرك
ر
إنشاء قاعدة بيانات مع التعريف المستمر بمحتوياتها من
خالل حمالت دعاية ،عىل أن تضم كافة:
ر
واالشتاطات
• المعلومات عن إجراءات التأسيس
القانونية وفرص االستثمار لمساعدة اإلناث عىل
ز
إقامة ر
مشوعاتها وتحديدا ف مرحلة الفكرة ،ويمكن
ز
ف ذلك االستعانة-عىل سبيل المثال-بـ “دليل المرأة
المرصية لريادة األعمال“ 15الذي أعده المركز
المرصي للدراسات االقتصادية بالتعاون مع المجلس
القوم للمرأة عام .16 2018
• الخدمات المساعدة ر
الت تحتاجها اإلناث لتسهيل
عملها ،كأماكن الحضانات القريبة من مكان عملها،
وسائل االنتقال ،أسعار المنتجات األساسية
ر
مشوعاتها،
ومدخالت اإلنتاج الالزمة إلقامة
توفت
الخدمات المالية المناسبة لكل ر
مشوع.
المعلومات
لإلناث وتمكينها • المبادرات والجهات الداعمة المختلفة وأي
ر
المشوعات الصغتة
مستجدات تطرأ عليها ،لدعم
من التعامل
ومتناهية الصغر.
معها
القوم للمرأة ووزارة
استخدام فروع كل من المجلس
ي
ز
األهىل ومكاتب التيد يف
االجتماع والبنك
التضامن
ي
ي
توفت كافة ما تحتاجه اإلناث من معلومات عند إقامة
ر
ز
وتشغيل مشوعاتهن ومساعدتهن يف مواجهة
ز
الصعوبات خاصة ف وقت الجائحة واتخاذ السياسات
المناسبة والالزمة لمعالجة أوجه القصور.
ز
توفت خدمات استشارات قانونية عىل نطاق جغراف
ر
رز
متن وبمقابل مادي مناسب لمساعدة المرأة عىل التعرف
ز
عىل حقوقها القانونية خاصة ف مجال العمل الحر.
العمل عىل تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق المرأة
القانونية والتعريف بأساليب المطالبة بالحقوق.

ز
 14أعلنت الحكومة عددا من القرارات واإلجراءات الصحيحة ،ر
والت تصب ف مصلحة المرأة المرصية وتقديم الدعم الالزم لها ،وإن كانت تفاصيل وآليات
ز
الكاف ،ر
ونقتح اتخاذ اإلجراءات التالية بصورة عاجلة.
تطبيق بعض هذه القرارات غت واضحة بالقدر
 15يمكن االطالع عىل الدليل من خالل موقع المركز من هنا :دليل المرأة المرصية لريادة األعمال.
مشوع خاص أو التوسع زف ر
 16يعد دليل المرأة المرصية لريادة األعمال مرجع كامل ألي سيدة ترغب زف بدء ر
مشوع قائم.
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ر
ز
للمقتحات
الزمن
اإلطار
ي
محركات
التغيت
ر

فورية
(خالل
ستة
أشهر)

ر
المقتحات

طويلة
متوسطة
قصتة
ر
األجل
األجل
األجل
(خالل عام (خالل ثالثة (أكت من
ثالثة أعوام)
أعوام)
واحد)

التغيت ()2
محرك
ر
ر
االليكتونية والخدمات الالزمة بمقابل
توفت األجهزة
ر
مادي مناسب
تنظيم دورات تدريبية لمعرفة كيفية االستخدام مع
االهتمام بالفئات االجتماعية األقل دخال والمناطق
المحرومة.

إتاحة
تكنولوجيا
التواصل لإلناث
ز
وما يرتبط بها تطوير وتعزيز محو األمية الرقمية ف المؤسسات
من متطلبات والمجتمعات الريفية
ز
تعريف صاحبات األعمال وخصوصا يف الريف بالخدمات
المتاحة إ ر
ليكتونيا كالخدمات المالية والتدريب وغتها.
التغيت ()3
محرك
ر
إتاحة وسائل المواصالت والخدمات الهامة خاصة
ز
خدمات الصحة والتعليم يف كافة أنحاء الجمهورية،
ر
األكت تأثرا ببعد المسافات.
حيث إن النساء هن

تهيئة البيئة
المحيطة
الداعمة للمرأة
ز
المتمثلة يف
البنية التحتية
والخدمات
المساعدة
والحوافز
واألفكار
المبتكرة
والتدريب

دعم الدولة للخدمات االجتماعية المساندة لعمل المرأة
بتكلفة مقبولة وجودة مرتفعة ،مثل دور الحضانة
ز
لألطفال ،مع مراعاة التوزي ــع الجغراف والقدرة المادية.
لتوفت
تقديم الحوافز اإليجابية 17للقطاع الخاص
ر
ز
ظروف مرنة للعمل تأخذ ف االعتبار المسؤوليات األرسية
للعامالت من خالل – عىل سبيل المثال ال الحرص –
العمل الجزن أو العمل عن بعد من ز ز
المتل وبساعات مرنة
إلعطاء المرأة فرصة الموازنة ز
بي عملها ودورها األرسي.
التنسيق ما ر ز
بي الجهات المتعلقة بالطفل واألخرى ذات
العالقة بعمل األم قبل إصدار القرارات المتعلقة
باإلجازات ومواعيد العمل ،مع زضورة بحث البدائل
ز
المتاحة لذلك ،حيث -عىل سبيل المثال -ينته العمل ف
ز
ز
الجهات الحكومية ف الثانية بينما يمتد ف القطاع الخاص
ز
إىل الخامسة ،وتنه المدارس اليوم الدراس ف الثانية.
ر
كبت من
الن بها تمثيل ر
تقديم إعانات مالية للمؤسسات ي
العمالة من اإلناث أو تملكها إناث ر
والت تمنح العامالت
إجازة مدفوعة األجر 18أثناء أزمة كوفيد.19-

 17من ز
الرصوري تشجيع القطاع الخاص عىل تقديم هذه المزايا لإلناث بشكل يحفزه عىل ذلك دون أن يمثل عبئا إضافيا عليه قد يجعله يتجنب توفت
هذه الظروف المرنة لعمل اإلناث.
ز
للشكات ر
 18أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية زف اليابان عن دعم ر
ز
المترصرين من إغالق
للعاملي
الت تضع أنظمة إجازة مدفوعة األجر
ز ز
للعاملي ف إجازة.
المدارس نظت استمرار دفع الرواتب
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رز
ز
بن
تحفت القطاع الخاص عىل تشغيل اإلناث من خالل ت ي
أفكار مبتكرة ومن أهمها:
 تعميم مبادرة "وظيفتك جنب بيتك“ 19لكونها نموذجز
ناجح يمكن تكراره ف كافة أنحاء الجمهورية لمختلف
ز
الصناعات ،مما يساهم جديا ف حل مشكلة البطالة وندرة
ز
الت ز
العمالة المدربة ر
يعان القطاع الخاص ف الحصول عليها.
تستفيد اإلناث بشكل خاص من هذه المبادرة حيث تقوم عىل
كون أماكن العمل قريبة من أماكن السكن وهو ما يمكنها من
متابعة شئون ز ز
متلها بجانب عملها.
ر
الن ترأسها اإلناث أو كثيفة
 تقديم الحوافز للمؤسسات يالتشغيل لإلناث عت سالسل القيمة مع ضمان حصول
الموردين الذين يعتمدون بشكل كبت عىل عمل اإلناث عىل
امتيازات (مزايا ائتمانية عىل سبيل المثال).
ز
اف للتامج التدريبية المناسبة لإلناث
شمول التوزي ــع الجغر
ي
ز
زف كافة مناطق الجمهورية مع تنوي ــع ر
اشتاطات السن ف
الدورات التدريبية المقدمة ،خصوصا التامج المرتبطة
بالمجاالت المهنية المختلفة ،وهو ما يستدع الحاجة
لتعظيم استخدام كافة فروع المجلس القوم للمرأة.
ر
الت ر ز
كت عىل تأهيل أفضل لإلناث لسوق العمل من خالل
برامج يتم إعدادها بواسطة وزارة التضامن االجتماع،
وتنفيذها من المجلس القوم للمرأة والقطاع الخاص.
التغيت ()4
محرك
ر
رصد ومتابعة جميع السياسات واإلجراءات الموجهة
لدعم اإلناث ودرجة االستفادة منها سواء قبل أو بعد
نشوب أزمة كوفيد ،19-وقياس درجة تأثتها عىل الفئات
المختلفة من اإلناث.
ز
تفعيل وحدات "تكافؤ الفرص" يف كل وزارة ،عىل أن تكون
إجراء
من مهامها التأكد من توافر الخدمات الداعمة لألرسة مثل
إصالحات
دور الحضانة القريبة من العمل ،وأماكن أنشطة لألطفال بعد
هيكلية تصب المدرسة وغتها.
ز
يف صالح
ر ز
لتمكي المرأة،
المرأة بشكل تقييم التامج والمبادرات المقدمة حاليا
مثل برنامج تكافل وكرامة ،لضمان أحقية المستفيدين منها
مبارس
وتقييم األثر عىل األرس المستفيدة والتعرف عىل الفئات
المحرومة.
االستفادة القصوى للمؤسسات ذات الصلة بالمرأة من
ز
ز
وتمكي المرأة،20
الصالحيات المتاحة لها بالفعل ف خدمة
وخاصة المجلس القوم للمرأة.21
ز
ز
 19ف ظل مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" ،قامت محافظة القليوبية ف المرحلة األوىل من المبادرة بإقامة  13مصنعا ،يعمل بها مواطنو المحافظة مع
ر
المصانع الت تقوم بتصدير منتجاتها من المالبس الجاهزة.
 20نظرة للدراسات النسوية ،ماذا بعد تعديل صالحياته :تعليق نسوي عىل القانون الجديد لعمل المجلس القوم للمرأة 9 ،ديسمت .2018
 21عىل سبيل المثال ،تم إتاحة العديد من الصالحيات للمجلس القوم للمرأة بموجب قانون تنظيم المجلس القوم للمرأة رقم  30لسنة  ،2018ومنها
ز
الت تمكنه من أداء دوره ،ومطالبة الجهات الحكومية ر
عىل سبيل المثال صالحية جمع البيانات واإلحصاءات ر
الت توقفت أو تتقاعس عن أداء دورها ف
رز
ر
جمع البيانات والمعلومات وإعداد ر
بااللتام بمسؤولياتها وإصدار البيانات المحدثة ونشها.
ونش التقارير
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محركات
التغيت
ر

العمل عىل
انفتاح اإلناث
عىل التجارب
والثقافات
المختلفة
والقدرة عىل
التكيف مع ما
تشهده من
تغتات
ر

ر
المقتحات
ز
إنشاء نقاط اتصال للمرأة ف جمعيات رجال األعمال
والمنظمات المماثلة بهدف تطوير منصة مفتوحة لمنظمات
أعمال التمويل األصغر لتعزيز اإلدماج الماىل إىل جانب
خدمات تطوير األعمال لإلناث صاحبات ر
المشوعات.
ر ز
قواني/لوائح تنفيذية/قرارات ذات الصلة
تفعيل أو تعديل
لتتضمن الرؤية النوعية والتعامل مع المرأة كعاملة أو
اإلنجاب فقط،
صاحبة عمل وليس من منظور دورها
ي
بهدف تحقيق األهداف التالية (أبو القمصان :)2017
 تفعيل مواد الدستور والمواد القانونية رالت تنص عىل
ز
المساواة ز
بي الذكور واإلناث وتساوي ف الحقوق بينهم.
 السماح بالرعاية األرسية لكل من األم واألب وليس األمفقط.
ز
للجنسي
 تعديل التعريفات المتعلقة بالعمل لتشمل خطاباز
"العامل والعاملة – أصحاب وصاحبات األعمال“ ..وذلك ف
ز
القواني المنظمة لسوق العمل.
ز
 التأكد من احتواء القواني عىل الضمانات الكافية لمنعز
التميت ضد المرأة العاملة.
ز
 ضمان إشارة القواني للخدمات االجتماعية أو البنيةالتحتية المساعدة للمرأة زف التوفيق ز
بي عملها وأدوارها
االجتماعية األخرى (توفت دور حضانة أو رعاية أرسية كأحد
ز
متطلبات الحصول عىل ترخيص ،عىل أن يتم ذلك ف صورة
حافز للقطاع الخاص وليس عائق ر
يعتض ست العمل).
 أن يكون أحد متطلبات الحصول عىل شهادات الجودةز
ز
العاملي
درجة التنوع النوع ف مجلس اإلدارة وعدد
والعامالت.
ُ
 إعادة النظر زف مجاالت العمل رالت قد تحرم اإلناث من
دخولها.
نش حمالت للتوعية ر
يشتك فيها المجتمع بأكمله لتصحيح
الموروثات الثقافية والعادات القديمة والتوعية بأهمية دور
المرأة إلبراز أهمية تعليم اإلناث وحسن االستفادة من
ز
قدراتهن ف سوق العمل ،عىل أن تستهدف باألخص المناطق
الريفية والحدودية (عبد الموىل .)2009
ز
الدراسة الجيدة للممارسات الدولية الناجحة يف مجال
ر ز
تمكي المرأة واالستعانة بآلياتها المناسبة للظروف المحلية.

فورية
(خالل
ستة
أشهر)

ر
ز
الزمن
اإلطار
للمقتحات
ي
طويلة
متوسطة
قصتة
ر
األجل
األجل
األجل
(خالل عام (خالل ثالثة (أكت من
ثالثة أعوام)
أعوام)
واحد)

معالجة الحواجز االجتماعية والثقافية ر
الت تقيد إمكانات
المرأة زف ريادة األعمال ،ر
والت تحتاج إىل معالجة الصور
النمطية عىل العديد من المستويات :داخل العائالت
والمجتمعات المحلية ونظام التعليم وبيئة األعمال.
ر
الن تمنح الذكور السيطرة
القضاء عىل العادات القديمة ي
عىل الموارد المالية واألصول الخاصة باإلناث من
عائالتهم.
ز
االحتفاء بالنماذج الناجحة ف العمل الحر واالهتمام بأوائل
ز
المتقدمي من السيدات ألي من برامج التمويل أو التدريب،
ز
خاصة ف المجتمعات الريفية والقبلية ،لما له من قدرة عىل
ر
نش المعرفة وتشجيع األخريات عىل االنضمام.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
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الملحق 1
• خلصت الدراسة إىل عدد من العوامل الداعمة
للتمكي االقتصادي (محركات التغيت) ر
ز
الت ترى
ز
ز
التمكي
الدراسة ضورة االعتماد عليها إلحداث
خالل المرحلة القادمة .وتمثلت محركات التغيت
ز
ر
الت خلصت لها الدراسة ف:

• أعد المركز المرصي للدراسات االقتصادية دراسة
بعنوان "نحو سياسة اقتصادية مستجيبة للنوع
ز
ز
االجتماع ف مرص" عام  2016ف إطار بروتكول
ر
المشتك ز
بي المجلس القوم للمرأة والمركز
التعاون
المرصي للدراسات االقتصادية.
• زف هذا اإلطار ،قام المركز بعقد أربــع ر
عشة جلسة
نقاش متعمقة مع عدد  164سيدة من ثالثة ر
عش
محافظة خالل ر
الفتة أكتوبر – ديسمت .2016

 .1االنفتاح عىل التجارب والثقافات
 .2توافر المعلومات والقدرة عىل التعامل معها
 .3إتاحة التكنولوجيا

واستهدفت الجلسات التعرف عىل معوقات
ز
التمكي االقتصادي للمرأة المرصية ،وأبرز العوامل
ز
ز
التمكي ،والتعرف عىل مدى
المتسببة ف إعاقة
اختالف هذه المعوقات للفئات المختلفة من
النساء ومدى ارتباطها بمحل اإلقامة والعمر
والمستوى االجتماع ،باإلضافة إىل تحديد محركات
ُ
ز
التغيت ر
الت يمكن أن تحدث تأثتا جذريا ف واقع
النساء.

ز
 .4البيئة المحيطة الداعمة المتمثلة ف التعليم
والبنية التحتية ر
والتكيبة االقتصادية للمحافظة.
• يقدم الشكل م 1-1التاىل محاولة لتوضيح
االختالفات البينية لكل من عوامل /محركات التغيت
حسب الموقع الجغر زاف ،والفئة العمرية ،ر
والشيحة
االجتماعية.

التغيت
الشكل م :1-1االختالفات البينية لمحركات
ر
االنفتاح عىل التجارب
والثقافات األخرى
4
3 2
1
iv iii ii
i
ج
ب
أ

ز
اف
البعد الجغر ي
الفئة العمرية
الشيحة االجتماعية
البعد
ز
اف:
الجغر ي

)(1

الفئة العمرية:

الشيحة
االجتماعية:

محافظات ز
حرصية
)(i

)(2

 29-18عاما

محافظات وجه بحري
) 45 -30 (iiعاما

(أ) رسيحة متوسطة  -عليا

تعريف األلوان:

مدى توافر
المعلومات
4
3
2 1
iv iii ii i
ج
ب
أ
)(3
)(iii

البيئة المحيطة
مدى إتاحة
الداعمة
تكنولوجيا التواصل
4
3
2 1 4 3 2 1
iv iii ii i iv iii ii i
ج
ب
أ
ج
ب
أ
محافظات وجه
قبىل
ي
 60-46عاما

(ب) رسيحة متوسطة -متواضعة

ظهور قوي

ظهور متوسط

()4

المحافظات
الحدودية

)(iv

+60

فقتة
(ج) رسيحة متواضعة -ر
ظهور ضعيف

االختالفات الجغرافية
ز
الحرصية األوفر حظا
بصفة عامة ،تعتت المحافظات
ز
ف توفر العوامل األربعة ،تليها محافظات الوجه
ر
وتأن محافظات الصعيد والمحافظات
البحري.
الحدودية كاألقل حظا ،وذلك عىل النحو التاىل:
ز
ز
الحرصية ف
• تمتعت المشاركات من المحافظات
معظمها بوجود مجاالت تعرض جيدة وإتاحة جيدة
للمعلومات بحكم تطور المحافظات والبنية
االقتصادية المتنوعة وتعدد مجاالت الختة.
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• تتمتع محافظات الوجه البحري إجماال ببنية تحتية
جيدة وإتاحة جيدة للتكنولوجيا .ولكن ال يمكن
إجمال محافظات وجه بحري جميعها فيما يخص
االنفتاح عىل التجارب وإتاحة المعلومات.
ز
ز
تعان المحافظات الحدودية وف الوجه القبىل من
•
بعد المسافات وصعوبة التنقل داخليا وبيز
المحافظات مما يؤثر عىل مجاالت التعرض لدى
النساء.

كيفية الخروج من األزمة :ر
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ر
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االختالفات العمرية
تظهر االختالفات ز
بي الفئات العمرية للمشاركات إما
بسبب اختالف المسئوليات خالل المراحل العمرية،
أو بسبب توفر فرص جديدة للمشاركات األصغر سنا
لم تكن متوفرة من قبل ،كذلك االختالفات الجغرافية
واختالف الثقافة ر
الت كانت الفئات العمرية األكت سنا
ر
األكت تأثرا بها ،وذلك كما يىل:
ه
• هناك فئتان عمريتان لوحظ عليهما زيادة التعرض.
الفئة األوىل ه الفئة  45-30عاما والثانية ه من
ز
ز
الستي .ويمكن التتير بأن الفئة األوىل
تخطي
ز
ساعدها ف ذلك ديناميات سوق العمل مع تخفيف
العبء األرسي نسبيا من حيث رعاية األبناء بعد
وصولهن ألعمار يستطعن فيها االعتماد عىل
أنفسهن .أما الفئة األختة فقد اعتمدت عىل الختة
الحياتية ر
المتاكمة.
ز
الفئتي األقل انفتاحا عىل التجارب فهما :أوال،
• أما
ر
الفئة العمرية  29-18سنة والت كانت لطالبات أو
ز
ز
نساء ف بداية حياتهن العملية أو ال يزال أبنائهن ف
السنوات األوىل ر
الت تحتاج لرعاية مكثفة .وبالتاىل
ر
األكت انفتاحا خالل هذه الفئة عىل
جاءت النماذج
ز
سبيل االستثناء .وقد ساهمت التكنولوجيا ف زيادة
إدراك هذه الفئة العمرية بالمقارنة بهذه المرحلة
لدى األجيال السابقة .ونظرا إلغفال العديد من
المبادرات للجانب التكنولوج أتت هذه الفئة العمرية
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غت متابعة لهذه المبادرات .أما الفئة العمرية - 46
 60سنة فتمثل السبب األساس لعدم مساواة
االنفتاح زف االختالفات الجغرافية ر
الت عانت منها
ز
هذه الفئة ف بداية أعمارهن وعدم وجود مصدر
آخر للتغلب عىل هذا النقص.
االختالفات االجتماعية
جاء تقسيم ر
الشائح االجتماعية قائما عىل مالحظة
فريق البحث أثناء المقابالت  -نظرا لعدم وجود
بيانات عن دخل المشاركات  -مع التأكد من واقعية
التقسيم من خالل طبيعة عمل ومحل سكن
المشاركة .وإجماال يمكن القول بأنه كلما ارتفعت
ر
الشيحة االجتماعية للمشاركة كلما ظهر توفر العوامل
ر
األربعة بدرجة أعىل؛ فمستوى الدخل له تأثت مبارس
وغت ر
مبارس عىل كل من محركات التغيت .وعىل الرغم
من كون تحدي محدودية الدخل هو تحدي لكل من
ر
األكت عرضة للتأثر السلت
المرأة والرجل ،إال أن المرأة
ز
ف الحصول عىل الموارد إما باختيارها (اإليثار) أو رغما
ز
التميت) .ويمكن رصد بداية تأثت المستوى
عنها (
ز
ز
االجتماع عىل محركات التغيت ف تمكي النساء من
خالل عامل البيئة المحيطة الداعمة من خدمات
ر
وحت البنية التحتية ،مما يؤثر بعد ذلك عىل
التعليم
مجاالت المعرفة والتعرض .وكذلك تعتمد إتاحة
التكنولوجيا عىل القدرة عىل ررساء أجهزة ر
الكتونية حديثة
ز
األمر الذي قد ال يكون ف مقدرة ذوي الدخول المنخفضة.
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الملحق 2
ر
الن تستهدف األسباب الحقيقية لمشكالت اإلناث اقتصاديا وسياسيا -أمثلة من
الجدول م :1-2اإلجراءات الصحيحة ي
الواقع
أعراض
المشكلة

ر
الحقيق
السبب
ي

السبب الظاهري

أو •

عدم رغبة اإلناث
عدم كفاءتهن بالدرجة
ز
الكافية للعمل ف القطاع
الخاص
تفضيل
اإلناث
للعمل
ز
الحكوم يف
ي
مقابل
القطاع
الخاص

•
•

•

•
ضعف
المشاركة
السياسية
ز
للمرأة يف
مرص بالرغم
من كتة
التعيينات

•

أعداد
انخفاض
الراغبات
اإلناث
والقادرات عىل توىل
المناصب السياسية.
عزوف اإلناث عن
ز
ر
التشح ف مجلس
النواب ،واالكتفاء
بالتواجد من خالل
(الكوتة)
الحصة
المقررة للمرأة.

•

ز
مرونة ظروف العمل ف القطاع
العام حيث يستطعن التوفيق ز
بي
العمل ورعاية األرسة.
انخفاض متوسط األجور لإلناث
ز
عن مثيله للذكور ف العديد من
وظائف القطاع الخاص.
عدم تفضيل القطاع الخاص
لتشغيل اإلناث لعدة أسباب منها
أنه عىل صاحب العمل الذي
ر ز
فأكت ف
يستخدم مائة عاملة
مكان واحد أن ر
ينس دارا للحضانة
أو يعهد إىل دار للحضانة برعاية
أطفال العامالت.
تراجع ظروف العمل بالنسبة
ز
للمرأة باألخص ف القطاع الخاص
غت الرسم والذي تحرم فيه
المرأة من الحماية التعاقدية
وحقوق العمل والمزايا الخاصة.
ز
نقص التأهيل الكاف للمرأة لتقوم
بدورها الالئق سياسيا عىل مدى
السنوات المتعاقبة ،مما أفقدها
ز
الثقة ف كفاءتها للقيام بهذا
الدور.

غت
اإلجراء
الحال ر
ي
ز
الكاف لحل المشكلة
ي
نص اإلطار ر
التشيىع
عىل إجازات األمومة
الطفل
ورعاية
ووجود حضانات
ز
لألطفال ف القطاع
الخاص.

حصة
تخصيص
(كوتة) للمرأة بنسبة
 %25للنواب و%10
للشيوخ.

اإلجراء الالزم

•

•

•

•

تقديم الدولة الحوافز المناسبة
للقطاع الخاص لتشجيعه عىل
المزيد من توظيف اإلناث
وبظروف الئقة ر
حت يرى المرأة
كمورد لنشاطه (عىل سبيل
المثال ،مزايا زضيبية).
ز
توفت ظروف مرنة للعمل ف
ز
القطاع الخاص تأخذ ف االعتبار
المسؤوليات األرسية (العمل
الجزن ،العمل عن بعد من
زز
المتل وبساعات مرنة).

تدريب المرأة عىل العمل
السياس الصحيح من خالل
إيجاد دور فعال للمحليات.
يتطلب ذلك تفعيل قانون اإلدارة
المحلية والمتطلبات الدستورية
المرتبطة بذلك.
بالتاىل ستحصل المرأة عىل
ز
التأهيل الكاف لخوض انتخابات
مجلس النواب والشيوخ وفقا
لجدارتها وليس فقط للحصص
المقررة ر
تشيعيا ،والقيام بدورها
السياس المرجو.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
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قائمة المراجع
المراجع باللغة العربية:
تمكي المرأة ز
ز
بي الدستور والقانون .ورقة عمل رقم  .185القاهرة ،مرص :المركز المرصي
أبو القمصان ،نهاد.2017 .
للدراسات االقتصادية.
ز
الصحف ر
للنشة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .2020 .البيان
العاملة عام  ،2019إصدار  .2020القاهرة ،مرص :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
ز
للتمكي االقتصادي للمرأة .ورقة سياسات ( .)2القاهرة ،مرص :مركز
عبد الموىل ،سمية .2009 .تدعيم التعليم كأداة
البحوث االجتماعية ،الجامعة األمريكية بالقاهرة.

رز
اإلنجلتية:
المراجع باللغة
Ehlermann, N. and S., Romano. 2020. Women Economic Empowerment
through Entrepreneurship: Insights of Policy Reforms from International
Experience, Working Paper No. 209. Cairo, Egypt: The Egyptian
Center for Economic Studies (ECES).
ILO (International Labor Office). 2018. Women and Men in the Informal
Economy: A Statistical Picture (3rd edition). Geneva, Switzerland:
ILO.WEF (Eorld Economic Forum).

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2020.
The Covid-19 Crisis in Egypt. Paris, France: OECD.
WEF (World Economic Forum ). 2020. The Global Gender Gap Report. India:
WEF.
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الخارج لالقتصاد المرصي
 .7الموقف
ي
اقتصاديو المركز
أوال :مقدمة

ز
الخارج لالقتصاد
 1-1مصادر الضعف يف الوضع
ي
المرصي قبل األزمة
قبل تقييم أثر األزمة عىل الوضع الخارج لالقتصاد
المرصي ،يجدر بنا تحليل التطورات ر
الت شهدها
القطاع الخارج خالل اآلونة األختة وعالقتها بموقف
السياسات االقتصادية الكلية.
ز
ز
تعان مرص من عجز ف الحساب الجاري ( current
ز
) accountبلغ  %4ف المتوسط من الناتج المحىل
اإلجماىل خالل ر
الفتة يوليو  - 2014مارس ،2020
ز
ز
مقارنة بفائض قدره  %0.1ف المتوسط ف
االقتصادات الصاعدة والنامية األخرى خالل ذات
ز
ر
الفتة .وف عام  2016 /2015بلغ عجز الحساب
الجاري مستوى مقلق ( %6من الناتج المحىل
اإلجماىل) ر ز
بالتامن مع أزمة عدم استقرار سعر الرصف؛
ز
إال أن تخفيض سعر الرصف بصورة كبتة ف نوفمت
 2016قد ساعد عىل تراجع هذا العجز ،ولكن ظل
السبب األساس الختالل الحساب الجاري كما هو.

ز
وأفضل طريقة لفهم العجز ف الحساب الجاري المرصي
تكون وفقا إلحدى معادالت االقتصاد الكىل األساسية
ر
والت تشت إىل أن
()macroeconomic identity
الفجوة ز
بي االستثمارات والمدخرات تساوي رصيد
الحساب الجاري؛ ومن ثم فإن استمرار هذا العجز الضخم
ز
ف الحساب الجاري خالل السنوات األختة يعكس
ز
حقيقة أن معدل االستثمار ف مرص يفوق ما يمكن تمويله
من خالل المدخرات الوطنية؛ ما نتج عنه تكوين العجز
والذي يحتاج بدوره إىل تمويل ،وأحد مصادر هذا التمويل
هو المدخرات بالنقد األجنت من خالل االستثمار األجنت
المبارس وتدفقات الحافظة الوافدة أو ر
ر
االقتاض الخارج،
بينما المصدر اآلخر للتمويل هو استخدام المدخرات
ز
ر
المتاكمة من النقد األجنت مما يؤدي إىل ز ز
استتاف صاف
ز
االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي أو صاف األصول
األجنبية لدى البنوك التجارية أو كالهما .ونظرا ألن فجوة
االستثمارات-المدخرات المرصية يمكن تقسيمها إىل عامة
ز
وأخرى خاصة ،ومع األخذ ف االعتبار أن خدمة الدين ه
ز
رز
التام واجب التمويل أيضا ،نلخص العالقات بينهم ف
الشكل  1-7التاىل:

الشكل  :1-7مصادر تمويل الفجوة التمويلية الخارجية

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
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ز
وننتقل ف الجزء التاىل من التقرير إىل تحليل التطورات
ر
الت شهدتها فجوة االستثمارات-المدخرات العامة
ز
والخاصة مع الوقت .حيث يبي الشكل رقم  2-7أن
ز
السبب ف تراجع الفجوة الكلية لالستثمارات-
ز
ز
المدخرات ف مرص يرجع إىل اتساع العجز ف الموازنة
الحكومية والذي ارتفع بصورة متصاعدة من  %7من
ز
الناتج المحىل اإلجماىل ف عام  2005 /2004إىل
ز
ز
 %12.9ف عام  ،2019 /2018وتشت االتجاهات ف
ز
الشكل إىل أن مرص تواجه حاليا عجزا مزدوجا ف كل
من الموازنة العامة والحساب الجاري ،ز
فف ظل
رز ز
المتايد ف سياسة المالية العامة خالل األعوام
التوسع
األختة ،تحول عجز الحساب الجاري إىل عجز مستمر
وبلغ حجما ضخما .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن كل زيادة
ز
بنسبة  %1ف عجز الموازنة الحكومية تتطلب تمويال
بنحو  3مليار دوالر وهو ما ينتج عنه احتياجات
ز
تمويل خارج ضخمة لتجنب نفاد صاف االحتياطيات
ز
الدولية وصاف األصول األجنبية لدى البنوك التجارية.
ز
ويرجع التحسن ف عجز الموازنة منذ عام /2016
 2017إىل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
ز
( )fiscal consolidationر
الت تم اتخاذها ف إطار

اتفاق تسهيل صندوق النقد الدوىل الممدد بإجماىل
ز
 12مليار دوالر ف نوفمت 2016؛ حيث تضمن
ز
االتفاق استهداف تحقيق فائض أوىل ف الموازنة
ز
العامة ،األمر الذي تحقق ف عام  ،2018 /2017وهو
إنجاز كبت يتحقق ألول مرة منذ عام .2007 /2006
ز
إال أن العجز الكىل ف الموازنة ال يزال مرتفعا مقارنة
باألسواق الصاعدة األخرى.
ز
ورغم البدء ف ضبط أوضاع المالية العامة منذ عام
ز
 ،2018 /2017إال أن العجز الكىل ف الموازنة سجل
ز
 %9.1ف المتوسط من الناتج المحىل اإلجماىل خالل
ز
السنوات المالية  2019-2017مقابل  %3.2ف
ز
المتوسط من الناتج المحىل اإلجماىل ف االقتصادات
النظتة المختارة (الشكل  .)3-7وباإلضافة إىل العجز
ز
ز
تعان مرص أيضا من ارتفاع
الكبت ف الموازنة،
مستوى الدين العام المحىل ،والذي سجل %71.9
ز
من الناتج المحىل اإلجماىل ف عام ،2019 /2018
كما ارتفع الدين الخارج إىل  %41.1من الناتج
ز
المحىل اإلجماىل ف العام  ،2017 /2016وإن كان قد
ز
تراجع فيما بعد إىل  %34ف العام الماىل /2018
( 2019الشكل .)4-7

اإلجمال)
المحىل
الشكل  :2-7رصيد االستثمارات  -المدخرات العامة والخاصة والحساب الجاري (كنسبة من الناتج
ي
ي

رصيد الحساب الجاري

رصيد االستثمارات – المدخرات العامة

رصيد االستثمارات – المدخرات الخاصة

ُ
المصدر :صندوق النقد الدوىل ،سلسلة التقارير القطرية لختاء صندوق النقد الدوىل ،مرص (,19/311 ,18/14 ,15/33 ,10/94 ,09/25
.)20/271
مالحظة :جميع المتغتات ُمعت عنها كنسبة من الناتج المحىل اإلجماىل.
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الشكل  :3-7العجز الكىل زف الموازنة  -مقارنة ر ز
بي الدول
ي ي

فيتنام

جنوب إفريقيا

المغرب

اندونيسيا

مرص

كولومبيا

المصدر.IMF Fiscal Monitor database :
مالحظةُ :يعرف الرصيد الكىل للموازنة العامة بأنه الفرق ز
بي إجماىل اإليراد وإجماىل اإلنفاق ،وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر
عن صندوق النقد الدوىل (.)GFSM 2014
*جميع المتغتات ُمعت عنها كنسبة من الناتج المحىل اإلجماىل.

اإلجمال)
المحىل
والخارج (كنسبة من الناتج
المحىل
الشكل  :4-7الدين
ي
ي
ي
ي

إجماىل الدين الخارج ( %من الناتج المحىل اإلجماىل)

إجماىل الدين العام المحىل الموحد ( %من الناتج المحىل اإلجماىل)

المصدر :وزارة المالية ،ر
النشات ( )vol.15 no.10, vol.15 no.2, vol.14 no.3, vol.12 no.2, vol.11 no.3, vol.10 no.2, Sep
لألعوام  ،2010و ،2011و ،2012و.2013
ُ
ز
مالحظة :تم حساب البيانات السنوية ف نهاية شهر يونيو ،وتعرف بأنها الدين المحىل الموحد ()consolidated domestic debt
المستحق عىل الحكومة عامة والهيئات االقتصادية ،فيما عدا الديون القائمة عىل الهيئات االقتصادية للبنوك االستثمارية الوطنية ()NIB
المقتض من الهيئات االقتصادية ،وتم حساب إجماىل الدين الخارج باستخدام سعر الرصف زف نهاية ال ر
ر
فتة.
وقطاع الموازنة

وتجدر اإلشارة إىل أن دوامة عجز الديون أصبحت
ز
يتبي من الشكل 5؛ حيث ارتفعت
تشكل تحديا كما
مرصوفات الفائدة عىل الدين المحىل خالل األعوام
األختة لتصل إىل نحو  %40من إجماىل المرصوفات
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الخارج
المحىل وخدمة الدين
الشكل  :5-7مدفوعات الفائدة عىل الدين
ي
ي

(يوليو-مارس)

مدفوعات الفائدة ( %من إجماىل اإلنفاق خالل ر
الفتة)

خدمة الدين الخارج ( %من الصادرات غت النفطية)

المصادر :وزارة المالية ،ر
النشات المالية الشهرية ( )vol. 15 no.10, vol.14 no.3, vol.12 no. 2, vol.10 no. 2, Sepلألعوام ،2012
و2013؛ والبنك المركزي المرصي ،ر
النشات الشهرية ( ،)282 ,250 ,225 ,190 ,174 ,165النتائج األولية لعام ،2019 /2018
و( 2020 /2019يوليو-مارس).
ز
مالحظة :تم حساب البيانات السنوية ف نهاية شهر يونيو.

ز
إال أن التدفقات الخارجة من صاف الدخل األوىل
(– )primary net income outflowsومعظمها
مدفوعات الفائدة عىل الدين الخارج – عملت عىل
الحد من هذه المكاسب .ورغم تزايد اعتماد مرص
خالل األعوام األختة عىل إيرادات السياحة
والتحويالت الخاصة كمصادر أساسية إليرادات
الحساب الجاري ،إال أنها ليست بمعزل عن التأثر
بالصدمات ر
والت تؤدي إىل عدم استقرارها ،وال تزال
ز
مساهمة الصادرات غت النفطية ف إيرادات الحساب
الجاري ضعيفة.

وقبل أن نعود إىل تمويل عجز الحساب الجاري ،ي ز
نبىع
ز
ز
متان المدفوعات
تحليل االتجاهات األختة ف
ز
يتبي من الجدول  ،1-7تحسن
المرصي ،حيث
ز
ز
المتان التجاري للسلع غت النفطية ،مدفوعا ف ذلك
ز
ربتاجع ف كل من الصادرات والواردات؛ ولكن كانت
ز
ز
ز
وتتة ر
التاجع ف الواردات أرسع منها ف الصادرات .وف
ذات الوقت ،تحسن ز
متان الخدمات أيضا نتيجة زيادة
ز
ز
إيرادات السياحة ف ظل تعاف القطاع تدريجيا خالل
السنوات ر
الت سبقت أزمة كوفيد  .19كما دعمته
التحويالت الخاصة ر
والت تشهد ارتفاعا مستمرا منذ
عام .2017 /2016
الجدول  :1-7بعض المؤرسات المختارة ر ز
لمتان المدفوعات
/2014
2015
الحساب الجاري
ز
المتان التجاري
النفط والغاز
صادرات أخرى
ز
متان الخدمات
مقبوضات الخدمات
ومنها :مقبوضات السياحة
ز
الصاف)
األول (
الدخل
ي
ي
المدفوعات التحويلية ()transfer
ومنها :التحويالت الخاصة
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3.711.81.010.73.2
6.6
2.2
1.76.6
5.8

/2015
2016
6.011.61.110.52.0
4.8
1.1
1.35.1
5.0

/2016
2017
5.614.52.212.32.2
6.0
1.7
1.88.5
8.5
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/2017
2018
2.414.91.513.44.4
8.6
3.9
2.510.6
10.5

/2018
2019
3.612.60.0
12.64.3
8.1
4.2
3.68.3
8.2

/2019
2020
(يوليو-
مارس)
2.710.20.39.93.1
6.7
3.5
3.37.8
7.7
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/2014
2015

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

/2018
2019

/2019
2020
(يوليو-
مارس)

والمال
أسمال
الحساب الر
ي
ي
ز
ر
االقتاض متوسط /طويل األجل (صاف)
ز
ر
المبارس (صاف)
االستثمار األجنت
ز
استثمارات الحافظة (صاف)
ز
صاف األصول المالية لدى البنوك التجارية
ز
بنود أخرى (بما ف ذلك ودائع البنك المركزي)

5.4
0.11.9
0.22.4
1.4

6.4
0.4
2.0
0.32.5
1.8

6.0
1.1
3.0
6.3
3.11.1-

5.2
0.4
3.0
4.8
1.2
4.0-

1.4
0.4
2.6
1.4
0.62.4-

1.5
0.5
2.0
2.92.9
1.0-

الكىل
الرصيد ي

1.8

0.8-

0.8-

1.6

2.3-

1.9-

بنود المذكرة :Memorandum items
االسم (مليار جنيه)
اإلجمال
المحىل
الناتج
ي
ي
ي
االسم (مليار دوالر)
اإلجمال
المحىل
الناتج
ي
ي
ي
سعر الرصف

2,444
332
7.4

2,709
332
8.1

3,470
256
14.7

4,437
250
17.7

5,322
302
17.6

4,475
275
16.1

المصادر :البنك المركزي المرصي؛ وصندوق النقد الدوىل.

ز
ونتيجة العجز المزمن ف الحساب الجاري تزايد
اعتماد االقتصاد عىل مصدرين للتمويل :تدفقات
ز
الحافظة الوافدة ،ف صورة "تجارة الفائدة ( carry
ز
ر
واالقتاض
 ")tradeف سوق السندات المحلية؛
ز
ز
يتبي من الجدول  ،1-7ارتفع صاف
الخارج .وكما
استثمارات الحافظة من قيم ضعيفة غت معنوية إىل
 16.1( %6.3مليار دوالر) و %4.8من الناتج المحىل
ز
اإلجماىل ( 12مليار دوالر) ف عام ،2017 /2016
و 2018 /2017عىل التواىل .وبينما جاء ارتفاع أسعار
ز
الفائدة االسمية ف عام  2017الحتواء تأثت التضخم
ز
الناجم عن تخفيض سعر الرصف ف نوفمت ،2016
ز
اجتذب ارتفاع الفرق ف سعر الفائدة عىل الجنيه
ز
تدفقات حافظة وافدة ضخمة .وظلت التدفقات ف
أذون الخزانة الحكومية والسندات عند  21.4مليار
دوالر ثم ارتفعت إىل  37.1مليار دوالر بنهاية عام
1 .2019
وجاء تزايد االعتماد عىل تدفقات الحافظة الوافدة
كمصدر للتمويل الخارج ،مدفوعا بارتفاع أسعار
ز
الفائدة االسمية ،كتطور غت مسبوق ف االقتصاد
المرصي أضعف وضع التمويل الخارج لمرص ر
حت
ز
قبل ظهور أزمة كوفيد  ،19كما يشكل معضلة ف إطار
عمل السياسة االقتصادية الكلية لمرص؛ حيث إن
االعتماد عىل تدفقات الحافظة الوافدة يجعل من
الصعب فصل األداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنك

المركزي (سعر الفائدة قصتة األجل ) عن احتياجات
تمويل عجز الحساب الجاري .ورغم خفض البنك
ز
المركزي ألسعار الفائدة بـ  300نقطة أساس ف مارس
 2020لمواجهة أزمة كوفيد  ،19إال أن أسعار الفائدة
االسمية ال تزال مرتفعة مقارنة بالدول النظتة .ويبدو
أن مستوى أسعار الفائدة االسمية يرتبط بصورة
ز
ز
معقدة باالستمرار ف جعل تجارة الفائدة ف مرص
جاذبة للمستثمرين األجانب 2.إضافة إىل ارتفاع أسعار
الفائدة الحقيقية مع اعتدال التضخم منذ الشهور
األوىل لعام  ،2020مما أدى إىل انخفاض االستثمارات
الخاصة المحلية ويــهدد استدامة ديناميات الدين
المرصي إذا ظل النمو ضعيفا.
الخارج
ثانيا :أزمة كوفيد  - 19اختبار الوضع
ي
لالقتصاد المرصي
ز
ألول مرة ف التاري ــخ الحديث تشكل أزمة الجائحة
ز
ز
الحالية صدمة شديدة ف جانت العرض والطلب ف
ذات الوقت وبتأثت متباين ()differential impact
عىل االقتصاد؛ حيث ز
ترصرت بشدة القطاعات كثيفة
العمالة مثل الفنادق والمطاعم واألنشطة ر
التفيهية
عىل وجه الخصوص .ولكن نظرا لطبيعة موضوع هذا
ز
التقرير ،يركز التقرير عىل التدفقات ف م زتان
ر
المدفوعات المرصي ر
مبارسة جراء
الت تأثرت بصورة
األزمة.

ز
للمتان الخارج لعام ( 2017 /2016التقرير رقم  ،)58ويوليو /سبتمت ( 2020 /2019التقرير رقم .)67
 1تقييم البنك المركزي المرصي
ر
 2تقدم مرص حاليا أعىل عائد اسم ،مما يجعلها واحدة من أكت المقاصد العالمية جذبا لتجارة الفائدة.
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يوضح الجدول  2-7تغت توقعات صندوق النقد
الدوىل حيال االقتصاد المرصي ر
والت تمت مراجعتها
خالل ر
الفتة ما ز
بي أكتوبر  2019إىل سبتمت ،2020
فعىل جانب الحساب الجاري ،من المتوقع بوجه عام
ز
انخفاض العجز التجاري ف السلع غت النفطية نظرا
ز
ز
ألن حجم ر
التاجع ف الواردات يتجاوز نظته ف
الصادرات مما يحسن ز
المتان التجاري الكىل .ولكن من

ز
ُ
المرجح تدهور ز
متان تجارة الخدمات مدفوعا ف ذلك
باألساس بانخفاض إيرادات السياحة ،وبشكل جزن
ز
العاملي بالخارج نتيجة تراجع أسعار
ربتاجع تحويالت
النفط .وبالتاىل من المتوقع تدهور عجز الحساب
الجاري بصورة أكت إىل  %4.3و %4.6من الناتج
ز
المحىل اإلجماىل ف عام  ،2020 /2019و/2020
 2021عىل التواىل.

الجدول  :2-7ر ز
تغت التوقعات بسبب كوفيد 19
متان المدفوعات  -ر
الفعىل
ي
/2018 /2017
2019 2018

الحساب الجاري
ز
المتان التجاري

الدول
توقعات صندوق النقد
ي
/2021 /2020 /2019
2022 2021 2020

/2021 /2020 /2019
2022 2021 2020

(أكتوبر )2019

(سبتمت )2020

2.4-

3.6-

2.5-

2.1-

1.9-

4.3-

4.6-

2.7-

14.9-

12.6-

11.7-

11.5-

11.6-

9.6-

8.0-

7.4-

النفط والغاز

1.5-

0.0

0.8

0.7

0.1

0.6

0.5

0.2

صادرات أخرى

13.4-

12.6-

12.6-

12.2-

11.7-

10.2-

8.5-

7.7-

4.4

4.3

5.1

5.3

5.5

3.0

1.2

2.6

8.6

8.1

8.8

9.0

9.2

6.1

3.5

5.4

ومنها :مقبوضات السياحة
ز
الدخل األوىل (الصاف)

3.9

4.2

4.7

4.9

5.0

2.9

0.9

2.4

2.5-

3.6-

3.0-

2.9-

2.7-

4.1-

4.0-

4.0-

المدفوعات التحويلية ()transfer

10.6

8.3

7.1

6.9

6.9

6.4

6.2

6.1

ومنها :التحويالت الخاصة

10.5

8.2

7.0

6.8

6.8

6.3

6.1

6.0

5.2

1.4

1.8

2.4

2.2

1.1-

2.5

3.1

0.4

0.4

0.2

0.1

0.1

0.3

0.2

0.2

3.0

2.6

2.3

2.5

2.8

2.2

2.0

2.3

1.4

1.5

1.6

1.0

3.6-

0.8

1.6

0.6-

1.2

0.3

0.9

1.7

0.4

0.9

2.4-

3.3-

2.1-

2.5-

1.8-

0.9-

1.9-

2.3-

0.6-

0.3

0.3

5.4-

2.1-

0.4

ز
متان الخدمات
مقبوضات الخدمات

والمال
أسمال
الحساب الر
ي
ي
ز
ر
االقتاض متوسط /طويل األجل (صاف)
ز
ر
المبارس (صاف)
االستثمار األجنت

ز
استثمارات الحافظة (صاف)
ز
1.2
صاف األصول المالية لدى البنوك التجارية
ز
بنود أخرى (بما ف ذلك ودائع البنك المركزي) 4.0-
4.8

1.6

الكىل
الرصيد ي
بنود المذكرة Memorandum items:

--

--

--

--

--

--

االسم (مليار جنيه)
اإلجمال
المحىل
الناتج
ي
ي
ي

5,322 4,437

االسم (مليار دوالر)
اإلجمال
المحىل
الناتج
ي
ي
ي

250

302

--

--

--

--

--

--

سعر الرصف

17.7

17.6

--

--

--

--

--

--

المصادر :البنك المركزي المرصي؛ وصندوق النقد الدوىل.
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ز
ز
وف ظل وجود عجز ضخم ف الحساب الجاري ،من
المتوقع أن يسجل ز
متان المدفوعات عجزا قدره
ز
 %5.4و %2.1من الناتج المحىل اإلجماىل ف عام
 ،2020 /2019و 2021 /2020عىل التواىل ثم
يحقق فائضا قدره  %0.4من الناتج المحىل اإلجماىل
ز
ف عام  .2022 /2021كما من المتوقع أن ينقلب
ز
وضع التدفقات الرأسمالية ف 2020 /2019
(تدفقات خارجة قدرها  %3.6من الناتج المحىل
اإلجماىل) ثم تعود التدفقات الوافدة بداية من /2020
 .2021لذا ،كانت هناك حاجة واضحة لموافقة
صندوق النقد الدوىل عىل الدعم الطارئ لمواجهة
كوفيد  19بقيمة  2.8مليار دوالر ،واتفاق االستعداد
ز
االئتمان بقيمة  5.2مليار دوالر لتجنب حدوث
ز
ز
تدهور ضخم ف صاف االحتياطيات الدولية.
ز
ويعتمد مدة وحجم التدهور ف الحساب الجاري عىل
ز
وتتة تعاف االقتصاد العالم من أزمة الجائحة؛ حيث
تدور مخاطر التوقعات حول بعدين -1 :التوقفات
ز
المفاجئة أو االنقالب المفاج ف اتجاه التدفقات
الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة؛ و -2زيادة تكاليف
ر
االقتاض بسبب ارتفاع عالوة المخاطر لديون
ز
سيناريوهي
األسواق الصاعدة .ونطرح فيما يىل
للمسارات المحتملة.

 1-2السيناريوهان
ز
تركز ر
افتاضاتنا ف وضع سيناريوهات التطورات
ز
ز
عاملي لهما أكت تأثت ف
االقتصادية العالمية عىل
الوقت الحاىل عىل االقتصاد المرصي ،وهما :حالة
ز
التعاف زف الطلب العالم ،ومستوى التقلبات ر
الت
تشهدها التدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة؛
فعىل الرغم من عدم اندماج االقتصاد المرصي بدرجة
ز
كبتة ف االقتصاد العالم نظرا النخفاض مستوى
االنفتاح التجاري به ،إال أن األوضاع االقتصادية
العالمية تؤثر عىل قطاعات االقتصاد المرصي وترتبط
ر
مبارسة بالحساب الجاري مثل إيرادات السياحة وقناة
ز
السويس .كما من المرجح أن يؤدي تعاف الطلب
العالم إىل رفع أسعار النفط وهو ما يؤثر عىل تدفق

األموال من االقتصادات الغنية بالنفط زف ر
الشق
ز
األوسط وشمال إفريقيا إىل مرص ف صورة تحويالت
ر
ز
المبارس.
العاملي بالخارج واالستثمار األجنت
ز
ر
االفتاضات ف الجدول  ،3-7يتوقع السيناريو
بحسب
األول أن يشهد الطلب العالم تعافيا بطيئا وممتدا
بسبب األثار االقتصادية طويلة األجل ر
الت خلفتها
ز
صدمة الجائحة وتأثتها عىل جانب العرض ف
االقتصاد ،وأن تشهد تدفقات الحافظة الوافدة إىل
األسواق الصاعدة تقلبات وتوقفات مفاجئة متكررة
ز
نظرا لظهور موجة ثانية حادة من الجائحة ف أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة إىل عدم
التيقن الذي صاحب االنتخابات الرئاسية األمريكية.
ز
الثان أن يشهد النشاط
بينما يتوقع السيناريو
ز
االقتصادي تعافيا مطردا ف االقتصادات المتقدمة
ز
الثان من عام  ،2021مع
الكتى بداية من النصف
ز
استقرار نست ف التدفقات الرأسمالية إىل األسواق
ز
الصاعدة بدون أي توقفات مفاجئة أو انقالبات ف
االتجاهات.

 2-2النتائج المتوقعة وفقا لسيناريوهات مختلفة
المال 2021 /2020
للعام
ي
ز
وفقا للسيناريو األول ،من المتوقع أن يسجل العجز ف
ز
الحساب الجاري  %4.5من الناتج المحىل اإلجماىل ف
عام  2021 /2020وهو ما يشت إىل فجوة مالية
ز
ضخمة .ر
ويأن هذا العجز مدفوعا ف األساس ربتاجع
إيرادات السياحة ،وبدرجة أقل بهبوط إيرادات قناة
السويس .ويتم تمويل الفجوة التمويلية الخارجية
ز
ر
باالقتاض الخارج ،وذلك عىل
الناتجة ف جزء منها
ر
افتاض استمرار تقلبات التدفقات الرأسمالية العالمية
الوافدة وتعرضها لتوقفات /انقالبات مفاجئة محتملة
وفقا للسيناريو .ونظرا لحجم الفجوة التمويلية
الخارجية ،من المتوقع أن يشهد ز
متان المدفوعات
عجزا كبتا ُيقدر بنحو  %3.5من الناتج المحىل
ز
ز
اإلجماىل ،مما سينتج عنه تراجع ف صاف االحتياطيات
ز
ز
الدولية وربما ف صاف األصول المالية لدى البنوك
التجارية بنفس القدر.

الجدول  :3-7ر
افتاضات السيناريوهات
السيناريو األول
العالم
الطلب
ي
تدفقات الحافظة الدولية

ز
تعاف بطت وممتد
تقلب تدفقات الحافظة وتوقفات مفاجئة
متكررة

ز
الثاب
السيناريو ي
ز
تعاف رسي ــع بداية من النصف ز
الثان من عام 2021
استقرار تدفقات الحافظة الوافدة إىل األسواق
الصاعدة

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.
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المال 2021 /2020
الجدول  :4-7النتائج االقتصادية الكلية للعام
ي
السيناريو األول
رصيد الحساب الجاري

مزيد من الضغط عىل عجز الحساب
الجاري ،ليتجاوز  %4.5من الناتج المحىل
اإلجماىل؛ وفجوة تمويلية خارجية ضخمة.

ز
الثاب
السيناريو ي
اإلبقاء عىل عجز الحساب الجاري عند مستوى أقل بصورة
طفيفة من المستويات األختة ليستقر عند  %3.5من الناتج
ز
المحىل اإلجماىل ،مدفوعا ف ذلك باألساس بارتفاع مقبوضات
السياحة.
عجز ز
متان المدفوعات بنحو  %1.5إىل  %2من الناتج المحىل
اإلجماىل ،وثبات التدفقات الرأسمالية بفعل ارتفاع أسعار
الفائدة مما يعمل عىل سد الفجوة التمويلية الخارجية جزئيا.
ز
وتحسن الوضع السلت الطفيف ز
لمتان المدفوعات ف ظل
ز
عودة التعاف العالم.

رز
عجز ضخم زف ز
متان المدفوعات (نحو
متان المدفوعات
 %3.5من الناتج المحىل اإلجماىل) بسبب
عدم قدرة التدفقات الرأسمالية عىل سد
الفجوة التمويلية الخارجية ،واالعتماد عىل
ر
االقتاض الخارج بتكلفة أعىل بسبب
ارتفاع مخاطر ديون األسواق الصاعدة.
ز
ز
ز
ز
ز
االحتياطيات تراجع صاف االحتياطيات الدولية وبعض استقرار صاف االحتياطيات الدولية وتراجع طفيف ف صاف
صاف
ي
ز
ز
الدولية لدى البنك التقلبات ف صاف األصول المالية لدى األصول المالية األجنبية (كنسبة من الناتج المحىل اإلجماىل)
ز
ز
ز
ز
ز
لحي بدء التعاف العالم ،واستقرار كل من صاف االحتياطيات
المركزي المرصي وصا يف القطاع المرصف.
ز
الدولية وصاف األصول المالية األجنبية (كنسبة من الناتج
األصول المالية األجنبية
المحىل اإلجماىل) بعد ذلك.
لدى البنوك التجارية
الخارج
الدين
ي

ارتفاع الدين الخارج عن مستواه المرتفع استقرار مستوى الدين الخارج (كنسبة من الناتج المحىل
ز
بالفعل وزيادة االعتماد عىل الدين قصت اإلجماىل) ف حال كانت التدفقات الرأسمالية الوافدة كافية
لسد الفجوة ،أو زيادته بوتتة بطيئة إذا تم استخدام الدين
األجل.
ز
قصت األجل ف حالة نقص التدفقات الرأسمالية الوافدة.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ز
ز
ر
بافتاض تعاف
الثان (المتفائل)،
وفقا للسيناريو
ر
الطلب العالم بوتتة أرسع ،من المتوقع أن يتاجع
ز
العجز ف الحساب الجاري ليدور حول  %3.5من
الناتج المحىل اإلجماىل تقريبا ،ويعمل استقرار
التدفقات الرأسمالية الوافدة بفعل ارتفاع فرق أسعار
الفائدة عىل سد الفجوة التمويلية الخارجية جزئيا،
ويتم تمويل العجز الناتج زف ز
متان المدفوعات (نحو
ز
 %1.5إىل  %2من الناتج المحىل اإلجماىل) ف األساس
ز
باستخدام صاف األصول المالية لدى البنوك التجارية
ز
بينما يظل صاف االحتياطيات الدولية ثابتا ،مع
استقرار إجماىل الدين الخارج أو ارتفاعه قليال
بحسب وضع التدفقات الرأسمالية الوافدة.
وفيما يىل أوجه االختالف ز
بي توقعات السيناريو
الخاصة بنا وآخر توقعات لصندوق النقد الدوىل:
جاءت توقعات السيناريو األساس للمركز حيال العجز
ز
ف الحساب الجاري مشابهة لتوقعات صندوق النقد
ز
الدوىل ،ولكن يتوقع المركز ف نفس السيناريو أن
يشهد ز
متان المدفوعات عجزا أكت ( %3.5من الناتج
المحىل اإلجماىل) من ذلك الذي يتوقعه صندوق
النقد الدوىل ( % 2.1من الناتج المحىل اإلجماىل )؛
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ز
ويرجع ذلك إىل أننا ر
نفتض استمرار التقلبات ف
التدفقات الرأسمالية مما يجعلها مصدرا ال ُيعتمد عليه
ز
للتمويل ف ظل مناخ من تزايد عدم التيقن العالم.
ز
ومن ناحية أخرى ،يتوقع المركز ف السيناريو المتفائل
أن يشهد ز
متان المدفوعات عجزا طفيفا(من %1.5
ر
إىل  %2من الناتج المحىل اإلجماىل) وتقتب هذه
التوقعات من توقعات صندوق النقد الدوىل (%2.1
من الناتج المحىل اإلجماىل) ،بينما يتوقع المركز عجزا
ز
أقل ف الحساب الجاري من توقعات الصندوق.
تدابت السياسات اإلصالحية
ثالثا:
ر
ز
لخفض أوجه الضعف ف الوضع الخارج لالقتصاد
المرصي يجب ز
تبت نهج متعدد الجوانب لتحقيق
هدفي ر ز
مت ز
ز
امني -1 :خفض االعتماد الكىل عىل
التمويل الخارج ،و -2تغيت مصادر التمويل الخارج
ألخرى تتسم باالستقرار وتعمل عىل تعزيز النمو.
ز
وفيما يىل يوضح الشكل  6-7بعض التوصيات ف
مجال السياسات؛ وقد تم تقسيمها وفقا للمدة الزمنية
الالزمة لتنفيذها ،مع وصف ر
أكت تفصيال للسياسات
والنتائج.
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الشكل  :6-7تسلسل توصيات السياسات
األجل الطويل
تعزيز المدخرات الخاصة
التعميق الماىل
خلق بيئة مواتية /تمكينية لالستثمار الخاص
األجل المتوسط
خفض أسعار الفائدة المحلية
زيادة اإليرادات ز
الرصيبية
القصت
األجل
ر
ترشيد اإلنفاق الحكوم
تسوية الديون
خفض مرصوفات الفائدة
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ز
وربما يرتبط السبب ف ارتفاع أسعار الفائدة االسمية
رغم اعتدال التضخم بدرجة كبتة خالل الشهور
األختة باإلبقاء عىل جاذبية "تجارة الفائدة ( carry
 ")tradeوثبات التدفقات الرأسمالية الوافدة لتمويل
عجز الحساب الجاري.
ومن ز
الرصوري أن نضمن عدم وجود تأثت اجتماع

يشكل ضبط أوضاع المالية العامة نقطة بداية مهمة
ز
ف األجل القصت للخروج من دوامة تفاقم أوجه
ز
الضعف ف الوضع الخارج لالقتصاد المرصي .ومن
ز
شأن تراجع العجز الكىل ف الموازنة العامة خفض
عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغط الواقع عىل
ز
متان المدفوعات ،وتحرير سعر الفائدة قصت األجل
ز
كأداة للسياسة النقدية لتحقيق هدفها المتمثل ف
خفض واستقرار معدالت التضخم .كما يجب تب زت
تدابت لزيادة المدخرات المحلية لتحقيق مزيد من
التحسن زف ز
متان الحساب الجاري .وأختا ،فإن خلق
موات للقطاع الخاص هو من األمور
مناخ أعمال
ِ
المهمة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية
ر
المبارسة.
وال بد من تحقيق االتساق ز
بي مدى الضبط الماىل
ز
الالزم ف األجل القصت ونقص موارد إيرادات الحساب
ز
الجاري األساسية مثل إيرادات السياحة ،وف حال
ز
شهد اتجاه التدفقات الرأسمالية الوافدة ف تجارة
ز
الفائدة انقالبا جزئيا ،كما ف السيناريو الث زان ،ستكون
هناك حاجة لخفض عجز الموازنة بدرجة أكت .ونشت
ر
انكماس بوجه عام،
هنا إىل أن الضبط الماىل هو إجراء
ولكن التدابت التالية تهدف إىل الحد من التأثت
االنكماس له إىل ز
ر
أدن قدر.
ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا تهديدا مب ر
ارسا

الحكوم (سياسة المالية العامة):
• ترشيد اإلنفاق
ي
المكون الرئيس الذي يمكن ترشيده دون أثار سلبية
اقتصادية واجتماعية كبتة هو اإلنفاق الرأسماىل
ر
المشوعات االستثمارية المختلفة؛ حيث
عىل
ر
ز
ز
يمكن إحالله بشاكات فعالة بي القطاعي العام
والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره الطبيىع.
ر
االنكماس لهذا
ومن ثم من المتوقع أن يكون األثر
اإلجراء محدودا نظرا ألن إجماىل اإلنفاق عىل
ر
مشوعات البنية التحتية سوف يستمر ولكن مع
تحول مصدر التمويل إىل االستثمارات الخاصة
عوضا عن األموال العامة.

الستدامة الدين العام ،فلك يظل الدين الحكوم ثابتا
أو لك رتتاجع نسبته من الناتج المحىل اإلجماىل ،يجب
أن يكون سعر الفائدة الحقيقية عىل الدين أقل من
ز
ر
الحقيف أو مساويا له.
النمو ف الناتج المحىل اإلجماىل

• تسوية الديون Bulk debt settlement
(سياسة المالية العامة) :لنجاح التعديل الماىل
ز
يجب أن يقابله تراجع ف عالوة المخاطر السيادية
(ُ )sovereign premiumي رتجم إىل انخفاض أسعار
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للضبط الماىل أو الحد من هذا التأثت ووضع
ز
ر
ز
األجلي المتوسط والطويل.
استاتيجية لالستدامة ف
ز
ر
وف ضوء ذلك نقتح فيما يىل بعض التدابت ر
الت ليس
لها تأثت عىل اإلنفاق عىل التعليم والصحة وشبكات
ر
والت تعمل عىل تعزيز مدخرات
األمان االجتماع،
القطاع الخاص واإلصالحات الهيكلية:

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث
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الفائدة .حيث تشكل مدفوعات الفائدة حاليا نحو
 %40من إجماىل اإلنفاق الحكومُ ،
ويعزى ذلك إىل
ارتفاع كل من حجم الدين وأسعار الفائدة .لذا ،فإن
تسوية الديون سوف تعمل عىل خفض مدفوعات
الفائدة ومن ثم خفض العجز الكىل .ويمكن
استهداف تنفيذ هذا اإلجراء ضمن تدابت السياسات
قصتة األجل ر
والت لها مردود كبت ويمكن تحقيقه
من خالل عدة تدابت مختلفة :أوال ،فتحت أزمة
الجائحة الحالية الباب أمام الدعاوي الدولية بإعفاء
االقتصادات النامية من الديون وإعادة هيكلتها ،وهو
ما يمكن أن تستفيد منه مرص؛ ثانيا ،يمكن ترتيب
ز
مقايضة /مبادلة الدين ( )debt swapsوخاصة ف
ضوء تزايد جاذبية مقايضة الديون بالتامج البيئية
( ،)debt-for-environmentحيث يقوم مالك
الدين بإعفاء المدين جزئيا مقابل توجيه مدفوعات
للمشوعات ر
ر
الدين ر
الت تحقق
الت يتم إعفائها
منافع بيئية كبتة؛ وثالثا ،يعتت بيع األصول
المملوكة للدولة والغت مستخدمة أحد االختيارات
المجدية ،عىل أن يتم توجيه حصيلة البيع بالكامل
لتسوية الديون.
• خفض مرصوفات الفائدة (سياسة المالية
العامة) :تمثل ر
استاتيجية إدارة الدين ر
الت تتبناها
الحكومة حاليا وسيلة جيدة تستهدف خفض
مرصوفات الفائدة تدريجيا من خالل مجموعة من
التدابت من بينها ،عىل سبيل المثال ال الحرص:
ز
ز
تحسي إدارة استحقاق الدين ،والنظر ف اختيارات
ز
ر
إعادة التمويل بتكاليف اقتاض أقل ف ضوء المناخ
ر
الموان حاليا وبأسعار فائدة مخفضة .ونشت
العالم
إىل أن هذا اإلجراء مع تسوية الديون ليس لهما أي
ر
انكماس نظرا الرتباطهما بإدارة مبدأ الدين
تأثت
ومرصوفات الفائدة الخاصة به.
ر
• خفض أسعار الفائدة (السياسة النقدية) :يأن هذا
اإلجراء نتيجة تمويل عجز الحساب الجاري
وتخفيف الضغوط الواقعة عىل ز
متان المدفوعات،
مما يحقق عددا من األهداف المهمة :أوال ،تحرير
سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية من خضوعها
للضبط الماىل؛ وثانيا ،خفض سعر الفائدة الحقيقية
وهو أمر زضوري لتحقيق استدامة الدين؛ وثالثا،
ر
االقتاض مما يحفز الطلب الكىل
خفض تكلفة
ويوازن أي أثار انكماشية تنتج عن الضبط الماىل.
باختصار ،خفض أسعار الفائدة سوف يكمل جهود
الضبط الماىل.
ز
• زيادة اإليرادات ز
الرصيبية يف األجل المتوسط
(سياسة المالية العامة) :ال بد من وجود نظام
زضائب تصاعدية يمكن التنبؤ به لزيادة اإليرادات
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ز
الرصيبية بصورة ناجحة ومستدامة .وقد أثبت
إصالح السياسات ز
ز
تحسي اإلدارة
الرصيبية مع
ر
ز
أكت الطرق فعالية الستدامة
الرصيبية أنهما
اإليرادات ز
الرصيبية .ولتسهيل هذه اإلجراءات من
ز
المهم تبسيط قانون الرصائب واالمتثال بتقديم
ز
اإلقرارات ز
الرصيبية ،خاصة ف ظل وجود قطاع غت
ز
رسم ضخم ف مرص؛ فمن شأن تبسيط قانون
ز
الرصائب الحد من المعوقات ر
الت تواجه المنشآت
الصغتة وتحول دون انضمامها للقطاع الرسم،
فضال عن تقديم إطار سياسات زضيبية مستقرة
ز
للمستثمرين يشجعهم عىل االستثمار بثقة ف
ر
المشوعات بدون تكاليف عشوائية .كما تمثل
ر
رقمنة المعامالت الحكومية ،والت تحتل صدارة
ز
األولويات الحكومية حاليا ،خطوة ف االتجاه
ز
الصحيح؛ ومن ز
الرصوري إعادة النظر ف السياسة
ز
الرصيبية الحالية ،باإلضافة إىل الحاجة لهيكل
ز
ر
زضيت أكت تصاعدية ف األجل المتوسط.
ز
• تعزيز المدخرات الخاصة يف األجل الطويل
المال) :وفيما يتعلق بتعزيز المدخرات
(التطوير
ي
ز
الخاصة ف مرص ،من المهم توفت مناخ اقتصادي
ز
كىل مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع ومستدام ف
الدخل للفرد ،وهو ما يتطلب إطار سياسة عامة
تدعم تحقيق نمو عادل؛ فإذا ما تم الحفاظ عىل
معدالت التضخم تحت السيطرة وأصبحت
التوقعات حياله ثابتة ،سوف يتحسن التخطيط
الماىل مما يمكن األرس ر
والشكات من تقييم جدوى
المدخرات البديلة وأدوات االستثمار.
المال (financial deepeningالتطور
• التعميق
ي
ز
المال) :هو أمر ضوري لزيادة المدخرات .ويتطلب
ي
التعميق الماىل تعزيز الشمول الماىل لالستفادة من
مدخرات القطاع غت الرسم وتوجيهها لالستخدام
اإلنتاج .كما أن مرص بحاجة إىل تطوير القطاع
الماىل الحاىل الذي يسيطر عليه البنوك وتشكل
الودائع أداة المدخرات الرئيسية فيه .ويمثل تطوير
األسواق المالية المحلية كذلك أحد األمور
ز
الرصورية؛ حيث إن استحداث أدوات مالية جديدة
ز
ر
بمؤرس
ف السوق المرصية مثل السندات المرتبطة
التضخم ( )inflation-indexedوالصناديق
االستثمارية المتداولة ( exchange-traded
 ،)fundsوالتوسع زف سوق السندات ليصبح ر
أكت
اندماجا كلها أمور تشكل خطوات مهمة نحو تطوير
سوق المال بما يجذب المدخرات الخاصة.
ز
تمكين لالستثمارات الخاصة (سياسة
• مناخ موات/
ي
االستثمار) :يجب إجراء مزيد من اإلصالحات المؤسسية
بالتوازي مع ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيع أسعار
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الفائدة ،وذلك لخلق مناخ أعمال موات للقطاع
الخاص ،فخالل األعوام األختة ،قامت الحكومة
ز
باستثمارات ضخمة ف البنية التحتية وهو ما يؤثر
ز
بصورة إيجابية عىل نمو اإلنتاجية ف األجل البعيد.
ولكن ال يمكن تحقيق ذلك إال إذا اضطلع القطاع
الخاص بدوره كمحرك للنمو وخلق فرص العمل.
ز
لذلك يجب أن تهدف اإلصالحات ف مناخ
االستثمار إىل إزالة كافة أنواع المعوقات ر
الت تواجه
المستثمرين ،وإىل خلق مناخ من تكافؤ الفرص
يستطيع القطاع الخاص أن يزدهر فيه .كما أن هناك
حاجة لسياسات جيدة التصميم لتعزيز االستثمار
ز
الخاص عىل وجه الخصوص (المحىل واألجنت) ف
الصناعات التحويلية ر
الت لها إمكانات تصديرية.
ومع الوقت سوف يؤدي ذلك إىل نمو الصادرات
غت النفطية ر
والت يمكن أن تصبح القوة المحركة
ز
لتحقيق فائض مستقر ف الحساب الجاري.
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رابعا :مالحظات ختامية
ز
استهدف هذا التقرير تحديد أوجه الضعف ف الوضع
الخارج لالقتصاد المرصي ،موضحا كيف ز
أضت به
قبل ظهور أزمة كوفيد  ،19وخاصة فيما يتعلق
باالعتماد الشديد عىل تدفقات الحافظة الوافدة
ر
واالقتاض الخارج لتمويل عجز الحساب الجاري.
ز
يوهي لتطور
ويناقش التقرير – من خالل طرح سينار
القطاع الخارج أثناء وبعد أزمة كوفيد  – 19االتجاهات
ز
ومتان المدفوعات ،وتأثت
المتوقعة للحساب الجاري
ز
ز
ذلك عىل صاف االحتياطيات الدولية وصاف األصول
المالية لدى البنوك والدين الخارج .ويختتم بطرح
ر
مقتحات لتدابت السياسات الالزمة لتخفيف المخاطر
ز
ر
ر
والت تركز ف
الت فرضتها أوجه الضعف الحالية؛
األساس عىل ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز
المدخرات الخاصة وسياسة سعر الفائدة وخلق مناخ
موات لالستثمار المحىل واألجنت.
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 .8البحث عن األرض زف بحر بال قاع :الجوانب ُ
المساء فهمها حول الديون
ي
الخارجية لمرص
اقتصاديو المركز
أوال :مقدمة
ز
إن أحد األهداف األساسية للحكومات ف مخطط
ز
االقتصاد هو االستمرار ف تحقيق معدل نمو مرتفع
بالقدر الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة ،برصف
ز
النظر عن الضغوط االقتصادية؛ وف حالة عدم كفاية
معدل النمو لذلك ،تتم االستدانة الستكماله ،ررسيطة
استغالل هذه الديون بكفاءة وخدمتها بالصورة
المالئمة من أجل توليد اإليرادات الالزمة لتحقيق
التنمية ال االستمرار زف دورة الديون؛ فالدين ُي َ
عرف
بأنه أداة مالية تدعم تحقيق هدف النمو والتنمية ،ال
إعاقته باستخدام الديون لتمويل مزيد من الديون.
وهنا ر
تأن أهمية وجود خطة إلدارة الدين بصورة
رشيدة تعمل عىل تقليل المخاطر الخارجية سواء
كانت هذه المخاطر تتعلق بالفائدة أو بسعر الرصف.
وبالتاىل فإن الهدف من إدارة الديون هو تلبية
احتياجات التنمية والنمو ،مع ضمان خفض تكلفة
ز
خدمتها ز
ألدن حد ف ذات الوقت ،وهو ما يتحقق عند
ز
وف هذا اإلطار ،يأنر
ز
معي من المخاطرة.
مستوى
ز
تحليل الديون كأحد الجوانب الرئيسية ف مراجعة
الموازنة؛ ألنه ال يعمل فقط عىل تعزيز االستقرار
االقتصادي الكىل ،ولكنه يتيح أيضا تحريك الموارد
الالزمة لتحقيق تنمية طويلة األجل ،فضال عن تعزيز
تعميق األسواق المالية المحلية .وقد يصاحب الديون
بعض الصعوبات؛ فهناك مخاطر ترتبط بتكلفة الديون
ز
ر
والت ربما تبدو تحت السيطرة ف
والتعامل معها،
الوقت الحاىل ،ولكنها تحمل خطرا كبتا يؤثر عىل ثروة
األجيال القادمة .لذلك فإن دراسة هذه المخاطر
بحذر ،والتحوط من جانب الحكومة ضدها ،يساعد
عىل وضع الدين عىل مسار االستدامة ،واألهم من
ز
ذلك ،يصبح أحد محركات التغيت الحقيقية ف
االقتصاد.
إن مرص ،مثل معظم االقتصادات النامية ،معتادة عىل
ز
ديناميكيات الديون ،ولكن ف ظل األزمة الع المية

األختة والمخاطر المحتملة لزيادة تراكم الديون
وخدمتها وتأثتات ذلك عىل الموازنة العامة الحالية
ز
ز
ينبىع تحديد المخاطر المحتملة
وف المستقبل
ودراسة حسابات الديون الخارجية جيدا ،وأخذ هذه
ز
ز
المخاطر ف االعتبار .ف هذا اإلطار ،يستعرض هذا
التقرير تقييما لوضع الدين الخارج لمرص باستخدام
أحدث بيانات تم إصدارها عن عام 2020 /2019؛
حيث يقوم بمقارنة حساب الدين الخارج لمرص مع
بعض االقتصادات النظتة ،ثم ينتقل لتحديد بعض
الصعوبات ر
الت قد تؤدي إىل انحراف مسار الديون.
وذلك لما لدراسة الحسابات الخارجية لمرص وبحثها
ز
جيدا ،مع األخذ ف االعتبار تأثت األزمة األختة
وتوقعات الديون ،وإلقاء الضوء عىل هذه المخاطر
وإدارتها ،من تأثت إيجان عىل إدارة الديون .لذا،
نستعرض فيما يىل رؤية شاملة للمواضع ر
الت قد تظهر
فيها المخاطر وأهم الرسائل ر
الت يمكن استخالصها
لمراجعة فهمنا لتطور الديون والمخاطر المصاحبة له.
الدول لمرص عىل خريطة الديون
ثانيا :الوضع
ي

لتحليل وضع الديون الخارجية بشكل مالئم ،ي ز
نبىع أن
نضع مرص عىل خريطة الديون إىل جانب عدد من
الدول المقارنة؛ وذلك من أجل تقديم رؤية شاملة
حول وضع الدين الخارج .ومن ثم قمنا بمقارنة مرص
مع بعض االقتصادات المختارة من حيث النمو
ومستوى المنافسة ،وذلك باستخدم إصدار المركز
المرصي للدراسات االقتصادية " ر
التتيب الدوىل
لمرص"؛ حيث تتم مقارنة مرص بالدول ر
الت تشكل
ز
ز
الصي؛ والدول المجاورة
نماذج يحتذى بها ،ممثلة ف
مثل المغرب؛ والدول المنافسة مثل تركيا وجنوب
إفريقيا والهند؛ باإلضافة إىل دول أخرى مثل التازيل.
ويشمل هذا التحليل الديون والنمو وقيم الصادرات
لمرص بالمقارنة مع البلدان المختارة 1،باإلضافة إىل
نسب االستدامة والقدرة عىل السداد.

ز
 1تم الحصول عىل بيانات قيم الدين الخارج والنسب األخرى الخاصة بمرص والدول المختارة الواردة ف هذا الجزء من تقرير إحصاءات الديون الدولية
لعام  2021الصادر عن مجموعة البنك الدوىل ،وذلك لضمان إجراء مقارنة عادلة ومتناسقة.
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الخارج (مليار دوالر)
الشكل  :1-8مستويات الدين
ي

الخارج كنسبة من الدخل القو يم
الشكل  :2-8الدين
ي
اإلجمال
ي

المصدر :مجموعة البنك الدوىل ،تقرير إحصاءات الديون
الدولية .2021

المصدر :مجموعة البنك الدوىل ،تقرير إحصاءات الديون
الدولية .2021

يوضح الشكل السابق تطور رصيد الدين الخارج
لمرص ومجموعة الدول المختارة خالل الخمس
سنوات ر
الت سبقت ظهور جائحة كوفيد ،19
ر
ر
وتحديدا ،الفتة من عام  2015وحت عام .2019
ز
ز
الصي لديها مستوى
ويتبي من الشكل عىل الفور أن
مرتفع من الديون الخارجية يفوق مستويات ديون أي
ز
دولة أخرى ،ر ز
ويتايد بصورة ثابتة ،تليها التازيل ف
ز
ر
والت تعان من ارتفاع
مجموعة الدول األخرى،
مستوى الديون بما يتجاوز  500مليار دوالر لخمسة
أعوام عىل التواىل .أما مجموعة الدول المنافسة،
فنجد أن لدى كل من الهند وتركيا مستويات ديون
ر
وحت مستوى الدين الخارج
خارجية مرتفعة،
لجنوب إفريقيا يتجاوز مستوى الدين الخارج لمرص.
ومن ثم من منظور القيم الظاهرية ،يبدو الدين
الخارج لمرص منخفضا مقارنة بمجموعة الدول
المختارة وال يتجاوز سوى مستوى الدين الخارج
للمغرب فقط ،كما أن مرص استطاعت تسديد 35
ز
مليار دوالر منذ التعويم ف عام  ،2016وذلك رغم أن
ز
الدين بلغ أعىل مستوى له ف عام .2019

يوضح الشكل السابق نسبة الدين إىل الدخل ،ألهمية
ز
ذلك ف تحديد مدى قدرة الدول عىل تحمل مستويات
الديون الحالية والمستقبلية مقارنة مع مستويات
ز
دخلها ،مما يسهم ف إدارة الديون بشكل فعال .وتشت
ز
النسب ف الشكل  2-8إىل صورة مختلفة عن تلك ال رت
يقدمها لنا الشكل  1-8حول رصيد الديون؛ فوفقا
ز
الصي أقل نسبة ديون للدخل
للشكل  2-8لدى
القوم اإلجماىل مما يدل عىل ارتفاع قدرتها عىل
تغطية ديونها من خالل إيرادات الدخل ر
الت تحققها،
ز
ونفس األمر تحقق ف حالة الهند كذلك .وعىل
النقيض ،نجد أن ديون غالبية الدول األخرى تلتهم
دخولها ،فعىل سبيل المثال ،لدى تركيا أعىل نسبة
ديون للدخل القوم اإلجماىل ،كما أن دوال مثل
المغرب وجنوب إفريقيا ،بالرغم من انخفاض كل من
مستوى الديون لديها ومعدل نمو الدخل القوم
اإلجماىل ،وإن كان إيجابيا (الجدول  ،)1-8إال أن ديونها
الخارجية تستحوذ عىل نسبة كبتة من الدخل القوم
تفوق ر
حت التازيل .أما مرص ،فعىل الرغم من أنها ليس
لديها أعىل نسبة ديون للدخل القوم من بيز
مجموعة الدول المختارة ،إال أن هذه النسبة ارتفعت
خالل األعوام األختة و ر
اقتبت من الـ ،%40وقد
تتجاوز الـ %50وبالتاىل تلتهم المزيد من الموازنة ر
والت
ز
قد ال ز
يكف النمو ف الدخل القدر الالزم لسدها إذا لم
تتوفر الضمانات والرقابة الالزمة.
ز
ز
وف
حي تمثل نسبة الدين الخارج للدخل القوم
ر
مؤرسا مهما عىل قدرة الدولة عىل تحمل
اإلجماىل

ولكن عند النظر إىل مستوى الدين ،ال بد من تقييم
آليات سداد الديون ،ولتقييم القدرة عىل السداد
نستعرض فيما يىل تحليال لكل من -1 :نسبة الدين
الخارج من الدخل القوم اإلجماىل—لتقييم حجم ما
يذهب من الدخل القوم إلدارة الدين ،ومن ثم القدرة
عىل سداد ر ز
التامات الديون؛ و  -2نسبة الدين الخارج
من الصادرات— ر
كمؤرس مهم عىل السيولة ،وخاصة
كمقياس لمستوى الدين الخارج نسبة إىل واحدة من
مصادر تمويل النقد األجنت الرئيسية (إيرادات
الصادرات)؛ و -3نسبة خدمة الدين من الصادرات—
ر
مؤرس مهم عىل السيولة قصتة األجل ،حيث
وه
ر
ز
تشت إىل التامات خدمة الدين قصتة األجل نسبة إىل
إيرادات العملة الصعبة الوافدة.
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الدين (استدامة الدين) ،إال أنه من المهم أيضا أن
نفحص نسبة الدين الخارج للصادرات بغية تحليل
تدفقات الدين الخارج لمرص؛ حيث تشكل هذه
النسبة ر
مؤرسا آخر الستدامة الدين يركز عىل كيفية
توفت احتياجات النقد األجنت من خالل أحد مصادر
النقد األجنت الرئيسية (الصادرات).
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الخارج كنسبة من الصادرات
الشكل  :3-8الدين
ي

المصدر :مجموعة البنك الدوىل ،تقرير إحصاءات الديون الدولية
.2021

من الصعب الحصول عىل النقد األجنت ،خاصة
بالنسبة لألسواق الناشئة ،لذلك ال بد من تحقيق
التوازن ز
بي الطلب عليه والمعروض منه .وألن
الصادرات تمثل المصدر التقليدي للنقد األجنت ،فإن
ارتفاع نسبة الدين الخارج للصادرات تشت إىل أن
مستوى الديون يزداد بوتتة أرسع من مصدر الدخل
الرئيس من النقد األجنت (الصادرات) .وبينما يختلف
المستوى اآلمن من اقتصاد آلخر ،نجد أنه بوجه عام
ز
يزداد عدم القدرة عىل سداد الديون ف حالة ارتفاع
ر
نسبة الديون للصادرات إىل مستويات تتاوح حول
رز
اللتامات
 ،%250-200ما يمثل معضلة بالنسبة
ز
الديون ف المستقبل؛ حيث قد يتجاوز مستوى
الديون التغطية ر
الت يتيحها الدخل .ويظهر نفس
النمط مرة أخرى عندما ننظر إىل انخفاض نسبة الدين
ز
ز
الصي مما يدل
الخارج للناتج المحىل اإلجماىل ف
عىل إدارة فعالة للديون .وما يقلق هو أن مرص لديها
ز
واحدة من أعىل نسب الدين للصادرات ف المتوسط.
وبتحليل نسبة الدين الخارج للصادرات مقارنة مع
ر
مبارسة ،وه تركيا وجنوب إفريقيا
الدول المنافسة
ز
والهند ،نجد أن مرص قد تجاوزت ف اآلونة األختة،
ز
وخاصة ف عام  2019نظرائها ،وكشت نسبة الدين
للصادرات حاجز الـ  %200ألول مرة منذ عام ،2016
وهو ما ر
يلف الضوء عىل زضورة تقييم مسار تراكم
ز
الديون مقابل تدفق الصادرات ،وخاصة ف ظل
ز
انخفاض إيرادات الصادرات ف بداية عام .2020
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الدولة الوحيدة األخرى ا رلت
سجلت نفس نسب الدين ه التازيل ،ر
والت جاءت
ز
نسبة الدين للصادرات بها ف  2019أقل بصورة
طفيفة من حاجز الـ %200ويتسم وضع ديونها
ر
المؤرسات .وبناء عىل
بالضعف عىل مستوى كافة
ذلك ،توضح نسبة خدمة الدين للصادرات بصورة
أكت حالة السيولة قصتة األجل.

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

المصدر :مجموعة البنك الدوىل ،تقرير إحصاءات الديون الدولية
.2021

تعتت نسبة خدمة الدين الخارج للصادرات ر
مؤرسا مركبا
لكل من السيولة والقدرة المالية عىل السداد (المالءة
المالية) ،خاصة لالعتبارات قصتة األجل الحالية ،فالدولة
ر
الت تكون نسبة خدمة الدين للصادرات لديها مرتفعة
تواجه مخاطر عدم السداد بصورة أكت وبشكل عاجل ،فكما
يتبي من الشكل ،وضع التازيل هو األخطر من ب ز
ز
ي
مجموعة الدول المختارة؛ حيث ارتفعت خدمة الدين لديها
ز
بصورة كبتة مقارنة بصادراتها ف عام  .2019كما تواجه
ز
تركيا مخاطر كبتة ف ظل ارتفاع نسبة الدين للصادرات
لديها؛ ومن ثم تثقل أعباء الديون موازنتها .أما الص ز
ي ،فقد
وفرت احتياجاتها من السيولة قصتة األجل بالكامل ،فعىل
الرغم من اتجاه نسبة الديون للصادرات لديها لالرتفاع ،إال
ز
أنها استطاعت أن تحافظ عىل مستوى خدمة الديون ف
حدود  %10أو أقل من الصادرات .وبالنسبة لمرص ،فبينما
ترتفع نسبة خدمة الدين للصادرات مقارنة باتجاهها نحو
ز
االنخفاض ف كل من الهند وجنوب إفريقيا والمغرب ،إال
ز
أنها تحافظ عىل نسبة خدمة الدين أقل من  ،%20ولكن ف
ظل تزايد الحاجة ر
لالقتاض الخارج خالل عام  ،2020من
المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة  %30و %40خالل عام
 2020/2019و .32021/2020لذلك من المهم تقييم
أدوات الديون المتوفرة لتقدير مخاطر الحصول عىل مزيد
من الديون مقابل القدرة عىل الوفاء ر ز
بالتامات خدمتها.
وبتحليل مستوى الديون ،وكفاءة سداد الديون ومؤ ررسات
الديون التقليدية نجد أنها ال تشكل سوى جزء واحد من
المسألة ،وإذا لم يكملها أداء النمو ،ال يمكن تقييم وضع
الديون كامال ،وذلك ألن وضع النمو يشكل انعكاسا لمدى
استخدام الديون بالصورة المناسبة كأداة مالية لدعم النمو
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ولتفست أداء النمو،
ز
عاملي من العوامل المستخدمة
يتناول التقرير بالدراسة
ر
كمؤرسات للنمو وهما :مستوى ونسبة تغت الدخل القوم
اإلجماىل ( ،)GNIوأداء الصادرات الصناعية (الجداول ،1-8
و ،1-2-8و.)2-2-8

 2لمزيد من التفاصيل حول المستوى اآلمن يمكن االطالع عىل دراسة البنك الدوىل بعنوان " ر
مت يتسم الدين الخارج باالستدامة".
ُ
 3وفقا للتقرير القطري لمرص رقم  20/271الصادر عن صندوق النقد الدوىل.
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ز
اإلجمال*
القوم
التغت يف الدخل
الجدول  :1-8مستوى ونسبة
ر
ي
ي
التغت
 %ر

الدولة

2015

2016

2017

2018

2019

التازيل

2293.2

2212.6

2247.8

2254.9

2284.9

-0.4

ر ز
الصي

8880.0

9485.9

10177.8

10814.9

11510.8

29.6

مرص

245.5

257.3

266.5

279.0

291.2

18.6

الهند

2268.6

2434.2

2630.8

2792.1

2908.4

28.2

المغرب

111.2

112.3

117.1

120.8

123.8

11.3

جنوب إفريقيا

408.1

408.4

413.1

415.7

417.7

2.4

تركيا

1081.3

1117.9

1199.2

1231.7

1241.1

14.8

()2019-2015

المصدر :بيانات الحسابات الوطنية الصادرة عن كل من البنك الدوىل؛ ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ).)OECD
ز ز
ز
المقيمي ف البالد ،مضافا إليه أي زضائب عىل المنتجات (دون
المنتجي
*الدخل القوم اإلجماىل هو مجموع القيمة المضافة من كافة
ز
الدعم) ر
ز
العاملي ودخل الملكية) من الخارج.
الت ال يضمها تقييم الناتج مضافا إليهما صاف إيرادات الدخل األساس (تعويضات
**البيانات بالمليار دوالر ،سنة األساس = .2010
مالحظة :تم استخدام الدخل القوم اإلجماىل بدال من الناتج المحىل اإلجماىل نظرا لتوافر واتساق البيانات ،فضال عن أنه يتضمن بيانات
من موارد محلية وأجنبية ،ويعتته البنك الدوىل ر
ر
معيس جيد لشعوب ـها.
مؤرسا جيدا عىل قدرة الدول عىل توفت مستوى

ويتبدل السيناريو بالكامل بالنسبة لتطورات الدخل
القوم اإلجماىل خالل ر
الفتة  ،2019 - 2015ونسبة
التغت خالل هذه ر
الفتة ،فالقدرة عىل سداد الديون
تطلب توافر مستويات دخل كافية لتغطية
ز
ويتبي من الجدول السابق أن غالبية
مدفوعاتها.
ز
الدول سجلت معدل نمو إيجان ف الدخل القوم
اإلجماىل خالل ر
فتة الخمس سنوات باستثناء التازيل.
ز
الصي لديها أعىل مستوى ديون خارجية
ورغم أن
خالل ر
الفتة المذكورة ،وهو وضع معروف بخطورته
ز
عىل االقتصاد ،إال أنها ف الحقيقة قد سجلت معدل
ز
ز
نمو مرتفع ف الدخل القوم اإلجماىل بلغ  %30ف
المتوسط تقريبا خالل الخمس سنوات ر
الت سبقت
ز
الجائحة .وبالمثل ،ف مجموعة الدول المنافسة
ر
مبارسة ،نجد أن الهند لديها واحد من أعىل مستويات
الديون الخارجية ز
بي مجموعة الدول المختارة ،ولكنها
ز
ز
تمكنت رغم ذلك من تحقيق ثان أعىل معدل نمو ف
الدخل القوم اإلجماىل خالل ر
الفتة .أما الدول األخرى
مثل مرص والمغرب وتركيا ،فقد حققت معدل نمو
ر
الفتة ،بينما ظلت معدالت النمو
معقول خالل
الخاصة بجنوب إفريقيا والتازيل منخفضة للغاية ،بل
ز
ز
وتراجعت ف حالة التازيل .ويتضمن الجدول م 1-1ف
الملحق تحليال لبعض بيانات الدخل القوم اإلجماىل
بالمليار دوالر؛ حيث تم حسابه باستخدام عامل
التحويل أطلس ( ،)Atlas conversion factorوه
ز
إحدى الطرق ر
الت تأخذ ف اعتبارها التض خم عىل
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ز
المستويي الداخىل والخارج .وتشت البيانات إىل أن
غالبية الدول قد شهدت معدالت نمو إيجابية
باألسعار الجارية والثابتة عىل السواء .ورغم تأثتات
ز
الصي والهند تحققان أعىل معدل
التضخم ،ال تزال
نمو (مزدوج الرقم) زف الدخل القوم اإلجماىل من بيز
مجموعة الدول المختارة ،ممايؤكد عىل أن الدولة قد
يكون لديها مستوى ديون مرتفع ومع ذلك يمكنها
ز
تحقيق معدالت نمو ر ز
متايدة ف ذات الوقت .ولكن
تصبح معدالت النمو غت واعدة إذا ما أخذنا زيادة
ز
ر
مؤرسات
األسعار ف االعتبار ألنها تؤدي إىل عكس
ز
النمو ليصبح بالسالب ف بعض الدول مثل تركيا
ومرص.
ومن هنا نستنتج أن المسألة ليست مدى ارتفاع أو
انخفاض مستوى الديون ،وإنما كيفية مساهمة هذه
ز
الديون ف تحقيق النمو ومدى خدمته بصورة آمنة.
فبينما يصاحب مستويات الديون المرتفعة أداء
ز
الصي ،ارتبط ز
ز
اقتصادي متقدم ف
تدن مستويات
ز
الديون ف بعض الدول بضعف األداء .ويمكن تفست
ز
وتحفت النمو ،وال رت
ذلك بطريقة إدارة االقتصاد
ز
بسببها قد تقع معظم االقتصادات ف دورة الديون؛
ر
االقتاض وارتفاع
حيث تؤدي الديون إىل مزيد من
تكاليف االستدانة .وبتحليل النمو والصادرات مع
ز
كت عىل الصادرات الصناعية ،ر
ر
الت ز
نلف الضوء ف
ز
الجدولي  1-2-8و 2-2-8عىل إنتاجية الصادرات.
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إجمال الصادرات)
الجدول  :1-2-8الصادرات الصناعية (كنسبة من
ي
السنة

التازيل

ر ز
الصي

مرص

الهند

المغرب

جنوب إفريقيا

تركيا

2015

64.90

96.95

65.87

77.39

82.81

83.25

88.69

2016

68.12

96.46

71.40

79.46

83.86

82.62

89.77

2017

65.27

96.30

67.53

77.72

85.63

80.46

90.19

2018

61.36

96.16

63.79

76.00

85.15

82.04

90.58

2019

60.48

95.84

61.06

77.64

84.13

83.18

88.27

المصدر :قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع (.)Comtrade
ز
الجدولي  2-2-8وم ،2ورموز النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ()HS codes 16-26,28-76, 78-96
محسوبة يدويا باستخدام
ز
مقسوما عىل إجماىل الرمز  HS2002أي رمز النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ،المستوى الثان.

ز
وتحتل الصادرات الصناعية أهمية خاصة ف تحديد
ز
تحفت
القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ،باإلضافة إىل كيفية
الدولة لنموها االقتصادي؛ حيث تصنف الصادرات
الصناعية كأنشطة اقتصادية تنتج قيمة مضافة مرتفعة
ز
ف الدورة االقتصادية ،بينما تتسم الموارد بضعف
قيمتها المضافة عند تصديرها .لذلك يؤدي ارتفاع
الصادرات الصناعية إىل زيادة اإلنتاجية باإلضافة إىل
ز
المتة التنافسية المحتمل اكتسابها عندما تتخصص
ز
الدولة ف صناعات معينة .ونالحظ أن المنتجات
الصناعية تشكل نسبة مرتفعة من إجماىل صادرات
ز
الصي هذه
معظم االقتصادات المختارة ،حيث تتصدر
ز
الدول بنحو  .%96ونجد نفس النمط ف الجدول ،1-8
باإلضافة إىل أن دوال مثل تركيا وجنوب إفريقيا
والت ينخفض أداؤها زف ر
والمغرب— ر
مؤرسات الديون
بوجه عام—لديها قدرات مرتفعة عىل اإلنتاج الصناع.

ويبدو أن هذه الدول تدير اقتصاداتها بصورة تشجع
عىل تحقيق قيمة مضافة مرتفعة مقارنة بإجماىل
الصادرات؛ حيث سجلت الصادرات الصناعية بها ر
أكت
من  %80من إجماىل الصادرات .ورغم أن الخدمات
تحتل نسبة كبتة من الصادرات الهندية ،إال أن قطاع
الصادرات يتضمن مستوى مرتفع من الصادرات
الصناعية مما يجعل الهند أقل عرضة للتأثر بتقلبات
الطلب الخارج .أما االقتصادات ر
الت جاء ترتيبها
متوسطا (مرص والتازيل) ،فرغم أن الخدمات تشكل
نسبة مرتفعة من صادراتها ،إال أنها ليس لديها حزمة
كبتة من الصادرات الصناعية وتتضمن صادرات
الموارد .لذا ،خالفا للهند ،هذه االقتصادات عرضة
للتأثر بالصدمات الخارجية إىل جانب انخفاض القيمة
المضافة لصادراتها.

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

التازيل

ر ز
الصي

مرص

الهند

المغرب

جنوب إفريقيا

تركيا

2015

124.0

2204.2

14.4

204.6

18.5

66.8

127.6

2016

126.2

2023.4

16.4

206.8

19.2

62.7

127.9

2017

142.1

2179.7

17.9

228.8

21.9

71.0

141.6

2018

147.2

2398.5

18.8

245.1

25.0

76.9

152.2

2019

136.3

2394.6

18.7

251.0

24.7

74.4

159.6

المصدر :قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع (.)Comtrade
محسوبة بناء عىل تصنيفات المركز المرصي للدراسات االقتصادية باستخدام رموز النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ،المستوى ز
الثان،
الرموز (.)96-78 ,76-28 ,26-16
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وبالنظر إىل الجدول  ،2-2-8تكشف لنا األرقام بالقيم
ز
ز
الصي—صاحبة أعىل ديون—ف
المطلقة مدى تقدم
القدرة الصناعية؛ حيث تتفوق عىل كافة الدول
المنافسة مجتمعة ،كما نرى أداء جيدا لصادرات دول
مثل الهند وجنوب إفريقيا .أما االقتصاد المرصي،
ز ز
األدن ف الصادرات الصناعية؛
موضوع الدراسة ،فهو
ز
ونشت هنا إىل أن مستوى الدين وحده ال يكف
ز
لتوضيح الصورة كاملة والبد من النظر إىل الديون ف
إطار األداء االقتصادي الكىل.
والخالصة ،يشت التقييم المبدن إىل ارتفاع الديون
الخارجية لغالبية الدول خالل ر
الفتة ،2019 - 2015
ز
الصي مجموعة الدول المختارة
حيث تصدرت
كصاحبة أضخم دين خارج .إال أنه ال يمكن بناء
ر
ومؤرسات الديون فقط؛ فكما
الدراسة عىل مستويات
أوضحنا مسبقا ،قد يصاحب انخفاض الديون ضعف
ز
ف األداء االقتصادي ،بينما قد يصاحب ارتفاع
ز
ز
ز
الصي—ارتفاع ف النمو
الديون— مثلما ف حالة
االقتصادي والقدرة اإلنتاجية .ولذلك ،ز
ينبىع تحليل
ز
الديون ف ضوء كيفية إدارة االقتصاد ،ومدى استغالل
ز
هذه الديون بالصورة المالئمة؛ ألن عدم أخذ ذلك ف
االعتبار يجعل التحليل غت مكتمل ويؤثر عىل تقييم
الديون وتحديد مسارها ،األمر الذي يفسح المجال
إلساءة فهم بعض األمور زف إدارة الديون ر
والت قد
ز
تشكل مخاطر محتملة ف مسار استدامة الدين
الخارج.
ُ
المساء فهمها للديون
ثالثا :تحليل الجوانب
ومخاطرها ر
بالت ر ز
كت عىل حالة مرص
لتقييم وضع إدارة الديون ،يجب وضع إطار للمخاطر
ز
ر
والت قد
والجوانب المساء فهمها ف إدارة الديون
تتحقق وتمثل مخاطر جادة؛ فدراسة كافة هذه
ز
ر
استاتيجية
الجوانب والمخاطر تساعدنا ف طرح
ر
مقتحة للحماية منها وتمهد الطريق للتغيت.
وتشمل هذه الجوانب المساء فهمها المخاطر ر
الت
ز
تكمن ف تدفق الديون أو طريقة التعامل معها
وديناميكيات الديون.
• تعريف الدين والتعامل معه
الدين المحسوب زف ر
نشات البنك المركزي المرصي
هو إجماىل الدين الخارج ،والذي ُي َّ
عرف بأنه
األموال المستحقة من ر ز
التامات طارئة حالية ،حيث
يجب سداد أصل الدين أو الفائدة عليه لغت
ز
ز
ز
المقيمي داخل البالد ف وقت ما ف المستقبل.

ووفقا لصندوق النقد الدوىل ،هذا التعريف عليه
بعض التحفظات عىل النحو التاىل:
ز
الزمت للديون ر
ز
الت
 -1أنه ال يأخذ ف اعتباره اإلطار
ز
سوف يتم ضفها؛  -2كما ال يأخذ ف اعتباره توقيت
ز
سداد أدوات مالية معينة ر
والت يمكن استدعائها ف
أي وقت بأدوات مثل أنظمة اإليداع تحت الطلب
رز
االلتامات الطارئة
بدون فائدة؛ و -3ال يتضمن
ر
( )contingent liabilitiesوالت إذا ما تم إضافتها
قد ترفع قيمة الديون الخارجية عن القيم المنشورة.
ز
كما يشار للديون ف الغالب بشكل منفصل ،سواء
ز
ز
الزمت—حيث إن تحمل الديون ف
عىل المستوى
الوقت الحاىل قد يكون له آثار سلبية عىل األجيال
القادمة—أو عىل مستوى موضع الدين بالنسبة
لالقتصاد؛ وذلك كمسألة متعددة األبعاد تتأثر
ز
بالقطاعات المختلفة ف مرص وليس فقط
بالسياسات النقدية والمالية العامة ،ويفضل
تمويلها من خالل تدفقات اإليرادات من هذه
القطاعات بدال عن التوسع زف ر
االقتاض.
• رز
االلتامات الطارئة ()Contingent Liabilities
ه األموال المستحقة كديون عىل الحكومة ،ولكن
تتحدد قيمتها وفقا ألحداث غت متوقعة ،فبسبب
ز ز
طبيعتها ر
الت ال يمكن تقديرها ،يصعب أخذها ف ف
ر
الحسبان؛ خاصة وأن توقيت تحولها من ز
التامات
طارئة إىل ر ز
التامات فعلية أمر غت معلوم .وهناك
مخاوف ر
مشوعة أنه خالل أزمة كوفيد  19قد تنشأ
رز
التامات طارئة تدفع الديون إىل االرتفاع بما يتجاوز
القدر الذي تستطيع االحتياطيات الدولية تغطيته.
بي ر ز
وهنا ال بد أن نفرق ز
االلتامات الطارئة الرصيحة
وتلك الضمنية ( explicit and implicit
رز
فااللتامات الرصيحة تضمنها
)liabilities؛
الحكومة خصيصا بقانون أو عقد ،أما الضمنية فه
رز
التامات من المتوقع أن تتحملها الحكومة كنوع من
ر
ر
ز
االلتام األخالف تجاه هذه التعهدات 4.كما أن
ز
رز
االلتامات الرصيحة مشمولة ف اإلطار العام
ر
لمشوع الموازنة العامة للدولة الذي تعده وزارة
ر
والشاكات ب ز
ي
المالية ،وتشمل قروضا مضمونة
ز
القطاعي العام والخاص ،ورسوم التحكيم الدوىل
للقضايا المرفوعة ضد الحكومة المرصية .وتشمل
رز
االلتامات ،التنسيق مع وزارة
تدابت تخفيف هذه
ز
ر
المالية ف موافقات المشوعات ،والتقارير النصف
سنوية ر
الت تحدد أهم المخاطر المالية ،وآليات
التحوط لتجنب االنحراف عن الموازنة5.

ز
ز
 4يمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل ف دراسة "دليل الشفافية ف المالية العامة :النظر ألبعد من الموازنة األساسية" ،الصادرة عن ررساكة الموازنة
الدولية International Budget Partnership.
ز
 5اإلطار العام ر
لمشوع الموازنة العامة للدولة ف العام الماىل  2020 /2019الصادر عن وزارة المالية.
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وعىل الجانب اآلخر ،هناك ر ز
التامات ضمنية ال
ز
تتضمنها الموازنات ف الغالب ،عىل سبيل المثال
ز
اإلغاثات ف حالة الكوارث الطبيعية ،وأحدثها
ز
جائحة كوفيد  19ر
والت أدت إىل زيادة النفقات ف
ر
ز
الموازنة بنسبة  6.%8.8كما تشمل االلتامات
الضمنية ضمانات القروض الحكومية دون الوطنية
( )sub-national government loansوالتمويل
ز
ف حالة انقالب اتجاه التدفقات الرأسمالية
ز
الخاصة 7،واألهم ،التكاليف المتكررة ف المستقبل
ر
والت غالبا ما تصبح من
لالستثمارات العامة،
العواقب المستقبلية لسياسات اإلنفاق العام،
ز
( )Polackova 1999ومن ثم ال يتم إدراجها ف
الموازنات العامة .ولذلك تحتل ر ز
االلتامات الطارئة
ز
ز
أهمية كبتة ف زيادة الديون ف غياب األحكام
ز
المناسبة .وتشمل الضمانات الحالية ف موازنة
 2021 /2020ضمانات خارجية بنسبة  %12من
الناتج المحىل اإلجماىل )Polackova 1999( ،مع
توقعات بأن يبلغ إجماىل االحتياجات التمويلية
الخارجية  %10من الناتج المحىل اإلجماىل لعام
) 2021تقرير صندوق النقد الدوىل عن مرص رقم
.)20/271
• ديناميكيات الديون Debt dynamics
رز
االلتامات اإلضافية غت المتوقعة،
بغض النظر عن
يشكل التعامل مع أرصدة وتدفق الديون أحد
التقييمات المهمة؛ فأرصدة الديون ( )debt stock

تعطينا صورة عن األوضاع الحالية ،حيث إن
التفاعل ز
بي مكونات الدين بحالة التدفق يساعد
ر
عىل إجراء تحليل أكت عمقا التجاه واستدامة
الديون .ولتحقيق استدامة الديون الخارجية ،يجب
ز
أن تكون لدينا القدرة عىل خدمة الديون بأكملها ف
ز
األجلي القصت والطويل عىل السواء ،وهو ما يعتمد
ز
ف األساس عىل مدى كفاءة إدارة الدولة للعقبات
ر
الت تواجهها عىل النحو التاىل:

) 𝑡𝜇 𝑑𝑡 = 𝜙𝑡 𝑑𝑡−1 − (𝑝𝑏𝑡 +

ز
حيث يتأثر رصيد الديون الحاىل ف األساس
ز
المتان األساس
بمكونات تمويل الديون من
ز
( )primary balanceوالتمويل اإلضاف غت
المتعلق بالديون ،إىل جانب وضع الديون السابقة.
ويتم تحديد المكون الداخىل لخدمة الديون
التلقائية ( automatic debt servicing
ز
) ،componentوالذي يحدد ف المطلق مدى
ز
ر
والت تأخذ ف
خطورة الدين ،باستخدام المعلمة
ر
االعتبار الفرق ز
الحقيف المدفوع
بي سعر الفائدة
عىل الدين الخارج ومعدل نمو الناتج المحىل
اإلجماىل ،والذي يتأثر بعوامل مثل مكمش الناتج
المحىل اإلجماىل ( )GDP deflatorالذي يرصد
تغتات األسعار ،وسعر الرصف ويشت إىل قوة
العملة.
ويوضح الشكل  5-8التاىل المتغتات األساسية ا رلت
تؤثر عىل الدين الخارج.

متغتات ديناميكيات الديون
الشكل :5-8
ر
رز
المتان
األساس
ي

ديناميكيات
الديون التلقائية

الدين
الخارج
ي

سعر
الرصف
االسم
ي

نمو الناتج
المحىل
ي
اإلجمال
ي
الحقيق

تمويل
بدون ديون

سعر الفائدة
ر
الحقيق
ي
الفعال

المصدر :إعداد المركز المرصي للدرسات االقتصادية.

 6البيان التحليىل عن الموازنة العامة للدولة للعام الماىل  2021 /2020الصادر عن وزارة المالية.
 7مرجع سابق.
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ينتج عن هذا الوضع بعض ررسوط استدامة الديون
وتراجع مستواها .ولك تتحقق هذه ر
الشوط ،ال بد
من -1 :أن تحقق الدولة فائضا أوليا أو تحصل عىل
تمويل بدون ديون مثل عائدات الخصخصة ،و-2
أن تكون قيمة المعلمة  ϕ_tأقل من  .1ولك يتوفر
ز
ر
الشط رقم  ،1ال بد من توافر وضع مستقر ف
األسواق الداخلية والخارجية وخاىل من
االضطرابات غت المتعلقة بحركة الدورة االقتصادية
المعتادة ( .)normal business cycleأما ر
الشط
رقم  2فيتطلب وجود فرق سالب ز
بي معدل نمو
الفائدة ومعدل نمو الناتج المحىل اإلجماىل ،بحيث
ينمو االقتصاد بوتتة تمكنه من تمويل ال ر زتامات
ز
سعر الفائدة الخارجية .وف ظل أزمة كوفيد ،19
ز
هناك اضطرابات ف األسواق الداخلية والخارجية،
لذلك مما يثت القلق مدى قدرة مرص عىل تمويل
التامات الديون ر ز
رز
المتايدة لمواجهة حالة عدم التيقن
المصاحبة لألزمة خاصة زف ظل العجز الذي تعانز
منه الحسابات الخارجية.
• أنواع الديون
يبدو أن الجمع ز
بي تمديد آجال استحقاق أدوات
الدين مع إمكانية التأجيل هو المسار المختار
ز
استخدامه .فبينما يعكس ذلك الثقة ف االقتصاد
ز
المرصي ،وهو ما كان واضحا ف أحدث تصنيف
ز
ائتمان (مستقر  )stableحصلت عليه مرص ،إال أن
تراكم الديون يحمل تحديات؛ حيث يكمن التحدي
ز
الرئيس ف كون أغلبية الديون ديونا طويلة اآلجال
ز
ر
ز
االلتام
ف حجم خدمة الدين المرتبطة بمثل هذا
ز
وف ز
حي أن الجزء األكت من الديون
طويل األجل.
ر ز
ر
ز
يأن ف شكل التامات مع المؤسسات الدولية
والتنظيمية ،ليس هناك مجال كبت إلعادة جدولة
ز
صور أخرى من القروض ،وخاصة الديون ف شكل
سندات .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن وزارة المالية
ز
تتخذ خطوات إيجابية ف هذا الشأن بعرضها
ز
ر
والت
الخرصاء )(green bonds
لالستثمارات
فضال عن توفتها اإلغاثة المالية ،تفسح المجال
كذلك لمقايضة الديون .ورغم أن مرص قد
ز
ائتمان مستقر
استطاعت المحافظة عىل تصنيف
ز
يعكس الثقة ف االقتصاد المرصي ،إال أن هناك
ز
مرصوفات الستيفاء المعايت " ز
الخرصاء" ،خاصة ف
ر
ر
لإلرساف عىل
اشتاط وجود طرف ثالث
ظل
ز
المشوعات ر
ر
الخرصاء وال
الت تستخدم األموال
تضمن الهيئة العامة للرقابة المالية " ز
اخرصار"
السندات ،ما يتطلب إنفاق خاص من أجل االمتثال
ز
الخرصاء
قبل وبعد إصدار السندات .كما أن السندات

قد يكون لها التصنيف الخاص بها والممنوح لها من
قبل أجهزة التصنيف البيت واالجتماع والحوكمة
ر
والت تضيف لتكلفة يحمل تحديات؛
)،)ESG
ز
ويكمن التحدي الرئيس ف كون أغلبية الديون ديونا
ز
طويلة اآلجال ف حجم خدمة الدين المرتبطة بمثل
ز
هذا ر ز
وف ز
حي أن الجزء األ كت
االلتام طويل األجل.
ز
ر
ر
من الديون يأن ف شكل ز
التامات مع المؤسسات
الدولية والتنظيمية ،ليس هناك مجال كبت إلعادة
ز
جدولة صور أخرى من القروض ،وخاصة الديون ف
شكل سندات .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن وزارة
ز
المالية تتخذ خطوات إيجابية ف هذا الشأن بعرضها
ز
ر
والت
الخرصاء ()green bonds
لالستثمارات
فضال عن توفتها اإلغاثة المالية ،تفسح المجال
كذلك لمقايضة الديون .ورغم أن مرص قد
ز
ائتمان مستقر
استطاعت المحافظة عىل تصنيف
ز
يعكس الثقة ف االقتصاد المرصي ،إال أن هناك
ز
مرصوفات الستيفاء المعايت " ز
الخرصاء" ،خاصة ف
ر
ر
اشتاط وجود طرف ثالث لإلرساف عىل
ظل
ز
ر
ر
المشوعات الت تستخدم األموال الخرصاء وال
تضمن الهيئة العامة للرقابة المالية " ز
اخرصار"
السندات 8،ما يتطلب إنفاق خاص من أجل
االمتثال قبل وبعد إصدار السندات ()Liaw 2020
ز
الخرصاء قد يكون لها التصنيف
كما أن السندات
الخاص بها والممنوح لها من قبل أجهزة التصنيف
البيت واالجتماع والحوكمة (AllianzGI ( ،)ESG
ر
 )2017ر
االقتاض وفقا ألداء
والت تضيف لتكلفة
ز
ر
المشوع وهو ما يتضح بصورة أكت ف اإلصدارات
قصتة األجلCrifo, Diaye and Oueghlissi ( ،
 )2015ر
والت عادة ما تكون بأسعار فائدة أعىل.
ز
كما أن ر ز
االلتام قد يكون محفوفا بالمخاطر ف حال
ز
المتانية؛ حيث إن تحقيق
قيام الحكومة بتشديد
النتائج المرجوة قد يتطلب المزيد من اإلنفاق بما
ز
المتانيةClaessens and ( ،
يتجاوز ما تسمح به
ز
 )Ghosh 2013لذلك من الرصوري التأكد من أن
ر
المشوعات ليست عىل حساب
نفقات هذه
ر
مشوعات الرعاية االجتماعية األخرى.
ز
التغتات يف التدفقات المالية
•
ر
بالنظر إىل مصادر التمويل الرئيسية ،ليس من
المفاج أن مرص تعتمد بقوة عىل التدفقات
الرأسمالية الوافدة كمصدر للنقد األجنت .وهناك
ز
اعتباران ف هذه المخاطرة هما :تدفقات رؤوس
األموال من الخارج ،وتكلفة خدمة هذه األموال؛
حيث تترصف التدفقات الرأسمالية كنظت لالدخار
واالستثمار ،ولديها قابلية للدمج مع السوق المحىل

ز
الخرصاء بالمشاركة مع مؤسسة التمويل الدولية.
 8للمزيد من التفاصيل يمكن االطالع عىل دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية حول إرشادات السندات
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ز
وبذلك تؤثر عىل دورة االقتصاد حيث تساهم ف
تضخيم تأثتات الدورة ( Claessens and
 .)Ghosh 2013ونتيجة تأثت ذلك عىل االقتصاد،
وفقا للبنك الدوىل ،ه تأثت التدفقات الرأسمالية
عىل العوامل االقتصادية الكلية مثل التضخم وسعر
الرصف وأوضاع الحساب الجاري؛ فعندما يتجاوز
االئتمان الممنوح الودائع األساسية لدى البنوك،
تزداد الهشاشة المالية؛ حيث تلجأ البنوك إىل ما
رز
بااللتامات "غت األساسية" مثل األموال
يسم
ز
األجنبية .وف حالة حدوث صدمة سلبية ،تؤدي
نقاط الضعف الهيكلية والمؤسسية إىل تفاقم أثار
األزمة ،مما يزيد من حالة عدم التيقن المحيطة
باالستثمارات .كما أن االئتمان الممنوح مؤخرا بمبالغ
كبتة ز
يقص عىل التمويل المحىل ،حيث أصبحت
المؤسسات الدولية ه المصدر المفضل للتمويل.
ومع قلة االستثمار المحىل ،واحتمال حدوث صدمة
ز
ف التمويل الخارج يتم استنفاذ االحتياطيات
الدولية بصورة أكت فضال عن مخاطر إعادة
الجدولة بتكاليف إضافية .والوضع الحاىل هو أن
ز
معدالت الفائدة ف مرص ه واحدة من أعىل
المعدالت زف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
إفريقيا ،وذلك عىل الرغم من خفضها بمقدار 350
نقطة أساس خالل عام  .2020األمر الذي ال يعمل
ز
فقط عىل تقييد السياسة النقدية ف الحفاظ عىل
مستوى التدفق لتمويل الديون ،ولكن أيضا يؤدي
إىل ارتفاع معدل الفائدة والذي يمثل عائقا أمام
االستثمار الخاص المحىل.
• صدمات سعر الرصف
ز
ف وضع مثاىل ،يجب أن تظل سياسة سعر الرصف
عائمة وليست مقيدة بمستويات الديون أو المبالغة
ز
ز
الحت المتاح
ف تقييم العملة ،مما يحد من
للسياسات ()policy space؛ حيث تلعب مخاطر
ز
هروب رؤوس األموال دورا كبتا ف تحديد تحركات
سعر الرصف وقد تؤدي إىل رفع قيمة العملة إذا كان
ز
مستوى التدفقات الخارجة غت متوقع ف ظل زيادة
الطلب عىل النقد األجنت .ونظرا ألن ديناميكيات
ز
الديون ،كما هو موضح ف الشكل  ،5تدل عىل الدور
ز
المهم الذي يلعبه سعر الرصف ف تحديد القدرة
عىل تحمل (استدامة) الدين الخارج ،فإن تغتات
العملة قد تؤدي إىل تفاقم وضع الديون ،مما
يضيف إىل حالة الديون المحددة مسبقا ر
والت أدت
بالفعل إىل تقييد سياسة سعر الرصف .ورغم ذلك،
ز
كانت تحركات سعر الرصف ف عام  2020محدودة؛
ز
حيث لم تتعد نسبة االنخفاض ف الجن يه ، % 2
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ز
مدعوما ف ذلك بصورة كبتة بالسحب من
االحتياطيات الدولية لتجنب أزمة أخرى مثل أزمة
عام  ،2016األمر الذي استدع زضورة الحصول
عىل تمويل طارئ .ونقوم فيما يىل بتحليل المظاهر
المحتملة لهذه المخاطر من خالل تحليل مفصل
ر
ومؤرسات الديون الخاصة
للحسابات الخارجية
ر
بمرص .حيث قمنا بدراسة المؤرسات والنسب
ز
بصورة شاملة ،ر
والت سبق أن تناولناها ف الجزء
األول من التقرير لعرض صورة كاملة لموضع ظهور
المخاطر واألمور المساء فهمها سالفة الذكر؛ فقمنا
ز
باستخدام البيانات ف تحديد مسارات واتجاهات
ز
لنبي أن تعديل إدارة الديون قد يؤدي إىل
الديون
ر
إحداث تغيت حقيف.
رابعا :تحليل مفصل لوضع الديون الخارجية
األحدث لمرص
ر
بالت ز
كت عىل أحدث تغتات شوهدت خالل الجائحة،
نستعرض تحليال من أربعة جوانب لما يىل-1 :
ديناميكيات ومستويات الديون لتحليل مسارها
والقدرة عىل السداد؛ و -2مقارنات فصلية (ربــع
سنوية) لتقييم حجم التغت الناتج عن كوفيد 19؛ و-3
تقييم أنواع الديون وخدمة الدين الناتجة عنها
والمخاطر المرتبطة بها؛ و -4توقعات العوامل
ز
المتعلقة بالديون ف األجل القريب لدراسة اتجاهها
ومدى استدامتها.
يوضح الشكل  6-8السابق تطور مستوى الديون
الت شهدتها ا ر
الخارجية خالل العديد من األزمات ر
لفتة
 .2020 /2019 - 2011 /2010والتحدي هنا ال
يكمن فقط زف إدارة مستوى تراكم الديون لجعله ز
أدن
ز
من المستوى اآلمن ،ولكن أيضا مع األخذ ف االعتبار
ز
ز
األجلي القصت والطويل.
خدمة الديون الالزمة ف
تشهد الديون زيادة مستمرة حيث سجلت أعىل
ز
مستوى لها ف عام  ،2020 /2019نتيجة صدمة
مزدوجة غت متوقعة بسبب الجائحة ،مما دفع إىل
ز
زيادة التمويل األجنت لمواكبة اإلنفاق اإلضاف
واالختالالت المصاحبة للجائحة.
ز
وف ضوء استمرار مسار الديون زف التصاعد ر
حت عام
 ،2021/2020فإن ما يثت القلق بشأن ارتفاع مستوى
الديون هو تسارع ر
التاكم السنوي لها؛ حيث شهدت
ر
الفتة ما ز
بي عام  2018/2017وعام ،2020/2019
ز
قفزة ف مستوى الديون بلغت  .%33ولتحديد القدرة
عىل سداد الديون ،قمنا فيما يىل بإجراء تحليل شامل
ز
ر
والمؤرسات المستخدمة سابقا ف خريطة
للديون
ديون مرص.
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ر
المبي زف الشكل  7-8ز
ز
بي الديون
المؤرس
يربط
والمصدر الرئيس للتمويل ،وعادة تشت النسبة إىل
الحاجة إىل إعادة تخصيص الموارد لتعزيز الصادرات.
ولكن بينما قد توضح البيانات المالءة المالية للديون،
إال أنها وحدها ال ز
تعت االستدامة؛ فمما ال شك فيه أنه
ز
بسبب المساعدة المالية الطارئة ف عام
 ،2020/2019هناك تراكم ر ز
متايد للديون الخارجية
يصل إىل  123مليار دوالر؛ حيث بلغت نسبة الدين
ز
للناتج المحىل اإلجماىل  ،%34كما توقعنا ف العدد رقم
ز
 9من سلسلة رأي ف أزمة بعنوان "ملف خدمة الدين
الخارج لمرص" .غت أن مستوى الدين إىل الناتج
المحىل اإلجماىل قد انخفض بالفعل بنحو  %2خالل
عام  2020 /2019عن العام السابق ،وذلك زف ر
مؤرس
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عىل المالءة النسبية يمكن أن ُيعزى عىل األرجح إىل
ارتفاع الناتج المحىل اإلجماىل ،ومن المهم تحديد
سبب هذا االنخفاض؛ ألن انخفاض مستوى الدين
ز
ليس كارتفاع الناتج المحىل اإلجماىل مع أن النتيجة ف
ز
الحالتي ه انخفاض الدين كنسبة من الناتج القوم.
وفضال عن ذلك ،فإن المستوى الذي تستقر عنده
نسبة الدين إىل الناتج المحىل اإلجماىل مهم أيضا؛ ألن
االستقرار عند مستوى أعىل من المعيار المرجىع
( )%30ال يزال يشكل خطرا محتمال ،خاصة بالنسبة
ز
القتصاد ر
ناس كاالقتصاد المرصي .وف هذا السياق،
فإن دراسة مستوى الديون إليرادات الصادرات ت رلف
ز
مزيدا من الضوء عىل إدارة المدفوعات ف ضوء األزمة
العالمية.
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وعىل النقيض ،بفحص نسبة الدين إىل الصادرات،
ر
والت تشت إىل القدرة عىل السداد كما أسلفنا ،نجد أن
نسبة الدين إىل الصادرات—وه المصدر الرئيس
للنقد األجنت—تتجاوز  ،%200وبلغت أعىل مستوى
ز
لها ف عام  .2019/2020ويعكس هذا االرتفاع خالل
عام الجائحة ( )2020/2019متجاوزا ر
حت أزمة سعر
ز
الرصف ف عام  ،2017 /2016الطبيعة الخاصة
ر
ألزمة كوفيد  ،19كما يأن نتيجة الحاجة إىل تمويل
ز
متان
طارئ ،لتخفيف الضغوط الواقعة عىل
ز
التحفت الماىل  ،وكنتيجة
المدفوعات ،ولدعم آليات

كذلك النخفاض عائدات التصدير بسبب تراجع
الطلب العالم عىل السلع والخدمات المصدرة ،ومن
ثم اتخذت هذه النسبة مسارا تصاعديا من المتوقع أن
يستمر خالل عام  2021/2020إذا ما ظلت األوضاع
الحالية عىل ما ه عليه .كما أن القدرة عىل السداد من
العوامل ر
الت يجب تقييمها؛ ألنها تشت إىل القدرة عىل
ز
تحمل الديون (استدامة الديون) ف المستقبل .فضال
عن ذلك ،وكإجراء وقان قصت األجل ،يجب مقارنة
الديون قصتة األجل بمعيار محدد لك يمكن تحقيق
مالءة قصتة األجل.

قصتة األجل)
إجمال االحتياطيات الدولية (كنسبة من الديون الخارجية
الشكل :9-8
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ز
ف هذا السياق ،نالحظ اختبار السيولة عند مقارنة
االحتياطيات الدولية بالديون الخارجية قصتة األجل
(الشكل  .)9-8ونظرا لمدى إرهاق الديون قصتة
ز
للمتانية ،من المهم تقييم مدى كفاءة
األجل
االحتياطيات الدولية من خالل نسبة الديون إىل
االحتياطيات ،ال سيما فيما يتعلق بالتدفقات
الرأسمالية الضخمة ولكن غت المؤكدة ر
الت شهدتها
مرص؛ حيث تشهد هذه النسبة ارتفاعا ثابتا منذ عام
 2017/2016عندما انخفض سعر الرصف ،وكانت
االحتياطيات ترتفع ر
حت بلغت ذروتها ( .)%167.6إال
ز
ز
أنه ف ظل الحاجة لتمويل يعوض الفاقد ف إيرادات
ر
النقد األجنت ،أدى سحب أكت من  5مليار دوالر من
ز
الثان من عام
االحتياطيات الدولية خالل النصف
 2020 /2019إىل تراجعها بنحو  %30عىل األقل ،ومن

المتوقع حدوث المزيد من ر
التاجع خالل السنوات
ز
القادمة بعد كوفيد  19ف ظل زيادة الجزء قصت
ز
سيحي موعد استحقاقه ،كما
األجل من الديون الذي
ز
ترتبط االحتياطيات بثقة المستثمرين المنعكسة ف
التدفقات الرأسمالية.
ز
ولتوضيح التغتات ف وضع الدين الخارج ،نستعرض
هذه التغتات ،ومدى حدة هذا الوضع من خالل
المقارنة ببيانات عام  ٢٠١٩والتطورات الفصلية
(الربــع سنوية) لتأثتات أزمة كوفيد  .19حيث ز
يبي
الجدول  3-8التاىل التغتات السنوية خالل الف رتة من
ر
وحت عام  2020مع رصد فصىل (ربــع
عام 2019
ر
سنوي) للصدمة المزدوجة الت شهدها كل من العرض
والطلب وتبعاتها بالنسبة للحسابات الخارجية.

لتأثتات الجائحة
الجدول  :3-8مقارنة فصلية ر
المتغت
ر
ظهور كوفيد 19

%
اتجاه
التغت
ت
ر
التغي ر

ز
متان المدفوعات (مليار دوالر)

1.4

-5.5

↓

-493

0.2

ز
متان المدفوعات ( %من الناتج المحىل
اإلجماىل)

0.5

-1.5

↓

-400

0.1

-1

خدمة الدين الخارج (مليار دوالر)

3.06

6.81

↓

123

3.09

3.46

↓

فجوة النقد األجنت*

1.64

12.34

↑

652

2.84

6.94

↑

144

44112

40108

↓

-9

44481

38202

↓

-14

8

7.7

↓

-4

8

7.3

↓

-9

ز
صاف األصول األجنبية لدى البنوك ()2-1

-12033

-61236

↓

409

35758

-27116

↓

-176

ز
األصول لدى القطاع المرصف (مليون جنيه)
()1

318475

196659

↓

-38

309602

267917

↓

-13

ز
رز
التامات القطاع المرصف (مليون جنيه) ()2

330508

257895

↓

-22

273844

295033

↑

8

17.56

15.7

↓

-11

16.96

15.91

↓

-6

ر
الفتة الزمنية

ز
صاف االحتياطيات الدولية (مليون دوالر)
ز
عدد شهور الواردات ر
الت يغطيها صاف
االحتياطيات الدولية

سعر الرصف **

اتجاه
التغي رت

التغت
%
ر

منتصف أزمة كوفيد
19
-3.5

↓

-1850

↓

-1100
12
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متان المدفوعات وخدمة الدين الخارج.
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لدى البنوك استطاعت اللحاق ر ز
بالتامات البنوك خالل
ز
الثان من  ،2020وتراجعت الفجوة بعدما
الربــع
شهدت فرقا ضخما خالل الربــع األول من العام .وكما
أسلفنا ،يجب رصد ومراقبة سعر الرصف جيدا نظرا
ز
لدوره ف ديناميكيات الدين الخارج حيث يؤثر عىل
تفاقم تراكم الديون.

ز
يستعرض الجدول السابق مقارنة ز
الربعي األول
بي
ز
ز
والربعي
والثان من عام ( 2020عام الجائحة)،
المناظرين من عام  .2019وتكشف النظرة األولية
ر
المؤرسات
عىل اتجاهات التغيت عن تراجع جميع
ر
تقريبا بصورة أو بأخرى ،بينما كان التأثت أ كت حدة
خالل ر
فتة ظهور كوفيد  ،19وإن كان وقتها لم يتم بعد
تقييم تأثتات الصدمة المزدوجة غت المتوقعة بشكل
ز
ر
ز
المؤرسات بشكل طفيف
حي تحسنت
كامل ،ف
خالل الربــع التاىل ،ولكن ال يزال هناك فرق كبت مقارنة
بعام  .2019وجاء االنخفاض األكت زف المتغتات ر
الت
ز
ز
تساهم ف فجوة النقد األجنت؛ حيث ارتفع العجز ف
ز
ز
ز
متان المدفوعات ف حدود أربعة أضعاف ف أوائل
ز
عام  2020ف نفس الوقت الذي تلقت فيه صناعات
القطاع الخارج زضبة كبتة وانخفضت التدفقات
ز
الرأسمالية ،مما أدى إىل زيادة ضخمة ف المدفوعات.
واتسعت الفجوة الناجمة عن ذلك بنحو ستة أضعاف
خالل الربــع األول من عام  2020وبنحو  1.5ضعف
زف الربــع ز
الثان مقارنة بعام  .2019وتجدر اإلشارة هنا
ز
إىل أن اتساع هذه الفجوة مقلق ألنه ف ظل غياب
تدفق مستمر من النقد األجنت سوف يتم تمويلها
ز
باستخدام االحتياطيات الدولية وصاف األصول
ز
األجنبية لدى البنوك ،ومن ثم سوف تستمر ف
ز
استنفاذ المصدرين وتخلق حاجة إىل تمويل إضاف
من خالل القروض .وكما هو موضح ،تم استخدام
ز
االحتياطيات الدولية لتمويل حاالت العجز الطارئة ف
الحسابات الخارجية ،وبالتاىل أصبحت تغط واردات
ز
أقل تصل إىل  7.3شهرا مقابل  8أشهر ف عام .2019
كما أدت األوضاع الدولية المفاجئة إىل تكوين رصيد
ز
ز
بالسالب ف صاف األصول األجنبية لدى البنوك ،وربما
ُيعزى تراجع األصول إىل تغتات التقييم .إال أن األصول

وبرغم الدعم الذي تقدمه مصادر النقد األجنت
لحماية سعر الرصف من االنخفاض بصورة أكت ،إال أن
البيانات الفصلية تشت إىل تراجع الجنيه بنسبة %11
خالل الربــع األول مقارنة بذات الربــع من عام ،2019
التاجع خالل الربــع ز
وجاءت نسبة ر
الثان أقل لتصل إىل
 .%6ومن هنا ر
تأن زضورة إعادة تقييم احتياجات
التمويل وتكلفة تمويل ديون إضافية ،سواء من حيث
ديناميكيات الديون أو خدمتها .ونظرا الختالف أنواع
ز
الديون تختلف إدارتها كذلك كما هو موضح ف
الجدول .4-8
ر
لقد أصبحت أنواع الديون الخارجية لمرص أكت تنوعا
ز
وهو أمر جيد .وعىل الرغم من ر
التاجع الطفيف ف
الودائع طويلة األجل ،إال أن غالبية أدوات الديون
المستخدمة خالل عام  2020/2019ه طويلة
ر
المشتين
األجل ،ومن المالحظ تراجع تسهيالت
ز
والموردين ،وهو أمر ُينصح به ف ضوء نظام الفائدة
ز
والغرامة ضمن إطار هذه األداة؛ فضال عن ر
التاجع ف
ز
الديون قصتة األجل .كما أن هناك زيادة واضحة ف
ر
االقتاض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد
ز
الدوىل منذ التعويم ف عام  ،2016وهذا النوع من
ز
الديون مع تسجيلها زيادة معقولة ف عام
 2020/2019أفضل من الديون الثنائية ،ر
والت قد
تتغت ررسوطها ،وشهدت تراجعا خالل العام الم ز
اض.

إجمال الديون)
الجدول  :4-8أنواع الديون (كنسبة من
ي
2016/2015

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

نوع الدين ()%
قروض ثنائية معاد جدولتها

9.4

5.4

4.0

2.9

2.0

قروض ثنائية أخرى

11.3

8.3

8.3

8.9

8.3

مؤسسات دولية (صندوق النقد
الدول ،إلخ)
الدول ،البنك
ي
ي
ر
والمشتين
ائتمان الموردين

25.3

27.5

30.7

30.2

34.8

5.6

8.2

9.1

10.4

9.2

الودائع طويلة األجل

29.2

23.5

18.8

3.5

3.2

السندات

6.3

11.4

15.4

17.8

19.4

قصتة األجل
الديون
ر

12.6

15.5

13.3

10.2

8.8

المصدر :البنك المركزي المرصي ،تقرير الوضع الخارج لالقتصاد المرصي ،أعداد مختلفة.
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ز
وهناك أيضا زيادة ملحوظة أخرى ف إصدار السندات،
ر
والت يحتاج تمديدها إىل ثقة المستثمرين وتشكل
ز
 %19.4من هيكل القروض ف عام .2020/2019

إفريقيا .كما قام البنك المركزي مؤخرا بتمديد اتفاقيات
إعادة ر
الشاء مع العديد من البنوك الدولية لمدة سنة
ر
ونصف إضافية ،ليصبح إجماىل الفتة  6سنوات.
ولكن زف حالة ر ز
االلتامات طويلة األجل ال بد من األخذ
ز
ز
ف االعتبار التكلفة —ف صورة مدفوعات وفائدة—
كما يتضح من الشكل  ،10-8فعىل الرغم من تأجيل
سداد  6مليار دوالر من ودائع دول خليجية بقيمة
ز
 13.4مليار دوالر والمستحقة ف عام  ،2020فضال
عن تأجيل الديون المستحقة لعدد من البنوك ،إال أنه
ز
يتعي عىل مرص سداد  13.2مليار دوالر
ال يزال
كمدفوعات أساسية (الشكل -10-8أ) و 4مليار دوالر
كمدفوعات فائدة (الشكل -10-8ب).

وتقوم وزارة المالية منذ نوفمت  2020/2019بإصدار
حزم مختلفة من السندات بآجال ممتدة تفوق
ز
متوسطات المنطقة ،منها  500مليون دوالر ف صورة
سندات ألجل  40سنة .كما أعلنت الوزارة عن سندات
ز
خرصاء بقيمة  750مليون دوالر ألجل  5سنوات
وبعائد  ،%5.25ما يجعل السندات جاذبة لقاعدة
ز
مستثمرين جديدة ويدعم أجندة االستثمار ف
ز
الخرصاء زف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
السندات
إفريقيا .كما قام البنك المركزي مؤخرا بتمديد اتفاقيات
الشكل  :10-8خدمة الديون (مليون دوالر)
أ .مدفوعات الدين األساسية (مليون دوالر)

13164.9

14000
11083.3

12000

10215.2

10000
8000

6104.5

6000
4000

4942.9
2245.5 2161.2

2446

4248.9

2482.9

2000
0

ب .مدفوعات الفائدة (مليون دوالر)
4500

4008.9

4000
3257

3500
3000

2500

2170.2

2000
1215.6

1500
1000

638

658.3

643.3

716

666.2

835.8

500
0

المصدر :البنك المركزي المرصي ،ر
النشة الشهرية ،العددين  283و.234
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ر
وتقتب قيمة المدفوعات األساسية ومدفوعات الفائدة
المسددة خالل عام  2020/2019من ثالثة أضعاف
ز
المدفوعات المسددة ف عام  ،2017/2016مما
يعكس تزايد أعباء الديون والضغط الواقع عىل
ز
الحسابات الخارجية ،خاصة ف ظل تباطؤ التدفقات
الوافدة والعجز التجاري .ومن األمور المهمة ر
الت يجب
مراعاتها عند إعادة هيكلة الديون ،أن الديون طويلة
األجل قد تقدم مزايا قصتة األجل ولكنها تخلق
ز
تدريجيا ديونا غت مستدامة (ال يمكن تحملها) ف
ز
المستقبل بسبب تزايد المدفوعات .وذلك مع األخذ ف
االعتبار أن إعادة الهيكلة ه مسألة موازنة ز
بي زيادة
خدمة الدين والمزايا قصتة األجل ،وتعتمد بصورة
كبتة عىل قرارات خارجية .كما أنه من المعلوم أن
مستوى خدمة الدين يرهق الموازنة بصورة أكت نظرا
لتخصيص جزء كبت منها لسداد الديون بدال من
تخصيصها بصورة فعالة.
لذلك ال بد من التقييم الدائم للمقايضة ر
الت تقدمها
االستثمارات؛ فقد تؤدي الديون المستحقة بسعر الرصف

( )debt of exchangeإىل زيادة الديون بالنقد
األجنت ،وفتح الباب لزيادة مدفوعات الفائدة ،وعادة
ما يكون ذلك انعكاسا لعالوة المخاطرة .حيث بلغت
عالوة المخاطر لمرص نحو  %8.1اعتبارا من يوليو
 ،2020وه نسبة تعتت مرتفعة نسبيا مقارنة
زف منطقة ر
الشق األوسط
بالمتوسط المرجح
ز
( 9.)%2.92وينتج عن ذلك أمران يجب أخذهما ف
ز
االعتبار ،وهما :الزيادة ف التكلفة الحدية للديون،
ر
والت ترفع مدفوعات الفائدة المرتبطة بزيادة الديون،
واألهم من ذلك ارتفاع عالوة المخاطر؛ حيث يؤدي
تزايد الديون إىل زيادة عالوة المخاطر ،ومن ثم يربط
ارتفاعها بشكل أساس بزيادة تكاليف إعادة تمويل
مخزون/رصيد الديون الحاىل .ولدراسة العواقب
ز
المستقبلية بصورة أكت ،نستعرض ف الجدول 5-8
ز
التاىل تقييما ألحدث توقعات صندوق النقد الدوىل ف
ُ
تقريره القطري الخاص بمرص بعد االتفاق عىل
التمويل الطارئ ،مصحوبا بتحليل لما تعنيه األرقام
لمستقبل مرص القريب.

متغتات ديناميكيات الديون
الجدول :5-8
ر
المتوقع

الفعىل
ي
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

16.8

30.8

37.0

36.0

34.1

33.9

30.8

27.3

24.7

2.3

14.1

6.2

-1.1

-1.8

-0.2

-3.1

-3.5

-2.5

3.9

7.4

0.0

-5.3

-4.7

2.0

-1.2

-1.6

-1.9

ز
العجز يف الحساب الجاري
باستثناء مدفوعات الفائدة
العجز زف ر ز
متان السلع والخدمات
ي

5.7

5.1

1.5

2.5

2.2

2.8

1.2

1.3

1.3

9.7

12.3

10.5

8.3

7.6

7.7

5.5

5.6

5.6

الصادرات

10.5

14.5

18.9

17.5

13.2

9.8

11.1

12.9

13.9

الواردات
ز
صاف التدفقات الرأسمالية الوافدة
ي
غت المرتبطة بديون (سالبة)
ر

20.1

26.8

29.4

25.8

20.8

17.4

16.7

18.5

19.5

-2.1

-3.2

-3.1

-2.6

-1.9

-1.4

-2.0

-2.5

-3.0

ديناميكيات الدين التلقائية

0.2

5.5

1.6

-5.3

-5.0

0.5

-0.4

-0.3

-0.2

مساهمة سعر الفائدة االسمية

0.3

0.5

0.9

1.1

0.9

1.4

1.4

1.3

1.2

المحىل
مساهمة نمو الناتج
ي
ر
الحقيق
اإلجمال
ي
ي

-0.6

-0.9

-1.7

-1.7

-1.1

-0.9

-1.8

-1.6

-1.4

الخارج
األساس :الدين
ي
ز
ج
نسبة
ر
التغت يف الدين الخار ي
تحديد الديون الخارجية المكونة
للتدفقات ()9+8+4

ز
 9استنادا إىل الحسابات المنشورة منذ يوليو  2020ف دراسة NYU Stern
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المتوقع

الفعىل
ي
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.6

5.9

2.4

-4.7

-4.8

-

-

-

-

-1.6

6.7

6.2

4.3

2.9

-2.2

-1.9

-2.0

-0.6

الخارج للصادرات
نسبة الدين
ي
()%

160.3

212.9

195.8

205.4

259.1

346.6

276.7

211.3

178.0

إجمال احتياجات التمويل
ي
الخارج (مليار دوالر)
ي

25.2

24.0

20.5

25.7

24.9

31.9

29.7

29.7

31.5

مال
كنسبة من الناتج
المحىل اإلج ي
ي

7.6

9.4

8.2

8.5

6.9

8.1

7.1

6.6

6.5

ز
التغتات يف األسعار
مساهمة
ر
وسعر الرصف
ز
ر
جمال
التغت يف إ
المتبق ،يشمل
ر
ي
ي
األصول األجنبية ()3-2

ُ
المصدر :صندوق النقد الدوىل ،التقرير القطري رقم .20/271
محسوب كنسبة من الناتج المحىل اإلجماىل ما لم يتم اإلشارة إىل غت ذلك.

ز
بالنظر إىل ديناميكيات الديون ف الجدول  ،5-8نالحظ
ز
ز
المتان األساس (ويعرف بأنه عجز
تراجع العجز ف
ز
الحساب الجاري مطروحا منه مدفوعات الفائدة) ف عام
ز
 ،2020إال أنه من المتوقع ارتفاعه ف عام  2021بعد
ز
وف ز
حي أن ديناميكيات الديون التلقائية ال
أزمة الجائحة.
ز
تزال أقل من  ،1من المتوقع أن ترتفع ف عام .2023
والمقلق هو الفجوة ز
بي سعر الفائدة االسم ومساهمات
ز
ر
الحقيف؛ ر
والت من
النمو ف الناتج المحىل اإلجماىل
المتوقع أن تتسع خالل األعوام األوىل التالية للجائحة.
كما أن هناك فجوة واضحة ز
بي الصادرات والواردات
أيضا ،فعىل الرغم من تراجع كل من العرض والطلب
خالل ر
فتة الجائحة ،ال تزال الواردات أعىل من الصادرات،
ما يؤكد مرة أخرى عىل فكرة أن الدين ليس منفصال عن
ز
الالعبي
األداء االقتصادي ككل ويجب أن يتضمن
ئيسيي زف كافة القطاعات ر
ز
الت تقدم فرصا للنمو
الر
ز
واالستثمار .كما يجب اتخاذ تدابت ف مجال السياسات
لزيادة القيمة المضافة للصادرات وبالتاىل ،التدفقات
الوافدة من النقد األجنت لسداد النسبة ر ز
المتايدة من
ر
والت
الديون الخارجية إىل الصادرات بشكل متساو،
يدعمها تغتات األسعار وسعر الرصف.

وختاما ،تشكل الديون أداة مالية مقبولة بصورة كبتة
ُ
ز
لتحسي األداء االقتصادي ويمكن
طالما أنها تستخدم
ز
ز
األجلي القصت والطويل .ومن هذا المنطلق،
خدمتها ف
استهدف هذا التقرير إلقاء الضوء عىل األمور المساء
ز
الت ترتبط بالديون ،ر
فهمها ر
والت إذا أخذت ف االعتبار
يمكن أن تعمل عىل وضع مسار صح إلدارة ديون مرص؛
أي دون أن تكون بمعزل عن االقتصاد بل وتعمل عىل
ز
تحسي أدائه.
ساعدت المقارنة ز
بي مرص وعدد من الدول المختارة من
ر
حيث آليات الديون وبعض قليل من مؤرسات أداء النمو
المتعددة عىل تحديد مسار لتحليل وضع الديون .ومن
ز
بي األمور المساء فهمها المرتبطة بالديون ،هناك عدة
ز
تحسينات يمكن القيام بها ف مرص عىل النحو التاىل-1 :
ز
تبت تعريف أوسع نطاقا للديون؛  -2إدارة الديون كجزء

وبالتاىل ،يظل تقدير صندوق النقد الدوىل للفجوة
التمويلية المتوقعة عند  24.9مليار دوالر و 31.9مليار
ز
دوالر لعام  2020و ،2021ر
والت يتم تمويلها ف األساس
بواسطة الصادرات ،واستثمارات الحافظة وتحويالت
ز
العاملي بالخارج ،وكلها يتم استخدامها لزيادة
االحتياطيات الدولية ،األمر الذي يجعل تمويل الديون
ز
الخارجية ضعيفا ف مواجهة تأثتات األوضاع الخارجية؛
حيث تعتمد االحتياطيات الدولية عىل تدفقات تجارة
ز
المقيمي بالبالد ،وه رغم ارتفاع سعر
الفائدة من غت

من االقتصاد وكأداة لتحقيق النمو االقتصادي بدال من
استخدامها لتمويل الديون القائمة؛  -3المقارنة المستمرة
ز
بي مرص والدول مرتفعة األداء من حيث أداء الديون
واألداء االقتصادي—نظرا لما تعكسه من كيفية
استخدام الديون وغالبا ما يحدث كما أسلفنا أن الدولة
منخفضة الديون قد ز
تعان كذلك من انخفاض النمو
ر
ز
االلتامات الطارئة ر
الت يتم
واإلنتاجية؛  -4زيادة قائمة
ز
تغطيتها؛ و -5تحقيق التوازن بي أنواع وهياكل مختلفة
من الديون من حيث التكاليف والمزايا الحالية
والمستقبلية.
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الفائدة ،إال أنها شهدت تباطؤا كبتا منذ ظهور كوفيد
 .19كما أن مستوى التدفقات الوافدة غت المرتبطة
ز
ز
المتان األساس ال
بديون إىل جانب العجز المتوقع ف
ز
يزاالن يشكالن حاجزا ضعيفا ف مواجهة ديناميكيات
الديون التلقائية وهناك مجال لزيادتهما.
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الملحق
اإلجمال (مليار دوالر باألسعار الجارية)
القوم
الجدول م :1-1الدخل
ي
ي
2015

2016

2017

2018

2019

التغت ()2019-2015
%
ر

السنة
التازيل

1768

1758

2024

1832

1791

1.3

ر ز
الصي

11020

11188

12301

13844

14308

29.8

مرص

327

328

231

245

292

-10.6

الهند

2079

2248

2624

2684

2844

36.8

المغرب

99

101

108

115

116

17.3

جنوب إفريقيا

310

288

339

357

342

10.3

تركيا

850

855

842

759

742

-12.7

المصدر :مجموعة البنك الدوىل ،إحصاءات الديون الدولية ،تقرير .2021
ز
ز
المقيمي داخل البالد مضافا إليها أي زضائب عىل المنتجات
المنتجي
مالحظة :الدخل القوم اإلجماىل هو مجموع القيم المضافة من كافة
ز
(بدون الدعم) ،ر
ز
الموظفي ودخل الممتلكات) من الخارج.
والت ال يتضمنها تقييم الناتج مضافا إىل صاف إيرادات الدخل األساس (تعويضات
البيانات بالمليار دوالر باألسعار الجارية.

إجمال الصادرات (مليار دوالر)
الجدول م:2-1
ي
السنة

التازيل

ر ز
الصي

مرص

الهند

المغرب

جنوب إفريقيا

تركيا

2015

191.1

2273.5

21.9

264.4

22.3

80.3

143.9

2016

185.2

2097.6

23.0

260.3

22.9

75.9

142.5

2017

217.7

2263.4

26.4

294.4

25.6

88.2

157.0

2018

239.9

2494.2

29.5

322.5

29.4

93.7

168.0

2019

225.4

2498.6

30.6

323.3

29.3

89.4

180.8

المصدر :قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع (.)Comtrade
مالحظة :إجماىل الصادرات تحت رمز النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المستوى ز
الثان ( )HS2002بالمليار دوالر.
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قائمة المراجع
مراجع باللغة العربية
 ر.2020 .البنك المركزي المرصي أ
. البنك المركزي المرصي: مرص، القاهرة.234 و283  العددين،النشة الشهرية
 ر.2020 .———ب
 البنك المركزي: مرص، القاهرة.283 و،269 ،231  األعداد،النشة اإلحصائية الشهرية
.المرصي
. البنك المركزي المرصي: مرص، القاهرة. أعداد مختلفة، تقرير الوضع الخارج لالقتصاد المرصي.———

ُ

 صندوق: الواليات المتحدة األمريكية، واشنطن.20/271  التقرير القطري لمرص رقم.2020 .صندوق النقد الدوىل
.النقد الدوىل
: الواليات المتحدة األمريكية، واشنطن.2021  تقرير، إحصاءات الديون الدولية.2021 .مجموعة البنك الدوىل
.مجموعة البنك الدوىل

رز
اإلنجلتية
مراجع باللغة
AllianzGI Global Investors. 2017. ESG in Sovereign Bonds. New York, USA:
AllianzGI Global Investors.
Claessens and Ghosh. 2013. Dealing with the Challenges of Macro
Financial Linkages in Emerging Markets. Washington, USA: World
Bank.
Crifo, P., Marc-Arthur Diaye and Rim Oueghlissi. 2015. Measuring the Effect
of Government ESG Performance on Sovereign Borrowing Costs. HAL
Archives-Ouvertes
Liaw. 2020. Survey of Green Bond Pricing and Investment Performance.
Journal of Risk and Financial Management. Switzerland: MDPI.
Polackova. 1999. Contingent Government Liabilities: A Hidden Fiscal Risk.
Washington, USA: International Monetary Fund (IMF).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3653512
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ز
 .9نموذج جديد للتعاونيات الزراعية يف مرص يحقق االنطالق التنموي المطلوب
د .سحر عبود
أوال :مقدمة

التغيت
لماذا تعتت التعاونيات أحد محركات
ر
ز
 1-1التعاونيات نموذج تنموي ناجح عالميا مرص يف
أشد الحاجة إليه
تعتت التعاونيات نموذجا تنمويا ناجحا يمكن أن يلعب
ز
دورا محوريا ف دفع التنمية االجتماعية واالقتصادية
ز
خاصة ف المجتمعات الفقتة .لذا خصصت األمم
ز
المتحدة له احتفاال سنويا ف السبت األول من شهر
يوليو ر
للت ز
كت عىل أهمية هذا النموذج وبحث سبل
دعمه.
ز
ز
التعاون فاعال رئيسيا ف
وعالميا ،يعتت القطاع

اقتصادات العديد من الدول؛ عىل سبيل المثال
التأمي زف السويد ،ر
ز
وأكت من %75
يستحوذ عىل قطاع
ر
من التسويق الزراع وأكت من  %60من صناعة
ز
الحليب واألجبان ف كندا %40 ،من تجارة فنلندا،
ز
بينما  %50من القطاع الزراع ف ألمانيا قائم عىل
التعاونيات ،إضافة إىل  %20من قطاع البنوك ،كما أن
ز
 %13من إنتاج الكهرباء ف الواليات المتحدة يقوم بها
ز
ز
هذا القطاع ،وتبلغ مساهمته ف الدنمارك  %97ف
ز
قطاع جمع الحليب ،و %38ف القطاع االستهالك،
ز
و %70من النشاط االستهالك ف الكويت ،كما أن ربــع
ز
الخدمات الصحية ف الهند وتركيا وكولومبيا يقدمها
ز
التعاون وغتها من األمثلة (زك .)2017
القطاع
كما تعتت التعاونيات نموذجا لالقتصاد التشارك/
االجتماع الذي يعظم من مكاسب الفرد ،خاصة
الصغت سواء كان منتجا أو مستهلكا أو من رواد
األعمال ،من خالل ضمه لكيان أكت ينظم الجهود
ويمكنه من االستفادة من اقتصاديات الحجم ،وبالتاىل
ز
استفادة الفرد من هذا الكيان ف تحقيق أهدافه
اإلنتاجية والتسويقية وكذلك زيادة القوة التفاوضية
ز
الفاعلي اآلخرين.
مع
فضال عن ذلك ،تمثل التعاونيات أحد مداخل ضم
القطاع غت المنظم إىل القطاع المنظم؛ فنظرا ألنها
ر
البش وتستهدف تلبية طلب
نماذج تركز عىل
المجتمعات المحلية يمكن أن يكون لها دور كمحفز
عىل االنضمام للقطاع المنظم من خالل هيكل عضوية
يعمل كمنصة لتجميع الصغار ومتناه الصغر كالصيادين

والمز ز
ارعي لتخفيض تكلفة الوساطة وتعظيم كفاءة
ز
التنسيق بي الحكومة والوحدات اإلنتاجية الصغتة
ومتناهية الصغر1.
ز
ز
وقد نجحت التعاونيات ف تقديم مبادرات فعالة ف
ز
مواجهة جائحة كورونا ف مختلف أنحاء العالم من
ز
خالل المساهمة ف زيادة الوع بالفتوس وطرق
ز
مصابي
الوقاية منه ،أو توفت االحتياجات الغذائية لل
أو ضمان عدم اضطراب سالسل التوريد الخاصة
ر
بالمز ز
للمشوعات
ارعي و /أو توفت تمويل ميش
ز
ز
والمستضعفي من السكان .لذا ،بادر العديد
المترصرة
من الحكومات بمساندة ودعم التعاونيات خاصة
الصغتة منها من خالل توفت التمويل والسيولة أثناء
أزمة كورونا ر
حت تتمكن من مواصلة نشاطها 2.كما
قامت التعاونيات بتحويل منتجاتها وخدماتها لتلبية
الطلب المحىل العاجل عىل معدات الحماية
واإلمدادات الغذائية والرعاية االجتماعية3.
ز
وتعتت مرص ف أشد الحاجة للتعاونيات كنموذج
ز
تنموي؛ ف ظل تضخم حجم القطاع غت المنظم
ز
المنتجي
وعدم وجود كيانات تنظم جهود صغار
ز
والمستهلكي وراود األعمال أو وجود كيانات هشة ال
تعمل عىل تحقيق مصالحهم بالكفاءة والفعالية
المطلوبة.

 2-1لماذا رالت ر ز
كت عىل التعاونيات الزراعية ؟
تعتت التعاونيات الزراعية من ر
أكت التعاونيات نجاحا
عىل مستوى العالم؛ فعىل سبيل المثال تستحوذ عىل
حصة سوقية رتتاوح ز
بي  %60 -50من إجماىل العوائد
ز
ز
ف القطاع الزراع والصناعات الغذائية ف االتحاد
ز
األورون؛ وف الواليات المتحدة األمريكية تمثل
الحصة السوقية للتعاونيات  %33لكل من عمليات
ز
وف ا ر
ستاليا
التصنيع والتسويق وتوريد المدخالت.
ز
ونيوزالندا ،تستحوذ التعاونيات التسويقية ف مجال
األلبان عىل حصة سوقية تزيد عن  ،%60و%90
عىل التواىل .وعىل مستوى أمريكا الالتينية ،تعتت
ز ز
ز
ز
لي ف
األرجنتي وتعاونيات ا
تعاونيات األلبان ف
التازيل صاحبة الريادة عىل مستوى القطاعات سواء
ز
من حيث حصتها السوقية ف السوق المحىل أو عىل
مستوى الصادرات (.)Rabobank 2012

A survey conducted in January 2021 by UNDESA.1
ز
مالتيا آجال استحقاق القروض
 2عىل سبيل المثال أنشأت فرنسا وكندا العديد من الصناديق لتسهيل الحصول عىل القروض للتعاونيات ،وأجلت
للتعاونيات وإعادة هيكلتها ،بينما أتاحت إيطاليا تطبيق  Garanzia Italiaأو " " Guarantee Italyللمؤسسات المالية غت المرصفية لتقديم قروض
تجعل األموال ر
أكت سهولة بالنسبة للتعاونيات.
ILO Director-General’s statement for the International Day of Cooperatives 2020, July. 3
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ز
وف الحالة المرصية ،تعد التعاونيات الزراعية من أقدم
ز
نماذج التعاونيات ر
الت نشأت ف مرص ألسباب منطقية
وجيهة ،إال أنها لم تقم بدورها األصيل ككيان تشارك
غت حكوم يعمل لصالح المز ز
ارعي ويدار ذاتيا وفقا
لرؤيتهم .وبالتاىل فإن تغت طبيعة االحتياجات الحالية
ز
لهذا النموذج يفرض تغتا جذريا ف منظورنا له باعتباره
ز
قطاع واعد لديه فرص جاهزة للمساهمة ف التنمية
وتحسي مستوى معيشة المز ز
ز
ارعي.
الزراعية
وقد برهنت جائحة كورونا عىل زضورة االهتمام

حدة الفقر ،وتحقيق العدالة االجتماعية .وتتب زت
التعاونيات قيم المساعدة الذاتية والمسؤولية
والديمقراطية والمساواة واإلنصاف والتضامن .وتقوم
عىل مجموعة من المبادئ تشمل :عضوية طوعية
ومفتوحة للجميع؛ إدارة ديمقراطية من خالل
ر
مشتكة لألعضاء؛ مؤسسات مستقلة
أعضائها؛ ملكية
توفر التعليم والتدريب والمعلومات ألعضائها وإدارتها؛
ز
بي التعاونيات؛
وتعاون محىل وإقليم ودوىل
وتستهدف تنمية مجتمعاتها5.

بالتعاونيات الزراعية خاصة وأن تحقيق األمن الغذان
وضمان انسيابية سالسل توريد الغذاء وبالتاىل إتاحته
وأسعاره أصبح أحد التحديات المستقبلية غت
النمطية ر
الت تواجه العالم.

وهناك أنواع متعددة للتعاونيات وفقا ألهدافها
االجتماعية واالقتصادية والبيئية المختلفة ومنها:
ز
ز
المستهلكي ،تعاونيات
المنتجي ،تعاونيات
تعاونيات
تجارة التجزئة ،تعاونيات اإلسكان ،تعاونيات المرافق،
ز
التأمي والخدمات المالية ،تعاونيات
تعاونيات
أصحاب األعمال ،تعاونيات التوريد ،تعاونيات متعددة
األطراف ،والتعاونيات االجتماعية ......،وغتها.

ال
ثانيا :مفهوم التعاونيات وعرض لوضعها الح ي
عالميا

ز
 2-2وضع التعاونيات يف العالم

 1-2مفهوم التعاونيات
تاريخيا ،تعتت التعاونيات إطارا مؤسسيا مستقال
لمجموعة من األفراد الذين اتحدوا بإرادتهم لتلبية
احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية
ر
المشتكة ،ويتم إدارة هذا اإلطار بشكل
والثقافية
تشارك وديمقراط4.
كما أنها تشكل نموذجا اقتصاديا يحقق ربحية ويقوم
عىل المشاركة المجتمعية ( a community-based
 )economic modelإذا تمت إقامته بشكل سليم
وتوفرت البيئة المناسبة لعمله يمكن أن يقوم بدور
ز
أساس ف تحقيق األهداف التنموية الوطنية.
ز
وتحديدا ،يمكن أن يسهم ف تنمية المجتمع المحىل
اقتصاديا واجتماعيا وتوليد فرص العمل ،وت خفيف

ز
ر
تنتش التعاونيات ف نحو  98دولة وينتم
عالميا،
إليها ما يقرب من  3مليار عضو أي نصف سكان العالم
تقريباُ .
ويقدر عدد التعاونيات بنحو  3مليون تعاونية
ُ
ونحو مليار عضو وتحقق إيرادات تقدر بـ  3تريليون
دوالر ( .)ILO 2014ووفقا لتقديرات منظمة العمل
الدولية ،فإن عدد الوظائف ر
الت تولدها التعاونيات أو
ر
الت تضمن استمراريتها تصل إىل نحو  280مليون
ز ز
وظيفة لما ال يقل عن  %10من إجماىل المشتغلي ف
العالم6.
ويعرض الجدول التاىل أكت  300تعاونية حول العالم
من حيث اإليرادات السنوية ،وذلك وفقا لتوزيعها
ز
الجغراف ،األنشطة االقتصادية ،والنوع.

Statement on the Cooperative Identity. International Cooperative Alliance at: https://www.ica.coop. 4
International Cooperative Alliance at: https://www.ica.coop. 5
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm. 6
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الجدول  :1-9أكت  300تعاونية حول العالم من حيث اإليرادات السنوية
البند
ز
اف
التوزيـ ــع الجغر ي

التفاصيل
تعد أوروبا من أكت مناطق العالم من حيث انتشار التعاونيات يليها الواليات المتحدة كما يتضح من الشكل ()1-9
ز
ز ز
ارعي ف فرنســا أعضــاء ف
فألمانيــا وحــدها بهــا  7000جمعيــة تضــم مــا يزيــد عــن  20مليــون عضــو ،و%90مــن الم ـز
تعاونية واحدة أو ر
أكت.
ز
النسن ألكت  300تعاونية حول العالم يف عام  2020موزعة جغرافيا
الشكل  :1-9التوزي ــع
ي
ز
األرجنتي جمهورية كوريا
التازيل
1%
1%
بلجيكا 1%
سنغافورة
1%
1%

سويشا
 2%النمسا
2%

المملكة المتحدة
2%
نيوزيالندا
السويد
2%
2%
ز
التوي ــج
2%
اسبانيا
3%
كندا

الواليات المتحدة
%25

3%

فرنسا
%15

ألمانيا
%10

اليابان
%8

هولندا
%6

فنلندا
3%

الدنمارك
3%

إيطاليا
4%

ز
التعاون ( International
المصدر :حسابات المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات التحالف الدوىل
.)Cooperative Alliance

ز
ز
طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة تع ــد التعاوني ــات زف مج ــال الت ـ ز
ـأمي ه األع ــىل نص ــيبا ف العوائ ــد تليه ــا التعاوني ــات ف المج ــال ال ــزراع والص ــناعات
الغذائية ،تليها تعاونيات تجارة الجملة والتجزئة.
االقتصادية
النسن ألكت  300تعاونية حول العالم لعام  2020وفقا لنشاطها االقتصادي)%( ،
الشكل  :2-9التوزيـ ــع
ي
الصيد 0.7
االسكان 0.3

تعليم وصحة وخدمات
اجتماعية 1

صناعة 1
مرافق 1.7
خدمات مالية 7

ر ز
التأمي 39

تجارة الجملة والتجزئة
17.7

الزراعة والصناعات
الغذائية 31.7
ز
التعاون ( International
المصدر :حسابات المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات التحالف الدوىل
Cooperative Alliance).
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البند
نوع التعاونية
( إنتاجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة/
استهالكية)...

التفاصيل
وتع ــد التعاوني ــات اإلنتاجي ــة ه األ ك ـ رـت انتش ــارا م ــا ب ـ ز
ـي األن ــواع المتع ــددة للتعاوني ــات تليه ــا التعاوني ــات المتبادل ــة
( *)Mutual Cooperativesثم التعاونيات االستهالكية.
النسن ألكت  300تعاونية حول العالم لعام  2020موزعة بحسب النوع
الشكل  :3-9التوزيـ ــع
ي
أطراف معنية متعددة %0.66
منتجي+مستهلك ر ز
ر ز
ي/
ز
مستخدمي %0.33
ر

ر ز
عاملي %0.99

غت تعاونية
جمعيات ر
تحت سيطرة التعاونيات
%4.30

مستهلك /مستخدم
%21.52

ر ز
منتجي
%44.04

تقدم خدمات
متبادلة
%28.15

ز
التعاون ( International
المصدر :حسابات المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل بيانات التحالف الدوىل
Cooperative Alliance).

ز
ز
التأمي ...إلخ.
*مثل التعاونيات العاملة ف الخدمات المالية،
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ز
ثالثا :أفضل الممارسات يف التعاونيات من تجارب
عالمية عديدة
تمت مراجعة منظومة التعاونيات وتحديدا الزراعية
ز
ز
كنموذج لها ف العديد من الدول ف أوروبا وآسيا
وإفريقيا وأمريكا الالتينية باإلضافة إىل الواليات المتحدة
األمريكية سواء من خالل المواقع الخاصة ببعض
ز
التعاونيات ف هذه الدول أو من خالل الدراسات ال رت
تناولتها ( )Allan 2008ويعرض الملحق (م )1بعض

ز
المالمح األساسية للتعاونيات الزراعية ف هولندا كأحد
أشهر التعاونيات الناجحة عىل مستوى العالم .ومع
التأكيد عىل اختالف المقومات السياسية واالقتصادية
ز
واالجتماعية والبيئية ف كل دولة وتأثت هذه
االعتبارات عىل نجاح /عدم نجاح التعاونيات فيها إال
ر
المشتكة
أنه يمكن الخروج بمجموعة من العوامل
ز
ر
الت تمثل محاور أساسية لنجاح التعاونيات ف تحقيق
أهدافها وخدمة مجتمعاتها وذلك عىل النحو التاىل:

ز
ر
ر
الن تمثل محاور أساسية لنجاح التعاونيات يف تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها
الجدول  :2-9العوامل المشتكة ي
المحور

التفاصيل

طبيعة
التعاونيات

• تعتت التعاونيات إطارا مؤسسيا غت حكوم لمجموعة من األفراد الذين اتحدوا بإرادتهم لتلبية احتياجاتهم
ر
المشتكة ويتم إدارة هذا اإلطار بشكل تشارك وديمقراط.
وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ز
• للحكومات دور تيستي وداعم للتعاونيات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية ف تنفيذ خططها التنموية الوطنية
ويكون هذا الدور الداعم من خالل تيست إجراءات إنشائها وإدارتها بما يمكنها من القيام بالمهام المنشأة من أجلها.
وتقدم بعض الحكومات العديد من الحوافز لهذه الكيانات؛ فقد تساهم زف التمويل أو تعفيها من ا ز
لرصائب عىل
سبيل المثال.
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المحور
يم •
الهيكل التنظ ي
•

يع •
اإلطار التش ي
•
•

•

العضوية
الخدمات
المقدمة

•
•
•

•
•
التمويل

•
•
•
•
•
•
•

التفاصيل
ز
ر
ز
ز
إداريي أو ثالثة مستويات عىل األكت.
مستويي
تعمل التعاونيات ف هيكل تنظيم يتكون من
وضوح المهام لكل مستوى وسهولة التعاون:
ز
ممثلي عن
 المستوى القوم :يضع السياسات ،يتواصل مع الحكومة ،يمثل التعاونيات خارجيا وداخليا ،يضمكافة التعاونيات التابعة .ويمكن أن يقسم وفقا للقطاع أو النشاط أو المنطقة الجغرافية.
 المستوى المتوسط (مقاطعة /محافظة) حلقة وسيطة زبي التعاونيات المحلية والقومية.
ارعي ر
 المستوى المحىل :التعاونيات رالت تضم المز ز
مبارسة.
 إدارة فنية متخصصة تدير التعاونيات.تشي ــع واحد لكافة التعاونيات أو ر
ر
تشيعات متعددة لكن يحكمها مبادئ عامة واحدة.
ر
تشيعات واضحة وشاملة ومتسقة ومتوازنة تضمن حقوق الجميع وتحفز المحاسبية لألعضاء بجانب الجهات
الرقابية
تضمن ر
التشيعات:
 حدا زأدن من التدخل الحكوم
 زأدن درجة من اإلنفاق الحكوم
 أقص درجة من الالمركزية اقص درجة من الديمقراطية تحدد درجة التدخل الحكومغالبا ما يقترص الدور الحكوم عىل مهام محددة:
ر
التشيعات
 إجراءات التسجيل الحل /التسييل المتابعةر
العضوية اختيارية ويمكن للعضو اإلنضمام ألكت من تعاونية إذا احتاج ذلك.
تكون العضوية بمقابل وكذلك بعض الخدمات.
تتنوع الخدمات ر
ز
ز
الت تقدمها التعاونيات عت سلسلة القيمة ويمكن تقسيمها لمجموعتي أساسيتي:
ز
ر
وتمويىل :التدريب ،البحث والتطوير ،خدمات النش والضغط ( )Lobbyingباإلضافة لمساعدة
فن
ي
 دعم ير
المز ز
ارعي عىل الحصول عىل االئتمان وتوفت التمويل المناسب لمشوعاتهم.
 خدمات متنوعة تضم توريد المدخالت والمستلزمات ،اإلنتاج والحصاد ،التصنيع ،المبيعات والتسويق والتوزي ــعمحليا وخارجيا.
ز
بناء عىل حجم التعاونية ،تتحدد الخدمة أو الخدمات ر
الت يمكن تقديمها وقد تتخصص تعاونية ف تقديم خدمة
محددة وقد تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات.
ر
ز
هامش الربــح الذي تحصل عليه التعاونيات من الدعم ز
الفت والماىل منخفض بينما يرتفع ف حالة باف الخدمات
خاصة التسويق والتوزي ــع.
ر
مصادر متنوعة لتمويل أنشطة التعاونيات :تمويل حكوم /اشتاكات /مقابل خدمات /قروض.
مبارسة مثل منح سنوية خاصة للتعاونيات عىل المستوى القوم أو غت م ر
تمويل حكوم زف صورة ر
بارسة مثل تحمل
ر
الحكومة لفرق أسعار اإلنتاج عن أسعار السوق أو ز
التام الحكومة ر
بشاء المنتجات.
ر
اشتاكات األعضاء.
ز
مساهمة األعضاء ف رأس المال من خالل االكتتاب ،باإلضافة إىل طرح حصص لتمويل احتياجات رأسمالية معينة.
مقابل الخدمات المقدمة ويكون ثابتا أو نسبة من المبيعات.
ز
قروض سواء من تعاونيات متخصصة ف االئتمان (أسعارها أقل) أو من خالل البنوك.
ز
ينجح العديد من التعاونيات ف تحقيق هامش ربــح يحق لها الترصف فيه إما بتوزيعه أو إعادة استثماره.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل مصادر متعددة منها ()Rabobank 2012؛ و(.)Allan 2008

رابعا :توصيف مخترص للتعاونيات زف مرص ر
بالت ر ز
كت
ي
عىل التعاونيات الزراعية
ر
االستاتيجية للتعاونيات
أدركت الدولة األهمية
ز
ودورها االقتصادي واالجتماع وهو ما انعكس ف
ز
ز
وجود نص ف الدستور المرصي الصادر عام  2014ف
مادته ( )23عىل وجوب رعاية الدولة ودعمها للتعاونيات
ر
االستاتيجيات الوطنية
بكل صورها وكذلك ما تضمنته
135

ر
واستاتيجية التنمية المستدامة:
للتنمية الزراعية،
ز
رؤية مرص  2030ف هذا الصدد.
ز
يوجد ف مرص أنواع عديدة من التعاونيات فمنها
ز
المستهلكي،
التعاونيات الزراعية ،تعاونيات
وتعاونيات اإلسكان ،والتعاونيات التعليمية .ويتبع كل
نوع من نوعيات الجمعيات التعاونية الوزارة المعنية؛
فالتعاونيات الزراعية تتبع وزارة الزراعة ،واالستهالكية
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تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والتعاونيات
اإلنتاجية تتبع وزارة التنمية المحلية ،وتعاونيات ر
التوة
المائية تتبع وزارة الري ،وتعاونيات اإلسكان تتبع وزارة
اإلسكان ،وتجمعهم مظلة االتحاد العام للتعاونيات7
الت تتبع وزارة ر
فيما عدا التعاونيات التعليمية ر
التبية
والتعليم.
أما اإلطار ر
التشيىع للتعاونيات فهو متنوع؛ فلكل نوع
من التعاونيات القانون المنظم له 8باإلضافة إىل
قانون يوضح المبادئ العالمية للتعاونيات (القانون
رقم  317لسنة .)1956
ز
ويوجد ف مرص نحو  14ألف جمعية تضم ما يزيد عن
ز
ماليي عضو وبإجماىل مساهمات مالية تفوق 40
10
ز
ر
ر
مليار جنيه أكت من نصفها ف مجال الزراعة وأكت من
ربعها زف مجال اإلسكان9.
وبلغ إجماىل عدد التعاونيات الزراعية حاليا 5697
ز
المساهمي بها  4.6مليون
تعاونية ،وعدد األعضاء
عضو ،برأس مال قدره  327مليون جنيه ،ويعمل بها
نحو  18.9ألف موظف عام  .2019 /2018ويتبع
التعاونيات الزراعية أر ز
اض مزروعة تبلغ  7.5مليون
فدان بما يمثل  10%86من األر ز
اض المزروعة.

ز
ويوجد ف مرص ثالثة أنواع من التعاونيات الزراعية وفقا
لطبيعة األرض ر
الت تتبعها وه:
• النوع األول :الجمعيات التعاونية لالئتمان الزراع،
وتتبعها األر ز
اض الزراعية القديمة.
ز
الثان :الجمعيات التعاونية لإلصالح الزراع،
• النوع
وتتبعها األر ز
اض ر
الت استصلحتها الدولة.
• النوع الثالث :الجمعيات التعاونية
المستصلحة ،وتتبعها األر ز
اض الصحراوية.

لألر ز
اض

تستحوذ الجمعيات التعاونية لالئتمان الزراع عىل
النصيب األكت سواء من حيث األر ز
اض التابعة لها أو عدد
ز
التابعي لها كما يتضح
الجمعيات أو األعضاء أو رأس المال
من الجدول .3-9
يبلغ عدد الجمعيات المحلية (بالقرى) التابعة للجمعيات
التعاونية لالئتمان الزراع نحو  4310جمعية ،تضم 3.9
مليون عضو وتتبعها أراض مساحتها  5.4مليون فدان،
ورأسمالها  2مليون جنيه تقريبا.
ويستحوذ الوجه البحري عىل العدد األكت من الجمعيات
الزراعية نظرا لوجود المساحة األكت من األر ز
اض الزراعية
به ،يليه الوجه القبىل كما يتضح من الشكل .4-9

النسن للجمعيات التعاونية الزراعية عام 2019 /2018
الجدول  :3-9التوزيـ ــع
ي
البيان

الجمعيات التعاونية لالئتمان
اع
الزر ي

الجمعيات التعاونية لإلصالح
اع
الزر ي

ز
اض
الجمعيات التعاونية لألر ي
المستصلحة

عدد الجمعيات

%76

%13

%11

ر ز
المساهمي
عدد األعضاء
ٔ
%34
%62
راس المال
ز
%8
%72
اض
مساحة األر ي
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020
%84

%9

%6
%4
%20

 7أ ر
نس االتحاد العام للتعاونيات بموجب القانون رقم  28لسنة  1984ويتكون من االتحادات التعاونية المركزية االستهالكية واإلنتاجية والزراعية
ز
واإلسكانية ر
والتوة المائية .وحدد القانون زف مادته الرابعة مهام االتحاد العام للتعاونيات وتحديدا :التخطيط والتنسيق ز
بي جهود الحركة التعاونية ف
ز
التعاون ،ويقوم بإجراء الدراسات والبحوث
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ويضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع
والبيانات ،فضال عن العمل عىل ر
نش الحركة التعاونية فكريا وميدانيا ،وتقديم المشورة التعاونية والفنية لالتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من
ز
ز
القانون ،ر
التعاون وإعداد القيادات التعاونية وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها
ونش الثقافة التعاونية ودعم التعليم
معاونة ،وإبداء الرأي
ز ز
ز
ز
ورعاية الدراسات العليا ف مجال العمل التعاون ،وأختا ،تمثيل القطاع التعاون ف الداخل والخارج.
 8القانون  109لسنة  1975وينظم التعاونيات االستهالكية ،والقانون  14لسنة  1981وينظم تعاونيات اإلسكان ،والقانون  122لسنة  1980وتعديالته
وينظم التعاونيات الزراعية ،والقانون  123لسنة  1983لتعاونيات الصيد ،والقانون  110لسنة  1975للتعاونيات اإلنتاجية ،والقانون  1لسنة 1990
وينظم التعاونيات التعليمية.
 9ترصيحات الدكتور أحمد عثمان رئيس االتحاد العام للتعاونيات زف استعراضه لدور الحركة زف تحديث مرص ر
حت عام  2020من مواقع صحفية متعددة.
ز
 10يبلغ إجماىل المساحة ز ز
المترعة ف مرص  8.7مليون فدان ،يتبع التعاونيات منها  7.5مليون فدان (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء).
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الشكل  :9-4التوزيـ ــع النسن للجمعيات التعاونية الزراعية عىل المحافظات ونصيبها من إجمال الزمام ز ز
المترع
ي
ي
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

البحتة
ر
الشقية

الدقهلية

سوهاج

كفر الشيخ

المنوفية

الغربية

أسيوط

الفيوم

قنا
زبت سويف

الوادي الجديد

القليوبية

االسماعلية
ز
الجتة

دمياط

اسوان

األقرص

اإلسكندرية

شمال سيناء

السويس

بورسعيد

المنيا

القاهرة

البحر األحمر

الزمام ز ز
المترع

عدد الجمعيات

المصدر :إعداد المركز بناء عىل (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020

ُقدر إجماىل القروض ر
الت حصل عليها المزارعون عام
 2019 /2018بنحو  13.8مليار جنيه بانخفاض
نسبته  %2عن العام الماىل السابق ،و %95من هذه
القروض قصتة ومتوسطة11.

والمؤسس للتعاونيات
يع
4-1
ي
اإلطار التش ي
ز
الزراعية يف مرص
تشيعيا ،ينظم التعاونيات الزراعية قانون واحد هو
القانون رقم  122لسنة  1980وتعديالته؛ حيث
يعرف الجمعيات التعاونية الزراعية بأنها "وحدات
ز
اقتصادية واجتماعية تهدف إىل تطوير الزراعة ف
ز
ز
مجاالتها المختلفة كما تسهم ف التنمية الريفية ف
مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها
ز
اقتصاديا واجتماعيا ف إطار الخطة العامة للدولة
وتتوىل تقديم الخدمات المختلفة ألعضائها".
ز
التعاون
وباإلضافة إىل المفهوم ،يغط القانون الهيكل

ز
التعاون الزراع،
الزراع ،ومهام وحدات الهيكل
ومصادر تمويل الجمعيات وتوزي ــع الفائض ،والعضوية
ومسؤولية األعضاء ،وإدارة الجمعية ،واإلعفاءات
والمزايا ،والرقابة ،انقضاء الجمعية ،االتحاد الت ز
عاون
الزراع المركزي ،العقوبات.

مؤسسيا:
يوضح الشكل  9-5الهيكل المؤسس للجمعيات
التعاونية الزراعية زف مرص ومنها يتضح ر
اآلن:
• ر
يشف عىل األنواع الثالث من التعاونيات ثالث
جهات حكومية تتبع وزارة الزراعة.
• يتم تنظيم الثالثة أنواع من التعاونيات جغرافيا
ووظيفا عىل أربعة مستويات إدارية باإلضافة إىل
ز
التعاون الزراع المركزي 12الذي يعد مظلة
االتحاد
تنظيمية لكافة التعاونيات الزراعية.

ُ
وتستخدم لتمويل ررساء البذور واألسمدة والعمليات التشغيلية ر
الت يحتاجها الفالح ر
حت الحصاد ،بينما
 11القروض قصتة األجل مدتها أقل من  14شهرا
ر
ر
القروض متوسطة األجل تزيد مدتها عن  14شهرا وتقل عن  5سنوات وتستخدم لتمويل رساء اآلالت الزراعية وغتها ،أما القروض طويلة األجل والت
ُ
ز
واستراع األر ز
رز
اض (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020
تزيد مدتها عن  5سنوات فتستخدم ف تمويل استصالح
 12يتكون االتحاد من الجمعيات العامة المتخصصة (النوعية) وغت المتخصصة ( متعددة األغراض) ،ومن جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات (المادة
 70من القانون  122لسنة .)1981
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ز
المؤسس للجمعيات التعاونية الزراعية يف مرص
الشكل  :5-9الهيكل
ي

ز
اع المركزي
االتحاد
التعاوب الزر ي
ي

الجمعيات
العامة
()15

وزارة الزراعة

اإلدارة المركزية
للتعاون والتنمية
بالهيئة العامة
اع
لإلصالح الزر ي

الجمعيات المركزية
(المحافظات)
()58

اإلدارة المركزية
اع
للتعاون الزر ي

قطاع استصالح
ز
اض
األر ي

ر
المشتكة (األحياء /المراكز)
الجمعيات
()235

الجمعيات
التعاونية
اع
لالئتمان الزر ي

الجمعيات المحلية (القرى)
()4310

الجمعيات
التعاونية
اع
لإلصالح الزر ي

الجمعيات
التعاونية
ز
اض
لألر ي
المستصلحة

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل مصادر متنوعة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020؛ و()Ghonem 2019

لكل مستوى إداري مهام منها مساعدة الجمعيات
المكونة له باإلضافة لمجموعة من المهام المحددة
ومنها عىل سبيل المثال:
• تقديم الدعم ز
الفت للمز ز
ارعي سواء من خالل ختاء
وزارة الزراعة أو جمعيات أهلية متخصصة،
ويوضح الملحق م 2بالتفصيل مهام كل مستوى
إداري.
ولكل مستوى إداري جمعية عمومية ومجلس إدارة
ز
منتخب ومدير يعينه وزير الزراعة :ف الجمعيات
المحلية تضم الجمعية العمومية جميع األعضاء فيها،
ز
ر
المشتكة والعامة تتكون من جميع
وف الجمعيات
ز
أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لها ،بينما ف
الجمعيات المركزية تتكون من عضو لكل جمعية،
وأختا ،تتكون الجمعية العمومية لالتحاد التع ز
اون
الزراع المركزي من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات
المكونة له.
ز
التعاون المركزي من
ويتكون مجلس إدارة االتحاد
ز
ز
ثالثي عضوا عىل األقل ولوزير الزراعة تعيي خمسة
أعضاء.
ز
من التوصيف السابق للتعاونيات يف مرص يمكن
ر
الن تعكس
الخروج بالعديد من زالنقاط المهمة ي
اع عىل مدى
تقييم دور التعاونيات يف القطاع الز رر ي
اآلب:
العقود الماضية ،وذلك عىل النحو ي
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ز
• رز
بالتامن مع تطبيق برنامج اإلصالح الزراع ف
الخمسينيات وما نتج عنه من تفتت الرقعة
الزراعية ،أنشئت التعاونيات الزراعية ألسباب مهمة
بي حافز الملكية الفردية وإدارة األر ز
وه الجمع ز
اض
وفقا القتصاديات الحجم ويمكن من خاللها توسيع
نطاق استفادة المز ز
ارعي من الخدمات المختلفة
ر
وامتالك القدرة التفاوضية بداية من الشاء /التوريد
المجمع للحصول عىل األسمدة والمبيدات وكافة
المستلزمات الزراعية والحيوانية بأسعار مخفضة
ر
وحت البيع المجمع بأعىل األسعار ،تسيت الحصول
عىل التمويل الالزم لآلالت والمعدات ،وزيادة جودة
المنتجات ورفع قيمتها المضافة.
ز
• لم تعمل التعاونيات ف أي وقت بالمفهوم السليم
لها بل تحولت إىل أداة مالية للدولة تستخدمها
إلدارة القطاع الزراع الذي تحول جزء كبت منه
للقطاع الخاص وذلك من خالل احتكار توريد
األسمدة والبذور والمبيدات وكذلك ررساء
ر
االستاتيجية.
المحاصيل
ز
لتحسي القطاع الزراع
• رغم اإلصالحات الجادة
ز
منذ أواخر الثمانينيات وتراجع الدور الحكوم ف
إدارة القطاع الزراع وانكسار احتكار الدولة
للمستلزمات الزراعية ر
ورساء المحاصيل لم تشهد
التعاونيات التغت الذي يمكنها من أداء دورها األصيل
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ز
زف خدمة المز ز
وتحسي أوضاعهم االقتصادية
ارعي
واالجتماعية وتحقيق التنمية الزراعية .وظل دور
التعاونيات هامشيا بالنسبة للمز ز
ارعي إال أنها ما
زالت موجودة ككيانات حكومية من حيث أموالها
وموظفيها وإدارتها.
• يضاف إىل ما سبق ،ضعف تمويل التنمية الزراعية
وهو ما يتضح من طبيعة القروض ر
الت يحصل
عليها المز ز
ارعي حيث إن أغلبها قروضا قصتة
األجل تستخدم لتغطية احتياجات ترتبط بالعملية
الزراعية من ررساء بذور وسماد وكيماوي مما يشت

لضعف االستدامة زف عملية التنمية الزراعية ر
والت
ترتبط باالستثمارات طويلة األجل.
خامسا :أين التعاونيات الزراعية المرصية من أفضل
الممارسات العالمية؟
ر
رغم إدراك الدولة لألهمية االستاتيجية للتعاونيات
عالوة عىل نقاط القوة العديدة ر
الت تمتلكها ومنه
ز
االنتشار الجغراف الواسع للتعاونيات الزراعية وصلتها
ر
ز
بالفالحي لعقود طويلة ،إال أنها تواجه
المبارسة
ر
العديد من التحديات الت تعوق تنميتها وتبعدها عن
أفضل الممارسات كما يتضح من الجدول التاىل:

ز
الجدول  :4-9تقييم التعاونيات يف مرص مقابل أفضل الممارسات
مرص

المحور
طبيعة
التعاونيات

•

الهيكل
التنظيم
ي

•
•
•

اإلطار
يع
التش ي
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أفضل الممارسات
ر
تعتت التعاونيات إطارا مؤسسيا غت حكوم • اعتف القانون المرصي نصا بالمعايت الدولية للحركة التعاونية ،إال أنه
ز
لمجموعة من األفراد اتحدوا بإرادتهم تنفيذيا تشهد الجمعيات التعاونية تدخال حكوميا واسعا؛ فأموالها ف حكم
والعاملي بها وأعضاء مجالس إدارتها زف حكم الموظف ز
ز
ي
لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية األموال العامة
ر
ز
العمومي ،والقرارات مركزية ،ومثال عىل ذلك تحديد كمية األسمدة وسعر
المشتكة ويتم إدارة
واالجتماعية والثقافية
ز
ر
المحاصيل الزراعية ،والجهات المشفة عىل التعاونيات لها الحق ف أن
هذا اإلطار بشكل تشارك وديمقراط
ز
ز
تكون ممثلة ف اجتماعات مجلس إدارة الجمعيات ،وأن ترشح المديرين ف
ز
ز
تعيي المديرين
المستويات العليا من التعاونيات ولها الرأي الفاصل ف
ر
االعتاض عىل قرارا مجلس اإلدارة.
عىل المستوى المحىل ،ويمكنها
ز
تعمل التعاونيات ف هيكل تنظيم يتكون • الهيكل معقد ،وفيه اختالالت واضحة منها:
ر
ز
ز
إداريي أو ثالثة مستويات • تعدد الجهات الت تؤدي نفس األدوار ،ومنها عىل سبيل المثال تعدد
مستويي
من
ز
ر
التعاون المركزي،
جهات المراجعة المالية الحكومية سواء من قبل االتحاد
األكت.
عىل
وضوح المهام لكل مستوى وسهولة وزارة الزراعة ،الجهاز المركزي للمحاسبات.
• وجود جهات ليس لها دور واضح .وتحديدا ،االتحاد المركزي للتعاونيات
التعاون.
الزراعية وإن أشار القانون للمهام ر
الت يمكن أن يقوم بها.
إدارة فنية متخصصة تدير التعاونيات.
• صغر نطاق الجمعيات المحلية ر
وكتة عددها لم يحل المشكلة الخاصة
ر
بتعظيم االستفادة من تفتت الحيازة الزراعية والت تعد سببا رئيسيا إلنشاء
التعاونيات
• ضعف القدرات المؤسسية سواء ر
البشية والتنظيمية والمادية للتعاونيات.
• عدم كفاءة عملية اتخاذ القرار ألنها غالبا ما تكون مركزية ،ضعف الممارسة
الديمقراطية ،صعوبة عملية اتخاذ القرار نظرا لكت عدد أعضاء مجلس
اإلدارة كلما ارتفع المستوى اإلداري عىل سبيل المثال.
ر
تشيعات • رغم بساطة ر
تشي ــع واحد لكافة التعاونيات أو ر
ر
التشي ــع الحاكم للتعاونيات الزراعية واقتصاره عىل تشي ــع

•
متعددة لكن يحكمها مبادئ عامة واحدة.
• ر
تشيعات واضحة وشاملة ومتسقة
ومتوازنة تضمن حقوق الجميع وتحفز
المحاسبية لألعضاء بجانب الجهات
الرقابية
• تضمن ر
التشيعات:
 حدا زأدن من التدخل الحكوم
 زأدن درجة من اإلنفاق الحكوم
 أقص درجة من الالمركزية -أقص درجة من الديمقراطية

رئيس واحد وهو القانون رقم ( 122لسنة  )1980إال أنه تضمن العديد من
المواد ر
الت تناقض المبادئ العالمية للتعاونيات:
ز
ز
والعاملي بها
 نص عىل أن أموال الجمعيات ف حكم األموال العامةز
ز
ز
العمومي.
الموظفي
وأعضاء مجالس إدارتها ف حكم
 ضوابط تحد من توسيع نطاق العضوية الطوعية /وتعوق نظام اإلدارةالحر والمستقل والديمقراط.
 تعديالت القانون رز
الفالحي
الت تمت عام  2014قرصت مشاركة صغار
ز
ف مجالس اإلدارة عىل  %8فقط.
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المحور

مرص

أفضل الممارسات

الخدمات • تتنوع الخدمات ر
الت تقدمها التعاونيات عت سلسلة • خدمات محدودة تقترص عىل توفت بعض أنواع األسمدة
ر
ز
ز
(الكيماوي فقط) للمحاصيل االستاتيجية (قمح ،ذرة ،قصب
القيمة ويمكن تقسيمها لمجموعتي أساسيتي:
المقدمة
 .1دعم ز
ر
الحشية للقطن ،وإتاحة
وتمويىل :التدريب ،البحث والتطوير ،السكر ،أرز ،قطن) وكذلك المبيدات
فن
ي
ي
ر
النش والضغط باإلضافة لمساعدة قروض بفائدة مدعمة.
خدمات
ر
المز ز
االستاتيجية وفقا ألسعار تحددها
ارعي عىل الحصول عىل االئتمان وتوفت • ررساء بعض المحاصيل
التمويل المناسب ر
الحكومة.
لمشوعاتهم.
 .2خدمات متنوعة تضم توريد المدخالت
والمستلزمات ،اإلنتاج والحصاد ،التصنيع،
المبيعات والتسويق والتوزي ــع محليا وخارجيا.

التمويل

• مصادر متنوعة لتمويل أنشطة التعاونيات :حصص •
األعضاء /ر
اشتاكات /تمويل حكوم /مقابل خدمات• /
قروض.
ز
• تنجح العديد من التعاونيات ف تحقيق هامش ربــح •
يحق لها الترصف فيه إما بتوزيعه أو إعادة استثماره.
•

•

موارد مالية محدودة.
ز
ز
ز
عدم وجود بنك
تعاون يمكن التعاونيات من الدخول ف
ائتمان
أنشطة ر
ومشوعات ذات نطاق أوسع.
ز
نظام تمويىل ال يحفز عىل تحقيق أرباح والتوسع ف أنشطة
وخدمات التعاونيات حيث حدد القانون نسب ثابتة لتوزيـ ـع
ر
األرباح (نص عىل توزي ــع من  %55-50لغت األعضاء والباف
لألعضاء).
ز
ز
الحكوميي وليس لألعضاء ،فقليل
للمنظمي
المحاسبية المالية
الت تحققها التعاونية ر
من األعضاء يعلم عن حجم األرباح ر
الت
ينتمون إليها وفيما يتم توظيفها ونادرا ما يحصل األعضاء عىل
أرباح.
انخفاض مساهمات األعضاء باإلضافة إىل أن ضعف الخدمات
ز
ومحدوديتها واالفتقار إىل المشاركة ف اإلدارة كلها عوامل غت
محفزة عىل زيادتها.

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية بناء عىل مصادر متنوعة (القانون  122لسنة )1981؛ ()Allan 2008؛ ).(Ghonem 2019

سادسا :كيف ننتقل إل النموذج الجديد للتعاونيات
الزراعية؟
ز
ز
يتبي من مقارنة نموذج التعاونيات الزراعية ف مرص
مقابل أفضل الممارسات وجود فجوة كبتة بيز
النموذج المرصي وأفضل الممارسات؛ حيث تعد
ز
التعاونيات الزراعية ف مرص كيانات حكومية ذات
هيكل تنظيم معقد يحكمها قانون يخالف المبادئ
العالمية للتعاونيات مما يجعلها أذرع تنفيذية
ر
االستاتيح
للحكومة وهو األمر الذي يفقدها التوجه
الذي يعكس تطلعات أعضائها والديناميكية والكفاءة
ز
المطلوبة ف األداء ويحد من فرص تطويرها ويفقد
األعضاء اإلحساس بالملكية ،ويجنبهم المشاركة
ز
ز
يتبي من توصيف
الحقيقة ف اإلدارة والتطوير .كذلك
ز
التعاونيات ف مرص أنه بالرغم من انتشارها ومنطقية
ز
دوافع نشأتها ،إال أنها لم تعمل ف أي وقت بالمفهوم
السليم لها وبالتاىل أصبحت كيانات حكومية موجودة
ز
ز
وتحسي
إال أنها هامشية ف خدمة القطاع الزراع
مستوى معيشة المز ز
ارعي.
تحتاج مرص بشدة إىل نموذج جديد للتعاونيات يحقق
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االنطالق التنموي المطلوب يتم بناؤه باالستفادة من
أفضل الممارسات العالمية وبما يراع خصوصية
الحالة المرصية .ويعزز االنتقال إىل النموذج الجديد
وجود نص دستوري يوجب عىل الدولة رعاية
التعاونيات ودعمها بكل صورها.
وينطلق النموذج الجديد من نظرة عرصية مختلفة
للتعاونيات باعتبارها ررسيك تنموي أساس بجانب
ز
الحكومة والقطاع الخاص وفاعل رئيس يساهم ف
ز
تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وف
ز
تحسي مستوى معيشة األفراد والخروج من دائرة
الفقر والعمل غت الرسم.
يتم االنتقال إىل النموذج الجديد تدريجيا وبعد التأكد
ز
من توافر مقومات نجاحه ر
والت تتمثل ف:
مراجعة لنظرة الدولة للتعاونيات باعتبارها رسيك
ز
رئيس يساعدها ف تحقيق األهداف الوطنية
تنموي
ي
عىل المستوى المحىل ،ويتطلب نجاح هذا النموذج
إفساح المجال له للعمل بحرية ومرونة؛ مما ز
يعت حد
ز
أدن من التدخل الحكوم.
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• دور داعم من الدولة للنموذج الجديد يقوم بدور
تنظيم باألساس يتضمن:
ي
.1
.2

.3
.4

.5
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وضع الخطوط العريضة فقط لهذه الكيانات
ز
دون الدخول ف تفاصيل إدارتها.
ضمانات توازن العالقات الداخلية ز
بي كبار
وصغار األعضاء.
ز
المنتجي عىل االنضمام
حوافز لتشجيع كبار
للتعاونيات ومساعدة صغار المنتجي.ز
ر
ز
تنظيم العالقة ز
لفاعلي
بي التعاونيات وباف ا
ز
اآلخرين ف السوق بما يحقق التنافسية ويمنع
أي ممارسات احتكارية.
فت ر
تقديم تسهيالت زف إنشائها ودعم ز
ونش
النماذج الناجحة.

التشيعية ر
 .6استكمال األطر ر
الت تضمن نجاح هذه
الكيانات وتحديدا تطبيق الالمركزية من خالل
االنتهاء من تعديالت قانون اإلدارة المحلية.
ز
تغت جذري يف القانون المنظم للتعاونيات بما
• ر
يحقق لها االستقاللية والكفاءة والفاعلية بحيث
ر
تكون مهمته تنظيم العالقة ز
بي التعاونيات وباف
ز
الفاعلي مع ترك قواعدها التنظيمية لتوضع داخليا
مع ر ز
االلتام فقط بالمبادئ العامة ر
الت تضمن التوازن
ز
ف حقوق الجميع كبار وصغار األعضاء.
ز
التعاوب من خالل وسائل اإلعالم
الوع
• نش
ي
ي
واإلرشاد الزراع لتثقيف المز ز
ارعي بالنموذج
الجديد للتعاونيات والفرص ر
الت يمكن تحقيقها من
ز
خالله وآليات ممارسة العمل التعاون ومقومات
نجاحه.
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ز
الملحق  :1بعض مالمح التعاونيات يف هولندا
مقدمة ونبذة تاريخية:
 يعود تاري ــخ التعاونيات الزراعية إىل منتصف القرنالتاسع ر
عش ،عندما تم إنشاء المزيد من الجمعيات
ر
والت جرى تنظيم معظمها بشكل غت
الزراعية،
ر
رسم إىل حد ما وغالبا ما كانت تلف دعما من كبار
تشي ــع تع ز
الشخصيات المحلية .ومع سن أول ر
اون
ز
ف عام  ،1876أنشئت أوىل التعاونيات الرسمية،
ز
وتحديدا ف مجال ررساء المدخالت وتصنيع األلبان.
واستغرق األمر عقدا آخر قبل أن تصبح التعاونيات
ز
ذات شعبية كبتة ،إذ يالحظ زيادة رسيعة ف عدد
التعاونيات المنشأة حديثا من تسعينيات القرن
التاسع ر
عش فصاعدا.
 ومن المثت لالهتمام أن عدد الجمعيات نما بالتوازيمع عدد التعاونيات ،مما يشت إىل أن المز ز
ارعي
(وداعميهم ،وال سيما اتحادات المز ز
ارعي) رأوا فائدة
من إنشاء المشاري ــع المملوكة للمز ز
ارعي ،لكنهم لم
يكنوا قد اقتنعوا بعد بأن التعاونيات ه النموذج
األمثل .ويمكن تفست ذلك جزئيا بعدم اإللمام
ز
القانون الجديد ،وجزئيا من خالل سمعة
بالنموذج
التعاونيات كنموذج عمل خالص ،بينما أكد معظم
مؤيدي التعاونيات (اتحادات المز ز
ارعي ،والكهنة،
وكبار الشخصيات المحلية) أيضا عىل العنرص
ر
المشتك والحاجة إىل استثمار
المجتمىع للتنظيم
ز
أي فائض ف المجتمع بدال من دفعه لألعضاء.
وفقط بعد عام  1920تحول معظم الجمعيات إىل
ز
التعاون هو المهيمن.
تعاونيات وأصبح النموذج
 وبينما انخفض عدد المز زارعي تدريجيا عىل مدى
ز
الخمسي سنة الماضية ،ظل اإلنتاج الزراع
ر
ز
مستقرا .فف عام  ،2015بف  60ألف مزارع فقط،
بينما ال يزال إجماىل القيمة المضافة للزراعة
وصناعة األغذية وتوزيعها يبلغ  50مليار يورو.
وتعد التعاونيات مسؤولة عن نصيب كبت من هذه
القيمة المضافة.
الحوكمة:
ز
 لطالما كانت البيئة المؤسسية ف هولندا مواتيةز
لتنمية التعاونيات .ويمكن تفست ذلك جزئيا ف
ضوء الخلفية التاريخية واالجتماعية لهولندا ،إذ
ر
الذان واتخاذ القرارات
يتحىل الهولنديون بالتنظيم
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الديمقراطية والحكومات االئتالفية ،ر
والت غالبا ما
ُْ
البل ِدر " "polderفقد ترسخت
يشار إليها بعقلية
العقلية التعاونية بفعل التاري ــخ الطويل للحكومة
ر
الذان للحفاظ عىل
الالمركزية والحاجة إىل التنظيم
القدمي جافة زف تلك األر ز
ز
اض المستصلحة من
البحر.
 تخضع التعاونيات لمجلس اإلدارة المنتخب حيثيتوىل "االجتماع العام لألعضاء" أو ما يعرف باللغة
Algemene
الهولندية Ledenvergadering
) (ALVالسيطرة .وإحدى مهام هذا الكيان ه
ز
تعيي مجلس إدارة إلدارة شؤون التعاونية .ويتم
المجلس اتفاقيات مع أعضائه ومن أجلهم .ويعد
التدخل الحكوم غت موجود تقريبا حيث إن
المجلس المنتخب هو المسؤول الوحيد عن
واجبات اإلدارة.
ز
 من القضايا الرئيسية ف الحوكمة التعاونية توزي ــعحقوق اتخاذ القرار ز
بي مجالس اإلدارة واإلدارة
المهنية .فمجلس اإلدارة ،الذي يمثل األعضاء،
يحتاج إىل االحتفاظ بقدر كاف من حقوق اتخاذ
ز
ر
االستاتيح للمنظمة.
القرار للتحكم ف التطوير
 منذ عام  ،2016تم استحداث مخطط جيد يمنعالتطبيقات الفردية ،وهو ما يتناسب تماما مع
التقاليد العريقة ر
للشكات البيئية .وثمة أربعة أسباب
أساسية للحكومة الهولندية لتنفيذ التطبيقات
الجماعية والتعامل حرصيا مع التطبيقات التعاونية،
بدال من التطبيقات الفردية.
ُ
 وهذا المخطط الذي ُاعتمد حديثا عرف باسم "مبدأ
ز
الباب األمام  -الباب الخلف" ،حيث يتوىل الباب
األمام (الحكومة) توقيع عقد مع التعاونية
اإلقليمية يحدد األهداف البيئية الزراعية ويصف
أنواع أنشطة الحفظ ر
الت سيتم استخدامها لتحقيق
ز
الخلف فيتم العقود
هذه األهداف .أما الباب
ز
التعاونية مع فرادى مستخدم األراض؛ وهذه
الصيغة تشمل جميع األنشطة المحددة
والمدفوعات الالزمة .وفيما ز
بي الباب األمام
ز
الخلف يتم الضبط اإلقليم ألنشطة الحفظ
والباب
والمدفوعات .ويوضح الشكل التاىل بشكل مبسط
ز
الخلف" ،مبينا كيفية
"مبدأ الباب األمام والباب
ست العملية بأكملها.
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ز
الخلق
األمام والباب
الشكل م :1-1مبدأ الباب
ي
ي

ز
 وثمة ابتكار آخر ف هياكل حوكمة التعاونيات يتعلقبتكوين مجلس اإلدارة ومجالس ر
اإلرساف .فهولندا
ز
تسمح بأقلية من الختاء غت األعضاء ف هذه
المجالس .باإلضافة إىل ذلك ،أنشأت التعاونيات
الكتى مجلس أعضاء يتألف من  100إىل 200
عضو يضطلع بمعظم حقوق ر ز
والتامات الجمعية
العامة .وغالبا ما يتكون هذا المجلس من أعضاء
رز
ز
ملت ز
مهتمي بالشؤون العامة للتعاونية .كما يعد
مي
مجلس األعضاء هذا بمثابة تجمع يتم منه اختيار
أعضاء مجلس اإلدارة الجدد.
ز
التعاوب:
التشي ــع
ي
ز
ر
األكت استخداما
القانون
 تعد التعاونية ه الشكلر
ر
من قبل المز ز
ارعي إلنشاء رسكة ذات ملكية مشتكة.
وال توجد سياسة حكومية لحث المز ز
ارعي عىل
اختيار التعاونيات مقارنة باألشكال القانونية األخرى
لألعمال .وعادة ما ينضم المزارعون إىل تعاونية ألنها
تساعدهم عىل تعزيز قدراتهم التفاوضية داخل
السوق ألنها تتكون من عدة أعضاء .كما ال يوجد
دعم حكوم لتعزيز التعاونيات ،وليست ملزمة
بتمويل أي منظمة دعم ر
مشتكة.
 تقييم رالتشي ــع الحاىل للتعاونيات :بشكل عام ،يعتت
ز
القواني الهولندية بشأن التعاونيات
الممارسون
والجمعيات مرنة للغاية فيما يتعلق بإنشاء تعاونية
وتكييف النظام األساس للتعاونيات لمالءمة
احتياجات مؤسسيها .فمن السهل إنشاء التعاونيات
والحفاظ عليها من حيث المال والوقت .ز
فف إطار عدد
من القواعد العامة المتعلقة بهيكل الحوكمة الداخىل
للتعاونيات ،يتمتع مؤسسوها بحرية وضع قواعد
ز
داخلية ر
القواني األساسية ،ر
ز
كالت تتعلق
أكت تفصيال ف
بنوع األنشطة ،والمساهمة المالية لألعضاء ،وتوزي ــع
الفائض ،والتواصل ز
بي األعضاء والتعاونية.
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العضوية:
 ريتتب عىل نمو رالشكة التعاونية من خالل التدويل
والتنوي ــع مجموعات مختلفة من األعضاء لديهم
ز
مصالح مختلفة .وقد يصبح األعضاء ر
أكت تنوعا ف
ر
استاتيجياتهم الفردية مع اتجاه مزارعهم نحو
التخصص .ويتعزز هذا النوع من التخصص من
ز
منتجي للسلع
خالل تحول األعضاء أو بعضهم من
األساسية الموجهة إىل األسواق الفورية إىل منتجيز
للمنتجات المتخصصة لعمالء بعينهم من المصانع
أو متعامىل التجزئة.
ز
 يتم تنظيم التعاونيات الزراعية ف المقام األولألسباب اقتصادية؛ ز
فف أوائل القرن ر
العشين ،اعتت

الكثتون التعاونيات مصدرا كبتا للتضامن
االجتماع والتضافر وكوسيلة لربط المزارع ز
ي
ببعضهم البعض .ومن الواضح أن هذا ال يزال هو
ز
ز
الحال ف عالم اليوم ،ولكن ف األزمنة القديمة كان
هذا هو السبب الرئيس .وتجدر اإلشارة أيضا إىل أنه
بعد عام  1920فقط تحولت معظم الجمعيات إىل
ز
التعاون هو المهيمن.
تعاونيات وأصبح النموذج
ر
 قد يصبح صنع القرار أكت صعوبة ،وقد يصبحر
بي ر
التنسيق ز
والشكة التعاونية
الشكات األعضاء
ر
أكت صعوبة ،وقد يقل ر ز
التام األعضاء وكذلك
ز
رغبتهم ف توفت رأس المال السهم.
ر
 يستلزم العديد من القرارات الحاسمة توزي ــع التوة أوإعادة توزيعها ز
بي أعضاء التعاونية ،وبالتاىل قد
يؤدي ذلك إىل إثارة محاوالت من جانب األعضاء
للتأثت .وليس تخصيص التكاليف العامة ،وتقييم
ز
جودة منتجات األعضاء ،والموقع الجغراف
لالستثمار الجديد سوى أمثلة قليلة عىل مثل هذه
القرارات.
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ز
 تتمتع التعاونيات ف هولندا بالتمويل الجيد بالنظرإىل الطبيعة "الهولندية" لالعتماد عىل التعاونيات،
ر
ويأن التمويل بشكل أساس من األعضاء ويتم
تخصيصه وتنظيمه من خالل أعضاء مجلس اإلدارة
ز
ز
المنتخبي .وعىل الرغم من أن تدخل الحكومة ف
ز
ز
شؤون التعاونية يظل عند حده األدن ،إال أنه ف
ز
حالة االضطراب الماىل كما كان الحال ف الحرب
العالمية الثانية ،يمكن للحكومة التدخل ماليا
للحيلولة دون انهيار التعاونية.
الهيكل والحجم والنطاق:
 زف زحي أن نظرية الوكالة تنطلق من فرضية تضارب
المصالح وتبحث عن حلول تتعلق بتصميم اآلليات
ر
الت تعمل عىل التوفيق ز
بي المصالح ،تؤكد نظرية
ر
ر
المشتكة ز
بي مجلس اإلدارة
اإلرساف عىل المصالح
ز
واإلدارة التنفيذية ف تعزيز األداء التنظيم .وبالتاىل،
من وجهة نظر عملية ،فإن المناقشة ليست فقط
حول التنظيم الفعال.
ز
 ف الستينيات ،تحولت التعاونيات إىل نموذج آخرز
ر
الشكات بسبب التغتات ف البيئة
لحوكمة
ر
التنافسية .فمن أجل تطوير استجابات استاتيجية
وتكتيكية مناسبة للضغوط التنافسية ،شعرت
التعاونيات بالحاجة إىل تعزيز استقاللية إدارتها،
وتقليل تأثت األعضاء عىل القرارات التشغيلية،
وإيجاد مصادر جديدة لرأس المال السهم ،وإضفاء
المهت عىل هيئاتها ر
ز
االرسافية .بعبارة أخرى،
الطابع
ر
فإن إعادة توجيهها االستاتيح نحو المزيد من
ر
الت ز
كت عىل العمالء والتنوي ــع واالبتكار قد صاحبها
ز
تغيتات ف هيكل صنع القرار.
 عىل مدار رالعشين عاما الماضية ،استحدثت غالبية
ز
التعاونيات الزراعية ف هولندا تقسيما رسميا للعمل
ز
ز
بي مجلس اإلدارة ،الذي توىل مسؤولية التحكم ف
القرارات (التصديق والمراقبة) واإلدارة المهنية ،ر
الت
كانت مسؤولة عن إدارة القرارات (بدء وتطبيق
القرارات) .وتم إضفاء الطابع المؤسس عىل تقسيم
ز
العمل ف صورة نماذج جديدة للحوكمة الداخلية (أو
نماذج مجلس اإلدارة) .وإىل جانب النموذج
التقليدي ،الذي كان موجودا منذ ر
أكت من  100عام
ز
وهو شائع ف العديد من البلدان ،وجد المؤلفون
قابلي للتطبيق لحوكمة ر
ز
ز
الشكات
نموذجي جديدين
ر
الشكة ذات
وهما :نموذج اإلدارة ونموذج
الشخصية االعتبارية.
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 زف نموذج اإلدارة ،إدارة رالشكة التعاونية ه أيضا
ز
مجلس إدارة الجمعية التعاونية .وف هذا النموذج
ز
ز
بي القرارات المتعلقة
تميت
لم يعد هناك
ر
باستاتيجيات وسياسات التعاونية وتنفيذها .وتم
ز
المهت عىل مجلس اإلدارة ،وتتوىل
إضفاء الطابع
ز
لجنة ر
ر
اإلرساف الرقابة عىل المجتمع والشكة ف آن
ز
واحد .أما ف نموذج ر
الشكة ذات الشخصية
االعتبارية ،أصبح مجلس إدارة الجمعية التعاونية
هو اللجنة ر
االرسافية ر
للشكة التعاونية .وتم إرساء
ز
ر
القانون ز
والشكة ،مما حول
بي الجمعية
الفصل
ز
ز
التعاون إىل مساهم بنسبة  %100ف
المجتمع
ر
الشكة التعاونية .ويوفر هذا الهيكل لإلدارة مزيدا
من االستقاللية نسبيا.
ر
السوف:
التوجه
ي
 هناك تعاونيات لها مجال عمليات محدد مثل توريداألعالف أو تصنيع محصول واحد فقط ،مثل بنجر
السكر .وتسم تعاونيات متخصصة ألنها تتخصص
ز
ز
ف منتج واحد أو عدد محدود من المنتجات .أما ف
البلدان األخرى ،فمن الشائع أن نجد تعاونيات تورد
المدخالت وتتوىل تصنيع وتسويق المنتجات
ُ
الزراعية ومنتجات البستنة .تعرف هذه التعاونيات
بأنها متعددة الوظائف وه مصممة خصيصا لعدد
من المنتجات ذات السمات المألوفة عادة .وقد
يؤدي الجمع ز
بي العديد من المهام المختلفة فيما
يسم بالتعاونيات متعددة األغراض إىل ارتفاع
تكاليف التأثت .ومن ضمن التفستات األخرى
ز
لتجانس العضوية التجانس الثقاف ،والمسافات
الصغتة نسبيا (مما يسمح لألعضاء بااللتقاء
ز
شخصيا) ،واالختالفات الضئيلة ف حجم المزرعة.
 ومن التحديات رالت تواجه التعاونيات لتصبح عابرة
ز
للحدود الوطنية ،أي الحصول عىل أعضاء ف بلدان
ز
مختلفة ،الزيادة المتوقعة ف عدم تجانس العضوية
ز
ز
وما يصاحب ذلك من مشاكل ف صنع القرارات .وف
ز
حي أن هولندا ه واحدة من البلدان األوروبية ا رلت
لديها أكت عدد من التعاونيات العابرة للحدود
الوطنية ،فإن معظم هذه التعاونيات تركز بشكل
كبت عىل محفظة منتجاتها .ويمكن أن نجد
ز
التعاونيات العابرة للحدود الوطنية ف قطاع
منتجات األلبان (كون الحليب منتجا متجانسا
ز
ز
والخرصوات ،غالبا لنفس
للغاية) وف قطاع الفواكه
المحصول.
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ر
المنطق:
األساس
ي

ُ َ
 لتفست ظهور التعاونيات غالبا ما تستخدم نظرياتمثل اقتصاديات تكلفة المعامالت ،وقوة التفاوض،
ووفورات الحجم .ز
فف أواخر القرن التاسع ر
عش،
كانت ظروف السوق غت مواتية للعديد من صغار
المز ز
ارعي ،واتبعت الدولة سياسة صارمة لعدم
التدخل .ومع ذلك ،يجب تدعيم هذه النظريات
بنظرية مؤسسية من شأنها نجاح النموذج الت ز
عاون
ز
لمنتجات األلبان بشكل كامل ف العقود الالحقة.
ز
 لقد تحسنت القدرة التفاوضية للمزارع الفردي فمقابل ُ
المصنع بشكل كبت منذ القرن التاسع ر
عش،
حيث أصبحت المزارع أكت ولديها المزيد من
خيارات البيع .ومع ذلك ،فقد تحولت مسألة القدرة
التفاوضية نحو التعاونية نفسها؛ فنظرا ألن تجارة
المواد الغذائية بالتجزئة أصبحت مركزة للغاية ،إذ
ز
ر
المشتين ف هولندا
لم يتبق سوى عدد قليل من
ز
وكذلك ف بلدان المقصد الرئيسية لصادرات
منتجات األلبان الهولندية ،فقد سىع مص نعو
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منتجات األلبان إىل االندماج من أجل تعزيز قدرتهم
ز
عىل التفاوض ف مواجهة ررسكات البيع بالتجزئة.
ز
واعتبارا من عام  ،2018ظهر وضع جديد ف
مسألة التفاوض .فقد اختار العديد من المزارع ز
ي أال
ز
ز
يصبحوا أعضاء ف تعاونية صناعية بل ف جمعية
تفاوضية .ومن األمثلة عىل ذلك ،EkoHolland
وه جمعية تفاوضية تضم حواىل  175منتج
للحليب العضوي ،و Noorderlandmelk
و ،Flevomelkوهما جمعيتان إقليميتان للتفاوض.
ز
 يعد الحفاظ عىل التعاونيات ف هولندا أمرا بسيطاللغاية ومرجحا جدا نظرا ألن الحكومة تتبع الحد
ز
األدن من سياسة التدخل ويمكن للتعاونيات أن
تتفاوض بسهولة مع الحكومة ،لذا كلما زاد عدد
ز
ز
الحاليي زادت القوة التفاوضية .وف حالة
األعضاء
تعاونيات األلبان ،ال يوجد سوى خمس تعاونيات
ز
تضم جميع مزارع األلبان ف هولندا ،وتتمتع كل
تعاونية بصالحيات تفاوضية قوية وتتسم بالسالمة
المالية وتحقق أرباحا عالية بصفة منتظمة.
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ز
ز
اع يف مرص
ر
الز
التعاوب
الملحق  :2مهام وحدات البنيان
ي
ي

ز
ز
اع يف مرص
الجدول م :1-2مهام وحدات البنيان
التعاوب الزر ي
ي
المستوى
الجمعيات
العامة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

الجمعية
المركزية

.1
.2
.3
.4
.5

الجمعية
ر
المشتكة

.1
.2
.3
.4
.5

الجمعية
المحلية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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المهام
توفت احتياجات األعضاء من اآلالت وقطع الغيار ومستلزمات اإلنتاج واألسمدة والبذور والمبيدات.
ز
التعاون لإلنتاج عىل مستوى الجمهورية.
القيام بعمليات التسويق
تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
تحقيق التنسيق والتكامل االقتصادي ز
بي الجمعيات عىل مستوى الجمهورية.
إنشاء الصناديق الالزمة لدعم النشاط االقتصادي وفقا للقانون.
إنشاء ر
مشوعات كتى عىل أسس تعاونية وعىل األخص إنشاء مصانع لألعالف واألسمدة والمبيدات أو قطع غيار
ز
اآلالت وإنشاء صناعات زراعية عىل مستوى الجمهورية لتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما ف ذلك
ز
ر
الخرص والفاكهة.
مشوعات تصنيع األلبان واللحوم واألسماك وتخفيف عصت وتعبئة
إجراء البحوث المتخصصة والالزمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب لألجهزة الفنية واإلدارية وألعضاء
ز ز
ر
التعاون ف
ومبارسة أعمال اإلرشاد والتوجيه وتوصيل الختات والمعلومات المستحدثة ومتابعة النشاط
التعاونيات،
مختلف مستويات رسم السياسة وإعداد التامج المناسبة.
ر
واإلرساف والتفتيش عىل األعمال اإلدارية والمالية والحسابية والمخزنية
إنشاء وحدة فنية تتوىل عمليات الرقابة
ر
والدفتية بالنسبة لجمعيات المحافظة وترشيد العمل اإلداري والماىل.
إنشاء مركز تدريب عىل مستوى مركزي يتوىل عمليات التدريب التعاونية والفنية واإلدارية ألعضاء التعاونيات والجهاز
ز
الوظيف بها.
إنشاء ر
مشوعات للتصنيع الزراع والصناعات الريفية.
ز
ر
نش الوع التعاون عىل مستوى المحافظة بمختلف األساليب.
ر
توفت قطع الغيار الالزمة لآلالت المملوكة للجمعيات وأعضائها ولها إنشاء ورش مركزية للقيام بعمليات اإلصالح الت
ر
المشتكة القيام بها.
ال تستطيع ورش الجمعيات
ر
إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصالح وصيانة وعمرة جميع أنواع اآلالت والمعدات الت تمتلكها
الجمعيات.
إنشاء ر
مشوعات تصنيع زراع وصناعات ريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح جمعيات األعضاء.
إنشاء مخازن أو ثالجات لتخزين مستلزمات اإلنتاج وحفظ المحاصيل.
تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.
ز
المساهمة ف عمليات تسويق محاصيل األعضاء تعاونيا.
ز
ز
بحث ر
التكيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة ر
الت يتفق عليها ف إطار الخطة العامة للدولة ف
منطقة عمل الجمعية.
المشوعات المحلية اإلنتاجية طبقا إلمكانياتها االقتصادية بما زف ذلك ر
تخطيط وتنفيذ ر
مشوعات التصنيع الزراع أو
ز
ر
ز
الحيوان أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصالح األراض أو التوة المائية.
اإلنتاج
ز
المساهمة ف تنظيم زراعة األرض وتجميع االستغالل الزراع للنهوض بالزراعة وفقا لألسس العلمية الحديثة وذلك
بالتعاون مع أجهزة الدولة ،ووحدات الحكم المحىل.
القيام بعمليات تسويق محاصيل األعضاء تعاونيا.
الحصول عىل القروض من مختلف المصادر لتمويل ر
مشوعاتها اإلنتاجية والخدمية الالزمة لها بصفتها االعتبارية
اغبي زف التعامل معها وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط ر
والشوط ر
وألعضائها الر ز
الت تبينها الالئحة التنفيذية.
ز
ز
العاملي عليها وتنظيم إدارتها وتشغيلها
التوسع ف الميكنة الزراعية بتوفت اآلالت الحديثة لمختلف العمليات وتدريب
وصيانتها بأسلوب اقتصادي سليم.
مشوعاتها وأراضيها وكذلك األر ز
إدارة واستغالل ر
اض ر
الت تعهد بها الشخصيات االعتبارية واألفراد.
ز
المساهمة ف أداء الخدمات العامة ألعضائها بالتعاون مع األجهزة المختلفة.
ز
خلق الوع االدخاري بي األعضاء وتنظيم استثماره.
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المستوى
ز
التعاوب
االتحاد
ي
اع المركزي
الزر ي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

المهام
ز
ز
المشاركة ف تخطيط الحركة التعاونية الزراعية ف مرص.
ز
بي الجمعيات التعاونية الزراعية العامة ف الحدود ر
التنسيق ز
الت تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق
أغراضها ،والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية واإلعالم بها ورعايتها وتنميتها.
ز
ر
التعاون بالجمعيات التعاونية الزراعية وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية
االرساف عىل عمليات التدريب
بالمحافظات.
ز
التعاون الزراع العام مرة كل أربــع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد
عقد المؤتمر
المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة.
ز
المشاركة زف التنسيق ز
التعاون الزراع وسائر القطاعات التعاونية األخرى والربط بينها.
بي القطاع
ز
ز
ر
باالشتاك ف عضوية المنظمات التعاونية الدولية واالقليمية
تمثيل الحركة التعاونية الزراعية ف الخارج وذلك
ز
ر
واالشتاك ف المؤتمرات الخارجية وتبادل الختات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية ،وقبول
والعربية
العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.
ر
اقتاح ر
التشيعات التعاونية الزراعية.
ز
الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاون.

المصدر :القانون رقم  122لسنة .1981
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ز
 .10كيف نتحول بمنظومة العمل يف مرص لتتواكب مع االتجاهات العالمية؟
باحث رئيس :سلم بهاء
أوال :مقدمة
يهتم هذا التقرير باالتجاهات العالمية الجديدة لسوق
العمل أو ما يعرف بـ( ،)Future of Workوالذي
رز
تتايد أهمية التكيف معه كواقع جديد واستعداد
منظومة العمل جيدا لمواجهته بالشعة والكفاءة
المطلوبة ،زف ظل المرحلة الحرجة الحالية ر
الت
يشهدها العمال ومصت وظائفهم ومصدر دخلهم
بشكل عام والمراحل التالية بشكل خاص .هذا التحول
ز
ف االتجاهات العالمية لسوق العمل ليس وليدا وإنما
فرضته األنماط الجديدة للوظائف منذ تسعينيات
ر
ز
حي نقلت ثورة االتصاالت العالمية
العشين،
القرن
ر
وشبكات التواصل واإلنتنت منظومة "العمل" إىل
ر
اإللكتونية ( .)e-business
مرحلة األعمال التجارية
ز
إال أن الجديد ف التيار الحاىل لموجة التغتات العالمية
هو ما تشهده ديناميكية المهام الوظيفية من مستوى
ز
آخر مختلف بدأ مع دخول العالم ف الثورة الصناعية
الرابعة وتنام رسيعا بتسارع وتتة االبتكارات والتحول
الرقم ،حيث ّ
غت كل ذلك بدوره من أساليب التعامل
مع "العمل" ،وأدخل اعتبارات جديدة ّ
هامة ومؤثرة
ز
بشكل كبت ف مستقبله ،وخلق سوق عمل جديدة
ز
ز
ليس فقط ف الدول المتقدمة ولكن ف كافة دول
العالمّ ،
وعجل به ظهور أزمة كوفيد.19-
ينقسم هذا الفصل لعدة أقسام بعد المقدمة ،تبدأ
بتوضيح المقصود بمصطلح مستقبل العمل أو
Future of work؛ يليه توضيح أهم أسباب تصنيفه
كمحرك أساس للتغيت إذا ما تم تناوله بشكل سليم،
ثم يستعرض القسم الرابع أهم االتجاهات العالمية
ز
الكتى أو الـ ،Mega Trendsر
الت ساهمت ف تحول
العالم نحو أنماط بعينها من التشغيل؛ ويتناول القسم
الخامس األنماط العالمية الجديدة لسوق العمل؛ أما
القسم السادس فيستعرض أمثلة لكيفية تعامل الدول
ز
الصي كدولة
مع التغتات الحديثة لسوق العمل مثل
رائدة ،تركيا كمثال لدولة منافسة لمرص وأختا اإلمارات
العربية المتحدة كدولة مجاورة لمرص ،ثم يستخلص
ز
أهم مقومات النجاح من واقع التجارب الثالثة؛ وف
القسم األخت ،يقدم التقرير تحليال تفصيليا ليجيب
عن تساؤل أين مرص من التأقلم مع الواقع الجديد
لسوق العمل؟ من خالل نظرة رسيعة عىل سوق
العمل المرصي ،ثم تحليل موقف المنظومة المرصية
من مقومات النجاح والمطلوب تغيته ر
حت يكون
سوق العمل محركا ّ
قويا للتغيت .وتجدر اإلشارة إىل أن

المركز سبق وأن قدم دراسة تحليلية مفصلة لسوق
العمل المرصي متناوال كافة جوانبه ،كما تطرق له عىل
المستوى القطاع من خالل مجموعة الدراسات
القطاعية ر
الت أجراها حول تداعيات األزمة عىل
ر
االقتصاد المرصي وقطاعاته المختلفة ،والت قام
ز
بإصدارها ف كتاب يحمل عنوان "تحليل قطاع
لتداعيات تأثت كوفيد 19-عىل االقتصاد المرصي"،
بجزئيه األول و ز
الثان.
ثانيا :المقصود باالتجاهات المستقبلية لسوق
العمل ()Future of Work
يقصد بمصطلح مستقبل العمل التغتات االقتصادية
الت انعكست بشكل مب ر
واالجتماعية الكبتة ر
ارس عىل
جانت العرض والطلب لسوق العمل وغتت مالمحه
تماما ،ليس فقط من حيث التحول التكنولوج ولكن
أيضا فيما يتعلق بكيفية االستعداد واالستجابة لهذه
التغتات .ويتم توصيف هذا التحول من خالل عدة
ظواهر أو اتجاهات كتى (  )Mega Trendsر
والت
تعمل كمحرك أساس يوجه أسواق العمل العالمية
ز
نحو أنماط معينة ،وتتمثل أهمها ف :ثورة المعلومات
ز
وأثرها ف إعادة ترتيب أولويات الدول عىل مستوى
العالم ،العولمة والطفرات التكنولوجية ،الثورة
ز
الصناعية الرابعة وكيف ساهمت ف تحوالت موازين
ز
القوة االقتصادية العالمية والتطور الديموغراف وتغت
المناخ ،1حيث أدت هذه الظواهر مجتمعة إىل إعادة
تشكيل مالمح مجتمع العمل الذي نعرفه .باإلضافة
ز
الماض،
إىل ظهور جائحة كوفيد 19-خالل العام
ز
ر
والت جاءت لتؤكد بل وتعجل بتأثت جميع ما سبق ف
أنماط التشغيل.
ز
ثالثا :لماذا يعد تطوير المنظومة المتكاملة للعمل يف
التغيت األساسية
هذه المرحلة أحد محركات
ر
للدول؟
بشكل عام هناك دور حيوي يلعبه التوظف وتنشيط
ز
سوق العمل ف أي دولة كمصدر أساس لإلنتاج،
ز
وكرصورة ملحة الستمرار العيش كمصدر رئيس
للدخل عىل مستوى الفرد .ويضاف إىل ذلك ما يىل:
التغتات العالمية الكتى ما ز
بي
وتتة
ر
 1-3تسارع ر
ز
ز
القفزات ف التكنولوجيات الناشئة والتحول الديمغراف
ز
ف الدول المتقدمة بشكل أساس والذي يمثل مصدرا
رئيسيا لتغت مالمح سوق العمل بها.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/navigating-a-world-of-disruption 1
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التغت
 2-3االختالف الملحوظ من حيث نطاق
ر
هذه المرة والنمط المصاحب له والذي فرض ظروفا
محيطة من نوع آخر مقارنة بالثورات الصناعية
والتكنولوجية السابقة .عىل سبيل المثال ،ما شهده
سوق العمل أثناء التحول من الثورة الزراعية إىل
الصناعية من انتقال العمال من أعمال الزراعة إىل
خطوط التجميع واإلنتاج الصناع ،يوصف باالنتقال
السهل حيث تضمن تدريبا محدودا ولم يتطلب
مستوى مرتفع من المهارات ،زف ز
حي اختلفت الموجة
الحالية من التغتات ،من حيث الخلفية التعليمية
والمهارات المطلوبة وبالتاىل أصبحت عملية االنتقال
أصعب بكثت وتحتاج إىل مستوى جاهزية مختلف
وتعامل من نوع آخر.

ر
الن
 3-3االختالالت الهيكلية والمؤسسية المزمنة ي
تواجه سوق العمل المرصي ،والزيادات الضخمة
ر
الن شهدتها معدالت البطالة مؤخرا مما أضعف من
ي
ر
موقف مرص بشكل أكت مقارنة بباف الدول ،ومن ثم
ز
يتطلب رفع الجاهزية المرصية ف مواجهة هذه
ز
التطورات المتسارعة مجهودا مضاعفا ف استيعاب
المفاهيم الجديدة والتعامل مع تطوير سوق العمل.

تغيت مالمح
رابعا :االتجاهات العالمية الكتى وراء
ر
سوق العمل
ر
تأن االتجاهات العالمية الكتى كمحرك رئيس
لتحويل األنماط العالمية للتشغيل وقلب موازين
أسواق العمل عىل مستوى العالم .وهناك ترابط قوي
ز
ز
بي هذه االتجاهات وبعضها البعض يظهر واضحا ف
التسلسل الذي بدأت تؤثر من خالله عىل ديناميكية
ر ز
تأن ف مقدمتها ثورة المعلومات
أسواق العمل ،حيث
والبيانات ،و ر
الت غتت من طريقة تفكت وأهداف
ز
االقتصادات العالمية ،وبدأت مع الوقت ف االنتقال
ز
إىل الدول األخرى مما ترتب عليه ثورة موازية ف
التكنولوجيا الرقمية ومرحلة جديدة من العولمة،
تحولت بدورها إىل تقنيات شديدة التقدم ل ّ
ّ
تكون ثورة
صناعية رابعة مختلفة من نوعهاُ .
ويضاف
ز
اف
لالتجاهات الثالث السابقة كل من التحول الديمغر ي
الذي أصبح يهدد االقتصادات المتقدمة بالتحديد،
والواقع الجديد الذي فرضته أزمة جائحة كوفيد.19-
وتجدر اإلشارة إىل أن جميعها شهدت موجات سابقة
ومؤثرة إال أن الموجة الحالية لكل منها لها بصمة
جديدة ضاعفت من أثرها ،فيما عدا جائحة كوفيد-
 ،19فه واقعة فريدة من نوعها وكذلك تداعياتها.
ويستعرض هذا القسم التفاصيل الخاصة بكل من
االتجاهات السابقة عىل حده.

ّ
 1-4ثورة المعلومات :شكلت "البيانات
والمعلومات" الطبيعة الجديدة لرؤوس أموال
االقتصادات وأهم عناض النظام العالم حديثا ،ما
ُيعرف بظاهرة رأسمال اآللة المعلوماتية ( Machine
 ،)Knowledge Capitalحيث تكمن القيمة
الت تملكها ر
الحقيقية ر
الشكات الضخمة مثل غوغل
ر
وفيسبوك وأمازون ر
والت تتاوح قيمتها السوقية ز
بي
 200إىل  400مليار دوالر ،زف قيمة البيانات التر
تملكها (المركز المرصي للدارسات االقتصادية
 ،)2019وثروتها من الملكية الفكرية وبراءات اال ر
ختاع
وهو ما أحكم سيطرتها عىل األسواق العالمية ،وسبب
إىل حد كبت الفارق هذه المرة من حيث رسعة التغيت
ز
واالنتشار المطلق للتكنولوجيا ف حياتنا ،فقد بدأت
ز
ر
االختاعات القديمة للهاتف والراديو ف االنتشار بعد
سنوات عديدة ز
بي  50-38عاما ،بينما استطاع
ز
Facebookجذب  6مليون مستخدم ف عامه األول
وتضاعف هذا الرقم  100مرة خالل السنوات الخمس
التالية ،مما شجع هذه ر
الشكات عىل اإلرساع بصورة
أكت من وتتة االبتكار .2ومن ثم أخذت المنافسة ز
بي
ز
ر
الشكات عىل مستوى العالم صورة جديدة تمثلت ف
ز
وتبت
كيفية االستحواذ عىل حقوق الملكية الفكرية
ز
قوة المعلومات ف مواجهة التطورات المتسارعة ،فلم
ز
يعد تقبل التكنولوجيا والتكيف معها أمرا اختياريا ف
ظل تسارع وتتة انتقالها وإحالل الذكاء االصطناع
محل ر
البش( ،المركز المرصي للدراسات االقتصادية
 )2019والمتوقع أن تنمو سوق تداوله (الذكاء
االصطناع) بحلول عام  2025حول العالم إىل 59
ز
مليار دوالر مقارنة بـ  1.8مليار دوالر فقط ف عام
ّ
تحول رأس مال
 .)Servoz 2019( 2016ومن ثم
الدول من قوة عاملة أو معدات وآالت أو ر
حت موارد
طبيعية ،إىل معدل الشعة ر
الت تدور بها عجلة
االبتكار.
 2-4العولمة والثورة التكنولوجية :العولمة ه
مصطلح قديم يعود إىل  20عاما ،إال أن الموجة
الحالية مختلفة إىل حد كبت مقارنة بالموجات
ز
السابقة ف أوائل التسعينيات ،ال سيما بسبب النمط
االستثنان الذي الحظناه خالل السنوات القليلة
الماضية ،والذي ّ ز
مت الثورة التكنولوجية الحديثة
ّ
بمعدالت
تحول أرسع وتقلبات مستمرة بشكل أكت
من سابقاتها ،مما خلق وال يزال يخلق أنواعا جديدة
من الوظائف ويستبدل بها أخرى قديمة ،خاصة مع
تزايد النمو اإلنتاج الذي شهدته االقتصادات العالمية
مؤخرا .3فبدال من مجرد الخطوط الواصلة ر
الت كانت
ز
تربط مراكز التجارة الرئيسية ببعضها البعض ف أوروبا
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وأمريكا الشمالية ،اتسعت منظومة التجارة العالمية
إىل عدد من الشبكات المعقدة ،المتداخلة والممتدة.
ز
وف غضون  10سنوات فقط ،شهدت التدفقات
العالمية المالية والتجارية قفزة غت عادية ،فأصبحت
ز
آسيا أكت منطقة تجارية ف العالم ،وتضاعفت حصة
التدفقات التجارية فيما ز
بي األسواق الناشئة من
بي الص ز
التجارة العالمية ،وتصاعد حجم التجارة ز
ي
وأفريقيا إىل ر
أكت من  23ضعف ز
بي عام 2000
و ،2012وتضاعفت التدفقات الرأسمالية العالمية 25
مرة ز
بي عام  1980و .42007وإىل جانب التحديات
ر
قصتة األجل الت واجهت سوق العمل نتيجة
استبدال األيدي العاملة بالماكينات وما ترتب عىل
ذلك من زضورة االرتقاء بمستوى المهارات
والكفاءات ،ثمة اختالفات جوهرية مقارنة بالثورات
ز
التكنولوجية السابقة يكمن أهمها ف رسعة التحول
ونطاق التأثت هذه المرة.
هذا التحول المتسارع هو محصلة تسارع وتتة
االبتكارات واكتشاف قدرات جديدة لآلالت ،فأصبح
هناك استغناء شبه كامل عن األيدي العاملة نتيجة
ز
تتبت طرقا
تطوير تقنيات مثل الذكاء االصطناع
متطورة للبحث أو ما يعرف بالتعلم المتعمق ( Deep
ر
والت تخطت مجرد مهارات التمجة،
،)Learning
لتسمح بإمكانية قيام اآلالت بصياغة التمجيات
) )Softwareالخاصة بها .5وبالتاىل ال بد أن يكون
استعداد الدول لمواجهة هذا التحول كبتا ،أي
االرتقاء بمستوى التدريب والمهارات إىل مرحلة
تتبت كيفية استغالل التقنيات وليس ر
جديدة ز
اختاعها
من جديد.
أما عن نطاق التأثت ،فتؤثر هذه الطفرات بشكل
مكثف عىل قطاع الخدمات بالتحديد ،حيث أطلق
عليه عولمة الخدمات ( Globalization of
اإللكت ز
ر
)services؛ فبفضل ر
ون ر ز
المتايد ز
بي
التابط
الدول ،أصبح قطاع الخدمات هو القطاع االقتصادي
األرسع نموا مقارنة بالقطاعات األخرى—من خدمات
األعمال إىل الرعاية الصحية إىل الخدمات ر
التفيهية.
بل أصبح ال ز
غت عنها إلدارة االقتصادات الصناعية
المعقدة والمتطورة سواء الخدمات اللوجستية،
الخدمات المالية ،المعلوماتية أو غتها؛ فوفقا ألحدث
البيانات أصبح قطاع الخدمات يساهم ر
بأكت من ر
ثلت
الناتج االقتصادي ،ويجذب ر
أكت من ر
ثلت االستثمارات

ر
المبارسة عىل مستوى العالم ،ويوفر ما يقرب
األجنبية
ز
من ر
ثلت الوظائف ف الدول النامية ،وترتفع هذه
ز
6
النسبة إىل  4/5ف الدول المتقدمة .

ز
الحرصية والثورة الصناعية الرابعة ،وقد
 3-4الثورة
ز
تمتت األختة كثتا عن الثورات الصناعية السابقة
ز
ر
ر
الت اشتكت ف هدف واحد هو تطوير اإلنتاج
باستخدام تقنيات مختلفة مثل طاقة الماء والبخار،
ر
اإللكتونيات وتكنولوجيا
والطاقة الكهربائية ،أو
ُ
المعلومات ،فهذه المرة اتسمت الثورة الصناعية ببعد
ر
بتالس
أدق وذو وتتة متسارعة ،حيث ارتبطت
الخطوط الفاصلة ز
بي العالم المادي ،البيولوج
والرقم .وذلك من خالل إطالق تقنيات بدرجة عالية
من التقدم مثل الذكاء االصطناع ،الحوسبة
السحابية ،الروبوتات ،الطباعة ثالثية ورباعية األبعاد،
ر
إنتنت األشياء ( ،)Internet of Thingsالتقنيات
الالسلكية المتقدمة7
وغتها من "المربكات"
ر
االقتصادية واالجتماعية الت قلبت موازين أسواق
ر
والت سنتناول أثرها عىل أسواق
العمل واإلنتاج،
العمل الحقا.
ز
ز
الحرصية
وقد ساهم ف حدوث ذلك بشدة الثورة
الت تشهدها االقتصادات الناشئة ،و ر
الموازية ر
الت
ز
تتمثل ف النقلة النوعية لمراكز النشاط االقتصادي
العالم إىل أسواق االقتصادات الناشئة مثل الص ز
ي
ز
الحرصية داخل تلك األسواق،
وتحديدا ،إىل المدن
وكيف تحولت نقاط ارتكاز االقتصاد العالم إىل
ر
الشق والجنوب بوتتة لم نشهدها من قبل ،فما
يقرب من نصف نمو الناتج اإلجماىل العالم ز
بي عام
ز
 2010و 2025مصدره  440مدينة ف األسواق
الناشئة %95 ،منها مدن صغتة ومتوسطة الحجم
مثل  ،Tianjinيكاد إجماىل ناتجها أن يضاه دوال
بأكملها مثل السويد! وهناك المزيد من التوقعات
بتمركز ما يقرب من نصف ر
الشكات العالمية الكتى—
ر
ر
الت تفوق إيراداتها مليار دوالر أو أكت—باألسواق
الناشئة بحلول عام .8 2025
ز

ز

اف يف الدول المتقدمة :يمثل
 4-4التحول
الديمغر ي
ز
انخفاض السكان ف سن العمل مشكلة حقيقية تؤرق
االقتصادات المتقدمة بالتحديد وتخلق ضغوطا كبتة
عىل مخططات الضمان االجتماع لديها؛ حيث تشت
ز
أحدث اإلحصاءات إىل أنه ف عام  2020كان هناك ما
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يقدر بنحو  727مليون شخص تبلغ أعمارهم 65
ر ز
أكت ف جميع أنحاء العالم ،ومن المتوقع أن
عاما أو
يتضاعف هذا العدد بحلول عام  2050ليصل إىل ر
أكت
ز
من  1.5مليار شخص ،وأن تزداد نسبة كبار السن ف
ز
سكان العالم من  %9.3ف عام  2020إىل %16.0
بحلول عام  .2050مرة أخرى ،الجديد هذه المرة هو
ز
خطورة ما سيؤدي له هذا التطور ف االتجاهات
الديمغرافية بالدول المتقدمة من رفع تكاليف
المعاشات التقاعدية وخدمات الرعاية الصحية،9
باإلضافة إىل القدرات المحدودة نسبيا لهذه الفئات
العمرية عىل استخدام التقنيات الحديثة .بينما ال
ز
يتحقق نفس الوضع ف الدول النامية لما تتمتع به من
ز
هبة ديمغرافية وارتفاع أعداد الشباب ف سن العمل،
بل أن لديها فرصة لالستفادة من هذا الوضع الست
الذي تواجهه الدول المتقدمة ،إال أن فائض الشباب
الذي لديها غت مؤهل بالمهارات واإلمكانات الالزمة
وبما يواكب الثورات الرقمية والتكنولوجية المعاضة،
وهو ما سنتعرض له بالتفصيل الحقا.
 5-4أزمة جائحة كوفيد :19-أسفرت جائحة كوفيد-
 19عن مزيد من رسعة التحول الرقم اإلجباري،
والذي ظهر بوضوح مع التحول شبه الكامل إىل العمل
ر
اإللكتونية بشكل مفاج
عن بعد وانتشار التجارة
ز
وعىل نطاق أوسع عن ذي قبل .وقد أفص ذلك إىل
إعادة تشكيل مالمح سوق العمل من جديد ليتضمن
بشكل أساس آليات مختلفة لممارسة المهام
ّ
ز
الوظيفية عن بعد .وف نفس الوقت مثل ذلك تحديا
ز
حرجا أمام قدرة العمال عىل استمرار المعيشة ف ظل
هذه الظروف ،فقد كان من الصعب التكيف مع
ر
الفتة الزمنية
طبيعة العمل الجديدة خالل هذه
القصتة .وقد أظهر ذلك الفوارق ز
بي الدول من حيث
جاهزيتها لالستجابة إىل الواقع الجديد الذي فرضته
الجائحة والمرتبط إىل حد كبت بالقدرة عىل مواكبة
التحوالت السابق طرحها ،فالدول ر
الت استطاعت
التكيف مع التغتات العالمية السابقة—وإن كانت
بوتتة أخف منها حاليا—لم تتأثر سلبا بالجائحة بقدر
ز
الدول المتأخرة ف االستجابة لتغتات مشابهة (تعلم
عن بعد ،تجارة ر
إلكتونية ،تحول رقم شامل ،بنية
تحتية معلوماتية ،عمالة مدربة ... ،وغتها) .وقد تم
تصنيف سوق العمل تلقائيا عقب جائحة كوفيد19-
إىل ثالث فئات :فئة تتضمن "العمال األساسيون
( )Essential Workersمثل عمال التوصيل
ز ز
العاملي ف مجال الصحة ،عمال متاجر
)،(delivery
ز
المواد الغذائية ،العمال الزراعيي وعمال مصانع
السلع الطبية .وفئة ثانية تتضمن العمال عن بعد

( )Remote Workersالذين استطاعوا العمل عن
بعد والمرجح أن يحتفظوا بوظائفهم؛ أما الفئة األختة
فهم العمال الذين تم تشيحهم /استبدالهم
( )Displaced Workersمن وظائفهم ومن المحتمل
ز
أيضا أن يتم استبدالهم ف المستقبل ،والذين يعملون
ز
ر
األكت ز
ترصرا جراء األزمة—
عىل األغلب ف القطاعات
مثل قطاعات السياحة والسفر ،تجارة التجزئة،
والعمل الخدم .وتواجه هذه الفئات الثالثة تحوال
شامال من حيث طبيعة ممارسة وظائفهم ومن ثم
أصبح سوق العمل أمام نموذجا جديدا من المهارات
والمؤهالت ر
الت تتطلب تدريبا وتأهيال من نوع جديد
).(WEF 2020
خامسا :األنماط العالمية الجديدة لسوق العمل
ثمة أنماط ثالثة تعت عن التغتات العالمية التجاهات
ز
سوق العمل ،من الواضح أنها تسببت ف ظهور بعضها
ز
البعض بشكل تلقان ،حيث يتمثل النمط األول ف
ُ
التقنيات ر
الت اكتشفت مؤخرا وتزداد تعقيدا يوما تلو
اآلخر ،ر
والت بدورها أدت إىل فقدان عدد ال بأس به من
الوظائف ،وظهور وظائف أخرى حديثة لتمثل بذلك
النمط ز
الثان ،أما النمط األخت فهو الهيكل الجديد من
المهارات الالزمة لممارسة هذه الوظائف الحديثة.
وذلك أهم ما ز
يمت مفعول التغتات العالمية هذه المرة
عن سابقاتها ،حيث لم تكن فجوة االستعدادات
والختات المطلوبة لمالءمة الوظائف الجديدة بهذا
القدر بحيث يمكن التغلب عليها بمزيد من التدريب
ز
العاملي عن خسارتهم وظائفهم بسبب
وتعويض
التقدم التكنولوج.
ويناقش هذا القسم هذه األنماط الثالثة ومدى تأثتها
عىل أسواق العمل.

 1-5تقنيات ظهرت حديثا )(WEF 2020
شهد العامان الماضيان تسارعا واضحا فيما يتعلق
ر
ز
الشكات العالمية تقنيات بعينها .وتقع
بتبت
التكنولوجيات الخاصة بالتحول الرقم مثل الحوسبة
السحابية ( ،)Cloud Computingتحليل البيانات
ر
اإللكتونية
الضخمة ( )Big Data Analysisوالتجارة
ر
( ،)E-Commerceعىل قمة أولويات الشكات من
حيث التكنولوجيات المتبناة ،إضافة إىل اهتمام
ملحوظ ز
بتبت تقنيات التشفت ( .)Encryptionكذلك
ز
حققت الدول قفزة كبتة ف عدد ر
الشكات المتوقع
تبنيها للتقنيات المتقدمة بدرجة أكت كالروبوتات غت
ر
البشية ( )Non-humanoid Robotsوالذكاء
ز
االصطناع ( ،)Artificial Intelligenceواللتي بدأتا

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Sep/9
un_pop_2020_pf_ageing_10_key_messages.pdf
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ز
ف السيطرة شيئا فشيئا عىل طبيعة الوظائف عىل مستوى
كافة الصناعات .وهناك بعض التقنيات التكنولوجية
ر
واالفت ز
األخرى األقل تعقيدا مثل الواقع المعزز
اض
() ،Augmented and virtual Realityالتكنولوجيا
الحيوية ( ،)Biotechnologyإضافة إىل تقنيات النمذجة
والطباعة رباعية األبعاد (.)4D printing and modelling
وتختلف أنماط ز
التبت التكنولوج باختالف القطاع ،حيث
ريتكز الذكاء االصطناع بشكل أكت ز
بي قطاعات
المعلومات الرقمية واالتصاالت والتعليم والخدمات المالية
والنقل ،وتقنيات التكنولوجيا الحيوية بقطاع الرعاية
الصحية؛ بينما يتم ز
تبت تحليل البيانات الضخمة وخدمات
ز
ر
ر
اإلنتنت والروبوتات غت البشية بشكل قوي ف قطاع
التعدين والمعادن ،وتدعم الحكومة وقطاع األعمال العام
تقنيات التشفت.

 2-5األنماط الجديدة للوظائف
بالرغم من الهدف الرئيس لتصميم هذه التقنيات الحديثة،
ز
تحفت النمو اإلنتاج للصناعات ،وتنشيط الطلب
بدافع
ز
عىل المهام الوظيفية الجديدة وما تحمله من تنوع ف
المهارات ،إال أنه قد يتم تثبيط هذا األثر اإليجان لما تسببه
تلك التقنيات من إرباك للقوى العاملة .حيث سيؤثر ز
التبت
التكنولوج سلبا عىل وظائف العمال من خالل إزاحة
بعض المهام ر
الت تؤديها القوة ر
البشية وإحاللها باآلالت.
وتختلف درجة تأثت هذه "المربكات" عىل العمال وفقا
لطبيعة المهنة ومستوى المهارات ،فضال عن استجابة
ر
الشكات لهذا التطور من خالل تعديل هيكل العمالة لديها.
وتشت معظم التوقعات الدولية إىل أن مثل هذه
ز
التحوالت داخل ر
الشكات قد بدأت بالفعل ف العديد
ز
ر
ز
من المجاالت ،ومستمرة ف التايد؛ حيث تتوقع نتائج
الدراسات الحديثة أنه بحلول عام  ،2025ستنخفض
المهام الوظيفية ر
الت تالشت جراء التكنولوجيا
الحديثة بشكل ر ز
متايد من  %15.4من القوة العاملة
إىل ( %9أي تراجع قدره  ،)%6.4وأن المهن الناشئة أو
المستحدثة سوف تنمو بنسبة رتتاوح ز
بي  %7.8إىل
( %13.5أي نمو قدره  )%5.7من إجماىل قاعدة القوة
العاملة .هذا النمط من اإلحالل والذي يطلق عليه
ز
الوظيف ( )Job Disruptionيقابله خلق
اإلرباك
ُ
ز
فرص عمل جديدة ف مجاالت جديدة تعرف
بمصطلح "وظائف الغد "،Jobs of Tomorrow
ر
والت يتوقع عىل مدار العقد المقبل أن تشكل نسبة
ز
ملحوظة ف مجاالت مهنية مستحدثة بالكامل ،أو
مهن قائمة بالفعل ولكن تخضع لنقلة كبتة من حيث

ز
الوظيف والمهارات المالئمة لها .10حيث ُيقدر
محتواها
ر
عدد الوظائف الت قد يتم استبدالها باآلالت بحلول عام
 2025بنحو  85مليون وظيفة ،بينما قد يظهر 97
مليون وظيفة جديدة ر
أكت تكيفا مع التقسيم الجديد
ر
ز
البش ،اآلالت والخوارزميات
بي
للعمل
11
(.) Algorithms
ويوضح الجدول ( )1-10التاىل المهام الوظيفية الـ  20األبرز
من حيث ارتفاع أو انخفاض الطلب عليها عىل مستوى
ز
الصناعات .وتعكس قراءة هذا التصنيف تطورا بالغا ف
ديناميكية سوق العمل ،وخطورة واضحة عىل أصحاب
الجانب األيمن من ر
التتيب والذي ز
يبي الوظائف ا رلت تراجع
الطلب عليها ،حيث ُيالحظ أوال ،الفرق ز
بي نوعية
ز
الوظائف ر
الت أصبحت غت مطلوبة والوظائف المقابلة ف
ز
المجاالت المستحدثة .فاألوىل تتسم ف أغلبها بتقديم
خدمات سواء من خالل عمال فقط أو عمال يديرون أجهزة
ر
ز
تتمت الوظائف المستحدثة ببعد أدق من
إلكتونية ،بينما
ز
حيث التخصصات العلمية وإن كانت ف قطاع الخدمات
ز
مثل وظيفة "مهندس ف مجال الخدمات المالية" ،كذلك
ز
يتضح الفرق ف مستوى الوظائف حيث تتضمن الوظائف
األقل طلبا مستويات مختلفة بداية من عمال المصانع
ز
وعمال البناء—ف مؤخرة القائمة—وصوال إىل المديرين،
الت ر ز
بينما ال تشمل الوظائف ر
يتايد الطلب عليها سوى
ز
متخصصي ومدراء فقط ،وهو ما يعكس خطورة الوضع
عىل عمال الياقات الزرقاء مقابل أصحاب الياقات البيضاء.
ز
وثانيا ،من الواضح أن الحراك ز
المجموعتي من
بي
ز
الوظائف ريتتب عليه تكلفة إضافية تتمثل ف نوعية
المهارات الجديدة المطلوب تعلمها وتبنيها ،فرغم إمكانية
استمرار الحاجة إىل بعض المهارات القديمة ،إال أنها قد
تتطلب مزيدا من التحديث والتدريب بما يتالءم مع
النموذج التشغيىل الجديد .عىل سبيل المثال ،يتسم التنقل
ز
الوظيف ز
بي مهن تتعلق بالتعامل مع األفراد ،أو زف مجاالت
الهندسة ببعض السالسة حيث تتقارب مستويات
المهارات فيما ز
بي الوظائف ،بينما يختلف الوضع بالنسبة
ز
لمجاالت أخرى مثل مهارات تطوير المحتوى (ف مجال
ز
التدريس عىل سبيل المثال) أو المهارات المتخصصة ف
مجاالت دقيقة مثل علوم البيانات أو هندسة الروبوتات
ز
حيث الفرق ف مستوى المهارات يعد كبتا نسبيا .ومن أهم
المجاالت ر
الت تنطوي عىل فجوات متسعة من حيث
مستوى المهارات ،تخصصات تحليل البيانات والذكاء
ز
االصطناع؛ حيث ترتبط الوظائف المتخصصة ف هذه
التقنيات بتفاوتات كبتة مقارنة بالوظائف األصلية ر
الت بات
الطلب عليها ر
متاجعا.

بالشاكة مع علماء البيانات زف ررس ر
 10قدم تقرير "وظائف الغد" الصادر عن المنتدى االقتصادي العالم ،وألول مرة ر
كت LinkedInو  ،Courseraمنهجية
مبسطة لقياس وتتبع ظهور مجموعة من الوظائف الجديدة زف االقتصاد باستخدام بيانات فعلية لسوق العمل ر
والت ساعدت عىل تحديد  99وظيفة
ز
ز
ز
رز
متمتة حسب التشابه فيما ز
بي مهاراتها.
يتايد الطلب عليها باستمرار ف  20اقتصاد .ثم تم تنظيم هذه الوظائف ف مجموعات مهنية
https://blogs.imf.org/2021/01/07/the-jobs-of-tomorrow/ 11
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 األبرز من حيث ارتفاع وانخفاض الطلب عليها20  المهام الوظيفية الـ1-10 الجدول
وظائف يزداد الطلب عليها
↖
وظائف ريتاجع الطلب عليها
↙
محللو وعالمو البيانات
موظف إدخال بيانات
1
1
Data Analysts and scientists
Data entry Clerks
أخصائيو الذكاء االصطناع وعلم الميكنة
السكرتارية اإلدارية والتنفيذية
2
2
Artificial Intelligence (AI) and machine
Administrative and executive secretaries
learning specialists
ز
أخصان البيانات الضخمة
وموظف كشوف جداول المرتبات
أعمال المحاسبة
3
3
Big data specialists
Accounting, book-keeping and payroll clerks
المحاسبي و ر
ز
أخصائيو التسويق الرقم
مدقف (مراجىع) الحسابات
4
4
Digital marketing and strategy specialists
Accountants and auditors
أخصان عمليات التشغيل اآلىل
عمال المصانع والتجميع
5
5
Process automation specialists
Assembly and factory workers
ز
متخصصو تطوير األعمال
اإلداريي
خدمات األعمال والمديرين
6
6
Business development professionals
Business services and administration managers
أخصائيو التحول الرقم
موظفو خدمة العمالء
7 Client information and customer service
7
Digital transformation specialists
workers
محللو حماية معلومات
المديرون العموميون ومديرو التشغيل
8
8
Information security analyst
General and operations managers
مطورو التطبيقات والتمجيات
فنيون ميكنة وماكينات
9
9
Software and applications developers
Mechanics and machinery repairers
متخصصو ر
إنتنت األشياء
موظفو متابعة المخازن
10
10
Internet of things specialists
Material recording and stock keeping clerks
مديرو ر
المشوعات
المحللون الماليون
11
11
Project managers
Financial Analysts
مديرو الخدمات اإلدارية
عمال الخدمات التيدية
12
12
Business services and administration
Postal service Clerks
managers
متخصصو قاعدة بيانات وشبكات ر
إلكتونية
مندوبو المبيعات
13
13
Database and network professionals
Sales Rep
مهندس روبوتات
مديرو العالقات العامة
14
14
Robotics engineers
Relationship manager
مستشار ر
استاتيح
موظفو الرصافة بالبنوك والوظائف المماثلة
15
15
Strategic advisor
Bank tellers and related clerks
ز
محلل إداري للهيئات
الجائلي وخدمات البيع من الباب للباب
الباعة
16
16
Management and organization analyst
Door to door sales, news and street vendors
ر
عمال تركيب وصيانة االتصاالت
مهندس تقنية مالية
وااللكتونيات
17
17
Fintech Engineers
Electronics and telecoms installers and repairers
أخصائيو الموارد ر
ز
فت ميكنة وماكينات
البشية
18
18
Mechanics and machinery repairers
Human resources specialists
متخصص تطوير مؤسسات
أخصائيو التدريب والتطوير
19
19
Organizational development specialists
Training and development specialists
متخصص إدارة أزمات
عمال البناء
20
20
Risk management specialists
Construction laborers
.2020  تقرير مستقبل العمل، المنتدى االقتصادي العالم:المصدر
2022 يناير

 ر:كيفية الخروج من األزمة
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

154

ز
الوظيف هو نابع
وجدير بالذكر أن تطوير الهيكل
ز
ومشتق من تطوير القطاع ف حد ذاته ومن ثم يمتد
ليشمل القطاعات المتشابكة والمحيطة به ،حيث
ترتبط خصوصية هذه المهام الوظيفية الجديدة أو
المستحدثة بالصناعة المشغلة لها ،فمثال تظهر مهنة
ز
مهندس الخامات (  )Materials Engineersف
قطاعات السيارات ،وترتبط مهنة أخصان التجارة
ر
اإللكتونية ووسائل التواصل االجتماع بالقطاعات
ز
االستهالكية ،كذلك مهندسو الطاقة المتجددة ف
قطاع الطاقة ،ومهندسو التكنولوجيا المالية ه مهنة
ظهرت نتيجة تطور قطاع الخدمات المالية )WEF
.( 2020

 3-5متطلبات مهارية جديدة
ز
نتج عن هذه التقلبات ف أنماط الوظائف تحول
ز
مماثل ف جانب الطلب عىل المهارات وأصبح هناك
متطلبات جديدة الكتساب مهارات جديدة ،ويختلف
نوع التدريب المطلوب وفقا للمجال والحالة العملية،
حيث ُيالحظ ارتفاع الطلب عىل الدورات التدريبية
الخاصة بتطوير المهارات الذاتية لألفراد أو التنمية
ر
البشية ( ،)Personal Developmentوكذا برامج
ز ز
تدريب العاملي ف مجال الصحة .كما يتضح أن هناك
ز
ز
تفاوتات أيضا تظهر ز
عطلي عن
المشتغلي والمت
بي
العمل ،حيث يركز المشتغلون بشكل أكت عىل برامج
التدريب الخاصة بتنمية المهارات اإلدارية وتطوير
ر
ر
والت زادت بنسبة كبتة
البشية،
الذات والتنمية
بلغت  .%88فيما اهتم المتعطلون عن العمل بشكل

أكت بتعلم المهارات التقنية مثل المهارات الرقمية
كتحليل البيانات وعلوم الحاسب اآلىل وتكنولوجيا
المعلومات ).)WEF 2020
ولقياس فجوة المهارات الناتجة عن االنتقال للعمل
بوظائف مستجدة أو أخرى ر
أكت تعقيدا (الجدول -10
 ،)2تم رصد الفرق ز
بي متطلبات المهارات الالزمة
ألداء الوظائف األصلية والوظائف الحديثة عىل مدار
السنوات الخمس الماضية من واقع دراسة اتجاهات
مستقبل العمل الصادرة عن المنتدى االقتصادي
العالم ،وذلك من خالل مقياس ريتاوح ز
بي الصفر
ر
والواحد الصحيح ،بحيث تتسع الفجوة كلما اقتبنا من
الصفر وتنخفض كلما ر
اقتبنا من الواحد الصحيح.
ويتضح من الجدول أن المهارات المتعلقة بالتسويق
واإلدارة ((Digital ،Product Marketing
ز
 Marketingال ز
تعان من نقص ف مستوى المهارات
المطلوبة ر
والت لم تسجل فجوات ( :1أي ال توجد
ر
فجوة) ،مقارنة بالمهارات التقنية الدقيقة الت تتطلب
جهدا إضافيا ضخما للتمكن من أداء الوظائف
الجديدة ،كالمهارات الخاصة بعلوم البيانات ( Data
 ،)Scienceمعالجة اللغات الطبيعية ( Natural
 ،)language Processingالحوسبة السحابية
( ،)Cloud Computingومعالجة اإلشارات
ر
والت مثلت نحو ثلث
( ،)Signal Processing
المهارات وسجلت فروقا شاسعة -ز
بي -0.27-0.10
ز
ز
ف مستوى المهارات المطلوبة ،وفجوة شبه كاملة ف
قدرات الذكاء االصطناع (.)Artificial Intelligence

الجدول  :2-10فجوة المهارات الناتجة عن االنتقال من الوظائف األصلية إل المستحدثة
المهارة
علوم البيانات Data Science
تكنولوجيا تخزين البيانات Data Storage Technologies
الذكاء االصطناع Artificial Intelligence
أدوات تطوير التمجيات Development Tools
شبكات الحاسب Computer Networking
استشارات إدارية Management consulting
الحوسبة العلمية Scientific computing
تسويق المنتجات Product marketing
معالجة اللغات الطبيعية Natural language Processing
التسويق الرقم Digital Marketing
اإلعالن Advertising
الحوسبة السحابية Cloud Computing
تجربة العمالء Customer Experience
معالجة اإلشارة Signal Processing
إدارة المعلومات Information Management
دورة حياة تطوير التمجيات )Software Development Life Cycle (SDLC

فجوة المهارات نتيجة االنتقال ر ز
بي الوظائف
(=0فجوة كاملة=1 ،ال يوجد فجوة)
0.19
0.41
0.10
0.73
0.78
0.86
0.41
1
0.11
1
1
0.27
1
0.16
0.93
1
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ومن ثم يتوقف األثر النهان لسيطرة التكنولوجيات
الحديثة عىل سوق العمل عىل عدة عوامل؛ يعد
أهمها نوع التقنيات الحديثة ودرجة مالءمتها
ز
توطي
للصناعات القائمة ،وقدرة القطاعات عىل
ز
التكنولوجيا وتوليد فرص عمل تقابل الخسارة ف
الوظائف الناتجة عن إحالل الميكنة ،مستوى
المهارات والذي يحدد الفجوة الناتجة عن االنتقال من
الوظائف األصلية إىل المستحدثة ،إضافة إىل التوزي ــع
للمشتغلي ز
ز
بي أصحاب الياقات البيضاء
النست
والزرقاء.
التغتات
سادسا :أمثلة لكيفية تعامل الدول مع
ر
ز
الحديثة يف سوق العمل وأهم مقومات النجاح
اختلف استعداد الدول لتطورات أسواق العمل السابق
عرضها ،فبعض الدول أدركت رسيعا هذه التحوالت
واتخذت خطوات مسبقة لمواجهة اإلرباك
التكنولوج للوظائف ،والبعض اآلخر أدرك حديثا
ز
زضورة االرتقاء بالجاهزية المطلوبة ف مواجهة هذه
ز
التحوالت لتقليص الخسائر ف الوظائف وال رت أرسع
من وتتتها انتشار جائحة كوفيد 19-لتظهر عىل أثره
ز
مجموعة أخرى من الدول ر
الت مازالت تبحث ف
كيفية تعويض الخسائر .ويتناول القسم التاىل تجارب
لثالثة من الدول أحرزت تقدما بدرجات متفاوتة ،وه
ز
الصي كنموذج لدولة رائدة ،تركيا كمثال لدولة منافسة
لمرص ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة مجاورة
لمرص .ويتناول التقييم ثالثة أركان لمنظومة التكيف
مع التغتات التكنولوجية فيما يخص سوق العمل
ر
مبارس واألوجه األخرى للنشاط االقتصادي
بشكل
ر
بشكل غت مبارس ،وهذه األقسام كالتاىل )1 :اإلطار
ر
المعلومان )3 ،إطار ثالث يرتبط
المؤسس )2 ،اإلطار
بمنظومة المتابعة والتقييم لمواكبة التطوير
التكنولوج وضمان استدامته.
وقد مثلت هذه األركان الثالث رؤوس المثلث الذي
ارتكزت عليه ر
ر
الن حققت نجاحا
استاتيجيات
الدول ي
ملموسا زف هذا الصدد .فمن ُ
الملفت أنه لم ينصب
ي
تر ر ز
كت هذه الدول عىل تطوير أسواق العمل لديها
ز
أساس يف تطوير
بقدر ما ركزت جهودها بشكل
ي
ر
والن ترتكز عىل تطوير منظومة
المنظومة
األم ّ ي
ُ
التعليم ،وما يخدم عليها من بنية تحتية تكنولوجية
محدثة ،واستكمال كل ذلك بمدن تكنولوجية ذكية،
تلقاب لفرص عمل
وبالفعل كان من شأن ذلك توليد
ي
تدريح لسوق العمل مع الواقع
مالئمة وتكيف
ي
الجديد ،ومن هنا تحديدا جاء نجاح الدول كنتيجة
تغيت.
مبارسة للنظرة الشمولية والذكية لمنظومة ال ر
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رز
الصي)(ZHU 2019
 1-6تجربة
ر
ز
والعشين عددا
الصي مع بداية القرن الحادي
انتهجت
ر
من السياسات والتوجهات الت تهدف إىل تطوير
ز
منظومة التعليم وتحقيق مستوى من التكافؤ ف الفرص
ز
التعليمية ز
الحرص والريف لتستطيع التحول بشكل
بي
كامل من االعتماد عىل قطاع الزراعة ،والذي كان يشكل
المشغل األكت لأليدي العاملة وخاصة ذوي المهارات
الضعيفة ،إىل التصنيع والذي يحتاج إىل مستوى مرتفع
ز
من المهارات مقارنة بمهارات الريف .وبناء عليه بدأت ف
اتخاذ خطوات تدريجية جادة نحو تحويل نظام التعليم
بالكامل إىل نظام تكنولوج يعتمد عىل األساليب
الحديثة آنذاك واتخذتها كقاعدة لبناء أية تطورات
جديدة قد تظهر .وفيما يىل بعض الخطوات ر
الت اتبعتها
ز
ز
الخريجي والعمالة الصينية:
الصي لرفع مستوى
ر
الم ّ
تضمي ُ
ز
كون التكنولوج
معلومان (
 1-1-6إطار
خالل منظومة التعليم والتدريب)
ز
ز
ز
ز
الصي ،بما ف
ف عام  ،1994أنشئت أشهر جامعات ف
ر
ز
وبكي ،وأول شبكة تعليمية
جامعت تسينغهوا
ذلك
ز
تستخدم بروتوكول التحكم ف اإلرسال /بروتوكول
ر
اإلنتنت "شبكة التعليم والبحوث الصينية ،”CERNET
ز
ر
ربطت ف البداية خمس مدن رئيسية بشبكة اإلنتنت.
ز
وف العقود التالية ،تطورت  CERNETبشعة فائقة،
فبحلول عام  ،2008وصل عدد الجامعات والمدارس
االبتدائية والثانوية ومعاهد البحث العلم المتصلة
بـشبكتها إىل ر
أكت من  2000مؤسسة ،مع ما يقرب من
ر
 30مليون مستخدم .وأصبحت  CERNETتمتلك أكت
ز
من  30قناة اتصال دولية وإقليمية ف  ،2010مما يضمن
تبادال آمنا فائق الشعة للمعلومات ز
بي المؤسسات
ز
التعليمية ف الداخل والخارج.
بفضل هذه الشبكة ( ،(CERNETانتقلت الكليات
والجامعات الصينية إىل حقبة جديدة تماما ه "الحرم
اإللكت ز
ر
ون أو " e-campusالذي سيقود
الجامىع
ز
ويعت مصطلح
الطريق لجميع الجامعات الصينية.
اإللكت ز
ر
ون" هنا مؤسسة قائمة عىل
"الحرم الجامىع
شبكة الحرم الجامىع وتكامل الموارد الرقمية ،من إنشاء
اإللكت ز
ر
ون ،التعلم عن بعد ،شبكة واسعة
منصة التعليم
( Multimedia
النطاق للوسائط المتعددة
 ،)Broadband Networkومنظومة معلومات إدارة
الحرم الجامىع ،وما إىل ذلك ،بهدف تشكيل بيئة رقمية
مثالية لتوسيع نطاق تطبيق تكنولوجيا المعلومات
ز
تدريجيا ف جميع أنحاء الحرم الجامىع.
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اإللكت ز
ر
ون عىل أربعة
وارتكز برنامج الحرم الجامىع
محاور:
• التخزين الرقم للموارد
ر
اإللكتونية
• نقل المعلومات عت الشبكات
• ميكنة اإلدارة أو التحول إىل اإلدارة الرقمية
• تشخيص االتصاالت ( Personalization of
)Communication
ز
• كما أقرت وزارة ر
التبية والتعليم أيضا ف عام 1999
بشكل تدريح لـ  67مؤسسة تعليم عاىل بدوام كامل
تأسيس كليات للتعليم عت ر
اإلنتنت ،لتكون أساس
اإللكت ز
ر
ون بالجامعات الصينية.
بناء الحرم الجامىع
وبحلول عام  ،2010أصبح هناك  299تخصص،
وأكت من  20000برنامج عىل شبكة ر
ر
اإلنتنت و2
مليون طالب.
ز
وبحلول عام  2010أكملت الجامعات والكليات ف
ز
الصي بالفعل بناء البنية التحتية لتكنولوجيا
ز
ر
المعلومات واالتصاالت وبدأت ف الت ز
كت عىل تطبيق
وتكامل أنظمة المعلومات اإلدارية المختلفة .وحققت
الجامعات الصينية إىل حد ما زبت تحتية مماثلة لتلك
ز
الموجودة ف الدول الغربية المتقدمة.
وإىل جانب التطوير المتعمق للحرم الجامىع
اإللكت ز
ر
ون ،أصبحت تكنولوجيا المعلومات
ز
واالتصاالت أداة حيوية لمعلم الجامعات ف عملهم
ز
اليوم ،حيث بدأ األساتذة بأعداد ر ز
متايدة ف استخدام
ز
تقنيات تعليمية حديثة مختلفة ف فصولهم الدراسية.
وانعكست البيئة األكاديمية والثقافية الخاصة ر
الت تم
ز
تبنيها ف الكليات والجامعات ،كوضع تدابت وآليات
ز
جديدة ف مؤسسات التعليم العاىل لخريح كليات
ز
ر
التبية ،ف تسارع وتتة انتشار وتطور تكنولوجيا
ز
المعلومات واالتصاالت المطبقة ف إدارة المدارس.

 2-1-6اإلطار المؤسس لعملية التطوير التكنولوج
• تقوم الحكومة المركزية بإصدار اللوائح العامة؛
وتبتكر الوحدات الحكومية المسؤولة عن اإلدارة
ر
التبوية األساليب الخاصة بتطبيقات محددة ،ومن
خالل اآللية التنفيذية المناسبة ،تأخذ هذه
اإلجراءات ز
حت التنفيذ من أعىل إىل أسفل وصوال
إىل المدارس ،حيث تطبق كل منها األساليب وفقا
ر
لشوطها الخاصة .وبالتاىل يتم تحقيق أهداف
ز
الخطة القومية بشعة وفعالية ف وقت أقرص وعىل
نطاق أوسع.
• تقدم الحكومة الصينية التوجه الرئيس ،ثم السياسات
الخاصة بكل منطقة عىل حده ،وفقا لالختالفات االقتصادية
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والثقافية ز
بي المناطق المحلية .عىل سبيل المثال،
ز
صيت
خصصت الحكومة المركزية  10مليار يوان
لضمان تطوير منظومة التعليم بشكل متك زاف بيز
ز
المناطق الريفية المتأخرة ف الغرب والمناطق
ز
المعلمي
المتطورة نسبيا ،وقامت بتوزي ــع
والمعدات إلنجاز ر
مشوع "التعليم الحديث عن
بعد" بالمدارس االبتدائية والثانوية الريفية عىل أن
ز
يتم إنجازه ف غضون  3سنوات .وقد أدى ذلك إىل
ز
ز
تحسن كبت ف جودة التعليم عن بعد ف المدارس
الريفية ،ومكنها من مشاركة الموارد التعليمية مع
المناطق المتقدمة.
• تدير الحكومة المركزية األنشطة التعليمية بشكل
ز
موحد مع ترك المجال ف نفس الوقت لمشاركة
مختلف األطراف مثل الوكاالت المحلية بالتنفيذ
وفقا لألوضاع المحلية ،فمثال تقوم مؤسسات
اإلدارة ر
التبوية وخاصة المدارس ،بتوجيه من
السياسة الوطنية ،بتمويل ر
ورساء معدات تكنولوجيا
ز
المعلمي وإجراء
المعلومات واالتصاالت وتدريب
التجارب ر
الت تحسن من العملية التعليمية بشكل
كبت.
ز
• كذلك تلعب المنظمات المدنية دورا هاما ف
ز
تسهيل تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
التعليم .وتعتت الحكومة الصينية المنظمات
األهلية لتكنولوجيا التعليم مكملة للجهات
الت أنشأتها وزارة ر
الحكومية .وتشمل الجهات ر
التبية
والتعليم لتنفيذ خطة التطوير التكنولوج:
ز
 اللجنة االستشارية لتامج تكنولوجيا التعليم فوزارة ر
ر
والت تتمثل مسؤوليتها
التبية والتعليم،
ز
الرئيسية ف توجيه التدريب المتخصص عىل
استخدام تكنولوجيات التعليم.
 اللجنة الصينية لمعايت تكنولوجيا التعلماإللكت ز
ر
ون زف وزارة ر
التبية والتعليم ،وه مسؤولة
بشكل أساس عن بناء المعايت المتعلقة
بتكنولوجيا التعليم.
ز
 مركز معلومات إدارة التعليم ف وزارة رالتبية
ز
ز
الصيت للبحوث
الوطت
والتعليم والمعهد
ر
التبوية والتعليمية ،ومسئوليتهما إجراء أبحاث
ز
حول تكنولوجيا التعليم ف مجاالت األعمال ذات
الصلة.
• تتضمن خطة التطوير زف حد ذاتها نظرة ر
استاتيجية
ز
الصي التكنولوج،
تستهدف المدى البعيد لمستقبل
ز
وضمانة لتحقيق هذا الهدف تتمثل ف خطة تنفيذية
موحدة واضحة المعالم من حيث األدوار،
الزمت ،ر
المسؤوليات المحددة ،اإلطار ز
مؤرسات متابعة
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ز
وتقييم األداء ،باإلضافة إىل مرونة ف تطوي ــع الخطط
بحسب التطورات والتغتات المحيطة.

 3-1-6إطار المتابعة والتقييم :مواكبة التطور
التكنولوج (مدينة  Shenzhenكنموذج للمدن الذكية)
بناء عىل القاعدة التكنولوجية القوية ر
الت انطلقت منها
التجربة الصينية ،أصبح لديها بنية تحتية تكنولوجية
محدثة وشاملة بدأت عىل نطاق ضيق ثم غطت بعد
ر
فتة قليلة معظم المدن الصينية .ساهم ذلك بشكل
ز
ز
ز
الصي عىل االستمرار ف مواكبة كل
ملحوظ ف رفع قدرة
ما هو جديد عىل الساحة التكنولوجية سواء من الناحية
ز
الرقمية أو الصناعية ،أو انعكاس ذلك ف منظومة التعليم
والتدريب ر
كشط أساس الستدامة هذه العملية .ويظهر
ز ز
ز
ذلك بوضوح ف التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصي ف
مجال المدن الذكية ومدى منافستها لدول عالمية
مكتسحة زف هذا الصدد ،كما ز
ستى خالل السطور
القادمة حول مدينة  Shenzhenالصينية ،كمثال
لتجربة ناجحة من ضمن ثمانية مدن ذكية صينية،
للتعرف عىل أهم عناض نجاحها كتجربة تستحق
الدراسة.
تنافس مدينة  Shenzhenمدن ودول صناعية كتى
تقع زف قمة ر
ر
لمؤرسات التطور
التتيب العالم
التكنولوج ،مثل طوكيو وسنغافورة .ز
فف عام  1920بلغ
إجماىل الناتج المحىل لمدينة  Shenzhenنحو 2.7
ز
صيت (أي ما يعادل نحو  390.6مليار
تريليون يوان
12
دوالر أمريك)  ،مقارنة بحواىل  372مليار دوالر أمريك
لدولة سنغافورة لنفس العام ،13لتكون بذلك ثالث أكت
اقتصاد عىل مستوى المدن الصينية ،بعد شنغهاي
وبكي .فيما تجاوز نمو الناتج المحىل اإلجماىل ل ز ز
ز
شيتن
بي عام  2017و 2018معدل 14%7.5
 Shenzhenز
ز
ز
مقارنة بنحو  %3.4فقط ف سنغافورة و %2.8ف هونج
كونج .15
ز
ز
ر
وف
مؤرس التقدم ف مجال المراكز المالية العالمية
( )Global Financial centersلعام ُ ،2021صنفت
ر
األكت
 Shenzhenعىل أنها المركز الماىل التاسع
ز
ز
تنافسية واألكت ف العالم والسادس ف آسيا والمحيط
الهادئ بأكمله (بعد شنغهاي وهونج كونج وسنغافورة
ز
وبكي وطوكيو) .حيث تعد بورصة )Shenzhen (SZSE

ز
ثامن أكت بورصة ف العالم .وقد أدخلها المنتدى
ز
االقتصادي العالم ضمن أهم ر
عش مدن ف  2035عىل
مستوى العالم إىل جانب مدن كبتة مثل نيويورك،
طوكيو ولوس أنجوس وباريس ولندن (وشنغهاي
ز
ز
الصي) .16ووفقا لقائمة Hurun Global
وجوانزو ف
 Rich Listلعام  ،2021مدينة  Shenzhenه الرابعة
ز
من حيث كونها تضم أكت عدد من أصحاب المليارات ف
أي مدينة زف العالم (بعد ز
بكي وشنغهاي ونيويورك).17
ز ز
الصي ف تحويل
وخالل أربعة عقود فقط ،نجحت
مدينة  Shenzhenمن قرية بدائية للصيد إىل عاصمة
ز
حرصية دولية ،يطلق عليها اآلن لقب "وادي سيليكون
ّ
ز
الصي ( )China Silicon Valleyببساطة شديدة ،غت
تطوي ــع أساليب الذكاء االصطناع والبيانات الضخمة
الت يتفاعل بها سكان ز ز
الطريقة ر
شتن مع الحكومة ،مع
تصدر عمالقة التكنولوجيا مثل  Alibabaو Tencent
ز
و  Ping An Smart Cityلمحركات االبتكار ف المدينة.
وتمتلك ز ز
شتن  Shenzhenاآلن "عقال رقميا" و"نظاما
عصبيا مركزيا" يدمج تدفق البيانات الضخمة عت جميع
الوكاالت الحكومية ر
والشكات ).(Shenzhen 2019
ز
وقد نجحت مدينة ز ز
شتن  Shenzhenف رقمنة معظم
الشؤون اإلدارية الحكومية خالل السنوات األختة،
فتطبيق الهاتف المحمول "" ،i-Shenzhenعىل سبيل
المثال ،يستطيع معالجة ر
أكت من  8000خدمة حكومية
محلية ،من دفع فواتت الخدمات العامة وغرامات المرور
ر
وحت ررساء يانصيب العملة
إىل إدارة مزايا اإلسكان
الرقمية للبنك المركزي .هذا وتعمل شبكة Ping An
لتنظيم األغذية ر
الت تعمل بالذكاء االصطناع عىل قرص
ر
فتة الموافقة عىل إصدار رخصة المطاعم إىل ما ال يزيد
عن ساعة مقارنة بعدة أسابيع إذا تم معالجة الطلب
خارج الشبكة .أما نظام المرور ،فيقوم بتغيت إشارات
ز
المرور وفقا لظروف حركة المرور ف الوقت الفعىل وبما
ر
يساعد عىل تقليل حدة االنبعاثات خالل فتات االنتظار
ز
وانتظام حركة األعمال ف حاالت الطوارئ .18ويعكس
الشكل ( )1-10التاىل ،الهيكل اإلداري والتنفيذي
للمدينة ،والذي يوضح أهمية كل من اإلطار المؤسس
والتنظيم ،وآلية دعم العالقات التشابكية ز
بي الطبقات
ر ر ز
يأن ف مقدمتها الحكومة والخدمات العامة
الثالثة والت
والصناعات الذكية جنبا إىل جنب.

https://www.statista.com/statistics/1025207/china-gdp-of-shenzhen/ .12
World Development Indicators https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ .13
https://www.globaltimes.cn/content/1140560.shtml .14
World Development Indicators https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ .15
https://www.weforum.org/agenda/2019/10/cities-in-2035/ .16
https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=LWAS8B997XUP .17
https://news.cgtn.com/news/2021-04-06/Tides-of-change-Shenzhen-powers-China-s-smart-city-driveZeYdvZA94k/index.html .18
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ر ز
بالصي
الشكل  :1-10الهيكل اإلداري والتنفيذي للمدينة الذكية Shenzhen

المصدر.(Hu, R. 2019( :

 2-6تجربة تركيا
ز ز
ز
العاملي األساسيي ف تركيا لعام 2030
ُيقدر عدد
حواىل  33.3مليون عامل .ومن المحتمل فقدان 7.6
مليون وظيفة مع تأثت الميكنة والتقنيات الرقمية،

ُ
وتقدر الوظائف الجديدة ر
الت يمكن خلقها بنحو 8.9
مليون وظيفة جديدة بحلول عام  2030لتحقيق
مكاسب صافية قدرها  1.3مليون وظيفة(Mckinsey ،
) 2020كما يتضح من الشكل ( )2-10التاىل.

الشكل  :2-10التغت زف الطلب المتوقع عىل العمالة زف تركيا نتيجة ميكنة الوظائف* ،ر
للفتة 2030-2018
ي
ر ي

الوظائف
المستحدثة
المصدرMckinsey & Company, Future of Work: Turkey’s Talent Transformation in the Digital Era :
*مستوى ميكنة .%25-20
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قومية19

استجابة لهذه التغتات ،أطلقت تركيا خطة
تستهدف تطوير العملية التعليمية والتنسيق بيز
مهارات القوة العاملة والمتطلبات الجديدة لسوق
العمل .وترتكز أهم محاور الخطة عىل مدخالت
ز
معلمي ،آليات وأساليب التعلم ،المحتوى
التعليم من
التعليم ،وأختا منظومة المتابعة والتقييم .وفيما يىل
بعض المستهدفات الهامة للخطة.

ر
ز
تضمي
المعلومان (
 1-2-6اإلطار
التكنولوج خالل منظومة التعليم والتدريب)

الم ّ
ُ
كون

رفع جودة المعلم
• االرتقاء بمستوى الشهادة التعليمية ر
الت ال بد أن
ز
ر
يحصل عليها من يرغب ف االلتحاق بكلية التبية
من خالل برنامج متخصص بمهنة التدريس عىل
مستوى الدراسات العليا زف إطار التطوير ال ز
مهت.
• ربط هذه التامج بالتعاون ،مع مؤسسات التعليم
العاىل ،بالمجاالت الملحة ر
الت يحتاجها سوق
ز
المعلمي بمهارات القرن الحادي
العمل وتزويد
ر
والعشين.

• إدخال الموضوعات الخاصة بتقنيات التواصل عت
ر
ر
اإلنتنت اآلمن ،األمن السيت زان
اإلنتنت مثل
اإللكت ز
ر
ون ( Cyber
( ،)Cyber securityالتنمر
 ،)Bullyingوأمن البيانات ( )Data Security
ضمن برامج ومقررات التعليم االبتدان.
• تطوير المناهج وفقا للكفاءات الجديدة ر
الت تتطلبها
الصناعة ،وبما يتفق مع مناهج التحول الرقم.
• تعزيز التعاون ز
بي المدارس والمراكز العلمية ومراكز
الثقافة والفنون والجامعات.
ز
• تأهيل العمالة الفنية من خالل خلق فرص لهم ف
الخارج بما يلت احتياجات قطاع التجارة الخارجية
رلتكيا.
• تطوير مناهج ومقررات لقياس المهارات الرقمية من
الجيل الجديد والمهارات المعرفية المتقدمة
( )meta-cognitiveلمساعدة الطالب عىل
ز
تحقيق النتائج المرجوة ف االختبارات الدولية ،مثل
برنامج تقييم الطالب الدوىل ( )PISAوهو برنامج
خاص بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
يستهدف تعزيز قدرات الطالب (العقلية) والنظم
التعليمية الدولية بشكل غت تقليدي ليختت مدى
اتساق مخرجات العملية التعليمية مع القدرة عىل
اتخاذ القرارات وإدارة الحياة العملية.20

اإلمكانات التعليمية
ز
• ز
تبت األساليب الرقمية واآلليات التفاعلية ف
التدريس ،من خالل تجارب محاكاة تطبيقية
ز
يصعب إجراؤها ف البيئة العادية ،ورسوم متحركة
لتصور المفاهيم المجردة ،وغتها بما يتناسب مع
المادة العلمية .ويــهدف استخدام هذا المحتوى إىل
مساعدة الطالب عىل الوصول إىل المعلومات
والمهارات وتنمية قدراتهم عىل التفكت.

• إنشاء مختتات  Design-Skill Labsلمساعدة
الطالب عىل استكشاف واكتساب المهارات
الحياتية بما يتسق مع اهتماماتهم ومواهبهم
وشخصياتهم.

• إجراء التقييمات من خالل تجارب الحياة اليومية
أثناء عملية التعلم بدال من االعتماد عىل االختبارات
التقليدية ،أسوة بالدول المتقدمة ،وتهدف هذه
األساليب التعليمية إىل نقل عملية التعلم إىل ما وراء
جدران الفصول الدراسية.

• تنظيم ورش عمل تدريبية وجها لوجه لهيئة
ز
ز
التدريس ف مختلف المجاالت خاصة ف
ر
المشوعات متعددة
موضوعات مثل تطوير
ر
االختصاصات ،التصميم ثالن األبعاد واألجهزة
الذكية.

المحتوى التعليم
ر
• دمج مهارات التمجة والتصميم ثالن األبعاد
اإللكت ز
ر
ون ومهارات اإلنتاج المرتبطة
والتصميم
بتكنولوجيا المعلومات ضمن المناهج التعليمية
وتطبيقها من خالل أنشطة تجمع الطالب
ز
ز
وممثلي عن الحكومة والقطاع
والمدرسي،
ز
المدرسيي أو
الخاص ،وذلك سواء للطالب
ز ز
الجامعيي ف تخصصات التدريس.

 2-2-6إطار المتابعة والتقييم :قاعدة بيانات
متماسكة وشاملة
ر
إلكتونية عىل مستوى المراحل
• إنشاء حافظة
التعليمية تشمل ملفات للطالب بداية من مرحلة
الطفولة ،تتضمن البيانات المتعلقة بكل طفل،
بحيث يمكن رصد وتقييم تطور األطفال من مرحلة
ز
ر
حت التعليم العاىل ف كافة
الطفولة المبكرة
المجاالت.

. Turkeys Education Vision 2023 19
 20يمكن االطالع عىل الرابط التاىل للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول آلية عمل التنامج وأهدافه:
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
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• تصميم برامج تدريبية ألولياء األمور حول دورهم
ز
ف عملية قياس تقدم الطفل وتقييم مستواه
ر
إلكتونيا.
ز
• إنشاء وحدات خاصة للقياس والتقويم ف جميع
المحافظات لرصد وتقييم المهارات االجتماعية
والتعليمية لألطفال.

ز
ز
الميدان والعمل الص زيف
الوطت للتدريب
التنامج
وجهت" ،حيث أطلقته وزارة الموارد ر
ز
البشية والتوطيز
"
ر
ر
بالشاكة مع وزارة التبية والتعليم والجامعات بهدف
ز
توعية الشباب بأهمية العمل ف القطاع الخاص،
وإرشادهم مهنيا وتوظيفهم بحسب احتياجات سوق
العمل.

• إجراء استبيان يستهدف متابعة إنجازات الطالب،
بحيث يتم تقييم ست المنظومة الجديدة من
خالله ،وبناء عىل المخرجات األكاديمية للطالب
دون استخدام أي درجات خاصة بالطالب.

 2-3-6اإلطار المؤسس لعملية التطوير التكنولوج

المتحدة21

 3-6تجربة اإلمارات العربية
ر
أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة استاتيجية
قومية للتوظيف  ،2031تتضمن برامجا خاصة
لتنمية مهارات المستقبل ،من أهمها برامج تعزيز
ز
وتوطي مهارات الذكاء االصطناع ،واالبتكار والتعلم
ز
ر
اإللكتون ،وفيما يىل نبذة مخترصة عن كل منها:
ر
الم ّ
المعلومان ( ُ
كون التكنولوج زف
 1-3-6اإلطار
منظومة التعليم والتدريب)
برنامج بكالوريوس الذكاء االصطناع وأطلقته
الجامعة التيطانية زف دن ر
بالشاكة مع الجامعات
التيطانية لمنح شهادات مزدوجة ،وذلك بهدف
تزويد قطاع التعليم بالمهارات والكفاءات الجديدة
ز
لمواجهة تحديات سوق العمل واالقتصاد المعرف.
ز
الوطت للذكاء االصطناع ()BRAIN
التنامج
ز
ر
ويتضمن مجموعة من مبادرات التعاون والشاكات ف
مجال الذكاء االصطناع .وتشمل هذه المبادرات؛
اع
برنامج اإلمارات
للتدريب عىل الذكاء االصطن ي
ز
لمدة عام واحد لموظف حكومة دولة اإلمارات.
االصطناع لطالب الثانوية
مخيم اإلمارات للذكاء
ي
ر
ز
العامة والجامعات بالشاكة مع القطاعي العام
والخاص ،ويــهدف إىل توفت الدعم الالزم لتمك ز
ي
الجيل القادم من تطوير حلول لمختلف التحديات
المستقبلية.
منصة "ابتكر" منصة ر
إلكتونية تفاعلية تعد األوىل
من نوعها باللغة العربية لالبتكار الحكوم ،وتهدف
إىل بناء جيل من المبتكرين العرب .وتستهدف
المنصة الوصول إىل  30مليون مشارك عالميا،
وتتضمن عددا هائال من المقررات والتامج عت
ر
ز
الناطقي باللغة العربية
اإلنتنت ،متاحة لجميع
ز
الدارسي شهادات معتمدة من المركز.
مجانا ،وتمنح

يأخذ الشكل المؤسس للحكومة اإلماراتية لعملية
التطوير إطارا يجمع عددا من المراكز والتامج الوطنية،
وزارة مستقلة للذكاء االصطناع وعددا من ر
الشاكات
ز
لتوطي التكنولوجيا ورفع مستوى مهارات
األجنبية
الشباب وربطهم بسوق العمل سواء من حيث المهارات
أو المستوى التعليم ،بل ُ
ويدار بعض برامج التطوير من
الشباب نفسهم .وتتمثل أهم أشكال اإلدارة المؤسسية
ز
ز
ر
الت نطرحها ف التجربة اإلماراتية ف التامج التالية:

• البوابة الوطنية للتدريب وأطلقت لتأهيل  18ألف
مواطن لسوق العمل خالل السنوات الثالث المقبلة
من خالل حزمة من التامج التدريبية المتخصصة
ر
ز
لتمكي الشباب من الحصول
الت تطرحها البوابة
ز
عىل الوظائف وصقل مهاراتهم العملية ،ال سيما ف
ر
استاتيجية مستهدفة تشمل
قطاعات اقتصادية
ز
المتعاملي ،المبيعات والتجزئة ،العقارات
خدمة
ز
وإدارة الممتلكات وبرامج فنية ف الهندسة الكهربائية
والميكانيكية ،وصيانة الطائرات وغتها.
ر
وتتاوح مدة التامج المقدمة ز
بي  3و 6أشهر،
ويحصل من خاللها المتدرب عىل شهادة تدريب
ز
صادرة من مراكز التدريب المعتمدة ف الوزارة .أيضا
ز
الباحثي عن وظيفة من غت
تستهدف البوابة
ر
ز
ز
العاملي أو الراغبي بتغيت وظائفهم .وال يوجد رسط
ز
أكاديم أو ختة سابقة للتسجيل ف برامج التدريب
المطروحة.
• المدرسة المهنية لشباب اإلمارات  (EYPS) -نموذج
ّ
سد الفجوة ز
بي التجربة
التعهيد الجماع وتهدف إىل
األكاديمية للشباب واالحتياجات العملية لسوق العمل،
ر
الت تشهد تغتات متسارعة وسط تطور قطاعات
مهنية ،ووظائف مستجدة تحتاج إىل تأهيل عمىل.
وتقوم هذه المدرسة عىل نموذج التعهيد الجماع
ّ
ز
للمدرس ز
ختصي
ي ،مستعينة بمجموعة من الختاء والم
ز
والمهنيي لتقديم تجربة تعليمية تنفيذية وبأسلوب
عمىل للشباب.

https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-21
national-employment-strategy-2031
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ُ
تدار هذه المنظومة بالكامل من قبل الشباب
تحت مظلة المؤسسة االتحادية للشباب .وتركز
المدرسة المهنية عىل الشباب من الفئة العمرية
ز
 ،35-15وتستثمر وقتهم ف التعليم المستمر،
وإعدادهم لسوق العمل عت مسارات عملية مهنية
ز
متقدمة ف مختلف القطاعات.
ز
• تعميم نموذج المدرسة اإلماراتية ف العام الدراس
 2018-2017حيث قامت دولة اإلمارات بتوحيد
ز
بي
النظم والسياسات والمسارات التعليمية
ز
المدارس الحكومية ف الدولة كافة .وتهدف
ز
المدرسة اإلماراتية إىل دخول التعليم ف الدولة
مرحلة جديدة قائمة عىل االبتكار واإلبداع واالرتقاء
بمستوى مهارات الطالب ،فضال عن إكسابه
مهارات التمجة والنمذجة ،وتحقيق ر
التابط ز
بي
المهارات الفنية والعلمية والتكنولوجية.
• هاكاثون اإلمارات تنظم حكومة اإلمارات حدثا
سنويا تحت عنوان "هاكاثون اإلمارات" لتشجيع
تحليل البيانات الذي يعد جزءا ال يتجزأ من
المهارات الحالية والمستقبلية.
• صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وي ـهدف إىل تحقيق تطورات رسيعة
ز
وملموسة ف قطاع تكنولوجيا المعلومات
ز
واالتصاالت زف الدولة ،وتعزيز االبتكار ف مجاالت
البحوث الذكية وحضانة ر
الشكات الناشئة .ويقدم
ز
المتفوقي
الصندوق منحا دراسية للطالب
ز
لتشجيع الدراسة ف المجاالت العلمية والتقنية.
• مهارات اإلمارات وه مبادرة من مركز أبوظت
ز
للتعليم والتدريب ز
والمهت وتهدف إىل رفع
الفت
مستوى الوع بالمهن ر
الت تعتمد عىل التعليم
ز
ز
ز
بي الشباب .وتركز
المهت
الفت والتدريب
األنشطة عىل تنظيم المسابقات ،التامج التدريبية
واألنشطة الفنية المهنية عىل المستويات اإلقليمية

والدولية كما تنظم مسابقة المهارات الوطنية سنويا
ز
بهدف االرتقاء بمعايت الكفاءة ف القطاعات الصناعية
ز
ز
ز
المهت
التمت
والتقنية والمهنية ف دولة اإلمارات نحو
وذلك من خالل زيادة مستوى التنافسية ز
بي الشباب
اإلمار ز
اتيي وقياس األداء والكفاءة المهارية بالمقارنة مع
المعايت العالمية .كما تعمل المبادرة عىل تعزيز
الشمول المهاري من خالل استقطاب فئات عمرية
مختلفة مثل مسابقات الصغار ر
الت تفسح مجال
ز
للمواطني الصغار الذين رتتاوح أعمارهم ما
المشاركة
ز
بي  9و 15عاما ،باإلضافة إىل فئات مجتمعية جديدة
مثل مسابقات خاصة ألصحاب الهمم.

 4-6مقومات النجاح من واقع التجارب السابقة
• وجود خطة تنفيذية بتوجيه من الحكومة المركزية
وبمساعدة المنظمات المدنية واإلدارات التعليمية.
ز
• رإرساك الشباب ف اإلدارة المؤسسية لعملية التطوير
التكنولوج.
ز
• البدء بإدراج المهارات الحديثة ف مؤسسات التعليم
العاىل أوال وخاصة زف تخصصات ر
التبية والتعليم ثم
المراحل األساسية من التعليم.
• إنشاء ررساكات أجنبية مع ر
أكت من دولة فيما يتعلق
ز
بتوطي المهارات الحديثة.
ز
الفت إىل المستويات
• االنتقال بمستوى التعليم
الدولية بما يخدم التجارة الخارجية.
• وجود قاعدة بيانات قوية وشاملة وموحدة عىل
مستوى المراحل التعليمية منذ الصغر.
• وحدات تقييم بصفة دورية للمنظومة ككل.
ز
متكاف من الفرص ز
بي المناطق
• تحقيق مستوى
التعليمية.

الجدول  :3-10أبرز مقومات النجاح وأهميتها من واقع التجارب السابق عرضها
مقومات النجاح
مؤسس متماسك
تصميم إطار
ي

األهمية
•
•
•
•

ر ز
توطي المهارات الحديثة

•
•
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ز
تتدرج المهام من أعىل إىل أسفل ف إطار مؤسس مركزي ،موحد وشامل.
يتم وضع الخطة التنفيذية بتوجيه من الحكومة المركزية ،وكذا السياسات الخاصة بكل منطقة
ُ
وتوجيه التمويل الالزم وفقا لخطة التطوير ،وتنفذ من خالل اإلدارات التعليمية بمساعدة
المنظمات المدنية.
ز
المسؤولي.
ال تتغت خطة التطوير بتغت
ز
تكوين كيانات بعينها مسؤولة عن التطوير ،عىل غرار وزارة الذكاء االصطناع ف اإلمارات العربية
المتحدة.
ر
ررساكات أجنبية مع أكت من دولة ،بغرض تكوين قاعدة قوية يتم البناء عليها فيما بعد ،فال تكون
ز
الدولة اعتمادية دائما عىل الغت وف المؤخرة.
االنتقال بمستوى التعليم ز
الفت إىل المستويات الدولية بما يخدم التجارة الخارجية.
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مقومات النجاح

إعطاء األولوية لتخصصات •
ال
التدريس بالتعليم الع ي
م
تطوير المحتوى التعلي ي

•

•

بناء منظومة شاملة
للمتابعة والتقييم

األهمية
ز
ز
ر
البدء بإدراج المهارات الحديثة ف مؤسسات التعليم العاىل أوال وخاصة ف تخصصات التبية ثم
المراحل األساسية من التعليم لتعزيز قدرات المعلم أوال بحيث يستطيع نقل ما تعلمه من مهارات
ز
للطالب ف المرحلة التالية.
دمج المهارات الجديدة ر
الت يطلبها سوق العمل والمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ضمن المناهج
ز
ر
ز
التعليمية وتطبيقها ف إطار يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمدرسي معا ،إلرساك القطاعات
ز
المشغلة (الحكوم والخاص) والمعلم ف عملية التطوير بهدف التوفيق ز
بي العرض والطلب ،والتنسيق
ز
بي مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.
إجراء التقييمات من خالل تجارب الحياة اليومية أثناء عملية التعلم بدال من االعتماد عىل االختبارات
التقليدية ،أسوة بالدول المتقدمة ،لمساعدة الطالب عىل تعزيز قدراتهم (العقلية) واستكشاف
واكتساب المهارات الحياتية بما يتسق مع اهتماماتهم ومواهبهم وشخصياتهم .حيث تهدف هذه
األساليب التعليمية إىل نقل عملية التعلم إىل ما وراء جدران الفصول الدراسية.
قاعدة بيانات ر
إلكتونية قوية وشاملة وموحدة عىل مستوى المراحل التعليمية منذ الصغر.

•
• وحدات متابعة وتقييم بصفة دورية للمنظومة ككل.
ز
متكاف من الفرص ز
بي المناطق التعليمية عىل مستوى الدولة
تحقيق مستوى

التعليم
تعميم النظام
ي
المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

سابعا :أين مرص من التأقلم مع الواقع الجديد لسوق
العمل
يتضح من التجارب السابق عرضها للدول الثالثة أن
جاهزية الدولة ترتكز بشكل أساس عىل وضع
ر
منظومت التعليم والعمل ومدى اتساق العالقة
بينهما ،ودرجة المرونة والديناميكية ر
الت تسمح
بامتصاص التغتات رسيعا ،ويرتبط ذلك بشكل أساس
بثالثة أركان ه اإلطار المؤسس ،اإلطار المعل ر
ومان،
والقاعدة التكنولوجية .وفيما يىل نظرة رسيعة عىل
سوق العمل المرصي ،وتحليل لموقف مرص من
مقومات النجاح السابق طرحها:

 1-7نظرة رسيعة عىل سوق العمل المرصي
يتسم سوق العمل المرصي بعدد من االختالالت
ز
الهيكلية ر
الت تجعله هشا ف مواجهة األزمات وتمنحه
من الجمود ما يجعل عملية التكيف واستيعاب
التغيتات العالمية عملية شاقة وتحتاج إىل مجهود
مضاعف .فقد شهدت ر
الفتات السابقة عىل مدار
ز
العقود الثالثة الماضية خلال واضحا ف ديناميكية
ز
سوق العمل يتمثل ف:
ز
ز
ز
أ .تزامن وجود فائض ف العرض وف الطلب ف نفس
الوقت ( (Excess Demand and Supplyمما
يعكس الضعف الهيكىل الشديد آللية سوق العمل
وعدم اتساق مخرجات التعليم مع متطلباته
وتحميله طاقات عاملة سنويا بما يفوق طاقته
االستيعابية.
ر
والتشيعية الحاكمة لسوق
ب .ضعف األطر المؤسسية

العمل وعدم استجابتها للتحديات الهيكلية ر
الت طرأت
عىل سوق العمل المرصي نتيجة التغتات المحلية،
ز
اإلقليمية والعالمية .وينعكس ذلك بوضوح يف خصائص
سوق العمل المرصي حيث:
ز
 ترتفع معدالت البطالة زالمتعلمي ،وبشكل خاص
بي
خريح التعليم الجامىع فتصل بينهم إىل أ ر
كت من
بي أصحاب المؤهل المتوسط ز
ضعفها ز
الفت ،بينما
ز
ز
ز
تقل كثتا بي األميي! كذلك بي الشباب فتصل إىل
ز
حواىل  %20وما يعادل  5أضعاف البطالة ف الفئة
العمرية ( .)49-40أما بالنسبة لإلناث ،فتصل فجوة
البطالة ز
بي الذكور واإلناث إىل نحو  ،%10أي أنها
تي وربــع ز
تعادل نحو مر ز
بي اإلناث مقارنة بالذكور
(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020
ز
ز
متدن بشكل
 وضع المرأة ف سوق العمل المرصيملحوظ من حيث تكافؤ الفرص ،فإىل جانب ارتفاع
ز
نسبة التعطل ز
بي النساء ،رتتاجع مساهمتهن ف سوق
ز
ز
العمل بشكل كبت ،وتعاني من فارق ملحوظ ف
األجور مقارنة بالرجال بالرغم من تساوي متوسط
ز
ساعات العمل بينهم ف العديد من األنشطة
االقتصادية ،فضال عن عمل النسبة األكت منهن
بالقطاع غت الرسم ( %53.2من إجماىل المشتغالت
ز
ز
ف مرص ف  ،)2018ومحدودية دور المرأة بشكل عام
ز
ف عملية صنع القرار أو شغل المناصب اإلدارية .22
ز
الحرصية تفوق تلك
 معدالت البطالة بالمناطقالسائدة بالمناطق الريفية بنحو مر ز
تي ونصف برغم
ز
الحرصية (الجهاز
تركز األنشطة الصناعية بالمناطق
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020

ز
ز
 22لمزيد من التفاصيل حول وضع المرأة المرصية ف سوق العمل ،يمكن االطالع عىل تقرير "رأي ف أزمة" ،المرأة المرصية ،العدد.21
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ر
المؤرسات وضعا معكوسا بالنسبة
ومن ثم توضح هذه
ر
لألوضاع الطبيعية الت يحصل فيها المتعلمون من
ز
ز
الحرص مقارنة
الشباب عىل فرص عمل أفضل ف
بالريف ،مع ارتفاع فجوة النوع بشكل ملفت (الجهاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .)2020
ر
منظومن التعليم والعمل
السلن لضعف
التأثت
ويظهر ر
ي
ي
ز
عىل فرص مرص المستقبلية يف األجيال القادمة بشكل
مضاعف ،حيث يعكس طبيعة الحلقة المفرغة ال ر ين
ز
ر ز
الحكوم ،يف
والخريجي ،خاصة
يدور طالب التعليم
ي
محيطها .23ر
والن يوضحها الشكل (.)3-10
ي

 2-7المنظومة المرصية ومقومات النجاح
وإللقاء نظرة أعمق عىل قدرة سوق العمل المرصي
عىل التأقلم مع التغتات العالمية واألنماط الجديدة
للتشغيل ،يعرض الجدول ( )4-10التاىل أين مرص من
مقومات النجاح الخاصة بالتجارب السابقة من حيث
األركان الثالثة :اإلطار المؤسس ،اإلطار المعلو ر
مان
وإطار المتابعة والتقييم ،وما هو المطلوب إجراؤه
للتكيف مع الواقع الجديد.24

ر
منظومن التعليم والعمل
الشكل  :3-10الحلقة المفرغة الناتجة عن ضعف
ي

المصدر :إعداد المركز المرصي للدراسات االقتصادية.

ّ
ز
الت ز
 23لمزيد من التفاصيل حول ديناميكيات سوق العمل المرصي وتحليل التشوهات الهيكلية ر
يعان منها ،يمكن االطالع عىل تقرير "رأي ف أزمة :أثر
ّ
جائحة كوفيد 19-عىل سوق العمل المرصي" ،الذي أعده المركز المرصي للدراسات االقتصادية أثناء مواجهة صدمات العرض والطلب لتداعيات
جائحة كوفيد 19-عىل سوق العمل المرصي.
ز
ز
 24ف تقرير حديث -غت منشور (يوليو  -)2020تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة ،الذكاء االصطناع ومستقبل العمل ف مرص" ،قامت منظمة العمل
ز
الدولية بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة-النهوض بتنامج العمل الالئق ف شمال أفريقيا  ADWA-بتحليل استجابة سوق العمل المرصي لجائحة
كوفيد 19-وقدرته عىل الميكنة عىل المستوى القطاع.
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الجدول  :4-10أين مرص من مقومات النجاح والمطلوب إجراؤه للتعامل مع الواقع الجديد لسوق العمل
مقومات النجاح
أوال :تصميم
سليم يضمن
الحوكمة
السليمة
لخطة
التطوير

ثانيا :خطة
تنفيذية
موحدة
ز
وشاملة يف
أهدافها
ز
ومتنوعة يف
إطارها
ز
الزمن
ي

ثالثا :خطط
تمويلية
ّ
متسقة
ومستدامة

موقف مرص

المطلوب

مؤسس متماسك وفعال
إطار
ي
• كيان ضخم ومفتت ز
بي العديد من الهيئات والجهات ذات • تكامل اإلطار المؤسس للمنظومة ككل (التعليم والعمل
ر
ر
التخصصات المختلفة ،تتضمن وزارة التبية والتعليم والتعليم والتطوير التكنولوج) والت لم تعد منفصلة كالسابق
الفت ،وزارة التعليم العاىل والبحث العلم ،وزارة القوة العاملة ،وهو ما أدركته الدول ر
ز
الت استطاعت التأقلم مع
ز
ر
وأيضا وزارن التخطيط والتنمية االقتصادية والمالية ،حيث التطورات الجديدة وتحقيق التكامل بينهم كما ذكر ف
تتوليا معا تحديد مخصصات تمويل التعليم ،وزارة التجارة تجارب الدول السابقة.
ز
المهت ،إضافة إىل عدد
والصناعة فيما يتعلق بشئون التدريب
ر
والمشوعات ر
الت يغيب التنسيق
مهول من المجالس ،الهيئات
ُ َ
ر
ز
بي بعضها البعض ،فضال عن أن بعضها ال يخاطب بالتشيعات • تصحيح آلية عمل اإلطار المؤسس الحاكم بحيث
ز
ز
تتدرج التوجهات بصورة مركزية ف الفكر وال مركزية ف
المختصة.
ز
• تضع كل وزارة ر
استاتيجية خاصة بها ف إطار اختصاصها ،التنفيذ ،وبحيث تنبثق عن تصور ورؤية موحدة عىل
وبالتاىل نخرج بعدد ليس قليل من ر
استاتيجيات التنمية من عدة مستوى الجمهورية من أعىل إىل أسفل ،وال تتغت بتغت
وزارات ر
والت تتضارب فيما بينها .كذلك الحال بالنسبة للخطط الوزير المختص.
ز
بمعت أنها قد تتغت
ملزمة
القطاعية للتنمية ،مع العلم أنها غت ِ
بتغت الوزير المسئول رغم إدراجها ضمن الخطة الخمسية
• التنسيق ز
بي الجهات المسؤولة المختلفة وتحديد
للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة ككل.
• ترتبط محاوالت التطوير بلجان متفرقة وال تجتمع بشكل دوري االختصاصات واألدوار بحيث تكون جهة واحدة
وتتمركز داخل الوزارات نفسها ،فال يوجد قواعد محددة أو مسؤولة عن القطاع بأكمله منعا لتضارب االختصاصات
ز
معايت للتطوير .عىل سبيل المثال ،ف التعليم الجامىع ليس وتشتت خطط التطوير وعدم استدامتها ،وبحيث
هناك منظومة موحدة للتطوير عىل مستوى الجامعات وإنما يضمن ذلك االتساق ز
بي سياسات الجهات المختلفة
ز
ر
الت تحقق نفس الهدف.25
ُي رتك لكل جامعة (وف بعض األحيان لكل كلية) حرية القرار.
ُ َّ
• اإلطار المؤسس متقادم بشكل عام وغت محدث بالمؤهالت • يجب أن تكون قدرات اإلطار المؤسس مؤهلة للتعامل
مع الخلفية الجديدة ،بعيدا عن الهياكل والختات
الجديدة والختات المطلوبة
القديمة ر
الت لم تعد تتفق مع تطورات العرص الحاىل.
ز
الزمت وفقا لألدوار واألولويات ،من
• اختالف وتعدد وعدم اتساق األطر الزمنية والفنية للوزارات • اتساق اإلطار
خالل وضع إطار متنوع لمواكبة التغتات العالمية
المختصة كالتعليم والعمل واالتصاالت وتكنولوجيا
ز
المعلومات ،مما ريتتب عليه تداخل وعدم وضوح ف
(فوري -متوسط -طويل) وفقا لدرجة احتياج كل
األولويات؛ فكل منهم يقوم بصياغة ر
ز
قطاع عىل حده ،وكل نشاط داخل كل قطاع ،بمعت
استاتيجية تطوير خاصة
به بمدى ز
إعطاء أولوية للتغيتات الفورية المطلوب إجرائها عىل
زمت مختلف دون التنسيق فيما بينهم ،ومن ثم
ز
ز
ز
المدى القصت لتعويض التدرج ف خسارة الوظائف،
يغيب البعد القطاع للخطط فال تأخذ ف االعتبار الفروق بي
ثم التدرج بخطة العمل وفقا لطبيعة القطاع ودرجة
القطاعات ،والمهارات المطلوبة لكل منها.
تعقيده واألثر المتوقع تحقيقه (عىل سبيل المثال
ز
البدء فوريا ف خطوات إصالح منظومة التعليم
ز
والتدريب استعدادا للتأقلم ف المدى البعيد) ،ولكن
مع مراعاة إعطاء نفس درجة األهمية لكافة اإلجراءات
المرحلية.
ز
• القرار النهان ف تحديد مخصصات تمويل خطة تطوير التعليم • قرار أعىل عىل مستوى الجمهورية بتخصيص نسبة
زف يد وز ر
معينة تتفق مع رؤية التطوير الموحدة وبالتنسيق مع
ارن التخطيط والتنمية االقتصادية والمالية ،وليس
ز
الصي لضمان
الوزارات المختصة ،وهو ما قامت به
وزارة التعليم أو التعليم العاىل .وإن احتاجت الوزارة المزيد من
ز
ز
األجلي القصت والطويل.
استدامة تنفيذ الخطة ف
التمويل للتطوير تعتمد عىل مصادر ذاتية أخرى!
مع تحديد بعد ز
زمت واضح للخطط التمويلية يتسق
• موازنة التعليم بصفة عامة تمثل نسبة ضئيلة للغاية من الناتج
مع اإلطار ز
الزمت المتنوع للخطط التنفيذية.
المحىل اإلجماىل ال تتخط  ،%2.7وتقل أيضا عن النسبة
ز
المقررة ف الدستور المرصي ،وبالتاىل ال زتف بتحقيق التطوير
المنشود .ومعظمها موجه لألجور وليس للتطوير (نحو %74
منها ُيخصص لألجور والمرتبات (المتدنية باألساس)).

ر
اإللكتونية يتعارض مع الهدف العام بتشجيع التحول الرقم.
 25عىل سبيل المثال فرض زضيبة تصل لـ  %14عىل عمليات التجارة
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مقومات النجاح
رابعا :منظومة
متكاملة
لتطوير المعلم

•
•

•

ر ز
توطي
أوال:
مستدام
للمهارات
الحديثة

•

ثانيا :تطوير
شامل
ُ ّ
ومحدث
للمحتوى
التعليم
ي

•

ثالثا :تعميم
النظام
التعليم
ي

•

•

•

•
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المطلوب
ز
• تطوير مناهج التعليم الجامىع ف كليات التدريس (كليات
ر
التبية) وإدراج مهارات التكنولوجيا الحديثة بها ،بما يتالءم
مع احتياجات المنظومة التعليمية لألجيال الجديدة.
• رفع المستوى االجتماع للمعلم من حيث األجور
واالمتيازات ،إىل مستويات مقاربة من المهن األقل أهمية
والت تتمتع بأجور مرتفعة ،أسوة بالدول المتقدمة ر
ر
الت
ز
ر
تكرم المعلم وتنسب له األجر األعىل اعتافا بحقه ،ودوره ف
تعليم األجيال الجديدة ،مثل ألمانيا ر
والت ال تقبل أن تساوي
ر
ز
بي أجور باف المهن وأجور من علموهم.
ر
• االستفادة من التجربة التكية فيما يتعلق بديناميكية
ز
معلمي
منظومة التطوير ،بحيث قامت بتعليم الطالب وال
معا عند تعلم المهارات الجديدة ر
الت ظهرت حديثا.

موقف مرص
ز
منظومة تطوير المعلم ضعيفة للغاية ،وغت مأخوذة ف
الحسبان عند اختيار أنظمة تعليمية جديدة عىل سبيل
التطوير.
المناهج التعليمية بكليات ر
التبية قديمة وال تتفق مع
االحتياجات الجديدة للمنظومة التعليمية سواء من حيث
المضمون أو آليات التدريس.
النظرة الدونية لكليات ر
التبية وعدم االهتمام بها بعدم
وضعها ضمن كليات القمة ،األمر الذي ينعكس أيضا عىل
ر
ز
وظيف) للمعلم بعد
الوضع االجتماع (من مرتب وترف
ز
التخرج ،مقارنة بمهن أخرى تقل أهميتها كثتا ويتقاض
ممتهنها مرتبات مرتفعة (هرم مقلوب لألجور) ،دون أن
تعكس مستوى التعليم أو الختات والثقافة وغتها من
محددات األجور.
ر
المعلوماب
البعد
ي
ر
ر
ر
ز
المشوعات الناجحة المحدودة الت تهتم • توطي المهارات الحديثة من خالل رساكات مستدامة
هناك بعض
ز
ز
تؤسسها الحكومة المركزية مع الدول المتقدمة بشكل
بتوطي المهارات مثل مبارك كول ولكنها تعان من عدم
يضمن استدامتها.
االستدامة نظرا لـ:
ز
 .1ضعف آليات التمويل ،حيث تعتمد عىل تمويل • توسيع نطاق االستفادة من هذه ر
الشاكات ف تدريب
المدرب ( ،)Training Of Trainersلضمان استدامة
الجهات المانحة وليس تمويل حكوم بنسب محددة
العملية بحيث يتم توظيفهم زف ر
المشوعات الالحقة عىل
ضمن خطة التطوير.
ز
ّ
نطاق أكت وهكذا.
معممة حيث تتم عىل مجموعات معينة ف
 .2غت
ز
ر
• إرساك القطاع الخاص ف عملية التطوير وأساليب التدريب
بعض المدارس وليس عىل مستوى الجمهورية.
ر
وتقييم األداء خاصة زف مسارات التعليم ز
الفت ،ويمكن أن
بالتشيعات المختصة بالعملية
 .3غت مخاطبة
ر
يتم ذلك من خالل تطبيق فكرة المناطق الصناعية أو
التعليمية كباف المسارات التعليمية.
ز
ر
الـ Industrial Parkالت تجمع المصنع ،المدرسة الفنية أو
 .4غت ملزمة للقطاع الخاص كما يحدث ف الدول
ز
الكلية التكنولوجية والسوق ف مكان واحد.
المتقدمة الناجحة.
• االرتقاء بمنظومة التعليم ز
الفت من خالل خلق مسار مساو
ز
للتعليم الثانوي العام ،وفتح فرص لهم ف الخارج.
اإللكت ز
ر
ون
ضعف المناهج التعليمية بالمراحل األساسية وافتقارها • تزويد مناهج التعليم األساس بأساسيات التعلم
ز
اإللكت ز
ر
ر
واإلنتنت والتدريب عىل المهارات الحديثة.
ون ،خاصة ف المدارس الحكومية.
إىل المكون
ز
عدم فاعلية منظومة تقييم الطالب عن أدائهم الدراس • تعديل أساليب التقييم للطالب ف المراحل التعليمية
المختلفة باالستعانة باالختبارات الدولية ر
الت تعتمد عىل
سواء خالل المراحل األساسية (وإن كانت تشهد حاليا
ز
القدرات العقلية للطالب.
بعض التطوير) ،أو ف مرحلة التخرج من المرحلة الثانوية
ر
وتنسيق االلتحاق بالجامعات والت يتوقف عليها مستقبل • يمكن إدخال أولويات احتياجات القطاع الخاص من
ز
ر
والمشوعات التطبيقية بالكليات
المهارات ضمن التكليفات
الطالب بسوق العمل .ويظهر ذلك بوضوح ف ارتفاع
ز
البطالة ز
العملية مثل الهندسة والحاسب اآلىل وغتها.
المتعلمي بشكل أساس وبخاصة خريح
بي
التعليم الجامىع.
فروق شاسعة سواء ز
بي المناطق التعليمية أو أنواع • تعميم النظام التعليم عىل مستوى الجمهورية بشكل
ز
تدريح لضمان تكافؤ الفرص ز
التعليم زف حد ذاته .وهو ما ينعكس بوضوح زف معدالت
الحرص والريف وضمان
بي
ز
للخريجي.
مستوى موحد
البطالة المرتفعة وانتشار القطاع غت الرسم بسوق
• توحيد المناهج التعليمية ،ودمج منظومات التعليم
العمل.
تختلف جودة التعليم ز
الجديدة الموازية داخل اإلطار الرسم للتعليم بحيث
بي المناطق الجغرافية كما وكيفا،
ز
ز
يحصل كافة الطالب عىل نفس الخدمة التعليمية.
الحرصية والريفية بحيث تواجه األختة
بي المناطق
ز
والت ز
( ر
تعان أغلبها من معدل فقر مرتفع) ضعف شديد ف
اإلمكانات بداية من إتاحة المدارس ،األدوات والوسائل
التعليمية ،شبكات ر
ز
معلمي
اإلنتنت وغتها ،إىل جودة ال
وتوافر الكتب المدرسية ووسائل النقل وغتها.
بي أنظمة التعليم ز
ثمة تفاوتات كبتة ز
بي حكوم ،خاص
ودوىل ،من حيث جودة التعليم مما يخلق طبقات
تعليمية بسوق العمل بعد التخرج ،ومنظومة موازية
للتعليم يستفيد منها األغنياء فقطُ ،
ويضعف من جودة
ز
التعليم الحكوم ف المقابل والذي يلتحق به العدد األكت
من الشباب.
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مقومات النجاح
أوال :قاعدة بيانات
موحدة وشاملة سواء
عىل مستوى المراحل
التعليمية وربطها
ببيانات سوق العمل
ثانيا :منظومة شاملة
للمتابعة والتقييم عىل
مستوى الجمهورية

ثالثا :آلية تقييم
موضوعية تتحقق
خاللها الحوكمة
السليمة
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موقف مرص

المطلوب

البعد الخاص بمنظومة المتابعة والتقييم
• ال توجد قاعدة بيانات موحدة ،شاملة ُ
ومحدثة • بناء قاعدة بيانات قوية ،موحدة وشاملة ومحدثة
ز
بحيث يتم استخدامها ف تقييم الطالب ومتابعة تقييم
للمراحل التعليمية أو لسوق العمل.
أداء المنظومة التعليمية ككل ر
حت بعد االلتحاق بسوق
العمل .كما يمكن استخدامها زف التنسيق ز
بي العرض
والطلب عىل العمل.
ز
• ال يوجد منظومة للمتابعة والتقييم ألهداف • إنشاء وحدات خاصة للمتابعة والتقييم تصب ف
منظومة موحدة عىل مستوى الجمهورية بصفة دورية
خطط التطوير عىل مستوى الوزارات المختصة.
ر
وإنما ُتنفذ ر
بحيث يمكن التعديل وفقا لنتائج التقييم والتعرف
ومقتحات التطوير بقرار
مشوعات
ز
رسيعا عىل أسباب التأخر أو المشكالت الفنية خالل
المختصي دون متابعة مما يؤدي إىل
من الوزراء
ز
التنفيذ ،لتقليل التكاليف وضمان استدامة خطط
اكتشاف مواطن الضعف ف مراحل متأخرة من
التطوير .عىل أن يتم ذلك ر
إلكتونيا بحيث يتم ربطها
التنفيذ.
ر
بقاعدة البيانات السابقة عىل غرار التجربة التكية.
ر
متلف الخدمة التعليمية بالتقييم وليس
• تقوم الوزارة المسئولة بتقييم أدائها بنفسها من • أن يقوم
ز
خالل ر
مؤرسات األداء ر
مقدمها (القطاع الخاص وأولياء األمور) ،ويمكن
الت قامت بوضعها ف بداية
ز
ر
االستفادة من التجربة التكية ف هذا الصدد حيث
الخطة!
قامت بدمج أولياء األمور ضمن منظومة التقييم
والسماح لهم بالدخول لقاعدة البيانات والتواصل مع
المنظومة ،وتعليمهم كيفية القيام بذلك إن تطلب
األمر.
• وضع ر
مؤرسات لقياس األداء واضحة وتتسق مع اإلطار
ز
الزمت والتنفيذي ،بحيث تتم عملية التقييم بشكل
دوري ومرحىل من خالل تحديد مدى يتم قياس
اإلنجاز من خالله بدرجات متفاوتة (مثال :أعىل من
المستهدف ،المستهدف ،أقل من المستهدف) بحيث
يكون هناك قابلية للمحاسبة والتعديل طوال ف رتة
التنفيذ.
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ز
 .11ريادة األعمال ر ز
الماض والمستقبل
بي
ي
عدلت توما وماري أديب
يقول تشارلز داروين" :ليس أقوى الكائنات هو ذلك
ر
الذي ر
األكت ذكاء،
يبف صامدا عىل قيد الحياة ،أو
ر
األكت قدرة عىل التكيف مع التغتات".
ولكنه
ز
ونحن نشق طريقنا ف عام  ،2021توصلنا إىل نتيجة
ز
مفادها أن التغتات ر
الت شهدها العالم ف العام
ز
الماض ( )2020لم تكن تغتات مؤقتة ،وإنما ه
بداية لعرص جديد ،ليس فقط من المنظور
االقتصادي ولكن ر
للبشية ككل .ومثل هذه التغتات
الجذرية والتحوالت التاريخية ليست بجديدة ،وإنما
ه زضورة للتطور .إال أن هذه التحوالت
النموذجية ) (paradigm shiftsال يمكن أن يقودها
سوى محفزات التغيت.
وعادة ما تكون محفزات التغيت ه األبطال الخارقون
زف عرصهم ،هم الفاعلون وليس الحالمون .هم األ ر
كت
ز
جرأة ورغبة ف مواجهة الصعاب من أجل بناء
مستقبل ر
أكت أمانا ر
وإرساقا للجميع .وعىل مر التاري ــخ،
أثبت رواد األعمال أنهم هم هؤالء األبطال الخارقون
بابتكاراتهم ورسعة حركتهم وفهمهم ،وتفانيهم
ومثابراتهم عىل تحقيق النجاح .إنهم بمثابة المحفزات
ر
ز
للباقي.
الت تقود وتنفذ التغيت ،ويمهدون الطريق
لقد لعب رواد األعمال أو "األبطال الخارقون" ،كما
ز
ُيشار إليهم ف هذا الفصل ،دورا محوريا ال يمكن
ز
إنكاره بعدما بدأت كارثة جائحة كوفيد  19ف زضب
االقتصادات حول العالم خالل النصف األول من عام
 .2020وحول العالم بأجمعه عينيه تجاههم متطلعا
إىل أفكارهم الخالقة للكشف عن تكنولوجيا جديدة
واستخدام أحدث اتجاهات التحول الرقم لمواجهة
التحديات الجديدة ر
الت لم يكن أحد مستعدا لها.
وكما هو متوقع ،عندما هزت األزمة العالم كان رواد
األعمال هم من لديهم الجاهزية القتناصها.
ز
ز
الخارقي المهمة ،ليس
وف ظل مساهمات األبطال
فقط خالل األزمة ولكن بوجه عام ،نحو تشكيل
اقتصاد العالم وإعادة تعريف عالم األعمال باستخدام
التكنولوجيا واالبتكار ،أصبح من ز
الرصوري ت ز
مكي
ودعم كل منهم لمساعدتهم عىل بناء مستقبل أفضل
والبقاء دائما عىل استعداد لمواجهة األزمة القادمة.
ز
ولكن قبل البدء ف رحلة دعم هؤالء األبطال من خالل
الكشف عن المشكالت ر
الت تواجه ريادة األعمال،
والتطور المحتوم الذي يجب أن يمروا به لبناء ررسكات
ناشئة قوية وناجحة ولديها القدرة عىل االستمرار،
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ر
يلف الجزء التاىل نظرة رسيعة عىل تاري ــخ ريادة األعمال
ز
لسني.
وكيف بدأت والدور المهم الذي لعبته عىل مر ا
التطور باألمس
ز
ف البداية ،من هو رائد األعمال وكيف ظهر هذا
المصطلح؟ يمكن تعريف رائد األعمال بأنه ذلك
الشخص الذي بدأ بالقليل ،ويقوم بتنظيم وإدارة ررسكة
جديدة والمخاطر المرتبطة بها ( )Price 2011وقد
يكون رائد األعمال صاحب عمل تجاري ،أو مبتكر أو
مسؤول تنفيذي يبدأ ر
مشوعات جديدة ،أو يستحدث
ز
منتجات جديدة أو يتوسع ف خطوط األعمال
التجارية.
ز
وكلمة ومفهوم "رائد األعمال" مشتقة ف األصل من
ز
وتعت ذلك الذي
الكلمة الفرنسية ))entreprendre
يتوىل أمرا ما .وقد ظهرت الكلمة ألول مرة كمفهوم
اقتصادي عىل يد باحث النظريات ،ريتشارد كانتيلون،
زف دراسة ر
نشها عام  1775بعنوان "الطبيعة العامة
للتجارة" ،ر
والت وضع فيها التصورات األوىل لنموذج
رائد األعمال بما يشبه التجار والمز ز
ارعي وأصحاب
ز
ر
القرني السابع ر
ز
عش والثامن عش ( Price
الحرف ف
.)2011
ولكن كان أول باحث نظريات يتطرق إىل المفهوم
الحديث لريادة األعمال ودور رأسمالية ريادة األعمال
ز
ف المجتمع هو االقتصادي النمساوي-األمريك،
ز
ر
جوزيف ألوا شامبت؛ والذي ناقش ف كتابه "نظرية
التطور االقتصادي" فكرة أن رواد األعمال يختلفون
عن رجال األعمال اآلخرين من حيث االبتكار واإلبداع.
وصور نشاط ريادة األعمال بأنه إنشاء "تجمعات
عنقودية من االبتكار" تؤدي إىل صعود دوائر األعمال
التجارية ألنها تخلق موجات ضخمة واسعة التأثت.
شامبت إنه بدال من ر
ر
اختاع أشياء جديدة فقط،
ويقول
يجد رواد األعمال طرقا الستغالل وإعادة هيكلة
ر
المختعات القائمة بالفعل ،وه العملية ر
الت وصفها
بأنها "التدمت الخالق" ).)Price 2011
ز
وبينما ترتبط أصول المنشآت الحديثة ف أغلب
األحيان بالثورة الصناعية ،هناك دالئل كثتة عىل
ظهور أنشطة ريادية بمفهومها الحديث زف ر
فتات
سابقة ،عىل النحو التاىل:
ز
ظهرت أول حالة ريادة أعمال زف تاري ــخ ر
البشية ف
غينيا الجديدة  17000عام قبل الميالد ،عندما بدأ
ز
السكان المحليون ف استخراج حجر السبج
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ز
) )obsidianواستخدامه ف صنع رؤوس السهام
لمبادلتها بسلع أخرى مطلوبة ) .)Allisوأدى مثل هذا
والمشوعات األخرى ر
ر
ر
الت ال حرص لها القائمة
المشوع
عىل أساس المقايضة إىل خلق االقتصادات األوىل
المعروفة لإلنسان ،ومهدت لتطور وتبادل المعرفة
اإلنسانية.
ز
وجاء أول تحول كبت ف ريادة األعمال مع الثورة الزراعية
منذ  12000عام؛ حيث بدأ اإلنسان الزراعة وتربية
الحيوانات واالستقرار ر
لفتات طويلة من أجل تربية
الحيوانات المستأنسة ) ،)Hur 2019وهو ما شكل
ز
ز
اإلنسان؛ فبدأت القرى والمدن
تحوال أساسيا ف التاري ــخ
زف الظهور بالقرب من األر ز
اض الخصبة ،ولم يعد
اإلنسان بحاجة للصيد وجمع النباتات لتوفت قوت
يومه ،وبدأ بدال من ذلك زف التخصص زف مجاالت
مختلفة مثل الصيد ،وجمع النباتات ،والطبخ ،والبناء،
وصنع المالبس ) ،)Hur 2019وهكذا كان رواد األعمال
ز
األوائل ف الحضارة اإلنسانية.
وأتاح توافر مصادر يعتمد عليها للغذاء وتخصص العمل
لإلنسان بناء مستوطنات ومساكن دائمة حولها
مؤسسات اجتماعية كالمراكز الدينية واألسواق ،كما
ظهرت المحاكم ،مما أتاح المزيد من فرص العمل
التجاري لرواد األعمال .وظهرت مجاالت تخصص
جديدة مثل صناعة الفخار والنجارة والبناء وكان رواد
ز
األعمال دائما ف مقدمة االبتكار ).)Hur 2019
ومع نمو المدن واألسواق وحجم التجارة ،ا ر
ختعت
الصتفة ،وساد منظور العمل التجاري ككيان غت
شخص منفصال عن مالكه ( .)Allisوبدأ رواد األعمال
ز
األوائل ،تجار ومكتشفون ،ف تكوين رأس المال
ز
وتحفت النمو االقتصادي الذي صاحب
والمخاطرة
بدايات االقتصاد العالم اليوم.
وخالل ر
بي منتصف القر ز
الفتة ما ز
ني الثالث ع رش
ر
والسادس ر
عش ،اشتكت عىل نطاق واسع المؤسسات
الدينية والتجار وأعضاء المؤسسات االجتماعية-
ز
السياسية مثل البالط الملك ف أنشطة أظهرت سمات
ريادة األعمال من المخاطرة والحكم القائم عىل حقائق
) ،)evidence-basedواالبتكار ( Casson & Casson
ز
وف القرن الخامس ر
عش بدأت طفرة السكان
.)2014
العالمية ،وهو ما عزز اتصال األسواق بريادة األعمال.
ومع تزايد احتياجات أصحاب األعمال الصغتة أصبحت
الصتفة نظاما معقدا ومتكامال .كما نما نظام النقابات مما
ز
للحرفيي المهرة ورواد األعمال طرقا لتنظيم
أتاح
ز
أعمالهم وجودتها وبناء سمعة مهنية لهم ف قارات
بأكملها ( .)Hur 2019وخالل هذه ر
الفتة ،كان بمقدور
رواد األعمال استتاد المواد وتحويلها إىل منتجات مبتكرة
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ثم بيعها عىل نطاق غت مسبوق .واستمرت ريادة
ز
األعمال كحجر األساس ف تطوير الحضارات الب رشية
ر
ز
السني ،رغم تعرضها لممارسات
والمشوعات عىل مر
ز
وقواني عرضت تقدمها للخطر.
ومعتقدات اجتماعية
وال يزال رواد األعمال يتقدمون ويتغلبون عىل
المشكالت والمصاعب ر
الت يواجهونها ،ويبتكرون
للحصول عىل ما يريدونه وتنفيذه .وهم لم يقوموا
بتحسي المستويات المعيشية وتكوين ر
ز
التوات،
فقط
ولكنهم أيضا قادوا التغت االجتماع واالقتصادي من
خالل االبتكار.
تشكيل وبناء الغد

لتكن مثل الجمل ال مثل وحيد القرن!
بعد تحليل عميق وشامل لمنظومة ريادة األعمال
واالتجاهات العالمية خالل عام  2020ر
والت استمرت
زف عام  ،2021يمكن القول بأن ر
الشكات الناشئة
الوحيدة ر
الت استطاعت البقاء خالل األزمة ه تلك
ز
ر
الت كان لديها عمليات حقيقية قادرة عىل االستمرار ف
الواقع؛ ر
الت كان لديها حلول تلت غالبية االحتياجات
ز
ر
الرصورية لعالم األعمال؛ الت أنشأت نموذج أعمال
مربــح مالئم؛ ر
والت استغلت كافة مواردها من الدخل
بفاعلية وكفاءة لتنمية عملياتها التجارية وخلق قنوات
أعمال جديدة.
هذه ر
الشكات لم تستسلم لتكون مثل وحيد القرن،
وإنما ركزت لك تصبح مثل الجمل .ر
الشكات المماثلة
لوحيد القرن تسىع لجذب االهتمام لجاذبية أفكارها
وابتكاراتها ال إلضافة قيمة حقيقية ،فه تبحث عن
اإلعجاب والطلب ال خلق حاجة حقيقية لوجودها.
الشكات ر
أما ر
الت تشبه الجمل ،فه ال تتطلب الكثت
من االهتمام ولكن يمكنها البقاء ر
لفتة أطول وتحمل
صعاب أشد ،مما يجعلها ر
أكت مرونة وقدرة عىل البقاء.
لذا ،ورغم أن ر
الشكات شبيهة وحيد القرن قد تبدو
ز
ر
ز
ملهمة إال أن وجودها عابر ،ف
المشوعات
حي أن
ر
شبيهة الجمل ،وإن كانت ليست األكت جاذبية ،إال أنها
جعلت من نفسها ال يمكن االستغناء عنها من حيث
إضافة القيمة.
ولك تصبح ر
الشكات الناشئة مثل الجمال يت ز
عي عليها
ر
الت ز
كت عىل أمرين هما :قدرتها عىل االستدامة المالية؛
واستمرار عملياتها من خالل تقديم منتجات /خدمات
ز
لتحسي تجربة العمالء معها
مبتكرة وتكنولوجية
وإضافة قيمة حقيقية.
وبإلقاء نظرة عن قرب عىل ر
الشكات الناشئة ال رت كان
لها تأثت كبت عىل المشهد المرصي بنهاية عام 2020
وخالل عام  ،2021نجد أن ر
الشكات الناجحة كانت
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تلك ر
الت سعت لتقديم قيمة مضافة مبتكرة للسوق
ز
ر
مستشدة ف ذلك برؤية مستقبلية وضعتها منذ
نشأتها ،وبالتاىل كانت تتخذ الخطوات الصحيحة نحو
تطوي ــع منتجاتها /خدماتها وفقا الحتياجات السوق،
وركزت جيدا عىل تطوير منتجات /خدمات تقدم
ز
للمستخدمي حلوال واقعية للمشكالت الملحة ا رلت
يواجهونها ،مع دمج االتجاهات العالمية والتحوالت
الناتجة عن التحول الرقم ،وليس فقط جذب اهتمام
وسائل اإلعالم والبحث عن فرص االستثمار.
الت قدمتها هذه ر
وتراوحت الخدمات ر
الشكات ما ب ز
ي

فخ المال :توفت القدر المناسب من التمويل عىل أمل أن
يحافظ عىل االستدامة المالية ر
لفتة طويلة ،زف ز
حي أن
الوصول للعدد المناسب من المعامالت التجارية هو
ز
عملية خادعة تضع رواد األعمال ف فخ محاولة جذب
مستثمرين ،واالحتفاظ بموافقتهم لتوفت التمويل
الالزم ،ومن ثم ينجذبون ر
للت ز
كت عىل االستثمار ال عىل
العمالء وهو ما يقوض أحد األهداف المهمة ر
الت
وجدت ألجلها ر
الشكات الناشئة ،أال وهو إضافة قيمة
مقدمة للعمالء من خالل المنتجات /الخدمات ر
الت
تقدمها هذه ر
الشكات.

نقل البضائع بالشحن التي ،ومنصات التسليم مثل
ررسكة تريال ( ،)2018ر
ورسكة بوسطة ( ،)2017إىل
اإللكت ز
ر
ون مثل ررسكة باي موب (،)2015
منصات الدفع
ر
ورسكة فاتورة ( ،)2017والمنصات الطبية والسالمة مثل
يداوي ( )2018وشفاء (.)2017
ر
المشتكة ر ز
بي كل هذه الشكات
ه السمات
فما ي
الناشئة؟

وال يجب فهم األمر بصورة خاطئة ،فالعمل عىل
ز
جذب االستثمارات والتمويل هو ف حد ذاته زضورة
لكل ررسكة ناشئة زف المرحلة المناسبة؛ ولكن ي ز
نبىع
االنتباه للحلقة المفرغة ر
الت يمكن أن يخلقها جمع
األموال.
كما يجب توجيه كل جولة من االستثمارات ر
الت
تحصل عليها ر
الشكة لتطوير المنتجات /الخدمات
ر
الت تقدمها ،وبناء قدرات فريق العمل بها ،واالبتكار،

لقد بدأت جميعها منذ سنوات وكونت كيانات قوية
ز
لديها الجاهزية لالنطالق ف اللحظة المناسبة.
وأدى انتشار فتوس كوفيد  19والتغتات ر
الت شهدتها
ز
األنشطة اليومية ف ظل التباعد االجتماع واإلغالق إىل
خلق الحافز المناسب لهذه ر
الشكات الناشئة لك تزدهر،
ر
حيث كانت المنتجات /الخدمات الت قدمتها تلت
ز
احتياجات السوق ف هذه األوقات العصيبة ،مما يثبت
مع الوقت أن عقلية ريادة األعمال السليمة سوف تنجح
ز
بكل تأكيد ف اللحظة المناسبة.
ولو لم تقم هذه ر
الشكات بتطوير منتجاتها بالصورة
الكافية ،ولو لم تكن لديها الجاهزية الالزمة لخدمة
قطاعات ضخمة من العمالء ،لما استطاعت تحمل النمو
الشاسع زف حصتها السوقية ز
بي عشية وضحاها .ولو
كانت هذه ر
الشكات قد ركزت جهودها فقط عىل تسويق
أنشطتها وتواجدها عت مواقع التواصل االجتماع ،لما
أصبح لديها الموارد الالزمة لتقديم خدمات /منتجات ال
تقدر بثمن تخفف وطأة واحدة من أشد المشكالت
الت كانت تواجه ر
إلحاحا ر
البشية وقتها.
ومثل الجمال ،اتسمت هذه ر
الشكات الناشئة بالمرونة
والجاهزية الكافية لمواجهة التحديات ر
الت كانت عىل
وشك البدء.
تجنب الفخاخ!
يجب أن يسىع رواد األعمال ألن تصبح منشآتهم مثل
الجمال ال كوحيد القرن ،ومن ثم عليهم أن يتجنبوا
الفخاخ التالية:
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ولتطوير قنوات لتوليد إيرادات مستدامة للمساعدة
عىل استمرار العمليات التشغيلية ،ومن ثم تحقيق
االستدامة المالية ،ال لجذب المزيد من األموال ر
الت ال
يتم إنفاقها عىل القنوات الصحيحة.
فخ التسويق :يشكل التسويق وهما آخر يمنح رواد
ز
األعمال وعودا جذابة ،ولكنه ال يثمر أبدا ف هذه
المرحلة المبكرة ،لذا ،فإن ر
الت ز
كت عىل إنفاق األموال
لعرض رسء ما هو أمر غت مجدي وإهدارا للوقت
وللموارد .وعىل أي حال ،ال يجب قياس نجاح
ر
الشكات الناشئة بمدى ظهور عالمتها التجارية
وتواجدها عىل مواقع التواصل االجتماع.
ز
أن يكون ر
للشكة صورة مالئمة وحضور ف السوق هو
من األمور األساسية الالزمة لجذب انتباه المستثمرين
ز
والعمالء ،ولكن يجب مراعاة التوازن ف كم األموال
ز
ر
الت يتم ضخها ف عمليات التسويق ،فبينما ستظل
العالمات التجارية والتسويق لألنشطة ر
الت تتم عت
ر
اإلنتنت أو دون االتصال بها زضورية لبقاء ال رشكات،
إال أنه ال ز
ينبىع النظر إليها عىل أنها السبيل الوحيد
لتحقيق ذلك.
ز
لقد ثبت مع الوقت أن االستمرار ف ر
الت ز
كت عىل
المعامالت التجارية سيوجه انتباه المستثمرين
والعمالء إىل ر
الشكات الناشئة ،ولكن العكس ليس أمرا
مستديما!
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ويجب أال تغفل ر
الشكات الناشئة أبدا مقدار الوقت
والجهد الالزمان لتطوير المنتجات /الخدمات
الفعلية ،وأن تستغل كل جزء من مواردها وقدراتها لك
ُ
تعرف بتقديمها لهذه المنتجات /الخدمات.
التفكت!
تغيت أسلوب
ر
ر
من المهم أن تصبح ر
الشكات الناشئة من محفزات
ز
وتتبت
التغيت ،وأن تطور أسلوب تفكتها،
ر
استاتيجيات أعمال مناسبة لك تصبح من
المؤسسات ر
الت تشبه الجمل ،وهو ما من شأنه أن
يعمل عىل تنشيط منظومة ريادة األعمال ،إال أن
الكيانات الداعمة تحتاج كذلك إىل نقلة نوعية!

المؤسسات الداعمة
ز
ز
يتعي عىل الكيانات الداعمة ،بما ف ذلك القطاعان
العام والخاص ،أن تشجع رواد األعمال عىل تحقيق
ر
حقيف ألعمالهم ،وليس مجرد محاولة التأثت عىل
نمو
األطراف المعنية لجذب المزيد من األموال ر
الت ال
تؤدي سوى الستنفاد جهود ر
الشكة .وفيما يىل بعض
األفكار حول كيفية توجيه هذا الدعم:
الحكوم :ال يمكن إنكار أن توفت البنية
 الدعمي
التحتية القانونية المناسبة ،وكيانات التمويل ذات
الصلة ،ومختلف برامج حاضنات ر
الشكات وتشي ــع
ز
اإلجراءات يمكن أن يساعد ف دعم منظومة ريادة
األعمال ،إال أن ر
نش عقلية ريادة األعمال ز
بي األجهزة
الحكومية هو ما سيحدث فرقا حقيقيا.
دمج هذه العقلية مع الختة والموارد المتوفرة لدى
مختلف المؤسسات الحكومية ،يؤدي إىل وجود قدرة
دائمة عىل االبتكار وطرح حلول مختلفة يمكن
ر
للشكات
تصميمها لتلبية االحتياجات األساسية
الناشئة وفقا لتطورها الشي ــع واحتياجاتها طويلة
األجل.
ز
ر
وإرساك رواد األعمال ف الكيانات الحكومية يتطلب
ر
ز
بذل جهود ضخمة من الجانبي إلنشاء أرضية مشتكة
برؤية ولغة واحدة من شأنها تقديم الدعم الديناميك
الالزم لمنظومة ريادة األعمال.
ر
إلكتونية ) :)e-Hubsيعد
 إنشاء مراكز تجاريةإنشاء مراكز تجارية ريادية ( entrepreneurial
ز
) )hubs (e-Hubsف المنظومة أحد أقوى
وسائل إحداث تغيتات إيجابية وتوفت دعم عمىل
يعزز ر
الشكات الناشئة ويرفعها للمستوى التاىل،
برصف النظر عن المرحلة ر
الت تمر بها.
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ر
اإللكتونية نهجا شامال حيث تضم
تتبع المراكز التجارية
شبكة من ر
ز
الشكاء (من القطاعي الخاص والعام)
ز
المصنفي وفقا لمعايت مختلفة ،ويتشاركون رؤى
مماثلة ،باإلضافة إىل أنواع مختلفة من الدعم للمنظومة
بحسب ما هو مطلوب بالفعل عىل أرض الواقع ،ويرتكز
كل منها عىل أقوى نقاط الدعم المقدم.
ر
اإللكتونية المرونة ورسعة الحركة ،وه
وتتيح المراكز
ز
أمور غت شائعة ف بعض أشكال الدعم المحددة؛
حيث تخلق البيئة المناسبة لتطوير أي ررسكة ناشئة،
بداية من صياغة الفكرة وتصورها ر
وحت مراحل النمو
ز
المتقدمة .ويمكن وضع برامج معينة لتقديم الدعم ف
مراحل معينة لنمو ر
الشكات الناشئة ،ثم تستطيع هذه
ز
ر
ر
الشكات العودة إىل المركز اإللكتون بعد االنتهاء من
جوالت مختلفة من حاضنات األعمال ودورات
االستثمار  ...إلخ للبحث عن التنامج المناسب
لمساعدتها عىل اتخاذ الخطوة التالية إىل األمام.
 التمويل كحافز :يجب أن ُينظر إىل التمويل دائماز
عىل أنه وسيلة لتحقيق النجاح ،وليس غاية ف حد
ز
ينبىع النظر إليه عىل أنه تقييم نهان
ذاتها ،فال
إلمكانيات فريق العمل والمنتجات /الخدمات
المقدمة ،بل كأداة تضمن بدء التشغيل لبعض الوقت
ز
الستثمار الجهود ف إضافة قيمة حقيقية إىل السوق.
ز
تأمي االستثمار ،يمكن للمستثمرين اتباع مخطط
عند
ز
مرحىل لضخ األموال ف المؤسسة وفقا لمراحل متفق
عليها ،عىل أن تكون هذه المراحل عملية ،بحيث
تتضمن كل مرحلة منها تقديم ز
متة /منتج /خدمة
جديدة للعمالء تتبع األسلوب الشي ــع لتطوير
التمجيات .وبمجرد بلوغ ر
الشكة الناشئة لمرحلة ما
يتم تسليمها المزيد من األموال للعمل عىل تحقيق
الخطوة التالية.
ز
تحفتية للتقدم؛
وبــهذه الطريقة يصبح التمويل أداة
ومن ثم تركز ر
الشكات الناشئة عىل تقديم وإضافة
قيمة من أجل الحصول عىل تمويل جديد ،وبالتاىل لن
تهدر مواردها المحدودة عىل التباه من خالل
ز
حمالت التسويق غت ز
الرصورية ،وتستمر ف توجيه
ر
الحقيف عىل أرض الواقع.
جهودها للتطور والنمو
 التمويل من خالل الخدمات المرصفية :تشكلالخدمات المرصفية وجهة مليئة بالتحديات فيما
يتعلق بالحصول عىل تمويل ر
للشكات الناشئة بسبب
ارتفاع المخاطر المرتبطة بإنشاء أعمال جديدة ،إال أنها
ز
ز
محورية ف تقديم الدعم الماىل ف العرص القادم.
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ويمكن تقديم تسهيالت مرصفية مصممة خصيصا
ر
للشكات الناشئة من خالل المراكز التجارية
ر
اإللكتونية ،ر
والت يمكن أن تعمل عىل سد الفجوة بيز
ريادة األعمال والخدمات المرصفية لتوحيد اللغة وبناء
ر
مشتكة للتفاهم ،واالستفادة من االهتمام
أرضية
ز
رز
المتايد من جانب القطاع المرصف للعب دور نشط
ز
ف تطوير منظومة ريادة األعمال ،واالستعداد لتشكيل
القطاع بأكمله ليكون قادرا عىل طرح نماذج مالية
جديدة تناسب مراحل النمو المختلفة وليس فقط
ر
الشكات الصغتة والمتوسطة القائمة.
ومن ناحية أخرى ،يمكن ر
للشكات الناشئة المشاركة
من خالل الخدمات ر
الت تقدمها لتوفت حلول متنوعة
ز
ز
تحسي جاهزية
للمنظومة من شأنها أن تساعد ف
البنوك ،وأهليتها للتقدم للحصول عىل التمويل من
ز
خالل القطاع المرصف.
 التوفيق ر زبي األعمال التجارية :يجب عىل
المؤسسات الداعمة أن تخصص مزيد من الوقت
والجهد لخلق فرص للتوفيق ز
بي األعمال التجارية،
ألن ذلك هو ر
أكت السبل أمانا لزيادة الجذب وخلق
تدفق المعامالت التشغيلية.
لتمكي ر
ز
الشكات الناشئة من
كما أن إنشاء قنوات
تقديم خدماتها بالكامل وإبراز إمكاناتها ،هو أمر يجب
التعامل معه بشكل مبتكر وليس فقط من خالل
األنشطة االستثمارية والفعاليات ر
التويجية.
ويجب تصميم برامج وأنشطة ومنصات (باستخدام
التكنولوجيا) لفتح قنوات ز
بي قطاعات األعمال
المختلفة والمنظومة تمكنها من التعبت عن
احتياجاتها ،ويتم تسهيل هذا التوفيق بعد ر
تلف
عموالت وفقا لقدرات المنظومة .وتجدر اإلشارة هنا
إىل أن هذا التوفيق يضيف بعدا عالميا ر
للشكات
الناشئة ،ألنه ليس له حدود مادية فيمكن أن تأنر
ز
ر
المشتكة وعموالت ر
الشكات من أي مكان ف
الفرص
العالم ،وبالمثل ترسلها ر
الشكات الناشئة من أي مكان
كذلك.
األبطال الخارقون
يجب أن يدرك األبطال الخارقون أهميتهم الحقيقية،
وأن جزءا من دورهم هو إضافة قيمة لالقتصاد ليس
فقط من خالل تقديم منتجات /خدمات فريدة
ز
جديدة ،ولكن أيضا من خالل المشاركة ف بناء نماذج
أعمال ناجحة ومستدامة.

لذلك ،وباإلضافة إىل بذل جهدهم واهتمامهم الكامل
لتنمية عمليات المعامالت مع االبتعاد عن األوهام
التجارية والتسويقية المبالغ فيها ،يتضمن الجزء التاىل
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ر
االستاتيجيات ر
الت يجب اتباعها وال رت ستساعد
بعض
ز
ر
الشكات الناشئة ف رحلة نموها:
 بناء فرق العمل :يفضل رواد األعمال العملبمفردهم ألنهم يعلمون أنه لن يفهم شغفهم أشخاص
كثتون ،أو لن يكون بمقدورهم منح مساعيهم
الجديدة االهتمام الذي تستحقه ،وهو ما ريتكهم
ز
ز
وحيدون ف مواجهة التحديات ويتسبب ف إرهاقهم
طوال مدة حياتهم المهنية.
إن تخصيص بعض الوقت لبناء فريق عمل مناسب
وإنشاء قيادات يجب أن يشكل أحد أجزاء الحياة
اليومية لكل رائد أعمال لضمان استمرارية عمله.
ويمكن القيام بذلك باتباع طرق بسيطة للغاية
للتدريب والتوجيه؛ إال أن أهم عنرص لنجاحها هو
اختيار المجموعة المناسبة والجديرة بالثقة واإليمان
بقوة العمل الجماع.
 عمليات الصياغة (:)Formulizing processesتحتاج العمليات المتعلقة بعمل ر
الشكات الناشئة إىل
بعض الصياغة ،فالبقاء ديناميكيا هو أحد السمات
األساسية ر
للشكات الناشئة ويجب الحفاظ عليه
دائما ،ولكن القيام باألشياء الصحيحة بشكل صحيح
يحتاج إىل توحيد معايت أنشطة العمل الرئيسية دون
الوقوع زف بتوقراطية عالم ر
الشكات.
السىع إلنشاء نموذج عمل يدمج أفضل ما زف الع ز
المي
هو الحل النهان لتكون ر
الشكة الناشئة مؤسسة
ز
الخارقي الذين
مستدامة تستلهم روحها من األبطال
يمكنهم دائما التحمل والنمو بمرور الوقت.
وال بد من وجود بيئة عمل صحية زف ر
الشكات الناشئة
مع إتاحة مساحة كافية لإلبداع واالبتكار لفريق العمل؛
ز
ينبىع وضع قواعد أساسية لتوثيق مراحل
ولكن
العمل ،باإلضافة إىل تقديم دورات تدريبية لنقل
ز
المعرفة ز
بي النظراء ف العمليات المختلفة لكل ررسكة
ناشئة ،مما يضمن استدامة نظام العمل الراسخ
وتقديم منتجات /خدمات عالية الجودة تستكمل أداء
فريق العمل ر
بالشكة.
 اقتحام مجاالت جديدة :يفتح التوفيق زبي األعمال
التجارية الباب أمام عوالم من الفرص ،ولكن لك
تتمكن ر
الشكات الناشئة من اغتنام اللحظة ،يجب أن
يكون بمقدورها دخول مجاالت جديدة خارج نطاق
ز
ويتعي عليها تقبل النقد الموجه
عملها المعتاد؛
للحلول ر
الت تقدمها والموافقة عىل تعديل أفكارها
ز
لتوافق االحتياجات الحقيقية لألعمال والسوق ف
هذه المجاالت الجديدة.
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وبدخول المجاالت الجديدة والتواصل مع الختاء من
خالل نماذج الدعم الحديثة ،يمكن ر
للشكات الناشئة
أن تنقل أعمالها إىل مستويات جديدة لم يخطر ببالها
أبدا أنه يمكن تحقيقها!
ز
ختاما ،كانت ريادة األعمال اإلجابة ألسئلة ف ال ز
ماض
ز
وه كذلك اآلن وسوف تظل كذلك ف المستقبل .إال
أن النقلة النوعية ليست مطلوبة فقط من جانب
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الكيانات الداعمة لريادة األعمال؛ حيث تحتاج لقدر
كبت من التغت والمرونة كذلك من جانب رواد األعمال
أنفسهم ،والتغيت يتعلق بتحدي جميع المعتقدات
ر
ويبف النجاح هو
الحالية وخلق معايت جديدة.
السبيل الوحيد لالنطالق ررسيطة التعاون بنفس الرؤية
ولتحقيق نفس األهداف.

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

قائمة المراجع
رز
اإلنجلتية
المراجع باللغة
Allis, R. The Early Entrepreneurs. Hive.
Casson, Z. and C. Casson. 2014. The History of Entrepreneurship: Medieval
Origins of a Modern Phenomenon. Journal of Business History, 56 (8).
Hur, J. 2019. History of Entrepreneurship. Be Businessed.
Price, R. 2011. What is the History of Entrepreneurship? Global
Entrepreneurship Institute.

2022 يناير

 ر:كيفية الخروج من األزمة
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

175

أبراج نايل ر
سيت – التج الشماىل
الدور الثامن – كورنيش النيل،
القاهرة  ،11221جمهورية مرص العربية
هاتف(202) 246 190 37-44 :
فاكس(202) 246 190 45 :
إلكت ز
بريد ر
ونeces@eces.org.eg :
ر
الموقع عىل شبكة اإلنتنتwww.eces.org.eg :
eces.org.eg

176

كيفية الخروج من األزمة :ر
الت ر ز
التغيت
كت عىل بعض محركات
ر
الجزء الثالث

يناير 2022

