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احملور االقتصادي
االقتصاد املصري بني السياسات املطبقة والسياسيات البديلة
-١مشكلة التضخم وغالء األسعار.
 1/1أسباب موجة من الغالء وارتفاع األسعار ىف مصر:
 ارتفاع تكلفة النقل والشحن للسلع الغذائية والىت يؤدى الرتفاع تكلفة املنتج النهائي وابلتاىل يرتفع سعر السلعالغذائية للمستهلك النهائي.
ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي الىت يستخدم ىف نقل السلع الغذائية والىت متثل نسبة من التكلفة اإلمجاليةللمنتج النهائي سوف حتمل على السعر النهائي للسلع .
 زايدة أسعار اخلامات العاملية ومنتجات اإلنتاج وصعود التضخم عامليا وحمليا يؤدى لزايدة أسعار املعادن واحلبوبوالزيوت والبقوليات واحملاصيل الزراعية.
 ارتفاع تكلفة اإلنتاج نتيجة الرتفاع أسعار السلع يف البورصات العاملية. ارتفاع اسعار املواد اخلام وأسعار النقل والشحن وأتخر سالسل اإلمدادات مجيعها عوامل تؤثر سلبا على العمليةاإلنتاجية وزايدة سعر املنتج النهائي للمستهلكني.
 زايدة الطلب على املواد الغذائية ونقص املعروض السلعى يؤدى لرفع السعر النهائي للمنتج لوجود طلب أعلىمن العرض للسلع الغذائية .
 ارتفاع أسعار األمسدة الزراعية وسوء أحوال اجلو والتغريات املناخية يؤثر على األنتاج الزراعى واحملاصيل الزراعية. 2/1مرونة االقتصاد املصري ىف مواجهة التضخم و ارتفاع األسعار
مل تكن مصر معزولة عن التطورات العاملية اليت تسببت يف ارتفاع غري مسبوق يف معدالت التضخم بنسب متفاوتة
عامليا .ففي النصف الثاين من عام  ، 2021أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة يف أعقاب األزمات العاملية إىل
ً
شهرا عند  6.57و %6.26خالل شهري سبتمرب وأكتوبر 2021
ارتفاع التضخم إىل أعلى مستوى له يف ً 20

على الرتتيب .وعلى الرغم من االجتاه التصاعدي للتضخم يف الربع األخري من عام  ،2021جنحت مصر يف احلفاظ

على معدالته ضمن النطاق املستهدف للبنك املركزي املصري والبالغ  )%2 ±( %7يف وقت تشهد فيه العديد
من الدول موجة من التضخم املرتفع .وميكن أن يعزى ذلك إىل منو معدالت اإلنتاجية االقتصادية يف عدة قطاعات،
واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة املصرية لتاليف نقص السلع األساسية وارتفاع األسعار يف السوق احمللية.
وللحد من آاثر التضخم العاملي على السوق املصرية يف السنوات األخرية ،بدأت احلكومة املصرية يف عدد من
الرتتيبات املصممة لتحسني األمن الغذائي على جانيب اإلنتاج واالستهالك؛ حيث جعلت مصر تنمية القطاع الزراعي
أولوية ،مما يضمن مستوايت مستدامة من االستثمار.
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اتصاال ،متكنت مصر من تعزيز وزايدة توافر الغذاء من خالل تنفيذ مشروعات زراعية كبرية وحديثة ،وزايدة املساحة
ً
املتاحة لإلنتاج ،ابإلضافة إىل زايدة غلة احملاصيل احلقلية الرئيسة وحماصيل اخلضار والفاكهة والدواجن واألمساك.
كما قامت مصر بتأمني احتياجاهتا من الواردات الغذائية من األسواق الدولية ومن مصادر خمتلفة ،سواء من خالل
املناقصات أو العقود؛ وذلك لتلبية احتياجات املاليني من السكان.
ضا قدراهتا يف ختزين احلبوب من  1.6مليون طن مرتي إىل  4ماليني طن
وعلى مدار عدة سنوات ،رفعت مصر أي ً
مرتي ،ونتيجة لذلك زادت خمزوهنا االسرتاتيجي من السلع الغذائية الرئيسة من  3إىل  6أشهر .وهذا ميكن الدولة

من التعامل مع أي ارتفاع يف أسعار السلع العاملية؛ حيث يؤمن هذا االحتياطي الطلب على الغذاء من قِبل السوق
املصرية لفرتة من الوقت حىت تتجه األسعار إىل االخنفاض.

دعما للمواد الغذائية ،والذي يُعد حجر الزاوية يف نظام احلماية االجتماعية يف البالد.
هذا ،ويتلقى معظم املصريني ً

ووف ًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،تستخدم  %88.5من األسر املصرية نظام دعم املواد الغذائية يف

تقدما من الناحية
البالد .ويف السنوات األخرية ،أدخلت احلكومة عدة إصالحات جلعل النظام أكثر كفاءة وأكثر ً

التكنولوجية.

ضا العديد من الربامج االجتماعية ضمن االسرتاتيجية الوطنية
ابإلضافة إىل ذلك ،أطلقت احلكومة املصرية أي ً
ألهداف التنمية املستدامة  ، 2030واليت هتدف إىل محاية األسر الضعيفة من خالل حتسني حالة األمن الغذائي
ونوعية احلياة .كما مت تصميم هذ ه الربامج لضمان مستوى أفضل يف الوضع االقتصادي واالجتماعي والبيئي هلذه
األسر .فعلى سبيل املثال ،أطلقت الدولة برانجمي تكافل وكرامة ،وبرانمج دعم اإلسكان االجتماعي ،ومبادرة
اإلسكان لذوي الدخل املنخفض ،وبرانمج محاية ،وبرانمج الرعاية الصحية للمحرومني ،ومبادرة حياة كرمية ،وهي
احتياجا يف مجيع أحناء
أكرب مبادرة من حيث التمويل والنطاق والتواصل؛ هبدف حتسني جودة احلياة ألشد القرى
ً
البالد ،وخاصة يف صعيد مصر .وارتباطًا مبا سبق ،فقد أظهر االقتصاد املصري مرونة يف مواجهة صدمات جائحة
"كوفيد – "19وحتدايت تضخم أسعار السلع على مستوى العامل .فقد منا الناتج احمللي اإلمجال ملصر بنسبة
 %2.9يف الربع األول من عام  ،2021وقفز إىل  %7.2يف الربع الثاين ،قبل أن يواصل االرتفاع يف الربع الثالث
ليصل إىل .%9.8
ختاما ،كانت السياسات الشاملة للبنك املركزي املصري حيوية يف حتقيق األهداف االقتصادية الوطنية ،مبا يف ذلك
ً

احتواء األعباء التضخمية ،واستقرار معدالت البطالة ،ورفع معدالت الناتج احمللي اإلمجال مما أسهم يف استقرار

االقتصاد وسط صدمات العرض والطلب اليت تواجه االقتصاد العاملي.
 3/1كيف ميكن ملصر أن تتغلب على التضخم و أزمة ارتفاع األسعار العاملية
تتمتع مصر أبساس مال أقوى بكثري مما كانت عليه يف عام  .2011وقد أدى اكتشاف حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي
البحري يف مصر عام  ، 2015وهو األكرب يف شرق البحر املتوسط ،إىل جانب إصالحات االقتصاد الكلي اليت
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بدأت عام  ،2016إىل النهوض ابالقتصاد املصري .وحبلول عام  ، 2018بلغ احتياطي النقد األجنيب للبالد ما
يقرب من  40مليار دوالر أمريكي ،أي ما يعادل ستة أشهر من واردات السلع واخلدمات .ومع وجود موارد
اقتصادية أكرب حتت تصرفها ،شاركت "اهليئة العامة للسلع التموينية" ( General Authority for
 ) Supply Commoditiesيف جهود استباقية للتخفيف من معضلة استرياد الغذاء يف مصر حىت قبل
اندالع األزمة الروسية األوكرانية .مستفيدة بذلك من اخنفاض سعر القمح يف أواخر نوفمرب  2021بسبب خماوف
السوق بشأن متحور "أوميكرون" اجلديد الذي تسبب يف اخنفاض الطلب .هذا ،وميكن ملصر أن ختفف صدمات
األسعار قصرية األجل للقمح والزيت النبايت من خالل سياسة مالية حكيمة وجهود استحواذ حازمة ابلتعاون مع
املوردين الرئيسني هلذه السلع.
ختاما ،تُواصل مصر تعاوهنا التمويلي البنَّاء مع "صندوق النقد الدول" ،وكذلك مع شركائها من دول اخلليج العريب.
ً

ويتمثل جزء من احلل طويل األجل يف مصر يف زايدة إنتاجها الزراعي من خالل توسيع األراضي الصاحلة للزراعة
ومواصلة حتديث قطاعها الزراعي من خالل التكنولوجيا الزراعية املتقدمة وإدارة املياه وتقنيات الطاقة اخلضراء
 4/1خطة مصر االقتصادية ملواجهة التحدايت الراهنة
اجتهت الدولة امل صرية إىل اختاذ إجراءات غري مسبوقة ملواجهة التحدايت اليت ضربت االقتصاد احمللي نتيجة األزمة
الروسية األوكرانية؛ حيث عملت الدولة على إشراك املزيد من اجلهات ،وعلى رأسها القطاع اخلاص واجملتمع غري
احلكومي ،مثل رواد األعمال ،والنقاابت العمالية ،ومنظمات اجملتمع املدين؛ ملساعدة احلكومة يف التغلب على
الضغوطات احلالية .ويُعتقد أن هذا النهج الشامل سيعزز مكانة مصر مع املنظمات الدولية واحلكومات الصديقة،

يف الشرق والغرب ،واليت ميكن أن تزود مصر ابملساعدات املالية اليت حتتاجها بشدة لتعزيز اإلجنازات االجتماعية

واالقتصادية ا ليت حتققت خالل السنوات السبع املاضية .يف السياق ذاته ،ختطط احلكومة لزايدة مشاركة أعمال
القطاع اخلاص املصري يف املشروعات القومية اليت تديرها الدولة إىل  ،%65مقارنة ابملعدل احلال البالغ .%30
ومن املتوقع أن يوفر ذلك فرصة ذهبية للمجتمع املتنامي من رواد األعمال والشركات الناشئة اليت تُ ُّ
عد واحدة من
أقوى ركائز دعم مستقبل االقتصاد املصري.
ختاما ،ابلكاد ميكن للعامل رؤية جانب مشرق لألزمات املتفاقمة النامجة عن تفشي جائحة "كوفيد ،"19-وما تبعها
ً
دافعا
من اهنيار اقتصادي عاملي حتت ضغط األزمة الروسية األوكرانية .ومع ذلك ،فإن تلك الضغوطات قد تكون ً

لبعض الدول مثل ،مصر ،إلجراء تغيريات اقتصادية مهمة.

 5/1دور البنك املركزي املصرى ىف مكافحة الغالء ارتفاع األسعار
تعمل مصر جاهدة على حماربة التضخم احلال واملستقبلي واحلفاظ على النمو ومحاية الوظائف .وهذه معادلة صعبة
حاليا على حتقيقه.
للغاية لإلبقاء على االستثمارات وضبط التضخم .وهو األمر الذي يعمل البنك املركزي املصري ً
يف الوقت الذي تتأخر فيه بعض البنوك املركزية األخرى حول العامل .وخالل افتتاح االجتماع السنوي التاسع
6

والعشرين لـ"البنك األفريقي للتصدير واالسترياد ،أفريكسم بنك" ( African Export-Import
 ،)Bankصرح "طارق عامر" -حمافظ البنك املركزي" -حنن سعداء ألن التضخم يف مصر ال يزال حتت السيطرة
املعقولة ،مقارنة ابلتضخم العاملي ،ومع ذلك ،فإنه ال نزال نفكر يف حلول لألزمة غري املسبوقة يف العامل" .وأكد
ضا اهتمام احلكومة املصرية بزايدة التعاون مع الدول اإلفريقية .وأضاف "أن
"عامر" أمهية االجتماع الذي يعكس أي ً
القارة اإلفريقية تواجه حتدايت كبرية تتطلب دعم الشعوب .وأن البنك املركزي املصري ،يتعاون مع اجملتمع إلجياد
حلول للمشكالت املوجودة .ولن ترتدد احلكومة املصرية أب ًدا يف دعم املؤسسات اإلفريقية برأس املال واملوارد".
ختاما ،كشف "بنديكت أوراما" ( ) Benedict Oramahرئيس "بنك التصدير واالسترياد اإلفريقي "عن
ً
أنه "بدعم من  50مشارًكا ،متكن البنك من تعبئة  35مليار دوالر أمريكي يف السنوات األربع أو اخلمس املاضية"،
مضي ًفا أن البنك ملتزم بتعزيز التجارة يف مجيع دول القارة ،من أجل تسهيل منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية.
 6/1السياسات البديلة ملواجهة التضخم والغالء و إرتفاع األسعار ىف مصر
 1/6/1زايدة الكمية املنتجة من القمح املصرى
أساسيا يف مجيع
عنصرا
حتاول مصر احلصول على دقيق إضايف من حبوهبا إلنتاج املزيد من أرغفة اخلبز اليت تُعد
ً
ً

الوجبات الغذائية ابلبالد؛ حيث تكافح مصر ابعتبارها أحد أكرب مشرتي القمح يف العامل للتغلب على ارتفاع

األسعار .فقد مت حث املطاحن اليت تُسهم يف برانمج دعم اخلبز يف البالد ،واليت يستفيد منها أكثر من ثلثي السكان
الذين يزيد عددهم عن  100مليون نسمة ،على زايدة كمية خنالة القمح -الطبقة الصلبة اخلارجية حلبة القمح
واملليئة ابلعناصر الغذائية واأللياف -اليت يستخدموهنا واليت تضيف بعض الفوائد الغذائية للخبز.هذا ،وهتدف
تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية إىل زايدة كمية الدقيق املصنوع من طن قمح بنحو  %6أي ما يبلع
جنيها) .وهذا يعادل  616رغي ًفا إضافيًّا من الطن الواحد .وأوضحت الوزارة أن
 875كيلوجر ًاما (بقيمة ً 1929

اعتبارا من شهر يوليو . 2022وجتدر اإلشارة ،إىل أن إمدادات القمح العاملية تضررت من جراء
اإلجراءات ستُطبق
ً
وجتري مصر -اليت حصلت يف السابق على
األزمة الروسية األوكرانية؛ حيث مت إغالق املواين املُستخدمة للتصديرُ .
كميات كبرية من القمح من كل من أوكرانيا وروسيا -حماداثت مع موردين بديلني مثل ،اهلند ،بينما تتطلع إىل تعزيز
مزارعها اخلاصة.
 2/6/1تطبيق منظومة الدعم النقدي املشروط كأفضل كفاءة لالقتصاد املصري يف الوقت الراهن من الدعم
العيىن ( منظومة الدعم اجلديدة األنسب لالقتصاد املصري يف الوقت الراهن (الدعم النقدى املشروط)
يعد الدعم النقدى املشروط أفضل كفاءة لالقتصاد املصري يف الوقت الراهن من الدعم العيىن ملا سوف حيققه
من مزااي عديدة منها :
 -يؤدى لرفع كفاءة الدعم وجودة إدارته مبا يضمن حصول املواطن على حقوقة الىت متنحها له الدولة.
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 يعمل على غلق األبواب اخللفية أمام الفاسدين النتعاش السوق السوداء بسبب وجود سعرين لنفس السلعةداخل السوق ،سعر داخل منظومة الدعم وسعر حر يف األسواق.
 يوسع قاعدة احلرية واخليارات أمام املواطن ىف اختيار املخبز الذى سيتعامل معه وشراء السلع الىت حيتاجها. ميكن املستهلك من ختفيض استهالكة من اخلبز وحتويلة لرصيد سلع حيث يتيح للمواطن شراء السلع واخلدماتبدالً من حصته ىف اخلبز أو بدالً من جزء منها فقط ،وابلتاىل تقليل االستهالك للخبز بنسبة %10يؤدى لفائض
مليون طن من القمح سنواي مبا يعود على االقتصاد ابإلجياب.
 يعاجل سلبيات منظومة الدعم العيىن من خالل وصول الدعم احلقيقى ملستحقيه واستبعاد غري املستحقني لدعممنظومة اخلبز الن اجلميع غري متساويني ىف القدرات املالية واجلميع ال يستحقون الدعم بنفس القدر.
 الدعم العيىن احلال يؤدى إىل سوء استخدام والفاقد الكبري وعدم التحكم ىف الكميات املستخدمة وخلق السوقالسوداء.
 منظومة الدعم النقدي املشروط حيصل املواطن فيها على قيمة نقدية حمددة شهراي كدعم نقدي لكن حمددة أومشروط أوجه الصرف هلا يكون يف إطار سلعي وخدمى معني .
 األنسب للمجتمع واالقتصاد املصري يف الوقت الراهن هو الدعم النقدي املشروط.حيث أن التحول إىل الدعمالنقدي احل ر يفاقم من حالة التضخم بعد توافر السيولة لدى املواطن وحتريكها حبرية يف السوق ،ابإلضافة إىل أنه
يقلل من كفاءة وجودة املنظومة يف ظل الظروف الراهن.
 التحول إىل( منظومة الدعم النقدى احلر ) ىف اخلبز ىف الوقت الراهن يكون ىف غري صاحل الشركة القابضةللصناعات الغذائية والىت يتبعها  43شركة أخرى ،منها شركات اجملمعات االستهالكية وشركات اجلملة واملخابز
واملطاحن والزيوت والسكر واألرز يعمل هبا  82ألف موظف كل هؤالء سوف يتضررون من تطبيق املنظومة اجلديدة
ألن إلغاء نقاط اخلبز يعىن إلغاء صرف السلع احلرة على البطاقات التموينية ،وابلتاىل ال جتد الشركة القابضة وسيلة
لتصريف منتجاهتا ،خاصة أن اجملمعات االستهالكية وبقاىل التموين ومنافذ مشروع مجعيىت هى اجلهة الىت تطرح
منتجات شركات القابضة الغذائية مع العلم أن غالبية منتجاهتا تذهب للسلع التموينية وليس للقطاع اخلاص.
 3/6/1سياسات بديلة للمستهلكني ملواجهة ارتفاع األسعار يف مصر
هناك جمموعة من السياسات البديلة ميكن إستخدامها من قبل املستهلكني ملواجهة أزمة الغالء وارتفاع األسعار
ومنها ما يلى :
 ضرورة التعايش مع هذه الظروف املستجدة خالل الفرتة القادمة ،خاصة مع عدم وضوح أي هناية قريبة للحرببني روسيا و أوكرانيا.
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 القيام بشراء احتياجاتك األساسية من أجهزة منزلية أو تغيري سيارتك القدمية أو غريها من املستلزمات املعيشيةالضرورية يف األايم احلالية ،وحاول أتجيل ما ال يلزمك من نفقات الرفاهية غري األساسية" ،فكل جنيه يف جيبك
اليوم قد حتتاجه غداً فال جتده".
 إذا كان أعتمادك على الفوائد البنكية يف معيشتك ،فاجلنيه املصري يعطيك أعلى فائدة يف العامل ،ولكن ال ترتبطبشهادات ذات فرتة طويلة ،أي أوعية قصرية األجل ( 3إىل  6شهور على األكثر) ،مع ارتفاع احتمالية رفع سعر
الفائدة عاملياً وحملياً ،وابلتال جيب عليك االستفادة من الفائدة املرتفعة  ،و إذا كنت غري معتمد على الفوائد
البنكية ،فسلة من العمالت والذهب هي الضمان املؤكد أايم التضخم.
 إذا أردت ضم العقار للذهب والعمالت ضمن احملفظة ،فعليك ابآليت:• تعاملك يكون مع شركة تطوير قوية وذات مالءة ومسعة حسنة والتزام.
• العقار إما يكون جاهزا أو شبه جاهز للسكن لكي تتجنب مشاكل إرتفاع سعر اخلامات وزايدة تكلفة
التشطيب.
أن يكون عقارا يسهل تسييله أو حتويلة للسيولة عند االحتياج للسيولة ،فتسييل العقارات اآلن من

•

أصعب ما ميكن ،ال سيما يف ضوء زايدة املعروض وتسهيالت الدفع اليت تصل إىل  15سنة.
 كن مديناً ما أمكن مبعىن ال تدفع أقساطك مقدما  ،فقيمة النقود تتناقص مع الوقت ،وال تدفع نقدا ما تستطيعاقرتاضه.
إن مواجهة ارتفاع أسعار السلع الناتج عن تعقد أزمة سالسل التوريد مع احلرب الروسية األوكرانية ال تقع علىاملستهلك وحده خاصة أن السبب فيها عوامل تتعلق ابلعرض ال ابلطلب  ،ومن دور احلكومة املصرية ما يلى :
 ومن جانب احلكومة املصرية ضرورة التأكيد والتشديد على أمهية الدور الرقايب للحكومة وجهاز محاية املستهلكوفرض أقصى عقوابت صارمة على التجار اجلاشعني والفاسدين .
 كما على احلكومة املصرية األعالن ىف مجيع وسائل التواصل االجتماعي عن أرقام التليفوانت املتاحة للتواصلمع جلنة رقابية للرقابة ومحاية املستهلكني ،هذه اللجنة على مستوى اجلمهورية ملتابعة محاية املستهلكني من التجار
الفاسدين.
 ومن جانب احلكومة املصرية أيضا إصدار قرار بعدم السماح لتصدير املواد الغذائية األساسية للمستهلك املصرىمثل عدم تصدير الفول احلصى واملدشوش والعدس واملكرونة والقمح والدقيق جبميع أنواعه حىت وضوح أي هناية
قريبة للحرب بني روسيا و االستهالك
كما أن مسؤولية مواجهة ارتفاع األسعار تقع أيضا على التجار أنفسهم من خالل تقليل هامش الربح يف هذهالفرتة إىل جانب عدم استغالل األ زمة من البعض لرفع األسعار رغم عدم ارتفاع التكلفة فعليا عليه لعدم استرياد
بضائع جديدة ابألسعار املرتفعة.
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أن ترك املستهلك وحده ملواجهة ارتفاع األسعار سيدفعه لتقليل االستهالك وهو ما يعود ابلضرر على االقتصادخاصة مع ثبات معدالت الطلب يف السوق املصري خالل السنوات األخرية وعدم منوها ،وأيضا أن هذه الظروف
أتيت مع دخول موسم شهر رمضان الذي يعد أحد عوامل انتعاش االقتصاد من جانب االستهالك.
 4/6/1سياسات بديلة أخرى ملواجهة ارتفاع األسعار يف االقتصاد املصري
هناك جمموعة من السياسات البديلة األخرى الىت ميكن إستخدامها ملواجهة التضخم وأزمة الغالء وارتفاع األسعار
ومنها ما يلى :
-

على الشركات املنتجة للمواد الغذائية طرح منتجات جديدة بسعر يستوعب زايدة تكلفة اإلنتاج ومبا
ميكن هذه الشركات من احلفاظ على حصصها السوقية احلالية وامتصاص زايدة التكلفة اإلمجالية للمنتج

 تفعيل وتشديد دور الدولة ىف الرقابة الداخلية على األسواق وأسعار السلعة وفرض أشد العقوابت علىالتجار اجلاشعني .
 زايدة الدعم وفرض الضوابط السعرية من جانب الدولة لكبح اآلاثر التضخمية النامجة عن إرتفاع األسعارالعاملية .
 تعزيز وتفعيل الدولة لشبكات اآلمان االجتماعي مثل مشروع "تكافل وكرامة " حلماية األسر الفقرية وتوفريالتحويالت املوجهة هلم ىف إطار من الشفافية .
 على األسر خفض أوجه اإلنفاق الغري ضرورية واألكتفاء ابملتطلبات األساسية ىف الوقت الراهن لألزماتالعاملية .
 ضرورة تفعيل العدالة الضريبية من جانب الدولة وتفعيل نظام الشرائح الضريبية. استمرار الدولة ىف إجراءات اإلصالحات اهليكلية لتجاوز الصدمات االقتصادية الكلية ،وضرورة التنسيقبني السياسات املالية والنقدية وإرتكازها على األطر املتوسطة اآلجل ىف املرحلة الراهنة لالزمة العاملية .
 7/1مشكلة البطالة والسياسات البديلة لعالجها ىف مصر
تعرف البطالة unemployment

أبهنا عدم قدرة الفرد على العثور على وظيفة مناسبة ،عندما يستطيع العمل ويريد العمل ،كما

تعرف البطالة أبن العاطلني عن العمل هم األشخاص املتاحون للعمل وال ميلكون وظيفة يف الوقت احلال ،أو األشخاص الذين مت تسرحيهم من
أعماهلم لبعض الوقت وينتظرون العودة إىل تلك الوظيفة.
 ١/٧/١السياسيات البديلة ملواجهة مشكلة البطالة ىف مصر
وفيما يلي طرح لبعض السياسات البديلة اليت ميكن أن تساهم يف تقليل نسبة البطالة يف اجملتمع:
•

تغيري السياسات املالية والنقدية

•

تغيري وتطوير سياسات التعليم للتناسب مع سوق العمل

•

وضع املزيد من برامج التدريب.

•

مكافحة سياسات التمييز يف عملية التوظيف

•

خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة
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•

خفض مستوى العمالة األجنبية

•

دعم املشاريع اخلاصة وتعزيز رايدة األعمال

•

نشر التوعية حول أمهية تنظيم النسل

•

التأمني الصحي والرعاية للبطالة

•

دور األفراد يف حل مشكلة البطالة

•

رفع مستوى املهارات الشخصية للشباب

•

االستعانة بفكرة التعليم الذايت لالفراد

•

بناء سرية ذاتية جيدة وتطويرها ابستمرار

•

حماولة ابتكار مشروعات جديدة

•

تربية أفراد األسرة على حتمل املسؤولية

•

وزايدة برامج التدريب لتغطية أكرب عدد ممكن من اخلرجيني

•

تقدمي إعاانت البطالة للمتضررين من املوظفني الذين فقدوا وظائفهم أو الذين وصلوا لعمر الشيخوخة.

•

تشجيع الشباب على اإلبداع من خالل تقدمي املعوانت ودعم املشاريع الصغرية.

•

على املستوى الفردي فيجب على املرء أن يبن خربات تناسب التطور والتكنولوجي ،وأن يسعى لبناء مشروعه اخلاص ضمن املتاح
من املوارد.

•

على الصعيد األسري فيجب على األسرة دعم أبنائها ومساعدهتم على حتمل مسؤولية خياراهتم بعد تقدمي النصائح

•

وكسر ثقافة العيب اجملتمعية اليت متنع البعض من توفري قوت يومهم ومصاريف دراساهتم وحتقيق ذواهتم.

 ٢/7/1دور ملتقيات التوظيف يف عالج البطالة
تلعب ملتقيات التوظيف دور كبري يف عالج مشكلة البطالة وتشغيل الشباب ،من خالل الدور الذي تقوم به
احلكومة املصرية وحتدي ًدا وزارة القوى العاملة املصرية ملواجهة ظاهرة البطالة وزايدة معدالت التشغيل ،مبا ينعكس
على اإلنتاج وحتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل عقد ملتقيات توظيف جبميع حمافظات اجلمهورية بصفة
دورية ملا هلا من أتثري إجيايب ونتائج ملموسة يف عملية التشغيل وإاتحة فرص عمل حقيقية للشباب املصرى.
كما أن ملتقيات التوظيف هلا دور كبري يف توظيف الشباب والقضاء على البطالة ،واحلد من اهلجرة غري الشرعية،
حيث يتم تشغيل عدد كبري من الشباب الذين لديهم رغبة ىف العمل يف بالدهم دون السفر إىل اخلارج.
و أن ملتقيات التوظيف مهمة ىف توفري فرص عمل للخرجيني ،واألهم من ذلك التدريب على رايدة األعمال وفتح
أفاق للخرجيني لعمل املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر الىت حتتاجها الدولة،و من خالل ملتقيات التوظيف يتم
توفري العديد من الوظائف لكل املؤهالت العالية و املتوسطة ،وذلك لتوفري حياة كرمية للمواطنني ،بفضل عدد كبري
من املشروعات ،واالستثمارات اليت حتدث يف الدولة املصرية يف عهد الرئيس السيسي ،فقد مت توفري آالف من
فرص العمل للشباب.
ومن الضرورة ىف الوقت الراهن تغيري فكرة العزوف عن العمل ابلقطاع اخلاص واحلصول على الوظائف املتاحة جبميع
املنشآت اإلنتاجية الصناعية واخلدمية .
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تدفع ملتقيات التوظيف احلكومية املصرية ،ومبادرات اجلهات املسؤولة ابلتعاون مع القطاع اخلاص ،ضخ املزيد من
فرص العمل أمام الشباب ،واحلد من البطالة.
أن وزارة القوى العاملة املصرية ،توفر آالف فرص العمل ابلتعاون مع القطاع اخلاص التجاري والصناعي واخلدمى
 ،بشكل شهري ،وتعلن عن هذه الوظائف على املوقع الرمسي للوزارة وموقع مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
التابع لرائسة الوزراء .وتقوم الوزارة عن توفري فرص عمل بنحو  3آالف  748فرصة عمل برواتب تصل 10
آالف جنيه ،وذلك من خالل نشرة التوظيف اليت تصدرها نصف شهرية ،عن الوظائف املتاحة لدى القطاع اخلاص.
وىف الفرتة األخري أقامت وزارة القوى العاملة ،العديد من ملتقيات التوظيف للشباب املصرى ومنها ملتقى
التوظيف األول ابملعهد العال للدراسات التعاونية واإلدارية ،والذى يوفر  3000فرصة عمل للذكور واإلانث
فضال عن املهن الفنية من مجيع التخصصات والقطاعات الوظيفية املختلفة ،وفرهتا مديرية
ملختلف املؤهالتً ،
القوى العاملة ابلقاهرة من خالل  40شركة قطاع خاص ابحملافظة  ،مبرتبات تبدأ من  2400إىل  7500جنيه .و
إن ملتقي التوظيف أييت ىف إطار مبادرة "حياة كرمية" الىت أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،لتوفري فرص عمل
كرمية الئقة للشباب من اجلنسني .وعلى الشباب املتقدمني للوظائف ضرورة االطالع على تفاصيل كل وظيفة قبل
التقدمي عليها  ،واختيار األنسب من بينها من حيث الراتب واملكانة الوظيفية مبا يتناسب وقدراهتم وتدريباهتم  ،مع
اختيار شركة واحدة من بني الشركات املوجودة ىف امللتقيات مبا يفيد يف متابعة الوظائف وشاغليها بعد انتهاء امللتقى
وحتليل البياانت مبا يفيد إحصائيات سوق العمل املصري .
-2مشكلة الدين العام وعجز املوازنة واإلصالح املال
 1/2السياسات البديلة لعالج أزمة الدين العام ىف مصر
يف هذا السياق ،أتتى أمهية دراسة هذه املسألة ووضع احللول الدائمة هلا؛ ليس فقط إلصالح اخللل الناجم عنها
حاليا ،ولكن أيضا لعدم حتميل األجيال القادمة أبعباء اجليل احلال ،مبعىن آخر ،إذا كان الدين اخلارجي يؤدي إىل
حتويل املوارد االقتصادية إىل اخلارج ،فإن الدين احمللى يتمثل يف إعادة توزيع الدخل بني املقيمني ،فاالستخدام
املتزايد جلانب من القروض العامة يف اإلنفاق على االستهالك العام يعىن نقل العبء املال هلذه املصروفات إىل
األجيال املقبلة ،كما أن تزايد االعتماد على القروض ،يعىن نقل العبء املال هلذه املصروفات إىل األجيال املقبلة،
ابإلضافة إىل أن تزايد االعتماد على القروض يعىن بداهةً ختفيف كامل عبء الضرائب عن اجليل احلال ،ومن هنا
فإن إدارة الدين العام احمللي تضع نصب أعيننا عدة شروط ،من أمهها السياسات البديلة التالية :
 تدبري التمويل من القطاع غري احلكومي لتغطية احتياجات اقرتاض احلكومة. ختفيض تكلفة االقرتاض إىل أدىن حد ،أخذا يف احلسبان التنسيق مع السياسة النقدية. -احلرص على أال تتجاوز الديون العامة نسبة معينة من الدخل القومي ،تتالءم مع األعباء املرتتبة عليها.
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مما سبق يتضح لنا أن الدين العام حيتاج إىل وضع اسرتاتيجية متكاملة إلدارته إدارة اقتصادية سليمة تضمن عدم
تعرض االقتصاد القومي ألي أزمات مالية أو اقتصادية ،وابلتال جيب ربط إدارة الدين العام إبطار اقتصادي كلي
تسعى احلكومة من خالله إىل ضمان القدرة على االستمرار يف حتمل مستوى معني للدين ومعدل منوه .من هذا
املنطلق ،فإن عالج األوضاع احلالية يتطلب وضع حزمة من السياسات االقتصادية بعضها يتم تنفيذه على املدى
القصري ،والبعض اآلخر على املدى البعيد واملتوسط ،وذلك عن طريق إدارة التدفقات النقدية إدارة جيدة ،تضمن
احلد من أعباء التأخري وإعادة هيكلة الدين العام احلكومي ،وختفيض أع باء خدمة الديون عن طريق االستفادة من
املصادر احمللية واخلارجية األقل تكلفة ،وربط التمويل اخلارجي حبزمة متكاملة من القروض واملنح وفقا لشروط كل
قرض وطبيعة املشروع .وال ميكن بناء سياسة فعالة ومنتجة إلدارة الدين العام للدولة ،اخلارجي منه أو الداخلي ،إال
إذا توفرت ثالثة عناصر أساسية ال غىن عنها هي:
األوىل  -توفري مصادر مالية لسد الفجوة التمويلية – خصوصاً العجز يف املوازنة العامة للدولة  -من مصادر
حقيقية ،غري تضخمية وبدون إستدانة جديدة.
الثانية  -إعادة النظر يف هياكل اإلنتاج احمللية ،خصوصاً لقطاعات اإلنتاج السلعي مثل الزراعة والصناعة والكهرابء
والطاقة والبرتول والغاز ،حبيث تُسهم يف ختفيف حدة العجز يف امليزان التجارى عرب زايدة الصادرات وختفيض
وترشيد الواردات ،وهو العجز الذي يؤدي غالباً إىل تفاقم واتساع الفجوة التمويلية ىف ميزان املدفوعات ،مما يضطر
احلكومات إىل ال لجوء إىل احللول السهلة على املدى القصري ،والعسرية على املدى الطويل واملتوسط ،أي االستدانة
من الداخل ومن اخلارج.
الثالثة  -تعظيم االدخار احمللي وتنويع مصادره ،خصوصاً إذا توفرت مصادر كبرية للفوائض املالية واملدخرات املتاحة
للمصريني ،وهي اليت جيري تبديدها واس تنزافها يف جماالت استهالكية وبذخية (مثل شراء القصور والفيالت
والشاليهات السياحية والسكنية الفاخرة ،والىت جتاوزت قيمتها أكثر من  415مليار جنيه منذ عام  1980حىت
عام  ،) 2010مع غياب كامل للدولة وسياساهتا التنموية هبدف إغراء الناس وأصحاب الفوائض على توظيف جزء
م ن هذه الفوائض ىف شراء أسهم وسندات ىف مشروعات وشركات صناعية وزراعية وغريها.
وبدون هذه العوامل الثالثة ،ال ميكن رسم سياسة جادة إلدارة الدين العام  ،والتخلص من عبئه الضخم مالياً
وسياسياً.
وميكن بناء على كل ما سبق أن حندد مالمح السياسة املطلوبة إلدارة الدين العام على النحو التال:
 -1التوقف عن االقرتاض من اخلارج ومن الداخل ،أو ختفيض نسب هذه القروض وفقاً خلطة معلنة وعلنية جتاه
أسواق املال والرأي العام ،من شأهنا إعطاء مؤشرات للسوق الدولية واحمللية مبتانة املوقف االقتصادي يف ظل
التغيريات اجلديدة املقرتحة.
 -2إدارة النقد األجنيب يف البنوك احمللية املصرية ،ويف البنك املركزي.
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 -3الدخول ىف عملية تفاوضية مع الدائنني ،خصوصاً لتلك الديون اليت شاهبها الفساد ،من أجل إلغاء بعض هذه
الديون ،أو حتويلها إىل متويل مشروعات يف االقتصاد املصري ،أسوة مبا جرى يف جتارب سابقة.
 -4استبدا ل الدين األجنيب لبعض الدول األوروبية مبشروعات داخل مصر ،هبدف تقليص الضغط على االحتياطي
النقدي املصري من انحية ،وزايدة فرص التشغيل من انحية أخرى.
واملهربة من مصر ،خصوصاً تلك الىت استوىل عليها الرئيس املخلوع
 -5إدارة جادة ملعركة اسرتداد األموال املنهوبة ّ

حسن مبارك وأسرته ،واملودعة يف بنوك أجنبية (يف سويسرا وأملانيا وفرنسا وسواها ،)..أو يف مشروعات مشرتكة مع
أطراف يف اخلليج العريب .

 2/2السياسات البديلة لعالج عجز املوازنة العامة للدولة ىف مصر
 1/2/2اآلاثر االقتصادية لعجز املوازنة العامة للدولة املصرية
إ ّن مشكلة عجز املوازنة وتصنيفها كأهم املعضالت االقتصاديّة للحكومات على مستوى العامل يؤكد لنا َّ
أن هلا آاثر

اقتصاديةً كبريةً سلبيةً كانت أم إجيابيةً ،وميكننا استخالص أهم هذه اآلاثر على النحو اآليت:
-مزامحة االستثمار اخلاص crowding out effect

تطمح املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل احلصول على متويالت استثماريّة لضمان سري أو توسعة أعماهلا ،ولكن يف
فإن احلكومة تطرح سندات اخلزينة للحصول على القروض مقابل الفوائد؛ وابلتال َّ
حالة عجز املوازنة َّ
فإن اجتاه
املستثمرين يف هذه احلالة سيكون إىل االستثمار يف شراء السندات احلكوميّة لكوهنا مضمونة فتقل نسبة حصول

املؤسسات االقتصاديّة الصغرية على هذه االستثمارات.

-زايدة الديون debt raising

حني وجود عجز يف املوازنة يصعب على الدولة تقليل النفقات أو زايدة اإليرادات فتلجئ إىل الديون بشكل مستمر
مما يؤ ّدي إىل زايدة يف الديون.
ارتفاع نسب الفائدة higher interest ratesمشجعة
ومع االقرتاض املستمر وطرح سندات بشكل متكرر يف األسواق تصبح نسب الفائدة املعروضة غري ّ
لالستثمار أو غري مغرية للمستثمرين فتقوم احلكومة بزايدة نسب الفائدة املدفوعة جلذب أكرب عدد من املستثمرين

يف هذه السندات فتزداد أسعار الفائدة ابلسوق ككل.
ارتفاع مدفوعات الفوائد higher interest paymentsكبريا من نفقات الدولة فيذهب جزء من نفقات الدولة
ومع ازدايد الديون تزداد مدفوعات الدولة لتشكل ً
جزءا ً
كنفقات تسيري واجلزء األكرب يذهب كفوائد على الديون.
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النمو االقتصادي قصري األجل short term economic growthاالقتصادي يف الدولة
وتكون هنا حالة إجيابية بل وقد تعمد احلكومات على خلق عجز يف املوازنة لزايدة النمو
ّ
خصوصا يف حاالت الركود فتقرتض لزايدة اإلنفاق خللق حالة من الطلب إلهناء مرحلة الركود ومنع حتوله إىل كساد،
ً
وميكن أن يعود هذا العجز بتقليل اإليرادات احلكوميّة بشكل متعمد وذلك لزايدة اإلعفاءات الضريبيّة على

االقتصادي وحتسني احلالة االقتصاديّة للدولة على املدى البعيد ،وميكن أن
االستثمار الذي تؤدّي إىل زايدة النمو
ّ

النقدي وابلتال ارتفاع مستوايت
ينتج عنها آاثر سلبية إذا كان هذا اإلنفاق غري مدروس فيؤ ّدي إىل زايدة املعروض
ّ

التضخم.

 2/2/2السياسات البديلة لعالج عجز املوازنة العامة للدولة املصرية
هناك جمموعة من السياسات البديلة واإلجراءات الىت ميكن إستخدامها لعالج عجز املوازنة العامة للدولة
املصرية ومنها ما يلى :
زايدة الضرائب Tax raisingتقوم احلكومة هبذا اإلجراء لفرض ضرائب بنسب أعلى على السلع واخلدمات حملاولة حتصيل قدر أكرب من اإليرادات
ملواجهة هذا العجز بشكل سريع.
تقليل النفقات reduce spendingولكن النفقات األخرى
وال يقصد هنا بنفقات التسيري كالرواتب األساسيّة والرعاية الصحيّة والضمان
االجتماعي َّ
ّ

احلكومي.
دعما حكوميا أم نفقات على االستثمار
اليت ميكن ختفيضها سواء أكانت ً
ّ
طباعة النقود money printing

ثي وابلتال
وهو إجراء اندر االستخدام النطوائه على عدد كبري من املخاطر أمهها ارتفاع نسب التضخم بشكل كار ّ

فقدان قيمة العملة الوطنيّة.
االقتصادي economic growth
حتقيق النموّ

وهو أفضل خيار وأسلم حل ومع ذلك َّ
فإن مشكلته تكمن نتائجه تظهر على املستوايت املتوسطة والبعيدة يف ظل

وجود حكومات تبحث عن احللول السريعة وال متلك خططًا طويلة األجل.
 3/2السياسات البديلة لإلصالح املال ىف مصر
عددا من التغيريات منذ مخسينيات القرن العشرين ،ولكن مل يكن ألي من هذه التغيريات
شهد القطاع املاىل املصري ً

أتثري جوهري على توزيع املوارد املالية أو تركز امللكية يف مصر .ولذلك ،ال يزال توزيع الثروة والدخل يف مصر

موضع نقاش حاد منذ سياسة "االنفتاح" يف عهد الرئيس أنور السادات يف منتصف السبعينيات وحىت اآلن .وعلى
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حموراي يف توزيع الدخل والثروة فإن قلة من املراقبني انقشت دوره يف اتساع
دورا ً
الرغم من أن القطاع املصريف يلعب ً
التفاوت يف الدخل والثروة يف مصر خالل العقود األخرية .وعليه ،يناقش هذا البند السياسات البديلة إلصالح

القطاع املاىل يف مصر منذ اخلمسينيات وما تبعها من أداء البنوك والتوزيع غري املتكافئ للموارد املالية.
 1/3/2مشكلة عدم املساواة يف الثروة والدخل يف مصر
هناك تناقض ملحوظ بني املقاييس التقليدية لعدم املساواة يف الدخل .على سبيل املثال ،استمرت ثروة الـ ٪1
و ٪10األغىن يف ال نمو بغض النظر عن التغيري السياسي والتباطؤ االقتصادي الذي واجهته البالد خالل األعوام
اجعا يف العقدين املاضيني .كما اخنفض معامل جين من  32.8يف عام 1999
املاضية ،بينما يُظ ِهر معامل جين تر ً

إىل  29.8يف عام  .2012وكان آخر تقدير متاح هو  31.8يف عام  ،2015وهو مستوى منخفض للغاية ابملعايري
الدولية؛ مما يضع مصر ضمن البلدان األكثر مساواة يف العامل .
لكن من انحية أخرى ،يضع تقرير كريديه سويس مصر من بني الدول الـ 12األعلى يف عدم املساواة يف توزيع
كبريا يف عدم املساواة يف توزيع الثروة خالل العقد املاضي .فوف ًقا
الثروة ،وإحدى الدول التسع اليت شهدت ً
منوا ً

لبياانت كريديه سويس ( ،) 2014ارتفعت حصة الثروة لدى أغىن  ٪10يف مصر من  ٪61يف عام  2000إىل

أكثر من  ٪73يف عام  ،2014وارتفعت حصة الثروة لدى أغىن  ٪1من  ٪31إىل  ٪48خالل الفرتة نفسها.
 2/3/2نصف قرن من اإلصالحات املالية وتركز امللكية ىف مصر
أثناء تبن سياسات التأميم خالل عهد الرئيس مجال عبد الناصر ،مت إصدار القانون رقم  22لعام  1957الذي
ألغى عمل البنوك الربيطانية والفرنسية يف مصر .كما زاد القانون األعباء على البنوك الصغرية بوضع حد أدىن على
رأس املال املدفوع مبا ال يقل عن  500.000جنيه مصري ،مما دفع البنوك الصغرية إما إىل االندماج مع بنوك أكرب
أو إىل إهناء أعماهلا .وقد خفضت هذه اإلجراءات إمجال عدد البنوك من  35بن ًكا يف عام  1957إىل  27بن ًكا
يف عام .1958
مث مت أتميم القطاع املصريف ابلكامل فاخنفض إمجال عدد البنوك إىل أربعة بنوك فقط (البنك األهلي املصري ،وبنك
مصر ،وبنك القاهرة ،وبنك اإلسكندرية) .ومت توجيه تلك البنوك اململوكة للدولة إىل ضخ أغلب املوارد املالية
املتاحة داخل القطاع املصريف إىل القطاع العام فقط ،كما مت منح مسئولية الرقابة على القطاع املصريف إىل البنك
األهلي املصري عام ( 1957القانون رقم  ،)163مث مت منحها إىل البنك املركزي املصري الح ًقا ،الذي مت إنشاؤه
يف عام . 1961
مل يشهد القطاع املصريف أي تغيريات جذرية يف عام  1975بعد صدور القانون رقم  ،120الذي كان يهدف إىل
حترير القطاع املال وف ًقا لسياسات السادات حنو التحرير االقتصادي (االنفتاح) .وعلى الرغم من السماح ابستخدام
رأس املال اخلاص احمللي واألجنيب يف القطاع املصريف ،فقد أدى ذلك إىل زايدة عدد البنوك فقط دون تغيري كبري يف
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تنافسية وتركز السوق ،أو مبعن آخر ،مل يقلل ذلك من احلصة املهيمنة للبنوك اململوكة للدولة يف أسواق االئتمان
والودائع.
يف ظل نظام السادات ،ظلت البنوك اململوكة للدولة عرضة للتدخالت احلكومية املباشرة ،ابإلضافة إىل البنوك
املُنشأة بنظام امللكية املشرتكة واليت تعرضت ألشكال عديدة من التدخالت احلكومية للتأثري على سياستها
االئتمانية ،ملا لتلك البنوك من سيطرة على أس هم القطاع العام .وعالوة على ذلك ،حصلت الشركات اململوكة
للنخبة ورجال األعمال ذوي الصلة ابلنظام احلاكم على الغالبية العظمى من االئتمان املمنوح من القطاع املصريف،
معتمدين على عالقتهم ابلنظام وليس على رحبية استثماراهتم  ،مما أدى إىل ضعف مستوى ملف البنوك مع ازدايد
القروض املتعثرة .
أجرب تصاعد العجز املال احلكومة على تبن برانمج التعديل اهليكلي يف عام  1991ليتماشى مع االتفاقيات املربمة
مع صندوق النقد الدول والبنك الدول .نتيجة لذلك ،شجعت احلكومة على خصخصة البنوك املنشأة بنظام
امللكية املشرتكة ،ووجهت البنوك األربعة الكربى إىل ختفيض أسهمها يف البنوك ذات امللكية املشرتكة إىل أقل من
 .% 20ويف إطار برانمج اإلصالح املال ،مت حترير أسعار الفائدة على اإلقراض والودائع لدى املصارف ،مما أدى
إىل معدالت عائد إجيابية حقيقية.
من انحية أخرى ،ارتفعت متطلبات كفاية رأس املال ،وحتسنت متطلبات االحتياطي والسيولة املالية ،ومت حتييد خماطر
سعر الصرف وخفض تركز ملف االئتمان من خالل تقييد اإلقراض ملقرتض واحد  .ومع ذلك ،وحىت بعد أن ابعت
البنوك احلكومية األربعة أسهمها يف البنوك ذات امللكية املشرتكة ،ظل القطاع العام يستحوذ على أكثر من نصف
هذه البنوك الـ  35بعد سبع سنوات ،وظلت الدولة متلك أقلية يف مجيع البنوك اخلاصة ،إما بشكل مباشر أو غري
مباشر .
 3/3/2إلصالحات املالية يف القرن الواحد والعشرين
مث شهد القطاع املصريف إصالحات كبرية يف مطلع األلفية مع صدور القانون رقم  88يف عام  .2003وساعدت
هذه اإلصالحات يف زايدة عدد البنوك اليت تسيطر عليها مؤسسات أجنبية من مخسة بنوك فقط يف عام 2004
إىل  15بن ًكا يف عام  . 2008وجتاوزت أسهم البنوك اخلاصة يف إمجال األصول والودائع الـ  ٪50مقارنة بـ ٪20
فقط يف عام  ،2004يف حني اخنفضت نسبة القروض املتعثرة إىل أقل من  . ٪15وبناء على هذه اإلصالحات:
اخنفض عدد البنوك إىل  38بن ًكا حبلول عام  ، 2016ومتت خصخصة واحد من البنوك األربعة اململوكة للدولة
وبيعه إىل بنك إنتيسا سان ابولو ،وابعت بنوك الدولة نسبة كبرية من أسهمها يف البنوك ذات امللكية املشرتكة .
ووف ًقا لفرازي وآخرين ،اخنفضت حصة البنوك احلكومية من إمجال األصول ،من  ٪79يف عام  2001إىل ٪56
يف عام . 2010
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ابإلضافة إىل ذلك ،اخنفضت نسبة القروض املتعثرة من  ٪26.5يف عام  2004إىل أقل من  ٪14يف عام .2010
واخنفض إمجال االئتمان احمللي كنسبة مئوية من إمجال الناتج احمللي من  ٪105يف عام  2003إىل  ٪69يف عام
 . 2010ومع ذلك فإن التحسنات يف املؤشرات الكلية للقطاع املال مل تكن مفيدة لغالبية املواطنني .ومع وجود
أغىن رجال األعمال يف احلكومة والربملان واملواقع الرفيعة يف احلزب احلاكم (احلزب الوطن الدميقراطي) ،فإن أتثريهم
على القرارات احلكومية واستفادهتم من هذه اإلصالحات أمر يصعب اجلدال فيه.
وأثناء عمل حكومة أمحد نظيف ( ،) 2011-2004اليت ضمت خنبة كبرية من رواد األعمال ،أتيحت لرجال
واضحا يف املشاريع
األعمال املرتبطني ابلنظام احلاكم فرصة السيطرة على القطاعات االقتصادية الرئيسية .كان هذا
ً

العقارية واملنتجعات السياحية اليت مت إنشاؤها على أر ٍ
اض كانت مملوكة للدولة من قبل ،يف غياب عمليات مناقصة
مفتوحة وشفافة .يتطلب االستحواذ على البنوك والصناعات ذات رأس املال الكبري (مثل األمسنت واحلديد
فضال عن االستثمارات اجلديدة يف النفط والغاز.
والصلب) إىل موافقة احلكومةً ،
وبناء على ذلك ،استفادت الشركات املرتبطة ابلنظام احلاكم من عالقاهتا مع الدولة لضمان احلصول على تلك
ً
الرتاخيص ،مع فرض قيود على دخول منافسني حمتملني آخرين ،و ابلتال ،سلطت األحكام الصادرة خالل
احملاكمات اليت أعقبت ثورة  2011الضوء على شراء األراضي اململوكة للدولة أبسعار أقل من السوق ،وعلى
التالعب لقمع املنافسة ،والقروض املدعومة من بنوك الدولة ،وإمكانية احلصول على الطاقة املدعومة للصناعات
كثيفة االستهالك للطاقة ،ابإلضافة إىل امتياز احلصول على عقود املشرتايت احلكومية .
 4/3/2اإلصالحات املالية ىف مصر بعد 2011
يف نوفمرب  ، 2014صدر أول قانون للتمويل متناهي الصغر (القانون رقم  141لسنة  .)2014ويف فرباير ،2016
أصدر البنك املركزي املصري تعليماته بتوزيع  ٪ 20من حمفظة قروض البنوك التجارية على الشركات الصغرية
واملتوسطة .ومع ذلك ،مل تثبت السياسات املعتمدة منذ عام  2011أهنا كافية يف توزيع االئتمان على القطاعات
املستبعدة حىت اآلن ،أو يف حتسني توزيع الدخل؛ حيث إن حمفظة القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لدى
البنك األهلي املصري (كنسبة من إمجال حمفظة القروض لدى البنك) قد اخنفضت من حوال  ٪13يف يونيو
 2010إىل حوال  ٪9يف ديسمرب .2017
وعالوة على ذلك ،اخنفض االئتمان احمللي املقدم إىل القطاع اخلاص كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجال من حوال
 ٪51.9يف عام  2000إىل  ٪26.3فقط يف عام  ،2015قبل أن يرتفع إىل  ٪34.1يف عام  .2016يف ذات
الوقت ارتفع إمجال االئتمان احمللي املقدم من القطاع املصريف ،كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجال ،من ٪89
يف عام  2000إىل ما يقرب من  ٪120يف عام  ، 2016بسبب الزايدة اهلائلة يف صايف االئتمان املقدم للحكومة
نتيجة زايدة العجز املال.
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حاليا  38بن ًكا و 818مؤسسة متويل متناهي الصغر و 4310مجعيات تعاونية لالئتمان
وبينما يعمل يف مصر ً
الزراعي ..مل يوافق البنك املركزي على ترخيص مصريف جديد منذ عام  .1979وابلتال ،تتم االستثمارات اجلديدة
يف القطاع املصريف فقط من خالل االستحواذ على البنوك القائمة ،مما أدى إىل تركز ملكية القطاع املصريف يف يد
الدولة أو عدد قليل من املستثمرين .ووف ًقا للبنك املركزي ،بلغ إمجال أصول البنوك التجارية يف هناية سبتمرب
 2017مبلغ  4.689مليارات جنيه مصري ،من ضمنها قروض وخصومات بقيمة  1.423مليار جنيه .ومع
ذلك ،متتلك البنوك اخلمسة الكربى حوال  ٪64من إمجال األصول ،و  ٪60من إمجال القروض واخلصومات.
مما سبق يتضح  :ان مصر قامت اب لعديد من اإلصالحات املالية يف مصر منذ مخسينيات القرن العشرين ،لكن
القطاع املصريف ال يزال غري ٍ
انم ،أو على األقل غري مستغل ،مع وجود تركز كبري يف امللكية ،ابإلضافة إىل تركز
احملفظة االئتمانية .وبعد تغيري النظام السياسي يف عام  ، 2011تبنت احلكومة بعض السياسات املتعلقة ابلقطاع
املال هبدف حتسني عمق اخلدمات املالية وسهولة احلصول عليها من القطاعات املستبعدة ،وذلك لتحسني توزيع
املوارد املالية ،ابإلضافة إىل احلفاظ على استقرار القطاع املصريف .ولكن ال تزال الغالبية العظمى من املصريني
مستبعدة من اخلدمات املالية ومن االقتصاد الرمسي.
نسبيا،
ويف ظل اقتصاد يعاين من ارتفاع مستمر ومتزايد يف عدم املساواة يف الثروة والدخل ،وارتفاع معدالت البطالة ً
واخنفاض معدالت النمو االقتصادي ومعدالت اإلنتاجية ،ووجود قطاع ضخم غري رمسي ،ومعدالت أجور منخفضة،
أمرا يف غاية األمهية .فهناك حاجة ماسة لتغيري هيكل
يصبح البحث عن حلول مصرفية بديلة ومناذج بنكية أخرى ً

القطاع املصريف يف مصر من انحية حقوق التملك والتحكم يف املوارد املالية اليت يعبئها القطاع ،ومن يتحكم يف

أداء هذه املوارد وتوزيعها.
ومن السياسات البديلة لإلصالح املاىل يف مصر هناك إمكاانت إنشاء بنوك تعاونية يف مصر كنموذج مصريف بديل
وواعد ميكن أن حيسن بشكل كبري من توزيع الثروة والدخل.
 5/3/2السياسات البديلة لإلصالح املاىل يف مصر
واآلن ،ماذا نفعل للخروج من املأزق؟ وما السياسات املالية البديلة لإلصالح املاىل يف مصر؟ إن شرط جناح هذه
السياسات املالية البديلة املقرتحة هنا هو تكاملها معاً .وهي تقوم على مفهوم "االعتماد على مواردان الذاتية" والتعبئة
التنموية هلذه املوارد.
ومن السياسات البديلة لإلصالح املاىل يف مصر ضرورة تعظيم وتعبئة اإليرادات واملوارد وإتباع اإلجراءات التالية:
 ١/٥/٣/٢إعادة النظر يف النظام الضرييب املصرى الراهن
وهذا سواء من حيث الشرائح والوقع الضرييب ،أو من زاوية املنظومة التحصيلية الراهنة ووسائل مكافحة التهرب
الضرييب ،وتشمل تعديل قانون الضرائب على الدخل الراهن رقم ( )91لسنة  2005وتعديالته الالحقة ،وتغيري
الشرائح الضريبية واختاذ اإلجراءات التالية:
19

 -1إعفاء ضرييب للفئات ذات الدخل املساوي للحد األدىن لألجر (بواقع  1200جنيه شهرايً أي 14400جنيه
سنوايً) ،وهذا من شأنه رفع مستوى معيشة هذه الفئات االجتماعية من انحية ،ولكنه ابملقابل سيؤدى إىل ختفيض
احلصيلة الضريبية من بند األجور واملرتبات حبواىل  8إىل  10مليار جنيه سنوايً.
 -2وابملقابل فإن ضريبة املهن غري التجارية (األطباء ،املهندسني ،مكاتب احملامني ،)..والذين حيققون دخوالً سنوية
تزيد عن  100مليار جنيه على األقل ،ال يدفعون ضريبياً سوى أقل من  500مليون جنيه سنوايً ،وهى نسبة متدنية
جداً وال تعرب عن حقيقة هذا النشاط .ومن هنا ضرورة تشديد العقوابت اجلنائية واملعنوية على التهرب الضرييب
هلذه الفئات ،واحلرمان من شغل الوظائف وتقلد املناصب ،أو الرتشح أو املشاركة ىف االنتخاابت العامة ،ورفع
كفاءة جهاز التحصيل ،حىت لو استدعى األمر إجراء تغيريات جوهرية ىف اجملموعات الوظيفية القائمة ابلعمل ،وتغيري
أساليبه .ومن شأن زايدة احلصيلة الضريبية من هذه الفئة أبكثر من  10مليارات جنيه (ابفرتاض وقع ضرييب حده
األقصى  20يف املئة).
 -3تطبيق صارم لقانون الضريبة العقارية ،وخصوصاً على املنتجعات السكنية الفاخرة Compounds
واملنتجعات السياحية والشاليهات والفيالت والقصور (يزيد عددها عن  300ألف قصر وفيال وشاليه سياحي)،
وتركيز جهد الدولة ومصلحة الضرائب على ذلك ،مع تنظيم محالت إعالمية وإعالنية مكثفة يف السنوات اخلمس
األوىل من التطبيق الصارم هلذه السياسة الضريبية ،خصوصاً وأن حصيلة هذه الضريبة طوال السنوات السبعة
املاضية مل تزد عن  368مليون جنيه ،ومن شأن هذا التطبيق توفري ما يرتاوح بني  5إىل  10مليار جنيه كحصيلة
إضافية.
 -4من شأن تعديل سعر الضريبة على أرابح الشركات إىل  35يف املئة على األقل ،وعلى دخول األفراد الذين
يزيد دخلهم السنوي عن مليوين جنيه ،مع تدرج يف شرائح الضرائب ،أن جتعل احلصيلة تزيد أبكثر من  60مليار
اىل  150مليار جنيه .وال بد أن يكون ذلك مصحوابً حبملة إعالمية وإعالنية مكثفة ،وعقوابت صارمة.
 -5ومن جهة أخرى ،فال بد من مراجعة السياسات اجلمركية والرسوم ومنافذ هتريب السلع عرب البواابت القانونية
وغري القانونية مبا فيها املناطق احلرة ،ىف ضوء قراءة صحيحة من عدد من خرباء التنمية ومعهد التخطيط القومي
التفاقية "اجلات " ومقتضياهتا من انحية ،واملصلحة الوطنية وحقوق اخلزانة العامة املصرية من انحية أخرى .واملؤكد
أن الفوضى السائدة اآلن ،وعمليات التهريب واسعة النطاق للسلع حتت عناوين شىت (ومنها املناطق احلرة اخلاصة)،
كل ذلك من شأنه تعظيم احلصيلة اجلمركية مبقدار يرتاوح بني  5إىل  10مليار جنيه إضافية.
 -6تسهيل إجراءات الشهر العقاري وتوثيق امللكية ،ووضع نسب ورسوم مناسبة لعمليات تسجيل ونقل امللكية
العقارية من شأهنا زايدة إقبال املالك وأصحاب التصرفات العقارية على تسجيل ممتلكاهتم ،وابلتال زايدة احلصيلة
أبكثر من 10مليار جنيه على األقل وفقاً لتقديرات اخلرباء واملتخصصني ىف هذا اجملال.
من جانب آخر ،مراجعة وإعادة هيكلة قطاع البرتول من حيث :
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• مراجعة احملفظة االستثمارية واملالية هليئة البرتول وشركات البرتول العامة واملشرتكة ،ومدى سالمتها
االقتصادية وحتقيقها للمصاحل الوطنية بعيداً عن املصاحل اخلاصة ببعض قيادات هذا القطاع.
• مراجعة نظم التعاقد مع الشركاء األجانب.
• مراجعة التوسع اإلداري وإنشاء الشركات غري املربر الذى قام به الوزير األسبق ،حمل احملاكمة سامح
فهمي ،وهيكلة القطاع مالياً ووظيفياً وإدارايً.
• مراجعة التخفيض الذى مت يف نسب اإلاتوة لصاحل اخلزينة العامة.
 -٧التوقف عن عمليات خصخصة احلقول واآلابر ،وبيعها .ومن شأن هذه اإلجراءات مجيعها زايدة احلصيلة من
هذا القطاع حبوال  15إىل  20مليار جنيه مصري.
 -8إعادة هيكلة قطاع الثروة املعدنية وفصله عن قطاع البرتول ،كالتال:
 إنشاء وزارة مستقلة ابلثروة املعدنية. عودة هيئة املساحة اجليولوجية بدورها واختصاصاهتا السابقة والواضحة. إعداد خطة متكاملة لقطاع الثروة املعدنية لتصنيع املنتجات اخلام ،وحظر تصدير منتجات املناجم واحملاجر كمادةخام.
 وضع نظام للتعاقد مع املستثمرين املصريني والعرب واألجانب تكون قائمة على نظام للشراكة بني احلكومةوشركاهتا العامة والشركاء من القطاع اخلاص ،حبيث ال تقل نسب املشاركة العامة واحلكومية عن  50يف املئة،
لضمان توجيه سياسات االستثمار مبا يليب املصاحل الوطنية املصرية ،ويفيد الطرفني.
 إصدار قانون جديد للثروة املعدنية يعزز هذا التوجه ،وال ينتصر فقط – كما ىف حالة القانون اجلديد رقم ()198لسنة  – 2014للجباية واإلاتوات وزايدة الرسوم ،بل يؤكد على فكرة التصنيع املشرتك.
 ضبط العالقة بني عمل هذه الوزارة واحملليات ،إلهناء ظواهر الفساد اهلائلة القائمة بني مقاول املناجم واحملاجرواحملافظات عرب الصناديق واحلساابت اخلاصة.
 توسيع إطار خطة العمل هلذه الوزارة لتشمل كل اجلغرافيا املصرية ،وليس فقط املثلث الذهيب ابلبحر األمحروالصحراء الشرقية اجلنوبية ،بل أن متتد إىل سيناء والصحراء الغربية.
 ربط اخلطة اخلمسية هلذا القطاع ابحتياجات قطاع الصناعة وابلتنسيق الكامل بينهما.من شأن هذه السياسة واإلجراءات أن تؤدي من انحية إىل توفري ما ال يقل عن  250ألف فرصة عمل ،وحتقيق
فائض أعمال لصاحل اخلزانة العامة للدولة من انحية اثنية وبصور خمتلفة (إاتوات ،رسوم تراخيص ،تصنيع ،تصدير)
إىل حوال  15مليار جنيه ىف السنة األوىل تزيد إىل  20مليار جنيه لصاحل اخلزانة العامة للدولة.من شأن إجراءات،
ممكنة ومقرتحة ،تعظيم احلصيلة لصاحل اخلزانة العامة أبكثر من  100مليار جنيه سنوايً ،قابلة للزايدة إذا ما أحسنت
إدارة هذا التغيري .كما أهنا ميكن أن ختفض العجز يف املوازنة العامة للدولة أبكثر من الثلثني تقريباً.
21

 -9الصناديق واحلساابت اخلاصة :هناك ضرورات مالية واقتصادية إلهناء هذه الظاهرة من خالل اإلجراءات التالية:
تشكل جلنة ُعليا بقرار مجهوري ملراجعة وفحص وحصر هذه الصناديق واحلساابت اخلاصة ،تكون مهمتها حصر
وفحص كل الصناديق واحلساابت اخلاصة وبيان موجوداهتا املالية واألسس القانونية إلنشائها.
من شأن هذه اإلجراءات مجيعها – متكاملة ومتوازية – تعظيم احلصيلة لصاحل اخلزانة العامة أبكثر من  100مليار
جنيه سنوايً ،قابلة للزايدة إذا ما أحسنت إدارة هذا التغيري .كما أهنا ستخفض العجز يف املوازنة العامة للدولة أبكثر
من الثلثني تقريباً.
 ٢/5/3/2ضبط النفقات العامة وترشيدها ىف مصر
 -1مراجعة نفقات الباب الثاين (شراء السلع واخلدمات) الىت تشكل ما نسبته  11إىل  12يف املئة من إمجال
مصروفات املوازنة العامة سنوايً ،وهي تشمل طيفاً واسعاً من النفقات (صيانة  -قطع غيار  -وقود  -إانرة ومياه
 نفقات دعاية وإعالانت واستقباالت  -نفقات أجور ومكافآت املستشارين من خارج اهليئة الوظيفية .)..وميكنخفض هذا الباب حبوال 7إىل  10يف املئة سنوايً وملدة مخس سنوات قادمة ،دون أتثري على فاعلية عمل اجلهاز
اإلداري للدولة ،بدالً من الزايدة السنوية املعتادة فيه .وهذا من شأنه توفري حواىل  2.5مليار إىل  3مليار جنيه.
 -2ابلنسبة إىل الباب الثالث (الفوائد احمللية واألجنبية) ،فمع مراجعة سياسات متويل العجز ىف املوازنة العامة
للدولة (من خالل نظام ضرييب عادل ،كما أشران) ،وإعادة هيكلة بعض القطاعات االقتصادية ،لن تلجأ احلكومة
إىل طرح أذون خزانة وال سندات دين جديدة ،وابلتال سوف ينخفض املخصص املال لتسديد فوائد الدين احمللي،
وكذلك تكاليف خدمة الدين عموماً ،ومن ممثّ فمن املق ّدر أن تنخفض تكاليف هذا الباب سنوايً ،وخالل ثالث
سنوات من حلظة تطبيق هذه السياسات البديلة حبواىل  50مليار جنيه سنوايً ،مبجموع  150مليار جنيه خالل
الثالث سنوات القادمة.
 -3أما الباب الرابع (الدعم واملنح واملزااي االجتماعية) ،ونظراً للتالعب احملاسيب الذى متّ فيما يُسمى دعم املشتقات

يعرب عن حقيقة الدعم ،فإن مراجعة هذه
البرتولية منذ العام املال  ، 2006/2005حبيث أصبح هذا الدعم ال ّ

السياسة والدعم االفرتاضي للمشتقات البرتولية والطاقة ،من شأنه خفض هذا الرقم حلوال النصف تقريباً مع ما
يصاحبه ذلك من التخلص من التشوه يف قطاع الكهرابء ،الناتج عن هذه السياسة الضارة ،وابلتبعية يتم خفض
رقم العجز يف املوازنة العامة للدولة ابلقيمة نفسها ،أي مبا يقارب  50مليار جنيه على األقل.
 -4وابلنسبة إىل الباب اخلامس (املصروفات األخرى) ،الىت تزيد ىف املتوسط عن  10يف املئة من مصروفات املوازنة
العامة للدولة سنوايً (أى أكثر من  30مليار جنيه) ،فبمراجعة تفاصيل بنوده ميكن توفري ما ال يقل عن ملياري جنيه
من هذا الباب سنوايً.
 -5أما الباب السادس (االستثمارات أو ما أصبح يُسمى يف التبويب اجلديد للموازنة "شراء األصول غرياملالية")،

فيمكن خفض بعض بنوده ،ومنها على سبيل املثال وليس احلصر بند "أحباث ودراسات للمشروعات االستثمارية"
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الذى كانت تستف يد منه بعض املكاتب االستشارية اململوكة لبعض الوزراء وأقرابئهم ،وكذلك بند "وسائل االنتقال"
وبند "مبان وإنشاءات" ..كل هذه البنود ميكن توفري وختفيض بعضها دون أن يؤثر ذلك سلباً على عمل اجلهاز
احلكومي ومشروعاته ،ويقدر هذا اخلفض حبواىل  3مليار جنيه على األقل.
 -6أما الباب األول (األجور وتعويضات العاملني) ،والذى بلغ ىف مشروع موازنة عام  2017/2016حواىل
 228مليار جنيه ،ويشكل وحده حوال  19يف املئة من إمجال استخدامات املوازنة العامة للدولة لذلك العام ،فإن
هناك خلالً هيكلياً ىف منط إدارة هذا الباب  -سواء قبل صدور قانون اخلدمة املدنية أو بعده  -حيث تستحوذ
جهات وقطاعات ووزارات معينة على احلصة األكرب منه ،وهو ما حيتاج إىل إعادة توزيع مزاايه بصورة حتفظ احلقوق
املتساوية ألصحاب املراكز القانونية والوظيفية املتكافئة ،ودون مس ابملصاحل املكتسبة للعاملني يف الدولة ،وابلتاىل
ليس من املتصور ختفيض هذا الباب..
وهكذا فان سياسة مالية رشيدة يف جمال النفقات العامة ميكن أن ختفض هذه التكاليف حبوال  108مليار جنيه
سنوايً ،وهذا خبالف اإلضافات الىت سرتد إىل املوازنة العامة من خالل تصحيح السياسة اإليرادية عموماً ،والضريبية
خصوصاً.
 -3أولوايت االستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
 1/3السياسات البديلة ىف أولوايت االستثمارات العامة ىف مصر
ما هي أولوايت احلكومة يف اإلنفاق على البنية التحتية خالل العام املال املقبل؟  ،كشفت احلكومة عن خطتها
للتنمية املستدامة للعام املال  ، 2022/2023عندما قدم وزير املالية حممد معيط مشروع موازنة العام املال املقبل
املعدل إىل جملس النواب .وختصص احلكومة أكثر من نصف اإلنفاق العام هذا العام لالستثمارات العامة ،إذ رصدت
 1.1تريليون جنيه من إمجال املوازنة البالغة  2.07تريليون جنيه خلططها االستثمارية ،بزايدة  %17.9مقارنة
مبوازنة العام املايل احلايل  .تركز املوازنة على االنتعاش االقتصادي واهلدف اجلديد لزايدة حجم "املشروعات اخلضراء"،
وتعمل على تعزيز إصالحات البنية التحتية اليت ختطط هلا احلكومة ،مع إعادة تقييم األولوايت يف ضوء اخللفية
االقتصادية العاملية غري املستقرة اليت جرى على أساسها إعداد املوازنة.
أولوايت اإلنفاق تعكس بشكل واضح أن املوازنة اجلديدة "تقشفية" :وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبول وزارة املالية
يف مارس املاضي إبعادة هيكلة موازنة العام املال املقبل هبدف "إعادة ترتيب األولوايت" ،حيث بدأ ارتفاع أسعار
السلع األساسية العاملية ،مبا يف ذلك النفط والقمح ،على خلفية احلرب الروسية األوكرانية ،يف هتديد إمداداتنا
واقتصادان .رمبا هلذا السبب ،متثل قطاعات السلع األساسية ،اليت تشمل الزراعة والصناعة والطاقة واإلنشاءات،
اجلزء األكرب من االستثمارات ،إذ جرى ختصيص  %35.6من إمجال االستثمارات (حنو  391.6مليار جنيه)
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للمشروعات يف هذه القطاعات .وعلى غرار العام املاضي ،ستمنح األولوية لتمويل املشروعات القومية احلالية اليت
اكتملت حاليا بنسبة  ،%70ومن املتوقع االنتهاء منها بنهاية العام املال املقبل.
قطاع النقل  :استكماال لتوجه العام املال احلال ،يستحوذ قطاع النقل على اجلزء األكرب من إمجال االستثمارات،
إذ جرى ختصيص  307مليارات جنيه ملشروعات القطاع ،بزايدة تصل إىل  %25.3مقارنة ابلعام املال احلال.
يذهب حنو  176مليار جنيه من خمصصات قطاع النقل إىل اهليئة القومية لألنفاق ،اليت تشرف على تطوير مرتو
أنفاق القاهرة ومشاريع القطار الكهرابئي السريع والذي ينفذه حتالف شركات أوراسكوم كونسرتاكشون واملقاولون
العرب وسيمنس األملانية ،ابإلضافة إىل مشروع املونوريل الذي يتكون من خطني أحدمها سريبط مدينة السادس من
أكتوبر ابجليزة واآلخر سريبط مدينة نصر ابلعاصمة اإلدارية اجلديدة .ومن املقرر االنتهاء من املرحلة األوىل من
مشروع القطار الكهرابئي السريع حبلول عام  .2023وخصصت الدولة حنو  24مليار جنيه لتطوير الطرق ،بزايدة
 %4عن موازنة العام املال احلال.
قطاع السكك احلديدية :خصصت الدولة  27مليار جنيه من موازنة قطاع النقل للهيئة القومية لسكك حديد
مصر ،اليت تعمل على حتديث مرفق السكة احلديد منذ فرتة .قدرت تكلفة إصالحات السكك احلديدية ،اليت من
املفرتض أن تنتهي بتطوير الشبكة ابلكامل ،العام املاضي بنحو  225مليار جنيه ،وتستمر حىت عام .2024
ويشمل ذلك استرياد عرابت وقطارات جديدة ،وإصالح القدمية ،وحتديث أنظمة اإلشارات ،وبناء طرق جديدة
وجتديد احملطات واملعابر وبناء أبراج جديدة وأتمني أبراج اإلشارة عرب أنظمة املراقبة ابلكامريات.
قطاع اإلسكان واملياه والصرف الصحي  :أيتى قطاع اإلسكان واملياه والصرف الصحي يف املرتبة الثانية على قائمة
األولوايت بعد النقل ،إذ ختصص الدولة حنو  294مليار جنيه للقطاع ،تذهب  77مليار جنيه منها إىل  60مشروعا
جديدا للصرف الصحي لزايدة سعة الشبكة وتغطيتها يف مجيع أحناء البالد .وهناك  180مشروع إضايف لتوسيع
شبكات الصرف الصحي يف احملافظات ،هبدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الدولة إىل
 .%68ويف الوقت نفسه ،خصصت املوازنة الدولة حنو  26مليار جنيه إىل  64مشروعا جديدا للمياه تركز على
زايدة الطاقة اإلنتاجية ملشاريع املياه احلالية ،بزايدة بلغت  %23.8عن العام املاضي ،ما يعكس إعطاء املزيد من
األولوية للمياه وسط التهديد الذي يشكله سد النهضة اإلثيويب ،الذي بدأ رمسيا يف توليد الكهرابء هذا العام .ستحصل
مشروعات اإلسكان على  33مليار جنيه لتغطية بناء  306ألف منزل جديد وتطوير  15ألف فدان ابملناطق
العشوائية.
قطاع التعليم :وحيتل التعليم املرتبة الثالثة على القائمة :جرى ختصيص  69.2مليار جنيه للقطاع لبناء حنو 25
ألف فصل دراسي (ابستثمارات  15.4مليار جنيه) و 20مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية (ابستثمارات 2.5
مليار جنيه) .وخصصت الدولة أيضا  334مليون جنيه لبناء فصول دراسية ذكية وشراء السبورات الذكية.
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قطاع الصحة :خصصت الدولة استثمارات قدرها  45.9مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية يف العام املال
اجلديد ،ابخنفاض طفيف من  47.5مليار جنيه املخصصة يف موازنة العام املال احلال  .2021/2022وستوجه
هذه االستثمارات لعدد من املشروعات ،يف مقدمتها منظومة التأمني الصحي الشامل ،واليت تتضمن إنشاء 94
مستشفى و 448وحدة صحية .وسيخصص جزء من موازنة القطاع أيضا إلضافة  1500سرير لوحدات العناية
املركزة يف مستشفيات احملافظات ،وبناء  148مستشفى ألمانة املراكز الطبية املتخصصة .سيجري ختصيص حنو
 2.8مليار جنيه لصاحل مبادرة "حياة كرمية" ،لبناء وتطوير  15مستشفى و 104وحدات صحية .كما خصصت
احلكومة  800مليون جنيه الستكمال أعمال التطوير والبناء يف  29مستشفى.
قطاع الكهرابء  :آخر القطاعات ذات األولوية :تذهب حنو  29.3مليار جنيه إىل قطاع الكهرابء العام املقبل،
وخصصت الدولة جزءا لتوسيع تغطية الشبكة القومية للكهرابء ،وجزء آخر حنو ضمان توفري الكهرابء للمشاريع
القومية العمالقة مثل مشروع املونوريل وحمطة الرايح خبليج السويس ،واحملطات الشمسية يف كوم
أمبو ،والغردقة ،والزعفرانة  .يعترب الرتكيز على الطاقة املتجددة أمرا منطقيا ابلنظر إىل أن مصر أتمل اآلن يف توليد
 % 20من احتياجاهتا الكهرابء من مصادر متجددة العام املقبل ،كما تتوقع الوصول هبذا الرقم إىل  %25يف العام
املال  .2024/2025أتيت التوقعات احلالية كجزء من اخلطة طويل األجل لتوليد  %42من الكهرابء من مصادر
متجددة حبلول عام  . 2035وأييت ذلك أيضا يف الوقت الذي تستعد فيه احلكومة لقمة املناخ COP27اليت
تستضيفها شرم الشيخ يف نوفمرب املقبل.
وهو ما يقودان إىل خمصصات "خضراء" جديدة :جرى ختصيص حنو  336مليار جنيه يف املوازنة للمشروعات
"اخلضراء" ،مع ختصيص اجلزء األكرب ( 300مليار جنيه) ملشروعات يف قطاع النقل ،بينما ال حتدد مسودة مشروع
املوازنة املشاريع اليت تعترب "خضراء" .أييت الري يف املرتبة الثانية يف املوازنة "اخلضراء" ،مع ختصيص  26.4مليار
جنيه للمشروعات اخلضراء يف القطاع ،يليه اإلسكان ( 4.5مليار جنيه) ،والتنمية احمللية ( 2.8مليار جنيه)،
والكهرابء ( 2.4مليار جنيه) .وتستهدف الدولة ختصيص  %40من موازنة االستثمارات العامة للمشروعات
اخلضراء.
وتشمل خطط احلكومة لإلنفاق على البنية التحتية أيضا:
• سيحصل قطاع الري على استثمارات بقيمة  17مليار جنيه لتطوير الرتع ،حيث ختطط احلكومة لتطوير
 5.8كيلومرت من الرتع حبلول هناية العام املال.
• قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سيتلقى  22.8مليار جنيه ،بزايدة  %22.6عن العام احلال،
لتحسني كفاءة اإلنرتنت وتطوير البنية التحتية املعلوماتية يف الدولة
• استمرار أعمال اإلنشاءات يف املوانئ اجلافة يف العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وموانئ قسطل
وأرقني اجلافة ،واليت من املقرر أن تكتمل بنهاية العام املال املقبل.
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 2/3سياسة ملكية الدولة املصرية
سواء بشكل كلى أو جزئى
استعرضت وثيقة سياسة ملكية الدولة آليات ختارج الدولة من النشاط االقتصادى ً
لتشجيع القطاع اخلاص ،والىت ختتلف بدورها من قطاع اقتصادى آلخر ،ومن أصل عام مملوك للدولة إىل آخر ،كما
ختتلف كذلك حبسب اهلدف من مشاركة القطاع اخلاص يف ملكية األصول العامة.
وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار اآلليات اليت من شأهنا تعظم العائد االقتصادي من مشاركة القطاع اخلاص ،وزايدة
املكاسب االقتصادية الكلية من حترير األسواق ،وزايدة مستوايت املنافسة ،جبانب تعظيم فائض املستهلك ،وحتقيق
أعلى مستوايت للرحبية والكفاءة االقتصادية لتلك األصول ،مشرية إىل أنه سوف يتم االستناد يف حتديد آليات
التخارج إىل أفضل املمارسات الدولية وإىل اخلربات املتخصصة يف هذه اجملاالت لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية
الدولة لألصول العامة.
وذكرت أنه سوف يتم النظر يف عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة املصرية لألصول العامة ،وتشجيع القطاع
سواء بشكل كلي
اخلاص مبا يشمل طرح األصول اململوكة للدولة من خالل البورصة املصرية لتوسيع قاعدة امللكية ً

أو جزئي .ولفتت إىل طرح األصول ابلبورصة واليت تعد إحدى أبرز آليات ختارج الدولة من النشاط االقتصادي
وسيتم تبنيها يف طرح عدد من الشركات اململوكة للدولة يف البورصة املصرية ،من خالل برانمج الطروحات احلكومية
سواء بشكل كلي أو جزئي؛ لالستفادة من توسيع قاعدة امللكية والتحول إىل شركات مسامهة عامة ،وابلتال رفع
ً

مستوى األداء االقتصادي هلذه الشركات وتعزيز رؤوس أمواهلا ،ومستوايت التزامها مبعايري احلوكمة واإلفصاح

والشفافية ،ومش اركة املستثمرين األفراد واملؤسسني يف عوائد ورحبية عدد من الشركات واألصول العامة.
ونوهت بضخ استثمارات جديدة للقطاع اخلاص يف هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر اسرتاتيجي وزايدة
مشاركة القطاع اخلاص يف هيكل امللكية) وتعد أحد البدائل املطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لألصول
العامة واليت تتمثل يف الشراكة مع القطاع اخلاص؛ من خالل قيام مستثمر اسرتاتيجي بضخ استثمارات جديدة يف
هيكل ملكية قائم لشركة حكومية مبا يساعد على زايدة مستوايت ملكية القطاع اخلاص يف هذه األصول العامة
سواء على صعيد زايدة رأس املال ،أو تبن
واالستفادة من املكاسب اليت يستتبعها دخول مستثمر اسرتاتيجي ً
تقنيات جديدة لإلنتاج واإلدارة والتسويق.
وأشارت إىل عقود الشراكة مع القطاع اخلاص Public Private Partnership (PPP)،وأنه سوف
يتم اللجوء إىل عدد من أشكال الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لألصول العامة،
خاصة فيما يتعلق ابملشروعات يف جمال البنية األساسية ومشروعات اخلدمات العامة؛ هبدف االرتقاء مبستوى هذه
ونوعيا؛ مبا يتالءم مع
كميا
ً
اخلدمات ،وحتسني جودهتا ،وزايدة مستوايت قدرة احلكومة على التوسع يف تقدميها ً
مستوايت النمو االقتصاد ي والزايدة السكانية ،ويساعد كذلك على االستفادة من القدرات اإلدارية والفنية والتقنية
والتمويلية للقطاع.
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ولفتت إىل تتنوع هذه اآلليات بشكل كبري مبا يشمل عقود االمتيازات واملشاركة يف اإلدارة وعقود األداء ،كما تتسع
كذلك لتتضمن صورا أخرى من مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل ونقل
امللكية لألصول العامة حبسب أهداف احلكومة املصرية إلدارة كل أصل عام ،حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة
اليت تعظم العائد االقتصادي واالجتماعي هلذه األصول مبا يتوافق مع أفضل التجارب الدولية اليت تشمل أشكاالً
عديدة من بينها ،عقود االمتيازات Concession Contractsواليت ستمنح احلكومة صاحب االمتياز
احلق طويل األجل يف استخدام أصول مشروعات البنية األساسية ،وحبيث تظل األصول مملوكة للدولة ،على أن
تعود األصول إىل الدولة يف هناية فرتة االمتياز.
وبينت الوثيقة أن تلك العقود تسته دف متكني صاحب االمتياز من إدارة األصول احلالية ابإلضافة إىل بناء وتشغيل
أصول جديدة وفق معايري حمددة للجودة.
ولفتت إىل مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ( B.O.T)،واليت سيتم اعتماد آليات عقود البناء والتشغيل
والتحويل ( )B.O.Tلتشجيع مشاركة القطاع اخلاص بشكل متزايد يف تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل
مشروعات البنية األساسية وفق عقود متتد لفرتات زمنية حمددة مبا ميكنه خالل تلك الفرتة من تغطية تكاليف املشروع
وحتقيق أرابح من تشغيل املشروع.
وأضافت أن تلك العقود تعد حلوالً مناسبة ملواجهة حتدايت تشغيل مرافق البنية األساسية وصيانتها ،واختيار التقنية
املناسبة السيما يف احملافظات واحملليات ،فيما تعود ملكية تلك املشاريع للدولة يف أعقاب انتهاء فرتة العقود.
وأظهرت الوثيقة عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية ( B.O.O.T)،واليت تعهد احلكومة أو من ميثلها
وفق هذ ه العقود مبهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام واالستفادة من عوائده لفرتة طويلة من
الزمن إىل القطاع اخلاص حتت إشراف اجلهات املمثلة للدولة لضمان استمراره يف تقدمي اخلدمة مبستوايت حمددة من
اجلودة ،و يستفيد من كامل عوائده خالل تلك الفرتة على أن يتعهد بدوره بنقل ملكية األصل العام إىل الدولة بعد
انتهاء فرتة العقد يف حالة جيدة.
وأشارت إىل عقود البناء والتشغيل والتملك (  B.O.O)،حيث تعهد احلكومة أو من ميثلها ،وفق هذه العقود،
إىل القطاع اخلاص مبهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام لفرتة طويلة من الزمن حتت إشراف
كليا أو جز ًئيا من عوائد هذا املشروع على أن تؤول
اجلهات املمثلة للدولة لضمان جودة اخلدمة وحبيث يستفيد ً
ملكية هذا األصل للقطاع اخلاص بعد انتهاء فرتة العقد.
ولفتت إىل عقود التصميم والبناء والتشغيل ( D.B.O)،وستعتمد الدولة تلك العقود عندما تتوفر موارد مالية يف
موازانت الوزارات  /احملليات لتنفيذ مشروعات البنية األساسية ،على سبيل املثال مشروعات املياه والصرف الصحي
وشبكات الكهرابء ،ولكنها ترغب يف االعتماد على القطاع اخلاص؛ لتصميم وبناء وتشغيل تلك املرافق مبا بضمن
حتقق اعتبارات الكفاءة االقتصادية والفنية.
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أما عن مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل ( )B.F.O.Tفسيتم تبن آليات عقود مشاريع البناء
والتمويل والتشغيل والتحويل ( ) B.F.O.Tيف بعض احلاالت اليت ستتجه فيها الدولة إىل ختفيف العبء املال
على املوازنة العامة ،وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ املشروعات حيث يقوم القطاع اخلاص ببناء ومتويل
مشروعات يف قطاعات البنية األساسية واخلدمات العامة وتشغيلها لفرتة حمددة مث إعادة ملكيتها للدولة ،مبا يتوافق
مع املمارسات الفضلى املتبناة من قبل العديد من الدول النامية ،حيث تستخدم تلك العقود على نطاق واسع
لتمويل املشروعات اليت ختدم أغراض التنمية االقتصادية.
وعن عقود األداء  Performance Contracts،فتشمل آليات تشجيع القطاع اخلاص اليت سوف يتم
االعتماد عليها لتنفيذ سياسة ملكية الدولة ،كذلك عقود اإلدارة اليت تُربم مع شركات القطاع اخلاص لتجاوز

التحدايت التشغيلية يف إحدى حل قات توريد اخلدمات العامة بكفاءة ومواجهة مشكالت حمددة بناء على معايري
معتمدة لتحسني األداء ،مثل معاجلة مشاكل اهلدر وتسريب املياه.

ولفتت إىل عقود اإلدارة management contracts،فوفق هذه العقود سوف تعهد الدولة للقطاع
اخلاص وللشركات اليت تتوفر لديها معايري الكف اءة والتنافسية مبسؤولية إدارة بعض املشروعات العامة لتسيري وإدارة
الوحدات االقتصادية وفق قواعد السوق واملنافسة مقابل عائد مادي حمدد أو مشاركة يف األرابح الصافية لتلكك
املشروعات ومن بني تلك العقود على سبيل املثال تعهيد عمليات تقدمي اخلدمات احلكومية مبا ميثل شكل من
أشكال اخلصخصة اجلزئية.
وعن إعادة هيكلة املؤسسات العامة وخصخصتها ،أظهرت الوثيقة أنه سوف تتوجه الدولة ويف حالة بعض األصول
اململوكة للدولة إىل إعادة هيكلة تلك املشروعات مبا يسمح بزايدة مستوايت جاذبيتها للقطاع اخلاص وتعظيم العائد
االقتصادي من تلك املشروعات وابلتال طرح جانب من أسهمها للقطاع اخلاص الح ًقا سواء بشكل كلي ،أو
بشكل جزئي يف حالة رغبة احلكومة يف ضمان استمرار مسامهة هذا األصل يف اخلزانة العامة للدولة.
 ٣/٣أمثلة تطبيقية على سياسة ملكية الدولة املصرية
 ١/٣/٣الشراكة مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ىف شهادات مببلغ ٢مليار دوالر
يسعى صندوق أبوظيب السيادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة على استثمار حنو  2مليار دوالر عن طريق شراء
حصص مملوكة للدولة يف بعض الشركات ،وعلى رأسها البنك التجاري الدول .من خالل شراء حصة  %18من
البنك ال تجاري الدول ،كما يسعى الصندوق لشراء حصص يف  4شركات أخرى مدرجة يف سوق األوراق املالية يف
مصر ،على رأسها شركة «فوري» للخدمات املصرفية وتكنولوجيا الدفع.
أن هذا االستثمار ميثل نوع من أنواع الشراكات بني دولة اإلمارات والدولة املصرية ،مثلما حيدث ىف بعض الدول
األوربية وغريها على مستوى دول العامل  ،وليس كما يدعى مروجي الشائعات الذين يريدون زعزعة االستقرار
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واألمن ويدعون أن "مصر تباع"  ، .وان هذا النوع من الشراكات يعد من أمر هام وخاصة بعد إجراءات البنك
املركزي املصري ورفع سعر الفائدة للمرة األوىل منذ عام  ،2017وتراجع العملة احمللية بشكل حاد .و أن الصراع
يف أوكرانيا سيؤدي إىل اخنفاض تدفقات السياحة الوافدة ،وارتفاع أسعار املواد الغذائية ،وحتدايت متويل أكرب.
وقد أقامتا مصر واإلمارات منصة اسرتاتيجية مشرتكة بقيمة  20مليار دوالر يف عام  2019لالستثمار يف جمموعة
من الق طاعات واألصول ،حيث تتم إدارهتا من خالل صندوق الثروة السيادي املصري وصندوق أبوظيب السيادي.
وىف الوقت الراهن تسعى الكثري من الدول اىل العمل على جذب الكثري من التمويل الالزم لدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية بداخلها ،وابلتال قد تلجأ تلك الدول اىل أحد أهم األدوات التمويلية املناسبة وهي االستثمارات
األجنبية  ،نظراً لكوهنا أحد أهم األدوات التمويلية السريعة .كما أن هلا عدد من املزااي والفوائد االقتصادية على
االقتصاد املصري والىت منها ان هذا النوع من الشراكات أو االستثمار يؤدى لزايدة السيولة النقدية الالزمة لعملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستهدفة ومواجهة الظروف الصعبة للتضخم و التغريات العاملية احلالية ىف ظل
األزمة العاملية الروسية األوكرانية.
 ٢/٣/٣إطالق الشراكة الصناعية التكاملية بني األردن واإلمارات ومصر
تشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بني اإلمارات ومصر واألردن نقلة نوعية يف مسرية
النمو املستدام للقطاع الصناعي ابلدول الثالث مبا يدفع عجلة التقدم حنو حتقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذائي
والصحي وتكامل سالسل القيمة وتوفري فرص عمل جديدة تعزز النمو االقتصادي املستدام .وأتيت هذه الشراكة
استمراراً وتعزيزاً للعالقات األخوية املتجذرة بني الدول الثالث وتتوجياً لتاريخ ممتد من العالقات االقتصادية والسياسة
واالجتماعية املشرتكة بني اإلمارات ومصر واألردن مبا يسهم يف مواصلة استكشاف فرص الشراكة واالستثمار
املشرتك يف اجملاالت احليوية ذات االهتمام االسرتاتيجي .وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
بني الدول الثالث منوذجاً اللتزام دولة اإلمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعاملياً متاشياً مع توجهاهتا بتعزيز دور
القطاع الصناعي وربطه ابلتك نولوجيا املتقدمة واالستفادة من املزااي التنافسية واملمكنات اليت توفرها كل دولة .وتوفر
الشراكة منصة للتعاون املستقبلي وتستند إىل أمهية التكامل وتعزيز االنفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل املنافع
االقتصادية واالستفادة من املوارد البشرية واخلربات من خالل إقامة مشاريع صناعية كبرية مشرتكة يف أكثر من دولة
مما يساهم يف زايدة الناتج احمللي اإلمجال وتنويع االقتصاد يف كل دولة ويدعم اإلنتاج الصناعي وزايدة الصادرات.
وتستند الشراكة إىل  5أهداف اسرتاتيجية مشرتكة تتمثل يف السعي لتحقيق منو قائم على االستدامة وحتقيق سالسل
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توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عاملي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة املضافة
وتعزيز منو وتكامل سالسل القيمة والتجارة بني البلدان الثالثة.
وتُعد الصناعة العمود الفقري لالقتصادات الكربى  ،لذا تسعى اإلمارات ومصر واألردن إىل حتقيق نقلة نوعية يف
القطاع الصناعي من خالل شراكة واسعة تسهم يف تعزيز مزاايها التنافسية  ،وتوسيع قاعدة االستثمارات ىف الدول
الثالثة للخروج من األزمة االقتصادية احلالية  ،فقد أعلنت كل من األردن واإلمارات ومصر ،عن مرحلة جديدة
من العالقات االقتصادية من خالل إطالق الشراك ة الصناعية التكاملية من أجل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة،
ملواصلة استكشاف الفرص واالستثمار يف اجملاالت احليوية ذات االهتمام االسرتاتيجي املشرتك للدول الثالث.
ترتكز الشراكة على االستثمار يف  5قطاعات صناعية واعدة تشمل الزراعة واألغذية واألمسدة واألدوية واملنسوجات
واملعادن والبرتوكيماوايت ،لتعزيز التنمية االقتصادية وحتقيق التكامل الصناعي وتكامل سالسل القيمة بني األردن
واإلمارات ومصر .وتتعزز هذه الشراكة من خالل االستفادة من املزااي الصناعية يف الدول الثالث ،وتطوير جماالهتا
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية املشرتكة واليت تشمل النمو املستدام ،وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عاملي،
وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة املضافة  ،إىل جانب توفري سالسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز منو سالسل
القيمة والتجارة وتكاملها بني الدول الثالث.
واألردن .كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون املستقبلي وترتكز على تعزيز االنفتاح وتطوير الصناعة وتبادل
املنافع االقتصادية ،وتبادل اخلربات ،وتعد أساسا إلقامة املشاريع الصناعية الكبرية املشرتكة ،مما يساهم يف توفري
فرص العمل وتعزيز منو الناتج احمللي وتنويع االقتصاد وحتقيق منوا قواي يف الصادرات .ويف هذا اإلطار مت ختصيص
صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQبقيمة  10مليارات دوالر لالستثمار يف املشاريع املنبثقة عن
هذه الشراكة يف القطاعات املتفق عليها.
ان تطوير القطاع الصناعي يف الدول املشاركة  ،سيؤدي إىل متكني التنمية الصناعية يف الدول الثالث ،وتنويع
االقتصاد وزايدة مسامهة الصناعة يف الناتج احمللي ،كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول املنطقة على تعزيز
عالقاهتا وإطالق مشاريع وصناعات جديدة يف إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة لألجيال املقبلة.
تكامل املزااي وتتكامل املزااي حيث متتلك الدول الثالث جمموعة من املوارد واملزااي التنافسية الفريدة اليت تشمل
توفر املواد األولية واخلام ،مثل موارد الطاقة يف دولة اإلمارات ،واألراضي الزراعية اخلصبة يف مصر ،واملعادن يف كل
من مصر واألردن .كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية يف جمال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها
وزايدة طاقتها اإلنتاجية ،وقدرات تصنيعية مهمة يف جماالت احلديد واألملنيوم والبرتوكيماوايت واملشتقات .كما إن
توقيع الشراكة بني الدول الثالث يعرب عن شراكة اسرتاتيجية وعالقات اترخيية بني الدول الثالث ،كما أن هذه
الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبرية بني هذه الدول ،مبا يعزز التكامل ،وحيمي سالسل التوريد ،ويؤدي إىل اإلحالل،
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ويعزز التنمية االقتصادية املستدامة مبا ينعكس على أرقام النمو االقتصادي ،وتوفري فرص العمل ،وغري ذلك من
آفاق.
ان هذه املشروعات اليت مت التوافق بشأهنا ىف الشراكة الثالثية سوف ختلق قيمة مضافة للدول الثالث ،وسيكون هلا
أثر إجيايب على األمن القومي ،وتعميق الصناعة احمللية ،وأنشطة سالسل اإلمداد ،وسوف تكون هناك متابعة مستمرة
ملراحل تنفيذ هذه املشروعات ،وتيسري اإلجراءات ،وتذليل العقبات ،فهدف اجلميع هو سرعة جن مثار هذه
املشروعات واستفادة الدول الثالثة هبا ،خاصة أن املرحلة األوىل منها ،حتقق فوائد كثرية ،من انحية األمن الغذائي،
واألمن الدوائي ،كما أن هلذه املشروعات فوائد كربى أيضاً يف جذب االستثمار األجنيب ،وتوفري فرص العمل لشبابنا
ىف الدول الثالثة .وتعمل هذه الشراكات على تعزيز التعاون يف القطاع الصناعي للدول الثالثة  ،وبذل أقصى اجلهود
لتطويره ومتكينه لتعزيز مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجال وتنويع االقتصاد .كما تعمل الشراكة على تشجيع
مشاركة القطاع اخلاص ،وحتفيز تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة ،وتوفري حلول التمويل الذكي ،وفتح األسواق لتشجيع
منو القطاع الصناعي يف هذه الدول وغريها  .وسوف تسهم هذه الشراكة الصناعية التكاملية بني الدول الثالثة يف
تنويع االقتصاد وتعزيز منوه من خالل زايدة القيمة املضافة للمنتجات الصناعية ،خاصةً يف اجملاالت ذات األولوية،
مثل البرتوكيماوايت ،واألدوية ،والزراعة واألغذية ،وغريها .ومن خالل التكامل بني اخلربات واملوارد ،تعمل عل
إضافة قيمة صناعية وخفض تكاليف اإلنتاج ،وخلق املزيد من فرص العمل ،وحتقيق اخلري للجميع ،و تعزز
االقتصادايت الوطنية للدول الثالثة ،وتسهم يف تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة ،وتدعم تبادل اخلربات ،وتعمق
التكامل بني املزااي الفريدة لكل من الدول املشاركة ،وتعزز التقدم حنو االكتفاء الذايت ،وتعزيز األمن الغذائي
والصحي ،وتكامل سالسل القيمة ،وتطوير املزيد من املشاريع الصناعية املشرتكة.
إن التغريات اليت يشهدها العامل تستدعي تعميق الشراكات االقتصادية بني دول املنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة
للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار امليزات النوعية لكل دولة ،هبدف حتقيق التنمية املستدامة وتقوية
االستجابة للتحدايت املشرتكة واألزمات العاملية وتوسيع االعتماد على الذات خاصة يف القطاعات احليوية ذات
الصلة ابألمن الوطن مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغريها.
 ٣/٣/٣طرح وزارة املالية أول صكوك سيادية ىف مصر
يعد طرح املالية إلصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل هناية العام احلال خطوة هامة ىف الوقت احلاىل ،
نظرا للمرحلة االقتصادية اليت مير هبا العامل كله واليت تنعكس أثرها على مصر واقتصادها .و املسامهة ىف التعامل مع
األزمات االقتصادية املتتالية اليت مير هبا االقتصاد املصري ىف املرحلة الراهنة.
ويهدف طرح الصكوك السيادية لاليت :
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 املسامهة ىف حتقيق املستهدفات املالية ،االقتصادية ،والتنموية من خالل تنويع مصادر متويل عجز املوازنة العامةللدولة ،وتوفري املخصصات املالية الالزمة للمشروعات االستثمارية ،على حنو يتسق مع جهود الدولة ىف تعزيز أوجه
االنفاق على حتسني مستوى معيشة املواطنني.
 يُساعد ىف جذب واستقطاب شرحية جديدة من املستثمرين املصريني واألجانب املعنيني ابالستثمار املاىلاملتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ابلعملتني احمللية واألجنبية من خالل تنويع مصادر وأدوات التمويل  ،مبا
بسهم ىف خفض تكلفة متويل التنمية االقتصادية  ،على أن يتم قيد الصكوك املصدرة يف السوق احمللى ببورصة
األوراق املالية ،ويتم حفظها بشركة اإليداع واحلفظ املركزى ،ويتم قيد الصكوك املصدرة ابألسواق الدولية الصادرة
ابلعمالت األجنبية ابلبورصات الدولية وف ًقا للقواعد املتبعة لإلصدارات احلكومية الدولية.
 املسامهة ىف توفري سيولة نقدية إضافية لالقتصاد املصرى لتنفيذ املشروعات االستثمارية والتنموية واخلضراءاملدرجة خبطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ابملوازنة العامة للدولة مبا يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على
اإلصدارات احلكومية من األوراق املالية وأدوات الدين اليت يتم إصدارها ابلعملة احمللية والعمالت األجنبية ،لتعزيز
أوجه االنفاق على حتسني مستوى معيشة املواطنني وتلبية االحتياجات التنموية للدولة ،وخفض تكلفة متويل
االستثمارات ،خاصة أن هذه الصكوك تصدر طب ًقا للصيغ املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 توفري أدوات متويل بد يلة أقل تكلفة ،حيث أن استخدام أدوات متويل مثل صادرات متويل أوراق املالية احلكوميةسواء يف السوق احمللي أو الدول كوسائل بديلة أقل تكلفة جتذب قاعدة من املستثمرين الذين ال ينجذبون للسندات
احلكومية ،ولذلك فالصكوك السيادية أفضل حل هلم.
 حتقيق التنمية املستدام ة من خالل إصدار صكوك تنمية مستدامة "صكوك سيادية خضراء" ،مفيدة أبن الصكوكالسيادية هي أداة متويل ملن يهتموا بوسائل التمويل املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 متويل املبادرات ذات البعد االجتماعي من خالل طرح سندات التنمية املستدامة ،وكذلك اليت تتضمن التمويلاألخضر ،مثل مبادرة حياة كرمية ،وغريها
أشكال وصيغ الصكوك السيادية الىت تصدر :
أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ اليت تتوافق مع عقد اإلصدار والعقود املرتبطه به ومنها:
صكوك املراحبة اليت تصدر على أساس عقد املراحبة ،وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛
لتمويل شراء حقوق االنتفاع أبصول مراحبة من مورد أو مالك،
وصكوك اإلجارة اليت تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق االنتفاع ابألصول ويربم بني اجلهة املصدرة وشركة
التصكيك السيادى بقصد أتجريها إىل اجلهة املصدرة مبوجب عقد إجارة ،وصكوك االستصناع اليت تصدر على
أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق االنتفاع هبذه األصول أو أتجريها وميثل الصك حصة شائعة يف ملكية
حقوق انتفاع األصول املصنعة.
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وصكوك الوكالة اليت تصدر على أساس عقد وكالة يف االستثمار يف حقوق االنتفاع ابألصول.
ضا للجهة املصدرة
وجيوز للجهة املصدرة اجلمع بني صيغتني أو أكثر من تلك الصيغ لإلصدار الواحد ،وجيوز أي ً
إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها مبا يف ذلك الصكوك اخلضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة جلنة
الرقابة.
املعاملة الضريبية للصكوك السيادية الىت تصدر :
وابلنسبة للمعاملة الضريبة على تلك الصكوك الس يادية وعوائدها فيطبق عليها نفس املعاملة الضريبية املقررة
على سندات اخلزانة العامة ويتبع يف ربط وحتصيل الضرائب املستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد
التداول عليها ذات اإلجراءات املتبعة بشأن ربط وحتصيل الضرائب املستحقة على سندات اخلزانة العامة  ،و حيق
ملالكي الصكوك السيادية خالل مدة اإلصدار األرابح أو العوائد الدورية مبا يتناسب ومقدار مسامهة الصك والقيمة
االسرتدادية يف هناية مدة الصك السيادى أو يف اتريخ االسرتداد املعجل  ،و تداول الصكوك السيادية وف ًقا لصيغ
إصدارها و تكوين جمموعة ملالكى الصكوك حلماية املصاحل املشرتكة ألعضائها وفقا ألحكام القانون والئحته
التنفيذية.
مواصفات الصكوك السيادية الىت تصدر ىف مصر:
يتم إصدار الصكوك ىف شكل شهادة ورقية أو إلكرتونية ابملواصفات اليت حتددها الالئحة التنفيذية للقانون ،وتكون
امسية ،ومتساوية القيمة ،وتصدر ملدة حمددة ابجلنيه املصري أو ابلعمالت األجنبية عن طريق طروحات عامة أو
خاصة ابلسوق احمللية أو ابألسواق الدولية .كما إن إصدار الصكوك يكون على أساس األصول اليت ستكون مملوكة
للدولة ملكية خاصة ،وذلك عن طريق بيع حق االنتفاع هبذه األصول دون حق الرقابة ،أو أتجريها ،أو أبي طريق
آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وف ًقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.
إنشاء شركة مملوكة للدولة إلدارة عملية التصكيك :
وسوف يتم إنشاء شركة مملوكة للدولة إلدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية احلكومية اليت تكون
وكيالً عن مالكي الصكوك ،على أن يتم اإلصدار طب ًقا ألي من الصيغ املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت
تقرها جلنة الرقابة املنصوص عليها ابلقانون ،وعلى أساس عقد اإلصدار ،وخيضع إصدارها ،وتداوهلا واسرتدادها
للضوابط والقواعد واإلجراءات املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .وسوف يكون احلد األقصى ملدة تقرير حق
عاما التز ًاما أبحكام الدستور ،وجيوز
االنتفاع ابألصول اليت تصدر على أساسها الصكوك أو مدة أتجريها ثالثني ً
إعادة أتجري هذه األصول للجهة املصدرة ،و حيظر احلجز أو اختاذ إجراءات تنفيذية على األصول اليت تصدر على
أساسها الصكوك ،مع بطالن أي إجراء أو تصرف خمالف لذلك ،وتقرير عقوبة جنائية على املخالفني.
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 -4االستثمار اخلاص (احمللي واألجنيب) ىف مصر
أختذت احلكومة املصرية جمموعة من القرارات ملضاعفة مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد املصري إىل %65
خالل السنوات الثالث املقبلة ،بدال من  %30حاليا .وان الدولة تستهدف زايدة االستثمارات  10مليارات
سنواي على مدار  4سنوات ،مما يساعد على زايدة السلع واخلدمات والفرص التصديرية ،ويقلل من معدالت
دوالر ً

التضخم وتقليل البطالة بني الشباب  ،وأن هناك العديد من الفوائد اليت ستعود على االقتصاد املصرى من زايدة
دور القطاع اخلاص يف االقتصاد خالل املرحلة املقبلة ،و من بني هذه الفوائد تقليل الضغط على املوازنة العامة
للدولة وابلتال متكنها من حتقيق مستهدف تقليص عجز املوازنة تدرجييا وهو ما يؤدي إىل السيطرة على معدالت
الدين العام  ،كما ان من بني هذه الفوائد أيضا استغالل رأس املال البشري واملادي يف مشروعات خدمية وصناعية
وزراعية منتجة بدال من االجتاه املفرط من قبل القطاع اخلاص خالل الـ  10أعوام السابقة إىل قطاع اإلسكان.
أن زايدة دور القطاع اخلاص يف االقتصاد يف الفرتة املقبلة سيضع حدا لتدهور االستثمار اخلاص بعد عام ،2010
حيث اخنفضت نسبة االستثمار اخلاص من حوال  %10من الناتج احمللي اإلمجال يف عام  ،2010 /2009إىل
حنو  %2.5من الناتج احمللي يف عام  2021/2020وذلك مع إحجام القطاع اخلاص عن االستثمار .أن دعم
االستثمار اخلاص هو مبثابة دعم ملبدأ توسيع قاعدة ملكية الشعب لألصول املنتجة ،وذلك ألن دعم القطاع اخلاص
يؤدي ابلتبعية لدعم أدوات متويله وعلى رأسها سوق األسهم.
كما أن االستثمار األجنيب أتيت ثقته من ثقة املستثمر احمللي ،فمن املمكن أن يساعد التكليف على تشجيع االستثمار
األجنيب ،و يف حالة تراجع حجم االستثمار األجنيب ،فوجود املستثمرين احملليني سيعوض وجود املستثمرين األجانب
أن القطاع اخلاص حيتل أمهية كبرية يف االقتصاد املصري وف ًقا للعديد من املؤشرات فهو يسهم بنحو  78%من
الناتج احمللى ،كما ترتفع هذه املسامهة لتصل إىل أكثر من % 90يف بعض األنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية
والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة واملعلومات واألنشطة العقارية واخلدمات االجتماعية ،ومن املقدر أن
تصل االستثمارات اخلاصة حنو  317مليار جنيه مبا ميثل حنو ( )%25من االستثمارات الكلية املتوقعة خلطة عام
 ،2022/21وذلك مقارنة بنحو  % 23يف العام السابق مع بداية انتعاش االستثمار اخلاص بعد احنسار جائحة
فريوس كوروان.
وهناك خطة من احلكومة املصرية خالل الفرتة املقبلة جلذب حنو  40مليار دوالر إمجاال من استثمارات القطاع
اخلاص احمللي واألجنيب يف األصول اململوكة للدولة ،بواقع  10مليارات دوالر سنواي على مدار السنوات األربع
املقبلة .وتشمل األصول مشاريع الطاقة اجلديدة واملتجددة ،واألصول العقارية يف املدن اجلديدة ،ومشاريع حتلية
املياه ،فضال عن مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم .وقد اختارت احلكومة ابلفعل أصوال بقيمة
 9.1مليار دوالر من أصل  10مليارات دوالر املخصصة هلذا العام ،وتعمل حاليا على تقييم أصول بقيمة 15
مليار دوالر أخرى كجزء من مكون «سريع التتبع» من االسرتاتيجية ،والذي جيب أن يكتمل بنهاية عام .2022
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وتقوم احلكومة املصرية حاليا بتجهيز إجراءات جديدة لتصل مسامهة االستثمار األجنيب إىل  50ابملئة من الناتج
احمللي خالل  3سنوات ،و أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" جاءت إلحداث التوازن بني مشاركة القطاعني العام
واخلاص ،وستشهد الفرتة املقبلة طرح شركات مملوكة للدولة يف البورصة ،وبدء منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات
اجلديدة .وىف الفرتة األخرية زادت قدرة االقتصاد املصري على امتصاص الصدمات الداخلية واخلارجية ،حيث أن
مؤشرات األداء االقتصادي خالل التسعة أشهر املاضية جاءت مطمئنة ،حيث اخنفضت نسبة العجز الكلي إىل
 4.9ابملئة ،مع احلفاظ على حتقيق فائض أول ،وزايدة االستثمارات احلكومية مبا يف ذلك ختصيص  80مليار جنيه
للمبادرة الرائسية لتنمية الريف املصري "حياة كرمية".
 1/4دور االستثمار اخلا ص احمللى واألجنىب ىف مصر ىف توفري التمويل البديل الالزم ملشروعات التنمية االقتصادية
حرص الدولة على تشجيع االستثمار اخلاص احمللى واألجنيب ،من خالل زايدة مسامهة القطاع اخلاص يف عملية
التنمية الشاملة واملستدامة ،ابعتباره قاطرة النمو االقتصادى اليت تساعد على استدامة دوران عجلة االقتصاد ،و
أن ما قامت به احلكومة خالل السبع سنوات املاضية من مشروعات غري مسبوقة لتهيئة البنية األساسية على أعلى
مستوى؛ ساعد على حتسني مناخ االستثمار ،وجذب استثمارات جديدة.
ان برانمج الطروحات احلكومية للشركات العامة الذى يُعد مبثابة فرصة جيدة للمستثمرين احملليني واألجانب ،وقد
قامت احلكومة املصرية ىف الفرتة األخرية بتطوير املنظومات الضريبية واجلمركية والشبكة املالية للحكومة الىت كانت
قاطرة التحول الرقمى خلدمة االقتصاد القومى ،من خالل تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها« :اإلقرارات
اإللكرتونية ،والفاتورة اإللكرتونية ،ومنصة اإلجراءات الضريبية املوحدة املميكنة ،وميكنة الطعون الضريبية،
اميا على املوانئ
واإليصال اإللكرتوين» ،إىل جانب نظام التسجيل املسبق للشحنات « »ACIالذى مت تطبيقه إلز ً

البحرية يف األول من أكتوبر اجلاري .وهناك العديد من املشروعات اجلارى تنفيذها بنظام املشاركة مع القطاع
اخلاص « P.P.P»،إضافة إىل املسامهة يف تطوير منظومة السكك احلديدية مبصر .وقد مت انطالق تطبيق منظومة
كبريا من الشركات األجنبية العاملة يف مصر ملا هلا من
التسجيل املسبق للشحنات «  ACI»،والىت القت ً
ترحيبا ً
أثر إجيايب يف تسهيل املعامالت التجارية.

ان توال أزمات االقتصاد العاملي ضاعف أمهية "التمويل البديل" ،ولذا توجهت احلكومة إلصدار أول طرح من
الصكوك السيادية الستقطاب شرحية جديدة من املستثمرين الذين يفضلون املعامالت املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية .ويف الربع األول من  ،2022تراجعت اإلعالانت عن مشاريع استثمار يف االقتصادات الناشئة بنسبة
21ابملئة .ويف مصر ،كشف البنك املركزي أن صايف االستثمار األجنيب املباشر سجل خالل  2021حنو 5.1
مليارات دوالر ،مقابل  5.9مليارات يف  2020برتاجع  12.5ابملئة.
 2/4إجراءات جديدة لدعم وتشجيع االستثمار اخلاص احمللى واألجنىب ىف مصر
أن التغريات االقتصادية العاملية ،مبا تتضمنه من اضطراب سالسل اإلمداد والتوريد ،جعلت املؤسسات الدولية تنظر
ملصر ،ابعتبارها من الدول األكثر جذاب لالستثمار ،خاصة يف ظل ما تبذله احلكومة من جهود لتهيئة بيئة حمفزة،
وما متلكه مصر من بنية أساسية قوبة .كما أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة جريئة من احلكومة ،كانت حمل طلب
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من جهات خمتلفة ،وهي تتضمن خروج الدولة من بعض القطاعات خالل  3سنوات ابخلصخصة أو مشاركة القطاع
اخلاص .وحسب الوثيقة ،تعتزم احلكومة التخارج ابلكامل من  79نشاطًا ،وزايدة مسامهة القطاع اخلاص يف 45
نشاطًا.
ولقد أعلنت الدولة املصرية خطة للتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية الراهنة  ،ودعمها للقطاع اخلاص سواء
احمللى أو األجنىي  ،حيث تستهدف الدولة املصرية رفع نسبة مشاركة القطاع اخلاص لـ %65من إمجال
االستثمارات خالل  4سنوات املقبلة ،والىت تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع اخلاص والعمل على زايدة
توطني الصناعات املصرية .تتضمن خطة احلكومة ىف تعزيز دور القطاع اخلاص الوطن يف النشاط االقتصادي ،ودعم
وتوطني الصناعة الوطنية لالعتماد على املنتج احمللي ،و برانمج ملشاركة القطاع اخلاص يف األصول اململوكة للدولة
مبستهدف  10مليارات دوالر ،كل سنة ،ملدة  4سنوات ،إبمجال  40مليار دوالر ،تتيحها الدولة لشراكة القطاع
اخلاص ،من أجل أتدية القطاع اخلاص دور كبري يف االقتصاد املصري ،وحتقيق أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة.
وتستهدف احلكومة تسييل أصول بقيمة  40مليار دوالر خالل األربع سنوات القادمة ،وذلك من خالل طرحها
للشراكة مع القطاع اخلاص سواء املصري ،أو األجنيب  ،بواسطة اجملموعة االقتصادية الىت تعمل على حتديد احلزمة
جزءا من
اليت يصل إمجاليها إىل  40مليار دوالر ،ووضع خطة زمنية لتسييل األصول اليت تتضمنها ،وهو ما يعترب ً
االستثمار املباشر ،الذى تشجع الدولة على مشاركة القطاع اخلاص فيه سواء احمللى منه أو األجنيب ،و أن جماالت

تلك األصول تتضمن مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة ،واألصول العقارية ،ومشروعات حتلية املياه ،ومشروعات
ىف قطاعات االتصاالت ،والتعليم ،والبنوك واملصارف.
وهناك حزمة من احلوافز الىت تقدمها احلكومة لدعم القطاع اخلاص وحتسني مناخ االستثمار اخلاص يف مصر ومنها
ما يلى :
وضع خطة لدعم وزايدة مشاركة القطاع اخلاص لتصبح  %٦٥سواء احمللى أو األجنىب من خالل حتسني مناخاالستثمار وتقدمي حزمة من احلوافز االستثمارية التشجعية.
تعديل بعض قوانني االستثمار الالزمة لتحسني وهت يئة مناخ االستثمار املناسب ىف مصر .فتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع اخلاص حلل مجيع مشكالته وتسهيل إجراءات االستثمار. إصدار وثيقة ملكية الدولة لتحسني مناخ االستثمار اخلاص وذلك كن خالل حتديد األنشطة والقطاعات الىتتتواجد فيها الدولة ومؤسساهتا بصفة مستمرة واألنشطة الىت ستتخارج منها الدولة خالل السنوات األربع املقبلة،
والسماح ملشاركة القطاع اخلاص ىف املشروعات اململوكة للدولة من خالل ترك إدارهتا له.
تسييل أصول بقيمة ٤٠مليار دوالر خالل السنوات ٤القادمة لطرحها للقطاع اخلاص سواء املصري أو األجنىبوالىت تتضمن مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة واألصول العقارية ومشروعات حتلية املياه ومشروعات
االتصاالت والتعليم والصحة والبنوك .
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 تسهيل حصول املستثمرين على األراضي الصناعية ،حيث أن الدولة ستتحول إىل نظام حق االنتفاع يف األراضيالصناعية بال قيود ،فتُملك ملكية األراضى سيكون التسعري فقط بقيمة املرافق ،وسيتم تقدمي املزيد من التيسريات

ىف هذا الشأن ،تشجيعاً لإلسراع بعمليات التنمية.

 وضع الدولة اسرتاتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية ،مع دراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية. حتسني مناخ املنافسة ،من خالل زايدة فاعلية جهاز محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ،إىل جانب فصلاجلهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات املنفذة ،فصالً لعملية الرقابة واالشراف عن عمليات التنفيذ.

 العمل على تسهيل وتيسري اإلجراءات اخلاصة ابلشركات الناشئة ،وخاصة ما يتعلق منها برايدة األعمال وغريهامن األنشطة ،حيث سيتم االعتماد على فتح وغلق هذه الشركات ،عن طريق اخطار عن طريق االنرتنت ،والسماح

بفتح الشركات االفرتاضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة ،إىل جانب العمل على تعديل القوانني ،سعياً
للتوسع ىف إقامة املناطق التكنولوجية ،وتسهيل اشرتاطات اقامة شركات الفرد الواحد ،فضالً عن التيسري ىف
إجراءات دخول املعدات واملستلزمات االلكرتونية.

 اختاذ جمموعة من القرارات تتعلق بتيسري إجراءات إصدار الرتاخيص واملوافقات ،وذلك بتحديد حد أقصى 20يوم عمل ،لالنتهاء من كافة اإلجراءات ،وحتديد جهة واحدة للتعامل مع املستثمرين.
 ميكنة كاملة ملختلف اإلجراءات اخلاصة ابإلقرارات الضريبية ،وإجراءات الرتخيص والتسجيل ،وكذا ميكنةمنظومة اخلريطة االستثمارية ،مبا يتيح للمستثمر حجز األراضي وامتام اإلجراءات وهو ابخلارج.

 إطالق حزمة من احلوافز املتنوعة واجلديدة  ،تتضمن حوافز خاصة بقانون االستثمار ،وحوافز خضراء ،وحوافزاالستثمار يف القطاع الصحي ،فضالً عن تفعيل الرخصة الذهبية ،اليت يقوم رئيس الوزراء إبصدارها رخصة واحدة
جتُب كافة املوافقات واالشرتاطات املصدرة من جهات أخرى  ،حيث أن الرخصة الذهبية تعن أن يقوم رئيس الوزراء
إبصدار رخصة واحدة جتُب كل املوافقات واالشرتاطات تصدر من جهات أخري متعددة.

-تقدمي امتيازات وحوافز للقطاعات واملشروعات االستثمارية اليت ستتواجد يف القطاع "أ" الذي يضم املنطقة

ا القتصادية لقناة السويس ،والعاصمة اإلدارية اجلديدة ،ومدن الصعيد ،لتشجيع االستثمارات يف هذه املناطق،
فضالً عن احلوافز اخلضراء.حيث أن مصر أحد الدول املرشحة ألن تصبح مركزا كبريا إلنتاج الطاقة املستقبلية
املتمثلة يف اهليدروجني األخضر واألمونيا اخلضراء

وقعت احلكومة املصرية خالل الفرتة املاضية على مذكرات تفاهم مع أكرب الشركات العاملية يف جمال الطاقةاخلضراء  ،واليت تعهدت بضخ استثمارات تصل إىل أكثر من  40مليار دوالر حبلول  2030لكي تصبح مصر
مركزاً إلنتاج اهليدروجني األخضر.

 3/4دور الدولة ىف دعم االستثمار اخلاص احمللى ىف مصر
أن جهود الدولة لتجاوز األزمة العاملية جيب أن تركز على ما يلى:
أوال  :حتفيز املصانع احمللية ،ومنحها دفعة للتغلب على العقبات.
ً
اثنيا :جيب أن نركز على الرتويج للمشروعات القومية بني املستثمرين األجانب.
اثلثًا :السعي الستقطاب املزيد من العمالت األجنبية بطرح شركات يف البورصة أو من خالل املستثمر االسرتاتيجي،

ان وثيقة ملكية الدولة اليت مت طرحها تشمل اجملازر واخلضر والفاكهة واحلاصالت الزراعية ،وصناعة األلبان والعصائر
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والزيوت واملالبس والنبااتت الطبية وجتارة التجزئة .وعلى رغم جائحة "كوروان" ،ظلت مصر يف مقدمة الدول املتلقية
لالستثمارات األجنبية املباشرة يف إفريقيا من  ،2021-2020بنسبة  53ابملئة وف ًقا لوزارة التخطيط املصرية.
 4/4فوائد االستثمار اخلاص احمللى واألجنىب ىف مصر
هناك العديد من الفوائد الناجتة من االستثمار اخلاص احمللى واألجنىب ىف مصر ومنها :
 تقليل الضغط على املوازنة العامة للدولة من خالل تقليص عجز املوازنة العامة.استغالل رأس املال البشرى واملادى ىف املشروعات اخلدمية والصناعية والزراعية املنتجة .توسيع قاعدة ملكية الشعب لألصول املنتجة . توفري التمويل البديل الالزم ملشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية واملستدامة. 5/4السياسات البديلة لالستثمار اخلاص احمللى واألجنىب ىف مصر
هناك جمموعة من السياسات البديلة ىف جمال االستثمار اخل اص احمللى واألجنىب ىف مصر الىت جيب اتباعها ومنها :
• االستثمار اخلاص يف مشاريع الطاقة اجلديدة واملتجددة
• االستثمار اخلاص ىف األصول العقارية ىف املدن اجلديدة
• االستثمار اخلاص ىف مشاريع حتلية املياه
• االستثمار اخلاص ىف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم
• االستثمار اخلاص طرح الشركات اململوكة للدولة ىف البورصة
• االستثمار اخلاص ىف طرح الصكوك السيادية.
 -5الصناعة ىف مصر
وفيم يتعلق ابألطر الداعمة لقطاع الصناعة  ،فعلى جانب اإلطار املؤسسي هناك جهود حمدودة لتطويره تتلخص يف
معظمها يف جهود امليكنة وتقليص الوقت الالزم إلمتام اإلجراءات بدون إصالحات مؤسسية ،مع عدم وجود قدر
كاف من التنسيق سواء بني اهليئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ،أو بني وزارة الصناعة والوزارات واجلهات
األخرى ،وعلى جانب اإلطار التمويلي فهو متويل عام غري مرتبط ابلقطاعات املستهدفة ،مع غياب الشفافية فيما
يتعلق مبدة توافر التمويل وشروطه ،وغياب متابعة فعاليته ،وضعف وعدم استمرارية بعض الربامج مثل برانمج رد
أعباء الصادرات .وأن تكــون التنميــة الصناعيــة هــي قاطــرة النمــو االقتصادي االحتوائي املســتدام فــي مصــر وتلبــي
الطلــب احمللــي وتدعــم منــو الصــادرات لتصبــح مصــر العبا فاعال ىف االقتصاد العاملي وقادرة على التكيف مع
التغريات العاملية.
وعلى جانب اخلطط التنفيذية ،على رغم وجود خطط عمل سنوية ،إال أن هناك اختالف كبري بني الربامج التنفيذية
فيما يتعلق بوجود مس تهدفات حمددة وقابلة للقياس ،ومدى واقعيتها وال حيدد أي منها جهة التنفيذ.
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 1/5السياسات البديلة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة ىف مصر
وهناك جمموعة من السياسات البديلة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة ىف مصر وهى كما ما يلى :
• تبن املبادئ اليت حتكم أساليب وضع اسرتاتيجية التنمية الصناعية يف مصر ،وعدم استخدام األدوات
الرتوجيية لألهداف اإلعالمية ولكن تكريسها لدفع الفاعلني االقتصاديني ((Economic agents
للتعرف على السياسات واحلوافز اليت تتبناها الدولة يف تنفيذ براجمها املختلفة.
•

التواصل الفعال مع القطاع اخلاص مبعىن االستماع للمشاكل وتبن احللول بشكل متكامل ألنه هو
املسؤول األساسي عن تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الصناعية وكذلك عن الوصول إىل مستهدفات التشغيل
املطلوبة.

•

التعامل مع التمويل بشكله السليم كأداة يتم استخدامها لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية الصناعية وليس
كمحدد هلذه االسرتاتيجية أو ُمتدخل يف مستهدفاهتا ،وهذا يستدعي مراجعة كاملة لدور وزارة املالية
ُ
حاليا.

•

التخلي عن سياسة إطفاء احلرائق (حل املشاكل جزئيا) والتعامل مع جذور هذه املشاكل بشكل متكامل
مثل مشكلة توفري األرض والبنية التحتية ،جبانب حتقيق الرتابط بني أجهزة الدولة املختلفة مؤسسيا حىت
يتم تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الصناعية بشكل سليم.

• ضرورة التفرقة بني الرؤية املستقبلية لالقتصاد املصري ودور الصناعة فيها واسرتاتيجيات التنمية الصناعية
اليت يتم اتباعها لتحقيق هذه الرؤية ،واليت تتسم بقدر من االستدامة ،وما بني السياسات والربامج
التنفيذية واليت يتم مراجعتها بشكل سنوي وتعديلها مبا يتناسب مع التغريات احمللية والعاملية.
• متابعة تنفيذ اسرتاتيجية التنمية الصناعية ليس فقط من قِبل من يتوىل وضعها وتنفيذها ولكن من خالل
•

اجملتمع الصناعي أيضا والذي يُعد نبض هذا القطاع على أرض الواقع.

تنفيذ عدد من التدابري الداعمة للتنمية الصناعية واليت تتمثل يف تدابري تشريعية واجرائية ومؤسسية

وتدعم مناخ االعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات املنظمة لالراضى الصناعية والرتاخيص وتبسيط
اإلجراءات وإعادة هيكلة الكياانت املعنية هبذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات يف
االختصاصات .
•

الرتكيز على الصناعات اليت تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيري هيكل الصادرات املصرية و
الرتكيز على الصناعات الداعمة لس السل التوريد احمللية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف
والصناعات الكيماوية والصناعات البالستيكية والصناعات التعدينية والصناعات اهلندسية وصناعات
األاثث واجللود والطاقة املتجددة والغزل والنسيج.

•

االهتمام بتنفيذ املشروعات الرئيسية مثل مشروع اإلصالح التشريعي واإلجرائي ومشروع توفري األراضي
الصناعية ومشروع توفري التجمعات الصناعية فضالً عن مشروع خريطة االستثمار الصناعي ابحملافظات
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ومشروع حتسني جودة الصناعة ومشروع تنمية االبتكار وربط الصناعة ابلبحث العلمي واخرياً مشروع
تنمية صناعات االقتصاد األخضر ومشروع دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة.
•

حتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة االعمال إىل أداة رئيسية لزايدة الناتج الصناعي وتوفري
فرص العمل وزايدة الصادرات ،حيث يوجد يف مصر  2.5مليون منشأه صغرية ومتوسطة ومتناهية الصغر
يعمل هبا  %75من إمجال القوى العاملة ويقوم  %17منها ابلتصدير للخارج وينتمي  %20منها
للقطاع غري الرمسي.

• تنفيذ مشروعات أساسية تتضمن املشروع التشريعي واملؤسسي وانشاء منصة الكرتونية للدعم وتقدمي
اخلدمات وتشجيع رايدة االعمال فضالً عن مشروعات ملتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات اخلطة
االسرتاتيجية املعنية بتطوير هذا القطاع اهلام.

•

زايدة حجم الصادرات املصرية وتقليل فجوة امليزان التجاري وذلك من خالل زايدة الصادرات غري
البرتولية بنسبة  %10سنوايً لرتتفع من  18.6مليار دوالر عام  2015إىل ما يزيد عن  30مليار دوالر
حبلول عام . ٢٠٢٥

•

تنفيذ عدد من الربامج لتطوير اإلجراءات والتشريعات املنظمة للتصدير واالسترياد ( Egy Trade
)وتعزيز تنافسية الصادرات وحتسني املواصفات واجلودة والرقابة اخلاصة ابلتصدير واالسترياد فضال عن
تطوير مشروعات النقل اللوجسيت وتفعيل االتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للرتويج
والتسويق للصادرات املصرية .

•

تطوير التعليم والتدريب الفن واملهن والذي يستهدف توفري العمالة املاهرة واخلربات الفنية واملهنية
لتحسني جودة اإلنتاج  ،من خالل برامج لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير منظومة التعليم والتدريب
الفن وامل هن وحتسني جودة املنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية املهنية للمعلمني واملدربني فضال عن
برامج للتوعية ابلعمل املهن ومجع املعلومات عن سوق العمل ابإلضافة إىل تفعيل وتطوير منظومة االطار
القومي للمؤهالت املصرية يف التعليم الفن واملهن والتدريب ومشروع رخصة مزاولة املهنة خلرجيي التعليم
الفن واملهن .

• تنفيذ مشروع احلوكمة والتطوير املؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء املؤسسات التابعة لوزارة
الصناعة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي واخلارجي مع الشركاء الرئيسيني لتحقيق اهداف
االسرتاتيجية.
• تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات واملتابعة وإعادة هيكلة وزارة الصناعة هبيئاهتا ورفع
كفاءة العنصر البشري فضال عن تطوير منظومة التواصل الداخلي واخلارجي.
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 ٢/٥تصفية أو دمج الشركات اخلاسرة التابعة لقطاع األعمال العام مع الشركات الراحبة
متثل شركات قطاع األعمال العام احملرك األساسي لصناعات رئيسية داخل االقتصاد املصري وتطويرها يساهم
يف إحيائها والعمل على إجياد حلول لكل املشاكل اليت تعرقل سري عملها ،سواء كانت مشاكل متويلية أو مشاكل
تشكيلية أو تنظيمية وتسويقية أي مشاكل تعرتض هذا القطاع للقيام بدورها املنوط ،وتكون إضافة للمنتج القومي
واالقتصاد املصري.
فمن الضروري دمج أو تصفية الشركات اخلاسرة التابعة لوزارة قطاع األعمال العام مع الشركات الراحبة ،وذلك
بعد جناح شركة الدلتا للصلب ىف التحول من دائرة نزيف اخلسائر اىل حتقيق رحبية .
وهناك عدد من الشروط والضوابط لتحويل شركات قطاع األعمال العام اخلاسرة إىل شركات انجحة وذات رحبية
والىت تتمثل ىف األتى :
 ضرورة تشكيل جلان من اساتذة اجلامعات ىف ختصصات االقتصاد واملالية واالدارة والتكاليف والتسويق لدراسةاالسباب احلقيقية الىت وراء استمرار عدد من شركات قطاع االعمال العام ىف نزيف اخلسائر والديون والسحب على
املكشوف.
 أحداث تطوير بكافة شركات القطاع العام لتحقيق التنمية املستدامة ،ىف ظل استمرار تطوير تلك الشركاتنظيمها لتنطلق وتساهم بفاعلية يف التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة.
هبدف ت ً

 تنمية الكوادر وإعادة هيكلة وأتهيل العنصر البشرى والعمالة الزائدة ودعم الكفاءات املتميزة وتنمية مهاراهتم ،يف إطار اسرتاتيجية الدولة جتاه حسن إدارة أصول قطاع األعمال العام.ونقل العمالة الزائدة للشركات الراحبة
واستغالل كامل طاقاهتم بعد إعادة تدريبهم وأتهيلهم.
 ضرورة االستفادة من خربات إدارة شركات قطاع األعمال العام الناجحة وتطبيقها داخل الشركات اخلاسرة للحدمن نزيف اخلسائر هبا وحل مشكالهتا للتحول لشركات انجحة وذات رحبية.
 تشكيل جل نة لبحث أزمات ومشاكل املصانع املغلقة وإعادة فتحها من خالل تذليل العقبات أمام املستثمرين،وستكون النتيجة لذلك تشغيل أكثر من  2.5مليون مواطن عاطل.
 تطوير اآلالت واملعدات املتهالكة وخطوط االنتاج واستخدام التكنولوجيا املتطورة ىف اإلنتاج والىت تؤدى خلفضتكاليف اإلنتاج وابلتاىل يعود على حتسني اجلودة وتنافسية األسعار للمنتج احمللى وفتح أسواق تصديرية جديدة.
 حصر األصول غري املستغلة وتقييمها وإعادة إستخدامها وتصريف املخزون الراكد من املنتجات لتوفري التمويلالالزم لتلك الشركات.
 إعادة هيكلة مصادر التمويل احلالية ل لشركات من خالل اسرتاتيجية التصنيع للغري واسرتاتيجية القرض احلسمن الشركات القابضة وإعادة جدولة الديون للجهات واهليئات احلكومية ،وضخ استثمارات جديدة ،وميكنة نظام
العمل .
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 الشراكة مع القطاع اخلاص من خالل اإلدارة مبفهوم القطاع اخلاص وامللكية والرقابة للشركات القابضة والدولةىف مجيع شركات قطاع األعمال اخلاسرة .
 تطوير أداء الشركات وقيام جمالس اإلدارات لتلك الشركات بوضع رؤية إلصالح املسار ىف حالة توافر السيولةالالزمة ،ووضع خطط مالية جديدة وفق برانمج زمىن يديرها جمموعة من املتخصصني واالستشاريني واالقتصاديني،
وإعادة هيكلة حمافظ االستثمارات والديون ،وإعادة هيكلة العمالة و اهليكلة الفنية ومشروعات التطوير والتحديث،
وحتويل املديونية ملسامهة ىف رأس املال للشركات القابضة.
 اإلصالح اإلدارى وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات ،وإجراء التعديالت التنظيمية واإلصالحات التشريعية الالزمة. تطوير شركات قطاع األعمال العام ،حيث ان التطوير يعيد شركات القطاع العام إىل مكانتها اليت كانت حتتلهاخالل فرتة السبعينات والثمانينات بتوفري املنتجات اليت حيتاجها السوق احمللي وكانت مصنعة أبيدي وجمهودات
املصريني .كما ان تطوير شركات قطاع األعمال الع ام يؤدى لدعم وتوجيه وزايدة الناتج القومي وزايدة الفرص
التصديرية ،حيث أن هذا التطوير يتبعه تطوير العمالة مع مستجدات هذا العصر والتحول الرقمي ،وتوفري دورات
تدريبية وأتهيلهم وتوفري فرص العمل للعمالة اجلديدة.
تقليص عدد أعضاء جمالس اإلدارة املنتخبني لواحد أو اثنني حبد أقصى ىف شركات قطاع األعمال العام ،وأيضاإلغاء متثيل اللجنة النقابية ىف جملسي اإلدارة والىت كانت بدون صوت معدود .
 أمهية تطوير قواعد العمل والقواعد املنظمة لشركات قطاع األعمال العام ،وحتسن أوضاعها وحسن إدارهتا وزايدةقدرهتا التنافسية ،واالستغالل األمثل لألصول لتحقيق االستمرارية واالستدامة لنشاطها وزايدة مسامهتها ىف االقتصاد
القومى وزايدة قدرهتا على املنافسة ابألسواق الداخلية واخلارجية ،مبا ينعكس ابإلجياب على نتائج أعماهلا ،وتطويرها
وما يستتبعه من زايدة عوائد الدولة ىف ملكيتها ىف هذه الشركات.
تطوي ر مبادئ حوكمة الشركات ،وأمهية وضع قواعد اإلفصاح والشفافية هبا ،وكذلك ضرورة أتهيل الشركاتاململوكة للدولة الستخدام أدوات التمويل غري املصريف لتمويل أنشطتها أو أصوهلا اإلنتاجية ،مبا ميكنها من احلصول
على التمويل الذي قد حتتاجه لنشاطها أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعي ًدا عن االعتماد على ميزانية الدولة.
 أمهية أن يكون استمرار نشاط شركات قطاع األعمال العام وفق أسس اقتصادية ،تبتغى تعظيم حقوق الدولةمن ملكيتها هلذه الشركات والنظر يف بدائل استمرار الشركات اخلاسرة أو دجمها مع الشركات الراحبة دون اإلخالل
حبقوق العما ل فيها مع االستفادة من مشاركة القطاع اخلاص ،ىف ملكية وإدارة الشركات ،وفق ضوابط معنية ،هتدف
لتحقيق االستفادة القصوى من إدارة هذه الشركات والعمل على نقل اخلربة الفنية واإلدارية والتكنولوجيا احلديثة
للشركات ،مع معاجلة السلبيات اليت تعرتض تطوير واستمرارية هذه الشركات.
 ضرورة تقييم وقياس مهارات رؤوساء جمالس اإلدارات ىف شركات قطاع األعمال العام هبدف حتسني نظم اإلدارةمبا يتناسب مع خطة اإلصالح واهليكلة لتلك الشركات ،وما يتم ضخه من استثمارات ضخمة.
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والنظر ىف إعادة تقييم املرتبات واإلرابح أو مايسمى ابحلوافز وغريها من املزااي الىت متنح لقيادات وأعضاء جمالساإلدارات ومجيع العاملني ابلشركات اخلاسرة.
 -6الزراعة واألمن الغذائي
تعد الزراعة قطاعاً ذو أمهية ابلغة لزايدة النمو االقتصادي واحلد من الفقر .ففي عام  ،2019ممثّل قطاع الزراعة

 %11.7من الناتج احمللي اإلمجال ،و %4.6من الصادرات ،و %6.5من الواردات ،و %14.5من العمالة
يف مصر .غري أنه ومع استمرار البالد يف حتوهلا إىل مستوى أعلى من الدخل  ،فمن املرجح أن تنخفض نسبة مسامهة
الزراعة يف االقتصاد كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجال ،بينما تزيد أمهية الصناعات الزراعية واخلدمات ذات
الصلة .وهلذا السبب ،ينبغي توسيع نطاق الرتكيز احلال على السياسات الزراعية حبيث يتجاوز نطاق قطاع الزراعة
ليشمل نظام األغذية الزراعية أبكمله.
نظام األغذية الزراعية يف مصر
يتم تعريف النظام الغذائي أبنه "اجملموعة الكاملة لألطراف الفاعلة وأنشطتها املرتابطة واملضيفة للقيمة اليت تكون
مرتبطة إبنتاج وجتميع وتصنيع وتوزيع واستهالك املنتجات الغذائية والتخلص منها" .
ويف مصر ،اليت يزيد تعداد سكاهنا عن  100مليون نسمة وحيث اجملتمع يتجه بشكل متزايد حنو احلضر ،يعترب
كبريا ،حيث ميثل حوال ربع الناتج احمللي اإلمجال ،ويتكون نظام األغذية الزراعية من
حجم نظام األغذية الزراعية ً

ثالث فئات كما يلى :

 ) 1اإلنتاج األول لألغذية الزراعية واملصنعة على حد سواء ،والذي يشكل اجلزء األكرب من النظام بنسبة قدرها
 %15.5من الناتج احمللي اإلمجال.
 ) 2إنتاج املدخالت الوسيطة اليت تستخدم إلنتاج ه ذه املنتجات األولية األساسية ،مثل األمسدة والبذور والطاقة
ومواد التعبئة والتغليف للمنتجات املصنعة.
 ) 3التجارة والنقل والتسويق لكل من السلع الزراعية واملصنعة .وعلى صعيد األقاليم ،يسهم الوجه البحري حبوال
 %71.6من جممل الناتج احمللي اإلمجال ،وتقع معظم مصانع املنتجات الزراعية يف حمافظاته؛ فيما تُساهم حمافظات

الوجه القبلي مبا يقارب  %30من اإلنتاج الزراعي األول  ،وعند تصنيفها حبسب القطاع الفرعي ،فإن احملاصيل
تستأثر ابلنصيب األكرب من الناتج احمللي اإلمجال ( ،)%6.3تليها الثروة احليوانية ( )%4.3والثروة السمكية

(.)%1.1
مشوال ،مثل زايدة النمو االقتصادي واحلد
عند تصميم السياسة الزراعية ،جيب مراعاة أهداف اقتصادية وإمنائية أكثر ً
من الفقر وحتسني التغذية والتنوع الغذائي .لكن كيف ميكننا حتديد ما هي سالسل األغذية الزراعية ذات القيمة
األعلى ،مثل احلبوب والفواكه واخلضروات وخمتلف أنواع املاشية والثروة السمكية وغريها واليت تعِد بتحقيق أفضل
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النتائج االقتصادية؟ ومبا أن للزراعة أغراض متعددة ،فكيف نفاضل بني السالسل الغذائية ذات القيمة األعلى
واألهداف اإلمنائية؟ وغري ذلك ،كيف ميكننا تصميم السياسات اليت قد تساعد مصر يف حتقيق أهدافها اإلمنائية
على أفضل وجه؟
عادة ما تكون التحليالت اليت تركز على تطوير قطاعات األغذية الزراعية موجهة حنو األعمال التجارية ،وال أتخذ
سوى االعتبارات االستثمارية يف احلسبان ،غري أننا جيب ان أنخذ بعني االعتبار اجلوانب املمكنة للتنمية من خالل
آاثرا تشمل االقتصاد
استخدام هنج يركز على االقتصاد أبكمله .وقد ُحيدث توسيع نطاق سالسل القيمة الزراعية ً

ككل ،مبا فيها آاثر غري مباشرة على سالسل القيمة األخرى ،واملنافسة على املوارد يف األراضي والعمالة ورأس

املال ،وحتوالت يف أسعار السلع مبا ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك ،وغريها.
 1/6السياسات املطبقة ىف جمال الزراعة واألمن الغذائي ىف مصر
األسطورة األوىل :هي إمكانية تصدير األزهار والفاكهة واسترياد القمح ،ورغم أن االقتصاد الكالسيكي يشري إىل
أن املرونة النسبية للفاكهة واخلضروات أقل كثرياً من احلبوب نظراً إلمكاانت التخزين ابإلضافة إىل كوهنا سلعاً أكثر

ترفية من احلبوب إال أن املؤسسات الدولية (البنك الدول وصندوق النقد) والوكالة االمريكية للتنمية فرضوا علينا
وقبلنا أن ننتج األزهار والفاكهة للسوق العاملي ونستورد القمح واحلبوب من اخلارج ،وقد أثبتت أزمة الغذاء األخرية

 2007عبثية هذه السياسة .إال أن ساستنا أصروا علي االستمرار يف تبن نفس السياسة ،واليت ميكن تلخيصها
أبهنا تدعم املستثمرين إلنتاج الفراولة وتصديرها ومساعدة جمموعة حمدودة من املستوردين املقربني لتوريد كميات
القمح اليت حنتاجها وحنارب الفالحني الصغار واملتوسطني الذين ينتجون الغذاء يف ظروف تعجيزية .ابلتأكيد ليست
هذه الصيغة اليت تروج هبا األسطورة ولكن هذه الصيغة اليت جيب أن نظهرها لتحطيم زيف األسطورة األوىل.
األسطورة الثانية  :فهي عدم كفاءة الزراعة الفالحية وكفاءة الزراعة على املساحات الكبرية نظراً إلمكانيات استخدام

امليكنة والزراعة احلديثة ،واعتبار الفالحني عقبة أمام تطوير الزراعة املصرية ،هذه األسطورة مت تفكيكها فالفالحون

يستخدمون األراضي واملياه بكفاءة أكرب ،وقد أثبت االقتصاديون منذ زمن أن هناك عالقة عكسية بني حجم
األرض الزراعية والكفاءة اإلنتاجية هلا  ،أما ابلنسبة للجدارة اإلنتاجية فمصر (أو حتديداً الفالح املصري) حيتل أحد

املراكز اخلمسة األوىل على مستوى العامل يف كفاءة إنتاج كل من العدس واألرز و الفول والقصب والبصل والقطن.

وفقاً لبياانت التعداد الزراعي فإن  %60من إنتاج القطن يرتكز يف الفئات األقل من  5أفدنة وترتفع النسبة إىل

 %90حني نتحدث عن الفئات أقل من  10أفدنة وتتقارب هذه النسبة مع القصب ومها حمصوالن نقداين أما
فيما يتعلق ابحملاصيل الغذائية الرئيسية فإن  %55من األرز ينتج من ملكيات أقل من  5أفدنة وترتفع النسبة إىل
 %85إذا حتدثنا عن الفئات أقل من  10أفدنة .وحواىل  %50من احلاصالت البستانية (الفاكهة) تنتج يف
احليازات أقل من  10أفدنة .فالكفاءة اإلنتاجية وحسن استغالل املوارد ابإلضافة إىل قلة استخدام الطاقة والتسميد

الكيميائي وامل بيدات كلها جتعل كفاءة الزراعة الفالحية على املدى القصري وأيضا الطويل (عند االخذ يف االعتبار
فكرة االستدامة البيئية) أكثر كفاءة من الزراعة الصناعية  .،أما عن املستثمرين الزراعيني ابلصحراء فسوف أضرب
مثالً مهماً وهو مزارع غرب الدلتا ،هذه املنطقة اليت وقعت مصر (حنن) قرضاً مع البنك الدول لتوصيل مياه النيل
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(أي تقليل كمية املياه الواصلة إىل فالحي الدلتا وإجبارهم على تقليص مساحات األرز حىت يتمكن املستثمرون من
ري مزروعاهتم التصديرية مبياه النيل) ملنطقة يوجه إنتاجها بشكل أساسي إىل السوق األوروبية ،هذا ابإلضافة إىل
حتول مساحات شاسعة إىل أرض بور بعد استنزافها لفرتة  20عاماً وتركها ،كما أ ّن بعضاً من "الشركات الزراعية
للتنمية" ابملنطقة هي غطاء لشركات عقارية تقيم فيالت ومنتجعات مزودة حبمامات سباحة ومالعب جولف.

أخرياً.

األسطورة الثالثة  :هي إمكانية إحداث تنمية ريفية دون االلتفات للزراعة ودون متكني الفالحني من النفاذ اآلمن

إىل املوارد الطبيعية وإعادة التوزيع العادل للموارد والثروات يف الريف .وقد أثبتت جتربة مشروع التنمية الريفية
املتكاملة -شروق ( )2000-1996ومشروع االستهداف اجلغرايف للفقر -مشروع األلف قرية (-2007
 )2009أن التنمية الريفية اليت تتجاهل الزراعة والفالحني ال حتسن نوعية احلياة ابلريف بل تزيد من التفاوت
االجتماعي فيه يف حاالت كثرية .ليس من املنطقي وال من املعقول إحداث تنمية ريفية تستبعد متاماً مكوانً أساسياً
لسبل عيش سكان الريف وحجر زاوية البيئة الريفية.

هذه األس اطري الثالث اليت سيطرت على سياسات التنمية الزراعية والريفية وعلي الصورة النمطية للمسألة الزراعية
والفالحية واليت مت ترسيخها عرب املؤسستني اإلعالمية والتعليمية هي حتديداً ما جيب على السياسة البديلة أن

تتجنبها.

 2/6السياسات البديلة ىف جمال الزراعة واألمن الغذائي ىف مصر
هناك جمموعة من السياسات البديلة لتحقيق التنمية الزراعية واألمن الغذائي ىف مصر وهى كما يلى :
• مراعاة دور األغذية الزراعية يف االقتصاد.
• ضرورة إجراء حتليل على املستوى الوطن وعلى مستوى األقاليم داخل الدولة.
• ضرورة إجراء املفاضالت بني األهداف املختلفة (النمو واحلد من الفقر والتغذية).
• تقدمي تقديرات لآلاثر املتوقعة للسياسات والتدخالت على نطاق االقتصاد ككل.
• ضرورة توسيع نطاق سالسل القيمة الغذائية ،فأي منها سيكون أكثر فاعلية يف تعزيز النمو الزراعي ومنو
االقتصاد الوطن ،واحلد من الفقر ،وإجياد فرص عمل ،وحتسني التغذية من خالل تنويع األنظمة الغذائية.
 توسيع نطاق سالسل القيمة الزراعية عرب مجيع أنواع التصنيع الزراعي واخلدمات املتصلة ابألغذية يؤديإىل زايدة النمو االقتصادي .وبغية إجياد فرص عمل أكثر.
 جيب أن تكون سياسة توسيع نطاق سالسل القيمة الزراعية مصحوبة بسياسات أخرى حتفز منو القطاعاتغري الزراعية.
•

تطوير معظم سالسل القيمة هو أمر يف صاحل الفقراء ومن شأنه حتسني التغذية ،غري أنه ال يوجد هناك
سلسلة وحيدة من سالسل القيمة الزراعية اليت ميكن أن حتقق مجيع املخرجات اإلجيابية لالقتصاد
الكلي ىف آن واحد.
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 اعتبار الزراعة الفالحية سبيل التحول حنو تطوير القطاع الزراعي وجيب النظر إليها على أهنا فرصة وإمكانيةللتحول حنو زراعة بيئية مستدامة وحجر األساس يف حتقيق السيادة الغذائية .بدالً من هتميش التنمية
الزراعية يف التنمية الريفية ومكافحة الفقر.

 جيب أن تتحول مسألة النفاذ للموارد الطبيعية إىل أساسية يف التنمية الريفية .وبدالً من دعم الزراعةالتصديرية واإلنتاج للسوق العاملية ندعم الزراعة الفالحية املوجهة للسوق احمللي .وندعم مادايً وتقنياً
الفالح الذي ميتلك الكفاءة لكنه ال ميتلك املوارد ابلقدر الذي ميكنه من حتسني مستوى معيشته ومضاعفة
إنتاجيته.
• ب دون معاجلة األسباب اهليكلية للفقر واجلوع وسوء التغذية يف الريف املصري وأزمة الغذاء املزمنة واالعتماد
علي املستوي احمللي بشكل أساسي ال ميكننا القيام بنقاش مثمر وشامل حول منوذج بديل للتنمية الزراعية
والريفية.
• حيتاج ماليني املنتجني للغذاء من الفالحني واملستهلكني يف الريف واحلضر إىل إطار قانوين وتوجه ورؤية
سياسة تصب يف مصلحة منوذج تنموي بديل" ،تنمية اقتصادية -اجتماعية -بيئية -مستدامة" تضمن
مصاحل قطاع كبري من املنتجني واملستهلكني.
• إعادة صياغة العال قة بني اجملتمع والبيئة والفالحني هي مدخل لبناء سياسة بديلة الزراعة ،حيث هى عالقة
بني اجملتمع والفالحني والبيئة لكننا نفصل بني الدولة أبجهزهتا وفاعليها الرئيسيني واجملتمع حبركته
االجتماعية وفعاليته املوجهة لسياسات الدولة .لذلك فإن الرؤية اليت نقرتحها  ،تشتمل على إعادة صياغة
العالقة بني الفالحني واجملتمع والدولة والبيئة.
• ضرورة حتديد الدولة لسياساهتا الزراعية دون اخلضوع إلمالءات أو شروط خارجية ،وفقاً ملا حيقق مصاحل
اجملتمع والبيئة .ويضع صغار ومتوسطي الفالحني واملزارعني يف مركز هذه السياسات وهم ميثلون أكثر من

 %90من املنتجني الفعليني للغذاء للسوق احمللي.
• عدم جتاهل العوامل البيئية من صيانة املوارد وضمان استدامتها ،ابإلضافة إىل عدم جتاهل املنتجني للغذاء
وحقهم يف ظروف آمنة ومواتية لإلنتاج ،وعدم جتاهل جودة ونوعية الغذاء للمستهلكني وحقهم يف غذاء
آمن وصحي وكاف والىت جيب ان تكون السمة األبرز للسياسات الزراعية والريفية اليت تتبع يف مصر.
• تبىن رؤية صياغة حملية ملفهوم السيادة الزراعية ،والذي يعن حق الشعب يف حتديد سياساته الزراعية
والغذائية ،وسياسات األراضي اليت تتناسب بيئياً واجتماعياً واقتصادايً وثقافياً مع ظروفه اخلاصة .وتشمل
احلق يف الغذاء والوصول إىل سبل إلنتاج األغذية.

• دعم قدرات الفالحني على إعالة أنفسهم وجمتمعاهتم ،ومحاية التقاوي احمللية واألصناف البلدية وعدم
اخلضوع للشركات االحتكارية للبذور.
• تبىن مفهوم السيادة الزراعية الذى صاغته احلركة الفالحية العاملية "فيا كمباسينا -طريق الفالح" وهو
تسىن له ذلك ،فالزراعة الفالحية واليت تسمى
تطبيق السرتاتيجية تقليدية يتبعها الفالح املصري كلما ّ
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أيضا ابلزراعة الكفافية ألهنا ابألساس هتدف لتحقيق احتياجات األسرة واألمان من تقلبات األسعار ونقص
السيولة أو نقص الغذاء ،مبعىن آخر سيادته ال ذاتية على غذائه لذلك فإن مفهومي "اخلزين" و"املونة"
يعدان تعبريين أساسيني هلذه الثقافة املتأصلة لدى الفالح املصري .وهذا يفسر انتشار مفهوم السيادة
الغذائية داخل أروقة احلركة الفالحية املصرية خالل الثالثة أعوام املاضية.
• البد ألية سياسة زراعية ىف مصر ىف املرحل القادمة أن تنحاز بوضوح إىل صغار الفالحني وأن تثمن اإلنتاج
الزراعى العائلى بصفته الركيزة األساسية للزراعة املصرية ونقطة قوهتا األوىل .فإن دعم صغار الفالحني هو
ىف آن واحد من أفضل الطرق للتعامل اجلذري مع قضية الفقر الريفي كما أن له فوائد مجة على مستوى
االقتصاد القومى.
 حتويل احلركة االجتماعية الفالحية الناشئة واملكتسبات الدستورية املستجدة إىل سياسة زراعية وريفيةمنحازة للمنتجني املستهلكني يف الريف واحلضر.
-٧العدالة االجتماعية
إن وضع العدالة االجتماعية ىف مصر موضوع ىف غاية األمهية  ,حيث أن الفقر أشد من املوت والقتل ،و عدم
العدالة االجتماعية يرجع إىل غياب مسؤولية الدولة الىت جيب أن حتمى حقوق الناس وتضمن املساواة بينهم.
وتعىن العدالة االجتماعية مبفهومها البسيط عدالة توزيع الثروة ,حبيث يستطيع الراتب الشهرى ألى فرد أن يكسر
حاجز الفقر ,حيث أن هناك بعض األ سر تعيش براتب شهري مائة جنيه ,ىف حني هناك راتب لشخص واحد آخر
يصل إىل  10آالف جنيه.
ضرورة وضع حد أعلى للراتب ,حبيث ال يزيد عن  10أضعاف الراتب األدىن.
لذلك فإن العدالة ا الجتماعية هي الوصفة السرية للبلدان والدول املستقرة  ،فإن الضرائب العادلة هي حجر الزاوية
يف تلك العدالة االجتماعية وسر صناعة احلضارة .بعض الناس يعتقدون  ،وهذا صحيح  ،أن الضرائب هي الثمن
الذي يدفعونه مقابل صناعة احلضارة .لذلك  ،استقرار اجملتمع املصري  ،ال سيما يف هذا اجملال السياسي  ،ولقد
أصبحت الفرتة املشحونة اقتصاداي واجتماعيا بعد ثورتني تدعو إىل "اخلبز واحلرية والعدالة االجتماعية" أكثر إحلاحا
من أي وقت مضى .وهذا يتطلب إعادة النظر يف النظام الضرييب من أجل حتقيق العدالة االجتماعية وإعادة توزيع
الدخل حىت يستع يد املواطن املصري هويته  ،ويتحمل الرأمساليون واألغنياء عبء متويل التنمية املستدامة.
 1/7السياسات البديلة لتحقيق العدالة االجتماعية ىف مصر
هناك عدد من السياسات البديلة الىت ميكن إستخدامها لتحقيق العدالة االجتماعية ىف مصر ومنها:
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• إعادة النظر يف النظام الضرييب املصرى من خالل تقسيم الضرائب إىل شرائح حسب مقدرة دافعى
الضرائب كل حسب مقدرته الضريبية .
• إعادة النظر يف املنظومة الضريبية يهدف لتحقيق العدالة االجتماعية وإعادة توزيع الدخول لكى يسرتد
املواطن املصري هويته وحيمل أصحاب رؤوس األموال واألغنياء عبء متويل التنمية املستدامة.
• إعادة هيكلة املنظومة الضريبية ىف مصر
• ختفيض العبء الضرييب على حمدودى ومتوسطي الدخل.
• وضع نظام ضرييب مبسط للمشروعات الصغرية واملتوسطة
• التمويل ابالقرتاض على حساب زايدة رأس املال
• املعاملة الضريبية لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر
• حتقيق التكامل بني الضريبية على الدخل والضريبة على املبيعات أو ضريبة القيمة املضافة
• مكافحة التهريب والتجنب الضرييب وتبادل املعلومات
• تطبيق مفهوم الربط الذايت
•

االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري ،وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة؛ وذلك من خالل
التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ،ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية
واالجتماعية .يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ،احتوائي ومستدام وتعزيز االستثمار في
البشر.

•

قيام المجتمع على التضامن االجتماعي ،والتزام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية ،وتوفير سبل التكافل
االجتماعي ،بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ،كما نص في المادة ( )17على أن تكفل الدولة
توفير خدمات التأمين االجتماعي ،ويكون لكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعي الحق في الضمان
االجتماعي ،بما يضمن له حياة كريمة ،كما تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين ،والعمال
الزراعيين والصيادين ،والعمالة غير المنتظمة ،وفقًا للقانون.

•

توفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجًا ،فضًال عن إلزام
الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل األمراض.

•

يكفل النظام االقتصادي تحقيق الرخاء في البالد من خالل التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية ،لرفع معدل
النمو الحقيقي لالقتصاد القومي ،ومستوى المعيشة ،وزيادة فرص العمل ،وخفض معدالت البطالة ،والقضاء
على الفقر.

•

تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن المالئم ،واآلمن ،والصحي ،بما يحفظ الكرامة اإلنسانية ،ويحقق
العدالة االجتماعية ،ولكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ  ،وماء نظيف ،كما تلتزم الدولة بتأمين الموارد
الغذائية للمواطنين كافة.

•

حق الطفل في الرعاية الصحية واألسرية أو البديلة ،والحصول على التغذية األساسية ،والمأوى اآلمن،
والتنمية الوجدانية والمعرفية.

•

حق ذوي الهمم في التزام الدولة بكفالة حقوقهم الصحية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والترفيهية
والرياضية والتعليمية ،مع العمل على تأه يلهم وإدماجهم في المجتمع ،وتوفير فرص العمل لهم ،وتهيئة
ً
إعماال
المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ،وكفالة ممـارســـتـهـم لجـمـيـــع الحـقــــوق السـيـاسـيـــة،
لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

•

حق المسنين و التزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا ،واقتصاديًا ،واجتماعيًا ،وثقافيًا ،وترفيهيًا،
وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ،وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .على أن تراعي الدولة
في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ،كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في
رعايتهم.
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•

االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري ،وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة؛ وذلك من خالل
التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ،ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية
واالجتماعية .يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ،احتوائي ومستدام وتع زيز االستثمار في
البشر.
تسعى العدالة االجتماعية إلى تحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية ،من خالل توفير االحتياجات األساسية
لألسر التي تعيش في فقر مدقع ،وتوفير الرعاية الصحية للفئات األولى بالرعاية ،وحماية ذوي االحتياجات
الخاصة ،وتوفير فرص العمل للفقراء وم حدودي الدخل.

•

ضرورة تبنى الحكومة المصرية العديد من برامج الحماية االجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان
االجتماعي ،باإلضافة إلى تقديم العديد من برامج الحماية للفئات األولى بالرعاية  .وتفعيل المبادرات التالية
:

•

 تفعيل منظومة التأمني الصحي الشامل على املواطن املصريبرانمج الرعاية الصحية لغري القادرين وأصحاب معاشات الضمان االجتماعيتطوير املنظومة التعليمية والتحول حنو الفصول الذكيةتطوير املناطق العشوائية وتوفري سكن الئق وكرمي وتطوير الريف املصريتقدمي برامج احلماية االجتماعية للفئات األوىل ابلرعاية مثل املرأة واألطفال والفقراء وحمدودي الدخل. تفعيل املبادرات الرائسية مثل مبادرة ١٠٠مليون صحة  ،ومبادئ حياة كرمية .-٨السياسات البديلة ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية الراهنة ىف مصر
 ١/٨حزمة من السياسات البديلة ملواجهة األزمة االقتصادية الراهنة يف مصر
ىف ظل اهتزاز اقتصادات كبرية على مستوى العامل مثل الوالايت املتحدة األمريكية و إملانيا وفرنسا وإعالن أمريكا
رفع سعر الفائدة ،وإعالن أملانيا وفرنسا إجراءات اقتصادية تقشفية  ،ىف ضوء األزمة اإلقتصادية العاملية نتيجة
احلرب الروسية األوكرانية  ،والتغريات العاملية ىف النظام النقدى واملال الدوىل والتحالفات االقتصادية الدولية
الكربى  ،إال أن مصر حتافظ دوما على استقرارها ومنوها االقتصادي وتضع املواطن نصب أعينها عند اختاذ أي
قرارات .
ومن مث ميكن تطبيق السياسات االقتصادية التالية ملواجهة األزمة االقتصادية للدولة املصرية نتيجة التأثريات الواسعة
للحرب الروسية األوكرانية والتوقعات ابستمرارها خالل العام احلاىل .
وملواجهة األزمة االقتصادية العاملية احلالية و لتحقيق أهداف املرحلة املقبلة للنهوض ابلدولة املصرية ومواجهة األزمة
االقتصادية الراهنة ميكن إتباع وتنفيذ جمموعة اإلجراءات والسياسات االقتصادية والسياسات البديلة ما يلى:
 وضع الصناعة املصرية على أجندة أولوايت العمل للحكومة املصرية لتعميق التصنيع احمللي وتقليل الواردات ،وإختاذ اإلجراءات والقرارات الىت من شأهنا تعمل على تدعيم وتوطني خمتلف الصناعات الكربى واملتوسطة والصغرية
ومتناهية الصغر مبشاركة القطاع اخلاص ىف كافة احملافظات هبدف تعظيم القيمة املضافة ملوارد الدولة االقتصادية.
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تسيري إجراءات استخراج الرتاخيص الصناعية املطلوبة لبدأ تشغيل خمتلف املشروعات الصناعية ،وتقدمي املزيدمن احلوافز التشجيعية الداعمة لقطاع الصناعة ىف مصر .
 تفعيل احلوافز اخلاصة ابالستثمار حيث تلعب دور كبري يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية .من خالل تقدميأعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية والتنموية اجلديدة مبدن اجليل و إطالق قانون جديد إلعفاء املشروعات
الصناعية ىف املدن اجلديدة واحلدودية من اإلعفاءات الضريبية.
 إعادة النظر ىف املنظومة الضريبية وختفيض الضريبة على أرابح النشاط الصناعى ،ودراسة التحدايت واالمكانياتاملتاحة داخل كل حمافظة من حم افظات اجلمهورية خللق فرص لصناعات جديده تؤدى إىل خلق قيمة اقتصادية
مضافة وىف نفس الوقت استغالل لأليدي العاملة املتوفرة للقضاء على البطالة .
 النهوض وزايدة االستثمارات لعبور تداعيات األزمة االقتصادية احلالية وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب ىفقطاع الصناعة ووضع قائمة للمستثمرين ابلفرص االستثمارية املتاحة ىف هذا القطاع  ،وعمل شراكات مع القطاع
اخلاص ىف خمتلف املشروعات الصناعية .وتفعيل وحتديث خريطة االستثمار الصناعي املصرية كمنصة للرتويج جلميع
املشروعات واألراضي الصناعية
 لتشجيع االستثمار احمللى واألج نيب ضرورة العمل على إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية،و التحول لنظام حقاالنتفاع ىف األراضى الصناعية وبال قيود وأن يتم التسعري بناء على قيمة املرافق وابلتقسيط.
 لتفعيل احلوافز اخلاصة ابالستثمار ضرورة إنشاء جهاز تكون مهمته العمل على سرعة حل مشكالت املستثمريناحملليني واألجانب ،حبيث سيتم وضع حد أقصى إلهناء املوافقات من الوزارات واجلهات املعنية على املشروعات
االستثمارية والرتاخيص املختلفة.
 تطوير منظومة الدفع والتحصيل االلكرتوين حيث تعد من أهم أدوات اإلنطالق إىل منظومة مصر الرقمية والتحولإىل االقتصاد غري النق دى وتعزيز الشمول املاىل لالنطالق إىل اجلمهورية الرقمية اجلديد لتحسني األداء احلكومي
واالرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة للمواطنني وتعزيز احلوكمة والشفافية.
 االستمرار ىف تنفيذ املبادرات احلكومية لتحسني صحة وجودة حياة املواطن املصرى وختفيف العبء عن كاهلاملواطنني املصريني مثل مبادرات " مشروعك " وأايد مصرية "وشغلك ىف قريتك" " وحياة كرمية "" ومبادرة
 ١٠٠مليون صحة ""ومبادرة تكافل وكرامة " لتشغيل الطاقة املتعطلة غري املستغلة وزايدة اإلنتاج .
 زايدة االستثمارات احلكومية حيث هلا دور كبري ىف مواجهة األزمة االقتصادية احلالية للحفاظ على معدالت منواقتصادي مستدامة ،واحلد من أتثريات األزمة على املواطنني ،وإنشاء شركات قابضة كربى لتوفري السلع واخلدمات
للتخفيف على كاهل املواطنني وتقدمي السلع واخلدمات أبسعار مناسبة ىف متناول املواطن العادي البسيط.
 طرح بعض الشركات اململوكة للدولة أو بيع حصص منها ملستثمر اسرتاتيجي ،ومنحه العديد من حوافز االستثمارالتشجيعية وتسيري إجراءات االستثمار.

50

 العمل على هتيئة البيئة االستثمارية املناسبة ملشاركة القطاع اخلاص ىف األصول اململوكة للدولة .،من خالل توسيعقاعدة مشاركة القطاع اخلاص ،والىت تع ُد خطوة رئيسية يف إطار زايدة فرص مشاركة القطاع اخلاص يف االقتصاد،
حيث متثل رسالة اطمئنان للمستثمر احمللى ،وعنصر جذب لالستثمار األجنيب ،كما تسهم يف تعزيز ثقة املؤسسات
الدولية ،مبا جيعلها خطة متكاملة تستهدف متكني القطاع اخلاص وتنظيم تواجد الدولة يف النشاط االقتصادي،
وذلك استكماألً لإلصالحات احلكومية اليت تتبناها الدولة املصرية
 فتح اجملال للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف عدد من املشروعات القومية الكربى ،خاصة يف جمال الطاقةواملرافق ،وطرح مشروعات جديدة لالستثمار األجنيب املباشر ،خاصة يف جماالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والطاقة اجلديدة واملتجددة.
 دعم عجلة العمل واإلنتاج لألمام وإستكمال ما بدأانه من خالل دعوة اجلميع إىل العمل الصادق وحتمل املسؤولية،حبيث يكون شعار اجلمهورية اجلديدة "مجهورية العمل واإلنتاج" الذى يساعد على توفري وخلق فرص العمل
اجلديدة .يُساعد يف حتسني مستوى املعيشة وزايدة الرفاهية لإلنسان ىف الدولة املصرية ،والوصول إىل آفاق جديدة

،و هو الطريقة الوحيدة لتحقيق معدل منو اقتصادي إجيايب على املدى الطويل ،ويزيد من قوة الدول على التصدير.

ويعظم ثروات املواطنني  .ويؤدي إىل متيز الناس ،وتع زيز توجهاهتم يف جماالت التخصص يف األعمال ،ويعمل على
حتويل املواد اخلام وغريها من املدخالت مثل األفكار إىل سلع وخدمات.
 زايدة الصادرات املصرية ىف اجملاالت الىت تتميز فيها الدولة املصرية مبيزة نسبية . االرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوى معيش ته وزايدة الرفاهية يف خمتلف نواحي احلياة وذلك منخالل التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة املواطنني يف احلياة السياسية
واالجتماعية.
 حتقيق منو اقتصادي مرتفع ،احتوائي ومستدام وتعزيز االستثمار يف البشر وبناء قدراهتم اإلبداعية من خالل احلثعلى زايدة املعرفة واالبتكار والبحث العلمي يف كافة اجملاالت.
 ضرورة مواجهة اآلاثر املرتتبة على التغريات املناخية من خالل وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز املرونةوالقدرة على مواجهة املخاطر الطبيعية.
الرتكيز على حوكمة مؤسسات الدولة واجملتمع من خالل اإلصالح اإلداري وترسيخ الشفافية ،ودعم نظم املتابعةوالتقييم ومتكني اإلدارات احمللية.
ودوليا .وابلعمل
وحتقيق هذه األهداف يف إطار ضمان السالم واألمن املصري وتعزيز الرايدة املصرية
إقليميا ً
ً
واإلنتاج اجلاد تتقدم األمم ويعلوا شأهنا بني ابقى األمم األخرى .
 االرتقاء جبودة حياة املواطن املصري وحتسني مستوى معيشته وزايدة الرفاهية يف خمتلف نواحي احلياة وذلك منخالل التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة املواطنني يف احلياة السياسية
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جنبا إىل جنب مع حتقيق منو اقتصادي مرتفع ،احتوائي ومستدام وتعزيز االستثمار يف البشر
واالجتماعية .أييت ذلك ً

وبناء قدراهتم اإلبداعية من خالل احلث على زايدة املعرفة واالبتكار والبحث العلمي يف كافة اجملاالت .وضرورة

مواجهة اآلاثر املرتتبة على التغريات املناخية من خالل وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز املرونة والقدرة على
مواجهة املخاطر الطبيعية .والرتكيز على حوكمة مؤسسات الدولة واجملتمع من خالل اإلصالح اإلداري وترسيخ
الشفافية ،ودعم نظم املتابعة والتقييم ومتكني اإلدارات احمللية .وحتقيق هذه األهداف يف إطار ضمان السالم واألمن
ودوليا.
املصري وتعزيز الرايدة املصرية
إقليميا ً
ً
 تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة  ،وتيسري إجراءات منح الرتاخيص للمنشآت الصناعية ،والرفع التدرجيىلسعر الفائدة على مدار العام  ،وتبىن سياسة استهداف التضخم وخفض معدل التضخم احلاىل  ،وإصدار قانون
تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب .استبدل الواردات واالستثمار ىف املكوانت احمللية الىت من شأهنا ختيض التكلفة
وتلبية الزايدة ىف الطلب احمللى  .تبىن املبادرات خلدمة املواطن املصرى وختفيف العبء علية مثل مبادرات التمويل
العقاري ومبادرة حياة كرمية ومبادرة مليون صحة  ،وتكافل وكرامة .
تقييم الوضع احلال ألراضي الدولة ،وإجراء تغيريات يف كل من اإلطار املؤسسي ،والتشريعي واملعلومايت من خاللإضافة بعد األراضي هليئة التنمية اجلديدة اليت سيتم إنشائها مبوجب قانون التخصيص املوحد لألراضي ،جبانب
إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة مربوطة بقواعد البياانت األخرى تقوم على التقنيات احلديثة.
 ٢/٨مردود جناح برانمج اإلصالح االقتصادي على املواطن العادي يف حياته الشخصية
كل املؤسسات الدولية تشيد ابالقتصاد املصري وجناح برانمج االصالح االقتصادي ومنهم مؤسسه فيتش اليت
أكدت أن مصر من الدول القليلة اليت حققت منوا واعدا .يف زمن الكوروان .وقد أكدت املؤشرات استقرار معدل
التضخم عند  % 5.2والبطالة عند  % 7.5خالل الربع الثالث من العام املال املاضي  ..وكل هذه جناحات
كربى يشهد هبا املنظمات الدولية املتخصصة وكل اخلرباء واملتخصصون يف الشأن االقتصادي.
ولكن  :ملاذا ال يشعر املواطن العادي مبردود هذا النجاح يف حياته الشخصية ؟
هناك عدد من األسباب جتعل املواطن املصري العادي ال يشعر مبردود جناح برانمج اإلصالح االقتصادي وجىن
مثار التنمية االقتصادية يف حياته الشخصية واليت نذكر منها :
 إرتفاع األسعار يؤدى خلفض دخوهلم احلقيقية بسبب آتكل القوة الشرائية للجنيه املصرى ،نتيجة ارتفاع سعرالدوالر إىل  ١٥.٧٥اليوم مما زود تكلفة االسترياد واليت حتملها املواطن يف النهاية وهناك سلع زادت اسعارها
بنسبة  %200و.%300
 -جشع واحتكار التجار للسلع ورفع األسعار و عدم التدخل القوى للحكومة ضد التجار ملواجهة استغالهلم .
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عدم قيام احلكومة بدورها الرقايب وحس التجار على خفض األسعار وخاصة بعد اخنفاض الدوالر اجلمركي. عدم قيام الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين بدورها من خالل استرياد السلع وطرحها يف األسواقأبسعار منخفضة ،وهبذه الطريقة كانت ستجرب القطاع اخلاص على خفض هوامش الربح والبيع أبسعار منخفضة،
وتركت هذا الدور للجيش هو من قام بطرح السلع يف كل األسواق والقرى أبسعار منخفضة.
 عدم قيام وزارة التموين من خالل تعاقدها مباشرة مع الفالحني وتوزيع وطرح السلع يف األسواق وتركت اجملالللوسطاء اجلاشعني واحملتكرين مما يسبب ارتفاع االسعار وعدم قدرية املواطن على الشراء.
 أن وزراه قطاع األعمال العام مل تقم بدرها ببيع املنتجات بسعر منخفض ،حيث أن شركة احمللة الكربى أوقاتاحلروب كانت توفر املالبس للسوق املصري وتقوم بتغطية احتياجاته وأبسعار مناسبة وتصدر الباقي وجتلب عملة
صعبه للبالد.
 الزايدة السكانية تلتهم كل زايدة يف اإلنتاج  ،وخاصة وأن الـ  8سنوات املاضية اخنفض االنتاج بنسب كبريةابإلضافة إىل فرض ضرائب القيمة املضافة واليت زادت بنسبة  ،%4وزايدة الضرائب وتراجع االسترياد واخنفاض
اإلنتاج ورفع الدعم وزايدة أسعار الكهرابء.
عدم زايدة الناتج القومي بسبب عدم رغبة البعض يف العمل وعدم زايدة اإلنتاج ،و بدون االنتاج سرتتفع األسعاروسيزيد التضخم ،وارتفاع معدالت البطالة .
برانمج االصالح االقتصادي أتخذ وقت لكى تؤتى بثمارها يف فرتة ال تقل عن  ٤أو  ٥سنوات.منو االقتصاد وحده ال يكفي.
وهناك عدد من التوصيات لكى يصل هذا املردود للمواطن العادي البسيط وجيىن مثار برانمج اإلصالح االقتصادي
واليت نذكر منها :
 زايدة العمل واإلنتاج يف مجيع القطاعات االقتصادية هي السبيل لتحقيق التنمية االقتصادية املستهدفة.حىت يشعر اجملتمع بثمار التنمية فيجب أن يكون النمو االقتصادي حملياً ،أي توطني التنمية والعمل على رسموختطيط ما يفيد ما حتتاجه كل مدينة وكل قرية على حدة ،وهذا مرتبط ابلتمويل العام واخلاص واملشاركة فيه وإاتحة
فرص العمل ،ويكون لكل حمافظة ما يكفي أهلها .
 أن احلل لشعور املواطن وأن جيىن مثار نتائج االصالح االقتصادي أن يرتاجع سعر الدوالر وهذا ال ميكن أنيتحقق بدون زايدة العمل واإلنتاج ،مما يؤدى لزايدة الصادرات وخفض تكلفة االسترياد.
 أن تتفق احلكومة مع التجار على حتديد هوامش ربح وأن تصر على تطبيقه مثلما فعل رئيس الوزراء السابق شكلجلنة من  6وزارات واتفقت مع الغرف التجارية واحتاد الصناعات لتحديد هوامش ربح ولكن رؤساء الغرف واحتاد
الصناعات رفضوا ومت سحب القرار .وجيب على احلكومة وضع البنية االساسية وهتيئة املناخ للعمل واالستثمار.
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 ضرورة الرقابة على األسواق واألسعار نتيجة الحتكار وجشع التجار .وجيب على الدولة تشديد الرقابة وحماربةالفساد اإلداري ،والتجار الفاسدين.
 دعم برامج احلماية االجتماعية حىت يشعر مجيع املواطنون بثمار جناح برانمج اإلصالح االقتصادي. إستكمال مشروع تطوير الريف املصرى  ،وعمل منوذج للشراكة التنموية مع القطاع اخلاص ،و تنفيذ مشروعاتالتحول الرقمي وتعزيز الشمول املال  ،وتوازن السياسات النقدية واملالية ومحاية اإلنفاق االجتماعي والصحى
وتنفيذ اإلصالحات اهليكلية األساسية ىف الدولة املصرية.
 توجيه استثمارات أكرب إىل مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم يف السنوات املالية املقبلة. ضرورة اإلصالحات املتعلقة بشفافية املالية العامة واحلوكمة واحلماية االجتماعية وحتسني مناخ االستثمار واألعمال.
االتفاق لالستعداد االئتماىن املمتد للمشروعات التنموية األساسية ،حيث أن املشروعات التنموية تُسهم ىف رفعمعدالت النمو الغىن ابلوظائف ،وإرساء دعائم التنمية الشاملة واملستدامة ،ىف خمتلف القطاعات ،على حنو يُساعد
ىف تغيري وجه احلياة على أرض مصر ،ورفع كفاءة األداء االقتصادى.
خلق مساحة أكرب للقطاع اخلاص اب عتباره قاطرة النمو االقتصادي ،وحتفيزه للعمل يف بيئة تنافسية ،وتشجيعالتصدير ،مبا يتسق مع جهود احلكومة الرامية إىل الوصول مبعدل الصادرات إىل  ١٠٠مليار جنيه ،واالستمرار ىف
دعم برامج احلماية االجتماعية حىت يشعر املواطنون بثمار اإلصالح االقتصادى واالجتماعي.
 جذب املزيد من االستثمارات يف جماالت البنية التحتية ،والصحة ،والتعليم ،وتوفري فرص عمل جديدة ،واستدامةرفع معدالت النمو للناتج احمللى ،وخفض نسب الدين والعجز ،وتعظيم القدرات اإلنتاجية وتوسيع القاعدة
التصديرية .وتنسيق السياسات املالية والنقدية واإلصالحات اهليكلية اليت تقوم هبا احلكومة وتنفيذ السياسات املالية
املتوازنة.
 تعزيز تنمية رأس املال يف العنصر البشرى ،وجعل املؤسسات العامة أكثر كفاءة وشفافية ،إىل جانب التوجه بقوةحنو االقتصاد األخضر املستدام خالل الفرتة املقبلة.
ضا للمخاطر ،ودعم القطاعات املتأثرة جبائحة كوفيد
دعم األولوايت الصحية العاجلة ،ومحاية الفئات األكثر تعر ً ، ١٩و االلتزام بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية املتوازنة ،وتنفيذ املبادرات الصحية مثل "مليون صحة" ،وبرامجاحلماية االجتماعية مثل "تكافل وكرامة""حياة كرمية" ،واألهتمام ابلريف املصرى وحمافظات الصعيد ،وتطوير املناطق
العشوائية.
 التحول لتطبيق مفهوم و أهداف اجلمهورية اجلديدة املستدامة بكامل مشتمالتة يف مجيع القطاعات االقتصاديةومجيع جماالت احلياة.
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 ٣/٨اجتاه مصر لدعم صندوق النقد الدول
ان اجتاه مصر لطلب دعما من صندوق النقد الدول يعد أمر مناسب ىف الوقت الراهن لدعم االقتصاد املصري
و تطبيق برانمج اقتصادي شامل وىف مواجهة الضغوط االقتصادية احلالية ىف إطار التحدايت الىت نشبت جراء البيئة
العاملية سريعة التغري والتداعيات املرتبطة ابحلرب الروسية األوكرانية ،والىت يستهدف هذا االجتاه ىف توسيع
مستهدف ات احلماية االجتماعية ىف مصر ويهدف اجتاه مصر لدعم صندوق النقد الدول لدعم األهداف االقتصادية
املتمثلة يف االستقرار االقتصادي واالستدامة الشاملة ،الغنية ابلوظائف ،وضمان النمو متوسط املدى .ومن شأن
جمموعة من تدابري االقتصاد الكلي والسياسات اهليكلية أن ختفف من أتثري تلك الصدمة على االقتصاد املصري،
ومحاية املستضعفني ،واحلفاظ على صمود مصر وآفاق النمو على املدى املتوسط .كما ان جلواء مصر إىل صندوق
النقد الدول ،شأهنا يف ذلك مثل ابقي الدول ملواجهة التداعيات اليت خلفتها احلرب بني روسيا وأوكرانيا ،وكذلك
فضال عن تبعات جائحة كوروان.
أزمة االضطراب يف سالسل التوريدً ،
ان استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية الستيعاب الصدمة اخلارجية ،ومحاية املصدات املالية يف هذه
الفرتة الزمنية امللتبسة و عدم وضوح الرؤية .وسوف تكون هناك حاجة أيضاً إىل سياسات مالية ونقدية حكيمة
للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلى.
أن اجتاه مصر للحصول على دعم و سيولة من صندوق النقد الدوىل يعد ضرورة ملحه وكما ان وضع الدين العام
يعد ىف احلدود اآلمنة ىف ظل دعم صندوق النقد الدول وطرح سندات الساموراي والىت يستهدف احملافظة على
االحتياطي من النقد األجنيب عند مستوى  41مليار دوالر دون أن ينخفض ،ألن االخنفاض يف االحتياطي يعطي
إشارة سلبية،و أن حصة مصر ابلصندوق تبلغ قرابة  3مليارات جنية ،وحال اللجوء سيتم االقرتاض بسعر فائدة
ال يتعد الـ 2ابملائة وهو أقل بكثري من أسواق املال العاملية.
 ٤/٨رؤية اقتصادية لتحقيق أهداف املرحلة املقبلة للنهوض ابلدولة املصرية
جيال بعد جيل فعال
لقد أدرك املصريون على مر العصور واألزمان ،قيمة العمل واإلنتاج فعملوا جبد واجتهادً ،
شأهنم ،وازدهرت حضارهتم ،وسبقوا بذلك كل األمم األخرى ،والدولة املصرية ىف الفرتة القادمة مقبلة على مرحلة
مهمة م ن العمل واإلنتاج للوصول إىل آفاق جديدة ،ملستقبل اجلمهورية اجلديدة وما يتطلبه ذلك من إسهامات
مجيع عمال مصر الســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بدأوه.
تتحقق أهداف املرحلة املقبلة للنهوض ابلتنمية االقتصادية للدولة املصرية من خالل الرؤى التالية:
االرتقاء جبودة ح ياة املواطن املصري وحتسني مستوى معيشته وزايدة الرفاهية يف خمتلف نواحي احلياة وذلك من
خالل التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة املواطنني يف احلياة السياسية
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جنبا إىل جنب مع حتقيق منو اقتصادي مرتفع ،احتوائي ومستدام وتعزيز االستثمار يف البشر
واالجتماعية .أييت ذلك ً

وبناء قدراهتم اإلبداعية من خالل احلث على زايدة املعرفة واالبتكار والبحث العلمي يف كافة اجملاالت .وضرورة

مواجهة اآلاثر املرتتبة على التغريات املناخية من خالل وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز املرونة والقدرة على
مواجهة ا ملخاطر الطبيعية .والرتكيز على حوكمة مؤسسات الدولة واجملتمع من خالل اإلصالح اإلداري وترسيخ
الشفافية ،ودعم نظم املتابعة والتقييم ومتكني اإلدارات احمللية .وحتقيق هذه األهداف يف إطار ضمان السالم واألمن
ودوليا.
املصري وتعزيز الرايدة املصرية
إقليميا ً
ً
تتحقق الرؤى السابقة ابلتأكيد على زايدة العمل واإلنتاج الذى يساعد على توفري وخلق فرص العمل اجلديدة.
يُساعد يف حتسني مستوى املعيشة وزايدة الرفاهية لإلنسان ىف الدولة املصرية .يُساعد يف زايدة إمكاانت التّصدير.

يزيد اإلنتاج من ثروات النّاس .و اكتساب خربات و مهارات متعددة ىف خمتلف اجملاالت .ويساعد توفري املزيد
السلع واخلدمات ،و هو الطريقة الوحيدة لتحقيق معدل منو اقتصادي إجيايب على املدى الطويل ،ويزيد من قوة
ّ
الدول على التصدير .ويعظم ثروات املواطنني  .ويؤدي إىل متيز الناس ،وتعزيز توجهاهتم يف جماالت التخصص يف
األعمال ،ويعمل على حتويل املواد اخلام وغريها من املدخالت مثل األفكار إىل سلع وخدمات.
وابلعمل واإلنتاج اجلاد تتقدم األمم ويعلوا شأهنا بني ابقى األمم األخرى .
الدراسة من إعداد :
د.كرم سالم عبدالرؤوف سالم
اخلبري االقتصادي ومستشار العالقات االقتصادية الدولية
ومستشار دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات
ورئيس قسمي االقتصاد والتجارة اإللكرتونية
كلية العلوم اإلدارية
جامعة ابشن العاملية املفتوحة أبمريكا
تلفون وواتساب201000766537+:
Karamsalam23@yahoo.com
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اللجان النوعية والفرعية للحوار الوطن
أوال جلنة احملور السياسي:
ً

وتتبعها اللجان الفرعية اآلتية:

 -1مباشرة احلقوق السياسية والتمثيل النيايب واألحزاب السياسية
 -2احملليات
 -3حقوق اإلنسان واحلرايت العامة
اثنيا جلنة احملور اجملتمعي:
ً

وتتبعها منها اللجان الفرعية اآلتية:

 -1قضية التعليم

 -2قضية الصحة
 -3القضية السكانية
 -4قضااي األسرة والتماسك اجملتمعي
 -5الثقافة واهلوية الوطنية
اثلثًا جلنة احملور االقتصادي:

وتتبعها اللجان الفرعية اآلتية:

 -1التضخم وغالء األسعار
 -2الدين العام وعجز املوازنة واإلصالح املال
 -3أولوايت االستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
 -4االستثمار اخلاص (احمللي واألجنيب)
 -5الصناعة

 -6الزراعة واألمن الغذائي
 -7الغذائي االجتماعية
الدراسة من إعداد :
د.كرم سالم عبدالرؤوف سالم
اخلبري االقتصادي ومستشار العالقات االقتصادية الدولية
ومستشار دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات
ورئيس قسمي االقتصاد والتجارة اإللكرتونية
كلية العلوم اإلدارية
جامعة ابشن العاملية املفتوحة أبمريكا
تلفون وواتساب201000766537+:
Karamsalam23@yahoo.com
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