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 القوميكلمة رئيس معهد التخطيط 
 

ات لدول العالم األخرى نظرًا لآلثار والتداعيهو الحال ا كم ،تمثل جائحة كورونا تحديًا كبيرًا لمصر
مصر ومساراتها المتوقعة على األجلين الطويل والمتوسط،  يالتنموية للجائحة على حالة التنمية ف

طياتها تحديات كبيرة أمام المخطط ومتخذ القرار ومؤسسات الدولة، وكافة  يوهي تداعيات تحمل ف
 . فئات وشرائح المجتمع المصري 

وقد قامت الحكومة بالفعل باتخاذ العديد من اإلجراءات لتخفيف حدة تداعيات الجائحة االقتصادية 
العديد من الرؤي  2021-2020واالجتماعية، كما تبنت الخطة السنوية للتنمية المستدامة 

لى عوالسياسات البديلة التي انتهجها المخطط للتعامل مع التحديات الراهنة والمتوقعة للجائحة 
 األجل القصير لحصر تداعياتها التنموية في أضيق الحدود. 

على الجانب اآلخر، فقد انشغلت العديد من مراكز األبحاث والجامعات والمؤسسات المصرية ومن 
ديلة مختلف المجاالت، وبناء سيناريوهات ب يبتقييم آثار الجائحة ف القوميبينها معهد التخطيط 

تظرة، واقتراح سياسات وقائية مسبقة للتعامل مع التداعيات المذكورة ودعم للتعامل مع تداعياتها المن
 هذا الشأن. يالمخطط ومتخذ القرار ف

في هذا اإلطار، قدم المعهد سلسلة أوراق األزمة وسلسلة أوراق السياسات كأدوات بحثية عملية 
 يالمجتمع فقدرات الدولة و للتعامل مع الجوانب واألبعاد المختلفة للجائحة، وتحليل وتقييم خبرات و 

كافة  يتحرير السلسلتين خبراء المعهد ف يالتصدي للجائحة واحتواء آثارها السلبية، وقد شارك ف
 التخصصات والمستويات، كما شارك فيها خبراء من خارج المعهد. 

اقتراح و  ليها تناوالت تحليلية للجوانب االقتصادية واالجتماعية للجائحةإوقد تضمنت األوراق المشار 
مجتمع ال يفتدخالت وسياسات للتعامل معها سواء من جانب الحكومة أو األطراف المعنية باألزمة 

المصري لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على االحتواء والتعافي من خالل سياسات ومقترحات عملية 
 قابلة للتطبيق. 
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ئة تحرير مصر فقد اقترحت هي ية فونظرًا لخطورة الجائحة واستمرار تفاعالتها على أوضاع التنمي
األوراق  بجانب منالمجلة المصرية للتنمية والتخطيط إصدار عدد خاص من المجلة يعرض 

ليها حتى يمكن توسيع رقعة االستفادة من هذه األوراق على أكبر نطاق ممكن، وهو األمر إالمشار 
 المعهد. يالذي لقى قبواًل وترحيبًا من اإلدارة العليا ف

أن يتواصل االهتمام البحثي والحوار المجتمعي المستمر بشأن الجائحة وتداعياتها بين كافة يؤمل 
المجتمع، ومراكز الفكر والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني،  ياألطراف المسئولة ف

 لى هذا الحوار المجتمعي.إوأن يقدم هذا العدد الخاص من مجلة المعهد إضافة نوعية 
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 يئة تحرير المجلة ه كلمة

في إطار مواجهه العالم لجائحة كورونا وتداعيتها السلبية على اقتصادات العالم المتقدمة والنامية 
ليمية مصر، والمنظمات الدولية واإلق يومن بينها مصر تبنت مراكز الفكر المختلفة حول العالم وف

 جائحة بأبعادها الجارية وتداعياتهاوالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التعامل المعرفي مع ال
 دول العالم المختلفة.  يالمتوقعة على أوضاع التنمية ف

مع الجائحة وتداعياتها من خالل إصدار سلسلتين  يهذا السياق تفاعل معهد التخطيط القوم يف
اد عمن األوراق البحثية تحت مسمى: أوراق األزمة وأوراق السياسات. وقد تناولت هذه األوراق األب

المختلفة للجائحة وتداعياتها بكافة صورها وجوانبها وأشكال التعامل معها ومقترحات استباق أية 
تداعيات سلبية أخرى لها على المدى المنظور. وقد ارتأت هيئة تحرير المجلة المصرية للتنمية 

راق أو من أوراق األزمة و  -الحجم  العتبارات –فقط والتخطيط إصدار عدد خاص يتضمن مجموعة 
 السياسات السابق اإلشارة إليهما، وهو العدد الذي يكتسب أهمية كبيرة لألسباب التالية:  

  وهناك فرص لعودة المرض بأشكال  الجائحة،ال زال العالم لم يتعاف بشكل كامل من
اصة في خالموجة الثانية(  بوادر)ومنها أننا ما زلنا في مخاطر تداعياته  يمختلفة مما يعن

ومن ويتطلب ذلك أهمية دعم استعداد دول العالم  اآلن.جود دواء ولقاح حتى ظل عدم و 
مخطط والتقارير التي تدعم الاالستمرار في االهتمام باألبحاث ، و على المواجهةبينها مصر 

 ومتخذ القرار والمجتمع بأكمله على التصدي الفعال للجائحة ونتائجها. 
 

  تطلب المزيد يهه الجائحة كظاهرة عالمية إنما إلى أن مواجالمقدمة تشير مجمل األوراق
إلقليمي، امن التعاون والتكاتف ليس فقط على المستوى العالمي ولكن أيضًا على المستوى 

وتبادل رفي المعالمزيد من الجهد البحثي لى إبدوره وهو ما يحتاج خاصة العربي واألفريقي، 
 الجائحة واحتواء آثارها. التعامل مع يوالخبرات وأفضل الممارسات فالمعلومات 
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 وبصورة عامة فإن األوراق المقدمة تعرض للمحاور التالية: 

 أوضحتحيث  وانعكاساتها: يعلى المستوى الدول: سياقات وتفاعالت الجائحة المحور األول
حدثت في ظل تغيرات حادة في النظام االقتصادي العالمي قد األوراق المقدمة أن جائحة كورونا 

خروج بريطانيا و العالمية، ا الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين وتسارع المديونية على رأسه
اًل عن فض الدولية.ثارًا هامة على موازين القوى آمن االتحاد األوربي، ويتوقع أن تكون للجائحة 

، SDGsألممية اعلى قدرة دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سلباً التحديات التي تؤثر 
إطار  يف النامية وعالقتها بالدول المتقدمةأوضاع الدول ثار الجائحة على آيضاف لذلك تباين 

ُاثر  فضاًل عن نظام عالمي جديد وتداعيات أزمة الديون العالمية وتطورات أسواق النفط وغيرها.
 لنشاط االقتصاديفي دور الدولة في التدخل في امن جديد الجائحة على العولمة وا عادة النظر 

دارة التنمية.  وا 

وراق العديد من األ: حيث تناولت الحالة المصرية يسياقات وتفاعالت الجائحة ف: الثانيالمحور 
 جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية شملت جوانب يفالحالة المصرية ثار الجائحة على آل اً استعراض
الشمول  ،عوائد النقد األجنبيالمدفوعات،  ، تحويالت المصريين، ميزانعلى معدالت النموالتأثير 
األمن ليمي، النظام التع ي، البنية التكنولوجية والتحول الرقمي وتأثيره فسالسل التوريدالمالي، 
والقطاع السمكي، القطاع السياحي والقطاع الصناعي بما فيه صناعة تكنولوجيا المعلومات، الغذائي 

 ضايا الصحة بين الصحة الرقمية واألمن الصحي. دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وق
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 االقتصادية" اكورونا وتبعاته جائحة"

 أ.د. عثمان محمد عثمان                                                                 
 

 
   مقدمة

فيروس هور ال. عندما واجه األطباء والعلماء ظيالحقل االقتصاد يأزمة اقتصادية شديدة لم تولد ف
ره بين الناس والعزل. ومع سرعة انتشا البدنيالمجهول )كورونا(، سرعان ما طلبوا التباعد  يالتاج

وا على المسئولين للحد من االنتقال والسفر.  من مدينة ووهان الصينية إلى أرجاء الصين والعالم أَلحُّ
صار سبيل نجاح العملية )ح يف .يللمحافظة على الحياة كانت الروشتة َتَوقُُّف النشاط المجتمع

الوباء( مات المريض )االقتصاد( !! ألن الظاهرة غير مسبوقة، تضاربت آالت الحرب على جبهتين 
ض تفسير أسباب المر  يف -حتى اآلن -وفشل العلم الركود.آن واحد: حصار الوباء ومقاومة  يف

لة انتشار الوباء على اآل أثار يووسائل عالجه. وعجز االقتصاديون كذلك عن تحديد سبل تالف
من  -برمته. لقد واجه االقتصاديون  العالميدولة واحدة بل على االقتصاد  ياالقتصادية، ليس ف

  .2008 يتوقع وخطورة األزمة المالية العالمية ف يعندما فشلوا ف القاسيخيبة األمل والنقد  -قبل

حيرة  يبالعاصفة، ولكن ال يزالون ف مواجهة وباء كورونا قد ال يتحملون مسئولية عدم التنبؤ يف
 يهالنظرية والخبرات السابقة للعثور على عالج لألزمة االقتصادية المتفاقمة. كثيرة  يالتنقيب ف

القتصاد لم ا يالحياة وعبر العالم. ولكن ثمة أسئلة ف يكل مناح يالكتابات عن الوباء وتبعاته ف
هو الحل؟ هل الخسائر المترتبة على  -أو جزئياً شاماًل  –‘ اإلغالق’تحظى باهتمام. لماذا كان 

انتشار الوباء موقوتة أم ممتدة؟ هل تختلف األزمة االقتصادية الحالية أم تتشابه مع أزمات سابقة؟ 
 كان حتمياً  stimulus package يوالمحفز المال يهل العالج عن طريق حزم اإلنفاق الحكوم

خرج ؟ اآلن كيف سييلدرء موجات الركود االقتصاد الحزم المالية الضخمة تكفيوضروريًا؟ وهل 
 العالم من هذه الكارثة االقتصادية، سواء تفاقم الوباء أو انتهى؟

 يوباء َمَرِضى يتحول إلى مستنقع اقتصاد.1
رونا، لن خلقها فيروس كو  يأزمة الصحة العامة الت ستنتهيإلى أن تتوفر معرفة أدق بمتى وكيف 

لك، ثمة . ومع ذاالقتصاديوضع تنبؤاتهم حول نهاية الركود  يبدء فيتمكن االقتصاديون من ال
 يوأسباب للتوقع بأن يكون االنحدار أعمق وأطول مدى مما أحدثته األزمة المالية العالمية ف يدواع

ثة الكار بدا كل يوم من أيام األزمة شيئًا هينًا مقارنة بما تحمله أيام  2008. خالل أزمة 2008
                                                           

 معهد التخطيط القومي -وزير التخطيط والتنمية االقتصادية األسبق  -أستاذ اقتصاديات التنمية والتخطيط 
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 أيدًا لم يشهده ح العالميالناتج  يالفترة القصيرة األخيرة بلغ االنهيار ف يلية. فاالقتصادية الحا
لدول ا يف خاصة-الماليةسنة مضت. لم تنجح جهود البنوك المركزية والسلطات  150ركود عبر 
تخفيف الوطأة على أسواق المال، كما هرعت رؤوس المال من األسواق الناشئة. لن  يف -المتقدمة

واألزمة المالية. تدور األسئلة اآلن حول درجة سوء االنكماش،  االقتصاديى الركود يمكن تحاش
سيستغرقه. ربما يستحيل واقعيًا على االقتصاديين التنبؤ بنهاية هذه األزمة،  الذيوالمدى الزمنى 

حول  لعلميالهذا الوباء. على األقل، نرصد أن حجم عدم اليقين  التصديقبل معرفة سرعة وفعالية 
هور السياسات خالل األسابيع والش وواضعيالكورونا تضاهيه الشكوك المتعلقة برد فعل الناس 

المقبلة. يبدو األمر وكأن العالم يشهد شيئًا قريبًا من غزو أهل الفضاء. نعرف أن اإلصرار واإلبداع 
 .(Rogoff)النهاية، ولكن بأية تكلفة؟  يالبشرى سوف يتغلب ف

 ؟ادياالقتصلماذا اإلغالق .2
يرة وحظر التنقل، مما أثر على نسبة كب يلكبح جماح فيروس كورونا فرضت الحكومات العزل الذات

 فيبليون شخص، تحت حظر التنقل  4 حواليمن سكان العالم. حاليًا يقع نصف سكان العالم، 
كما جاءت على لسان رئيس  -محاولة لوقف انتشار الوباء. إلى متى سيستمر الحظر؟ اإلجابة 

. متى سيتحقق ذلك؟ عندما ال يحمل 19حتى نهزم كوفيد  هي -بوريس جونسون  البريطانيوزراء ال
الفيروس فرد واحد على وجه البسيطة. لكن ذلك قد ال يحدث أبدًا. هل يتحقق عندما نحصل على 

بيوتهم،  يففاكسين/ تطعيم أو عالج فعال؟ قد يستغرق ذلك عامًا أو أكثر. هل نبتغى بقاء الناس 
لحدود بين البالد مغلقة، والمدارس والمطاعم والحدائق والمكاتب مقفولة طوال هذه الفترة؟ من وا

دونالد ترامب قال بوضوح: ال يمكن أن يكون العالج  األمريكيالمؤلم أن يقال ذلك، ولكن الرئيس 
ة لأسوأ من المرض. للحظر منافع؛ قليلون ماتوا. ولكن ثمة تكلفة اقتصادية واجتماعية؛ العز 

االجتماعية، البطالة، اإلفالس. كيف يمكن مقارنة الفوائد المحققة مع تكلفة البطالة، والعزلة 
 االجتماعية، وحاالت اإلفالس المنتشرة؟

يصر البعض على أنه واقعيًا ثمة مبادلة )مقايضة(: الحظر أفضل للمحافظة على حياة الناس 
فترض هؤالء أن الحظر واإلغالق لن يستمر واالقتصاد. ولكن هذا من قبيل التمنيات الطيبة. ي

ذا توقف الحظر قبل قهر كورونا سيموت أشخاص كان من الممكن أن تطول أعمارهم.  طوياًل. وا 
 ليس من السهل أن نتجنب عملية المقايضة بين إنقاذ أرواح وحماية الحياة.

رة لحظة الراهنة وعشالمناسب إلنهاء الحظر قد يقع بين ال إن الوقتيبدو أنه من سالمة القول  
سنوات قادمة! لن يساعد مثل هذا القول أحدًا، وال بد من تفكير جاد حول عملية االختيار والمقايضة 

ين عن التكاليف المحتملة لعملية احتواء الوباء. تب التغاضيبين السبيلين. كيف؟ أواًل، ال يجوز 
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َدِة يفضل الناس تقديم مجال سيكولوجيا األخالق أنه وفقًا ألثر الضحية فياألبحاث  العون  الُمَحدَّ
لضحية محددة ومعروفة على تقديم نفس المنفعة لكل فرد ضمن مجموعة أكبر وغير معروفة من 

، إذ يجب أن ُنْقِدَم على عمل الطيب حتى ونحن ال نعرف تحديدًا أخالقياألشخاص. هذا خطأ 
نا، عندما قد يعوق تفكيرنا حول كورو مماثل، يمكن تسميته أثر السبب المحدد،  ءشيمن ينتفع به. 

شكالت تحديدًا، ونتجاهل الم يعاني الذيمصدر محدد للمعاناة، دونما معرفة من  فيينحصر تركيزنا 
مع قد نلحقه بالمجت الذيالمشرحة عن األذى األشد  فياألخرى. هل يمكن أن تعمينا رؤية الجثث 

   SINGER))ككل عن طريق محاولة تجنب هذه األجساد المريعة؟ 

المشكلة  وحدات قياسية واحدة. فينعرف أن عملية االختيار بين بدائل تتطلب أن نختصر النتائج 
يل إنقاذ سب فياالقتصاد ‘ خنق’صعوبة، بل استحالة، المقارنة بين  فيمع وباء كورونا تكمن 

. أحد سبل جمالياإلالناتج  فيتم إنقاذها مقابل االنخفاض  التياألرواح، وبين تقدير قيمة األرواح 
التقدم هو أن نقدر أثر الحظر، إذا استمر لفترة طويلة، على تقليص حجم االقتصاد. لم يحاول أحد 
 -عمل مثل هذه الحسابات بدقة. لكن بعض التقديرات المبسطة تشير إلى أنه كان من األفضل

تحليل على هذا ال عدم إغالق االقتصاد. قد يؤخذ -سيخسرها المجتمع التيمن منظور عدد السنوات 
الخسارة حساب المكسب و  فياستند إليها، خاصة االكتفاء  التياالفتراضات  فيالبساطة الزائدة 

. األهم هو مقارنة تأثير السياسات المختلفة على ءشيعلى سنوات العمر. الصحة ليست كل 
نحو دة على الالحياة الكريمة والرفاه بصفة عامة. ربما يكون من المناسب استخدام مؤشر السعا

 للسعادة. الدولييوفره التقرير  الذي

هم خالل وظائف أمريكيعشر ماليين عامل  حواليالقلق تتعلق بالبطالة، َفَقَد  دواعيلعل أحد أهم 
الهند وغيرها من البالد  فيمليون متعطل حتى العاشر من إبريل.  17أسبوعين، ووصل الرقم إلى 

ن مقيت ولكنه م ءشيممن ليس لديهم عمل مستقر. البطالة  النامية دمر اإلغالق حياة الماليين
غير الواضح كيف يمكن المفاضلة بين التعطل وامتداد سنوات العمر. أما إذا استخدمنا معيار 
نوعية الحياة، فقد تصبح المقارنة أكثر داللة: للبطالة أثر مؤلم على الفرد وأسرته، إذ تقلل من 

رنة التكلفة اإلنسانية لإلغالق بالعائد من إطالة العمر؟ سيبقى . هل نستطيع مقا%20رضائه بنسبة 
معنا فيروس كورونا لفترة قد تطول، فهل كان فرض اإلغالق سياسة صحيحة؟ ال يوفر المنطق 

انب محاولة تقدير أثار هذه الكارثة الصحية على كافة الجو  التطبيقيإجابة شافية، ولكن على البحث 
 (SINGER)لناس االمؤثرة على نوعية حياة 
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 خسائر اضطرارية غير مسبوقة:  .3

بسبب فيروس كورونا أسرع وأقوى من األزمة المالية  العالميضربت االقتصاد  التيكانت الصدمة 
 يكلت في. الماضيثالثينيات القرن  في، وكذلك أخطر من الكساد العظيم 2008 فيالعالمية 

، وتجمدت حركة االئتمان واالستثمار، وأفلست %50 بحواليالحادثتين السابقتين انهارت البورصات 
أو أكثر. ولكن  %10بمعدل  اإلجمالي، وانكمش الناتج %10شركات، وقفزت نسب البطالة فوق 

األزمة  يفبينما استغرقت تلك الخسائر ثالث سنوات، تدهورت كافة المؤشرات االقتصادية والمالية 
لمالية نسبة سوق األوراق ا فيت المتحدة بلغ االنخفاض الواليا في. فقط الحالية خالل ثالثة أسابيع

بعد ذلك، كما توقعت جولد  %35، ووصل التدهور إلى الماضيأسبوعين أوائل مارس  في 20%
-24والربع األول من السنة،  في %6بنسبة  اإلجماليتراجع الناتج  ستانليمان ساكس ومورجان 

 أي، %20من زيادة نسبة البطالة إلى  ألمريكيا. وحذر وزير المالية الثانيخالل الربع  30%
       (ROUBINI)العالمية ما وصلت إليه خالل األزمة المالية  ضعف

ثيفة، حول كفور تواتر أخبار انتشار الفيروس بدأت األخبار االقتصادية الصادمة تأتى سريعة و  
حركة النشاط، وأعداد المتعطلين، وبدا واضحًا أنها ستتواصل. قام  فياالنخفاض غير المسبوق 

 -يع السنويةانعقاد اجتماعات الرب، بمناسبة العالميبتحديث توقعاته لالقتصاد  الدوليصندوق النقد 
مؤسسات والبنوك يين والمن خالل الفيديو كونفرانس. تشير التوقعات، المبنية على تنبؤات االقتصاد

هائل لم يشهد العالم أسوأ منه منذ الكساد العظيم، على حد  اقتصاديالمركزية، إلى انخفاض 
 الصندوق.  تصريح رئيسة

لعامة لحق بالنشاط والتشغيل والمالية ا الذي‘ للخراب’لقد عرضت مؤسسة بلومبرج صورة مختصرة 
لوباء. وقالت ج ب مورجان أن الفيروس قد يكلف جرى اتخاذها لمحاصرة ا التينتيجة اإلجراءات 
الناتج  فيتريليون دوالر، خالل عامين. يمثل هذا خسارة  5.5اإلنتاج قيمته  فيالعالم انخفاضًا 

 عالميالاليابان(. مما فاقم األمور أن االقتصاد  فياإلنتاج  إجمالي)تفوق قيمة  %8بنسبة  العالمي
أسرع مما واجهه خالل الفترة األولى من األزمة العالمية. بلغ فعليًا من تراجع أعمق و  يعانيكان 

فبراير. ومع  في %0.1( بالمقارنة مع سنوي )على أساس  الماضيمارس  في %0.5االنخفاض 
، مارس هو األسوأ. من ناحية أخرى  فينطاقه، لن يكون التدهور  فياستمرار اإلغالق بل التوسع 

عمال العالم تواجه خطر االستغناء عنهم، وتخفيض  من %38قدرت منظمة العمل الدولية أن 
أجورهم. سيؤدى الوباء إلى َفْقِد بليون عامل وظيفتهم أو تخفيض أجورهم. ومع توقف المصانع 

بليون عامل سيتأثرون  2.7وا غالق المدارس والمحال عبر العالم، تؤكد المنظمة أن ما ال يقل عن 
بنسبة  2020 فيمة التجارة الدولية انخفاض التجارة بهذا اإلغالق. فضاًل عن ذلك، تتوقع منظ

https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
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د الحرب انخفاض حدث فيما بع أيالعالمية يزيد على  تدفق التجارة فيتعكس انهيارًا  التي، 32%
 )Schneeweiss( 1-الشكل انظرالعالمية. 

 
نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا خسائر اإلنتاج والعمالة( 1قم )شكل ر   

 
 

وظهور مالمح الخطر حذر جولد مان ساكس من أن الناتج  الجزئيمع بداية تنفيذ اإلغالق 
، وتزيد البطالة إلى 2020لسنة  الثانيالربع  في %24يتراجع بنسبة  المتحدة قدللواليات  اإلجمالي

ألزمة غضون ا فيتوقعه جولد مان سيكون أسوأ بكثير مما حدث  الذي دياالقتصا. االنهيار 9%
الربع الرابع من سنة  في %8 حوالي اإلجماليالناتج  فيالمالية العالمية، حيث بلغ أدنى انخفاض 

 لبريطانيامعظم الدول. يتوقع أن ينخفض معدل نمو االقتصاد  في. تتماثل الصورة نفسها 2008
 .  قرن كامل فياستمرار وتوسع حالة اإلغالق، لتسجل أسوأ حالة ركود ، وربما تزيد مع %6ب 

أصبح واقعًا، ويحذر بعض الخبراء من  2020 فيلم يتوقعه أحد  الذي العالميانكماش االقتصاد 
كيف  يفأن الوباء َسَيُجرُُّه إلى حالة كساد. بينما لم تنكشف تمامًا أسرار الوباء بدأ الخبراء البحث 

حت مزايا شبكات التوريد، والتجارة الدولية. أصب فيالعالم. يتوقع البعض تحواًل كبيرًا أنه سيغير 
  الرأسمالية، والنظم الديموقراطية، والعولمة محل إعادة نظر.

وصعوبة  البورصة فيحذرت شركة أبل من مخاطر انهيار أسعارها  الماضيمنتصف فبراير  حوالي
وس كورونا أدى إلى انخفاض الطاقة اإلنتاجية لآليفون تحقيق إيراداتها المستهدفة، ألن فير 

iPhone الصين، وانخفاض الطلب على منتجاتها بسبب إغالق المحال الصينية أو تقليل  في
وباء كورونا،  انتشار فيساعات العمل. يشير البعض إلى هذه الواقعة للتدليل على التهديد الكامن 

ا هذا التهديد المزدوج هو مآن.  فيالعرض والطلب  الضرر بكل من لهذا المرض ألحق رد الفعل
كس منازلهم خوفًا من العدوى. ينع فيحادثة سابقة. سيبقى الناس  أييجعل الوباء أشد ضررًا من 

تقلص الطلب على السلع االستهالكية والخدمات، والطاقة. وسيؤدى قرار الشركات  فيهذا 

https://www.bloomberg.com/authors/APQxTMPGTHo/zoe-schneeweiss
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 يفاإلنتاج. الوباء يشبه الحرب العالمية  والحكومات بإغالق المصانع والمحالت إلى تخفيض
 (Riley) 2013 في الدوليفجائيته وعمومية انعكاساته، كما يشير تقرير للبنك 

 تتجه لذيا السوء مدى عن السؤال أصبح كله، العالم في اإلنتاجي النشاط يهدد كورونا فيروس ألن
 األعمق سيكون  العالمي نكماشاال أن من الدولي النقد صندوق  حذر إبريل 14 في األمور. نحوه
 ادييناالقتص نماذج فائدة تتضاءل اإلغالق فترة حول التيقن وعدم الوباء شدة ومع القرن. خالل
 بات احداً و  شيئاً  ولكن العالمية. الحرب بعد فيما ‘االقتصادية الدورة’ دراسة على تدربوا اللذين
عف زمات االقتصادية تكشف وتفاقم الضاأل غيرها. من أكثر تعاني سوف االقتصادات بعض مؤكدًا:
 اإلجماليتج على بيانات الناأجرته مجلة اإليكونومست البريطانية  الذي. وقد الحظ التحليل الهيكلي

حتى  فترات االنتعاش، بل فيالدول الغنية تميل نحو التقارب  فيلخمسة عقود أن معدالت النمو 
ت التراجع تشهد عادة التباعد. خالل النصف االقتصادات األضعف تواكب هذا التحسن. أما فترا

-08 يفاألول من عقد األلفية بلغت فجوة النمو بين أفضل وأسوأ الدول الغنية خمس نقاط مئوية. 
تلت األزمة المالية العالمية، قفزت الفجوة إلى عشرة نقاط كاملة.  التيفترة االنكماش  وهي، 2012

لى سيترتب ع الذياك ثالثة عوامل تحدد مدى السوء لن يكون االنكماش مختلفًا هذه المرة. هن
تعلق بهيكل . فيما يالماليللبالد، تركيبة قطاع المنشآت، فعالية المحفز  الصناعياألزمة: الهيكل 

مثلة تعتمد على أنشطة كثيفة العمالة. األ التيالصناعة سيكون تأثير اإلغالق أشد بالنسبة للدول 
ن اللذين نسبة العاملي فيوغيرها. كما ينعكس هيكل الصناعة  تشمل قطاعات التشييد، السياحة،

رة تسود فيها المشروعات الصغي التيالمنازل. فضاًل عن أن االقتصادات  فييمكنهم أداء عملهم 
 .2-الشكل فيستتأذى كثيرًا جراء طوال فترة اإلغالق. قارن البيانات الواردة 

(. قدمت )المحفز الماليقتصادية بطبيعة الدعم يرتبط العنصر الثالث لتحديد مدى المتاعب اال
 لذياالدول الغنية دعمًا ماليًا بمبالغ غير مسبوقة. لقد بلغت حزمة المبالغ أكثر من ضعف الدعم 

َم  . صحيح أن حجم هذا المحفز اختلف بين الدول، انظر الشكل، كما تباينت 2009-08 فيُقدِ 
محافظة على مستويات المعيشة، مثل اإلضافة إلى الدول الغنية كان الهدف هو ال فيمكوناته. 

دخل األسر، وا عانة البطالة. كما حرصت بعض الدول على استمرار التشغيل عن طريق دعم 
  Horowitz))األجور 
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 . توقعات استمرار )تفاقم( األزمة4
مثياًل له  ملم يشهد العال الذيتسود حالة عدم اليقين بشأن موعد خروج العالم من اإلغالق الكبير، 

تريليون دوالر، وهو  9 حوالي 2021-20 فيمن قبل. من المحتمل أن تصل الخسائر المتراكمة 
ألمانيا واليابان معًا. إنها أول مرة منذ الكساد العظيم تواجه فيه االقتصادات  اقتصاديما يعادل حجم 

ن م الثانيالنصف  يفوقت واحد. إذا لم ينحسر الوباء  فيالمتقدمة والناشئة حالة االنكماش 
أخرى. وكذلك إذا  %3بنسبة  العالمي، وساءت األحوال المالية، سوف ينخفض االقتصاد 2020

. بافتراض أن وباء %8بنسبة  العالمي اإلجماليسينخفض الناتج  2021 فياستمرت األزمة 
اد تصتعافى االق الدولي، يتوقع صندوق النقد 2020من عام  الثانيالنصف  فيكورونا سينحسر 

إلى حالته العادية  االقتصادي، عندما يعود النشاط %5.8العام المقبل لينمو بنسبة  في العالمي
(، يقتصر انخفاض النمو على السنة 1. وكما يبين الجدول رقم )العالميوتدعم السياسات االقتصاد 

. ربما ال تتوافق 1مختلف مناطق العالم ولو بمعدالت مختلفة فيالحالية لتعود بعدها حالة االنتعاش 
وزيادة  إلجمالياالناتج  فيهذه النظرة اإليجابية مع توقع تعرض غالبية الدول المتقدمة لتراجع شديد 

) Khaleej 2020 في %6.1مجموعة الدول المتقدمة انخفاض الناتج بمعدل  ستعانيالبطالة. 
Times). 

لم يقوم صانعوا السياسات ما 2021لقد أكد تحذير الصندوق على خطر امتداد االنكماش إلى 
 %3بنسبة  يالعالممواجهة الفيروس. توقع الصندوق تراجع االقتصاد  فيبتنسيق الجهود العالمية 

هذا التوقع  انقلب. 2008 فيأعقاب األزمة العالمية  في، وهو انكماش أسوأ مما حدث 2020 في
أن  أيخالل هذه السنة.  %3.3بنسبة  العالميدرجة عن توقعاته السابقة بارتفاع الناتج  180

بسبب تداعيات الوباء. ُيْخَشى أن يؤدى  العالميمن قيمة الناتج  %6.3سيخسر  العالمياالقتصاد 
ولكن  2021 في جزئي. ربما يحدث تحسن العالميالنمو  فيإلى انخفاض هائل ‘ اإلغالق الكبير’

 أقل من سابق مستواه قبل األزمة.  اإلجماليسيكون مستوى الناتج 

(، 1946)أسوأ انهيار منذ  %5.9الواليات المتحدة يتوقع الصندوق انخفاض الناتج بنسبة  يف
. تبدو الصورة 1976منذ  التدنيوهو معدل لم يكن بهذا  %1.2الصين إلى  فيسيهبط النمو بشدة 
المملكة  في، %7ألمانيا بنسبة  فيتصدت للفيروس بشدة. التراجع  التيالدول  فيبالغة السوء حتى 

                                                           

آنيًا، يبدو أن األسواق تأمل أن يجئ التعافى سريعاً، ربما قرب نهاية هذا العام. وفى هذا يلمحون إلى الحالة الصينية، كعالمة  1 
مشجعة لما قد ينتظر باقى العالم هل لهذا التوقع مبرراته؟ ال شك أن العمالة فى الصين بدأت فى العودة، لكنه ليس واضحًا ما إذا 

مستواها قبل ااألزمة. وحتى إذا انتعشت الصناعة الصينية فمن سيشترى هذه المنتجات بينما يعاني االقتصاد العالمى  كانت ستعود إلى
 من طاقتها اإلنتاجية حلمًا بعيدًا.  %80أو  %70من االنكماش؟ وفى الواليات المتحدة تبدو العودة إلى 
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يطاليا اللتان ضربهما الفيروس بقسوة  في %5.3و، % 6.5المتحدة بنسبة  اليابان، أما أسبانيا وا 
. تبين هذه التوقعات أن جهود مواجهة الوباء سوف التواليعلى  %9.1و %8سيخسر اقتصادهما 

 تكلف عشرات الماليين وظائفهم، وتزيح عشرات األالف من الشركات خارج النشاط. سترتفع البطالة
. أصبح واضحًا أن الوباء سيمتد 2021 في %9.1و %10.4الواليات المتحدة هذا العام إلى  في

كون وأسواق المال سي االقتصاديأطول مما كان مفَتَرَضًا، وأن تأثير األزمة الصحية على النشاط 
 Riley))مدى أشد وأطول 

 بالتعافيقعات بالغ الحدة ولكن التو  للوباء الَمَرِضى لن يكون فقط االقتصادييبدو واضحاً أن التأثير 
وال الشكل  U و الشكلأ Vغير مطمئنة أيضًا. ال ينتظر أحد أن يأخذ الخروج من األزمة الشكل 

L .نما تدهور  أي يعكس انهيار أسواق المال  رأسيخط شكل  فيانخفاض حاد يعقبه ثبات، وا 
تم إيقاف و الحرب العالمية الثانية لم يأثناء الكساد العظيم أ فيحتى (. العيني) الحقيقيواالقتصاد 

 الواليات المتحدة وأوروبا وغيرها من البالد. فيكما يحدث اآلن  االقتصاديتوقف النشاط 

 ( مؤشرات تأثير اإلغالق على بعض االقتصادات2شكل رقم )

 
زًا من األوكسيجين؟ االقتصاديهل يحتاج المريض .5     ُمَحفِ 
واجهة العامة لم ةعلماء الصحاالعتبارات الطبية على تفكير ورؤية من الواضح حتى اآلن غلبة  

الوباء الخطير والغريب. ستعتمد قوة وصالبة التحسن على ما تقدمه الحكومات حاليًا من دعم 
لألسر حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها، وللشركات حتى تتفادى اإلفالس. السيناريو  ضروري 
أن يكون اإلغالق أكثر شدة، ولكن يستمر لفترة قصيرة مما يسمح  هو -وفقًا لهذا المنحى -األفضل

ر عدة توف يقتضيهذه الحالة  فيالربع األخير من هذا العام. ولكن األمر  فيبمعدل نمو موجب 
 لصحيااشتراطات. يتطلب أواًل نشر إجراءات الفحص واالختبار والتتبع والعالج والحظر والحجر 
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اسع. أن تواصل السلطات النقدية ثانيًا ما بدأته من إجراءات وتعمل واإلغالق الكامل على نطاق و 
على تخفيض الفائدة، وتسهيل االئتمان ودعم الشركات والبنوك، إلخ. أن تقوم الحكومات ثالثاً بتعبئة 

، شاملة مساعدات نقدية لألسر المتضررة. الحكومات المركزية ماليموارد أكثر وضخها كمحفز 
 يفعلى منع انهيار القطاع الخاص. قد تضطر الدول الغنية أن تتحمل زيادة القادرة  هيوحدها 

 .  ROUBINI)) اإلجماليمن الناتج  %10إلى  %3-2عجز الموازنة من متوسط 
رًا. ال زال رد أمرًا ميسو  االقتصاديعة لالنتعاش لن يكون الوفاء بهذه المتطلبات لتحقيق عودة سري

الدول المتقدمة قاصرًا عما يلزم الحتواء الوباء. كما أن  فيفعل مؤسسات الصحة العامة حتى 
حزمة السياسة المالية محل جدل، رغم أنها لم تكن كافية وال عاجلة بما فيه الكفاية. ومن ثم فإن 

األفق. إذا لم يوقف الوباء، ستواصل االقتصادات  فيح خطر حدوث كساد كبير مرة أخرى قد يلو 
ا فلن يعود النمو إلى م -بصورة أو أخرى  -واألسواق تدهورها. ولكن حتى لو أمكن احتواء الوباء

كل األحوال عدة ضغوط، مع اقتراب  في العالمي. سيواجه االقتصاد 2020كان عليه مع نهاية 
يران الصين ورو  هيبين الغرب وأربعة أطراف أخرى االنتخابات األمريكية، وتصاعد التناقض  سيا وا 

وباء خارج السيطرة، إجراءات صحية واقتصادية  -وكوريا الشمالية. ستكون مجموعة المخاطر
سواق المال. أ فينحو كساد طويل وانهيار كامل  العالميكافية لدفع االقتصاد  -متشابكة ومتضاربة

من محنته، ُيْخَشى  العالمية )!!( من انتزاع االقتصاد تمكنت الجهود الصارم 2008بعد انهيار 
 ROUBINI))أالَّ نكون محظوظين هذه المرة 

 حجم ِحَزِم التحفيز.5-1
االختبار للمشتبه بزيادة اإلنفاق على إجراءات الفحص و  الحكومات الدوليصندوق النقد  نصح

بإصابتهم بالفيروس، وا عادة المتقاعدين من المشتغلين بالطب والصحة العامة إلى العمل، وشراء 
المعدات واألجهزة الطبية المناسبة، ورفع القيود التجارية على المنتجات الطبية، إلخ. وبدا وكأن 

يبدأ  أو االقتصاديف النشاط لدى أوروبا خطة إنقاذ. ستتوسع اإلجراءات المالية إذا استمر إيقا
ضعيفًا حالما تلغى القيود. إذ على الحكومات أن تقدم إعانات للعمال، والمرضى وأصحاب 

بيوتهم دون أن يفقدوا أعمالهم. ولكن السؤال  فيالمعاشات غير الكافية لمساعدتهم على البقاء 
 (Riley) من فيروس كورونا؟  التعافيالمبكر كان يثار حول من سيدفع فاتورة 

لعمال ضرورية للغاية لحماية ا وهيربما تساعد على التقاط األنفاس حزم برامج التحفيز المالية، 
. ياالقتصادالغرق. ولكن ما زال مطلوبًا عمل الكثير الستعادة النشاط  العاديين ومنع األسواق من

نشاط حاق ب الذيسيئًا حتى يتم حل األزمة الصحية. ولكن الضرر  االقتصاديسيبقى الوضع 
. تصادياالقاألعمال وأسواق االئتمان والمديونية، سيترك تأثيرات ممتدة إلى ما بعد بدء التحسن 

نما جانب الطل على ‘صدمة’فقط  ال يواجه العالميربما يعود تفاقم المشكلة إلى أن االقتصاد  ب وا 

https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
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ن العدوى متسطيح منحنى  فيكذلك على جانب العرض. قد يسهم دعم الطلب ‘ شديدة’صدمة 
منازلهم، ولكن ثمة حدودًا لما يمكن أن يحققه ذلك لالقتصاد  فيخالل مساعدة الناس على البقاء 

 لفترة طويلة.  الذاتيمن العمالة رهن العزل  %30-20عندما يظل 
 المعدالت المتوقعة لنمو الناتج( 1جدول رقم )

 
 Khaleej Times, Global economy to shrink by 3%, says IMF :المصدر  

قد يعود االقتصاد بسرعة نسبية إلى حالته المعتادة إذا تم الوصول إلى عالج فعال للوباء، ولكن 
 يفواالختبار على نطاق واسع، وعدم تبنى مؤشر واضح لما يعد وضعًا معتادًا  الفحص غياب

كثيرًا  ءغضون سنتين، يجعل من الصعب حفز األعمال على االستثمار والتشغيل. سيعرف العلما
غضون شهور، وفقط بعد هزيمته سيصبح ممكنًا تحديد تكلفة  في المايكروسكوبيعن هذا العدو 

   ROGOFF))خلًّفها  التيالجائحة االقتصادية 

لم تكن له سابقة من حيث سرعته وال  إلى أن رد الفعل لوباء كورونا CNN Businessتشير  
تريليون دوالر. يشمل ذلك  7حجمه، وقدرت أن التزام الحكومات والبنوك المركزية بلغ ما يقرب من 

، ضمان قروض، وتسهيالت ضريبية، فضاًل عن طباعة النقود لشراء السندات الحكومياإلنفاق 
بليون دوالر(،  274اليابان ) فيون ين تريلي 30تريليون دوالر،  2.2وغيرها. تشمل تلك األرقام 

تفوق ما جرى تنفيذه خالل األزمة العالمية  ماليوخصصت االقتصادات األوروبية حزمة محفز 
تلك الجهود الجبارة إذا استمرت األزمة لما بعد يونيو. وقد أكد قادة مجموعة  تكفي. ولن 2008
عادة النماء قتصادية الناجمة عن الوباء، واستيتطلبه تقليل الخسائر اال ن أنهم سيفعلون كل ماالعشري
لن يصبح ممكنًا العودة إلى تريليون دوالر.  5قدره  مالي. وأعلنوا التزام بالدهم بضخ محفز العالمي

نفس مستوى اإلنتاج والنشاط فورًا. لقد فرضت الدول إجراءات وقيودًا مشددة على الحركة والتنقل 
تباينت الحزم المالية في  3-الشكلواإلغالق، إلخ. وكما يبين  ياالجتماع البدنيوطالبت بالتباعد 

 (.Horowitz) الدول المختلفة، لدعم الشركات ومساعدة العمال

https://www.project-syndicate.org/columnist/kenneth-rogoff
https://edition.cnn.com/profiles/julia-horowitz
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 مواجهة الوباء في الماليالمحفز  (3شكل رقم )

 
 
 م ِحَزِم التحفيزوتقيي الحكوميتبرير التدخل  .5-2

اء وربما بيوتهم، إبط فياستهدف واضعوا السياسات ومتخذوا القرارات من وراء فرض بقاء الناس 
إيقاف معدل انتشار المرض. ولكن اإلغالق وحده أو توزيع األموال لن يوقف الوباء أو ينقذ 

محاولة  فين دوالر تريليو  2االقتصاد. المثال على ذلك هو قرار الواليات المتحدة بضخ أكثر من 
كما تحتاج كذلك تدخل الحكومة  الحكوميإنقاذ اقتصادية. تحتاج الواليات المتحدة هذا اإلنفاق 

ا يساء توجيهه، والقليل منه الماليألزمة الصحة العامة. كثير من مخصصات المحفز  للتصدي
 يذهب إلى مجاله الصحيح.

فترضوا ، كانوا قد ااألمريكيومن بينهم الرئيس  مما أثار االنتباه أن مجموعة متزايدة من الشخوص،
سيتم تخفيفها مع عيد القيامة )اإليستر(. ال شك أن الوباء يتطلب من الحكومة ‘ اإلغالق’أن قرارات 

وف إعادة تنظيم االقتصاد برمته. يبرر احتمال والخ فيليس فقط زيادة اإلنفاق ولكن تدخلها كذلك 
. وميالحكاد إلى حالة شلل ضرورة زيادة وتوسيع نطاق الدور من موت الماليين إذا وصل االقتص

يجب النظر إلى رد فعل الحكومة باعتباره شكاًل غير مسبوق من التأمين المنظم ألرواح الناس 
وجودة حياتهم. وتقديراً للقيمة المطلقة لألمرين يصبح على المواطنين والحكومات أن يكونوا جاهزين 

 باهظًا. تحمل هذا الثمن مهما كانل

الواقع أن هذه الخطوات تفوق االقتراحات السائدة بإنفاق باليين الدوالرات، على  عالية اإلنفاق.
لب الط فياألزمة، وما إذا كانت عجزًا ونقصًا  ودواعيأعراض  فيمبادرات متباينة قد ال تدقق 

إلنقاذ  فز يستخدمالكلى، أم نتيجة لصدمة عادية على جانب العرض. كما أن قسطًا كبيرًا من المح
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. 1جهود مواجهة األزمة الصحية أو تبعاتها االقتصادية فيشركات وجهات دون التزامها بالمشاركة 
بمعيارين: األول،  للوباء للتصديبعبارة أخرى يلزم أن يسترشد المسئولون عن تقرير اعتمادات كبيرة 

، أن تكون حزمة اإلنقاذ الثاني. مركزًا على مجابهة أزمة الصحة العامة الحكوميأن يكون اإلنفاق 
 للناس.   ‘حياة كريمة’االقتصادية كافية ومناسبة لتوفير 

ال بد من مراعاة أالَّ تكون المنحة المالية المقدمة للمستفيدين لمرة واحدة  الثانيفيما يتصل بالشرط 
نما متكررة لحين زوال أسباب دفعها. وكذلك فإن السياسات  حفز التشغيل ت التيأو اثنتين فحسب، وا 

مثل تخفيض الضرائب على الشركات أو الدخل قد ال تناسب القضاء على الوباء وتبعاته على 
المعروض من السلع والخدمات. األهم هو سرعة وكفاية الموارد الالزمة إلعادة تأهيل المصانع 

طية على و إلنتاج أجهزة التنفس للمرضى ومعدات حماية األطقم الطبية. كما يجب أن تطبق المشر 
 تحصل على اعتمادات من مخصصات المحفز. التيالجهات 

ذا كانت اقتراحات ثم قرارات زيادة اإلنفاق  هل يتغير دور الدولة؟ وباء لمواجهة أثار ال الحكوميوا 
حتمت السؤال عن مصدر تمويل هذا اإلنفاق، فإن ما يجعل الكارثة غير مسبوقة هو ليس فقط 

نما كذلك االحتياج إلى موارد إضافية  عمل  في)على نطاق واسع(  حكوميضرورة تدخل وا 
غمار أزمة  يفإنتاج وتوزيع السلع )سنعرض الحقًا لألمرين(. المطالبة بدور للدولة  فياالقتصاد: 

معارضة  يفيضرب بها المثل. ال شك  التيالوباء يفوق حالة التعبئة للحرب العالمية الثانية، 
 يفة تنظيم االقتصاد ستواجه الكثير من الصعوبات العملية، خاصة الكثيرين لهذه الرؤية. إن إعاد

 يف. على الرغم من أنه اإلنتاجيالنشاط  فيقيدت حكوماتها تدخلها المباشر  التيأمريكا، 
، عكست محاولة التوازن بين الدولة والسوق الحكومياالقتصادات المعاصرة تعددت أشكال التدخل 

االقتصادات المعاصرة يأخذ عدة أشكال  فيم أن تدخل الحكومات مواجهة األزمة الحالية. رغ في
فإن األفكار الراسخة حول التوازن بين الدولة والسوق قد تحول دون رد الفعل المناسب لألزمة 

(FRYDMAN). 
 فيتريليون دوالر  6على خطوة تاريخية بضخ سيولة قدرها  مريكياأل الفيدرالي االحتياطيأقدم 

دول أخرى إجراءات مماثلة، بقصد  فياالقتصاد منذ بدأ وباء كورونا. واتخذت بنوك مركزية 
ر أسواق الوقت الراهن تنتظ فيالناجم عن اإلغالق بسبب الفيروس.  االقتصاديتعويض التراجع 

م يعد " نهاية حرية السوق"، و" ل األلمانيوهو ما اعتبره البنك  السندات والعمالت تحديد توجاهتها،
                                                           

مليون دوالر  86ن الرئيس األمريكى طلب من جامعة هارفارد الشهيرة رد ( إلى أ2020إبريل  23أشار تقرير فى جريدة األهرام ) 1 
تريليون دوالر التى تقررت لتحفيز االقتصاد األمريكى. وقال "ال أحبذ ذلك على اإلطالق، هذا  2.2كانت قد تلقتها كجزء من حزمة 

 المال مخصص للعمال وليس إلحدى أغنى المؤسسات فى العالم". 

https://www.project-syndicate.org/columnist/roman-frydman
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 يفيعرف بالسوق الحر". قام صناع السياسات بدعم أسواق االئتمان للقطاع الخاص.  ءشيهناك 
أسعار  يفاقتصاد أوامر تتحكم  فيأقصى االحتماالت يمكن أن تتحول البنوك المركزية إلى أدوات 

التقلب مع ضآلة  شديد عيني: اقتصاد الماليالقطبية للكبح  ثنائيالم األسهم واالقتراض. سيصبح ع
وعندما  جديد. ءشي. ما نشهده حاليًا ال يقل عن موت الرأسمالية ووالدة الماليالقطاع  فيالتغير 
ؤمم ي إنه قدالسوق، فكأنه يقول  فيشراء كميات غير محدودة من األصول  الفيدرالييعرض 

اليًا السياسة النقدية نشهد ح فيألسعار. ما بدأ منذ عقد مضى كتجربة األسواق حتى ال تنخفض ا
 .)Bambrough(جديد  اقتصاديتحوله إلى نظام 

تدير مرحلة مواجهة الوباء وفترة عودة االنتعاش ستصبح أكثر أهمية، من أزمة  التيالسياسات   
ن مواجهة المستقبل. أشار البعض إلى أ فيتحديد األحوال االقتصادية والسياسية  فيرونا نفسها، كو 

ادية. قد الحياة االقتص فيحاسمة لهذا الوباء الخطير استوجبت تدخل الدولة وتتطلب زيادة دورها 
ة يممن يصرون على المحافظة على الديناميك -أمريكا فيخاصة  -ال يلقى ذلك قبواًل كامالً 

ثبت شائع من أن خبرة التاريخ ت وما هاالقتصادية المستندة إلى مبادئ وقوى السوق. هؤالء يرددون 
 ‘صرنةع’آخر. ولكنهم على أية حال يقرون بضرورة  اقتصادينظام  أيأفضلية الرأسمالية على 

 .Paulson)بما يتوافق مع أوضاع ما بعد كورونا ) الرأسماليالنظام  وتحديث

كان متوقعًا أن تتجه جهود الباحثين والمسئولين لمعالجة التبعات االقتصادية  ا شبيه.أزمة ليس له
والمالية لوباء كورونا إلى دراسة أزمات سابقة وسبل عالجها. أشار البعض إلى األزمة المالية 

سياسات نقدية ومالية قوية، على  -حينها في –، كمثال مناسب ألزمة استدعت 2008 فيالعالمية 
 11مواجهة كورونا مؤخرًا. هذا خطأ. ما نجح منذ  فيما أقدمت عليه كثير من الحكومات  غرار

، وكذلك 2008 فيسنة مضت قد ال يصادف نجاحًا اآلن. وباء كورونا ليس مثل األزمة العالمية 
تقلت قطاع المال وان في صدمة بدأتيجب أن تكون سياسة درء أثاره. كانت األزمة العالمية أساسًا 

(. أما كورونا فهو أساسًا أزمة صحة عامة. ولكن اإلجراءات العيني) الحقيقيتها لالقتصاد وطأ
، اعيواالجتم البدنيالقاسية الحتواء المرض: حظر التنقل، والقيود على التجمعات، والتباعد 

لى ، مما أدى إلى نتائج خطيرة عالحقيقيأو التام، انعكست بشدة على االقتصاد  الجزئيواإلغالق 
 2008... إلخ. كانت اإلجراءات غير المسبوقة خالل أزمة المالينشاط األعمال والعمال والقطاع 

األزمة الراهنة، كانت  في. أما الماليمالئمة وفعالة، إذ توجهت لمصدر األزمة: ضربة للقطاع 
ية لألزمة لاتخذتها البنوك المركزية والحكومات تخاطب الصدمة الثانوية: التبعات الما التيالقرارات 

روريًا، ولكنه ض -مثالً  -الفيدرالي االحتياطي. ربما كان رد فعل بنك الحقيقياألولية على االقتصاد 

https://www.forbes.com/sites/billybambrough/
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. يبدو أن العالم أصبح يعول كثيراً على اإلجراءات النقدية. فقرارات 19غير كاف للتعامل مع كوفيد 
لم تكن فقط  2009وائل وأ 2008أواخر  فيمساندة األسواق  فينجحت  التيالبنوك المركزية 
. يمكن مواجهة األزمات ROACH)مواجهة األزمة ولكنها تفتقر إلى الذخيرة ) فيسالحًا خاطئًا 
س. ويتطلب و ألسبابها. ولمواجهة وباء كورونا يجب التركيز على احتواء الفير  التصديعن طريق 

امة مع البنية التحتية للصحة الع شيء أيذلك اتخاذ إجراءات خالقة وسريعة تتعامل أساسًا وقبل 
  والعلم للقضاء على الفيروس.

 الصالحية هِ تَ ن  : الدواء مُ التحفيزي  لإلنفاقالتفسير الكينزى  5-3
بليون دوالر  235مارس عن حزمة محفز تعادل  11 في البريطاني الماليعندما كشف المسئول 

 اإلنجليزي  االقتصاديتغطى خمس سنوات، علق أحد الخبراء بقوله إنها ميزانية كان سيوافق عليها 
مارس عن حزمة إضافية قدرها  17 فياألشهر جون ماينارد كينز. وكذلك عندما أعلن المسئول 

للملكة  ياسة الماليةلدعم نشاط األعمال خالل أزمة وباء كورونا بدا وكأن الس إسترلينيبليون  350
دة إلى هذه العو  فيالمتحدة قد عادت إلى دورها المناسب بعد سنوات التقشف. يتشكك البعض 

كينز. من ناحية لم يكن هناك رفض للتقشف قبل ذلك. ومن ناحية أخرى تقرن تلك التغيرات عجز 
ؤالء أية رؤية يرى ه الموازنة مع كينز، بينما يمكن أن تتضمن الحسابات الكينزية فوائض فيها. ال

قرارات المالية البريطانية، إذ أن حزمة اإلنفاق لحماية االقتصاد من تبعات الفيروس  فيكينزية 
مواجهة مثل هذه الكوارث. ولكن كينز كان  فيتدخل ضمن مسئوليات الحكومة عن حماية الشعب 

 سيطرح سؤااًل لم ُيِشْر إليه أحد؛ كيف يتم تمويل هذا اإلنفاق؟

لتحفيز العام. وقد حدث ا االقتصاديعلى توقيته والوضع  الحكوميسالمة وفعالية اإلنفاق  تعتمد
 يفالتوقيت الخطأ من الدورة االقتصادية. وحسب ما كتبه كينز  فيوقت احتدام الوباء  في المالي

قت ليس اآلن و ‘. الموازنة  فيالمالئمة للتقشف  هيفترة االزدهار وليس الركود ’ حينه فإن 
ا. ولكن لالنكماش حتى قبل كورون العالميتعاش، بل تشير كافة التوقعات إلى تعرض االقتصاد ان

اقتصادات المملكة المتحدة والدول الغربية األخرى تملك اليوم إمكانات مالية أقل كثيرًا مما كان 
 متاحًا لها منذ عشرة سنوات.

ن لى التضخم، وواصلت التحذير مالحرب ع فيلقد أنفقت الحكومات السنوات األربعين الماضية 
عودته إذا لم يتم تقييد السياسة المالية. أغمضت الحكومات عيونها اآلن عن هذه المخاطر. رغم 

الكامل،  ظل التشغيل في، فإن توسع الطلب ‘النفقة’أنه ال يبدو محتماًل أن يحدث تضخم مدفوع 
إلى زيادة  -عند نقطة ما -سيتمخض عن زيادة األسعار بسرعة. وهكذا، ستضطر الحكومات

خطأ سيكرر األوقات ال فيتتفادى التضخم. اتباع سياسات مالية توسعية وانكماشية  كيالضرائب 

https://www.project-syndicate.org/columnist/stephen-s-roach
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ه الكينزية خالل السبعينيات. لقد َشبَّ ‘ إدارة الطلب’طعنت مصداقية  التيتوقف،  -اذهبمنهج: 
فيه  و اقتصاد ندرة، ال تملكبحالة الحرب. ولكن اقتصاد الحرب ه الحاليالقادة الغربيون الوضع 

الزبدة والبندقية معًا. إلنتاج مزيد من البنادق يلزم ترشيد توزيع الزبدة. عندئذ تصبح المشكلة فائض 
 الطلب، وليس نقص الطلب. 

كيف يتم تمويل الحرب. كان ال بد من تقليص االستهالك  1940كانت المشكلة عند كينز منذ 
سعار أو زيادة الضرائب. رجح كينز تطبيق ضرائب الدخل عن طريق إما ارتفاع األ المدني

التصاعدية، باعتبارها أكثر إنصافًا من التضخم. من المأمول أالَّ يضطر وباء كورونا الحكومات 
ْيِن. ولكنه لم يعد مبكرًا أمام صناع السياسات للبدء  فكير فيمن سيدفع الت فيإلى االختيار بين األَمرَّ

  .(SKIDELSKY)تكلفة هذه الحرب 
روزفلت  األمريكيوضعه الرئيس  الذي New Dealَدَرَس كثيرون، من بينهم اقتصاديون، أن 
ج . ال شك أن النيوديل وضع النموذاألمريكيالتاريخ  فيلمواجهة الكساد العظيم كان نقطة تحول 

ضخ ب الفيدرالي االحتياطيدخل حكومة ضخمة. ولمَّا هجم وباء كورونا سارع الكونجرس وبنك لت
قراض تريليونات  6أكثر من  تريليون دوالر. قامت الحكومات والبنوك المركزية األوروبية بإنفاق وا 

يطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أجور العاملين  قدر تالقطاع الخاص.  فيهائلة. دعمت النرويج وا 
 األمريكيتريليون دوالر، وهو ما يعادل ربع حجم االقتصاد  10هذه المبالغ بما ال يقل عن 

معًا. واتخذت دول آسيا بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية خطوات مشابهة وبأحجام  واألوروبي
ال  . ومع ذلكأوقات السلم فيالحرب وال  فيمماثلة. هذا الحجم من اإلنفاق لم يحدث من قبل، ال 
تحقق ذلك، . ربما يوالعالمي واألوروبي األمريكييمكن ألحد الجزم بأن هذه الجهود ستنقذ االقتصاد 

ًا تقييم ذلك اإلنفاق ومحاولة فهم قوانينه. هل اتبعت نموذج روزفلت،  كان  لذياولكن سيصبح ُمِلحَّ
من الكساد  كيفية الخروج فيحينه، حيث كانت تطبيقًا لرؤيته  فيمحتماًل أن يؤيده لورد كينز 

العميق؟ على العكس من ذلك رأى كينز أن ما تم ليس كافيًا. كان يجب أن تنفق الواليات المتحدة 
 700 يحوالبلغ إنفاق أمريكا خالل السنوات الخمس الالحقة  أكثر وتسمح حكومتها بعجز أكبر.

 الواليات المتحدة واإلنفاق في‘ داالتفاق الجدي’ بليون دوالر )مقومة باألسعار الحالية(. ساعد 
وى ما استعادة النمو واالنتعاش إلى مست فيتخفيف وطأة الكساد لكنه لم ينجح  فيالمماثل خارجها 

 أعقاب الحرب العالمية الثانية، وزادت بريطانيا وغالبية فيقبل الكساد. جرى تنفيذ برامج مماثلة 
دأ عدد من الثمانينيات ب فيالتعليم العام واإلسكان. الدول األوروبية اإلنفاق على الرعاية الصحية و 

بريطانيا(.  يفأمريكا وثاتشر  فياالقتصاد )ريجان  في الحكوميتقليص التدخل  فيالدول الغربية 
 خالل األزمات االقتصادية.  الماليأهمية المحفز  فيورغم ذلك ظل االعتقاد 

https://www.project-syndicate.org/columnist/robert-skidelsky
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ة البنوك وشركات التأمين والصناعة بتكلفة أنقذت الحكومة األمريكي 9–2008األزمة العالمية  في
 ألوروبيامماثلة. كذلك أنفق االتحاد ‘ تحفيز’ بليون دوالر تقريبًا. أعقبت ذلك بحزمة  800بلغت 
 دوله منفردة تلك المبالغ. في، ثم زادت البنوك المركزية 2008 فيبليون دوالر  300 حوالي

لجدل واسع. يثير معظم  2008لكساد العظيم أو أزمة ُطبِ َقْت لمواجهة ا التيخضعت برامج التحفيز 
اق غمار الَحَدَثْيِن، ويرون أن ذلك اإلنف فيتم  الذي الحكوميأثر اإلنفاق  فياالقتصاديين الشك 

لحكومية ابطء عودة وسرعة االنتعاش. بل رأوا أن مثل تلك التدخالت  فيالهائل كان أحد األسباب 
 . االقتصاد على المدى البعيد تخرب

 فيخم الض الحكوميخلفية المؤيدين والمعارضين لإلنفاق  فيكانت المرجعية الكينزية كامنة 
 ظل الديموقراطية تنفق فيحتى اآلن.  حقيقيالحاالت المماثلة. لم تخضع النظرية الختبار 

الحكومات فقط ما يسمح به الجمهور. وخالل قرن من الزمن وافقت الجماهير على إنفاق ما يتراوح 
سنة، بغض النظر عن حدة األزمة. أية  فيمن الناتج المحلى  المائة فيخمسة إلى عشرة  ينب

قط. ربما خالل عدة شهور ف السنوي حاليًا قننت الحكومة األمريكية إنفاق ما يعادل ثلث قيمة الناتج 
 تضطر إلى زيادة هذه النسبة إلى نصف الناتج إذا تفاقمت األمور. هذه النسبة تمثل أضعافاً 

 Karabell))مضاعفة لما كان يمكن للورد كينز نفسه أن يقرها 

هل ستنجح حزم اإلنفاق الكبير؟ ال أحد يعرف بكل تأكيد، ألنه ال يصح مقارنة أزمة كورونا مع 
. ولكن أيًا كانت نتائج حزم التحفيز هذه المرة فلن يرجع الخالف الحكوميحاالت السابقة لإلنفاق ال

حول اإلنفاق العام واإلقراض إلى سابق عهده. يبدو أن النفقات  االقتصاديوالجدل  ياأليديولوج
األسواق و أرجاء العالم ستضطر االقتصاديين لمراجعة قوانينهم حول التسعير  فيالحكومية الضخمة 

ات الحواجز بين القطاع –مؤقتًا وربما إلى األبد  –وميزانيات الحكومات. لقد أسقطت أزمة كورونا 
لن يوجد سوق حر. وليس أمامنا سوى االنتظار  االقتصاديالعامة والخاصة. عندما يتوقف النشاط 

لى العمل. ها السوق إيستطيع تعويم االقتصاد إلى نقطة يعود عند الحكوميلنرى ما إذا كان اإلنفاق 
 هذه السياسات محل اختبار اآلن.

إن أحد القوانين االقتصادية موضع التقييم، والمرجح إثبات خطئها، يقضى بأن المستويات العالية 
من اإلنفاق بالعجز )يمول عن طريق طبع النقود( سُيْلِهُب التضخم. ليس كل االقتصاديين وال 

د. حالياً يرفض القانون السائ هية، ولكنها ظلت حتى انفجار الوباء يتبنون هذه العالق اكانو غالبيتهم 
لى االفتراض ع تنطوي العالم أجمع هذه النظرة األرثوذكسية. الفكرة السائدة األخرى المتوقع سقوطها 

مة نسبة . سيسقط االعتقاد بأنه ثاالقتصاديالزائد سوف يؤدى إلى شلل النمو  الحكوميبأن اإلنفاق 
ة خلص أعقاب األزمة العالمية األخير  فيللدولة ومستوى مديونية مقبول.  اإلجماليلناتج ذهبية بين ا

https://www.foreignaffairs.com/authors/zachary-karabell
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 فيمن الناتج أو أكثر تفقد االقتصاد مرونته  %60اقتصاديون إلى أن وصول نسبة الدين إلى 
مواجهة الصدمات االقتصادية. وأنه كلما ارتفعت هذه النسبة ستضطر الحكومة لالقتراض بمعدالت 

 كشالواقع أنه حتى قبل أزمة الوباء كانت فكرة المعدل األمثل بين الدين والناتج محل أعلى. 
(Karabell)  

 ؟  االقتصادي لإلغالقهل هناك نهاية قريبة  .6

حول  -الواليات المتحدة فيوخاصة  –( 2020الفترة األخيرة )منتصف إبريل  فيدل احتدم الج
 نكيون ومدراء الشركات والصناعيون إمكان وضرورة تخفيف حالة اإلغالق أو إنهائها. يضغط الب

االقتصاد بأسرع ما يمكن، بينما يطلب خبراء الطب مزيدًا من الوقت لكبح جماح الفيروس، ‘ لفتح’
جرى  يالتع قبل تحقيق ذلك. حجة خبراء الصحة العامة تستند إلى نجاح اإلجراءات وعدم التراج

بدون اإلجراءات المتخذة حاليًا لمقاومة الفيروس كان تقليل عدد اإلصابات.  فيتنفيذها حتى اآلن 
ذا رفعت القيود ودعوة البقاء  300.000أمريكا إلى  فيمن الممكن أن تصل أعداد المتوفين  فرد. وا 

، حتى لو استمر إغالق المدارس وعمل ربع المشتغلين من 200.000المنازل قد تبلغ األعداد  في
ستين ألفًا.  حوالي. وقد تم تعديل التقديرات بوفاة مائة ألف إلى االجتماعيمنازلهم واستمر التباعد 

 في يد،أن هذه الحجة تؤ  -على سبيل المثال األمريكيللرئيس  –يرى المستشارون االقتصاديون 
ن اتخفيف اإلغالق. قد يموت عشرات األالف، ولكن ماليين يمكن  فيحد ذاتها، مطلب البدء 

 لتيايثيره ذلك الجدل يدور حول الفترة  الذي الجوهري يخسروا وظائفهم، بسبب اإلغالق. السؤال 
 قدمالواليات المتحدة ت فيأمام إلحاح مجموعات الضغط  .الطبيعييستغرقها الرجوع إلى الوضع 

 بخطة إلعادة النشاط على مراحل ثالث. األمريكيالرئيس 

ال زالت متواصلة حيرة أهل الطب واالقتصاد، بل والسياسيين. قادة األعمال غير مطمئنين لتقدير 
، فضاًل عن مالحظة عدم اإلقدام على إغالق االقتصاد الحاليالتبعات االقتصادية لمحاربة الوباء 

 فيت من قبل. من ناحية أخرى ثمة الخوف من أن العجلة مخاطر صحية ظهر  أيمواجهة  في
فتح االقتصاد تحمل مخاطر أشد على االقتصاد، إذا ارتفعت حاالت العدوى بعد العودة للوضع 

 )Baker)المعتاد. سيؤدى ذلك إلى استمرا الكساد 

عمل التنبؤات حول توقيت وصول معدالت العدوى إلى ذروتها، كما  فيبدأ خبراء الصحة العامة 
 لذيايقوم االقتصاديون بمحاولة معرفة متى تصبح تكلفة استمرار إغالق األنشطة أكبر من الوفر 

النظر  وجهات فيمنحنى العدوى. ولكن استمر الخالف  الفيروس، وتسطحستحققه جهود إبطاء 
وقت الفيروس هو ’Tim   (D-Va.) مريكيين. كما ذكر السيناتورقائمًا، حتى بين السياسيين األ

https://www.foreignaffairs.com/authors/zachary-karabell
https://www.nytimes.com/by/peter-baker
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سيكون من الخطر فتح االقتصاد والعودة إلى الوضع المعتاد ‘. وقت الفيروس، وليس وقت السياسة 
مواجهة موقف خبراء الصحة العامة. بينما ينصح الجمهوريون الرئيس ليكون حذراً فإنهم يطلبون  في

  (EVERETT) الطب.على قدم المساواة مع علماء منه أن يضع االقتصاديين 

 ما العمل؟ .6-1

ْن بعد علماء الطب وأخصائ ى الصحة من كشف خبايا الفيروس الخطير والغريب. يالعلم لم ُيَمكِ 
ة اختيار حل حاسم لألزمة االقتصادية الناجم فيسات السيا واضعيالنظرية االقتصادية لم تساعد 

لم يكن لهم ذنب فيه. تعددت الكتابات واالقتراحات حول التداعيات والحلول، وال زال  طبيعن قرار 
 القتصادياعلى أنه كلما أمكن عودة النشاط  -الغرب فيخاصة  -األمر مستغلقًا. ربما يتفق كثيرون 
 يعانيها الناس.  التيعب اآلمن بسرعة كلما َقلَّت المصا

 واحد كل لدى أصبح ما سرعان إنه بالقول )Economist) The اإليكونومست لمجلة تقرير يعلق
 فسه.ن الفيروس انتشار من أسرع ربما كورونا فيروس إغالق من للخروج أفكار انتشرت خطة.
 محطاتو  مكتباتوال المحال بعض إيطاليا وفتحت للعمل، البناء مقاوالت بعودة أسبانيا سمحت
 ال لمتحدةا الواليات وفى .واالبتدائي الحضانة لفصول األطفال عودة على الدنمارك وافقت الوقود.
 وتوقيته قاإلغال إنهاء تقرير صالحية صاحب حول الواليات وحكام الرئيس بين قائماً  السجال يزال

  واضحين: أمرين ثمة ولكن رؤاها، في الدول تتباين ومراحله.
 لمصلا توفر بغير المعتادة. لألوضاع العودة وشك على العالم بأن االنطباع غلبة تجنب :األول

  انكماشها. االقتصادات وتواصل مقيدة الحياة ستبقى والعالج
 العالم ولد وعلى الوباء. جماح كبح في للغاية مهم والتتبع الفحص عملية في التوسع :الثاني

 .تجاهاال هذا في االستثمار تكثف أن المختلفة
 ثمة اتفاق على خطوات عاجلة يتوجب اتخاذها واستكمالها، منها: 

  إعادة توجيه الطاقة اإلنتاجية القائمة لسد الفجوة المتزايدة لمعدات وأجهزة وخدمات التعامل
 مع الوباء

  لع توفير الس فيمساعدة الشركات غير المرتبطة بجهود مواجهة األزمة، حتى تستمر
 والخدمات األساسية

 مان حصول العائالت واألفراد على دخل كاف للحصول على السلع والخدمات الضروريةض 
  معيشة السكن وال فيخلق تسهيالت مالية لمساعدة غير القادرين على مقابلة التزاماتهم

((FRYDMAN 

https://www.politico.com/staff/burgess-everett
https://www.project-syndicate.org/columnist/roman-frydman
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مة اتفاق حول ضرورة االلتزام بعدة أساسيات للخروج من هذا المأزق ثعلى المدى األبعد، 
 المزدوج: 
الفئات األكثر احتياجًا، من خالل تدعيم شبكة الحماية  االقتصاديأن يحمى النظام  .1

 االجتماعية وتقوية حوافز التشغيل )العمالة(.
ينما يستلزم هذا وب تحسين وتطوير البنية األساسية الالزمة لزيادة التنافسية االقتصادية. .2

المستوى  –والخاص على المشروعات المناسبة يتطلب  الحكوميزيادة اإلنفاق 
 ًا منسقًا على غرار مشروع مارشال.جبرنام -العالمي

أولوية متقدمة لبناء وتراكم رأس المال البشرى، مما يدعم اإلنتاجية والمرونة  .3
الرعاية  يفم والتدريب، ولكن التعلي فياالقتصادية. يشمل ذلك ليس فقط االستثمار 

 الصحية وغيرها. 
 االبتعاد عن اإلجراءات الحمائية للتجارة الدولية .4
 حماية البيئة ليست شأنًا محليًا، ويجب توثيق روابط التنسيق بين دول وأقاليم العالم. .5
 تدعيم استقرار أسواق المال  .6
  Paulson)) تجنب مخاطر تفاقم المديونية، الخارجية والمحلية .7

األكاديمية والعملية ال أعتمد فيما أكتبه على بيانات  حياتيغمار  فيألول مرة كلمة تحوطية. 
ومعلومات من مصادر أولية مباشرة. وفى كل ما اطلعت عليه حول الفيروس الغريب وانتشار 

م يكن ن لو الصحف والمواقع اإللكترونية ومحطات التليفزي فيالوباء وتطورات وقائع الحدث 
صفات معنية. رغم ذلك ال تشغل وسائل اإلعالم المصرية  ذوي ومطلعين، بل لغير  لمختصين

نعكاسات نجليزية معظم ما تناول االالكتابات باللغة اإل فيوقت تابعت سوى وباء كورونا. وفى ذات ال
رة غير اسب مع ظاهناالقتصادية لهذا الوباء. األراء أكثر مصداقية، ولكنها لم تتضمن جديدًا يت

أثارها  يالتهذه المقالة أن أستعرض وأحلل بعض أهم الجوانب االقتصادية  فيقة. وحاولت مسبو 
 وباء كورونا الخطير.

 حمى هللا مصر                                                                         
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 مراجعة تحليلية للتوصيات المقترحة في التقارير الدولية للتعامل مع التداعيات

 كورونا  جائحةلاالقتصادية والمالية 
 

 خالد زكريا أمينأ.د. 
 

 مقدمة:
تشهد كافة دول العالم أزمات عميقة نتيجة النتشار فيروس كورونا المستجد، الذي اعتبرته منظمة 
الصحة العالمية وباًء عالميًا نتيجة لسرعة انتشاره في العالم. األمر الذي دفع العديد من دول العالم 

شار والحفاظ على حياة مواطنيها. ونتيجة لالنت لغلق األنشطة االقتصادية الحتواء انتشار الفيروس
السريع لفيروس كورونا المستجد؛ عانت األنظمة الصحية في دول العالم من الضغط الشديد عليها 
بما يفوق طاقتها االستيعابية في غالبية األحيان، كما أثرت قرارات الغلق الكامل أو الجزئي التي 

 قتصادية والمالية. اتخذتها الدول سلبًا على األوضاع اال

ووفقًا لتوقعات تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع 
، وهو ما أشار إليه التقرير 2020في عام  ٪3-أن يشهد االقتصاد العالمي انكماشًا حادًا بنسبة 

ث تعافي جزئي في النصف . ويتوقع التقرير حدو 2008بأنه أسوأ من األزمة العالمية في عام 
فقد حدث انخفاض في طلب البترول، وانخفاض في معدالت التجارة . 20211الثاني من عام 

األمر الذي أثر على حركة الصادرات والواردات، باإلضافة إلى سلسلة التوريدات العالمية، كما 
ن التأثر ، فضاًل عبرزت أيضًا تداعيات فيروس كورونا المستجد على هبوط أسواق المال العالمية

السلبي لعدد كبير من القطاعات مثل السياحة، والطيران، والخدمات الترفيهية، باإلضافة إلى ارتفاع 
معدالت البطالة األمر الذي أدى إلى تبني الدول مجموعة من الحزم التحفيزية االقتصادية لمحاولة 

 س.اعية الذي أحدثه تفشي هذا الفيرو مواجهة األثر السلبي سواء من الناحية االقتصادية أو االجتم

                                                           
 معهد التخطيط القومي -سات االقتصادية الكلية مدير مركز السيا 
1 IMF, "World Economic Outlook", April 2020,   

glish/text.ashx?la=enhttps://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/En 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en
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ونتيجة لحالة اإلرباك العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد؛ فقد اتجهت العديد من 
المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم توصيات للحكومات بشأن السياسات واإلجراءات التي 

ن مالية لفيروس كورونا المستجد والتخفيف ميجب تبنيها للتعامل مع التداعيات االقتصادية وال
حدتها. وتنوعت تلك السياسات واإلجراءات بين العامة التي تخاطب االقتصاد ككل، وبين الخاصة 
التي تخاطب قطاع من القطاعات االقتصادية أو نشاط بعينه مثل قطاع السياحة أو المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة. 

الستعراض التوصيات الرئيسية التي وردت في مجموعة من  لورقةا هأتي هذتوفى هذا اإلطار، 
التقارير المتخصصة والصادرة عن بعض المؤسسات الدولية الرئيسية، والتي تخاطب بها الحكومات 

ي تلك بنظرة تحليلية حول ما ورد ف الورقةنتهي تة كورونا المستجد، و للتصرف حيال تداعيات أزم
 1على الدولة المصرية.التوصيات مع بعض االنعكاسات 

 أواًل: عرض لتوصيات التقارير الدولية 

الخطوات الخاصة بالسياسات المتعلقة بمعالجة أزمة  .1
 فيروس كورونا المستجد 

، بإصدار مجموعة 2020قام صندوق النقد الدولي، في مارس 
من "الخطوات الخاصة بالسياسات المتعلقة بمعالجة أزمة 

لتي تتضمن مجموعة من ، وا2فيروس كورونا المستجد"
اإلجراءات سواء المتعلقة بالسياسة الصحية، أو المالية، أو النقدية التي يتعين على الدول اتباعها 
م صندوق النقد الدولي تلك الخطوات إلى خمس  لمواجهة التداعيات المختلفة لهذا الفيروس. ولقد قس 

ورونا لمتعلقة بمتابعة واحتواء فيروس كوتمثلت المجموعة األولى في التدابير ا مجموعات رئيسية. 
                                                           

تمت مراجعة التقارير الدولية الُمختارة بمساهمة علمية فعالة من األستاذة/ أميرة جمال الدين، باحث أول باألكاديمية العربية للعلوم  1
 والتكنولوجيا والنقل البحري، واألستاذة/ هبة هللا هشام، المدرس المساعد بمعهد التخطيط القومي.

2 IMF, “Policy Steps to Address the Corona Crisis”, March 2020 ،
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&=esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwjP8KLOmaDpAhVW3IUKHT7KCakQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.or
g%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FPP%2F2020%2FEnglish%2FPPEA2020015.ash
x&usg=AOvVaw28iSpd_Lora1SwoETLmkwH 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP8KLOmaDpAhVW3IUKHT7KCakQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FPP%2F2020%2FEnglish%2FPPEA2020015.ashx&usg=AOvVaw28iSpd_Lora1SwoETLmkwH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP8KLOmaDpAhVW3IUKHT7KCakQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FPP%2F2020%2FEnglish%2FPPEA2020015.ashx&usg=AOvVaw28iSpd_Lora1SwoETLmkwH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP8KLOmaDpAhVW3IUKHT7KCakQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FPP%2F2020%2FEnglish%2FPPEA2020015.ashx&usg=AOvVaw28iSpd_Lora1SwoETLmkwH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP8KLOmaDpAhVW3IUKHT7KCakQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FPP%2F2020%2FEnglish%2FPPEA2020015.ashx&usg=AOvVaw28iSpd_Lora1SwoETLmkwH
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المستجد وتقليل الضغط على النظام الصحي. وقد اشتملت هذه المجموعة على بعض اإلجراءات 
التي يجب أن تتخذها الدول للعمل على احتواء الفيروس وتباطؤ انتشاره وتقليل الضغط على النظام 

م دعم القطاع غير الرسمي والفقراء، والقياالصحي منها ضمان القيام بالتدخالت الصحية الالزمة ل
باالختبارات الصحية بصورة مستمرة لضمان توثيق التقدم الخاص بانتشار الفيروس، وضمان تقديم 
إجازات مدفوعة األجر للعاملين. وتضمنت المجموعة األولى أيضًا اإلجراءات المتعلقة بزيادة 

ين جدد في النظام الصحي، وتعزيز صناعات اإلنفاق العام على الصحة بما في ذلك تعيين عامل
المستلزمات الطبية، وتشجيع االستشارات الطبية عبر الهاتف. فضاًل عن ذلك؛ تتضمن تلك 
اإلجراءات التأثير في سلوكيات المواطنين من خالل االتصال الجيد عن طريق تقديم معلومات 

وجهات الدولة بشأن التعامل مع يومية محدثة من مصادر موثوقة، ونشر المعلومات المتعلقة بت
الفيروس. كما اشتملت هذه اإلجراءات على تعزيز تقديم اإلمدادات الطبية الالزمة لألفراد والدول 

 األكثر احتياجًا.

أما المجموعة الثانية فتتمثل في التدابير المتعلقة بدعم البنوك المركزية لجانب الطلب لتعزيز الثقة 
ان السيولة في األسواق المالية المحلية والدولية لدعم السوق، وتسهيل الظروف المالية وضم

والتسهيل النقدي لدعم الطلب وخفض تكاليف االقتراض على األسر والشركات، باإلضافة إلى 
تعزيز التنسيق مع البنوك المركزية لدول مجموعة السبعة للعمل على دعم استقرار االقتصاد العالمي 

قليل الضغط على األسواق المالية العالمية، باإلضافة إلى تشجيع البنوك واألسواق المالية، وذلك لت
مرنة بخطوط إئتمان. كما تتضمن هذه اإلجراءات تقديم  اتفاقاتالمركزية على تبادل العمالت وفق 

التوصيات لألسواق الناشئة والنامية فيما يتعلق بالتعامل مع الصدمات المتوقعة في أسعار السلع، 
 تدفقات رأس المال. والتراجع في

وتتمثل المجموعة الثالثة في التدابير المتعلقة بدعم السياسة المالية التي تدعم األفراد والشركات 
المتضررة وتعمل على تحفيز الطلب. وتتضمن المجموعة الثالثة مجموعة من اإلجراءات منها دعم 

اإلضافة س وتسريح العاملين، باألجور لألعمال التي توقفت نتيجة النتشار الفيروس لمنع اإلفال
إلى التحويالت النقدية لألسر ذات الدخل المحدود للحفاظ على الحد األدنى من مستوى المعيشة، 
فضاًل عن تعزيز التخفيضات الضريبية. كما تضمنت تلك المجموعة تقديم حزم مالية تحفيزية 
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اون ول مجموعة السبعة وتعزيز التعواسعة النطاق، باإلضافة إلى زيادة االستجابة المالية من قبل د
 والتنسيق فيما يتعلق بتقديم حزم تحفيزية مالية عالمية.

واشتملت المجموعة الرابعة على "االستجابة التنظيمية للحفاظ على التوازن بين االستقرار المالي، 
باع توسالمة النظام المصرفي، واستدامة النشاط االقتصادي" والتي تضمنت تشجيع البنوك على ا

نهج أكثر مرونة ضمن القواعد القائمة والقيام بإعادة المفاوضات فيما يتعلق بالشروط الخاصة 
بالقروض، واإلفصاح عن المخاطر والتواصل بشأن األثر المترتب على انتشار الفيروس على 

لضريبي اضمان انتظام السوق، باإلضافة إلى تدابير الدعم اإلضافية المتعلقة بتقديم الدعم واإلعفاء 
 لصغار المقترضين، ودعم البنوك من خالل برامج ضمانات االئتمان وشراء األصول. 

واشتملت المجموعة الخامسة على "التعاون والتنسيق العالمي" والتي تضمنت تعزيز السياسات 
الوقائية من قبل دول مجموعة السبعة واالقتصادات الكبرى الحتواء معدالت اإلصابة بالفيروس، 

تدفق اإلمدادات الطبية وغيرها. كما اشتملت هذه المجموعة على اإلجراءات المتعلقة بتقوية  ودعم
النظم اإلدارية لتعزيز قدرتها على االستجابة، باإلضافة إلى استعداد صندوق النقد الدولي إلى تعبئة 

ترليون دوالر لمساعدة الدول على تخطي التداعيات االقتصادية 
 لفيروس كورونا المستجد.  والمالية واالجتماعية

 فيروس كورونا المستجد وعالم العمل .2

، اإلصدار 2020أصدرت منظمة العمل الدولية في أبريل 
الثاني من متابعات تداعيات انتشار الفيروس تحت عنوان 

. وعرض التقرير 1"فيروس كورونا المستجد وعالم العمل"
يث أن حللتداعيات الخاصة بانتشار الفيروس على عالم العمل 
من قوة  ٪81مليار عامل يمثلون حوالي  2.7الغلق الجزئي لألنشطة االقتصادية أثر على حوالي 

 العمل العالمية.

                                                           
1    ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work”, 7 April 2020, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcm
s_740877.pdf 
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وأكد التقرير على أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات تواجه خسارة كبيرة مما يهدد استمرارها 
خسارة ا العاملين معرضين لويعرضها لخطر اإلفالس، وخاصة الشركات الصغيرة التي يكون فيه

عملهم. ويعد األثر السلبي النتشار الفيروس كبيرًا خاصة على العمالة غير المؤمن عليها 
والمجموعات العاملة في االقتصاد غير الرسمي. وأشار التقرير إلى أن تقليص العمالة بدأ على 

أن  وأوضح التقرير نطاق واسع سواء من حيث خفض عدد ساعات العمل أو في تسريح العاملين.
ستنخفض ساعات  2020تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أنه اعتبارًا من األول من أبريل 

مليون عامل بدوام  195وهو ما يعادل  2020في الربع الثاني من عام  ٪6.7العمل بحوالي 
 كامل.

راً بانتشار عات األكثر تأثوأشار التقرير إلى أن النسبة العظمى من فقدان الوظائف ستكون في القطا
 ٪38مليار عامل يمثلون نحو  1.25الفيروس؛ فتشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن حوالي 

من قوة العمل العالمية يعملون في القطاعات األكثر تأثرًا باألزمة وهم األكثر عرضة لفقدان 
نسبة للدول ئية والتصنيع. أما بالوظائفهم، وتتمثل تلك القطاعات في تجارة التجزئة، والخدمات الغذا

المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ فإن القطاعات المتضررة لديها نسبة كبيرة من العاملين في القطاع 
غير الرسمي والذين يصعب حصولهم على الخدمات الصحية وخدمات الحماية االجتماعية. 

ه بانتشار الفيروس، سيواجوبالتالي؛ بدون وجود إجراءات جيدة للتعامل مع التداعيات الخاصة 
هؤالء العاملين خطر الفقر وصعوبة استعادة أعمالهم خالل فترة استعادة النشاط االقتصادي بعد 

 األزمة.  

وأكدت منظمة العمل الدولية أن الوضع النهائي الخاص بالخسائر الوظيفية حول العالم سيتم تحديده 
التالي؛ اءات التي تم اتخاذها للتخفيف من آثاره. وبوفقاً لمدى انتشار فيروس كورونا المستجد واإلجر 

يجب أن تركز السياسات واإلجراءات التي تتخذها الدول على تقديم الدعم للعاملين والشركات 
 لحماية سبل العيش، والشركات ذات الجدوى االقتصادية وخاصة في القطاعات المتضررة. 

اسات يتضمن أربعة محاور أساسية لمحاربة فيروس ومن ثم ؛ قدمت منظمة العمل الدولية إطاراً للسي
كورونا المستجد وفقًا لمعايير العمل الدولية. ويتمثل المحور األول في تحفيز االقتصاد والتوظيف، 
ويركز على تعزيز السياسة المالية والنقدية، وتقديم الدعم لقطاعات بعينها بما في ذلك قطاع 
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دعم الشركات والوظائف والدخول بما في ذلك من تعزيز  الصحة. أما المحور الثاني فيركز على
الحماية االجتماعية للجميع، وتنفيذ إجراءات للحفاظ على العمالة، وتقديم الدعم المالي واإلعفاءات 
الضريبية للشركات. أما المحور الثالث فيعنى بحماية العاملين في أماكن العمل ويضم تقوية 

ة، وتطبيق ترتيبات مختلفة للعمل مثل العمل عن بعد، ومنع إجراءات السالمة والصحة المهني
تاحة الخدمات الصحية للجميع، وزيادة الحصول على إجازات  التمييز واالستبعاد في العمل، وا 
مدفوعة األجر. أما المحور الرابع فيتمثل في االعتماد على الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول 

ر تعزيز قدرة كل من أصحاب األعمال والعاملين بالشركات لمواجهة الفيروس. ويضم هذا المحو 
والمؤسسات، وقدرة الحكومة باإلضافة إلى تعزيز الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول لمواجهة 

 تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من اإلجراءات األخرى التي يجب أن يتم وضعها في االعتبار 
انب المحاور المشار إليها. وتتضمن تلك اإلجراءات الدعم الفوري لألفراد والقطاعات األكثر بج

تضررًا، وخاصة العاملين في القطاع غير الرسمي، باإلضافة إلى ضمان استخدام الموارد المالية 
ظ االعامة لدعم التوظيف. ومن الممكن أن تقوم الشركات بتقديم الدعم المالي وغير المالي للحف

على العمالة وخلق وظائف. وأكد التقرير على ضرورة أن تأخذ كل دولة في اعتبارها سياقها المحلي 
والهيكل االقتصادي الخاص بها عند اتخاذ أية إجراءات تتعلق 

 بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 أثر فيروس كورونا المستجد على االقتصاد األفريقي .3

حول "أثر فيروس  2020قي تقريراً في أبريل أصدر االتحاد األفري
. وتطرق التقرير إلى 1كورونا المستجد على االقتصاد األفريقي"

السياق العالمي لالقتصاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك من األثر المتوقع 
ضافة ني، باإلعلى النمو االقتصادي العالمي وبعض القطاعات المتضررة مثل قطاع الطيران المد

إلى إلقاء الضوء على الحزم التحفيزية التي قدمتها بعض المنظمات الدولية ودول العالم. وفي 
                                                           

1  African Union, “Impact of the Coronavirus (COVID-19) on the African Economy”, 2020, 
https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3218-impact-of-the-coronavirus-
covid-19-on-the-african-economy-african-union-report-april-2020/file.html 
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تحليله ألثر انتشار الفيروس على االقتصاد األفريقي استخدم التقرير سيناريوهين رئيسيين اعتمد 
 كل منهما على فترة مختلفة متوقعة النتشار الفيروس.

اك العديد من القطاعات التي تأثرت سلباً على المستوى األفريقي مثل قطاعات وأوضح التقرير أن هن
السياحة، والنقل، والبترول. فقبل أزمة كورونا، كان من المتوقع أن يصل معدل النمو في أفريقيا 

؛ إال أنه في ظل األثر السلبي على القطاعات المختلفة فمن المستحيل ٪3.4إلى  2020في عام 
ثل هذه المعدالت. حيث توقع التقرير أن يصل معدل النمو في أفريقيا وفق السيناريو الوصول إلى م

على التوالي. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع  ٪1.1وسالب  ٪0.8األول والثاني إلى سالب 
مليون  2مليار دوالر وعلى األقل  50أن يخسر كل من قطاعي السياحة والسفر في أفريقيا حوالي 

مباشرة وغير مباشرة. وأشار التقرير إلى أن انتشار الفيروس سيؤدي إلى خفض الواردات  وظيفة
 وعجز في السلع األساسية الواردة من الصين في األساس.

م التقرير مجموعة من التوصيات لدول االتحاد األفريقي للتعامل مع التداعيات االقتصادية  وقد 
ى نا المستجد. وفيما يتعلق باإلجراءات الفورية؛ فقد أوصوالمالية واالجتماعية النتشار فيروس كور 

التقرير بضرورة التحقق بصورة منظمة من الحاالت المشتبه فيها لضمان الكشف المبكر عن العدوى 
والعمل على تتبع الحاالت قدر اإلمكان، وتطبيق الحجر الصحي على المصابين بالفيروس لمنع 

اإلبالغ عن اإلحصاءات الصحية والعمل مع منظمة الصحة  االنتشار. كما أوصى التقرير بضرورة
العالمية والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية مع العمل على ضمان متابعة األزمة بشفافية 

 لتعزيز ثقة المواطنين األفريقيين.

فاق لنظم إلنكما حث  التقرير الدول األفريقية على ضرورة مراجعة موازناتها وا عطاء األولوية في ا
الرعاية الصحية بما في ذلك البنية التحتية وشراء المنتجات الدوائية والطبية، والمعدات والمواد 

عن ذلك؛ اشتملت اإلجراءات الفورية التي أوصى بها  بة لمكافحة انتشار الفيروس. فضالً المطلو 
ملين في استهداف العاالتقرير على إنشاء صندوق للطوارئ يعمل على تعزيز الحماية االجتماعية و 

القطاع غير الرسمي الذين ال يتمتعون بالحماية االجتماعية والذين تأثروا بشدة من انتشار الفيروس، 
 باإلضافة إلى زيادة التمويل المتعلق بالبحوث الطبية. 
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ع التقرير الدول على العمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية ورواد األعمال إليجاد حلول  وشج 
اية والعالج وفق السياق المحلي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم الدعم القانوني لتسهيل للوق

تنفيذ الحلول المبتكرة. باإلضافة إلى تعزيز مشاركة المعلومات والبيانات المختلفة والحد من الترويج 
 للمعلومات المغلوطة. 

ض لصناديق الطوارئ، وذلك نظرًا إلى وأوصى التقرير بالعمل على دعم اإلنفاق من خالل االقترا
أن سعر الفائدة منخفض حاليًا، وأن كثير من الدول ستتعرض إلى عجز في الموازنة نتيجة 
لألوضاع الحالية المتمثلة في انخفاض اإليرادات الضريبية وزيادة اإلنفاق العام. وأشار التقرير إلى 

لتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة  ضرورة اتخاذ التدابير االقتصادية والمالية الالزمة
واألفراد. وطالب التقرير البنوك المركزية في الدول األفريقية بخفض سعر الفائدة لتمكين الشركات 
من الحصول على قروض بتكلفة منخفضة، باإلضافة إلى تزويد البنوك التجارية بالسيولة الالزمة 

 لدعم األنشطة التجارية.

إلغاء أو تأجيل الفائدة على المدفوعات بكروت االئتمان وسندات الشركات، وتضمنت التوصيات 
باإلضافة إلى إعداد حزم اقتصادية تحفيزية لتقليل أثر انتشار الفيروس على االقتصاد الوطني، 
ووقف الضرائب على القطاعات المتأثرة. وأشار التقرير إلى ضرورة إعادة التفاوض فيما يتعلق 

 الديون الخارجية بما في ذلك تعليق مدفوعات أسعار الفائدة في وقت األزمة.بشروط وخطط سداد 

م التقرير مجموعة من التوصيات تتعلق باإلجراءات الفورية لمفوضية االتحاد األفريقي منها  كما قد 
مليار دوالر أمريكي،  236قيادة المفاوضات إللغاء الديون الخارجية األفريقية والتي يبلغ مجموعها 

زيز التعاون والتضامن والتنسيق ونقل الخبرات بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، وا عداد وتع
آلية للتنسيق لمراقبة انتشار الفيروس وتحديد السياسات التي تم اتخاذها من قبل الدول األعضاء 

 لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

 بانتشار الفيروس على المدى المتوسط، أي بعدأما فيما يتعلق بالتعامل مع التداعيات المتعلقة 
م التقرير مجموعة من التوصيات للدول األفريقية تضمنت ضرورة تنويع وتحويل  انحساره، فقد قد 
اقتصادات الدول األفريقية من خالل تعزيز القدرات اإلنتاجية للقطاع الخاص األفريقي للقيام بتحويل 

يادة اإلنتاج الزراعي لتحسين سالسل القيمة الغذائية. واشتملت المواد الخام محليًا، باإلضافة إلى ز 



 أ.د. خالد زكريا أمين                                                                         المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 39 

التوصيات على االنتهاء من التوقيع والتصديق على هيئة الدواء األفريقي، والعمل على بناء شراكات 
بين القطاعين العام والخاص إلنتاج المنتجات الدوائية والطبية، وتعزيز األساليب المبتكرة لإلنفاق 

عبئة الموارد الالزمة لقطاع الصحة، واالستفادة من الثورة الرقمية لتحويل االقتصاد على الصحة، وت
 ، واإلسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.2063األفريقي بما يحقق األجندة األفريقية 

وبالنسبة للتوصيات المقدمة لمفوضية االتحاد األفريقي على المدى المتوسط؛ فقد حث التقرير 
فوضية على العمل على تعزيز النظم الصحية ونظم الحماية االجتماعية في الدول األفريقية، الم

ومواصلة تعزيز التحول اإلنتاجي وتشجيع القطاع الخاص على الصناعة المحلية، وقيادة مفاوضات 
لدعم الدول األعضاء بمبالغ مالية من المؤسسات الدولية لمساعدتهم على مواجهة األزمة، وضمان 
وجود استجابة عالمية للتنسيق فيما يتعلق باستمرار التدفقات المالية بما في ذلك االستثمار األجنبي 
المباشر، وتحويالت المواطنين في الخارج، والمساعدات اإلنمائية الرسمية. كما أوصى التقرير 

حدوثها في أعقاب  عالمفوضية بتجهيز الدول األفريقية لالستفادة الكاملة من التغيرات التي من المتوق
أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المحتمل أن تقوم االقتصادات الكبرى بتنويع مراكز 
إنتاجها من خالل التحول إلى االستفادة من مناطق أخرى، األمر الذي يتطلب تزويد الشباب 

 رى.رية العالمية األخاعلة التجابالمهارات الالزمة لجذب الشركات متعددة الجنسيات والجهات الف

األولويات والمبادئ الملحة إلدارة األثر االقتصادي  .4
 العالمي لفيروس كورونا المستجد

بإصدار  2020قام المنتدى االقتصادي العالمي في أبريل 
تقرير تحت عنوان "األولويات والمبادئ الملحة إلدارة األثر 

د التقرير . واعتم1االقتصادي العالمي لفيروس كورونا المستجد"
على استقصاء ومجموعة من الحوارات االفتراضية بين أعضاء 

مجتمع كبار االقتصاديين التابع للمنتدى، باإلضافة إلى مجموعة من القيادات األخرى بهدف تقديم 
                                                           

1 World Economic Forum, “Emerging Priorities and Principles for Managing the Global 
Economic Impact of COVID-19”, April 2020, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_April_2020.pdf 



 أ.د. خالد زكريا أمين                                                                         المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 40 

تقييم مبدئي للسياسات التي تم تنفيذها من قبل الحكومات المختلفة في ظل مواجهة تداعيات فيروس 
 والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك السياسات وأثرها في المستقبل. كورونا المستجد،

وخُلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تمثل المبادئ األساسية والسياسات التي يجب 
على الدول أن تضعها في االعتبار كأولويات رئيسية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا 

 المستجد.

سياسات المتعلقة بالقطاع الصحي هي األولوية األولى والرئيسية التي يجب أن واعتبر التقرير ال
عالج  إنتاجتضعها الدول على رأس سياسات االستجابة لضمان الحفاظ على األرواح ودعم عملية 

ومصل خالل األشهر القادمة. وباإلضافة للسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي؛ ألقى التقرير الضوء 
يا أخرى يجب أن تكون في محور اهتمام صناع السياسات حتى تمكنهم من التعافي على أربعة قضا

بعد األزمة. وتتمثل القضية األولى في دفع المساعدات للشركات بصورة سريعة، حيث على الرغم 
من أن أغلب الدول قامت بتقديم العديد من أوجه الدعم والمساعدات للمشروعات الصغيرة 

يصل الرئيسي يكمن في سرعة صرف هذه المساعدات لتلك الشركات حتى والمتوسطة؛ إال أن الف
ال يتعرضوا لخطر اإلفالس نتيجة في التأخر في الصرف. ففي العديد من الحاالت؛ يستهلك 
الحصول على المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة وقتاً طويالً مما يمثل أزمة للشركات الصغيرة 

على الحكومات إيجاد حلول سريعة للتعامل مع مثل تلك المشكالت.  والمتوسطة. وبالتالي؛ يجب
وأشار التقرير إلى التجربة الصينية التي استفادت من التعامل السابق مع انتشار فيروس "سارس" 
من خالل االستثمار في االقتصاد الرقمي المجهز لتعبئة رأس المال الخاص، وتقديم الدعم 

"، وذلك Internet Financingمن خالل التمويل عبر اإلنترنت " للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
" التي تستخدم أنظمة التصنيف االئتماني التي Fintechباستخدام منصات التكنولوجيا المالية "

تعتمد على البيانات الضخمة، ونظم المراقبة، والوصول ألكبر قدر من المناطق الجغرافية. ومن 
ي استثمرت فيه الحكومة الصينية كأداة رئيسية في القروض الطارئة ثم  ساهم التمويل الرقمي الذ

وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة األزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا 
 المستجد.
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أما القضية الثانية فتتمثل في دعم األسر والعاملين األكثر احتياجًا، حيث ثبت أن شبكات األمان 
دة لم تكن كافية للتعامل مع األزمة الحالية وتغطية كافة األسر والعاملين األكثر االجتماعي الموجو 

احتياجًا. فتتأثر مجموعات كبيرة من العاملين بصورة سلبية بسبب التداعيات االقتصادية لألزمة، 
وخاصة العاملين األكثر عرضة للخطر وهم الذين يعتمد عملهم على التفاعل المادي )وجهًا لوجه( 

يستطيعون العمل من المنزل، مثل العاملين في الرعاية الصحية، وقطاع الغذاء، والخدمات  وال
اللوجيستية. وبالتالي؛ فإن حماية أكبر عدد ممكن من الوظائف سيسهم بشكل كبير في تعافي 
االقتصاد بعد األزمة، فقد أقدمت العديد من الدول األوروبية على تقديم خطط لدعم العاملين للعمل 

ا حالة حصوله في-فق عدد ساعات عمل منخفضة، ووضع شروط على شركات القطاع الخاص و 
لعدم تسريح العاملين. وأوضح التقرير أنه نتيجة لعدم استيعاب شبكات األمان  -على الدعم 

االجتماعي الحالية للمتضررين من األزمة الحالية؛ قامت العديد من الدول بتوسيع التغطية الخاصة 
بطالة لتقوم بتغطية عدد أكبر من العاملين. كما أشار التقرير إلى أنه من الممكن أن تلجأ ببرامج ال

الدول إلى وقف الديون لألسر التي لديها قروض عقارية كأداة سياسية لتوفير مساحة مالية إضافية. 
م عوأوصى التقرير بتعزيز المدفوعات الرقمية للمساهمة في تعزيز التغطية الخاصة ببرامج الد

 المختلفة.

أما القضية الثالثة التي عني بها التقرير فهي قضية توفير الدعم المالي للدول منخفضة ومتوسطة 
الدخل، حيث أن انتشار الفيروس يتطلب التضامن مع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتقديم 

حية بها، ظم الصالدعم المالي لها. فهذه الدول هي األكثر تأثرًا بهذا االنتشار نتيجة لضعف الن
وشبكات األمان االجتماعي. وعلى الرغم من إعالن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عن برامج 
لإلقراض؛ إال أنه يجب الوضع في االعتبار إعداد برامج مكملة تتضمن وقف الديون وتوفير دعم 

 إضافي من الدول المتقدمة.

م من أن اسة العالمية التقليدية، حيث أنه على الرغوتتمثل القضية الرابعة في توسيع أولويات السي
جدول أعمال تغير المناخ والتحول األخضر أصبح بالفعل مسألة حاسمة في النقاشات العالمية 
وا عداد السياسات الوطنية، إال أن األزمة الحالية كشفت عن قصور شديد في العديد من القضايا 

وأنظمة شبكات األمان االجتماعي، وعدم المساواة.  والقطاعات منها الرعاية الصحية، واألجور،
وحتى اآلن؛ ال ُتظهر أولويات السياسة العالمية تغيرًا كبيرًا في االتجاه، فيرى البعض أن يتم توجيه 
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االهتمام للقطاع الصحي، بينما يرى اآلخرون إيالء األولوية إلى حماية أكبر عدد ممكن من 
زمة الحالية هي فرصة لترسيخ التغيرات الهيكلية التي كانت الوظائف. وهناك آخرون يرون أن األ

وال تزال ضرورية لتطوير اقتصادات أكثر شمولية؛ فمثلما ظهرت أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية؛ 
فال بد للحكومات أن تعمل على ضخ المزيد من االستثمارات الخضراء، والشراكة بين القطاعين 

نشطة الخاصة بالبحوث والتطوير، وتعزيز جودة الوظائف والتدريب، العام والخاص، وتنسيق األ
 والعمل على تحسين الصناعات بما يعزز من الحد من انبعاثات الكربون.

 فيروس كورونا المستجد: األثر واالستجابة .5

أصدر مكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التابع للبنك 
جد: األثر الدولي تقريرًا حول "فيروس كورونا المست

. وتناول التقرير أثر 2020، وذلك في أبريل 1واالستجابة"
الفيروس على االقتصاد العالمي والتوقعات المتعلقة بالنمو، 
والنظم الصحية، وأثر انتشار الفيروس على معدالت الفقر، 
باإلضافة إلى أثره على الصين. وانتهى التقرير بمجموعة من 

إلجراءات المتعلقة بالسياسات التي يجب أن تتخذها الدول التوصيات المتمثلة في عدد من ا
 لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس. 

وأوصى التقرير الدول بضرورة االستثمار في جاهزية النظم من خالل إعداد سياسات وقائية طويلة 
 المدى، حيث يعتمد مستوى الوقاية على درجة جاهزية النظام الصحي ومستوى هشاشة المواطنين،
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تأخذ تلك السياسات في االعتبار الروابط بين صحة الحيوان وسالمة 
األغذية وصحة اإلنسان. أما فيما يتعلق بالسياسات المالية؛ فأشار التقرير إلى أنه يجب أن تقوم 

حاالت مع الالدول بتقديم الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية واألدوية واألجهزة للتعامل 
الخاصة بفيروس كورونا المستجد، باإلضافة إلى تخصيص الموارد الالزمة لتوعية المواطنين، 
وتعزيز عمليات التتبع واتخاذ التدابير الوقائية لوقف انتشار الفيروس. فضاًل عن ذلك؛ أوصى 

                                                           
1 World Bank East Asia and Pacific, “Part1: COVID-19 Impact and Response”, April 2020, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33477/211565-ch01.pdf 
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خالل توفير  نالتقرير بضرورة حماية األفراد والشركات من اآلثار االقتصادية النتشار الفيروس م
 التحويالت النقدية، وا عانات األجور، وتخفيضات الضرائب لألفراد والشركات المتضررة.

وبالنسبة للسياسات النقدية؛ فقد أشار التقرير إلى ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بتخفيف القيود 
سات المالية والمؤسالمالية من خالل خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة النقدية الكافية للبنوك 

غير المصرفية، والعمل على تخفيف شروط االئتمان وتوفير الدعم خاصة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المتضررة من الفيروس. وفيما يتعلق باستقرار النظم المالية؛ فأشار التقرير إلى ضرورة 

ف اآلثار السريع لتخفيعمل الهيئات الحكومية مع البنوك والمؤسسات المالية للتأكد من تكيفها 
 السلبية للصدمة، مع وضع شفافية النظام المالي في االعتبار. 

وأوصى التقرير بضرورة فتح التجارة بين الدول؛ حيث أنه نتيجة النتشار الفيروس قامت العديد 
من الدول بفرض قيود صارمة على المنتجات الطبية مما له أثر بالغ الضرر على كثير من 

الي؛ يجب أن تعمل الدول وخاصة دول مجموعة العشرين والدول األعضاء في منظمة الدول، وبالت
 التجارة العالمية على عدم تقييد صادرات المنتجات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد.

م التقرير مجموعة من اإلجراءات التي  وفيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالحد من الفقر؛ فقد قد 
اعد في تقليل األثر على مستوى معيشة األفراد. وانقسمت تلك اإلجراءات إلى يمكن أن تس

اإلجراءات المتعلقة باحتواء انتشار الفيروس وتخفيف أثره على الصحة مثل تقديم اإلجازات الصحية 
مدفوعة األجر، وتوفير االختبارات والعالج المدعم أو المجاني. واإلجراءات المتعلقة بدعم الفقراء 

املين الجدد المتأثرين بغلق النشاط االقتصادي مثل توسيع شبكات األمان والتأمين االجتماعي والع
من خالل تقديم الدعم النقدي والعيني، باإلضافة إلى تقديم الدعم للشركات للحفاظ على العاملين. 

تتمثل فوبالنسبة لإلجراءات قصيرة المدى التي يجب اتخاذها لتجنب اآلثار طويلة المدى لألزمة 
في تقديم الوجبات المدرسية لألسر التي تعتمد عليها، حيث من الممكن تقديم المبالغ الخاصة 
بتلك الوجبات لألطفال رغم توقف الدراسة للحفاظ على رأس المال البشري على المدى الطويل. 

ين تحسأما فيما يتعلق باإلجراءات الخاصة بدعم اندماج العاملين بعد انتهاء األزمة من خالل 
خدمات دعم العاملين عن طريق توفير التدريب وتنمية المهارات، ومساعدة الراغبين في التوظيف 

 في الحصول على عمل.  
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قائمة مقترحة لضمان االستدامة من خالل تقييم تدخالت  .6
 التعافي االقتصادي

قائمة تضم مجموعة من  2020أصدر البنك الدولي في أبريل 
مقترحة لضمان االستدامة من خالل القضايا بعنوان "قائمة 

. وعلى الرغم من أن هذه 1تقييم تدخالت التعافي االقتصادي"
الوثيقة ال تتضمن توصيات؛ إال أنها تتضمن مجموعة من 
األسئلة التي يجب أن تأخذها الدول في االعتبار لضمان 

 استدامة تدخالتها المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

مت القائمة إلى االعتبارات قصيرة المدى، واالعتبارات طويلة المدى. وتضمنت االعتبارات وانقس
شهر( مجموعة من القضايا المختلفة مثل االعتبارات الخاصة باألثر على  18 – 6قصيرة المدى )

التوظيف والتي تتضمن إلى أي مدى تساهم التدخالت التي اتخذتها الدولة في خلق فرص عمل 
ى المدى القصير، ومدى شمولية فرص العمل وتوازنها بين الجنسين، كما تطرق التقرير جديدة عل

لالعتبارات الخاصة باألنشطة االقتصادية التي تضمنت إلى أي مدى ساهمت التدخالت في زيادة 
السلع المستوردة ومدى استخدام المكونات المحلية في السلع المختلفة، وهل التدخالت تقوم بتوليد 

 في القطاعات األكثر تضررًا.  الطلب

أما بالنسبة لالعتبارات طويلة المدى فتركز القائمة على األثر على رأس المال البشري واالجتماعي 
التي تتضمن إلى أي مدى تركز التدخالت على خلق فرص عمل الئق، وبناء المهارات، وتساهم 

نتاجية المحلية، وتعزيز نظم في مشاركة المرأة في فرص العمل، وتحسين الصحة العامة، واإل
الحماية االجتماعية. كما تشمل القائمة األثر على التكنولوجيا من خالل مدى مساهمة التدخالت 
في االستثمار في التطوير والبحوث. كما تضمنت االعتبارات طويلة المدى أثر التدخالت على 

ية المحلية ن اإلنتاجية االقتصادغلق الفجوة في الوصول لخدمات البنية التحتية الرئيسية، وتحسي
                                                           

1 World Bank, “Proposed Sustainability Checklist for Assessing Economic Recovery 
Interventions”, April 2020, 
http://pubdocs.worldbank.org/en/223671586803837686/Sustainability-Checklist-for-
Assessing-Economic-Recovery-Investments-April-2020.pdf 
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من خالل الوصول لخدمات البنية التحتية. باإلضافة إلى مدى معالجة التدخالت إلخفاقات السوق، 
وتحسين المرونة والصمود للنظم االقتصادية واالجتماعية في مواجهة األزمات، وتحسين قدرة 

   المجتمع على التكيف مع األزمات.

 لعربيتقرير آفاق االقتصاد ا .7

اإلصدار  2020أبريل  أصدر صندوق النقد العربي في
الحادي عشر من تقرير آفاق االقتصاد العربي، ويعد صندوق 

، 1976مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام النقد العربي 
، ويبلغ عدد الدول 1977وبدأت في ممارسة نشاطها عام 

يهدف الصندوق إلى . و دولة عربية 22األعضاء فيها 
صحيح االختالل في موازين مدفوعات الدول األعضاء، ت

والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء، وتطوير األسواق المالية 
 العربية، وغيرها من القضايا.

يتمثل األول منها في أن . 1أساسية أربعة افتراضاتولقد اعتمد تقرير آفاق االقتصاد العربي على 
اد األثر االقتصادي لفيروس كورونا، سيؤدى إلى تأثر االقتصاد العالمي واالقتصادات العربية امتد

بصدمات جانبي العرض والطلب وتزايد مستويات عدم اليقين وتراجع مستويات ثقة المستثمرين 
، مع افتراض عدم حدوث حاالت إغالق، واسعة 2020والمستهلكين حتى النصف األول من عام 

لميا. فمن ناحية، ستؤدي إجراءات الحجر الصحي والمرض والمشاعر السلبية النطاق عا
للمستهلكين واألعمال إلى خفض الطلب الكلي. ومن ناحية أخرى، سيؤدي إغالق بعض المصانع 

 وتعطيل سالسل التوريد إلى اختناقات في اإلمدادات تؤثر على مستويات العرض. 

نمو االقتصاد العالمي، حيث أنه من المتوقع نمو محدود  أما االفتراض الثاني فيتمثل في مسارات
الوتيرة لالقتصاد العالمي نتيجة تأثر عدد من الدول بالتداعيات االقتصادية الناتجة عن انتشار 
الفيروس وما تفضي إليه من تباطؤ أكثر من المتوقع لمستويات الطلب الخارجي والتجارة الدولية. 

                                                           
 (،   2020صندوق النقد العربي، تقرير آفاق االقتصاد العربي، )أبريل  1

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/aeo/2020/AEO_Apr_2020_v2.pdf 
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. ويتعلق االفتراض الثالث بأسعار 2021بالتعافي بداية من عام بحيث يبدأ االقتصاد العالمي 
البترول العالمية، حيث من المتوقع وفق عدم تمكن دول منظمة األوبك إلى اتفاق بشأن مد العمل 

، والتراجع المتوقع في مستويات نمو الطلب على 2020باتفاق "أوبك+"، إلى ما بعد مارس 
نا وما نتج عنه من انخفاض مستويات طلب بعض القطاعات البترول بسبب تداعيات فيروس كورو 

االقتصادية األساسية على الوقود مثل قطاع الصناعة والطيران والتجارة في ظل اتجاه عدد كبير 
من الدول إلى فرض حظر واسع النطاق على انتقاالت األفراد أن تتسم األسواق العالمية للبترول 

. بناء عليه؛ من المتوقع أن 2020بترولي خالل عام باستمرار تفوق مستويات المعروض ال
والر تنخفض إلى مستويات تتراوح بين د أنينعكس ذلك على مستويات األسعار التي من المتوقع 

، مع ارتفاع متوقع لألسعار لتدور 2020وفق سلة خامات أوبك خالل عام  40-45للبرميل 
 لتدريجي للنشاط االقتصادي العام المقبل. ، مع التحسن ا2021دوالر للبرميل خالل عام  50حول 

أما االفتراض الرابع الخاص بتوجهات السياسة النقدية؛ فمن المتوقع استمرار الموقف التيسيري 
للسياسة النقدية في البنوك المركزية العالمية الرئيسة ممثلة في كل من مجلس االحتياطي الفيدرالي 

ية ما يستتبعه ذلك من تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفر األمريكي والبنك المركزي األوروبي مع 
أو سالبة. عالوة على معاودة تنفيذ برامج التيسير الكمي لتحفيز البنوك على منح االئتمان بهدف 
التخفيف من التبعات االقتصادية لفيروس كورونا. هذه االتجاهات التيسيرية للسياسة النقدية سوف 

لعربية المرتبط عمالتها بالدوالر واليورو، وهو ما سيدعم اقتصاداتها في تواكبها البنوك المركزية ا
 مواجهة هذه الظروف االستثنائية.

قصة أزمة عالمية أخرى تم التنبؤ بها وما يجب أن يفعله  .8
 صانعو السياسة حيال ذلك

ي ف)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية( أصدرت األونكتاد 
"قصة أزمة عالمية أخرى تم التنبؤ  تقريرًا بعنوان 2020مارس 

بها وما يجب أن يفعله صانعو السياسة حيال ذلك" حيث أكد 
فيروس كورونا المستجد أزمة عالمية  التقرير على اعتبار أزمة

 .2008التي حدثت عام  أخرى قد تصل في حدتها إلى األزمة المالية العالمية



 أ.د. خالد زكريا أمين                                                                         المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 47 

، 1964ها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام وتعد األونكتاد هيئة حكومية دولية دائمة أنشأت
 وهي جزء من األمانة العامة لألمم المتحدة.

بطريقة تعيد  Covid-19أكد التقرير على أنه من الضروري مواءمة االستجابات لصدمة  وقد
وس ويرى التقرير أنه إذا كان ألزمة فير : 1توجيه االقتصاد العالمي في اتجاه يحقق استقرارًا مالياً 

كورونا المستجد تأثيرات سلبية على إنفاق القطاع العائلي وقطاع األعمال، فإنه يمكن للحكومات 
أن تتجنب ذلك الركود الناتج عن انخفاض الطلب وذلك عن طريق زيادة طلبها الخاص، وخاصة 

 على قطاع التشييد والبناء وكذا اإلنفاق على الخدمات االجتماعية.

ت التي تم تنفيذها في الدول المتضررة من تداعيات األزمة حيث اشتملت أشاد التقرير بالسياساو 
على تعزيز اإلنفاق الصحي الطارئ مؤقًتًا مع الرعاية المجانية للمتضررين من فيروس كورونا 
المستجد مما يعد استجابة واضحة، وينطبق الشيء نفسه على التحويالت النقدية الطارئة ألولئك 

 ن مفاجئ للدخل، خاصة في االقتصاد غير الرسمي.الذين يعانون من فقدا

مليار دوالر للتخفيف من آثار  50وفي إطار اإلعالن الترحيبي من صندوق النقد الدولي لتقديم 
األزمة، يوصي التقرير بضرورة أن يتخذ ذلك شكل منح للدول األكثر ضعًفا، وقروض بفائدة صفر 

على الحكومات الراغبة في القيام "بكل ما يلزم"  للدول األخرى. كما يوصي التقرير بأنه يتعين
لتحقيق االستقرار في االقتصاد أن تزيد من إنفاقها حتى يعود طلب القطاع الخاص والعمالة إلى 
معدالت نمو طبيعية. في األزمة الحالية، هناك أيًضا خطر إضافي يتمثل في أن االستجابة المالية 

وى العالية، وبالتالي يجب على الحكومات إعطاء إشارة البطيئة يمكن أن تزيد من مخاطر العد
 واضحة بأن مخاوف الدين العام ثانوية بالنسبة إلى مخاوف الصحة العامة.

فعال  بأن المزيد من اإلنفاق غير االعتقادكما يؤكد التقرير على أنه في الوقت الراهن ال ينبغي 
ن العائق أويرى التقرير  الخاصة بها. خاصًة إذا واجهت الشركات اختناقات في سالسل التوريد

الحقيقي الذي يواجهه االقتصاد العالمي هو اإلنفاق، خاصة لالستثمار في البنية التحتية المادية 
                                                           

1 UNCTAD, " The Coronavirus shock: a story of another global crisis foretold and what 
policymakers should be doing about it" , March 2020, 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf 
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واالجتماعية وكذلك في البحث واالبتكار الممولين من القطاع العام. عالوة على ذلك، فإن التقدم 
 اإلنفاق في المجاالت سالفة الذكر. التقني ونمو اإلنتاجية يتأثر سلبًا بانخفاض

ويشير التقرير إلى أهمية معالجة التفاوتات االقتصادية باعتبارها جزًءا أساسيًا من استجابة السياسة 
لألزمة الراهنة، حيث أدى التفاوت المتزايد على مدى عدة عقود إلى تناقص القدرة الشرائية لمعظم 

يروس كورونا المستجد، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق األسر منذ فترة طويلة قبل تفشي جائحة ف
العمل على دعم نمو العمالة، وتحفيز اإلنفاق الحكومي لزيادة األجور، وتنظيم سوق العمل، وتأمين 
الدخل من خالل المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة واستحقاقات أجر المرضى. باإلضافة 

 صادية من خالل توفير الرعاية الصحية والتعليم.إلى ذلك يمكن معالجة التفاوتات االقت

وأوضح التقرير ضرورة توجيه اهتماًما خاًصا باألشخاص المصابين بالفيروس، حيث أن المجتمعات 
التي تتمتع بتغطية شاملة للتأمين الصحي هي في وضع أفضل لحماية نفسها من عواقب الوباء 

نظام بالفيروس، ويمكن عالج المصابين من قبل الحيث ال يتحمل الناس أي تكلفة تتعلق باإلصابة 
الصحي الحكومي مع فقدان القليل من الدخل. كما أوصى التقرير بضرورة أن تخضع الممارسات 
االحتكارية لشركات األدوية العالمية الكبرى لفحص مستقل لتقييم أي عقبات محتملة قد تنتج 

 لمعالجة حالة الطوارئ الناجمة عن أزمة كورونا.

أوصى التقرير بأنه يجب على البنوك المركزية أن تعمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد و 
من خالل توجيه االئتمان لإلنتاج وخلق فرص العمل، وتعزيز البنية التحتية العامة ومصارف 

 التنمية، وتوفير خطوط ائتمان مصممة خصيًصا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليًا.

الصعيد الدولي؛ فأشار التقرير إلى أنه ينبغي للمؤسسات المتعددة األطراف مثل صندوق  أما على
النقد الدولي أن تقدم آليات تحوط ملموسة منخفضة التكلفة لحكومات الدول النامية إلدارة مخاطر 
أسعار الصرف الناتجة عن الصدمات الدولية، مما يؤدي إلى تجنب التقلبات المالية التي حدثت 

ر بعدم كما يوصي التقريالعقود األخيرة وبالتالي وضع االقتصاد العالمي على مسار مستدام.  في
االتجاه لخفض معدالت الضريبة على الشركات والمعدالت الهامشية التي يدفعها األثرياء، كما 
يجب العودة إلى الضرائب التصاعدية وتقليل االعتماد على ضرائب القيمة المضافة التي تؤدي 

ة بالنسبة للعديد من الدول النامية التي لديها نسبوأضاف التقرير أنه  ى تآكل اإلنفاق الخاص.إل
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عالية من الديون، والتي غالبًا ما تنفق بالفعل ما يصل إلى ثلث اإليرادات الحكومية على خدمة 
 لحجم.االديون، فيجب العمل على الوقف الفوري لسداد الديون عند إعالن حالة طوارئ صحية بهذا 

ل وسالس أثر وباء كورونا على االستثمار األجنبي المباشر
  القيمة العالمية

ي ف)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية( أصدرت األونكتاد 
تقريرًا بعنوان "أثر وباء كورونا على االستثمار  2020مارس 

 .1األجنبي المباشر وسالسل القيمة العالمية

فيروس كورونا المستجد على ر وقد استعرض التقرير تأثي
االستثمار األجنبي المباشر وسالسل القيمة العالمية، حيث أن 

ر والذي قد المباش األجنبيانتشار فيروس كورونا أدى إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات االستثمار 
 .2021-2020خالل  %40أو سالب  %30ينخفض إلى سالب 

 %35ة الجنسيات في الدول المتقدمة انخفضت بنسبة وقد أوضح التقرير أن أرباح الشركات متعدد
في الدول النامية. وتعد الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة األولى  %20مقارنة بنسبة قدرها 

 في خسائر الشركات متعددة الجنسيات يليها الدول األوروبية ثم الدول اآلسيوية.

احترازية وا غالق الدول بشكل كامل على جميع لقد أثرت األزمة الراهنة وما صاحبها من تدابير 
مكونات االستثمار األجنبي المباشر ومنها: اإلنفاق الرأسمالي الحقيقي، االستثمارات الخضراء، 

 والتوسعات االستثمارية، كما تم تعليق كافة أنشطة االندماج واالستحواذ بين الشركات.

 صل إلى األسوأ وذلك على عدة أصعدة:وقد أكد التقرير على أن األثر السلبي لألزمة قد ي

من الممكن أن يكون الفيروس أكثر انتشارا بين الدول النامية، وبالتالي يؤثر على خفض  أواًل:
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية بنفس قوة التأثير على الدول المتقدمة أو بتأثير 

 أشد.

                                                           
1 UNCTAD, " Impact of the COVID-19 Pandemic on Global FDI and GVCs" 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33477/211565-ch01.pdf, 
March 2020, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf 
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بشكل ملحوظ، وذلك ألن الصدمات في جانب الطلب الكلي وثيقة أثر األزمة قد يكون سريعًا  ثانيًا:
 الصلة بالتوقف المفاجئ وتأجيل المشروعات االستثمارية حول العالم.

بالرغم من أن سبب هذه الجائحة ال يعد مثل سبب األزمة المالية العالمية التي حدثت عام  ثالثًا:
جزت الشركات عن سداد التزاماتها المالية، ، إال أنها أثرت بشدة على مناخ األعمال بحيث ع2008

 مما كان له تداعيات سلبية أخرى على تدفقات االستثمار العالمي.

 تقرير آفاق االقتصاد العالمي  .9

الفصل األول من  2020أبريل أصدر صندوق النقد الدولي في 
ويؤكد  .1تقرير آفاق االقتصاد العالمي بعنوان "اإلغالق الكبير"

رورة تنفيذ عدد من السياسات الفعالة لمنع حدوث التقرير على ض
نتائج أسوأ قد ُتستجد بسبب أزمة فيروس كورونا، وتشتمل على 
أهمية تنفيذ التدابير الالزمة للحد من العدوى وحماية األرواح. 
وعلى الرغم من أن ذلك يكون له تكلفة قصيرة المدى على النشاط 

مار ا على أنها استثاالقتصادي، لكن يجب أن ينظر إليها أيًض 
مهم في صحة اإلنسان واالقتصاد على المدى الطويل. كما أشار التقرير إلى أن األولوية في الوقت 

اية ال سيما من خالل زيادة نفقات الرع فيروس كورونا المستجد،الراهن هي احتواء تداعيات تفشي 
 بير للحد من العدوى. الصحية لتعزيز قدرات وموارد قطاع الرعاية الصحية مع اعتماد تدا

ويوصي التقرير الدول بضرورة اتباع عدد من السياسات االقتصادية التي تخفف من حدة األثر 
انت كلقد على األشخاص والشركات والنظام المالي. و  اإلنتاجالسلبي الناجم عن تباطؤ عجلة 

ثل أستراليا دات المتقدمة ماالستجابة المالية في الدول المتأثرة سريعة وكبيرة في العديد من االقتصا
سبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. كما بدأ العديد من  يطاليا واليابان وا  وفرنسا وألمانيا وا 
ندونيسيا وجنوب إفريقيا في تقديم أو اإلعالن  األسواق الناشئة واالقتصادات النامية مثل الصين وا 

 ن بشدة.عن دعم مالي كبير للقطاعات والعمال المتضرري

وأشار التقرير إلى أنه يجب رفع مستوى اإلجراءات المالية المتخذة إذا استمر التوقف عن النشاط 
االقتصادي، وتقديم الدعم الخارجي لالقتصادات التي تواجه قيود تمويلية لمكافحة الوباء. باإلضافة 

                                                           
1 IMF, "World Economic Outlook", April 2020,  
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en 



 أ.د. خالد زكريا أمين                                                                         المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 51 

لتفاوض على إعادة ا إلى أنه من الضروري أن يقوم المراقبون على أنشطة البنوك بتشجيع البنوك
 بشأن القروض لألسر والشركات المتعثرة، مع الحفاظ على تقييم جيد وواضح لمخاطر االئتمان. 

وأكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون متعدد األطراف بين الدول والمؤسسات التمويلية الدولية 
ة اجع في معدالت الرعايوذلك للتغلب على آثار الوباء، بما في ذلك دعم الدول التي تواجه تر 

الصحية باإلضافة إلى القيود التمويلية، باإلضافة إلى التعاون في التوصل إلى لقاح وأدوية لمواجهة 
المرض. وأوصى التقرير الدول بضرورة العمل على تأمين موارد كافية لدعم أنظمة الرعاية الصحية، 

مل ة للكشف عن الفيروس لألشخاص المحتمما يتطلب زيادة اإلنفاق العام على االختبارات اإلضافي
إصابتها، وا عادة توظيف األطباء المتقاعدين، وشراء معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التهوية، 
وتوسيع أجنحة العزل في المستشفيات، كما يجب تجنب القيود التجارية على المنتجات الطبية 

 كثر احتياجًا.والصحية للمساعدة على وصولها للدول األكثر تضررًا واأل

دخال برامج جديدة حيثما كان ذلك ممكنًا  وأشار التقرير إلى أنه يجب توسيع برامج الدعم الحالية وا 
وخاصة في الدول التي لديها حجم كبير من القطاع غير الرسمي وهي غالبًا ما تكون األسواق 

اإلعفاء وا عانات األجور و  الناشئة واالقتصادات النامية، وأوصى التقرير بزيادة التحويالت النقدية
الضريبي ومد آجال استحقاق الديون. أما على مستوى السياسات النقدية؛ فق أشار التقرير إلى أنه 
يجب على البنوك المركزية أن توفر سيولة كافية للبنوك وشركات التمويل غير المصرفية، ال سيما 

واجهة قد تكون أقل استعداًدا في متلك التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي 
 تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: االستجابة  .10
 لآلثار االجتماعية واالقتصادية لـفيروس كورونا المستجد

يناقش المسؤولية  2020أصدرت األمم المتحدة تقريرًا في مارس 
تجابة لآلثار االجتماعية المشتركة والتضامن العالمي: االس

وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ  .1واالقتصادية لـفيروس كورونا
إجراءات حاسمة وعاجلة ومتسقة من قبل جميع قادة الدول 

                                                           
1 United Nations, " Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-
economic impacts of COVID-19", March 2020، 
 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-
Covid19.pdf 
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والشركات ومؤسسات التمويل ومنظمات المجتمع المدني لمنع انتقال الفيروس في أسرع وقت ممكن 
 ووقف الوباء.

من التوصيات التي تتمثل في أنه يجب على جميع الدول العمل على ولقد أبرز التقرير مجموعة 
تنفيذ استراتيجيات صحية شاملة وسريعة تهدف إلى تقليل عمليات انتقال العدوي وتحجيم انتشاره 
السريع وذلك عن طريق االستعداد التام وعزل الدول التي لم تظهر لديها حاالت حاملة للفيروس، 

يع الحاالت المشتبه فيها بأسرع ما يمكن لضمان إمكانية منع انتشار والقيام باختبار وكشف جم
العدوى، واستحداث إجراءات مثل الحجر الصحي، وتقييد حركة األشخاص بشكل صارم، وتقليل 
االتصال المباشر بين األشخاص بشكل عام عن طريق إغالق العمل والمدارس، والتباعد االجتماعي 

ن االنتشار من خالل غسل اليدين، وتوفير رعاية سريرية آمنة وتثقيف المجتمعات حول الحد م
وفعالة لعزل جميع حاالت فيروس كورونا المستجد بشكل فعال، وحماية العاملين في مجال الرعاية 
الصحية والحفاظ على اإلمدادات الطبية األساسية من خالل اإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد، باإلضافة 

تطوير األدوية واللقاحات الجديدة، ومراعاة إدماج الفئات المحرومة من السكان إلى تبادل المعرفة و 
في جميع المجتمعات وااللتزام بأعلى معايير حقوق اإلنسان، والحفاظ على ارتفاع معدالت التحصين 

 للوقاية من الحصبة وشلل األطفال والكوليرا. 

ة، دول النامية ذات النظم الصحية الضعيفوقد أوصى التقرير أيضًا بأهمية تقديم الدعم العاجل لل
لكونها األكثر تعرًضا في مواجهة هذه األزمة، وكذلك الدول التي بها عدد كبير من السكان 
والقطاعات غير الرسمية. كما أكد التقرير على أنه بدون التضامن والدعم العالميين، يظل الكثير 

من العمل على الحفاظ على التمويل لضمان  من الناس عاجزين عن احتواء الفيروس، ولذلك فالبد
استمرار وصول المساعدات اإلنسانية لألفراد األكثر احتياجًا، وتقديم دعم سريع وحاسم لمبادرة 
فيروس كورونا المستجد التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع منظمة حقوق اإلنسان، والتي 

ا ضررة من النزاع في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيأو أكثر من الدول األكثر ضعفاً والمت 51ستساعد 
 وأمريكا الالتينية، والعمل على تنفيذ دعوة األمين العام لألمم المتحدة لوقف عالمي إلطالق النار.

ويشير التقرير في توصياته إلى ضرورة السماح بالوصول المجاني والفوري لنتائج األبحاث العلمية 
وية لعالج فيروس كورونا. باإلضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الخاصة بتطوير اللقاحات واألد

الشركات وممثلي القطاع الخاص لاللتزام بإرشادات الصحة والسالمة وتوفير التدابير االحترازية 
للعمال، بما في ذلك من خالل ضمان سالمة العمال والتباعد االجتماعي وتأمين األجور للعاملين 

لمالي والتقني للحكومات من خالل المساهمة في صندوق استجابة من المنزل، وتقديم الدعم ا
التضامن فيروس كورونا المستجد. أما فيما يتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية 
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اإلقليمية في معالجة أثر األزمة فيوصي التقرير بضرورة العمل على تمويل الدول األكثر تضررا 
 واحتياجًا.

ي ف ورونا واستجابات السياسات تجاههأثر فيروس ك .11
 آسيا والمحيط الهادئ    

أصدرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 
تقريراً هاماً يتناول أثر فيروس كورونا المستجد  2020في مارس 

. 1واستجابة السياسات لتلك األزمة في آسيا والمحيط الهادئ
جتماعية آلسيا والمحيط الهادئ وتعمل اللجنة االقتصادية واال

كمركز إقليمي لألمم المتحدة لتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق 
 التنمية الشاملة والمستدامة. 

منطقة آسيا  فيفيروس كورونا المستجد ويقدم هذا التقرير عرضًا لآلثار والتداعيات الرئيسية ل
ء من جل لتنظر فيها الدول األعضاوالمحيط الهادئ ويقترح بعض التوصيات قصيرة ومتوسطة األ

خالل منظور التنمية المستدامة، ويتناول الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتمثلت أهم 
التوصيات التي قدمها التقرير في أنه ينبغي توجيه السياسة النقدية لدعم استقرار التمويل البنكي. 

اء ة للجهاز المصرفي. ويتطلب تنفيذ هذا اإلجر ويمكن القيام بذلك عن طريق توفير سيولة كافي
غير إزالة التعريفة الجمركية و تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، باإلضافة إلى 

الجمركية على واردات األدوية األساسية والمعدات الطبية والمدخالت ذات الصلة، حيث ينبغي 
ة على وجه السرعة لضمان الحصول على المنتجات على الحكومات مراجعة اللوائح التجارية الحالي
 الطبية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة.

كما أوصى التقرير بضرورة االستعداد المسبق للطوارئ لتقليل اآلثار االقتصادية المحتملة ألي أزمة 
هذه األزمات لتعزيز الحماية االجتماعية لتقليل األثر االجتماعي السلبي في المستقبل، باإلضافة إلى 

في المستقبل. وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة اإلنفاق العام على الصحة، لضمان أن تكون المرافق 
والخدمات الصحية المعروضة كافية لتلبية الطلب. وبالتالي يجب زيادة االستثمارات للتعامل مع 

                                                           
1 United Nations, ESCAP, " The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the 
Pacific", March 2020, 
https://www.unescap.org/sites/default/files/COVID%20_Report_ESCAP.pdf 
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ؤدي التأكيد سوف يمثل هذه األزمات في المستقبل، األمر الذي يتطلب وجود حيز مالي ضخم وب
 ذلك إلى زيادة في عجز الموازنة والدين العام.

أما بالنسبة للدول الفقيرة، فأوصى التقرير بضرورة التنسيق اإلقليمي لتخفيف الديون أو تأجيل سداد 
الديون، ويمكن تنسيق هذه التدابير مع المنظمات المتعددة األطراف مثل صندوق النقد الدولي وبنك 

ريقي. كما أشار التقرير إلى أنه يجب العمل على زيادة االستثمارات في مجال االتصاالت التنمية األف
وتكنولوجيا المعلومات للحد من الفجوة الرقمية، حيث أن االتصال الرقمي يجعل التباعد االجتماعي 
ممكن بدون حدوث عزلة اجتماعية، باإلضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال البحث 

تاحتها لصالح والتط وير المتعلق بالرعاية الصحية بحيث يمكن تطوير اللقاحات واألدوية بسرعة وا 
جميع الدول في المنطقة. وأشار التقرير إلى أهمية التوعية من خالل إعداد حمالت الصحة التوعوية 
المتاحة بلغات متعددة، بما في ذلك لغة اإلشارة، ونشرها عبر جميع قنوات وشبكات االتصال 
المتاحة، نظرًا ألهمية توصيل المعلومات وخدمات الصحة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات 

 األخرى.

فيروس كورونا المستجد والمخاطر على سالسل  .12
 اإلمداد الغذائي: كيفية االستجابة

أصدرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( في 
د على س كورونا المستجتقريرًا يناقش تأثير فيرو  2020مارس 

وتعد منظمة  .1تعطيل سالسل اإلمداد الغذائي حول العالم
األغذية والزراعة وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة وتقود 

 الجهود الدولية للقضاء على الجوع.

ويشير التقرير إلى الضغوط التي تفرضها أزمة فيروس كورونا المستجد على سالسل توريد الغذاء، 
شمل شبكة معقدة من التفاعالت بين المزارعين، والمدخالت الزراعية، والشحن، وتجار والتي ت

التجزئة، وغيرها. حيث تعاني صناعة الشحن بالفعل من تباطؤ بسبب إغالق الموانئ، وقد تؤدي 
هذه العوائق اللوجيستية إلى تعطيل سالسل التوريد. وبالتالي، من أجل تجنب نقص الغذاء، فإنه 

 ري أن تحافظ الدول على استمرار سالسل توريد الغذاء.من الضرو 

                                                           
1 FAO, " COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond?", March 2020, 
http://www.fao.org/3/ca8388en/CA8388EN.pdf 
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، فالمشكلة ال تتعلق بندرة الغذاء، إنما بتقييد 2008-2007فعلى عكس أزمة الغذاء العالمية 
التجارة. حيث يرى التقرير أن تقييد التجارة ليس له داع وسيلحق الضرر بالمنتجين والمستهلكين، 

شار التقرير إلى أنه بالنسبة للسلع ذات القيمة العالية التي بل ويثير الذعر في األسواق. كما أ
تتطلب عمااًل )بداًل من اآلالت( لإلنتاج، يجب على الدول العمل على تحقيق التوازن بين الحاجة 

 إلى استمرار اإلنتاج والحاجة إلى حماية العمال. 

وتيرة هدها للحفاظ على الوقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تبذل الدول قصارى ج
لى غيرها، والعمل على توسيع المساعدة الغذائية الطارئة  الطبيعية لسالسل توريد الغذاء منها وا 
وبرامج الحماية االجتماعية لدعم األشخاص األكثر تضررًا وخاصًة مع التزامهم بالبقاء في المنزل، 

 اة. كما أكد التقرير على أنه يجب دعمنظًرا ألنهم يحتاجون إلى دخل يومي للبقاء على قيد الحي
بنوك الطعام من الحكومات والمؤسسات الخيرية الخاصة على حد سواء، لتوصيل الطعام بحيث 

 تبقى العائالت في المنزل، وخاًصة المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة.

ل التداعيات في ظ ويشير التقرير إلى أنه من األهمية بمكان تعزيز دور شبكات الحماية االجتماعية
السلبية لجائحة كورونا، كما حدث في عدد من دول العالم، باإلضافة إلى تقديم الدعم لصغار 
المزارعين لتعزيز إنتاجيتهم وتسويق األغذية التي ينتجونها، من خالل قنوات التجارة اإللكترونية 

حيازات منتجين أصحاب الأيضًا. وينبغي على الدول أن تقرب المسافات بين مراكز التجميع من ال
 الصغيرة لتقليل الحاجة إلى التنقل، كما يجب أن يكون لمراكز التجميع سعة عالية.

ويوصي التقرير بضرورة اإلسراع في تنمية التجارة اإللكترونية لصغار المزارعين، وحصول صغار 
مكن من ات التي يالمزارعين على التمويل حتى يتمكنوا من االستمرار في اإلنتاج. وأشار إلى آلي

خاللها حماية صغار المزارعين مثل شراء المنتجات الزراعية من صغار المزارعين من قبل الحكومة 
لتعزيز احتياطيات الطوارئ االستراتيجية وخاصة للسلع غير القابلة للتلف لتعزيز اإلمدادات الغذائية. 

مضاعفة تناوب الموظفين و  وتضمنت التوصيات تخفيض ساعات العمل في المتاجر، وتبني آليات
خدمات التوصيل، باإلضافة إلى إعادة تصميم المستودعات ومصانع التجهيز لتمكين العمال من 
ممارسة التباعد االجتماعي من خالل قياس درجات حرارة الموظفين والتأكد من أنهم يرتدون أقنعة 

 وقفازات واقية.

 حصول على تمويل دولي لدعم صغار المزارعينوأكد التقرير على ضرورة دعم الدول الفقيرة في ال
من المنظمات ذات الصلة مثل برنامج الزراعة واألمن الغذائي العالمي، الذي تم إنشاؤه في أعقاب 
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لهذا الغرض، فضاًل عن ضرورة التخفيض المؤقت لضريبة القيمة  2008-2007أزمة الغذاء 
 الغذاء العالمية. المضافة والضرائب األخرى للمساعدة في استقرار أسواق

 تقرير االستقرار المالي العالمي   .13

تقريرًا بشأن  2020أصدر صندوق النقد الدولي في أبريل 
وقد أكد التقرير على أن أزمة  .1االستقرار المالي في العالم

فيروس كورونا المستجد تمثل تهديًدا خطيًرا للغاية الستقرار 
قد جاء هذا التقرير وفي هذا اإلطار ف النظام المالي العالمي.

بمجموعة من التوصيات التي تضمنت الحاجة إلى اتباع عدد 
من  السياسات النقدية والمالية وسياسات القطاع المالي للمضي 
قدما لدعم استقرار النظام المالي العالمي والحفاظ على سالمة 
المؤسسات المالية، خاصة إذا ظل النشاط االقتصادي متوقفًا 

المتوقع، باإلضافة إلى أنه يجب على البنوك المركزية أيًضا أن اختيار األسواق لفترة أطول من 
والقطاعات التي تحتاج للدعم من أجل الحفاظ على االستقرار المالي، بما يضمن تقليل المخاطر 
التي يتعرض لها البنك المركزي، وتشجيع البنوك على إعادة التفاوض بشأن إعادة جدولة القروض 

ألسر التي قد تتعثر في خدمة ديونها، والعمل على استخدام رأس المال المتاح لدى للشركات وا
البنوك لمواجهة ضغوط التمويل. باإلضافة إلى أنه يجب تشجيع مديري صناديق االستثمار على 
االستفادة الكاملة من أدوات السيولة المتاحة للحد من مخاطر السيولة المرتبطة بالتدفقات الخارجية 

 رة.الكبي

ويوصي التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجنب التحكم في األسعار وتخفيف القيود التجارية 
على اإلمدادات الطبية األساسية، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع الديون السيادية وذلك من خالل 

 أدوات التمويل الخارجي على سبيل المثال.

 ئة بالفعل ظروًفا متقلبة في السوق ويجب إدارة مثل هذهتواجه العديد من اقتصادات األسواق الناش
الضغوط من خالل مرونة سعرية. كما أكد التقرير على ضرورة أن تقوم شركات التأمين بإعداد 
خطط موثوقة لضمان قدرتهم على الحفاظ على أوضاع المالءة المالية أو استعادتها مع االستمرار 

 لحاملي بوالص التأمين. في توفير التغطية التأمينية الالزمة

                                                           
1 IMF, " Global Financial Stability Report", April 2020, 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/GFSR/2020/April/English/text.ashx?la=en 
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خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا  .14
 المستجد

بريل أاألمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية في أصدر مكتب 
خطة ألهم السياسات والتوصيات المقترحة للتصدي  2020

 .1لتبعات أزمة فيروس كورونا المستجد

 ًا من األمانة العامةويعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جزء
لألمم المتحدة المسؤولة عن الجمع بين الجهات الفاعلة اإلنسانية 

 لضمان االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ.

تهدف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية إلى تمكين الدول من مكافحة فيروس كورونا المستجد و 
بية احتياجات األشخاص األكثر ضعفًا، وال ومعالجته، وخاصة من قبل أشد دول العالم فقرًا، وتل

 سيما النساء واألطفال والمسنين والمعوقين. 

واعتمدت الخطة على مجموعة من التوصيات التي تتمثل في ضرورة االستعداد لزيادة االستجابة 
 هاإلنسانية لألشخاص األكثر تأثراً واستمرارية المساعدة في قطاعات متعددة، وال سيما الصحة والميا

والصرف الصحي والتغذية والمأوى والتعليم واألمن الغذائي وسبل العيش والحماية، وتأمين الممرات 
 والجسور الجوية لحركة البضائع واألفراد األساسية دون انقطاع.

كما تضمنت التوصيات الخاصة بالخطة تعزيز منظومة الصرف الصحي والنظافة والخدمات 
يير ممارسات النظافة، ودعم سبل المعيشة الريفية لألشخاص الصحية، والتدخالت المصممة لتغ

الذين يعانون من فقدان األمن الغذائي وسوء التغذية وخاصة في الدول التي تعاني من أزمات 
 غذائية مع استمرار تشغيل األسواق المحلية وتعزيز سالسل القيمة في تلك الدول.

ة خدمات االجتماعية والنفسية والقانونية والعدالوأوصى التقرير بضرورة تعزيز خدمات الحماية وال
لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الالجئين والمهاجرين، وتوفير المأوى وتحسين البنية التحتية 
للتخلص من االحتقان في المناطق المزدحمة والمساعدة في منع انتقال المرض على الحدود وفي 

لمجموعات السكانية األكثر تعرضاً لخطر اإلصابة، فضال مواقع النزوح وفي المواقع الحضرية مع ا
                                                           

1 UNOCHA, " Global Humanitarian Response Plan: COVID -19", 
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-
19.pdf 
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عن العمل على توسيع نطاق أنظمة المساعدة االجتماعية وبرامج التحويالت النقدية )بما في ذلك 
التجارة الرقمية/ التسويق(، لتضم العمال ومنتجي المحاصيل والماشية في الريف، والشركات 

زحين داخليًا، والمهاجرين، وغيرهم من المجموعات السكانية الصغيرة والمتوسطة، والالجئين، والنا
 التي تضررت كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

صدمة فيروس كورونا المستجد للدول النامية: نحو  .15
برنامج "مهما كلف األمر" لثلثي سكان العالم المتخلفين 

 عن الركب

( في ةاألونكتاد )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميأصدرت 
تقريرًا يقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات  2020مارس 

 .1للدول النامية التي تعاني الكثير من فيروس كورونا

وقد أكد التقرير على أن الدول النامية تواجه ضغوطًا وقيودًا 
على حصيلتها من العمالت األجنبية، فال يمكنها الحصول عليها إال من خالل الصادرات أو بيع 

اطياتها. عالوة على ذلك، تتطلب الصادرات نفسها الكثير من المعدات المستوردة والسلع احتي
الوسيطة والتسهيالت المالية لذلك. وقد تسبب االضطراب المالي الناجم عن أزمة كورونا بالفعل 
في انخفاض حاد في قيمة العملة في الدول النامية، مما يجعل خدمة ديونها ودفع ثمن الواردات 

 زمة ألنشطتها الصناعية أكثر إرهاًقا.الال

ويتوقع التقرير ثالثة تحديات أساسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تتمثل في تزايد 
الضغط على موازنات الحكومات بسبب أزمة الكورونا، وخاصًة أن التباعد االجتماعي قد أدى 

ة والنامية وقد نتج عن ذلك انخفاض بالفعل إلى إغالق كامل القتصادات كثير من الدول المتقدم
حاد ومفاجئ في معدالت التوظيف. كما يتوقع التقرير أن الدول النامية ككل ستخسر ما يقرب من 

. وسيؤدي هذا االنخفاض الكبير 2020مليار دوالر من حيث إيرادات الصادرات في عام  800
عملة رضها بالفعل انخفاض قيمة الفي أرباحها من العمالت األجنبية إلى زيادة التحديات التي يف

مليار دوالر. ويتوقع  575مقابل الدوالر األمريكي في حين ستنكمش الواردات، بما يقدر بنحو 
التقرير أيضاً أن الدول النامية هي األكثر تضرراً من حيث الضغوط الهائلة على قدرتها على تحمل 

                                                           
1 UNCTAD, " The COVID- 19 shock to Developing Countries:  Towards a "whatever it takes" 
program for the two thirds of the world's population being left behind", March 2020, 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_covid2_en.pdf 
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زامات المستقبل إلى مصادر لتمويل الت ديونها، وتتمثل تلك الضغوط في عدم إمكانية الوصول في
 الديون الخارجية المستحقة وخاصًة مع تزايد تكلفة الدين بسبب ارتفاع قيمة العملة األجنبية.

وبالتالي؛ يؤكد التقرير ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتنسيق حزم اإلنقاذ االقتصادي المناسبة 
قرير تي تواجهها اآلن العديد من الدول النامية. وقدم التلمعالجة فجوة التمويل التي تلوح في األفق وال

مجموعة من التوصيات التي تتعلق بتلك اإلجراءات، والتي تمثلت في ضرورة القيام بعدد من 
تريليون دوالر( إلى الدول  5التدابير لضمان وصول المبلغ الذي خصصته مجموعة العشرين )

نتقاالت يقر صندوق النقد الدولي ضوابط الر إلى ضرورة أن النامية واألكثر تضررًا. كما يشير التقري
التدفقات من الخارج لوقف االنخفاضات في أسعار  رؤوس األموال، وذلك للحد من الزيادة في

بضرورة التوقف المؤقت بشأن مدفوعات خدمة الدين، أو كما أوصى التقرير  العمالت واألصول.
مدين وواحد أو أكثر من دائنيه لتعليق هذه المدفوعات التوصل التفاق رسمي أو غير رسمي بين ال

لفترة معينة من الوقت للسماح للمدينين باقتراح خطط إعادة الهيكلة للمديونية، باإلضافة إلى أنه 
يجب على الدول المانحة تعزيز المساعدات اإلنمائية الرسمية حيث تظل المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 خارجي ألفقر الدول النامية.مصدرًا حيويًا للتمويل ال
 ثانيًا: نظرة تحليلية حول ما ورد في توصيات التقارير الدولية 

ُيمكن القول إنه بالنظر إلى التقارير الدولية وتوصياتها بشأن اإلجراءات التي يجب أن تتخذها 
ءات تدور الفيروس كورونا المستجد، أن تلك اإلجر المالية الدول في مواجهة التداعيات االقتصادية و 

حول ثالث ركائز أساسية ينبثق من كل منها مجموعة من اإلجراءات والتدابير المتعلقة باالستجابة 
فراد التي من خاللها يتم تقديم الدعم النقدي لأل السياسة الماليةلألزمة. وتتمثل الركيزة األولى في 

ة وغيرها من األدوات واألسر والقطاعات األكثر تضررًا عن طريق شبكات الحماية االجتماعي
المختلفة، باإلضافة إلى الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها فيما يتعلق بتخفيض أو إلغاء 
أو تأجيل الضرائب، والدعم الخاص بالعاملين في القطاع الصحي والقطاعات األكثر تضررًا، 

ثانية فتعنى أما الركيزة الوتضم أيضًا زيادة اإلنفاق على القطاع الصحي والبنية التحتية الصحية. 
يل والتي تضم التدابير التي تقوم بها البنوك المركزية لضمان توفير السيولة وتسه بالسياسة النقدية

اإلجراءات وتخفيف القيود المتعلقة بسعر الفائدة، وتوجيه اإلرشادات إلى المؤسسات المالية 
الل ، وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خالمصرفية وغير المصرفية لتقديم الدعم لألفراد والشركات

القروض الميسرة وغيرها من األدوات التي تضمن صمود تلك الشركات خالل األزمة. وتختص 
لمواجهة األزمة من خالل العمل على رفع العبء عن الدول النامية  بالتعاون الدوليالركيزة الثالثة 

ز المساعدات المقدمة إلى الدول عن طريق تخفيف عبء الديون وا عادة جدولة سدادها، وتعزي
النامية، باإلضافة إلى تعزيز سالسل اإلمداد العالمية وفتح التجارة بين الدول خاصة فيما يتعلق 
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بتصدير واستيراد المنتجات الطبية، فضاًل عن تقديم الدعم من المؤسسات الدولية مثل صندوق 
 النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما. 

ن تلك التقارير والدراسات قدمت العديد من التوصيات واإلجراءات التي يمكن أن وعلى الرغم من أ
تتخذها الحكومات؛ إال أنها لم تتطرق إلى اآلليات التفصيلية الخاصة بتنفيذ تلك اإلجراءات وسمات 
البيئة المواتية لتنفيذها، ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى تسارع وتيرة انتشار الفيروس على نطاق 

ع وفى بلدان متعددة ومختلفة من حيث وضعيتها االقتصادية وآثاره المتالحقة على االقتصاد واس
العالمي نتيجة للغلق الكامل للعديد من األنشطة االقتصادية، مما أدى إلى أن تنظر المؤسسات 
 لإلجراءات بنظرة أكثر شمولية واستراتيجية بغض النظر عن عملية التنفيذ. ونتيجة لذلك بات على
الدول ومؤسساتها المختلفة أن تقوم بدراسة تلك التوصيات واإلجراءات في إطار الفهم الشامل 

قتصادياتها الوطنية من ناحية مساهمة القطاعات في الناتج المحلى واإلجمالي ومدى التركيبة 
تأثرها بالفيروس، مدى االنفتاح االقتصادي على العالم الخارجي متمثاًل في معدالت التصدير 
واالستيراد، مدى قوة المنظومة المالية للحكومة من حيث نطاق الحيز المالي المتاح ومعدالت 
العجز في الموازنة وتوزيع اإلنفاق العام على الوظائف المختلفة، مدى كفاءة الجهاز المصرفي 

مختلفة لومالءته االئتمانية، وأخيرًا وليس آخرًا الوضعية االجتماعية االقتصادية لشرائح المجتمع ا
 وباألخص األكثر تضررًا من انتشار الفيروس.

فضاًل عن ذلك؛ لم تتطرق معظم التقارير إلى القضايا المتعلقة باألثر طويل المدى على مجموعة 
من المؤشرات الرئيسية مثل معدالت الفقر، والجوع، والمساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى األثر 

خاصة في ظل األصوات المتزايدة بشأن تراجع العولمة وضرورة  طويل المدى على التجارة العالمية
االتجاه إلى االعتماد على الصناعات المحلية وتعزيز اإلنتاجية المحلية بغض النظر عن توافر 
الميزة النسبية لإلنتاج من عدمه، كما لم تتناول التقارير أثر هذه األزمة على تنفيذ أهداف التنمية 

باعتبارها جدول األعمال العالمي لتحقيق التنمية. وبطبيعة الحال فإنه من  المستدامة السبعة عشر
الضرورة للحكومات المختلفة أن تأخذ في الحسبان األثر طويل األجل للسياسات واإلجراءات التي 
تتخذها اليوم وباألخص اإلجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة ونظم اإلقراض، اإلجراءات المتعلقة 

فاق العام من خالل استحداث برامج جديدة، اإلجراءات المتعلقة بنظم الحماية االجتماعية بزيادة اإلن
والدعم واستهداف الفقراء، الميزات التفضيلية الممنوحة لقطاعات بعينها دون األخرى وعلى رأسها 

ار ثالمزايا الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر. كل هذه اإلجراءات عادة ما تكون لها آ
 عميقة على االقتصاد الوطني في األجلين المتوسط والطويل.

الحزم االقتصادية التحفيزية المقترحة في التقارير المختلفة إن الدول لديها مستوى تفترض غالبية 
البنية التحتية المادية والبشرية التي يؤهلها لتنفيذ هذه السياسات واإلجراءات بشكل كفء وفعال. 

يس هذا هو واقع األمر وباألخص في الدول النامية. وبالتالي فإن مدى فاعلية وبطبيعة الحال فل
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هذه اإلجراءات في المساهمة في التعافي الجيد بعد األزمة سوف يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا 
لمدى جاهزية أجهزة الدولة وصمودها للتعامل مع األزمات، وقدرتها على التكيف مع األوضاع 

دها، باإلضافة إلى مدى كفاءة وفعالية النظام الصحي في التعامل مع األزمة، خالل األزمة وبع
ومدى كفاءة الحكومة في االتصال الجيد والشفافية في تقديم المعلومات الكافية للمواطنين والفئات 

 المختلفة بما يعزز الثقة. 
ت ة النظر في أولوياولعل  من الدروس المستفادة من هذه األزمة للدولة المصرية هي ضرورة إعاد

الحكومة وتوجيه الموارد وفق ذلك. فعلى سبيل المثال؛ باإلضافة إلى توجيه الموارد لتعزيز النظم 
الصحية، يجب أن توجه الدولة مواردها لتعزيز التطوير والبحث واالبتكار، باإلضافة إلى االستثمار 

لية األزمات. ومن الجلي  أن األزمة الحا في النظم الوقائية لتعزيز جاهزية األنظمة المختلفة لمواجهة
ستساهم إلى حد كبير في اإلسراع في عملية التحول الرقمي، بما يتضمنه ذلك من تقديم الخدمات 
المختلفة تيسيرًا على المواطنين وتعزيزًا للحوكمة ونشرها، واإلسهام في تعزيز الشمول المالي بما 

في  عبر اإلنترنت وتعزيز منصات التكنولوجيا المالية.في ذلك من تبني اآلليات الخاصة بالتمويل 
الوقت نفسه بات االستثمار في شبكات الضمان االجتماعي وقواعد البيانات الخاصة بها أمرًا حتميًا 

 للتعامل مع األزمات في المستقبل بشكل فعال وذلك مع تطوير نظم إدارة الطوارئ واألزمات.
لية تشجيع الصناعة المحلية، ومساعدة المشروعات الصغيرة ويجب أن تولي الدولة اهتمامًا بعم

والمتوسطة والقطاع الخاص في فتح أسواق جديدة تتواءم مع المتطلبات الحالية، كما يجب أن 
تلعب الحكومة دورًا هامًا في تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء من خالل 

لتواءم مع خطط المسئولية المجتمعية للشركات. والبد أن المشروعات االستثمارية أو من خالل ا
تحظى قضية تعزيز االتصال الحكومي والتوعية باهتمام الحكومة، وذلك من خالل األدوات المختلفة 
مثل المواقع اإللكترونية، ووسائل التواصل االجتماعي، والمنصات المختلفة لضمان وصول 

ولة الفئات المختلفة. فضاًل عن ذلك؛ يجب أن تستفيد الدالمعلومات بشكل جيد وبسيط للمواطنين و 
من الزخم الحالي المتعلق بقضية الديون ورفع العبء عن الدول المتضررة، وأن تعمل على إيجاد 

 فرص لمبادلة الديون مع الدول المختلفة، باإلضافة إلى زيادة المساعدات الرسمية.   
ر فيروس كورونا المستجد على األوضاع االقتصادية ومن ثم ؛ فإن مدى األثر الذي سيحدثه انشا

واالجتماعية للدولة المصرية يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرة الدولة على الصمود في مواجهة 
التحديات والتكيف مع األزمة، ومدى قدرتها على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالحزم التحفيزية 

القتصادي من األزمة وتنفيذها بشكل جيد. وفي االقتصادية، وعلى وضع خطة محكمة للتعافي ا
نما في  المطلق؛ فالقضية ليست في انتشار فيروس كورونا المستجد وفي كيفية مواجهة تداعياته؛ وا 
مدى استيعاب الدروس المستفادة من هذه األزمة والبناء عليها بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة 

 أية أزمات أخرى.
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 أزمة الديون العالمية وبعض تأثيراتها على التنمية االقتصادية

 مع اإلشارة إلى االقتصاد المصري 

  د. محمد عبد الشفيع
 

 

 مقدمة

بر ع تمثل الديون الدولية إحدى أهم القضايا المؤثرة على االقتصاد الدولي واالقتصادات الوطنية
ة، جرى في القارات الثالثة إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتيني التاريخ الحديث والمعاصر. وكم وجدنا بلداناً 

إخضاعها بأثر االستدانة خالل القرنين التاسع عشر والعشرين في سياقات تاريخية معروفة داخل 
ة، بعد ب العالمية الثانيوقد تجددت قضية الديون في عالم ما بعد الحر  المنطقة العربية وخارجها.

تى ات من القرن المنصرم حياالستقالل السياسي لمعظم دول القارات الثالثة، منذ أواخر األربعين
 اآلن، فيما يعرف بعصر ما بعد االستعمار.

المديونية  ن ارتبطت عملية التنمية في هذه الدول بالتبعية المالية ومن ثم االستدانة، أو "أوحدث 
ي وف حتى الوقوع فيما يسم ى "مصيدة" أو "فخ" الديون. International Indebtedness" الدولية

 ات بالذات تم تسجيل حاالت متواترة لبلدان نامية كثيرة صن فت كدوليات والثمانينيعقدي السبعين
 .1مدينة أو أكثر استدانة

                                                           

    معهد التخطيط القومي. –مركز العالقات االقتصادية الدولية  –أستاذ العالقات االقتصادية الدولية 
 لتالي، مثال:أنظر على سبيل المقارنة التاريخية كتابات سابقة للمؤلف حول أزمة الديون على النحو ا- 1

د. محمد عبد الشفيع عيسى، أثر أنماط التنمية في العالم الثالث على تفاقم أزمة الديون الخارجية، في دورية: "اليقظة العربية"،  -
-43، ص ص 1989سلسلة من الكتب والمقاالت تعالج قضايا الفكر القومي، القاهرة، السنة الخامسة، العدد السابع، يوليو 

58. 
، 1989، االستثمار األجنبي المباشر في العالم الثالث ودوره في أزمة الديون الخارجية، في: " اليقظة العربية"، سبتمبر ....    -

 .69-54ص ص 
، ص ص 1989....  ، دور البنوك الدولية الخاصة في أزمة الديون الخارجية للعالم الثالث في: "اليقظة العربية"، ديسمبر  -

21-33. 
شفيع عيسى، البيئة الدولية والديون الخارجية للعالم الثالث في الثمانينات، دارسة لتأثير بعض المتغيرات الرئيسية، محمد عبد ال -

، 39في: الفكر االستراتيجي العربي، مجلة فصلية تصدر عن معهد اإلنماء العربي والهيئة القومية للبحث العلمي، بيروت، العدد 
 . 218-191، ص ص 1992كانون الثاني )يناير( 

محمد عبد الشفيع عيسى، المديونية العربية في إطار أزمة الديون في العالم الثالث، كتاب صادر عن: مركز زايد للتنسيق  -
 .    2002والمتابعة، أبو ظبي، يناير 
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 هي:و ، في أشكال محددة مصادر الديون، والتدفقات المالية عموماً  وتتمثل أهم
القروض التجارية التي تعقدها البلدان المدينة، والتي تقع ضمن كتلة البلدان ذات الدخل -أ 

المنخفض والمتوسط في عالمنا، مع أسواق المال الدولية والمصارف الدولية عابرة الجنسيات وجهات 
 مقرضة أخرى مما يسم ى بالدائنين الخواص.

ن م متعدد األطراف، كديون رسمية، ل ثنائي أوالقروض الميسرة التي تقدم بطريقة إما بشك -ب
دول مانحة يجمعها ما يسم ى "نادي باريس" و )"لجنة مساعدات التنمية" في "منظمة التعاون 
م مثل تلك القروض التيسيرية من مصادر أخرى أهمها المنظمات  االقتصادي والتنمية"(. كما ُتقدَّ

 ة في "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي".الدولية المتخصصة في شئون النقد والمال، ممثل
إصدار السندات التي تبيعها الدول المدينة كصكوك مالية ترتب حقوقا مالية على شكل فوائد  -ج 

 مدفوعة للدائنين من مشتري السندات عبر آجال زمنية محددة. 
"حقوق  ة صورة أخرى هيباإلضافة إلى الديون بأشكالها المحددة السابقة، تأخذ التدفقات المالي -د

الملكية" أو " األسهم" من خالل "االستثمارات األجنبية، إما كاستثمارات مباشرة في شكل حصص 
ما استثمارات غير مباشرة  %10عادة في حدود المشاركة بنسبة  في رأس المال للشركات، فأكثر، وا 

 رأس المال. أو "استثمارات الحوافظ المالية" من خالل أسواق المال بأي نسبة في
اثة وبعض التقارير الدولية مصدرا آخر للتدفقات هو "التحويالت المالية  -ه يضيف بعض البح 

 للعاملين بالخارج".

. فأما التدفق فهو يمثل التغير Stockوالرصيد  Flowهذا، ويفر ق االقتصاديون بين "التدفق" 
منية معينة، عادًة سنة. وأما الرصيد الحركي لمقادير المال المتنقل من مكان إلى آخر خالل فترة ز 

فهو مفهوم ساكن يعبر عن القيمة المجم عة في لحظة زمنية معينة.  وتمثيال لذلك يقدر حجم 
 أمابنحو تريليون دوالر،  2018خالل عام  -من الديون وحقوق الملكية-التدفقات المالية الدولية

 تريليون دوالر. 8لعام المذكور الرصيد المتراكم من فترات سابقة، فبلغ مقداره خالل ا

في نهاية هذه المقدمة نشير إلى أن هذه الورقة الموجزة، بحكم الهدف التعريفي المنوط بها، ومن 
وع الدراسة، لموض وشامالً  معقداً  ثم المحدود في الحيز الزماني والمكاني والمضمون، ال ُتجري تحليالً 

                                                           

ؤسسة الرحاب محمد عبد الشفيع عيسى، األزمة المالية العالمية، نظرة على اآلثار وسياسات المواجهة، كتاب صادر عن: م -
 . 2009الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 
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ن كتتناول سلسلة زمنية ممتدة نسبياً  وال ي انت تحاول تقديم "صورة ضوئية" للظاهرة المدروسة ف، وا 
بالقدر الضروري حيثما لزم. وفي سبيل ذلك مثال، تم   بعض أبعادها األساسية، مع الرجوع زمنياً 

)حسب أحدث  2018إلى عام  2009في الجزء األول تقديم لوحة لتطور الديون العالمية من عام 
ي، ي الجزء الثاني تطرقت الورقة إلى دور صندوق النقد الدولتقرير للبنك الدولي في هذا الشأن(. وف

بوصفه الكيان المؤسسي المنوط به أصال الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي، وحيث تجاوز 
هو أوسع من ذلك بكثير من خالل تبن ي  ات خاصة، إلى مايمنذ أوائل الثمانين هذا الدور عملياً 

ة على الصعيد العالمي. وفي الجزء الثالث عن تطور الدين الخارجي نموذج بعينه للنمو والتنمي
لمصر وصلته بالعجز في الموازنة العامة، تم استعراض بعض األرقام المتعلقة بالفترة الزمنية من 

ن م -"لحظة كورونا" إن صح التعبير –مع تركيز موجز على اللحظة الراهنة  2019إلى  2011
حث، تطرق إلى ما قد يستوجبه الب ولكن دون عجز في الموازنة العامة، حيث صلة الدين الخارجي بال

في مقام آخر، من تفصيل خاص بموضوع مهم ذي صلة، هو تطور الدين العام المحلي. ثم تم  
االختتام، في األخير، بإشارة مختصرة إلى التوجهات الضرورية لمواجهة أزمة الديون في األجلْين 

 المتوسط والبعيد.

 ألولالجزء ا
 أثر الديون العالمية على التنمية االقتصادية: نظرة موجزة

يقاس تأثير الديون على التنمية االقتصادية في البلدان المستقِبلة لألموال بأكثر من طريقة، حسب 
فهناك التأثير اإليجابي المتمثل في توفير مصدر إضافي لإليرادات في الدول المدينة  ،نوع التأثير

لألموال، بحيث تساعدها في األغراض المختلفة: إما لغرض مؤقت متمثل في سد أو المستقِبلة 
العجز في الموازين المالية، وخاصة عجز الموازنات العامة، في حال زيادة النفقات العامة والحكومية 
على اإليرادات، أو عجز الموازين التجارية والجارية )في حال نقص المتحصالت من التجارة 

قد صبح صندوق النألجارية مع الخارج عن االلتزامات المسددة(. وفي العقود األخيرة والمعامالت ا
م  الدولي مثالً  يقدم قروضا للدول ذات العجز، من موارد الصندوق نفسه )كالقرض الميسر الذي ُقدِ 

 Extended Fund Facilityسهيالت الموسعة للصندوق" تلجمهورية مصر العربية بمقتضى "ال
مليار دوالر على مدى ثالث سنوات، أو القرض المقدم لألرجنتين  12بمقدار  2016في نوفمبر 

 رتب قروضا مجم عة من موارد أطراف أخرى، ثنائية أو متعددة األطراف. ( أو يُ ملياراً  30بمقدار 
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يشار هنا إلى أن صندوق النقد الدولي لم يعد يمارس تأثيره االقتصادي على البلدان المدينة، بصفة 
اسية، من خالل القروض التي يقدمها من موارده الخاصة أو التي يرتبها من شركاء آخرين، أس

تمثل موافقته على المسار  ، حيثبعض "شهادة حسن السلوك"الولكن من خالل ما يسميه 
االقتصادي للبلد المدين، إشارة للدائنين الرسميين والخواص في العالم بإمكان التعامل اآلمن للبلد 

، ومالءمة مالءته المالية، أو االستدامة المالية للطرف المدين. وتتم القروض المقدمة من يالمعن
الصندوق في إطار برنامج قد يسمى برنامج "اإلصالح االقتصادي" متضمنا حزمة من اإلجراءات 

ع قوامها اتبا Conditionalityاالقتصادية وخاصة المالية والنقدية، التي تتسم بطابع "المشروطية" 
 سات التحرير. اما يطلق عليه سي

نقد الدولي، بها من صندوق ال الموصيوسوف نفرد فقرات عن السياسات المسماة بالليبرالية الجديدة 
ا إن لم تضر فإنه -فعالة في الجانب "الحقيقي" من االقتصادتنموية إن لم تنقح بسياسات -والتي

تصاد موية طويلة األجل، كونها متمحورة حول "االقفي حد  ذاتها فلن تنفع وحدها في دفع الحركية التن
 .اإلسمي"، المالي والنقدي، فقط أو أساساً 

سد ل جهما يو  من جانب آخر، فإن التدفقات المالية اآلتية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وعدا
ثل مالعجز المالي والنقدي، فإنها توجه ألغراض اقتصادية متنوعة. وهنا يبرز دور جهات دولية 

ليم والصحة، والتع ومرافق الطاقةبنى التحتية" البنك الدولي، والذي يقدم قروضا ألغراض إصالح "الُ 
ن كان ال يعطي األولوية لقضايا التصنيع والتعميق الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.  وا 

سداد أصل بفيما يتعلق بأثر الديون على التنمية االقتصادية، إلى التكلفة المرتبطة  ونشير أيضاً 
ن في بعض حاالت الدول النامية ما يتراوح بي الدين )األقساط( والفوائد المدفوعة، والتي تمثل معاً 

إضافية على الدول المدينة. وتقاس  من إيرادات الموازنة العامة، مما يشكل أعباءً  %40و 25%
القومي،  جمالي، أو الدخلأعباء الدين بعدد من المؤشرات في مقدمتها نسبة الديون للناتج المحلي اإل

الفوائد( إلى متحصالت الصادرات. ويشتد العبء المرتبط  + ونسبة عبء "خدمة الدين" )األقساط
باالستدانة في حالة البلدان الفقيرة وخاصة في القارة اإلفريقية جنوب الصحراء، والتي تلجأ بشكل 

 ما ُذِكر. موسع إلصدارات السندات، بكل ما يترتب عليها من أعباء، وفق 
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ُيشار هنا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي اإلجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة 
 %105وأن نسبة عبء الدين إلى حصيلة الصادرات بلغت  ،%26نحو  2108الدخل بلغ في عام 

بما يمثل نحو نصف البلدان  –. وفي بعض البالد النامية 2018عام  %101ثم  2107عام 
 %150بلغت نسبة عبء الدين إلى حصيلة الصادرات أكثر من  -ضة ومتوسطة الدخلمنخف

لى حصيلة يحتاج إ يبمعنى أن قيمة الصادرات الكلية ال تكفي لتغطية خدمة الدين، وأن البلد المعن
إضافية من العمالت األجنبية بما يعادل نحو نصف حصيلة الصادرات من أجل تسديد العبء 

لك بصفة خاصة على البلدان الفقيرة، وفي الصدارة منها بلدان إفريقيا جنوب المستحق. وينطبق ذ
 منها يتوسع في إصدار السندات في األسواق الصحراء وبعض البلدان العربية، والتي رأينا عدداً 

الدولية. ولدينا مثال حديث من لبنان الذي يواجه مهمة سداد القيمة المستحقة للسندات في وقت 
 . 1المالية نقطة بالغة الحرجبلغت األزمة 

)المتضمن ألرقام  2020مم ا أورده "البنك الدولي" في تقريره لعام  ولعل من المهم أن نذكر بعضاً 
شك ل إصدارات السندات نحو نصف الديون ( فيما يخص إحصاءات الديون الدولية، حيث تُ 2018

تمويل المصدر الرئيسي لل ثلوحيث تمالصافية طويلة األجل للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 
الخارجي لبعض من أفقر دول العالم. وبالفعل فقد أصدرت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ما 

، كما تزايد اإلصدار الجديد للسندات لبلدان 2018مليار دوالر من السندات الدولية في  302قيمته 
 17ليصل إلى  2018عف عام إفريقيا جنوب الصحراء )باستثناء جنوب إفريقيا( بأكثر من الض

 بليون دوالر. 

صور األثر السلبي العميق ألعباء خدمة الديون المرتبطة بالسندات الدولية آلجال زمنية نتولنا أن 
قية جنوب السندات للبلدان اإلفري إصداراتطويلة، رغم الطابع التيسيري في الظاهر، حيث تضمنت 

 ن عاما، وتمت تغطيتها في االكتتابات المحققة،الصحراء شرائح تصل مدد بعض منها إلى ثالثي
 .2وزيادة

  

                                                           
 في األرقام الواردة هنا، أنظر المصدر التالي: - 1

World Bank, International Debt Statistics 2020, PP.3-15. 
2 Ibid 
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إلى حالة تبدو غير ممثِ لة، وهي الصين، حيث يحفل تقرير البنك الدولي،  يمكن أن نشير هنا أيضاً 
، بالدالئل المشيرة إلى عمق التوغل الصيني في "المديونية الدولية" حيث استقبلت في المذكور آنفاً 

من مجموع تدفقات الديون الصافية المجمعة الموجهة إلى كل  %49 ما يقرب من 2108عام 
الملكية الصافية المجمعة )ممثلة من حقوق  %43وبلدان الدخل المتوسط والمنخفض في العالم، 

 فأقل(. %10في المشاركة بحصص في رأس المال السهمي للشركات تبلغ 

دولية نحو البلدان ذات الدخل المنخفض لوحة عامة عن التدفقات المالية ال ويوضح الجدول التالي
 .2018و 2009والمتوسط بين عامْي 

  2018و 2009 والمتوسط بينالتدفقات المالية اإلجمالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض (: 1جدول رقم ) 
 دوالر( )بالمليون 

 2018 2009 البيان
 التدفقات المالية الصافية  -1

 )الدين وحقوق الملكية( 
 الدخل القومي اإلجمالي GNIمن  %

655.6 
 
4.0 

1.032 
 
3.4 

 528.7 170.8 التدفقات الصافية للديون  -2
 طويلة األجل -3     
 الدائنون الرسميون  -

 
 البنك العالمي -
 صندوق النقد الدولي  -         
 الدائنون الخواص  -

 
 السندات-
 

 بنوك وأخرى خاصة  -

137.9 
81.5 
 
17.5 
26,4 
56.4 
 
47.3 
 
9.1 

303.8 
78.5 
 
14.8 
30.9 
225.4 
 

157.2 
 
68.1 

 224.9 32.9 قصيرة األجل -4     
 حقوق الملكية الصافية -5  

 االستثمار الخاص المباشر 
  )الحافظة المالية )صافية 

484.8 
360.8 
124.0 

503.5 
468.6 
34.9 

 93.3 622.8- التغير في االحتياطيات )بالنقص والزيادة( -6  
 481.5 270.9 لعاملين في الخارج للعلم: تحويالت ا

 عن:بنك التسويات الدولية، مأخوذ  الدولي،صندوق النقد  الدولي،البنك  المصدر:
World Bank, International Debt Statistics 2020, Table No.1, P.5. 
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ا م ُمهم ا يتبادر إلى الذهن هنا حول موقف الديون الدولية للبلدان النامية في ضوء ولعل سؤاال
(. وهنا يحسن أن نعود إلى ما 19أدركناه من مقدمات ثم تداعيات الجائحة الوبائية الراهنة )كوفيد 

، 2020أنكتاد" في التحديث الذي أجراه لتقريره عن عام -ذكره "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
لتسديدات  دار ضعيفوج"، انكشافات متصاعدة، 19ديون البالد النامية قبل "كوفيد تحت عنوان: 

 حيث أورد في هذا السبيل ما نقتطفه على النحو اآلتي: الديون، 

يضرب االقتصادات النامية في وقت كانت فيه تجاهد بالفعل لمواجهة مخاطر  19لقد أخذ كوفيد 
كان إجمالي رصيد الدين الكلي للبالد النامية،  2018أعباء الدين لسنوات عديدة. عند نهاية 

عف  اإلجماليمن الناتج المحلي  %191لمحلي، العام والخاص، يبلغ الخارجي وا المجم ع، أو الضَّ
كبة أن أزمة الديون المر  :أولهماتقريبًا، وهو أعلي مستوى مسجل تاريخيًا. ونالحظ هنا ملمحْين: 

ْخلية لل علىقبل كورونا لم تكن مقصورة  الد بالبلدان النامية األفقر ولكنها طالت جميع الشرائح الد 
: أن األزمة لم تنتج عن مجرد سوء اإلدارة لالقتصادات المحلية، ولكن عن سوء وثانيهماالنامية، 

المستوى العالمي. فخالل العقد األخير شهدت البالد النامية اندماجًا  والمالية علىاإلدارة االقتصادية 
ا، على األغلب، في أسواق المال الدولية غير المنضبطة بال ذلك ما  قدر الكافي، بما فيسريعًا وفج 

 علىيقدر أنها تسيطر ي ، والتshadow – banking sectorsيسمي بقطاعات الظل المصرفية 
حوالي نصف األصول المالية العالمية. وفي هذا السياق أصبحت البالد النامية معرضة بدرجة 

خيص مخاطر والر عالية لتدفقات ضخمة وسريعة الدوران لالئتمان الخاص قصير األجل مرتفع ال
هو متاح  استثماراتهم أعلي مما علىنسبيًا، المقدم من المضاربين الماليين الذين يسعون إلى عوائد 

 .   1(لهم في دولهم هم المتقدمة اقتصادياً حيث بيئة السياسات النقدية القريبة من سعر الفائدة الصفرية

د ة حول موقف الديون الخارجية للبالوما يزال الوقت مبكرا نسبيا للحديث بصورة موثقة وموثوق
النامية في أعقاب )كورونا( بقدر من التفصيل، وأن كان يمكن تدارك ذلك جزئيا من خالل الحديث 

 فيما بعد، الموجز مع ذلك، عن الحالة المصرية.

                                                           
1  UNCTAD، from the Great Lockdown to The Great Meltdown Developing country debt in the 
time of Covid-19, April2020, pp.2-3.    
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 الجزء الثاني
 حالة صندوق النقد الدولي. -نموذج النمو )والتنمية( المرتبط بالتمويل الخارجي 

به من  لموصيا، بشأن نموذج النمو ما يلي نشير بشيء من التفصيل إلى ما تم اإللماح إليه آنفاً في
وق النقد التي يمثلها صند والمنظمات الدوليةقبل الدائنين الرسميين في الجهات "متعددة األطراف" 

يالء االهتمام إ الدولي" بصفة أساسية، وهو النموذج القائم على وصفة "التحرير المالي والنقدي" دون 
  الواجب لتطوير القطاعات اإلنتاجية في خضم "االقتصاد الحقيقي". 

تقوم "وْصفة" اإلصالح أو ما قد يسمى "روشت ة صندوق النقد الدولي" على جانبين: خفض قيمة 
االجتماعي، ومنهما تتبلور الفكرة األساسية السائدة لدى  الحكوميالعملية المحلية وخفض اإلنفاق 

وكذا البنك الدولي: إنه الفكر القائم على أولوية تحقيق التوازن  الدوليم خبراء صندوق النقد طواق
لالقتصاد، التوازن اإلسمي. ففي رأى أولئك الخبراء أن حفظ توازن الموازنة العامة  المالي – النقدي
ذي يتجنب ال أيالزمن،  عبر Steady growthما يسمي بالنمو المستقر المدفوعات، يحققوميزان 

 ". االقتصاديالتعرض لصدمات التضخم والركود، مما يعني تحقق" االستقرار 

دية مهمة مقدسة( لصانع السياسة االقتصا)لالقتصاد يعتبر شبه  يسمإن الحفاظ على التوازن األ
 ةرور ضفي الدول المتقدمة. أما في الدول النامية واآلخذة في النمو فإن مشكلتها األساسية تكمن في 

وخاصة  اجيةاإلنتأصاًل، بفعل انخفاض مستوى القدرات الفعلية للقطاعات  اإلنتاجينمية الجهاز ت
التكنولوجية. لذا فإن المطلب الرئيسي للسياسة االقتصادية  –الزراعة والصناعة والخدمات العلمية 

اته، ولو قدر ، وا عادة بناء اإلنتاجيلهذه الدول يجب أن يتجه في المقام األول إلى تنشيط الجهاز 
من نقطة الصفر تقريبًا، ومن بعد ذلك تحاول الحفاظ على التوازن المستقر، لتجنب التضخم المنفلت 

 والركود المزمن. 

ولكن هل يعنى ذلك أن صنع السياسة االقتصادية في البالد النامية يمكنه تجاهل مسألة التوازن 
داف ن يتم استهأإنما يجب  وخطرًا.اه خطأ ال ليس ذلك ما نعنيه، بل ونر  تمامًا؟والمالي  النقدي

وصفها مع رفة ب واالجتماعية،التوازن في إطار سياسة كلية وعامة تستهدف التنمية االقتصادية 
تنمية شاملة تبدأ من إعادة بناء القدرات اإلنتاجية الحقيقية، ثم أنها تنمية حريصة على التوازن 

توازن االجتماعي العادل أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية . إذ يمكن للأساسيةاالجتماعي العادل بصفة 
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المشتغلين، بداًل من أن يكون جل اهتمام صانعي القرارات االقتصادية منصبًا فقط على تحفيز 
 المستثمرين. 

، وعادلة، باإلضافة إلى البعد المتصل بالعالقات إنتاجيفهي إذن تنمية شاملة ذات جوهر 
ا مسألة سعر الصرف للعمالت األجنبية الصعبة أو القوية، وما االقتصادية الخارجية، بما فيه

روف إلى أن خفض قيمة العملة المحلية في ظ يقابلها من العملة المحلية. ويشير الباحثون هنا مثالً 
العديد من البالد النامية ليس في ُمْكنته حفز الصادرات، نظرًا لعدم مرونة الجهاز اإلنتاجي، فلن 

نما ربماجرد خفض أسعارها المحتملة، تزيد الصادرات بم يكون األهم أن يوجد اإلنتاج الموجه  وا 
 نامية. ، وهو ما ال يتوفر في أحوال الكثير من البالد الوالنْوع والجودة المناسبةللتصدير أصاًل، بالكم  

بنفس  كلى جانب أن "التعويم" أو "الخفض" ال يمكنه زيادة الصادرات في حد  ذاته، أو ال يمكنه ذلا  و 
نسبة خفض العملة أو قريب منها، وذلك ألسباب هيكلية بصفة أساسية، فإنه سيؤدى إلى رفع تكلفة 
االستيراد، وهو عامل ذو أثر سلبي على العديد من االقتصادات النامية التي ينطبق عليها وصف 

عتماد ... ففي هذه الحالة يتم اال  import- sensitive Economy"" اقتصاد حساس للواردات 
طة ، من المواد األولية و السلع الوسياإلنتاجيشبه الكلي علي الواردات في تسيير دوالب الجهاز 

والمستلزمات واآلالت والمعدات اإلنتاجية، بل و في إشباع شطر مهم من الحاجات الغذائية، وربما 
كمن في أن المعضلة يوالحل لمثل هذه  الصيدالنية أيضا. –الكسائية أيضا واإلسكانية ، والدوائية 

يكون لدى البالد النامية المدينة سياسة اقتصادية مكونة من شقين: شق  للصندوق، وشق  للنظام 
 االقتصادي المحلي. 

لالقتصاد،  لماليافأما الشق الذي هو للصندوق فيتعلق بتوازن الموازنة العامة كشرط لتحقيق التوازن 
دوق، ثم لضمان استمراريته وفق برامج المراجعة إقرار قرض الصن علىالموافقة  يضعونه قبل

ل أن يتم استكمال السياس الدورية لمدى تطبيق االتفاق المبرم بخصوص القرض. ة لذلك ُيفضَّ
االقتصادية المحلية بالشق اآلخر المتمثل في قيام الحكومات في البالد المدينة بالتركيز على 

والصناعة ات، من خالل تنمية قطاعْي الزراعة القاعدة اإلنتاجية العينية، من السلع والخدم
ياق يفسر االهتمام، في سما ، وتطوير قطاع الخدمات العلمية والتكنولوجية. ولعل هذا التحويلية
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ي ف التخطيطية، في جمهورية مصر العربية مثالً  تالقراراعملية صنع السياسة االقتصادية ووضع 
 نموي عامة، والتعميق الصناعي خاصة.الفترة األخيرة، بقضية التحول الهيكلي الت

 الجزء الثالث
 الدين الخارجي والعجز في الموازنة العامة )حالة مصر(

 تطور الدين الخارجي -1
من الناتج  %9.2مليار دوالر، بنسبة  34.4 نحو 2011 عاملمصر قيمة الدين الخارجي بلغت 

 46، ثم إلى 2012لناتج عام من ا %10.7بنسبة  ملياراً  43.2ارتفعت إلى و المحلي اإلجمالي، 
، ثم %9.5بنسبة  2014عام  ، وثبتت عند نفس القيمة تقريباً 2013عام  %9.7مليارا بنسبة 

من الناتج )بما يعني ارتفاع  %7.7ولكن بنسبة  ملياراً  48لتبلغ  2015زادت زيادة طفيفة عام 
زادت الديون األجنبية زيادة  2016الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل أكبر من زيادة الدين(. في عام 

من الناتج(. ولكن زيادة كبيرة طرأت في عام  %7.7)بنسبة  ملياراً  55.7ملحوظة نوعا ما لتبلغ 
من الناتج أي نحو ضعف النسبة المسجلة في  %14.8بنسبة ، ملياراً  79لتبلغ القيمة  2017

اتج المحلي الزيادة النسبية في الن العام السابق، لتعني ارتفاع وتيرة االستدانة من الخارج بأكبر من
مليار  4بنحو  2017السندات الدوالرية الُمْصَدرة خالل عام  وبإضافة قيمةاإلجمالي خالل السنة. 

وبلغت مليار دوالر؛  83حوالي  2108دوالر، بلغ إجمالي الدين األجنبي على مصر في مطلع 
من الناتج المحلي  %19نسبة ا يمثل ، بممليار دوالر تقريباً  92,6نهاية نفس العام نحو  في

 .  1اإلجمالي

 ،(يناير 25 )عام ثورة 2011نالحظ بصفة عامة تزايد حجم ونسبة الدين للناتج بعد عام هكذا 
.  فقد زاد الدين 2013ونالحظ بصفة خاصة ذلك التزايد بوتيرة أعلى خالل فترة ما بعد عام 

عام  ملياراً  79 نحو إلى 2014و 2013ن مليار دوالر خالل كل من العامي 46الخارجي من 
 كما أسلفنا. وما بعدها،  2018، ثم تواصلت الزيادة خالل %41، بنسبة زيادة نحو2017

/ 2108مليار عند انتصاف العام المالي  106نحو إلى وصلت القيمة المطلقة للدين الخارجي ولقد 
. 2تقدير البنك المركزي حسب  2019مليار دوالر عن عام  699.108 وبلغت .تقريبا 2019

                                                           
 أنظر: موقع وزارة المالية على شبكة اإلنترنت. 1
          Excel online                   External Debtموقع البنك المركزي:  - 2
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 2.772؛ يضاف إليه مبلغ 2020مليارًا في مطلع  112حجم الدْين الخارجي بلغ نحو  وُيقدَّر أن
 والترتيبات االحترازية   RFIمليار دوالر من صندوق النقد الدولي بمقتضى خط "التمويل السريع" 

SBA يذي لصندوق النقد الدوليلمواجهة تداعيات جائحة )كورونا(، حسب موافقة المجلس التنف 
مليار دوالر. ولما كانت  114.7. وبذلك يمكن أن يبلغ إجمالي الدين حوالي 2020مايو 11بتاريخ 

 22وزارة المالية قد طرحت سندات دولية في األسواق األوربية )حسب ما جاءت به األنباء في 
 30عاما و 12أعوام و 4 مليار دوالر على ثالث شرائح، بآجال استحقاق: 5( بقيمة 2020مايو 

دوالر، فإن  مليار 2و مليار، 1.75ومليار دوالر،  1.25عاما بقيم مصدرة تبلغ على التوالي: 
 مليار.  119.7معنى ذلك بلوغ الدين الخارجي ما يقرب من التقدير بقيمة 

ذا أضفنا إلى ذلك أن مصر تقدمت للصندوق مؤخرا بطلب للحصول على قرض إضافي بغرض  وا 
 وتم االتفاقشهرًا،  12مليار دوالر على مدى  5.2م االحتياطي" لميزان المدفوعات بقيمة "الدع

، كما اتفق على إدراج 5/6/2020المبدئي على المستوى الفني بين الجانبين على ذلك بتاريخ 
؛ ومن 26/6/2020الطلب على جدول األعمال للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 

الموافقة عليه، فإن معنى ذلك أن القيمة اإلجمالية للدين الخارجي يمكن أن تصل إلى نحو المتوقَّع 
 مليار دوالر. 125

تقديرات  رسمية، وفقنظر الالمن وجهة برغم ارتفاع الحجم الكلي للدين على النحو السابق، فإنه 
ش األمان المستهدف باإلضافة إلى هامو  -2020الفترة ما قبل الجائحة الوبائية كورونا في مطلع 

 ارتفاع معدل النموالتوقع آنذاك بن فإ –الناتجللدين إلى  %13عند السقف الممثل في نسبة حينئذ 
كان  2019/2020خالل النصف األول من العام المالي  %5.5إلى المقدر االقتصادي الكلي 
لك التقدير ، وفق ذعند هامش األمان المحدد الناتج ليستقربخفض نسبة الدين إلى يمكن أن يتكفل 

 .قبل الجائحة

شطر كبير من أن طول األجل المحدد الستهالك الدين لوجهة النظر الرسمية ترى كانت كما  
حل مذات اآلجال الطويلة نسبيًا ل حلول السندات ضبفوخاصة  سنة( 15الــ )فوق الديون الخارجية 

ات خدمة الدين في ظل التوقعاألصول قصيرة األجل، باإلضافة إلى االنخفاض المتوقع لتكلفة 
 ذلك من شأنه تحسين شروط االقتراض إلى حد كبير. السيادي؛ كلبارتفاع التصنيف االئتماني 
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مستوى الدين األجنبي إلى الحدود وصول أيضُا أن  داعمة للتوجه الرسمينظر الالمن وجهة و 
 أمران:  المرتفعة الراهنة يقابله

 42.5، إلى 2016عام  مليار دوالر تقريباً 15.5من تزايد االحتياطي من النقد األجنبي  -أ
 .2019في  ملياراً  50ثم إلى ما فوق حاجز  2018 مليار دوالر في فبراير

ارتفاع حيازة النظام المصرفي للنقد األجنبي )بعد "تعويم" العملة المحلية(، وخاصة من  -ب
حلية إلى العملة الم في ظل االرتفاع في قيمة الدوالر محوالً  ،تحويالت العاملين بالخارج

 . 2016منذ نوفمبر 
 
 .رسميةنظر الالوجهة  ا عنهذ

 2020وقد لوحظ، بالمناسبة، أن انخفاض أسعار الفائدة بعد الجائحة، وخاصة منذ أوائل مارس 
لتصل معدالت الفائدة لإلقراض  %3بفعل قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض الفائدة بنسبة 

، أدى إلى تراجع جماعي في استثمارات األجانب %10.25و %9.25 إلىواإليداع لليلة واحدة 
في أدوات الدين الحكومي )أذون الخزانة( وتبعه طرح الحكومة المصرية في الخارج لسندات مقومة 

مليار دوالر، ربما لتعويض النقص الطارئ في حيازة النقد األجنبي إْثر التراجع  5بالدوالر بقيمة 
 .1المذكور

 : أمور أخرى وافتراضات فإن هناك عدة ، غير رسمية،نظر أطراف أخرى  ومن وجهة
حتمال م شكل مصدراً تزال نسبة الديون قصيرة األجل إلى الديون متوسطة وطويلة األجل تما -أ

فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي قصير األجل إلى صافي االحتياطيات الدولية من  .للقلق
رغم انخفاضه إلى  2016/2017 في %40.7إلى  2010/2011عام  10.4%
 2018/2019.2في  25.9%

 توقع زيادة تكلفة االقتراض الخارجي مستقباًل في ضوء احتمال االرتفاع في أسعار الفائدة -ب
 الدوالر األمريكي.  على

و احتمال، ولالسداد في ظل  على الستمرار القدرة مستقبالً قوي ليس هناك من ضمان  -ج    
عف لي ضاالنمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي السائدة، وبالت معدالتضعيف، بانخفاض 
 االستدامة المالية. 

                                                           
 .1، ص 2020مايو  25جريدة "المال"، مصرية اقتصادية يومية،  - 1
إبريل  9، بتاريخ 9في أزمة، "ملف خدمة الدين الخارجي المصري"، المركز المصري للدراسات االقتصادية، العدد أنظر: رأي  - 2

 .4، ص 1، الجدول رقم 2020
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في المدى الطويل، من الصناعة  إنتاجيةالقطاعات األعلى  علىانخفاض نسبة ما تم إنفاقه  -د
دن مالتحويلية والزراعة الغذائية والتنمية التكنولوجية، بالمقارنة مع استثمارات البنية األساسية وال

 الجديدة.
في  نمط توزيع اإلنفاق العام ويشير ذلك الفريق، من ذوي وجهات النظر غير الرسمية، أيضا إلى

 % 64األقساط(  + ، حيث استنفدت خدمة الدين العام )الفوائد2018/2019موازنة العام المالي 
ألجور والنفقات ل %34ي لألقساط المسددة( وتبق   %16و للفوائد %38)من إجمالي النفقات العامة 

 الجارية والنفقات االستثمارية مجتمعة. 
نوع إلى  يعودقد  ، كما يقول الفريق المذكور،األجنبين ارتفاع مستوى االحتياطي من النقد إ -ه

مة بالعمالت األجنبية في األسواق بما في ذلك  (المفرطة)االستدانة من  إصدارات السندات المقو 
، باإلضافة إلى الودائع الدوالرية من ونحوها(ادة في الصادرات وليس من باطن الزي)الخارجية 

بعض الدول العربية لدى البنك المركزي المصري: السعودية والكويت واإلمارات، مع األخذ في 
االعتبار محاولة جارية لتمديد آجال االستحقاق لها. علما بأنه قد اسُتهلك جانب من االحتياطي 

ر بنحو مليارات في  3، على إثر الجائحة الوبائية الراهنة، ثم 2020بنهاية مارس مليار دوالر  5ُقدِ 
  . دائما 2020إبريل، ومليار دوالر في مايو من 

بما في ذلك ما تحقق من ، 2016نوفمبر  3 بعد األجنبيإن ارتفاع حيازة البنوك من النقد  -و
ة المحلية، بما للعمل (ويم النظيفالتع)في ظل  تم  زيادة في تحويالت العاملين المصريين بالخارج، 

مؤشر  ، ممثاًل فيخالل العامين التاليين بالذات السعري  مرتفع للتضخمترتب عليه من معدل 
 .1التضخم األساسي، وفي الرقم القياسي ألسعار المستهلك

  
  الموازنة العامة في ظل )كورونا(. وتزايد عجزالدين األجنبي  -2

فيها الحكومة المصرية، في مواجهة تداعيات الجائحة الوبائية لجأت الحكومات مؤخرًا، بما 
(، االقتصادية واالجتماعية، من بين وسائل متعددة، إلى زيادة "اإلنفاق االجتماعي، حيث 19)كوفيد

مليار جنيه لهذا الغرض. من المقدر أن يوجه  100خصصت الحكومة المصرية بصفة أولية نحو 
خالل التحويالت النقدية المباشرة لبعض الفئات االجتماعية،  هذا المبلغ إلى مسارب متنوعة،

والمخصصات الموجهة للتقنين الغذائي )التموين( أو تقديم إعفاءات ضريبية على حدود معينة 
لدخول العاملين، وخفض العبء الضريبي على شرائح من قطاع األعمال، وتقديم القروض الميسرة 

وتقديم دعم ضمني من خالل "إعانات التصدير" وخفض  إليه، وخاصة "القطاعات المتضررة"،
                                                           

 .14، ص 2018مارس  18حول وجهة النظر الرسمية، اقرأ مثال:"األهرام"،  - 1
 .12، ص 2018س مار  6حول وجهة النظر األخرى، مثال: صحيفة "الشروق" القاهرية،  -
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أعباء الوقود، باإلضافة إلى زيادة اإلقراض الميسر للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
 وغير ذلك، وذلك من باطن الحزم المالية المخصصة من "البنك المركزي" لهذا الغرض. 

مليار جنيه خالل الفترة  40ية، إنفاق نحو وبالفعل فقد تم في مصر، وفقا لتصريحات وزير المال
حتى مطلع مايو )لما يقرب من شهرين ونصف شهر( تم تخصيصها  2020من منتصف فبراير 

تاحة  5,1لمواجهة تداعيات )فيروس كورونا المستجد(، منها  مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وا 
مليار جنيه  10ية المتضررة بنحو مليار جنيه لوزارة التموين، ودعم بعض القطاعات االقتصاد 5

كتيسيرات ضريبية وتحويالت إضافية.  وطبقا لتصريحات وزير المالية أيضًا، فإن تداعيات أزمة 
 %6من 2019/2020كورونا أدت إلى خفض معدل النمو المستهدف خالل العام المالي الحالي 

لى زيادة حجم الدين العام المحلي بمقدار %4.2إلى  جنيه نتيجة لزيادة المصروفات مليار  44، وا 
مليار  65مليار جنيه، منها  75العامة على النحو السابق، وانخفاض اإليرادات العامة للدولة بنحو 

جنيه تمثل نقصا في الحصيلة الضريبية، وأن العجز الكلي المتوقع كان مقدرا في األصل بنسبة 
ل بعد الجائحة إلى  2.7%  .1%7.9ثم ُعدِ 

العبء المتزايد على الموازنة العامة، ظهرت الحاجة إلى تدبير موارد مالية إضافية. في مواجهة هذا 
ولكن يصعب ذلك، في ضوء ضيق نطاق البدائل المتاحة، وخاصة بفعل السحب المتزايد من 
االحتياطي النقدي األجنبي لتمويل الزيادات الفعلية والمحتملة من واردات المواد الغذائية األساسية 

ات القطاع الصحي. كما يضيق هامش التمويل من اإليرادات الضريبية، بفعل اإلعفاءات واحتياج
الممنوحة، كما أشرنا، وبرمجة سداد الضرائب المستحقة والمـتأخرة على فترات زمنية ممتدة، وتأجيل 
سداد المستحقات الضريبية على القطاعات المتضررة )السياحة والفنادق والمطاعم ... إلخ( 

 بة العقارية وغير ذلك.والضري
وال يتوقف األمر عند تناقص موارد التمويل المحلي على هذا النحو، بل يالحظ نضوب أو تناقص 
 إمكانية االقتراض الخارجي حتى مع التوسع في إصدارات السندات عبر أسواق المال األوروبية.

وق ة إضافية من صنديتبقى من مصادر الموارد المحتملة المتاحة، الحصول على تسهيالت مالي
النقد الدولي )إن أمكن(. ُيضاف إلى ذلك، المزيد من السحب الحكومي من صناديق التأمينات 
والمعاشات، مقابل سندات مضمونة، واالقتراض اإلضافي من النظام المصرفي من خالل إصدارات 

ك سبيا من البنو األذون )أو السندات( المسحوبة على الخزانة العامة المغطاة بمشتريات واسعة ن
ومن "بنك البنوك" المركزي، مما يرفع مستويات الدين العام المحلي إلى سقوف قد تكون غير آمنة 
ماليًا في األجلين المتوسط والطويل. بذلك يمكن أن تتفاقم أزمة الدين العام، حين تندمج أزمة الدين 

                                                           
 )عقب اجتماع مجلس الوزراء(. 2020/ 8/5تصريحات وزير المالية يوم الخميس - 1
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ية جهة تداعيات الجائحة الوبائالعام األجنبي مع الدين العام المحلى، وخاصة بفعل مقتضيات موا
 القائمة، القاتمة، ولمدى زمني غير متيق ن منه تمامًا.

ْين متقابلْين: من جهة أولى، إن اللجوء إلى التوسع في استخدام  هي إذن ربما تشكل معضلة ذات حد 
أدوات الدين المحلى يلقي أعباء يصعب تحملها على عاتق الحكومات. ومن جهة ثانية، فإن هذا 

للجوء ربما يصبح من الضرورات لغياب كامل، أو جزئي، للبدائل األخرى للتوسع في التمويل ا
 الحكومي.

ومما يزيد من إمكان صعوبة األمر، أن ارتفاع حجم الدين قد تسبب في تزايد العبء الملَقى على 
شير التقديرات تالموازنة العامة بفعل علو  سقف االلتزامات الخاصة بسداد أصل الدين والفوائد، حيث 

تريليون جنيه لتغطية أعباء خدمة  1.1إلى تخصيص  2020/2021الواردة في مشروع موازنة 
مليار جنيه(،  555مليار جنيه( وأقساط الديون ) 566الدين، مقسمة بالتساوي بين فوائد الدين )

 تريليون جنيه. 2,3وحيث تمثل جملة األعباء حوالي نصف قيمة الموازنة البالغة 
 
 اتمةخ

تتطلب مواجهة مخاطر االستدانة في األجلْين المتوسط والطويل اتباع مجموعة متناسقة من 
 السياسات ومنظومة اإلجراءات في ظل توجه استراتيجي يستند إلى ركيزتين أساسيتْين:

ى لاالستمرار في اتباع نهج التنمية الشاملة المتوازنة العادلة، المرتكزة إلى العمل ع الركيزة األولى
إجراء تحوالت هيكلية عميقة في االقتصاد الوطني. ويتطلب ذلك بدوره، القيام بالحث  على "التعميق 
الصناعي" و"بناء القواعد التكنولوجية الوطنية"، بوضع واتباع الحوافز اإليجابية والسلبية المناسبة، 

خالل التوزيع  يقها منفي ضوء أولويات محددة من المستويات التخطيطية المختلفة، وبحيث يتم تطب
الفعال لألدوار بين مختلف الشركاء التنمويين المحتملين. وتوجد إشارات قوية دالة على أهمية 

" وفي الخطة االقتصادية واالجتماعية 2030وضرورة ذلك في وثيقة "استراتيجية التنمية المستدامة 
 (.2022-2018متوسطة األجل )
صميم وتطبيق سياسات فعالة ومناسبة إلدارة الدين العام، هي االستمرار في ت الركيزة الثانية

 .1باالستفادة من الخبرات المحلية والدولية ذات الصلة، وفق آجال زمنية معلومة
 

  

                                                           
ها خبراء صندوق النقد الدولي والبنك  - 1 أنظر على سبيل المثال: صندوق النقد الدولي، المبادئ التوجيهية إلدارة الدين العام، أعد 

         Guidelines for Public Debt Management. 2001مارس  21الدولي، 
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 كورونا على االقتصاد المصري  لجائحةالتداعيات المحتملة 
 

 د. سحر عبود
 د. أسماء مليجي

 مقدمة

وانتشـــرت عبر العديد من ( COVID-19بدأت في الصـــين ) إنســـانية جديدةزمة أ اليوميواجه العالم 
ما فيها أي أزمة ســــــابقة باالقتصــــــادية واالجتماعية آثار تها اتداعييتوقع أن تفوق في لم. و دول العا

األمر الذي جعل البعض يشبهها إذا استمرت في  2009/ 2008األزمة االقتصادية العالمية لعام 
(. ولن يقف حدود التأثير لهذه 1939 -1929األجلين المتوســـــــط والطويل بأزمة الكســـــــاد الكبير )

مة على متغيرات االقتصـــاد العالمي فقط بل ســـتمتد إلى رســـم مالمح جديدة لالقتصـــاد العالمي األز 
بعد األزمة وبداية ظهور أنماط جديدة في مختلف المجاالت لم يكن يتوقع أن تحدث بهذا الشـــــــكل 

 وهذه السرعة.
قا لما فتسببت األزمة في دخول العالم في مرحلة ركود اقتصادي و  فبخالف الخسائر البشرية، 

األمر الذي يفرض تداعياته على معدالت النمو  2020أعلنه صندوق النقد الدولي في أول أبريل 
 المتوقعة لكافة أقاليم ودول العالم بما فيها مصر.

 يعاني لتيا العديدة للتحديات إضافياً  تحدياً  المصري  االقتصاد على لتفرض أزمة كورونا وتأتي
 مصر بذلت صعبة سنوات بعد يأتي ذاته والذي األزمة توقيت الموقف منها، ويزيد من صعوبة

 رنامجب خالل من وذلك عدة عقود، منذ منها يعاني التي االختالالت لمعالجة كبيرة جهوداً  فيها
 داالقتصا مؤشرات من العديد تحسن عن والذي قد بدأ يسفر 2016 منذ عام االقتصادي لإلصالح

 مقابل 2019/ 2018 خالل عام % 5.6الذي قدر بنحو  االقتصادي النمو معدل ومنها الكلي
 .2017/ 2016 عام في 4.2

يعتبر النمو االقتصادي من أكثر المتغيرات الكلية تأثرًا باألزمات، فقد تراجع خالل األزمة المالية 
على مدى العاميين السابقين لألزمة أي  %7مقابل  2009/ 2008لعام  %4.7 العالمية ليبلغ
بت وما نتج عنها من اضطرابات تسب. وشهد تراجعاً أكبر أثر تداعيات ثورة يناير %35بنسبة تراجع 

/ 2010لعام  %1.8في تعطل المصانع وتوقف اإلنتاج، مما أدى إلى تراجع معدل النمو إلى 
. وتتجاوز األزمة %65أي بنسبة تراجع تقدر بنحو  2010/ 2009لعام  %5.1مقابل  2011

 ألزمتين السابقتين ألنها تجمع بين أزمتين خارجية وداخلية معًا. الحالية في تأثيراتها ا
                                                           

  ميولقطيط التخد بمعهد االقتصادرس ام 
 ميولقطيط التخد بمعهد االقتصادرس ام 
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ويتوقع أن ترتبط تداعيات أزمة كورونا على النمو في مصر ليس فقط بظهور الفيروس فيها أوائل 
وما ترتب على ذلك من توقف جزئي لألنشطة االقتصادية نتيجة اإلجراءات  2020مارس 

نما يتوقع تأثر النم و منذ ظهور الفيروس في الصين وانتشاره إلى الدول األوروبية االحترازية، وا 
والعربية والواليات المتحدة األمريكية باعتبارهم شركاء رئيسين لمصر، وبالتالي سوف تتأثر 
 باضطراب سالسل التوريد العالمية وانخفاض الطلب العالمي وتراجع معدل االستثمار وتوقف

بنتها هذه التي تالتجارة الدولية نتيجة اإلجراءات االحترازية األنشطة االقتصادية وتراجع معدالت 
 لمواجهة الفيروس.الدول 

وانطالقًا من أن معدل النمو االقتصادي هو أحد المتغيرات االقتصادية الكلية محل اهتمام صانعي 
بيات دالسياسات واالقتصاديين باعتباره أحد المتغيرات الحاكمة للتنمية االقتصادية، كما أكدت األ

وبرهنت عليه التجربة اآلسيوية. تهتم الورقة الحالية بتناول التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على 
النمو االقتصادي في مصر وأهم السياسات التي تبنتها مصر للحد من اآلثار السلبية التي فرضتها 

 األزمة على االقتصاد المصري بكافة متغيراته وقطاعاته. 
يمانًا بالدور   على األزمة هذهل الصافي األثر تحديد الحيوي الذي تلعبه السياسات ليس فقط فيوا 

نما المصري  االقتصاد  بعد نطالقواال التعافي على قدرته في بكافة متغيراته ومن أهمها النمو وا 
التدخالت المطلوبة والتي يمكن من خاللها دفع تنتهي الورقة ببعض المقترحات حول أهم  األزمة.

  نمو ومسانده قطاعاته المحركة أثناء وبعد األزمة.مصادر ال

 وقد تم تناول موضوع الورقة من خالل األجزاء التالية:
 النمو االقتصادي العالمي ىعل تداعيات أزمة كورونا : أوالً 
 التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي في مصر :ثانياً 

 على مستوى العالم وفي مصرة األزمة مواجهاالقتصادية لسات السيا :ثالثاً 
: محاولة لتقدير األثر األولي للسياسات على النمو االقتصادي في مصر: مدخل دالة رابعاً 

 اإلنتاج

 التدخالت المقترحة لدفع النمو االقتصادي في مصر :خامساً 

 النمو االقتصادي العالمي ىعل : تداعيات أزمة كوروناأوالً 
اوز واالجتماعية ألزمة كورونا قد تتجاالقتصادية  اتتداعيالأن الدولية أظهرت تقديرات المؤسسات 

األمر الذي  2009/ 2008األزمة االقتصــــادية العالمية لعام أي تداعيات ألزمات ســــابقة بما فيها 
 -1929جعل البعض يشــــبهها إذا اســــتمرت في األجلين المتوســــط والطويل بأزمة الكســــاد الكبير )

1939 .) 
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عديد من األســــــــــــــباب من أبرزها أنها ترتبط بعدم اليقين حول خصـــــــــــــــائص الفيروس ويرجع ذلك لل
وتوقيت احتواء األزمة والســــــــــــــيطرة عليه، كما أنها أزمة أثرت على جانبي العرض والطلب معا، 
وكذلك اتســـــــاع النطاق الجغرافي لها، وتأثر كافة القطاعات بها في نفس الوقت، وأخيرًا أن ســـــــبب 

ه آثار اقتصـــــــادية واجتماعية بعكس األزمات الســـــــابقة التي كانت بدايتها األزمة غير اقتصـــــــادي ل
 اقتصادية أو مالية باألساس. 

وقد تســببت األزمة في دخول االقتصــاد العالمي في مرحلة ركود اقتصــادي وفقا لما أعلنه صــندوق 
عة لكافة األمر الذي انعكس ســــــــــــــلبيًا على معدالت النمو المتوق 2020النقد الدولي في أول أبريل 

 أقاليم ودول العالم، والذي كان يحقق معدل نمو بطيء قبل األزمة الحالية.
 ة.االقتصـــاد العالمي جراء هذه األزم علىتفاوتت تقديرات المؤســـســـات الدولية لحجم الخســـائر وقد 
قدر بنك  دوالر، بينماتريليون  2.7بلغت قدرت مؤسسة بلومبرج أن األزمة تسببت في خسائر وقد 
قدر مؤتمر األمم كما  مليار. 347ومليار  77( حجم الخســـــــــائر ما بين ADBســـــــــيوي )ية اآلالتنم

 اجاإلنت انخفاض( أن فيروس كورونا المســـتجد قد تســـبب في UNCTAD)المتحدة للتجارة والتنمية 
وقدرت منظمة الســـياحة  مليار دوالر. 50وصـــلت إلى  وحده العالمي وخســـائر في قطاع التصـــدير

 مليار دوالر. 100مليار دوالر ويتوقع أن تتجاوز  62لخسائر بنحو العالمية حجم ا
كما قدرت منظمة العمل الدولية أن الخســـــــــائر األولية لهذه األزمة قد تصـــــــــل إلى زيادة المتعطلين 

مليون عقب األزمة االقتصــــــــــــــادية  22مليون على مســــــــــــــتوى العالم مقابل  25بنحو ما يقرب من 
إال أن متــابعــه أعــداد المتعطلين نتيجــة لألزمــة  2020ارس وذلــك في مــ 2009/ 2008العــالميــة 

 (.ILO,2020)تشير إلى تجاوز هذا العدد 
االســــــــــــــتثمـــارات األجنبيـــة  تراجع UNCTAD وأخيرا، توقع مؤتمر األمم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة
 من قيمتها وتراجع عمليات الدمج %40 -30المباشـــــرة على مســـــتوى العالم بنســـــبة تتراوح ما بين 

 .2019/2021عن مثيلتها في  2021/ 2020 لعام %70 -50واالستحواذ بنسبة تتراوح بين 
أما عن تأثير األزمة على معدل النمو االقتصـــــــــــــــادي العالمي فقد بادرت كافة المنظمات الدولية  

 (، والتيMc kinesy)مؤسسة ماكينزي ومنها  2020بإصدار توقعاتها عن النمو االقتصادي لعام 
الســـــــيناريو األول : وهي العالماالقتصـــــــاد  ىســـــــيناريوهات محتملة لتأثير األزمة عل ةثثالرصـــــــدت 

طفيف في معدل النمو االقتصـــــــــــــادي  انخفاضيتوقع أن يحدث والذي  ،الخاص بســـــــــــــرعة التعافي
ادي لركود االقتصـــبا الثاني الخاص يتوقع الســـيناريوبينما  ،%2إلى  2.5من  2020العالمي لعام 

خير األســـــــــــيناريو اليفترض بينما  .%1.5و %1 ليســـــــــــجل قيم تتراوح بينعالمي النمو ال فيراجع ت
لمي لن يتجاوز النمو االقتصادي العا وبهذا السيناريو ،الدخول في ركود عالمي مزمن نتيجة الوباء

 (.Mckinsey & Company, 2020سالبة )وقد يتحول إلى معدالت  0.5%
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ير التوقعات إلى تراجع معدل النمو االقتصـــادي وعلى مســـتوى الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا تشـــ
، وفي ظل الســــــــــــيناريو الثاني إلى 2020لعام  %1.95إلى  2.39في ظل الســــــــــــيناريو األول من 

 ، ومعدالت سالبة في السيناريو الثالث.1.21%
 النمو االقتصـــادي العالميأن ينخفض ( OECDمنظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية )كما توقعت 
ومع انتشــــــــار الفيروس عالميًا  في العام الســــــــابق، % 2.9مقابل  2020عام  %2.4ليصــــــــل إلى 

 2009/ 2008زمة أوقت  ىلم يشــــــــــــــهده حتهو معدل و  %1.5واشــــــــــــــتداد حدته قد يصــــــــــــــل إلى 
(OECD,2020.) 

 2020توقعاته للنمو االقتصــــــــــــــادي العالمي في أبريل  (IMFوقد خفض صــــــــــــــندوق النقد الدولي )
-2008في  العالمية المالية األزمة علىهو أسوأ بكثير مما ترتب ، و 2020في عام  %3-ليصل 
اني من الث النصـــففي  الجائحةأحد الســـيناريوهات األســـاســـية، الذي يفترض انحســـار  وفي 2009
مكانية تخفيف جهود االحتواء بالتدريج، من المتوقع  2020عام   الميالع االقتصـــــــــــــــادينمو  أنوا 

، بمســـــاعدة الدعم المقدم من طبيعتهط االقتصـــــادي إلى مع عودة النشـــــا 2021في  %5,8بمعدل 
نمو  )معدلوعلى مســـتوى الدول يتوقع أن يكون تراجع النمو أكبر في الدول المتقدمة  .الســـياســـات

 (.2020IMF,) (%1-نمو قل )معدل أ( أما الدول الناشئة والنامية يتوقع تراجعًا 6.1%-
بشــــــــــــــكل دوري في ضــــــــــــــوء  بل المنظمات الدوليةمن ق هذا ويتم مراجعة كافة التقديرات الســــــــــــــابقة

مكانية السيطرة   . عليهالمستجدات المرتبطة بانتشار الفيروس وا 

 : التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على النمو االقتصادي في مصرثانياً 
نمو ليعتبر النمو االقتصادي من أكثر المتغيرات الكلية تأثرا باألزمات الخارجية والداخلية، فقد تراجع ا

. %35أي بنسبة تراجع  %7مقابل  2009/ 2008لعام  %4.7 متأثرا باألزمة المالية العالمية ليبلغ
/ 2009لعام  %5.1مقابل  2011/ 2010لعام  %1.8إلى وشهد تراجعاً أكبر أثر تداعيات ثورة يناير 

تين متين السابق. وتعتبر األزمة الحالية أكبر بكثير من األز %65أي بنسبة تراجع تقدر بنحو  2010
ألنها تجمع بين أزمتين خارجية وداخلية معا. هذا عالوة على االختالف التام بين األزمة الحالية وأي 

 أزمات سابقة سواء من حيث مصدر األزمة ونطاقها وتأثيراتها المختلفة.
ك للن ترتبط تداعيات أزمة كورونا على النمو في مصر فقط بظهور الفيروس بها وما ترتب على ذ

نما يتوقع تأثر النمو منذ ظهوره  من توقف جزئي لألنشطة االقتصادية نتيجة اإلجراءات االحترازية وا 
في الصين وانتشاره إلى الدول األوروبية والعربية والواليات المتحدة األمريكية باعتبارهم شركاء رئيسين 

لمية وانخفاض لتوريد العالمصر وبالتالي سوف تتأثر متغيرات االقتصاد المصري باضطراب سالسل ا
األنشطة االقتصادية وتراجع معدالت التجارة الدولية  الطلب العالمي وتراجع معدل االستثمار وتوقف

  لمواجهة الفيروس.العديدة التي تبنتها مختلف الدول نتيجة اإلجراءات االحترازية 



 د.أسماء مليجي د. سحر عبود/                                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 85 

 المـالي عـامال من الثـالـث الربع من اعتبـارا الكليـة المتغيرات على األزمـة آثـار تظهر أن المتوقع فمن
 في خيراأل للربع حيث بداية تداعيات األزمة على الصين ثم العالم ثم مصر وتستمر 2019/2020
  محليا.و  عالميا على الفيروس السيطرة إلمكانية وفقا ذلك من أكثر إلى تمتد وقد األحوال أفضل

قتصـــادي من منظور الطلب والعرض ويتوقع أن يكون لألزمة تداعيات عديدة على معدل النمو اال
أن نبدأ بتوقع تداعيات مما يتطلب أن نعرض بإيجاز مصـــــــــادر النمو والقطاعات المحركة قبل 

 ه.األزمة علي
 النمو االقتصادي قبل أزمة كورونا (1

 يعاني لتيا العديدة للتحديات إضـــــــافيا تحديا المصـــــــري  االقتصـــــــاد على لتفرض جائحة كورونا تأتي
 نواتســـــــ بعد يأتي ذاته والذي األزمة توقيت الموقف المصـــــــري. ويزيد من صـــــــعوبة االقتصـــــــاد منها

 عقود، ذمن االقتصـــــــاد منها يعاني التي االختالالت لمعالجة كبيرة جهودا فيها مصـــــــر بذلت صـــــــعبة
الدولي.  النقد صـــــندوق  مع بالشـــــراكة 2016 منذ بدأ االقتصـــــادي لإلصـــــالح برنامج خالل من وذلك

 كليال االقتصــــاد مؤشــــرات من العديد تحســــن عن المتضــــمنة في البرنامج تاإلصــــالحا وقد أســــفرت
 عام في 4.2 مقابل 2019/ 2018 خالل عام % 5.6 ليبلغ االقتصـــادي النمو معدل تحســـن ومنها
 موالن معدل في التحســـن هذا من الرغم وعلى ، وذلك كما يتضـــح من الشـــكل التالي.2017/ 2016

 العالمية، كما يتضح من الشكل التالي. األزمة قبل انظيرته من أقل زالت ما أنها إال
 (2019/ 2018 – 2008/ 2007) خالل الفترة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل (: تطور1شكل )

 
 /www.http://mpmar.gov.eg.: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصدر     

 

 %70تريليون دوالر،  5.170لفة عوامل اإلنتاج بنحو تم تقدير حجم الناتج المحلي اإلجمالي بتك
 .2019/ 2018للقطاع العام وذلك للعام المالي  %30منه للقطاع الخاص و

  النمو مصادر مستوى  أ( على

7.2

4.7 5.1

1.8 2.2 2.1
2.9

4.4 4.3 4.2
5.3 5.6
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 3.4مقــابــل  2019/ 2018تريليون جنيــه خالل العــام المــالي  3.5بلغ االســــــــــــــتهالك اإلجمــالي 
من مكونات الناتج المحلي  % 90ذ االســـــــتهالك على تريليون في العام الســـــــابق وبالتالي يســـــــتحو 

 لالستهالك الحكومي(  %9ولالستهالك الخاص  %81اإلجمالي )

 اليللناتج المحلي اإلجم الرئيســي المصــدر ظل هو النهائي االســتهالكي على الرغم من أن الطلب
/ 2017 المالي العام أن مســــــاهمته في النمو شــــــهدت تراجعًا اعتبارًا من إال الماضــــــي العقد خالل
وارتفعــت  من النمو المتحقق، %40االســــــــــــــتثمــار لتمثــل مــا يزيــد عن  أهميــة زيــادة مقــابــل 2018

  .النمو كما يتضح من الشكل التالي في الصادرات المساهمة اإليجابية لصافي
 (2019 – 2016مصادر النمو خالل الفترة )(: 2شكل)

 
 ة االقتصادية الشهرية "، مارس.(،" النشر2020البنك المركزي المصري، ): المصدر

 2019/ 2018مليار جنيه عام  940وعلى مســـتوى االســـتثمارات، تقدر االســـتثمارات الكلية بنحو 
في  %16.7مقابل  %17.7. وبلغ معدل االســـــتثمار %27مليار جنيه بزيادة بنســـــبة  739مقابل 

يتضـــــــــح أنه مازالت  %6.2بمعدل االدخار  % 17.7وبمقارنة معدل االســـــــــتثمار العام الســـــــــابق. 
نقطة مما يؤكد على الحاجة لمزيد من دفع معدل النمو االقتصــــــــــــــادي  10.5هناك فجوة تقدر ب 

ومســـــــــتويات الدخول الحقيقية وفي نفس الوقت الحاجة الملحة لجذب االســـــــــتثمار الخاص بشـــــــــقيه 
 المحلي واألجنبي.

 316.4مقابل  2019/ 2018مليار جنيه خالل عام  484.2بينما يقدر االســتثمار الخاص بنحو 
من إجمالي االســـــتثمارات  %51. ويمثل االســـــتثمار الخاص %53مليار في العام الســـــابق بزيادة 

  الكلية المنفذة خالل العام المالي نفسه.
 

 

 

  

3.70

1.1 0.9

1.80

2.4
2.2

-1.30

1.9 2.3

2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019

صافي الصادرات 

االستثمار

االستهالك  النهائي 



 د.أسماء مليجي د. سحر عبود/                                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 87 

 2019/ 2018(: هيكل االستثمارات الكلية للعام المالي 3شكل)

 
 االقتصادية الشهرية "، مارس.(،" النشرة 2020)، البنك المركزي المصري  المصدر:     

( تركز االستثمارات الكلية والعامة في المشروعات المركزية وأنشطة البترول 3يتضح من الشكل )
والغاز واألنشــــــطة العقارية يليها الصــــــناعة التحويلية بينما تنخفض نســــــب االســــــتثمار إلى أقل من 

معدل نمو القطاعات اإلنتاجية ألنشــــطة التعليم والصــــحة والزراعة وهو ما قد يفســــر تواضــــع  5%
 نظرًا لتدني االستثمارات الموجهة إليها.

 المـــالي العـــام خالل دوالر مليـــار 8.2 نحو المبـــاشــــــــــــــرة األجنبيـــة االســــــــــــــتثمـــارات بلغـــت وأخيرًا،
 حدةالمت والمملكة المتحدة الواليات وكانت. السابق العام في دوالر مليار 7.7 مقابل 2018/2019

 (2020المصري  المركزي  )البنك. مصر في مباشرة تستثمر دول ثثال أكبر واإلمارات
 القطاعات مستوى  ب( على

حققت خمســـــــة قطاعات معدالت نمو تفوق متوســـــــط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. ضـــــــمت 
هذه القطاعات السياحة واالتصاالت واالستخراجات والتشييد والبناء وقناة السويس، كما يتضح من 

وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو هذه القطاعات إال أن مســــــــــــــاهمتها في الناتج الشــــــــــــــكل التالي، 
 . %25المحلي اإلجمالي لم تتجاوز 

 2018/2019(: معدالت النمو القطاعية خالل العام المالي 4)شكل 

 
 (،" النشرة االقتصادية الشهرية "، مارس.2020)، : البنك المركزي المصري المصدر

مشروعات مركزية 
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قتصـــاد الحقيقي )الصـــناعة والزراعة( معدالت نمو منخفضـــة على الرغم بينما شـــهدت قطاعات اال
للزراعة. ويعتبر ذلك تراجعًا عن  %11للصـــــــــــناعة و %13من كبر مســـــــــــاهمتهما في الناتج نحو 

أي  2010/ 2009أدائها في فترات ســابقة؛ فقد حقق قطاع الصــناعات التحويلية في العام المالي 
من الناتج المحلي  %16ونســـــــــــبه مســـــــــــاهمة نحو  %5.3دل نمو عقب األزمة المالية العالمية مع

 اإلجمالي.
يتضــــــح من العرض الســــــابق أنه على الرغم من التنوع المحدود في مصــــــادر النمو إال أنه ما زال 
نمو غير احتوائي وغير مســـتدام؛ حيث أن القطاعات المحركة له ال زالت قطاعات هشـــة عرضـــة 

عمل مســـــــتدامة. ويبرهن على ذلك أنه بالرغم من ارتفاع للصـــــــدمات الخارجية وغير مولدة لفرص 
بين الشـــــــــــباب، وارتفاع  %20ويتجاوز  %8.6ما زال معدل البطالة نحو  %5.6معدل النمو إلى 

وفقا لبيانات آخر مســـح للدخل واإلنفاق واالســـتهالك لعام  % 32.5نســـبة الســـكان من الفقراء إلى 
2018/2019. 

 

 كورونا على النمو ( التداعيات المحتملة ألزمة 2

توقعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مصر 
نتيجة لتداعيات األزمة على مصادر النمو والقطاعات المحركة. بينما توقع صندوق النقد الدولي 

 . 2021العام التالي  في % 2.8ثم يتعافيا ليصل إلى  2020خالل عام  %2أن النمو لن يتجاوز 

وقد وضعت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ثالثة سيناريوهات محتملة للنمو خالل العام 
 وهي: 2020/2021

وفيه ينخفض النمو إلى  2020/ 2019سيناريو متفائل: يكون التعافي بنهاية العام المالي  .1
5.1%. 

 .%4.5وفيه ينخفض النمو إلى  2020سيناريو متوسط: يكون التعافي مع نهاية سبتمبر  .2

وفيه ينخفض النمو  2020(: يكون التعافي مع نهاية ديسمبر %30سيناريو متشائم )احتماله  .3
 . %3.5إلى 

( تراجع معدل النمو (International Food Policy Research Institute (IFPRI))وقدرت مؤسسة )
تراجع إيرادات السياحة وتحويالت نتيجة  2020في عام  % 4.8 -2.1االقتصادي ليتراوح بين 

يرادات قناة السويس فقط بنسبة  عن قيمتها  2020/ 2019خالل عام  % 15 -%10العاملين وا 
 (.IFPRI,2020وذلك وفقا لمدي التشاؤم والتفاؤل بشأن انتهاء الفيروس ) 2018/2019عام 
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المتفائل  ودهما السيناريوأخيرا، وضع المركز المصري للدراسات االقتصادية سيناريوهين للنمو أح
. بينما وفقا 2021 عام % 4.7ثم يتعافى إلى  2020 عام %3.5 إلى النمو تراجع والذي يشـــــهد
 %3.1ويبدأ في التعافي ليحقق نحو  2020 عام %2.3 النمو إلى يتراجع المتشـــــــائم، للســـــــيناريو

 (2020)المركز المصري للدراسات االقتصادية،  .2021 عام

للتداعيات المحتملة على مصـــــــــادر النمو والقطاعات المحركة وفقا ألحدث  وفيما يلي تحليل
 البيانات المتاحة:

 تأثر مصادر النمو باألزمة (أ

يتوقع أن تؤدي اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها للسيطرة على الفيروس من حظر تجول جزئي 
اع عدم ة االقتصادية وارتفوغلق المدارس وتخفيض أعداد العاملين بالمنشآت وتوقف بعض األنشط

اليقين المرتبط باألزمة إلى تراجع الطلب بشقيه االستهالكي واالستثماري، هذا عالوة على تراجع 
 حركة التجارة الخارجية السلعية والخدمية معا بجانبيها الصادرات والواردات.  

مو في الناتج من الن %81ويمثل  2019/ 2018مليار جنيه عام  802.7بلغ االستهالك الخاص 
وهو أقل كثيرًا من  %1من إجمالي االستهالك. وحقق معدل نمو سنوي  %90المحلي اإلجمالي و

، وبالتالي كان من السهل دفع الطلب المحلي %6المعدل أثناء األزمة المالية العالمية حيث بلغ 
يجابية ليصل إلى   .2008/2009خالل العام  %4.7وقتها ليحافظ على معدالت نمو مرتفعة وا 

باإلضافة إلى تراجع  2وكذلك لإليرادات السياحية 1يسهم التراجع المتوقع لتحويالت العاملين بالخارج
إيرادات قناة السويس في تراجع الدخول وبالتالي تراجع مستويات االستهالك حتى إذا لم يكن هناك 

 توقف لحركة النشاط االقتصادي داخليًا.  
                                                           

 % 39من الناتج المحلي اإلجمالي ونحو  %8.4مليار دوالر بما يمثل  25.2بلغت تحويالت المصـــــريين العاملين بالخارج نحو   1
وفقا للبنك الدولي، تعتبر مصــر خامس أكبر دولة علي مســتوي العالم من   .2019/ 2018خالل العام  من مصــادر النقد األجنبي

يتوقع  .حيث اســـــــــتقبالها للتحويالت. تأتي التحويالت باألســـــــــاس من دول الخليج والدول األوروبية وهي أكثر الدول تأثرا باألزمة
. )وزارة التخطيط والتنمية 2019/ 2018عن قيمتها في  2020/ 2019خالل العام  %12انخفاض تحويالت العاملين بنســـــــــبة 

 (2020االقتصادية، 
وفقا للســـيناريو المتفائل  %10بنســـبة  2019/ 2018ويوجد تقديرات أخري تتوقع تراجع في تحويالت العاملين مقارنة بقيمتها عام 

 (2020وفقا للسيناريو المتشائم. )المركز المصري للدراسات االقتصادية  %15و
من مصادر النقد األجنبي  %9من الناتج المحلي اإلجمالي و %1.9مليار دوالر بما يمثل  5.7ويس نحو بلغت إيرادات قناة الس  2

أي قبل تأثر مصــر باألزمة انخفض عدد الحاويات التي تمر  2020. وفقا لهيئة قناة الســويس انه في فبراير 2019/ 2018لعام 
ومع تأثيرات األزمة  .على التوالي %1.3و %22.2بضــائع بنحو وانخفض أيضــا عدد ســفن نقل الركاب وال % 7.3بالقناة بنســبة 

عن قيمتها مقارنة  19/2020خالل  %12.2على تباطؤ التجارة الدولية نتيجة لألزمة يتوقع تراجع إجمالي إيرادات القناة بنحو 
 بالعام السابق )وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية(

للسيناريو  %10بنسب تتراوح ما بين  2019/ 2018ات قناة السويس مقارنة بقيم ويوجد تقديرات أخري تتوقع انخفاض إيراد
 (2020في ظل السيناريو المتشائم. )المركز المصري للدراسات االقتصادية، % 15المتفائل قد تصل الي 
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أثر االســــــتهالك الخاص نتيجة لهذه المتغيرات إال أنه وفقًا لدراســــــة وال يوجد تقديرات دقيقة حول ت
(International Food Policy Research Institute (IFPRI) فــإن تراجع الثالث متغيرات فقط )

جنيها للفرد / شـــهريًا، أي  180 -153ليتراوح ما بين يتوقع أن تؤدي لتراجع االســـتهالك العائلي 
إجمالي الدخل. تشـــــــــمل هذه المتغيرات تراجع اإليرادات الســـــــــياحية من  % 10.6 -9فقد نســـــــــبة 

يرادات قناة الســـــــــويس بنســـــــــبة  . وتوصـــــــــلت الدراســـــــــة إلى تأثر %15 -10وتحويالت العاملين وا 
االســـــــــــتهالك العائلي بتراجع اإليرادات الســـــــــــياحية يليها تراجع تحويالت العاملين بالخارج يتجاوز 

 س. كمــا أن تــأثر الفقراء في الريف يرتبط بتراجع التحويالتبكثير تــأثيرات إيرادات قنــاة الســــــــــــــوي
 باألساس بينما تأثر فقراء الحضر يرتبط بتراجع اإليرادات السياحية.

يرتبط جزء من تأثير األزمة على إجمالي االســـــــــتهالك بشـــــــــقيه الخاص والحكومي بتوقيت انتهاء 
مة. وفي ضــــــــــــــوء التوقعات بأن األزمة وعودة الطلب المحلي والخارجي الذي توقف نتيجة لألز 

األزمة ســـتســـبب فقدان للوظائف وبالتالي للدخول وتوقف العديد من المشـــروعات خاصـــة متناهية 
الصـــغر والصـــغيرة، وكذلك أســـر العاملين بالخارج اللذين ســـتتأثر التحويالت لديهم، يتطلب األمر 

ن لشـــــرائح الدنيا متدخالت تضـــــمن توفر الدخل المناســـــب لهذه الفئات المتضـــــررة، خاصـــــة وأن ا
 الدخول من المعروف أن ميلها الحدي لالستهالك يكون أعلى.

وعلى مســــــــــتوى االســــــــــتثمارات وفي ظل ارتفاع عدم اليقين ســــــــــواء المرتبط باألزمة و/أو المرتبط 
بالســـــياســـــات التي ســـــيتم تبنيها يتوقع تراجع االســـــتثمارات الخاصـــــة وهو ما قد حدث أثناء األزمة 

مليار جنيه  129حيث تراجعت االســـــتثمارات الخاصـــــة من  2009/ 2008ة االقتصـــــادية العالمي
، وعوض هذا التراجع ارتفاع %26مليار في عام األزمة بنســــــــــــــبة تراجع  95.5قبل األزمة إلى 

في العام الذي يســــبق األزمة أي  71.5مليار مقابل  104.5االســــتثمارات العامة عام األزمة إلى 
 200الذي حافظ على بقاء االســـــــــــــتثمارات الكلية المنفذة عند . األمر %46بنســـــــــــــبة زيادة بلغت 

 نفس قيمة االستثمارات في العام السابق.   وهيمليار جنيه خالل عام األزمة 

 ســــــــتثماراال تراجع يتوقع الخارج في االقتصــــــــادي والنشــــــــاط الخارجي الطلب لتراجع نظراً  وأخيرًا،
 كبرأ من اإلمارات ثم األمريكية المتحدة الياتوالو  المتحدة المملكة وأن خاصـــــة المباشـــــر األجنبي

 األجنبي االستثمار سبق وأن شهد وقد .بآثار الفيروس المتأثرين أكثر ومن مصر في المستثمرين
 عـــام مليـــار 8 إلى انخفض حيـــث %38 ب العـــالميـــة المـــاليـــة األزمـــة إثر تراجعـــاً  المبـــاشــــــــــــــر

 يناير ةثور  لتداعيات نتيجة أكبر جعاً ترا وشــــهد الســــابق. العام في مليار 13 مقابل 2008/2009
 .السابق العام في مليار 6.8 مقابل 2011/ 2010 عام في مليار 2.2 بلغ حيث %200 بنحو

                                                           

جنيه.  )وزارة  مليون  950 -900الي انخفاض اإليرادات من قناة السويس بنحو  %1يؤدي تراجع التجارة العالمية بمقدار 
 (2020المالية،
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 صافي الصادرات

يعتبر الشــركاء التجاريين الرئيســيين لمصــر وهم الصــين واالتحاد األوروبي ودول الخليج والواليات 
بأزمة كورونا. وفي محاولتهم الحتواء األزمة تبنت المتحدة من أكثر االقتصـــــــــــــــادات التي تأثرت 

مجموعة من التدابير االحترازية التي أدت لتوقف بعض األنشــــطة االقتصــــادية مما أثر ســــلبًا على 
 التجارة الخارجية السلعية والخدمية. 

توقفت التجارة الخدمية خاصة أنشطة السياحة نتيجة غلق المجال الجوي وكذلك التجارة الخدمية: 
عودة المبعوثين من الخارج ســــــــــواء للتعليم أو لتلقي العالج. يتوقع أن تؤثر األزمة ســــــــــلبًا بشــــــــــكل 

مليار  13مباشــــــر على صــــــافي الميزان التجاري الخدمي والذي حقق الميزان الخدمي فائضــــــًا بلغ 
مليار في العام الســــــــــــابق. ويرجع هذا األثر الســــــــــــلبي نتيجة  11مقابل  2019/ 2018دوالر عام 

من إجمالي متحصالته وتبلغ  %75فاض إيرادات السياحة وقناة السويس واللذين يمثالن معًا النخ
 مليار دوالر على التوالي. 5.7و 12.6قيمة إيراداتهما 

مليار دوالر بما يمثل  38تعاني مصــر من عجز مزمن في الميزان التجاري بلغ التجارة السـلعية: 
واألثر النهـــائي لألزمـــة على العجز  2019/ 2018جمـــالي عـــام اإلمن النـــاتج المحلي  12.6%

 سيكون محصلة األثر على جانبيه معًا.
ويســــــــتحوذ االتحاد األوروبي على  2019مليار دوالر عام  25.5بلغت الصــــــــادرات الســــــــلعية  فقد
 1للســــــعودية. % 9.4وللواليات المتحدة  %13للدول اآلســــــيوية غير العربية و %23منها،  42%
 2020خالل  %25ب الخارجي وبالتالي الصـــــادرات المصـــــرية بما ال يقل عن يتوقع تراجع الطلو 

سواء لالتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكية مع حتمية حــــــدوث تأخر في التـــــسليم نتيجة 
ــــــــول في ظل األزمةتشديد إجرا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  American Chamber of Commerce in Egypt) ءات الدخـ

2020.) 

تأتي من االتحاد  %34منها  2019مليار دوالر عام  65ى الواردات، فقد بلغت نحو وعلى مســــتو 
من الواليات المتحدة  %8.4من الواردات المصــــــــــرية جاءت من الصــــــــــين و %19األوروبي بينما 

ات الوارداألمريكية. كذلك يتوقع أن تشــــــــــــــهد الواردات انخفاضـــــــــــــــا نتيجة لألزمة وحيث أن هيكل 
رونة ألن أغلبه ســلع أســاســية من غذاء وبترول وســلع وســيطة ومســتلزمات مصــرية يتســم بعدم المال

إنتاج مما ال شك فيه أنه سيترتب على انخفاض الواردات عجز في مستلزمات اإلنتاج لصناعات 
 متعددة ومنها اإللكترونيات والمالبس الجاهزة وغيرها. 

                                                           

 UN Comtrade Statistics, Trade mapبيانات  1 
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 %19والواردات بنحو  وقـد توقعـت وزارة التخطيط والتنميـة االقتصـــــــــــــــاديـة انخفـاض الصـــــــــــــــادرات
مما يزيد من عجز الميزان  2019/2020على التوالي عما هو مســــــــــــــتهدف خالل العام  %8.7و

، كما تفاوتت تقديرات تراجع المجموعات الســــــــــــــلعية المختلفة للصــــــــــــــادرات %10.5التجاري بنحو 
يؤثر جارة ســـوالواردات، وهو ما يحتاج لمزيد من التفصـــيل، إال أنه من المؤكد أن أي تراجع في الت

 سلبًا على التشغيل وبالتالي على الدخول ومن ثم على الطب النهائي.
 تأثر القطاعات االقتصادية باألزمة (ب

على و يتباين أثر األزمة على القطاعات االقتصـــــــــادية ويتوقع أن يكون هناك قطاعات متضـــــــــررة 
قفزات في  ها تحقيقوأخرى صـــاعدة يمكنرأســـها الســـياحة والصـــناعات التحويلية والتشـــييد والبناء. 

معدل نموها أثناء األزمة ويمكن أن تســــــتمر إذا قدمت الدولة المســــــاندة الكافية لها وتحديدًا قطاع 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع المستلزمات الطبية والدوائية.

وفيمـا يلي عرض موجز لتـأثر قطـاعي الســــــــــــــيـاحـة والصــــــــــــــنـاعـات التحويليـة كنمـاذج للقطـاعات 
 متضررة، وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كنموذج للقطاعات المستفيدة.ال

 السياحة

 يعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة مباشرة من األزمة، حيث تراجعت الحجوزات
تســــــــاهم الســــــــياحة و لربع المناظر. عن نســــــــبتها في ا 2020مارس  –يناير خالل  %80بنســــــــبة 

 القوى  إجمالي من %10نحو  بتوظيف اإلجمالي ويقوم المحلى الناتج من 12%والطيران بنحو 

عام لمليار دوالر  12.6قيمة لها لتبلغ  ىعلأ حققت اإليرادات الســـــــــــياحية وقد المصـــــــــــرية.  العاملة
وفقــــا لتقــــديرات وزارة و من النــــاتج المحلي اإلجمــــالي.   % 2.4وهو مــــا يمثــــل  2019/ 2018

ذا هتحمل قطاع الســـياحة بخســـائر تقدر بنحو مليار دوالر شـــهريا.  األزمة فإن والطيرانالســـياحة 
حركة الطيران  تعليقمليار جنيه نتيجة  2.25فضاًل عن تحمل قطاع الطيران خسائر تقدر بنحو 

 وفقا لتصريحات نشرت لوزارة الطيران المدني.

تبلغ إجمالي ل 2020/ 2019مليار دوالر خالل عام  6يتوقع تراجع اإليرادات السياحية بنحو 
مليار لنفس العام أي تراجع  16.7مليار دوالر مقابل إيرادات متوقعة قبل األزمة  10.7اإليرادات 
عن قيمتها في العام السابق )المركز المصري للدراسات  2020/ 2019خالل عام  %35بنسبة 

 .(2020االقتصادية 

ه، حيث إلى القطاعات المرتبطة ب ولن تقف التأثيرات السلبية عند قطاع السياحة وحده بل ستمتد
يعد قطاع الســــياحة من القطاعات شــــديدة التشــــابك مع القطاعات األخرى )الغذائية، المنســــوجات 

 والمفروشات، المواصالت، التشييد والبناء، وغيرها(. 
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 الصناعات التحويلية

دير. حيث لتصـيعتبر أحد أهم األنشـطة االقتصـادية من حيث مسـاهمته في الناتج أو التشـغيل أو ا
، كما تبلغ مســـــــــــاهمة 2019/ 2018مليار جنيه عام  657يقدر الناتج المحلي الصـــــــــــناعي بنحو 

خالل العـام المـالي  %3بمعـدل نمو  %13الصــــــــــــــنـاعـات التحويليـة في النـاتج المحلي اإلجمـالي 
متوســــــط مســــــاهمة في الســــــنوات الســــــابق. ويرجع ذلك إلى تواضــــــع  %16مقابل  2019/ 2018

من إجمالي االســـتثمارات وهو نصـــيب مســـاوي  % 11.4من إجمالي االســـتثمارات نصـــيب القطاع 
 لالستثمارات في الغاز الطبيعي ومقارب لنصيب األنشطة العقارية. 

من إجمالي  %60مليار دوالر بما يمثل ما يتجاوز  16.7 1وقد بلغت الصــــــــــــــادرات الصــــــــــــــناعية
 %16بينما  %30والدول العربية  %34الصـــادرات المصـــرية. ويســـتحوذ االتحاد األوروبي على 

 .2019للدول اآلسيوية غير العربية لعام 

من إجمالي الواردات المصــــــرية  %80مليار دوالر تمثل  53.8بينما بلغت الواردات الصــــــناعية  
من الواردات من الدول اآلســــــــيوية غير العربية وغالبيتها من الصــــــــين  %41. وتأتي 2019لعام 
 . 2019لعام  من االتحاد األوروبي %33و

 %44تعتمد الصــــناعة في مجملها على مســــتلزمات اإلنتاج األولية والوســــيطة المســــتوردة وتمثل 
 (2019. )وزارة التجارة والصناعة ،2019من إجمالي الواردات المصرية لعام 

 (: تقديرات أثر األزمة على القطاع الصناعي1)جدول 

السيناريو  السيناريو المتفائل بيان

 المتوسط

 سيناريو المتشائمال

 مليار جنيه 639.4 مليار جنيه 649 مليار جنيه 657 قيمة الناتج الصناعي

معدل نمو الصادرات 

 الصناعية

 %56- %28- 2019عن المعدل عام  14%-

معدل نمو الواردات 

 الصناعية

 %30- %15- 2019عن المعدل عام  7%-

، أبريل 6في أزمة: الصــناعات التحويلية مجتمعة، العدد المركز المصــري للدراســات االقتصــادية، رأي  المصــدر:
2020. 

وبالتالي فإن نقص المستلزمات سوف يؤثر على قدرة المصانع على استمرار اإلنتاج خاصة مع 
تأثر العمال بالفيروس وانتشــــــــــار اإلصــــــــــابات وبالتالي غلق المصــــــــــانع وفي نفس الوقت في ظل 

                                                           

 .27( باستثناء كود النفط HS 15- 99تضم كافة األكواد السلعية )  1 
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من  %57ع تراجع الصـــــــادرات الصـــــــناعية التي تمثل انخفاض الطلب العالمي نتيجة لألزمة يتوق
 إجمالي الصادرات المصرية.

العديد من األنشــــطة االقتصــــادية األخرى  علىالصــــناعات التحويلية بشــــكل عام  وســــينســــحب تأثر
 غيل أيضا.التش ىثرها علأ علىوالخلفية للقطاع مع باقي القطاعات، عالوة  األماميةللروابط  نظراً 
هناك ف ،يتفاوت وفقا للنشــــــاط الصــــــناعي الفرعي األزمة تأثيروشــــــدة  ىمد أن ىإلجدر اإلشــــــارة تو 

نتاج مســـتلزمات  األزمةصـــناعات ســـوف تنتعش مع  ومنها المســـتحضـــرات الصـــيدالنية والدوائية وا 
الســيارات  مثل أخري بينما تعاني صــناعات  ،المســتشــفيات وكذلك بعض فروع الصــناعات الغذائية

 بس لذا فهي تستحق دراسة منفصلة.والصناعات الهندسية والمال

 قطاع االتصاالت

لكن يظل  2018/2019عام  %16.7شرنا أمعدل نمو سنوي كما سبق أن  أعلىحقق القطاع 
جمالي لتواضع نصيبه من الناتج المحلي اإل غير كافي على دفع النمو بشكل كبير نظراً  هتأثير 
ة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي؛ يرجع ارتفاع معدل نمو القطاع إلى توجه الدولو  (.2%)

 . %11 سنوي  نمو بمعدل مستخدم مليون  39 المحمول عبر اإلنترنت مستخدمي عدد حيث بلغ

جارة التو الخدمات المالية و  التعليمأدت األزمة إلى التعجيل بالتحول الرقمي في قطاعات وقد  
تطبيق  في الجزئي، والتوسع لحظر التجوا وفرض ق الدراسة،يتعل قرار اإللكترونية؛ فبصدور

 مهامهم من بأداء للسماح لموظفيهم الحكومية والخاصة المؤسسات االحترازية واتجاه اإلجراءات
نترنت )المركز المصري للدراسات إلا على شبكات بشدة الطلب تزايد ،عبر اإلنترنت المنزل

  .(2020االقتصادية، 

 على مستوى العالم وفي مصر مواجهة األزمةاالقتصادية لسات : السياثالثاً 
 السياسات على مستوى العالم (1

فرضـــــت أزمة كورونا على الدول بمختلف مســـــتوياتها التنموية تحديات اقتصـــــادية واجتماعية غير 
مســـــبوقة، األمر الذي دفع العديد من المنظمات الدولية لتقديم حزم تحفيزية لدعم جهود أعضـــــاؤها 
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ومن جانب آخر دفعت األزمة كافة  1تداعياته من جانبفي الحد من انتشــــــــــــار الفيروس ومواجهة 
الدول إلى تبني ســياســات عاجلة ســواء لمواجهة األزمة الصــحية أو لمواجهة تداعياتها االقتصــادية 

 واالجتماعية أو اإلثنين معا.

وتنوعت الســـــــياســـــــات االقتصـــــــادية ما بين ســـــــياســـــــات مالية تحفيزية وأخري نقدية توســـــــعية وثالثة 
الصــــحة والبحوث الخاصــــة بالفيروس  ى: توســــع اإلنفاق علالســـياســـات المالية ضــــمت 2قطاعية.

وشـــراء مســـتلزمات الوقاية وتجهيزات المســـتشـــفيات، وكذلك تأجيل المدفوعات الضـــريبية المســـتحقة 
 على األفراد والشركات.

: تخفيض أسعار الفائدة وضمانات قروض للبنوك وتوسع البنوك السياسات النقديةبينما ضمت  
 مركزية في شراء السندات السيادية. ال

حزم لمساندة القطاعات المتضررة نتيجة األزمة مثل السياحة  السياسات القطاعيةوأخيرا، ضمت  
وذلك من خالل توفير الســـــيولة لها، وتحمل الدولة لألجور أو لنســـــبة منها لتحفيز الشـــــركات على 

 لمنازل والشــــركات الصــــغيرة، وتقديم إعاناتاالحتفاظ بالعمالة، وتأجيل اإليجارات ورســــوم المرافق ل
بطالة عاجلة، ودعم مادي مباشـر للفئات ذات الدخول المتدنية، ودعم وتيسـيرات تمويلية للمنشـآت 

 (2020الصغيرة ومتناهية الصغر. )صندوق النقد العربي، 

 التي تبنتها مصرسياسات ال (2
 بادرت الدولة باتباع سياسات ،2020مع بداية ظهور الفيروس وانتشاره في مصر خالل مارس  

لعمالة غير وحماية ا ،ولتحفيز النشاط االقتصادي ،للحد من تراجع معدل النمو االقتصادي استباقية
ن كان من المبكر رصد أثرها وفعاليتها اآلن. وقد  ،وكلها إجراءات هامة ومطلوبة المنتظمة حتى وا 

جه لقطاع الصحة للسيطرة على الفيروس، ركزت السياسات على جانبين: أولهما زيادة الدعم المو 
ثانيهما: مساندة القطاعات والفئات المتضررة من األزمة. وقد تنوعت السياسات التي تبنتها مصر 

                                                           

 نومنها صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والبنك اإلسالمي للتنمية ومجموعة العشري1 
 وغيرها.

2 IMF, IMF policy tracker, 2020 
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في مواجهة األزمة ما بين سياسات مالية وأخري نقدية ونعرض فيا يلي هذه السياسات بمزيد من 
 1التفصيل:

 السياسات النقدية (أ
  كزية على مستوى العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة قام البنك المركزي مع اتجاه البنوك المر

 الخاصة الفائدة أسعار لتنخفض أساس نقطة 300 ب الفائدة المصري بخفض أسعار
 9.25 إلى والخصم االئتمان واحدة وسعر لليلة واإلقراض اإليداع على العائد بمعدل
 (.2020)البنك المركزي المصري،  واليالت على بالمائة 9.75و بالمائة، 10.25و بالمائة،

 سقاط شهور، 6 لمدة القروض أقساط سداد تأجيل  جنيه مليار 10 قدرها استحقاقات وا 
 المنتظمين. غير األفراد للعمالء

 يليالتمو  والتأجير العقاري  التمويل شركات لعمالء االئتمانية االستحقاقات تأجيل 
 والتخصيم.

 مقترضين.ال لألفراد الديون  تخفيض مبادرة  

 بدال %8 إلى األزمة قبل المركزي  البنك أعلنها التي المبادرات على الفائدة أسعار خفض 
 المتعثرة، والمصانع الصناعة لدعم جنيه مليار 100: المبادرات هذه وتضم %10 من
 الدخل لمتوسطي العقاري  التمويل لدعم جنيه مليار 50و

 البنوك. خالل من الدخل طيلمتوس اإلسكان لتمويل جنيها مليار 50 إتاحة 

 2020 سبتمبر إلى القروض سداد وتأجيل المزارعين على المديونية إلسقاط برنامج. 

 تتمكن حتى شهور 6 سماح وبفترات السياحة لشركات %8 بفائدة تمويل مليار 50 إتاحة 
 .األزمة أثناء بالتزاماتها الوفاء من

 السحب لعمليات وأقصى أدني حد وضع تم النقدي، المعروض في السيولة من للحد 
 للشركات. اليومية التعامالت قيود توسيع مع لألفراد واإليداع

 لألفراد %15 بعائد شهادات العامة البنوك طرحت الدولرة من للحد. 

  

                                                           

مصادر متنوعة ضمت مجلس الوزراء، البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة 1 
 المالية.
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 السياسة المالية  (ب

مليار جنيه لمواجهة األزمة بما يمثل  100وفقا لوزارة المالية، تم تخصـــــــــيص حزمة تحفيزية بقيمة 
 ولتمويل اإلجراءات التالية: 2019/ 2018ن الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي م % 1.9

 :زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين دخول العاملين بالمهن الطبية 

 مليار لوزارة الصحة للتجهيزات ورفع كفاءة المستشفيات بها.  4اعتماد إضافي  .1

ة هيزات الطبية المتقدمة بخطة وزار لمشروع اإلمداد بالتج إضافيمليون جنيه اعتماد  200 .2
 الصحة

 . %75 مليار جنيه لتمويل زيادة بدل المهن الطبية ب 2.25 .3

 والبحث اليالع التعليم لوزارة التابعة الجامعية بالمســــــــــتشــــــــــفيات االمتياز أطباء مكافأة رفع .4
 700 إلى 400 بين يتراوح بما حاليا ُتصـــــرف التي األزهر جامعة ومســـــتشـــــفيات العلمي،
 شهرًيا جنيه 2200 لتصبح ،جنيه

 شهور. 3 لمدة المنتظمة غير للعمالة جنيه 500 بقيمة شهرية منحة 

 أشهر 3 لمدة السياحية والمنشآت للمصانع العقارية الضرائب دفع تأجيل. 

 العام. هذا الطبيعيين األشخاص من للممولين اإللكترونية المنظومة رسوم إلغاء 

 أشــهر، 3 لمدة الســياحية والمنشــآت المصــانع على تحقةالمســ العقارية الضــريبة ســداد تأجيل 
 الفترات نع السياحية والمنشآت المصانع على المستحقة العقارية الضريبة بتقسيط والسماح
 .أشهر 6 لمدة شهرية أقساط خالل من السابقة،

 دادســـــــ مقابل الســـــــداد واجبة ضـــــــريبة لديهم الذين الممولين كافة عن اإلدارية الحجوزات رفع 
 عليهم. المستحقة الضريبة من 10%

 2022 بداية عام حتى للمقيمين وتأجيلها الرأسمالية األرباح ضرائب من األجانب إعفاء. 

 القطاعات في العاملة الشـــــــــركات لكل 2019 عام عن المســـــــــتحقة الدخل ضـــــــــريبة تقســـــــــيط 
 .(والتصدير والصناعة، والسياحة، ،المتضررة )الطيران

 تأخير. غرامات أو فوائد دون  المتضررة اعاتالقط المستحقة الضرائب تأجيل 

 عامين. لمدة الزراعية األطيان ضريبة وقف مد 
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 ج( السياسات القطاعية
ضــمت مجموعة من اإلجراءات لمســاندة القطاعات المتضــررة من األزمة ومســاعدتها على الوفاء 

 .بالتزاماتها المالية أثناء األزمة. ويعرض الجدول التالي أهم هذه اإلجراءات

 (: أهم السياسات القطاعية التي تبنتها مصر لمواجهة األزمة2جدول )

 إجراءات المساندة القطاع

 الطيران 

 :والسياحة

 

تم توفير قرض مسااااااند للطيران المدني بفترة سااااامام تمتد لعامينت عل  زن تت مل و ارة  (1

 المالية األعباء

اه والغا  للمنشآت السياحية سداد وجدولة المست قات عن مقابل استهالك الكهرباء والمي (2

 شهور 6والفندقية وشركات الطيران لمدة 

لتمويل مصاااااااريل تشااااااغيل  %8مليار جنيه بتكلفة  50مبادرة للتمويل السااااااياحي بقيمة  (3

 المنشآت السياحية

 إعفاء الكافتيريات والبا ارات التابعة للمجلس األعل  لألثار من اإليجار حت  انتهاء األ مة (4

 الصناعة: 

 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية وخفض زسااعار  4.5سااعر الغا  الطبيعي للصااناعة ل خفض (1

قروش وتثبيااأ زسااااااعااار الكهرباااء لباااقي  10الكهرباااء للجهااد العااالي والفااائ  بقيمااة 

 سنوات 5االستخدامات الصناعية لمدة 

 2020مليار جنيه لسداد مست قات المصدرين حت  يونيو  2.5توفير  (2

مليار  100المركزي لدعم الصاااااناعة من خالل توفير تمويل بقيمة  اساااااتمرار مبادرة البن  (3

 %8جنيه بتكلفة 

 البورصة: 

 

تخفيض جميع مصاااروفات البورصاااة ومصااار للمقاصاااة والرقابة المالية وصاااندو  حماية  (1

 المستثمر 

في المائة  6.25بدال من  5تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة لتصيح  (2

 زلل 

في المائة  10قابل خدمات المقاصااااة والتسااااوية لألسااااهم وزدوات الدين لتكون وتخفيض م (3

 زلل

المصـدر: مصـادر متنوعة ضـمت مجلس الوزراء، البنك المركزي المصـري، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة 
 الصناعة، هيئة الرقابة المالية، 

 القتصادي في مصر: مدخل دالة اإلنتاج: محاولة لتقدير األثر األولي للسياسات على النمو ارابعاً 

تزخر األدبيات بالعديد من المناهج واآلليات التي يمكن من خاللها تتبع أثر األزمات على النمو 
 Cob-Douglas Production)االقتصادي سواء باستخدام حسابات النمو أو دالة اإلنتاج 

Function)تباره مدخل أساسي يجمع كافة . وقد حاولت الورقة االعتماد على هذا المدخل باع
مصادر النمو من مقومات مادية وبشرية باإلضافة إلى اعتبارات الكفاءة في إدارة هذه المقومات 
 لتحليل أثر ما تم اتخاذه من سياسات على معدل النمو االقتصادي وفي ضوء افتراضات محددة.
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ت حاوالت الســـــــابقة التي تناولوتأســـــــيســـــــًا على ما ســـــــبق يأتي هذا الجزء من الورقة للبناء على الم
رونا على النمو االقتصـــــــــــــــادي، وذلك بتقديمها منهجية مغايرة تأخذ في اعتبارها و تداعيات أزمة ك

التفاعل بين محددات اإلنتاج الثالثة وهي العمل ورأس المال وكذلك اإلنتاجية الكلية للعوامل، مما 
ها لى هذه المحددات، والتي ترتفع أهميتيســــمح بدراســــة واختبار أثر العوامل والســــياســــات المؤثرة ع

في وقت األزمات والتي غالبًا ما يصــــحبها عدم اليقين حول فعالية الســــياســــات المختلفة في عالج 
التداعيات االقتصـــــــادية، مما يتطلب إجراء اختبار لهذه الفعالية لتحقيق األهداف المرجوة منها قبل 

مدى التغير المناســـــــــب بهذه الســـــــــياســـــــــات. وتجدر البدء في تطبيقها والتوســـــــــع بها، وكذلك تحديد 
اإلشــــارة إلى أن النموذج المقدم ُيعد بمثابة نقطة البداية، والتي يمكن االنطالق منها والبناء عليها، 
لوضــــع نموذج أوســــع لالقتصــــاد يأخذ في اعتباره بجانب العوامل المباشــــرة المؤثرة على معدل نمو 

 المباشرة أيضًا.الناتج المحلي اإلجمالي العوامل غير 

 افتراضات النموذج (1
 لحاليةاالمتاحة وبما أن األزمة  البياناتوحداثة  اليقينتبعات األزمة بمدي  التعرف علىيرتبط 

 الوصـــــول من الصـــــعب وبالتالي ،متاحة بياناتواكبها يوبالطبع ال  اليقينارتبطت بمزيد من عدم 
ذلك للمتغيرات و  إلى افتراضــات موضــوعية للوصــولبأزمتين االســترشــاد ســيتم لذا  .لتقديرات دقيقة

ة األزمة االقتصـــــــــادية العالمي" المفســـــــــرة لدالة اإلنتاج والتي لم يتاح عنها توقعات منشـــــــــورة، وهما
" كمثـال 2011ة ينــاير ر واألزمــة النــاتجــة عن ثو " " بــاعتبـارهــا مثــال ألزمــة خــارجيــة2009/ 2008

( 2020المصـــــري للدراســـــات االقتصـــــادية،  ألزمة محلية وهو األمر الذي اتبعته دراســـــة )المركز
التي اعتمدت على أثر األزمتين في مصـــــــــــــــادر نمو الناتج لتقدير معدالت النمو المتوقعة خالل 

 المراحل الزمنية لألزمة.

يضـــــاف إلى ذلك اســـــتعانة الدراســـــة بما تم اتخاذه من ســـــياســـــات خالل األزمة وتحديدًا قيام البنك 
، وكذلك مســـتهدفات وزارة 2020نقطة أســـاس في مارس  300المركزي بتخفيض ســـعر الفائدة ب 

التخطيط والتنمية االقتصادية حول التقديرات المتوقعة لالستثمارات العامة والخاصة بمصر خالل 
(. وفي ضـــــــــــــوء ما ســـــــــــــبق يســـــــــــــتند النموذج المقترح على 2021/2022 – 2019/2020الفترة )

 مجموعة االفتراضات التالية:
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 ،جل تحفيز النشــــاط االقتصــــادي خالل األزمةأتثمارات العامة من االســــ زيادة معدل نمو -
مزيد من االســـــــــتثمارات لقطاع الصـــــــــحة وكذلك  وذلك بتوجيه ثم ثباتها مع إعادة هيكلتها

 في االستثمارات الخاصة خالل األزمة. االنخفاضلتعويض 

تراجع لبشــــــــــأن األزمة وتبعاتها ونتيجة  اليقينتراجع االســــــــــتثمارات الخاصــــــــــة نتيجة عدم  -
ارتفاعها  ، ثمالطلب الخارجي واضطرابات سالسل التوريد العالمية والمحلية نتيجة لألزمة

 نتيجة التعافي من تبعات األزمة.

ض ســـــعر اإلقراض بهدف تنشـــــيط االقتصـــــاد يتخفوذلك ب ،اتباع ســـــياســـــة نقدية توســـــعية -
ــــاظ عل ــــد عل ىالمحلي والحف ــــدين الح ىأداء القطــــاعــــات وتخفيض قيمــــة الفوائ كومي ال

 .العامة للدولة تحسين وضع الموازنة وبالتالي

مصــــادر  ىكبيرة عل تحرك طفيف لســــعر الصــــرف خاصــــة وأن األزمة فرضــــت ضــــغوطاً  -
تحويالت العـــاملين ، و (األجنبي النقـــد من %44)الصــــــــــــــــادرات  النقـــد األجنبي وتحـــديـــداً 

يرادات قناة الســـــــويس )و  ،(األجنبي من النقد 39)بالخارج  الســـــــياحية( اإليرادات و (، %9ا 
ن األجنبية العمالت مقابل المصــــري  الجنيه صــــرف ســــعر على يضــــغط مما  ريظه لم وا 
 توســــــــــــــطالم المدي على أنه إال األجنبي النقد من االحتياطيات نظرًا لوفرة فورا األثر هذا

 الجنيه المصري. قيمة على سلباً  سيؤثر األزمة استمرار ومع واألطول

ا ســـــــــالســـــــــل التوريد محلي ىة لتداعيات األزمة علمعدل التضـــــــــخم نتيجفي  طفيف ارتفاع -
منظومة التجارة الداخلية وارتفاع  اإلنتاج وســــــوءوعالميا باإلضــــــافة إلى تقليص ســــــاعات 

 اللوجيستية.النقل والخدمات  تكاليف

القطاعات االقتصـــــــادية خاصـــــــة كثيفة  ىارتفاع معدل البطالة نتيجة لتداعيات األزمة عل -
 ىأنشــطة التشــييد والبناء باإلضــافة إلى تأثيرها المباشــر عل العمل ومنها الســياحة وتوقف

عالوة على عودة غــالبيــة  القطــاع غير الرســــــــــــــمي الــذي يمتص عــدد كبير من العمــالــة
 .المصريين العاملين بالخارج نتيجة األزمة

، وذلك نتيجة تراجع مخصــــــــصــــــــات الكلية للعوامل اإلنتاجيةمعدل نمو طفيف في  تراجع -
 العلمي والتطوير التكنولوجي. على البحث اإلنفاق
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 (: افتراضات النموذج3جدول )

سعر  العام
 ةالفائد

سعر 
 الصرف

معدل 
 التضخم

معدل نمو االستثمارات 
 العامة

معدل نمو 
االستثمارات 
 الخاصة

معدل 
 البطالة

2019/2020 10.25 16.78 %9.2 17% -37% 11.00 

2021/2020 10.25 17.68 %10.12 11% -53% 13.00 

2021/2022 10.25 16.77 %9.8 0% 33% 10.50 

 مكونات النموذج المقترح (2

تفترص دالة اإلنتاج أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يتم توليده في ضوء ثالثة عناصر رئيسية 
 Total Factorوهي عنصر العمل، وعنصر رأس المال، وعنصر اإلنتاجية الكلية للعوامل )

Productivityصيغة التالية( من خالل ال (Ibrahim, 2010) 
𝒀𝒕 = 𝑲𝑽∗𝑳𝟏−𝑽 ∗ 𝑻𝑭𝑷𝒕 

الكلية  اإلنتاجيةإلى  TFPtوتشير  ؛tتشير إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الزمن  𝑌𝑡 بحيث
1  و𝑉  بينما تشير  ؛𝑡عوامل  في الزمن لل − 𝑉 التوالي، رأس المال والعمل على  إنتاجيةإلى

tإلى رأس المال في الزمن  Kt+1 تشيركما  + 1. 
 System Dynamicsوقد اعتمدت الدراسة في هذا اإلطار على منهجية ديناميكيات النظم )

Methodology( )Qi-Fan,etal, 2005.)  منهجية وفي إطار دالة كوب دوجالس لإلنتاجوفي ضوء 
ج عام رعية مترابطة معًا في نموذمن ثالثة نماذج فديناميكيات النظم يتكون النموذج العام بالورقة 

تكون كما ي .الكلية للعوامل لإلنتاجيةنموذج للعــــــــــــمل ونموذج و لرأس المــــــــال،  وهي نمـــــــــوذجأكبر، 
  .كل نموذج من عدد من المتغيرات والمعلمات

 Capitalأ( رأس المال 

ات صر، فقد اعتمدت الدراسة على تقدير في ضوء عدم توافر بيانات سنوية عن قيمة رأس المال بم
ومن ثم تم تقدير قيمة رأس المال سنويًا في ضوء  (Ibrahim,2010) لرأس المال في دراسات سابقة

 رأس المال كما يلي:   إهالكسنويًا من استثمارات واستبعاد قيمة  إضافتهما يتم 

 المال المادي سنويًا.  : والذي يؤدي إلى تناقص القيمة المتراكمة لرأسإهالك رأس المال
وتتوقف القيمة السنوية إلهالك رأس المال على عمر األصول اإلنتاجية، والذي ُقدرت 

 عامًا لمصر. 20قيمته وفقًا لنموذج المحاكاة بهذه الدراسة بنحو 



 د.أسماء مليجي د. سحر عبود/                                                             المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 102 

  ،)والتي تؤدي إلى زيادة القيمة المتراكمة االستثمارات المحلية )االستثمار الخاص والعام
 نويًا.لرأس المال س

 الدراسة ترةف خالل الفعلية االستثمار بيانات على الدراسة اعتمدت فقد العام، بالنسبة لالستثمار
 في يتحدد امالع االستثمار أن حيث االقتصادية، والتنمية التخطيط وزارة وتنشرها تصدرها والتي
 تدامةالمس لتنميةا خطة وأهداف المتاحة المالية الموارد ضوء في للدولة اقتصادية قرارات ضوء

 لمصر.

عدم وجود تقديرات دقيقة لالستثمار الخاص في مصر، فإن نظرًا ل بالنسبة لالستثمار الخاص:
الدراسة قامت بتقدير حجم االستثمار الخاص استنادًا إلى عدد من محددات االستثمار في ضوء 

رانجر شترك ألنجل وجالنظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية باستخدام منهجية التكامل الم
(Engle Granger Cointegration Approach وباستخدام المنهجية السابقة فقد جاءت .)

نتائج التقدير لتشير إلى أن محددات االستثمار الخاص بمصر تتمثل في سعر الفائدة، ومعدل 
ار مالتضخم، وسعر الصرف، وحجم الناتج المحلي اإلجمالي هذا فضالً عن عنصر مخاطر االستث

الناتجة عن عدم التأكد من بيئة ممارسة اإلعمال؛ والتي بالطبع تؤدي إلى تراجع قيمة االستثمارات 
 في وقت األزمات.

معدل التضخم و  اإلقراضوقد أظهرت نتائج التقدير عن وجود تأثير سلبي لكل من سعر الفائدة على 
 مارات. إلى زيادة تكلفة االستث على االستثمارات الخاصة بمصر، حيث أن زيادة سعر الفائدة يؤدي

وبالمثل فإن ارتفاع مستوى األسعار يؤدي إلى تراجع االستثمارات الخاصة، حيث يصاحب ارتفاع 
معدالت التضخم تناقص في القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، وكذلك 

 اصة.بالسلب على حجم االستثمارات الختراجع في قيمة األصول الحقيقية لالستثمارات، مما يؤثر 

وبخالف ما سبق فقد جاءت نتائج التقدير لتشير إلى وجود أثر إيجابي لسعر صرف الجنيه المصري 
أمام الدوالر ونمو االستثمارات الخاصة. وُتعد هذه النتيجة ذات داللة بالنسبة لمصر، حيث تعكس 

 رير سعر الصرف مما انعكس إيجابيًا علىهذه اإلشارة اتجاه الدولة لإلصالح االقتصادي وتح
 وتحفيز ريةالمص المنتجات تنافسية زيادة جانب إلى اإلصالحات من مزيد حول المستثمرين توقعات

التصدير واالستفادة من مزايا االتفاقيات التجارية لمصر مع  بغرض االستثمار وخاصة األجنبي
 مالي.دول العالم، وكذلك أثر إيجابي للناتج المحلي اإلج
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 Laborعنصر العمل  (2

تم قياس عنصر العمل في النموذج من خالل نسبة المشتغلين من قوة العمل، وتم الحصول على 
بيانات المشتغلين وقوة العمل خالل فترة الدراسة من بيانات مسح القوى العاملة التي يصدرها الجهاز 

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
 Total Factor Productivityعوامل اإلنتاجية الكلية لل (3

أما فيما يتعلق باإلنتاجية الكلية للعوامل فقد تم تقديرها على أساس أنها الجزء المكمل لمساهمة 
 (Solow Residualعنصري رأس المال والعمل بمصر في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )

(Shahin,2010) اكاة لعوامل بمصر، فقد أشارت نتائج المحوفيما يتعلق بمعدل نمو اإلنتاجية الكلية ل
 سنويا. %1.9باستخدام منهجية ديناميكيات النظم إلى أن قيمتها تبلغ نحو 

 نتائج التقدير (4
د المصري، رونا على االقتصاو في ضوء السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس ك

نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليصل  وفي ضوء افتراضات النموذج من المتوقع أن يتراجع معدل
، ثم يأخذ 2020/2021خالل عام  %2,6، ثم إلى نحو 2019/2020خالل عام  %3,9إلى نحو 

 .%2,9ليسجل نحو  2021/2022في التعافي خالل عام 

وبمقارنة نتائج النموذج مع سيناريوهات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، يتضح أن النموذج 
شى إلى حد كبير مع نتائج السيناريو األكثر احتمااًل للوزارة. وهو ما ُيدلل على إمكانية المقترح يتما

استخدام هذا النموذج لدراسة أثر السياسات على مكونات عناصر اإلنتاج الثالثة ومن ثم على 
  النمو الكلي. 

 المقترحة لدفع النمو االقتصادي في مصر تدخالتال: خامساً 

ن اختلف ا  انخفاض النمو و  النمو على حتميه علىات الخاصة بتأثير األزمة اشتركت كافة التقدير 
ة التشاؤم والتفاؤل حول توقيت احتواء األزم ىلمد حجم االنخفاض وتفاوت توقيت التعافي وفقاً 

 . والسيطرة على الفيروس

ت، نجد أن ماوقت األز  فيوبالرجوع إلى األدبيات التي تناولت دور السياسات االقتصادية المختلفة 
ب ارتفاع عدم اليقين المصاححيث أن  السياسة النقدية وقت األزمة. تحفظات على فعاليةهناك 

 لى دفععبعد تخفيضها يحد من تأثير السياسة النقدية  ىلألزمة مع ارتفاع أسعار الفائدة نسبيا حت
 ل مفتوحاً مجااالستثمار الخاص خاصة في ظل صعوبات بيئة األعمال بشكل عام. وبالتالي يظل ال
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بشقيه االستهالكي واالستثماري إال أن  1أمام دور أكبر للسياسة المالية من خالل اإلنفاق العام
 أزمة كبيرة في الدين العام مستقباًل وتعد هذه مشكلةحدوث  ىاإلفراط في اإلنفاق العام قد يؤدي إل

راسات د وقد طرحتا مصر. جوهرية بالنسبة للدول ذات المديونية المرتفعة من قبل األزمة ومنه
 نه ال يشترط لدفع النمو االقتصادي أن يتم زيادة اإلنفاقحلوال لهذه اإلشكالية تتمثل في أأخري 

العام فقد يكفي إعادة توزيعه لصالح القطاعات ذات األولوية. ويرجع ذلك إلى أن سوء تخصيص 
اصة في الدول النامية. خ قل من المعدل األمثلأالموارد هو السبب وراء تحقيق معدل نمو 

(Yilmaz,2018)  

انطالقا من الدور المحوري الذي تلعبه السياسات ليس فقط في تحديد األثر الصافي لهذه األزمة و 
نما في قدرته  على االقتصاد االنطالق و  على التعافيالمصري بكافة متغيراته ومن أهمها النمو وا 

ة انعكاسات السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمتابع آليةإيجاد بعد األزمة. يكون من المهم 
يمكن مراجعتها في ضوء المستجدات  ىالفئات المستهدفة بشكل مستمر حت على مختلف

 وتحسينها بما يزيد من كفاءتها ويتطلب ذلك تواصل مع المستهدفين بشكل مباشر.

در النمو ومسانده وفيما يلي مجموعة من التدخالت المطلوبة والتي يمكن من خاللها دفع مصا
مة تدخالت بعد األز  ى قطاعاته المحركة وتم تقسيمها إلى تدخالت لها أولوية أثناء األزمة وأخر 

 التالي: على النحو ذلكو 

 التي لها أولوية أثناء األزمة: ( التدخالت1

ودعم القطاع الصــــــحي وتلبية مســــــتلزماته  على الفيروسحشــــــد الجهود والموارد للســــــيطرة  .1
 يــةالبشــــــــــــــر ال تتفــاقم خســــــــــــــــائره  ىالمــادي والمعنوي لموارده البشــــــــــــــريــة حت وتوفير الــدعم
 .واالقتصادية

من التشـــغيل  %77من الناتج و %70بنحو دعم ومســـاندة القطاع الخاص الذي يســـاهم   .2
 يتمكن من االستمرار واالحتفاظ بالعمالة من خالل: ىخاصة اإلنتاجي منه حت

  من خالل المقاصة لمستحقات الدولة.دعم األجور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
  مزيد من اإلعفاءات المالية مثل إعفاء جميع الشــــــركات لمدة محددة من ضــــــريبة كســــــب

ا عفاء المصانع من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق، و العمل والتأمينات االجتماعية، 
                                                           

أدم  كبير في األدبيات االقتصادية بدءًا منتعتبر العالقة بين اإلنفاق العام والنمو االقتصادي من الموضوعات التي حظيت باهتمام  1 
سميث مرورًا بكينز وحتى نظريات النمو الداخلي التي عظمت من دور رأس المال البشري كمحدد للنمو. وما اتفق عليه الغالبية هو 

اكم لنمو االقتصادي وتر أن اإلنفاق الحكومي على القطاعات ذات األولوية وهي التعليم والصحة والبنية التحتية كلها مجاالت تدعم ا
 رأس المال البشري. 
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 حالتصــــــــــاري إصــــــــــدار عملية في اإلســــــــــراعو  تأجيل مدفوعات الكهرباء والمياه والغاز،و 
المصــــــرية الصــــــناعي. )اتحاد الصــــــناعات  للنشــــــاط األراضــــــي وتخصــــــيص والتراخيص

2020) 
  تنتهي األزمة حتىاستمرار توفير التيسيرات التمويلية 

لى عتوســـــيع نطاق المســـــاندة الحكومية لتشـــــمل باقي القطاعات المتضـــــررة األخرى ومنها  .3
من  %10ســـاهم بما يتجاوز التشـــييد والبناء واألنشـــطة العقارية الذي ي قطاعالمثال  ســـبيل

القطاع من توقف نشــــــــــــــاطه نتيجة  هلما يواجه نظراً وذلك  ،من التشــــــــــــــغيل %15الناتج و
نوك بلألزمة وتباطؤ الطلب على منتجاته خاصـــــــــة في ظل ارتفاع الفائدة على شـــــــــهادات 

مكنوا يت ىالقطاع العام. وقد يتضــمن ذلك ســرعة صــرف دفعة من مســتحقات المقاولين حت
لة جازات العماأر وصـــــــندوق للطوارئ للعاملين يمكن من خالله تحمل تكلفة من االســـــــتمرا

 (American Chamber of Commerce in Egypt,2020)في حالة اإلصابة. 

من إجمالي  %90مســـاندة موجهة للمنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة التي تمثل ما يزيد عن  .4
 المنشآت في مصر.

 آليةو جيا المعلومات باعتباره محركا للنمو حزم ســــياســــات لدعم قطاع االتصــــاالت وتكنولو  .5
لتحقيق التحول الرقمي خاصة وأنه أثبت الدور المحوري الذي يلعبه اآلن في خدمة العديد 

البنوك، والخــدمــات الحكوميــة. و والخــدمــات المــاليــة،  والتعليممن القطــاعــات ومنهــا العمــل، 
قا خاصــــــــــــة وأنه ظل محق لذلك يعتبر جزء رئيســــــــــــي من البنية التحتية بمفهومها الواســــــــــــع

  .لمعدالت نمو مرتفعة أثناء األزمتين السابقتين ومعدل نمو أكبر خالل األزمة الحالية

ي ظل خاصــــة ف أحد مجاالت تنشــــيط التجارةإزالة العقبات أمام التجارة اإللكترونية لكونها  .6
 اإلجراءات االحترازية وتباطؤ الطلب

 ة:ضمان الحد األدنى من الدخل للفئات التالي .7
المتضـــــــــــــررين من األزمة من خالل اســـــــــــــتمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة طالما  -

 األزمة مستمرة
وذلك من خالل اســـــــــــتمرار برامج الدعم  1من إجمالي الســـــــــــكان % 32.5الفقراء ويمثلوا  -

الدخلية  أن الشـــــــرائحنه من المعروف أالنقدي المختلفة طالما اســـــــتمرت األزمة خاصـــــــة و 
 على.أ ستهالكي الدنيا ميلها اال

                                                           

 .2019وفقا ألحدث بيانات لمسح الدخل واإلنفاق واالستهالك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مايو  1 
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تقديم إعانة بطالة للمتعطلين نتيجة توقف أنشـــــــــــــطتهم والعائدين من الخارج بعد دراســـــــــــــة  -
 أوضاعهم المعيشية.

ة تفعيل المشاركة الحقيقية ما بين الدولتتطلب اإلجراءات السابقة وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 
لها في تنفيذ  ومكمالً  لدور الدولة والمجتمع المدني بحيث يكون المجتمع المدني داعماً 

 األهداف السابقة. 

نفاق العام المتزايد في ظل رة تدبير موارد إضافية لتمويل اإل ضرو  ما سبقيضاف إلى و
 سبيل المثال: ما يلي علىويمكن أن يكون ذلك من خالل  األزمة

 لية و دراسة إمكانية االستفادة من آليات التمويل السريع للطوارئ والتي تتيحها المنظمات الد
ألعضائها ومنها صندوق النقد الدولي لمواجهة الظروف االستثنائية التي فرضتها األزمة 
مع ضرورة التأكيد على الشفافية في إدارتها وتوجيهها للقطاعات األكثر احتياجًا في هذه 

 األزمة وهي القطاعات اإلنتاجية والقطاعات المحركة للنمو، والصحة والتعليم.

 ليات ات األنشطة التي توقفت نتيجة األزمة مثل مخصصات الفعإعادة توزيع مخصصا
وزارة اإلعالم، لمخصصات اإلنتاج الفني و الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، 

 وغيرها. مخصصات اآلثار والسياحة،و 

  إعادة النظر في توزيع النفقات العامة للدولة، وتحديدًا الباب السادس في الموازنة العامة
  يهه نحو دعم األنشطة اإلنتاجية والرعاية الصحيةللدولة، وتوج

  تعديل المنظومة الضريبية لتوسيع الضرائب على الثروة وا عادة توجيه الموارد لتمويل
 القطاعات المتضررة ويقترح في هذا الصدد:

 التوسع في الضرائب على الثروة 
  تفعيل سياسة(Cross Subsidy) ، وذلك عبر زيادة الضرائب على بعض

 غير ضرورية ذات رواجًا مثل ةطاعات اإلنتاجية التي تنتج سلعًا استهالكيالق
 .التبغ والدخان

 :يقترح التركيز على ما يليفأما بشأن التدخالت بعد األزمة  (2 

 طار واضح ومستقر للسياسات االقتصادية الكلية بأهداف استراتيجية تدفع العمل على وجود إ
ة ومتاحة وقاعدة بيانات محدث االقتصاديةكافة السياسات  ليهاعمحفزات اإلنتاجية الكلية وتخدم 

 عن كافة المتغيرات.
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  التعجيل بإطالق استراتيجية اإلحالل محل الواردات مع ضرورة أن يتم تحديد المنتجات التي
 اقتصادية.  جدوى على دراسة  يمكن إنتاجها محليا بناءً 

 جنبية وذلك من خالل:مزيد من الجهود لتحفيز االستثمارات المحلية واأل 
مر ينعكس على ثقة المستثمرين أتوضيح حدود دور الدولة في النشاط االقتصادي وهو  -

 تخاذ قرار االستثمار.الالمحليين واألجانب ودافعيتهم 
 – الضرائب -التراخيص -اإلجراءاتبيئة األعمال )معوقات إصالحات عاجلة ل -

 رك.....(االجم
  الجاري واالستثماري:مراجعة اإلنفاق الحكومي بشقيه 

 على مستوى الخطة االستثمارية للدولة:

في  من تركزها يتم توجيهها نحو األنشطة اإلنتاجية مثل الصناعة والزراعة بدالً   -
 األنشطة االستخراجية واألنشطة العقارية 

 زيادة نصيب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتباره محرك رئيسي للنمو -
 صحة مخصصات تسمح برفع كفاءته يكون لقطاع ال -

 على مستوى مخصصات النفقات بالموازنة العامة للدولة:

 والبحث العلمي بحيث يكون  والتعليممراجعة مخصصات اإلنفاق العام على الصحة  -
هم محددات النمو االقتصادي في األجل أ لهما األولوية في اإلنفاق العام باعتبارهم 

 الطويل.
 قل أجودة وب بأعلىالجميع على الخدمات الصحية األساسية  منظومة صحية تضمن حصول

من إجمالي السكان وفقا لمسح الدخل  % 32.5 نحو تكلفة خاصة للفئات الفقيرة والتي تمثل
 .2019لعام واإلنفاق 

  منظومة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي تكفل لهم
 ي أوقات األزمات.الحياة الكريمة خاصة ف

 مين الصحي واالجتماعي لتضمين األنماطأمراجعة قوانين العمل وما يرتبط به من قوانين الت 
الجديدة وتحديدا فيما يتعلق بالعمل عن بعد وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات للعاملين 

ية مالن هذه األنماط لها مزايا من توفير جزء من النفقات الرأسأوأصحاب األعمال خاصة و 
 وكذلك النفقات التشغيلية التي تعد جزء من األعباء المالية للمؤسسات.
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 اتمةخ

خلصت الورقة إلى أن األزمة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات تفوق في شدتها أي أزمات سابقة مرت بها 
ذلك  عمصر بل والعالم أجمع. أحد هذه التداعيات الهامة هو الدخول في ركود اقتصادي عالمي وما يتب

 .ومنها مصر ماليمن تراجع في معدل النمو االقتصادي العالمي ولكافة األق

تباع بادرت الدولة با لذا ،أثرت األزمة سلبًا على العديد من المتغيرات وقطاعات االقتصاد المصري وقد 
جراءات إ سياسات للحد من تراجع النمو، ولتحفيز النشاط االقتصادي، وحماية العمالة غير المنتظمة وكلها

من المبكر دراسة أثرها، ولكن من المتوقع في ظل ارتفاع عدم اليقين المصاحب  إال أنه ،هامة ومطلوبة
لألزمة وارتفاع سعر الفائدة حتي بعد تخفيضه أن يكون تأثير السياسة النقدية محدود على االستثمار 

 إال أن ،ة من خالل االستثمارات العامةأمام دور أكبر للسياسة المالي الخاص وبالتالي يظل المجال مفتوحاً 
، وبالتالي يكون إلعادة تخصيص الموارد الدور األهم في لها تضخم حجم الدين اإلجمالي سيظل مكبالً 

هذه األزمة باإلضافة إلى إمكانية االستفادة من التيسيرات المالية المتاحة من المؤسسات الدولية لمواجهة 
 .الطوارئ 

ل السيطرة على الفيروس من خال أثناء األزمة وهي التدخالت التي لها أولويةة من تقترح الدراسة مجموعو 
واستمرار توفير  .دعم القطاع الصحي وتلبية مستلزماته وتوفير الدعم المادي والمعنوي لموارده البشرية

تمرة دة مسالحد األدنى من الدخل للفئات المتضررة من األزمة ومنها العمالة غير المنتظمة وأخيرا، مسان
 .للقطاعات المتضررة

 ما بعد األزمة: تعتبر األزمة بمثابة فرصة إلعادة األولويات الخاصة باإلنفاق العام بتدخالتوفيما يتعلق 
تكار والبحث العلمي واالب والتعليموتوجيه األولوية نحو قطاعي الصحة  بشقيه الجاري واالستثماري 

لنمو في األجل الطويل.  كما تعد األزمة لدة وأهم محفزات األساس لتحقيق أي تنمية منشو  اباعتبارهم
قومية للتحول لتنفيذ االستراتيجية الللتعجيل بإطالق استراتيجية اإلحالل محل الواردات وكذلك  أيضاً  ةفرص

إال أن األمر يتطلب تبني سياسات تستهدف دعم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باعتباره  ،الرقمي
 نهاوم ،لنمو خاصة وأنه أثبت الدور المحوري الذي يلعبه اآلن في خدمة العديد من القطاعاتل محركاً 
اصة وأنه ظل خ ،م والبنوك والخدمات الحكومية. لذلك يعتبر جزء رئيسي من البنية التحتيةيالتعلالعمل و 
 الحالية. لمعدالت نمو مرتفعة أثناء األزمتين السابقتين ومعدل نمو أكبر خالل األزمة محققاً 

، يتطلب الخروج من الركود االقتصادي مراجعة الفلسفة وراء السياسة االقتصادية الكلية بشكل عام وأخيراً 
ومعدالت  توياتمسوتوجيه بوصلتها نحو محفزات اإلنتاجية الكلية التي تعتبر المخرج المضمون لتحقيق 

 نمو مرتفعة في المدي األبعد.
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 مراجع ال

 ة العربيةاللغبأواًل: مراجع 
  (، ورقة اتحاد الصـــــــناعات المصـــــــرية بشـــــــأن اإلجراءات العاجلة 2020المصـــــــرية، )اتحاد الصـــــــناعات

 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى االقتصادي والصناعة المصرية ".

  2020 وأبريلالبنك المركزي المصري، بيانات لجنة السياسة النقدية خالل شهري مارس.  
 (،" التداعيات االقتصــــادية لفيروس كورونا المســــتجد على الدول العربية"، 2020)لعربي، صــــندوق النقد ا

 أبريل

  3العدد  "،: قطاع الســياحة في مصــرأزمة" راي في  (،2020)المركز المصــري للدراســات االقتصــادية، 
 مارس.      

  وتكنولوجيا  : قطاع االتصــــــــــاالتأزمة" راي في  (،2020)المركز المصــــــــــري للدراســــــــــات االقتصــــــــــادية
 أبريل.       ،8العدد  "،المعلومات في مصر

 ( ،التأثير المتوقع لوباء كوفيد 2020المركز المصــــــــري للدراســــــــات االقتصــــــــادية "،)على نمو الناتج  19
 .2العدد  أزمةالمحلي اإلجمالي"، راي في 

  االجتماعي، ســـــــــنوات وزارة التخطيط والمتابعة واإلصـــــــــالح اإلداري، تقارير متابعة األداء االقتصـــــــــادي و
 مختلفة.

 تداعيات فيروس ( 2020)تنمية االقتصــادية، وزارة التخطيط وال "COVID 19 على االقتصــاد العالمي "
 .2020 أبريلواالقتصاد المصري: السيناريوهات المحتملة وآليات المواجهة"، 
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 كورونا على تحويالت العاملين المصريين بالخارج جائحةتداعيات 
 

 فادية عبد السالمد. أ.

 مقدمة

نا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد العالمي في الوقت الراهن، يعد فيروس كورو 
حيث إن غالبية األزمات المالية السابقة واجهتها الحكومات من خالل حزمة من السياسات 
االقتصادية والمالية، أما أزمة كورونا فهي تهدد المورد البشرى مباشرة ومن ثم فإن تداعياتها تعد 

 صاد العالمي وتتطلب سياسات مختلفة لمواجهتها.األخطر على االقت

ويختلف األمر في مصر، فهي آمنة من وقع األزمة المباشر في ضوء اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذتها الحكومة من إغالق للمدارس والمنشآت.. إال أنه ال يمكن التنبؤ بسرعة انتشار هذا الفيروس 

 خالل الفترة القادمة..

العاملين المصريين في الخارج أحد مصادر النقد األجنبي التي يعتمد عليها في وتعد تحويالت 
تمويل غايات التنمية المستدامة. ومع افتراض قرب انحسار أزمة كورونا ـ إال أن هناك قنوات انتقال 
ألثر هذه األزمة على االقتصاد المصري من خالل تداعيات األزمة على مصادر النقد األجنبي 

تحويالت العاملين المصريين في الخارج بالتركيز على مفهوم الهجرة المؤقتة وحاملي  ومن بينها
تصاريح العمل وشركاء التجارة الرئيسيين ومصدري رؤوس األموال وأسواق العمل في الدول العربية 
وخاصة أسواق العمل في مجلس التعاون الخليجي، واألرقام المستخدمة للتحويالت هي تلك 

 لمسجلة رسميًا وال تشمل التحويالت العينية أو التحويالت غير المسجلة. التحويالت ا

وبالرغم من أن التحويالت العينية يمكن تقديرها خالل استخدام المسوحات المكثفة للمهاجرين إال 
أن التحويالت غير المسجلة يصعب تقديرها، وقد تباينت التقديرات حول قيمتها حيث ذهب البعض 

من المسجلة رسميًا، وفى دراسات أخرى ذكرت أنها قد تصل  %60لى أكثر من إلى أنها تصل إ
 إلى مرتين أو ثالث مرات تلك المسجلة رسميًا.    

لذلك تهتم الورقة بعدة أمور منها: إلقاء الضوء حول تداعيات كورونا على مسار الهجرة والتحويالت، 
الت ثم التعرف على خصائص الهجرة والتحويفي العالم من واقع بعض الدراسات والتقارير الدولية، 

حيث كشف انتشار فيروس كورونا المستجد عن هشاشة أسواق العمل وصعوبة استدامة التحويالت 
                                                           

 معهد التخطيط القومي – األستاذ بمركز العالقات االقتصادية الدولية 
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حيث إنه بالرغم من اتفاق الدول النامية والمتقدمة على العديد من التدابير االحتوائية لألزمة إال أن 
ق اد الكلي واالطار المؤسسي والهيكلي الحاكم ألسواحدة التأثير قد تتباين وفق أساسيات االقتص

العمل والتحويالت وسوق النفط العالمي، ولدراسة تداعيات أزمة كورونا على تحويالت العاملين 
المصريين في الخارج كان ضروريًا التعرف علي خصائص الهجرة والتحويالت ومن ثم األثر 

الصعبة ومن ثم علي توقعات معدل البطالة بعد  المتوقع  من إحداث خلل في اإليرادات بالعمالت
 عودة جزء من العمالة ونطاق االستغناءات المحتملة.

 عامة حول تداعيات كورونا على مسارات الهجرة والتحويالت في العالم  نظرة-1

لسبب األزمة  2020في  1%20نحو حاد بحوالي  علىتنخفض التحويالت العالمية  أنمن المتوقع 
( وتدابير اإلغالق. ويرجع االنخفاض المتوقع 19- كوفيدمة عن جائحة كورونا )الناجاالقتصادية 

إلى انخفاض أجور ومعدالت توظيف العمالة المهاجرة. وهي الشريحة األكثر تعرضًا لفقدان 
أن المنطقة  2المضيف. حيث يتوقع أحد الباحثين الوظائف واألجور في أي أزمة اقتصادية في البلد

من حيث أنظمتها الصحية والموارد  دولة( 22رغم من وجود اختالفات كبيرة بين دولها )العربية بال
. حتى اآلن 19-كوفيدكمرض وقاتل  معديالمتاحة إال أنها غير مهيأة للتعامل مع تأثير مرض 

يعتبر انتشار هذا المرض محدودًا مقارنة بمناطق أخرى من العالم، ومع ذلك فإن بعض الدول 
يران، و  إيطاليابفيروس كورونا المستجد تتواجد في الجوار المباشر لدول مثل  األكثر تأثراُ  سبانيا وا  ا 

باإلضافة إلى ذلك تتمتع المنطقة بعالقات تجارية وجيوسياسية وثيقة مع دول في أوروبا وأمريكا 
الشمالية وشرق آسيا، حيث ال يزال فيروس كورونا موجودًا أو في مرحلة االنتشار، عالوة علي 
ذلك، يرجع انخفاض عدد الحاالت المؤكدة في البلدان العربية إلى انخفاض نطاق االختبار من 
قبل خدماتها الصحية، من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية في منتصف مارس من أن جائحة 

 ذروتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إليكوفيد لم تصل بعد 

ة، ين، السعودياإلمارات، البحر مجلس التعاون الخليجي ) فيما يخص الدول الست األعضاء في
( فهي تمتلك موارد أنظمة صحية أكثر كفاءة من بقية الدول العربية، ومع عمان، قطر، الكويت

النفط يضعان مزيداُ من الضغوط علي مواردها  أسعارذلك فإن االضطرابات االقتصادية وانخفاض 
يع هذه البلدان تدابيرُا واسعة النطاق الحتواء انتشار الوباء المالية والخدمات العامة، وقد طبقت جم

                                                           
  22/4/2020البنك الدولي، بيان صحفي  1
 البنك الدولي يتوقع أكبر تراجع في التحويالت في التاريخ الحديث  المصدر: 
 هيثم عميرة فرنانيرث، فيروس كورونا في الدول العربية: عاصفة عابرة، فرصة للتغيير أم كارثة اقليمية؟   2

Real Instituto elcano, ARI 39/2020 (version en' arabe), 7 de abril de 2020.  
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ومع ذلك، هناك خطر كبير من اإلصابة بالعدوى بين العمال األجانب ) في بعض دول الخليج 
هؤالء يمثلون غالبية السكان ( وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاعات البناء والخدمات والذين 

 فر فيها الخدمات الصحية المناسبة.  يعيشون في ظروف مزدحمة ال يتوا

الدولي  قطاعات السياحة والنقل علىمن جهة أخرى يمكن أن يكون لهذا الوضع الجديد تأثيرًا كبيرًا 
قطاعات العقارات والفاعليات العالمية الكبرى التي ستقام في تلك  علىفي دول الخليج وكذلك 

حيث تمثل تحديُا ضخمُا   G-20العشرين في دبي واجتماع مجموعة  2020المنطقة مثل اكسبو 
 يجعل من الصعب أداء هذه الوظيفة بنجاح في وقت حرج بالنسبة للنظام العالمي.  

ستكون النتيجة النهائية لهذه األزمة بالنسبة للدول العربية مشروطة بعدة عوامل: مثل مدة حالة 
تماعية فيف من آثارها الصحية واالجالطوارئ الصحية الدولية، وفعالية السياسات الحكومية في التخ

واالقتصادية، ومع ذلك فإنه في ظل الديناميكيات العالمية السريعة التغير فإن العديد من العوامل 
التي ستحدد نهاية هذه األزمة تخرج عن سيطرة الحكومات العربية ألنها تعتمد علي الوضع العالمي 

فرص ( و ارة والسياحة والنقل وما إلى ذلكة، التجالذي يحدد بدوره مصادر دخل هذه الدول ) الطاق
شعال  19-العمل التي تتوفر لسكانها، وقد تكون جائحة كوفيد عاماُل يؤدى إلى تفاقم المشاكل وا 

والتحرك  ليمياإلقالصراعات في المنطقة العربية ولكنها أيضا يمكن أن تمثل فرصًا لزيادة التعاون 
 عات المسلحة. نحو الحكم الرشيد وتغير مسار النزا 

بالرغم من أنه يتم منح إعفاءات للمهن الرئيسية مثل العلماء واألطباء والصحفيين القادة الحكوميين 
في الخارج حاليًا قد ال يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، حيث إنه من   1إال أن العمال المهاجرين

ألتمتة بتطوير قدرات ا المتصور استجابة للحجر الصحي الحالي والمستقبلي ستقوم الشركات
وبالتالي إنهاء بعض الوظائف التي غالبًا ما يشغلها المهاجرون بسرعة أكبر، باإلضافة إلى ذلك 
ففي معظم الصناعات ستتركز عمليات تسريح بعض الموظفين نتيجة انتشار الفيروس علي العمال 

ند واجهون خيارات صعبة عالمهاجرين، ألن كثيرًا منهم من حاملي التأشيرات المؤقتة وهؤالء سي
االستغناء عنهم، فإما العثور علي وظيفة أخرى أو الحصول علي نوع مختلف من التأشيرات، 
وعندما تصبح الوظائف متاحة بعد انتهاء أزمة كورونا يتوقع أن حكومات العديد من الدول ستشجع 

ن العمال المهاجري بال شك الشركات علي توظيف المواطنين وهو ما ستكون له آثار دائمة علي
                                                           

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة،  –اتساع الفجوات: اتجاهات تأثير وباء كورونا على الهجرة العالمية –ايرول بيبوك   1
 عرض باسم راشد.  2020ابريل  7الثالثاء، 

 Errol yay-boke، five ways Coved 019 TsChangeing Global Migration, Centre for Strategic 
andInternational Studies. 
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وأسرهم ومجتمعاتهم وبالتالي تتسع الفجوة بين الدول األكثر ثراًء واألكثر فقرًا، ويشار أيضًا إلى أن 
العديد من العمال المهاجرين وخاصة من ذوى المهارات المتدنية ليس لديهم خيار العمل من المنزل 

ديد منهم ألن الع األخطارزيد من مما يعرضهم لخطر فيروس كورونا ونشره فضاُل عن تعرضهم لم
ال يحصلون علي رعاية صحية مناسبة، ومع القيود المفروضة علي المدى القصير فإن النازحين 

من النازحين  %99من الالجئين،  %84قسرًا والمهاجرين سيكونون في خطر متزايد حيث يقيم 
 داخليًا في المناطق التي وصلها الفيروس حديثًا. 

ما تقدم هناك أدلة متزايدة على أن القيود المفروضة على الهجرة اآلمنة والمنظمة وباإلضافة إلى 
مليون شخص على مستوى العالم إلى مسارات  100ما يصل عددهم إلى  –والعادية تدفع األفراد 

 غامضة للهروب من األذى عبر الهجرة غير الشرعية.

لتصل  %19,7والمتوسطة الدخل بنسبة من المتوقع أن تنخفض التحويالت إلى البلدان المنخفضة 
مما يمثل  2019مليار دوالر في  554وذلك مقارنة بــ  12020مليار دوالر في عام  445 إلى

خسارة في الموارد المالية األساسية لألسر المعيشية واألولي بالرعاية. كذلك فإن التقديرات توضح 
 %19,6ط وشمال أفريقيا ستنخفض بنسبة أن معدل نمو تدفقات التحويالت إلى منطقة الشرق األوس

 2019، ويوضح البنك الدولي أن عام 2021في عام  %1,6ثم تتحسن بنسبة  2020في عام 
قد شهد تطور تدفقات التحويالت إلى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل بما يفوق االستثمار 

 ل.هذه التدفقات مصدرًا رئيسيًا لهذه الدو  أصبحتالمباشر بحيث  األجنبي

ي التخفيف من وطأة الفقر ف علىالتحويالت تعمل  أنوتوضح الدراسات السابق اإلشارة إليها 
 على إلنفاقاوترتبط بارتفاع  التغذوية،البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وكذلك تحسين اآلثار 

لى ع، ويؤثر انخفاض التحويالت على قدرة األسر على اإلنفاق األطفالالتعليم وتحد من عمالة 
ض خف علىهذه المجاالت ويساعد البنك الدولي مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع العالمي 

 تكاليف التحويالت وتحسين الشمول المالي للفقراء. 

                                                           
1 19 Crisis through a Migration lens, Migration and Development -World Bank Group, COVID 

Brief 32, April 2020, p. 8, table (1-2) 
وذكر التقرير بأن هذا االنخفاض ال يرجع إلى االنخفاض في أعداد المهاجرين الدوليين ولكن لحد كبير نتيجة االنخفاض في األجور 

ل للعمالة المهاجرة في الدول المضيفة ولضعف اليورو مقابل الدوالر، وأن تدفقات التحويالت من دول مجلس التعاون الخليجي والتشغي
 ستتأثر بالركود تحت تأثير تداعيات كورونا وكذلك بالهبوط في أسعار النفط.
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( في عام %27,5) ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويالت في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة
( والشرق األوسط وشمال %22,1وجنوب آسيا )( %23,1تليها أفريقيا جنوب الصحراء ) 2020
 .%13( وشرق آسيا والمحيط الهادي %19,3الالتينية والبحر الكاريبي ) وأمريكا( %19,6) أفريقيا

ومن المتوقع أيضا أن تصبح تدفقات التحويالت أكثر أهمية لهذه المجموعة من البلدان المنخفضة 
. وتشير تقديرات %35ستثمارات المباشرة أكبر من والمتوسطة الدخل مقارنة بنسبة انخفاض في اال

لترتفع بنسبة  2021البنك الدولي إلى أن هذه المجموعة من البلدان ستتعافى تحويالتها في عام 
، وهذه اآلفاق من تدفقات التحويالت تكتنفها 2021مليار دوالر في  470 إلىلتصل  5,6%

 علىو قتصاد العالمي وعلى آفاق النمو فيه ظروف عدم اليقين لصعوبة تحديد أثر كوفيد على اال
تدابير الحد من انتشار هذا المرض، وفي الماضي كانت التحويالت تقوم بدور في مواجهة التقلبات 

 الدورية في أوقات األزمات. 

 %19,6ومن المتوقع أن تنخفض التحويالت إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
ويرجع هذا التراجع إلى  ،2019في  %2,6بعد نمو بلغ  2020ر في مليار دوال 47لتصل إلى 

تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وكذلك يتوقع 
أن تتأثر التحويالت من منطقة اليورو أيضا بالتباطؤ االقتصادي في المنطقة قبل ظهور كورونا 

ن  2021. وفي األمريكيل الدوالر وانخفاض قيمة اليورو مقاب يتوقع أن تتعافى التحويالت حتى وا 
بسبب معدالت النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو  %1,6كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة 

 وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 تكلفة إرسال التحويالت 

ولم تتغير هذه النسبة  %7دوالر إلى المنطقة فتسجل  200بلغ أما ما يخص تكاليف التحويالت لم
كثيرُا عما سبق وتتراوح تكلفة إرسال األموال من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى مصر واألردن 

وقد تضررت وظائف قطاع الخدمات أي ما تضرر منذ بداية هذه األزمة، وفقد  %3،5ما بين 
لمطاعم والصالونات وظائفهم دون مساندة حكومية محتملة، المهاجرون العاملون في الفنادق وا

واألسوأ من ذلك أنهم ال يستطيعون حتى العودة إلى بلدانهم  لسبب قيود السفر، وتحتاج هذه 
الشريحة إلى مساندة مستهدفة، وعلي األرجح أن الذين نجحوا في مواصلة العمل في مجال الرعاية 

موال بسبب عمليات اإلغالق، وبالتالي قد يصبح إرسال الصحية قد يجدون صعوبة في إرسال األ
بلغ متوسط التكلفة  2019الحواالت النقدية مهمة مستحيلة عندما ال تتوافر البدائل الرقمية، وبنهاية 

من أهداف التنمية  10دوالر ويرمي الهدف رقم  13,84 أو %6,82دوالر  200العالمية لتحويل 
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ولذلك يوصي البنك الدولي  2030دوالرات في المتوسط في  6فة إلى المستدامة إلى تقليل هذه التكل
 : 1ببعض اإلجراءات دعمًا لقطاع التحويالت 

  ينبغي للسلطات العامة والحكومية معاملة شركات ومكاتب تقديم خدمات التحويالت بوصفها
 تشغيل هذه الشركات والمكاتب.  علىخدمات أساسية وضرورية أن تخفف من أي أثر 

 ين مساندة صناعة التحويالت المالية باألدوات المناسبة إلدارة مخاطر االئتمان والسيولة يتع
 على نحو فعال. 

  التحويالت لمواجهة تحديات انتشار البطالة والمحنة التي تواجه الجاليات المهاجرة  أسعارخفض
 في البلدان المضيفة. 

  .اعتماد نماذج التحويالت خالل الوسائل الرقمية 
 دة الشمول المالي للجميع في البلدان المرسل إليها تحويالت وبين العمال المهاجرين في مسان

 البلدان المرسلة.

ولذلك هناك دعوة للتحرك علي المدى المتوسط، حيث سيعتمد انتعاش تدفقات التحويالت اعتمادًا 
لصافي  لمرسلةكبيرًا علي نجاح جهود التحفيز االقتصادي لمجموعة العشرين وغيرها من الدول ا

التحويالت وحركة الهجرة وديناميكيات سوق العمل األوسع نطاقًا، ولذلك ثمة هناك حاجة إلى جهود 
مستهدفة دعمًا للجاليات المهاجرين في البلدان المضيفة، حيث إنه من شأن التقلبات في أسواق 

ت العمال الصرف األجنبي أن تجعل صعبًا علي مقدمي خدمة التحويالت تحديد أسعار صرف
األجنبية، مما يؤدى إلى ارتفاع الرسوم المتعلقة بتحويل العمالت األجنبية والي جانب ارتفاع تكاليف 
التشغيل الناتجة عن االضطرابات التشغيلية والتوقف يمكن أن يحدث ارتفاع في أسعار التحويالت 

ات مية بمكان لحماية الفئعلي المدى القصير كذلك فإن أنظمة الحماية االجتماعية الفعالة من األه
الفقيرة واألولي بالرعاية، وعلي البلدان المضيفة أن تدعم اإلجراءات التدخلية الخاصة بالحماية 
االجتماعية للمهاجرين وأن يكون تسريع وتيرة الخدمات المالية الرقمية لخفض تكاليف التحويالت 

 200متوسط التكلفة العالمية لتحويل  أولوية قصوى بمجرد استقرار األزمة العالمية، حيث ال تزال
 .  2020في الربع األول من عام  %6.8دوالر هي 

                                                           
 حفاظ على تدفقها.الفولشوجارسيا مورا، ميكال رونكوفسكي، التحويالت في زمن فيروس كورونا، ال  1

https: ll blogs .world ban K . Org larl voices lremittances – times – Coronavirus – keep – them 
– Flowing.     
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  ر وتطوي اإلرهابتعزيز االمتثال إلجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل
 الحلول الرقمية للتعرف على الهوية. 

تتوقع أن  1لبنك الدولي الرغم من الهبوط المتوقع في تدفقات التحويالت إال أن مجموعة ا على
همية للتمويل الخارجي لمجموعة الدول النامية المنخفضة أ تصبح تدفقات التحويالت مصدرًا أكثر 

على األرجح أن تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  2020والمتوسطة الدخل. وفي عام 
لى الدولية. وباإلضافة إنظرًا لفرض حظر على السفر واالختالالت في التجارة  %35بنسبة تفوق 

األسهم للشركات دولية النشاط فإن تدفقات المحافظ )الخاصة( خالل أسواق  أسعاراالنخفاضات في 
 .%80األسهم والسندات ربما تخضع النخفاض بنسبة حوالي 

( وكذلك بالنظر إلى االختالالت الحادثة 3%) SDGكذلك استمرت تكلفة اإلرسال متجاوزة هدف
علقة بالتحويالت برغم االستخدام المتزايد للخدمات الرقمية والمنافسة المتزايدة من بالخدمات المت

 والحكومة في الدول المستقبلة.  األعمالقطاع 

 2019في الربع األول من  %6,9فإن متوسط التكلفة العالمية انخفضت من  شير سابقاً أوكما 
في الربع  %6,76ة قد زادت من ، ويالحظ أن هذه النسب2020في الربع األول من  %6.8 إلى

 (. أفريقيااألوسط وشمال  الشرق ) MENAبالنسبة لمجموعة دول  %7 إلى 2019األول من 

ووفقُا لقاعدة بيانات البنك الدولي تصدرت مصر مجموعة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
ر دوالر تليها مليا 26,8حيث تدفق التحويالت إلى الداخل، حيث حصلت مصر على ما قيمته 

مليار دوالر( على الترتيب وذلك في عام  3,8، 4,5، 6,7، 7,5لبنان والمغرب واألردن واليمن )
2019 . 

، %10.2، %5,9، %12.7مقابل  2019 خالل GDPمن %8,9وهذه التدفقات مثلت ما نسبته 
 MENA2 الترتيب واالنخفاض المتوقع في التحويالت إلى منطقة  علىلهذه الدول  12.6%

يمكن أن تعزى للتدهور العالمي استجابة  2019في  %2.6( مقابل زيادة قدرها 2020في  20%)
                                                           

1 9 -Word Bank Group, op. cit, pp.8  
يادي متوافر في االدبيات حيث على استخدام مجموعة البنك الدولي لنموذج تقدير اعت 2020تعتمد منهجية التنبؤ بالتحويالت لعام  2

يقدر التحويالت كدالة في الدخل لدول الهجرة المقر والمنشأ. والقاعدة االساسية ان تدفقات التحويالت ترتبط طرديًا )ايجابيًا( بدخول 
يات الدخول مستوالمهاجرين )يؤخذ كمتغير تقريبي متوسط الدخول االسمية لدول المقر )الدول منشأ التحويالت(، وهذه ترتبط ايضا ب

لرجوع ه المنهجية يرجي اواألسعار )متوسط دخل الفرد االسمي( للدول التي يأتي منها المهاجر أي األصل المستلمة للتحويالت حول هذ
 World Bank Group,op.cit, Appendix : Data Notes and Methodologies for forecastingلــــــ 

Remittances and FDI, pp .30 -32  
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لتداعيات فيروس كورونا ولتأثير االنخفاض في أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويالحظ أن غالبية الدول المتسلمة للتحويالت على األرجح أنها ستعاني من انهيار في تدفقات 

حويالت، وكذلك فإن التأثيرات العميقة ستأتي من منطقة اليورو التي ستعاني من التدهور الت
االقتصادي وكذلك من تدهور عملة اليورو مقابل الدوالر، بما يؤثر سلبيًا على كل من المغرب 

نظرُا لتواضع النمو في منطقة اليورو  2021في  %1.6وتونس. وسيعود التعافي بمعدل بطيء 
 ف التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي.وفي ظل ضع

يمثل تهديداً صريحاً لمستوردي  19أن كوفيد  1علي الجانب اآلخر يشير تقرير لصندوق النقد الدولي
أفغانستان، جيبوتي، مصر، األردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، باكستان، )  MENAPالنفط في

الطويل بما تنطوي عليه من زيادة معدالت البطالة السودان، سوريا، تونس(، لهذه الدول في األجل 
، والتي يتوقع أن تسوأ أكثر في العديد من هذه الدول، 2019في  %9.5والتي حققت في المتوسط 

وذلك برغم أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يقدم دعماً في األجل المنظور، إال أن ضعف النشاط 
وضع الدين العام في بعض الدول قد يفاقم من المخاطر المحلي المترتب علي غياب الثقة واشتداد 

 - %1بنسب تتراوح ما بين  2020في المستقبل. حيث يتوقع أن يتقلص النمو في المتوسط لعام 
. كذلك فإن صدمات اضافية في الطلب والعرض قد تأتي خالل 2019مقارنة بمستويات  4.5%

وف المالية العالمية بما ينعكس على ظروف قنوات التجارة، السياحة، التحويالت واشتداد الظر 
االئتمان المحلي. وأنه في ظل اإلجراءات االحتوائية ربما تنخفض التجارة )بالنسبة لجيبوتي، مصر، 

 مناخ األعمال واإلنتاج المحلي.  علىموريتانيا، باكستان، تونس( بما يؤثر 

الصادرات ية الحتياجات الطلب المحلي و وتعتمد هذه الدول المستوردة للنفط كثيرًا علي الواردات تلب
لألسواق الناشئة والدول النامية. هذه  %47مقابل   GDPمن %57حيث تمثل الواردات 

االختالالت المتوقعة في المعروض من سلع االستهالك والتدهور في العملة يمكن أن يدفع االسعار 
كن أن يقلص االختالالت المالية أن انخفاض اسعار النفط يم 2المحلية إلي أعلي. ويبين التقرير

والخارجية ولكن انخفاض تدفقات رؤوس األموال وتدفقات التحويالت من الدول المصدرة للنفط ربما 
                                                           

1 IMF (2020) The Regional Economic outlook: Middle East and Central ASIA, update.  
2 19 -IMF (2020) , ibid , pp.16  

 التنبؤات الخاصة بمعدل النمو والمتغيرات المالية والخارجية الخاصة بمصر 
معدل النمو  السنة

 الحقيقى
التوازن المالى  معدل التضخم

 الحكومى العام
زان الحساب الجارى تو 

 GDPمن  %
2020 2% 4.9% - )7.7% ) - (4.3% ) 
2021 2.8% 7.2% - (5.9% ) - (4.5% ) 
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النفط إلى  أسعارعندما انخفضت  2014يؤثر أيضًا علي النشاط االقتصادي. ولكن في عام 
  GDPمن %0.6سبة المستوردة تحسين موازينها المالية بن  MENAPالنصف استطاعت دول
ذلك انخفضت كل من نسبة التحويالت واالستثمار  ومع  GDPمن %0.9وحساباتها الجارية بنسبة 

الترتيب. وتوقع التقرير أن تتحسن موازين الحساب  على  GDPمن  %1، %0.3المباشر بنسبة 
ص في لالسياحية والتحويالت بنسبة تق اإليراداتبالرغم من انخفاض كل من  2020الجاري في 

 .GDPمن %4.9 لىإالمتوسط تصل 

قد تعرضت لتراجع في تدفقات الحافظة يقترب من   MENAأن منطقة IMF1ويشير تقرير آخر لـ 
بليون دوالر منذ منتصف فبراير الماضي في الوقت التي انخفضت فيه أسعار األسهم وتزايد  2

بليون دوالر في  35بما قيمته  انتشار السندات، وتزامن ذلك مع آجال استحقاق الديون السيادية
2020 . 

من تفشي الفيروس هما:  كثر القطاعات تضرراً أبأن  2وتتنبأ إحدى دراسات صندوق النقد الدولي
قطاعي السياحة، والنقل، حيث تمثلت اإلجراءات االحترازية في إغالق المحال التجارية ومناطق 

هذه القطاعات غالبيتهم من العمالة الحرة علمًا بأن العاملين في  الترفيهية،التسوق واألماكن 
ريح سوق العمل كونها ستؤدى إلى تس علىوالمؤقتة، ومن ثم فإن تداعيات فيروس كورونا تنعكس 

 العمالة المؤقتة التي تتقاضي أجور ضئيلة فضاُل عن تخفيض ساعات العمل ودخل الفرد.

الخاص و لدائمة في القطاعين العام وعليه سوف يكون مستوى تأثر العمالة الماهرة في الوظائف ا 
نسبيًا خالل األجلين القصير والمتوسط، وهو ما يتسق مع مخاوف منظمة العمل الدولية التي  أقل

مليون وظيفة في العالم  25قدان أشارت إلى أن التداعيات االقتصادية للفيروس قد تتسبب في ف
 ( وهذاعاطل )في ظل الفرضية المتفائلة مليون  5,3مقابل فقدان  المتفائلة(في ظل الفرضية غير )

البالغ  2008العدد المفقود من الوظائف يفوق مثيله المسجل خالل األزمة المالية العالمية عام 
 3.مليون وظيفة  22

   تحويالت المصريين العاملين بالخارج علىقنوات انتقال تأثير انتشار فيروس كورونا  -2

                                                           
1 World Economic Forum , Emerging Priorities and Principles for Managing the Global  

Economic Impact of COVID-19,Chief Economists oat hook , April 2020 .,P.10  
، ص 2020الوليد احمد طلحة، التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، أبريل   2

13  . 
 .5، ص2020، أبريل “صندوق النقد العربي، تقرير آفاق االقتصاد العربي " االصدار الحادي عشر   3
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 في قناة الطلب الخارجي، األسعار العالمية للنفط، تدفقات  1رير صندوق النقد العربييحددها تق
 لىعاالستثمار األجنبي المباشر فضاُل عن عدد من القنوات األخرى التي من المتوقع أن تؤثر 

أداء االقتصادات العربية مثل أسعار الفائدة والتطورات في أسواق المال العربية وذلك نتيجة 
بالدوالر أو بوحدة حقوق السحب الخاصة أو بسلة من العمالت ارتباط عدد من العمالت العربية 

  عربية(دولة  12يمثل الدوالر وزنًا مهمًا بها )
  تسجل االقتصادات العربية ذروة تأثرها بأية صدمة يتعرض لها االقتصاد الصيني في العام

ام الثالث عالتالي مباشرة لحدوث الصدمة ثم يتم استعادة التوازن وبشكل تدريجي بداية من ال
 لحدوث الصدمة. 

  وذلك بما  %50تأثر صادرات الدول العربية بتراجع محتمل للطلب العالمي بما ال يقل عن
ويات وهو ما سوف ينعكس على مست ،يشمل كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له

جمالي. وعليه من الناتج المحلي اإل %48الطلب الخارجي الذي يعد مسئواًل عن توليد نحو 
سوف تتأثر االقتصادات العربية بتباطؤ محتمل في الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين 
حيث تعتبر الدول المتأثرة بالفيروس حاليًا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها 

 من الصادرات العربية.  %65تستوعب 
  مليار دوالر  88صادرات المنطقة العربية بمقدار من المتوقع انخفاض  2اإلسكواووفقًا لتقديرات

(. %3-النمو العالمي ) )معدلنتيجة لآلثار الوخيمة للفيروس في ظل سيناريو تدهور األوضاع 
مليار دوالر وكذلك تتراجع الصادرات البينية العربية  74حيث يتوقع تراجع صادرات المنطقة بـ 

تنخفض  %1.5ناريو النمو العالمي المعتدل وحسب سي ،مليار دوالر تقريباً  14بما قدره 
مليار دوالر، ومن المتوقع أن تحل الصناعات التعدينية والكيمائية في  28الصادرات بما قيمته 

طليعة القطاعات األكثر خسارة وتسجل الصناعات التحويلية بما في ذلك الصناعات الميكانيكية 
 أي أنها ثاني أكثر القطاعات تضررُا.  من إجمالي انخفاض الصادرات %13والكهربائية نحو 

 مليار دوالر  111الجانب اآلخر يتوقع أن ينخفض مجموع واردات المنطقة العربية بمقدار  على
نمو سيناريو تدهور األوضاع، معدل ال )حسباالستهالك والتصدير  علىنتيجة آلثار الفيروس 

ي الواردات غير النفطية إلى (، كذلك من المحتمل أن تصل قيمة االنخفاض ف%3-العالمي )
مليار دوالر، وتتضمن الواردات غير النفطية مواد استهالكية ومواد خام تستخدم للصناعات  89

تقدر الخسائر في الواردات بما ال  %1,5التحويلية. وفي ضوء سيناريو النمو العالمي المعتدل 
من منتجات الصناعات  %51 مليار دوالر، تسجل المنتجات الميكانيكية والكهربية 35يقل عن 

                                                           
 صندوق النقد العربي، المرجع السابق.  1
 E/ESCA/ 2020 / Policyعلى االقتصادات العربية: )التجارة واالستثمار االجنبي المباشر  19-االسكوا، آثار جائحة كوفيد  2

Brief (6)  
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من  %17التحويلية من إجمالي االنخفاض في الواردات وتسجل الصناعات الكيمائية نحو 
 أنها ثاني أكثر الصناعات تضررُا في المنطقة العربية.  أي –إجمالي انخفاض الواردات 

 ألوضاع ا وفيما يخص أوضاع الميزان التجاري قد يحقق الميزان التجاري في ظل سيناريو تدهور
 مليار دوالر. 3مليار دوالر. وفي ظل سيناريو النمو المعدل )+(  12صافي موجب قدره 

  مليون برميل  2.5النفط بنحو  علىتراجع الطلب العالمي 1وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة
الطلب وتوقعت أن يتزايد حجم االنكماش في  2020يوميًا خالل الربع الثاني من العام الجاري 

ذامليون برميل يوميًا خالل أسوأ فترات األزمة.  20أو نحو  %20 إلىإلى ما قد يصل   وا 
صدقت التوقعات فستعود األسعار إلى مستويات متدنية للغاية وقد تصل األسعار إلى مستويات 

دوالرات للبرميل ويتزامن مع ذلك أن صناعة النفط العالمية تتقلص في ضوء انخفاض  10تبلغ 
 ار. االستمر  علىئد علي رأس المال المستثمر، ولذلك ستتوسع فقط الشركات األقوى العا

الشهور األولي )الربع األول  – 2003( تطور أسعار النفط العالمية خالل الفترة 1يوضح جدول )
لكل برميل نفط.    Brent، وسعرDubaiوذلك وفقُا لسعر سلة األوبك، سعر نفط  2020من 

يمثل متوسط مرجح ألسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء   OPEC Basketوالمالحظ بأن
يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي خاصة في األسواق   BRENTاألوبك بينما 

األوروبية واألفريقية... ويتبين بصفة عامة االتجاهات الهبوطية ألسعار النفط خالل السنوات 
والربع  2019وط في ثم معاودة الهب 2018في عام  األسعارن في ( ثم التحس2017 -2014)

 2020األول في 

 

 

 

 

  

                                                           
على صالح، "مالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة "ما بعد كورونا" ، دراسات خاصة ، سلسلة دراسات المستقبل لألبحاث  1

 . 12، ص  2020أبريل  13-04أبو ظبى ، اإلمارات العربية المتحدة ، العدد  والدراسات المتقدمة ،
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 (2020-2003( تطور أسعار النفط العالمي خالل الفترة )1جدول )

 (OPEC Basket 1 السنوات

($/b) 

Changes 

 (year to year) 

Dubai (b/$) 

($/b) 

Brent(2) 

($/b) 

2003 28.1 - 26.73 28.9 

2004 36.07 28.4 33.45 38.3 

2005 50.47 39.9 49.29 54.43 

2006 61.08 21.0 61.43 65.39 

2007 69.08 13.1 68.36 72.69 

2008 99.4 43.9 93.77 97.63 

2009 59.85 -39.8 61.75 61.86 

2010 77.45 29.4 78.06 79.63 

2011 107.46 38.7 106.03 110.93 

2012 109.45 1.9 108.9 111.96 

2013 105.87 -3.3 105.43 108.85 

2014 96.29 -9.0 96.65 98.93 

2015 49.49 -48.6 51.17 52.37 

2016 39.8 -19.6 41.2 44.04 

2017 51.62 29.7 53.11 54.39 

2018 70.75 37.1 69.15 71.07 

2019 63.82 -9.8 63.17 64.03 

 63.6 63.8 2.0 65.09 2020يناير 

 55.0 54.5 14.7- 55.49 2020فبراير 

 33.0 33.8 - - 2020مارس 

 المصدر:
 الرابط التالي: علىبيانات مجمعة من التقارير السنوية لمنظمة األوبك المتاحة  -

pec.org/opec_web/en/publications/338.htmhttps://www.o (10/5/2020). 
 الرابط التالي: علىبيانات إحصائيات االنكتاد، األسعار السلعية الشهرية والسنوية متاحة  -

(10/5/2020). eportFolders/reportFolders.aspxhttps://unctadstat.unctad.org/wds/R    

  مليار  17.8وبالنسبة لقناة االستثمار األجنبي المباشر يقدر تقرير اإلسكوا تراجعًا بمقدار
 . حيث تشهد البلدان العربية بالفعل انخفاضاُ في تدفقات االستثمارتقريباً  %45دوالر بنسبة 

مليار دوالر في عام  88.5مقابل  2018دوالر في  مليار 31المباشر الواردة والتي بلغت 
. ويؤجج هذا التراجع الكبير في تدفقات االستثمار المخاوف بشأن القدرة على تمويل 2008

 المشاريع في المنطقة العربية في مجال الطاقة والبتروكيماويات. 
 جمااًل يمكن القول بأنه ال يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن اآل تصادية ثار االقوا 

المحتملة للفيروس على مجموعة الدول العربية حيث يتوقع تباين الصدمات على مستوى 
                                                           

1 OPEC Basket.متوسط مرجح ألسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء األوبك : 
2 :Brent  رنت من ب خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في األسواق األوروبية واألفريقية، ويتكون

 حقال مختلًفا في منطقتي برنت وتينيان )بعضها يقع في المملكة المتحدة والبعض اآلخر في النرويج( 15مزيج نفطي من 

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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الطلب والعرض اعتمادُا على مدى قوة االستهالك المحلي ومرونة سعر الصرف وعمق 
ة مثل متانة شبكات الحماي أخرى عوامل  إلىسوق النقد األجنبي في هذه الدول باإلضافة 

وة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى النجاح في التنويع االجتماعية وق
 . 2030االقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ االستراتيجيات القطرية 

 خصائص الهجرة وتحويالت العاملين المصريين -3

الصادرة  إجمالي التصاريح علىوفقًا لمفهوم الهجرة المؤقتة تتمثل اهم المؤشرات العامة باالعتماد 
 :1لمصريين بالخارجل

  تراجعت  2014في عام  1315555التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بها  دادعأ بلغت
(. وقد جاءت المجموعة %18.0بنسبة انخفاض قدرها ) 2018في  1078254إلى 

بينما  2018من إجمالي التصاريح الصادرة  %97تصريح تمثل  1046399العربية بعدد 
 من اإلجمالي في نفس السنة.  %1.9ة سجلت الدول األوروبية نسب

 ( 18.2انخفضت أعداد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل في الدول العربية بنسبة% )
، وفي المقابل شهدت عدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل 2018-2014خالل الفترة 

 ( خالل نفس الفترة. %29.7في الدول األوروبية بنسبة انخفاض أكبر )
 49.2بما نسبته على الترتيب  واألماراتسعودية تليها الكويت ثم األردن جاءت ال% ،

من إجمالي تصاريح العمل، بينما تركزت  2018في عام  9.6%، 12.0%، 22.1%
، %86.3يب الترت علىتصاريح المجموعة األوروبية في كل من إيطاليا واليونان بما نسبته 

مل السياسية بين مصر والدول العربية على . وهو ما يلقي الضوء حول تأثير العوا8.4%
 التوزيع الجغرافي لمصادر التحويالت.

  جاء عدد الحاصلين على تصاريح للعمل بالخارج لحملة )مؤهل متوسط( في المرتبة األولى
ثم حملة مؤهل أقل من المتوسط  %28.1تليها حملة المؤهل العالي بنسبة  %39.1بنسبة 

(، وفيما يخص مجموعة الدول 2)جدول  %27.6ني بنسبة وبدون مؤهل على المركز الثا
 %60العربية فيحظى حملة المؤهل المتوسط ودون المتوسط وبدون مؤهل عال أكثر من 

عمل تصاريح لل على. ونفس النتيجة تسري على الحاصلين 2018من حملة التصاريح في 
 في الدول األوروبية.

                                                           
، اصدار 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام   1

 .  9(، ص 1)، جدول رقم 2019اغسطس 
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 لعمل توزيع تصاريح ا واإلحصاءالعامة ئة ولألسف ال توفر نشرة الجهاز المركزي للتعب
ن كانت الورقة الحالية  بالخارج وفقُا للقطاعات االقتصادية وال تخصصاتهم ومهاراتهم )وا 

 تميل إلى استخدام المستوى التعليمي كمؤشر تقريبي لمستويات المهارة(. 

 (2جدول )
الة التعليمية ومجموعات إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج طبقًا للح

 واألوزان النسبية لكل مجموعة تعليمية % 2018عام  حتى 2014الدول في الفترة من عام 
 الحالة التعليمية

 
 مجموعات

 الدول

 مؤهل عالي
مؤهل فوق 
 مؤهل متوسط المتوسط

مؤهل اقل من 
المتوسط وبدون 

 مؤهل

 جماليإلا
 عدد%

 % اإلجمالي
1726813 

(27.9) 
301436 

(4.9) 
2444975 

(39.6) 
1697969 

(27.5) 
6141193 

- 100 

مجموعة الدول 
 العربية

1682357 
(28.1) 

294452 
(4.9) 

2336156 
(39.1) 

1663705 
(27.8) 

5976670 
97.3 

(100.0) 

مجموعة الدول 
 األوروبية

27828 
(23.1) 

4853 
(4.0) 

60293 
(50,1) 

27358 
(22,7) 

120332 
2.0 

(100.0) 
 0.7 - - - - أخرى 

للتعبئة العامة  المركزي ، الجهاز 2018المصدر: النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 
 .2019، إصدار أغسطس، واإلحصاء

 النسب فقد حسبت بمعرفة الباحث أما
 

 ( 2020-2003اتجاهات التحويالت في مصر ) 3-1
  ارتفاعاً متزايداُ خالل السنوات  (3)ل رقم شهدت تدفقات التحويالت للعاملين المصريين جدو

وباستثناء السنة المالية التي تلت األزمة المالية  2015-2014وحتى عام  2004-2005
-2008والتي انعكست في انخفاض قيمة التحويالت في عام  2008-2007العالمية 
ر ي مص( وبالرغم من الظروف السياسية والتوترات ف%8.8بنسبة انخفاض قدرها ) 2009

والتي ارتبطت بعدم االستقرار االقتصادي  2011إبان ثورات الربيع العربي في عام 
 والسياسي إال أن تحويالت العاملين قد زادت. 

  2011-2010، 2010-2009بين السنتين  %29برز اتجاهاً متناميًا للتحويالت بنسبة 
عندما  2015-2014النفط في عام  أسعارواستمر االتجاه المتنامي حتى عام أزمة 

ثم استمرت الزيادة في قيمة  2016- 2015في  %11.4هبطت قيمة التحويالت بنسبة 
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مليار  26.4حتى وصلت إلى  2016-2015مليار دوالر في عام  17.1التحويالت من 
 إلي 2019-2018ثم انخفضت في عام  (3)جدول  2018-2017دوالر في عام 

اعد حدة التوترات التجارية، تباطؤ النمو في ( تحت تأثير تص%4.5مليار بنسبة ) 25.2
االقتصاد الصيني وتداعياته علي االقتصاد العالمي، انسحاب بريطانيا من االتحاد 

، انخفاض أسعار النفط العالمية 1يونيات العامة والخاصة في العالماألوروبي، تزايد المد
 (.1 جدول)

ر قد ساهم في إحداث قفزة ومن الواضح أن عام تحرير سعر الصرف األجنبي في مص
 .%27.8حيث زادت قيمة التحويالت بنسبة  2017-2016في التحويالت في عام 

  استمرار اتجاه التزايد في قيمة تحويالت العاملين المصريين في الخارج خالل الربعين األول
 . %37حيث تحققت زيادة بنسبة  2020-2019والثاني من 

 :هم مصادر النقد األجنبي في مصرتعتبر تحويالت العاملين من ا 3-2

-2004في  %13.0( تزايد الوزن النسبي للتحويالت من 2( وشكل )3حيث يوضح جدول )
والذي  2015-2014مرور بسنوات أزمة النفط العالمية  2011-2010في  %19.0 إلى 2005

رور من أهم موارد مصر من العمالت األجنبية )الصادرات، رسوم الم %29سجلت فيها حوالي 
حيث التوترات في  2019-2018بقناة السويس، االستثمار األجنبي، السياحة( وانتهاًء بـسنة 

 موارد النقد األجنبي. إجماليمن  %33االقتصاد العالمي والتي حققت فيها حوالي 

 (2020-2004( األهمية النسبية لمصادر النقد األجنبي خالل الفترة )2شكل)

 
 (.3نات الجدول رقم )بيا علىالمصدر: باالعتماد 

                                                           
 يوليو/ ديسمبر. – 12-9ص  2019صندوق النقد العربي، تقرير آفاق االقتصاد العربي، اإلصدار العاشر، سبتمبر   1

0

50000

100000

مليون دوالر

قيم الصادرات  رسوم المرور بقناة السويس

تحويالت العاملين بالخارج (الداخل)االستثمار األجنبي المباشر 

(االيرادات السياحية)السفر  جمالي العناصر الرئيسية لمصادر النقد األجنبي
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 نسبة تغطية قيمة التحويالت لكل من الصادرات والواردات  3-4

 أزمة أعقبت( أن قيمة التحويالت قد قاربت قيمة الصادرات في السنوات التي 4يوضح جدول ) -
 ،وأحيانًا تجاوزتها في السنوات التي تلت تحرير سعر الصرف 2015-2014النفط العالمية 

 قاربت نفس مستوى الصادرات. 2020-2019ين األول والثامن من وأنه حتى في الربع
من قيمة  %40تقدير  أقصى علىتغطي  أنبرغم ما تقدم فإن قيمة التحويالت لم تستطع  -

زيادة الواردات قد ارتبطت بسلع معمرة وسلع رفاهية  أنحقيقة  علىالواردات وهو ما ينطوي 
 .1يتعامل بها أصحاب الدخول المرتفعة 

لتمويل مصدر ل أكبر أصبحتتحويالت العاملين المصريين في الخارج قد  أنمما تقدم يتضح  -
السياحية ورسوم المرور في قناة  واإليراداتالمباشر  األجنبيفي مصر متجاوزة االستثمار 

لتدفقات مقابل ا األجنبيمصدر مستقر من تدفقات النقد  أنهاالتحويالت  أثبتتالسويس وقد 
(. 3نها داعمة للدورات االقتصادية المصاحبة للتدفقات األخرى جدول رقم )ولم تظهر أ األخرى 

من خالل  (مصربينها  )منوبشكل عام يمكن النظر للتحويالت كآلية تأمين ذاتية للدول النامية 
 تمكنهم من تنويع مواردهم من مصادر التمويل الخارجي. 

  ج بتطورات سوق النفط العالميدرجة تأثر تدفق تحويالت العاملين المصريين بالخار  3-5

ليه بخصوص التوزيع الجغرافي لمصادر التحويالت والتي توضح إ اإلشارةباإلضافة إلى ما تم 
 يطالياإبجالء استحواذ الدول العربية ممثلة )في السعودية والكويت واألردن واإلمارات وقطر( وكذلك 

( 1صريين كهجرة مؤقتة. يبين شكل )واليونان علي نصيب سوق العمالة بالنسبة للمهاجرين الم
 0.08ضة النفط بدرجة ارتباط منخف أسعاريبين درجة االرتباط بين تطور تدفق التحويالت وتطور 

=r   وهو ما يمكن تفسيره بهامشية حصة العمالة المصرية في سوق الطلب  2019-2003خالل
 لس التعاون الخليجيفي دول مج األجلالخليجي، حيث خضعت التحويالت لالتجاهات طويلة 

حاللالعمالة الوطنية محل العمال األجنبية  إحاللالتي بدأت منذ التسعينات نحو  لمصرية العمالة ا وا 
بالعمالة األسيوية وانهيار األسواق المالية في شرق آسيا، حيث بدأت التحويالت في االنتعاش مع 

ت التحويالت للعاملين ، وقد خضع2014النفط حتى النصف األول من عام  أسعارانتعاش 
حيث لوحظ زيادة  2016المصريين لتأثير التغيرات في سياسة الصرف للدوالر وخاصة بعد عام 

                                                           
فادية عبد السالم، التحويالت ودورها في النمو االقتصادي )الفصل الثالث( في معهد التخطيط القومي )تحرير( منافع واعباء التمويل  1

. حيث توصلت الدراسة إلى ان تأثير 94، ص2019اغسطس  206سلة قضايا التخطيط والتنمية رقم الخارجي في مصر، سل
التحويالت على الميزان التجاري تكون من خالل زيادة الواردات )المعمرة وسلع الرفاهية( تحت ضغط زيادة االنفاق االستهالكي. كذلك 

 مة التحويالت علي زيادة قدرة االقتصاد على االستدانة من الخارج. في إطار برنامج استدامة الدين للصندوق، يساعد تزايد قي
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باط بين عالقة االرت أما –تدفقات تحويالت العاملين مع اقتراب سعر الصرف من السعر التوازني 
ها موجبة أن 1أوضحت دراسة سابقة للمؤلف الحاليالتحويالت وسعر صرف الدوالر فقد 

(0.479=r وتدعو )الخاصة  بشكل كبير عن التدفقات تدفقات التحويالت تختلف أناالستنتاج  إلي
 (دوافع االيثار ودوافع االستثمارالحافز ) أورأس المال الخاص أو الحافظة( من منظور الدافع )

ة، وانها االقتصاديمصدر هام رأس المال للتنمية  أنهاالتحويالت ال تبدو  أنوآثارهما مما قد يعني 
اهم في تس أنتخفيض النمو االقتصادي خالل اثر المرض الهولندي، حيث يتوقع  إليقد تؤدى 
طاع ق أووالسيارات  اإلسكاناالستهالكي المخصص للسلع المعمرة مثل قطاع  اإلنفاقتنامي 

قد نالمفروشات، وحتى قواعد البيانات ال توفر تفصيالت للحكم علي درجة كفاءة تخصيص ال
 جماليإاألجنبي وال حتى بالنسبة لبورصة األوراق المالية ال يتوافر بيان عما تشكله التحويالت من 

ثمارية القطاعات االست إليالزيادة في التمويل الموجه  أووال مدى االنخفاض  األجانبالمستثمرين 
 المختلفة. 

املين بالخارج خالل الفترة أسعار النفط العالمية مقارنة بتطور تحويالت الع تطور: (3شكل )
(2003-2020)  

 
 (.2( والجدول رقم )1المصدر: بناء على بيانات الجدول رقم )

 ( 2019-2003معامل االرتباط للمتغيرين خالل الفترة  = )0.287693  
 ( 2019-2003معامل التحديد للمتغيرين خالل الفترة  = ) (%8أي ) 0.082767 

                                                           
 .103-102فادية عبد السالم، المرجع السابق، ص ص 1

حيث يرتبط دافع االيثار باهتمام المهاجر بالرفاهية النسبية ألسرته، أما الدافع الثاني المتعلق باالستثمار فيرتبط بمحددات ماكرو 
راسة الي وجود معوقات وصعوبات أمام االستثمار المنتج ممثلة في غياب األمن احياناً واالجراءات الحكومية اقتصادية، حيث اشارت الد

والبيروقراطية، ارتفاع معدالت الضريبة ... اجراءات التراخيص المعقدة وان االهتمام االساسي بإنفاق التحويالت يتركز في ساهمتها 
 راء العقارات واالستثمار في االعمال الصغيرة وخالفه.في تمويل المصروفات االساسية، تمويل ش
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  رئيسية للنقد األجنبي( تطور قيم المصادر ال3جدول )
 )القيم: بالمليون دوالر(

 السنوات
قيم 

 الصادرات

رسوم المرور 

بقناة 

 السويس

ت ويالت 

العاملين 

 بالخارج

االستثمار 

األجنبي 

المباشر 

 )الداخل(

السفر 

 اإليرادات)

 السياحية(

إجمالي 

العناصر 

الرئيسية 

لمصادر النقد 

 األجنبي

الو ن 

النسبي 

للت ويالت 

)%( 

2004/2005 13833.4 3306.8 4329.5 4134.5 6429.8 32034 13.52 

2005/2006 18455.1 3558.8 5034.2 9097.9 7234.6 43380.6 11.60 

2006/2007 22017.5 4169.6 6321 13084.3 8183 53775.4 11.75 

2007/2008 29355.8 5155.2 8559.2 17802.2 10826.5 71698.9 11.94 

2008/2009 25168.9 4720.6 7805.7 12836.1 10487.6 61018.9 12.79 

2009/2010 23873.1 4516.8 9753.4 11008.1 11591.3 60742.7 16.06 

2010/2011 26992.5 5052.9 12592.6 9574.4 10588.7 64801.1 19.43 

2011/2012 25071.9 5207.8 17970.9 11768.1 9419 69437.7 25.88 

2012/2013 26988.1 5031.8 18668 10273.6 9751.8 70713.3 26.40 

2013/2014 26022.6 5369.1 18518.7 10855.8 5073.3 65839.5 28.13 

2014/2015 22245.1 5361.7 19330 12546.2 7375.4 66858.4 28.91 

2015/2016 18704.6 5121.6 17077.4 12528.7 3767.5 57199.8 29.86 

2016/2017 21728.2 4945.3 21816.3 13366.1 4379.7 66235.6 32.94 

2017/2018 25827 5706.7 26392.9 13163.1 9804.3 80894 32.63 

2018/2019 28495 5730.7 25150.8 16393.5 1257.6 77027.6 32.65 

2019/2020 

(Q1) 
7120.8 1507.3 6712.6 4261.9 4193.6 23796.2 28.21 

2019/2020 

(Q2) 
7130.2 1524.8 6963.9 4899 3056.1 23574 29.54 

المصدر: بيانات البنك المركزي المصري، البحوث االقتصادية، بيانات السالسل الزمنية، ميزان المدفوعات المصري، 
 الرابط:  علىاالستثمار األجنبي المباشر، متاحة 

-44AF-41F4-https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={F32D82E4
Annual.xlsx&action=default-3E0B24C76D99}&file=BOP-8DB7   (11/5/2020).  

-DA54-55CD-https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={1E9AE085
-BD91

D4F81CCE70CB}&file=Net_Foreign_Direct_Investment_In_Egypt_(FDI)_by_country_Annual.xls%
20(1).xlsx&action=default  

 

https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bF32D82E4-41F4-44AF-8DB7-3E0B24C76D99%7d&file=BOP-Annual.xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bF32D82E4-41F4-44AF-8DB7-3E0B24C76D99%7d&file=BOP-Annual.xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b1E9AE085-55CD-4DA5-BD91-D4F81CCE70CB%7d&file=Net_Foreign_Direct_Investment_In_Egypt_(FDI)_by_country_Annual.xls%20(1).xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b1E9AE085-55CD-4DA5-BD91-D4F81CCE70CB%7d&file=Net_Foreign_Direct_Investment_In_Egypt_(FDI)_by_country_Annual.xls%20(1).xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b1E9AE085-55CD-4DA5-BD91-D4F81CCE70CB%7d&file=Net_Foreign_Direct_Investment_In_Egypt_(FDI)_by_country_Annual.xls%20(1).xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b1E9AE085-55CD-4DA5-BD91-D4F81CCE70CB%7d&file=Net_Foreign_Direct_Investment_In_Egypt_(FDI)_by_country_Annual.xls%20(1).xlsx&action=default
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 ( الوزن النسبي لتحويالت العاملين في الخارج 4جدول )
 من إجمالي قيم الصادرات والواردات

 (2020-2004خالل الفترة )
 القيم: بالمليون دوالر

 سنواتال
قيم 

 الصادرات

قيم 

 الواردات

ت ويالت 

العاملين 

 بالخارج

الت ويالت 

من كنسبة 

قيم  إجمالي

الصادرات 

)%( 

الت ويالت 

كنسبة من 

إجمالي قيم 

 الواردات

)%( 

2004/2005 13833.4 24192.8 4329.5 31.30 17.90 

2005/2006 18455.1 30441 5034.2 27.28 16.54 

2006/2007 22017.5 38308.1 6321 28.71 16.50 

2007/2008 29355.8 52771.2 8559.2 29.16 16.22 

2008/2009 25168.9 50342.2 7805.7 31.01 15.51 

2009/2010 23873.1 48993.1 9753.4 40.86 19.91 

2010/2011 26992.5 54095.5 12592.6 46.65 23.28 

2011/2012 25071.9 59210.9 17970.9 71.68 30.35 

2012/2013 26988.1 57682.8 18668 69.17 32.36 

2013/2014 26022.6 60181.9 18518.7 71.16 30.77 

2014/2015 22245.1 61305.5 19330 86.90 31.53 

2015/2016 18704.6 57387.7 17077.4 91.30 29.76 

2016/2017 21728.2 59003 21816.3 100.41 36.97 

2017/2018 25827 63103 26392.9 102.19 41.83 

2018/2019 28495 66529.4 25150.8 88.26 37.80 

Q1(2019/2020) 7120.8 15904 6712.6 94.27 42.21 

Q2(2019/2020) 7130.2 17051 6963.9 97.67 40.84 

، ي المصدر: بيانات البنك المركزي المصري، البحوث االقتصادية، بيانات السالسل الزمنية، ميزان المدفوعات المصر 
 الرابط:  علىاالستثمار األجنبي المباشر، متاحة 

-41F4-rcedoc={F32D82E4https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sou
Annual.xlsx&action=default-3E0B24C76D99}&file=BOP-8DB7-44AF   (11/5/2020).  

https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bF32D82E4-41F4-44AF-8DB7-3E0B24C76D99%7d&file=BOP-Annual.xlsx&action=default
https://www.cbe.org.eg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bF32D82E4-41F4-44AF-8DB7-3E0B24C76D99%7d&file=BOP-Annual.xlsx&action=default
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 النمو االقتصادي  علىالشواهد متباينة فيما يتعلق بتأثير التحويالت  3-6

 لةالهجرة المؤقتة ترتبط بمنافع أعلي للدو  أنبينهما ) حيث  إيجابيةبعض الدراسات وجدت عالقة 
أن  1الجتماعي حيث قدرت إحدى التقاريرالمنشأ خالل العائد من رأس المال البشرى والمادي وا

هناك منافع محسوسة ومرئية لتدفقات التحويالت نحو الدول المتسلمة )المنشأ( خاصة الدول 
أي ما  2018مليار دوالر في  539منخفضة ومتوسطة الدخل وقد قدرت التحويالت بما قيمته 

الث مرات حجم مساعدات التنمية الرسمية وتدفقات االستثمار المباشر كذلك فهي أكثر يتجاوز ث
استقرارًا وأقل تذبذبًا من التدفقات الخاصة وتقوم التحويالت بوظيفة تمهيد االستهالك 

Consumption Smoothing  االقتصادية حيث تلعب دورًا في  األزمات، وتمثل تأمينًا خالل
تغذوية وتقليص عمالة األطفال في عدد من الدول النامية، فضاًل عن رفع تحسين المستويات ال

علي التعليم وااللتحاق بالمدارس العليا، كذلك فإن اآلثار اإليجابية للنمو خالل  اإلنفاقمستوى 
التحويالت يمكن أن تسهل استيراد السلع الوسيطة بحيث تمارس آثارًا إيجابية أخرى إضافية 

Second Round Effects   والبعض اآلخر من الدراسات األقل تفاؤاًل يشير إلى عدم وجود ،
اآلثار  إلى اإلشارةعالقة سببية بين التحويالت والنمو االقتصادي بل ذهبت التحليالت إلى 

  Non –Tradableالسلع التي ال تدخل التجارة الدولية  أسعارالتضخمية التي يحدثها علي 
  Appreciation of the Exchange rateة( في سعر الصرف وتصاحب كذلك بارتفاع )بمبالغ

 والذي يقلص بدوره تنافسية الصادرات ) المرض الهولندي( السابق اإلشارة إليه. 

صدمات العرض والطلب التي تحدثها تداعيات فيروس كورونا على تدفق تحويالت  3-7
 المصريين بالخارج 

 واالنتهاء من أزمة فيروس كورونا بالتعافي ألن ذلكمن الصعوبة بمكان التنبؤ بتوقيت االنحسار 
مرتبط بتوقيت الوصول إلى لقاح للتحصين ضد الفيروس والذي يتوقع أن يكون في حدود من سنة 

 شهر.  18إلى 

                                                           
1 ) World Bank Group, Leveraging Economic Migeration for Pevelopment, A Briefing for The 

world Bank Boordm Sept. 2019, pp.24-49.  
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 ات رئيسية: ثالثة افتراض علىقيمة تحويالت المصريين تقوم  علىاحتماالت تأثير فيروس كورونا 

 االفتراض المتفائل:

عندما هبطت قيمة  2015-2014أسعار النفط في عام  أزمةاد على ما حدث في عام االعتم
-2018وتكون السنة المرجعية هي  %11.4بنسبة  2016-2015تحويالت المصريين في عام 

. وهذا 2021-2020، 2020-2019وذلك لتقدير التنبؤات المستقبلية خالل السنتين  2019
على العمالة المصرية في كل من األسواق الخليجية  البديل يستند على هامشية حصة الطلب

مليار  22.3 إلى 2020-2019واألسواق األوروبية وعليه يتوقع أن تصل قيمة التحويالت في 
 2020-2019ديسمبر(  -مليار دوالر خالل الربعين )يوليه 13.677دوالر تحقق منها بالفعل 

اللهم يونية يتوقع أن يحققا خ –مايو  – أبريل –مارس  –فبراير  –أن الربعين اآلخرين يناير  إال
مليار دوالر. ويتوقع في ظل السيناريو المتفائل أن تستطيع العمالة المصرية العالقة العودة  8.6
العمل هناك أي  أسواقوان يتم االستغناء عن نسبة من العمالة الموجودة لدى  أعمالهامكان  إلى

 كان مستوى مهارتها. 

مليار دوالر واألرجح أن تتعافي  19,7فيقدر أن تصل إلى  2021-2020أما تقديرات عام 
قتصادات ال تقل عن سنة عن تعافي اال إبطاءاالقتصادات العربية في مجلس التعاون الخليجي بفترة 

ه تقرير ليإالرئيسية مثل الصين واالتحاد األوروبي وشرق آسيا، ويدعم هذا السيناريو ما أشار 
حول آفاق النمو االقتصادي في السعودية من أنها تأثرت بتداعيات  1 2020 صندوق النقد العربي

كورونا في قطاعات النقل واالتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصناعات 
الحج والعمرة ) عدد  إيراداتالتحويلية األخرى، يعكس جانب من هذا التأثير االنخفاض في 

مليون حاج بإجمالي حجم القوى العاملة  2.5مليون معتمر،  18بلغ قد  2019المعتمرين في 
الف وظيفة وان التوقعات تشير إلى المساهمة الفاعلة  350التي تخدم موسم الحج تقدر بنحو 

اإلمارات فقد تأثرت لديها  أما – 2021للقطاع الخاص غير النفطي في نمو الناتج المحلي خالل 
بسبب النمو  2020نقل ومن المتوقع حدوث نمو في الربع الثاني قطاعات الضيافة والسياحة وال

ل المعروض من عنصر العمل في الداخ علىوقد يرتبط ذلك بإضافة ضغوط  القوى لقطاع النفط. 
( مجموعة  (MENAPلمجموعة دول %10في ظل التوقعات بأن يتجاوز معدل البطالة متوسط 

 (.%8و ه واإلحصاءلتعبئة العامة المركزي للجهاز مستوردي النفط )معدل البطالة الحالي وفقًا 
                                                           

 . 17-16صندوق النقد العربي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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 االفتراض الثاني: 

 السيناريو المتوسط

بان معدل نمو قيمة التحويالت لدول شمال  2020ويستند على افتراض مجموعة البنك الدولي 
قيمة تدفقات التحويالت  أنوهذا مفاده  2020( في عام %19,6-والشرق األوسط هو ) أفريقيا

وبافتراض تحسن ظروف  2020مليار دوالر عام  21.532 إلىمصريين ستصل للعاملين ال
، %1.6العمل الخليجية والنمو االقتصادي بحيث تتحسن التحويالت بنسبة  أسواقالتعافي في 

 .2021مليار دوالر في  24.98فيتوقع أن ترتفع قيمة التحويالت إلى 

ديد قة واالستغناء عن بعض العمالة وعدم التجويرتبط هذا السيناريو بشروط عدم رجوع العمالة العال
مزيد يضيف هذا السيناريو ال أنألي عقود قديمة والتوقف عن قبول عقود جديدة ألول مرة. ويتوقع 

 .%15حدود  إلىمن الضغوط على سوق العمل المصري ويرتفع معدل البطالة 

 االفتراض الثالث 

 السيناريو المتشائم:

لصناعات ستتركز عمليات التسريح علي العمالة من المهاجرين من يقوم علي افتراض أنه في ا
ول كورونا أن تشدد حكومات د أزمةحاملي التأشيرات المؤقتة، وعندما تتحسن الظروف بعد انتهاء 

الخليج الشركات علي توظيف مواطنيها وخاصة من العمالة المهاجرة من ذوى المهارات المتدنية 
ت وباألخذ في االعتبار سيادة مستوى التعليم المتوسط وأقل من والمتوسطة في قطاعات الخدما

(، ولذا فالتوقعات 2من العمالة في سوق الخليج جدول ) %60المتوسط ودون المؤهل بما يتجاوز 
وذلك في ظل سيناريو تدهور النمو  %50قد تمهد الفتراض انخفاض التحويالت إلى ما يقارب 

ركز واالندماج واالستحواذ في الصناعات النفطية مع اقتراب ( واالتجاهات نحو الت%3-العالمي )
دوالر مما يكرس اتباع سياسات انكماشية في الخليج وااللتزام بسياسات  10سعر النفط العالمي من 

التقشف، وعليه فالقيم المتوقعة للتحويالت ستكون عند سريان هذه الشروط في حدود تتجاوز قليال 
 2021في عام  %30وأن تتحسن قلياًل ليصل االنخفاض إلى  2020مليار دوالر في  13.4

مليار دوالر. وفي ظل هذا السيناريو يتوقع مزيد من االرتفاع في معدل  18.75بحيث تسجل 
 . %20البطالة بحيث تقترب من 
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 أثر انخفاض التحويالت على االقتصاد المصري  -4

لس توطين الوظائف التي تتبناها دول مج وسياسات األجنبيةعلى الرغم من برامج تقليص العمالة 
أن إجمالي تحويالت المصريين العاملين بالخارج قد خضعت  إالالتعاون الخليجي منذ فتره 
وذلك  (Q1-Q2والثاني  األولالربعين  2020-2019وحتى  2003التجاهات متنامية منذ عام 

النفط  أسعارهبوط المفاجئ في ( وأزمة ال2008-2007المالية العالمية ) األزمةباستثناء سنوات 
2014-2015. 

تتبنى هذه الدول العربية سياسات انكماشيه استجابة لتراجع أسعار النفط وخفض  أنومن المتوقع 
وتقليص العديد من المشروعات االستراتيجية وهو ما يؤثر على تحويالت المصريين  اإلنفاقمعدالت 

 سلفًا. أوضحنا( كما 2022 - 2021، 2021 -2020بالخارج في الفترة المقبلة )

ومن المؤكد أن أي انخفاض في تدفقات التحويالت ينطوي على تراجع أحد مصادر العمالت 
األجنبية ويتسبب في ضياع تمويل بعض العجز في ميزان المدفوعات ويغيب تعويض النقص في 

الت قد تعنى التحوي االحتياطيات من النقد األجنبي، وكذلك فان االنخفاض في فاتورة التدفقات من
 المزيد من الدين لالقتصاد المصري واالقتراض لتمويل العجز.

 االستهالكي العائلي واالدخار واالستثمار اإلنفاقوفى ظل التشابكات المختلفة للتحويالت مع 
سيتم الكشف عن التداعيات  األخرى والواردات وهو ما سيتم تناوله تباعا مع أوراق السياسات 

 ير المباشرة النتشار فيروس كورونا على كل متغيرات االقتصاد الكلى.المباشرة وغ

 الخارج،بالضريبية )دخول العاملين  اإليراداتنضف إلى ما سبق تأثير انخفاض التحويالت على 
( فضاًل عن فقدان مكافآت نهاية الخدمة ومرفقاتها من مخصصات العمل، التأميناترسوم تصاريح 

 ة.التعليم والرعاية الصحي

قد يضاف إلى ما تقدم تداعيات انخفاض التحويالت وعالقاتها بعمليات االستغناء عن خدمات 
العاملين وصعوبة محاكاه التأثيرات المرتقبة على سوق العمل المصري مع ارتداد العمالة الوطنية 
في ظل ضعف بنيه سوق العمل وهشاشتها و طبيعة وحدة المشكلة الهيكلية للبطالة في مصر مع 
ضعف المنظومة التعليمية ومخرجاتها والتفاقم الرهيب في البطالة ومعدالتها التي ربما تتجاوز 

إلى  وأضافتهممليون عامل  2مع العودة من دول الخليج وتكرار سيناريو عوده ما يتجاوز  20%
متطلبات سوق العمل في ظل غياب قواعد بيانات تفصيليه تربط بين مستويات التعليم والمهارة 

 التخصصات.و 
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هل التوجهات المستقبلية التي المحت إليها الحكومة مؤخرا يمكن أن تغير من مالمح سوق العمل 
 . ؟الالحقة األجزاءالمصري ومعدل البطالة وهي نقطه سنتطرق لها في بعض 

 تدخالت على المستويات الوطنية واإلقليمية على مستوى السياسات: 4-1

  مليون شخص  8.3المتوسطة في المنطقة العربية، مما قد يدفع وفقا لإلسكوا قد تتقلص الطبقة
ا يؤثر التباطؤ االقتصادي الناجم عن فيروس كورون أنشباك الفقر كذلك من المتوقع  إلىإضافي 

وتدفق التحويالت ،وستكون التداعيات اكثر حده على الفئات الضعيفة سيما  األجورسلبا على 
اع غير المنظم الذين ال يستفيدون من برامج الحماية االجتماعية النساء والشباب والعاملين في القط

وال من التأمين ضد البطالة، وتتفاقم التحديات نظرا لعدم تقديم حدود دنيا للحماية االجتماعية 
 ولذلك ناشدت اإلسكوا بعض التدخالت على المستويين الوطني واإلقليمي على النحو التالي:

لتجارية المتضررة من تداعيات الفيروس للحد من تسريح العاملين، دعم المصدرين والمشروعات ا -1
وتمديد آجال سداد اشتراكات الموظفين في الصناديق الوطنية للضمان االجتماعي وتوسيع نطاق 

 اإلعفاءات الضريبية ووقف سداد القروض مؤقتا ودعم تقديم تسهيالت ائتمانيه خالل األزمة.
ية ، ومن الواضح أن الحكومة المصر األسواقان االستدامة وتنويع تطوير التجارة اإللكترونية لضم -2

 :1( من خالل التالى1قد لجأت إلى التدخالت في البند )

لمواجهة اآلثار المحتملة تبنى البنك المركزي عددًا من اإلجراءات التحفيزية شملت خفضا  -
 .2020من  األولالربع  فيألسعار الفائدة بنحو ثالث نقاط مئوية 

 شهور. 6تأجيل االستحقاقات االئتمانية للشركات لمده  -

اتاحه الحدود االئتمانية الالزمة لتمويل راس المال العامل وباألخص صرف رواتب العاملين  -
 بالشركات.

مليار للتمويل  50مليار جنيه للسياحة(،  50مليار جنيه ) 100عن حزمه تحفيزيه بقيمه  أعلنت-
المالية لتنشيطها  األوراقمليار لبورصة  30-20بنك المركزي بقيمه العقاري فضال عن مبادرة ال

 عن طريق شراء لألسهم وعلى الرغم من هذه المبادرات المحمودة إال أنه تعن لنا عدة مالحظات:

                                                           
 االقتصاد العربي، مرجع سبق ذكره.صندوق النقد العربي، افاق  1
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* على الرغم من تداعيات كورونا إال أنه أحد العوامل المخففة من تداعيات انتشار الفيروس هو 
إجمالي الناتج المحلى  في %85)حيث من المعروف مساهمة بنسبه  قوه االستهالك العائلي

 تقيس درجه االنخفاض فيه(. أن األخرى ومتروك ألوراق السياسات 

الة المستويات المعيشية للعم فيخفض التدهور  في* تساهم جهود دعم العمالة غير المنتظمة 
ه دعم شهريا لمده ثالثة شهور( جني 500ولكنها غير كافيه ) الرسميغير المنتظمة وللقطاع غير 

ينشط الطلب على االستهالك ويسترد االقتصاد عافيته هذا  لكيالبطالة  إعاناتظل غياب  في
سبب القطاعات المتضررة ب إلىلم يذهب  الذي الماديوالدعم  التمويليالتيسير  أنباإلضافة إلى 

 األعمالانية وطبقه رجال أصحاب البطاقات االئتم إلىتوجه  إنماوتسريح العمالة  األغالق
 .األساس فيالدخول المرتفعة والمتوسطة  أصحاب

* إن قيام الحكومة بتخفيض سعر الفائدة تارة ثم بإصدار شهادات البنك األهلي بأسعار فائدة 
البنوك وسحب من السيولة لدى  فيارتباك  إحداث فييعد إجراًء متعارضا حيث تسبب  15%

 لمركزي االسوق ونفس النتيجة تنسحب على مبادرة البنك  فيالسيول  البنوك دون مبرر ودون زيادة
 األسهم وليس شراء أداءهاالشركات ورفع مستوى  أمواللتنشيط البورصة فاألهم هو زيادة رؤوس 

 وخلق ازمه سيوله.

يراداتو انخفاض موارد العملة الصعبة مع انخفاض تدفقات التحويالت والصادرات والسياحة  إن*   ا 
لى الستنزاف االحتياطيات للحفاظ ع المركزي قناة السويس يتطلب عدم لجوء البنك  في المرور

ترب رقم االحتياطيات قد يق فيالتصريحات إلى هبوط  أشارتسعر صرف الدوالر ثابت )حيث 
 مليار دوالر( 15من 

والحكومة بصدد  %40*أشير مؤخرًا بوجود توقعات بانخفاض حجم االستثمار العالمي بنسبه 
ببرنامج بعدة محاور يتعلق بعضها بتفعيل قانون االستثمار لتحفيز الجذب االستثماري  إلعدادا

لمتوسط ا األجلين فيتكون مصر واحده من الدول الجاذبة لالستثمار العالمي  أنحيث من المأمول 
بمجموعة  يتعلق األخروالطويل وذلك بتشجيع ربط الحوافز بحجم النشاط وليس نوعه والبعض 

 لصحياتشجيعها ودعهما مثل الخدمات اللوجستية ،المعلومات والبيانات والقطاع  ينبغيعات قطا
 صالحاتإاالقتصاد المصري يتميز بتنوعه النسبي فضال عما تم به من  أن إلى اإلشارةوتجدد 

 لدوليااطار االتفاق مع صندوق النقد  فيعن تعافى اغلب المؤشرات ) أسفرتاقتصاديه وماليه 
فادة زمة كورونا وتداعياتها بل واالستثار السلبية ألمما قد يمكنه من تفادى األ (2019-16)برنامج 
العديد من القطاعات الواعدة مثل قطاع التعهيد الذى تتمتع مصر فيه بمزايا تنافسيه  في األزمةمن 
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يب متقدم الذى مكنها من احتالل ترت األمر -أبرزها رأس المال البشرى وتنافسيه تكاليف التشغيل 
 .1%16سوق صناعه التعهيد العالمية بحصه بلغت نحو  في

 تدخالت السياسات على المستوى اإلقليمي على النحو التالي:  4-2

  تعزيز فكر تفعيل منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى والتعجيل بفكر استراتيجية تنويع
 .ة وغيرهاالمتحدبي والواليات لتقليص االعتماد على الصين واالتحاد األورو  اإلمدادسالسل 

  عن طريق  الماليضرورة قيام الصناديق العربية المتخصصة بالتحفيز على تقديم الدعم
 المنطقة العربية. فيتعميم وتمويل برامج لدعم المصدريين والمستوردين 

  آليات  وضع فيالنظر  األطرافالمتعددة  اإلقليميةينبغي للمؤسسات المالية االئتمانية
ة المتاح للبلدان المتوسط المالييل سداد الدين وخفضه والهدف هو تعزيز الحيز لتأج

 المنطقة. فيوالمنخفضة الدخل 
  ذه ه فيعن وقف مؤقت لخدمه الديون السيادية  اإلعالنيدعى الدائنون الرسميون إلى

تيجة نتحرم الدول العربية والنامية منها  التي األجنبيةالفترة لتحرير احتياطيات العمالت 
 خدمة الديون واستيراد معدات الرعاية الصحية واللوازم الطبية. فياستخدامها 

  لتوجيه االستثمارات نحو الصحة والمشروعات الصغيرة  اإلقليميةدعوه الصناديق
قطاع الصحة  يفوالمتوسطة ودعم تقديم قروض بتسهيالت ميسره لتمويل النفقات اإلضافية 

بناء ل األعضاءوظائفهم مع قيام الصناديق بدعم الدول لمن فقدوا  إعالةوصرف بدالت 
 .واألدويةمخزون استراتيجي من األغذية 

  أسرهم  إلى لهمأمواالبلد المضيفة من تحويل  فيالتزام الحكومات العربية بتمكين المهاجرين
 بطرق منخفضه التكلفة.

 ت:التحويال تدخالت بسياسات على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات كورونا على 4-3

دراسة سبل تقويه قاعده البيانات حول الهجرة الدائمة والمؤقتة وطبيعة البيانات التفصيلية  -1
ة من المرافقة ومستوى االستفاد واألسرالمطلوبة حول التعليم والخبرات والتخصصات والمهارات 

مية نوات الرسونطاق شمولها هذا باإلضافة إلى توفير معلومات عن الق الصحيأنظمة التأمين 
 إلرسال التحويالت وطرق استثمارها خالل المكاتب الحكومية.

                                                           
1 https:\\al-ain .com/article/reading-reveals –corona-impact-Egyptian-economy.5/4/2020    
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أن مستوى التناغم والتنسيق بين السياسات والقرارات والتنظيمات والمؤسسات المعنية بالهجرة  -2
تتطلب التحديد الواضح لألهداف واألولويات وتقويه القدرات المؤسسية وتقيم احتياجات سوق العمل. 

 وضعتها بعض الدول من خالل إنشاء سكرتارية وطنية التيالمؤسسية  اآللياتستفادة من ويمكن اال
للهجرة مسئولة عن كل السياسات المتعلقة بالهجرة والتحويالت وتوقيع اتفاقيات على المستوى 

ومع  يالمدنالسجل  البريد،مكاتب  البنوك،مع المؤسسات المحلية الضريبية،  والدولي الوطني
حقوق المهاجرين وتيسير استرداد مكافآت نهاية المدة  لحمايةالخاصة والعامة بالخارج المؤسسات 

 لمن تم االستغناء عنهم وتيسير نقل التحويالت واالعتراف المتبادل باألمن االجتماعي.

لتشجيع التحتية لمدفوعات التجزئة ل البنيةتحسين  في األخرى يمكن االستفادة من تجارب الدول  -3
 يفبإنشاء شبكه فروع من البنوك أو المكاتب  المركزي لكفوء للتحويالت من البنك اآلمن وا

المحافظات والقرى المصرية لتوسيع أنشطتها للتعامل مع محدودي ومنخفضي الدخول وكذلك 
 خالل تطبيقات الهاتف المحمول. في األموالنقل  فياالستفادة من تجربه كينيا 

 البنيةف من ضع تعانيمحافظات معينة  فيديات والصعوبات يتعين على الحكومة دراسة التح -4
ورة توافر المحافظات، مع ضر  فيتعوق االستثمار  التيالتحتية ونقص تسهيالت األعمال األساسية 

 واالستثمار لدى اسر المهاجرين. األعمالبرامج محدده للمحافظات من أجل 

 :التاليهجرة المؤقتة على النحو ال إطار فيجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج  -5

لتعبئة العامة ل المركزي ظل التقديرات المتباينة بين المصادر المختلفة فأنه وفقًا للجهاز  فيأ( 
، وأن مدخراتهم تقدر ب 2019مليون فرد في عام  10.2 إلى أعدادهمتصل  2019 واإلحصاء

دوالر سنويا، وفى ظل افتراض عودة  مليار 27مليار دوالر إال أن ما يحول فعليًا ال يتجاوز  150
مليون  4. 5مجلس التعاون الخليجي والمقدر عددهم بنحو  أسواقجزء من العمالة المصرية من 

والكويت وقطر( تصبح مهمه الحكومة توفير اآلليات المناسبة  واألماراتالسعودية  في) مصري 
ى ين سواء هجره دائمه ومؤقته )وحتالكبيرة من المهاجر  األعدادلالستفادة من هذه المدخرات لهذه 

مليون مهاجر(  2حوالى  إلى أعدادهمكندا تصل  أسترالياالواليات المتحدة  فيالمهاجرين  أعداد
دة واليونان( والواليات المتح إيطالياوحتى مع توقع أن العائدين سيكون اغلبهم من دول الخليج وليس 

والتي قدرت  1991-90لخليج إبان أزمة الخليج دول ا فيالمهاجرين  أعدادفالتوقعات قد تتجاوز 
 2المهاجرين العائدين عن  أعدادوقتها بحوالي مليون شخص، ولذا فأغلب الظن أال تقل  األعداد

مليون مهاجر، ومن المعروف أنه تم حل مشكلة أزمة الخليج األولى من خالل آلية القطاع غير 
 المستجدة.وليس معروفًا كيفية التعامل مع األزمة  الرسمي
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 دارتهاإنقترح قيام الحكومة بتأسيس صناديق لالستثمار تابعه للحكومة المصرية تقوم  أنب( ويمكن 
خاطر إلدارة وتسعير الم تشريعي إطاربتحوط لتقليص المخاطر وتوظيفها. وهذا يتطلب وجود 

 والضمانات.

والدولة إلنشاء  رة التخطيطج( يقترح أن يقوم الصندوق السيادي لمصر بتأسيس آلية تشارك فيها وزا
ا ( ويساهم فيهاإلسالميةوتستخدم الصكوك )على نظام الشريعة  SPVشركه ذات غرض خاص 

ليه عائدًا خاصًا خالل عمر الشركة وليكن إالمصريون العائدون حيث يحدد مبلغ الصك مضافًا 
تقوم ساهمة. و شركات م إنشاء أو السياديملكية الصندوق  إلىعشر سنوات ثم تنتقل بعد ذلك 

من بنك القاهرة  %45شركه واعده وهناك اقبال كبير على طرح  23الحكومة حاليا بمبادرة بطرح 
 األفريقي. العربيوالبنك 

دم فرصاً واعدة إنتاجاً وتق األكثرتستهدف هذه اآلليات توجيه التحويالت بشكل منتظم لالستخدامات 
يا مجال التكنولوج فيأو  األدوية،بية، شركات مجال إنشاء المدارس، المنتجات الط فيوباألخص 
Big Data  والصناعات الغذائية والطب الوقائي. وهذه المشروعات الجاذبة يتعين أن تتوافر فيها

وتشارك فيها الدولة بنسبه معينه ولديها دراسات للجدوى  واإلدارةعمليات االستثمار  فيسهوله 
جدوى  وتوفير بنيه تحتية ودراسات اإليجارطرح بنظام تقدمها الدولة ال التيوكأمثلة للتسهيالت 

وتعزيز االستفادة من فرص التصدير من خالل تفعيل االتفاقيات المتاحة فعاًل وتتوافر لدى مصر 
إيجار  التشريعات وتفعيل مبادرات فيالعديد من الفرص ولكن المطلوب كما ذكرنا آنفًا إعادة النظر 

 األراضي.
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 كورونا على ميزان المدفوعات المصري  جائحةتداعيات 
 

 صالح حسيند. ز.

 مقدمة

ارة الخارجية في مية التجتعتبر التجارة الخارجية أداة رئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية، وتزداد أه 
ومنها مصر، ألنها تلعب دورًا توازنيًا في االقتصاد القومي من خالل تصدير فائض  الدول النامية،

اإلنتاج عن الطلب المحلي واستيراد السلع التي ال تنتج محليًا، ويترتب على زيادة الصادرات زيادة 
ية ة واالستفادة من مضاعف التجارة الخارجحصيلة النقد األجنبي الالزم الستيراد متطلبات التنمي

بزيادة الطلب على السلع والخدمات داخل الدولة وبالتالي خلق طلب على مستلزمات اإلنتاج، وكل 
ذلك يؤدي إلى زيادة الدخول، وبالتالي زيادة الطلب النهائي، مما يشجع على التوسع في استخدام  

يجاد فرص جديدة لالستثمار وما الطاقات اإلنتاجية، مما يؤدي إلى تشجيع الت قدم التكنولوجي، وا 
يترتب على ذلك من توسع جديد في اإلنتاج وتوفير فرص العمل والنمو، وتساعد استراتيجية تنمية 

 الصادرات، واإلحالل محل الواردات على تحقيق أهداف التجارة الخارجية.

جب أن ية في التنمية االقتصادية، يوحتى تستفيد مصر من الدور الهام الذي تلعبه التجارة الخارج
تتخصص الدولة في إنتاج وتصدير السلع التي لها ميزة نسبية وعليها طلب خارجي، وبذلك تتحقق 
كفاءة التجارة الخارجية، وفي نفس الوقت تسعى الدولة إلى تنويع الصادرات واكتساب مزايا نسبية 

ادية لح القومية في ضوء التداعيات االقتصوتنافسية جديدة، كذلك يجب أن تأخذ في الحسبان المصا
 واالجتماعية والسياسية الدولية لفيروس كورونا ويتطلب ذلك قسطًا كبيرًا من المرونة.

ويعتمد االقتصاد المصري على التجارة الخارجية حيث يستورد معظم احتياجاته من السلع 
ير تمثل الصادرات البترولية وغاالستهالكية والوسيطة واالستثمارية من العالم الخارجي، كذلك 
 البترولية زراعية وصناعية وخدمات جزءًا هامًا من الناتج القومي.

 
 

                                                           
 معهد التخطيط القومي -األستاذ بمركز العالقات االقتصادية الدولية 
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 متابعة ميزان المدفوعات المصري 
تتناول هذه الورقة تداعيات أزمة كورونا على ميزان المدفوعات المصري، وبداية سوف يتم مقارنة 

قبل حدوث أزمة  2019/ 2018م والنصف األول لعا 2020/  2019النصف األول لعام 
 كورونا العالمية، حيث يعكس ميزان المدفوعات نتائج تفاعل المتغيرات االقتصادية عالميًا ومحليًا.

  تشير بيانات البنك المركزي أن معامالت االقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت خالل
مليون دوالر،  410.9وعات بلغ فائضًا كليًا في ميزان المدف 2019/2020من عام  األولالنصف 

مليار دوالر خالل نفس الفترة للعام المالي السابق، وفيما يلي موجز  1.8مقابل عجزًا كليًا بلغ 
 لتوضيح ألهم التطورات خالل هذه الفترة:

 أوال: حساب المعامالت الجارية 

  5.3 مليون دوالر مقابل 684.4بمقدار  المعامالت الجاريةيالحظ انخفاض عجز حساب 
مليار دوالر كنتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويالت الجارية 
بدون مقابل، وقد حد من هذا التحسن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز 
 وتراجع فائض الميزات الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل االستثمار وذلك على النحو التالي 

 مليار دوالر  19.4مليار دوالر مقابل  18إلى  الميزان التجاري غير البتروليفض عجز انخ
 وذلك يرجع إلى ما يلي:

مليار دوالر وتمثلت  8.3مليار دوالر مقابل  9.2إلى  الصادرات السلعية غير البتروليةارتفاع  -1
فزيون، واألدوية لإلذاعة والتليواالستقبال  اإلرسالأهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة 

 واألمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية.
مليار دوالر مقابل  27.2إلى  المدفوعات عن الواردات السلعية غير البتروليةانخفضت  -2

طع قمليار دوالر وتمثلت أهم السلع التي انخفضت واردتها في حديد صب زهر والقمح و  27.7
 غيار وأجزاء السيارات والجرارات واألدوية 

  مليار دوالر الرتفاع  12مليار دوالر مقابل  13.6إلى  التحويالت الجارية بدون مقابلٍارتفاع
 تحويالت المصريين العاملين بالخارج. 



 أ.د. حسين صالح                                                                           المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 143 

  مليون دوالر  150.8مليون دوالر مقابل فائض  733.3 الميزان التجاري البتروليبلغ عجز
ك إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية وتراجع مدفوعات الواردات البترولية ويرجع ذل

 نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي. 
  مليار دوالر، ويرجع ذلك  7.3مليار دوالر مقابل  6.3إلى  فائض الميزان الخدميٍانخفاض

ائض ميزان جع فإلى تراجع ميزان السفر، وارتفاع متحصالت رسوم المرور بقناة السويس، وترا
 النقل باستثناء قناة السويس، وعجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات األخرى. 

  مليار دوالر كنتيجة  5.2مليار دوالر مقابل  5.8إلى  ميزان دخل االستثمارٍارتفاع عجز
 الرتفاع مدفوعات دخل االستثمار. 

 ثانيا: حساب المعامالت الرأسمالية والمالية 

  2019/2020مليار للعام  5.2صافي تدفق للداخل بلغ  ت الرأسمالية والماليةالمعامالحققت 
 ويرجع ذلك إلى التطورات التالية:  2018/2019مليار دوالر للعام  3.1دوالر مقابل 

مليار دوالر،  273.6في مصر سجلت تدفق للداخل بلغ  محفظة األوراق الماليةإن  -1
ار دوالر وذلك على الرغم من تقلبات األسواق المالية ملي 5.9مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 

 العالمية وخاصة األسواق الناشئة 
مليار  9.2في مصر إلى  التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي المباشرٍارتفع إجمالي  -2

مليار دوالر مقابل  4.2مليار دوالر، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج إلى  8دوالر مقابل 
 يار دوالر مل 3.8
مليار  1.2إلى  األجلالمستخدم من القروض والتسهيالت طويلة ومتوسطة ٍارتفع صافي  -3

 مليون دوالر 872.3مليار دوالر مقابل  2.1دوالر ليسجل صافي استخدام بلغ 
  من احتياجاتها من المواد الغذائية، هذا  %40تستورد مصر في السنوات الخمس األخيرة نحو

 ات الوسيطة واالستثمارية، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري.فضاًل عن الوارد
  من إجمالي الصادرات، وتأتي  %40ُتشكل صادرات مصر من الوقود والمنتجات النفطية نسبة

البضائع تامة الصنع وال سيما المالبس الجاهزة والمنسوجات القطنية، واألسمدة إلى جانب 
في المرتبة األولى، وتأتي صادرات البضائع غير العضوية في  المواد الكيميائية العضوية

 المرتبة الثانية.
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   تواجه الصادرات المصرية ثالثة تحديات أساسية، أولها معوقات إدارية وفنية باإلضافة إلى
اعتماد الصادرات السلعية على استيراد جزء كبير من مستلزمات اإلنتاج من الخارج، وثانيها 

لوجستياً باألسواق الخارجية، وثالثها عدم ازدهار الصناعة المصرية بشكل ضعف ارتباط مصر 
 كاف.

   وفقًا للتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، فإن أهم الشركاء التجاريين على مستوى التكتالت
في  %35االقتصادية، يأتي االتحاد األوروبي في الوجهة األولى للصادرات المصرية بنسبة 

يليه الدول العربية  ،ألخيرة، حيث يعتبر هو الشريك التجاري الرئيسي لمصرالسنوات الخمس ا
 .%10، والواليات المتحدة بنسبة %12ثم دول آسيا بنسبة  %21بنسبة 

   بمقارنة بيانات متابعة ميزان المدفوعات وأهداف الصادرات والواردات في خطة التنمية في
من المستهدف، بينما  %60ت بلغ حوالي السنوات األخيرة يالحظ أن المحقق من الصادرا

من المستهدف لها في الخطة. كذلك يالحظ انخفاض كفاءة  %116تجاوزت الواردات بنسبة 
التجارة الخارجية حيث يزيد الميل المتوسط للواردات عن الميل المتوسط للصادرات، وأيضا 

 انخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات.

بة بما كان تقدير أهداف الصادرات و الواردات في ميزان يتضح مما سبق أنه من الصعو 
المدفوعات قبل أزمة كورونا، ويزداد عدم اليقين في التقديرات بعد أزمة كورونا نظرا للتغيرات 
في التجارة العالمية، السيناريوهات المختلفة لمراحل انتشار الوباء و التعافي منه وآثارها على 

الح االقتصادي في مصر نهج مستمر يتم تنفيذه على مراحل االقتصاد المصري يعتبر اإلص
  2019-2016متتالية، وأن المرحلة األولي لبرنامج اإلصالح االقتصادي المصري للسنوات 

نخفض ال نمو الناتج المحلي اإلجمالي، و قد حققت تحسن في المؤشرات الكلية حيث ارتفع معد
حتياطي من النقد األجنبي، وانخفض العجز في العجز في الموازنة العامة للدولة، و زاد اال

ميزان المدفوعات، كما انخفضت معدالت البطالة، وانخفض معدل التضخم. ومع ذلك فإن 
معدل نمو الواردات مازال أكبر من معدل نمو الصادرات، وزاد العجز في الميزان التجاري 

لصادرات والواردات السلعية وميزان العمليات الجارية، كما زادت االختالالت الهيكلية في ا
 والخدمية، ومن ثم زادت االختالالت في ميزان المدفوعات.



 أ.د. حسين صالح                                                                           المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 145 

والنقدية،  ةويرجع ذلك إلى أن المرحلة األولى لإلصالح االقتصادي ركزت على السياسات المالي
برامج الحماية االجتماعية على تخفيف آثار هذه اإلصالحات، إال أن كما ساعدت سياسات و 

ل االستثمار المحلي واألجنبي، اختالل هيكهاز اإلنتاج السلعي والخدمي، و ضعف مرونة ج
هيكل االستهالك النهائي و الوسيط، تحتاج إلى التركيز في المرحلة المقبلة من اإلصالح و 

االقتصادي على اإلصالح الهيكلي وتحديد أولويات االستثمار لتنمية صادرات السلع و 
تنافسية، و اإلحالل محل الواردات، و تفعيل التعاون األفريقي  الخدمات التي تتوافر لها مزايا

و العربي و الدولي، و هذه السياسات تؤدي إلى إصالح هيكل التجارة الخارجية و إصالح 
 ، لذلك نؤكد على السياسات التالية:هيكل ميزان المدفوعات

 اج من لى إلى اإلنتتنمية الصادرات واالنتقال من سياسة تصدير الفائض من االستهالك المح
 أجل التصدير، واإلحالل محل الواردات في السلع والخدمات التي لمصر فيها مزايا نسبية.

  مواجهة معوقات الصادرات والواردات وتعديل قانون الجمارك لترشيد تكاليفها وتبسيط اإلجراءات
 وتفعيل النافذة الواحدة.

 ل البات المصدرين، وتفعيل دور التمثيالعمل على تطوير سياسات دعم الصادرات، وتسوية مط
 .التجاري 

  االقتصاد  يفالتعامل مع مشكلة سعر الصرف  فيضرورة أن تتكامل السياستين المالية والنقدية
وحدها ال تكفي لعالج االختالالت في  المصري المصري، ألن سياسة تخفيض سعر الجنيه 

كبرى من الواردات المصرية من ميزان المدفوعات في المدى القصير، طالما أن النسبة ال
الضروريات التي تنخفض مرونة الطلب المحلية عليها، والنسبة الكبرى من الصادرات ترتفع 

 مرونة الطلب األجنبية عليها. 
   للصادرات والواردات في ميزان  الخارجيالتنسيق والتكامل بين أهداف وسياسات التوازن

والمصروفات في الموازنة العامة للدولة، والتوازن الكلي المدفوعات، والتوازن الداخلي لإليرادات 
 لميزان الموارد واالستخدامات.

   أن "منظمة التجارة العالمية" تمثل، في عموميتها، اإلطار األنسب، والبديل األفضل لحماية
المصالح الوطنية لألطراف المتعاقدة الممثلة للمجتمع الدولي. ومن الواجب إصالح هذا اإلطار 

)جات  من 28و 18تباره الطريق األفضل لتطوير التجارة الدولية، وأن المادتين رقمي باع
رع 1947 سنًدا قويا لحماية اإلنتاج المحلى ضد كل ما من شأنه أن يضر  الوطني( تمنح للمش 
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الخدمات على اختالفها، وخاصة الخدمات المالية،  ومنتجيبالمنتجين الصناعيين والزراعيين 
( أن األطراف المتعاقدة يمكنها 18واالتصاالت وغيرها، وتؤكد المادة ) البحري وخدمات النقل 

تطبيق برامج وسياسات التنمية االقتصادية الهادفة إلى رفع المستوى العام للمعيشة لشعوبها 
 وتتخذ إجراءات حمائية، ذات التأثير على الواردات.

 آثار أزمة كورونا على االقتصاد العالمي

ليوم جائحة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها، وجسامة يشهد العالم ا
تداعياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. فسياسيًا طالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق 
بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت آثارها لتشمل إرغام الدول على االنعزال وا غالق 

. واقتصاديًا، قوضت األزمة مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة عالميًا. واجتماعيًا، آثارت الحدود
الجائحة عدة مسائل كانت محاًل ألنماط مختلفة من التطبيق من جانب الدول، وذلك على غرار 
الحظر الطوعي أو اإلجباري للمواطنين، فضاًل عن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة 

نع المواطنين من االختالط من جانب، وبين عدم التعرض لخسائر اقتصادية كبيرة، وال بديل وم
 عن التضامن العالمي في التصدي لتلك األزمة.

أظهرت بيانات تقرير مكتب اإلحصاءات التابع لالتحاد األوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد منطقة 
الجاري، مقارنة مع الربع السابق له، وذلك  اليورو شهد أكبر انكماش في الربع األول من العام

نتيجة إلجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي لمواجهة جائحة فيروس 
ن الناتج المحلي اإلجمالي في دول منطقة اليورو التي تضم  دولة انكمش وتراجع  19كورونا، وا 

 %6.2درات منطقة اليورو انخفضت على أساس سنوي. كما أظهر التقرير إن صا %3.2بمعدل 
على أساس سنوي،  %10.1في مارس نتيجة الجائحة، لكن الواردات تراجعت بنسبة أكبر، بلغت 

مليار  22.7مليار يورو مقابل  28.2مما قدم دفعة لفائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو إلى 
في مارس مقارنة مع  %12.1بة يورو قبل عام، ولكن التجارة بين دول منطقة اليورو تراجعت بنس

 .19-نفس الشهر قبل عام نتيجة إجراءات العزل العام الهادفة لمواجهة مرض كوفيد
إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن األزمة الحالية هي أشد من األزمات االقتصادية 

 فيها أثرت باب منها، أنالسابقة تأثيرًا على موازين المدفوعات في دول العالم، نظًرا للعديد من األس
جانبي العرض والطلب مًعا مع تأثر سالسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من 
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الدول، وتراجع مستوي األجور، وتزايد حاالت الخوف، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة وتراجع 
صاد القطاعات في آن واحد، وأن االقتثقة المستهلكين، هذا باإلضافة إلى أن األزمة أثرت في جميع 

تريليون دوالر خالل العام الجاري، وأن العديد من  8.8العالمي يواجه خسائر في النمو ال تقل عن 
المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدالت النمو االقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس 

 (.٪3-٪2بقيم تتراوح بين )
الدولية ألداء نمو االقتصاد المصري؛ أوضح البنك الدولي أن مصر تعد وحول توقعات المؤسسات 

األفضل أداًء بمؤشر القدرات اإلحصائية بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي الدولة 
الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدالت نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في  الدوليكما أشار صندوق النقد  بين اقتصادات المنطقة،
 المنطقة التي تحافظ على النمو االقتصادي.

 

 إدارة أزمة كورونا 
يقترح تشكيل فريق عمل إلدارة أزمة كورونا في مراحلها المختلفة، وا عداد خطة للتعايش مع األزمة، 

تفادة من مبدأ مرونة التخطيط، ومنهج التخطيط والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واالس
التأشيري بالسياسات لتحديد األولويات ووضع البرامج والسياسات المناسبة لمرحلة انتشار الوباء، 

 ولمرحلة التعافي من الفيروس، ثم في مرحلة االنطالق بعد األزمة.
من  للتعافي سيناريوهان  يوجد يتأثر ميزان المدفوعات المصري بالمتغيرات االقتصادية العالمية، و
، 2020أو بنهاية ديسمبر  2020أزمة فيروس كورونا في مصر، هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 

وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ وأنه في حالة التعافي 
تطلب وقًتا ى سريًعا والبعض األخر سيفإن كل القطاعات ال تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعاف

أطول للتعافي، إال أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل األزمة 
الزراعة، »السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم االستفادة منها مثل قطاعات:  والتعافي

، وهي «ية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناءواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة األدو 
خالل  ٪3.5قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو االقتصادي، ومن المتوقع تحقيق معدل نمو 

في حال انتهاء أزمة فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي  2021/20 العام المالي
أو  2021/20بع األول من العام المالي ، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الر 2020/19
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ينخفض معدل النمو  2020النصف األول بأكمله، ولكن في حال استمرار األزمة حتى ديسمبر 
)هالة السعيد(، ومن ناحية أخرى يتأثر ميزان المدفوعات المصري بسينايوهات  ٪2المستهدف إلى 

ت مواجهة تداعيات أزمة كورونا سياسا روس كورنا المستجد لذلك نركز علىالخروج من أزمة في
 كما يلي:

يالحظ أن مصر تعاني من اختالل هيكلي في ميزان المدفوعات، حيث يعكس في األساس اختالال 
في هيكل اإلنتاج، وهذا يعني أن تصحيح اختالل التوازن الخارجي يرتبط بتصحيح االختالل القائم 

 ميزان المدفوعات في المدى المتوسط في هيكل اإلنتاج. وبتعبير آخر إن هدف تصحيح اختالل
والطويل كهدف رئيسي لتخطيط التجارة الخارجية، إنما هو مشتق من هدف تصحيح اختالل هيكل 
ن تصحيح اختالل هيكل اإلنتاج من خالل خلق القاعدة اإلنتاجية العريضة لالقتصاد  اإلنتاج، وا 

ن زيادة زان التجاري الناجم أساسًا عسيترتب عليه زيادة العجز في المي المدى القصيرالمصري في 
 الواردات الوسيطة واالستثمارية.

باستكمال بناء القاعدة اإلنتاجية العريضة األجل الطويل إال أن هذا التعارض يمكن أن يزول في 
لالقتصاد المصري مع إعطاء األولوية بعد أزمة فيروس كورونا لقطاعات الصحة و الزراعة و 

اعتبارها بلبحث العلمي والصناعة وتكنولوجيا والمعلومات و البناء و التشييد، التعليم و التدريب وا
األمن  لتحقيق القطاعات التي تحقق المستهدفات االقتصادية و االجتماعية و البيئية، الداعمة

واألمن الغذائي و األمن الوطني و االكتفاء الذاتي من االحتياجات المحلية ) د. عالء الصحي 
تحقق ترشيد الواردات في وقت تأثرت التجارة الخارجية بإغالق الحدود الدولية و  زهران(، كما

مع  إلى إعادة ترتيب األولويات بما يتناسب التبادل التجاري بين دول العالم، لذلك يحتاجصعوبة 
ما فرضه الواقع الجديد بعد أزمة فيروس كورونا على االقتصاد العالمي و بالتالي على ميزان 

ات المصري، و ذلك من خالل التركيز على إعادة توزيع االستثمارات على القطاعات ذات المدفوع
 األولوية.

يد التي تسهم في تنمية الصادرات وترش ويقترح اتباع السياسات المالية والنقدية والتنظيمية
تي لالواردات. فمن حيث تشجيع الصادرات يقترح أن تلجأ الدولة إلى تلك السياسات واإلجراءات ا

تدفع قطاع الصادرات وتزيد من قدرته على التصدير، ومن هذه السياسات على سبيل المثال 
سياسات سعر الصرف، وضرورة وضع سياسة رشيدة لدعم الصادرات، تأخذ بعين االعتبار المعايير 
العلمية الدقيقة لإلعانات واتباع سياسات مالئمة لتمويل الصادرات عن طريق تقرير التسهيالت 
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ئتمانية التي تقدم للمصدرين، فضال عن تطبيق سياسة جمركية واعية وتدعيم جهاز الرقابة على اال
جودة الصادرات، ودراسة األسواق الخارجية واتجاهات الطلب على منتجاتنا، الخ. أما من حيث 
الواردات فيجب إتباع سياسة جمركية مالئمة تهدف إلى ترشيد الواردات والضغط على البنود 

 الية وشبه الكمالية منها.الكم
والسياسات المقترحة لمواجهة تأثير أزمة كورونا على ميزان المدفوعات يجب أن تكون نابعة من 
تبني سياسات تهدف إلى قيام هيكل إنتاجي متوازن داخليا، يقوم على قاعدة عريضة من القطاعات 

. ومن التكامل والتشابك القطاعي واألنشطة المختلفة التي تترابط أفقيًا ورأسيًا من خالل عالقات
خالل آثار الدفع الخلفية واألمامية الموجودة بين القطاعات المختلفة يمكن أن تتحقق النتائج التالية 

 تعد بمثابة الشروط األساسية لتصحيح االختالل في ميزان المدفوعات:التي 

تسبق معدالت نمو  تغيير العالقة بين معدالت نمو الواردات واإلنتاج والصادرات، بحيث .1
 .الصادرات معدالت نمو كل من اإلنتاج والواردات

تغيير التركيب السلعي للصادرات والواردات بحيث يساعد ذلك على رفع كفاءة التجارة الخارجية  .2
 لالقتصاد القومي.

تغيير التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية من صادرات وواردات في ضوء تقييم االتفاقيات  .3

 :سياسات المقترحة على محورين أساسينال وتركز
سياسات تحديد أولويات لالستثمار من زاوية مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا،  المحور األول:

يمي والمحور الثاني: تعزيز التعاون اإلقل، فضاًل عن التصحيح المرحلي الختالل ميزان المدفوعات
 والعالمي. 

 تثمارتحديد أولويات االسالمحور األول: 
إن االختالالت التي يعاني منها ميزان المدفوعات المصري، إنما هو اختالل هيكلي يعكس اختالال 
هيكليا في اإلنتاج. ومن ثم فإنه بعالج هذا االختالل يمكن تصحيح االختالالت الهيكلية الموجودة 

ومن  ل الطويلداخل وبين القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد المصري. ولن يتم ذلك إال في األج
خالل تصور واضح للسياسات والبرامج التي تهدف إلى إحداث تطورات وتحوالت جوهرية في 

وال شك أن  ألزمة فيروس كورونا. التركيب القطاعي لهيكل اإلنتاج في ضوء المستجدات الحالية
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العنصر الحاكم في إحداث هذه التغیرات هو ترتیب أولو�ات االستثمار، والتي تتحدد أطرها في ضوء أهداف 

استرات�ج�ة التنم�ة المستدامة 2030، و�ذلك وفقا ألولو�اتها مع المستجدات المرحل�ة التي فرضتها مواجهة 

تداع�ات جائحة فیرس �ورونا. واستهداف عالج االختالل اله�كلي لمیزان المدفوعات، �جب أن �ستند على 

تخط�ط سل�م لالستثمار �ضع األساس السل�م للتغیرات الجوهر�ة المطلوب إحداثها في ه�كل القطاعات اإلنتاج�ة، 

وفي ه�كل التجارة الخارج�ة سلع�ا وجغراف�ًا.  

و�ترتب على أولو�ات االستثمار المختارة تغیرات في التر�یب السلعي للواردات من استثمار�ة ووس�طة، حیث 

تستخدم الواردات �أحد األدوات الهامة لتحقیق تلك التغیرات المستهدفة في ه�كل اإلنتاج. و�الحظ هنا أنه بینما 

�كون التغیر في ه�كل الوا ردات سا�قا في التغیر في ه�كل اإلنتاج فإن ذلك التغیر في ه�كل اإلنتاج �كون 

سا�قا على التغیر في ه�كل الصادرات. 

وعادة تكون س�اسات إصالح میزان المدفوعات س�اسات متكاملة تبدأ �كونها س�اسات إحالل الواردات ثم تتطور 

مرحل�ا لتص�ح س�اسات تنم�ة الصادرات. فالمقصود هنا أن نبدأ �الصناعات اإلنتاج�ة التي تحتل وضعها 

كصناعات إحالل وارد في �ادئ األمر و�صناعات تصدیر في األجل الطو�ل. �ما �جب أن تستجیب الس�اسات 

اُلُمتخذة لما �ستجد من متطل�ات أو ضرورات �فرضها واقع المرحلة وهو ضرورة مواجهة تداع�ات جائحة �ورونا 

المستجد، والتي تستدعي أن تكون األولو�ة للصناعات التي تلبي احت�اجات الطلب المحلي والعالمي التي تحقق 

األمن الصحي، واألمن الغذائي، والصناعات الك�ماو�ة والنس�ج�ة ومواد البناء. (عالء زهران). 

معنى ذلك أن الصناعات اإلنتاج�ة �مكن أن تقام أوًال �صناعات إحالل واردات توجه أساسًا للوفاء �احت�اجات 

السوق المحلي. و�عد فترة زمن�ة و�عد اكتساب الخبرة وز�ادة القدرة على است�عاب الطرق التكنولوج�ة المتقدمة 

وتكون السوق المحلي قد اتسعت �حیث �مكن ق�ام وحدات إنتاج�ة �بیرة تتمتع �مزا�ا ووفورات اإلنتاج الكبیر. 

كل ذلك یؤدي في النها�ة إلى تحقیق مستو�ات إنتاج�ة عال�ة تنعكس على االرتقاء بنوع�ة وجودة السلع اإلنتاج�ة 

وعلى خفض تكلفتها، األمر الذي �مكن مصر من فتح وتوس�ع أسواق التصدیر، وعلى أساس تطو�ر أنماط 

وأشكال جدیدة في مجال التعاون االقتصادي الدولي تتوافق مع نتائج آثار أزمة �ورنا المستجد.
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التعاون اإلقليمي والعالميتعزيز المحور الثاني: 

الدولي أمام اختبار حقيقي، وهو وضع يتعين معه  المستجد آليات النظام فيروس كورونا تضع أزمة
ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن الدولي واإلقليمي، لذلك من الضروري تفعيل مفهوم التعاون 

تكتالت االنحياز، وكذلك التعاون مع ال ودول عدماإلقليمي بين مصر والدول العربية والدول اإلفريقية 
 االقتصادية العالمية.

التعاون مع المؤسسات الدولية تتلقى مصر حزمًا تمويلية لمواجهة احتياجات التمويل  وفي إطار
العاجلة لميزان المدفوعات، والتي نتجت عن جائحة كورونا، ولتمويل احتياجاتها الخارجية، و ذلك 
بتأمين رصيدها من النقد األجنبي من خالل أسواق السندات الدولية و المؤسسات الدولية مثل 

النقد الدولي و البنك الدولي و بنك التنمية األفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية  صندوق 
رار االقتصاد الحفاظ على استقبقية في تمويل ميزان المدفوعات و واإلقليمية، بما يدعم سد الفجوة المت

 .2016الكلي الذي حققته مصر منذ بدء برنامج اإلصالح االقتصادي في 

على حزم تمويلية من المؤسسات المالية العالمية سيساعد على الحد من انخفاض إن حصول مصر 
هدف ب االحتياطيات الدولية لمصر وسيوفر التمويل للموازنة العامة للدولة لإلنفاق المركز والمؤقت

كورونا، كما أن حصول مصر على هذه الحزم  والمالي ألزمةاحتواء وتخفيف األثر االقتصادي 
سعر الصرف ومنع دفع الجنيه إلى دوامة التراجع التي طالت عددًا من العمالت  يدعم استقرار

على إثر توقف السياحة وخروج رؤوس أموال جزء كبير من المستثمرين األجانب بعد اجتياح 
 فيروس كورونا. 

إلحتواء  (RFS)مليار دوالر ضمن التمويل السريع من صندوق النقد الدولي  2.77تسلمت مصر 
كما بدأت الحكومة مفاوضات مع الصندوق القتراض القتصادي و المالي ألزمة كورونا، األثر ا
مليار دوالر إضافية بموجب اتفاقية االستعداد االئتماني لتصل بذلك إجمالي اإلتاحات و  5نحو 

مليارات دوالر،  8خالل الفترة القادمة إلى حوالي القروض التي ستحصل عليها مصر خالل مصر 
القروض سوف يتم استخدامها في معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم إن هذه  و

 إليراداتاهشاشة وسد العجز الناتج عن انخفاض  األكثرتضررًا وفئات المجتمع  األشدالقطاعات 
 .واإليراداتوالفجوة التمويلية بين المصروفات 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
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ي لديون يعتبر طويل األجل وبالتالإن الدين الخارجي لمصر له طبيعة خاصة حيث أن معظم هذه ا
فإنه ال يمثل عبئًا حاليًا كما أن الفائدة عليه ليست مرتفعة باستثناء السندات الدوالرية، وهذه الديون 
ن المعيار األهم هو آليات استخدام هذه القروض  لمؤسسات ودول وجهات دولية وليست ألفراد، وا 

لما أن معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وتوجيهها لمشروعات مولدة للعملة الصعبة، طا
 يفوق سعر الفائدة على هذه القروض.

مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة،  B2وقد تبنت وكالة موديز تصنيف مصر االئتماني عند درجة 
للمؤسسات المالية العالمية للثقة في صمود االقتصاد المصري في مواجهة  إيجابيامما يعطى مؤشراً 

ات الخطيرة مثل أزمة كورونا، ويشجعها على دعم االقتصاد المصري بالقروض والمساعدات األزم
 المالية.

وتقترح الورقة بعض الحلول لتنشيط مصادر للنقد األجنبي األساسية لمواجهة التداعيات االقتصادية 
جنبي ألألزمة كورونا، وليس البحث فقط عن مزيد من القروض، مع ضرورة االهتمام باالستثمار ا

وتهيئة المناخ االستثماري لتقبل رؤوس األموال األجنبية عبر القوانين والتشريعات بعد انتهاء أزمة 
 كورونا، والتي تتلخص فيما يلي:

   من فوائد وأقساط القروض المستحقة على مصر، والتي تبلغ  % 50المطالبة بتأجيل أو إسقاط
مليار جنيه. 36لغ المطلوب إسقاطه هو تريليونًا ومائة مليون جنيه، أي أن قيمة المب

  االستفادة من األدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، لمساعدة مصر على الحد من اآلثار االقتصادية السلبية للجائحة، وا عادة تنشيط 

 عات التي تحقق األمن الغذائي لمصر، واألمنالقطاعات االقتصادية الحيوية والتركيز على القطا
لمي، ، زيادة االهتمام بالبحث العوالتشييد وقطاع البناءالصحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، 

وترشيد الواردات االستهالكية.
  تعميق تصنيع المستلزمات الطبية والوقائية الالزمة لتعزيز قدرات مصر لالستجابة الفعالة

للجائحة.
 فاقيات التجارية دور هام في تحقيق أهداف التصدير، ومن ثم تحقيق حصيلة من العمالت إن لالت

األجنبية، وترشيد الواردات، والنفاذ لألسواق العالمية، ولتحقيق النتائج المرجوة من االتفاقيات 
التجارية البد من توافر بعض العوامل التي تساعد على نجاحها ومنها: 

ية في الدولة األخرى وخاصة فيما يتعلق بهياكل اإلنتاج والصادرات دراسة األوضاع االقتصاد
والواردات والرسوم والتعريفات السائدة ودرجة النمو االقتصادي ومستويات التضخم، وذلك 

حتى يكون لدى المفاوض المصري معلومات كافية عن بالطرف األخر.
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  ت العالمية وعما إذا كانت االتفاقياأن يكون المفاوض التجاري ملما بالقواعد المنظمة للتجارة
التي سيتم الوصول إليها متسقة مع االتفاقيات الدولية، وأيضا مدى االستفادة التي ستتحقق 

 نتيجة لهذا االتفاق.
  تفادي االختالف في اللوائح والتشريعات االقتصادية بين أطراف االتفاق وخاصة فيما يخص

 ي الموانئ.ف اإلفراجعملية  إعاقةف االتفاقية لعدم الجمركي بين أطرا اإلفراجاختالف وثائق 
  إعادة تقييم االتفاقيات الموقعة عليها مصر تعزيز العالقات االقتصادية وبالتالي زيادة تدفق

االستثمارات وانتقال رؤوس األموال، وذلك من خالل وضع خريطة تفصيلية الحتياجات هذه 
 الدولة ومدى استفادة مصر منها.

  طريقة ضمن االتفاقيات التجارية لتالشي تعسف بعض الدول في قبول المنتجات  دإيجامحاولة
المصرية المطروحة في مناقصات على الرغم من مطابقتها للمواصفات القياسية أو المبالغة 

 في تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع المستوردة.
  اعيات أزمة كورونا واألحداث العالمية نتيجة تأثرها ومنها تد األسواقدراسة تغير حركة

وغيرها،  ةاألفريقيالسياسية واالقتصادية مثل دول االتحاد األوربي والمنطقة العربية والدول 
فتتأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغير من األسواق المستهدفة وقد تمثل نافذة 

 جديدة وفرص للتصدير.
  المعارض الدولية وبخاصة األفريقية، لمعرفة نقاطتنظيم زيارات مستمرة لألسواق األجنبية و 

 القوة والضعف هناك ومدي احتياجات هذه األسواق للمنتجات المصرية.
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 كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد األجنبيجائحة تداعيات 
 

 سالي فريد .د

 مقدمة

على مدى العامين الماضيين، وسجلت مؤشرات  ٪٥أحرزت مصر معدل نمو اقتصادي تجاوز 
يدلل على ارتفاع معدل االستقرار. وكان من المرتقب  ، مما٢٠١٨/٢٠١٩اقتصادية مرتفعة عام 

لجهود الرامية إلى النهوض بمناخ األعمال في مصر لمزيد من النمو االقتصادي عام أن تؤدي ا
(، والذي من المتوقع ١٩-. لكن توقف هذا التقدم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد٢٠٢٠

 مصر.  فياالقتصادي أن ينجم عنه تباطؤ االقتصاد العالمي وما لذلك من تداعيات على الوضع 

ورقة إلى بحث مختلف مصادر مصر من النقد األجنبي، ومدى تطور هذه المصادر، تهدف هذه ال
وتداعيات كورونا واآلثار المتوقعة على العوائد المصرية من النقد األجنبي، وتحديد اإلجراءات التي 
اتخذتها الحكومة لمواجهة األزمة، والُسبل التي من الممكن اتخاذها للحد من تداعيات كورونا، وذلك 

 ن خالل النقاط التالية:م

 : تطور مصادر النقد األجنبي في مصرأوالً 
 : تداعيات كورونا المتوقعة على مصادر النقد األجنبي ثانياً 
 : اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع األزمةثالثاً 
 : سياسات يمكن اتخاذها للحد من تداعيات كورونارابعاً 

 بي في مصر: تطور مصادر النقد األجنأوالً 
 عائدات ذلك ويشمل األجنبي، النقد من مصر مصادر على بالسلب كورونا وباء انتشار يؤثر

يرادات العاملين واالستثمار األجنبي المباشر وتحويالت السياحة ومتحصالت الصادرات  بالخارج وا 
 البنود بمزيد من التحليل: هذه يتم تناول ييل السويس. وفيما قناة

 
                                                           

  رةجامعة القاه -أستاذ االقتصاد المساعد كلية الدراسات اإلفريقية العليا 
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 احةعوائد قطاع السي -1
 (:2019-2010يعرض الشكل التالي اإليرادات السياحية التي تحققت في مصر خالل الفترة )

 ( بالمليار دوالر2019 – 2010(: اإليرادات السياحية خالل الفترة )1شكل رقم )

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

 12.57مليار دوالر لتصل إلى  2.7( ارتفاع اإليرادات السياحية بقيمة 1يتضح من الشكل رقم )
 .2018مليار دوالر عام  9.8ب بالمقارنة  2019مليار دوالر عام 

 (: اإليرادات السياحية كنسبة من متحصالت ميزان الخدمات2شكل رقم )

 
 www.capmas.orgالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، باحث باالعتماد على بيانات بواسطة الالمصدر: 

كنسبة من متحصالت الميزان  %53.9( أن اإليرادات السياحية بلغت 2يتضح من الشكل رقم )
ي النصف األول من ف %52.9بالمقارنة ب 2019/2020الخدمي في النصف األول من عام 

 .2018/2019عام 
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 ن وفقا لطريقة الوصول يعداد السائحأ(: تطور 3شكل رقم )
 (2019 – 2014خالل الفترة )

 

 2020المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، مصر في ارقام 

 9.9بلغ ( أن عدد السائحين القادمين إلى مصر باستخدام النقل الجوي 3يتضح من الشكل رقم )
ألف سائح عام  233مليون سائح، واستخدم النقل البري  1.4مليون سائح، واستخدم النقل البحري 

2019. 
 ( 2019 – 2014ن وفقا لمجموعات الدول خالل الفترة )ي(: تطور أعداد السائح1جدول رقم )

 العدد باأللف  
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 مجموعات الدول

 8381 6948 4672 2586 6794 7578 ياألوروباالتحاد 
% 76.7 72.8 47.9 56.3 61.2 64.3 
 3168 3039 2467 1962 1734 1625 عربيةالدول ال
% 16.4 18.6 36.3 29.7 26.8 24.3 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

244 294 279 358 456 548 

% 2.5 3.2 5.2 4.3 4.0 4.2 
 929 903 795 572 506 431 أخرى 
% 4.4 5.4 10.6 9.6 8.0 7.1 

 13026 11346 8292 5399 9328 9878 اإلجمالي
% 100 100 100 100 100 100 

 2020المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، مصر في ارقام 
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 من إجمالي %64.3 نحو من االتحاد األوروبي يمثلون  ( أن السائحين1يتضح من الجدول رقم )
 السائحين. إجمالي من %24.3فتمثل  العربية الدول أما ،2019عام  لمصر رينالزائ السائحين

 عوائد الصادرات  -2
 (:2018 – 2014يعرض الشكل التالي تطور حجم التجارة الخارجية لمصر خالل الفترة )

 (    بالمليار جنيه2018 – 2014(: تطور حجم التجارة الخارجية خالل الفترة )4شكل رقم )

 
 2020هاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، مصر في أرقام المصدر: الج

مليار جنيه، أما الواردات  524( أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 4يتضح من الشكل رقم )
مليار  940، لذا حقق الميزان التجاري عجزا بلغت قيمته 2018مليار جنيه عام  1465فبلغت 

 .2019جنيه عام 
 ( 2020مارس  – 2019الصادرات خالل الفترة )أبريل (: تطور قيمة 5شكل رقم )

 بالمليون دوالر

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

http://tradingeconomics.com/
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يون دوالر في مل 2238( أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت إلى 5يتضح من الشكل رقم )
 .2020مليون دوالر في فبراير  2694في حين بلغت  2020مارس 

مليار  5.11مليار دوالر، بينما بلغت قيمة الواردات النفطية  6.11بلغت قيمة الصادرات النفطية 
، باإلضافة إلى ذلك فإن جميع المنتجات 19/20تباع بسعرُ يعادل نسبة  2019دوالر عام 

من التكلفة، باستثناء  %100والسوالر( تحسب على أساس  90و 92و 95وكتان البترولية تقريًبا )أ
مليار جنيه في السنة المالية  50غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعًما قدره 

مليار جنيه، حيث كانت تقديرات  37، وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 2019/2020
/ برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر حيث  $ 65 الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ

 1/ برميل $ 54يبلغ المتوسط السنوي في الفترة المقبلة 

( 2020فبراير  – 2019(: تطور قيمة الواردات المصرية خالل الفترة )يناير 6شكل رقم )
 بالمليون دوالر

                                                                
 www.capmas.orgالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،          

مليون دوالر في فبراير  4643( أن قيمة الواردات المصرية انخفضت إلى 6يتضح من الشكل رقم )
 .2020مليون دوالر في يناير  5316في حين بلغت  2020

  

                                                           
 www.mped.gov.egوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  1

http://www.capmas.org/
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 ( 2020مارس  – 2019(: الميزان التجاري خالل الفترة )أبريل 7م )شكل رق
 بالمليون دوالر

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

مليون دوالر في مارس  2693 ( أن مصر حققت عجًزا تجارًيا بلغ7يتضح من الشكل رقم )
2020. 

 بالمليون دوالر( 2020يناير  – 2017(: الحساب الجاري خالل الفترة )يناير 8شكل رقم )

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

مليون دوالر  3192( أن مصر حققت عجزًا في الحساب الجاري بلغ 8قم )يتضح من الشكل ر 
 .2020حتى يناير 

بنسبة  2020لقد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خالل الربع األول من العام الجاري 
مليون دوالر  580مليار و 6مليون دوالر مقارنة بنحو  728مليار و 6، لتصل لـ %2بلغت حوالي 

http://tradingeconomics.com/
http://tradingeconomics.com/
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 %24، بينما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت حوالي 2019فس الفترة من عام خالل ن
مليون دوالر خالل نفس  233مليارًا و 18مليون دوالر، مقابل  814مليارًا و 13حيث سجلت 

الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت هذه المؤشرات في انخفاض العجز في الميزان التجاري 
عن نفس الفترة من عام  %39مليون دوالر أي بنسبة تراجع بلغت  566ليارات وم 4لمصر بقيمة 

20191. 

 2019(: أهم الشركاء التجاريين للصادرات المصرية عام 9شكل رقم )

 
 www.capmas.orgالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،             

 تبلغ حيث المصرية؛ للمنتجات التصديرية األسواق في تركز ( وجود9من الشكل رقم ) يتضح
 التي إيطاليا في األسواق هذه أهم وتتمثل ،% 62.61 تصديرًيا سوًقا 15 ألهم األهمية النسبية

 وجود إلى ذلك وُيعزى  األوروبي، االتحاد دول داخل تجاري للصادرات المصرية شريك أكبر تعد
 جمركية، تعريفة بدون  اإليطالي للسوق  المصرية الصادرات دخول على تجارية تساعد اتفاقيات
 عن بحرية إما عديدة شحن خطوط فهناك، إيطاليا إلى من مصر الشحن سهولة إلى باإلضافة
 % 7.88 بنسبة الثانية المرتبة في المتحدة العربية اإلمارات تليها .جوية أو المتوسط البحر طريق
 فيتم الخليجي للسوق  توزيع مركز اإلمارات كون  إلى ذلك ويرجع المصرية، صادراتال إجمالي من
 العالم، وتأتي حول الدول وبعض الخليج دول إلى المنتجات بعض إعادة تصدير خاللها من

                                                           
 www.capmas.orgالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  1

http://www.capmas.org/
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 إجمالي من % 7بنسبة مصر من مستورد كأكبر الثالثة المرتبة في السعودية العربية المملكة
 األمريكية المتحدة الواليات ، وتحتل% 6 بنسبة الرابعة المرتبة في تركيا هاتلي المصرية، الصادرات
 . 1مصر المستوردة من الدول أهم قائمة في الخامسة المرتبة

 االستثمار األجنبي المباشر -3

 2017يعرض الشكل التالي تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمصر خالل الفترة )يناير 
 (:2020يناير  –

يناير  – 2017(: تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة )يناير 10رقم ) شكل
 بالمليون دوالر (2020

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

 4899تفاع تدفق االستثمار األجنبي المباشر لمصر ليصل إلى ( ار 10يتضح من الشكل رقم )
 .2020مليون دوالر حتى يناير 

مصادر  أهم وقطر، والكويت المتحدة العربية واإلمارات األوروبي االتحاد في األعضاء تعتبر الدول
 تدفق االستثمار من %2 لنحو مصدرا الصين مصر، وتعتبر في المباشر االستثمار األجنبي

 تدفقات من %74على  البترول قطاع أما عن التوزيع القطاعي فيستحوذ .لمصر المباشر نبياألج
التحويلية  الصناعة قطاع ثم %6العقاري فيمثل  القطاع يليه لمصر، المباشر األجنبي االستثمار

                                                           
 srp.com-www.arkanأسماء علي، التصدير في مصر السياسات والعوائق والفرص أركان للدراسات واألبحاث والنشر  1

http://tradingeconomics.com/
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األجنبي  االستثمار تدفقات لتراجع األكثر عرضة هي الثالثة القطاعات هذه أن يعني مما ،5.1%
 .1باشر لمصر نتيجة تداعيات أزمة كوروناالم

 (2020يناير  – 2017(: حساب رأس المال خالل الفترة )يناير 11شكل رقم )
 دوالر بالمليون  

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

 

مليون  4576.20( أن مصر سجلت فائضًا في حساب رأس المال بلغ 11من الشكل رقم )يتضح 
 .2020دوالر حتى يناير 

 تحويالت العاملين بالخارج لمصر -4
 – 2017خالل الفترة )يناير تحويالت العاملين بالخارج لمصر يعرض الشكل التالي تطور قيمة 

 (:2020يناير 
 

 بالمليون دوالر( 2020يناير  – 2017خالل الفترة )يناير لخارج تحويالت العاملين با(: 12شكل رقم )

 
http://tradingeconomics.comtrading economics,  –Source: Egypt economic indicators  

                                                           
 ww.gafi.gov.egwالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  1

http://tradingeconomics.com/
http://tradingeconomics.com/
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 6963.90غت ( ارتفاع تحويالت العاملين في الخارج لمصر حيث بل12يتضح من الشكل رقم )
 .  2020مليون دوالر حتى يناير 

 المركزي  مليون شخص وفقا إلحصائيات الجهاز 9.5 المغتربين في الخارج بلغ عدد المصريون 
  6.2 بنحو المصرية العمالة من األكبر بالنصيب العربية الدول وتحظى واإلحصاء، العامة للتعبئة
 الدول في % 13.2 بنسبة شخص ليون م 1.25 نحو يقيم بينما ،% 65.2 بنسبة شخص مليون 

 ألفاً  14 نحو ويقيم غير العربية، األفريقية الدول في مصري  ألف 46.9 نحو ويوجد .األوروبية
 المتحدة الواليات في المصريين عدد يقدر الصين، بينما في منهم % 25 اآلسيوية، البلدان في

 األولى المرتبة تحتل التي السعودية بين العربية الدول في المصريون  ويتوزع .نسمة مليون  بنحو
 حين العربية، في الدول في المقيمين المصريين من % 46.9 بنسبة شخص مليون   2.9بنحو 
 ألف 765 فيها فيقيم أما اإلمارات األردن، في % 18.4 وبنسبة مليون  1.15 إلى عددهم يصل

 .1%  12.3بنسبة مصري 

 ترفع أنها على األجنبي، عالوة النقد من الحتياطيا رصيد في الخارج في المصرية العمالة وتسهم
 في العاملين المصريين سجلت تحويالت وقد .جديدة عمل فرص تدبير عبء الدولة كاهل عن

 قدره بارتفاع ،2019عام  دوالر مليار26.8 نحو المركزي المصري، البنك بيانات بحسب الخارج،
  2دوالر مليار  25.5نحو تهم خاللهتحويال سجلت والتي ، 2018عام عن دوالر مليار  1.3

 (: نسبة االنخفاض في تحويالت العاملين بالخارج 2جدول رقم )
 2020لعدد من أقاليم العالم عام 

 نسبة االنخفاض في التحويالت % المنطقة
 27.5 أوروبا ووسط أسيا

 23.1 أفريقيا جنوب الصحراء
 22.1 جنوب أسيا

 19.6 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 19.3 أمريكا الالتينية والكاريبي
 13.0 شرق أسيا والباسيفيك

 2020أبريل  www.worldbank.org المصدر: تقديرات البنك الدولي 
                                                           

 www.capmas.orgالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  1
 http://www.cbe.org.egالبنك المركزي المصري،  2

http://www.worldbank.org/


 فريد ساليد.                                                                                  المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 165 

 47لتصل إلى  % 19,6 بنسبة التحويالت تنخفض أن المتوقع من ( أنه2يشير الجدول رقم )
 المتوقع االنخفاض هذا إفريقيا، ويرجع وشمال األوسط الشرق  في منطقة 2020 عام دوالر مليار
 .العربي الخليج دول في النفط أسعار وانخفاض االقتصاد العالمي تباطؤ إلى التحويالت في

 إيرادات قناة السويس  -5
 أبريل – 2018إيرادات قناة السويس خالل الفترة )أبريل ( تطور 13يعرض الشكل التالي رقم )

2019:) 

 (2019أبريل  – 2018إيرادات قناة السويس خالل الفترة )أبريل (: تطور 13شكل رقم )

 
 www.capmas.orgالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،         

، وانخفض 2019ي مارس مليار جنيه ف 8.4السويس بلغ  قناة ( عائد13يتضح من الشكل رقم )
وفقا لتقديرات  2020مارس  جنيه مليار 7.4، ولكنه أصبح 2019مليار جنيه في أبريل  8.3إلى 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

http://www.capmas.org/
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 االحتياطي من النقد األجنبي -6
، 2020 فبراير في دوالر مليار 45.5الدولية لدى البنك المركزي المصري  االحتياطات صافيبلغ  

 من الواردات أشهر 8 نحو يغطي وهو 2020 مارس بنهاية دوالر مليار 40.1 نحو إلى وانخفض
األساسية.  الواردات من أشهر 3 نحو البالغ العالمي المتوسط من أعلى لمصر، مما يعد السلعية

 البنك إلحصائيات أبريل، وفقا نهاية في دوالر مليار 37 األجنبي إلى ثم انخفض االحتياطي
لمصر  الخارجي التمويل احتياجات إجمالي االحتياطيات تغطي هذه أن ويمكن .كزي المصري المر 
 . 1دوالر مليار  16بنحو والمقدرة  2020عام خالل

 : تداعيات كورونا المتوقعة على مصادر النقد األجنبي لمصرثانياً  
وس كورونا شار فير أوضحت وكالة موديز في تقرير لها أن الصدمة التي سببتها تداعيات أزمة انت

بالنسبة لالقتصاد المصري تتمثل بشكل رئيسي في الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، 
وانخفاض عائدات السياحة وتحويالت العاملين بالخارج، وتباطؤ معدالت النمو االقتصادي. وأنه 

محلي من الناتج ال %5.4من المتوقع حدوث ارتفاع مؤقت في عجز الحساب الجاري يصل إلى 
مليار دوالر. كما أن تأثر مصادر  13و 12، وأن تتراوح الفجوة التمويلية بين 2020اإلجمالي عام 

، قد عقبة أمام عودة النشاط االقتصادي بكامل 2020النقد األجنبي حال استمراره حتى نهاية عام 
ة على ية خاصطاقته عند تخفيف اإلجراءات االحترازية، وهو ما يعني ارتفاع االلتزامات الخارج

  .2مستوى الواردات وباألخص مستلزمات اإلنتاج

، والسيناريوهات التي أعدتها وزارة 2020/2021أظهرت المؤشرات األولية لموازنة العام المالي 
التخطيط والتنمية االقتصادية، بشأن مدى تأثير أزمة كورونا خالل الفترة المقبلة، وجود انعكاسات 

شرات، حيث أن معدل النمو االقتصادي الذي كان من المستهدف تحقيقه سلبية على أغلب تلك المؤ 
، لكن وبسبب األزمة الحالية، %6)أي بنهاية شهر يونيو( يصل إلى  2020بنهاية العام المالي 

. كما أن األزمة ستؤثر على معدل نمو االقتصاد في العام %4.5من المتوقع أن يصل إلى نحو 
، حيث من المتوقع تحقيق 2021وينتهي في يونيو  2020ي يوليو المالي المقبل، الذي يبدأ ف

. وكذلك من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار األزمة حتى %4.5معدل نمو اقتصادي 
نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات ومحدودية زيادة  %8.9، ليصل إلى 2020ديسمبر 

 .3عن صعوبة إحالل مستلزمات اإلنتاج من الوارداتالطاقة اإلنتاجية في األجل القصير، فضاًل 
                                                           

1 ibid 
 http://www.moodys.comوكالة موديز للتصنيف االئتماني  2
 www.mped.gov.egوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  3
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وتعتبر االستثمارات الكلية من أبرز المؤشرات التي ستتأثر سلًبا، حيث من المتوقع انخفاض حجم 
االستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم االستثمارات الكلية، وفي حال استمرار األزمة 

مليار جنيه  960نخفض االستثمارات الكلية من ، ست2020/2021حتى منتصف العام المالي 
. كما أن %23مليار جنيه، وبنسبة تراجع متوقعة  220مليار جنيه، أي بانخفاض قدره  740إلى 

هناك العديد من القطاعات التي سوف تتأثر، منها قطاع السياحة والمطاعم، وقطاع الترفيه 
عن قطاعي الصناعة التحويلية، وتجارة  والخدمات العامة، مثل خدمات الغذاء واإلقامة، فضالً 

الجملة والتجزئة، حيث أن كل المؤشرات تشير إلى أن االقتصاد العالمي واالقتصاد المصري، 
 1سيشهدان فترة ليست قصيرة من الركود

 ويتضح األثر على مصادر النقد األجنبي في مصر من خالل النقاط التالية:

 األثر على عوائد قطاع السياحة -1
تشار فيروس "كورونا" يهدد قطاع السياحة ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم، إن ان

حيث تراجعت  مصر، في السياحة مؤشرات على 2020 فبراير شهر تظهر خالل بدأت التداعيات
 شهر في االنخفاض حدة وازدادت  .التوالي على %23 -و %6 –لتسجل  واإليرادات األعداد
تراجع  إلى أدى اإليرادات، وذلك في %36 –و  األعداد في %63 -بة بنس تراجعاَ  لتسجل مارس

 %11-ونسبة  الوافدين السائحين أعداد في %19 -بنسبة   2020 لعاماألول  الربع مؤشرات
 من الفترة بذات مقارنة مليون دوالر  295بحوالي تقدر خسائر يمثل وهذا اإليرادات، في
 .20192عام

 بنحو أوروبا من السياحية اإليرادات تنخفض أن المتوقع من لطيران،السياحة وا حركة توقف ومع 
 فيما التوقعات سقف انخفاض ومع دوالر. مليار 1,8 بحوالي العربية ومن الدول دوالر، مليار 4

 أبريل  في %3 -الدولي  النقد صندوق  يقدره والذي العالمي، من الركود التعافي بسرعة يتعلق
وتوقعت "سي آي كابيتال"  .نشاطه يعاود حتى أعوام بضعة إلى ةقطاع السياح سيحتاج 2020

دوالر في الربع الثاني من  مليار 3و 2.5انخفاض عائدات السياحة في مصر بمقدار يتراوح بين 
 .20203عام 

                                                           
1 ibid 
 www.antiquities.gov.egآلثار وزارة السياحة وا 2
 www.wttc.org (WTTC)مجلس السفر والسياحة العالمي  3
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وال يقتصر التأثير الناجم على تراجع اإلنفاق السياحي فحسب ولكنه يمتد إلى صناعات الفنادق 
ت سيارات األجرة، والعاملين في مجال اإلرشاد السياحي، وأيضا تجهيز والمطاعم، ومشروعا

 ومعالجة األغذية، وقطاع الزراعة.

 بسبب العالمية العاملة القوى  من %81 حوالي تأثر إلى الدولية العمل لمنظمة دراسة أشارت فقد
 مليون  200الي حو  العالمي العمل سوق  يفقد قد ما وهو العمل، ألماكن الجزئي أو الكلى اإلغالق

 األشد القطاعات في يعملون  ممن شخص مليار 1.25 من يقرب ما أن المتوقع وظيفة، فمن
 التجزئة، وتجارة التحويلية، والصناعات والطعام، اإلقامة وخدمات بالجائحة، كالسياحة تضررا
 لمي،العا التوظيف من % 38 حوالي نسبته تشكل ما والتي اإلدارية واألنشطة األعمال وأنشطة
 الرسمي غير القطاع فإن لمصر، وبالنسبة األجور. وتخفيض التسريح لمخاطر عرضةً  سيكونون 
 تضرراً  األكثر القطاعات في العاملين لذا فإن االقتصادية، المنشآت من %50على نحو  يستحوذ

 الشرائية قدراتهم خفض في يتسبب قد مما دخولهم؛ غير متوقعة في لصدمات ربما يتعرضون 
 كورونا فيروس أزمة تؤدي أن الجوي، للنقل الدولي االتحاد توقع.1الغذائية خاص من الموادوبشكل 

النصف عام  إلى اإليرادات وتقليص دوالر مليار 84 قدرها خسائر شركات الطيران تكبد إلى
إلى  اإليرادات تنخفض أن المرجح وأنه من  .القطاع تاريخ في عام أسوأ ما سيكون  وهو ،2020
 الرحالت الجوية معظم توقف مع 2019عام  في دوالر مليار 838 بدال من دوالر رمليا 419
إجمالي  ليصل دوالر مليار 15.8 قدرها خسائر االتحاد يتوقع 2021 عام العالم. وفي أنحاء في

 الجوي  السفر حركة تجد حيث دوالر، مليار 100 نحو إلى 2021و 2020العامين  خسائر
في مصر تكبد  الطيران أسعارها، وأوضح أن قطاع الطيران ركاتش وتخفض في التعافي صعوبة
 .20202 مارس بنهاية جنيه مليار  2.25بقيمة خسائر

 األثر على الصادرات -2
قد يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى اضطراب حركة التجارة وسالسل التوريد، والتي قد تصل إلى 

. واجه الموردون صعوبات في التوريدصعوبة توفير بعض مكونات اإلنتاج وقطع الغيار، وقد ي
 إجراءات أن المصرية، كما الصادرات انخفاض إلى العالمي الطلب ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ

الصادرات  تنخفض أن المرجح الواردات، ومن من ستحد اإلمداد العالمية، سالسل وارتباك الحظر
 .3التجاري  الميزان في جزالع فيزداد الواردات، في من االنخفاض أكبر بنسبة المصرية

                                                           
 http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/cairoمنظمة العمل الدولية  1
 http://www.tfig.itcilo.org/contents/org/iataاالتحاد الدولي للنقل الجوي  2
 mti.gov.egwww.وزارة التجارة والصناعة  3
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 عام %25 بنسبة لمصر التصدير عائدات تراجع إلى بالقاهرة األمريكية التجارة تقرير غرفة وأشار
يطاليا واإلمارات والسعودية  االتحاد هم لمصر التجاريين الشركاء أكبر ، حيث أن2020 األوروبي وا 
فقد  .بالوباء التي تأثرت االقتصادات بين من وهي وتركيا، المتحدة األمريكية والصين والواليات
 .االتجاهين من على التجارة مباشرة سلبية آثاراً  له سيكون  مما الصناعي نشاطها البلدان هذه أوقفت
 والواليات إيطاليا خاصة  -األوروبي االتحاد إلى الصادرات حركة تواجه التصدير، صعيد فعلى

 من وبالمثل، .الخارجية الحسابات أيًضا على سيؤثر مما وخارجية، داخلية تأخيرات  -المتحدة
 مما المحلية؛ األسواق على بالخارج الموردون  يركز حيث أقل، كميات مصر تستورد أن المرجح
 الكهربائية األجهزة قطاعات في خاصة مصر، في المصنعة الشركات عدد من على سيؤثر

 .1المستوردة اإلنتاج على مستلزمات كبير بشكل تعتمد التي والمنسوجات واإللكترونية

 األثر على االستثمارات األجنبية -3
مليار  10 – 8خروج المزيد من استثمارات المحافظ األجنبية، ُلتسجل حوالي تسببت األزمة في 

، ومن المتوقع حدوث انخفاض 2020فبراير حتى بداية يونيو  20دوالر وذلك خالل الفترة من 
حنى التكلفة. وقد يسعى بعض المستثمرين في أسواق محتمل في االستيراد، وبالتالي تراجع من

 األسهم إلى خروج رأس المال من مصر لتسوية خسائرهم في األسواق العالمية، مما يؤدي إلى
 قد تؤدي إلى إضافية ألعباء مما يعني تحمل الحكومة المحلية؛ العملة صرف أسعار تراجع

 على للحصول الشروط االئتمانية ويشدد الخارجية الديون  خدمة وأعباء أقساط سداد في مشكالت
 .2جديدة قروض

 في دوالر مليار 78 نحو بلغت الناشئة األسواق العالمية من الخارجة األسهم وتدفقات ديون  نإ
 أصول في االستثمار نحو المستثمرين اندفاع مع بالتزامنكورونا  أزمة بدء منذ التاليين الشهرين
 األسواق من الخارجة التدفقات حيث سجلت الدولي، التمويل لبيانات معهد اآلمن، وفًقا المالذ
 األشهر في شوهد الذي المبلغ أضعاف ثالثة من أكثر 2020 وفبراير يناير شهري  خالل الناشئة
 .2008/20093في  العالمية المالية األزمة لبداية التالية الثالثة

 األثر على تحويالت العاملين بالخارج -4
العالمية،  النفط أسعار هبوط ومع الخليج، دول في بالخارج العاملين يينالمصر  من %65يوجد نحو 

تحويالت  انخفاض كبيرة نتيجة فيروس كورونا، يتوقع مالية ضغوط من الخليج دول له تتعرض وما
                                                           

1 American chamber of commerce in Egypt http://www.amcham.org.eg 
 www.gafi.gov.egالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  2
3 the institute of international finance http://www.iif.com/research/data 
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ومن المرجح أن  .1الدولي وفقا لتقديرات البنك ،2020يونيو  بنهاية %10 بنسبة العاملين بالخارج
ويالت المالية على معدل استهالك األسر المعيشية من السلع االستهالكية، مما قد يؤثر تراجع التح

 . 2يؤدي إلى تضرر قطاعات إنتاج السلع الوسيطة

 تراجع أن 2020مارس شهر خالل )أونكتاد( والتنمية للتجارة المتحدة األمم لمؤتمر تقرير أشار
 دوالر تريليون  حدود في اقتصادية خسائر يكلف قد %2دون  ما إلى العالمي االقتصادي النمو

 االقتصادي التباطؤ هذا تبعات بالفعل بدأت وقد .متفاوتة بدرجات العالم دول جميع ستتحمل تبعاتها
 في تباطؤا مصر بينها ومن للعمالة المصدرة الدول فقد شهدت الظهور، في النامية الدول على

 التي الدول في الرواتب وتأخر دفع عمل،ال من التسريح حاالت بسبب بالخارج العاملين تحويالت
التجارة  حركة وتعطل العالمي االقتصادي النمو تباطؤ يؤدى أن المتوقع من أنه كما .بها يعملون 
 على النامية الدول من كغيرها مصر تعتمد حيث العرض؛ جانب في شديدة تأثيرات إلى العالمية
 ومستويات اإلنتاج معدالت على سلباً  عكسسين مما المستوردة؛ والمواد الخام اإلنتاج مدخالت
 .3التوظيف

 خالل 21.5%بنسبة الخارج في المصريين العاملين تحويالت تتراجع أن الدولي للبنك تقرير توقع
 العالم حول التحويالت أن التقرير وأوضح .2019عام  %5نسبته  بلغت بنمو مقارنة 2020 عام

 األوسط الشرق  منطقة في التحويالت وأن ،2020في عام دوالر مليار 142 ستنخفض بقيمة
تأثير  ، بجانب2019 عام % 2.6 بلغ بنمو مقارنة 2020 خالل عام %20بنسبة  ستتراجع
 خالل المنطقة في التحويالت تتعافي أن التقرير ويتوقع .دول الخليج في البترول أسعار انخفاض

وتعتبر نسبة االنخفاض التي  1.6%. بنسبة لترتفع تحويالت العاملين بالخارج 2021 المقبل العام
 .20084عام  األزمة المالية إبان مستوياتها مرات أربع تمثل نحو مرتفعة، حيث نسبة %20بلغت 

 األثر على إيرادات قناة السويس -5
 الطرق  ألن السويس، بقناة المارة السفن حركة تباطؤ إلى العالمية النفط أسعار انخفاض يؤدى
 أهم ولدى العالمي النمو معدالت تباطؤ أن كما .أطول أنها رغم خصأر  للقناة تصبح البديلة
 وانخفاض األمريكية، الصين(، المتحدة الواليات األوروبي، االتحاد لمصر( دول التجاريين الشركاء

                                                           
 ewww.worldbank.org.databasتقديرات البنك الدولي  1
 www.capmas.orgالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  2
 https://unctad.org/en/pages/coronavirus.aspxمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  3
middle-effects-potential-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/coronavirus-البنك الدولي  4

east-and-north-africa 
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اإليرادات  السويس. ومن المرجح أن يؤثر هبوط قناة إيرادات من سيقلل التجارة العالمية، تدفقات
 .1ليها من رسوم العبور في قناة السويس على الموازنة الحكوميةالعامة المتحصل ع

 بشدة، العالمية التجارة ضربت التي األزمة مع أنه بالقاهرة األمريكية التجارة غرفة تقرير وأشار
 لذا من واإليرادات، المرور حركة في ملحوظة بالفعل انخفاضات الدولية التجارة ممرات تشهد

 سفن عدد انخفض ،2020فبراير  شهر في أنه التراجعات حيث بعض القناة تشهد المتوقع أن
 ةبنسب والبضائع سفن الركاب عدد تراجع حين في 7.3 % بنسبة القناة عبر المارة الحاويات
 المدفوعة، الرسوم انخفاض يعنى القناة في أقل سفن عبور وأن .التوالي على %1.3و 22.2%
 الجاري  الحساب عجز إلى إضافة األجنبية بمصر، عملةال سيولة تقييد زيادة إلى يؤدى قد مما

 .2الدوالر مقابل الجنيه صرف سعر على سلباً  والتأثير

 األثر على االحتياطي من النقد األجنبي -6
مليار  8.5بنحو  2020انخفض احتياطي مصر من النقد األجنبي خالل شهري مارس وأبريل 

ستثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومية، مليار دوالر من ا 15دوالر، وذلك بعد خروج نحو 
بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف االئتماني، وأوضحت أنه يعتبر مستوى االحتياطيات الدولية 
في وضع جيد يسمح بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة على المدى القصير، وسيقابل ذلك جزئًيا 

 .3رة القادمةانخفاض الطلب المتوقع على الواردات في الفت

لجانب من  مصر فقدان ظل في 2020 عام بنهاية المصري  الجنيه سعر انخفاض المتوقع من
 هناك بأن المصري، علما الجنيه على ضغوط إلى سيؤدى األجنبية، مما العمالت من مصادرها
 أسعار انخفاض في؛ يتمثل أهمها المصري  الجنيه على الضغط تخفف قد العوامل من مجموعة
 .الزراعية الصادرات وخاصةً  للصادرات المصرية التنافسية القدرة في ُمحتملة وزيادة النفط،

الندماجه  2008إن االقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير من األزمة االقتصادية العالمية عام 
 ةالمحدود في األسواق، وأدواته المالية وأساسياته االقتصادية المحلية القوية، إال أن التأثر بصدم

وباء كورونا من المتوقع أن يكون له تأثير أكبر ألن االقتصاد المصري يعتمد على التمويل الخارجي 
 .2008بصورة أكبر بالمقارنة مع عام 

 
                                                           

 www.suezcanal.gov.egهيئة قناة السويس  1
2 American chamber of commerce in Egypt http://www.amcham.org.eg 
 http://www.moodys.comوكالة موديز للتصنيف االئتماني  3
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 : اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع األزمةثالثاً 
ن أزمة كورونا، اتخذت الحكومة عددًا من اإلجراءات لمواجهة التداعيات االقتصادية الناتجة ع

 وتقديم المساعدة للقطاعات األكثر تضررا في االقتصاد المصري ويتضح ذلك من خالل ما يلي:
مليار دوالر( لمواجهة اآلثار  ٣,٦مليار جنيه مصري )ما يوازي ( ١٠٠تخصيص مبلغ قيمته ) -1 

 .المالية والسوق  االقتصاد ودعماالقتصادية لفيروس كورونا، 
 ادة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وخاصة القطاعات األكثر تضرًرا.دفع البنوك لزي -2
قام البنك المركزي المصري بتخفيض الرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي  -3

لتشجيع األفراد على التحول إلى المعامالت عبر اإلنترنت بداًل من  %0ومعامالت نقاط البيع إلى 
 المدفوعات الورقية.

تاحة  20ضخ البنك المركزي  -4 مليار جنيه في سوق األسهم لتوفير تسهيالت للتحفيز النقدي وا 
 السيولة.

 التصريح بإعفاءات ضريبية لصالح الشركات الصناعية والسياحية. -5
 ساعة، / كيلو وات لكل قروش 10 بمقدار الصناعي لالستخدامخفض تكاليف إمداد الكهرباء -6

 .جنيه مليارات 6 حوالي تتكلف قد التخفيضات هذه أن حكومية مصادر وقدرت
 اإلنتاج، لتحفيز وحدة حرارية مليون  لكل دوالر 4.5 إلى للصناعة الطبيعي الغاز سعر تخفيض-7

 لكل مليون  دوالر 6 تدفع كانت التي األسمنت لشركات 25 % بواقع مما أدى لتخفيض األسعار
 5.50 يدفعون  كانوا السيراميك الذين مصنعيو  التعدين لشركات 18 % بجانب حرارية، وحدة
 مليون وحدة. لكل دوالر
 300 بمقدار الرئيسية الفائدة أسعار المركزي المصري  بالبنك النقدية السياسة لجنة خفضت -8

 تقليص في والمساعدة الرأسمالي وزيادة اإلنفاق الصناعي القطاع نمو تشجيع أساس، بهدف نقطة
 في األجنبية االستثمارات الجديدة وتحفيز التوسعية المالية اإلجراءات ىإل الميزانية، والنظر عجز
 .المالية األوراق سوق 
 أشهر، ستة لمدة التجزئة وعمالء للشركات المصرفية جميع القروض أقساط ومدفوعات تأجيل-9
 األفراد. والمقترضون  والمتوسطة ذلك الشركات الصغيرة في بما
الموجهة إلى األسر المعيشية الفقيرة، وتوجيه الدعم إلى قطاعات زيادة التحويالت النقدية  -10

  27.6 صرف خالل من والمعاشات االجتماعي الضمان قانون  نطاق توسيعمحددة، حيث تم 
 إلى باإلضافة مواطن، مليون  10 نحو المستفيدين مجموع ليكون  أسرة، مليون 2.4 لـ  جنيه مليار
 عبر سجلوا الذين الموسميين للعاملين 2021 عام  من ابتداءً  14 % بنسبة المعاشات رفع
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 عامل ألف 130 جنيه. وقد تم تسجيل 500 بتوفير وقامت العاملة، القوى  وزارة لدى اإلنترنت
 .1آخرين عامين لمدة الزراعية األراضي على الضريبة تعليق تمديد قرار عن فضالً  مارس،  25حتى

 على للحفاظ وحاسمة إجراءات استباقية باتخاذ ري المص المركزي  والبنك المصرية الحكومة قامت
 الحصول أجل من الدولي النقد لصندوق  خالل التقدم االقتصادي، من اإلصالح برنامج مكتسبات

 واللذان االئتماني، االستعداد اتفاق وبرنامج السريع، أداة التمويل لبرنامج طبقاً  مالية حزمة على
 القطاعات حماية وكذلك متوقعة، اقتصادية صعوبات ةيأ مواجهة على قدرة مصر تعزيز شأنهما من

 طبقا دوالر مليار 2.8 نحو على الحصول كورونا، وجرى  فيروس انتشار ألضرار األكثر عرضة
 ائتماني استعداد قرض على للحصول الصندوق  مع تم االتفاق كما السريع، التمويل أداة لبرنامج
 على االقتصاد قدرات تعزيز بهدف العام تتجاوز لن زمنية مدة دوالر؛ وهو على مليار 5,2 بنحو

على  الحصول إلى باإلضافة هذا تضررا، األكثر القطاعات ودعم كورونا تداعيات فيروس مواجهة
 سوق السندات في المصرية الحكومة أصدرتها دوالريه سندات خالل من دوالر مليار 5 نحو

 لتعزيز تكلفة جديدة أقل تمويلية وسائل ادإيج على المصري  المركزي  البنك يعمل كما الدولية،
 .2من النقد األجنبي االحتياطي

 : سياسات يمكن اتخاذها للحد من تداعيات كورونارابعاً 
 الحوافز وتسريع وطأتها، وتوفير وتخفيف األزمة إدارة أجل من المقترحات من يمكن تقديم عدداً 

 :التعافي، وذلك على النحو التالي
مناسبة،  إعالمية حملة وتصميم تشجيعية عروض تقديم خالل من حليةالم السياحة تشجيع -1

 .2020وتخفيض رسوم المزارات السياحية خالل عام 
 .0202السياحية خالل عام  الوجهات تخدم التي المطارات رسوم خفيضت -2
 .المصري السياحي  المقصد لمنتجات الترويج مواقع التواصل االجتماعي في استخدام -3
 .للمقاصد السياحية وتحفيز الطيران منخفض التكلفة للتسويق دةجدي برامج صياغة -4
 لزيادة عدد السائحين.  األزمة انتهاء بعد العربي واألفريقي السوق  على التركيز -5
 مصر. وزيادة التسويق لمقاصدها في الطبية العالجية االهتمام بالسياحة -6
 والتوجه األعمال دروا ودعم االبتكار تشجيع على الخاص السياحي القطاع مع العمل -7

 .الخضراء السياحة نحو
تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوجهات السياحية وتأجيل سداد الضريبة العقارية  -8

 على المنشآت السياحية.
                                                           

 www.cbe.org.egالبنك المركزي المصري  1
 .eghttp://www.cabinet.govرئاسة مجلس الوزراء  2



 فريد ساليد.                                                                                  المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 174 

 تعليق كافة االلتزامات القانونية للمنشآت السياحية التي تواجه مشكلة في السيولة. -9
 الهيكلة المالية للمشروعات السياحية.تفعيل صندوق االستثمار السياحي إلعادة -10
 لعدم الدولة مخطط مع الخاص والقطاع للشركات االجتماعية مبادرات المسئولية دمج -11

 .مصر تحيا وصندوق  األهلية المحلية المبادرات من مع االستفادة مختلفة اتجاهات في تشتتها
 الدعم المالي والفني. االستعانة بمؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية في تقديم -12
حث المؤسسات المالية اإلنمائية والمتعددة األطراف على النظر في آليات لتأجيل سداد  -13

الديون وتعزيز الحيز المالي المتاح للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، إضافة إلى تعزيز 
 األزمة. هةاالستثمارات االجتماعية وتقديم المنح والدعم الفني للدول حتى يتسنى لها مواج

أن تلعب السياسة المالية دوًرا بارًزا في توجيه االقتصاد خالل تلك األزمة، وضرورة  -14
تخصيص بند إنفاق أساسي وفوري لزيادة اإلنفاق، وأن يكون للسياسة النقدية دوًرا لزيادة تغطية 

 التحويالت النقدية للمواطنين لمواجهة أثر فقدان الوظائف والدخل.
أي أزمة تؤثر على القطاع الخارجي من تحجيم االستهالك المحلي، حيث  ضرورة حل -15

من الناتج المحلي اإلجمالي، ويعتمد في  % 85أو  80يستحوذ االستهالك المحلي على نحو 
جزء كبير منه على التمويل من الخارج، مما يتطلب البحث عن بدائل لمصادر النقد األجنبي 

فهناك ضرورة  ب الستمرار هذا االستهالك في مساره الطبيعي.لتوفير التمويل الدوالري المطلو 
الستيعاب الدولة لمنع تكرار حدوث هذه المشكلة مع أي أزمة اقتصادية تتعلق بالقطاع 
الخارجي، وبالتالي العمل على تغيير هيكل االقتصاد بما يجعله يتفادى نفس التأثير في حالة 

لنقد األجنبي، وتقليل االعتماد على القطاع حدوث أزمات جديدة من خالل تنويع مصادر ا
 الخارجي.

على  العائدين مساعدة ُسبل بحثمواجهة انخفاض تحويالت العاملين بالخارج من خالل  -16
 البنوك، واستثمار في مناسبة ادخارية أوعية أو صغيرة مشروعات في مدخراتهم توظيف
 .المختلفة العمل مجاالت في وخبراتهم طاقاتهم

 في الصعبة العملة عجز لتغطية األجنبي النقد احتياطي استخدام المركزي  للبنك نيمك -17
 مصر، من األجانب استثمارات من ثانية موجة خروج حال الجنيه قيمة الصرف لدعم سوق 
ن لنزوح األموال التالية الموجات إن حيث  حدث مما كثيراً  أقل بوتيرة تكون  سوف حدثت وا 
 ميزان تعافي بمجرد تعويضه سيتم في االحتياطي الوقتي فاضاالنخ فإن ثم ومن مارس، في

 للبنك المركزي  الدولية، يمكن على االحتياطيات الشديد الضغط حالة وفي الجارية. المعامالت
 .التضخم على معدالت للحفاظ معين استرشادي سعر حدود في بالتحرك للجنيه السماح
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  خاتمة
تفشي فيروس كورونا في انخفاض حجم السياحة الوافدة، تسبب تباطؤ االقتصاد العالمي نتيجة 

وتراجع المتحصالت الواردة من قناة السويس، وكذلك انخفاض التحويالت المالية القادمة من 
من الناتج المحلي  ٪٥,١٤المصريين العاملين في الخارج، وتستأثر المصادر الثالث بنسبة 

مصادر الدخل األجنبي المشار إليها إلى  اإلجمالي لمصر. ومن هذا المنطلق، يؤدي اختالل
تداعيات واسعة النطاق وتبعات طويلة المدى على االقتصاد المصري، حيث تعتبر مصادر مصر 
من النقد األجنبي من بين أكثر مظاهر تأثر االقتصاد سلًبا بتداعيات أزمة كورونا خالل عامي 

د األجنبي المتأثرة، خاصة وأنها كما أن السياحة ستكون على رأس مصادر النق .2021و 2020
قد تستغرق فترة طويلة نسبًيا الستعادة نشاطها بالكامل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا كما هو الحال 
يرادات قناة السويس،  في غالبية دول العالم، هذا باإلضافة إلى تأثر تحويالت العاملين بالخارج وا 

رز تثمار األجنبي المباشر وحصيلة الصادرات. يبومن المتوقع أيضا حدوث تراجع في تدفقات االس
هذا الوضع أهمية تعزيز التعاون على المستوى العالمي من أجل إنهاء هذه األزمة وتحسين مستوى 
الجاهزية واالستعداد للتجاوب مع المستقبل بشكل أفضل مع نظرة متفائلة لالقتصاد المصري في 

من بين أفضل ثمان دول على مستوى العالم تحقق ظل توقعات المنظمات الدولية بأن تكون مصر 
 .2020معدالت نمو إيجابية خالل عام 
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 كورونا  جائحةالشمول المالي كمدخل للتعامل مع تداعيات 

 البا  هبة. د            

 مقدمة

، ظهـور فيـروس كورونـا المستجـد 2019ـة العالميـة، في نهايـة ديسمبـر منذ إعالن منظمـة الصح
في الصين، أخذ الفيروس في االنتشار في الدول المختلفة على  ( COVID-19  19-)كوفيد

نجلتـرا،  سبانيا، وفرنسـا، وألمانيـا، وا  يطاليــا، وا  مستوى العالم مثل الواليات المتحدة األمريكية، وا 
يـران، واإلمـارات، والكويـت، وغيرهم العديـــد من الدول وصوالً إلى مصر. وروسيـا، وال  هنـد، وتركيـا، وا 

ولمواجهة ذلك الفيروس والحد من انتشاره، اتخذت الدول على مستوى العالم العديد من التدابير 
يقاف حركة الطيران، وفرض حظر التجوا  لواإلجراءات، والتي كان من أبرزها غلق الحدود، وا 

الكلى أو الجزئي، وغلق المطاعم والمراكز التجارية...إلخ. ومثل تلك اإلجراءات، وما سبقها 
وصاحبها من تداعيات سلبية أخرى ناتجة عن تفشى الفيروس ذاته، من شأنها أن تؤدى إلى 
مجموعة من اآلثار االقتصادية االنكماشية السلبية، والتي يأتي على رأسها تراجع معدالت النمو، 

 انخفاض مستويات التوظف، وارتفاع معدالت البطالة، وتزايد معدالت الفقر.و 

تهتم هذه الورقة باستعراض أبرز التداعيات االقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 
يمكن أن يلعبه الشمول المالي في ظل األزمات  الذيالمستجد، وتسليط الضوء على الدور المهم 

تصادية بصفة عامة، وفى مواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بصفة المالية واالق
خاصة. كما تستعرض هذه الورقة أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز 
دور الشمول المالي في مواجهة التداعيات السلبية ألزمة فيروس كورونا المستجد. وتختتم الورقة 

التوصيات التي يمكن أن تساعد متخذ القرار على توسيع نطاق الشمول المالي في  بمجموعة من
مصر في الفترة المستقبلية، وبحيث يلعب دورًا أكبر في مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة النتشار 

 فيروس كورونا المستجد.

 
                                                           

 معهد التخطيط القومي -أستاذ االقتصاد المساعد مركز السياسات االقتصادية الكلية 



 هبه البازد.                                                                                  المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 178 

  التداعيات االقتصادية السلبية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد: -1
 تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على االقتصاد العالمي: -1-1

، كنتيجة للتداعيات 2020من المتوقع أن تتراجع معدالت النمو االقتصادي بشكل ملحوظ في عام 
السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد. فأغلب البلدان التي تفشى فيها الفيروس بشدة 

وكوريا الجنوبية، واليابان، وألمانيا، والواليات المتحدة األمريكية وتأثرت من جرائه، مثل الصين، 
عاملين مما أدى إلصابة ال –...إلخ، قد شهدت تراجعًا في معدالت اإلنتاج نتيجة لتفشى الفيروس 

ونتيجة أيضًا لما صاحب تفشى الفيروس من إجراءات وتدابير  -بالمرض وتغيبهم عن العمل 
لك االنتشار والسيطرة عليه، حيث أغلقت العديد من المصانع، كما اضطر اتخذتها الدول لمواجهة ذ

العديد من العاملين بالشركات للعمل من المنزل، وفرضت قيود على الحركة والسفر...إلخ. كل ذلك 
قد أدى بدوره إلى تراجع معدالت اإلنتاجية واإلنتاج، ومن ثم انخفاض العرض، وبخاصة أن 

أبرز البلدان الصناعية الكبرى في شرق آسيا ومنه انتشر إلى بقية  الفيروس قد ضرب باألساس
 البلدان الصناعية في أوروبا وأمريكا. 

وجدير بالذكر، أن تلك البلدان تعد على المستوى العالمي حلقة رئيسية في سالسل القيمة، ومن 
شى بها الوباء ي تفثم، فإن تراجع معدالت اإلنتاج والعرض ال يقتصر تأثيره على تلك البلدان الت

نما يمتد تأثيره إلى بقية البلدان على مستوى العالم، وذلك عن طريق خلق نوع من العدوى  فقط، وا 
من شأنها أن تصيب قطاعات الصناعات  Supply Chain Contagionفي سالسل التوريد

ي عملياتها ف التحويلية في بقية الدول التي تقع ضمن شركائهم التجاريين الرئيسيين، والتي تعتمد
التصنيعية على المنتجات الوسيطة المستوردة من الدول التي تأثرت بشدة من جراء تفشى الفيروس. 
كما ستتأثر أيضًا الدول التي تعتمد في استهالكها على المنتجات النهائية المستوردة من ذات الدول 

 . 1التي انتشر بها الفيروس
                                                           

19”, Center -Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, “Economics in the time of COVId- 1

of Economic Policy Research, CEPR Press, 2020. 
  -Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Coronavirus: The world 

economy at risk”, OECD Interim Economic Assessment, March 2, 2020. 
  -United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “The coronavirus shock: 
a story of another global crisis foretold”, Trade and Development Report Update, March 9, 2020. 
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ناعة ما، أو دولة ما، عادة ما تتحول إلى صدمة فمن المعروف أن صدمة العرض التي تصيب ص
عرض في باقي الصناعات أو البلدان، في ظل استخدام مخرجات هذه الصناعة كمدخالت في 
صناعة أخرى في ذات البلد أو في بلد آخر. فعلى سبيل المثال، تمثل الصادرات الصينية والكورية 

من إجمالي  %50ردات األمريكية، وأكثر من من إجمالي الوا %25واليابانية مجتمعة ما يقرب من 
الواردات اإللكترونية وواردات الحاسب اآللي األمريكية. ومن ثم، فإن تراجع اإلنتاج بكل من الصين 
وكوريا واليابان سوف يؤدى بالطبع لتأثر االقتصاد األمريكي. كما أن نقص إنتاج أجزاء وقطع 

لسيارات الكورية "هيونداي" على إغالق مصانعها غيار السيارات في الصين أجبر شركة صناعة ا
بكوريا مؤقتًا. وكذلك، فإن شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" اضطرت هي األخرى لغلق أحد 

 . 1مصانعها باليابان مؤقتاً 

أضف إلى ما سبق، أن التأثيرات السلبية النتشار فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات لم 
نما امتدت لتشمل جانب الطلب أيضًا. وُتعزى التأثيرات السلبية  تقتصر على جانب العرض فقط، وا 

التي أصابت جانب الطلب لسببين رئيسيين. السبب األول هو سبب إجرائي يرجع لتطبيق مجموعة 
اإلجراءات المتعلقة بحظر التجوال الكلى أو الجزئي، والتي أدت في كثير من األحيان لصعوبة 

لألسواق، إلى جانب تعذر توفير خدمات التوصيل للمنازل في بعض األحيان،  وصول المستهلكين
مما أدى النخفاض مستويات الطلب. أما السبب الثاني، فهو سبب سيكولوجي، حيث يميل األفراد 
في أوقات األزمات، وما يصاحبها من عدم وضوح الرؤية وسيادة ظروف عدم التأكد، التباع سلوك 

يدفعهم لتأجيل قرارات الشراء واالستثمار  الذي". وهو األمر wait-and-see"االنتظار والترقب 
، وساعد في 2009-2008خوفًا من المستقبل، على غرار ما حدث في األزمة المالية العالمية 

 .2حدوث صدمة طلب عالمية وانهيار مستويات التجارة على المستوى العالمي
                                                           

10”, in -Richard Baldwin and Eiichi Tomiura, “Thinking agead about the trade impact of COVID1

Baldwin R. and Weder di Mauro, B. (ed.) “Economics in the time of COVID-19”, CEPR Press, 
2020.  

 2-di Mauro, “Macroeconomics of the flu”, in Baldwin R. and Weder di Mauro, Beatrice Weder 
B. (ed.) “Economics in the time of COVID-19”, CEPR Press, 2020. 

- Warwick McKibbin and Roshen Fernando, “The economic impact of COVID-19”, in Baldwin 
R. and Weder di Mauro, B. (ed.) “Economics in the time of COVID-19”, CEPR Press, 2020. 

- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Op.Cit. 
- Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, Op.Cit. 
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عيات السلبية النتشار فيروس كورونا. فقد تضررت ولم يسلم قطاع الخدمات هو اآلخر من التدا 
القطاعات الخدمية من جراء تلك األزمة بشكل كبير، وعلى رأسها قطاعات السياحة والطيران 

منها  عانييوالشحن والفنادق والترفيه... إلخ. فلقد بلغت التقديرات األولية للخسائر التي يمكن أن 
 International Air Transportحاد الدولي للنقل الجوي ، وفقاً لالت2020قطاع الطيران في عام 

Association (IATA)  وكذلك، اضطرت شركة مايرسك 1مليار دوالر أمريكي 29,3ما يتخطى .
Maersk إحدى أكبر شركات الشحن البحري على مستوى العالم، إللغاء العشرات من رحالت ،

حن وفقًا لتقديرات الغرفة الدولية للش الشحن البحري. فلقد بلغت خسائر قطاع الشحن البحري 
International Chamber of Shipping (ICS)  مليون دوالر أمريكي/أسبوعيًا،  350ما يعادل

ألف  350تم إلغاء أكثر من  2020حيث أنه في الفترة من منتصف يناير وحتى منتصف فبراير 
 .  2شحن حاوية

غوط ى مختلف األنشطة اإلنتاجية والخدمية، تنشأ ضوفى ظل تلك التداعيات وتأثيراتها السلبية عل
على المؤسسات المالية. ويعد تحديد تلك التداعيات وتأثيراتها بدقة أمرًا صعبًا في تلك المرحلة، 
ألنه يتوقف باألساس على تطور الفيروس ومدى انتشاره مستقباًل. وحيث أن ذلك الفيروس ما يزال 

خصائصه حتى اآلن ال ُتمكن من التنبؤ بشكل دقيق بطريقة مستجدًا، فالمعلومات المعروفة عن 
تطوره. وفى حال أن التداعيات السلبية النتشار الفيروس لم تستمر طوياًل، فإن البنوك يمكنها أن 
تساعد من خالل توفير الدعم المالي الالزم للشركات التي تواجه صعوبات. إال أن الوضع قد يزداد 

 فيروس وانتشاره، حيث سيؤدى ذلك بدوره للمزيد من التباطؤ في النشاطصعوبة مع طول فترة بقاء ال
االقتصادي، وكذا تعثر المزيد من الشركات، مما سيضع المزيد من الضغوط على المؤسسات 
المالية، ويمكن أن يعرض محافظ االئتمان الخاصة بتلك المؤسسات والمالءة المالية بها للخطر. 

. 3الديون غير القابلة لألداء، يعد بمثابة السبب الرئيسي لهشاشة البنوك فمن المعلوم أن تزايد أحجام
                                                           

- Richard Baldwin and Eiichi Tomiura, Op. Cit. 
Association  International Air Transport 1)IATA(19 initial Impact assessment of the -, “COVID

 novel Coronavirus”, IATA Economics, February 20, 2020, P.11, at:
-initial-reports/coronavirus-repository/publications/economic-ps://www.iata.org/en/iatahtt
 assessment/-impact 

Beatrice Weder di Mauro, Op. Cit. 2 
Thorsten Beck, “Finance in the times of Coronavirus”, in Baldwin R. and Weder di Mauro, B.  3

(ed.) “Economics in the time of COVID-19”, CEPR Press, 2020. 

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/coronavirus-initial-impact-assessment/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/coronavirus-initial-impact-assessment/
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أضف إلى ذلك، أن شعور األفراد بالقلق وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بالنسبة لتداعيات فيروس 
كورونا أمامهم، قد يدفعهم في بعض األحيان لإلقبال على سحب ودائعهم ومدخراتهم من البنوك 

شكل سائل بدافع االحتياط، مما يشكل المزيد من الضغوط على المؤسسات  واالحتفاظ بها في
 . 1المالية

ومع انكماش مستويات الطلب، وكذا تراجع معدالت اإلنتاجية واإلنتاج، وتأثر القطاعات الخدمية 
 نتيجة لتراجع حجم الصادرات وكذا انخفاض-بشكل سلبى كبير، وتراجع حركة التجارة العالمية 

، وانخفاض إيرادات الشركات، وتعرض المؤسسات المالية للضغوط على -الواردات الطلب على
النحو المذكور سلفًا، وما صاحبهم من تراجع كبير في مستويات أسعار النفط الخام، وانخفاض في 
معدالت االستثمار، وانهيار في أسعار األسهم، واضطراب في أسواق المال، أخذت معدالت النمو 

نخفضت مستويات األجور، وتراجعت معدالت التوظف، وارتفعت نسب البطالة. في التباطؤ، ا
ومثل تلك الصدمات االقتصادية من شأنها أن تؤدى لزيادة كبيرة في معدالت الفقر، مما يصعب 

دفع بالمؤسسات والمنظمات الدولية  الذيأيضًا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو األمر 
، والتي كان قد سبق 2020نسبة لمعدالت النمو ومعدالت التوظف في عام لتعديل توقعاتها بال
 .2019وضعها في عام 

ي مارس أصدرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ف الذيفوفقاً لتقرير "تقييم الوضع االقتصادي" 
 ح، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي هذا العام بمقدار نصف درجة مئوية ليصب2020
ثم يعاود االرتفاع مرة أخرى ليصبح  -2019في عام  %2,9مقارنة بـ -2020في عام  2,4%
، وذلك في ظل السيناريو المتفائل القائم على افتراضات أن الفيروس 2021في عام  3,3%

سيتفشى في الصين ولكنه سيتفشى بدرجة أقل وبشكل متواضع وقابل لالحتواء في بقية البلدان. 
األسوأ، وهو األقرب حاليًا للواقع الفعلي، يفترض أن الفيروس سينتشر بشكل أوسع  أما السيناريو

. 2020ليؤثر بشدة في دول قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادي وكذا الدول المتقدمة الشمالية في عام 
نقطة  1,75وفى ظل ذلك السيناريو المتشائم، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي بمقدار 

                                                           
1 Stephen Cecchetti and Kermit Schoenholtz, “Contagion: Bank runs and COVID-19”, in Baldwin 
R. and Weder di Mauro, B. (ed.) “Economics in the time of COVID-19”, CEPR Press, 2020. 
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نقطة  3,75، وأن يتراجع معدل نمو التجارة العالمي بمقدار 2020في عام  %1,4وية ليصبح مئ
 . 1مئوية

أما تقرير "آفاق النمو العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو األحدث حيث أنه صدر 
، ر، أي بعد صدور التقرير االقتصادي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشه2020في إبريل 

فقد اعتمد على سيناريو أكثر تشاؤمًا يقوم على افتراض أن الفيروس سيضرب مختلف المناطق 
وبشدة. وبناء عليه، توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو العالمي بمقدار ثالث نقاط مئوية كاملة، 

أسوأ من تلك التي عانى منها العالم في ظل  2020ليعبر عن حالة انكماش اقتصادي في عام 
. ومن المفترض أن ينحسر الفيروس في النصف الثاني من 2009-2008األزمة المالية العالمية 

نقطة  5,8بمقدار  2021وفقًا للتقرير، وبحيث يرتفع معدل النمو العالمي في عام  2020عام 
 .2مئوية

دورها، بوفى ظل مثل تلك التوقعات التشاؤمية، توقعت منظمة العمل الدولية أن تتأثر أسواق العمل 
ما يقرب من  2020بحيث أن العالم سيخسر في عام  2020وتتزايد معدالت البطالة في عام 

(، بزيادة قدرها 2018مليون فرصة عمل في عام  188مليون فرصة عمل )مقارنة بـ  193,3
مليون فرصة عمل وفقًا للسيناريو المتفائل. بينما بلغت تلك الزيادة في فرص العمل الضائعة  5,3
مليون فرصة عمل وفقًا  24,7مليون فرصة عمل وفقًا لسيناريو التأثير المتوسط، و 13 اليحو 

سوف  working poor3للسيناريو المتشائم. كما تتوقع المنظمة أن معدالت العاملين الفقراء 
                                                           

1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Op.Cit. 
2 International Monetary Fund (IMF), “The great lockdown” in “World Economic Outlook”, April 
2020.   

 ال هم األفراد الذين يعملون ويتقاضون أجورًا إال أن تلك األجوروفقًا لمنظمة العمل الدولية  working povertyالعمال الفقراء 3 
 تمكنهم من العيش فوق خط الفقر. لمزيد من التفاصيل، راجع: 

International Labour Organization (ILO), “The working poor or how a job is no guarantee of 
decent living conditions”, ILOSTAT Spotlight on Work Statistics, N.6, April 2019, at:  

---dgreports/---https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/
stat/documents/publication/wcms_696387.pdf 

https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_696387.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_696387.pdf
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تتصاعد بدورها، مثلها مثل معدالت عدم االستغالل الكامل لمهارات وطاقات العاملين 
1underemployment2، في ظل األزمة . 

 التأثير المتوقع ألزمة فيروس كورونا المستجد على االقتصاد المصري: -1-2
فيما يتعلق بوضع االقتصاد المصري، فلم يكن بمنأى عن تلك التداعيات السلبية. فمصر تعد بمثابة 

لمتحدة ا شريكًا تجاريًا رئيسيًا للعديد من الدول التي أصابتها األزمة بشدة مثل الصين، والواليات
األمريكية، وبعض الدول األوروبية والعربية، ومن ثم فإنه من المنطقي أن تتأثر مصر بعدوى 
سالسل التوريد وانخفاض مستويات الطلب وتراجع تدفقات االستثمارات األجنبية. فلقد أثرت 
 التداعيات السلبية لتفشى فيروس كورونا على العديد من الجوانب االقتصادية في مصر، حيث
تأثرت قطاعات السياحة والطيران والتجارة وبعض القطاعات الصناعية تأثرًا سلبيًا من جراء تلك 
األزمة، كما انخفضت الصادرات وتراجعت كل من إيرادات قناة السويس وتحويالت العاملين 

 بالخارج...إلخ. 

اض كل من انخففوفقًا للسيناريو المتفائل للمركز المصري للدراسات االقتصادية من المتوقع 
يرادات قناة السويس بنسبة لتحويالت العام بدءًا من النصف الثاني من مارس  %10ين بالخارج وا 

. أما بالنسبة لقطاع %15. هذا في حين يتوقع السيناريو المتشائم انخفاضهما بنسبة 2020
من المتوقع  من اإليرادات السياحية التي كان %35السياحة، فيتوقع المركز أن يخسر ما يقرب من 

. وبالنسبة لقطاع الصناعات 2021حتى يونيو  السلبيتحقيقها هذا العام مع توقع استمرار األثر 
التحويلية، فمن المتوقع أيضًا وفقًا للسيناريو المتفائل أن تتراجع كل من الصادرات والواردات 

                                                           
إلى وجود حالة من عدم االستخدام  loyment underempيشير مصطلح عدم االستغالل الكامل لمهارات وطاقات العاملين  1

الكامل أو األمثل حيث تتواجد عندما يشغل الفرد فرصة عمل ال تستغل كامل مهاراته وطاقاته أو أنها ليست بدوام كامل، وبحيث قد 
 :ن التفاصيل، راجعيجلس العامل بال عمل فعلى يؤديه أثناء ساعات العمل الرسمية على الرغم من تواجده فى محل العمل. لمزيد م

International Labour Organization (ILO), “International definitions and prospects of 
underemployment statistics”, November 1, 1999, at: http:// 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/publication/wcms_091440.pdf 
2 International Labour Organization (ILO), “COVID-19 and the world of work: Impact and policy 
responses”, ILO Monitor, N.1, March 18, 2020. 
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. بينما 2021 وحتى إبريل 2020في الفترة من إبريل  %7و %14الصناعية على التوالي بنحو 
 .  1على التوالي خالل ذات الفترة %30و %56يتوقع السيناريو المتشائم تراجعهما بنحو 

إلى  ٪٦المستهدف خالل العام المالي الحالي من وبناء عليه، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو 
ن أوضحت هذا في حي. 2وفقًا لبيان وزارة المالية المصرية (، وذلك%1,8)بانخفاض قدره  ٪٤,٢

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في بيانها أمام مجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية 
، أن الخطة قد قدرت معدل النمو االقتصادي المتوقع بـ 2020/2021المستدامة للعام المالي 

رة ا)وهو معدل النمو الذى ورد بالسيناريو المتشائم الذى كانت الوز  2020/2021في عام  3,5%
بينما ذهب كل من صندوق النقد الدولي ، 3قد سبقت وأعلنته في وقت سابق على صدور البيان(

والمركز المصري للدراسات االقتصادية في توقعاتهم التشاؤمية ألبعد من ذلك، حيث توقع الصندوق 
في  %2,8، و2020في عام  %2أن معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي المصري لن يتخطى 

لن  2020. وتوقع المركز المصري للدراسات االقتصادية أن معدل النمو في عام 21204عام 
وفقًا  %0,8وفقًا لسيناريو التأثير المتوسط، و %2,3وفقًا للسيناريو المتفائل، و %3,5يتخطى 

ليسجل معدل النمو المتوقع  2021للسيناريو المتشائم، على أن يبدأ االقتصاد في التعافي في عام 
وفقًا للسيناريو  %2,1وفقًا لسيناريو التأثير المتوسط، و %3,1فقًا للسيناريو المتفائل، وو  4,7%

 .5المتشائم

كما أعلنت وزارة المالية المصرية أنه في ضوء التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد من 
. فمن المتوقع 6من الناتج المحلى ٪٣مليار جنيه، بما يعادل  ٤٤المتوقع أن يزداد حجم الدين بـ 

مليار  12,9أن يصل حجم خدمة الدين الخارجي للنصف الثاني من العام المالي الجاري بحوالي 
                                                           

لكتاب على االقتصاد المصري"، رأى في أزمة، ا 19-المركز المصري للدراسات االقتصادية، "تحليل قطاعي لتداعيات تأثير كوفيد 1
 .2020الخامس عشر، الجزء األول، إبريل 

وزارة المالية، "وزير المالية: الحكومة نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار  2
 ، على موقع: 2020مايو  7اإلنتاج وتوفير السلع األساسية"، تصريحات وزير المالية، 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/release7-5-2020.aspx 
 ، على موقع:2020إبريل  21أحمد عاشور، "وزيرة التخطيط تلقى بيان خطة التنمية المستدامة أمام النواب"، جريدة المال،  3

http:/ https://almalnews.com 
4 International Monetary Fund (IMF), Op.Cit., P.23. 
 لمركز المصري للدراسات االقتصادية، مرجع سبق ذكره. ا 5
 وزارة المالية، مرجع سبق ذكره. 6
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. كما أنه 1دوالر، أي ما يماثل أربعة أضعاف خدمة الدين الفعلية في النصف األول من ذات العام
مليار جنيه فقًدا  ٦٥مليار جنيه، منها  ٧٥من المنتظر أن تنخفض اإليرادات العامة للدولة بنحو 

في الحصيلة الضريبية، بحيث يتوقع أن العجز الكلى المتوقع للموازنة العامة للدولة يمكن أن يصل 
  .2كان مستهدفًا قبل الوباء( %7,2)مقارنة بعجز كلى قدره  ٪٧,٩إلى 

 تويستلزم األمر لتخطى تلك األزمة تضافر الجهود واالعتماد على توليفة مناسبة من السياسا
المالية والنقدية، وغيرهما من السياسات واإلجراءات للخروج باالقتصاد من األزمة سريعًا وبأقل قدر 
من الخسائر، وحتى ال تسفر عن أزمة نظامية. كما يمكن أن يلعب الشمول المالي دورًا هامًا في 

 وفى أوقات المرحلة الراهنة لما له من آثار إيجابية متعددة في الظروف العادية بصفة عامة،
 األزمات بصفة خاصة.

 الشمول المالي والحد من اآلثار السلبية ألزمة فيروس كورونا المستجد:  -2
للشمول المالي، وما يوفره من إمكانية النفاذ للخدمات المالية والحصول عليها، العديد من اآلثار 

ألزمات. في أوقات ا اإليجابية التي تنتج عن تطبيقه وتوسيع نطاقه، كما أنه يلعب دورًا هاماً 
فالشمول المالي من شأنه أن يدفع بمعدالت النمو ويحسن من وضع الفئات المختلفة، وبخاصة في 
أوقات األزمات. فمع إتاحة الخدمات المالية للجميع، وتمكن األفراد والمؤسسات من النفاذ إليها 

ة األجل، واستثمارية طويلبسهولة واستخدامها، يصبح من األيسر عليهم اتخاذ قرارات استهالكية 
دارتها بشكل جيد، وكذا مواجهة الظروف الط رئة، اوالتعامل مع المخاطر المالية التي قد تواجههم وا 

 .3متوقعةالغير وامتصاص الصدمات المالية 

وهكذا، فإن الشمول المالي يمكن الوحدات االقتصادية من الحفاظ على معدالت مستقرة من 
بالرغم من الصدمات المختلفة، مما يساعد في تحسين معدالت النمو االستهالك واالستثمار، 

                                                           

 المركز المصري للدراسات االقتصادية، مرجع سبق ذكره.1 
 وزارة المالية، مرجع سبق ذكره. 2 

3 - Patrick Honohan, “Financial development, growth and poverty: how close are the links?”, 
World Bank Group Working Paper, WPS3203, 2003, at: 
http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-financial-development-
growth-and-poverty-how-close-are-the-links-2004.pdf 
- Ratna Sahay, Martin Cihak, Papa N’Diaye, Adolfo Barajas, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen 
Mooi and Seyed Yousefi, “Financial inclusion:  Can it meet multiple  macroeconomic goals?” , 
IMF Staff Discussion Note, SDN/15/17, 2015, at: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf 

http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-financial-development-growth-and-poverty-how-close-are-the-links-2004.pdf
http://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-financial-development-growth-and-poverty-how-close-are-the-links-2004.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf
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. كما أن الشمول المالي يساعد على تحسين معدالت 1في أوقات األزمات -أو السالبة  –الضعيفة 
قد يقع تحت خطه العديد من األفراد في ظل األزمات الطاحنة. ويرجع السبب في  والذيالفقر، 

ي للموارد المالية الالزمة للفئات منخفضة الدخل والتي تمكنهم من ذلك إلى إتاحة الشمول المال
 .2الحفاظ على مستويات معقولة من االستهالك، باإلضافة إلى إمكانية ممارسة األنشطة اإلنتاجية

أضف إلى ما سبق، أن الشمول المالي يعزز أيضًا من درجات االستقرار المالي، خاصة في أوقات 
. فالدول 2009-2008بات جليًا خالل األزمة المالية العالمية لعام  ذيالاألزمات. وهو األمر 

التي كانت تتمتع بمستويات شمول مالي أعلى وقت حدوث تلك األزمة، تمكنت من التعامل مع 
األزمة بشكل أفضل من نظيراتها وتخطيها بقدر أقل من الخسائر، وذلك نظرًا لما كانت تتمتع به 

. فقد توصلت 3ة أكبر نتيجة لتنوع محافظ القروض واتساع قاعدة المودعينأنظمتها المالية من مرون
-2008دولة وقت األزمة المالية العالمية  95(، بالتطبيق على 2013دراسة هان ومليكى )

زيادة في نسبة األفراد الذين يتمكنون من النفاذ لخدمة الودائع المصرفية،  %10، إلى أن 2009
المالي، كان من شأنها أن تحد وتخفف من أثر الهبوط في معدالت في ظل اتساع نطاق الشمول 

 وقت حدوث األزمة.  %8-3نمو الودائع )أو الزيادة في معدالت سحب الودائع( بمقدار يتراوح بين 

كما أنه، وفى ظل انتشار فيروس كورونا، يتيح تعزيز الشمول المالي إمكانية االستغناء عن التعامل 
التي قد تكون سببًا رئيسيًا في نقل الفيروس من شخص آلخر نتيجة لتلوثها بالعمالت الورقية، و 
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من  يساعد على الحد الذيبالفيروس، واالستعاضة عن ذلك بالتعامالت اإللكترونية. وهو األمر 
انتشار الفيروس وتفشيه بشكل كبير في المجتمع المصري. كما تمكن المدفوعات اإللكترونية وغيرها 

الية التي يمكن أن تقدم إلكترونيًا أو عبر الهاتف االستمرار في تقديم الخدمات من الخدمات الم
المالية المختلفة للمواطنين على الرغم من إغالق العديد من البنوك، نتيجة النتشار الفيروس بها 

صابته للعديد من العاملين بتلك البنوك.     وا 

 :جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز الشمول المالي -3
في ضوء التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، سارعت الحكومة المصرية على 
الفور في اتخاذ العديد من الخطوات الجادة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر وتوسيع نطاق 

 ن أن يلعبهيمك الذيالفئات والشرائح التي يمكن أن تستفيد منه، وذلك إدراكًا منها بأهمية الدور 
الشمول المالي في أوقات األزمات بصفة عامة، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد بصفة 

 :يليخاصة. وتتمثل أبرز تلك الخطوات فيما 
 بشكل البنوك إصدار تعليمات للبنوك بتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، بأن تقوم 

 األساسية االستيرادية للسلع ياتالعمل تمويل لمقابلة الالزمة االئتمانية الحدود بإتاحة فوري 
 هذا باإلضافة إلى إتاحة .لها المستوردة الشركات طلبات تلبية يضمن بما واالستراتيجية

العاملين  رواتب صرف وباألخص العامل، المال لتمويل رأس الالزمة االئتمانية الحدود
 لدعم خطط ووضع سالفيرو  بانتشار تأثراً  األكثر القطاعات ومتابعة بالشركات، وكذا دراسة

 والصغيرة المتوسطة للشركات االئتمانية االستحقاقات تأجيل وكذلك، .بها العاملة الشركات
السداد،  في التأخر على إضافية غرامات تطبيق أشهر، وعدم لمدة ستة الصغر ومتناهية
ر توفي استمرار يضمن بما الخارجية البنوك مع االئتمانية الحدود لزيادة عاجلة خطط ووضع
 .1الخارجية التجارة لعمليات الالزم التمويل

 استفسارات العمالء، والتغذية على للرد لديها االتصال بمراكز العمل توجيه البنوك باستمرار 
ة النقدي المسحوبات استبدال هذا باإلضافة إلى العمل على .الصراف اآللي لماكينات الفورية

 البنكية المصروفات من إعفاء العمالء معمصرفية،  شيكات أو بتحويالت الكبيرة لمبالغل
 من والسحب البيع نقاط رسوم على المطبقة والعموالت الرسوم ذلك، وكذا إلغاء على المترتبة

 الحدود أشهر. هذا إلى جانب زيادة لمدة ستة والمحافظ اإللكترونية اآللية ماكينات الصرف
                                                           

بشأن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس  2020مارس  15البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ  1 
 ، على موقع:2022مارس  15كورونا"، 

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/التدابير-بشأن-2020-مارس-15-بتاريخ-دوري -كتاب-
 aspx.3700-0315-كورونا-فيروس-آثار-جهةلموا-اتخاذها-الواجب-االحترازية

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-15-مارس-2020-بشأن-التدابير-الاحترازية-الواجب-اتخاذها-لمواجهة-آثار-فيروس-كورونا-0315-3700.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-15-مارس-2020-بشأن-التدابير-الاحترازية-الواجب-اتخاذها-لمواجهة-آثار-فيروس-كورونا-0315-3700.aspx
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 البنكية المعامالت تنفيذ على مالءالع واالئتمان، وتشجيع الخصم ببطاقات للتعامل اليومية
 .1النقدية من التعامالت بدالً  أو البطاقات اإللكترونية القنوات خالل من

  إطالق مبادرة جديدة للعمالء غير المنتظمين في السداد من األفراد الطبيعيين، بغرض إقالتهم
 يساعد على من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مع القطاع المالي الرسمي مرة أخرى، وبما

عيين غير تلك المبادرة على األفراد الطبي وتسري زيادة قدراتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى. 
المنتظمين في السداد والذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه مصري. وتنطوي على التنازل 

داد. سعن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنك على شروط ال
رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة،  صافيمن  %50كما أنه، فور قيام العميل بسداد نسبة 

عنه تحت اسم "عمالء مبادرة" لمدة سنة واحدة  يتم حذف اسمه من قوائم الحظر، واإلفصاح
 النقدية غير الضمانات فقط، وتحرير تاريخية كمعلومة الخمسين بالمائة نسبة سداد من تاريخ

 .  2المديونية بتلك الخاصة والرهون  حكمها في ماو 
 القروض )تشمل األفراد والمؤسسات من للعمالء االئتمانية تأجيل البنوك لكافة االستحقاقات 

 عدم مع ستة أشهر لمدة وذلك ،) الشخصي العقارية لإلسكان والقروض استهالكية ألغراض
 .3دالسدا في التأخر على إضافية غرامات أو عوائد تطبيق

  قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة، وذلك 2020مارس  16إصدار لجنة السياسة النقدية، في ،
 سعاروبناء على ذلك القرار، تم تخفيض أ  .4بهدف دعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته

 اإليداع عائد سعري  ليصبح ساسأ نقطة 300بواقع  المركزي  لدى البنك األساسية العائد
 %9,75، و10,25، و%9,25مستوى  عند الرئيسية العملية واحدة وسعر لليلة واإلقراض

 . %9,75مستوى  عند والخصم االئتمان وسعر ،الترتيب على
                                                           

 المرجع السابق.1 
 16بشأن مبادرة العمالء غير المنتظمين من األفراد الطبيعيين"،  2020مارس  16البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ 2 

 ، على موقع:2020مارس 
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/مبادرة-بشأن--2020-مارس-16-بتاريخ-دوري -كتاب-

 -aspx.الطبيعيين-األفراد-من-المنتظمين-غير-العمالء
إلحاقًا للتعليمات الصادرة بشأن التدابير االحترازية الواجب اتخاذها  2020مارس  16كتاب دوري بتاريخ البنك المركزي المصري، "3 

 ، على موقع:2020مارس  16لمواجهة آثار فيروس كورونا"، 
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/للتعليمات-إلحاقاً -2020-مارس-16-بتاريخ-دوري -كتاب-

 aspx.كورونا-فيروس-آثار-لمواجهة-اتخاذها-الواجب-االحترازية-التدابير-بشأن-الصادرة
 ، على موقع:2020مارس  16"، 2020مارس  16البنك المركزي المصري، "اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية بتاريخ 4 

ages/HighlightsPages/https://www.cbe.org.eg/ar/P16-بتاريخ-النقدية-السياسة-للجنة-طارئ -اجتماع-
 aspx.2020-مارس

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020--بشأن-مبادرة-العملاء-غير-المنتظمين-من-الأفراد-الطبيعيين-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020--بشأن-مبادرة-العملاء-غير-المنتظمين-من-الأفراد-الطبيعيين-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020--بشأن-مبادرة-العملاء-غير-المنتظمين-من-الأفراد-الطبيعيين-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020-إلحاقاً-للتعليمات-الصادرة-بشأن-التدابير-الاحترازية-الواجب-اتخاذها-لمواجهة-آثار-فيروس-كورونا.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020-إلحاقاً-للتعليمات-الصادرة-بشأن-التدابير-الاحترازية-الواجب-اتخاذها-لمواجهة-آثار-فيروس-كورونا.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/اجتماع-طارئ-للجنة-السياسة-النقدية-بتاريخ-16-مارس-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/اجتماع-طارئ-للجنة-السياسة-النقدية-بتاريخ-16-مارس-2020.aspx
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  صدار المحافظ اإللكترونية رفع الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وا 
ن عمالئها الحالييمجانًا لمدة ستة أشهر، والسماح للبنوك بفتح حسابات هاتف محمول ل

باستخدام البيانات الخاصة بالتعرف على الهوية المسجلة مسبقًا لدى البنك، باإلضافة إلى 
السماح للبنوك، كإجراء استثنائي فقط، بتطبيق إجراءات التعرف على هوية العمالء الجدد 

صرفي م بطريقة إلكترونية. كل ذلك إلى جانب السماح لعمالء البنوك بالتحويل بين أي حساب
لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، وتعديل الحد األقصى لوحدات 

 . 1مليون جنيه 500النقود اإللكترونية المصدرة لكل بنك لتصبح 
 لمدة بها المرتبطة والمصروفات العموالت كافة من المصري  بالجنية المحلية التحويالت إعفاء 

 .2العامة الصحة على خطورة من تحمله قد لما النقدية تالتعامال من للحد وذلكثالثة أشهر، 
 جنيه ألف 50 ليصبح لألفراد النقدي واإليداع السحب لعمليات اليومي الحد األقصى تعديل 

وذلك بعد ، 3اآللي الصراف ماكينات من مصري  جنيه ألف 20و فروع البنوك، منى مصر 
يداع يومي، آالف جن 10أن كان قد تم تحديده في وقت سابق بمقدار  يه مصري حد سحب وا 

 .4خمسة آالف جنيه مصري من ماكينات الصراف اآللي

 مقترحات أخرى لتعزيز الشمول المالي في مصر وتوسيع نطاقه: -4
على الرغم من بذل الحكومة المصرية العديد من الجهود في مجال تطبيق الشمول المالي، منذ 

ة للمزيد من الجهود في ذلك المجال، وذلك في تفشى فيروس كورونا، إال أن األمر ما يزال بحاج
ظل استمرار تفشي الفيروس في المجتمع المصري وتزايد الحاالت المصابة به بشكل متصاعد كل 

                                                           

إلحاقا للتعليمات الصادرة بشان التدابير االحترازية لمواجهة آثار ٢٠٢٠مارس  ٢٠البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ  1 
 ، على موقع:2020مارس  20فيروس كورونا"، 

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/للتعليمات-الحاقا-٢٠٢٠-مارس-٢٠-بتاريخ-دوري -كتاب-
 aspx.كورونا-فيروس-آثار-اجهة لمو-االحترازية-التدابير-بشان-صادرةال
بشأن إعفاء التحويالت المحلية بالجنيه المصري من كافة العموالت  ٢٠٢٠مارس  ٢٢البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ 2 

 ، على موقع:2020مارس  22والمصروفات"، 
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/اعفاء-بشأن-٢٠٢٠-مارس-٢٢-بتاريخ-دوري -كتاب-

 aspx.والمصروفات-العموالت-كافة-من-المصري -بالجنيه-المحلية-التحويالت
بشأن تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب واإليداع النقدى الصادرة  2020إبريل  22البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ 3 

 ، على موقع:2020إبريل  22"، 2020مارس  29بتاريخ 
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/تعديل-بشأن-٢٠٢٠-أبريل-22-بتاريخ-دوري -كتاب-

 aspx.2020-مارس-29-بتاريخ-الصادرة-النقدي-واإليداع-السحب-لعمليات-القصوى -الحدود
بشأن وضع حدود قصوى لعمليات السحب واإليداع النقدي في  ٢٠٢٠مارس  ٢٩كتاب دوري بتاريخ  البنك المركزي المصري، "4 

 ، على موقع:2020مارس  29إطار التدابير االحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا"، 
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/وضع-بشأن-٢٠٢٠-مارس-٢٩-بتاريخ-دوري -كتاب-

 -aspx.لمواجهة-المتخذة-االحترازية-التدابير-إطار-في-النقدي-واإليداع-السحب-لعمليات-قصوى -حدود

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٠-مارس-٢٠٢٠-الحاقا-للتعليمات-الصادرة-بشان-التدابير-الاحترازية-لمو%20اجهة-آثار-فيروس-كورونا.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٠-مارس-٢٠٢٠-الحاقا-للتعليمات-الصادرة-بشان-التدابير-الاحترازية-لمو%20اجهة-آثار-فيروس-كورونا.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٢-مارس-٢٠٢٠-بشأن-اعفاء-التحويلات-المحلية-بالجنيه-المصري-من-كافة-العمولات-والمصروفات.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٢-مارس-٢٠٢٠-بشأن-اعفاء-التحويلات-المحلية-بالجنيه-المصري-من-كافة-العمولات-والمصروفات.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-22-أبريل-٢٠٢٠-بشأن-تعديل-الحدود-القصوى-لعمليات-السحب-والإيداع-النقدي-الصادرة-بتاريخ-29-مارس-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-22-أبريل-٢٠٢٠-بشأن-تعديل-الحدود-القصوى-لعمليات-السحب-والإيداع-النقدي-الصادرة-بتاريخ-29-مارس-2020.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٩-مارس-٢٠٢٠-بشأن-وضع-حدود-قصوى-لعمليات-السحب-والإيداع-النقدي-في-إطار-التدابير-الاحترازية-المتخذة-لمواجهة-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٩-مارس-٢٠٢٠-بشأن-وضع-حدود-قصوى-لعمليات-السحب-والإيداع-النقدي-في-إطار-التدابير-الاحترازية-المتخذة-لمواجهة-.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-٢٩-مارس-٢٠٢٠-بشأن-وضع-حدود-قصوى-لعمليات-السحب-والإيداع-النقدي-في-إطار-التدابير-الاحترازية-المتخذة-لمواجهة-.aspx
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يوم، وفى ضوء التوقعات التشاؤمية بشأن مالمح الفترة القادمة وما يمكن أن يصاحبها من ضعف 
و تعثرها، وتراجع معدالت النمو االقتصادي، في معدالت االستثمار، وانخفاض إيرادات الشركات أ

وتزايد معدالت البطالة، وانخفاض الدخول، وتردى أوضاع الفئات منخفضة الدخل، وزيادة معدالت 
الفقر. ومن ثم، يتعين على الحكومة المصرية في الفترة القادمة تعزيز الشمول المالي في مصر 

 ات التي قد تحول دون توسيع نطاق الشمول الماليبصورة أكبر والسعي نحو إزالة األسباب والمعوق
 : 1في مصر بحيث يشمل جميع األفراد والمؤسسات، وذلك عن طريق اآلتي

أواًل: حث وتشجيع المؤسسات المالية على االستمرار في منح االئتمان لألفراد والشركات، بل 
لي يمكنهم من ي الوقت الحافتوفير االئتمان لألفراد ف والتوسع فيه بشكل أكبر، وعلى نحو سريع.

االستمرار في االستهالك، ومواجهة الظروف الطارئة، ودفع ما عليهم من التزامات، وكذلك يساعد 
على الحد من عملية تزايد معدالت الفقر المتوقع حدوثها كنتيجة لألزمة. فالبد من الحفاظ على 

ب تهالك، سوف ينخفض الطلمستويات االستهالك ودفعها، ذلك ألنه حال انخفاض معدالت االس
من شأنه أن يؤثر بالسلب على معدالت النمو ويؤدى لمزيد من  الذيالكلى بدوره. وهو األمر 
 االنكماش االقتصادي. 

من  متناهية الصغر منها والتيات، وبخاصة المتوسطة والصغيرة و كما أن توفير االئتمان للشرك
مة، لتوفير السيولة واألكثر تضررًا من جراء األز  المتوقع أن تكون من بين الفئات األكثر احتياجاً 

وغيرها من الشركات التي أصبح وجودها االقتصادي مهددًا بشدة في ظل التداعيات السلبية ألزمة 
فيروس كورونا المستجد، يلعب دورًا محوريًا في تمكينها من دفع التزاماتها واالستمرار في نشاطها 

                                                           

 لمزيد من التفاصيل حول الخطوات الالزم اتخاذها، راجع:1 
-Heba Mahmoud El-Baz, “Financial inclusion in Egypt: Challenges and recommendations”, 
L’Egypte Contemporaine, Societe Egyptienne D’economie Politique, de Statistique, et de 

legislation, October 2019 (ahead of print). 
Michael Rehfisch, “Coronavirus: How it impacts the financial services sector”, Knowis, March  -

-financial-the-impacts-it-how-https://www.knowis.com/blog/coronavirus25, 2020, at:  
sector-services 

-Eric Noggle, “Can financial inclusion moderate impacts of coronavirus”, Center for Financial 
-financial-https://www.centerforfinancialinclusion.org/canat:   Inclusion, March 20, 2020,

coronavirus-to-impacts-moderate-inclusion 
- The Federation of Egyptian Banks, The Federation of Egyptian Industries, Center for 
International Private Enterprise (CIPE), Thebes Consultancy, “Facilitating bank account 

arabia.org/ -www.cipetransactions: A step towards financial inclusion”, 2017, at: http://
files/pdf/Democratic_Governance/Banks_Accounts_for_Financial_Inclusion_English_WEB.pdf 

https://www.knowis.com/blog/coronavirus-how-it-impacts-the-financial-services-sector
https://www.knowis.com/blog/coronavirus-how-it-impacts-the-financial-services-sector
https://www.centerforfinancialinclusion.org/can-financial-inclusion-moderate-impacts-to-coronavirus
https://www.centerforfinancialinclusion.org/can-financial-inclusion-moderate-impacts-to-coronavirus
http://www.cipe-arabia.org/%20files/pdf/Democratic_Governance/Banks_Accounts_for_Financial_Inclusion_English_WEB.pdf
http://www.cipe-arabia.org/%20files/pdf/Democratic_Governance/Banks_Accounts_for_Financial_Inclusion_English_WEB.pdf
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نتيجة لعدم توافر السيولة وعجزها عن دفع أجور العاملين بها  االقتصادي وعدم التعثر واإلفالس
 وتسديد المصاريف التشغيلية وغيرها من األعباء المالية األخرى. 

صدار  تنتهيكما يستلزم األمر أن  البنوك من اإلجراءات الخاصة بالموافقة على القروض وصرفها وا 
لى أقل د التي تستلزمها تلك اإلجراءات إالكروت االئتمانية بشكل سريع، وبحيث يتم تقليص المد

مدة ممكنة. إال أنه تجدر اإلشارة في ذلك الصدد، إلى ضرورة أن تقوم البنوك بالموازنة بين استيفاء 
شروط األمان في منح القروض لألفراد والشركات، وبين توفيرها بشكل سريع يحقق الفعالية، وبحيث 

 ت الكفاءة المصرفية والرقابة المصرفية السليمة. ال تخل اعتبارات السرعة بشروط واعتبارا

عادة النظر في أحجام اإليداعات الالزمة  ثانيًا: تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية العادية وا 
والتي قد تمثل عائقًا رئيسيًا أمام البعض قد يمنعهم من فتح الحسابات  لفتح الحسابات المصرفية،

ن القطاع الرسمي، مما يعوق في النهاية من تحقيق الشمول والحصول على الخدمات المالية م
المالي. فعلى الرغم من إلغاء المصاريف اإلدارية الالزمة لفتح حساب مصرفي، إال أن أغلب البنوك 
تشترط إيداع حد أدنى من المبالغ المالية كشرط أساسي لفتح الحساب. ومن ثم، يستلزم األمر، 

الحسابات المصرفية بالقطاع المالي الرسمي، مراجعة تلك الحدود وبهدف تشجيع األفراد على فتح 
وتوحيدها بين البنوك المختلفة، وكذا محاولة تخفيضها، أو وضع حد أقصى لها، خاصة في ظل 

 أن بعض البنوك يغالى في حجم تلك اإليداعات. 

– ر الهاتفثالثًا: توسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها بشكل إلكتروني أو عب
وذلك بهدف التقليل من نشر العدوى الناتجة عن التعامل بالعمالت الورقية  -األرضي أو المحمول

قد تأثرت بشكل كبير من جراء انتشار فيروس  التي قد تكون ملوثة. وكذلك، ألن البنوك ذاتها
بد، الكورونا، وبحيث تم إغالق بعض األقسام والفروع وتخفيض مدد العمل بالبعض اآلخر. ف

وبشكل عاجل وسريع، مراجعة الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وتحديد الخدمات التي يمكن 
تقديمها عن طريق اإلنترنت أو عبر الهاتف والبدء فورًا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لسرعة تنفيذ 

 ذلك. 

 لقواعد والضوابطوفى هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بمراجعة ا
المصرفية التي تقف حائاًل ضد دفع الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن أن 
تقدم عن طريق القنوات اإللكترونية أو عبر الهاتف. فقواعد البنك المركزي قد قصرت الخدمات 

تي ت عن الخدمات الالتي يمكن تقديمها إلكترونيًا على ثالثة مجاالت فقط، هي إتاحة المعلوما
يقدمها البنك، وتقدم العمالء بطلبات تنفيذ بعض العمليات المصرفية كتحويل األموال، باإلضافة 
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إلى حصول العمالء على بعض الخدمات المحدودة مثل التعرف على أرصدة حساباتهم ومعامالتهم 
 نية.وتحديث بياناتهم والتقدم بطلبات الحصول على القروض والتسهيالت االئتما

ومن ثم، يتضح أن قواعد البنك المركزي قد قصرت الخدمات المالية التي يمكن تقديمها بشكل 
الكرتوني على مجموعة محدودة من الخدمات، في حين تستلزم بقية الخدمات زيارة العمالء للبنك. 

ابا سفعلى سبيل المثال ال تسمح قواعد البنك المركزي للعمالء الجدد ممن ال يملكون بالفعل ح
مصرفيًا بفتح حساب جديد باستخدام القنوات اإللكترونية، وتستلزم تلك الضوابط ضرورة تقديم كافة 

تلزم . كما يسادرة عن وحدة مكافحة غسل األموالالص-قواعد التعرف على هوية العمالء بالبنوك 
 تيرغب في االشتراك بخدما الذياألمر ضرورة حصول البنك على توقيع يدوي من العميل 

اإلنترنت البنكي على كافة النماذج والعقود التي تحتوي على بياناته األساسية والشروط الرئيسية 
 للتعاقد. 

وعلى الرغم من أن مثل تلك الضوابط والقواعد الموضوعة من قبل البنك المركزي تسعى بشكل 
بارات مكافحة اعت أساسي للمواءمة بين اعتبارات إتاحة وتوفير التعامل المصرفي اإللكتروني وبين

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إال أنه ما تزال هنالك مساحة ممكنة لمزيد من التيسير والتوسع في 
الخدمات المالية المقدمة بشكل إلكتروني دون التخلي عن المعايير الرقابية السليمة، وذلك بهدف 

تاحة الخدمات المالية ألكبر قدر  من المواطنين في ظل تداعيات زيادة معدالت الشمول المالي وا 
 أزمة كورونا وما صاحبها من آثار سلبية.

فمن الممكن في ذلك المجال، وبهدف إتاحة الخدمات المالية ألكبر قدر ممكن من المواطنين، 
التصريح بفتح حسابات مصرفية محدودة المزايا والتعامالت، باستخدام الهاتف أو اإلنترنت مباشرة 

ت فتح الحساب الورقية. وذلك باالكتفاء، بالنسبة للتقدم بالطلب عن طريق ودون الحاجة إلجراءا
الهاتف بما يتم اإلفصاح عنه لشركات الهاتف عند شراء الخط، مع وضع قيود على االستخدام 
اليومي والشهري للحساب. أما بالنسبة للتقدم بالخدمة عن طريق اإلنترنت، فيمكن التأكد من هوية 

وبوجود بطاقة الرقم القومي بحوزته  -Web camباستخدام كاميرا الويب –ين مقدم الطلب أون ال
 أثناء عملية التأكد من الهوية.

 خامسًا: رفع الحدود القصوى المفروضة على عمليات الدفع اإللكتروني عبر التليفون المحمول.
، بزيادة الحدود 2020مارس  20فعلى الرغم من قيام البنك المركزي، وفقًا لتعليماته الصادرة في 

ألف  100ألف جنيه مصري/يوم، و 30القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لتصبح 
جنيه مصري/شهر، بالنسبة لكل من العمالء الذين خضعوا إلجراءات العناية الواجبة بعمالء خدمة 

حاليين الذين تم وكذا بالنسبة لعمالء البنك ال 2019الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 
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التعرف عليهم إلكترونيا، إال أنه في المقابل استثنى فئة عمالء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم 
ألف جنيه  30إلكترونيًا من تلك الزيادة، بحيث حدد لهم حد أقصى للمعامالت الشهرية مقداره 

ضًا، حد األقصى بالنسبة لها أي. ومن ثم، فإن مراجعة وضع تلك الفئة األخيرة وزيادة ال1مصري فقط
على غرار ما تم مع الفئتين األخيرتين، من شأنه أن يوسع نطاق عمليات الدفع اإللكتروني، والتي 
ُتغنى عن الحاجة للجوء للدفع باستخدام العمالت الورقية وما قد يحمله من مخاطر النتقال العدوى. 

ي قد المسحوبات النقدية والتأنه يقلل من حجم  كما أن االعتماد على الدفع اإللكتروني من مميزاته
قد يؤدى  لذياتتم بشكل مكثف في فترة األزمة نتيجة للشعور بالقلق من نقص النقود. وهو األمر 

ضغوط على السيولة المتاحة بالبنوك. وكذلك، فإن االعتماد على الدفع اإللكتروني يقلل من  إلى
ليات نقل األموال من البنك المركزي إلى البنوك، حجم المصاعب اللوجستية التي قد تصاحب عم

 فروعها، في ظل الظروف الحالية. ومن البنوك إلى

وأخيرًا، فإنه ينبغي االستعداد من اآلن لمرحلة ما بعد التعافي، ووضع خطة واضحة للتعافي 
 الذيقت و االقتصادي ومرحلة ما بعد التعافي. فال بد من البدء فورًا باالستعداد والتهيؤ لذلك ال

سوف يتم فيه تخفيف القيود المفروضة على التنقل، وعودة التجارة لحركتها الطبيعية. ففي أفريقيا، 
ية الصغر متناهوبخاصة الصغيرة والمتوسطة و  –ت وبعد انحسار فيروس اإليبوال أقبلت الشركا

ر في ذلك كعلى االقتراض لتعويض ما فاتها وإلنعاش أنشطتها االقتصادية. فجدير بالذ -منها
المجال أن أهمية الخدمات المالية ال تنحصر فقط في مساعدتها لألشخاص على مواجهة وتخطى 
األزمات المالية المختلفة، ولكن تمتد لتشمل أيضًا قدرتها على مساعدتهم في إنعاش وتحسين 

 أوضاعهم االقتصادية واستعادة رفاهتهم بعد تخطى األزمة. 
  

                                                           

للتعليمات الصادرة بشان التدابير االحترازية لمواجهة آثار إلحاًقا  ٢٠٢٠مارس  ٢٠البنك المركزي المصري، "كتاب دوري بتاريخ 1 
 ، على موقع: 2020مارس  20فيروس كورونا"، 

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/للتعليمات-الحاقا-٢٠٢٠-مارس-٢٠-بتاريخ-دوري -كتاب-
 aspx.كورونا-فيروس-آثار-لمواجهة-االحترازية-التدابير-بشان-الصادرة
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 كوروناسلسلة التوريد الم لية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائ ة 

  

  العابدين  ين عل . د       

 1مقدمة

حديث  SARS-CoV-2الناتجة عن فيروس كورونا المســــــــتجد أو  19-أصــــــــبحت جائحة كوفيد
ية األنظمة الصـــــحالعالم، لما لهذه الجائحة من خصـــــائص جعلت التحكم فيها يصـــــعب على أكثر 

أي  (WHO, 2020) 2.5-2تقدمًا. فالمرض ســـــــــريع االنتشـــــــــار، والذي يبلغ معدل انتقاله نحو 
ينتقل من الفرد المصــاب إلى شــخصــين آخرين على األقل، انتقل إلى معظم بلدان العالم، وتســبب 

 في تعطل دورات اإلنتاج في معظم البلدان الصناعية الكبرى.

إغالق مشـــــــكالت نتجت عن  19-العالمية منذ تفشـــــــى جائحة كوفيد وقد واجهت ســـــــلســـــــلة التوريد
 نالمفرط من قبل المســـــتهلكي شـــــراء والتخزينالو ، المصـــــانع، وزيادة الطلب على الســـــلع األســـــاســـــية

الذي أصــــــبح أكثر مياًل للشــــــراء ودفع  ، فضــــــاًل عن تغير تفضــــــيالت المســــــتهلكالناجم عن الذعر
المية خارج المنزل. ولذا فإن مرونة ســـلســـلة التوريد المحلية والع الفواتير عبر اإلنترنت تقلياًل للبقاء

أصـــــبحت على المحك لتبقى صـــــامدة في ظل أزمة عالمية مســـــتمرة إلى أمٍد غير معلوم. وأصـــــبح 
التحدي اآلن لســـلســـلة التوريد هو كيفية الحفاظ على اســـتمرارية األعمال، وفي نفس الوقت الحفاظ 

 ,World Economic Forum)التوريد على المقاومة والبقاء  على العاملين، وتحســين قدرة نظم
2020). 

اإلجمـالي بـاألســــــــــــــعـار الثـابتة من النـاتج المحلي  ٪14.69حوالي  قطـاع التجـارة الـداخليـة مثـلوي
. وبذلك ُيعد هذا (2020)البنك المركزى المصـــــــــــــرى،  2019/2020للنصـــــــــــــف الثاني من العام 

القطاع ثاني أهم القطاعات االقتصــــادية في مصــــر بعد قطاع الصــــناعات التحويلية المســــئول عن 
من الناتج المحلي اإلجمالي المصــــــــــــــري خالل ذات الفترة. ويتبوأ قطاع تجارة الجملة  17.12%

                                                           

  معهد التخطيط القومي  –المدرس بمركز التخطيط والتنمية الزراعية 
يتقدم الباحث بالشكر إلى األستاذ أحمد جمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين ومنافذ تجارة التجزئة، والعميد/  1

ة ش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باإلسكندريوليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمود القل
 لإلعالم واالتصال السياسي على المعلومات التي قاموا بمشاركتها الباحث، وكان لها عظيم األثر في إثراء الدراسة.
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 لمحلي اإلجماليوالتجزئة المرتبة األولى كأكثر القطاعات االقتصـــــــــــــــادية مســـــــــــــــاهمًة في الناتج ا
فقط خالل نفس الفترة  %2.66الخاص، في حين ال تبلغ مســاهمته في الناتج المحلي العام ســوى 

. وعلى الرغم من أهمية قطاع الجملة والتجزئة في االقتصـــــــاد (2020)البنك المركزى المصـــــــرى، 
من إجمالي  %3.02جمالية قد مثلت فقط المصـــــــري إال أن نصـــــــيبه في االســـــــتثمارات المنفذة اإل
)البنك المركزى المصـــــــرى،  2019/2020االســـــــتثمارات المنفذة خالل النصـــــــف الثاني من العام 

2020). 

في القيمة المضـــافة  %0.6، %3.5وتشـــارك كٍل من تجارة الجملة وتجارة التجزئة المنظمة بنحو 
. كما ُيعدان مســــــــئوالن عن 2017الخاص المنظم على الترتيب عام  الصــــــــافية لشــــــــركات القطاع

من العـــاملين في القطـــاع الخـــاص  %1.3، %3.4من األجور، ويعمـــل بهمـــا  0.7%، 2.5%
 (.2019)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  2017المنظم على الترتيب عام 

التوريد المحلية والتجارة الداخلية في على ســـــــلســـــــلة  19-وتبحث هذه الورقة تداعيات جائحة كوفيد
مصــــــر وفقًا للســــــيناريوهات الثالثة التي تتبناها الدولة المصــــــرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية 

 :وهياالقتصادية لتوقيت احتواء األزمة، 

a. 20%  2019/2020نهاية العام المالي   
b. 50%  2020سبتمبر 
c. 30%  2020ديسمبر  

 

-للمنتدى االقتصادي العالمي لبحث وسائل الخروج من أزمة جائحة كوفيد اعتمد تقرير المنهجية:
تنفيذي يعملون  400على مستوى التصنيع وسلسلة التوريد على تغذية راجعة من أكثر من  19

. (World Economic Forum, 2020)في إدارة سلسلة التوريد للقطاعات الصناعية المختلفة 
وفي دراسة أخرى، ونظرًا لعدم توفر بيانات، اعتمد المركز المصري للدراسات االقتصادية عند 
تقييمه لتداعيات األزمة على تجارة تجزئة البقالة على تحليل صدمات العرض والطلب المرتبطة 
 نبدورة األزمة، وذلك اعتمادًا على التجارب التي مر بها القطاع خالل ثورة الخامس والعشرون م

)المركز المصرى للدراسات  2016، وعندما تم تحرير سعر الصرف عام 2011يناير عام 
 .(2020االقتصادية، 
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أما هذه الورقة فقد اعتمدت على تحليل األرقام القياســــــية ألســــــعار المســــــتهلكين والمنتجين المتاحة 
لعرض للمجموعات السلعية المختلفة في مصر خالل أشهر األزمة كي تعكس مدى تأثر الطلب وا

. بــاإلضــــــــــــــــافــة إلى تحليــل مــدى تــأثر معــدالت النمو لقطــاع التجــارة الــداخليــة 19-بجــائحــة كوفيــد
. 2019/2020إلى  2007/2008باألزمات الخارجية والداخلية خالل فترة تبدأ من العام المالي 

 Semi-structuredكلة غير ُمهيهاتفية ولجأت الدراســـــــــــــــة إلى عقد مقابالت شــــــــــــــخصــــــــــــــية و 
interviews  مع ثالثة ممثلين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا تم إجراء عدد ســـــت مقابالت

تليفونية أخرى مع فاعلين في ســـــلســـــلة توريد الغذاء للوقوف على مدى تأثرهم بالجائحة، وتوقعاتهم 
 19-جعي مكثٍف تأثير كوفيدألداء الســوق في حال اســتمرارها. كما أوجزت الدراســة في عرٍض مر 

على ســـــــلســـــــلة التوريد العالمية، وكذا اآلليات التي من شـــــــأنها أن ُتخرج ســـــــلســـــــلة التوريد من هذه 
 الجائحة بأقل خسائر، وربما أكثر قوة.

 تتكون هذه الورقة من خمسة أجزاء باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة، وهي:
 عرض مرجعي. -زمةسلسلة التوريد العالمية وآليات الخروج من األ .1
 على سلسلة التوريد المحلية في مصر. 19-بعض مظاهر تأثير جائحة كوفيد .2
 .19-سلسلة توريد الغذاء في مصر في ظل جائحة كوفيد .3
  على نمو التجارة الداخلية في مصر؟. 19-كيف ستؤثر جائحة كوفيد .4
 .التدخالت الحالية والمقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية في مصر .5

 عرض مرجعي -. سلسلة التوريد العالمية وأليات الخروج من األزمة1

هي مجموعة من المؤســــــســــــات والعمليات التي يمر المنتج من خاللها ابتداًء من  ســــــلســــــلة التوريد
مصــادره األولية حتى وصــوله إلى المســتهلك النهائي. ويتوقف طول الســلســلة، وعدد الروابط بينها 

 . (Schoenfeldt, 2008)على نوع المنتج 

 على سلسلة التوريد العالمية:  19-تأثير جائحة كوفيد .1.1
على كفاءة ســلســلة التوريد وأدائها لما تســببت فيه من إبطاء في  19-تعددت تأثيرات جائحة كوفيد

 ائية.هالخدمات اللوجستية، وتعطيل في مسارات تدفق مستلزمات اإلنتاج والمنتجات الوسيطة والن
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 التأثير على الشحن والخدمات اللوجستية:  .1.1.1
 سئوليم وجعلت ،قدرة الشحن الجوي نتيجة الجائحة في الحد من إلغائها  وأتأخير الرحالت ساهم 

يواجهون صـــــــعوبات في متابعة التغيرات الســـــــريعة في مطارات المنشـــــــأ والوجهة وفي المشـــــــتريات 
عادة توجيه إ يار األفضــــل لشــــحن منتجاتهم. كما أصــــبح لتحديد االخت البري الموانئ البحرية والنقل 

ي وقت الترانزيت أمورًا ُمعتادة فالشــــحنات، وتعزيز الشــــحن الجوي للشــــحن البحري أو تغيير بلدان 
 The Global)أن ذلك له تأثير على تكاليف الشــــــحن والخدمات اللوجســــــتية  وال شــــــك. الجائحة

Fund, 2020). 

 اضطرابات سلسلة التوريد:  .1.1.2
 %16أن ما يقرب من أوضـــح اســـتقصـــاء أجراه معهد ســـلســـلة التوريد بالواليات المتحدة األمريكية 

احة المت خياراتالقص قد انخفضـــــــــــت أرباحها نتيجة تضـــــــــــاعف أوقات التوريد، ون من الشـــــــــــركات
د في سلسلة التوري العجزبشأن  متزايد قلق دولي . ويوجد(Boyd, 2020)لشحن الجوي والبحري ل

، وشـــملت الحلول للتغلب على ذلك العجز 19-ضـــد مرض كوفيدالشـــخصـــية  معدات الحماية من
في جمهورية إيرلندا إعادة معالجة واســــــتخدام معدات الحماية الشــــــخصــــــية من خالل آليات التعقيم 

. كما تســــــــــببت الجائحة في تعطيل حمالت (Rowan & Laffey, 2020)والتطهير المناســــــــــبة 
تطعيم األطفال، وأداء الخدمات الطبية الهامة إلى الســــــــــــــكان خاصـــــــــــــــًة في البلدان ذات الدخل 

 .(Nelson, 2020)المنخفض والمتوسط 
 الصناعية":  الصحاري " .1.1.3

الصــــــــــــــناعية"  الصــــــــــــــحاري " (MaKenzie, 2020)ما أطلق عليه  19-نتج عن جائحة كوفيد
Manufacturing deserts  عندما انخفض الناتج الكلي لمدينة أو منطقة أو دولة بأكملها نتيجة

اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها، واقتصـــار التوريد على العناصـــر األســـاســـية للحياة من مواد 
 ية. غذائية ومستلزمات طب

 أكثر قطاعات سلسلة التوريد العالمية تأثرًا بالجائحة: .1.1.4
لكل من المنســــــــوجات  ٪8، و٪13بنســــــــبة  من الســــــــيارات المتوقع أن ينخفض الناتج العالميمن 

. 2019من عام  الربع الرابعبمعدات النقل األخرى مقارنة ل ٪5واإللكترونيات باإلضـــــــــــــــافة إلى 
(MaKenzie, 2020) . 
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 على سلسلة توريد الغذاء في البلدان النامية: 19-أثر كوفيد .1.1.5

على  الحظر المفروض ســـــــــــــيتســـــــــــــبب حيثن أســـــــــــــعار الغذاء، م 19-كوفيد من المرجح أن يزيد
 لمستهلكا سيؤدي إلى زيادة في أسعاروبالتالي  ،تكاليف المعامالت في زيادةالخدمات اللوجستية 

(Bellemare, 2015) . وفيما يتعلق بســـــالمة الغذاء، يجب أن توجه الموارد البشـــــرية النادرة إلى
لى الســوق المحلي أكثر من التصــدير، مع الحاجة إلى تخفيف اللوائح الداخلية  األماكن الحرجة، وا 

دود حالمحددة لســــالمة الغذاء في بعض األحيان لضــــمان توفر الغذاء في األســــاس، وتوكيد فقط ال
 .(Keogh, 2020)المقبولة لسالمته 

 على الزراعة: 19-أثر كوفيد .1.1.6
فاض وانخمن خالل تعطيل ســــلســــلة توريد المدخالت،  ســــيتأثر قطاع الزراعة بشــــكل غير مباشــــر

 ,Reardon)للجائحة الطلب من المســــــتهلكين بســــــبب فقدان الدخل واآلثار االقتصــــــادية األخرى 
Bellemare, & Zilberman, 2020) الوحدات البيولوجية الحفاظ على  . وأصبح من الضروري

الُمنتجة للبروتين الحيواني، ألن إدارة األزمة ســـــــــــتتعقد في حال اكتشـــــــــــاف حاالت إصـــــــــــابة داخل 
ر ذلك  ض، بالمعرو  ال شــــــكوحدات تجهيز الغذاء أو مزارع اإلنتاج النباتي أو الحيواني. وســــــيضــــــُ

 . (Caldwell, 2020)ى السعر ومن ثم سيؤثر عل
 

 سلسلة التوريد: آليات الخروج من األزمة: .1.2
 أواًل: على مستوى الشركات:

 تكثيف وتنويع استخدام عوامل اإلنتاج: .1.2.1

وا عادة إنتاج مرافق اإلنتاج المخصــــــــــــــصــــــــــــــة  بتكثيف Cotyو L’Oréalو LVMHقامت كل من 
يســـــــــــــــاعــد في إنقــاذ  ، وهو المورد القيم الــذين أجــل إنتــاج معقم اليــدينللعطور والمواد الهالميــة م

ا عندمفي الحفاظ على العمال والمرافق  ســـــــــــــــاعدتفإن هذه الخطوة وفي نفس الوقت، األرواح، 
  .(Seifert & Markoff, 2020) لسلع الفاخرةانحصر الطلب عن ا
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 توسيع مصادر التوريد: .1.2.2
 التضـــحية بالرشـــاقة والمرونةب ســـتقوم بعض الشـــركاتأن  (Seifert & Markoff, 2020)ع يتوق

 مصـــــــــادر بتوحيد اإلنتاج وتوســـــــــيعوســـــــــيقومون  التكاليف، في توفير المنتجات في مقابل تخفيض
 التوريد أثناء األزمة.

 زيادة كفاءة استخدام الموارد:  .1.2.3
في ســـلســـلة التوريد اســـتخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من أجل ضـــمان  على الشـــركات العاملة

تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في إســـــتغالل الموارد في عالٍم أصـــــبحت فيه الدول جميعها شـــــبه منغلقة 
على نفســها. فعلى الشــركات أن تتفادى تحميل الشــاحنات دون أن تكون ممتلئة عن أخرها. وعلى 

ا للتنســيق فيما يتعلق بالتوريدات من المواد الخام، والمعروض من المنتجات المتنافســين أن يتعاونو 
 ,Keogh)النهائية لضــــــــــــــمان أن جميع الشــــــــــــــركات في جميع القطاعات تعمل بالطاقة المثلى 

2020). 

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرارية األعمال وحماية الموظفين:  

، وضـــــمان الموظفين جراءات اســـــتباقية لحمايةادة الفاعلين في ســـــلســـــلة التوريد أن يتخذوا إعلى الق
اســـــتمرارية المعروض، والتخفيف من التأثر المالى، والتنقل ما بين اإلجراءات المناســـــبة في ســـــوق 

 .(World Economic Forum, 2020)يسوده الاليقين مع انخفاض طلب المستهلكين. 

 ثانيًا: على مستوى الحكومات:
وفقًا للمعهد الدولي لبحوث الســياســات الغذائية يجب معالجة ســلســلة التوريد على ثالثة مســتويات، 

 هي:
 توفير شبكات األمان ضد البطالة:: على المدى القصير .1.2.4

 "Cash-for-work النقد مقابل العملما يسمى بـــ " استخدام على سبيل المثال، يمكن للحكومات
 المؤقت للمتعطلين عن العمل في المشروعات العامة بداًل من إعانات البطالة المباشرة.  توظيفلل

 
 وعلى المدى القصير والمتوسط: مراقبة وضبط األسواق: .1.2.5
معات للســـــلع ســـــريعة التلف، وتجمراقبة وتنظيم أســـــواق البيع بالجملة وأســـــواق التجزئة على الدولة 

 أكثر صرامة. بشكل  التصنيع الغذائي
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 :في المدى الطويل: ضخ االستثمارات طويلة اآلجل .1.2.6
اســـتثمارات طويلة األجل لمســـاعدة الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة على من الضـــروري أن تضـــخ 

 لى قدرتها التنافسية.حفاظًا ع تغيير ممارسات النظافة وتحسين تصميم الموقع
 :19-سلسلة التوريد ما بعد أزمة كوفيد .1.3

  :لعولمة إلى اإلقليميةاالنتقال من ا .1.3.1
من  هاقتراب اإلنتاج ومصــــــــادر في ســــــــلســــــــلة التوريد ب ةهيكلة ضــــــــخم ســــــــيحدث بعد الجائحة إعادة

 ,Craven, Singhal, & Wilson)شــــركات المحلية لتأمين احتياجات ال المســــتخدمين النهائيين
 & Seifert)ومصـــــــادره توطين اإلنتاج لى وتتطلع الشـــــــركات في عهد ما بعد كورونا إ .(2020

Markoff, 2020). بة أال تصـــبح محلية بنســـ بينما يرى آخرون أن ســـلســـلة التوريد العالمية يجب
نما على 100٪ ا التي تشـــــــــــــكله قادة القطاعين العام والخاص أن يأخذوا في االعتبار المخاطر، وا 

 .(Helper, 2020)واء في البلدان النامية أو المتقدمة س سلسلة التوريد البعيدة

 "تركيز" المشروعات: .1.3.2
وفي المدى المتوســـط، ربما تكون تلك الجائحة وســـيلة من وســـائل "التركيز" والتجميع للمشـــروعات 

نفلونزا ت أعلى طول سلسلة التوريد في شركات أكبر أو محالت سوبر ماركت كما حدث بعد نوبا
 & ,Reardon, Bellemare)الطيور في جنوب شرق آسيا في العقد األول من القرن الماضي 

Zilberman, 2020). 
 

 االهتمام بالموردين من الدرجة األدنى من األهمية:  .1.3.3

 Invisible lower-tierأو "غير المرئيين"  أن الموردين من المســـــــــــتوى األدنىالجائحة  أظهرت
suppliers  ي هذه المســـتويات ف إهمالتســـبب يويمكن أن  ســـلســـلة التوريد.مية حاســـمة في أهلهم

، خاصـة في حال العمليات التصـنيعية مرتفعة في جميع أنحاء السـلسـلة سـريعة حدوث اضـطرابات
القيمة ذات ســــــلســــــلة التوريد الطويلة، والتي في الســــــيناريوهات الســــــيئة ُيمكن أن يؤدي غياب جزء 

 .(MaKenzie, 2020)قف اإلنتاج بالكامل رئيسي في العملية إلى تو 
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 اعتماد تنافسية الخطر بداًل من تنافسية التكلفة:  .1.3.4

رة يعتمد على أســــــــباب تتعلق بحســــــــن إداســــــــلســــــــلة القيمة العالمية تنافســــــــية تحســــــــين تقليديًا، كان 
نهج جديد يعتمد على حســــــــــن أجبرت الشــــــــــركات على تبني م 19-التكاليف، إال أن جائحة كوفيد

إدارة مخاطر األعمال. كما جعلت المنشـــــــآت العاملة في ســـــــلســـــــلة التوريد بالتعاون مع الحكومات 
 World Economic)تزيد من قدرتها على التكيف مع الصــــــدمات المســــــتقبلية واالســــــتجابة لها 

Forum ،2020). 

 على سلسلة التوريد المحلية في مصر 19-فيد.بعض مظاهر تأثير جائحة كو 2
على قطاع التجارة الداخلية في مصــــــــــــر: انحســــــــــــار الطلب عن  19-من أهم مظاهر تأثير كوفيد

بعض القطاعات االقتصـــــادية، وزيادة عدد قضـــــايا الغش والتالعب في األســـــعار، وارتفاع أســـــعار 
 قرار العام في األسعار.المستهلكين لبعض المجموعات االستهالكية على الرغم من االست

  تحقيق خسائر في بعض القطاعات: .2.1
تتوقع الوكالة األمريكية للتعاون الدولي في مصـــــر أن قطاعات األعمال في مصـــــر ســـــوف تتباين 
اســـــــتجابتها للجائحة ما بين فائز وخاســـــــر. فمن القطاعات المتوقع لهم تحقيق مكاســـــــب: الزراعة، 

مات واالتصـــــــــــاالت، مســـــــــــتلزمات الرعاية الصـــــــــــحية لألفراد، التجارة اإللكترونية، تكنولوجيا المعلو 
تصــــــــــــــنيع وتجارة األغذية )التجزئة(، الخدمات والتوريدات الطبية. أما القطاعات التي يتوقع أن 
تحقق خســـــــــائر: الســـــــــياحة، النقل البحري والجوي، الســـــــــيارات، التشـــــــــييد والبناء، التصـــــــــنيع )غير 

تعاون )الوكالة األمريكية للت البترول والغاز الطبيعي الضـــــــــــروري(، الخدمات المالية، التعليم، زيو 
لتي امســـــوح المســـــتهلكين في عديد من البلدان . ويتوافق ذلك مع ما كشـــــفت عنه (2020الدولي، 

ســلع  من دون غيرهاأن اإلنفاق األكثر كان على منتجات البقالة ، والتي بينت 19-اجتاحها كوفيد
 .(Wilson, 2020)الرفاهية 
 التالعب في األسعار والغش التجارى: .2.2

وتنوعت  واحٍد. خالل شــــهرٍ ألف قضــــية  30نحو  2020أبريل  5في تموينية بلغ عدد القضــــايا ال
طرح منتجات مجهولة المصــــــــــــــدر  أوتالعب باألســــــــــــــعار والغش التجارى ما بين هذه المخالفات 

 .(2020)وهبة، 
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ارتفاع أســـعار المســـتهلكين لبعض المجموعات على الرغم من االســـتقرار العام في  .2.3
 األسعار: 
( بين معدل التضخم الشهرى )نهاية الشهر/نهاية الشهر السابق( للمجموعات 1يقارن الجدول رقم )

. حيث تبين أن معدالت التضخم 2020عام  1االستهالكية المختلفة ألشهر يناير، وفبراير، ومارس
كانت أقل من  2020الشهرى في أسعار المجموعات االستهالكية في هذه األشهر الثالثة عام 

. كما تبين أيضًا أن معدالت التضخم السنوى )نهاية الشهر/ الشهر المناظر 2019معدالتها عام 
، 2019كانت أقل من معدالتها عام  2020من العام السابق( في يناير، وفبراير، ومارس عام 

الجدير و  ر على االستقرار العام في سلسلة التوريد خالل بداية دخول الجائحة للبالد.وهو مؤش
بالمالحظة كذلك هو انخفاض أسعار المستهلكين للطعام والشراب في شهرى فبراير، ومارس عام 

انخفاضًا شديدًا مقارنًة بالعام الماضى، وهو ما يعكس أيضًا عدم  -19-وقت أزمة كوفيد- 2020
عروض من الغذاء في تلك الفترة، وقدرة سلسلة التوريد على تلبية الطلب المتزايد من تأثر الم

 النخفاض الغذاء في بداية األزمة تحسباً المستهلكين الذين تكالب الكثيرون منهم على شراء وتخزين 
 المعروض.

قارنة م 2020( ارتفاع أسعار جميع المجموعات عدا الغذاء في مارس 1ويالحظ من الجدول رقم )
، إال أن أكبر المجموعات التي شهدت تضخمًا في األسعار كانت التعليم، 2019بذات الشهر عام 

النقل والمواصالت، الثقافة والترفيه، والرعاية الصحية، والمطاعم على الترتيب. وقد تسبب حظر 
ل النقل ئيقاف كافة وساالتجول الذي فرضته الدولة منذ الرابع والعشرون من مارس الماضى في إ

من السابعة مساءًا، وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، قبل أن يتم الجماعي العام والخاص 
محال كافة الكما أغلقت أيضًا  تخفيف الحظر ليبدأ من التاسعة مساءًا منذ بداية شهر رمضان.

ع السلع مع وبي التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها الموالت ومحالت تقديم الخدمات
. أما الرعاية الصحية، فارتفعت أسعار المستلزمات الطبية مثل الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت

نتيجة لجوء البعض إلى تخزين تلك المستلزمات لتوقع  %70"الكمامات الطبية"، والكحول اإليثيلي 
ر التكلفة توفير البديل بأسعازيادة الطلب عليها، إال أن تدخل مصانع اإلنتاج الحربى، ونجاحها في 

من خالل منافذ الخدمة الوطنية أدى إلى التحكم في األسعار بشكل كبير. وربما ارتفعت تكاليف 
 أنماط الرعاية الصحية األخرى كنتيجة لزيادة الطلب ُمقارنًة بوقت العمل المحدود.

  

                                                           
ية اإلعالن عن أول ، وبدا2020وأوائل عام  2019في العالم أواخر ديسمبر  19-وهي األشهر التي شهدت بداية أزمة كوفيد 1

 .(WORLDMETERS, 2020) 2020فبراير  14حالة إصابة في مصر في 
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 *2020، 2019ين )حضر( خالل لشهور يناير وفبراير ومارس : األرقام القياسية ألسعار المستهلك1جدول 

 بيان
 يناير فبراير مارس

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 0.60 0.67 1.74 0.01- 0.83 0.61 معدل التضخم الشهرى 
 12.71 7.17 14.35 5.32 14.16 5.09 معدل التضخم السنوى 
 12.50 2.62 15.42 0.89- 15.16 1.74- الطعام والمشروبات

 10.45 1.44 10.45 1.44 10.59 7.49 المشروبات الكحولية والدخان
 7.60 4.03 9.91 3.70 9.93 3.61 المالبس واألحذية

 14.93 4.57 93..14 4.65 14.92 4.77 المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
 4.94 1.82 4.76 2.21 4.77 2.47 األثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 5.05 11.66 5.38 11.48 5.55 11.64 الرعاية الصحية
 39.34 16.24 39.54 16.05 39.62 15.34 النقل والمواصالت

 0.03 2.01 0.03 2.00 0.03 4.56 االتصاالت السلكية والالسلكية
 8.23 13.67 8.25 13.46 4.65 13.63 الثقافة والترفيه

 14.65 21.83 14.65 21.83 14.65 21.83 التعليم
 11.41 10.27 12.04 10.62 12.58 10.63 المطاعم والفنادق

 7.94 3.70 8.11 3.69 7.93 4.36 السلع والخدمات المتنوعة
 مجموعات مستمدة من الرقم القياسى العام لحساب التضخم األساسى

 23.72 10.27 32.74 1.08- 32.12 4.13- الخضروات والفاكهة**
 8.60 0.23- 9.39 1.35- 9.08 1.26- عدًا منه الخضار والفاكهةالطعام مستب

 20.36 10.89 20.38 10.87 20.46 12.24 السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا
 .2020: البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشهرية لشهور أبريل، ومارس، وفبراير المصدر

، واســـتخرجت األوزان المســـتخدمة في تركيب الرقم 2019ياســـية ألســـعار المســـتهلكين في أكتوبر * صـــدرت الســـلســـلة العاشـــرة لألرقام الق
كفترة أســـاس. ** مســـتبعد منها  2018/2019باتخاذ ســـنة  2017/2018القياســـي لها من نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالســـتهالك لعام 

 *** تتضمن أسعار الوقود.البقول الجافة والفاكهة الجافة والخضروات المحفوظة والمعالجة. 

 : 2020استقرار أسعار المنتجين في يناير  .2.4
( أن أســــــــــــــعار المنتجين لم تتأثر في مجملها عند بداية األزمة في يناير 2يتبين من الجدول رقم )

كان أقل من معدالته  2020، كما أن االرتفاع الذي شــــــــــهدته أســــــــــعار المنتجين في يناير 2020
. ولم تتوافر بيانات وقت الدراســـــة عن أســـــعار المنتجين ألشـــــهر 2019مقارنًة بنفس الشـــــهر عام 

. وعلى الرغم من ذلك، إال أنه يالحظ من ذات الجدول تضــــــــــــــخم تكاليف 2020فبراير ومارس 
 .2019مقارنة بمثيلتها في يناير  %12.6النقل والتخزين، والتي ارتفعت بمقدار 

  



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 207 

 *2020ية ألسعار المنتجين لشهر يناير : األرقام القياس2جدول 

 بيان
 يناير

2020 2019 
 1.8 1.0- معدل التضخم الشهرى )نهاية الشهر/ نهاية الشهر السابق(

 7.8 4.0 معدل التضخم السنوى )نهاية الشهر/ الشهر المناظر من العام السابق(
 11.6 3.3- الزراعة وصيد األسماك

 11.0- 6.0 التعدين واستغالل المحاجر
 17.4 5.5 الصناعات التحويلية

مدادات التكييف  71.1 20.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وا 
دارة ومعالجة المخلفات   29.1 0.0 أنشطة اإلمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وا 

 1.8 12.6 النقل والتخزين
 9.8 1.8- أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة

 0.0 0.0 صاالتأنشطة المعلومات واالت
 .2020: البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشهرية لشهر فبراير المصدر

 2016* أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء سلسلة زمنية جديدة لألرقام القياسية ألسعار المنتجين باتخاذ شهر يناير 
. ** مستبعد منها البقول الجافة والفاكهة الجافة والخضروات 2017س اعتبارا من أغسط 2004/2005كفترة أساس بداًل من سنة 

 المحفوظة والمعالجة. *** تتضمن أسعار الوقود.

 19-. سلسلة توريد الغذاء في مصر في ظل جائحة كوفيد3
مكانية  نظرًا ألهمية ســـــلســـــلة توريد الغذاء في تحقيق األمن الغذائي بعناصـــــره األربعة من توافر، وا 

تخدام، واســـــتقرار، عمدت الورقة في هذا الجزء منها إلى إلقاء الضـــــوء على مظاهر وصـــــول، واســـــ
تأثر جانبي عرض وطلب الغذاء في مصـــــــــــر، وتوقع مدى تأثر ســـــــــــلســـــــــــلة توريد الغذاء في حال 

 استمرار الجائحة.
 مظاهر تأثر عرض وطلب الغذاء في مصر: 3.1

 تحليل جانب العرض: 3.1.1
. وســــاهم في 19-لبًا حتى وقت الدراســــة بجائحة كوفيدتبين للدراســــة أن عرض الغذاء لم يتأثر ســــ

ذلك توفر احتياطي اســتراتيجي من الســلع الغذائية األســاســية يكفي لمدد تتراوح من أربعة إلى ســتة 
((. وعلى مســــــــــــتوى القطاع الخاص تتوفر مســــــــــــتلزمات اإلنتاج حتى عيد 1أشــــــــــــهر )ملحق رقم )

مح لمنشــآت التصــنيع الغذا ئي أن تعمل بالوقت الكامل على مدار اليوم. األضــحى المبارك، وقد ســُ
وقد أدى تواجد احتياطي حكومي كاٍف من الســلع االســتراتيجية إلى اســتقرار الســوق وقت الجائحة، 
وذلك جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات التي تم اتخاذها لضبط األسواق، ومنع الممارسات االحتكارية 

تفاع األســـــعار. وعلى مســـــتوى التوزيع، عملت جميع التي أدت جميعها إلى تحقيق الوفرة، ومنع ار 
قنوات توصـــيل الغذاء إلى المســـتهلك بكامل قوتها ســـواء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو 
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تعمل  ما عدا التي–منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المســــلحة، وتم اســــتثناء محال بيع الغذاء 
ك ســــيارات نقل الســــلع الغذائية من االلتزام بمواعيد الحظر )مالحق ، وكذل-داخل المراكز التجارية

ن شــــابها 3(، )1أرقام ) ((. وعلى مســــتوى اســــتيراد الســــلع الغذائية لم تتعطل عمليات االســــتيراد، وا 
بعض البطيء نتيجــــة تخفيض أوقــــات العمــــل في البنوك، ولكن ظلــــت الموانئ تعمــــل بطــــاقتهــــا 

 ((. 7حق رقم )الكاملة، ولم تتأثر عملياتها )مل

وعلى مســــتوى التصــــنيع الغذائي، توافرت مســــتلزمات اإلنتاج ســــواء المحلية أو المســــتوردة الالزمة 
(( لوجود ما يكفي من 6(، )5(، )4لتصــــــــــــــنيع منتجات األلبان كدراســـــــــــــــة حالة )مالحق أرقام )

ن لوحظ ارتفاع ســــــعار أ مخزون، وعدم وجود مشــــــاكل تتعلق باالســــــتيراد ســــــوى ما تم ذكره آنفًا، وا 
بعض مســتلزمات اإلنتاج المســتوردة نســبيًا لزيادة الطلب عليها من المصــنعين وتخزينها أو التعاقد 
على توريد كميات كبيرة منها بأسعارها الحالية، تحسبًا لتضخم أسعارها المتوقع في حال انخفاض 

ملحق ل األزمة )ســعر الجنيه أمام الدوالر نتيجة انخفاض االحتياطي االســتراتيجي من الدوالر خال
((. أما أسعار مستلزمات اإلنتاج التي لها بديل محلى فقد انخفضت نظرًا النخفاض الطلب 6رقم )

في العاشـــــر  19-في ظل غلق عدد من المصـــــانع الكبرى التي ظهرت بها حاالت إصـــــابة بكوفيد
 ((. 4من رمضان، والسادس من أكتوبر )ملحق رقم )

ًا تراتيجيات الشراء للمصانع الكبرى التي أصبحت أكثر استهدافوقد نتج عن الجائحة، تغير في اس
للبدائل المحلية لمستلزمات اإلنتاج المستوردة. فعلى سبيل المثال، أصبح اللبن الخام بدياًل لأللبان 
المجففة التي يعتمد عليها إنتاج الشـــــــــــركات الكبرى، وأدى ذلك إلى ارتفاع أســـــــــــعاره نتيجة مزاحمة 

 ((.5(، )4لشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عليه )مالحق أرقام )الشركات الكبرى ا

 تحليل جانب الطلب: 3.1.2

في بداية اإلعالن عن اإلجراءات االحترازية التي فرضــتها الدولة، ســارعت جموع المســتهلكين إلى 
األسـواق للحصـول على ما يكفيها من غذاء لفترات كبيرة، تحسـبًا لحدوث أي نقٍص في المعروض 

ة األزمة المستجدة، فأدى ذلك إلى زيادة مبيعات تجارة جملة وتجزئة الغذاء، والسوبر ماركت. نتيج
وقد تضـــــافرت جهود القطاعين العام والخاص في تصـــــدير الشـــــعور باالطمئنان للمســـــتهلك بتوفير 
الســـــلع الغذائية دون نقص أي صـــــنف منها أو ارتفاع أســـــعاره، في إدارة أزمة تم فيها توقع ســـــلوك 
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((. فســـرعان ما انتظمت الحركة في األســـواق بمعدالت 3(، )1تهلك وتقويمه )مالحق أرقام )المســـ
أقرب إلى ما قبل األزمة، ثم تباطأت حركة الشراء نسبيًا نظرًا ألن كثير من المستهلكين قد اشتروا 

 ((. 7مستقباًل ما يكفيهم لفتراٍت قادمة )ملحق رقم )

دة الصادرات إلى سوق مجلس التعاون الخليجي التي وعلى مستوى مصانع األغذية، تأثرت بش
((، 4من مبيعات الشركتين العاملتين في إنتاج الجبن محل الدراسة )ملحق رقم ) %80-30تشكل 

نظرًا ألن المستوردين قاموا باستيراد كميات كبيرة قبل تطور أوضاع الجائحة عالميًا تحسبًا الرتفاع 
صديرها اآلن عن معدالتها. وقد توقفت بالكلية الصادرات في األسعار، فقلت الكميات التي يتم ت

، من توريد للفنادق Food serviceحال كان وكيل التصدير يعمل في مجال الخدمات الغذائية 
أما الصادرات إلى السوق الليبي من األلبان  1والمطاعم التي تأثرت بشدة أعمالها نتيجة الجائحة.

 ((.6)والعصائر فلم تتأثر )ملحق رقم 

وقد أصــبح الســوق المحلي المصــدر األول لبيع منتجات مصــانع األغذية. إال أن انخفاض الطلب 
المحلي عن مســتوياته المعتادة قبل الجائحة جعل الشــركات محل الدراســة ال تعمل ســوى بأقل من 

((. وربما يعود تراجع الطلب المحلي على 6(، )5(، )4نصـــــف طاقتها التشـــــغيلية )مالحق أرقام )
منتجات التصــــــــنيع الغذائي إلى تأثر قطاع الســــــــياحة، وتأثر الشــــــــركات المحلية العاملة في مجال 
الخدمات الغذائية بشــــــدة. ومن ناحيٍة أخرى، انخفض الطلب المحلي خاصــــــًة في الصــــــعيد، نتيجة 
 ةتأثر دخل العمالة الموســـمية الذين فقدوا أعمالهم، والذين كانوا ُيقبلون على اســـتهالك أنماط محدد

((. كما أن الشــــركات الُمنتجة لمنتجات العصــــائر 4تتناســــب مع دخولهم المنخفضــــة )ملحق رقم )
واأللبان الســــــــــــــائلة قد تأثرت مبيعاتها المحلية بشــــــــــــــدة من المنتجات ذات االســــــــــــــتخدام لمرة واحدة 

Single-serve  من حجم  %50-40مللي، والتي تشــــــــــــــكل ما بين  250مثل العبوات ســــــــــــــعة
لتلك المصانع، والتي توقف البيع منها نتيجة بقاء جموع المستهلكين في المنازل، الخطة اإلنتاجية 

من فئة  Multi-serveوميلهم إلى اســـتهالك المنتجات العائلية أو ذات االســـتخدام ألكثر من مرة 
من الطاقة التشـــــــــــغيلية للمصـــــــــــنع. وقد زاد  %60-50اللتر على ســـــــــــبيل المثال، والتي تمثل من 

منتجات ذات االســـــتخدام المتعدد في بداية األزمة، ولكن ســـــرعان ما عاد الطلب االســـــتهالك من ال
                                                           

وعلى الرغم من ذلك، ال يمكن إغفال االنتعاش التي شــهدته صــادرات مصــر من الحاصــالت الزراعية خالل الجائحة التي أثرت على  1
 نطاق الدراسة الحالية. المنافسين لمصر في األسواق الدولية مثل إسبانيا، وتركيا، وهو أمر خارج
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ن استمرت معاناة المصانع بالعمل بما يقرب من نصف طاقتها التشغيلية  إلى معدالته الطبيعية. وا 
فقط، فيتوقع أن يكون عواقب ذلك تخفيض تكاليف التشــــــغيل بتســــــريح تدريجي للعمالة )ملحق رقم 

(6.)) 

 أثر سلسلة توريد الغذاء في حال استمرار الجائحة:توقعات ت  3.2
 احتواء األزمة في سبتمبر: المتوسط:السيناريو  3.2.1

على الرغم من تأثر ســــــلســــــلة التوريد في المراحل األولى من الجائحة على جانب الطلب أكثر من 
عنى ي جانب العرض، إال أنه يتوقع إذا استمرت األزمة حتى سبتمبر أن يتأثر كال الجانبين. حيث

اســـتمرار الجائحة حتى ســـبتمبر ارتفاع حاالت اإلصـــابة ألرقام ربما أدت إلى تعطل األعمال على 
ن كان التأثر في المعروض يمكن إدارته من خالل المخزون االســتراتيجي  طول ســلســلة التوريد. وا 

من  عمن الســـــلع االســـــتراتيجية الذي يكفي لمدة أربع أشـــــهر في المتوســـــط من اآلن، وال توجد موان
 استيراد المزيد من بلداٍن لم تتأثر تأثرًا كبيرًا بالجائحة.

 السيناريو المتشائم: احتواء األزمة في ديسمبر: 3.2.2
في حال اســــــــتمرار الجائحة إلى ديســــــــمبر بنفس معدالتها الحالية، فيتوقع أن يتأثر جانبي العرض 

صــابة ارتفاع معدالت اإل والطلب بشــدة. فيعنى اســتمرار الجائحة إلى ذلك الوقت بنفس المعدل هو
لمسـتويات قد تؤدى إلى تعطل كبير في األنشـطة اإلنتاجية على طول سـلسـلة التوريد من المزرعة 
إلى المستهلك. كما يتوقع أن ينخفض الطلب الفعال بالمجتمع إلى درجة ُتزيد من مستويات انعدام 

 لتســـــــــــــريح العمالة أو تخفيضاألمن الغذائي أو انخفاض معدالته مع زيادة نســـــــــــــبة البطالة نتيجة 
 األجور.

 على التجارة الداخلية في مصر؟ 19-. كيف ستؤثر جائحة كوفيد4
تناقش الورقة في هذا الجزء منها أثر األزمات الســـــابقة التي تعرض لها االقتصـــــاد المصـــــري على 

ت امعــدالت النمو في قطــاع التجــارة الــداخليــة، كمحــاولــة لتوقع أنمــاط تــأثر القطــاع بــالســــــــــــــينــاريوهـ
  .19-المختلفة لجائحة كوفيد
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 : أثر األزمات السابقة على التجارة الداخلية في مصر  4.1
ســبق أن تعرض االقتصــاد المصــري بقطاعاته المختلفة إلى أزمات ســابقة ســواء داخلية أو خارجية 

، وثورة الخامس والعشــــرون من 2008/ 2007أثرت ســــلبًا على أدائه مثل األزمة المالية العالمية 
، باإلضــافة إلى تبعات اإلصــالح االقتصــادي وما صــاحبه من تحرير ســعر الصــرف 2011ير ينا

. وتحاول الدراســـــــــــــــة في هذا الجزء منها تحليل مدى تأثر قطاع التجارة 2016في نوفمبر عام 
الداخلية )تجارة الجملة والتجزئة( بهذه األزمات والتبعات، من أجل توقع إلى أي مدى ســــــــــــــيتأثر 

 .19-ائحة كوفيدالقطاع بأزمة ج

 2019/2020إلى  2007/2008: النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وتجارة الجملة والتجزئة خالل الفترة من 3جدول 

)%( 

 
 بيان

إجمالي 
النمو في 
الناتج 
  القومي

النمو في 
الناتج 
القومي 
 )خاص( 

النمو في 
الناتج 
القومي 
 )عام(

النمو في 
إجمالي 
تجارة 
الجملة 

 والتجزئة 

النمو في 
تجارة 
الجملة 

والتجزئة 
 )خاص(

النمو في 
تجارة 
الجملة 

والتجزئة 
 )عام(

 4.22 4.50 4.50 3.04 4.35 3.87 المتوسط

 11- 0.1- 0 0.2 0.7- 0.3 الحد األدنى

 8.2 10.6 10.5 7.5 8.3 7.1 الحد األقصى

 .الشهرية، أعداد متفرقة (، النشرة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

( أن معدل النمو في إجمالي تجارة الجملة والتجزئة )التجارة الداخلية( قد 3يوضــــــــــــح الجدول رقم )
حتى الربع الثاني  2007/2008خالل الفترة من العام المالي  %4.50بلغ في المتوســــــــــــــط نحو 

ل من العام المالي . وقد بلغ معدل نمو القطاع في النصــــــــــــف األو 2019/2020من العام المالي 
متفوقًا على معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي  %6.3)قبل ثورة يناير( نحو  2010/2011

. إال أنه بمجرد اندالع ثورة يناير تأثرت ســــــــــلســــــــــلة التوريد %5.3في نفس الفترة الذي بلغ حوالي 
مو معدل النبشــــــدة، وحدثت اضــــــطرابات على جانبي العرض والطلب، وانعكس ذلك في انخفاض 

ليصل إلى  2011إلى مارس  2010في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في متوسط الفترة من يوليو 
 2011/2012، قبل أن يحقق القطاع نموًا صـــــــــفريًا في النصـــــــــف األول من العام المالي 1.4%

س فعلى المســـــــــتوى اإلجمالي، ونموًا ســـــــــالبًا في تجارة الجملة والتجزئة )في القطاع الخاص( في ن
((. ثم بدأت مرحلة التعافي للقطاع تدريجيًا، ليشـــــــــــهد نموًا 2(، شـــــــــــكل رقم )1الفترة )شـــــــــــكل رقم )



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 212 

، قبل أن يتضاعف 2012إلى مارس  2011في إجمالي الفترة من يوليو  %1.6إيجابيًا بلغ نحو 
 . %3.1ليصل إلى  2011/2012معدل النمو في الربع األخير من العام المالي 

( أن معدل النمو إلجمالي القطاع قد تأثر أيضــــــــًا خالل فترة األزمة 1ل رقم )والمالحظ من الشــــــــك
، حيــث بلغ معــدل النمو في قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة نحو 2007/2008المــاليــة العــالميــة 

( أن تجارة 3. كما أوضـــــح الشـــــكل رقم )2007/2008في الربع األخير من العام المالي  2.2%
في ذات الفترة. ولم يشــهد  %11ع العام( قد حققت نموًا ســالبًا بلغ نحو الجملة والتجزئة )في القطا

حيث كانت معدالت  2016القطاع تأثرًا شـــــــديدًا بعد تحرير ســـــــعر الصـــــــرف األجنبي في نوفمبر 
 النمو حول متوسطاتها خالل فترة الدراسة. 

 
 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

 

 
 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر
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 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

 
في مراحلها األولى وحتى وقت الدراســـة لم تتســـبب في تعطل كامل  19-وال شـــك أن جائحة كوفيد

. فعلى 2011رجي كما حدث في األزمة األصعب في يناير لسلسلة التوريد سواء الداخلي أو الخا
الرغم من اإلجراءات االحترازية، وقرارات فرض حظر التجول إال أن حركة التوريد مازالت مستمرة، 

ن اختلفت معدالتها من قطاع إلى آخر. إال أن جائحة كوفيد تختلف عن األزمات الســـــابقة  19-وا 
تتأثر به البلدان األخرى التي تربطنا ببعضــــــــــــــها عالقات بأنها أزمة لها شــــــــــــــقين: األول خارجي، 

تجارية مؤثرة، والتي ربما تتعطل أو تتأخر التوريدات منها، وعندها ُيتوقع أن يتأثر جانب العرض 
في ســلســلة التوريد. والشــق الثاني من األزمة داخلي، ويتعلق بحركة التوريد المحلي، وهي لم تتأثر 

الرغم من اإلجراءات االحترازيـة، والتي اســــــــــــــتثنى منهـا قطـاع األغـذية  تـأثرًا كبيرًا حتى اآلن على
والمشـــروبات إنتاجًا وتوزيعًا وبيعَا. إال أن األزمة على المســـتوى الداخلي تتعلق في مراحلها األولى 
بمســــتوى الطلب الذي تأثر نتيجة مســــتويات الدخل المنخفضــــة لشــــريحة كبيرة من المجتمع تقترب 

. وقد أدت الدعوات للبقاء 2017/2018ا كشف عنه بحث الدخل واإلنفاق لعام من الثلث وفقًا لم
في المنزل في بداية األزمة من أجل تقليل فرص انتقال الجائحة إلى تأثر شريحة كبيرة من العمالة 

 غير المنتظمة، والموسمية الذين فقدوا أعمالهم، وتأثرت دخولهم. 

 : 19-ة كوفيدسيناريوهات تأثر التجارة الداخلية بأزم 4.2
 

 السيناريو المتفائل: 4.2.1
أي بعد ما يقرب  2019/2020يفترض هذا الســـــــــيناريو انحســـــــــار الجائحة في نهاية العام المالي 

من ثالثة أشــــــهر من بداية ُمجابهة األزمة فرض اإلجراءات االحترازية. ويعنى ذلك عودة النشــــــاط 
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قترب ة قطاع تجارة الجملة والتجزئة تإلى ســــلســــلة التوريد، والتعافي الســــريع. وعندها تكون اســــتجاب
، وعندها يتوقع أن يبلغ معدل النمو اإلجمالي 2016منها في حال أزمة سعر الصرف في نوفمبر 

. ويدعم ذلك االنخفاض النســــــــــبي المتوقع في معدالت النمو لقطاع تجارة %3.3في القطاع نحو 
أثناء قرارات تعطيل األعمال  الجملة والتجزئة ما شـــــــــــــهدته عمليات التســـــــــــــجيل التجاري من تعطل

 ((.2الحكومية ضمن اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الدولة إلدارة األزمة )ملحق رقم )

 السيناريو المتوسط: 4.2.2
في حال اســـــــتمرار الجائحة إلى ســـــــبتمبر، فيتوقع أن تكون اســـــــتجابة القطاع تقترب منها في حالة 

، وحققت تجارة %2.2لغ فيها معدل نمو القطاع ، والتي ب2007/2008األزمة المالية العالمية 
 الجملة والتجزئة في القطاع العام نمو سلبي.

 السيناريو المتشائم: 4.2.3
في حال اســـــــتمرار الجائحة إلى ديســـــــمبر، ُيتوقع حدوث تعطل كبير في ســـــــلســـــــلة التوريد المحلية 

لقطاع ســـتجيب اوالدولية، وانخفاض شـــديد في مســـتويات الطلب. ومن األرجح في هذه الحالة أن ي
لألزمة اســــــــتجابة مشــــــــابهة لثورة الخامس والعشــــــــرون من يناير حينما حقق القطاع نموًا صــــــــفريًا، 

 وحققت تجارة الجملة والتجزئة في القطاع الخاص نموًا سالبًا. 

 . التدخالت الحالية والمقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية في مصر5
تائج في أجزائها الســـابقة، تحاول الدراســـة في الجزء األخير في ظل ما توصـــلت إليه الدراســـة من ن

منها الوقوف على أهم التدخالت ذات الصلة بسلسلة التوريد التي تتخذها الدولة المصرية لمعالجة 
. وكــذلــك اقتراح التــدخالت المطلوبــة لــدفع النمو في التجــارة الــداخليــة أثنــاء وبعــد 19-أزمــة كوفيــد
 الجائحة.

 ة لدفع النمو في التجارة الداخلية أثناء الجائحة:لتدخالت الحاليا 5.1
 2020/2021تضــــمنت رؤية مشــــروع موازنة اإلصــــالح الهيكلي والتمكين االقتصــــادي للمواطنين 

تعدياًل في التوقعات المبدئية لمعدالت النمو االقتصــــــــــــادي لتصــــــــــــبح  2020الصــــــــــــادرة في أبريل 
قتصـــادي عالميًا. وفي ظل الجائحة شـــمل بعدما تباطأت وتيرة النشـــاط اال %5.8بداًل من  4.5%
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مشــروع الموازنة تعزيزًا في المخصــصــات المالية لإلنفاق على الصــحة والبحث العلمي بنســبة زيادة 
 (.2020على الترتيب مقارنة بالعام المالي الحالي )وزارة المالية،  %14.1، %45بلغت نحو 

مليار جنيه تخص  100بمبلغ  وقد تضــــــمنت الموازنة مخصــــــصــــــات مالية لتمويل حزمة إجراءات
، 19-التكليف الرئاســـــــي للحكومة المصـــــــرية لتنفيذ الخطة الشـــــــاملة لمواجهة جائحة فيروس كوفيد

ومن أهم القرارات ذات الصــــــــــلة بســــــــــلســــــــــلة التوريد المحلية والقطاعات اإلنتاجية: خفض أســــــــــعار 
غ ســعر الكيلو لووات ليبلالكهرباء للصــناعة للجهد الفائق والعالي والمتوســط بقيمة عشــرة قروش/ كي

ســنوات. كما تضــمن مشــروع الموازنة عددًا من الســياســات التوســعية  5-3جنيهًا لمدة  1.08وات 
التي تســـــــتهدف في األســـــــاس حث الطلب خالل األزمة الحالية، منها: رفع حد اإلعفاء الضـــــــريبي 

الســــــــــــتثمارات ، زيادة ا%0.6على الشــــــــــــرائح المختلفة للدخول، وخفض مدفوعات الفوائد بنســــــــــــبة 
عن العام المالي الحالي، زيادة مخصـــــــــــــصـــــــــــــات األجور  %26.4الممولة من خزانة الدولة بنحو 

 (. 2020عن موازنة العام السابق )وزارة المالية،  %11.3بنسبة 

 التدخالت المقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية أثناء الجائحة: 5.2
كافة اإلجراءات الكفيلة بجعل منحنى اإلصـــابة  ضـــرورة عودة الحياة االقتصـــادية المشـــروط باتخاذ

 بالجائحة يتوقف عن االرتفاع. 

فاســـــــتمرار تطبيق الحظر ســـــــوف يترتب عنه عواقب اقتصـــــــادية جســـــــيمة على مســـــــتوى الوحدات 
الُمنتجة في ســــــلســــــلة التوريد نتيجة انحســــــار مســــــتويات الطلب، وانخفاض معدالت التدفق النقدي 

الذي إن اســــــــــــتمر ســــــــــــيؤدي إلى تســــــــــــريح تدريجي للعمالة لتقليل  النخفاض المبيعات، وهو األمر
تكاليف التشـــــــــــغيل. وكذلك فإن إلغاء الحظر جزئيًا أو كليًا يجب أن ُيصـــــــــــاحبه تطبيق اإلجراءات 
الصـــــــحية من ارتداء مهمات الوقاية، واســـــــتخدام المطهرات على مســـــــتوى األفراد، وزيادة اختبارات 

ال فإن حاالت اإلصـــابة الكشـــف المبكر بين مخالطي الحاالت ا لُمســـجلة للحد من زيادة األعداد، وا 
سوف تتزايد بمعدالت من الممكن أن تؤدي إلى تعطل كبير لألنشطة على جميع مستويات سلسلة 

 التوريد. 

ولتحقيق هذه الُمعادلة في ظل الظروف االقتصـــادية الحالية يســـتلزم األمر تضـــافر جهود العاملين 
لة التوريد مع الح كومة من أجل زيادة اإلنفاق على توفير مهمات الوقاية لجمهور في ســــــــــــــلســــــــــــــ
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جراء إجراءات الكشــف عن المشــتبه في إصــابتهم. ومن  المواطنين بالكميات واألســعار المناســبة، وا 
هنا ُيقترح أن تســـاهم الشـــركات في ســـلســـلة التوريد كجزء من مســـؤولياتهم المجتمعية مع الدولة في 

 للخروج من األزمة.تمويل هذا اإلنفاق الضروري 

 كما ُيقترح: 
   تبني برامج صارمة لتحسين الممارسات الصحية في المؤسسات الخدمية وفي القطاعين

 العام والخاص، للحد من انتشار الجائحة داخل تلك المؤسسات.
  االستمرار في تدعيم أجهزة الرقابة على األسواق بالموارد البشرية والمادية من أجل ضبط

تاحة فرص األسواق، وضم ان توفر االحتياجات األساسية من غذاء ومستلزمات طبية. وا 
 عمل مؤقتة للشباب في أجهزة الرقابة على األسواق مقابل أجر "خدمة عامة".

  توجيه المشــتريات الحكومية نحو الشــراء من المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة مع تيســير
 التحويالت المالية من أجل حث الطلب على منتجاتهم.

  االســــــتمرار في تقديم حزم الســــــياســــــات المالية والنقدية الداعمة لصــــــمود القطاعات األكثر
تضــــــــررًا من الجائحة مثل الســــــــياحة، النقل البحري والجوي، الســــــــيارات، التشــــــــييد والبناء، 

 التصنيع )غير الضروري(، الخدمات المالية، التعليم، زيوت البترول والغاز الطبيعي.
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل طرح فرص مشروعات  تفعيل دور جهاز تنمية

جديدة زراعية وصـــــــناعية وخدمية على طول ســـــــلســـــــلة التوريد في ريف الصـــــــعيد، والقرى 
 األكثر فقرًا.

  ُيقترح تبني مبادرة لتعظيم االســتفادة من الموارد على مســتوى الهيئات والمصــالح الحكومية
والخاص ذات األنشـــــــطة المشـــــــتركة من أجل زيادة والشـــــــركات في القطاع اإلنتاجي العام 

 التنسيق فيما بينها لتعظيم العائد من استخدام مواردهم البشرية والمادية.
 .االستمرار في تدعيم شبكات األمان ضد البطالة خاصة في العمالة الموسمية 
  ونظم التواصــــــــــــل الحديثة في أداء الخدمات  اإللكترونيةالتوســــــــــــع في اســــــــــــتخدام البوابات

 الحكومية المختلفة.
 التدخالت المقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية بعد الجائحة: 5.3
  تعظيم عوائد اإلنفاق على الصـــحة والتأمين الصـــحي والتعليم الصـــناعي والتجاري والبحث

العلمي واالبتكار، وال شــــك أن ذلك من شــــأنه دفع النمو في جميع القطاعات االقتصــــادية 
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ل سلسلة التوريد المحلية خاصًة من خالل توفير والحفاظ على الموارد بالدولة عامًة، وخال
 البشرية المؤهلة، وتعظيم االستفادة من الموارد المادية.

 .االنتهاء من إتاحة جميع الخدمات الحكومية من خالل المنصات اإللكترونية 
  خزين السلع تسمح بتالعمل على زيادة القدرة التخزينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية كي

 شهور. 9-6االستراتيجية لمدة من 
  تنويع مصـــادر توريد الســـلع االســـتراتيجية المســـتوردة بحيث تشـــمل بلدان متعددة من قاراٍت

 مختلفة، مع تبني استراتيجية إلحالل الواردات من السلع االستراتيجية.
 عات إحالل لمشرو  تعميق التصنيع المحلي، وتغذية الخريطة االستثمارية المصرية بفرص

الواردات خاصـــــــة من المكونات الداخلة في التصـــــــنيع والمعدات واآلالت، ووضـــــــع حوافز 
 استثمارية مناسبة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية لتنفيذ تلك المشروعات.

  ،زيادة االستثمارات المنفذة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أجل تحسين أداء األسواق
 سلة التوريد.وتطوير سل

 خاتمة:

-خلصت الورقة إلى أن معدالت النمو في قطاع التجارة الداخلية في مصر ستتأثر بجائحة كوفيد
في حال اســــــتمرار األزمة إلى ســــــبتمبر تأثرًا مشــــــابهًا لما مر به القطاع من قبل خالل األزمة  19

، %2.2طــاع إلى عنــدمــا انخفض معــدل النمو اإلجمــالي في الق 2007/2008المــاليــة العــالميــة 
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة العام نموًا سالبًا. وفي حال استمرار األزمة إلى ديسمبر فيتوقع 
أن يحقق القطاع نموًا صـــــــــــفريًا مشـــــــــــابهًا لما حدث إبان أزمة ثورة الخامس والعشـــــــــــرون من يناير 

2011. 

-فيداألكثر تأثرًا بجائحة كو وعلى مســـــتوى ســـــلســـــلة التوريد المحلية للغذاء، كان جانب الطلب هو 
أكثر من جانب العرض حتى وقت الدراسة. وفي حال استمرار األزمة إلى سبتمبر فيتوقع أن  19

يتأثر كال الجانبين في حال ازدياد أعداد اإلصـــــــابة في المؤســـــــســـــــات العاملة في ســـــــلســـــــلة التوريد 
ي حدث تعطاًل كبيرًا فالمحلية للغذاء. وفي حال اســــــــــــــتمرار الجائحة إلى ديســــــــــــــمبر فيتوقع أن ي

األنشــــطة اإلنتاجية على طول ســــلســــلة التوريد من المزرعة إلى المســــتهلك. كما يتوقع أن ينخفض 
 الطلب الفعال بالمجتمع إلى درجة تزيد من مستويات انعدام األمن الغذائي أو انخفاض معدالته.
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صــــابة، واإلنفاق من أجل ومن التدخالت الضــــرورية أثناء األزمة: العمل على منع تطور أعداد اإل
الحد من تفشـــــي الجائحة خالل ســـــلســـــلة التوريد بتضـــــافر جهود القطاع الخاص مع الدولة كشـــــرط 
لتخفيف اإلجراءات االحترازية، وتبني برامج لتحســين الممارســات الصــحية في المؤســســات الخدمية 

ادة ت الطبية، وزيواإلنتاجية، مع تشـــــــديد الرقابة على األســـــــواق لضـــــــمان توفر الغذاء والمســـــــتلزما
تاحة فرص  المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على طول سلسلة التوريد، وا 
عمل مؤقتة للشــــــــباب في أجهزة الرقابة على األســــــــواق مقابل أجر "خدمة عامة"، واالســــــــتمرار في 

ة، وطرح من الجائح تقديم حزم السياسات المالية والنقدية الداعمة لصمود القطاعات األكثر تضرراً 
فرص مشــــروعات جديدة زراعية وصــــناعية وخدمية على طول ســــلســــلة التوريد في ريف الصــــعيد، 
والتنسيق بين المؤسسات الخدمية واإلنتاجية ذات األنشطة المشتركة لتعظيم االستفادة من مواردهم 

 ومية.مات الحكالبشرية والمادية، والتوسع في استخدام البوابات اإللكترونية في تقديم الخد

ومن التدخالت الضرورية بعد األزمة: تعظيم عوائد اإلنفاق على الصحة والتأمين الصحي والتعليم 
الصــــناعي والتجاري والبحث العلمي واالبتكار لجعل البيئة االقتصــــادية واالجتماعية أكثر صــــمودًا 

نويع التجارة الداخلية، وتفي مجابهة مثل تلك األزمات، وزيادة الســــــــــــــعة التخزينية لوزارة التموين و 
مصــــادر التوريد للســــلع االســــتراتيجية المســــتوردة مع تبني اســــتراتيجية إلحالل الواردات من الســــلع 
االستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي خاصة للمكونات الداخلة في التصنيع المستوردة والمعدات 

 المحلية.  واآلالت، وزيادة االستثمارات المنفذة لتطوير سلسلة التوريد

إن اإلنفاق على منع تفشـــــي الجائحة داخل المجتمع وقطاعاته االقتصـــــادية ومنها ســـــلســـــلة التوريد 
  المحلية هو الخيار األقل تكلفة.
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 (1ملحق )
 سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلدارة سلسلة التوريد خالل الجائحة

 التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين ومنافذ تجارة التجزئة( مقابلة مع معاون وزير)
  2020مايو  13

فرضــــت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة اســــتنفار رقابي وتمويني مع بداية أعمال اللجنة العليا 
 إلدارة أزمة فيروس كورونا التي يترأســــــــها رئيس مجلس الوزراء، وبعضــــــــوية وزير التموين والتجارة
الداخلية. فتتابعت الحمالت التفتيشــــــــية على األســــــــواق لمتابعة األســــــــعار، والتحقق من مدى توفر 
مســـــــتلزمات الوقاية الطبية، واتخاذ اإلجراءات الرادعة لالحتكار أو حجب المنتجات غير المطابقة 
عن التداول التي تتضـــــــمن مصـــــــادرة المنتجات، وســـــــحب الرخصـــــــة التجارية، ومضـــــــاعفة الغرامة 

 ية، وتحويل جميع محاضر المخالفات إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.المال

وتم العمل على توفير احتياطي آمن للســـــــــلع االســـــــــتراتيجية ال يقل عن ثالثة أشـــــــــهر، في ظل ما 
لوزارة التموين والتجـــارة الـــداخليـــة لهـــذا  2016مليـــار دوالر عـــام  1.8وفرتـــه الحكومـــة من مبلغ 
طي االســتراتيجي من زيوت الطعام على ســبيل المثال عن خمســة أشــهر، الغرض. فال يقل االحتيا

ومن القمح عن أربعة أشهر، ومن األرز عن أربعة أشهر أيضًا والذي سيبدأ موسم التوريد المحلي 
مليون طن قمح من المزارعين حتى  2.3ســـبتمبر القادم. وقد اســـتقبلت صـــوامع الوزارة  15له في 
يوليو من العــام الجــاري ليصــــــــــــــــل إجمــالي المخزون  15لتوريــد إلى مــايو، ومتوقع أن يمتــد ا 13

مليون طن. وقد ساعد على سرعة معدالت "تشوين" القمح عمل المديريات على  3.6المحلي إلى 
ســاعة من االســتالم. كما عملت  48فترتين صــباحية ومســائية، ودفع المســتحقات للمزارعين خالل 

من اللحوم البرازيلي والســــــــــــــوداني ومن اللحوم المجمدة  الوزارة على توفير احتياطي اســــــــــــــتراتيجي
شــهور. وقد أدى االحتياطي الحكومي من الســلع االســتراتيجية إلى اســتقرار  6والدواجن تكفي لمدة 

  السوق وقت الجائحة، وتحقيق الوفرة.

 ،وعقد الوزير اجتماعات مع ممثلين لســـلســـلة التوريد المحلية، للوقوف على اســـتعداداتهم لرمضـــان
وتم التحقق من أن خامات ومســــــتلزمات اإلنتاج متوفرة، وتكفي حتى عيد األضــــــحى المبارك. وتم 
التأكيد على ضــرورة عدم وجود "أرفف" فارغة في الســالســل التجارية من أي ســلعة، لتأكيد "الوفرة" 

مبدأ لللمســـتهلكين، والحد من ميل المســـتهلك "الغريزي" إلى التخزين في وقت األزمة، وذلك إرســـاًء 
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"توفير الســلع مقدمع على ســعرها"، فالوفرة واإلتاحة هما عنصــران أســاســيان الســتقرار األســواق. كما 
تم العمل على ضــمان ســهولة حركة التوزيع على طول ســلســلة التوريد من خالل انتظام العمل في 

مجمع  1259منفـــــذ "جمعيتي"،  4700ألف بـــــدال تمويني "محالت البقـــــالـــــة التموينيـــــة"،  33
مقر وفرع للســـــــــلســـــــــلة التجارية. وتم انتظام صـــــــــرف  600تهالكي، باإلضـــــــــافة إلى أكثر من اســـــــــ

مليون بطاقة  22مليون مواطن مســــــــــــــتفيد من الدعم التمويني ) 64الحصــــــــــــــص التموينية لنحو 
مليون مواطن داخــل  72مليون رغيف لنحو  270-250ألف مخبز إلنتــاج  30تموين(. وأنتظم 

حصــــــــــــــة إضــــــــــــــافية من الدقيق في كل مخبز،  2-1مل على توفر مظلة منظومة الخبز. وتم الع
 أيام في كل مطحن للدقيق.  5وكذلك وجود احتياطي 

وقد ســــــــاعد في تحقيق الوفرة للمســــــــتهلكين اســــــــتثناء جمع محال البقالة والســــــــوبر ماركت والطيور 
ال اليوم. و والجزارة من تطبيق مواعيد الحظر. كما ُسمح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمنازل ط

كما اســــتثنيت ســــيارات الســــلع الغذائية من االلتزام بمواعيد الحظر أيضــــًا، وخصــــصــــت لها حارات 
مرورية في الكمائن. وقد ســـــــــــــــاهم ذلك في تحقيق انســــــــــــــيابية التوريد، ووفرة في المعروض. كما 

أو  ةكترونية، ويمكن من خاللها للمواطن استخراج بطاقة تموين جديدلأصبحت مكاتب التموين اإل
 بدل فاقد أو تالف.

وتم التعاون مع مشــــــــــروع تحيا مصــــــــــر، ومشــــــــــروعات شــــــــــباب الخريجين في توفير المنافذ الثابتة 
والمتحركة المرتكزة في عواصـم المحافظات لضـمان التدفق السـلعي المباشـر إلى المسـتهلكين. كما 

المختص  وزير المحافظتم تكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتعاون مع ال
في تحديد جميع االحتياجات التموينية لكل محافظة. وتحديد األماكن التي تم عزلها بسبب انتشار 
الجائحة بها، وضـــــــمان أن جميع احتياجات المناطق المعزولة متوفرة داخلها، وا عطاء منافذ الخبز 

 طق المعزولة. وعلىوالبدالين حصــــص إضــــافية حتى ال يضــــطر الســــكان إلى الخروج خارج المنا
الرغم من أن مصــر تســتورد النســب األكبر من احتياجاتها من الزيت، والقمح، واللحوم الحمراء إال 
أن الوزارة لديها عقود لتأمين االحتياجات منها، وكذلك تعمل على تنويع بلدان المنشأ الموردة لتلك 

 ائحة.السلع حتى ُيمكن إدارة األزمة في حال تأثر تلك البلدان بالج
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 (2ملحق )
 مدى تأثر عمليات التسجيل التجاري 

 مقابلة مع نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية()
  2020مايو  14

 2008لســــنة  354رقم  بالقرار الجمهوري  جهاز تنمية التجارة الداخليةأنشــــأت الحكومة المصــــرية 
  لغ عدديب .(2008مكرر،  51)الجريدة الرســــــــــــــمية العدد إلدارة شــــــــــــــئون التجارة الداخلية بالدولة 

رئيسي في جميع   بمكت 99نحو  ريةنلجمهء اة في جميع أنحارلمنتشالتجاري السجل ا بمكات
القتصادية  ابالهيئة  بمكت، ولتجاريةاف ربالغ بًا ملحقاً مكت 17، باإلضــافة إلى ريةنلجمهء اأنحا
ســجل واآلن تتاح خدمة ال. وعهاروف لالســتثمارلعامة املحقة بالهيئة  بمكات 10و. سينلسالقناة 

وتوجد بالجهاز  (.2020التجارى من بوابة الخدمات الحكومية )وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
إدارات أخرى تتعلق أعمالها بالعالمات التجارية، واالســـــــــتثمارات في قطاع األراضـــــــــي. وقد تأثرت 

لمال، س اأعمال الجهاز في بداية األزمة، فتعطلت أعمال التســـــجيل والرهن والتأشـــــير )إضـــــافة لرأ
..(. وانخفضــت القوى العاملة بالجهاز نتيجة ارتفاع .إضــافة شــريك، مســتخرج من الســجل التجاري 

 11عدد حاالت األمراض المزمنة، ولكبر أعمار العاملين بالجهاز. وطالب المطورون ألكثر من 
محافظة أن يتم تأجيل ســــــــــــــداد حق االنتفاع لمدة ثالثة أشــــــــــــــهر نتيجة تعطل  18مشــــــــــــــروعًا في 

مايو العودة ألداء الخدمات بقوة العمل  10ألعمال. وبدأت مكاتب التســـــــجيل التجاري اعتبارًا من ا
من خــدمــاتــه عبر اإلنترنــت.  %75الكــاملــة دون تعليق أيــة خــدمــات. ويعمــل الجهــاز على تقــديم 

ويقوم الجهاز بإغالق أي مكتب للتســــــــجيل التجاري في المناطق التي ظهرت بها حاالت إصــــــــابة 
 يومًا. 14ة لمدة بالجائح

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 (3ملحق )
 دور مديريات التموين والتجارة الداخلية في ضبط األسواق

 )مقابلة تليفونية مع معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة اإلسكندرية(
 2020أبريل  20

ــــذ "نوة التنين" في  ــــدأت األزمــــة من ــــ 12ب اطي مــــارس، والتي تم فيهــــا الحرص على توفير احتي
اســــــتراتيجي تحســــــبًا النقطاع التوريد في حال مرور البالد بأي أزمة. فأنتجت المطاحن "حصــــــص 

أيام، وكل مطحن يعطى المخابز حصــــــة مزايدة  3-2مزايدة" حتى يكون لدي كل مطحن رصــــــيد 
أيام أيضـــًا في أثناء األزمات غير المتوقعة. وقامت المجمعات االســـتهالكية بدورها في  3-2لمدة 
 %30المنتجات بالكميات والجودة واألســـعار المناســـبة، وتوفير الســـلع بأســـعار تنافســـية تقل  توفير

عن السوق، وهذا الدور أعطى ثقة للمواطن بتوفر السلع، وردع المحتكرين عن فرض أسعار غير 
حقيقية. كما ألزمت مديريات التموين التجار باإلعالن عن ســــــــــــــعر الُمنتج، وال يتعارض ذلك مع 

الســــوق الحر الذي ال ُتفرض فيه الدولة أســــعارًا محددة. كما تم فتح باب توريد الموســــم ســــياســــات 
الجديد من القمح المحلي. ويوجد لدى المديرية مخزون لحم يكفي لما بعد العيد الكبير، مع تحرير 
تعاقدات مع مصــــــادر متنوعة لتوفير كميات ونوعيات محددة من الســــــلع االســــــتراتيجية، وضــــــمان 

 طوال العام.توريدها 

جنيه  100-90 حواليكما عرضت المجمعات االستهالكية لحوم برازيلي وسوداني بأسعار بلغت 
أســـعار تنافســـية، وهو ما أدى إلى تحكم في أســـعار الســـوق في محالت الجزارة. وســـاعد في  وهي

الــذي ينص على إلزام كــافــة نقــاط العرض والبيع  2017لعــام  330ذلــك قرار وزير التموين رقم 
للمســـتهلك النهائي بالبيع بالســـعر الُمعلن، مع حذر تداول الســـلع والمواد مجهولة المصـــدر. كما تم 
توفير المنتجات بكميات كافية في المجمعات االســـتهالكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. 

ت التفتيشية ، والكمامات في األسواق من خالل الحمال%70كما تم ضمان توفر الكحول اإليثيلي 
التي تعــاونــت فيهــا هيئــات متعــددة من وزارات مختلفــة. ونظرًا النخفــاض أعــداد الموظفين بمــديريــة 
التموين ســـــــــــــواء لندرة أعدادهم في األســـــــــــــاس أو نتيجة لتطبيق قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد 

ة ين والتجار األمراض المزمنة، تعاونت مديرية التمو  وذوي العاملين ومنح أجازات لكبار الســــــــــــــن، 
دارة التفتيش الصـــــــــــــيدلي،  الداخلية باإلســـــــــــــكندرية مع مديرية الطب البيطري، ووزارة الصـــــــــــــحة، وا 
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ومصـــلحة الرقابة اإلدارية، مباحث التموين، جهاز حماية المســـتهلك، وأحيانًا من مصـــلحة التهرب 
ال في ح الضــــــــــريبي، إدارات األحياء التابعة للمحافظة، وشــــــــــرطة المرافق. ويتم مصــــــــــادرة المنتج

ضـــــبطها في مخازن غير مرخصـــــة. ومن أنواع المخالفات التي تم رصـــــدها: بيع الكحول الميثيلي 
على  19-كإيثانول، وبيع كمامات مجهولة المصـــــــــــــدر. ومن الدروس المســـــــــــــتفادة من أزمة كوفيد

 مستوى مديرية التموين والتجارة الداخلية باإلسكندرية: 

 ، مع زيادة سعة المخازن.العمل على زيادة المخزون االستراتيجي -
تدعيم التصـــــنيع المحلي بالتنســـــيق مع الوزارات والهيئات ذات الصـــــلة، مع زيادة االعتماد  -

 على التوريد المحلي.
اســــــــــــــتكمال التحول الرقمي الذي مكن مكاتب التموين من العمل آليًا وقت الجائحة لتمكن  -

لتموين. وقــد منع ذلــك المواطنين من اســــــــــــــتخراج بــدل فــاقــد وتــالف من المنزل لبطــاقــة ا
التكدس، وســـاعد كذلك في تنقية قواعد البيانات من غير المســـتحقين للدعم أو ممن ســـقط 

 عنهم الدعم بالوفاة على سبيل المثال.
التعاون مع الهيئات والشــــــــــركات على مســــــــــتوى الوزارة الواحدة، مثل التعاون بين المديرية  -

شـــــــركة. وكذا التشـــــــبيك مع  34ف من والشـــــــركة القابضـــــــة للصـــــــناعات الغذائية التي تتأل
ريجين الخالهيئات بالوزارات األخرى لتعويض نقص العمالة، وكذلك االســــــــــتعانة بشــــــــــباب 

 شهريًا. 750 حواليالذين يقومون بتأدية الخدمة العامة مقابل مكافأة تبلغ 
توسيع دائرة الضمان االجتماعي لتشمل من هم ليسوا مستفيدين من الدعم التمويني، كما  -

 و معمول به في برنامج كفالة وكرامة خاصًة للعمالة الموسمية التي تأثرت أعمالهم.ه
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 (4ملحق )
 تحليل جانبي العرض والطلب في المصانع كبيرة السعة إلنتاج الجبن

)شركتان إلنتاج منتجات األلبان أحدهما بالصالحية الجديدة محافظة اإلسماعيلية، واألخرى بمركز  
 ة بمحافظة القليوبية(القناطر الخيري
 2020مايو  12

مطبوخ، الثالجة(، والجبن ال -الشـــــــركتان محل الدراســـــــة ينتجان الجبن األبيض نباتي الدهن )الفيتا
والموزاريال، وتنفرد الشــــــــــــركة الثانية بإنتاج الجبن الجاف ونصــــــــــــف الجاف أيضــــــــــــًا مثل )الجودة، 

تين الشــــــركتين مشــــــكلة ارتفاع أســــــعار بعض وااليدام، واالمنتال(. وتواجه إدارة المشــــــتريات في ها
مكونات اإلنتاج التي ليس لها بديل محلى مثل مادة "جلوكونو دلتا الكتون" المســتخدمة في إعطاء 
الطعم المميز للجبن الفيتا، والمواد الحافظة مثل ســــــــوربات البوتاســــــــيوم، وغيرها من المســــــــتلزمات 

ن كانت الكميات متوفرة.المســــــتوردة )مثل المنافح الميكروبية، البادئات،   ملح الليمون، وغيرها(، وا 
ويتوقع في حال اســـــتمرار األزمة إلى شـــــهر ســـــبتمبر أن تظهر أزمات في اإلنتاج لعدم توفر بديل 

التي لها بديل محلي فانخفضـــــــت أســـــــعارها  -بخالف اللبن الخام–محلى. أما مســـــــتلزمات اإلنتاج 
لمصـــــــــــــــانع الكبرى التي ظهرت بها حاالت نتيجة انخفاض الطلب عليها في ظل غلق عدد من ا

في العاشــر من رمضــان، والســادس من أكتوبر. أما اللبن الخام فأصــبح بدياًل  19-إصــابة بكوفيد
لأللبان المجففة التي يعتمد عليها إنتاج الشركات الكبرى، فارتفعت أسعاره نتيجة مزاحمة الشركات 

 .الكبرى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عليه

فقط من طاقتها التشـــــغيلية "المعتادة"، ألســـــباب  %75-50وتعمل المصـــــانع محل الدراســـــة بنحو 
 متعددة:

 إما النخفاض الوارد من الصين من مكونات أولية الزمة للتصنيع. -
التوقف الكلي أو الجزئي للصــــــــادرات خاصــــــــًة في حالة إن كان المســــــــتورد أو الوكيل في  -

، والذين يقومون بتوريد المنتج إلى Food service الخارج يعمل في الخدمات الغذائية
المطاعم والفنادق التي تأثرت أعمالها بشـــــــــــــــدة وقت الجائحة، وذلك بخالف مراكز البيع 

 الذين تأثروا إيجابًا بالجائحة.  Retailersالمباشر للمستهلك 
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في  ةانخفاض الطلب المحلي نتيجة تأثر قطاع الســــــياحة، وتأثر المنشــــــآت المحلية العامل -
 الخدمات الغذائية، والتي تورد منتجاتها إلى الفنادق والمطاعم.

كما انخفض الطلب المحلي خاصًة في الصعيد، نتيجة تأثر دخل العمالة الموسمية الذين  -
فقدوا أعمالهم، والذين كانوا ُيقبلون على اســــــــــــــتهالك أنماط محددة من الجبن مثل "األوزان 

 تناسب مع دخولهم المنخفضة.جم" التي ت 250التسويقية من فئة 
انخفاض الطاقة التشـــــــــــغيلية نتيجة انخفاض قوة العمل بعد إعطاء إجازات لكبار الســـــــــــن،  -

وذوي األمراض المزمنة اســــــــــــــتجابة لقرار رئيس الوزراء، وقد بلغت نســــــــــــــبتهم في بعض 
من قوة العمل. كما اتبعت بعض الشــــــــركات ســــــــياســــــــة اســــــــتبعاد جميع  %25المصــــــــانع 

 رى التي ظهرت بها حاالت إصابة كإجراء احترازي داخلي.العاملين من الق

وتعتمد المصـــــانع حاليًا على الســـــوق المحلي ســـــواء في جلب المكونات أو في بيع المنتجات على 
والتي كـــان االعتمـــاد األكبر على مســــــــــــــتلزمـــات اإلنتـــاج  19-عكس الفترة مـــا قبـــل أزمـــة كوفيـــد

من حجم المبيعات في الشــــــركتين محل  %80-30المســــــتوردة، وكان ســــــوق التصــــــدير يمثل من 
 الدراسة.
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 (5ملحق )
 تحليل جانبي العرض والطلب في المشروعات الصغيرة المنتجة للجبن

 )مشروعان إلنتاج الجبن الرومي والدمياطي أحدهما بمحافظة البحيرة، واألخرى في محافظة الغربية( 
 2020مايو  12

ل على اللبن الخام من المزارعين أو من مراكز زادت المنافســــــة مع الشــــــركات الكبرى في الحصــــــو 
 5.75-5.5التجميع، وأدى ذلك إلى زيادة أســـــــــعار اللبن البقري المورد إلى المعامل ليصـــــــــل إلى 

جنيهات للكيلو في الغربية والبحيرة،  5.0-4.75نسبة دسم( بعدما كان ثمنه  %4.3-4.2جنيه )
ن كان ارتفاع األســــــــعار في بداية الصــــــــيف أمر متو  قع في حالة األلبان الخام لنقص المعروض وا 

عند انتهاء موســم الحليب. وتواجه المصــانع الصــغيرة اآلن مشــكلة نقص الطلب، فانخفضــت نســبة 
فقط من اإلنتاج، وســــــط إحجام كثير  %10الجبن الرومي الموجه إلى الثالجات لتصــــــبح أقل من 

تج ياســــية المصــــرية، وبيعهم المنمن المصــــنعين عن التخزين لمدة ســــتة أشــــهر وفقًا للمواصــــفة الق
طازجًا دون تســــويته، وذلك رغبة منهم في الحصــــول على ســــيولة نظير بيع المنتج غير المســــوى، 

 وسيؤدي ذلك إلى نقص المعروض من الجبن الرومي العام القادم، وارتفاع أسعاره.

اص من طرد )الطرد أربع أقر  500طرد إلى  5000كمـا انخفض اإلنتـاج الســــــــــــــنوي المتوقع من 
كجم في المتوســــــــــــــط(، وذلك نظرًا النخفاض كميات اللبن الوارد الذي زاد  13الجبن، كل قرص 

طن جبن/يوم في المتوســـط  3-2الطلب عليه من الشـــركات الكبرى، ومن ثم انخفض اإلنتاج من 
 طن. 0.5إلى أقل من 
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 (6ملحق )
 أللبان والعصائرتحليل جانبي العرض والطلب في المصانع كبيرة السعة إلنتاج ا

 السادس من أكتوبر( -شركة كبرى لمنتجات األلبان والعصائر)
 2020مايو  16

لم تتأثر الكميات أو أســــعار مســــتلزمات اإلنتاج تأثرًا معنويًا نتيجة الحظر الســــتمرار عمل الموانئ 
 800والجمارك. وكذلك الحال لم يتأثر المعروض من اللبن الخام الذي تســـــــتلم الشـــــــركة منه نحو 

ن كان هناك تخوف من ارتفاع أســـــــــعار  طن يوميًا من مزارع مختلفة على مســـــــــتوى الجمهورية. وا 
المســـــتلزمات نتيجة توقعات بارتفاع أســـــعار الصـــــرف في الفترة القادمة نتيجة انخفاض االحتياطي 
برام  االســــــــــتراتيجي من الدوالر، وهو ما أدى إلى شــــــــــراء الشــــــــــركة المســــــــــتلزمات بكميات كبيرة، وا 

 اقدات مع الموردين.التع

وًتصــدر الشــركة إلى ليبيا كأحد أســواقها الرئيســية، ولم يحدث تأثر ُيذكر في حجم الصــادرات إليها 
مللى وجميع  250حتى وقت الدراسة. أما السوق المحلي، فقد انخفض الطلب على العبوات سعة 

وميل المســـتهلكين بشـــدة بعد فرض الحظر  Single-serveالمنتجات ذات االســـتخدام لمرة واحدة 
مثل المنتجات ســـــعة اللتر. وقد  Multi-serveإلى اســـــتهالك المنتجات التي تســـــتخدم عدة مرات 

لأللبان. وكذلك فإن زيادة الطلب  %40للعصـــائر، و %50أدى ذلك إلى انخفاض اإلنتاج بنســـبة 
ن لكميات لكيعلى المنتجات ذات األحجام األكبر في بداية الجائحة لم يســـتمر نظرًا لشـــراء المســـته

كبيرة، وســــــــــــــرعان ما عاد الطلب إلى معدالته الطبيعية. وهو األمر الذي يعنى انخفاض الطاقة 
 ، وانخفاض المبيعات والتدفق النقدي للشركة بنفس النسبة. %50إلى  40التشغيلية بنسبة من 

ها العودة يوتتوقع الشركة إن استمر الطلب المنخفض خالل فترة الصيف، وأثناء الفترة المفترض ف
إلى المدارس أن تتعرض ألزمة مالية كبيرة ألن تلك الفترات هي التي ُتعول عليها الشــــــــــــــركة في 

 تحقيق أرباحها. وتأمل الشركة عودة الحياة االقتصادية إلى مجراها المعتاد.
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 (7ملحق )
 استقرار سلسلة توريد الغذاء لتجار الجملة والتجزئة

 جسر السويس، محافظة القاهرة( -الغذائية شركة استيراد وتوريد المنتجات)
 2020مايو  12

، الزبدة )من أيرلندا، Corned beef، نيوزلندي(، كورند بيف أســتراليتتعامل الشــركة في اللحوم )
وأحيانًا مســــتوردين محليين(، الجبن الدنماركي )الشــــيدر، الريكفورد، الفلمنج(. وجميع بلدان المنشــــأ 

ن  19-ار شـــديدة لجائحة كوفيدالمذكورة لم تتعرض إلى آث حتى اآلن. ولم تتأثر عملية الشـــحن، وا 
كانت عمليات التحويل أبطأ من المعتاد نظرًا النخفاض وقت العمل، وقد ال يصــــــــــــــل التحويل في 

صــــــــــــباحًا إلى الواحدة  9نفس اليوم. وقد أدى تقليص وقت أداء الخدمات الحكومية ليصــــــــــــبح من 
الت المالية في البنوك. كما أدى قرار البنك المركزي بوضـــع حد ظهرًا فقط إلى تقييد بعض المعام

ن كانت لم تظهر  للســـــحب اليومي للنقود ســـــواء لألفراد أو الشـــــركات إلى تقليل نســـــبي للســـــيولة، وا 
أزمة نتيجة الســــماح بالتعامل بالشــــيكات أو التحويالت من حســــاب الشــــركة إلى عمالئها ومورديها 

الداخلي لنقل المنتجات الواردة من الموانئ البحرية إلى مخازنها لم  وموظفيها. كما أن عملية النقل
تتأثر ألن السيارات معها تصريح للسير وقت الحظر. وتتمتع جميع المواد الغذائية التي تستوردها 
الشــــركة باإلعفاء من ضــــريبة القيمة المضــــافة ما عدا المســــليات، والياميش، والكاجو، وغيرها من 

غير األســاســية. وقد طبقت الشــركة ســياســة التناوب بين العاملين في بداية األزمة، المواد الغذائية 
 ومع استمرار األزمة قررت اإلدارة انتظام حضور جميع العاملين، والعمل بالوقت الكامل.

من المعتاد أن يبدأ موســــــم رمضــــــان على المســــــتوى اللوجســــــتي في مثل هذه الشــــــركات ابتداء من 
هيز الكميات المتوقع اســـتهالكها في رمضـــان. وقد انتابت المســـتهلكين في رجب، فيتم اســـتيراد وتج

الثلث األخير من مارس الماضــي حالة من الذعر بعد بدء فرض اإلجراءات االحترازية، فبدأوا في 
التوافد مبكرًا إلى األســــواق لســــحب منتجات غذائية تكفيهم خالل األزمة. ومن هنا فوجئت ســــلســــلة 

وفيره للبيع في رمضان بدأ استنفاذه من المستهلكين في نهاية رجب. ولكن ألن التوريد بأن ما تم ت
ما تم شــــراءه من المســــتهلكين يفوق حاجتهم، أصــــبح الطلب في الموســــم أقل من المتوقع، خاصــــًة 
عندما اســـــــتشـــــــعر المســـــــتهلكون بعدم وجود أزمة، ورأوا أن المنتجات الغذائية األســـــــاســـــــية متوفرة، 

لشــــراء المزيد. وربما تســــبب في ذلك، اتجاه المنتجين إلى زيادة إنتاجهم، فزاد فأحجموا عن التدافع 



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 232 

العرض، وسادت حالة من االطمئنان في األسواق. كما ساهمت مبادرة "تحيا مصر" لتقديم كراتين 
رمضــــــان كمســــــئولية مجتمعية من ســــــلســــــلة التوريد بأســــــعار مدعمة للمواطنين إلى زيادة اطمئنان 

ول المنخفضــــــــــــة. وفي نفس الوقت، اســــــــــــتفادت مراكز التســــــــــــويق الكبرى من الدخ ذوي المواطنين 
االســــــــــــــتجابة للمبادرة، ونجحت في تحقيق أرباحًا من بيع منتجات "الدرجة الثانية" ذات العالمات 

 التجارية غير المعروفة األرخص سعرًا. 

مطاعم، والذين وال كانت أكثر الفئات التي تأثرت سلبًا في سلسلة توريد الغذاء هم موردي الفنادق
قاموا بإرجاع ما تم شراؤه إلى شركات االستيراد مرة أخرى. ولم تتأثر شركات استيراد األغذية بتلك 
المرتجعات نظرًا لزيادة الطلب من عمالئهم األخرين الذين حققوا أرباحًا من الجائحة ممثلين في: 

الهايبر ماركتس، وتجار  أو Key accountsتجار التجزئة ومحالت البقالة، والحسابات الرئيسية 
الجملة. وجميع هذه الفئات الثالث تأثرت مبيعاتها إيجاباً بالجائحة دون الحاجة إلى أنشطة ترويجية، 

 وقد تبين ذلك من طريقة دفعهم المنتظمة، وانخفاض مرتجعاتهم.

جائحة الوفي ظل ذلك تتوقع شـــــــركة اســـــــتيراد األغذية عدم وجود تأثير ســـــــلبي في حال اســـــــتمرار 
ال توجد إجراءات تضــييق من الحكومة في إجراءات االســتيراد والموانئ والتحويالت البنكية.  طالما

أما في حال تشديد الحكومة من اإلجراءات االحترازية أكثر من ذلك، فسيتأثر قطاع استيراد المواد 
بر، ســتزيد حاالت إذا اســتمرت الجائحة إلى ســبتم 19-الغذائية. ومع تزايد حاالت اإلصــابة بكوفيد

إغالق األعمال، ومن ثم يزيد تسريح العمالة، فتنخفض القوة الشرائية، فيقل الطلب على المنتجات 
 الغذائية. 
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 تأثير جائحة كورونا على واقع ومستقبل القطاع الصناعي في مصر

 مغاوري شلبي. د

 المقدمة:
ا عملية يد العالمية التي تعتمد عليهلقد ضربت جائحة كورونا العناصر األساسية في سالسل التور 

عولمة اإلنتاج الصناعي، وهذه العناصر هي وسائل النقل والشحن واللوجيستيات، وحرية وسهولة 
تدفق التجارة، فبسبب اإلغالق واإلجراءات االحترازية تأثرت بقوة وسائل النقل بأنواعها، وتأخرت 

السلع  وجيستية، وُفرضت قيود على حرية تدفقعمليات الشحن والتفريغ وما يرتبط بها من خدمات ل
ومستلزمات اإلنتاج عبر الحدود، وقد أثر كل ذلك بدوره على القطاع الصناعي، الذي أصبح يعتمد 
بقوة خالل السنوات األخيرة على سالسل التوريد العالمية، ولذلك بات القطاع الصناعي في مصر 

لجائحة غير المسبوقة في رحلة بال خريطة، وفي وغيرها من دول العالم ُيبحر في مواجهة هذه ا
 بيئة وظروف لم يألفها من قبل راسمو السياسات والمستثمرون في هذا القطاع.

 

فمنذ حدوث هذه الجائحة والقطاع الصناعي يواجه العديد من الصعوبات الجديدة بجانب التحديات 
ربط توريد وسالسل القيمة التي تالتي كان يواجهها قبل الجائحة، فقد حدث اختالل في سالسل ال

القطاع الصناعي بالسوقين العالمي والمحلي، وهو ما أثر على العرض والطلب في هذا القطاع، 
وكانت اآلثار واضحة في الصناعات التي تعتمد على مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج 

نتاجية المصانعوخاصة من الصين، بجانب ذلك أدت عمليات اإلغالق الجزئي إلى ترا ، جع نشاط وا 
وتراجع المبيعات ومن ثم اإليرادات، وواجهت بعض المصانع مشاكل نقص السيولة، ومن ثم 

 صعوبة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة وتجاه العمال وتجاه الموردين والعمالء.
 

ي حلوألهمية دور القطاع الصناعي في االقتصاد المصري من حيث المساهمة في الناتج الم
في ظل  -اإلجمالي، ومساهمته في توفير فرص العمل الالئقة، وفي الصادرات، تقوم هذه الورقة 

لى هذا بتحليل تأثير جائحة كورونا ع -فترة التحليل القصيرة وفي ظل محدودية البيانات المتاحة 
قبل  نالقطاع في األجلين القصير والطويل، والتعرف على أهمية السياسات التي تم اتخاذها م

الحكومة لمساندة هذا القطاع في مواجهة تداعيات الجائحة، ومدى كفايتها ومالئمتها للمراحل 
                                                           

 رئيس المجموعة االقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة 



 مغاوري شلبيد.                                                                            المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 234 

المختلفة لتطور الجائحة، كما تقترح الورقة حزمة من السياسات واآلليات لمساعدة القطاع الصناعي 
وض النهعلى مواجهة الجائحة، ولمساعدة القطاع على سرعة التعافي فور انحسارها، وسياسات 

به بعد الجائحة، ليقوم بدور أكبر في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك في ظل الحقائق المهمة التي 
 كشفت عنها الجائحة وفي ظل التوقعات الخاصة بعالم ما بعد كورونا المتعلقة بالقطاع الصناعي.

 

في مجالي  يوتعتمد هذه الورقة على تحليل التطور في بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع الصناع
اإلنتاج والتجارة الخارجية خالل الشهور الخمسة المنقضية منذ بداية الجائحة، مع التركيز على 
الصناعات التحويلية، وترجع أهمية دراسة أثر جائحة كورونا على القطاع الصناعي إلى عدة 

 عوامل أهمها ما يلي:
جميع دورها لمعظم إن لم يكن لأن اآلثار السلبية للجائحة على القطاع الصناعي سوف تمتد ب ●

القطاعات واألنشطة االقتصادية، كما أن تأثر القطاعات األخرى سينعكس بدوره على القطاع 
 الصناعي، وذلك بسبب التشابكات بين الصناعة وغيرها من القطاعات واألنشطة.

أن اآلثار السلبية لجائحة كورونا على دخل مصر من العمالت األجنبية من القطاعات  ●
األخرى، كالسياحة وقناة السويس وتحويالت المصريين بالخارج، تجعل القطاع الصناعي 
مرشح بقوة لتعويض هذه اآلثار من خالل سرعة التعافي وزيادة الصادرات الصناعية، خاصة 
أن هذا القطاع يمكن أن يتعافى سريعًا، كما أن مساحة التحرك المتاحة للحكومة للتعامل مع 

يز النشاط فيه أوسع مقارنة بالقطاعات األخرى األكثر ارتباطاً وتأثراً بالعوامل هذا القطاع وتحف
 الخارجية مثل السياحة وتحويالت المصريين بالخارج.

أهمية دور السياسات واإلجراءات التي اتخذتها والتي سوف تتخذها الدولة لمساندة القطاع  ●
ي ى االستثمارات والعمالة القائمة فالصناعي خالل المراحل المختلفة للجائحة في الحفاظ عل

القطاع، واألهم هو دور هذه السياسات في مساعدة القطاع على أن يكون مستعدًا للتعافي 
 السريع مع انحسار هذه الجائحة.

ولتحقيق األهداف السابقة تتناول هذه الورقة واقع الصناعة المصرية عندما بدأت جائحة كورونا، 
صناعة، وأهداف ومدلوالت السياسات التي اتخذتها الحكومة لمساندة وأهم آثار الجائحة على ال

الصناعة في مواجهة الجائحة، ثم تتطرق إلى السياسات واآلليات المقترحة لمساعدة الصناعة 
على سرعة التعافي من تداعيات الجائحة، والسياسات واإلجراءات المقترحة لتنمية وتعميق 
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 الصناعة في مرحلة ما بعد كورونا.
 أواًل: واقع الصناعة المصرية عندما بدأت جائحة كورونا. 

إذا كان الذين يعانون من مشاكل صحية أكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة في حالة 
اإلصابة بفيروس كورونا، فإن نفس األمر ينطبق على االقتصادات الوطنية والقطاعات 

لمهم أن نأخذ حالة الصناعة المصرية االقتصادية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، ولذلك من ا
عندما بدأت الجائحة في االعتبار، وذلك للتمييز بين التحديات التي كانت سابقة للجائحة 
واستمرت كما هي وتلك التي عمقتها جائحة كورونا، وبين التحديات التي استجدت مع الجائحة، 

اجية تجاه نمو اإلنتاج واإلنتوكذلك ألن تأثير الصدمة على قطاع الصناعة سيختلف باختالف ا
والسيولة وفرص العمل وغيرها من المؤشرات وقت تلقيه لهذه الصدمة، ولذلك من المفيد هنا أن 
 نتطرق سريعًا ألهم المؤشرات التي تعكس حالة الصناعة المصرية عندما بدأت جائحة كورونا.

 
 الجائحة:أهم المؤشرات التي تعكس واقع الصناعة المصرية عندما بدأت  -أ 

هناك العديد من المؤشرات التي تعكس واقع الصناعة المصرية وقت حدوث جائحة كورونا، ومن 
 1:أهم هذه المؤشرات ما يلي

ألف منشأة،  38تجاوز عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات التحويلية  ●
عدل النمو في ألف منها تعمل في المدن والمناطق الصناعية الحرة، وبلغ م 11حوالي 

 .2017 -2011خالل الفترة  %2.6عدد هذه المنشآت حوالي 
من المنشآت الصناعية في صناعة الغزل والمنسوجات والمالبس  %21يعمل حوالي  ●

في  %20في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وحوالي  %21الجاهزة والجلود، وحوالي 
في الصناعات الكيماوية،  %14، وحوالي الصناعات الهندسية واإللكترونية والكهربائية

في صناعة مواد البناء  %7منها في صناعات الخشب ومنتجاته، وحوالي  %8وحوالي 
في صناعة الورق  %6في الصناعات المعدنية، وحوالي  %2والخزف والصيني، وحوالي 
 ومنتجاته والطباعة والنشر.

ت وظًا في االستثمارات، حيث بلغشهد القطاع الصناعي )بدون تكرير البترول( نموًا ملح ●
                                                           

تم تجميع هذه المؤشرات من بيانات وزارة التخطيط والتنمية، ومن بيانات وزارة التجارة والصناعة، ومن بيانات البنك المركزي 1  
 المصري، ومن قاعدة بيانات صندوق النقد العربي.
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مقابل حوالي  2018/2019مليار جنيه في عام  105,7االستثمارات الصناعية حوالي 
من هذه  %53، وساهم القطاع الخاص بحوالي 2014/2015مليار جنيه عام  42.1

 .2018/2019االستثمارات في عام 
لي اإلجمالي، وبلغ معدل في الناتج المح %16يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي  ●

عام  %4.8، مقابل 2018/2019في عام  %2.8النمو الحقيقي لناتج القطاع حوالي 
2017/2018. 

(، %23يتركز اإلنتاج الصناعي في المنتجات الهندسية واإللكترونية والكهربائية )حوالي  ●
(، والغزل %13(، والمنتجات المعدنية األساسية )%20والكيماويات األساسية ومنتجاتها )

(، والورق %5(، ومواد البناء والخزف والصيني )%10والنسيج والمالبس والجلود )
 (.%1(، والخشب ومنتجاته )%2ومنتجاته والطباعة والنشر )

مليون عامل، منها حوالي مليون عامل  2تجاوز عدد العاملين في الصناعات التحويلية  ●
عدل نمو العاملين في هذه الصناعات في المدن والمناطق الصناعية الحرة، وقد بلغ م

 م.2017 - 2011خالل الفترة  %2حوالي 
من قيمة اإلنتاج الصناعي، في حين تساهم  %13تساهم الصناعات الصغيرة بحوالي  ●

للصناعات الكبيرة، كما تساهم  %41، مقابل %46الصناعات المتوسطة بحوالي 
 تقريبًا. %4الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات بحوالي 

من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية عام  %37تمثل الصادرات تامة الصنع حوالي  ●
، وتمثل الصادرات نصف المصنعة 2014/2015عام  %41مقابل  2018/2019
من الصادرات السلعية عام  %11، مقابل 2018/2019عام  %13حوالي 
2014/2015. 

الي الواردات السلعية عام من إجم %32تمثل واردات السلع الوسيطة حوالي  ●
، وتمثل واردات السلع االستثمارية حوالي 2014/2015عام  %26مقابل  2018/2019
، وتمثل واردات مستلزمات 2014/2015عام  %14مقابل  2018/2019عام  16%

 1.من إجمالي الواردات المصرية %44اإلنتاج األولية والوسيطة حوالي 
                                                           

ه النسب تعكس اعتماد الصناعة المصرية على سالسل التوريد العالمية في الحصول على تجهيزات الصناعة من مواد خام هذ 1 
 ومستلزمات مصنعة وقطع غيار وسلع رأسمالية، ومن ثم فهي عرضة للتأثر بأي صدمة تتعرض لها سالسل التوريد العالمية.
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األسمدة الفوسفاتية والمعدنية، واألقمشة والمنسوجات  تتركز أهم الصادرات الصناعية في ●
والمالبس الجاهزة، واألجهزة المنزلية، وتتركز الواردات في قطع الغيار، وأجزاء السيارات 

 والجرارات، واألدوية، والمركبات العضوية وغير العضوية، والخشب الخام، والبروبلين.
دوالر في المتوسط  2478دوالر، مقابل  698بلغ نصيب الفرد من الناتج الصناعي حوالي  ●

 .2018في الدول العربية عام 
 8659بلغ نصيب العامل في القطاع الصناعي من القيمة المضافة للصناعة حوالي  ●

 .2018دوالر كمتوسط للدول العربية عام  28568دوالر، مقابل 
وحوالي لية، من العمالة في الصناعة التحوي %4.46نسبة العمالة المؤقتة تمثل حوالي  ●

 من العمالة في صناعات التعدين والمحاجر.  10.5%
 %1,4، وذلك مقابل %1وصل مؤشر الكفاءة االقتصادية للصناعة في مصر حوالي  ●

 . 2018عام  1كمتوسط للدول العربية
( يوضح تطور أهم المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية في مصر 1والجدول رقم )
 .2018/2019 - 2014/2015خالل الفترة 

 ( 1جدول رقم )
 تطور أهم المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية في مصر

 (2018/2019 - 2014/2015خالل الفترة )
 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 المؤشر

المساهمة في الناتج 
 %16.2 %16.7 %15.6 %15.8 %16 المحلي اإلجمالي

 %2.8 %4.8 %2.1 %0.8 %3.1 الحقيقيمعد النمو 
تطور االستثمارات 

 بدون البترول
 )بالمليار جنيه(

42.1 48.1 45.1 79.4 105.7 

 .االقتصادية وزارة التخطيط والتنمية المصدر:
 أهم التحديات التي كانت تواجه الصناعة المصرية قبل جائحة كورونا: -ب 

ديات عدة تح -من قبل جائحة كورونا  -لمصرية يواجه االقتصاد المصري وتواجه الصناعات ا
تؤثر على إمكانية تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة والتنمية الصناعية المستدامة بصفة 

                                                           

خالل حساب نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي مقسومًا على نسبة يقاسي مؤشر الكفاءة االقتصادية للصناعة من 1  
 القوة العاملة في الصناعة إلى إجمالي قوة العمل.
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، وفي مقدمة هذه التحديات على مستوى االقتصاد الكلي ارتفاع معدل استنفاد الموارد 1خاصة
ط جي كنسبة إلجمالي الناتج  القومي، فنمالطبيعية، وضعف صافي االدخار، وتفاقم الدين الخار 

إدارة واستخدام الموارد بصفة عامة والمياه بصفة خاصة نمط غير مستدام وغير قابل لالستمرار 
خالل العقود القادمة، كما أن هناك عدم استدامة وعدم استقرار في الموارد المالية الالزمة لتمويل 

عدل االدخار، وتفاقم الديون، حيث أن تراكم التنمية، وهذا واضح من عدم استقرار وضعف م
الديون الخارجية بات يمثل تهديدًا لمسار التنمية المستدامة، وعجز الموازنة العامة الذي أصبح 
مؤشر واضح على ضعف االستدامة المالية، وضعف قدرة الدولة مالياً على مواجهة أي صدمات 

ضافة لذلك فإن انخفاض معدل نمو إنتاجية داخلية أو خارجية عنيفة مثل جائحة كورونا، باإل
 عنصر العمل في مصر يمثل تحدي آخر الستدامة النمو االقتصادي والصناعي. 

وفي هذا السياق وفي ضوء المؤشرات السابقة عن القطاع الصناعي، يواجه القطاع الصناعي 
فرص  امة، وعلىمن قبل جائحة كورونا العديد من المشاكل التي تؤثر على أداء القطاع بصفة ع

 تحقيق استدامة التنمية الصناعية بصفة خاصة، ومن أهمها ما يلي: 
اعتماد الصناعة المصرية بشكل مفرط على مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج، وهو ما  ●

من إجمالي  %44تعكسه نسبة المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج الوسيطة المستوردة )حوالي 
 الواردات المصرية(.

انخفاض نصيب الصناعات التحويلية من االستثمارات مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعات  ●
اإلستخراجية والتشييد والبناء، وانخفاض اإلنتاجية في الصناعات التحويلية مقارنة بالصناعات 

 اإلستخراجية بسبب العمالة غير الماهرة والتكنولوجيا المستخدمة. 
ضعاف القدرة التنافسية بالقطاع الصناعي، وجود بعض المشاكل التي تؤدي  ● لرفع التكلفة وا 

مثل مشاكل إصدار التراخيص وبدء النشاط، وتوصيل المرافق، والتجارة عبر الحدود، واإلفراج 
الجمركي، والضرائب، ومشاكل تخصيص األراضي، ونقص العمالة المدربة، وأسعار الطاقة، 

لة ممارسة األعمال )مصر في الترتيب وكلها مشاكل يعكسها ترتيب مصر في مؤشر سهو 
 (.2020دولة، وفي الترتيب العاشر عربيًا عام  190بين عالميًا من  140

التحديات المرتبطة بالمستجدات الدولية، مثل المنافسة على األسواق، والسياسات الحمائية،  ●
                                                           

يركز الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة على إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع  1
 بتكار.والمستدام، وتشجيع اال
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كنولوجيا، لتوالصراع التجاري، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وصعوبة الحصول على ا
 1.وتقلبات اإلنتاج الصناعي في الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا

وفي ظل هذه المشاكل والتحديات اتسم أداء القطاع الخاص الصناعي في مصر قبل الجائحة 
( باالستقرار النسبي واالقتراب في أغلب الشهور من 2019)خالل شهور النصف الثاني من عام 

م 2019نقطة(، حسب مؤشر مديري المشتريات للتصنيع، الذي بلغ في يونيو  50) نقطة التوسع
 نقطة، كما سجل الناتج الصناعي نمو محدود في الشهور الثالثة التي سبقت الجائحة.   50,3

 2.م2019ديسمبر  -( يوضح تطور مؤشر مديري المشتريات خالل الفترة مايو 2والجدول رقم )
 

 (2019ديسمبر  - )مايوخالل الفترة  شر مديري المشتريات للتصنيعتطور مؤ : (2جدول رقم )
 ()نقطة

 الشهر
مايو 

2019 

 يونيو

2019 

يوليو 

2019 

 أغسطس

2019 

 سبتمبر

2019 

 أكتوبر

2019 

 نوفمبر

2019 

 ديسمبر

2019 

 48.2 47.9 49.2 49.5 49.4 50.3 49.2 48.2 مؤشر مديري المشتريات 

Source: IHS Markit, MPI, various Bulletin. 
 

 ثانيًا: أهم آثار جائحة كورونا على الصناعة المصرية:

( هي 2020الصورة الماثلة أمام الجميع وقت إعداد هذه الورقة )األسبوع األول والثاني من يونيو 
صورة االقتصاد العالمي وهو يختنق وينزف في جميع قطاعاته اإلنتاجية والخدمية، ومن الطبيعي 

أن تكون هناك صعوبة كبيرة للوقوف على حجم الخسائر الفعلية التي لحقت والتي  في هذه المرحلة
سوف تلحق باالقتصاد العالمي أو بقطاع معين، وهذا األمر ينطبق على جميع االقتصادات ومنها 
االقتصاد المصري، وجميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن جميع المؤشرات 

                                                           

هذه التحديات قد تفسر جزء من تطور أداء قطاع الصناعات التحويلية في مصر، حيث أعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق 1 
أن تراجع أداء القطاع الصناعي في عدد من الدول ضمن تهديدات معدالت النمو العالمية، ومما  2017االقتصاد العالمي" عام 
دالت نمو قطاع الصناعات التحويلية عالميا يؤثر على القدرة التنافسية والتصديرية لهذه الصناعات في الشك فيه أن تراجع مع

 م.2017مصر. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، 
ل شهر معين مقارنة بالشهر السابق له، وهو ( هو مؤشر لالتجاه السائد في قطاع الصناعة خال MPIمؤشر مديري المشتريات ) 2 

يوضح ما ذا كانت ظروف السوق )كما يراها مديرو المشتريات( تتوسع أم مستقرة أم تتراجع، وهذا المؤشر يعتمد على مسح شهري 
مخزون، صناعة، ويتضمن المؤشر خمسة مؤشرات فرعية هي: الطلبات الجديدة، مستويات ال 19لمديري سلسلة اإلمداد في حوالي 

نقطة  50نقطة يعني استقرار القطاع مقارنة بالشهر السابق، وعند أعلى من  50اإلنتاج، تسليم الموردين، التوظيف، والمؤشر عند 
 نقطة. 50يعني توسع القطاع، والعكس عند أقل من مستوى 
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نا أدت لتباطؤ معظم القطاعات واألنشطة االقتصادية، كما أن اإلجراءات توضح أن جائحة كورو 
االحترازية التي طبقتها الدولة للحد من انتشار الفيروس أثرت بقوة على نشاط القطاعين الحكومي 
والخاص، وعلى نشاط جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وأثرت بقوة على الصناعات والعاملين 

 . بالقطاع غير الرسمي
 السيناريوهات الخاصة بتطور جائحة كورونا: -أ

تعددت السيناريوهات الخاصة بالجانب الصحي لجائحة كورونا، فهناك السيناريوهات التي تبنتها 
الحكومة في مصر، والتي تم التمييز بينها على أساس توقيت ونسبة احتواء الجائحة وتشمل 

، والسيناريو الثاني 2020في نهاية يونيو  %20نسبة السيناريو األول القائم على احتواء الجائحة ب
، والسيناريو الثالث القائم على احتواء 2020في سبتمبر  %50القائم على احتواء الجائحة بنسبة 

، وهناك سيناريوهات تبنتها دراسات وجهات أخرى منها: 2020في ديسمبر  %30األزمة بنسبة 
جائحة، في مقابل السيناريو القائم على عدم وجود موجة السيناريو القائم على وجود موجة ثانيه لل

ثانية للجائحة، هذا بجانب السيناريو القائم على تراجع الجائحة في دول العالم وتفاقمها في مصر، 
 مقابل السيناريو القائم على تراجع الجائحة في مصر وتفاقمها في دول العالم.

الجانب االقتصادي بتطورات الجانب الصحي والمالحظ أن كل هذه السيناريوهات قامت بربط 
للجائحة )بمعنى أنه طالما ظلت هناك إصابات ووفيات من الفيروس سيستمر اإلغالق واإلجراءات 
االحترازية المؤثرة على النشاط االقتصادي(، ومن ثم تفاوتت التوقعات بشأن تأثير الجائحة على 

القطاع الصناعي، وألن معظم دول العالم ومنها االقتصاد المصري وعلى القطاعات المختلفة ومنها 
مصر اتجهت نحو تطبيق سياسة التعايش مع الجائحة، وبدأت في تخفيف اإلجراءات االحترازية 
وفتح األنشطة االقتصادية تدريجيًا مع الحفاظ على التباعد االجتماعي وسالمة المواطنين، لذلك 

ه القتصادي للجائحة أصبحت ضعيفة، بمعني أنفإن مبررات الربط بين الجانب الصحي والجانب ا
قد تشتد الجائحة ويرتفع عدد اإلصابات والوفيات ولكن يبقي النشاط االقتصادي يعمل بشكل أو 
بآخر دون فرض حالة اإلغالق وفق سياسة التعايش، ولذلك نرى أن السيناريوهات البسيطة التي 

ير، القطاع الصناعي هي سيناريو األجل القص يمكن أن نتبناها في تحليلنا لتداعيات الجائحة على
وسيناريو األجل الطول، وسيناريو ما بعد الجائحة، ومن ثم بناء السياسات واإلجراءات الالزمة 

 لمواجهة تداعيات الجائحة على االقتصاد وعلى القطاع الصناعي على هذا األساس.
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 مداخل ومحددات تأثر القطاع الصناعي بجائحة كورونا: -ب 

غض النظر عن الخالف حول عمق تأثر القطاع الصناعي بجائحة كورونا مقارنة بغيره من ب
القطاعات، فمن المؤكد أن تلقي القطاع الصناعي المصري لصدمة جائحة كورونا وهو يعاني من 
عدة مشاكل أساسية، أدت إلى زيادة هذه المشاكل، خاصة المشاكل المرتبطة باالعتماد المفرط 

توريد الخارجية للحصول على نسبة كبيرة من مستلزمات اإلنتاج، وارتفاع التكاليف، على سالسل ال
 وانخفاض إنتاجية العمالة، وانخفاض الكفاءة االقتصادية، وضعف القدرة على المنافسة.

وتشير تطورات الجائحة وتأثيرها على الصناعة في معظم دول العالم إلى أن مداخل تأثير هذه 
 ع الصناعي ككل أو على صناعة محددة تتمثل في اآلتي:الجائحة على القطا

مدخل تعطل سالسل التوريد المحلية وسالسل اإلمداد العالمية التي يرتبط بها القطاع أو التي  ●
 المعنية.ترتبط بها الصناعة 

 مدخل تراجع الطلب المحلي والعالمي على منتجات القطاع أو على منتجات الصناعة. ●
 ستثمار األجنبي المباشر للقطاع الصناعي أو للصناعة المعنية.مدخل تراجع تدفقات اال ●

وفي ضوء ذلك سيتفاوت عمق تأثر القطاع الصناعي من دولة إلى أخرى، وسيتفاوت عمق تأثر 
الصناعات داخل نفس الدولة، وهناك عدد من المحددات سيتوقف عليها عمق تأثر القطاع 

 يلي: الصناعي بالجائحة، ومن أهم هذه العوامل ما
هيكل القطاع الصناعي وطبيعة الصناعات فيه، حيث أن الصناعات كثيفة العمالة ستكون  ●

غالباً أكثر تأثرا بالجائحة، بسبب عمليات اإلغالق واإلجراءات االحترازية وتكاليف تأمين سالمة 
 العمال.

ذه ه مدى تقدم البنية الرقمية في القطاع الصناعي واالقتصاد الوطني ككل، حيث أن توفر ●
البنية الرقمية يساعد على إنجاز كثير من األعمال عن بعد، كما أن المصانع الرقمية يمكن 
أن تعمل على مدار الساعة آليًا، وتقلل فترة مكوث العمال في المصانع، وبالتالي ال تتأثر كثيرًا 

 بعمليات اإلغالق واإلجراءات االحترازية. 
ومتناهية الصغر في القطاع الصناعي، حيث نسبة ووزن الصناعات الصغيرة والمتوسطة  ●

 لىعسيكون هناك عالقة طردية بين ارتفاع نسبة ووزن هذه الصناعات وعمق تأثير الجائحة 
 القطاع الصناعي. 
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نوعية وحجم حزمة السياسات التحفيزية التي قامت أو ستقوم بها الحكومة لمساندة القطاع  ●
خاصة  -سياسات ستعزز قدرة الشركات الصناعي في مواجهة الجائحة، حيث أن هذه ال

للتغلب على التحديات التي تواجهها، وخاصة مشكلة نقص  -الصغيرة والمتوسطة منها 
 السيولة، وتحمل مرتبات العمال وعدم تسريحهم. 

 
 أهم اآلثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع الصناعي المصري: -ج

عطل سالسل اإلمدادات المباشرة لمستلزمات اإلنتاج، لقد بدأ تضرر القطاع الصناعي في العالم بت
من  %20وذلك بعد عملية اإلغالق في الصين التي تعتبر مصنع العالم، والتي تساهم بأكثر من 

، وقد 2002فقط عام  %4مقابل  2019تجارة مستلزمات اإلنتاج الصناعي وفق بيانات عام 
لى وبالتالي زادت صعوبة وتكلفة الحصول عانتشرت عدوى التعطل واالختالل في سالسل التوريد 

مستلزمات اإلنتاج الصناعي المستوردة في جميع دول العالم، على الجانب اآلخر حدث تراجع في 
الطلب بسبب حالة الترقب والتأخير في الشراء التي سيطرت على المستهلكين والمستثمرين في نفس 

ودول العالم، وبلغ تراجع النشاط الصناعي  الوقت، وقد شمل تراجع النشاط الصناعي جميع مناطق
 ذروته في شهر أبريل، ووصل إلى حد تجاوز مرحلة الكساد الكبير في تسعينيات القرن الماضي.
وبسبب عدم توافر بيانات تفصيلية وحديثة عن مدى تأثر القطاع الصناعي في مصر بهذه الجائحة، 

ار العامة لهذه الجائحة على القطاع الصناعي فإن بعض المؤشرات والظواهر تشير إلى أن أهم اآلث
 تتمثل في اآلتي:

تباطؤ نشاط القطاع الصناعي بسبب عمليات اإلغالق واإلجراءات االحترازية، وبسبب  ●
تراجع الطلب المحلي والدولي، وبسبب اختالل سالسل التوريد العالمية التي ترتبط بها 

 الصناعات المصرية. 
مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج خاصة من  معاناة بعض المصانع من نقص ●

الصين، وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج لبعض الصناعات خاصة صناعة المستلزمات 
 الطبية والصيدالنية.

تراجع االستثمارات في القطاع الصناعي، وتعليق الخطط االستثمارية بسبب حالة عدم  ●
 اليقين التي صاحبت الجائحة.

داول أسهم الشركات الصناعية في البورصة، وتأجيل بعض عمليات االندماج التأثير على ت ●
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 واالستحواذ في القطاع الصناعي.
وللوقوف بشكل أكثر دقة على مدى تأثر القطاع الصناعي في مصر بتداعيات جائحة كورونا تم 

 تي:آلالرجوع إلى تطور مؤشر مدراء المشتريات للتصنيع، حيث تشير تطورات هذا المؤشر إلى ا
مايو  -حدوث تذبذب في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خالل الفترة يناير ●

 48,2نقطة مقابل  46، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات في يناير  ليصل إلى 2020
، ثم يعود للتراجع 47,1، ثم ارتفع المؤشر ارتفاعًا محدودًا ليصل إلى 2019في ديسمبر 

في مارس، ويصل ألدنى مستوياته على اإلطالق في شهر  44,2بشكل واضح ليصل إلى 
 نقطة. 40,7، قبل أن يتحسن في مايو ليصل إلى 1نقطة 29,7أبريل ليكون 

تشير تفاصيل المؤشر إلى انخفاض النشاط في القطاع الصناعي بمعدل غير مسبوق في  ●
مل أقل ت عشهر أبريل بسبب تراجع الطلب، واإلغالق اإلجباري، وتقيد الشركات بساعا

في ظل حظر التجوال، هذا إلى جانب تراجع الطلبات الجديدة للسوق المحلي وطلبات 
 التصدير.

أدى تراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي خالل شهري فبراير ومارس إلى تراجع  ●
 طلب القطاع على مستلزمات اإلنتاج وتقليل مخزون المنتجات النهائية. 

الطلب وعدم اليقين بشأن الطلب المحلي والخارجي إلى استغناء وفقًا للمؤشر أدى تراجع  ●
، في حين احتفظت 2020بعض الشركات عن العمال، ووصل ذلك لذروته في أبريل 

 بعض الشركات األخرى بالعمال مع تخفيض أجورهم.
أشارت كثير من الشركات التي تم استطالع رأيها في عينة المؤشر أنها عانت من تأخر  ●

إلنتاج وبطء اإلفراج عنها من الموانئ خاصة خالل شهرا أبريل، وهو ما أدى مستلزمات ا
إلى نقص في بعض مستلزمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها، وقد ساعد الشركات في التقليل 
من أثر ذلك على إجمالي التكاليف انخفاض أسعار الوقود، وهو ما ساعد الشركات لمواصلة 

 سعار من أجل زيادة المبيعات.سياستها القائمة على عدم رفع األ
رغم الصدمة التي تلقاها القطاع الصناعي بسبب جائحة كورونا ظلت توقعات الشركات  ●

 متفائلة بالمستقبل وبسرعة عودة النشاط لطبيعته.
تشير توقعات المؤشر إلى أن ذروة تأثر القطاع الصناعي بجائحة كورونا كانت في شهر  ●

                                                           

 م.2011لم يصل المؤشر لهذا المستوى منذ بدايته في عام 1  
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دمة، وشهد تشدد في اإلجراءات االحترازية مقارنة بالشهور أبريل، وذلك ألنه شهد ذروة الص
نقطة ويقترب من  50األخرى، ويتوقع المؤشر تحسن القطاع الصناعي تدريجيًا ليالمس 

 .2021حالة توسع النشاط في عام 
 – 2019( يوضح تطور مؤشر مدبري المشتريات للتصنيع خالل الفترة )ديسمبر 3والجدول رقم )

 .2021قعاته حتى عام ( وتو 2020مايو 
 (3جدول رقم )

 تطور مؤشر مديري المشتريات
 2021( وتوقعاته حتى عام 2020مايو  – 2019)ديسمبر خالل الفترة 

 نقطة( )

 الشهر
 ديسمبر

2019 

20يناير

20 

2فبراير

020 

2مارس

020 

 أبريل

2020 

 ماين

2020 

2020 
2021 

Q2 Q3 Q4 

مؤشر مديري 

 المشتريات
48.2 46 47.1 44.2 29.7 40.7 42 46 46.5 49 

Source: IHS Markit, MPI, various Bulletin. 
ذا انتقلنا لمعرفة تأثير جائحة كورونا على التجارة الخارجية للقطاع الصناعي المصري نجد أن  وا 

 ( تشير إلى اآلتي:2020أبريل  -البيانات الخاصة بالفترة )يناير
بريل أ -وواردات الصناعات المصرية خالل الفترة )ينايرسيطرة التراجع على صادرات  ●

( مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق )باستثناء صادرات الصناعات الغذائية 2020
 ( خالل نفس الفترة. %1زادت بنسبة 

بلغ تراجع بعض الصادرات الصناعية نسب مرتفعة خالل هذه الفترة، حيث تراجعت  ●
(، %35(، وصادرات األثاث بنسبة )%42-عات الجلدية بنسبة )صادرات الجلود والصنا

(، وتراجعت صادرات المنتجات %24-وتراجعت صادرات المالبس الجاهزة بنسبة )
 ( لكل منهما.%16-الكيماوية واألسمدة، وصادرات السلع الهندسية واإللكترونية بنسبة )

ريل أب -اعية، خالل الفترة )يناير ( يوضح تطور أهم الصادرات والواردات الصن4والجدول رقم )
 ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 2020
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 ( 4جدول رقم )
 تطور أهم الصادرات والواردات الصناعية*  

 ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020أبريل  -خالل الفترة )يناير 
 دوالر( )مليون  

 الصادرات
 القطاع أبريل -يناير

 الواردات
 أبريل –اير ين

2019 2020 % 2019 2020 % 
 %21- 413 521 األثاث % 35- 66 102
 %27- 924 1256 الصناعات الطبية 14%- 152 177
 %16- 482 576 الطباعة والتغليف والورق  15%- 179 210
 %17- 58 70 جلود ومنتجات جلدية 42%- 20 35
لكترونية سلع هندسية 16%- 650 766  %18- 5645 6867 وا 
 %16- 2040 2423 صناعات غذائية 1% 1212 1203
 %18- 904 1107 غزل ومنسوجات 12%- 259 295
 %37- 124 197 مالبس جاهزة 24%- 416 545
 %29- 2798 3939 منتجات كيماوية وأسمدة  16%- 1613 1933
 %31- 2585 3765 مواد بناء  21% 2070 1711

الصادرات والواردات، تقرير التجارة الخارجية المصرية غير  الهيئة العامة للرقابة على المصدر:
 .2020البترولية، أبريل 

 * حسب تقسيمات المجالس السلعية.
بريل أ -هناك تراجع واضح في واردات مستلزمات اإلنتاج الصناعي خالل الفترة )يناير ●

ر وأجزاء غيا( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ تراجع واردات قطع ال2020
(، وبلغ تراجع واردات المستلزمات الصناعية %43,7السلع الرأسمالية خالل الفترة حوالي )

(، وتراجعت واردات السلع الرأسمالية عدا معدات النقل بحوالي %27,8المصنعة حوالي )
 (.%9,3) (، وتراجعت المستلزمات الصناعية األولية بحوالي19,3%)

بريل أ -ر واردات مستلزمات اإلنتاج الصناعي، خالل الفترة )يناير ( يوضح تطو 5والجدول رقم )
 ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 2020
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 (5جدول رقم )
 تطورات واردات مستلزمات اإلنتاج الصناعي* 

 ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020أبريل  -خالل الفترة )يناير 
 دوالر( )مليون  

 البيان
 بريلأ -يناير 

2020 

 بريلأ -يناير 

2019 
% 

 %9.4- 1758 1592 مستلزمات صناعية أولية

 %27.8- 8616 6221 مستلزمات صناعية مصنعة

 %19.3- 2791 2253 النقل عدا معداتسلع رأسمالية 

 %43.7- 1681 946 قطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية

 دات، تقرير التجارة الخارجية المصرية غيرالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوار  المصدر:
 .2020البترولية، أبريل 

* حسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية حسب الفئات االقتصادية، وتشمل في هذا الجدول 
 التجهيزات الصناعية والسلع االستثمارية أو اإلنتاجية. 

 
 مصري:أهم اآلثار اإليجابية لجائحة كورونا على القطاع الصناعي ال -د

رغم التداعيات السلبية للجائحة على القطاع الصناعي في مصر إال أن بعض الصناعات قد 
 استفادت منها، كما كان هناك بعض اآلثار اإليجابية لها على القطاع الصناعي وأهمها ما يلي: 

ساهمت الجائحة في تسريع االبتكارات في الصناعة حول العالم وفي مصر، ورفعت سقف  ●
دخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع، التوقعات  في مجال رقمنة الصناعة وا 

حيث لوحظ أن هذه الجائحة أدت إلى اتجاه بعض الصناعات إلنتاج بوابات وأدوات مبتكرة 
للتعقيم، والستخدام الطابعة ثالثية األبعاد، خاصة في صناعات مستلزمات الوقاية واألدوات 

لمصانع على تحقيق مرونة كبيرة في عمليات اإلنتاج وفي تعدد الطبية، وهذا سيساعد ا
المنتجات وفي سرعة تلبية احتياجات السوق، مع تخفيض تكاليف اإلنتاج وتكاليف النقل 
واالحتفاظ بالمخزون، وهذه الجائحة سوف تدفع القطاع الصناعي لوضع عملية التحول 
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ذا فرصة كبيرة أمام الحكومة الستغالل ه الرقمي في قمة أولوياته خالل الفترة القادمة، وهي
 التوجه لإلسراع بالتحول لالقتصاد الرقمي. 

استفادت بعض الصناعات من الجائحة، وخاصة صناعات األدوات والمستلزمات الطبية،  ●
حت منتجاتها محليا ودوليًا، وأصب علىوصناعات المواد الغذائية، وذلك بسبب زيادة الطلب 

صناعات تعمل بكامل طاقتها، ومعظمها طلب من وزارة التجارة بعض المصانع في هذه ال
والصناعة العمل ثالث ورديات مع الحفاظ على اإلجراءات الوقائية، حتى تلبي زيادة الطلب 

 على منتجاتها. 
زيادة طلبات المصانع لتغيير النشاط بسبب تغيرات الطلب في السوق المحلي واألسواق  ●

طلبات من صناعات المالبس الجاهزة التي تحول عدد كبير الخارجية، وكانت معظم هذه ال
منها لصناعة الكمامات الطبية، لتلبية زيادة الطلب عليها بعد قرارات الحكومة بجعل ارتداء 

 ومنع دخول المصانع والمنشآت بدونها.  العامة،الكمامة إجباري في المناطق 
 لمنتجات المستوردة من الخارجخلق فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية إلنتاج بديل ل ●

 في ظل تأخر وصول بعضها من الخارج.
 

 ثالثًا: السياسات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الصناعة في مواجهة الجائحة:
لمواجهة حالة االرتباك التي سيطرت على األسواق المالية والسلعية، وعلى األسواق المحلية والعالمية 

ذ حزمة من السياسات واإلجراءات االستباقية، ركزت على مراجعة سارعت الحكومة المصرية باتخا
الخطة العامة للدولة، ألخذ المستجدات المترتبة على جائحة كورونا في الحسبان، ولتعبئة كل جهود 
الدولة وتوجيهها نحو وقف انتشار هذا الفيروس، والحد من تداعياته االقتصادية على االقتصاد 

لمصانع، وعلى األسر واألفراد. وكان أول القرارات الحكومية هو رصد الكلي، وعلى الشركات وا
مليار جنيه مصري، وتم مراجعة معدل  100موازنة خاصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمبلغ 

النمو المستهدف في ظل التأثر المتوقع لالقتصاد المصري خالل الربعين الثالث والرابع من العام 
خالل الربع  %15، ففي ظل تراجع النشاط االقتصادي بنسبة 2020يونيو  المالي الذي ينتهي في
مقارنة بمعدل  %4، تم تخفيض معدل النمو المستهدف إلى 2019/2020الثالث من العام المالي 

قبل جائحة كورونا، الجدير بالذكر أنه حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية حقق  %5,9مستهدف 
، أي 2019/2020في الربع الثالث من العام المالي  %5بلغ حولي  االقتصاد المصري معد نمو
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 (. 2020مارس  -فبراير  -خالل الشهور ) يناير 
لتسهيل الحصول على االئتمان وتشجيع  %3كما قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 

دة إلى في الليلة الواح المنشآت على مواجهة تداعيات األزمة، لتصل بذلك أسعار اإلقراض والودائع
، إلى جانب تخفيض %9,75على التوالي، وعلى العمليات الرئيسية إلى  %10,25و 9,25%

، كما تم تأجيل المستحقات االئتمانية للشركات والقروض %9,75ليبلغ  %3سعر الخصم بنسبة 
لغاء  مان،الشخصية لمدة ستة أشهر، وتم رفع حدود المعامالت اليومية باستخدام بطاقات االئت وا 

الرسوم والعموالت المطبقة في نقاط البيع، واستعد الجهاز المصرفي للتعامل مع أي زيادة في الطلب 
على الخدمات المالية، خاصة المعامالت البنكية اإللكترونية وعبر اإلنترنت، وفي هذا اإلطار قام 

رفية ع التعامالت المصالبنك المركزي بإلغاء رسوم السحب من الصرافات اآللية للبنوك لتشجي
 الرقمية، وللحد من التزاحم على البنوك.

كما قامت الحكومة بتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وهذا كان مطلب ملح للقطاع الصناعي قبل 
دوالر لكل مليون وحدة حرارية،  4,5األزمة، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة ليصبح 

قروش، وتثبيت أسعار  10جهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة وخفض أسعار الكهرباء للصناعة لل
سنوات قادمة، وقد شجع الحكومة  5 – 3الكهرباء لباقي االستخدامات الصناعية لمدة تتراوح ما بين 

 على تخفيض أسعار الطاقة التراجع الملحوظ لألسعار العالمية للنفط والغاز خالل هذه الفترة.
مليار جنيه من مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة  3ثر من كما قامت الحكومة بصرف أك

، وتم تأجيل الضريبة العقارية 2020للمصدرين خالل الفترة من مارس حتى منتصف يونيو 
أشهر، إضافة لرفع الحجوزات اإلدارية  3المستحق سدادها على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 

من الضريبة المستحقة  %10بة واجبة السداد مقابل سداد على كافة الممولين الذين لديهم ضري
عليهم، وا عادة تسوية ملفات هؤالء الممولين من خالل لجان فض المنازعات، كما تم خفض ضريبة 

في األلف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح  1,25الدمغة على غير المقيمين لتصبح 
خفض سعر ضريبة توزيع األرباح الرأسمالية للشركات  في األلف، مع 1,5في األلف بداًل من  0,5

، باإلضافة لإلعفاء الكامل للعمليات الفورية على %5لتصبح  %50المقيدة بالبورصة بنسبة 
 األسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

والمالحظ أن حزمة السياسات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ركزت على دعم النشاط 
صادي، ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، االقت
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ودعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، والصناعة، والسياحة، وال شك في أن هذه 
القرارات سيكون لها تأثير كبير في مساندة القطاعات االقتصادية المختلفة ومنها القطاع الصناعي 

مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والحد من تراجع النشاط االقتصادي خاصة بعد فرض حظر  في
 التجول الجزئي واضطرار الغالبية العظمى من المواطنين للبقاء في البيوت. 

والمهم هنا أن يتفهم الجميع أن هذه السياسات واإلجراءات ليست العالج الناجع الستعادة النشاط 
لتعافي الكامل لالقتصاد الوطني وللقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي، االقتصادي وتحقيق ا

ألن األزمة مختلفة هذه المرة عن األزمة المالية العالمية، ففي األزمة المالية العالمية كان تركيز 
السياسات على تحفيز الطلب الكلي الستعادة النشاط والنمو االقتصادي، أما في جائحة كورونا 

لجانب األكبر من األزمة في التبعات االقتصادية الناجمة عن اإلجراءات التي تتبعها الدولة يكمن ا
للسيطرة على الجائحة، وكأن األضرار التي تلحق باالقتصاد الوطني وبالصناعة تأتي من )نيران 
ر بصديقة( إذا صح التعبير، ولذلك يصبح استعادة النشاط االقتصادي أمرًا معقدًا، ولذلك قد تعت

هذه القرارات كافية لمواجهة التداعيات االقتصادية للجائحة طالما لم يحدث إغالق كامل، ولكن 
جراءات أقوى إذا تطورت األزمة وتم فرض حظر شامل لمواجهة تفشي  سيتطلب األمر قرارات وا 

 الفيروس .
 

 اعي:رابعًا: أهم الحقائق التي كشفت عنها وأكدت عليها جائحة كورونا في القطاع الصن
تعتبر جائحة كورونا أزمة كاشفة بكل المقاييس، ومن أهم الحقائق التي كشفت عنها وأكدت عليها 

 الجائحة بالنسبة للقطاع الصناعي المصري ما يلي:
كشفت الجائحة عن الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في نمط اندماج االقتصاد المصري  ●

ر في نمط اندماج القطاع الصناعي المصري في االقتصاد العالمي بصفة عامة، وا عادة النظ
في القطاع الصناعي العالمي في هذا السياق، وضرورة سرعة التحرك بعد انتهاء الجائحة 

 الستخدام السياسات التجارية والصناعية لتغيير النمط الحالي لهذا االندماج.
ة بالعالم يكشفت الجائحة عن ضعف سالسل اإلمداد والتوريد التي تربط الصناعات المصر  ●

الخارجي، وأن اإلبقاء على النمط الحالي الرتباط الصناعة المصرية بهذه السالسل يحمل 
في طياته العديد من المخاطر، خاصة مخاطر انقطاع حصول الصناعات المصرية على 

 مستلزمات اإلنتاج بسبب تعرض السالسل لصدمات خارجية.
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مجال  السياسات التي تتبناها مصر فيكشفت الجائحة عن ضرورة تغيير االستراتيجيات و  ●
تنمية وتعميق الصناعة، وأن استراتيجية تنمية وتعميق الصناعة القائمة على التكامل في 
التجارة العالمية أو القائمة على تسليم المفتاح ليست هي المثلى في جميع األحوال، وأنه 

تفرزها الدروس التي س سوف يتم مراجعة هذه االستراتيجيات في معظم دول العالم في ضوء
 جائحة كورونا، وفي ضوء التوقعات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا. 

أكدت الجائحة على حقيقة أن الصحة أواًل، وهذا بال شك سيدفع نحو زيادة االستثمارات في  ●
الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي، مثل صناعة األدوية واألدوات والمستلزمات الطبية 

 ظم دول العالم.في مصر ومع
أكدت الجائحة على ضرورة وجود استراتيجية مصرية محددة لتحقيق التحول الرقمي في  ●

الصناعة ولتنمية وتعميق الصناعات الرقمية، وأن تكون هناك رؤية مشتركة بين الحكومة 
والقطاع الخاص في هذا المجال، وذلك ألن الجائحة كشفت عن أن التحول الرقمي لالقتصاد 

 قطاع الصناعي سيكون أسرع من كل التوقعات. ككل ولل
أكدت الجائحة على أهمية وجود قاعدة بيانات للمصانع المصرية تشمل كافة التفاصيل  ●

الصناعية واإلنتاجية والعمالة، ألن هذه القاعدة في غاية األهمية لنجاح الحكومة في إدارة 
 قها.مة والتوقيت المالئم لتطبيأي أزمة تواجه القطاع الصناعي، والختيار السياسات المالئ

كشفت الجائحة عن أن التكاليف واألضرار التي يمكن أن تتحملها الصناعة بسبب السياسات  ●
والقرارات الخاطئة التي يمكن التراجع عنها، أقل بكثير من أضرار تأخر اتخاذ القرارات 

 نا.و الصحيحة، خاصة في ظل تعرض القطاع الصناعي لصدمة عنيفة مثل جائحة كور 
كشفت الجائحة أننا لم ننتبه خالل السنوات الماضية لخطورة انقطاع سالسل التوريد على  ●

يناير، ومثل واقعة  25الصناعة المصرية، والتي لفتت أنظارنا إليها وقائع سابقة مثل ثورة 
ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج صناعة البالستك في السوق المصري بشكل كبير بعد 

، والتي تحصل صناعة 2019على شركة أرامكو السعودية في سبتمبر  الهجوم العسكري 
 .1من وارداتها من مادة البولي بروبلين %85البالستيك المصرية منها على حوالي 

 
  

                                                           

إلى توقف واردات مادة البولي بروبلين من السعودية، وهي  2019شركة أرامكو السعودية في سبتمبر أدى الهجوم العسكري على  1 
تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الواردات المصرية من هذه المادة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الطن بحوالي ألف جنيه في يوم 

 قت.واحد وأثر على نشاط صناعة البالستك في مصر في ذلك الو 
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 خامسًا: السياسات واإلجراءات المقترحة لمساعدة الصناعة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا:
 ير:السياسات واإلجراءات في األجل القص -أ

المقصود باألجل القصير هنا هو فترة الستة شهور القادمة، أي حتى نهاية النصف األول من السنة 
، فمن المتوقع استمرار التباطؤ االقتصادي العالمي 2020، في نهاية ديسمبر 2020/2021المالية 

 غلبوالمحلي بصفة عامة خالل هذه الفترة، وعدم عودة الطاقات اإلنتاجية والمبيعات في أ 
الصناعات لطبيعتها رغم تحسنها النسبي المتوقع، وذلك حتى لو نجحت سياسة وخطط التعايش 

، وعدم االضطرار إلعادة اإلغالق الجزئي مرة أخرى 2020مع جائحة كورونا بداية من أول يوليو 
ثار إذا زادت حاالت اإلصابة والوفيات، وهو ما يعني الحاجة لمواصلة مساندة الصناعة لمواجهة اآل

، وتحقيق التعافي الكامل وعودة 2021المستمرة للجائحة ولتأهيلها للتعافي السريع مع بداية عام 
 األمور لطبيعتها، وهذه المرحلة تتطلب تنفيذ الحزمة التالية من السياسات لمساندة القطاع الصناعي: 

اب ل أسباالستمرار في تقديم حزمة الحوافز الحكومية للقطاع الصناعي طالما لم تزو  ●
تقديمها، وذلك مع وضع شروط الستفادة المصانع من هذه الحوافز، خاصة شرط عدم 

 تسريح العمال واالستمرار في دفع رواتبهم.
ضرورة التشدد في تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية،  ●

كومية، المناقصات الحوتخصيص نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات و 
وذلك لمساعدة القطاع الصناعي وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة 
 تداعيات هذه الجائحة، من خالل زيادة مبيعاتها وتوفير السيولة ومن ثم عدم تسريح العمال.

التركيز على مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على سرعة التعافي من تداعيات  ●
حة خالل هذه الفترة، وذلك لما تتسم به هذه الصناعات من سرعة االستجابة لمتطلبات الجائ

السوق، والرتباط هذه الصناعات بالمستلزمات الصناعية الواردة من الصين، والمتوقع أن 
تتحسن تدفقاتها لمصر خالل هذه الفترة، بعد أن بدأ القطاع الصناعي الصيني في التعافي 

 ويونيو.مايو  التدريجي خالل شهري 
سرعة إعادة توجيه الطاقات اإلنتاجية المعطلة للمصانع المصرية والطاقات اإلنتاجية  ●

للمصانع التي غيرت نشاطها والمصانع المتخصصة في إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية 
المطلوبة لمواجهة الجائحة، وذلك من أجل إنتاج وتكوين مخزون استراتيجي من هذه 

زيادة الصادرات منها بعد اكتفاء السوق المحلي، وذلك سيحقق عدة أهداف المنتجات، و 
أهمها مساعدة هذه المصانع على االستمرار وعدم الخروج من السوق أو تسريح العمالة، 

 وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات الصناعية المصرية.
 آلية للحوار بين -ابات العمالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والنق -إنشاء الحكومة  ●

العمال وأصحاب المصانع، للتوافق على كيفية عبور هذه المرحلة، واالتفاق على ساعات 
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 التشغيل واألجور، والحفاظ على سالمة العمال وعدم تسريحهم بسبب هذه الجائحة.
ضمان عدم وجود أي تأخير في دفع مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة، وكذلك  ●

 ة سداد أي مستحقات للشركات والمصانع التي تتعامل مع الجهات الحكومية.سرع
مراعاة االتساق بين جميع القرارات الحكومية ذات التأثير االقتصادي، بحيث تدفع جميعها  ●

في اتجاه تحفيز االقتصاد وتنشيط القطاعات االقتصادية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، 
، والخاص 2020جعة قرار وزير التنمية المحلية الصادر في مايو وفي هذا السياق ُيقترح مرا
شهور، ألنه سيؤثر على نشاط صناعات مواد البناء والصناعات  6بوقف تراخيص المباني 

المرتبطة بالقطاع العقاري، وهو قرار ال ينسجم مع سياسات الدولة التحفيزية في مواجهة 
 .ت جائحة كوروناتداعيا

انع باإلجراءات التي اتخذتها لرفع مستوي الحماية الصحية والوقائية مواصلة التزام المص ●
لتصبح جزء أساسي من بيئة العمل في المصانع، ودمج األمن الصحي ضمن األمن 

 الصناعي في جميع المصانع المصرية.
 السياسات واإلجراءات في األجل الطويل: -ب 

، فخالل 2021القادمة، أي من بداية عام المقصود باألجل الطويل هنا هو ما بعد الشهور الستة 
هذه الفترة من المتوقع أن تنحسر التداعيات االقتصادية للجائحة، إما بسبب نجاح سياسة التعايش 
معها وعدم اللجوء لإلغالق الجزئي أو الكلي )وذلك بغض النظر عن تحسن الجانب الصحي من 

د توصل لعالج ناجع لفيروس كورونا عدمه(، أو بسبب انحسار الجائحة، حيث سيكون العالم ق
ووصل لجميع دول العالم، وفي هذه المرحلة سيكون من المناسب تطبيق الحكومة للسياسات 
التحفيزية بشكل انتقائي على بعض الصناعات، وخاصة الصناعات األكثر تضررًا من الجائحة، 

ها للتعافي متوسطة، لتأهيلمع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة وعلى الصناعات الصغيرة وال
 الكامل وعودة األمور لطبيعتها.

كما سيتطلب األمر مراجعة أسعار البنزين والسوالر والغاز الستهالك المصانع، خاصة عندما تعود 
األسعار العالمية للنفط لطبيعتها بالتوازي مع تعافي االقتصاد العالمي، وا عادة النظر في القرارات 

 ض المنتجات الصناعية التي اتخذتها الحكومة أثناء الجائحة.الخاصة بحظر تصدير بع
وبجانب السياسات واإلجراءات السابقة، من المهم أن يكون الهدف االقتصادي األسمى للحكومة 
في هذه المرحلة هو مراعاة عدم التأثير السلبي لزيادة النفقات العامة واإلجراءات الطارئة التي تم 

جائحة كورونا على ما تحقق من مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية خالل  اتخاذها لمواجهة تداعيات
المرحلة األولى من اإلصالح االقتصادي، بمعنى أهمية ضمان استدامة هذه النتائج اإليجابية، 
وخاصة االستقرار الذي تحقق في مؤشرات االقتصاد الكلي، وذلك من خالل الحفاظ على استقرار 

ام الدوالر بشكل نسبي، حتى ال يعاني االقتصاد والقطاع الصناعي سعر صرف الجنيه المصري أم
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من ارتفاع أسعار الصرف وعودة السوق السوداء للعملة مرة أخرى، الجدير بالذكر أن الدوالر عاد 
بسبب تداعيات الجائحة على دخل مصر  2020لالرتفاع أمام الجنيه خالل شهري مايو ويونيو 

 في العمالت األجنبية. 
 

جراءات النهوض بالقطاع الصناعي بعد جائحة كورونا:سادس  ًا: سياسات وا 
تختلف الصدمة التي تلقاها القطاع الصناعي بسبب جائحة كورونا عن غيرها من الصدمات 

، وذلك ألن جائحة كورونا ضربت االقتصاد 2008الخارجية كاألزمة المالية العالمية في عام 
المالية العالمية االقتصاد الرمزي )أسواق المال(، كما أن  الحقيقي واإلنتاج، فيما ضربت األزمة

األزمة المالية العالمية تسببت في حدوث صدمة طلب، ولكن جائحة كورونا تسببت في صدمة 
عرض وطلب في وقت واحد، وألهمية التغيرات العميقة التي ستحدثها جائحة كورونا في األجل 

ث عن عالم ما بعد كورونا، وأصبحت جميع الطويل في جميع المجاالت، أصبح هناك حدي
الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والصناعات تبحث عن أفضل السياسات واإلجراءات التي 
ستتعامل بها مع المستجدات والتحديات التي ستواجهها بعد انتهاء الجائحة، وتشير العديد من 

 قتصادي والصناعي باآلتي:التوقعات أن تتميز مرحلة ما بعد كورونا في المجال اال
حدوث تغيرات جوهرية في التوجهات االستراتيجية للدول وللشركات والمصانع على المستويات  ●

 االقتصادية واإلنتاجية والتكنولوجية والتسويقية.
حدوث تراجع ملموس في سهولة تدفق التجارة عبر الحدود مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة،  ●

د من القيود والحماية للمنتجات المحلية، وهو ما سيؤثر على سهولة حيث سيكون هناك مزي
 حصول الصناعة على مستلزمات اإلنتاج، وعلى سهولة التصدير.

حدوث تغيرات جوهرية في سالسل اإلمداد والتوريد العالمية، وخاصة السالسل المبنية على  ●
قريب المصادر من المخزون، وذلك من أجل ضمان عدم انهيارها مرة أخرى، ومن أجل ت

 األسواق النهائية لمستلزمات اإلنتاج، واستخدام التقنيات الحديثة في هذه المجال. 
من المتوقع تزايد تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وفي القطاع الصناعي، وخاصة  ●

الصناعات االستراتيجية، وذلك بعد تأكد فشل سياسة )السوق فقط(، وبعد الفشل القديم لسياسة 
لدولة فقط(، وتأكيد جائحة كورونا على أهمية األخذ بسياسة )الدولة والسوق معًا(، وهذا )ا

يعني تغير البيئة التي سيعمل فيها القطاع الصناعي بعد انتهاء الجائحة في مصر والعالم، 
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وهذا التوقع سيكون غالبًا مصحوب بالتوسع في استخدام الحكومات للسياسات التجارية 
ة المنتجات المحلية، خاصة في ظل التوجه نحو الداخل، ونحو إحالل الحمائية لحماي

 الواردات، وتعميق الصناعة، وتقليل االعتماد على سالسل التوريد العالمية.
االندفاع بقوة نحو استكمال التحول لالقتصاد الرقمي في دول العالم، وزيادة الرقمنة في  ●

 البشري، وتقليل األخطاء في الصناعة، منالقطاع الصناعي، وتقليل االعتماد على العنصر 
أجل رفع اإلنتاجية وتحسين الجودة ومراعاة البعد البيئي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، 
وهذا سيخدم توجه وجهود الحكومة في مصر من أجل التحول الرقمي في االقتصاد وفي 

 1.قطاع الصناعة والذي بدأ قبل الجائحة
ح األخذ بالسياسات واإلجراءات التالية في مرحلة ما بعد كورونا من أجل وفي ضوء ما سبق نقتر 

 تنمية وتعميق الصناعة، ومن أجل تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر:
 
 تبني استراتيجية جديدة لتنمية وتعميق الصناعة المصرية: -أ

رية ء نتائج التجربة المصفي ضوء العديد من التطورات والمستجدات الدولية والمحلية، وفي ضو 
لتنمية وتعميق الصناعة، وفي ضوء ما أفرزته جائحة كورونا من دروس تتعلق بالقطاع الصناعي، 
أصبحت هناك أهمية وضرورة واضحة لتبني استراتيجية جديدة لتنمية وتعميق الصناعة المصرية 

لفة، ويقترح أن عات المختوتغيير الفلسفة التي تقوم عليها توجهات وسياسات تنمية وتعميق الصنا
 تركز هذه االستراتيجية على المحاور التالية:

تغيير نمط اندماج الصناعات المصرية في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، وذلك للحد من  ●
تأثر هذه الصناعات عند سقوط أو انقطاع هذه السالسل في ظل الصدمات الخارجية، وضمان 

 ات المصرية في هذه السالسل.دور مالئم وغير هامشي للصناع
تنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات اإلنتاج وتقليل اعتمادها على  ●

السوق الصيني بقدر اإلمكان، وذلك للحد من تأثر الصناعة المصرية بالصدمات التي يتعرض 
 لها االقتصاد الصيني وبالصراع التجاري بين الصين والدول األخرى.

                                                           

رغم أن جائحة كورونا وضعت العديد من التحديات أمام الصناعة في مصر، إال أنها مثلت حافزًا وفرصة للشركات والمصانع الرقمية، 1  
حيث كانت هذه النوعية من الشركات والمصانع في وضع جيد للتعامل مع الجائحة ومواجهتها، وسعت هذه الشركات والمصانع 

 جهود سابقة في ملف التحول الرقمي.للبناء على ما بذلته من 
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لق دوائر اإلنتاج للصناعات المصرية داخليًا كلما كان ذلك ممكنًا، بمعني أن العمل على غ ●
تعتمد الصناعات المحلية على مستلزمات اإلنتاج التي توردها سالسل التوريد المحلية، وهو 
ما يضمن استقرار ونمو هذه الصناعات، ويساهم في الحد من االستيراد والتأثر بالصدمات 

 والتخزين.فض التكاليف الخاصة بالنقل الخارجية، ويساهم في خ
التركيز على تعميق الصناعات المصرية االستراتيجية وذات األولوية لالستهالك وللتصنيع  ●

المحلي، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة قطع الغيار والمكونات 
 الصناعية. 

ن سياسات تسهيل التجارة، وذلك ألالربط بين سياسات وجهود جذب االستثمارات الصناعية و  ●
المنتجات تعبر الحدود أكثر من مرة، وألن المستثمرين يفضلون األسواق التي يمكنهم االستيراد 
والتصدير فيها بسهولة، أي أن هناك أهمية لتعزيز تنافسية الصادرات والواردات معًا وليس 

 1.تنافسية الصادرات فقط
وعقود األوفست مع الموردين للمشتريات الحكومية من استخدام برامج التوازن االقتصادي  ●

 الخارج من أجل استقدام االستثمارات األجنبية، وتوطين التقنيات الصناعة الحديثة.
 

 اإلسراع بالتحول الرقمي للصناعة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وفق استراتيجية شاملة: -ب
الرابعة وما تفرضه من تحديات وما تقدمه من  في ضوء المستجدات المرتبطة بالثورة الصناعية

فرص للقطاع الصناعي، وفي ضوء ما أكدته جائحة كورونا من أهمية التحول الرقمي لالقتصاد 
ككل وللقطاع الصناعي، هناك أهمية لتنفيذ استراتيجية مصرية شاملة للتعامل مع األبعاد المختلفة 

المصرية لتعميق وتنمية القطاع الصناعي لهذا الموضوع، وذلك لتعظيم فرص نجاح الجهود 
والصناعات التحويلية، وجعله أكثر قدرة على تلقي الصدمات، وفي هذا السياق يمكن اقتراح 

 2:السياسات واإلجراءات التالية
                                                           

مقاسه بالمؤشر الفرعي  ٪1تحسين سهولة التجارة بنسبة تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية وتقديرات منظمة االنكتاد إلى أن   1
وأنه مع كل في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في القطاع الصناعي،  ٪3,2إلمكانية التجارة، يكون مصحوب بزيادة بنسبة 

في عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر. لمزيد من  ٪3.8في مؤشر إمكانية التجارة يكون هناك زيادة بنسبة  ٪1زيادة بنسبة 
 التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

دمة إلى رقة مقد. مغاوري شلبي علي، بيئة االستثمار وسهولة التجارة في الدول العربية مع التركيز على تجربة سلطنة عمان، و  -
 م.2019أبريل  4- 1ملتقى االستثمار العربي، سلطنة عمان، خالل الفترة 

 معهد التخطيط القومي، سياسات وآليات تعميق الصناعات التحويلية المصرية في ظل الثورة الصناعية، بحث جماعي، تحت النشر. 2 
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توفير إطار مؤسسي وتنظيمي فعال يشرف على عملية التحول الرقمي وتنمية وتعميق  ●
 1.ة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجالالصناعات الرقمية في مصر، واالستفاد

تركيز جهود الحكومة لتهيئة المناخ االستثماري في القطاع الصناعي على توفير البنية التحتية  ●
للثورة الصناعية الرابعة، وتوفير الخدمات الرقمية، والعمالة ذات المهارة الرقمية، وتوفير 

 اعات التحويلية.منصات للبيانات عن القطاع الصناعي والصن
تبنى سياسات وآليات تشجع اإلنتاج في قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وفق التقنيات  ●

الحديثة، وتشجع االستثمار في توطين هذه التقنيات وتطويرها، وتشجع االبتكار والبحث العلمي 
 في الصناعات التحويلية.

رفية يلية، لمواكبة الصناعات المعتطوير مؤسسات التعليم المرتبطة بقطاع الصناعات التحو  ●
 والصناعات الرقمية الحديثة.

تسهيل نفاذ قطاع الصناعة والصناعات التحويلية للتكنولوجيا الحديثة في مجاالت اإلنتاج  ●
والتصنيع، وكذلك تسهيل النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع أصحاب 

 المصالح في هذا القطاع.
التحويلية المصرية بإعادة النظر في أساليب وتقنيات التصميم واإلنتاج  قيام الصناعات ●

والتسويق التقليدية التي تتبعها، واالهتمام بخطط واستراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجيا 
 الحديثة، واالستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

ة، إلعادة توزيع عنصر العمل إصالح أسواق العمل وسياسات التشغيل في قطاع الصناع ●
لصالح الصناعات التحويلية ذات المحتوى المعرفي والمكون التكنولوجي المرتفع، ولصالح 

 عملية الرقمنة الصناعية، ولصالح إنتاج منتجات صناعية حديثة ومنتجات ذكية. 
ي مجال فقيام الحكومة بالتعاون مع المستثمرين في الصناعات التحويلية بزيادة االستثمارات  ●

الرقمنة الصناعية، وزيادة اإلنفاق على البحوث والتطوير، وتدريب القوى العاملة لتلبية 
 احتياجات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

زيادة استغالل الصناعات لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلدارة الموارد الطبيعية، وخاصة  ●
                                                           

 لرجوع إلى:لمزيد من التفاصيل حول هذا اإلطار المؤسسي والتنظيمي يمكن ا 1 
د. مغاوري شلبي، البيئة التشريعية والتنظيمية للتحول لالقتصاد الرقمي وتنمية الصناعات الرقمية في مصر في ضوء الدروس 
المستفادة من أهم التجارب الدولية، ورشة عمل التحول الرقمي تجارب وتحديات، وزارة اإلنتاج الحربي ولجنة تنمية الصناعات 

 .2019أغسطس  28الرقمية، القاهرة، 
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والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوسع في  المياه والطاقة، وذلك لترشيد االستخدام
تقنيات إعادة التدوير واالستخدام لهذه الموارد، وذلك من أجل زيادة قدرة المنتجات الصناعية 

 على المنافسة ومن أجل تحقيق االستدامة في القطاع الصناعي.
لب لتي سيكون هناك طاهتمام الصناعات التحويلية بالمنتجات الجديدة والمنتجات الذكية، ا ●

متزايد عليها، مثل السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، والمنتجات الحربية، ومنتجات 
 الفضاء، والمكونات التي تحتاجها هذه الصناعات. 

إعادة النظر في جهود الترويج والتسويق لمنتجات الصناعات التحويلية المصرية في ظل الثورة  ●
 1 .ة، حيث أصبح العنصر الخامس من عناصر التسويق هو المشاركةالصناعية الرابع

تعاون الجهات الحكومية مع الشركات الدولية الرائدة في مجال الحلول الرقمية للصناعة، لتقديم  ●
حلول رقمية لصناعات تحويلية استرشاديه في مجاالت معينة مثل الصيانة التنبؤية، وترشيد 

 قمية، وذلك لتحفيز بقية الصناعات على الدخول في هذا المجال.الطاقة، وغيرها من الحلول الر 
إعطاء الجهات الحكومية المصرية أولوية لقيام الشركات الدولية الخبيرة في مجال الحلول  ●

الرقمية بإعداد فرق من المدربين الوطنيين للقيام بمساعدة الصناعات التحويلية على التحول 
 الرابعة.الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية 

نشر العقود التشاركية في مجال التحول الرقمي وتحديث التكنولوجيا بين المصانع والشركات  ●
الدولية الخبيرة في مجال الحلول الرقمية والتكنولوجيا، وذلك لتشجيع الطرف األول الذي ال 

ضافية إيتوفر لدية تمويل في الغالب، ألنه في ظل هذه العقود لن يتحمل استثمارات أو تكاليف 
نما سيدفع جزء من عائد التحول الرقمي وتحديث التكنولوجيا للطرف   الثاني.وا 

 
 استغالل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة: -ج

من المالحظ خالل السنوات األخيرة أن قطاع الصناعة والصناعات التحويلية أصبح في مقدمة 
على تحقيق االستدامة، وخاصة البعد البيئي لها، ألن هذا القطاع في مقدمة  القطاعات التي تركز

القطاعات المتهمة بإلحاق الضرر بالبيئة في مصر وغيرها من الدول النامية، وفى ظل المتغيرات 
التي تصاحب الثورة الصناعية الرابعة تتزايد الفرص التي توفرها لتحقيق االستدامة في قطاع 

                                                           

( هي: المنتج، والسعر، والمكان، والترويج، وتكون المشاركة خاصة من خالل المنصات 4P’sالعناصر األربعة المعروفة للتسويق ) 1 
 .اإللكترونية
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عات التحويلية من خالل التكنولوجيا الحديثة التي تخفض التكاليف، وترشد الصناعة والصنا
استخدامات الطاقة والمياه، وتقلل اآلثار البيئية لنشاط الصناعات المختلفة، ولذلك يعتبر هذا األمر 
في غاية األهمية للصناعات التحويلية في مصر، ويجب أن يحظى باهتمام كبير من راسمي 

الصناعة باعتباره فرصة لتحقيق استدامة التنمية الصناعية، وتتمثل هذه  السياسات في قطاع
، واستخدام طاقة مستدامة 1الفرصة في قيام الصناعة باستخدام الطاقة التقليدية بمعدالت أقل

ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد القابلة للنضوب وغيرها من مفردات تحقيق استدامة التنمية، هذا 
لتأثير الواسع الذي ستحدثه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال إعادة تدوير باإلضافة إلى ا

واستخدام المنتجات الصناعية، وهو ما سيؤثر على نشاط هذه الصناعات، ويرفع قدرتها التنافسية 
ويوسع أسواق المنتجات الصناعية المختلفة ويرفع أرباح الصناعات من خالل التأثير على التكاليف 

 تخفيض واإليرادات بالزيادة.بال

 الخاتمة:

من المتوقع خالل مرحلة ما بعد كورونا أن تتراجع استراتيجيات تعميق الصناعة القائمة على فلسفة 
التكامل في التجارة العالمية أو على فلسفة تسليم المفتاح، وكذلك السياسات الصناعية التي تعمل 

منتج الصناعي النهائي، كون ذلك أسهل من تحقيق على تحقيق التميز في إنتاج جزء معين من ال
ميزة نسبية وتنافسية في إنتاج كامل المنتج، وكذلك ستتراجع سياسة ربط الصناعات الوطنية 
بسالسل التوريد العالمية لتكون جزء منها، كون ذلك أسهل من بناء سلسلة توريد خاصة لهذه 

ذه االستراتيجيات وتلك السياسات، فقد الصناعات، وذلك ألن أزمة كورونا كشفت عن مخاطر ه
يكون تحقيق تكامل الصناعة الوطنية في التجارة العالمية سهال، وقد يكون ربط الصناعات الوطنية 
بسالسل التوريد العالمية أمرًا سهاًل، ولكن ستبقى الصعوبة والتحدي الحقيقي يكمن في احتالل 

صناعات الوطنية في مجاالت هامشية، مكان متميز في هذه السالسل، وأال ينحصر دور ال
واألصعب هو النجاح في تجنب مخاطر انقطاع هذه السالسل التي انهارت بسبب جائحة كورونا، 
ولذلك سوف تنتشر السياسات الصناعية المتجهة إلى الداخل، وتعميق الصناعة اعتمادًا على 

 .إحالل الواردات والسياسات التجارية الحمائية
                                                           

توقع خالل العشر سنوات األخيرة، ومن الم %80تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة المالحظ أن التكنولوجيا الحديثة أدت النخفاض   1
 .أن تواصل انخفاضها في ظل التقنيات الحديثة المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة



 مغاوري شلبيد.                                                                            المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 259 

ستؤثر أزمة كورونا على مستقبل ظاهرة عولمة اإلنتاج الصناعي وانتشار سالسل وفي نفس السياق 
التوريد العالمية، وذلك ألن هذه األزمة أثرت بشكل مباشر على العوامل األساسية لعولمة اإلنتاج 
ولنشوء سالسل التوريد العالمية في الصناعة، وهي وسائل النقل والشحن، وحرية وسهولة التجارة، 

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث ضربت األزمة سهولة وفاعلية وسائل النقل والشحن وتطور ت
حول العالم، وضربت حرية وسهولة التجارة خاصة تجارة المستلزمات الطبية والسلع الغذائية 
االستراتيجية مثل الحبوب، وهو ما سوف يعطل مسيرة عولمة اإلنتاج وربط الصناعات الوطنية مع 

لقيمة والتوريد العالمية، وذلك على الرغم من حدوث مزيد من التطور الهائل في مجال سالسل ا
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات خالل السنوات القادمة، وسوف يتم إعادة النظر في طبيعة هذه 

 السالسل لتكون أقصر وأقرب.
مها لمؤشرات التي نستخدكما أن جائحة كورونا وما نجم عنها من تداعيات تدعونا لتغيير نوعية ا

لقياس إنجازات التنمية على المستوى الكلي وعلى المستوى القطاعي، فاألمر يتطلب االهتمام 
باالقتصاد الحقيقي وبجودة النمو وجودة التنمية وبجودة الحياة التي يعيشها المواطن، وما يوجد لديه 

الشك أن قياس وتحليل جودة من رصيد تنموي يمكن أن يستند عليه في حالة حدوث األزمات، و 
النمو وجودة التنمية وجودة الحياة يتطلب مشاركة السياسيين والمهندسين والمتخصصين في الصحة 

 وعلم النفس والتعليم والتغذية واالجتماع وغيرهم وليس االقتصاديين فقط.
تحسن في لولذلك نؤكد على أهمية التركيز على مؤشرات االقتصاد الحقيقي، والتعمق في تحليل ا

ا بمصادر هذ -بجانب ارتفاع معدل النمو  -مؤشرات النمو والتنمية، فمن الضرورة أن نهتم 
النمو)من أي القطاعات يأتي النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي، من قطاع الصناعات 

ستقاللية ا التحويلية وقطاع الزراعة، أم من قطاع اإلنشاءات والبناء وقطاع التعدين(، ونهتم بقياس
هذا النمو) هل هو نمو ذاتي أم يعتمد على الخارج بشكل مفرط(، أيضًا يجب أن نهتم بنوعية 
الوظائف التي توفرها االستثمارات في االقتصاد) هل هي وظائف الئقة ودائمة أم وظائف هامشية 

مكن أن ي يومؤقتة(، يجب أن نهتم بالعمالة غير المنتظمة وبالقطاع غير الرسمي وبالمخاطر الت
يتحملها االقتصاد الوطني بسبب هذه العمالة وهذا القطاع في حالة حدوث الصدمات، وكل هذا 

 ينطبق على القطاع الصناعي بشقيه الصناعات التحويلية والصناعات االستخراجية.
وأخيرًا هناك أمر بالغ األهمية يجب التأكيد عليه، وهو ضرورة خروج المجتمع ككل، ومجتمع 

التجاري والصناعي والخدمي في مصر من هذه الجائحة وهو أكثر ثقة في الحكومة  األعمال
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وسياساتها في التعامل مع مثل هذه الصدمات، ألن هذه الثقة ستكون هي المحرك األساسي 
لمواصلة عملية التنمية بعد جائحة كورونا، وأعتقد أنه يكفي لتحقيق ذلك نجاح الحكومة في تحقيق 

همية، األول: هو منع زيادة حاالت اإلفالس بين الشركات والمصانع عن أمرين في غاية األ
معدالتها قبل الجائحة، أي منع خروج ولو شركة واحدة كانت ناجحة من السوق بسبب الجائحة، 
والثاني: هو ضمان توفير العالج لجميع األشخاص الذين أصيبوا أو سوف يصابوا بالفيروس، أي 

 واحد بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف العالج.ضمان أال يموت ولو مواطن 
 الملخص:

إن حتمية تأثر القطاع الصناعي المصري بجائحة كورونا أمر تفرضه طبيعة األزمة نفسها، وتفرضه 
طبيعة هيكل هذا القطاع، وما كان يعانيه من تحديات عند وقوع الجائحة، ومهما كان حجم اآلثار 

إن الجزء األكبر من الصدمة التي تلقاها القطاع الصناعي قد وهل هي آثار متوسطة أم عميقة، ف
وقع، وأن السياسات التحفيزية االستباقية التي اتخذتها الحكومة تعتبر كافية حتى اآلن قياسًا على 

 ما قامت به العديد من الدول، وفي ضوء مساحة التحرك التي توفرها المالية العامة.
مواصلة تقديم حزمة السياسات واإلجراءات التحفيزية طالما لم ويبقى المهم في األجل القصير هو 

تزول أسباب تقديمها، مع إتباع سياسات تحفيزية انتقائية تركز على الصناعات األكثر تأثرًا وعلى 
الصناعات كثيفة العمالة، وعلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة في األجل الطويل، وذلك مع 

وهو الحفاظ على مؤشرات االقتصاد الكلي التي تحققت خالل  التركيز على تحقيق هدف أساسي،
 سنوات اإلصالح االقتصادي، وخاصة ما يتعلق بسعر صرف الجنية أمام الدوالر.

واألهم من سياسات األجلين القصير والطويل هي السياسات واإلجراءات الالزمة لتنمية وتعميق 
م على استيعاب الدروس التي أفرزتها الصناعة في مرحلة ما بعد كورونا، التي يجب أن تقو 

الجائحة، فقد رجحت جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع الصناعي رأي بعض االقتصاديين 
وراسمي السياسات الصناعية الذين يرون أن تحقيق تنمية صناعية حقيقية في بالدنا لن يتم إال 

ية للصناعة ة بالسياسات الحمائية االنتقائبإتباع استراتيجية تقوم على فلسفة إحالل الواردات المدعوم
الوطنية وما يرتبط بها من تكنولوجيا جديدة، بما فيها الحماية الجمركية، ومنع هجرة العمالة 

 الصناعية الماهرة. 
لذلك من المهم إعادة تبني استراتيجية جديدة لتنمية وتعميق الصناعة المصرية، تستفيد من الدروس 

ورونا، وتعيد النظر في نمط اندماج الصناعة المصرية في االقتصاد العالمي، التي أفرزتها جائحة ك
واإلسراع بعملية التحول الرقمي في الصناعة، واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق 

 التنمية الصناعية المستدامة، ولرفع القدر التنافسية للصناعات المصرية.
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مستقبلية ال البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي وأدواره
 في التعليم في ظل جائحة كورونا

 
 ال داد بسمة. د.ز

  ناصر زحمد. ز

 مقدمة

يعتبر فيروس كورونا من أكبر المحن التي يمر بها العالم منذ ظهور أول إصابة به في الصين 
ما  2020مايو  1وحتى اآلن، حيث بلغ حجم اإلصابات في العالم حتى  2019في شهر نوفمبر 

ألف. ويعكف  230مليون إصابة، تعافى منهم ما يقارب المليون وتوفى منهم ما يقارب  3.5يقارب 
العالم أجمع اآلن على اكتشاف دواء أو لقاح لمعالجة المصابين والوقاية منه. ولكن يوجد ما يدعونا 

في  ويبشرنا بانحسار انتشار الفيروس -مع عدم التهاون في التعامل مع تلك األزمة -إلى التفاؤل 
ض في بعوالوفيات اليومية  اإلصاباتالعديد من الدول )مثل الصين واألردن(، وانخفاض عدد 

يطاليا. فمن المحن تأتي المنح، حيث أظهرت هذه المحنة وجود بنية تحتية  البالد مثل إسبانيا وا 
تكنولوجية قوية في مصر قادرة على التعامل مع األزمات، في كافة قطاعات الدولة من تعليم 

 وصحة وغيرهم من القطاعات الخدمية واالقتصادية. 

جد سيناريوهات عالمية متوقعة للسيطرة على فيروس كورونا المست ومن الجدير بالذكر أنه يوجد ثالثة
(، والسيناريو 2020/  2019وهو السيناريو األكثر تفاؤاًل )ينتهي الفيروس بانتهاء العام المالي 

(، والسيناريو األكثر تشاؤًما )أن الفيروس قد يستمر 2020المتفائل )ينتهي الفيروس في نهاية عام 
ك(. وأيًا كان السيناريو المتوقع حدوثه وفي ظل التطور التكنولوجي العالمي، فإن لفترة أطول من ذل

تبني قضية التعليم عن بعد في مصر ُيعد مطلًبا أساسًيا في الفترة القادمة، خاصة في محافظات 
رنة بصورة ضعيفة نسبًيا مقا اإلنترنتالوجه القبلي والمحافظات الحدودية التي يصل إليها 

 الحضرية ومحافظات الوجه القبلي.   بالمحافظات

                                                           
  معهد التخطيط القومي –مدير مركز األساليب التخطيطية 
  معهد التخطيط القومي –مدرس مساعد بمركز األساليب التخطيطية 
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ولذلك سوف نتناول في هذه الورقة بعض من المحاور األساسية التي تناقش دور البنية التحتية 
 التكنولوجية في التعليم في ظل تفشي ظاهرة فيروس كورونا من خالل التعرض إلى النقاط التالية: 

 البنية التحتية التكنولوجية في مصر أواًل:

 أهم الجهود التي بذلتها الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي ثانيًا:

 البنية التحتية التكنولوجية في قطاع التعليم ثالثًا:

 إسهامات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم رابعًا:

مرحلة  -االستخدامات التكنولوجية الحالية في التعليم )مراحل التعليم ما قبل الجامعي خامسًا:
 التعليم الجامعي( في ظل تفشي فيروس كورونا.

 الدور المستقبلي للتحول الرقمي في مجال التعليم وبعض المقترحات لصانعي القرار. سادسًا:

 أواًل: البنية التحتية التكنولوجية في مصر

ولوجية نبذلت جمهورية مصر العربية في السنوات الماضية العديد من الجهود لتوفير بنية تحتية تك
ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وتأسيس بنية تحتية قوية، وذلك لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي 

الدخول إلى و  اإلنترنتلمحاولة اللحاق بركب العالم المتقدم، ومن أهم هذه الجهود، تيسير النفاذ إلى 
تصاالت وتكنولوجيا (، مما يضمن االنتشار لوسائل اال4G) اإلنترنتالجيل الرابع في سرعة 

الصادر عن وزارة  1المعلومات. وطبقا للتقرير الشهري لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
عن طريق  اإلنترنتفقد بلغ عدد مستخدمي  -( 1كما هو موضح في جدول رقم ) -االتصاالت 
وكذلك بلغت . %23.9بنسبة زيادة سنوية قدرها  2020مليون مستخدم في يناير  42.3المحمول 

من إجمالي مشتركي المحمول. بينما بلغ  %44.2عن طريق المحمول  اإلنترنتنسبة مستخدمي 
بنسبة  2020مليون مستخدم في شهر يناير  USB Modem 3.6عن طريق  اإلنترنتمستخدمي 

مليون  ADSL 7.24فائق السرعة  اإلنترنت. وبلغ عدد مستخدمي %14.9زيادة سنوية قدرها 
، حيث استحوذت القاهرة الكبرى على النصيب %9.37بزيادة سنوية قدرها  2020ناير مشترك في ي

                                                           
1http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indicators_in_B
rief_February_2020%20_Arabic.pdf . 

http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indicators_in_Brief_February_2020%20_Arabic.pdf
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indicators_in_Brief_February_2020%20_Arabic.pdf
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، بينما احتلت محافظات الدلتا المركز %38فائق السرعة بنسبة  اإلنترنتاألكبر من مشتركي 
. بينما بلغت نسبة %33بنسبة  ADSLالثاني من حيث التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة 

. وذلك يؤكد على ضرورة ADSLفقط من إجمالي مشتركي خدمة  %13 محافظات الوجه القبلي
زيادة االهتمام وتوجيه االستثمارات للنهوض بالبنية التحتية التكنولوجية بمحافظات الوجه القبلي 

ليم والتابلت في مراحل التع اإلنترنتخاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام 
 معية أو قبل الجامعية.المختلفة سواء كانت الجا

 في مصر  اإلنترنت(: عدد مستخدمي 1جدول رقم )
 بالمليون مستخدم( )العدد

يناير  
2020 

يناير 
2019 

ديسمبر 
2019 

معدل النمو 
 الشهري %

معدل النمو 
 السنوي %

عن طريق  اإلنترنتعدد مستخدمي 
 المحمول

42.30 34.13 39.0 8.45 22.93 

ريق عن ط اإلنترنتعدد مستخدمي 
USB modem 

3.61 3.15 3.60 0.41 14.91 

فائق السرعة  اإلنترنتعدد مشتركي 
ADSL 

7.24 6.62 7.30 -0.82 9.37 

 -الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت -2020فبراير  -تقرير موجز عن مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالمصدر: 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

عالمًيا في متوسط سرعة اإلنترنت األرض، مسجلة  99مصر خالل فبراير الماضي المركز واحتلت 
 ة عن مؤشر قياس اإلنترنت العالمي، طبقا للبيانات الصادر 1دولة 176ميجابايت بين  27.09

“speed test” حيث أكد وزير االتصاالت أن الشركة المصرية لالتصاالت استثمرت ما يقرب ،
 إضعاف 6 اإلنترنتوانه تم زيادة سرعة  اإلنترنتر لتحسين سرعة خدمات مليار دوال 1.6من 
ة، فقد لوحظ في الفترة الحالي اإلنترنتميجابايت في الثانية. ولكن مع زيادة استخدام شبكة  30لتبلغ 

في كافة المحافظات، وهو ما أكده نائب الرئيس التنفيذي  األفرادلدي  اإلنترنتبطء في سرعة 
                                                           

1 https://almalnews.com/   األولى عربًيا خالل فبراير « اإلمارات»عالمًيا فى متوسط سرعة اإلنترنت األرضي.. و 99مصر
 .2020مايو  15تم الدخول على الموقع بتاريخ  – 2020مارس  27المنشور بتاريخ  – 2020

https://almalnews.com/
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 وضغوط على اإلنترنتوأن هناك ضغط وزيادة كبيرة في استخدام  1رية لالتصاالتللشركة المص
 كانت ستنهار لوال وجود بنية تحتية قوية. اإلنترنتالتحميل وأن شبكة 

أما فيما يخص االستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فبالرغم من ارتفاع 
إال أن  2018مليار جنيه في عام  30.9إلى  2005مليار جنيه في عام  6.3االستثمارات من 

االستثمارات في عام  إجماليمن  % 6.53نصيب االستثمار الموجه لهذا القطاع انخفض من 
(. وبلغت نسبة مشاركة 1، كما هو مبين في الشكل رقم )2018في عام  %4.28إلى  2005

لموجهة لقطاع االستثمارات ا إجماليمن  %92.3حوالي  2018القطاع الخاص في عام 
 إجماليمن  %7.7االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. بينما كانت نسبة استثمارات القطاع العام 

 االستثمارات الموجهة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

االستثمارات  إجمالي(: نسبة مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من 1شكل رقم )
 (2018-2005قطاعات االقتصادية في مصر خالل الفترة )الموجهة لكافة ال

 

(، "التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر بالتركيز على االستثمارات"، سلسلة قضايا التخطيط 2020المصدر: الحداد، وآخرون )
 لتنمية االقتصادية.والتنمية )تحت النشر(، معهد التخطيط القومي، القاهرة. والمعتمد على بيانات وزارة التخطيط وا

ويوجد لمصر فرص استثمارية كبيرة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك مصر 
بنية أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات حيث تربط كابالت األلياف الضوئية البحرية مصر 

 االتصال بجنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا. ويوجد بكل الخطوط األرضية إمكانية
 باإلنترنت عن طريق الهاتف. 

                                                           
1 https://almalnews.com/   مارس  30المنشور بتاريخ  –نترنت مشكلة عالمية وليست محلية وزير االتصاالت: بطء اال

 2020مايو  15تم الدخول على الموقع بتاريخ  -2020
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يعد التحول الرقمي من أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية، وذلك بهدف و
تاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة لجميع المؤسسات والمواطنين، وبتكلفة مالئمة في أي  تقديم وا 

نحو التحول الرقمي الكامل وذلك عن طريق  وقت وأي مكان. وتتخذ الدولة خطوات جادة للتوجه
إنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية تمكنها من عمل التحول الرقمي في مختلف القطاعات وزيادة 
قاعدة المتعاملين مع التكنولوجيا الحديثة. وكذلك إصدار القوانين الخاصة بحرية وأمن تداول 

  المعلومات.

 ولة للتوجه نحو التحول الرقميثانيًا: أهم الجهود التي بذلتها الد

تحويل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أنشطة يعمل التحول الرقمي على زيادة معدل 
ة السياسات تبنى القيادة السياسيحيث ت ،اقتصادية مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزياد اإلنتاجية

ذي والتنمية المستدامة، األمر الوخطط التحول الرقمي ألهميتها في تحقيق النهضة االقتصادية 
 :1يؤكده ما يلي

  بشأن إنشاء المجلس األعلى  2017لسنة  501إصدار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم
 للمجتمع الرقمي، وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية. 

  لس القومي بشأن إنشاء المج 2017لسنة  89إصدار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم
 للمدفوعات، والذي ينظم المدفوعات غير النقدية.

 للتوجه نحو التحول الرقمي: األخيرةومن اهم الجهود التي بذلتها الدولة في الفترة 

تزايد عدد المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية  .1
 خدمة حاليًا. 127والتي يتوفر عليها حوالي 

 إطالق بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خاللها عرض كافة المناقصات الحكومية.  .2

، فقد 2018"، والذي تم إطالقه في شهر يونيو G2Gتنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي " .3
 2019( جهة في يوليو 60ساهم هذا المشروع في تحقيق الربط والتكامل اإللكتروني فيما بين )

 ر مالي.بما حقق وف
                                                           

(، "التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر بالتركيز على االستثمارات"، سلسلة قضايا التخطيط 2020الحداد، وآخرون ) 1
 القاهرة. والتنمية )تحت النشر(، معهد التخطيط القومي،
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( مركزًا 240مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فقد تم تطوير نحو ) .4
يونيو  30للخدمات التكنولوجية حتى اآلن، ومستهدف االنتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 

2020. 

 مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه بالساعة السكانية. .5

 24ض خدمات السجل المدني عن طريق ماكينة السجل المدني الذكي التي تعمل إصدار بع .6
 ساعة.

" والمخصص ألغراض االتصاالت مما يضمن في 1إطالق القمر الصناعي المصري " طيبة  .7
 الجمهورية من محافظات ومراكز وقري. أنحاءفي كافة  اإلنترنتالمستقبل تغطية 

ي جامعة متخصصة ف أولة الجديدة والتي تحتوي على إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة اإلداري .8
 مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 ألحوالامصلحة  –التعاون بين هيئة البريد المصرية والوزارات المختلفة )مثل: وزارة النقل  .9
 ...( في تقديم خدماتهم المختلفة للمواطنين.    -وزارة التضامن االجتماعي -المدنية

   البنية التحتية التكنولوجية في قطاع التعليم ثالثًا:

 -نا في ظل تفشي ظاهرة فيروس كورو  -يعتبر قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي استفادت 
من وجود بنية تحتية تكنولوجية حديثة في كافة المراحل التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعي أو 

س الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بداية من التعليم الجامعي. فبعد قرار رئيس مجل
، والتحول نحو التعليم عن بعد، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 2020منتصف شهر مارس 

 البالد حفاًظا على أرواح المواطنين مع عدم المساس بالعملية التعليمية والمناهج التربوية. 

فقد أشار إلى  2019في ديسمبر  1شركة المصرية لالتصاالتالرئيس التنفيذي للوفقًا لتصريحات 
من محافظات الجمهورية بشبكة  %90الشركة المصرية لالتصاالت انتهت فعليًا من تغطية أن 

المقدمة  ADSLكابالت األلياف الضوئية، وذلك لزيادة سرعات خدمات اإلنترنت فائق السرعة 
ومية بة لقطاع التعليم فقد تم توصيل المدارس الحكوبالنس للعمالء ضمن خطط الشركة المستقبلية.

                                                           
1 https://almalnews.com/ :من أنحاء الجمهورية بكابالت األلياف الضوئية  %90تغطى « المصرية لالتصاالت»عادل حامد
 2020مايو 12تم الدخول على الموقع بتاريخ  -2019ديسمبر  1المنشور بتاريخ  -

https://almalnews.com/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%89-90-%D9%85/
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ذات جودة عالية الستخدامها في المنصات التعليمية )الدراسة / االمتحانات  اإلنترنتبخدمات 
 اإلليكترونية( الخاصة بوزارة التربية والتعليم.   

ليات جديدة ك ومن أهم الجهود التي تمت في الفترة السابقة في مجال التعليم الجامعي هي افتتاح
للذكاء االصطناعي والعلوم التكنولوجية في المحافظات مثل محافظات بني سويف وكفر الشيخ، 

تعتبر تلك الكليات نقله نوعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولتطوير الدراسة في مجال حيث 
الل قاعات من خ تكنولوجيا المعلومات بمصر. حيث تستخدم أنماطًا متطورة في التدريس التفاعلي
ة. كذلك، لكترونيإتدريس مجهزة بأفضل األجهزة التفاعلية العالمية ومحاضرات ومقررات دراسية 

قرار إنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا داخل مدينة العلمين الجديدة. مما يساعد على 
 انتقال الدولة نحو التعليم عن بعد والتحول الرقمي. 

تقريرًا يظهر ارتفاع مؤشرات  2020إبريل  20في  1لجهاز القومي لتنظيم االتصاالتصدر اوقد أ
استخدام خدمات االتصاالت وذلك في ظل اإلجراءات االحترازية وتطبيق حظر التجوال خالل شهر 
بريل واستكمال العملية التعليمة لطالب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث  مارس وا 

لتحميل وتطبيقاتها خالل فترة الحظر وا اإلنترنتتقرير الزيادة الكبيرة في استهالك اتضح من ال
الشديد على شبكات االتصاالت وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين 

 لفترات أطول في المنازل.
ي من شهر ألسبوع الثانفي األسبوع الثاني من شهر إبريل با اإلنترنتوعند مقارنة مؤشرات خدمات 

 مارس فقد لوحظ ما يلي:

   87المنزلي بنسبة  اإلنترنتزيادة في استهالك % 
  18للهاتف المحمول بنسبة  اإلنترنتزيادة في استهالك % 

 م زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعلي
في األسبوع الثاني من شهر إبريل مقارنة  % 376.4ل إلى العالي والبحث العلمي لتص

 باألسبوع الثاني من شهر مارس.
 :تضاعف عدد ساعات وقت الذروة الستخدام خدمات وتطبيقات اإلنترنت  وقت الذروة

صباحًا خالل األسبوع الثاني  ٣ظهرًا وحتى  ١٢ساعة يوميا من الساعة  ١٥لتصل إلى 
 ت فقط خالل األسبوع الثاني من شهر مارس.ساعا ٧من إبريل مقارنه بعدد 

                                                           
1 releases/Pages-center/press-https://tra.gov.eg/ar/media/  ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات االتصاالت خالل

 .aspxشهري مارس وأبريل.
 2020مايو  -13تم الدخول على الموقع بتاريخ  – 2020ابريل  20المنشورة بتاريخ   

https://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/Pages/
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 رابعًا: إسهامات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم:
نفذت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الفترة السابقة عدد من المشاريع الخاصة بالتعليم 

 ومن أهمها:
 1الت وتكنولوجيا المعلوماتتحديث المدارس الصناعية باستخدام وسائل االتصا -1

يهدف هذا المشروع إلى تجديد عملية إصالح التعليم المهني في المدارس المعنية من خالل استخدام 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتقديم األجهزة والبرمجيات الالزمة وفرص التدريب عليها.  حيث 

ت في عشر مدارس. كما تم إنشاء مركز تم إطالق وتأسيس عدد من أكاديميات تكنولوجيا المعلوما
للتعليم اإللكتروني لخدمة طالب ومعلمي المدارس الفنية باإلضافة إلى المتدربين من المجتمع 
المحيط بالمدارس. وشمل المشروع القيام بالعديد من األنشطة مثل توزيع عدد من اللوحات الكتابية 

المشروع، وتنظيم ورش العمل للمدارس  الذكية لكل مدرسة من العشر مدارس التي تندرج تحت
المشاركة في قنا وأسوان للترويج لمراكز التعليم الفني المجتمعي وورش العمل التوعوية في ست 

مدرس بالتعاون  115مدارس، باإلضافة إلى تقديم التدريب الالزم في مجال التعليم الفني ألكثر من 
(. Italian Istituto Don Boscoاإليطالي )مع الجانب اإليطالي المتمثل في معهد دون بسكو 

( وأوتوديسك Adobe Photoshopمن المعلمين على برنامج فوتوشوب ) 100كما تم تدريب 
(Autodesk وأيضًا تم تدريب ،)مدرس وتنظيم تسعين جلسة تدريبية في المدارس. كما تم  500

ي باالستعانة بأدوات محاضرة إلثراء المحتوى الرقمي في مجال التدريب الفن 100تسجيل 
  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

كنة يسعى هذا المشروع إلى مي تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات: -2
تاحة محتوى إلكتروني تعليمي تفاعلي لبناء مجتمع المعرفة القائم  العملية اإلدارية بالمدارس وا 

تاحة برامج وتطبيقات ونشاطات عملية على استخدام تكنولوجيا االتصاالت  والمعلومات، وا 
وتفاعلية تساعد على بناء الشخصية وتقوي مهارات البحث العلمي. وذلك من خالل تحقيق 

بناء محتوى تعليمي تفاعلي، وتأهيل المدرسين واإلداريين للحصول  :عدد من األهداف مثل
ة لومات، وبناء نماذج عمل الستمراريعلى شهادات دولية في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمع

واستدامة المشاريع، وتفعيل مراكز التعلم المجتمعي، وبناء بوابة لمشروعات التعليم بوزارة 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

أطلقت جمهورية مصر العربية بنك المعرفة المصري والذي يحتوي على أكبر مكتبة رقمية في  -3
مصر. ففي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العالم تفيد الباحثين في 

                                                           
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة الرابط اإلليكتروني التالي:  1

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/384/Digital_Government/ICT_For_Learning . 
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، ودعمًا لجهود االرتقاء بمجتمع “نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” ٢٠١٤العلم سنة 
المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي، 

كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية  ٢٠١٦ي يناير تم إنشاء بنك المعرفة المصري ف
في مجال التعليم والبحث العلمي، حيث يمنح بنك المعرفة المصري جميع المصريين من جميع 
األعمار إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كانت 

ق ية أو إدارية. وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيعلوم أساسية أو تطبيقية أو تقنية أو بشر 
المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر 

 . 1العلمية والبحثية

كما يجري حالًيا تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بواسطة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات مثل:  

ًيا يهدف هذا المشروع إلى نشر ثقافة التعلم محل المحتوي اإلليكتروني واسع االنتشار:مشروع  -1
قليمًيا ودولًيا، واإلسهام في زيادة المحتوى العربي التعليمي على اإلنترنت واإلسهام في تحسين  وا 
تاحة منصة  ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للقياسات الدولية، وذلك من خالل استضافة وا 

Open Edx  ،على الحوسبة السحابية وتوفير وحدات تصوير متنقلة داخل الجامعات المصرية
وتطوير مقررات تعليمية إلكترونية، وتأهيل فريق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلدارة 

 عملية إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي لنشر المشروع بالجامعات المصرية.

ات تم تنفيذ هذا المشروع بعدد من الجه معات المصرية الحكومية:التقييم اإلليكتروني بالجا -2
وقياس  مشروع التقييم -مثل: مشروع التقييم وقياس المؤشرات بكلية الطب القصر العيني

مشروع التقييم وقياس المؤشرات بكلية طب طنطا. وجاري  -المؤشرات بكلية الطب عين شمس
إلى ميكنة نظم تقييم االمتحانات من خالل  استكماله في جهات أخرى، حيث يهدف المشروع

إتاحة بنوك من األسئلة لتسهيل عملية إيداع واسترجاع األسئلة، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس 
إلعداد امتحانات تقيس مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات والبرامج الدراسية المختلفة وبما 

يل اإلحصائي لالمتحانات واألسئلة. هذا يضمن التقويم المستمر لالمتحانات من خالل التحل
إلى جانب إتاحة بوابة إليكترونية للتدريب على االختبارات المسبقة. حيث يقدم المشروع عدد 

 -خدمات نتائج االختبارات -خدمات التحليل والقياس -من الخدمات مثل: خدمات االختبارات 
 عليا. راحل البكالوريوس والدراسات الإصدار اختبارات لم -بناء بنوك أسئلة للمناهج التعليمية

                                                           
1 us-https://www.ekb.eg/ar/about . 

https://www.ekb.eg/ar/about-us
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 خامسًا: االستخدامات التكنولوجية الحالية في التعليم في ظل تفشي فيروس كورونا
يوجد العديد من التطبيقات التكنولوجية التي تم استخدامها في أعقاب ظهور فيروس كورونا 

 المستجد كبدياًل عن االجتماعات واللقاءات التقليدية مثل: 

والذي يستخدم لتنظيم االجتماعات واللقاءات بجودة عالية حيث يتيح  Zoomتطبيق  -1
البرنامج التفاعل بين المحاضر والطالب عن طريق مشاركة الملفات مع الحاضرين في 
اللقاء. ويوجد العديد من المميزات لهذا البرنامج من أهمها: التعليم عن بعد من خالل 

-Word- Power Point)، وعبر أي برنامج عرض المادة العلمية بأية وسيلة ممكنة
Electronic Board ) 

: حيث أتاحت شركة "جوجل" تطبيق عبر شبكاتها كفصل Google Classroomتطبيق  -2
رسال  افتراضي، حيث يتيح للمعلمين إنشاء الصفوف الدراسية وتوزيع الواجبات والمهام وا 

ند لملفات والعمل معًا على مستتعليقاتهم على إجابات الطلبة كما يمكن للطلبة مشاركة ا
 واحد في نفس الوقت.   

ولكن يعيب هذه التطبيقات أنها كغيرها من التطبيقات يكون بها جزء مجاني ولكن ال يعمل البرنامج 
سنوية( -بشكل كامل، حيث تتطلب استخدام بعض األدوات دفع تكاليف مالية / اشتراكات )شهرية

 وذلك مقابل استخدام تلك األدوات.

أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عدد من المبادرات لدعم منظومة  ،وفي سياق أخر 
التعليم عن بعد وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت والشركات األربع مقدمي 

م إضافة ت خدمات االتصاالت بمصر وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، حيث
مليون جنيه،  200المنزلي لألفراد بالمجان بتكلفة  اإلنترنتسعات تحميل شهرية باشتراكات  20%

كما تم إتاحة المواقع اإلليكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي مجانًا، كما تم 
 ات لطالب المدارس والجامعات. توفير منصات رقمية مجانًا الستضافة المواد العلمية والمحاضر 

حتى األن في كافة  2020وفيما يلي استعراض ألهم الجهود التي تمت منذ منتصف مارس 
 المراحل التعلمية.
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 مراحل التعليم قبل الجامعي: .1

يحتوي على كافة المناهج والكتب الدراسية لكل  1ليكترونيإأطلقت وزارة التربية والتعليم موقع 
وزيع درجات متحانية وتوي الموقع على مواصفات الورقة اإلالجامعي وكذلك يحت صفوف التعليم قبل

قع على كما يحتوي المو  ،األسئلة ونماذج استرشادية لالمتحانات وبعض امتحانات السنوات السابقة
الخرائط الخاصة بدول العالم وبعض المعالم الرئيسية للوطن العربي بصفة خاصة )األطلس 

ر للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بيئة تعليمية جيدة متاحة في أي وقت يمكن المدرسي(، مما يوف
 للطالب تحميلها ودراستها.   

ففي مرحلة التعليم األساسي أعلن وزير التربية والتعليم عن استبدال امتحانات الفصل الدراسي 
لطالب للدخول ا يشجع االثاني بمشروع بحثي يقدمه الطالب على منصة وزارة التربية والتعليم وهو م

على المنصات الخاصة بوزارة التربية والتعليم واستخدام التعليم عن بعد للتواصل بين المدرسين 
والطالب وتنمية مهارات البحث العلمي للطالب في مرحلة التعليم األساسي.  وقد أعلن وزير التربية 

رفعها على المنصة الخاصة عن خطوات تسليم تلك األبحاث و  2020مايو  2والتعليم في يوم 
. وهو ما قد يؤكد على جاهزية الدولة للتوجه نحو التعليم عن بعد خاصة 2(EDMODOبالوزارة )

في ظل ارتفاع أعداد تالميذ المرحلة األساسية حيث بلغ إجمالي عدد تالميذ المرحلة االبتدائية 
وأفاد وزير  3مليون طالب 85.23رحلة اإلعدادية مليون طالب، بينما بلغ عدد طالب الم 12.820

هناك أكثر من نصف مليون طالب تمكنوا من وضع  2020مايو  11التربية والتعليم أنه في يوم 
 أبحاثهم على المنصة في سهولة ويسر.

 4بالنسبة للمرحلة الثانوية، خاصة بعد تعديل نظام الدراسة واالمتحانات، فقد أكد وزير االتصاالت.
السريع باستخدام كابالت األلياف الضوئية لكافة المدارس  اإلنترنتيل أنه تم االنتهاء من توص

مدرسة على مستوى الجمهورية  2563الثانوية المستهدفة، حيث تم توصيل كابالت الفايبر إلى 
 وهي المدارس التي يطبق عليها مشروع التابلت التعليمي.  

                                                           
1 http://elearning1.moe.gov.eg . 

ttps://www.youm7.com/story/2020/5/2h2/4754451- -  تم الدخول على  – 2020مايو  2المنشور بتاريخ
 .2020مايو  12الموقع بتاريخ 

 وزارة التربية والتعليم  – 2020-0192-كتاب االحصاء السنوي   3
 .020/main_book2020.html-http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/019 . 
4 ttps://www.youm7.com/story/2018/10/7h/3979885.  وتم الدخول على  2018اكتوبر 7والمنشور بتاريخ
  .2020مايو  12موقع يوم ال

http://elearning1.moe.gov.eg/
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/4754451-
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/4754451-
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81/4754451
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/019-020/main_book2020.html
https://www.youm7.com/story/2018/10/7
https://www.youm7.com/story/2018/10/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3979885
https://www.youm7.com/story/2018/10/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3979885
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 -2019 -ليكترونية في العام الماضيلذا، فقد أجرت الوزارة االختبار التجريبي لالمتحانات اإل 
لطالب الصف األول الثانوي في معظم محافظات الجمهورية حيث بلغ عدد الطالب ما يقارب 

قواعد و  اإلنترنتألف طالب أجروا االمتحانات اإلليكترونية وذلك للوقوف على مستوى خدمة  500
في  إلنترنتاالتقنية في شبكات البيانات، حيث أظهرت تلك التجربة وجود بعض المشاكل الفنية و 

( Serversبعض المحافظات وخاصة في القرى كما أظهرت وجود بعض المشاكل في الخوادم )
المستخدمة من قبل الوزارة وتم حل بعض من تلك المشاكل التقنية.  وجاري اآلن انعقاد امتحانات 

وب حاسب شخصي أو الب ت الصفين األول والثاني الثانوي باستخدام أجهزة التابلت أو أي جهاز
أو الموبايل الشخصي، مما يعكس جودة البنية التحتية في كافة محافظات الجمهورية. حيث يصل 
إجمالي عدد الطالب الذين يخوضون االمتحانات اإلليكترونية في الصفين األول والثاني الثانوي 

قع ارة التربية والتعليم مو ألف طالب على مستوى الجمهورية. كما دشنت وز  200ما يقارب المليون و
 إليكتروني لبث المراجعات الخاصة بالمواد الدراسية لطالب الصف الثالث الثانوي.  

 مرحلة التعليم الجامعي: .2
نظرًا لعدم جاهزية البنية التحتية في معظم الجامعات المصرية وعدم استيعابها إلجراء امتحانات 

م العالي لكليات النظرية والعملية فقد اتخذت وزارة التعليإليكترونية لكافة الطالب في كل الفرق وكل ا
والبحث العلمي بعض اإلجراءات الستخدام البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة في الجامعات 
واستبدال االمتحانات النظرية لفرق النقل بالجامعات ببحث في أحد النقاط التي يحددها كل قسم 

ة الموجودين بالكلية. واقتصار إجراء االمتحانات اإلليكترونية داخل الكلية تحت إشراف األساتذ
 لطالب الفرق النهائية فقط بالجامعات المصرية. 

 سادساً: الدور المستقبلي للتحول الرقمي في مجال التعليم

ال شك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا استراتيجيًا في مجال التعليم السيما في ظل التقدم 
وة في البد من الدخول بق -في ظل وجود بنية تحتية قوية في مصر –ولوجي الهائل ولذلك التكن

عالم التعليم عن بعد واالستفادة من تلك البنية التحتية، فالتحول نحو التعليم عن بعد في مراحل 
التعليم األساسي يمكن أن يساعد على القضاء بصورة كبيرة على ظاهرة الدروس الخصوصية 

ظل توفير المناهج واالمتحانات إليكترونيًا كما يساعد على الحد من ظاهرة التسرب من خاصة في 
التعليم. كما يساعد أيًضا في مرحلة التعليم الجامعي على رفع كفاءة وخبرة خريجي الجامعات 
 وتوحيد المناهج بين الجامعات مما يساعد على مساواة كفاءة الخريجين في الجامعات المصرية.

لي بعض المقترحات الموجهة لمتخذي القرار التي يمكن أن تساعد على تطوير التعليم في وفيما ي
 مصر: 
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التوجه نحو استكمال قواعد البيانات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم على موقعها  -1
 اإلليكتروني.

استدامة  مانلض -خاصة في صعيد مصر -تحديث البنية التحتية التكنولوجية في القرى  -2
 .األساسينظام التعليم عن بعد في مراحل التعليم 

على استخدام  -خاصة في المراكز والقرى  -التوجه نحو تدريب المعلمين المستمر -3
 التكنولوجيات الحديثة في التعليم.

العمل على توفير التمويل الالزم الستكمال تغطية المحافظات بكابالت األلياف الضوئية  -4
 في المحافظات.  ADSLفائق السرعة  اإلنترنتوذلك لزيادة سرعة 

عمل االتفاقيات والشراكات مع بعض الجامعات المتقدمة لتوفير التدريب والتعليم عن بعد  -5
خاصة في التخصصات  -خاصة في ظل انخفاض حركة السفر والتنقل بين البالد -

 وجية.النادر وجودها بمصر مثل األمن المعلوماتي وغيرها من التخصصات التكنول
االستفادة من التقدم التكنولوجي بمصر في التوسع في نماذج المحاكاة التكنولوجية لبعض  -6

األنظمة لتدريب العاملين في المجاالت عالية الخطورة مثل سائقي المترو والقطارات 
 والمحطات النووية.

ل كالعمل على ربط الجامعات المصرية بشبكة اتصال موحدة وربط الكليات المناظرة في  -7
ي كليات خاصة ف –فيما بينها وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات  إنترنتالجامعات بشبكة 

مما يساهم في تطور أعضاء الهيئة العلمية واالطالع على كل  -الطب والكليات العملية
ما هو جديد في العلم في تلك الجامعات، كما يساهم في زيادة خبرة الخريجين الجدد ورفع 

 والعملي لخريجي الجامعات المصرية. المستوي العلمي
لتكنولوجية االتوجه نحو زيادة االستثمارات في محافظات الوجه القبلي لتحديث البنية التحتية  -8

نترنت وشبكات المحمول وذلك في ظل توجه الدولة نحو التعليم عن بعد وتوصيل اإل
 لمواجهة ظاهرة فيروس كورونا وأي ظواهر أخري في المستقبل.

 تحديث البنية التحتية في الجامعات المصرية تمهيًدا للتحول نحو التعليم عن بعد.إنشاء و  -9
التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد في الجامعات والمعاهد  -10

 العليا.
تعميمها في ل اً يكتروني في جامعة بني سويف تمهيددراسة وتقييم تجربة التصحيح اإلل -11

 باقي جامعات مصر. 
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 المراجع

 ( التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر بالتركيز على االستثمارات"، سلسلة 2020الحداد، وآخرون" ،)
 قضايا التخطيط والتنمية )تحت النشر(، معهد التخطيط القومي، القاهرة.

  بنك المعرفة المصريus-r/abouthttps://www.ekb.eg/a . 

  والمتاح على الرابط   -2020فبراير  –تقرير موجز عن مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 التالي:

it.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indihttp://www.mc

cators_in_Brief_February_2020%20_Arabic.pdf. 

   وزارة التربية والتعليمhttp://elearning1.moe.gov.eg. 

  2020-2019-السنوي اإلحصاءكتاب  -وزارة التربية والتعليم – .

020/main_book2020.html-http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/019 . 

 

 https://almalnews.com/ :من أنحاء الجمهورية  %90 تغطى« المصرية لالتصاالت»عادل حامد

 2020مايو 12تم الدخول على الموقع بتاريخ  -2019ديسمبر  1المنشور بتاريخ  -بكابالت األلياف الضوئية 

 

 https://almalnews.com/   اإلمارات»متوسط سرعة األنترنت األرضي.. و فيعالميًا  99مصر »

تم الدخول على الموقع بتاريخ  – 2020مارس  27المنشور بتاريخ  – 2020خالل فبراير  األولى عربيًا

 .2020مايو  15

 

 https://almalnews.com/   المنشور –وزير االتصاالت : بطء األنترنت مشكلة عالمية وليست محلية 

 2020مايو  15الموقع بتاريخ تم الدخول على  -2020مارس  30بتاريخ 

 

 http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/384/Digital_Government/ICT_For_

Learning. 

 releases/Pages-center/press-https://tra.gov.eg/ar/media/  ارتفاع مؤشرات استخدام

تم الدخول على  – 2020 أبريل 20المنشورة بتاريخ .aspx.شهري مارس وأبريل خدمات االتصاالت خالل

 2020مايو  -13الموقع بتاريخ 

 ttps://www.youm7.com/story/2020/5/2h/4754451- -  تم  – 2020مايو  2المنشور بتاريخ

 .2020مايو  12الدخول على الموقع بتاريخ 

 ttps://www.youm7.com/story/2018/10/7h/39798852018أكتوبر  7لمنشور بتاريخ . وا 

 .2020مايو  12الدخول على الموقع يوم  وتم

https://www.ekb.eg/ar/about-us
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indicators_in_Brief_February_2020%20_Arabic.pdf
http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_2942020000_ar_ICT_Indicators_in_Brief_February_2020%20_Arabic.pdf
http://elearning1.moe.gov.eg/
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/019-020/main_book2020.html
https://almalnews.com/
https://almalnews.com/
https://almalnews.com/
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/384/Digital_Government/ICT_For_Learning
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Project_Updates/384/Digital_Government/ICT_For_Learning
https://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/Pages/
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81/4754451
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/4754451-
https://www.youm7.com/story/2020/5/2/4754451-
https://www.youm7.com/story/2018/10/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3979885
https://www.youm7.com/story/2018/10/7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3979885
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 كورونا المستجد على صناعة تكنولوجيا المعلومات جائحةتأثير 
 في مصر: الفرص والتهديدات

 
 الجوهري عصام. د           

 مقدمة

العالمية الثانية أسوأ أزمة شهدها العالم منذ الحرب  ((COVID-19يعد فيروس كورونا المستجد 
(Organizational Labour Organization, 2020) وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية ،

، حيث تسبب حتى األن في إصابة أكثر من أربعة (Nagar, 2020)الواسع  النتشارهجائحة نظرًا 
 ,Egypt cares) ألف شخص في جميع أنحاء العالم 280ماليين شخص ووفاة أكثر من 

 Organizational)بكل قطاعاته  العالميكما أن له تأثيرات غير مسبوقة على االقتصاد . (2020
Labour Organization, 2020) . 

 هدفين تحقيق على الدول جهود حتوائها، تركزتا ومحاولةوفي إطار التعامل مع هذه الجائحة 
وبالتالي اتخذت  .األزمة متفاق لمواجهة الصحية جاهزية النظم وزيادة االنتشار هما؛ إبطاء أساسين

 العالمي االقتصاد على تبعاته من والحد انتشار هذا الفيروس، الدول العديد من اإلجراءات لمنع
(، ومن هذه اإلجراءات سياسات التباعد االجتماعي 2020قطاعاته )سلسلة دراسات خاصة،  بكل

، د السفر وا غالق المدارس(من أجل الحد من انتشار الفيروس والتي تشمل )عمليات اإلغالق وقيو 
االستخدام الفعال لمعدات الحماية الشخصية، االختبار والتتبع، وزيادة قدرة الرعاية الصحية من 

كان لهذه د قأجل تجنب النتائج الكارثية للنظم الصحية الوطنية وتقليل الخسائر في األرواح. و 
 ,Organizational Labour Organization) العالمية اإلجراءات آثار جسيمة على األسواق

2020 and Craven, et al., 2020) في سالسل اإلمداد العالمية  اضطرابات، حيث حدثت
 على األساس في بأكمله العالمي نتجة والتي يعتمد النمو االقتصاديلكثير من القطاعات المُ 

 .(2020وسيولتها )سلسلة دراسات خاصة،  استمراريتها

 المعلومات عالميًا في ظل أزمة كورونا:ثانيًا: صناعة تكنولوجيا 
صائص مع خ اإلنسانيةفي ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، يجب العمل على تكييف االحتياجات 

(، ال سيما، بعدما قامت حكومات العديد من United Nations, 2020 aهذه األزمة الجديدة )
 واإلنتاج العمل حركة العمالة، ومنع الدول بفرض العزلة الجبرية على سكانها مما أدى إلى تقييد

                                                           
 معهد التخطيط القومي -مركز التخطيط والتنمية الصناعية  -أستاذ مساعد 
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 األسواق، إلى الوصول على قدرتهم من والحد المستهلكين حركة وكذلك تقييد التقليدية، باألساليب
 طرق  وتغيير (Hirt, et al., 2020)األعمال  لنماذج الجذري  إلى التحول الحاجة ظهرت ثم ومن

(. أدت هذه الظروف Mangu-Ward, 2020المستهلك ) إلى المنتج توصيل طرق  وكذلك العمل،
حدوث تغيرات جذرية في العديد من الصناعات، وتأتي صناعة تكنولوجيا المعلومات على  إلى

 .(Market Data Forecast, 2020)رأسها 

 تأثير أزمة كورونا على قطاع تكنولوجيا المعلومات عالمياً  .1.1
عات معلومات أقل حدة منه في الصناأن تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع تكنولوجيا ال يبدو

 األنشطة تكنولوجيا المعلومات في مقدمة . ويأتى قطاع(Channel Future, 2020) األخرى 
(. حيث حقق 2020أنشطتها )سلسلة دراسات خاصة،  حجم في طفرة لحدوث المرشحة االقتصادية

لكترونية الت والتطبيقات اإلمكاسب أثناء األزمة فيما يخص التجارة الخارجية والتكنولوجيا واالتصا
والترفيه اإللكترونى.  ولكن من ناحية أخرى كان لألزمة تأثيرات سلبية عليه كما يتضح من الجدول 

 (.1رقم )
 : التأثيرات اإليجابية والسلبية ألزمة كورونا على صناعة تكنولوجيا المعلومات عالمياً 1جدول رقم 

 السلبيةالتأثيرات  اإليجابيةالتأثيرات 

زيــــادة الطلــــب على تكنولوجيــــا المعلومــــات نتيجــــة 
التعلم  في التكنولوجيــــة التطبيقــــات على االعتمــــاد

 Dingبعد ومنها؛  والعمل عن االجتماعات وعقد
Talk وWeChat Work وTencent Meeting 

تمام المعامالت ، وكذلكZoomو  شــراء المنتجات وا 
ســـــــــي،  .عبر اإلنترنت )إتش. أوه والبنكية المالية
2020.) 

حــدث انخفــاض في صــــــــــــــنــاعــة تكنولوجيــا المعلومــات 
بســـبب االضـــطراب في ســـالســـل اإلمداد واتجاه الكثير 
من الشــركات إلى اإلغالق أو العمل عن بعد مما نتج 
عنه خســــــــــــارة كبيرة في الفرص للعديد من الشــــــــــــركات 
وخصــــــــوصــــــــًا التي لديها عمالء دوليين. على ســــــــبيل 

ة أســــــــهم شــــــــركالمثال؛ تشــــــــير التقديرات إلى انخفاض 
Apple Inc.  على األقل )ســـــــــــلســـــــــــلة  ٪10بنســـــــــــبة

 (.2020دراسات خاصة، 

اتجاه بعض القطاعات إلى زيادة اســـــــــتثماراتها في 
التكنولوجيا على المدى القصير والطويل ومنها قطاع 
االتصــــاالت والتعليم والقطاع العام والرعاية الصــــحية 

(Gartner, 2020). 

ن كنولوجيـــة، والتي يمكإلغـــاء الكثير من المؤتمرات الت
أن تكون فرصة لعمل شراكة كبيرة للعديد من الشركات 

 ,Market Data Forecast)لتوســــــــــــــيع آفــــــاقهــــــا 
 ، على ســــــــــــــبيـــــــل المثـــــــال تـــــــأجيـــــــل مؤتمر(2020

(WWDC) الذي تعقده شــــــــــركةApple -  الرائدة في
لربط ماليين مطوري البرامج من –مجال الصــــــــــــــناعة 

. وقد  Nagar, 2020) شـــــهر مايو إلى شـــــهر يونيو
تســــــــــــــبب إلغاء المؤتمرات وتأجيلها في خســــــــــــــارة تقدر 

ـــمليار دوالر أمريكي   ,Market Data Forecast)بـ
2020). 
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 السلبيةالتأثيرات  اإليجابيةالتأثيرات 
 العمل وتكنولوجيا المنتجة لبرامج تحقيق الشـــــركات

 اســـــتثنائية نتيجة الزيادة بعد مكاســـــب عن والتعلم
 على هذه البرامج الطلب في المســـبوقة وغير الكبيرة

 هذه أســــهم أســــعار وارتفعت .1ل كما يوضــــح شــــك
 العالمية. مثل شـــــــركة البورصـــــــات في الشـــــــركات

(Zoom Video Communication’s )
 يستخدم ( الذيZOOMلبرنامج ) المنتجة األمريكية

بعد )ســــــلســــــلة دراســــــات  عن المؤتمرات إجراء في
(، حيث وصـــل عدد المشـــتركين في 2020خاصـــة، 

 ما مليون مشترك وهو 300إلى  2020أبريل  25
 2019عام  في الجديدة االشــــــــتراكات عدد وزاتج
 إلى ذلك أدى (، وقد2020ســــــــى،   .أوه .اتش)

نحو  من ناســـداك بورصـــة في الشـــركة ســـهم ارتفاع
 في دوالراً  156.40 إلى العام بداية في دوالراً  70
 %123.4 بلغت ارتفاع وبنســــــبة ،2020مايو  8
(Market Watch, 2020ونــتــيــجـــــة .) لــهـــــذه 

دوالر.  مليار 42 بنحو الشــركة قيمة فزتق التطورات
 بورصة في الشركة تلك أسهم على الطلب ازداد وقد

 ,Neate) %1500إلى  تصـــــل بنســـــبة ناســـــداك
2020) 

حــــدث انخفــــاض في قطــــاع  Global Dataوفقــــًا لتقرير 
االتصــــــــــــــــاالت والتكنولوجيـــا وكـــانـــت خـــدمـــات تكنولوجيـــا 

 فياألكثر تـــأثرًا وكـــذلـــك حـــدث انخفـــاض المعلومـــات هي 
البرمجيات كما يتضـــــح من شـــــكل  بعض منتجات صـــــناعة

3. 

زيادة الطلب على منصات الترفيه اإللكتروني، بنسبة 
(. وقد Authors, 2020خالل هذه الفترة ) 20%

" من Netflixارتفعت قيمة ســــهم شــــركة " نتفليكس 
 435إلى  2020مــارس  16دوالرًا في  295.84

ــــزيـــــادة ،2020مـــــايــــو  8دوالرًا فــــي  ــــ  ب ــــل ــــب  ت
 الواحـــد، الســـــــــهم قيمـــة في دوالراً  139.16نحو

 ,Market Watch) %47ارتفـــــاع  وبنســـــــــبـــــة
2020). 

أيضــــــــًا عن ارتفاع " فيس بوك "كما أعلنت شــــــــركة 
الطلب على خدمات الرسائل ومكالمات الفيديو بشكل 

 212.27غير مســــبوق. وارتفعت قيمة الســــهم إلى 
 يوتيوب "، وكذلك حققت 2020مايو  8دوالرًا في 

انخفاض معدل نمو االســــتثمار في صــــناعة تكنولوجيا 
المعلومات بســــــبب جائحة فيروس كورونا حيث حققت 

في شــــهر أبريل  %1.7صــــناعة البرمجيات معدل نمو
في أواخر شـــــهر مارس كما يتضـــــح من  %7بدال من 
 .4شكل 
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 السلبيةالتأثيرات  اإليجابيةالتأثيرات 
ســـــــــي،  .أوه .ربــاحــًا كبيرة خالل هــذه الفترة )إتشأ"

2020.) 

ترونيـــة نتيجـــة زيـــادة حـــدوث طفرة في التجـــارة اإللك
الطلب عليها حيث وصـــــــــل حجم التجارة اإللكترونية 

(. 2تريليون دوالر )شـــــــــكــل  3.9إلى  2020عــام 
ومن ثم حققــت أســـــــــهم شـــــــــركــات تجــارة التجزئــة 
اإللكترونية ارتفاعًا كبيرًا في البورصــــــــــات العالمية. 

األمريكية من أهمها، حيث  Amazonوتعتبر شــــركة
مارس  12 الرًا فيدو  1676ارتفعت أســـــــــهمها من 

، بمكاسب 2020مايو  8دوالرًا في  2380.20إلى 
دوالرًا للســـــهم الواحد، وبنســـــبة ارتفاع  704.2تبل  
 .( )إتشMarket Watch, 2020) % 42تبل  
 (2020سي،  .أوه

يؤثر التبــــاطؤ في التوظيف النــــاتج عن األزمــــة على 
التدفق المســــــــــتقبلي من العمال المهرة، قد يواجه الدعم 

تكنولوجي صــــــــــــــعوبــة في مواكبــة احتيــاجــات العمالء ال
 .(PWC, 2020)المتزايدة في التطبيقات 

 
 هتمام بالعمل عن بعد: اال1شكل 

 

 Statista, 2020المصدر:      
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 مبيعات التجارة اإللكترونية عالمياً  : نمو2شكل   

 

  Kinsta, 2020  المصدر: 
 

 : انخفاض قطاع االتصاالت والتكنولوجيا3شكل 

 

 Global Data, 2020المصدر:    
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2020 لمعلوماتا تكنولوجيا صناعة في االستثمارات نمو معدل: 4شكل

 

 Statista, 2020: المصدر

إن صناعة تطوير البرمجيات في وضع أفضل قليالً عن معظم الصناعات، خاصة بسبب االعتماد 
المبكر للتكنولوجيات التي تمكن العمل عن بعد. ولكن ال تزال هناك العديد من الصعوبات والتوقعات 

ولكن بشكل عام، فهي في وضع أفضل  االقتصادية غير المؤكدة لشركات تطوير البرمجيات
 وشكل (5)شكل كل من . يوضح (Founder's Guide, 2020)للتعامل مع ظروف عدم التأكد 

معدل  (7)معدل زيادة األنفاق ومعدل زيادة الطلب على صناعة البرمجيات. ويوضح شكل ( 6)
المنتجات والخدمات التي تعمل بها معظم  وهيصناعة البرمجيات  انخفاض األنفاق على منتجات

يستلزم من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات )ايتدا( ووزارة  الذياألمر  ،الشركات المصرية
م من دعم بما ت سوةً أالمعلومات القيام بدعم هذه الصناعة االستراتيجية  وتكنولوجيااالتصاالت 
 خرى.أقطاعات اقتصادية و لصناعات 
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 : البرمجيات التي يزيد إنفاق الشركات بها5شكل 

 

 TrustRadius, 2020المصدر:      
 

 

 : النمو في الطلب على صناعة البرمجيات6شكل 

 

 TrustRadius, 2020المصدر: 
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 : البرمجيات التي ينخفض إنفاق الشركات بها7شكل 

 

 Trust Radius, 2020المصدر: 

 المعلومات في ظل أزمة كورونا: مساهمة صناعة تكنولوجيا .1.1
التكنولوجيا إلى إنقاذ العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة، حيث تقدم شركات  استخدامأدى 

على العزلة االجتماعية، وتعزيز التماسك االجتماعي، ورفع مستوى  التكنولوجيا أدوات رقمية للتغلب
 (.2020، سي أوه. .إتش) الوعي حول إرشادات الصحة والسالمة لمواجهة الوباء

ويمكن أن يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في االستجابة الفورية والقصيرة األجل 
للجائحة وفي القدرة على الصمود على المدى الطويل. حيث يجب تسخير البيانات الضخمة والذكاء 

ما الوقت الحقيقي، م االصطناعي ألنشاء سلع عامة رقمية في شكل رؤى يمكن التنبؤ بها في
يساعد على تحديد حاالت التفشي الجديدة، وتحديد األماكن التي تتطلب زيادة الرعاية الصحية 
والخدمات العامة األخرى، وقياس اآلثار الشاملة لألزمة عبر القطاعات على السكان المعرضين 

لتدخالت السياسية باإلضافة إلى استهداف اتصاالت المخاطر، والمساعدة المالية، وا ،للخطر
(United Nations, 2020 b). 

البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء  مع blockchainكما ساعدت تقنية 
في تسريع انتعاش األعمال ولعبت دوًرا في الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار  االصطناعي

نظيم الهاكاثون في العديد من تم تو . COVID-19 (Alper, 2020)الفيروس وتطوير لقاح 
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 ,OECD)الدول، لتسخير إبداع الشركات الناشئة ورجال األعمال للمساهمة في إيجاد حلول لألزمة 
2020). 

 من خالل استخدام تكنولوجيات الذكاء الوباء الحتواء وقد استخدمت الصين التكنولوجيا
 واستخدمت أيضاً  المرض عن لكشفل مختلفة أخرى  وتطبيقات الكبيرة البيانات وعلوم االصطناعي

 العزل، باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا الجيل مناطق إلى والروبوتات للوصول الدرون  طائرات
 بإنشاء الخامس الجيل تكنولوجيا طريق عن الصين واتصاالت ZTE شركتي قامت حيث ،الخامس
 (.2020، سي .أوه .إتشعمليات التشخيص ) لتسهيل الصين في بالمرضى األطباء تربط شبكة

ولوجيا حيث أعلنت العديد من شركات التكن ،شركات التكنولوجيا أيضاً دور في دعم االقتصادوتلعب 
مبادرات التمويل لدعم اإلمكانات المبتكرة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة  عنالكبرى 

ية سخير القدرة الريادتلعب منظمات صناعة تكنولوجيا المعلومات دوًرا قوًيا في تو  والمتوسطة.
للشركات الصغيرة، وتكثف جمعيات الصناعة جهودها لدعم رجال األعمال خالل األزمة. على 
سبيل المثال، أنشأت فرانس ديجيتال مجموعة أدوات بشأن العمل عن بعد وتقديم المشورة للشركات 

تكار صغيرة في ابمع الشركات ال تعاونهافي التعامل مع األزمة. كما تكثف الشركات الكبيرة 
 .COVID-19 (Dunn, 2020)التكنولوجيا الحيوية للمساعدة في العثور على لقاح 

ومن هنا يتضح أن التقنيات الرقمية أصبحت عامل تمكين إيجابي في هذه األزمة، مما يسهل 
ى الحفاظ عل فيومساعدتهم  ،استمرارية العمل والتواصل بين الناس أكثر من أي وقت مضى

دم إمكانية وع اإلنترنتفي الوصول إلى شبكات  المساواةقلية الجيدة. ومع ذلك، فإن عدم الصحة الع
المشاركة الفعالة عن بعد، والوصول إلى  يعوق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الطبية عن بعد من قبل الجميع. حيث  واالستشاراتإمكانات التعلم عن بعد والمعلومات الصحية 
موًا ن، ويعيش الغالبية منهم في أقل الدول باإلنترنتاتصال  دون مليار شخص ب 3.6ل ال يزا

(United Nations, 2020 b) 
 
 : صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر:اً ثالث
 العالم بدول مقارنة واسًعا رواًجا اإللكترونية المعامالت فيها تجد ال التي الدول من مصرتعد 

، 120من نقطة 37 بقيمة دولة 79 من 58 العالمي االتصال مؤشر د جاء ترتيبها فيفق ،المتقدم
 .(Global Connectivity Index, 2019)األخرى  بالدول مقارنة منخفض ترتيب وهو

 اإلجمالي المحلي الناتج في نمو معدل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أعلى قطاع وقد حقق
 العام لنفس المستهدف المعدل تخطى والذي 2019عام  % 16.7 القطاعات كافة مستوى  على
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 في لالستثمار القطاعي النصيب المالي، وبلغ الشمول نحو الدولة نظرًا لجهود وذلك ،%7بنحو
 المصري  )المركز 2019 / 2018عام % 5.44 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع

 (.a2020االقتصادية،  للدراسات

 العالمي بالمعدل مقارنة منخفضة نسبة وهي فقط، %48 اإلنترنت يتخدمبلغت نسبة مسفي حين 
 مستخدم مليون  39 المحمول عبر اإلنترنت مستخدمي عدد ويبلغ ،%53.6 بنحو يقدر الذي
 مشتركي عددكما بلغ  (.2020االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  )وزارة %11سنوي  نمو بمعدل
 الحسابات عدد ولكن مشترك، مليون  13 إلى وصل حمولالم التليفون  خالل من الدفع خدمات
االقتصادية،  للدراسات المصري  )المركز حساب ألف 500 حوالي أي فقط %5يتخطى  ال الفاعلة
2019). 

الجمهورية،  أنحاء كافة في) عام حكومية( ثانوي  مدرسة 2530 في السرعة فائق اإلنترنت إدخال تم
 استخدام ونسبة ،%25.8التعليمية  األغراض في لألنترنت المدارس طالب استخدام نسبة وبلغت

 / 2018 عام %27.4 المعلومات عن والبحث التعليمي المحتوى  إعداد في لألنترنت المدرسين
2019 . 

 إلى المحمول في اإلنترنت ميجا وتصل سرعة27 مصر في الثابت اإلنترنت سرعة متوسط يبلغ
 في اإلنترنت سرعة في الكبيرة الزيادة من الرغم علىالعالمي  المتوسط من ميجا وهى أقل 17.7
 30و ميجا، 60الثابت   اإلنترنتالعالمي لسرعة  حيث بلغ المتوسط األخيرة، السنوات في مصر

الفايبر استخدام ب للشبكة الكامل التجديد عدم إلى ذلك ويرجع ،المحمول في اإلنترنت ميجا لسرعة
 في المالئم التطوير يقابله لم بما ،اإلنترنت مستخدمي أعداد يدالنحاسية وكذلك تزا الشبكة من بدالً 
بها  المصرح الترددات محدودية إلى باإلضافة والضغوطات، الزيادات هذه تحمللالتحتية  البنية
 (.2019المعلومات،  وتكنولوجيا االتصاالت )وزارة

وزارة االتصاالت شركة ) 1199( 2019) في عامبلغ عدد شركات تكنولوجيا المعلومات كما  
منهم في خدمات  االستفادةبلغ عدد الخريجين الذين يمكن و (. 2020وتكنولوجيا المعلومات، 
، الجوهري لف خريج من الجامعات المصرية )أ 500أكثر من  حواليإلى تكنولوجيا المعلومات 

2018 .) 

 وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر في ظل أزمة كورونا: 3.1
اعد الدول، ونظرًا لحالة التب باقيحالها حال  مصري كورونا على قطاعات االقتصاد في  أثرت أزمة
وجيا وتطبيقات التكنولخدمات االتصاالت  استخدامالتي فرضتها األزمة، زادت نسب  االجتماعي
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، 8ل من مارس كما يتضح من شك الثانيمن أبريل مقارنة باألسبوع  الثانيفي األسبوع  مصرفي 
، وقد تضاعف عدد  %3والمحلية بنسبة  %15المكالمات الصوتية الدولية بنسبة حيث زادت 

 7ساعة يوميًا بدال من  15ليصل إلى  اإلنترنتساعات الذروة الستخدام تطبيقات وخدمات 
، وكذلك زادت %18والموبايل إنترنت بنسبة  %87بنسبة  المنزلي اإلنترنتساعات، وزاد استخدام 
. وكذلك %376، وزاد تصفح المواقع التعليمية بنسبة %131بنسبة  ترنتاإلننسبة تصفح مواقع 

يس بوك، تيك والترفيه مثل )ف االجتماعيزادت نسبة استخدام التطبيقات المختلفة لوسائل التواصل 
 .(2020 لتنظيم االتصاالت، القوميتوك، واتس أب، نتفليكس، شاهد، يوتيوب، واأللعاب( )الجهاز 

 في مصر في شهر أبريل اإلنترنتت استخدام : زيادة معدال8شكل 

 
2020لتنظيم االتصاالت،  القوميالجهاز المصدر: 
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ي الزيادة ف في جمهورية مصر العربية وتطبيقات التكنولوجيااالتصاالت  اتخدم استخدام نسب وتستمر
، الذي يوضح زيادة نسب االستخدام في األسبوع الثالث من مايو مقارنة باألسبوع 9كما يتضح من شكل 

خالل شهر رمضان لتصبح الزيادة  %4المكالمات الصوتية الدولية بنسبة الثالث من أبريل، حيث زادت 
لتصبح نسبة  %10المحلية بنسبة بينما انخفضت المكالمات الصوتية  %19ية منذ بداية الحظر اإلجمال

 اإلنترنتعدد ساعات الذروة الستخدام تطبيقات وخدمات  وانخفض منذ بداية الحظر. %7االنخفاض 
ساعة خالل شهر أبريل وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد  15مقارنة ب ساعة يوميًا  14ليصل إلى 

بنسبة  المنزلي اإلنترنتساعات، وزاد استخدام  7من مارس والتي كانت  الثانيلساعات في األسبوع ا
لتصبح الزيادة  %17والموبايل إنترنت بنسبة منذ بداية الحظر  %99ليصبح إجمالي نسبة الزيادة  12%

ذلك ترتفع الزيادة وب %19، وكذلك زاد تصفح المواقع التعليمية بنسبة منذ بداية الحظر %35اإلجمالية 
لتصبح  %295بنسبة  الترفيهياستخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى . وزادت نسبة %395اإلجمالية إلى 

 .(2020لتنظيم االتصاالت،  القومي)الجهاز  منذ بداية الحظر. %315الزيادة اإلجمالية 
 في مصر في شهر رمضان اإلنترنت: زيادة معدالت استخدام 9شكل 

 

 2020لتنظيم االتصاالت،  القوميالجهاز  المصدر:



 د. عصام الجوهري                                                                          المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

  289 

كيات الشراء حول العالم، بسبب عن تغير سلو  2020" للربع األول من عام العالميتقرير "مؤشر التسوق  وقد كشف
قدام العمالء على شراء المنتجات خالل التزامهم بالبقاء في منازلهم  .انتشار جانحة فيروس كورونا المستجد، وا 

، 2020في الربع األول من العام  %20زاد بنسبة  مصر قدويوضح التقرير أن الطلب على التجارة اإللكترونية في 
 %16، حيث زاد عدد زوار مواقع التجارة اإللكترونية بنسبة 2019الفترة في عام عن نفس  %12مقارنة بنسبة 

 الرقمي مع اإلقبال المتزايد من قبل المستهلكين االقتصاد ، ومن المتوق ع استمرار نمو%4وزادت نسبة األنفاق بمعدل 
وهنا قد  ،نيةالتجارة اإللكترو ومع تركيز الشركات أكثر على  اإلنترنتعلى تلبية متطلباتهم من خالل الشراء عبر 

ق طلبًا على أعمالهم لما قد يخل اإللكترونيوالتسويق  اإللكترونيةتكون فرصة للشركات المصرية التي تعمل بالتجارة 
الصلة  ذات والبرامج اإلنترنت مستخدمي عدد وفي ظل أزمة كورونا ومع زيادة الطلب وارتفاعمن القطاع الخاص. 

 شراءاإللكترونية، وأيضًا  والمدفوعات ليكترونياإ وعقد االجتماعات المحاضرات وتلقي دراسةالعمل وال مهام بأداء
لكترونية. واجهت صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أزمة اإل التطبيقات عبر الشخصية االحتياجات
 كورونا أزمة جراء عليها فاجئوالم الطلب المتزايد تلبية على والمعلومات لالتصاالت التحتية البنية قدرة انخفاض
 للدراسات االقتصادية،  المصري )المركز  “Network Readiness”الشبكة  بجاهزية أساسي بشكل والمرتبط

b2020) 

ل لمعلومات في مصر بالجدو الصحة والتعليم من صناعة تكنولوجيا ا قطاعيويمكن تحليل احتياجات 
 التالي:

 ع التعليم والعمل عن بعد على صناعة تكنولوجيا المعلوماتتأثير قطاع الصحة وقطا(: 2جدول رقم )
 صناعة تكنولوجيا المعلومات االحتياجات القطاع 
 
 

 الصحة

ازداد الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات 
نتيجة الحاجة إلى القيام بحمالت للتوعية 
بالمرض والوقاية منه من خالل الشبكة 

 اإللكترونية.

نولوجيا المعلومات فقط من خالل حمالت يتم االستفادة من تك
التوعية بأخطار الفيروس وسبل الوقاية منه، وذلك بسبب 

احتواء المرض  في على المساهمة القطاع ضعف قدرة
 التعرف على في الوسائل التكنولوجية أبسط واستخدام

تسمح  التحتية البنية من كون  بالرغم الحاالت وتشخيصها،
 منظومة تكنولوجية وجود عدم لكبإجراءات أكثر تطورًا وكذ

 data)وجود تحليل البيانات  عدم متطورة، وبالتالي
analytics) 

 
التعليم 
 والعمل
عن 
 بعد

 وتكنولوجيا اإلنترنتازداد الطلب على خدمات 
 من المؤسسات العديد المعلومات بسبب اتجاه

 الحكومية والخاصة العتماد العمل عن بعد
 الدراسة واتباع ، وكذلك تعليقاإلنترنتعبر 

أسلوب التعلم عن بعد، باإلضافة إلى التوسع 
في اإلجراءات االحترازية وفرض حظر التجوال 

 .الجزئي

عدم استفادة القطاع من شركات تكنولوجيا المعلومات 
المصرية بسبب عدم اشتغال الشركات المصرية بتطبيقات 
 العمل أو االجتماع عن بعد ووجود منافسة قوية من تطبيقات

zoom and Microsoft meet … 
ل بتطوير حلو األخرى ولم تقم الجامعات أو الجهات الحكومية 

محلية بسبب ضيق الوقت وعدم وجود ميزانيات لمثل هذه 
 المشروعات التقنية.
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مما سبق تتضح أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على مستوى جميع 
، وساهم 2019شركة في عام  1199عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر القطاعات. وقد بلغ 

مليار جنيه، وبلغت إجمإلى الصادرات  93.4من الناتج المحلى اإلجمإلى وهوما يعادل  %4القطاع بنسبة 
. مما يستوجب توجيه اهتمام أكبر لهذا 2019مليار جنيه عام  3.6من خدمات تكنولوجيا المعلومات 

الخطة الشاملة التي وضعتها الدولة لمواجهة التداعيات االقتصادية ألزمة كورونا، حيث  القطاع في
مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وتجديد  50مليار جنيه للتعامل مع الظروف اإلستثنائية و 100خصصت 
عم وتحفيز مليار جنيه لد 20مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وكذلك  50الفنادق، و

البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، وغيرها من المخصصات لعالوات الموظفين وأصحاب 
المعاشات، ولم يوجه الدعم الكافي لصناعة تكنولوجيا المعلومات، رغم أنها أساس المرحلة الحالية في 

لويات يرجع السبب في فقه األو مواجهة تداعيات األزمة على مستوى جميع القطاعات في كافة الدول، وربما 
حصاد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في عام  10في هذه الظروف االستثنائية، ويوضح شكل 

 خطة الدولة لمواجهة التداعيات االقتصادية ألزمة كورونا. 11، بينما يوضح شكل 2019
2019: حصاد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام 10شكل   

 

 2019 المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وزارة: مصدرال
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 كورونا ألزمة االقتصادية التداعيات لمواجهة الدولة خطة: 11 شكل

 

2019 المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وزارة: المصدر

 لتحديات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في ظل أزمة كورونا: 3.2
كنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبرمجيات الناتجة عنها في على الرغم من أهمية صناعة ت

مواجهة أزمة فيرس كورونا، وما تم استعراضه من كيفية استفادة الحكومات واألفراد منها 
عالميًا، إال أنه لم يواكب ذلك استخدامًا جيدا لهذه الصناعة بمصر نظرًا ألن معظم الشركات 

ن وغيرها م اإللكترونيةثل تطبيقات االجتماعات ال تعمل على التطبيقات العالمية م
المعلومات  تكنولوجياالتي تواجه الكثير من التحديات  وجود عن األزمة كشفتالتطبيقات. وقد 

)مجموعة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتدريب  :يليومن هذه التحديات ما  مصر، في
ات فيروس كورونا على صناعة ، وورشة عمل لدراسة تداعي2020، المدنيبمنظمات المجتمع 

 (2020البرمجيات والتدريب وخدمات تكنولوجيا المعلومات، 
  الرقمي. لتحولااستراتيجية  الوضوح في تطبيق عدم .1
خاصًة  باإلنترنت الجمهورية محافظات كافة ربط حيث من العادل الجغرافي التوزيع عدم .2

  السرعة. فائق اإلنترنت
آليات  إلى القطاع هذا يفتقر حيث ،المعلومات نولوجيالتك (regulator) منظم وجود عدم .3

 .وغيرها المعلومات سرية مع التعامل وكيفية الجودة، بمعايير التزامه ومراقبة هيتنظيم
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فيها  بما نتشار،اال ودرجة الحالية باألزمة المرتبطة الطبية البيانات لتجميع آلية وجود عدم .4
 والوفاة.التعافي  لحاالت السجالت

 البيانات بتحليل تسمح ومحدثة عن جميع القطاعات والتي متكاملة بيانات اعدةق غياب .5
 الحديثة التكنولوجيات القطاعات من استفادة فرص المجاالت، وبالتالي ضعف كل في

 الخاصة بكل قطاع. السياسات رسم يخدم بما البيانات تحليل ( فيBig Data)ومنها 
  .بالخارج العاملين ريينالمص تفصيلية عن بيانات قاعدة وجود عدم .6
 المالية التكنولوجيا من االستفادة مما يتطلب ،مصر في التحويالت المالية تكلفة ارتفاع .7

 تفوق  والتي ،مصر في المالية التحويالت تكلفة تخفيض في والجديدة المتنوعة وأدواتها
 التكنولوجية التحتية البنية تطوير ضرورة مع الالتينية مريكاأو  آسيا شرق  دول مثيلتها في

 .ذلك من لتتمكن
 هو للتعلم اعتمادها كآلية يصبح السليم في حين بالشكل بعد عن التعلم آلية تنفيذ عدم .8

 الجديد. الواقع
 التحصيل عقود، ونقصال بعض المبيعات، وتوقف نقص السيولة، بسبب في حاد نقص .9

 والخارجي. على المستوى المحلي
 ، بسبب تخفيض المرتبات والعمالة.اً وكيف كماً  البشرية الموارد في نقصوجود   .10
 تجاه بعض الشركات إلى اإلغالق.االمنتجات و  تطوير توقف .11
 . عدم تخصيص الدعم الكافي للقطاع في ظل األزمة رغم أهميته  .12

 : الفرص والتهديدات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر في ظل أزمة كورونارابعاً 

( من الشركات أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لمعرفة 85مع عدد ) إلنترنتاتم إجراء مقابالت على 
 الفرص والتهديدات التي تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وقد أسفرت المقابالت عما يلي:
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 التهديدات الفرص
وفرة المطورين والمبرمجين الموهوبين بمصر بالمقارنة بدول 

 بالمقارنة بحجم الطلب المحلى.الشرق األوسط و 
  الرقمي. لتحولااستراتيجية  الوضوح في تطبيق عدم
 

شركات األعمال إلى تبنى العمل عن بعد في ظل  اتجاه
األزمة يؤدى إلى زيادة الطلب المحلى على الصناعة، 

 وبالتالي يخلق فرصة لتطويرها 

ضعف السيولة وعدم دعم القطاع المصرفي لشركات 
 .بالشكل الكافي المعلوماتتكنولوجيا 

 الصحيقدرة تكنولوجيا المعلومات على خدمة القطاع 
بتكار تكنولوجيات للتعامل مع المرضى وكشف الحاالت او 

 .وغيرها يزيد من فرص تطوير الصناعة

صناعة تكنولوجيا المعلومات في ل عدم االستغالل األمثل
 األزمة. يتخط

 لتيات والمحافظات يمكن طرح مشروعات بالوزارات والهيئا
الشراكة  PPPبنظام  الرقميتتعامل مع الجمهور للتحول 

. مما يساعد على حصول والحكوميبين القطاع الخاص 
المواطنين على خدمات دون الذهاب للجهات الحكومية، 

 يسهم في التعايش مع فيروس كورونا. الذياألمر 

ية ف، وعدم توافر الحماية الكابالقطاع آليات التنظيم ضعف
 .سريتها للمعلومات للحفاظ على

يمكن استخدام تطبيقات حجوزات للجهات الحكومية لتقليل 
االزدحام في جهات تقديم الخدمات بالحكومة والقطاع 

 الخاص.

 عدم توافر قواعد البيانات لكافة القطاعات وبالتالي ضعف
 في الحديثة التكنولوجيات القطاعات من استفادة فرص
 البيانات. تحليل

قدرة العاملين بالقطاع على العمل عن بعد بنسبة كبيرة 
 بالمقارنة بالقطاعات األخرى.

للمبتكرين ورواد األعمال وصناعة  الدعم المصرفيضعف 
 تطوير تكنولوجيا المعلومات.

طرحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مشروعات 
من منها  %10مليون جنيه وخصصت  900بقيمة 

لصغيرة والمتوسطة في شكل منافسة وهي نسبة للشركات ا
 النسبة فهي موجهة باقيضئيلة، لكنها بداية جيدة، أما 

 ,IBM, Microsoftلشركات النظم المتكاملة العالمية مثل 
SAP . 

عدم دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للشراكة 
 Public Privateفيما بين القطاع العام والخاص 

Partnership (PPP)  في مجال تكنولوجيا المعلومات
سواء باألطر القانونية أو الدعم المصرفي أو طرح 

 .الرقميالمشروعات في إطار التحول 
تراجع الطلب المحلى الخاص على البرمجيات وخدمات 

 التعهيد.
اتجاه شركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

ا مطورين جدد في أورب إلى توظيف اإللكترونيةمثل التجارة 
وأمريكا سيكون على حساب المطورين المصريين مما قد 
 يزيد من فرص هجرة المطورين والعاملين المهرة للخارج.
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 ستنتاجاتاالخامسًا: 
تضح ي، من العرض السابق ألوضاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في ظل أزمة كورونا عالميًا ومحلياً 

ابة ستجوخاصة قطاع الصحة في اال ،ى مساعدة جميع القطاعات االقتصاديةعل المحلية قدرة الصناعة
عة ستثمار في هذه الصنادعم شركات تكنولوجيا المعلومات وااللتجهت العديد من الدول ا لذاللجائحة، 

 ستمرارية العمل والتواصل عن بعد.استفادة منها في التغلب على األزمة و لال

لتجارة وأنشطة اتخدام المواقع اإللكترونية في التعلم والعمل عن بعد وفي مصر على الرغم من زيادة اس
 أن انتشار الفيروس ووجود األزمة أدىللمواقع األجنبية. ومع معظمه إال أن هذا الطلب موجه  اإللكترونية،

إلى زيادة الطلب على صناعة تكنولوجيا المعلومات عالميًا، وخلق فرصة أمام صناعة البرمجيات للنمو 
مواجهة لدول العالم التي تدعم الصناعة وتستغلها  بعضعن  تأخرت نسبياً ال أن مصر تحقيق مكاسب، إو 

جه الصناعة في مصر بعض التحديات التي تقف أمام تقدمها وقدرتها على ااألزمة، حيث تو تداعيات 
 بيق الكاملالتطوعدم التكنولوجية،  البنية التحتية وقصور ،األزمة، مثل ضعف السيولة مواجهة تداعيات

 ،االقتصادية القطاعاتببعض قواعد البيانات الخاصة  وجود قصور فيوكذلك  ي،لتحول الرقما الستراتيجية
التكنولوجيا، ويمكن تحقيق ذلك من خالل زيادة الطلب المحلى  دعم الحكومة لشركات صناعةل مع الحاجة

 .للمشروعات الحكومية

 لتطوير واالستفادة من صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر واإلجراءات الالزمة التوصياتسادسًا: 
 متابعة مسئولة عن جهة وجود مع ،يللتحول الرقم األركان استراتيجية واضحة ومكتملة تفعيل .1

 .المعنية الجهات كافة مع بالكامل تنفيذها
 لبياناتكمية ا الستيعاب ستثمار في الشبكاتومضاعفة اال التكنولوجية، تحسين البنية التحتية .2

 احتياجات من تلبية القطاع ليتمكن ،الريفية المناطق في خاصة، المقبلة المرحلة عليها ستكون  التي
 .التعليمية المنظومة استخداما وأكثرها أهمها ومن القطاعات المختلفة،

زيادة االعتمادية من الوزارات المختلفة، وخصوًصا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على  .3
ركات المصرية، وتقليل االعتماد على الشركات األجنبية ومشغلي النظم المتكاملة، وذلك الش

العتبارات األمن القومي ولزيادة نضج الشركات المصرية التي تقدم بالفعل خدماتها لمنطقة الخليج 
 وغرب أوروبا على مدار السنوات الماضية في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

ل القطاع المصرفي ال يساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشكل الكافي، ويتطلب األمر ما زا .4
مناسب يساعد في تطوير أو نمو شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات، لذا  ائتمانيتوفير غطاء 
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يلزم التدخل لتصحيح هذا الوضع كي يتماشى مع الوضع العالمي لدعم صناعة تكنولوجيا 
 المعلومات.

 .اإللكترونيالشحن والدفع الخدمات اللوجستية مثل البنية التحتية للتوصيل و  تطوير .5
 من مكنللت يوباألخص القطاع الصح ،لكافة القطاعات متكاملة العمل على توفير قواعد بيانات .6

 Bio) وكذلك توفير األقل، على آثارها أو لتخفيف جديدة أزمات حدوث لتفادي ،المعلومات تحليل
informatics labs)  الطبي البحث تطوير بهدف. 

مما يؤدى  Blockchainsو Cloud Computing من التكنولوجيات الحديثة العمل على تبني .7
 .االقتصادية القطاعاتكافة  ديفي مما للتحليل وتوفير المعلومات المعامالت تكلفة إلى تقليل

ات على تبنى نظم وضع قوانين صارمة لحماية وأمن المعلومات وذلك في إطار مساندة الشرك .8
 األعمال عن بعد. إتمام لتسهيل اإللكتروني التوقيع قانون  تكنولوجيا المعلومات في العمل. وتفعيل

ليل تح المجال الطبي من خالل في االصطناعيتكنولوجيا المعلومات والذكاء  استخدامتفعيل  .9
 انتشار المرض، ؤرب وتحديد الضخمة، البيانات باستخدام المرض انتشار آليات فهمو البيانات 
 من خالل الخرائط الحرارية.  الحظر لقرارات المخالفات أو الكبيرة التجمعات ومناطق

في  ”Ticketing“عن طريق تطبيق نظام  المؤسسات الحكوميةتفعيل تكنولوجيا المعلومات في  .10
ذه ه وغيرها لتجنب الزحام وتقليل التكدس في ي المستشفيات والمصالح الحكومية كالشهر العقار 

 األماكن.
ركات تكنولوجيا ش لالستثمار فيوتوجيه البنوك  صناعة التكنولوجيا،هتمام بضخ االستثمارات في اال .11

 .المعلومات
من قبل الحكومة  األزمة في عمل التطبيقات الالزمة لخدمة القطاعات المختلفة االستفادة من .12

 .والقطاع الخاص
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 المصري السياحي اعالقط على المستجد كورونا جائحة تداعيات

 

 مرسي سلوى. د.ز

 الصادي  ينب. د

 مقدمة

( في معظم دول العالم تمددها COVID-19تواصل آثار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )
واتساع نطاقها لتشمل العديد من األنشطة االقتصادية وأسواق المال. كما تم إلغاء العديد من 

من انتشار الفيروس، أو بسبب فرض قيود السفر التي فرضتها الفعاليات العالمية الكبرى للحد 
العديد من الدول وتعليق خطوط الطيران بها، مما أدى إلى تكبد شركات الطيران وشركات السياحة 

 خسائر فادحة.

وبسبب جائحة هذا الفيروس يعاني قطاع السياحة حاليًا في العالم حالة من الشلل التام. وعلى 
عديد من الدول المختلة للتخفيف من األثر االقتصادي لهذا الفيروس، فإن قطاع الرغم من جهود ال

السياحة لن يتمكن من التعافي إال بعد أن تتم السيطرة على هذا الفيروس ومن ثم رفع حظر السفر 
بصورة آمنة للمواطنين. وتجدر اإلشارة إلى أنه كلما طال أمد هذه األزمة الصحية، كلما تزايدت 

تمرار العديد من األنشطة السياحية وقدرتها على االستمرار، وبخاصة الشركات الصغيرة صعوبة اس
 والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة.

سوف تتناول هذه الورقة دراسة تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي المصري، 
 وذلك من خالل النقاط الرئيسية التالية:

 األهمية االقتصادية للقطاع السياحيأواًل: 
 2019حتى عام  2010ثانًيا: تطور القطاع السياحي في الفترة من عام 

 2009/2010ثالًثا: مساهمة القطاع السياحي في االقتصاد القومي خالل الفترة من عام 
 2018/2019حتى عام 

 ياحي العالمي( على القطاع السCOVID-19رابًعا: أثر تفشي فيروس كورونا المستجد )
 خامًسا: أثر تفشي فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة المصري 

 سادًسا: جهود مصر لمواجهة آثار جائحة كورونا
                                                           

  معهد التخطيط القومي –أستاذ بمركز العالقات االقتصادية الدولية 
  معهد التخطيط القومي –مدرس بمركز التخطيط والتنمية البيئية 



 أ.د. سلوى مرسي/ د. زينب الصادي                                                     المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

300 

 2020سابًعا: السيناريوهات المتوقعة للقطاع السياحي المصري خالل عام 
 ثامًنا: مقترحات للتخفيف من آثار األزمة على القطاع السياحي

 االقتصادية للقطاع السياحي أواًل: األهمية
نما أيًضا على  تعتبر السياحة أحد أهم القطاعات االقتصادية ليس فقط على المستوي الدولي وا 
المستوي القومي والمحلي، وذلك لما لديها من قدرة على تحقيق النمو والتنمية االقتصادية 

العديد من الصناعات  واالجتماعية للمجتمعات المحلية، نظًرا لتداخل وتشابك أنشطتها مع
والقطاعات األخرى. ويعد القطاع السياحي أحد المصادر الهامة للدخل القومي والعملة األجنبية 
لالقتصاد المصري، وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المقومات السياحية مثل السياحة 

ية وغيرها من يئية والعالجالثقافية والدينية والترفيهية وسياحة المؤتمرات والسفاري والسياحة الب
 المقومات السياحية األخرى.

وترجع أهمية القطاع السياحي أيضا إلى قدرته في حث النشاط االقتصادي على نطاق واسع، وذلك 
يرجع إلى قدرته في إقامة الروابط األمامية والخلفية مع القطاعات األخرى، فهذه الروابط تحفز من 

وائد اقتصادية كبيرة على االقتصاد القومي وخلق فرص عمل أثر المضاعف الذي تترتب علية ف
 ورفع مستوي المعيشة. 

  2019حتى عام  2010ثانيًا: تطور القطاع السياحي في الفترة من عام 
يعد القطاع السياحي قطاًعا حساًسا للغاية حيث أنه يتأثر تأثرًا شديدًا باألحداث المحلية والعالمية. 

في مصر اآلن ألزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقبل لذلك يتعرض هذا القطاع 
الحديث عن التداعيات السلبية لهذا الفيروس على القطاع السياحي المصري سوف نلقي نظرة 

واألزمات  2019حتى عام  2010سريعة على تطور القطاع السياحي خالل الفترة من عام 
 المختلفة التي تعرض لها هذا القطاع.

تعرض القطاع السياحي المصري إلى العديد من األزمات خالل السنوات القليلة الماضية، والتي  لقد
يناير( وكذلك أزمة طائرة الركاب  25)ثورة  2011أدت إلى تدهور هذا القطاع اعتبارا من عام 

. والشكل 2017و 2016وبعض حوادث اإلرهاب المختلفة خالل عامي  2015الروسية في عام 
حتى  2010يوضح لنا تطور أعداد السائحين القادمين إلى مصر خالل الفترة من عام ( 1رقم )
 حيث يتضح: 2019عام 
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  ثم حدث انخفاض شديد ألعداد السائحين  2010مليون سائح عام  14.7بلغ عدد السائحين
 .2016و 2015و 2013و 2011خالل السنوات 

  واستمرار هذه الزيادة 2016عام مقارنة ب 2017في عام  %53زيادة عدد السائحين بنسبة ،
 مليون سائح. 13ليصل العدد إلى  2019في عام  %15و 2018في عام  %36بنسبة 

 2019حتى عام  2010( أعداد السائحين في الفترة من عام 1شكل رقم )

 
 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد مختلفة.

 مليون  32.6دى انخفاض أعداد السائحين إلى انخفاض لياليهم السياحية حيث سجلت كذلك أ
. وقد تحسن 2010مليون ليلة سياحية في عام  147.4بعد أن كانت  2016ليلة في عام 

، واستمرت 2017في عام  %157فارتفعت الليالي السياحية بنسبة  2017الوضع منذ عام 
لتصل إلى  2019في عام  %12، ثم زادت بنسبة 2018في عام  %45في االرتفاع بنسبة 

 .1مليون ليلة 136.2

وفيما يخص اإليرادات السياحية فقد تأثرت تأثرًا شديدًا خالل السنوات السابقة نتيجة النخفاض 
 ( يتضح ما يلي:2أعداد السائحين وطبقا للشكل رقم )

  مليار دوالر فقط. 6ت حيت بلغ 2016سجلت اإليرادات السياحية أدنى انخفاض لها في عام 
  زادت اإليرادات  2019حتى عام  2017نظرًا لزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية منذ عام

 .2016عن عام  %28مليار دوالر بزيادة قدرها  7.7لتسجل  2017السياحية في عام 
  2019م مليار دوالر عا 12.6استمرت اإليرادات السياحية في الزيادة بعد ذلك لترتفع إلى. 

 
                                                           

 ء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد مختلفة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا 1
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 2019حتى عام  2010( اإليرادات السياحية في الفترة من 2شكل رقم )

 
 المصدر: البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، أعداد مختلفة.

حتى  2009/2010ثالثًا: مساهمة القطاع السياحي في االقتصاد القومي خالل الفترة من عام 
  2018/2019عام 

هامًا في االقتصاد القومي من حيث مساهمته في الحد من العجز يلعب القطاع السياحي دورًا 
 التجاري والمتحصالت الخدمية وفي إجمالي الصادرات.

 مساهمة القطاع السياحي في الميزان التجاري -1
وهي أعلي نسبة  %46بنسبة  2009/2010ساهم القطاع السياحي في الميزان التجاري عام 

 2015/2016ال أن هذه المساهمة انخفضت كثيرًا في عام وصلت إليها خالل فترة الدراسة. أ
 2017/2018في عام  %20فقط، ثم عادت لالرتفاع مرة أخري لتسجل  %10حيث بلغت 

 .2018/20191في عام  %30و

 مساهمة القطاع السياحي في ميزان الخدمات والمتحصالت الخدمية -2
، تم 2008/2009في عام  %85لغت ساهم القطاع السياحي في ميزان الخدمات بنسبة كبيرة ب

، ثم ارتفعت مرة أخري لتصل إلى 2015/2016في عام  %57انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 
. أما عن مساهمة القطاع السياحي في المتحصالت الخدمية فقد 2018/2019في عام  89%

                                                           
 البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، أعداد مختلفة. 1
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في عام  %23، إال أنها انخفضت لتصل إلى 2009/2010في عام  %51بلغت هذه النسبة 
 .1%47لتسجل  2018/2019، ثم عادت لالرتفاع مرة أخري في عام 5201/2016

 مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الصادرات-3
، ثم 2009/2010خالل عام  %48بلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الصادرات 

ع مرة ثم عاودت االرتفا 2016/2017في عام  %20انخفضت في السنوات التالية لتصل إلى 
 .2018/20192في عام  %40ثم إلى  2017/2018في عام  %30أخري لتصل إلى 

السياحي دورا هاما في االقتصاد القومي عن طريق مساهمته ألفعالة  إن للقطاعوبذلك يمكن القول 
في ميزان الخدمات والمتحصالت الخدمية والحد من العجز التجاري. لذلك فإن االستقرار السياسي 

والصحي والبيئي يساعد على نمو وتطور القطاع السياحي وزيادة مساهمته في التنمية  واالقتصادي
 االقتصادية المستدامة.

 مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة فرص العمل.-4
ساهم القطاع السياحي المصري في الناتج المحلي اإلجمالي )المساهمة المباشرة وغير المباشرة( 

، ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة هذا العام بسبب تفشي جائحة 2019خالل عام  %12والي بح
كورونا. كذلك يساهم القطاع السياحي في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة 

مليون عامل )عمالة مباشرة وغير مباشرة(  3حيث يقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بحوالي 
 من إجمالي قوة العمل. %10ا يمثل حوالي وهو م

 ( على القطاع السياحي العالميCOVID-19رابعًا: أثر تفشي فيروس كورونا المستجد )

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم إلى األضرار بالعديد من القطاعات 
فر . ويعد قطاع السياحة والساإلنتاجية واالقتصادية واالجتماعية ومن ثم تكبدها خسائر كبيرة

العالمي واحد من أكثر القطاعات االقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة انتشار هذا الفيروس، 
أشهر )منذ فبراير  4حيث توقفت حركة السياحة والطيران بشكل كامل في فترة وصلت إلى حوالي 

المي يشهد أزمة لم يعاصرها منذ ( حتى اآلن. وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع السياحي الع2020
الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى لجوء العديد من الدول لتخفيض خططها المتوقعة للعام الحالي 

                                                           
 البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، أعداد مختلفة. 1
 المرجع السابق 2
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وسط نظرة متشائمة لمستقبل النشاط السياحي الذي تمثل إيراداته بندًا مهما في اقتصاديات  2020
عة للقطاع السياحي العالمي هذا العام نتيجة الحديث عن الخسائر المتوق العديد من الدول. وقبل

لفيروس كورونا المستجد، نستعرض وضع السياحة العالمية خالل السنوات القليلة الماضية حتى 
 نستطيع أن نري أثر هذا الوباء عليه.

 2017مليار سائح عام  1.33لمنظمة السياحة العالمية فإن عدد السائحين في العالم بلغ  طبقا
مليار سائح تم ارتفع مرة أخري بنسبة  1.4ليصل إلى  2018في عام  %4ع بنسبة والذي ارتف

يخص اإليرادات السياحية  وفيما. 1مليار سائح 1.46ليصل إلى  2019أيضا في عام  4%
ترليون دوالر في عام  1.3العالمية فطبقا لمنظمة السياحة العالمية فأن اإليرادات ارتفعت من 

 .20192 عام ترليون دوالر في 1.48وأخيرا بلغت  2017والر في عام ترليون د 1.45إلى  2017

 2020ورغم أن كل الدالئل كانت تشير إلى أن قطاع السياحة العالمي سوف يستمر في النمو عام 
، إال أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019مثل العام السابق  %4بنسبة 
ازين وأدى إلى حدوث خسائر كبيرة في معظم دول العالم. وطبقا في الصين قلب كل المو  2019

آلخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد إصابات كورونا في العالم وصل إلى أكثر من 
ألف وفاة. وقد أصاب هذا الفيروس أكثر من  307مليون مصاب، وعدد الوفيات وصل إلى  4.5
التقرير إلى أن أكثر دول العالم تضررًا من هذا الفيروس دولة حول العالم. كذلك أشار هذا  200

ألف وفاة.  88ألف إصابة وأكثر من  477هي الواليات المتحدة األمريكية التي سجلت مليون و
 262.8ألف وفاة، ثم روسيا بأكثر من  27.4ألف إصابة و 274.3وتأتي بعدها أسبانيا بحوالي 

ألف  33.9ألف إصابة وأكثر من 236.7طانيا بحوالي ألف وفاة، ثم بري 2.4ألف إصابة وحوالي 
ألف إصابة  178.8ألف وفاة، ثم فرنسا بعدد  31.6ألف إصابة و 223.8وفاة، ثم إيطاليا بعدد 

. 3آالف وفاة 8ألف إصابة وأكثر من  175.7ألف وفاة، وأخيرا ألمانيا بأكثر من  27وأكثر من 
وقبل ظهور فيروس كورونا المستجد توقعت  2020وتجدر اإلشارة إلى أنه في بداية هذا العام 

. إال أنه مع % 4و 3منظمة السياحة الدولية أن ينمو القطاع السياحي هذا العام بنسبة تتراوح بين 
                                                           

1 The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer- Special focus on the 
Impact of COVID-19 ،May 2020 

 المرجع السابق 2
3  World meters website, retrieved 15 May 2020 ؛https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول وزيادة عدد اإلصابات والوفيات، قامت العديد من الدول 
غالق الحدود، وتعليق الرحالت الجوية، وفرض حظر تجوال، بعمل إجراءات احترازية مشددة مثل إ 

لغاء الفعاليات، وا غالق دور العبادة. لذلك قامت منظمة السياحة العالمية بتعديل  وتعطيل الدراسة، وا 
 توقعاتها السابقة وتوقعت اآلتي: 

  ومع استمرار غلق الحدود وتعليق الرحالت الجوية في معظم  2020في نهاية شهر مارس
ل العالم أشارت المنظمة إلى انخفاض عدد السياح في العالم في الربع األول من العام دو 

، مما يهدد ماليين الوظائف المرتبطة بهذا النشاط. وقد بلغ هذا %22بنسبة  2020الحالي 
في  %13في أمريكا و %15في أسيا ودول الباسفيك و %35في أوروبا  %19االنخفاض 
 وسط.في الشرق األ %11أفريقيا و

  1.2بليون دوالر و 910من المتوقع تراجع اإليرادات السياحية العالمية هذا العام ما بين 
 تريليون دوالر. 

  مليون وظيفة سياحية على  50توقعت المنظمة أن يتسبب هذا الوباء في اإلطاحة بحوالي
 مستوي العالم.

  انخفاض أعداد السائحين أشارت منظمة السياحة العالمية إلى أن  2020مع بداية شهر مايو
 في شهر مارس الماضي.  %57في العالم قد بلغ 

وبناء على ذلك وضعت منظمة السياحة العالمية ثالث سيناريوهات للوضع السياحي العالمي خالل 
 :1طبقا لتوقعات الفتح التدريجي وفتح الحدود بين الدول وهي كالتالي 2020عام 

لي دريجي للحدود وتخفيف قيود السفر وبدء رحالت الطيران الداخفي حالة الفتح الت األول:السيناريو 
فقط  %58سوف يصل االنخفاض في عدد السياح إلى حوالي  2020في بداية شهر يوليو 

 . 2019بالمقارنة بعام 

 في حالة أن يتم الفتح التدريجي للحدود وتخفيف قيود السفر وبدء الطيران الداخلي السيناريو الثاني:
بالمقارنة لعام  %70فإن انخفاض أعداد السائحين سوف يصل إلى  2020شهر سبتمبر في بداية 
 وهذا ما يتوقعه العديد من الخبراء. 2019

فإن ذلك يعني خسائر  2020: إذا استمرت األمور كما هي حتى بداية ديسمبر السيناريو الثالث
 . %78كبيرة للنشاط السياحي وانخفاض في أعداد السائحين بنسبة 

                                                           
1 World Tourism Organization, UNWTO :International Tourism Arrivals Could Fall By 20-30% 
IN 2020, news release, 27 March  ،2020.  
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مليون سائح، ويصل  850بقًا للسيناريو األول فمن المتوقع أن ينخفض عدد السائحين بحوالي ط
مليون سائح طبقًا للسيناريو  1140مليون سائح طبقًا للسيناريو الثاني و 1020هذا االنخفاض إلى 
 . 1( يوضح لنا ذلك3الثالث والشكل رقم )

 حين في العالم في ظل تفشي وباء كورونا( السيناريوهات المقترحة إلعداد السائ3شكل رقم )

 
 المصدر:

The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer  - Special focus on 
the Impact of COVID-19 ،May 2020 ،P17 

، فمن 2019ترليون دوالر في عام  1.48بالنسبة لإليرادات السياحية والتي كانت قد سجلت 
بليون  910طبقًا للسيناريو األول ليصل هذا االنخفاض إلى  %62تنخفض بنسبة  المتوقع أن

بليون دوالر أما إذا  1080طبقًا للسيناريو الثاني ليصل هذا االنخفاض إلى  %73دوالر وبنسبة 
 1170لتصل إلى  %79وصلنا إلى السيناريو الثالث فسوف تسجل هذه اإليرادات انخفاضا بنسبة 

 ( يوضح لنا ذلك. 4شكل رقم )بليون دوالر وال
                                                           

1 The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer- Special focus on the 
Impact of COVID-19 ،May, 2020 .  
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 ( السيناريوهات المقترحة لإليرادات السياحية العالمية في ظل تفشي وباء كورونا 4شكل رقم )

 
 المصدر:

The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer -Special focus 
on the Impact of COVID-19, May 2020, P18 

ول إن انتشار فيروس كورونا المستجد سوف يؤدي إلى انخفاض أعداد السائحين وأخيرا يمكن الق
بليون سائح. وسوف يؤدي أيضًا إلى انخفاض  1.1مليون و 850ما بين  2020خالل عام 

ترليون دوالر. أما عدد الوظائف التي سوف  1.2بليون دوالر إلى  910اإليرادات السياحية ما بين 
 مليون وظيفة.  120إلى  100ل هذا العام فسوف تتراوح ما بين تتأثر من هذا الفيروس خال

قد ( IATA) وباإلضافة إلى خسائر القطاع السياحي العالمي، فإن االتحاد الدولي للنقل الجوي 
أشار إلى أن الخسائر المتوقعة للنقل الجوي الدولي في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد 

 : 1هي كاآلتي
 مليار دوالر. 252لمتوقعة لشركات الطيران في العالم تقدر بأكثر من حجم الخسائر ا 
  خالل عام  %30سوف تؤدي هذه األزمة إلى انخفاض قدرة صناعة الطيران بأكثر من

2020. 
  مع استمرار هذه األزمة لعدة أشهر أخري فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعرض العديد من شركات

 الطيران في العالم لخطر اإلفالس.    
 ر ة الشرق األوسط وأفريقيا تقدنطقحجم الخسائر المتوقعة على إيرادات قطاع الطيران في م

مليون وظيفة في قطاع الطيران والقطاعات  1.2مليار دوالر باإلضافة إلى تعرض  24بحوالي 
 المرتبطة به للخطر.

                                                           
1 International Air Transport Association (IATA), Air Passenger Market Analysis, March 2020. 
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  ألوسط ا من المتوقع أن تصل خسائر االقتصادات المدعومة بقطاع الطيران في منطقة الشرق
مليار يساهم بها القطاع في االقتصاد  130مليار دوالر من إجمالي  66وأفريقيا ألكثر من 

 المحلي لدول المنطقة.
 خامسًا: أثر تفشي فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة المصري 

ام يقترب من النمو الذي تحقق خالل ع 2019حقق القطاع السياحي المصري نموًا كبيرًا في عام 
مع األخذ في االعتبار اختالف الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية واألوضاع اإلقليمية  2010

 وما بعدها.  2011واألزمات المختلفة التي تعرض لها هذا القطاع منذ أحداث يناير 
 11.3مليون سائح مقابل  13بلغ  2019وتشير اإلحصاءات إلى أن عدد السائحين في عام 

 136.2.  في حين سجلت الليالي السياحية %15أي بزيادة قدرها  2018في عام مليون سائح 
. كذلك %12بزيادة قدرها  2018مليون ليلة في عام  121.5مقابل  2019مليون ليلة في عام 

 2018مليار دوالر عام  11.6مقابل  2019مليار دوالر عام  12.6سجلت اإليرادات السياحية 
  1% 8بزيادة قدرها 

إلى العديد من األسباب منها: تحرير سعر الصرف،  2019نمو القطاع السياحي خالل عام  ويرجع
ومبادرة البنك المركزي لتمويل، وتجهيز العديد من الفنادق، وكذلك االستقرار األمني، واالهتمام 

ضافة إلبالبنية التحتية، واالهتمام باألماكن السياحية التاريخية والتقليدية وتسويقها بشكل جيد. با
لتطوير هذا القطاع  2018إلى وضع برنامج إصالح هيكلي شامل لقطاع السياحة في نوفمبر 

بهدف أحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع قدرته التنافسية لتتماشي مع االتجاهات العالمية وزيادة 
 عدد العاملين به. 

 ي والتشريعي وتطوروقد ارتكز برنامج هذا اإلصالح على خمس محاور شملت اإلصالح المؤسس
البنية التحتية واالستثمار والترويج والتنشيط ومواكبة االتجاهات الحديثة عالميًا. وطبقًا لما سبق فقد 
توقعت العديد من الدراسات المحلية والدولية استمرار نمو القطاع السياحي المصري خالل عام 

مليون سائح  15يصل إلى ل %15. حيث توقعت هذه الدراسات نمو عدد السياح بنسبة 2020
. كذلك توقعت الدراسات نمو الليالي السياحية عام 2019مليون سائح عام  13مقابل  2020عام 

. ومع نمو 2019مليون ليلة عام  136مليون ليلة مقابل  150لتصل إلى  %10بنسبة  2020
بنسبة  2020ية عام عدد السياح والليالي السياحية فقد توقعت هذه الدراسات نمو اإليرادات السياح

. وقد كانت األشهر األولى 2019مليار دوالر عام  12.6مليار دوالر مقابل  16لتصل إلى  30%
تشير إلى ذلك حيث بلغ عدد السائحين خالل الثالث أشهر األولى من هذا  2020من هذا العام 

                                                           
ارقام  مصر في–البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة والجهاز المركزي للتعبئة العامية واالحصاء  1

2020. 
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لف سائح خالل أ 400مليون سائح خالل شهري يناير وفبراير و 2مليون سائح ) 2.4العام حوالي 
مليار  2.5النصف األول من شهر مارس( وقدرت اإليرادات السياحية في هذه الفترة بحوالي 

 .1دوالر
ي ظهوره في مصر فو  ولكن مع األسف أدى ظهور فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم

لى اتخاذ العديد من اإلجراءات االحتراز  2020مارس   ية المتعلقةإلى الحد من هذه التوقعات وا 
 بالقطاع السياحي لمواجهة آثار هذه الجائحة.

 سادسًا: جهود مصر لمواجهة آثار جائحة كورونا
قامت مصر باتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات لمواجهة آثار جائحة كورونا والحد منها والتي 

 كان لها آثارًا على قطاع السياحة ومن أهمها القرارات اآلتية: 
 مارس حتى نهاية شهر مايو  19الطيران في كافة المطارات المصرية من  تعليق حركة

2020. 
  السماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر أثناء مدة تعليق الطيران باستكمال برامجهم

 السياحية وعودتهم إلى بالدهم في مواعيد سفرهم على رحالتهم المقررة من قبل.
 حية في فترة تعليق الرحالت السياحية. تعقيم كافة الفنادق والمنشآت السيا 
 .غلق جميع المنافذ البرية بمحافظة جنوب سيناء 
 المراكز و  النواديو  المالهيو  الكازينوهاتو  الكافيهاتو  الكافتيرياتو  المقاهيو  غلق المطاعم

 مارس.  31صباحًا حتى  6 مساء حتى 7التجارية من 
لتي تم اتخاذها من مجلس الوزراء والبنك المركزي هذا باإلضافة إلى العديد من القرارات األخرى ا

 المصري والتي تشمل اآلتي:
 إجراءات الدعم االقتصادي للقطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها .1
  توفير قرض مساندة لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين باإلضافة إلى دراسة قيام

ة على هذا القطاع لمساندته في التعامل مع تداعيات وزارة المالية بتحمل بعض األعباء المالي
 الظروف الراهنة.

  قيام البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية لتحويل العملية التشغيلية
 بهدف االحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة.

  6القروض حتى الشخصية لمدة قرار البنك المركزي بتأجيل سداد كل االلتزامات وأقساط 
 أشهر. 

                                                           
  www.cbe.org.eg، 2020مايو  10الموقع اإللكتروني للبنك المركزي المصري، سالسل زمنية،  1

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx
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  أشهر والسماح بتقسيط  3تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية لمدة
الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خالل أقساط 

 أشهر. 6شهرية لمدة 
  باقي حصيلة الدولة من أرباح الشركة القابضة  مليون جنية قيمة 41.8تم تأجيل سداد مبلغ

 للسياحة والفنادق عن العام الماضي.
  التنسيق بين وزارة السياحة واالتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات

السياحي مثل أصحاب الحناطير والمراكب الصغيرة وكذلك الغفراء في  البسيطة في القطاع
 ية المختلفة. المواقع السياح

  لألزمات لدعم العاملين في القطاع السياحي يستهدف دعم العمالة ألفندقية صندوق إنشاء 
نقاذهم في إل فةالمختل البازاراتو المنشآت السياحية و العاملين بالشركات و  المرشدين السياحيينو 

 أوقات األزمات.
 إجراءات دعم التنمية العقارية في القطاع السياحي: .2

  لسياحي وأساطيل النقل ا تجديد الفنادق السياحيةو  الجمهورية بإطالق مبادرة إحاللقرار رئيس
 للمنشآت السياحية لتكون جاهزة الستقبال الزائرين عقب انحصار التحتيةورفع كفاءة البنية 

 ازمه كورونا. 
  تخصيص قطعة أرض إلقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش ضمن أعمال التطوير

 .1قل الزائرين إلى القصر عبر النيلعلي بشبرا الخيمة لن محمدمير لقصر األ
  الموافقة على بعض مشروعات التنمية السياحية مثل إنشاء مارينا سياحي محلي الستقبال

 .2اليخوت وسفن النزهة )ميناء تخصصي( بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر األحمر
 8وأساطيل النفل السياحي الصادرة في  ائمةالفنادق العو  تجديد فنادق اإلقامةو  إحالل دعم 

)يحسب على أساس  %8مع تعديل سعر العائد الخاص بهذه المبادرة ليكون  2020يناير 
 .%10متناقص( بدال من 

 إجراءات دعم العاملين بالقطاع السياحي: .3
الشركات  يقامت الدولة بالعديد من الجهود لتقليل آثار األزمة على العاملين بالقطاع من خالل غرفت

 السياحية والمنشآت ألفندقية والتي تشمل اآلتي:
 .إنشاء قاعده بيانات عن عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشأة وحجم رواتبهم  
  النقل الجوي.و  كذلك قطاع النقل السياحيو التوجيه بالحفاظ على العمالة في القطاع السياحي 

                                                           
، 2020مايو  13بوابة األهرام اإللكترونية تعرف على قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم،  1

http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx 
 ع السابقالموق 2

http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx
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 لشركات "أون الين" باستخدام برنامج مجموعة دورات تدريبية مجانية للعاملين با بدأZoom 
Meeting. 

 عمالة المنتظمة وغير المنتظمة.من ال إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة صرف 
 استكمال أعمال الترميم والتطوير للمناطق األثرية والسياحية والمناطق المحيطة:  .4

 قع على ضفافها متحف تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة والتي ي مشروع
 .1الحضارات

 ميدان التحرير، والذي تم تزينه بالمسلة الفرعونية التي تم نقلها من صان الحجر،  تطوير
 .2عبد الكرنك التي سوف يتم ترميمهامن خلف م كباشباإلضافة ألربعة 

 4واستكمال إنشاء متحف كفر الشيخ 3الفتتاح المتحف المصري الكبير االستعداد. 
 عمال تطوير المحميات الطبيعية.أ  استكمال 
 التنقيب على اآلثار واالكتشافات الحديثة. استمرار 
 الترويج السياحي باستخدام التكنولوجيات الحديثة:  .5

 وزارة السياحة واآلثار مبادرة تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك  أطلقتExplore Egypt 
From Home # 5لعالميةادرة على إشادة الصحافة اوقد حازت هذه المب. 

  إطالق جوالت افتراضية ورحالت إرشادية للمناطق األثرية والمتاحف عبر الصفحات الرسمية
لوزارة السياحة واآلثار على شبكة األنترنت، وعلى مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك 
وانستجرام وتويتر( والتي اشتملت على جوالت افتراضية للمجموعة الهرمية للملك "أوناس" 

تي "محو" و"واحتي" بمنطقة سقارة، وعرض لروائع ألفن اإلسالمي. باإلضافة إلى رحلة ومقبر 
 .6إرشادية بالمتحف الكبير

 للثقافة المحلية التراثية واألثرية: الترويج 
                                                           

 27الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء، رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة،  1
 /https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews، 2020إبريل

 27الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء، رئيس الوزراء ُيتابع من الموقع الموقف النهائي ألعمال تطوير ميدان التحرير،  2
 /https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews، 2020إبريل

، 2020مايو  2قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية،  42األهرام اإللكترونية المتحف المصري الكبير يستقبل بوابة  3
http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx 

 /tp://gate.ahram.org.eght، 2020مايو  13بوابة األهرام اإللكترونية تم التصفح في  4
إبريل  24بوابة األهرام اإللكترونية، صحف ووكاالت أنباء عالمية تشيد بمبادرة وزارة السياحة واآلثار "اكتشف مصر من بيتك"،  5

2020 ،http://gate.ahram.org.eg/News/2399642.aspx 
 /http://gate.ahram.org.eg، 2020مايو  13بة األهرام اإللكترونية تم التصفح في بوا 6

https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews/
https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews/
http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2399642.aspx
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عبر  التراث والتاريخ المصري القديم إطالق وزارة السياحة واآلثار سلسلة حلقات مصورة عن -
 .1بوكلفيساشبكة التواصل االجتماعي 

متحف النسيج ينظم مسابقة فنية على شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك تحت عنوان  -
"عالم واحد"، والتي تشمل قسمين األول لرسم لوحات إرشادية تحمل عبارات تحث المواطنين 
على االلتزام بالمنازل واتباع العادات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة، والثانية 

تعبر موضوعاتها عن التضامن اإلنساني وقيمة الحياة  صوير الفوتوغرافيمسابقة للت
 واختالف أنماطها في ظل أزمة الفيروس.

إطالق فيديو عن تاريخ الطبخ في مصر لبعض الوصفات الفرعونية التي وجدت على  -
 2جدران المعابد

وزارة  والتي اعتمدتهاإطالق عالمة السالمة الصحية للفنادق  .6
والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في  ثارالسياحة واآل

مجلس  التشغيل، مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من
 3.ووفقًا للمعايير الصحية العالمية الوزراء

 
 مرحلة التعايش مع الجائحة: .7
 بالسماح 4قرار مجلس الوزراء من خالل اجتماع ثالثي بين وزراء الطيران والسياحة والصحة 

من الطاقة االستيعابية  %25باستئناف السياحة الداخلية وتشغيل المنشآت ألفندقية بنسبة 
. مع 2020اعتبارا من أول يونيو  %50، ترتفع إلى 2020مايو  15للفنادق اعتبارا من 

اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية داخل الفنادق، والحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق 
رشادات التوعية في كافة أماكن العمل من اجل السالمة الصحية ومنع العمل، ووضع اإل
 انتشار العدوي.

  تواصل االتحاد المصري للسياحة مع بيت خبرة عالمي إلعداد استراتيجية طويلة المدي
 لتطوير القطاع السياحي.

                                                           
بوابة األهرام اإللكترونية "السياحة واآلثار" "تطلق سلسلة من الحلقات المصورة عن التراث والتاريخ المصري القديم.. األربعاء  1

 http://gate.ahram.org.eg/News/2405322.aspx، 2020مايو  10المقبل، 
 /http://gate.ahram.org.eg، 2020مايو  13بوابة األهرام اإللكترونية تم التصفح في  2
، 2020مايو  4بوابة األهرام اإللكترونية، تعرف على عالمة السالمة الصحية للفنادق،  3

http://gate.ahram.org.eg/News/2403266.aspx 
مايو  4بوابة األهرام اإللكترونية، وزراء الطيران والسياحة والصحة يبحثون إجراءات العمل في ظل تداعيات فيروس كورونا،  4

2020 ،://gate.ahram.org.eg/News/2403292.aspxhttp 

http://gate.ahram.org.eg/News/2405322.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403266.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403292.aspx
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 2020: السيناريوهات المتوقعة للقطاع السياحي المصري خالل عام سابعاً 
 2020ما هي السيناريوهات المتوقعة لوضع القطاع السياحي المصري خالل عام  والسؤال اآلن

وفاة في  612ألف إصابة و 11.7بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى حدوث 
مليون  4.7. في حين وصل عدد اإلصابات في العالم إلى أكثر من 2020مايو  16مصر حتى 

. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية أخيرا من أن فيروس 1ألف وفاة 311.8إصابة وأكثر من 
كورونا المستجد سوف يستغرق عدة سنوات حتى يتم احتوائه بالكامل وأنه ال بد من العمل بجدية 

 وقت للحد من استمرار تفشي هذا الفيروس القاتل. أسرعللوصول إلى مصل فعال في 
ذا كان القطاع السياحي في العالم قد أصابه الش لل التام من جراء هذا الفيروس منذ فبراير من وا 

حتى اآلن، فإن القطاع السياحي المصري أيضا قد أصابه الشلل التام منذ  2020هذا العام 
منتصف مارس الماضي. وحتى اآلن وال نعلم متي سيتم انفراج هذه األزمة عالمًيا حتى يتم تعافي 

 قطاع السياحة المصري.

يناريوهات التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى بعض التوقعات لذلك سوف يتم وضع بعض الس
 الخاصة بالقطاع السياحي المصري بعد انفراج هذه األزمة العالمية وهذا طبقا لثالثة سيناريوهات.

 :في حالة استئناف النشاط االقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول  السيناريو األول
روبية. وبدء رحالت الطيران الخارجي والتي من المتوقع إن تكون المختلفة وخاصة الدول األو 

في منتصف شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو القادم طبقا لتصريحات بعض الدول، فإن ذلك ال 
يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وبسرعة. وذلك بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 

القتصاد، نتيجة ا علىلتفشي هذا الفيروس وتأثيره الشديد  التي تمر بها معظم دول العالم نتيجة
لوقف اإلنتاج فيها وكذلك بسبب تخوف السكان حول العالم من السفر خوفًا من خطر العدوي. 
مما أدى إلى تصريح منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر بإن توقعاتهم 

كورونا  فيروس علىالطبيعية لن يتم إال بعد القضاء  لعودة السياحة في العالم إلى معدالتها
 المستجد.

لذلك فإنه طبقا للسيناريو األول إذا تم فتح الحدود بين الدول واستئناف رحالت الطيران فإن ذلك ال 
نما سيقتصر السفر في هذه المرحلة على رجال  يعني استئناف النشاط السياحي بشكله الطبيعي وا 

خالل  %10ارب واألهل. ومن ثم فإننا نتوقع أال تتعدى هذه النسبة أكثر من األعمال وزيارات األق
أشهر من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر أي الربع الثالث من  3الفترة األولى والتي تستمر لمدة 

                                                           
1 Worldometers website, retrieved 15 May 2020 ؛https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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خالل هذه  %90العام الحالي. وهذا يعني أن خسائر القطاع السياحي المصري سوف تصل إلى 
 الفترة.

 في حالة استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي في العالم خالل ني: السيناريو الثا
ديسمبر( ومع استمرار وجود فيروس كورونا في معظم  –)أكتوبر  2020الربع األخير من عام 

وهذا يعني إن  %25دول العالم، فإنه من المتوقع أال تتعدي حركة التنقل والسفر أكثر من 
 .%75المصري سوف تصل إلى خسائر القطاع السياحي 

 :وهو األسوأ، إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر  السيناريو الثالث
 .%100، فإن هذا يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 2020

ولتوضيح الخسائر التي يمكن إن يتعرض لها القطاع السياحي المصري طبقا للسيناريوهات السابقة 
)التعافي بداية من الربع الثالث من هذا العام( فإن الخسارة  للسيناريو األول إنه طبقاقول يمكن ال

. وهذا يعني أن عدد السائحين %90التي سوف يتعرض لها هذا القطاع سوف تقدر بحوالي 
. ورغم أن %10سبتمبر( لن يتعدى  -أغسطس -القادمين إلى مصر خالل هذه الفترة )يوليو

سوف  2020شير إلى أن أعداد السائحين القادمين إلى مصر خالل هذا العام التوقعات كانت ت
مليون سائح كما سبق وان ذكرنا، أال إننا لو افترضنا ثبات  15لتصل إلى  %15تزيد بنسبة 

مليون سائح بمتوسط مليون سائح شهريا. فإنه طبقًا لهذا  13والتي سجلت  2019إحصاءات عام 
ألف سائح  300لن يتعدى  2020ين خالل الربع الثالث من عام السيناريو فإن عدد السائح

 2019ألف سائح في الشهر(. وبالنسبة لإليرادات السياحية والتي سجلت في عام  100)بمتوسط 
حوالي مليار دوالر في الشهر، فإنه من المتوقع طبقا لهذا السيناريو أن تسجل خالل الربع الثالث 

 مليون دوالر في الشهر(. 100دوالر)مليون  300حوالي  2020من عام 

ديسمبر( فإنه الخسارة التي سوف يتعرض لها -نوفمبر-)أكتوبر 2020أما الرابع واألخير في عام 
. إي أن عدد السائحين القادمين إلى مصر خالل %75القطاع السياحي المصري تقدر بحوالي 

، يتوقع 2020ع األخير من عام وهذا يعني أن عدد السائحين في الرب %25هذه الفترة لن يتعدى 
ألف سائح في الشهر(. وفيما يخص اإليرادات  250ألف سائح )متوسط  750أن يقدر بحوالي 

فانة طبقا للسيناريو الثاني لن تسجل اإليرادات  2020السياحية خالل الربع الرابع واألخير من عام 
مليون  250ون دوالر )متوسط ملي 750إي حوالي  2019بالمقارنة بعام  %25السياحية أكثر من 
 دوالر في الشهر(.

مليون  3.45سوف تقدر بحوالي  2020ومما سبق نستطيع القول إن أعداد السائحين في عام 
. في حين إن اإليرادات السياحية في هذا العام 2019عن عام  %73.5سائح بانخفاض قدرة 

عن اإليرادات  %72.6ة مليار دوالر بانخفاض قدر  3.45من المتوقع أن تصل إلى  2020
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من المتوقع إن يسجل  2020. مما يعني أن القطاع السياحي خالل عام 2019السياحية في عام 
 في اإليرادات السياحية. %72.6في أعداد السائحين و %73.5انخفاضا قدرة 

فان ديسمبر(  -وهو التعافي بداية من الربع الرابع واألخير فقط )أكتوبر وطبقا للسيناريو الثاني
 %75.8مليون سائح بانخفاض قدرة  3.15سوف تقدر بحوالي  2020فإن أعداد السائحين في عام 

من المتوقع أن تصل إلى  2020. في حين إن اإليرادات السياحية في هذا العام 2019عن عام 
. مما يعني أن 2019عن اإليرادات السياحية في عام  %75مليار دوالر بانخفاض قدرة  3.15

في أعداد  %75.8من المتوقع إن يسجل انخفاضا قدرة  2020السياحي خالل عام القطاع 
 في اإليرادات السياحية. %75السائحين و
والذي يتوقع عدم تعافى القطاع السياحي العالمي قبل نهاية ديسمبر  للسيناريو الثالثوبالنسبة 
 يكون صفر خالل الربع، فإنه من المتوقع أن عدد السائحين واإليرادات السياحية سوف 2020

وهذا يعني أن القطاع السياحي في مصر سوف يتعرض  2020الثاني والثالث والرابع من عام 
. وسيقصر 2020أشهر ونصف من منصف مارس إلى ديسمبر من عام  9لخسارة كبيرة لمدة 

 مليون سائح 2.4والذي يقدر ب  2020من عام  األولنشاط هذا القطاع على ما سجله في الربع 
يرادات تقدر بحوالي   مليار دوالر. 2.4وا 

أعداد السائحين ومن ثم اإليرادات السياحية، سوف يؤدي إلى  إن انخفاضوأخيرًا يمكن القول 
 لىعانخفاض موارد النقد األجنبي، ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات، والتأثير السلبي 

العام المالي الحالي دون الوصول إلى  حجم الناتج المحلي. وبالتالي تراجع نمو الناتج خالل
في نهاية هذا العام. خاصة مع تأثر العديد من  %5.8مستهدفات الدولة بتحقيق معدل نمو قدرة 

القطاعات االقتصادية األخرى سلبيا بتفشي فيروس كورونا المستجد. مما أدى إلى اتخاذ الحكومة 
 لتعافي سريعا فور انتهاء هذا الوباء.العديد من اإلجراءات لمساعدة القطاع السياحي على ا

 ثامنًا: بعض المقترحات للتخفيف من آثار األزمة على القطاع السياحي
يمثل االستغناء عن عمالة قطاع السياحة أكبر الخسائر الناتجة عن األزمة، باإلضافة إلى الخسائر 

عد األزمة بفقدان الخسائر ب المالية الكبيرة التي تتكبدها الشركات والمنشآت السياحية. وتستمر تلك
العمالة الماهرة والمدربة بعد تحول العمالة السياحية للعمل في مجاالت أخري بحثا عن دخل ثابت. 

أن يتم ذلك من خالل  علىولذلك يجب العمل على إيجاد مصدر دخل جديد خالل فترة األزمة 
ى العمالة الداعمة لنشاط تنمية مهارات العمالة السياحية كل في مجال تخصصه، باإلضافة إل

 القطاع السياحي مثل قطاع النقل والترفيه.
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ونتيجة لالزمة تحول الكثير من العاملين في بعض القطاعات لنظام العمل من المنزل من خالل 
وزيادة نسبة تصفح ، %87شبكة األنترنت، والتي أدت إلى زيادة استهالك األنترنت المنزلي بنسبة 

. وقد كان استخدام تطبيقات األنترنت ونسب %131بنسبة ( Web Browsing) مواقع األنترنت
الزيادة في استخداماتها األعلى حيث ارتفع استخدام تطبيقات األلعاب على شبكة األنترنت بنسبة 

، ومنصات مشاهدة األفالم ومواقع مشاهدة تحميل التسجيالت المرئية والفيديوهات مثل 96%
 .1% 40و %41و %69خدامها بنسبة نتفلكس ويوتيوب التي زاد است

الرغم من كون قطاع السياحة ليس من القطاعات التي يمكنها العمل من المنزل، إال أنه  وعلى
يمكن االستفادة من شبكة األنترنت وشبكات التواصل في خلق فرص عمل مؤقتة أو دائمة وتخدم 

 قطاع السياحة اآلن والحقا والتي تشمل اآلتي:
 املين في وكاالت السفر في إجراءات مواجهة األزمةاالستفادة من الع .1

يمكن للعاملين في وكاالت السفر والدعاية والذين يمتلكون المعرفة والخبرة في استخدام اللغات 
حة ئلتقديم خدمات ومعلومات حول جا Call Centreالمختلفة أن يقوموا بالعمل في مراكز اتصال 
مثل خدمات الدعم الفني التي  Outsourcing ن الدولكورونا، ليس في مصر فقط ولكن للعديد م

تقدمها الهند لمستخدمي ميكروسوفت في الواليات المتحدة. ومن ناحية أخري وبسبب اإلغالق التام 
لبعض الدول من الممكن أن تقدم مراكز االتصال وسيلة للتخفيف عن األفراد المنعزلين في منازلهم 

 لعدم اإلصابة بالتوتر والقلق.
 بديلة للمرشدين السياحيين بما يساعد في الترويج للسياحة المصرية فرص .2

رد بعض ، وساألثريةيمكن االستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق 
القصص التراثية ووضعها على منصة ترويجية للسياحة في مص. ويمكن عمل برنامج لمشاهدة 

مصر مثل تسلق الجبال ورحالت السفاري أسوة بالبرامج التي  المحميات والمناطق الطبيعية في
 تذاع على قناة ناشونال جيوجرافيك.

 إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي .3
اشتراك شركات النقل السياحي بشكل مؤقت مع شركات المواصالت الحديثة مثل أوبر وسويفيل، 

أن  لىعاالزدحام في شبكة المواصالت العامة،  لتقديم خدمات انتقال متميزة للمواطنين لتخفيف
 أصول تلك الشركات بعد عبور األزمة.  علىتكون بتكلفة مميزة للحفاظ 

                                                           
أبريل  ٢٠االتصاالت خالل شهري مارس وأبريل، ، ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات -موقع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت1

٢٠٢٠ releases-center/press-https://tra.gov.eg/ar/media/  

https://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/Pages/-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-.aspx
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 الترويج السياحي باستخدام الوسائل الحديثة .4
 قدمت وزارة السياحة واآلثار عدة مبادرات في استخدام التكنولوجيات الحديثة في الترويج السياحي،

راضية وغيرها. ويمكن إضافة أفكار جديدة لتلك المبادرات، مثل االتفاق مع مثل الجوالت أالفت
د والطبيعية الخالبة في مصر كأح األثريةبعض مطوري األلعاب المشهورة على استخدام المناطق 

 البيئات الموجودة على األلعاب مما يثير رغبه المستخدمين على زيارة هذه األماكن مستقباًل. 
 يم البيئات الداخلية ألحدى األلعاب بما يحاكي بعض المناطق األثرية( تصم5شكل رقم )

   
Anderson & Others. (2010 .)Developing serious games for cultural heritage: a state-
of-the-art review .Virtual Reality.  

 التسوق للمنتجات الحرفية عبر منصات إلكترونية  

البازارات ومحالت بيع التذكارات ومنتجات الحرف التراثية، ويمكن تسويق من القطاعات المتضررة 
منتجاتها عبر منصة للحرف التراثية وتوصيلها من خالل شركات البيع اإللكتروني مثل أمازون. 
نشاء منصة  كذلك يمكن من خاللها عمل دورات تدريبية أونالين لتنفيذ بعض المشغوالت التراثية، وا 

 خاصة بتلك الحرف.لبيع األدوات ال
 المشغوالت التراثية على( تدريب 6شكل رقم )

 
 Megawra (Built Environment Collective) Facebook page, retrieved 14 المصدر:

May 2020  
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 Brandingإطالق العالمة المميزة لبعض المناطق والحرف التراثية المصرية  .5
لكل نوع من الحرف التراثية واختالفها عبر  Brandingالعمل على توثيق وترويج للعالمة المميزة 

مصر من خالل حلقات مصورة لتاريخ وتنوع تلك الحرف. وقد قامت مصر  ومحافظاتمناطق 
مصرية كافة المحافظات ال علىبالفعل بعمل أطلس للحرف اليدوية يضم توزيع الحرف المختلفة 

 (7كما هو موضح بالشكل رقم )

 محافظة الفيوم –اليدوية  ( أطلس الحرف7شكل رقم )

 
: الموقع اإللكتروني لجريدة مصر العربية، أطلس الحرف اليدوية.. أول دليل مبسط إلبداعات المصريين رالمصد
 .www.masralarabia.net، 2019ديسمبر  14 محافظة، 20في 

 االستعداد لما بعد األزمة .6
متاز زوال األزمة هي السياحة البيئية التي تمن أهم أنواع السياحة التي من الممكن الترويج لها قبل 

 بانخفاض الكثافة والتواصل مع الطبيعية.

 رفع الوعي الصحي للعاملين في مجال السياحة  .7
البد من رفع الوعي بالممارسات الصحية المطلوبة لمواجهة الفيروسات واعتمادها ضمن المهارات 

 طاع.دورات تدريبية مكثفة لكافة العاملين بالقاألساسية للعاملين في قطاع السياحة، وذلك من خالل 
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 خاتمة

 لىعأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تضرر العديد من القطاعات االقتصادية واإلنتاجية 
مستوي العالم وتعرضها إلى خسائر كبيرة. ويعد قطاع السياحة والسفر واحدًا من أكثر القطاعات 

حة نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث توقفت حركة السياحة االقتصادية التي تكبدت خسائر فاد
اآلن. مما جعل العديد من الشركات  حتى أشهر 4والطيران بشكل كامل في فترة وصلت إلى حوالي 

 لىعالسياحية وشركات الطيران تتعرض لخسائر كبيرة على مستوي العالم. حيث أثرت هذه األزمة 
ي العالم. وهذا يمثل خطرًا إضافيًا في سياق الضعف مستو  علىكل من العرض والطلب للسفر 

االقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية واالجتماعية والتجارية. باإلضافة إلى األداء  علىالطارئ 
غير المتكافئ بين األسواق الرئيسية المصدرة للسفر. وقد تسببت هذه األزمة في التأثير على القطاع 

بعد أن كانت كل التوقعات تشير  2020نموه وتطوره خالل هذا العام  السياحي المصري والحد من
 .2019عن العام السابق  %15إلى انتعاش الحركة السياحية خالل هذا العام بحوالي 

لذلك أصبح القطاع السياحي اليوم في تحٍد جديد يعتبر األسوأ من نوعه جراء تفشي فيروس كورونا 
 2011المصري تعرض للعديد من األزمات السياحية منذ عام  المستجد. ورغم أن القطاع السياحي

، إال أن هذه األزمة تعتبر األقوى على اإلطالق خاصة وأنها مرتبطة بتوقف 2016حتى عام 
 حركة السياحة العالمية والتي أدت إلى خسائر بالمليارات في كافة المناطق السياحية.

ة للحد من التأثيرات السلبي واإلجراءاتلقرارات وقد قامت الحكومة المصرية بإصدار العديد من ا
لفيروس كورونا على القطاع السياحي المصري والتي سبق وأن أشرنا إليها، إال أن األمر يتطلب 

قوة القطاع السياحي، واستغالل هذه األزمة كفرصة لتجديد  علىبذل المزيد من الجهود للحفاظ 
 ألزمة.النهوض سريعا بمجرد انتهاء هذه ا علىومساعدته المنافسة الدولية  علىوتطور وزيادة قدرته 

وهذا يتطلب حسن إدارة هذه األزمة والحفاظ على العاملين في هذا القطاع بجميع فئاتهم، ودعم 
سيولة الشركات، ومراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على النقل السياحي، وتعزيز التدريب 

 رات الرقمية.وتنمية المهارات وخاصة المها
هذا باإلضافة إلى إدراج القطاع السياحي في حزم الطوارئ االقتصادية الوطنية واإلقليمية والعالمية 
نشاء آليات واستراتيجيات إلدارة األزمات السياحية. كذلك يتطلب األمر دراسة األسواق السياحية  وا 

لخدمات، األسواق والمنتجات وا والعمل بسرعة على استعادة الثقة وتحفيز الطلب السياحي، وتنويع
 واالهتمام بأنماط سياحية جديدة مثل السياحة البيئية والسياحة العالجية.

وجدير بالذكر أن عودة السياحة الدولية سوف تعتمد على قرارات سيادية للدول المختلفة وليس على 
ف يؤدي في مصر سو الغرف أو الشركات السياحية، ومن ثم فإن تحقيق النجاح للسياحية الداخلية 



 أ.د. سلوى مرسي/ د. زينب الصادي                                                     المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

320 

إلى منح الثقة لعودة السياحة الدولية سريعًا. وتشير توقعات خبراء السياحة العالمية إلى أن تعافي 
الطلب على السياحة المحلية سيكون أسرع، وان منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا سيكونان األسرع 

 ذا العام.خالل الربع األخير من همستوي العالم في التعافي، ويتوقع هؤالء الخبراء أن يتم ذلك  على

لذلك ال بد من اآلن التعاون بين كل من وزارة السياحة واآلثار واالتحادات والشركات السياحية 
إلعداد خططًا تسويقية ترويجية تتناسب مع العديد من األسواق، مع مراعاة الظروف الطارئة 

 األسواق حيث أن السائح اليوم والتغيرات التي طرأت على رغبات واتجاهات السائحين في كل
أصبح أكثر تحفظًا وتخوفًا مما سبق. لذا يجب اإلعداد الجيد واالستعداد التام فيما يخص حركة 
السياحة الدولية القادمة من حيث استعداد المطارات وحركة نقل السياح وأماكن اإلقامة والمزارات 

 والمراكز الطبية وغير ذلك من االستعدادات األخرى.
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تأثيرات جائحة كورونا الفعلية والمحتملة على مصايد األسماك    

 ى بعض مناطق العالم ومصروالمزارع السمكية ف

 

 زحمد برانية. ز.د

 مقدمة

بسبب اإلجراءات الوقائية واجتماعية تبعتها أزمات اقتصادية  أثارت جائحة كورونا أزمات صحية
، مثل الحجر المنزلي، وحظر التنقل، وا غالق اإلصاباتالمشددة التي اتخذتها الدول لكبح معدل 

خلقت بيئة قد يصعب فيها الحصول على الغذاء  والتي ،اإلجراءاتأماكن األعمال، وغيرها من 
وعلى الرغم من أن  خاصة األغذية البحرية التي تعتبر من أكثر السلع الغذائية تداواًل في العالم.

إال أن قطاع األسماك تأثر بشكل غير مباشر بالوباء، من  األسماك،فيروس كورونا ال يصيب 
بالنقل  والمشاكل اللوجستية المتصلة األسواق، إلىلوصول وصعوبة ا المستهلكين،خالل تغير طلب 

ألمن اومزارعي األسماك وكذلك التغذية و والقيود على الحدود. وقد أثرت هذه العوامل على الصيادين 
. وقد ساعد في العديد من دول العالم الغذائي للسكان الذين يعتمدون على األسماك كبروتين حيواني

، ستنقل الفيرو  األسماكلدول عن أن ار المعلومات الخاطئة في بعض اعلى تفاقم األزمة، انتش
له تأثيرًا  يكون قد مما تسبب في خفض استهالك األغذية البحرية، وهبوط كبير في أسعارها مما 

عاًما على اقتصاديات العديد من مجتمعات الصيد والمجتمعات الساحلية التي تعمل ففي الخدمات 
 المساعدة.

ولكن إلى متى ستستمر التغيرات  ،ليس فقط مدة آثار الجائحة ،من عدم اليقين قدر إن أكبر
؟ طيًئاببعد انتهاء الجائحة. وهل سيشهد الطلب على المأكوالت البحرية انتعاًشا سريًعا أو والتداعيات 

وهل ستحتفظ الشركات التي تكيفت مع المصادر المحلية لتجاوز المخاوف التجارية بنفس األسلوب 
 لمستقبل؟ إذا استمرت الصعوبات االقتصادية، فهل ستشهد الصناعة تغيرا كبيرا؟في ا

ذلك أنه وبفعل األزمة وحالة الطوارئ الصحية، دخل بيع المنتجات البحرية بدوره، مجال التجارة 
اإللكترونية والبيع عن بعد، فالعديد من المواقع بدأت تعرض منتجات متنوعة، وتقترح خدمات 

كين، ولتشجيع المستهل المنازل، معتمدة شروط نقل تحافظ على جودة المنتوجات.التوصيل إلى 
تقدم تلك المواقع خصائص ومميزات كل منتج من منتجات البحر، ومبررة تأثيره اإليجابي على 

 (.19الصحة، وعليه فان األسماك لم تفلت من عالم الرقمنة الذي تسارع الولوج إليه بفعل )كوفيد 
                                                           

  مركز التخطيط والتنمية الزراعية –تنمية الموارد السمكية أستاذ اقتصاديات و 
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جائحة كورونا على قطاع مصايد  أثاريتم تناول  األزمة،ر من سلسلة أوراق ا اإلصدافي هذ
التداعيات الحادثة والمحتملة في بعض الدول  إلى اإلشارةاألسماك والمزارع السمكية بشكل عام، مع 

ومواجهة  ثارهاأ، مع تقديم بعض المقترحات للتخفيف من ومصروالواليات المتحدة ة وأفريقيا  األوربية
 ياتها على إنتاج وحلقات سلسلة إمدادات األسماك.تداع

 أواًل: األثار العامة للجائحة

تحسين وضع ميزان  الغذاء،ألغراض أساسية هي: توفير  السمكية يتمإن استغالل الموارد 
 لىإباإلضافة  أخرى،توفير مواد تدخل في صناعة منتجات  التصدير،المدفوعات من خالل 

 هية.والترفيالسياحية  األغراض

من المنتجات السمكية )من المصايد الحرفية، والصناعية،  اإلمداداتومن المعروف أن توفير 
والدولية، تمر بسلسلة من األنشطة المتتابعة هي:  واإلقليميةوالمزارع السمكية( لألسواق المحلية 

)جمله  سويقالت –النقل  – )التصنيع(معاملة األسماك  – السمكية(الحصاد )من المصايد والمزارع 
وقطاعي(. وكل حلقة في السلسلة مهددة بأن يتوقف نشاطها، بسبب التداعيات التي يحدثها 

ين( بسبب البائع –المشترين  –الفيروس. فاذا انكسرت أو توقفت إحدى هذه الحلقات )المنتجين 
 سينعكس على اقتصاديات والذي الحلقات،سوف ينعكس على باقي  الوقاية،المرض أو إجراءات 

جب حماية ي األدمي، فانهوعلى هذا، فانه للمحافظة على توفير األسماك لالستهالك  كله،القطاع 
 البائع( بشكل كامل وفعال. –المشترى  –سلسلة اإلمدادات )المنتج 

ر شكل غيبتأثر  األسماكأن قطاع  إالفيروس كورونا ال يصيب األسماك، أن وعلى الرغم من 
اكل والمش األسواق، إلىوصعوبة الوصول  المستهلكين،ر طلب مباشر بالوباء، من خالل تغي

ي ثرت هذه العوامل على الصيادين ومزارعأاللوجستية المتصلة بالنقل، والقيود على الحدود. وقد 
للسكان الذين يعتمدون على األسماك كبروتين حيواني  واألمن الغذائيوكذلك على التغذية  األسماك،

ن اإلجراءات التي تم اتخاذها في العديد من الدول الحتواء وباء كورونا  العالم.في العديد من دول  وا 
وعدم تفشيه، قد خلقت بيئة قد يصعب فيها الحصول على األغذية البحرية، مع توقف التجارة 

 السياحية المرتبطة بسياحة الغوص وصيد األسماك. واألنشطةالخارجية 

مؤسسات من ال والجامعات وغيرهاوالفنادق والمدارس فالدول التي طبقت وسائل الغلق على المطاعم 
تسببت في هبوط أنشطة تجارة الجملة لألسماك الطازجة،  ألعضائها،التي تقدم خدمات غذائية 

كما أن الخوف من شراء األسماك الطازجة نتيجة لبعض المفاهيم الخاطئة، أدى إلى زيادة الطلب 
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كن أن يستمر إذا لم تتوفر المادة األولية )األسماك ن هذا الوضع ال يمأو  المصنعة،على األسماك 
 القيود السابق تناولها. الطازجة( بسبب

كما أن إغالق الحدود وتوقف خدمات النقل الجوي قد أثرا في التبادل التجاري وزيادة تكاليف نقل 
 المنتجات السمكية.

لبعيدة ا األنزالن مواقع األسواق ومنع نقل المأكوالت البحرية م إلىإن فرض قيود على الوصول 
 كيةوالمنتجات السم، يمكن أن يؤدى إلى بقاء األسماك وانخفاض الطلبإلى أسواق المدن الكبرى 

 وانخفاضفي الثالجات أو المخازن لمدة أطول، مما سيكون له تداعيات بسبب فساد األسماك 
 المصدرين.على المصنعين والمستوردين و  األعباءوزيادة وزيادة المخلفات،  جودتها

وفى حالة االسترخاء في تطبيق االشتراطات الوقائية في األسواق والتي قد تكون مزدحمة مع نقص 
ار فرص انتش المتعاملين، فإنفي الخدمات الصحية والنظافة، وعدم مراعاة وجود مسافات بين 

 الفيروس تكون كبيرة.

صيد كما أن سفن ال ،باو وأور ، أفريقيا، وآسياوتوجد مؤشرات عن خفض جهد الصيد في أجزاء من 
يرلنداالتابعة للمملكة المتحدة،  ية مرتفعة سواق التصدير للمنتجات البحر أ، والتي تعتمد بشدة على وا 

 كبير.تأثرت بشكل  األستاكوزا قدالقيمة مثل 

كما أن اإلجراءات الصحية )ترك مسافات بين أطقم السفن في البحر، أقنعة الوجه وغيرها( وعدم   
ُتصعب من عمليات الصيد ويمكن أن تتسبب  الحاالت،الصحي في بعض األمان معدات  توفر

ب توقف والشباك والطعم( بسب )الثلجفي خفضها أو توقفها. كذلك فإن محدودية مستلزمات الصيد 
كلها عوامل أعاقت أنشطة  باألجل،و أن الموردين غير قادرين على توفيرها أ منها،اإلمدادات 

نقص العمالة بسبب أن بعض أفراد أطقم السفن يكونون من  ذلك، فإن إلىفة الصيد. باإلضا
 المهاجرين وغير مصرح لهم بعبور الحدود. 

إن سالمة الصيادين على سفن الصيد والتي تعمل قرب أو بعيدًا عن الشواطئ لعدة أسابيع، من 
شر بسرعة ، وأن ينتالممكن أن يتعرض بعض أفرادها لإلصابة بالفيروس خالل تواجدهم في البحر

ن المساعدة الطبية تكون غير متاحة في الوقت المناسب. كما أن حين أ فيبين كل أفراد الطاقم 
الصيادين وعمال المزارع السمكية والمتوقفون عن العمل بسبب القيود الصحية ال يحصلون على 

 تعويضات بطالة من أصحاب المراكب والمزارع السمكية.أية 

يد من سفن الصيد اليابانية والصينية واألوربية التي تعمل في المصايد البعيدة ونظًرا ألن العد
تستخدم الموانئ في الدول النامية ذات الضوابط والرقابة الصحية الضعيفة لتفريغ المصيد، فأنه 
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ى أطقم السفن وهم في عرض البحر بعيدًا عن المستشفيات لتلق إلىيوجد احتمال لنقل الفيروس 
ذاالوقت المناسب. العالج في  ما أغلقت هذه الدول موانيها كما حدث في ميناء نواذيبو في  وا 
بالفعل  يؤدى –وهو أحد أكبر خمسة موانئ يرتادها أساطيل المياه البعيدة مسافة  -موريتانيا 

 إلى تعطيل وصول حمولة السفن إلى األسواق.

بحرية األخرى إلى الصين كما أن بعض الشركات المحلية المصدرة لألسماك والكائنات ال
توقفت عن استالم الحبار من الصيادين، بسبب توقف التصدير إلى  أسياوبعض دول شرق 

كبر الدول الصين من أ والتي تعتبرهذه الدول، وهو ما حدث بالنسبة لتصدير الحبار اليمنى، 
 المستوردة لهذا المنتج البحري.

ون ادين مخاطر شديدة بسبب الفيروس ،حيث يعتمدوفى الدول النامية والفقيرة يواجه صغار الصي 
في معيشتهم وغذائهم اليومي على ما يتم صيده من أسماك وعلية فإن تداعيات الوباء تكون قاسية 
عليهم .حيث تمنع متطلبات التباعد االجتماعي بعض الصيادين الصغار من الخروج إلى المياه 

لى د الصحية والوقائية، وأن الكثير منهم غير قادرين عكما أن قواربهم صغيرة جًدا وال تلتزم بالقواع
بيع منتجاتهم بسبب إغالق األسواق الشاطئية والتي تمثل حلقة البيع األولى، وعليه ال يستطيع 

 الصيادين الحصول على دخل يسمح لهم بشراء مواد غذائية أخرى لعائالتهم.

ديات أكبر التح –قطاع ما بعد الحصاد وخاصة النساء الذين يعملون في  -كما يواجه العاملين  
ثار على األمن الغذائي وسبل العيش آبفقدان الدخل وانخفاض األجور وخطر العدوى مما يكون لها 

 ، والدول الجزرية الصغيرة.سيما في البلدان المنخفضة الدخلألضعف قطاعات المجتمع، ال

ن ومع ه مجتمعات صغار الصياديوفى ظل التهميش االجتماعي واالقتصادي والسياسي التي تعيش
انتشار مثل هذا الوباء، تزايدت التهديدات على سبل المعيشة في هذه المجتمعات والتي توفر 

 األغذية البحرية لماليين البشر.

يع في توقف األسواق، وعدم قدرة المزارعين عل ب األثارتتمثل  السمكي،وفيما يتعلق باالستزراع 
الحية في األحواض أو األقفاص، األسماك حتفاظ بجزء كبير من اال إلىإنتاجهم مما يضطرهم 

 وق.فالن اإلنتاج ومخاطرمما يزيد من تكاليف  ،األعالفواستهالك كميات زائدة من 

ل الصين العالمية مث األسواق إغالقوقد تأثرت بعض األنواع المستزرعة ألغراض التصدير نتيجة 
 القشريات خاصة األستاكوزا بشكل أساسي بسبب إغالق. فعلى سبيل المثال تأثرت مزارع وأوروبا

والسياحة. باإلضافة إلى ذلك ويسبب القيود المختلفة المطبقة في  والمطاعم والفنادقمحالت البيع 
فإن أصحاب  ،اإلجراءاتوغيرها من  وتطهير المطاراتمعظم دول العالم على حركة الشحن 
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هون صعوبات في إمداد المزارعين باحتياجاتهم من قد يواجاألصبعيات المفرخات وتجار الزريعة و 
 .اإلنتاجهذه المدخالت األساسية والتي قد تسبب انخفاضا حادا في 

، فان المزارع الصغيرة )المحلية( قد تتأثر أيضا بسبب األغالق الكامل نتيجة األخروعلى الجانب 
فيد من أنها قد تست إالبة. المطلو  وتوفير العمالة، واألعالفالصعوبات في الحصول على الزرعة 

 في كميات األسماك المستوردة. االنخفاض

 وأمريكا األوربيةالتداعيات على إنتاج األسماك في الدول  ثانيا:

طبقا و صناعة صيدا ألسماك، في العديد من البلدان مصدر أساسيا إلنتاج الغذاء وتوريده  رتعتب
ظمة من وهي ، oration of the SeaThe International Council for the Expl1 (ICES) لبيانات

ات الوالي إلىدولة من أوروبا الشرقية والغربية باإلضافة  19، وتضم حكومية دولية للعلوم البحرية
 قة. وأنالمنطفإن صناعات صيد األسماك قد تأثرت بالجائحة في جميع أنحاء  األمريكية.المتحدة 

ة رحلة، كما بدأت الدول األوروبية األخرى والواليات المتحدإيطاليا وأسبانيا أكثر تضررًا في هذه الم
دة من األساطيل اإليطالية واألسبانية بسبب شوقد توقف جانب كبير في مواجهة التأثيرات،  اوكند

جراءات اإلغالق المفروضة.  الوباء وا 

ك بذل أنه من الصعب غالًبا القيام إالوعلى الرغم من إمكانية مزاولة الصيد في بعض الدول 
 بسبب مشكلتين رئيسيتن:

بالطبيعة العالمية لسالسل التوريد، ومع تأثر طرق النقل بشدة المشكلة األولى تتعلق  -
مثال الحدود سبيل ال ىبالتدابير التي اتخذتها العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم )عل

لحاالت وفي بعض اأصبحت هذه السالسل ال تعمل بشكل جيد،  (،المغلقة والرحالت الملغاة
في بحر  ()الجمبري مصايد الروبيان  حدث فيما مثال ذلك ال تعمل على اإلطالق. 

عادة ما يتم تقشيره في المغرب قبل بيعه في األسواق األوروبية. وبسبب  والذيالشمال، 
 تم إيقاف هذه المصايد مؤقتًا. المغربية، فقدغلق الحدود 

ير من سوق األسماك الطازجة والمحار خاصة تتمثل في أن قسم كب المشكلة الثانية -
تأثرت بشدة أيضا مما أدى إلى انخفاض أسعار األسماك.  - المطاعم والفنادق والمقاصف

الوصول إلى مرافق التجميد والتبريد، فإن القيود المفروضة على  إمكانيةوحتى في حال 
و أن حيث المساحة و/بسعة تخزين أقل مالمزادات والموانئ وشركات المعالجة التي تعمل 

                                                           
1 www.statnews.com))The impact of COVID 19 on fishing industries in ICES countries.(  
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زيادة مبيعات منتجات األسماك المعلبة أو المجمدة زيادة كبيرة  إلىوقد أدى هذا  ،العمالة
 في بعض البلدان، مثل ألمانيا، حيث بدأ الناس في التخزين بسبب األزمة.

 وقد اتخذت منظمات المنتجين في مختلف البلدان تدابير لمواجهة هذه المشكلة تضمنت:

 الذينه ملتقليل المعروض  (،الصيد في بعض الحاالت )مثل الجمبري البني التوقف عن 
 يغرق األسواق. 

  دد ع فيتقليل عمليات اإلنزال بشكل جماعي من خالل غلق بعض المصايد، والتحكم
طالة فترات اإلغالق الموسمية.  وطول رحالت الصيد، وا 

ض اد األوروبي مساعدة اقتصادية لتعويوبسبب حالة الطوارئ طلبت الحكومة األسبانية من االتح   
خفضت نه بسبب قيود السفر انأالصيادين بسبب إغالق مصائد األسماك في المناطق البعيدة. كما 

ساطيل الصيد في العديد من الدول يسبب اعتمادها على استخدام أطقم للسفن من أإمكانيات 
 مما أدى إلى توقفها. ،األجانب

في ميناء تروفيل الفرنسي الشهير  ،2020 من مارس 16د، منذ وفى فرنسا أصبحت قوارب الصي
لخطر إصابة الصيادين العاملين عليها بفيروس كورونا. وانخفض الطلب  اً راسية ال تتحرك تجنب

على األسماك إلى النصف عقب إغالق السلطات لجميع المطاعم والحانات خشية تفشي الوباء، 
حكومة حول مع ال التفاوض فقررواضيق األحوال المادية، وأصبح الصيادون الفرنسيون يعانون من 

ية وافقت عليه المفوضية األوروب الذيوهو المطلب البطالة الجزئية،  ةمنحالحصول على إمكانية 
 القطاع.وأعطت الضوء األخضر لتمويل هذا 

مشكالت  لم تشهد الصناعة أي األوربية، حيثوتعتبر السويد استثناء من الوضع السائد في الدول 
 خر،آحادة، وذلك لكون األسماك ليست سلعة أساسية لالستهالك البشري في السويد مثل أي مكان 

 ثارأن معظم األسماك التي يتم صيدها تستخدم في تصنيع مسحوق السمك وعليه تصبح أكما 
 أقل حدة.هذه الدولة األوروبية  فيالجائحة على األسواق 

ت طارئة للسماح للدول األعضاء بتقديم مساعدات مالية لمساعدة وقد اتخذ االتحاد األوروبي إجراءا
صناعات الصيد وتربية األحياء المائية، بسبب ما وصف "الركود الكبير" في الطلب على المأكوالت 

 البحرية.

فمن المرجح أن تؤدي عمليات اإلغالق إلى انتعاش بعض األنواع من الكائنات  األخروعلى الجانب 
حار والمحيطات، بسبب ما يوفره توقف أنشطة الصيد وحركة النقل البحري من راحة البحرية في الب

 بيولوجية لهذه الكائنات البحرية.
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 : التداعيات على إنتاج األسماك في أفريقياثالثاً 

يث توفر ح األفارقه،تعتبر صناعة صيد األسماك المحلية مصدر هام للبروتين ألعداد كبيرة من 
ن البروتين الحيواني في النظام الغذائي المحلي لمعظم الدول. وتخدم م ٪60األسماك حوالي 

 صيد أسماك السطح الصغيرة ويوفر الصناعة ماليين السكان إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
الجزء األكبر من األسماك التي يتم صيدها محلًيا وتعرف محلًيا باسم "أسماك الناس". هذا المصيد 

ن تخزينه بدون تبريد يمك وتجفيفه،وعند تدخينه  المنخفضة،بسبب تكلفته مهم بشكل خاص للفقراء 
 لفترة طويلة من الزمن.

عداد أ ا يتواجد به التي اإلنزالتستخدم العديد من مواقع  مزدحمة والتيوقوارب الصيد تكون عادة 
حيث  ،ئالشاطكبيرة من العمال، ويتجمع فيها الكثير من السكان عندما تأتي قوارب الصيد إلى 

مواقع تجهيز  ثم نقله إلى األسماك،وبيعه لتجار  الشاطئ،يتم تفريغ المصيد من الزوارق ونقله إلى 
األسماك وشحنه إلى األسواق في جميع أنحاء البالد. هذا الحدث اليومي أساسي للحياة والنشاط 

ون فيها لة يكوهذا يخلق حا واألطفال،االقتصادي في مجتمعات الصيد حيث يوجد الرجال والنساء 
مما يمثل خطًرا كبيًرا النتشار  البعض،عدد كبير من السكان على اتصال وثيق مع بعضهم 

 10الفيروس. كما أن العديد من الزوارق الكبيرة التي تذهب للصيد تتراوح أعداد الطاقم عليها من 
ممتدة ة حلحيث يكون هؤالء الرجال على اتصال وثيق لساعات أو حتى أيام في ر  شخًصا، 15إلى

 وخطر محتمل النتشار الفيروس.

وعلى الرغم من عدم توفر صدمات العرض حالًيا،  األغذية،تعتمد قارة أفريقيا بشدة على واردات و 
إال أن هناك صدمات من حيث النقل قد تؤثر على قدرة أفريقيا على استيراد وتصدير األغذية ومنها 

واالقتصاد البحري في موريتانيا، عن تشكيل مخزون أعلنت وزارة الصيد  األسماك وفى هذا اإلطار
غذائي، على مستوى مدينة نواذيبو، من عشرة آالف طن من األسماك، التي تم حظر تصديرها، 

نه يتم توفير مخزون آخر من عشرة آالف أفي إطار إجراءات تخفيف تأثير فايروس كورونا. كما 
صيد، بهدف توزيعه الحقا عن طريق الشركة طن، مقدم من الشركات الخاصة العاملة في قطاع ال

الوطنية لتوزيع األسماك في مختلف المراكز الحضرية بالبالد. وهذه اإلجراءات تدخل ضمن برنامج 
الخاصة بإلغاء اإلتاوات والرسوم لألشهر المتبقية من السنة  اإلجراءاتالتعميم الخاص بتطبيق 

 وني وضريبة الرقابة.غير القانالمتعلقة بحقوق الصيد  2020لية الما
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 : التداعيات على إنتاج األسماك في مصررابعاً 

توجد  إال أنه اآلن، حتى على الرغم من التأثير المحدود للجائحة على اإلنتاج السمكي في مصر
في مراكب  والتي تتمثل الطبيعية،المصايد  في اإلنتاجتهديدات بسبب الطبيعة الخاصة لوسائل 

لتلف، أن األسماك سلعة سريعة ا إلىفة وطرق الصيد المستخدمة، باإلضافة الصيد بسعاتها المختل
 وأن المستهلك المصري يفضل األسماك الطازجة.

)مزودة بمحركات( مختلفة األحجام، تستخدم  إلىمركب 4852ويضم أسطول الصيد المصري 
 السنار،و العائمة، معدات صيد مختلفة مثل شباك الجر القاعي )لألسماك القاعية(، وشباك األسماك 

على المركب الواحد، ويتراوح طول رحلة الصيد من   30 -5وغيرها. ويتراوح عدد الصيادين من 
وال تتعدى رحلة  أفرد، 5مركب شراعي بمتوسط  27083 باإلضافة الى أسابيع،عدة  إلىعدة أيام 

 1الصيد يوم واحد.

من السهل  يكون  أفراد، فإنهمها خمسة وبالنسبة لقوارب الصيد الصغيرة التي ال يتجاوز عدد طاق
يتراوح  لى طاقمإتحتاج  والتيااللتزام بالتعليمات الصحية، بعكس الوضع على سفن الصيد األكبر، 

شخصا، مما يجعل من الصعب التأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية، خاصة مسافة  35و 30ما بين 
 التباعد االجتماعي.

فسر، وهو ما ي الفيروس،يادين وقف نشاطهم بفعل انتشار وفى بداية األزمة فضل عدد من الص
 بداية انتشار الوباء. فيالنقص الطفيف المسجل على مستوى العرض 

وقد واجه الصيادون صعوبات مالية بسبب إغالق األنشطة التجارية ذات الصلة مثل الفنادق  
عار دى إلى بيع األسماك بأس، ووقف السياحة. وأن فقدان هذه األسواق أوتعليق الصادراتوالمطاعم 
أغلقت بعض أسواق األسماك في اإلسكندرية لتقليل التجمعات. وقد أدت  نسبيًا، كمامنخفضة 

الصيادين  بعضتراجع عمليات اإلغالق وانخفاض األسعار والصعوبات في العثور على التجار إلى 
اطنين ماك بسبب توخى المو تأثرت حركة البيع والشراء في أسواق األس كما عن الذهاب إلى البحر.

لى ركود أدى إ الذيالحيطة والحذر من التكدسات تنفيذا لقرار الحكومة وحفاظا على حياتهم، األمر 
كما أن تناول أنوع من األسماك المخمرة والمملحة  البيع.نسبى في أسواق السمك وفى حركة 

( قد سيمطلة الربيع )شم النالفصح وع استهالكها على نطاق واسع خالل عيد والتي يتم الفسيخ()
عن مستوياتها المعتادة بسبب ما أثير من أن هذه  ٪ 40إلى  ٪ 30انخفضت مبيعاتها بنسبة 

                                                           
 2018الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب االحصاءات السمكية  1
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ع لإلصابة بالفيروس. كما تم من واالحتماليةيعزز القابلية بما المنتجات تضعف جهاز المناعة 
 1.الشعبية ريفية و خاصة في المناطق ال قليلة،الباعة الجائلين وهم يمثلون أعدادا غير 

وكانت الحكومة قد وعدت بمنح العاملين في القطاع غير الرسمي تعويض بطالة بسبب افتقارهم 
 لىإوالمقترح تضمين الصيادين وبقية العمالة في هذه المبادرة، بإضافتهم  االجتماعية،إلى الحماية 
 وعلى الحكومية.ي خاصة أن معظمهم ال تغطيهم شبكات األمان االجتماع منها،المستفيدين 

 لىعفإن معظم إنتاج األسماك يتم تسويقه في األسواق المحلية ويتم االعتماد  اآلخر،الجانب 
 200حيث تقدر كمية الواردات بأكثر من  المحلي،الواردات لسد العجز ما بين الطلب واإلنتاج 

ناف كانت وأن الواردات من بعض األص صادرات،طن فقط  900 حواليمقابل ، ألف طن سنويا
 كل،كاألسعار  علىمما كان يمثل عامل ضاغط  المحلية،تباع بأسعار أقل بالمقارنة مع األصناف 

ى وعليه مع توقف االستيراد زاد الطلب عل، أسعار المنتج المحلي علىسلبيه  أثاراً والذي يترك 
 األسماك المحلية.

بعض  إمدادات يفكبير  ، يوجد نقصوفيما يتعلق باإلنتاج من المزارع السمكية، فبسبب قيود النقل
، وبخاصة الفيتامينات واألحماض األمينية، مما يؤدي إلى رفع المستوردة األعالفمكونات 

ك، حيث تمثل األسما انتتاجأسعارها، وبالتالي ارتفاع تكاليف إنتاج العلف، مما سيزيد من تكاليف 
 من إجمالي تكاليف اإلنتاج. %60 حوالي األعالف

وحدث حظر  األزمة. فاذا ما تفاقمت األزمةالقادمة سيعتمد األمر على مدى تطور  وفي الفترة
يوجد  لتيوا الشيخ،وتم تقييد النقل بين المحافظات وغلق بعض المحافظات وخاصة كفر  كامل،

 لمحافظات.افسوف يتأثر اإلنتاج في باقي  للمزارع،التي توفر الزريعة األسماك بها معظم مفرخات 
ثة على مفرخات البلطي وعلى المستزرعين في المحافظات األخرى وخاصة أن شهر وستكون كار 

 أبريل وشهر مايو أهم فترات توريد الزريعة وتسكينها في األحواض.

يؤثر سلبًا على السيولة والقوة الشرائية لجمهور  الحظر سوفمن جهة أخرى فان استمرار فرض 
ار بيع األسماك في الفترة القادمة، وبخاصة مع مما يؤثر سلبا على أسع والتجار،المستهلكين 

صعود منحنى اإلنتاج بداية من شهر مايو كما ستتأثر عمليات الرعاية والعناية بسب ارتفاع أسعار 
مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا على عمليات االستزراع ومعدالت النمو، وكمية  المستوردة،األدوية البيطرية 

 القادم.اإلنتاج في الموسم 
                                                           

 2020ارية، مصراوي، ابريل أحمد جعفر، رئيس شعبة األسماك بغرفة القاهرة التج1
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هناك توقعات بأن التأثير سيكون سلبيا على منتجي األسماك والزريعة وعلى مصانع  عامة،صفة وب 
 1المؤقتة. وبالتالي، العمالةوالتجار والخدمات المعاونة كلها  األعالف

 : مقترحات التخفيف من تداعيات الجائحة خامساً 

 لكثيرين،للحالي بالنسبة مستقبل قد يكون غير مؤكد في الوقت امع  السابقة،ظل التحديات  في
وتحويل هذه األزمة  ،2008- 2007 والرغبة في عدم تكرار نفس األخطاء خالل أزمة الغذاء

رح ، نقتعلى مستوى الدول الظروف المحليةاألخذ في االعتبار  ع، ومغذائيةالصحية إلى أزمة 
  األتية:اتخاذ اإلجراءات 

نتاجيةلية وضع خطط الطوارئ الالزمة من خطط اقتصادية وما - ولوجستية وصحية،  وا 
ج منها بأقل والخرو ألزمة وترشيد االستهالك، وكذلك التنسيق اإلقليمي والدولي للتعامل مع ا

 األضرار.
 لتياتضمين عمال الصيد والخدمات المساعدة، في الشرائح المستفيدة من معونة البطالة  -

 ومن بينها مصر. الدول،تم اعتمادها في العديد من 
لنظر في الخطط الحالية لألمن الغذائي بما في ذلك المخزون االستراتيجي للسلع إعادة ا -

األساسية ومنها األسماك، وكيفية إحاللها بمنتوجات وطنية بديلة، مع قيام الجهات 
 إلمداداوهيئة  التموين،المواد الغذائية مثل وزارة  إمداداتالحكومية المسؤولة عن توفير 

المسلحة بشراء كميات من األسماك في المواسم التي يرتفع فيها  والتموين التابعة للقوات
الطلب، و اإلنتاج وتخزينها وعرضها في فترات انخفاضه، حتى يتحقق توازن بين العرض 

  والمستهلك.على إسعار مناسبة لكل من المنتج  والحفاظ
كن موعدد األشخاص الذين ي الوقت،تحديد عدد المراكب التي يمكن أن ترسو في نفس  -

يمكن أن يتراوح هذا من مركب و  ونقلها،الشاطئ أو ميناء تفريغ األسماك  تواجدهم على
الصيد، حركة مراكب  ضبطخالل وذلك من  الواحدة،واحد إلى عدة مراكب في المرة 

استمرار اإلمداد باألسماك والحفاظ على النشاط االقتصادي في  اإلجراءهذا  وسيتيح
 جراءات االحترازية الضرورية.مع اتخاذ اإل، الصيدمجتمعات 

تباعد بالتفريغ في نقاط متعددة، لزيادة ال (،السماح لسفن الصيد التقليدي )الغير صناعي -
بين الصيادين، مع إصدار تعميم لضبط حركة سفن الصيد، مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية 

 الضرورية.
                                                           

 عن طريق اتصال تليفونى –مهندس احمد الشراكى، وأخرين من اصحاب المفرخات والمزارع السمكية 1
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الل انتشار الفيروس من خالقيام بحمالت توعية لمجتمعات الصيادين، حول سبل الحد من  -
 مواقعاإلنزال، و الصحية والوقائية في مواقع  اإلجراءاتواتباع  االجتماعي،ممارسة التباعد 

 العامة،، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وخدمات الصحة األسماك، واألسواقمعالجة 
 .وأهلية(تعاونية  )جمعيات تنظيمات الصيادينحكومية، ورؤساء  والمنظمات الغير

إن السماح بأنشطة الصيد باالستمرار بشكل طبيعي، خاصة سفن الصيد الكبيرة وعدم  -
التوقف، سوف يوفر البيئة النتشار الفيروس، وبسب صعوبة تشغيل السفن الكبيرة بأعداد 

وال ُيسمح إال للسفن األصغر حجمًا  ًا،تمامأقل من األفراد، فال مفر من منعها من الصيد 
عن خمسة أشخاص بالصيد، ألن تواجد األطقم الكبيرة العدد قد يثير  ذات األطقم التي تقل

 الطاقم.مشاكل تتعلق بالسالمة والوقاية من انتشار الوباء بين أفراد 
 ألسماك.معاملة ا واألسواق وأماكنتوفير محطات التطهير ولوازم التطهير في مواقع اإلنزال  -
يعها تفريغ األسماك أو نقلها أو شرائها أو بإبعاد األفراد الذين ال يشاركون بشكل مباشر في  -

 أو معالجتها عن مواقع اإلنزال.
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 2018السمكية  اإلحصاءاتكتاب  السمكية،الثروة  العامة لتنميةالهيئة  -
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 :صلةمواقع إلكترونية ذات ثانيًا: 

- Jose Aguilar-Manjarrez, CIFA Technical Paper. No. 32, FAO,   January 2019. 

- http: // www.rfi:frfes /europa/202000320-el-mercado-fresco-se-derrumba-en-
eueopa-per-el-coronavirus. 

- www.statnews.com, )The impact of COVID 19 on fishing industries in ICES 
countries .) March,2020). 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Aguilar-Manjarrez
http://www.rfi:frfes
http://www.statnews.com/
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فجوات وتحديات النظام الصحي في مصر وسياسات مقترحة لتعزيز األمن الصحي 

 في ضوء خبرات جائحة كورونا

  الفندري عزة. د.ز

 خشبة ماجد م مد د.ز

 مقدمة

رؤية مرجعية رشيدة للنظام الصحي الوطني بالنص على حق  2014يقدم الدستور المصري لعام 
صحة والرعاية الصحية وفق معايير الجودة وتخصيص نسبة لإلنفاق الحكومي على المواطن في ال

من الناتج القومي اإلجمالي قابلة للتصاعد التدريجي بما يتوافق مع  %3الصحة ال تقل عن 
على هذه المرجعية  2030المعدالت العالمية. وأكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 

رؤية صحية تنص على حق كافة المصريين بالتمتع بحياة صحية سليمة الدستورية من خالل 
 وآمنة، وسار على منوالها وثائق التنمية األخرى وبرنامج عمل الحكومة الجاري. 

وقد سلطت جائحة كورونا في مصر، كما في عديد من دول العالم، األضواء على العديد من 
التي ال ترتبط بالضرورة بمدى كفاءة ومرونة جوانب القوة والضعف في النظام الصحي الوطني و 

هذا النظام في التعامل مع الجائحة وتداعياتها بل ترتبط مباشرة بالعديد من الفجوات أو جوانب 
 الخلل في هذا النظام والتي تتطلب مبادرات عاجلة أو استراتيجية للتعامل معها.

األضواء حول حقيقة أن الصحة  2019-حول حالة التنمية في مصر  الثانيكما سلط التقرير 
تعتبر من أهم مسببات القلق للمواطن المصري جراء ارتفاع تكلفة العالج وانخفاض جودة الخدمات 
الصحية في الوحدات الحكومية المجانية أو شبه المجانية، مع عدم وجود مؤشرات مباشرة لقياس 

 جودة الخدمات الصحية في مصر.

                                                           
  معهد التخطيط القومي –األستاذ بمركز التخطيط الثقافي واالجتماعي 
  ط القوميمعهد التخطي –األستاذ ورئيس قسم الدراسات المستقبلية بمركز األساليب التخطيطية 
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تمثل  والتيعلى بعض الفجوات في النظام الصحي في مصر  تقدم هذه الورقة إطاللة فاحصة 
تحديات هامة أمام تطوير هذا النظام على نحو يلبي طموحات وتطلعات المجتمع المصري المأمولة 

 من هذا النظام ويعزز استدامة الصحة ورفاه العيش ألبناء هذا الوطن.  
األنظمة الصحية الفرعية المتعددة الصحي المصري في واقع األمر عن العديد من  يعتبر النظام

جرائية متباينة إن لم يكن بعضها متداخاًل أو متناقضًا، وهو  والتي ينظمها مرجعيات تشريعية وا 
التعدد الذي يطال أيضا المرافق التابعة لوزارة الصحة ذاتها، بما يفرض صعوبات حقيقية في حوكمة 

دى ي وبناء رؤية مستقبلية لهذا النظام سواء لالنظام المذكور وتفعيل آليات التخطيط االستراتيج
 الجهة المسئولة موضوعيًا )وهي وزارة الصحة والسكان( أو لمجالس عليا جديدة / قديمة. 

فالخدمات الصحية في مصر تقدم من خالل أوعية أو نظم متعددة: مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، 
بالمحافظات، ومستشفيات وعيادات التأمين وأخرى تابعة للمؤسسة العالجية أو مديريات الصحة 

تواجد نظم صحية إضافية موازية مثل نظام المستشفيات الجامعية،  إلىالصحي. هذا باإلضافة 
ونظام مستشفيات تابعة للوزارات مثل: الدفاع، الداخلية والنقل والكهرباء، ونظام مستشفيات وعيادات 

دات صحية تابعة للجمعيات األهلية وأخرى تابعة للقطاع الخاص المصري وغير المصري، ووح
 (.1-تابعة للنقابات المهنية، وغيرها. )شكل رقم 

نع عليا فعالة للتخطيط وصفي ظل هذا التشظي في النظام الصحي في مصر فإن تأسيس آلية 
 مواصفات خاصة تتصدرها إلىوتنفيذ السياسات في القطاع الصحي المصري سوف يحتاج 

لى إعادة هيكلة وحوكمة النظام الصحي بالكامل لتحقيق التغطية الصحية االستدامة والقدرة ع
الشاملة وفق معايير مختلفة وفى ضوء الخبرات العالمية في هذا الخصوص، وهو األمر الذي لم 

 يكتب له النجاح المأمول بعد.

راء ز بإنشاء )مجلس أعلى للصحة( برئاسة رئيس مجلس الو  2020رئيس الوزراء في مايو وقد وجه 
بهدف دعم وتعزيز القطاع الصحي، ويتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع 
الجهات التي تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم المالئم لتشغيل المستشفيات الحكومية 

 والخاصة.
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 توصيف النظام الصحي في مصر :1شكل رقم 
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 مخرجات

خدمات الص ة العامة -

 والوقائية

خدمات الرعاية الص ية -

 األولية

خدمات ص ية عالجية و -

 تأهيلية

خدمات اإلسعاف وتغطية -

 الكوارث 

خدمات تنظيم األسرة -

 واإلنجابية 

 خدمات مكاف ة األوبئة  -

خدمات مبادرات ص ية -

 رئاسية

خدمات التأمين الص ي -

 افظات التطبي ( الشامل )م 

 خدمات توعية وتثقيل ص  -

 خدمات ص ية عن بعد -

موارد بشرية ص ية -

 متخصصة

خدمات االعتماد والجودة -

 الص ية 

إحصاءات ومؤشرات ص ية -

 وطنية ومقارنة. 

 عمليات -زنشطة 

 زنشطة وعمليات و ارة الص ة -

زنشطة وعمليات هيئات التأمين -

 الص ي 

 زنشطة الطوارئ وإدارة األ مات-

 الص ية

زنشطة وعمليات وحدات ص ية -

متنوعة: و اراتت قطاع خاص 

م ل  وزجنبيت قوات مسل ة 

وشرطةت نقابات مهنيةت مجتمع 

مدن ت م افظات ومبادرات ص ية 

 رئاسية 

زنشطة وعمليات خاصة بالمكون -

 السكاني )المجلس القوم  للسكان( 

زنشطة التعاون: مع زجهزة الب ث -

وعية العلم ت الم لياتت والت

 واإلعالم الص ي .

بناء وتنمية القدرات: بشريةت -

تكنولوجيةت معلوماتية / رقميةت 

 ومؤسسية. 

 زنشطة ت قي  زهداف التنمية-

SDGs SDGsالمستدامة SDGs 

 مدخالت

 مرجعيات دستورية -

تشريعات ص ية وذات -

 صلة  

استراتيجيات وخطط -

 التنمية المستدامة الوطنية

استراتيجيات وسياسات -

 ص ية

استراتيجيات وسياسات -

 سكانية 

زطر ولوائح وقرارات -

 إدارية 

التزامات واتفاقيات ص ية -

 إقليمية )عربية/ وزفريقية( 

التزامات واتفاقيات ص ية  -

 دولية 

 –)بما فيها العهد الدول  

وزجندة التنمية المستدامة: 

SDGs) 

مدخالت من مجتمعات -

البيانات المختلفة 

 والم افظات

ماليةت موارد ماديةت -

بشرية ومعرفية 

 وتكنولوجية 

 

 

 

 شركاء ومستفيدون وزطراف معنية م لياً واقليمياً ودولياً   

مؤسسة الرئاسةت مجلس الو راءت المجلس ، : المواطن المصريالمستوى الم ل  -

القوم  للسكانت المجلس القومي للطفولة و األمومةت المجلس القومي لإلعاقةت الجهات 

ت القطاع الخاص الص يت الم افظات المصريةت المجتمع األكاديمي ال كومية األخرى

والب ث ت الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت و ارة التخطيط والتنمية 

 االقتصاديةت البيئةت اإلعالمتت ومنظمات المجتمع المدن  / األهلي 

فارقةت مجلس و راء الص ة العربت مجلس و راء الص ة األ المستوى اإلقليمي: -

 اإلسكواتت وغيرها 

. WHAت جمعية الص ة العالمية: WHO: منظمة الص ة العالمية: المستوى الدول -

اليونيسل المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة التابع لألمم المت دة: 

HLPF :ت واللجنة الدولية للصليب األحمرICRC. 
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حيث أن تجربة المجلس األعلى للصحة ذاتها تمثل نموذجًا  ،مةوهذه الدعوة هي دعوة جديدة / قدي
على خلل مفاهيمية ووظيفة التخطيط االستراتيجي في حوكمة النظام الصحي في مصر منذ 

 81سبعينيات القرن الماضي، حيث تأسس المجلس األعلى للصحة في البداية بقرار جمهوري رقم 
العاملة في المنظومة الصحية سواء العامة أو بغرض تنسيق وتكامل جميع الجهات  1978لسنة 

دون تطور ملموس عبر  2020الخاصة، وهى ذات األهداف المطروحة على المجلس الجديد عام 
مع تعطل أو غياب للمجالس السابقة عن االنعقاد لسنوات متتالية، ناهيك عن  أربعة عقود سابقة

 الفعالية المرجوة الغائبة على األرض. 

في ظل حقائق  2020عام مجلس أعلى للصحة ئيس مجلس الوزراء لتأسيس وتأتى دعوة ر 
  :ومستجدات هامة في بيئة الحوكمة والتخطيط االستراتيجي للنظام الصحي في مصر، وأبرزها

والذي يطبق  2018لسنة  2وهو القانون رقم صدور قانون نظام التأمين الصحي الشامل،  -
ما عدا خدمات الصحة العامة والوقائية واإلسعافية على كافة الخدمات الصحية في الدولة في

 وتنظيم األسرة، وتضمن القانون تأسيس ثالثة كيانات مؤسسية: 

 وهي )هيئة عامة اقتصادية( تخضع لإلشراف العام الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحي ،
 لرئيس مجلس الوزراء، وتقوم على تطبيق النظام وفق أسس )فصل التمويل عن تقديم

 (2-الخدمة(، وال يجوز لها تقديم خدمات عالجية أو االشتراك في تقديمها. )مادة 
  ،تخضع لإلشراف العام للوزير  وهي )هيئة عامة خدمية(الهيئة العامة للرعاية الصحية

 .المختص بالصحة
  ،ام تخضع لإلشراف الع وهي )هيئة عامة خدمية(الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

 الجمهورية.لرئيس 

تواجد أكثر من مستوى للتخطيط االستراتيجي وصناعة السياسات داخل النظام الصحي  -
وعلى سبيل المثال فإن قانون تداخل أدوار الوزارة والمجلس والهيئات والكيانات،  –الوطني 

التأمين الصحي الشامل يكرس مسئولية مجلس إدارة كل هيئة من الهيئات الثالثة السابق 
 ليها عن وضع )استراتيجية( و)السياسات التنفيذية( لكل هيئة منها، ومتابعة تنفيذها. إاإلشارة 
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وعلى ذلك، تظهر العديد من التحديات المرتبطة بتفعيل وظيفة التخطيط االستراتيجي للنظام / 
القطاع الصحي وتحقيق )التكامل االستراتيجي والسياساتى األفقي والرأسي( داخل القطاع الصحي 

ناته المختلفة، وعلى األخص فيما يخص العالقة بين )وزارة الصحة والسكان( والهيئات الجديدة بمكو 
في قانون التأمين الصحي، بخالف العالقة بين الوزارة والكيانات األخرى داخل النظام الصحي، 

مين تض إلىبل وطبيعة عالقة الوزارة بالمجلس األعلى للصحة المقترح ذاته. بخالف الحاجة 
مبادرات الصحية الرئاسية ضمن آليات التخطيط االستراتيجي والمتابعة والتقييم في صلب النظام ال

 الصحي.  

وتطرح هذه اإلشكاليات الداخلية في النظام الصحي إشكاليات إضافية في التعامل مع أطراف رئيسة 
تيجي االسترا خارج هذا النظام وعلى األخص في عالقة الوزارة والنظام الصحي بآليات التخطيط

الكلى على مستوى الدولة في ارتباطه باستراتيجية التنمية المستدامة، أو الخطط متوسطة األجل 
وبرامج العمل الحكومية، وغيرها. كذا إشكالية توصيف أو إعادة هيكلة أو تموضع أدوار )المجلس 

ومة الدقة في منظللسكان( على وجه  القومياألعلى للصحة( و)وزارة الصحة والسكان( و)المجلس 
التخطيط االستراتيجي للنظام الصحي في مصر خاصة وأن وزارة الصحة والسكان تشير بوضوح 

 لقومياإلى أنها مسئولة عن رسم السياسة الصحية للدولة في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط 
 (2-للتنمية. )شكل رقم 

هذه اإلشكاليات  2030تدامة: رؤية مصر وقد سبق أن تناولت وثيقة استراتيجية التنمية المس
أو التحديات، وركزت على ضرورة إعادة توصيف )هوية ووظيفة وأدوار وزارة الصحة والسكان( 
من جهة، واالنعكاسات السلبية للتعقيدات والتداخالت بين األدوار التخطيطية والتنفيذية والتمويلية 

 يجيةاالستراتأن وثيقة  إلىأخرى. مع اإلشارة والتنظيمية الرقابية داخل النظام الصحي من جهة 
والمستجدات التي فرضها هذا  2018قد صدرت قبل صدور قانون التأمين الصحي الشامل عام 

 القانون وسبقت اإلشارة إليها. 

غم من فعلى الر  فجوات في انعكاس قضايا المكون السكاني في استراتيجية وأهداف الوزارة: .2
زير أنه أصبح مؤخرًا تابعًا لو  إال( عبر العقود الماضية للسكان ميالقو المجلس تغير تبعية )

التبعية التي تفرض انعكاس أنشطة المجلس في رؤية  وهي، 2011الصحة والسكان منذ عام 
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. كما تفرض 2ورسالة وأهداف الوزارة بصورة أو أخرى وهو األمر الغائب كما يوضح الشكل رقم 
رورة رسم مسارات متكاملة ومتمايزة في آن بين المجلس األعلى ض إلىهذه التبعية الحقًا التنبه 

 للصحة والمجلس القومي للسكان. 
: "رؤية ورسالة ومهام وزارة الصحة والسكان المصرية"2شكل رقم   

 
 /http://www.mohp.gov.eg -موقع وزارة الصحة والسكان المصرية المصدر: 

http://www.mohp.gov.eg/
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ذا مع العلم، أن المجلس القومي للسكان لديه بعض خطط وأنشطة تتداخل بصورة مباشرة مع ه
أنشطة وزارة الصحة والسكان مثل أنشطة تنظيم األسرة، ومكافحة الختان، والصحة اإلنجابية والحد 

 من الزواج المبكر وغيرها. )وفق موقع المجلس(

/ المجتمعي وكفاءة النظام التنموي األثر فجوات في آليات المتابعة وتقييم األداء وقياس  .3
الفجوات الناشئة بدورها من تعدد مسئوليات ومستويات التخطيط  وهي الصحي الوطني،

ترتب بدورها  يوالتليها، إاالستراتيجي وصنع السياسات في النظام الصحي التي سبقت اإلشارة 
ما يعوق حي وكياناته المختلفة بلمستويات متعددة من أنشطة المتابعة والتقييم داخل النظام الص

التقييم الموضوعي لدور النظام الصحي وكفاءته. هذا، بخالف أنشطة المتابعة والتقييم للقطاع 
الصحي على المستوى الكلى في وثائق التنمية المختلفة سواء استراتيجية التنمية المستدامة 

-2019/ 18عمل الحكومة  وخططها متوسطة األجل والسنوية. وأيضًا بخالف متابعة برنامج
لهذا القطاع، حيث تضمنت وثيقة برنامج العمل برنامجاً رئيساً حول توفير الرعاية  2022/  21

برامج صحية فرعية. وقد صدر تقرير متابعة للسنة األولى  9الصحية الشاملة في مصر، ويضم 
  (.   2018يونيو  -2019من البرنامج المذكور )يوليو 

ف وهي التحديات التي كشلتكنولوجي والتحول الرقمي في النظام الصحي، تحديات التحديث ا .4
استراتيجية وطنية للصحة  إلىكرست الحاجة  والتي، COVID 19عن بعضها جائحة كورونا: 

 جيةاالستراتيالرقمية تتوافق مع األجندة العالمية المعنية من جانب منظمة الصحة العالمية )
للنظام الصحي الوطني  االستراتيجية(. وتتيح تلك 2024/  2020العالمية للصحة الرقمية 

قدرات تكنولوجية أكبر على المسح واالختبار والتتبع والعالج من خالل التوظيف الرشيد 
(، وضمان وصول الجميع إلى العالجات AIللتكنولوجيات البازغة خاصة الذكاء االصطناعي )
قدرات العمل الجماعي متعدد األطراف عبر واللقاحات اآلمنة عندما تصبح متاحة. مع تعزيز 

 الحدود في هذا الخصوص.  

أهميتها في ضوء التعاون اإليجاب الفعال بين مصر ومنظمة الصحة  االستراتيجيةوتكتسب هذه 
وعلى النحو الذي يعزز تواصل مصر مع المعايير والخبرات العالمية في مجال الرقمنة  العالمية،

نولوجي والتمويلي والتك الفنيات البازغة، واستفادتها من الدعم الصحية وتطويع التكنولوجي
 (.2020للمنظمة في هذا الخصوص. )الريس وخشبة،
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 المستهدفات األممية والوطنية:   –تحديات الصحة والتنمية المستدامة  .5

( بخصوص أهداف VNR-2018عرض تقرير المراجعة الطوعية لمصر أمام األمم المتحدة )
تدامة بعض اإليجابيات حول التقدم الذي حققته مصر في تنفيذ الهدف الثالث من التنمية المس

الخاص بالصحة الجيدة والرفاه للجميع خاصة فيما  SDGs -أهداف التنمية المستدامة األممية
 ، وغيرهما. Cيتعلق بصحة األمهات واألطفال، والنجاح المبهر لحملة فيروس 

على محددات هامة في عمل النظام الصحي المصري في  ، سلط التقرير األضواءمن جهة أخرى 
يد ليه وعلى رأسها: قيود التمويل وتوافر الموارد التمويلية، التزاإسعيه إلنجاز الهدف الثالث المشار 

 السكاني، وفجوات في حوكمة النظام الصحي المصري. 

 إلحصائي حول أهداف، فإن التقرير االصحية الوطنية ورغم تقادم بيانات العديد من المؤشرات
يلقى مزيد من األضواء  2019مة للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام االتنمية المستد

على جهود مصر وسعيها لتحقيق الهدف األممي الثالث وغاياته الفرعية والتحسن الحاصل في 
وء على تقرير الضبعضها خاصة تزايد المساعدات اإلنمائية الرسمية للقطاع الصحي. كما سلط ال

مشكلة ضعف توافر وتقادم البيانات ذات الصلة حيث ال تتجاوز تغطية غايات ومؤشرات الهدف 
، وهو األمر الذي يضع قيودًا على التخطيط الرشيد وتقييم األداء %59.2الثالث إحصائيًا نسبة 
 لهذا القطاع الحيوي. 

ليه قد إالطوعية لمصر السابق اإلشارة  أن تقرير المراجعة إلىوفى هذا الخصوص تجدر اإلشارة، 
( باعتبارها التحدي األول الذي يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البياناتصنف مشكلة )

مصر، كما سلطت استراتيجية التنمية المستدامة والخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة األضواء 
     (.2020)الريس وخشبة،  على مشكلة البيانات في القطاع الصحي في مصر.

 (Cambridge,2020لجامعة كمبردج )، فقد أشار تقرير التنمية المستدامة وبالنسبة للتقارير العالمية
( Moderately improving  -تحقيق الهدف الثالث الخاص بالصحة والرفاه )تحسنًا متوسطا إلى

  في مصر.

دارة المخاطر واألز  .6 بها ، وترتبط تلك التحديات في بعض جوانماتتحديات تفعيل آليات استباق وا 
بمدى جودة )مجتمع البيانات( في النظام الصحي الوطني خاصًة مع توقف آليات هامة في هذا 

فذ عامين، ون إلىالخصوص )المسح السكاني والصحي( وكان ينفذ كل خمس سنوات تحولت 
ط حد كبير. كما يرتب إلىثر بما يجعل نتائجه ومخرجاته متقادمة وقليلة األ 2014أخيرًا عام 
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لسنة  137تشريع جديد لألمراض المعدية في مصر، يكون بدياًل للقانون رقم  إلىبالحاجة 
في شأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض المعدية، ويتناسب مع التطورات  1958

مبكر، إلنذار الالمحلية والعالمية المحيطة والمؤثرة في هذا الخصوص، وبما يعزز القدرة على ا
دارة المخاطر الصحية الوطنية.   والحد من المخاطر، وا 

كما ترتبط تلك التحديات بمدى توافر استراتيجية وطنية متكاملة للحد من الكوارث والمخاطر، 
-2015بما فيها المخاطر الصحية، تتوافق مع )إطار سنداي للحد من المخاطر والكوارث 

يتولى متابعته في مصر مركز  والذي، 2015مارس عام  (، الذي وقع في اليابان في2030
 المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.  

فعلى الرغم من أن تسريع خطط التأمين الصحي الشامل، والبدائل من خالل حوار مجتمعي،  .7
معية تالمشروع يعتبر طوق نجاة لنهضة النظام الصحي المصري وتدارك العديد من فجواته المج

عامًا( ربما  15 حوالي)مليار جنيه(، وطول المدة المقدرة  30 حواليغير أن اعتبارات التكلفة )
يقفان حجر عثرة في هذا الخصوص. ومع الرغبة المجتمعية في التسريع بهذا المشروع فإن 

ي عالبدائل الحقيقية إلنجاز هذا التسريع )خاصة التمويلية( يمكن أن تأتى من خالل حوار مجتم
شامل وفعال حول تلك البدائل. ويشارك في هذا الحوار السلطتين التشريعية والتنفيذية واألحزاب 

 والقطاع الخاص واإلعالم.     المدنيالسياسية ومنظمات المجتمع 
تجاب فقد اسمبادرات تخطيطية غير كافية على المستوى الكلى لمواجهة التحديات الصحية،  .8

للتعامل مع تداعيات الجائحة الوبائية، وجاءت االستجابة في إطار المخطط بصورة مرنة وسريعة 
-18/2019من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة  20/2021خطة العام الثالث 

تعتبر أحد أدوات تحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع الصحة باستراتيجية التنمية  والتي 21/2022
 25.3زيادة االستثمارات الكلية ) 20/2021ت خطة . فقد استهدف2020المستدامة: رؤية مصر 

، واستحوذت %18.8مليار جنيه( وبمعدل نمو  21.3) 19/2020مليار جنيه( مقارنة بخطة 
(. ويوضح %11( مقارنة باالستثمارات الخاصة )%81االستثمارات العامة على الجانب األكبر )

 الحكومية.( توزيع االستثمارات للبرامج الرئيسية الصحية 1جدول )
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"20/2021: "هيكل استثمارات البرامج الرئيسية الحكومية لقطاع الصحة خطة 1جدول رقم   

 االستثمارات  البرامج
 )مليون جنيه(

 النسبة المئوية
% 

 14.8 1511 المستشفيات العالجية والخدمات الطبية المتخصصة
 5.8 590.4 القرى األكثر احتياجا

 13.7 1396.4 ية واألساسيةوحدات الرعاية الصحية األول
 0.9 100.3 الرعاية العاجلة

 2.5 253.9 برامج الصحة الوقائية

 0.2 16.4 السكان وتنظيم األسرة
 9.3 953.9 المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد

 0.8 88.9 مستشفيات أمانه الصحة النفسية
طوير مراكز الفشل البرامج العالجية )صحة المرأة وأورام الثدي، وت

 الكلوي، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات
2928.3 28.7 

الهيئات الخدمية )هيئة المستشفيات التعليمية، والدوائية، 
والمستحضرات الحيوية، والرعاية الصحية، واالعتماد والرقابة 

 الصحية

2380 23.3 

 100 10219.5 إجمالي البرامج
( من الخطة متوسطة المدى للتنمية 20/2021ارة التخطيط والتنمية االقتصادية، خطة العام الثالث )المصدر: وز  

 .213، صـ 2022/  21-18/2019المستدامة 

 :20/2021وفيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة فقد استهدفت خطة 
 .2020عام  7253 إلى)حالي(  4107زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من  -
 .2020عام  5294)حالي( إلى  4894دة عدد الحضانات من زيا -
 .2020عام  966)حالي( إلى  517زيادة عدد أسره رعاية األطفال من  -
 .2025عام  100إلى  2020عام  25زيادة المستشفيات المميكنة من  -

 لىإفإن هناك حاجة ملحة قضية التخطيط االستراتيجي للنظام الصحي في مصر،  إلىوبالعودة 
والسياسات الخاصة بالقطاع الصحي في مصر، وأن تنعكس  االستراتيجيةة هيكلة التوجهات إعاد

إعادة الهيكلة المذكورة في عملية إعادة هيكلة استراتيجية التنمية المستدامة، وا عادة هيكلة الخطة 
 متوسطة المدى للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة.  
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حي في مصر، وفق نتائج مؤشر األمن الصحي بتقرير جامعة تحديات متعددة تواجه األمن الص .9
( فإن هناك العديد من التحديات NTI,2019هوبكنز واإليكونومست ومبادرة التهديد النووي )

 ر( تقرير كامل حول نتائج المؤش )مرفق التي يبرزها التقرير تواجه النظام الصحي في مصر.

بحركة وتتعلق على األخص ل الجوار، .تهديدات صحية محتملة مرجحة لمصر من دو9-1
كورونا عبر الحدود حيث يالحظ أن التهديدات الصحية األكثر احتمااًل لمصر تأتى من  جائحة

( وجنوب السودان 163الغرب، وأيضًا من الجنوب وذلك للترتيب المنخفض لدولتي السودان )
الخاص  الفرعيلمؤشر ( لضعف أنظمتهم الصحية، وذلك وفق على ا168(، ودولة ليبيا )180)

 بمصادر التهديد المحتملة العابرة للحدود. 

 حيث تتفوق العديد من .فجوات في التغطية الصحية الشاملة والخدمات الصحية األولية،9-2
  .3-الدول العربية على مصر في المؤشر المذكور كما يوضح الشكل رقم 

 مؤشر التغطية الصحية الشاملة : مقارنة بين مصر وبعض الدول العربية من حيث3شكل رقم 

 
Source :Monitoring health and health System Performance in the Eastern 
Mediterranean Region, 2019, p.16 . 
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وتتكرر ذات المشاهدة بالنسبة لمؤشر التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية مقارنة ببعض 
 لي:  الدول العربية كما يوضح الشكل التا

التغطية بخدمات الرعاية الصحية  : مقارنة بين مصر وبعض الدول العربية من حيث4شكل رقم 
 ألف نسمه 100األولية لكل 

 
Source :Monitoring health and health System Performance in the Eastern 
Mediterranean Region, 2019, p.16 . 

لقطاع الخاص في عدد الوحدات الصحية بأسرة من . المنشآت العالجية، تنامى نصيب ا9-3
. أما عدد األسرة فقد كان القطاع الخاص 2018عام  %62.6إلى  2008في عام  37.4%

من  %27يمتلك  2018من األسرة الصحية، وأصبح عام  %15.4حوالي  2008يمتلك في عام 
 إجمالي عدد األسرة في القطاع الصحي.  
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حدات الصحية بأسره وعدد األسرة بالقطاع الخاص الصحي : تطور عدد الو 2جدول رقم 
  2018-2008المصري خالل الفترة من 

إجمالي عدد الوحدات  السنة
 الصحية بأسره

القطاع الخاص  %
 لإلجمالي

إجمالي عدد 
 األسرة

القطاع الخاص  %
 لإلجمالي

2008 1832 37.4 128768 15.4 
2009 1599 58.8 124686 17.0 
2010 1587 58.4 125123 20.7 
2011 1569 59.0 124146 20.8 
2012 1566 58.7 122267 20.8 
2013 1594 58.8 124300 20.9 
2014 1600 58.8 122473 20.1 
2015 1662 60.3 124361 25.0 
2016 1679 60.6 126595 25.8 
2017 1770 61.8 132092 27.2 
2018 1848 62.6 131003 27.0 

 166، صـ 2020المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام، الجهاز  المصدر: 

شير حيث تهيئة تمريض(،  –.تحديات متعددة تتعلق بالموارد البشرية )أطباء بشريين 9-4
نسمة في مصر  10000تدنى معدالت العاملين الصحيين من األطباء البشريين لكل  إلىاألرقام 

ى متقدمة تأت والتيرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مقارنة ببعض الدول العربية بإقليم ش
جميعها على مصر )ما عدا المغرب والسودان(. ويتكرر ذات المشهد تقريبًا فيما يخص هيئة 

نسمة( متقدمة على دولة  10000لكل  15.5التمريض حيث تأتى مصر في المرتبة قبل األخيرة )
 المغرب فقط. 
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 نسمة 10.000الصحيين في مصر وبعض الدول العربية لكل  : معدالت العاملين3جدول رقم 

 الدولة
 نسمة 10000العاملون الصحيون لكل 

 هيئة تمريض أطباء بشريون 
 15.5 8.2 مصر
 21.2 9.1 العراق
 33.2 23.0 األردن
 67.2 25.3 الكويت
 37.4 31.2 لبنان
 8.5 6.7 المغرب
 44.0 21.0 عمان
 25.9 21.5 فلسطين
 73.2 25.0 قطر

 55.2 26.4 السعودية
 35.5 2.8 السودان
 38.9 13.0 تونس
 57.9 24.8 اإلمارات
 25.4 22.6 البحرين

Source :WHO, Monitoring health and health system performance in the Eastern 
Mediterranean Region, 2019, p.14. 

تدنى معدالت األطباء البشريين  إلى( 2020ية )في ذات السياق أكد تقرير لمنظمة الصحة العالم
الف نسمة( مقارنة 10لكل  19.3ألف نسمة( وكذلك هيئة التمريض ) 10لكل  4.5في مصر )

بمعدالت معظم أقاليم منظمة الصحة العالمية وكذلك بالمعدل العالمي، ماعدا اإلقليم األفريقي كما 
 يوضح الجدول التالي.  

ألف نسمة لمصر والعالم وأقاليم  10ء البشريين وهيئة التمريض لكل : معدل األطبا4جدول رقم 
 منظمة الصحة العالمية

 األميركتين زفريقيا العالم مصر المؤشر
جنوب 

 شر  آسيا
 األوروبي

شر  

 المتوسط
 الباسيفيكي

معدل األطباء البشريين 

الل نسمة 10لكل 

2010-2018 

4.5 15.6 3.0 24.0 9.1 34.1 10.1 18.8 

تمريض لكل  معدل

 الل نسمة 10

(2010-2018) 

19.3 37.6 10.1 83.3 17.9 81.3 14.5 36.3 

Source :WHO, Monitoring health for the SDGS, world health statistics, 2020, annex 
2, part3  
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أعداد  لىإفإن نظام التأمين الصحي الشامل سوف يرتب الحاجة المتزايدة  ،النوعيوعلى المستوى 
يكون مسئواًل عن تقديم خدمات )طب  والذي، (Family nphysicia –ديدة من )طبيب األسرة ج

في المستوى األول لتقديم الخدمة الصحية ضمن نظام التأمين  (Family Medicine–األسرة 
 الصحي الشامل لجميع األعمار والفئات في إطار األسرة المصرية. 

ُتوضح بيانات بحث الدخل واإلنفاق  ،ى الصحةتحديات توفير الموارد واإلنفاق عل.9-5
أن اإلنفاق على الصحة يحتل المرتبة الثالثة في إنفاق األسرة  2017/2018واالستهالك لعام 

ُتعد نسبة  وهيمن إجمالي اإلنفاق،  %10المصرية بعد الغذاء والمسكن، بنسبة تبلغ في المتوسط 
من  %60ما أوضح تقدير للبنك الدولي أن نحو مرتفعة، وتزيد عن نسبة اإلنفاق على التعليم. ك

اإلنفاق الصحي في مصر هو إنفاق عائلي ُيوجه للقطاع الخاص، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى 
 عدم كفاءة أو عدم توفر الخدمات الصحية العامة. 

م ايالحظ أن هناك تذبذبًا في اإلنفاق العفي ضوء هذه الحقائق، وباالقتراب من الواقع الفعلي،  
مع مالحظة تسجيل ارتفاع ملموس في عام  19/2020 -12/2013على الصحة خالل الفترة 

تطور نسبة  5(، ويقدم الشكل التالي رقم %4.3) 18/2019( مقارنة بعام 4.6%) 19/2020
 19/2020 -12/2013اإلنفاق العام على الصحة كنسبة من اإلنفاق العام للدولة خالل الفترة من 

 اإلحصاء.  وفق بيانات جهاز
:" تطور نسبة اإلنفاق العام على الصحة كنسبة من اإلنفاق العام للدولة خالل الفترة 5شكل رقم 

 " 19/2020 -12/2013من 

 177، ص، 2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، كتاب مصر في أرقام،  المصدر:
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( 6( وكذلك شكل )5يرصد جدول ) ولمقارنة اإلنفاق على الصحة بمصر مع المعدالت اإلقليمية
بعض مؤشرات التمويل الصحي لبعض البالد العربية )إقليم شرق المتوسط(، حيث يشير الجدول 

( مقارنة بباقي الدول العربية حيث تأتى ترتيب %4.2إلى تدنى مستوى اإلنفاق العام على الصحة )
 مصر في أدنى المستويات وفقط قبل دولة العراق. 

دول إلى احتالل مصر المرتبة األخيرة بين جميع الدول العربية فيما يتعلق بنصيب كما يشير الج
دوالر(، وقد ترتب على تدنى المؤشرين السابقين ارتفاع نسبة  131الفرد من اإلنفاق الصحي )

( كنسبة من اإلنفاق على الصحة وحيث يسبق مصر في هذا المؤشر %62اإلنفاق من الجيب )
 (.%73( والسودان )%78.5دولتي العراق )

 "2019" -: مؤشرات اإلنفاق على الصحة لدول عربية ومصر 5جدول رقم 

نصيب الفرد من اإلنفا   الدولة

 الص ي

اإلنفا  من الجيب 

كنسبة من اإلنفا  

 عل  الص ة

اإلنفا  العام عل  

الص ة كنسبة من 

 اإلنفا  العام للدول

 4.2 62.0 131 مصر

 1.7 78.5 153 العرا 

 12.0 28.0 224 دناألر

 6.2 16.1 1068 الكويأ

 14.3 32.1 662 لبنان

 9.1 48.6 171 المغرب

 7.6 5.9 648 عمان

 13.7 41.9 329 فلسطين

 6.3 6.2 1827 قطر

 10.1 14.3 1147 السعودية

 10.7 73.9 152 السودان

 13.7 39.9 257 تونس

 7.9 18.6 1323 اإلمارات

 7.4 28.0 1099 الب رين

Source ،WHO ،Monitoring Health and Health System Performance in the Eastern 
Mediterranean Region, 2019, p.13. 
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 "2019 –: " مؤشرات اإلنفاق على الصحة لدول عربية ومصر 6شكل رقم 

 
Source ،WHO, Monitoring Health and Health System Performance in the Eastern 
Mediterranean Region, 2019, p.13. 

 

( مقارنة بين مصر وأقاليم منظمة الصحة العالمية 7( وشكل )6في ذات السياق يرصد جدول ) 
 فيما يتعلق بمؤشرين هامين:

 :من إجمالي %10على الصحة عن  إنفاقهمنسبة السكان الذين يزيد  المؤشر األول 
( مقارنة بالمستوى %26.2سبة )، حيث يالحظ ارتفاع هذه النإنفاق األسرة أو الدخل

 العالمي وجميع أقاليم منظمة الصحة العالمية. 
 ى ، حيث يالحظ تدن: اإلنفاق العام على الصحة كنسبة من اإلنفاق العامالمؤشر الثاني

 ( مقارنة بالمستوى العالمي وجميع أقاليم منظمة الصحة العالمية.%5.4هذا المؤشر )
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 على الصحة في مصر والعالم وأقاليم منظمة الصحة العالمية" :" مؤشرات اإلنفاق6جدول رقم 
 األميركتين ازفريقي العالم مصر المؤشرات

جنوب 

 شر  آسيا
 األوروبي

شر  

 المتوسط
 الباسيفيكي

السكان الذين 

تزيد نفقاتهم 

عل  الص ة عن 

من  10%

إجمالي إنفا  

األسرة زو الدخل 

(2010-2018   ) 

26.2 12.7 7.3 11.3 16.0 7.4 11.7 15.9 

اإلنفا  العام  %

عل  الص ة 

كنسبة من 

اإلنفا  العام 

 (2019)عام 

5.4 10.2 7.2 13.2 8.1 12.3 8.7 9.6 

Source :WHO ،World Health Statistics 2020, Monitoring Health, for the SDGS, 
annex2 ،Part 2 ،P.51 ،Part  3 ، P.65 

 
 حة في مصر والعالم وأقاليم منظمة الصحة العالمية":"مؤشرات اإلنفاق على الص7شكل رقم 

 
 
Source : WHO, World Health Statistics 2020, Monitoring Health, for the SDGS, 
annex2 ،Part 2 ،P.51 ،Part  3 ، P.65 
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حيث تعتبر صناعة الدواء من الصناعات االستراتيجية لتعزيز .فجوات الحق في الدواء، 9-6
 في مصر من الشركات من الصحي واالجتماعي والوطني للدولة. ويتشكل سوق الدواءالسالم واأل

العامة المملوكة للدولة، والقطاع الخاص المحلى واألجنبي. ويعتبر سوق الدواء في مصر من أكبر 
مليار جنيه مصري عام  41.35األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغت قيمته 

 إلى 2016/2017مليون دوالر في العام المالي  301.4الصادرات من  ، كما ارتفعت2018
. من المتوقع أن ينمو سوق الدواء في مصر، 2017/2018مليون دوالر العام المالي  391.9

مليار  56.6 إلىليصل  2017مليار جنيه مصري عام  38.3حيث ترتفع مبيعات الدواء من 
 .2022جنيه مصري عام 

شبه االستحواذ الكامل للقطاع الخاص على إنتاج الدواء في مصر  إلىمتاحة وتشير اإلحصاءات ال
على التوالي(. ما يعنى أن تحقيق  %93.5 - %91.9) 2016حتى  2005خالل الفترة من 

الحق في الدواء ال تتحكم فيه الدولة ويتحكم فيه القطاع الخاص المحلى واألجنبي. كما يالحظ من 
مليون  2169) 2015حتى  2005اردات من الدواء خالل الفترة من ( ارتفاع قيمة الو 7جدول )
حتى  2005مليون جنيه على التوالي(، بما فاقم العجز التجاري خالل الفترة من  22168 –جنيه 
 (.2019)عطيتو، مليون جنيه. 20109مليون جنيه إلى  1811من  2016

واألمصال الطبية خالل الفترة من :" تطور الميزان التجاري من الدواء واللقاحات 7جدول رقم 
2005 – 2016 " 

 )القيمة بالمليون جنيه(

 معدل التغطية الميزان التجاري  الواردات الصادرات السنة
2005 357 2169 (1811) 16.5 
2010 1398 6421 (5023) 21.8 
2016 2291 28401 (20109) 9.3 

، المجلة 2016إلى  2005ي مصر خالل الفترة من : سلوى حجازي عطيتو، اقتصاديات صناعة الدواء فالمصدر
 .135، صـ 2019(، العدد األول، الجزء األول، 10العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد )

 
 . نتائج الورقة:10

أزمة هوية وأدوار في بيئة الحوكمة والتخطيط االستراتيجي وصناعة السياسات والتقييم في  -
ظل تعدد الكيانات المؤسسية وتنازع أو تداخل األدوار التخطيطية  فيالنظام الصحي في مصر، 



 أ.د. عزة الفندري/ أ.د. محمد ماجد خشبة                                                المصرية للتنمية والتخطيط المجلة 

354 

بين الوزارة والمجلس األعلى للصحة المنتظر والمجلس القومي للسكان، والكيانات المؤسسية 
المستجدة في نظام التأمين الصحي الشامل، بخالف الكيانات المؤسسية الصحية األخرى 

 ة، وغيرها.المتعددة، والمبادرات الصحية الرئاسي
تحديات متعددة في عالقة التخطيط للصحة على مستوى األجهزة المعنية بالتخطيط للصحة  -

وهو األمر الذي يمكن أن يعوق بلورة أولويات استراتيجية واضحة ومتسقة  على المستوى الكلى،
 للنظام الصحي على األجل الطويل )استراتيجية التنمية المستدامة(، أو على األجل المتوسط

  وبرامج عمل الحكومة(.    –)خطط التنمية متوسطة المدى 
 قضايا متعددة وذات وهيتحديات دمج قضايا المكون السكاني ضمن قضايا النظام الصحي،  -

طبيعة خاصة ولها أبعاد صحية وغير صحية، ولها مجلس أعلى متخصص يتبع وزير الصحة 
   قضايا النظام الصحي الوطني. والسكان، لكن هذه القضايا لم تطرح بصورة واضحة ضمن 

، وترتبط بتحديات ضبط وشمول وجودة )مجتمع تحديات التحديث والكفاءة في النظام الصحي -
البيانات الصحية في مصر(، وجهود زيادة معدالت التحول الرقمي في الخدمات الصحية، 

 وجهود تطوير قدرات إدارة واستباق المخاطر الصحية، وغيرها. 
 حيث يمكن لهذا النظام حرق تأمين الصحي الشامل من خالل بدائل مجتمعية، تحدى تسريع ال -

الكثير من المراحل نحو التغطية الصحية الشاملة الفعالة في المجتمع، لكن تمويل تكلفة هذا 
بدائل صعبة تتطلب إرادة مجتمعية شعبية لطرحها والقبول بها من خالل  إلىالتسريع تحتاج 

 حوار مجتمعي شامل. 
 يات متعددة تواجه األمن الصحي في مصر،تحد -

 ،خاصة من تلك الدول التي تعاني من  تهديدات صحية عابرة للحدود من دول الجوار
 هشاشة وانكشاف أنظمتها الصحية وفق معايير عالمية.

  ،خاصة مقارنة فجوات في التغطية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية األولية
 ة األخرى. بالعديد من الدول العربي

 ،والحاجة إلى تطوير نظم المتابعة  تنامى دور القطاع الخاص في النظام الصحي ومحدداته
والتقييم والجودة واالعتماد لضمان االلتزام بأهداف النظام الصحي الوطني ومراعاة االعتبارات 

 المجتمعية والمسئولية االجتماعية في هذا الخصوص.
  حيث النقص الشديد في البشرية في النظام الصحيأكثر من فجوة خطيرة في الموارد ،

قليم منظمة  10000األطباء وهيئة التمريض /  نسمة مقارنة بالعديد من الدول العربية، وا 
 الصحة العالمية على حد سواء.

 ،م فعلى الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق العا تحديات جدية في التمويل واإلنفاق على الصحة
، إال أنه يظل 2018/2019عام  %4.3العام الجاري مقارنة بـ:  %4.6 إلىعلى الصحة 
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متواضعًا وأقل من معدالت في سنوات سابقة في مصر، وأقل من المعدالت المناظرة في 
 دول عربية كثيرة.

  ،حيث تتسع هيمنة القطاع الخاص في هذا المجال الذي يحتاج الدواء قضية أمن قومي
 اع العام في هذا الخصوص.    إلى دور أكثر فعالية للدولة والقط

 
 .مقترحات وبدائل لتطوير النظام الصحي الوطني:11
 ، إعادة هيكلة هوية وأدوار وتشكيل المجلس األعلى للصحة -

  ،هل هو مجرد مجلس استشاري لتقديم النصائح، أم مجلس للحوكمة فيما يتعلق بالهوية
ة تنفيذها. يب آليات فعالة لمتابعالصحية وبناء االستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترت

 وهل هو مجلس أعلى للصحة أم مجلس أعلى للصحة والسكان؟   
  الحوكمة الواضحة لألدوار الرئيسة داخل النظام  على المجلسباألدوار، فيما يتعلق

الصحي الوطني، وطبيعة العالقة فيما بينها في سياق االستراتيجيات والسياسات الصحية 
 ذلك:  الموضوعة بما في

 ،بما يضمن دمج أهداف وتوجهات  آليات الربط والتكامل مع جهاز التخطيط الوطني
  وسياسات النظام الصحي في وثائق وخطط التنمية للدولة.

  )للمجلس الجديد، لتتحول  أمانة عامة إلىدراسة إمكانية تحويل )وزارة الصحة
 .الوزارة إلى منظم ومراقب ومقيم وليس مقدم للخدمات الصحية

 )وأدواره، وتبعيته.  إعادة النظر في موقف )المجلس القومي للسكان 
 لألدوار والكيانات الصحية الراهنة. دراسة دمج أو تجميع أو إعادة هيكلة 

  ،الذي يجب أن يراعى شموله لكافة األطراف )الالعبون( داخل فيما يتعلق بالتشكيل
 االنتقاء. النظام الصحي الوطني على سبيل الحصر وليس على سبيل 

 تعزيز أبعاد العدالة والحماية االجتماعية في النظام الصحي الوطني، من خالل  -
   ،زارة بالتعاون مع و توصيف وتحديد وحماية الفئات األكثر هشاشة والمهمشة صحيًا

 التضامن والجمعيات األهلية المعنية.
   ،ينها ومن بتبنى وسائل غير تقليدية لتوصيل الخدمات الصحية للفئات المهمشة

ض وتوفير بع والتوعية الصحيةتوفير األدوية الالزمة ألصحاب األمراض المزمنة، 
 الخدمات الصحية األخرى )خاصة المتعلقة بصحة البيئة( في المنازل. 
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   ،سواء إعفاء بعض الفئات المهمشة وغير القادرين من تكلفة الخدمات الصحية
ل )شبكات الحماية االجتماعية(، ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، أو من خال

 وغيره من خالل بطاقات خاصة. 
  ،خاصة تغطية فجوات خدمات الصرف استكمال تغطية مرافق البنى التحتية اآلمنة

 الصحي اآلمن في القرى المصرية غير المشمولة.  
اءة وذلك بهدف تحسين كفإعداد استراتيجية للتحول الرقمي )الصحة الرقمية( في مصر،   -

 ام الصحي الوطني، وخدمات الصحة عن بعد، وتراعى:النظ
  2024/  2020التوافق مع مسودة االستراتيجية العالمية للصحة الرقمية ،

 واالستفادة من الخبرات العالمية واإلقليمية، وأفضل الممارسات المناسبة.  
  :التوافق مع جهود األمم المتحدة إلنجاز أجندة التنمية المستدامةSDGs خاصة :

المعنية بالهدف الثالث الخاص بالصحة ورفاه البشر في سياقات الجائحة وما بعدها، 
وهي الجهود التي تتبنى تسخير )الذكاء االصطناعي( وغيره من التكنولوجيات البازغة 

 لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها هدف الصحة الجيدة. 
 ه واستكمال الفجوات المعلوماتية في حية،ضبط وتجديد وتحديث مجتمع البيانات الص

 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
 توجهات جديدة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في النظام الصحي الوطني،  -

 الكتشاف مصادر تعزيز قوة العمل متنوعة التخصصات في قطاعات الوقاية ،
 مجتمعات اإلنسان والحيوان والطيور والبيئة. تهديدات األمراض واالستجابة لها في

  ،وعلى األخص النقص فيسد فجوات الموارد البشرية الصحية وفق أولويات زمنية 
أطباء األسرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتطوير نظم األجور والحوافز المالية 

 لمواجهة عزوف األطباء عن العمل في وزارة الصحة.   
 بما  ،ر وبروتوكوالت واتخاذ إجراءات حمائية لحماية العاملين الصحيينتطوير معايي

 يتطابق مع القواعد والمعايير الدولية.
  ،ا بما فيهزيادة أعداد البرامج التدريبية في مجال إدارة واستباق األزمات الصحية

 أزمات الجوائح الوبائية. 
 خاصة مع  رقمي،تبنى رؤى مختلفة لرأس المال البشري في القطاع الصحي ال

أخصائيو البيانات، مهندسي ، تصاعد أدوار حيوية في النظام الصحي للمبرمجين
المعرفة، مهندسي الشبكات، والمتخصصين في الشبكات االجتماعية، بخالف وظائف 

 األطباء والتمريض والمعامل، وغيرها في القطاع الصحي.  
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، وذلك من خالل تنظيم )حوار بدائل تسريع وضغط مراحل نظام التأمين الصحي الشامل -
مجتمعي شامل( حول البدائل المطلوبة خاصة )البدائل التمويلية( بمشاركة السلطتين 

دائل عملية قابلة ب إلىالتشريعية والتنفيذية والجمعيات األهلية والمؤسسات النقابية للوصول 
 للتنفيذ في هذا الخصوص.

 االستراتيجية التي تركز على مبادراتوهي  استراتيجية جديدة لصناعة الدواء في مصر، -
لعب ، ويمكن أن يي لتعظيم دور الحكومة والشركات العامة في سوق الدواء المحلى التصدير 

   )صندوق مصر السيادي( دور محوري في هذا الخصوص.   
واستغالل قدرات الصحة الرقمية في هذا الخصوص تطوير خدمات وسبل التوعية الصحية،  -

صل اإلليكتروني الصحي. كذلك توسيع االستعانة بالمرشدين والرواد عبر وسائط التوا
الصحيين المجتمعيين )مثل نموذج: الرائدات الريفيات( المحليين بهدف توعية المجتمع 

 المحلى خاصة فيما يتعلق بالجوانب الوقائية. 
دول ، خاصة من تعزيز اإلجراءات االحترازية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود -

الجوار التي تتفشى فيها بعض األوبئة، أو التي تعاني هشاشة في أنظمتها الصحية، حيث 
 مصر عن طريق السفر ونقل البضائع. اللييمكن لبعض األوبئة أن تصل 
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 الخبرات العالمية  وغيرها:كورونا جائحة مواجهة  فيالصحة الرقمية 
 الغد  إلىوالمصرية ونظرة 

 

  زماني الريس. د.ز

 خشبة ماجد م مد د.ز

 مقدمة
( في العالم وفي مصر عن بيئاتها المحيطة والمؤثرة صناعة الصحةال ينفصل قطاع الصحة أو )

وظاللها التي تخيم وتتغلغل، بل  IRth4علة مع إرهاصات وزخم الثورة الصناعية الرابعة والمتفا
طور ثورة متسلحة بأدوات تت وهيتوشك على تغيير أشكال قطاعات اإلنتاج والخدمات في العالم. 

إلى آفاق غير منظورة وتطرح حلواًل وبدائل، وحتى إشكاليات وتحديات، كل يوم من الذكاء 
إلى سلسلة  ،Big Dataإلى البيانات الضخمة:  ،IOTاألشياء: إنترنتإلى  AI االصطناعي:

 . Cloud &Super Computingإلى الحوسبة السحابية والفائقة: ،Block Chainالكتل:
األضواء على أدوار هذه التكنولوجيات  COVID-19وقد سلطت أزمة فيروس كورونا العالمية: 

في التعامل مع هذه الجائحة ومع التحديات  Digital Healthالرقمية، ودور الصحة الرقمية: 
العديدة التي تواجه القطاعات الصحية في العديد من دول العالم ومن بينها مصر، وبما يعزز 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع الصحي. وهذه األدوار يمكن أن تقدم خبرات هامة لمصر 

تاحة لتحديث القطاع الصحي وتفعيل قدراته ن حو التحول الرقمي لدعم كفاءة صناعة وجودة وا 
الخدمات الصحية في مصر، والتعامل مع الجوائح الوبائية واألزمات الصحية واستباقها، مع 

 استغالل وتوظيف التكنولوجيات المناسبة والمالئمة للصالح العام في هذا الخصوص. 
 
 رونا وفي سياقاتها:  عن الصحة الرقمية واالهتمامات العالمية قبل جائحة كو  .1

تعبر الصحة الرقمية عن الحلول والبدائل والممكنات والخدمات التي تطرحها التطورات في األجهزة: 
Hardware  :والبرمجياتSoftware  للتعامل مع القضايا الصحية بما فيها الطب عن بعدE-
Medicineإللكترونية والبريد، والخدمات الصحية المستندة إلى األدوات الحوسبية كالمواقع ا 

اإللكتروني، والمنصات الصحية المتخصصة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وغيرها. وتشير 
لماضي ا)منظمة الصحة العالمية( في وثيقتها العالمية للصحة الرقمية التي أطلقتها في مارس 

                                                           
 .نائب رئيس المعهد لشئون التدريب واالستشارات وخدمة المجتمع 
  رئيس قسم الدراسات المستقبلية بمركز األساليب التخطيطية.أستاذ و 
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(WHO, 2020 ( إلى أن المفهوم يعبر عن مجال من )المعرفة-Knowledgeة ( و)الممارس-
Practice المرتبط بتطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الصحة. وترى المنظمة أن )

( حيث تشمل الصحة E-Healthمفهوم الصحة الرقمية أكثر شمواًل من مفهوم )الصحة عن بعد: 
 المترابط والمتفاعل مع العديد من (Digital Consumer الرقمي:الرقمية االهتمام بـ: )المستهلك 

األشياء،  إنترنتاألدوات والوسائط الذكية والتقنيات الحديثة البازغة لدعم الخدمات الصحية مثل: 
 الذكاء االصطناعي، البيانات الضخمة والروبوتات، والهواتف الذكية، وغيرها.

ونظرًا العتمادها على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة أساسية، فإن الصحة الرقمية تركز 
 المعتمدة على األدوات الحوسبية والتطبيقات الذكية وتطبيقاتترابط وتشابك األنظمة الصحية على 

ي دول ف والمستفيدين منهاتحليالت البيانات لدعم صناع السياسات ومقدمي الخدمات الصحية، 
دارة المخاطر الصحية  .العالم المختلفة في أنشطة التشخيص والعالج والوقاية وا 

ن جائحة كورونا قد سلطت األضواء على أهمية الصحة الرقمية وتطبيقاتها، وعلى الرغم من أ
سنعرض لبعض مالمحه الحقًا، إال أن االهتمام العالمي بالصحة الرقمية يعتبر  الذيوهو األمر 

 اهتمام قديم متجدد، ويمكن رصد بعض المحطات األساسية فيه على النحو التالي: 
من جانب قمم مجتمع المعلومات، ومتابعة تنفيذ  ميةتوجهات مبكرة لتعزيز الصحة الرق -

في  2003فقد عقدت القمة دورتين عام  ،2020نتائجها بمشاركات مصرية حتى عام 
في تونس، وتبنت مقترحات توافقية بمشاركات مصرية في مجاالت  2005جنيف، وعام 
الل المجلس (، ويتم متابعتها من خE-Health –الصحة اإللكترونية )ضمنها متعددة من 

مم عقد دورته األخيرة لمتابعة تنفيذ نتائج تلك الق الذياالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
 وفعالياتمنتديات . وتشارك مصر بصورة فعالة في (2020)الجمعية العامة،  2020في عام 

-WSISللقمة في جنيف  األخير االجتماعالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وطرحت في 
المخصص لتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية  (،(2019

  وتوجهاتها وأهدافها.تصورات حول استراتيجية مصر الرقمية طرحت المستدامة، 
 وأكد االجتماع األخير للمجلس االقتصادي واالجتماعي على قضيتين هامتين ذات صلة:  

  بالتعاون مع أصحاب المصلحة حة الرقمية(، متابعة جهود )الشراكة العالمية للص
والشركاء فيما يخص الصحة اإللكترونية، والعمل على تعزيز بناء القدرات الوطنية في 

 هذا الخصوص لدعم التنمية المستدامة.
   ،هو و التأكيد على ربط الدول األعضاء بمشروع االستراتيجية العالمية للصحة الرقمية

يعد تتويجًا لجهود قمم مجتمع  والذية الصحة العالمية(، تتبناه )منظم الذيالمشروع 
 نعرض له الحقًا.  والذيالمعلومات في تحويل الصحة الرقمية إلى واقع عملي، 
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ألهمية  أنظار دول العالم 2005منذ عام  (WHAتوجيه )جمعية الصحة العالمية:  -
تطوير البنى ، وأهمية تبنى استراتيجيات طويلة األجل لE-Health عن بعد: الصحة

التكنولوجية الصحية، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم الخدمات الصحية، 
وتكتسب توجهات الجمعية أهميتها باعتبارها الهيئة المسئولة عن صنع القرار والسياسات في 

 دولة من بينها مصر.  194، ويبلغ عدد أعضائها WHOمنظمة الصحة العالمية: 
ات جدية وعملية من )منظمة الصحة العالمية( بالصحة الرقمية منذ عام بدايات اهتمام -

 2018في مايو  71وذلك وفق توصيات )جمعية الصحة العالمية( في دورتها رقم  ،2018
 الرقمية(، حيث أكدت الدورة على:  )الصحةبجنيف والتي ركزت على 

 حية ا نظم المعلومات الصبما فيه تقنين استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة
 على المستوى الوطني ودون الوطني.

 حية ، وتطوير الخدمات الصإدماج التكنولوجيا الرقمية في الُبنى التحتية للنظم الصحية
من خالل التكنولوجيات الرقمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات 

 رة، وجيدة وبتكلفة مناسبة.وُميس ،People-Centered صحية محورها اإلنسان:
 البحث العلمي المساند، نماذج األعمال تحديد مجاالت ذات أولوية لدعم الصحة الرقمية :

المساندة، معايير توظيف واستخدام ومحتوى البيانات، المعايير القانونية واألخالقية، 
 التدريب والتأهيل، المهارات الرقمية في المجال الصحي وفي المجتمع. 

منظمة الصحة العالمية لمشروع مسودة االستراتيجية العالمية للصحة الرقمية  إطالق -
(، إلى أن رؤيتها WHO,2020، وتشير المنظمة في المسودة المذكورة )2020-2024

 في:  العالم تتلخصوتوجهاتها للصحة الرقمية في 
 لحلول امن خالل تقنين وتطوير وتبنى  تحسين الصحة لكل فرد وفي كل مكان في العالم

الصحية الرقمية المناسبة في كل دولة لمكافحة تفشي األوبئة، وتحسين كفاءة النظم 
 الصحية.  

 )نظمة إلدارة األ تطوير الُبنى التحتية والتطبيقات التي تسمح بإستخدام )البيانات
نجاز األهداف الصحية ألجندة التنمية المستدامة العالمية  ، وتحقيق 2030الصحية، وا 

 .2023-2019امج المنظمة الثالث عشر أهداف برن
  ،رادة سياسية توطين الصحة الرقمية في النظام الصحي الوطني من خالل قرارات وا 

 فاعلة، ومن خالل استراتيجية متكاملة.
  ،سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني، تحسين حوكمة الصحة الرقمية

 ل لدعم تلك الحوكمة.والعمل على نقل وتبادل الخبرات بين الدو 
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وقد حرصت منظمة الصحة العالمية على توفير )لغة عالمية مشتركة( في التعامل مع قضايا 
وتدخالت الصحة الرقمية بما فيها تفهيم المصطلحات المستخدمة، تحديد األطراف المستهدفة 

لنظام اواألطراف المسئولة، وربط تدخالت الصحة الرقمية بخصوصيات التحديات التي تواجه 
 ( WHO، Classificatio,2020)الصحي في كل دولة والتي قد تختلف عن غيرها من الدول. 

 والدور المحوري للبيانات: –عن تطبيقات الصحة الرقمية  .2
ورونا فيروس كوالضحايا لاإلصابات أعداد اليومية التي تبث حول العالم حول تشير التقارير 

ؤهم، مع عدم وجود لقاح فعال حتى اآلن تشير إلى وعدد الذين تم شفا ،COVID-19المستجد 
 . جراء استمرار تلك األزمة عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على العالم بأسره

ومع الكم الهائل من المتغيرات غير المعلومة وعدم وجود خلفية عن الفيروس حيث إنه "مستجد" 
-COVIDكشفت المعركة ضد كاف، كما يبقى التنبؤ من خالل النماذج اإلحصائية التقليدية غير 

عن قيود التكنولوجيا الحديثة في مواجهة هذا الوباء، من حيث مدى قانونية تتبع بيانات  19
أو مدى جاهزية الدول لتبادل المعلومات حول  األشخاص المصابين والمخالطين لهم بشكل أوسع،

 . ةاألبحاث وكل ما يتعلق بالفيروس باستخدام التكنولوجيا الحديث
بمثابة دعوة للعمل لتحديد كيفية تحسين الوصول إلى  COVID-19وبالتالي يمكن اعتبار جائحة 

مكانية اتخاذ  البيانات وتحليلها باستخدام التكنولوجيات البازغة للوصول إلى المعلومات بسرعة وا 
ه القرار في الوقت المناسب. حيث وجهت هذه الجائحة نظر العالم وقادة الدول ألهمية هذ

 التكنولوجيات ووضعها في بؤرة االهتمام.
في صميم الجهود لفهم وتوقع التأثير  AI: الذكاء االصطناعي ،Big Data تقع البيانات الضخمة:و 

 الذي سيحدثه الفيروس المستجد علينا جميًعا.

 ؟ Covid 19 الصحة الرقمية ومواجهةالبيانات الضخمة تدعم  كيف 2-1
الحاسم للبيانات حاليًا ومستقباًل في إحداث ثورة في مجال الرعاية  تشير دراسات عدة إلى الدور

( Genomical Dataالصحية، والدور الحاسم لبعض تطبيقاتها مثل: )البيانات الجينومية: 
وتحليالتها في دعم االختراقات الصحية في مجال تشخيص وعالج األمراض. وتشير إحدى 

هامة للبيانات الضخمة في دعم الرعاية الصحية في  الدراسات الحديثة إلى تطبيقات ومبادرات
(، ومبادرات متعددة في الواليات المتحدة UK Biobankبريطانيا )مثل البنك الحيوي البريطاني:

األمريكية خاصة في التعامل مع بعض األمراض مثل: السرطان واألمراض النفسية / العصبية 
Neuropsychiatric Diseasesي تحديث النظم المساندة لخدمات الرعاية ، بخالف أدوارها ف

 ( Raag & Sudhakaran, 2020) الصحية مثل: أتمتة السجالت الصحية اإللكترونية، وغيرها.
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تعمل البيانات الضخمة على كميات هائلة من البيانات الخاصة وبالنسبة للتعامل مع الجائحة، 
اذ اء األوبئة وصانعي السياسات من اتخبالجائحة لتمكين العاملين في قطاع الصحة والعلماء وعلم

قرارات أكثر مصداقية. فالفائدة الرئيسية هي التقييم األسرع وفي الوقت الحقيقي تقريًبا لصنع القرار 
ما ك يؤدي إلى إنقاذ األرواح ويؤدي إلى تحديد عالجات فعالة بشكل أسرع.، بما بناًء على البيانات

لحركة السكان حسب  GPS: م تحديد المواقع العالميالبيانات الضخمة لنظاتحليالت تساهم 
رارات قصورة واقعية عن مستويات امتثال السكان من عدمه بتقديم بدوره في المنطقة والمدينة، 

 (Forbes,2020)في العديد من دول العالم.   الحظر المطبقة

 تم تسجيلها،تي الحرارة البتتبع درجات  ي(مقياس الحرارة الرقمي الذك)باإلضافة إلى ذلك، تقوم تقنية 
ن خالل كما يمكن م، وبتحليلها يعطى داللة عن مدى استجابة السكان لسياسة التباعد االجتماعي

األماكن والسكان وكذلك المرضى شاملة سحب بيانات مجموعة متنوعة من بيانات العالم الواقعي، 
لمزيد وص ابخصر العالجات الذين يتم عالجهم وتحليل هذه البيانات أن تساعد في تسريع تطوي

 الفعالية النسبية للتغيرات في بروتوكوالت العالج منوتمحيص وتدقيق مستويات  من المرضى،
 خالل استخدام الذكاء االصطناعي.

نقاذ األرواح  الجوهري األضواء على دور البيانات ( 1)شكل رقم ويلقى الشكل التالي  في التمكين وا 
فيروس كورونا، واعتمادًا على وسائط وتطبيقات تكنولوجية متنوعة في التعامل مع تداعيات جائحة 

، نظم تحديد المواقع العالمية، ونظم GIS: مثل الهواتف المحمولة، ونظم المعلومات الجغرافية
وتتبع ورصد تفاعالت األشخاص عبر  ،CCTV، والنظم التليفزيونية المغلقة: الحراري االستشعار 

، وتتبع تأثيرات الفيروس Social Graphsالبيانية االجتماعية:  المخططاتتحركاتهم من خالل 
من خالل تحليالت البيانات التاريخية االقتصادية واالجتماعية. واألهم من ذلك تمكن تحليالت 
البيانات الضخمة من استخالص وتحليل خبرات حول سبل مواجهة الدول والمنظمات للجائحة 

 نجاز التعافي واالحتواء من الجائحة.  وتقييم بدائل التصرف والتدخالت إل
من و  في معظم دول العالم،ويثير استخدام )البيانات الضخمة( لدعم الصحة الرقمية تحديات عدة 

ير غ بينها تحديات ترتبط بطبيعة البيانات الضخمة الهائلة ذاتها من حيث أنها غير مهيكلة، أو
ط بـ: ستخالص الفعال، كما تثير مشكالت ترتبمترابطة، ومدى توافر قدرات التخزين والتحليل واال

 و)خصوصية ،(Data Sharing–البيانات  و)تقاسم(، Data Ownership)ملكية البيانات: 
 Data Privacy .)(Raag & Sudhakaran, 2020)–البيانات 

كما يرتبط جانب كبير من مشكالت البيانات في دول العالم المختلفة بمدى توافر أطر مؤسسية 
ج ن األطر التي تتواجد في العديد م وهيرائية للتعامل مع، وحوكمة إدارة البيانات في المجتمع، وا 

 Data –Driven نشر أنماط من اتخاذ القرار القائم على البيانات:كما ترتبط ب دول العالم،
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Decision Making ى القائمة علاإليجابية الثقافة تعزز نشر المبادرات التي يمكن أن دعم ، و
  . Data-Driven Culture –بيانات في المجتمع ال

(: "دور البيانات في التمكين وتعزيز القدرات في مواجهة فيروس كورونا"1شكل رقم )  

 .https://council.science/ International Science Council (2020) : المصدر
 

 Covid 19 في دعم الصحة الرقمية ومواجهةاعي الذكاء االصطندور  2-2
في  Machine Learning-MLة: توجد جهود هائلة لالستفادة من الذكاء االصطناعي وتعلم اآلل

يستخدم الباحثون والمطورون بشكل متزايد الذكاء ، و مجموعات البيانات المتاحة حالًياالتعامل مع 
لتتبع واحتواء الفيروس المستجد، وكذلك  NLP: يعيةومعالجة اللغات الطب وتعلم اآللة، االصطناعي

: لماذا يصيب البعض أكثر من غيره، وما هي التدابير التي يمكن أن لفهم أشمل للمرض. فمثالً 
 ذلك.تساعد في تقليل االنتشار، والمكان الذي من المحتمل أن ينتقل إليه المرض بعد 

(healthitanalytics,2020 ) 

متخصص في علوم الحاسب ونظم المعلومات في أعلن معهد مات، فقد وفي سياق تلك االهتما
أنه سيتيح للجهات الحكومية  ((Rensselaer Polytechnic Institute -RPIوالية نيويورك 

والمنظمات البحثية والصناعة الوصول إلى أدوات الذكاء االصطناعي المبتكرة، باإلضافة إلى 
 .COVID-19مساعدة في مكافحة خبراء في البيانات والصحة العامة لل

ويقوم المعهد بالعمل مع منظمات مختلفة في مجال النمذجة والتعامل مع الفيروس مباشرة باستخدام 
 لتتبع جميع اإلنترنتبعض مواقع على ، وتأسيس Super Computersالحواسيب فائقة القدرة: 

https://council.science/
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حيوي . وفي مجال البحث الطبي الالبيانات والمستندات المفتوحة لمساعدة الباحثين في هذا المجال
. COVID-19يتم محاولة تطوير لقاح لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أدوية تعمل حالًيا ضد 

عن  لتحديد األجزاء التي تعرفاآللة والعديد من هذه المشاريع يستخدم الذكاء االصطناعي وتعلم 
 ات الجينومية. الفيروس إلى أشياء في قواعد البيانات الدوائية وقواعد البيان

 Amazon Web Servicesمثل: وتطبيقات أطلقت العديد من الشركات الكبيرة مشاريع كما 
، وتهدف إلى تسهيل وصول الباحثين إلى مجموعات البيانات المفتوحة وأدوات Google Cloudو

(، 1ويعرض الجدول رقم ) بشكل أسرع. COVID-19التحليالت لمساعدتهم على تطوير حلول 
 من تطبيقات الذكاء االصطناعي لدعم الصحة الرقمية والتعامل مع جائحة كورونا.  نماذج

وكما سبقت اإلشارة، تثير استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتعامل مع مجتمعات بيانات 
ضخمة ومتنوعة العديد من المشكالت والمحاذير القانونية، وتصاعد السجال والنقاش العام في 

حدود و  "الحريات المدنية" و"الصحة العامة"،عالم حول الحدود الفاصلة بين كل من: عديد من دول ال
المراقبة المقبولة لألشخاص في تنقالتهم وتواجدهم، وعالقتها بالصالح العام في كل دولة. وقد 

خدمين في تجميع البيانات بموافقة المستالتي تقوم على لشركات التكنولوجيا وجهت انتقادات واسعة 
من تجميع  قيالحقيدون معرفة الغرض طبيقات المختلفة على مواقع التواصل االجتماعي وغيرها، الت

ساءة االستغالل من جانب  تلك البيانات، والتي يمكن أن تتعرض بدورها للقرصنة السيبرانية وا 
 أطراف أخرى. 
 أصبح الجدال أكثر وضوًحا بين الخصوصية الشخصية COVID-19وبظهور وفي المقابل، 

طوات في كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تعد القدرة على تتبع خفوالفوائد الجماعية للتكنولوجيا. 
الشخص المصاب باستخدام معامالت بطاقة االئتمان وبيانات تتبع الهاتف المحمول جزًءا من 

ول أخرى د كما تكثف في التعامل مع الفيروس وتداعياته. استجابة الدولة )الناجحة إلى حد كبير( 
قد قامت ف تحت مظلة، أو في سياق االهتمام بالصحة العامة،المراقبة الرقمية على مستوى فردي 

، Tracking رونيليكتإع بتنزيل تطبيق تتبفي الدولة بإلزام كل مقيم على سبيل المثال،  الصين،
ب ن الصعما النوع من اإلجراءات التتبعية دون وجود ضمانات كافية لحماية الخصوصية. وهذ

خصوصياتهم  على والتعدياتخاذها في الدول الغربية نتيجة التخوف من استمرارية تتبع المواطنين 
 بعد زوال الجائحة.

 

  



 أ.د. أماني الريس/ أ.د. محمد ماجد خشبة                                                المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

366 

 لدعم الصحة الرقمية ومواجهة فيروس كورونا"الذكاء االصطناعي (: "تطبيقات 1)جدول رقم 
 أدوار تقنيات الذكاء االصطناعي مجاالت الرعاية الصحية 

 خيص الرقميالتش

  تطبيقBabylon  .في المملكة المتحدة للتشخيص الطبي الرقمي 
 التشــــــــخيص واقتراح بروتوكول العالج واألدوية المناســــــــبة من خالل مراجعة  إمكانية

 السجل الطبي للمريض والتحليالت.
 ( يمكن ألنظمة برمجة اللغات الطبيعيةNLP تحليل المالحظات الســـــــــــــريرية غير )

 ضى، وا عداد التقارير )على سبيل المثال في فحوصات األشعة(.المنظمة على المر 

 تصميم العالج واختيار الدواء

  اســـــــــــــتخـــدام النظم الخبيرة– ES  في دعم القرار الطبي، والتنبؤ بـــاألمراض، ويتم
تطويرهـا لالعتمـاد على البيـانـات والجورثمـات تعلم اآللـة بـداًل عن، أو متكـاماًل مع، 

 ة.قواعد المعرفة التقليدي
  وضـــــــع خطط عالجية واقتراح الدواء المناســـــــب بناء على فحص الســـــــجالت الطبية

بالتعاون  Chematriaللمرضـــــى وتاريخهم المرضـــــى )مثل نظام مطور من شـــــركة 
 مع جامعة تورنتو الكندية( 

 الروبوتات الجراحية 

   تعمل بمفردها بعد برمجتها أو كمساعد لألطباء والجراحين، وتستطيع الوصول إلى
  Modus Vماكن داخل الجسم مثل األعصاب واألوعية الدموية مثل تطبيق:أ
  توســــــع اســــــتخدامها أخيرًا في أمراض النســــــاء وجراحات البروســــــتاتا وجراحات الرأس

 والعنق.

ودعم  المهام اإلدارية المساندة
 القرار 

  نظــام مثــل( أئتمتــة ورقمنــة الســـــــــــــجالت الطبيــةEPIC وكــافــة العمليــات اإلداريــة ،)
اندة للعمليات الطبية، وتسجيل الوصفات الطبية، وتحويل التسجيالت الصوتية المس

 إلى نصية
  تطبيق جهاز حاســــــــبWatson  المطور منIBM  لتوفير قدرات تحليالت البيانات

تاحة دعم مستخلص من دراسات طبية.  الطبية وا 
 ات ر يتم اســـــتخدام روبوتات أو أنظمة ذكية لتحديث الســـــجالت والفواتير، وتوظيف قد

 ار. القر التعرف على الصور وتحويلها للتخزين في نظم معلومات صحية لدعم 

 –التنبؤ لتوجيـــــه التـــــدخالت 
والتحليـــــل المكثف للبيـــــانـــــات 
واألبحاث الســابقة الســتخالص 

 خبرات وبدائل للحركة  

  ا على البيــانــات يتنبــأ بــالنتــائج طور البــاحثين ا قــائمــً في جــامعــة ســـــــــــــتــانفورد، نموذجــً
 في التعامل مع فيروس كورونا. ستراتيجيات التدخل المختلفةالمحتملة ال

   تحليل األبحاث السابقة من خالل تقنيات الذكاء االصطناعي وتعدين/ تنقيب البيانات
، لتحليل آالف األبحاث الطبية السابقة ذات الصلة Data Miningوالنصوص: 

 واستخالص دالالت وبدائل للتصرف حيال الفيروس. 
  (وبتصرف): المصدر

استشراف اآلثار المتوقعة لبعض التطورات التكنولوجية على التنمية في (. 2020)جماعي  بحث-وآخرون محمد ماجد خشبة 
. القاهرة: Block chainوسلسلة الكتل:  - AIالتطبيق على الذكاء االصطناعي: ب -مصر وبدائل سياسات التعامل معها

 يط والتنمية )تحت النشر(. معهد التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخط

( أحد أبرز رواد تكنولوجيا المعلومات في العالم أنه وبصرف Bill Gates –ويتوقع )بل جيتس 
النظر عن الوصول إلى لقاح فعال من عدمه في األجل القريب للتعامل مع فيروس كورونا، فإنه 

الحديثة  قائمة على التقنياتيتوقع أن يتمخض عن جائحة الفيروس العديد من االختراقات الطبية ال
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الرقمية خاصة في مجال التشخيص. ويرى أن هذه االختراقات الطبية التكنولوجية سترفع من قدرات 
وجاهزية دول العالم في التعامل مع أية )هجمات وبائية( جديدة أو قادمة، وربما يمكن للمواطن 

ار طبي آخر اختب بأيزل كما يقوم في المستقبل المنظور اختبار تلك الفيروسات في المن العادي
 (Gates ,2020) بسيط مثل اختبارات الحمل، أو غيرها.

 ((Stanford,2019كما تجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى ملمحين هامين: 

، خاصة SDGsدور الذكاء االصطناعي في تسريع أهداف التنمية المستدامة:  األول: -
جامعة ستانفورد إلى أن الهدف الثالث )الصحة لعالمي لاوهنا يشير التقرير  هدف الصحة،
في مقدمة األهداف السبعة عشر التي يمكن أن يساهم الذكاء االصطناعي  يأتيالجيدة والرفاه( 
 في تحقيقها.

السجالت الصحية اآلمنة ومن أبرز مجاالت عمل الذكاء االصطناعي في هذا الخصوص: 
نات الرعاية ة بيايالسجالت الدوائية، المركز  الموثوقة، سالسل التوريد في القطاعات الصحية،

 سجالت التأمين الصحي.تطوير الصحية، 
وفي هذا الخصوص يشير نفس : الدور الهام للمشروعات الناشئة وريادة األعمال، الثاني -

وعات الطبية / العالجية( تأتى في صدارة المشر التكنولوجيا التقرير السابق إلى أن مشروعات )
 ات الذكاء االصطناعي في أوروبا وفق التقرير. الناشئة لتطبيق

 هتمامات بالصحة الرقمية في مصر عن اال .3

مصر  كانت والذيبعد استعراض المشهد لعالمي السابق بخصوص الصحة الرقمية وتطوراتها، 
أحد الفاعلين فيه بصورة أو أخرى، تأتي الورقة إلى استعراض بعض خصوصيات مالمح التجربة 

 عامل مع الصحة الرقمية. المصرية في الت

 توجهات وثائق التنمية االستراتيجية ومتوسطة األجل  3-1
مع تركيز وثائق التنمية الرئيسة على الحياة الصحية األمنة والتأمين الصحي الشامل للمواطنين، 
فإن الوثائق تكشف عن تحديات جدية ترتبط بالمنظومات والبنى التحتية التكنولوجية المعلوماتية 

لبياناتية والرقمية، مع التركيز على دورها في دعم القرار، وعلى دورها في استكمال مشروع التأمين وا
الصحي وتطوير المستشفيات. كذلك اهتمام المخطط بصورة مباشرة بقضية البيانات ودورها في 

 (.  2تطوير النظام الصحي الوطني. )جدول رقم 
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 لصحة الرقمية في وثائق التنمية في الدولة": "التوجهات الصحية وقضايا ا2جدول رقم 
 التوجهات الخاصة بالقطاع الصحي والصحة الرقمية وثائق التنمية

استراتيجية التنمية المستدامة: 
 2030رؤية مصر 

 .حق المصريين في حياة صحية سليمة وآمنة 
  تحديات رئيسة تواجه قطاع الصحة في مصر: تواضع البنية التحتية

 لمعلوماتية، وتواضع منظومة الجودة. التكنولوجية وا
  تركيز الرؤية واألهداف االستراتيجية الصحية على الخدمات الصحية

تاحة )  ( لدعم القرار وكفاءة الموارد.  البياناتوالبحوث الوقائية، وا 
  .برنامج رئيس لتطوير البنية المعلوماتية الداعمة لمنظومة الصحة 

الخطة متوسطة المدى للتنمية 
 2022/ 21-2019/ 18تدامة المس

  الوقائيتركيز على التأمين الصحي الشامل، وخدمات الطب. 
 ( لدعمالبيانات السليمةتركيز على حوكمة قطاع الصحة بإتاحة ) 

 القرار وتحسين كفاءة استغالل الموارد.

برنامج عمل الحكومة: مصر 
 2022/ 21-2019/ 18تنطلق 

 لشاملة في سياق الهدف برنامج رئيس لتوفير الرعاية الصحية ا
 للبرنامج: بناء اإلنسان المصري. الثانياالستراتيجي 

 9  ،برامج فرعية تتناول قضايا: التأمين الصحي، المنشآت الصحية
، االكتفاء واألدويةمهارات التمريض، الخدمات الصحية، األمصال 

من اللقاحات، االلتهاب الكبدي، العالج على نفقة الدولة  الذاتي
 فيات الجامعية.والمستش

  

 توجهات وزارة الصحة والسكان:  3-2

(، تتماشى رؤية ورسالة وزارة الصحة إلى حد كبير مع توجهات الصحة 2كما يوضح الشكل رقم )
في وثائق التنمية السابق العرض لها، حيث تركز الرؤية على الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية 

وتركز مهام الوزارة على مجموع تطوير الخدمات الصحية. من األمراض واالكتشاف المبكر لها و 
 مهام ذات صلة بالصحة الرقمية، ومنها: 

 التسجيل الصحي واإلحصاءات وتحليل التقارير اإلحصائية لدعم التخطيط والمتابعة   -
 تطوير الخدمات الصحية لتتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي لعالمي.  -
 ا فيها اإلصابات والكوارث واألوبئة.مواجهة الطوارئ الصحية بم  -
والعالقات الخارجية الصحية. )ومنها كنموذج تعاون الوزارة الفعال  الدوليتعزيز التعاون   -

 الراهن مع منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا في مصر(. 
لمختلفة، االتنسيق والربط بين أجهزة الوزارة وأجهزة البحث العلمي في المجاالت الصحية   -

 وفي ضوء استراتيجية الدولة للبحث العلمي والتكنولوجي.
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في الوزارة، دورًا رئيسًا في تعزيز ورعاية تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات )مركز المعلومات(  ويلعب
والبيانات لدعم أنشطة الوزارة المختلفة، ويتبع للمركز إدارة عامة لتطوير الشبكات وتكنولوجيا 

 إلنترنت، كما يضم إدارة عامة لخدمات المعلومات واإلحصاء.المعلومات وا
: "رؤية ورسالة ومهام وزارة الصحة والسكان المصرية"2شكل رقم   

 
 /http://www.mohp.gov.egموقع وزارة الصحة والسكان المصريةالمصدر: 

http://www.mohp.gov.eg/
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مجموعة من المبادرات لدعم الصحة الرقمية والنظام  باإلضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تتبنى
 الصحي الوطني، ومواجهة جائحة كورونا، ومنها: 

  ،ليتم التعامل معه من خالل الهواتف  2020 أبريلفي  إطالقهوقد تم تطبيق صحة مصر
 مع تحديثات مستمرة بما فيها خدمةللتوعية ضد الفيروس،  إرشاداتالمحمولة، ويتضمن 

(، وقد 3رقم  شكل) بالفيروس، وغيرهابالغ عن الحاالت المشتبه في إصابتها إللتفاعلية 
 600.000وصل عدد المستخدمين للتطبيق في اليومين األولين من طرحه إلى أكثر من 

 مواطن.

 : تطبيق صحة مصر3شكل رقم 
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  ،احدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في  وهيتطبيقات هيئة الرعاية الصحية
ر، والتي استحدثت آليات وتطبيقات ومنصات إلكترونية متنوعة مثل نظام )كله مص

تكنولوجى( لخدمات الحجز والكشف وتسليم األدوية في المنازل، وتطبيقات لتقديم )خدمات 
االستشارات الطبية عن بعد(، وتقييم الحاالت في المنازل، أو تقديم اإلرشادات الصحية 

 خالل منصات إلكترونية متخصصة. والتدريبات اإللكترونية من 
  اعتماد )برنامج إلكتروني للحملة( يتضمن تسجيل كل  حيث تممليون صحة،  100حملة

، أو األمراض غير السارية مثل الضغط والسكري سينتائج المسح سواء لفحص فيروس 
  ( 2020)تقرير تقدم برنامج عمل الحكومة،  وغيرهما. 

 لوجيا المعلومات لدعم الصحة الرقمية:دور وزارة اإلتصاالت وتكنو  3-3
يشير موقع الوزارة إلى مجموعة هامة من التطبيقات التي قامت بها الوزارة لدعم الصحة الرقمية 
واإللكترونية في مصر بما يعزز من كفاءة وقدرة وتلبية القطاع الصحي الوطني. ومن أبرز تلك 

واالتصاالت في القطاع الصحي تجاوبًا مع  المبادرات إعداد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات
الحاجات الوطنية ومع التوجهات العالمية لجمعية الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية السابق 

التطبيقات ( األضواء على بعض من 3. ويلقى الجدول التالي رقم )1ليها في البند رقم إاإلشارة 
 ن األفريقي، في الجدول التالي:   إليها بما فيها تطبيقات لدعم التعاو  المشار
في مجال الصحة  وتكنولوجيا المعلومات: مشروعات تم تنفيذها من جانب وزارة اإلتصاالت 3رقم جدول 

 الرقمية ودعم القطاع الصحي
 إضاءات  -مالحظات مشروعات

اع قطبالخطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 الصحة 

الصحة والسكان  لصالح وزارة 2008في أبريل  صاالتاالتها وزارة وضعت
  . IPMبشراكة مع شركة 

     البرنامج القومي لصحة المرأة
ارتفاع ضغط الدم ، الثديسرطان أمراض:  3ألهم الكشف المبكر )

 (. وسكر الدم

لتواصل لبوابة إلكترونية يتضمن تشخيص عن بعد تمهيدًا للعالج عن بعد، و 
  وتطبيقات هواتف محمولة. ين السيدات،ونشر الوعي الطبي ب

 قاعدة بيانات لدعم المجالس الطبية المتخصصة في المحافظات المصرية    الشبكة القومية لعالج المواطنين على نفقة الدولة 
 -شبكة معلومات لربط المستشفيات بمركز معلومات وزارة الصحةتطوير  حكومي  ىإنشاء وحدة نظم معلومات بكل مستشف

  مستشفي. 80شمل: ي
ية الحضر وربط الوحدات الصحية  قاعدة بيانات للملفات الطبية لألسر، إنشاء الملفات الطبية الرقمية )وحدات طب األسرة( 

 بشبكة موحدة والريفية 
موحد، وا عداد أطلس جغرافي للسرطان في مصر باستخدام:  قوميسجل  البرنامج القومي لتسجيل األورام  

GIS 
وربط قاعدة بيانات تحاليل المواطنين مع ، لتأمين الصحيلمعمل  12تشمل   لومات المعامل بالتأمين الصحي شبكة مع

 .أجهزة التحاليل داخل المعامل التي تم ميكنتها في المرحلة األولى
وزيعها ونقلها وت تخزين صور األشعة الطبيةالحوسبى ل  PACS نظاميستخدم  المشروع القومي لمنظومة نقل وتداول صور األشعة

 .وعرضها
ة، باإلسكندريبتجهيز مقر الجامعة اإلقليمية  2013بدأت المرحلة األولى عام   الشبكة اإللكترونية اإلفريقية

 بعد. وتضم الشبكة قدرات محاضرات واستشارات طبية وعالج عن 
 http://www.mcit.gov.eg -وتكنولوجيا المعلومات المصرية  االتصاالتموقع وزارة  المصدر:
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 دور القطاع الخاص والمشروعات الناشئة في دعم الصحة الرقمية في مصر: 3-4
بخالف دور الوزارة، فإن هناك العديد من مبادرات القطاع الخاص وريادة األعمال لمشروعات 

في بعض مجاالت خدمات الصحة الرقمية، ويمكن اإلشارة إلى بعض من  Startupsناشئة 
 التالي: النحو  نماذجها على

 منصةShezlong : صحية تم تأسيسها من جانب مهندس للحاسبات منصة  وهي
طبيب متخصص  100للتعامل مع العديد من القضايا الصحية عن بعد بدعم من أكثر من 

في مجاالت: االستشارات النفسية على وجه الخصوص، باإلضافة إلى مشكالت ذات 
راهقة، القلق، العالقات الزوجية، وغيرها. صلة مثل: اإلدمان، الشيخوخة، الطفولة، الم

بر اإلنترنت، بشكل خاص في أي وقت وفي وتوفر المنصة قنوات للتواصل المباشر ع
 سواء بالصوت والصورة أو بالصوت فقط. أي مكان

 منصة Vezeeta:  دارة العيادات لرعاية الطبية اجدولة إلكترونية لهي خدمة و على وا 
ث طبية مجانية للمستخدمين النهائيين من خالل دمج توفر منصة بحكما  اإلنترنت،

 ة.منصة واحدالمعلومات حول الممارسات الطبية والجداول الزمنية الفردية لألطباء في 
من سكان  ٪15الشركة الناشئة التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها لتغطي أعمال توسعت وقد 

(، السعودية واإلمارات )مثلة وبعض الدول العربيفريقيا أمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 شخص شهرًيا.  2،000،000من  خدماتها أكثر ويستخدم

  سمارت للخدمات الطبية– Smart Medical Services :الشركة أعمالها  بدأت
لتقديم خدمات صحية متنوعة لشركات القطاع الخاص  2009كشركة مساهمة عام 

 المصرية.  وتقدم الشركة خدمات وخدمات التأمين الطبي لصالح شركات التأمين المصري 
مقدم خدمة. كما قامت الشركة بتطوير تطبيق شبكي إليكتروني  2600شبكتها من خالل 

عبر الشبكة الدولية للمعلومات وعبر الهواتف  ( الستخدام خدماتها Sehaty-صحتي)
 المحمولة لخدمات األطباء، المستشفيات، المعامل، مراكز األشعة والصيدليات.

لدعم التوطين الفعال للصحة  استراتيجيةلى الغد: خبرات مستفادة وتوجهات نظرة إ .4
 الرقمية بالقطاع الصحي في مصر  

لنظام الصحي ل االستراتيجيتقدم تجارب الصحة الرقمية في العالم وفي مصر خبرات هامة للتطوير 
 الوطني في المرحلة القادمة. 
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 في تحسين كفاءة األنظمة الصحية خبرات مستفادة حول دور الصحة الرقمية  4-1
خاصة وأن أدواتها وممارساتها وتطبيقاتها القائمة الصحة الرقمية ليست ترفًا بل ضرورة،  -

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوسائط الذكية والتكنولوجيات البازغة تمثل الروافع 
 والخدمات في العالم. الرئيسة لتطوير كافة المجتمعات واالقتصادات وقطاعات اإلنتاج

ظمة خبرة من وهي الصحة الرقمية تشكل مستقبل الرعاية الصحية المستدامة في العالم، -
الصحة العالمية، وخبرة األمم المتحدة في تسخير التكنولوجيات البازغة لتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة العالمية خاصة هدف الصحة الجيدة ورفاه البشر.
فاالهتمام العالمي بها ممتد منذ االهتمام  ت مرتبطة بجائحة كورونا،الصحة الرقمية ليس -

ببناء مجتمعات المعلومات والمعرفة في مطلع القرن الحالي، وال تزال األمم المتحدة قائمة 
 من وقتها على متابعة توظيف الصحة الرقمية لتحسين صحة البشر حتى اآلن. 

الرقمية، وتأخر عديد من دول العالم عن  وقد سلطت الجائحة األضواء على أهمية الصحة
دارة األوبئة، وجودة الخدمة الصحية.      إدراك أهميتها في التشخيص والعالج واستباق وا 

طالق المبادرات، محوري دور  -  السمة الغالبة للمشهد وهي للدولة في التخطيط والتنسيق وا 
  التوجه األيديولوجي.الصحي في كافة دول العالم بغض النظر عن نظامها السياسي أو 

وعلى رأسها خضوع تلك التطبيقات والممارسات  شروط تطبيقات الصحة الرقمية المناسبة، -
 لمعايير واضحة بخصوص الصالح العام وضمان حقوق وكرامة األفراد وحرياتهم المدنية. 

ولوجيات فهي األداة الرئيسة للتكنالبيانات هي القلب النابض والقوة المحركة للصحة الرقمية،  -
البازغة خاصة الذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة، ومعالجة اللغات الطبيعية وغيرها، كما يحوط 

عية البيانات الصحية واالجتما استخداماتها تحديات عدة ترتبط بمعايير احترام خصوصية
  الشخصية للمرضى وعدم استغالها ألغراض أخرى.  

قليمي اإلنفاذ المستدام للصحة الرقمية يتطلب اس - تراتيجيات وطنية في سياق عالمي وا 
 .2020رسالة منظمة الصحة العالمية إلى العالم في مارس عام  وهيمترابط ومتكامل، 

 ودجه وهيجهود ومبادرات متعددة للصحة الرقمية في مصر يعوزها التكامل والترابط،   -
/  ظمة في سياقلوزارات معنية، والقطاع الخاص والمشروعات الناشئة، وغيرها، وغير منت

 متكامل. استراتيجيإطار 

 توجهات استراتيجية لتعزيز دور الصحة الرقمية في دعم النظام الصحي في مصر  4-2
تطويرات ضرورية على وثائق التنمية االستراتيجية ومتوسطة األجل فيما يخص القطاع  -

انب و بما يتواكب مع التطورات التي أحدثتها الجائحة على كافة ج الصحي في مصر،
للتنمية الحياة في مصر، وبما يتماشى مع التطوير الهام في الخطة السنوية 
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. واألكيد أن هناك حاجة لتطويرات مماثلة على استراتيجية التنمية 2020/2021
 المستدامة، خطة التنمية متوسطة األجل وبرنامج عمل الحكومة. 

قمية في مصر ضمن تضمين أهداف وبرامج عمل وسياسات محددة لتطوير الصحة الر  -
وذلك في إطار تحديث الوثائق المذكورة، وأن ترتبط تلك األهداف وثائق التنمية المحدثة، 

والبرامج بسياقات وسياسات التحول الرقمي في المجتمع، والتحول الرقمي في القطاع 
 الصحي على وجه الخصوص.

  : وفق المنطلقات التاليةتطوير استراتيجية للصحة الرقمية في مصر،  -
 وأفضل الممارسات المناسبة.  واإلقليمية االستفادة من الخبرات العالمية ، 
  التي  (2024/  2020التوافق مع )مسودة االستراتيجية العالمية للصحة الرقمية

طرحتها منظمة الصحة العالمية، بما يضمن تواصل مصر مع المعايير العالمية، 
 مة.توفره المنظ الذيي والتكنولوجي واستفادتها من جوانب الدعم الفني والتمويل

 التوافق مع جهود األمم المتحدة إلنجاز أجندة التنمية المستدامة :SDGs  خاصة
المعنية بالهدف الثالث الخاص بالصحة ورفاه البشر في سياقات الجائحة وما بعدها، 

ة غالجهود التي تتبنى تسخير )الذكاء االصطناعي( وغيره من التكنولوجيات الباز  وهي
 لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها هدف الصحة الجيدة.   

 2030: رؤية مصر التوافق مع مستجدات وتطويرات استراتيجية التنمية المستدامة ،
ووثائق التنمية متوسطة األجل والسنوية المرتبطة بها بعد تحديثها، وا عادة هيكلة أدوار 

 القطاع الصحي بها. 
 2030 واالبتكارتطويرات االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا  التوافق مع ،

والتي أشارت في وثيقتها الراهنة إلى تبني تطبيقات للذكاء االصطناعي في مجال 
  الصحة، وتطبيقات النانو تكنولوجي لعالج السرطان. 

  وتشمل على األخص:أدوار رئيسة في استراتيجية الصحة الرقمية لمصر،  -
  الذيو لسابق خبرتها العملية في هذا المجال رة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزا 

 عرضت الورقة لبعض جوانبه.
   ،سواء في مجال الرعاية الصحية والصحة القطاع الخاص المصري وريادات األعمال

 الرقمية، أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات البازغة.
  لخبراتها في التطوير التكنولوجي، وصنع لفكر والبحث العلمي، مؤسسات ومعاهد ا

االستراتيجيات وبناء السياسات العامة، والتأكيد في هذا الخصوص على التنسيق مع 
 . 2019تأسس عام  الذي)المجلس الوطني للذكاء االصطناعي( 
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   ،ور ب ديدير العديد من األنشطة والمراكز الصحية، كما يلع والذيالمجتمع المدني
والممارسات الصحية اإليجابية في المجتمع، باإلضافة إلى  الوعيهام في نشر 

المعنية بصورة مباشرة بالتطبيقات التكنولوجيا في المجتمع  المدنيمنظمات المجتمع 
 . (CIT)غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد وعلى رأسها: 

  وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، ت الصلة، المنظمات الدولية واإلقليمية ذا
 وجمعية الصحة العالمية، والمنظمات والوكاالت المعنية بالتنمية المستدامة.

 متطلبات رئيسة للتوطين الفعال للصحة الرقمية في النظام الصحي الوطني،   -
  ،وهو حق الحق في الصحة، واإلنسان محور اهتمام وغايات النظام الصحي

غي ترجمته في اختيار التكنولوجيات المناسبة، وتسهيل اإلتاحة والوصول ي ينبدستور 
 للخدمات الصحية بتكلفة مناسبة، واحترام الخصوصيات والصالح العام. 

  ،بما تشمله من منصات إلكترونية،تطوير اُلبنى التحتية الرقمية للقطاع الصحي 
معلومات صحية قواعد بيانات، شبكات خدمات صحية، سجالت إلكترونية، نظم 

دارة  كلية ونوعية، نظم دعم قرار صحية، نظم الرصد والتتبع والتنبؤ والمحاكاة وا 
 األزمات، نظم التدريب والتأهيل والتثقيف الصحي عن ُبعد. وغيرها.

  ،الحوكمة المرتبطة بحوكمة  وهيحوكمة الصحة الرقمية على المستوى الوطني
ي، حوكمة إدارة البيانات في المجتمع التكنولوجيات البازغة على المستوى الوطن

جراءات ومعايير ومواثيق أخالقية ومدونات سلوك  واالقتصاد، وضع وتطبيق أدلة وا 
ذات صلة باالستخدامات التكنولوجية وتطبيقات البيانات في قطاع الصحة، مع 

 تطوير القدرات البشرية االحترافية خاصة في مجاالت التكنولوجيا الرقمية.
 خاصة وأن النظام الصحي ادة هيكلة مؤسسية في القطاع الصحي، متطلبات إع

في مصر يتكون بدوره من نظم صحية متعددة قد يكون بينها العديد من أوجه التداخل 
أو التنازع، والحاجة إلى تحديد أدوار واضحة في هذا الخصوص من جانب )المجلس 

 .2020تأسس في مايو  الذياألعلى للصحة( 
 على رأسها تأسيس  ويأتييكلة تنظيمية في القطاع الصحي، متطلبات إعادة ه

)قطاع متخصص للصحة الرقمية( في وزارة الصحة والسكان، حيث أن قضايا 
تم يه والذيالصحة الرقمية تتجاوز نطاق أعمال مركز المعلومات القائم بالوزارة، 

 بقضايا إحصائية بالدرجة األولى. 
  خاصة مع  في القطاع الصحي الرقمي، تبنى رؤى مختلفة لرأس المال البشري

أخصائيو البيانات، مهندسي ، تصاعد أدوار حيوية في النظام الصحي للمبرمجين
المعرفة، مهندسي الشبكات، والمتخصصين في الشبكات االجتماعية، وغيرها من 



 أ.د. أماني الريس/ أ.د. محمد ماجد خشبة                                                المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

376 

الوظائف التي تقف جنبًا إلى جنب في أهميتها مع وظائف األطباء والتمريض 
 في القطاع الصحي المنشود حاليًا وفي األجل المنظور.  والمعامل، وغيرها

  ،لتركيز باتبنى رؤى مختلفة لنشاط البحوث والتطوير في القطاع الصحي الرقمي
على األنشطة البحثية البينية التي تعزز من جودة خدمات التشخيص والعالج والرعاية 

  من خالل التكنولوجيات الرقمية وأدواتها المختلفة.  
 لتعويض العجز في اإلنفاقات توفير موارد مالية من مصادر غير تقليدية، متطلب 

، وتوسيع دور PPPالصحي العام، ومن بين البدائل الشراكات الثالثية الفعالة: 
دارة الخدمات الصحية.  القطاع الخاص والمجتمع األهلي في تمويل وا 

 خاصة في ظل ، متطلبات مرونة فرز وتحديد التحديات واألولويات بصورة دورية
التفاعل المباشر بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدون منها، وفي ضوء متغيرات 

 بيئة عمل القطاع الصحي محليًا وخارجيًا. 
 ،دارة األداء الستراتيجية الصحة الرقمية قييم بحيث يمكن الت نظام فعال للمتابعة وا 

ت القطاع الصحي، الموضوعي ألثر الرقمنة والتحول الرقمي على جودة خدما
  والتعرف على مستوى رضا المواطن عن تلك الخدمات.
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 الغذائية المواد أسعار على كورونا جائحةل المحتملة التأثيرات

 

  البهائي س ر. د.ز

  البجالت  عل . د

 مقدمة

نا يعتبر من أخطر الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد العالمي في الوقت ورو ال شك أن فيروس ك
 واجهتها الحكوماتوالتي كانت في معظمها أزمات مالية زمات السابقة ن جميع األأالحالي، حيث 

من خالل السياسات االقتصادية، أما أزمة كورونا فهي تهدد المورد البشري بصورة واضحة ومباشرة، 
 .ومن ثم فإن تداعياتها تعد األخطر على االقتصاد العالمي وتتطلب سياسات مختلفة لمواجهتها

عن الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد  ةر السلع الغذائية لن تكون بعيدومن المؤكد أن أسعا
 ،لع الغذائيةللس والمحلية األسعار العالمية اتجاهاتفي ضوء ذلك تلقي الورقة الضوء على  العالمي،

 ،محتملة يوهاتسينار  ةثالث والتغيرات المحتملة ألسعار السلع الغذائية في السوق المحلى بناًء على
 .التعامل مع هذه التغيراتوآلية 

 

 ألهم السلع الغذائيةأواًل: اتجاهات األسعار العالمية 
انخفضت أسعار الغذاء على المستوى العالمي بصفة عامة خالل شهر مارس  على غير المتوقع

 وبلغ متوسط، وهي الفترة المصاحبة النتشار جائحة كورونا، 2020مقارًنة بشهر فبراير  2020
مارس نقطة خالل  172.2 غذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ألسعار الغذاءمؤشر منظمة األ

إلى نسبة التغير الشهري في هذا المؤشر يشير ) 2020عن فبراير  % 4.3بانخفاض بلغ  2020
  (.أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في األسواق الدولية

خالل شهر  % 19.1ض األكبر، حيث تراجع بنسبة سجل مؤشر الفاو ألسعار السكر االنخفاكما 
، %12.0أسعار الزيوت النباتية بنسبة  توانخفض ،2020مقارًنة بشهر فبراير  2020مارس 
ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار زيت النخيل المرتبط بهبوط أسعار الزيوت المعدنية  ويعود

                                                           
  معهد التخطيط القومي –مركز التخطيط والتنمية البيئية 
  معهد التخطيط القومي –مركز السياسات االقتصادية الكلية 
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 ،الزيوت النباتية في جميع أنحاء العالموارتفاع الشكوك حول تأثير الجائحة على أسواق  ،الخام
 واتبعت أسعار زيت فول الصويا نفس االتجاه.

، مدفوعًا بانخفاض األسعار % 3.0انخفض مؤشر الفاو ألسعار منتجات األلبان بنسبة كما 
إلى  ويرجع ذلك والطلب العالمي على واردات مساحيق الحليب منزوع الدسم والحليب كامل الدسم،

إلى االضطرابات في سالسل إمدادات األلبان بسبب تدابير االحتواء التي تهدف إلى  اً كبير  اً حد
 2020 مؤشر الفاو ألسعار الحبوب في مارس أيضاً  انخفض  .19-السيطرة على انتشار كوفيد

اإلمدادات العالمية نتيجة وتراجعت أسعار القمح الدولية، ، 2020فبراير  مقارنة بشهر %1.9بنسبة 
من شمال  هفاقت بشكل عام زيادة الطلب على واردات والتيوقعات المحاصيل المواتية الكبيرة وت
 .أفريقيا

كما انخفضت أسعار الذرة نتيجة اإلمدادات الكبيرة وضعف الطلب من قطاع الوقود الحيوي. وعلى 
ار تفاع أسعار  نتيجةالنقيض من ذلك، ارتفعت أسعار األرز العالمية للشهر الثالث على التوالي، 

التي أثارتها المخاوف بشأن الجائحة بالدول المصدرة و تكدس المخزون " من ناحية، و إنديكا"أرز 
ألسعار اللحوم  وانخفض مؤشر الفاو والتقارير التي تفيد بأن فيتنام قد تفرض حظرًا على التصدير.

تصدير وافر للالتي تتو ، مدفوعًا بانخفاض األسعار الدولية للحوم األغنام واألبقار، %0.6بنسبة 
بق يمكن تحديد ووفق ما س بكميات كبيرة وتقل القدرة على التجارة فيها بسبب التحديات اللوجستية.

 2020على المستوى العالمي خالل مارس ساهمت في انخفاض أسعار الغذاء أربعة عوامل رئيسية 
 وهي: 2020مقارًنة بأسعارها خالل فبراير 

 .والزيوت النباتية ى إلى انخفاض أسعار الذرةوهو ما أد( هبوط أسعار النفط 1) 
وهو ما ينطبق على حالة القمح  الماضيةفي السنة  اإلمدادات الكبيرة من اإلنتاج العالمي( 2)

 .والسلع األخرى 
رونا وما كو  في مواجهة وباءالتي فرضتها أغلب الحكومات  واإلجراءات االحترازيةالتدابير ( 3) 

 . جستية وهو ما ينطبق على األلبان واللحومتنطوي عليها من صعوبات لو 
 .حالة األرزكما في سياسات الدول المصدرة فيما يتعلق بتقييد التصدير ( 4) 

، 2020مقارًنة بأسعار شهر فبراير  2020ويتوقع بناًء على تغيرات األسعار خالل شهر مارس 
ت تغيرات مفاجئة في سياساأن يستمر هذا االنخفاض إلى الشهور القليلة القادمة إذا لم تحدث 

في أسعار العقود اآلجلة في بورصة شيكاغو  التغيراترصد  من الدول المصدرة. حيث اتضح
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العالمية في الستة أشهر القادمة من هذا العام لكل من القمح والذرة  للسلع إلى أن التغيرات السعرية
، أو إلى الهبوط الطفيف راالستقراواضحة إما إلى  واألرز والسكر وفول الصويا تتجه بصورة

 مصري هو في صالح االقتصاد الالعالمية للغذاء  في األسعار هذا االنخفاضفإن استمرار  وبالتالي
ث تبلغ نسبة حيلقمح )خاصًة للسلع التي تبلغ فيها نسب االكتفاء الذاتي نسب منخفضة، مثل ا

والذرة الشامية ، %13.3لزيوت النباتية ا، و 2018عام  %42.3حوالي االكتفاء الذاتي منه 
 ،األراضي واستصالح الزراعة )وزارة( 2018عام  %50.6، كما بلغت للحوم الحمراء 50.3%
، حيث يساهم ذلك في خفض قيمة (٢٠١٩ الغذائي، الميزان نشرة االقتصادية، الشؤون  قطاع
  .األجنبية تالعبء على احتياطي العمال من خففيو  ،عجز الموازنةوبالتالي يقلل من الغذاء فاتورة 

 

روض من المعفي اضطرابات  بسبب حدوث على المستوى العالميأسعار الغذاء بينما لو ارتفعت 
حن إنتاج الغذاء والش صعيديلصعوبات لوجستية ناشئة عن األزمة على  الغذاء العالمي نتيجة

ثارًا عكسية آ ، فإن ذلك سيكون لهأو كليهما لصادراتهابعض الدول المصدرة  أو إلى تعليق ،الدولي
متمثلة في زيادة قيمة فاتورة الواردات ونقص في تدفق واردات الغذاء على االقتصاد المصري 

من الكميات  %50خاًصة السلع التي يتم االعتماد على الواردات فيها بنسبة تفوق أكثر من 
وعلى  ازنة.مو احتياطي النقد األجنبي وزيادة عجز ال ضافية علىاإلعباء المستهلكة، فضاًل عن األ

وتهم ق وانخفاضارتفاع أسعار الغذاء  سيتضرر المستهلكون من ،مستوى االقتصادي الجزئي
 .الشرائية

 

 األسعار المحلية ألهم السلع الغذائية : اتجاهاتاً ثاني
تمثل األسعار الفعلية للسلع مصدًرا أساسًيا يعتمد عليه في متابعة التغيرات االقتصادية التي تحدث 

 ابيرالتخاذ كافة التديشكل أساسًا مما معلومات عن السوق، التوفير  هاويدعم رصداق، في األسو 
بيعية سعار الظروف غير الطتغيرات األ لتأمين االحتياجات االستهالكية، ومن ناحية أخرى، تعكس

تمر بها األسواق. ووفًقا ألحدث البيانات المتاحة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة التي 
صاء، سوف يتم رصد تغيرات أسعار أهم السلع الغذائية على المستوى المحلى وذلك خالل واإلح

، في محاولة لقراءة الوضع الراهن واستشرافًا للوضع 2020مقارًنة بشهر مارس  2020شهر أبريل 
 خالل الفترة القادمة.
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 مجموعتي الحبوب والبقوليات 
والبقوليات، ويالحظ عدم حدوث تغير في  ( أهم سلع مجموعتي الحبوب1يوضح الجدول رقم )

باستثناء زيادة أسعار  2020مقارًنة بأسعارها خالل شهر مارس  2020أسعارها خالل شهر أبريل 
 .%0.5الفول الجاف بنسبة بلغت 

  

 (: أسعار أهم سلع مجموعتي الحبوب والبقوليات )بالجنيه( 1جدول )
 الشهريتغير ال% 2019زبريل  2020زبريل  2020مارس  السلع

 0 8.37 7.14 7.14 قمح  ادى بلدى

 %0.5 29.92 33.99 33.83 فنع جاف بلدى للتدميس

 0 23.75 22.57 22.57 فنع مجروش بلدى

 0 25.14 24.78 24.78  دس صحيح بلدي

%1.1  19.32 18.34 18.54  دس مجروش بلدي

 0 30.07 29.62 29.62 فاصنليا جافة بلدي

 0 7.66 6.67 6.67 %72دقيق قمح سائب 

 0 8.07 8.07 8.07 م رونة سائبة

 0 11.08 9.92 9.92 أرز بلدي سائب

 0 17.63 17.23 17.23 أرز ابيض معبر

 سالبة. األقواساألرقام بين 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الشهرية لمتوسط أسعار المستهلك ألهم السلع 

 داد مختلفة.الغذائية، أع
 

من ناحية أخرى، تناقصت معظم أسعار السلع لمجموعتي الحبوب والبقوليات، وذلك خالل شهر 
، حيث سجل القمح البلدي، والدقيق البلدي، واألرز 2019مقارًنة بأسعار أبريل  2020أبريل 

على الترتيب وسجل  %10.5، %12.9، %14.7البلدي أكبر انخفاض في األسعار بنسب بلغت 
على  %1.5، %1.4عدس الصحيح، والفاصوليا الجافة أدنى انخفاض في األسعار بنسب بلغت ال

وظلت المكرونة  %13.6الترتيب خالل نفس الفترة، مقابل تزايد في أسعار الفول البلدي بنسبة 
 (.1السائبة بدون تغير يذكر في أسعارها، شكل رقم )
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 ار زهم سلع مجموعتي ال بوب والبقوليات نسبة التغير السنوي في زسع(: 1)شكل رقم 

 (2019 مقارنًة مع شهر زبريل 2020 خالل شهر زبريل)    

 
 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر

 مجموعتي الخضر والفاكهة 
الثوم البلدي، والبصل، والبطاطس، والطماطم، والفاصوليا الخضراء، والجزر تزايدت أسعار كل من 

األصفر، والكرنب، والباذنجان الرومي، والخيار، والفلفل األخضر الرومي، والكوسة من مجموعة 
، كما هو مبين في 2020مقارًنة بأسعارهم خالل شهر مارس  2020الخضر خالل شهر أبريل 

للفلفل األخضر الرومي، وأدنى زيادة في األسعار  %25.21قصى زيادة (، وبلغت أ2الجدول رقم )
، وتناقصت %7.63للفاصوليا الخضراء، كما تزايدت أسعار الليمون المالح بنسبة  %2.06بلغت 

 على التوالي. %7.02، %15.3كل من مجموعة الفواكه، أسعار الموز، والفراولة بنسبة 
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 جموعتي الخضر والفاكهة )بالجنيه((: أسعار أهم سلع م2جدول )
 الشهريالتغير % 2019 زبريل 2020 زبريل 2020 مارس السلع

 %4.43 17.08 23.56 22.56 تنم بلدي

 %6.74 9.75 9.82 9.2 بصل

 %2.78 8.25 8.86 8.62 بطا س

 %9.83 5.77 7.93 7.22  ما م

 %2.06 14.82 15.33 15.02 فاصنليا خضرا 

 %8.13 6.86 7.71 7.13 جزر أص ر

 %4.78 7.63 8.99 8.58 كرنب متنسط الحجم

 %6.36 11.72 8.36 7.86 روميباذنجاا 

 %0.0 8 10.56 10.56 خيار متنسط الحجم

 %25.21 12.35 10.23 8.17 فل ل اخضر رومي

 %8.41 7.37 6.19 5.71 كنسة صغيرة الحجم

%15.3) 9.35 13.12 15.48 يمنز بلد

 %7.63 25.8 15.09 14.02 ليمنا مالح

%7.02) 7.72 9.01 9.69 فراولة
 .سالبة األقواساألرقام بين 

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر

بمثيلتها خالل أبريل  2020خالل شهر أبريل  الخضر والفاكهة وبمقارنة أسعار سلع مجموعتي
يتضح تزايد أسعار جميع السلع باستثناء الباذنجان، والفلفل، والكوسة، والليمون، ويوضح  2019

 ( نسب التغير السنوي في أسعار هذه السلع.2شكل رقم )
 

 نسبة التغير السنوي في زسعار زهم سلع مجموعة الخضروات والفواكه (: 2)شكل رقم     

 (2019 مقارنًة مع زبريل 2020 زبريل خالل)         
 

 
 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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 مجموعتي اللحوم الحمراء والبيضاء 
رها خالل شهر مارس مقارًنة بأسعا 2020تزايدت أسعار سلع هذه المجموعة خالل شهر أبريل 

للدجاج البلدي، وأدنى  %7.6(، وبلغت أقصي زيادة 3، كما هو مبين في الجدول رقم )2020
 في لحوم الجاموسي البتلو بالعظم.  %0.3زيادة في األسعار بلغت 

 (: أسعار أهم سلع مجموعتي اللحوم الحمراء والبيضاء )بالجنيه(3جدول )
 2020 زبريل 2020مارس  السلع

  زبريل

2019 

 التغير 

 الشهري

 %4.5 148.42 134.33 128.59 بقرى وجامنسي متنسط الس  كندوز مط ي

 %0.3 143 140.02 139.63 جامنسي صغير الس  البتلن بالعىم

 %3.2 150.72 140.23 135.86 لحم ضرا بلدى بالعىم

 %7.6 46 44.89 41.71 دجاج بلدى

 %5.5 32.82 30.72 29.11 دجاج مزارع

 %1.9 49.27 50.66 49.71 أبيض مذبنح مجمد محلت دجاج

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر

بمثيلتها خالل  2020خالل شهر أبريل اللحوم الحمراء والبيضاء  وبمقارنة أسعار سلع مجموعتي
يتضح تناقص أسعار جميع السلع باستثناء الدجاج األبيض المذبوح المجمد  2019بريل شهر أ

 ( نسب التغير السنوي في أسعار هذه السلع.3المحلى، ويوضح شكل رقم )
 

 نسبة التغير السنوي في زسعار زهم سلع مجموعتي الل وم ال مراء والبيضاء(: 3)شكل رقم 

 (1920 مقارنًة زبريل 2020 زبريل )خالل

 

 
 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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 مجموعة األسماك
بنسب  2020مقارًنة بأسعارها خالل شهر مارس  2020خالل شهر أبريل  األسماكتزايدت أسعار 

سماك القراميط أعلى نسبة زيادة في السعر بلغت حوالي متفاوتة حسب األصناف؛ حيث سجلت أ
 (، وظلت أسماك الماكريل كما هي دون تغير في األسعار. 4كما هو مبين في الجدول رقم ) 2.6%

 األسماك )بالجنيه( أنواع(: أسعار أهم 4جدول )       
 التغير الشهري % 2019 زبريل 2020 زبريل 2020 مارس السلع

 %0.6 34.87 36.13 35.91 بلطيسمك 

 %0.8 72.85 70.84 70.31 سمك بنرى

 %2.6 20.29 20.44 19.93   سمك قراميط

 %0.8 29.92 27.09 26.88 سمك م رونة مجمد

 %0 45.04 48.29 48.29 سمك ماكريل مجمد

 .لسلع الغذائيةت زعداد مختلفةألهم ا الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر

بمثيلتها خالل أبريل  2020خالل شهر أبريل  وبمقارنة أسعار األصناف المختلفة من األسماك
، مقابل %9.5، وسمك المكرونة بنسبة %2.8، يتضح تناقص أسعار السمك البوري بنسبة 2019

 (. 4زيادة في أسعار بقية األصناف كما يتبين من الشكل رقم )

 في زسعار زهم زنواع األسماك  السنوينسبة التغير (: 4)قم شكل ر

 (2019 مقارنًة مع زبريل 2020 خالل زبريل)          

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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 والبيض لزيوتاأللبان ومنتجاتها وامجموعتي 
األلبان ومنتجاتها والزيوت، ويالحظ عدم حدوث تغير  مجموعتي( أهم سلع 5يوضح الجدول رقم )

زيادة أسعار  باستثناء 2020مقارًنة بأسعارها خالل مارس  2020في أسعارها خالل شهر أبريل 
سبة بن ائبةسالمستوردة ال البقري زبدة ال ، وتناقص سعر%0.7بنسبة بلغت  الجبن الرومي القديم

 .2020مقارًنة بسعرها خالل مارس  2020خالل أبريل  1%
 (: أسعار أهم سلع مجموعة األلبان ومنتجاتها والزيوت )بالجنيه(5جدول )

 الشهرينسبة التغير  2019زبريل  2020زبريل  2020مارس    السلع

 %0 14.52 14.52 14.52 لب  حليب  ازج

 %0 55.35 58.52 58.52 جب  أبيض كامل الدسم

 %0.7 107.55 109.48 108.70 جب  رومي قديم

 %0 9.66 9.74 9.74 جب  نستن

 %0 26.06 27.02 27.02 جب  قريش

 %0 91.67 97.26 97.26 مسلت جامنسي بلدى

 %0 96.1 107.23 107.23 زبدة بلدي جامنسي سائبة

%1.0) 115.27 109.51 110.62 زبدة بقرى مستنردة سائبة

 %0 1.7 1.65 1.65 متنسط الحجم بيض مزارع

)  زيت بذرة قط  مولن 

 (لتر
20.72 20.72 20.22 0% 

 %0 23.58 23.38 23.38 زيت  باد الطمس

 %0 27.46 28.46 28.46 زيت ذرة
 األرقام بين األقواس سالبة

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
 

، يتضح 2019بمثيلتها خالل أبريل  2020خالل شهر أبريل  وبمقارنة أسعار سلع هذه المجموعة
، %2.9، والبيض بنسبة %5.0تناقص أسعار كل من الزبدة البقري المستوردة السائبة بنسبة 

صناف كما يتبين من الشكل رقم ؛ مقابل زيادة في أسعار بقية األ%0.8وزيت عباد الشمس بنسبة 
(5.) 

خالل والبيض )األلبان ومنتجاتها والزيوت  سلع مجموعةزهم  في زسعارنسبة التغير (: 5)شكل رقم 

 (2019 مقارنًة مع زبريل 2020 زبريل

 .لغذائيةت زعداد مختلفةألهم السلع ا الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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 مجموعة سلع متنوعة

ويالحظ عدم حدوث تغير في أسعارها خالل سعار لبعض السلع الغذائية، ( أ6يوضح الجدول رقم )
كل من الفلفل أسعار  تناقص باستثناء 2020مقارًنة بأسعارها خالل مارس  2020شهر أبريل 

 تيب.على التر  %1، %1.7بنسب بلغت األسود، والكمون البلدي 
 

 (: تغير أسعار بعض السلع الغذائية )بالجنيه(6جدول )
 التغير الشهري % 2019زبريل  2020زبريل  2020مارس  السلع

 %0 18.9 19.95 19.95  سل نحل معبر

 %0 11.99 12.4 12.40  سل أسند سائب

 %0 48.4 48.97 48.97  حينية سائبة

 %0 33.97 40.97 40.97 حالوة  حينية سائبة

 %0 10.99 11.09 11.09 ربي مطمشم

%1.7) 141.43 93.11 94.71 فل ل اسند حب

%1.0) 80.56 77 77.81 كمنا بلدي صحيح 

 %0 25.32 24.12 24.12 كسبرة

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
 

، يتضح 2019بمثيلتها خالل شهر أبريل  2020وبمقارنة أسعار هذه السلع خالل شهر أبريل 
، %34.2تناقص أسعار مجموعة التوابل الفلفل األسود الحب، والكمون، والكسبرة بنسب بلغت 

 (.6على الترتيب، مقابل زيادة في أسعار بقية السلع كما يتبين من الشكل رقم ) 4.7%، 4.4%
 

مقارًنة  2020(: نسبة التغير السنوي في أسعار بعص السلع الغذائية )خالل أبريل 6م )شكل رق
 (2019مع أبريل 

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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 2020مقارًنة بأسعار مارس  2020ع الغذائية خالل شهر أبريل (: تغيرات األسعار ألهم السل7جدول رقم )
 

 سعرها  تزايدسلع 
 مقارنة بالشهر الساب  له 2020  خالل زبريل

 سعرها  تناقصسلع 
 سعرها لم يتغيرسلع  مقارنة بالشهر الساب  له 2020 خالل زبريل

 مقارنة بالشهر الساب  له 2020 خالل زبريل

 السلعة
% 

 الزيادة 
 السلعة

% 
 الزيادة

 التناقص % السلعة

 جبن قريش قمح عادى بلدى %1.1 عدس مجروش بلدي %4.5 وجاموس متوسط السن مشفي بقرىكندو   %0.5 فول جاف بلدى للتدميس

 مسل  جاموسي بلدى فول مجروش بلدى %15.25 مو  بلدى %0.3 جاموسي صغير السن البتلو بالعظم %4.43 ثوم بلدي

  بدة بلدي جاموسي سائبة عدس ص يح بلدي %7.02 فراولة %3.2 بلدى بالعظم ل م ضأن %6.74 بصل

 ال جم متوسطبيض مزارع  فاصوليا جافة بلدي %1  بدة بقرى مستوردة سائبة %7.6 دجاج بلدى %2.78 بطاطس

 ()لتر مخلوط يأ بذرة قطن  %72دقي  قمح سائب  %1.7 فلفل اسود حب %5.5 دجاج مزارع %9.83 طماطم

  يأ عباد الشمس مكرونة سائبة %1 كمون بلدى ص يح %1.9 دجاج زبيض مذبوم مجمد م ل  %2.06 صوليا خضراءفا

  يأ ذرة زر  بلدي سائب   %0.6 بلطيسم   %8.13 جزر زصفر

 عسل ن ل معبأ زر  ابيض معبأ   %0.8 سم  بورى %4.78 كرنب متوسط ال جم

 عسل زسود سائب ار متوسط ال جمخي   %2.6 سم  قراميط %6.36 روميباذنجان 

 ط ينية سائبة سم  ماكريل مجمد   %0.8 سم  مكرونة مجمد %25.21 فلفل اخضر رومي

 حالوة ط ينية سائبة لبن حليب طا ج   %0.7 قديم روميجبن  %8.41 كوسة صغيرة ال جم

 مربي مشمش جبن زبيض كامل الدسم     %7.63 ليمون مالح

 كسبرة جبن نستو      

 .ألهم السلع الغذائيةت زعداد مختلفة الجها  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءت النشرة الشهرية لمتوسط زسعار المستهل : المصدر
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  لتغيرات أسعار السلع المحلية السيناريوهات المحتملةثالًثا: 
و سيناريوهات أهات أن أسعار السلع الغذائية سوف تزيد وفق ثالثة احتماالت السيناريو  ههذ تفترض

، حيث يفترض 2020مقارًنة بشهر مارس  2020مبنية على معدل نموها خالل شهر أبريل 
 2020االحتمال أو السيناريو األول أن األسعار سترتفع شهرًيا بنفس معدل نموها خالل شهر أبريل 

 .2020ويستمر ذلك التزايد حتى ديسمبر  2020مقارًنة بشهر مارس 
يو الثاني يفترض أن األسعار سترتفع شهرًيا بمقدار يعادل معدل نموها خالل االحتمال أو السينار 

من قيمة هذا المعدل لكل سلعة  %25مضاف له زيادة قدرها  2020مقارًنة بمارس  2020أبريل 
 على حدة. 

ا خالل شهرًيا بمقدار يعادل معدل نموهسترتفع االحتمال أو السيناريو الثالث يفترض أن األسعار 
من قيمة هذا المعدل لكل سلعة  %50مضاف له زيادة قدرها  2020مقارًنة بمارس  2020 أبريل

 على حدة. 
 األول:  السيناريو النتائج المتوقعة لزيادة األسعار وفق 

 2020(: األسعار المتوقعة وفًقا للسيناريو األول حتى ديسمبر 8جدول رقم )
 لبعض السلع الغذائية )بالجنيه(

 السلع
مايو 

2020 
يونيه 

2020 
يوليو 

2020 
زغسطس 

2020 
سبتمبر 

2020 
 زكتوبر

2020 
نوفمبر 

2020 
ديسمبر 

2020 
 35.3 35.1 35.0 34.8 34.6 34.5 34.3 34.2 فنع جاف بلدى للتدميس

 33.3 31.9 30.6 29.3 28.0 26.8 25.7 24.6 تنم بلدي
 16.5 15.5 14.5 13.6 12.7 11.9 11.2 10.5 بصل

 11.0 10.7 10.4 10.2 9.9 9.6 9.4 9.1 بطا س
 16.8 15.3 13.9 12.7 11.5 10.5 9.6 8.7  ما م

 18.1 17.7 17.3 17.0 16.6 16.3 16.0 15.6 فاصنليا خضرا 
 14.4 13.3 12.3 11.4 10.5 9.7 9.0 8.3 جزر أص ر

 13.1 12.5 11.9 11.4 10.8 10.3 9.9 9.4 كرنب متنسط الحجم
 13.7 12.9 12.1 11.4 10.7 10.1 9.5 8.9 روميباذنجاا 

 11.8 10.9 10.0 9.3 8.5 7.9 7.3 6.7 كنسة صغيرة الحجم
 27.2 25.3 23.5 21.8 20.3 18.8 17.5 16.2 ليمنا مالح

بقرى وجامنسي كندوز مط ي 

 متنسط الس 
140.3 146.6 152.8 159.7 166.8 174.3 182.4 190.2 

 جامنسي صغير الس  
 البتلن بالعىم

140.4 140.8 141.2 141.6 142.0 142.4 142.8 143.2 

 180.6 175.0 169.6 164.3 159.2 154.2 149.4 144.7 لحم ضرا بلدى بالعىم

 47.3 44.8 42.4 40.2 38.1 36.1 34.2 32.4 دجاج مزارع

 دجاج أبيض مذبنح 
 مجمد محلت

51.6 52.6 53.6 54.6 55.7 56.8 57.8 58.9 

 37.9 37.7 37.5 37.3 37.0 36.8 36.6 36.4 سمك بلطت
 75.2 74.7 74.1 73.6 73.0 72.5 71.9 71.4 سمك بنرى
 25.0 24.4 23.8 23.2 22.6 22.0 21.5 21.0 سمك قراميط

 28.8 28.6 28.4 28.2 27.9 27.7 27.5 27.3 م رونة مجمدسمك 
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 الثاني:  السيناريو النتائج المتوقعة لزيادة األسعار وفق 
2020سعار المتوقعة وفًقا للسيناريو الثاني حتى ديسمبر (: األ9جدول رقم )  

 لبعض السلع الغذائية )بالجنيه(
 السلع

مايو 

2020 
يونيه 

2020 
يوليو 

2020 
زغسطس 

2020 
سبتمبر 

2020 
 زكتوبر

2020 
نوفمبر 

2020 
ديسمبر 

2020 

 35.63 35.42 35.21 35.01 34.80 34.60 34.4 34.3 فنع جاف بلدى للتدميس
 36.19 34.29 32.49 30.78 29.17 27.64 26.1 24.8 ديتنم بل
 18.66 17.21 15.88 14.64 13.50 12.46 11.4 10.6 بصل

 11.64 11.25 10.87 10.50 10.15 9.81 9.48 9.16 بطا س
 19.85 17.68 15.74 14.02 12.49 11.12 9.90 8.82  ما م

 18.79 18.31 17.85 17.40 16.97 16.54 16.1 15.7 فاصنليا خضرا 
 16.61 15.08 13.69 12.43 11.28 10.24 9.29 8.44 جزر أص ر

 14.26 13.46 12.70 11.98 11.31 10.67 10.0 9.50 كرنب متنسط الحجم
 15.35 14.22 13.17 12.20 11.30 10.47 9.70 8.99 روميباذنجاا 

 13.67 12.37 11.19 10.13 9.16 8.29 7.50 6.79 كنسة صغيرة الحجم
 31.09 28.38 25.91 23.65 21.59 19.71 17.9 16.4 نا مالحليم

كندوز مط ي  بقرى وجامنسي 

 متنسط الس 
141 149. 157.7 166.54 175.8 185.6 196.0 206.94 

جامنسي صغير الس  البتلن 

 بالعىم
140 141. 141.4 141.98 142.4 142.9 143.4 143.98 

 191.99 184.5 177.4 170.5 163.98 157.6 151 145 لحم ضرا بلدى بالعىم

 52.26 48.88 45.72 42.77 40.00 37.41 35.0 32.7 دجاج مزارع

 61.16 59.74 58.34 56.98 55.65 54.35 53.1 51.8 دجاج أبيض مذبنح مجمد محلت

 38.40 38.11 37.82 37.53 37.25 36.96 36.6 36.4 سمك بلطت
 76.35 75.64 74.94 74.24 73.54 72.86 72.2 71.5 سمك بنرى
 26.27 25.46 24.67 23.91 23.17 22.45 21.7 21.0 سمك قراميط

 29.28 28.99 28.71 28.44 28.16 27.89 27.6 27.3 سمك م رونة مجمد
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 الثالث:  السيناريو النتائج المتوقعة لزيادة األسعار وفق 
 

 
 

 2020ى ديسمبر (: األسعار المتوقعة وفًقا للسيناريو الثالث حت10جدول رقم )

 بالجنيه(الغذائية )لبعض السلع 
 السلع

مايو 

2020 
 يونية

2020 
يوليو 

2020 
زغسطس 

2020 
سبتمبر 

2020 
 زكتوبر

2020 
نوفمبر 

2020 
ديسمبر 

2020 

 35.97 35.71 35.46 35.21 34.96 34.72 34.4 34.2 فنع جاف بلدى للتدميس

 39.33 36.87 34.58 32.42 30.40 28.50 26.7 25.0 تنم بلدي

 21.09 19.16 17.40 15.80 14.35 13.03 11.8 10.7 بصل

 12.28 11.79 11.31 10.86 10.42 10.01 9.61 9.22 بطا س

 23.57 20.54 17.90 15.60 13.59 11.84 10.3 9.00  ما م

 19.55 18.97 18.40 17.84 17.31 16.79 16.2 15.8 فاصنليا خضرا 

 19.21 17.12 15.26 13.60 12.12 10.80 9.63 8.58 جزر أص ر

 15.59 14.55 13.58 12.67 11.82 11.03 10.2 9.61 كرنب متنسط الحجم

 17.24 15.74 14.37 13.12 11.97 10.93 9.98 9.11 روميباذنجاا 

 15.87 14.09 12.51 11.11 9.87 8.76 7.78 6.91 كنسة صغيرة الحجم

 35.65 31.99 28.70 25.76 23.11 20.74 18.6 16.7 ليمنا مالح

 مط ي بقرىكندوز 

 وجامنسي متنسط الس 
142. 152. 162.7 173.62 185.2 197.6 210.8 225.00 

جامنسي صغير الس  البتلن 

 بالعىم
140. 141. 141.7 142.38 142.9 143.5 144.1 144.78 

 204.14 194.7 185.7 177.2 169.07 161.2 .153 .146 لحم ضرا بلدى بالعىم

 57.89 53.45 49.36 45.58 42.08 38.86 35.8 33.1 ارعدجاج مز

دجاج أبيض مذبنح مجمد 

 محلت
52.0 53.5 55.11 56.69 58.32 59.99 61.71 63.48 

 38.87 38.52 38.17 37.82 37.47 37.13 36.8 36.4 بلطيسمك 

 77.50 76.63 75.78 74.93 74.09 73.26 72.4 71.6 سمك بنرى

 27.60 26.58 25.60 24.65 23.74 22.86 22.0 21.2 سمك قراميط

 29.73 29.39 29.05 28.71 28.38 28.05 27.7 27.4 سمك م رونة مجمد

 

( الحد األدنى والحد األقصى للتغيرات المحتملة في األسعار للسلع الغذائية 1ويوضح الملحق رقم )
 . 2020ديسمبر  -2020المختلفة خالل الفترة من مايو 
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على أسعار السلع  19 –اءات المقترحة لمواجهة التأثيرات المحتملة النتشار كوفيد رابًعا: اإلجر 
 الغذائية 

 إجراءات مقترحة على المدى القصير والمتوسط  (1)
  في ظل احتماالت انخفاض األسعار العالمية للعديد من السلع الغذائية فإن هناك فرصة

 قمح. الطعام، والفول والعدس، والة زيوت ون االستراتيجي من هذه السلع خاصلتعزيز المخز 
  مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع حينما يستلزم األمر ذلك لضبط األسعار لحكومةاتدخل ،

سلحة القوات الم تتدخلحيث  ولبن األطفال الزيت تياألرز، وكذلك أزمالبطاطس، و أسعار 
 المنافذ التابعة لها.لضخ كميات من خالل 

 ة زيع السلع األساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحاليحكومية لتو المنافذ ال زيادة عدد
سيارات متنقلة تصل لجميع  توفيرألف منفذ على مستوى الجمهورية، و  32التي تفوق 

 لجميع المواطنين. المنخفضة األسعارأنحاء الجمهورية إلتاحة السلع 
 

  وى المحافظاتهي عبارة عن مخزن كبير على مست، و مناطق التجارة اللوجستيةإنشاء ،
كل جيد ، ويتم تجهيزها بشبداخلها توفر مناطق تخزين ال تتلف فيها البضائع الموجودة

وتتسلمها عربات مبردات، ليتم توزيعها على منافذ البيع واألسواق والمحالت التجارية 
 .المختلفة على مستوى الجمهورية

 تقوم  بحيثعار، لتحديد السعر، ومحاسبة من يخالف األس ،وجود بورصة لألسعار
لى مع االتفاق عالمؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، 

 %25بـ  نوليك التجار فعلى سبيل المثال، يمكن االتفاق على هامش الربح مع، هامش ربح
 األساسية. للسلع الغذائية

 لتي المشروعة وا تغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غير
يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض االحتكار، والتحكم 

 في األسعار.
 الراهن، كما هو موضح ن الوضع عللسلع الغذائية  االستراتيجيالمخزون  زيادة حجم

لكل من القمح، واألرز،  على األقل شهور 6إلى  (1( جدول رقم )2بالملحق رقم )
شهر لكل من اللحوم المجمدة، والسكر،  12المكرونة، والزيوت النباتية، ولحوالي و 
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لبناء مخازن عمالقة لتوفير كميات  المزيد من االستثماراتمما يستلزم ضخ والدواجن، 
لع سالتوفر هذه المخازن أن  للمواطنين على مدار العام، حيث يمكنكبيرة من السلع 

لمواطنين ا التي توزع علىا ضمن المقررات التموينية ريً ساسية التي يتم توفيرها شهاأل
المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع األخرى التي ستطرح في األسواق، وأيضًا 

لمنتجات الخضروات والفاكهة، مما يعمل على زيادة في هذه المخازن أماكن  يمكن توفير
اًل ، فضي على انخفاض األسعارالمنتجات المطروحة األمر الذي سينعكس بشكل إيجاب

 عن الدور الرئيسي لهذه المخازن في توفير المخزون االستراتيجي من السلع المختلفة.
 

 

 الطويلإجراءات مقترحة على المدى  (2)
 دخولها إمكانية جانب إلى الذرة الصفراء استيراد من للحد زراعة الذرة الرفيعة، في التوسع 

مكانية األعالف صناعة في لوزارة التموين  توريدها حالًيا مويت ،الصفراء الذرة مع لطهاخ وا 
 القمح دقيق مع %20 بنسبة الرفيعة الذرة دقيق بخلط بلدى خبز إلنتاجوالتجارة الداخلية، 

 بما يساهم في خفض فاتورة استيراد القمح.
  ى إل 2018البلدي والتي تصل نسبة االكتفاء الذاتي منه خالل عام زيادة إنتاج الفول

 لميزانا نشرة االقتصادية، الشؤون  قطاع األراضي، واستصالح الزراعة ، )وزارة%11حوالي 
، «البرسيم»زراعته على حساب  فييمكن ذلك من خالل التوسع (، و ٢٠١٩ الغذائي،

حاصيل ، وعلى األشجار الحديثة للمالقبليبالوجه  الخريفيوأيضًا بالتحميل على القصب 
 ري.البحالوجه  فيالبستانية 

  كشفت األزمة الراهنة عن أهمية اعتماد الدول على مواردها الطبيعية والبشرية واعتمادها
على إنتاجها الزراعي في تلبية احتياجاتها االستهالكية، األمر الذي يسلط الضوء على 

التي تعد  ،وفول الصويا ،والذرة الصفراءمن القمح،  االكتفاء الذاتيأهمية وضرورة تحقيق 
 ، ويتحقق ذلك من خالل التوسعوالحيوان لإلنسانلمحاصيل االستراتيجية كغذاء من أهم ا
ة استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجي، والتوسع الرأسي بزيادة المساحات المزروعةاألفقي ب

  .ةنتاجية بالنسبة لوحدة المساحعالية تتحمل الظروف المناخية المتغيرة على أن تزيد اإل
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http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex
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 (1الملحق رقم )
 

المتوقعة خالل الفترة مايو  ال د األدن  واألقصي ألسعار فول بلدى للتدميس(: 1)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020
 

 
 

 

 

 المتوقعة خالل الفترةبلدى ال الثومال د األدن  واألقصي ألسعار (: 2)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020و ماي 
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 المتوقعة خالل الفترة  البصلال د األدن  واألقصي ألسعار (: 3)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 

 

 
 
 

 
 المتوقعة خالل الفترة البطاطسال د األدن  واألقصي ألسعار (: 4)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو  
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 المتوقعة خالل الفترة  الطماطمال د األدن  واألقصي ألسعار (: 5)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 

 

 
 
 
 

المتوقعة خالل الفترة مايو  خضراءالفاصوليا الال د األدن  واألقصي ألسعار (: 6)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020
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 المتوقعة خالل الفترة زر األصفرالجال د األدن  واألقصي ألسعار (: 7)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو  

 

 
 
 

 

المتوقعة خالل الفترة مايو  الكرنب متوسط ال جمال د األدن  واألقصي ألسعار (: 8)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020
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 فترة المتوقعة خالل ال روم الباذنجان الال د األدن  واألقصي ألسعار (: 9)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 

 

 
 
 

 

المتوقعة خالل الفترة مايو  كوسة صغيرة ال جمالال د األدن  واألقصي ألسعار (: 10)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020
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 المتوقعة خالل الفترة  مالحالليمون الال د األدن  واألقصي ألسعار (: 11)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو         

 

 
 
 

 

 كندو  مشفي  بقرى وجاموسي متوسط السنالال د األدن  واألقصي ألسعار (: 12)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020المتوقعة خالل الفترة مايو 
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 السن البتلو بالعظم ةجاموسي صغيرالل وم ال ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 13)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020 ل الفترة مايوالمتوقعة خال

 

 
 
 

 

المتوقعة خالل الفترة  ل م ضأن بلدى بالعظم ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 14)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 
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 المتوقعة خالل الفترة  مزارعالدجاج  ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 15)شكل رقم 
 بالجنيه 2020مبر ديس -2020مايو 

 

 
 

 
 

 م ل المجمد المذبوم البيض األدجاج ال ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 16)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020المتوقعة خالل الفترة مايو 
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 المتوقعة خالل الفترة  بلط السم  ال ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 17)شكل رقم 
 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 

 

 
 
 
 

 البورى المتوقعة خالل الفترة سم  ال ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 18)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 
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 المتوقعة خالل الفترة  سم  قراميط ال د األدن  واألقصي ألسعار (: 19)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 

 

 
 
 

 

 المتوقعة خالل الفترة  مكرونة مجمدةسم   األدن  واألقصي ألسعار  ال د(: 20)شكل رقم 

 بالجنيه 2020ديسمبر  -2020مايو 
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 (2الملحق رقم )

 2020(: رصيد المخزون للسلع األساسية في أبريل 1جدول رقم )
 عدد األشهر السلع األساسية

 3 القمح

 4.2 األرز

 4.8 الم رونة

 5.8 الزين  النباتية

 6.2 حنم المجمدةالل

 8.6 الس ر

 11.7 الدواج 

ت المخزون االستراتيجي المصري من السلع الغذائية 2020المصدر: مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية واالستراتيجيةت زبريل 

 األساسية )الواقع والجهود ال كومية وسبل التعزيز(.
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 ا مواجهة جائحة كورون فيالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 

 سمير عريقات. د.ز

 مقدمة:
 

الصــين عن انتشــار فيروس كورونا  إعالنم، ومع بداية 2019من ديســمبر  األخيرةمنذ الســاعات 
" الحيوية اقتصــــاديًا، والعالم يعيش أزمة طاحنة لم يشــــهد مثلها منذ Wuhan -في منطقة "ووهان 

تتضـــــــــــــــاءل تداعياتها مقارنة بأزمة  م، التي٢٠٠٨زمن بعيد، بما فيها األزمة المالية العالمية في 
كورونا، ومنذ بداية الجائحة وانتشــــــارها في معظم دول العالم، وبصــــــفة خاصــــــة دول العالم األول، 

في إصابة أكثر من  2020لحظة االنتهاء من كتابة هذه السطور في نهاية أبريل  إلىفقد تسببت 
منظمة الصحة  إحصائياتق الف شخص وف 220مليون نسمة، والتسبب في وفاة أكثر من  3.2

 (. WHO,2020م ) 2020العالمية في التاسع والعشرين من أبريل 
مع بداية الجائحة والى اآلن يعكف المحللون االقتصـــــاديون، والماليون وغيرهم، على محاولة فهم، 

 يرتخطى تأثوتوقع تأثير الفيروس على االقتصــــــــــــــاد العالمي، وأســــــــــــــواق المال، وظن البعض أن 
، اباتاإلصــأنه ومع مرور الوقت وزيادة عدد  إالعلى االقتصــاد العالمي ســيكون ســريعًا، الفيروس 

والوفيات، الزال العالم يعيش في محاوالت فهم الفيروس ومســــــــــــــبباته، وطرق انتقاله، والوقاية منه، 
والبحــث عن عالج لــه، أو مصــــــــــــــــل فــاعــل ضــــــــــــــــده، وال زال الجميع يتوقفون إلعــادة التفكير في 

  :1وتوقعاتهم، وفى ضوء ذلك يمكن أن نرصد ما يلىتحليالتهم، 
م، واســــــــــتمر تأثيره على ٢٠٠٣ظهر عام  الذي.  أن فيروس "كورونا" ليس كفيروس" ســــــــــارس"، ١

األسواق العالمية نحو ستة أشهر حتى بدء انحساره، وان كان تأثيره على األسواق قد بدا عنيفًا 
 واألكثرمنه، ولكن "كورونا" هو األخطر،  أنها ســــــــــــــرعان ما تعافت إالوســــــــــــــريعًا في البداية، 

ن كانت نسبة التعافي منه مرتفعة.  واألشدانتشارًا،   فتكًا، واألكبر تأثيرًا حتى وا 
. أن األزمة التي ســــــيخلقها كورونا ســــــوف تكون مختلفة عما شــــــهده العالم من أزمات اقتصــــــادية 2

دى يســــتطيع حتى اآلن أن يتوقع معلى مدى العقود الســــابقة، وســــيكون التأثير عميقًا، وال أحد 
 تأثيره على العالم ليس اقتصاديًا فقط، بل وسياسيًا، واجتماعيًا أيضًا.

. العديد من المراكز البحثية في حالة إعادة نظر وتقييم مســــــــــــــتمرة، للتوقعات بخصــــــــــــــوص نمو 3
أشــــــــار "ديفيد م، وذلك بفعل االنتشــــــــار الســــــــريع للفيروس، حيث 2020االقتصــــــــاد العالمي في

                                                           
 معهد التخطيط القومي –مركز التخطيط والتنمية الزراعية  -قتصاد الزراعي المتفرغ أستاذ اال 
 م.2020مارس  21السبت،  ا"؟،اين يتجه اقتصاد العالم بعد أزمة "كورونموقع اليوم السابع،  1
  https://www.youm7.com/story/ 

https://www.youm7.com/story/
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-أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا )كوفيد إلىالباس"، رئيس البنك الدولي، م
( اآلخذة في االنتشــــار بشــــكل ســــريع إلى "ركود عالمي ضــــخم" من المرجح أن يلحق أكبر 19

صـــــندوق النقد الدولي أن يحدث ركودًا أســـــوأ من يتوقع الضـــــرر بالدول الفقيرة والضـــــعيفة، كما 
 أنه يرى أن التعافي يبدأ العام المقبل. إالم، 2008ركود 

ل )صـــــندوق النقد الدولي(، أنه "قب أشـــــارت "كريســـــتالينا جورجييفا" رئيســـــةوفى ذات الســـــياق ، 
دولـــة من دولنـــا  160ثالثـــة أشــــــــــــــهر فقط، توقعنـــا نموًا إيجـــابيـــًا في دخـــل الفرد في أكثر من 

ونتوقع اآلن أن أكثر من  م، واليوم انقلب هذا الرقم رأســـــــــــًا على عقب:2020األعضـــــــــــاء عام 
دولة ســـــتشـــــهد نموًا ســـــلبيًا في دخل الفرد هذا العام، كما يتوقع الصـــــندوق أســـــوأ تداعيات  170

اقتصـــــــــادية في العالم منذ الكســـــــــاد الكبير في ثالثينيات القرن الماضـــــــــي، وأن التوقعات قاتمة 
 واق الناشــــئة والدولبالنســــبة للبلدان المتقدمة والنامية على حد ســــواء، كما حذرت من أن األســــ

ذات الدخل المنخفض، في جميع أنحاء أفريقيا، وأمريكا الالتينية، ومعظم آســــــــــــــيا، معرضــــــــــــــة 
 .1أكثر من غيرها لمخاطر مرتفعة 

، إن التداعيات الســـــــلبية لكورونا ســـــــتبقى "OECD" وترى منظمة التعاون االقتصـــــــادي والتنمية
ئف المفقودة غير واضح بعد، وأشار كل لسنوات، وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة، والوظا

من مؤسسة "غولدمان ساكس"، ومؤسسة "بلومبيرغ"، إلى أن االقتصاد العالمي سيتراجع بنسبة 
 م.2020على األقل في  1٪

، فإن توقعات الخبراء لالقتصــــاد األميركي كارثية، حيث ترى مؤســـســـة   ما ســــبق إلىباإلضــــافة 
، فيما توقعت مؤســــســــة ٪25ســـــيتراجع بنســـــبة المتحدة "غولدمان ســـــاكس" أن اقتصـــــاد الواليات 

م، كما يتوقع 2020في الربع الثاني من العام  ٪20"مورغان ستانلي" تراجع االقتصاد األميركي
، فيما تتوقع شـــــركة "جي بي مورغان" ٪25"بنك أوف أميركا" تراجع االقتصـــــاد األميركي بــــــــــــــــــــ 

الربع الثاني من عام في  ٪11طقة اليورو ، كما تتوقع أن يتراجع اقتصـــــــــاد من٪14تراجعًا قدره 
م، وتتوقع "جي بي مورغان" أيضـــًا أن يتراجع اقتصـــاد الصـــين في الربع األول من العام 2020

 .2عاما 50، وهو أسوأ ركود خالل ٪40الجاري بنسبة 
م، قال "ريتشــارد كوزيل رايت"، 2020وفي مؤتمر صــحفي ُعقد في جنيف، في التاســع من مارس 

،  UNCTADالعولمة واالســـتراتيجيات التنموية بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية:رئيس قســـم 
إن ما يحدث لالقتصـــــاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، الفتًا إلى أن انهيار ســـــعر النفط أصـــــبح من 

                                                           
 م.2020أبريل  9، دولة بسبب فيروس كورونا 170ق النقد الدولي يتوقع انخفاًضا في دخل الفرد في صندو -CNN3موقع  1

economy -coronavirus-income-acapit-https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/09/imf 
 .2020ابريل، 4موقع السوق العربية، البنك الدولي يتوقع ركودًا عالميًا ضخمًا بسبب كورونا،  -24

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/ 

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/09/imf-capita-income-coronavirus-%20economy
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/04/04/
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تســــــاهم في تفاقم الشــــــعور بالذعر، وعدم الراحة، ولهذا الســــــبب من الصــــــعب التنبؤ  التيالعوامل 
ألســــــــــــــواق، وهذه الحركة تشــــــــــــــير إلى عالم شــــــــــــــديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز بحركة ا

 .المخاوف الصحية، وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات االقتصادية تتسبب بقلق كبير
األبعاد هذا وتحاول هذه الورقة في ضــــــــــــــوء ما هو متاح من معلومات حتى اآلن أن تســــــــــــــتعرض 

فيروس كورونا على المشــــــروعات الصــــــغيرة والمتوســــــطة في مصــــــر، وجهود لتأثير جائحة  الراهنة
 .األزمةالدولة في مواجهة هذا التأثير، وما هي المتطلبات الالزمة كمخرجات لهذه 

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر1
 تعد المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة بمثابة العمود الفقري لالقتصــاد المصــري، حيث يبلغ عددها

الصــغيرة  المشــروعات مليون مشــروع، وتمثل 2.5بما فيها المشــروعات متناهية الصــغر أكثر من 
من إجمالي عدد المنشــــــــــــآت التي  ٪98عاماًل نحو  50والمتوســــــــــــطة التي تقوم بتوظيف أقل من 

من العمالة بهذا القطاع، وتساهم  ٪75الزراعي، وتستوعب حوالي تعمل في القطاع الخاص غير 
من إجمــالي القيمــة المضــــــــــــــــافــة،  ٪80من النــاتج المحلى اإلجمــالي، وبمــا ال يقــل عن ٪80بنحو

 من التكوين الرأسمالي. ٪90وتغطى نحو
من قيمة اإلنتاج الصـــــناعي، بينما تســـــاهم  ٪13تســـــاهم المشـــــروعات الصـــــناعية الصـــــغيرة بنحو 

أنه  إال، اإلنتاجمن قيمة هذا  ٪41، والمشروعات الكبيرة بنحو ٪46وعات المتوسطة بنحو المشر 
 جماليإورغم الحقائق الســابقة فإن نســبة مســاهمة المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة في مصــر من 

 ٪70في تايوان، و ٪56في الصين، و ٪60فقط، مقارنة بنحو ٪4الصادرات المصرية ال تتجاوز 
ة بوزارة التجارة والصـــناع االقتصـــاديةفي كوريا وفق المســـئول عن البحوث  ٪43و في هونج كونج

 .1في مصر
 .األبعاد الراهنة لتأثير كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2

من المتوقع أن تتعــدد تــداعيــات جــائحــة فيروس كورونــا على المشــــــــــــــروعــات في مصــــــــــــــر، ومنهـا 
 هيو بصــــفة خاصــــة لضــــعفها، وضــــعف قدرتها على المقاومة، المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة 

تداعيات تزيد وتيرتها، وتزداد قوتها باســـــــــــــتمرار الجائحة في مصـــــــــــــر والعالم، وتبدأ هذه التداعيات 
وفقد  ،المالي، والمبيعات، وحدوث االرتباك، والتعثر اإلنتاج، وانخفاض حجم اإلمداداتبضـــــــــــعف 

ـــأثي ـــاتهـــا وت ـــداعي ـــد ت الكـــامـــل، وفى هـــذا تتعـــدد  واألغالق، اإلفالس إلىراتهـــا قوة العمـــل، وقـــد تمت
 .األفعالالسيناريوهات، كما تتعدد ردود 

                                                           
 .6403الحوار المتمدن، العدد: (. 2019)أحمد حسن إبراهيم  1
  19-ماليين شخص إضافي في براثن الفقر بالمنطقة العربية نتيجة انتشار كوفيد 8.3بحسب دراسة جديدة لإلسكوا، سيقع نحو ،

 .األقل مليون وظيفة على 1.7كما ستخسر المنطقة حوالي 

https://www.al-mstba.com/t207543.html
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6403
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ات سوءًا بدأت في مصر المطالب واألقلهذا وفي ضوء التوقعات والسيناريوهات، ما بين األسواء، 
الجائحة، ومنها تشــــــــــــــجيع إقراض  أثارخطوات جادة في مواجهة  باتخاذللدولة، ومؤســــــــــــــســــــــــــــاتها 

صـــــدار قواعد إجرائية وفنية جديدة، لتيســـــير منح أصـــــحاب الم شـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة، وا 
المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة القروض المناســـــبة، مع وضـــــع آليات للتعامل مع التعثر المالي، 

وزارة ) وأيضــــــًا مطالبة ،بأســــــلوب يتناســــــب معها على غرار ما تم بالنســــــبة لبرامج التمويل العقاري 
الصناعة( بالقيام بحصر حقيقي للطاقات اإلنتاجية المعطلة في هذه المشروعات، واقتراح التجارة و 

 سيناريوهات بديلة التعامل معها وفق تطورات أزمة الجائحة.
أن أزمة كورونا هي أزمة كاشــــــــفة لمدى التعقيدات التي يمكن أن تواجه  إلى اإلشــــــــارةوهنا تجدر  

ســــطة، وربما بعض المشــــروعات الكبيرة في القطاع غير التعامل مع المشــــروعات الصــــغيرة والمتو 
بشــكل  ( مليون فرد8.2أن هذا القطاع يعمل به نحو) إلىحيث تشــير بعض الدراســات ، 1الرســمي

   رســـمية، منشـــآت في )٪٢٢ (مقابل رســـمية غير منشـــآت في يعملون ) ٪68رســـمي، منهم ) غير
 (٪92) أن إلى كذلك التقديرات تشــيرو  ،شــابه وما البيع الجائل بأنشــطة منهم يشــتغلون  (٪10و)
 قيمة وتقدر مسجلة، صكوك ملكية بدون  حيازتها يتم العقارية المصريين المواطنين ممتلكات من

 .أمريكي دوالر مليار ٣٦٠ بنحو استبدالها
هذه كلها حقائق تؤكد على أن قضــــــية دمج القطاع غير الرســــــمي وانخراطه في القطاع الرســــــمي، 

رنامج حدا بب الذيدد المعالم لم تعد ترفًا، وال يجب أن تســـتمر، وهو األمر وفق آليات واضـــحة مح
تخصــــــــــيص برنامج كامل لدمج  إلىم: مصــــــــــر تنطلق، 2022/  21-18/2019عمل الحكومة 
الرابع  االســـــــــــتراتيجي، وذلك ضـــــــــــمن الهدف الرســـــــــــميمنظومة العمل  في الرســـــــــــميالقطاع غير 

 )النهوض بمستويات التشغيل( للبرنامج.
 تأثير كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرود الدولة في مواجهة .جه3

االقتصـــــــــــادية الهامة، ومنها ما  اإلجراءاتمع بدء جائحة كورونا بدأت الدولة في اتخاذ عدد ومن 
 :يلييرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثلت فيما 

ناعية، و)نصف مليون جنيه( تخصيص قروض بحد أقصى )مليون جنيه( للمشروعات الص -
، وذلك بهدف مواجهة آثار الفيروس والتي تتمثل في انخفاض الســـــيولة، للمشـــروعات الخدمية

المالية  االلتزامات إلىوصــعوبة توفير أجور العاملين، أو تســديد مصــروفات التشــغيل، إضــافة 
 .األخرى المتعددة 

 
                                                           

 القطاع غير أوضاع تقنين أهمية "بعنوان ندوة .(2014المصرية) الصناعات المركز المصري للدراسات االقتصادية ، واتحاد.1
 الفورسيزونز.. القاهرة ، فندق "مصر في الرسمي
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  التواصــل مع البدء في  بالفعل، وتم ( أشــهر3ســنة، مع فترة ســماح ) إلىتصــل مدة القرض
أصحاب مشروعات صغيرة يعملون في المستلزمات الطبية، وتم إبرام تعاقدات معهم، ويقوم 
)جهاز تنمية المشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة ومتناهية الصــــــــــغر(، بإجراء المتابعات 

تي لالالزمة من خالل كوادر بشــرية مدربة، فضــاًل عن المســتندات الرســمية ا واالســتعالمات
 تدعم موقف المستفيدين.

  تتيح ميزة للمشــــــروعات  أن المبادرة إلىأشــــــار رئيس جمعية تحديث الصــــــناعات الصــــــغيرة
الحصـــــــــــول على تمويل لســـــــــــداد األجور وااللتزامات  وهياإلنتاجية لم تكن متاحة من قبل، 

ذا هالتي تواجهها المنشــأة، الفتًا إلى أنه في المعتاد كان ال يســمح بالحصــول على قروض ل
الغرض، وكان يقتصـــر الحصـــول على القروض لتمويل النشـــاط الرأســـمالي وأن يكون ســـداد 

 .1هذه االلتزامات من عوائد النشاط
  ، للتخفيف عن المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمصري  المركزي مبادرات هامة للبنك  -

 بية من كخطوة إيجا ( أشهر،6قرار بتأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة ) إصدار
الدولة للحفاظ على مكتســــبات برنامج اإلصــــالح االقتصــــادي الوطني، وتخفيف العبء عن 
هذه الفئة نتيجة أثر فيروس كورونا، وطمأنة أصـــــحاب المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة 

وفق  .الذين تأثرت مشـــروعاتهم بشـــكل مباشـــر من هذا الفيروس، ومن عدم التزامهم بالســـداد
 .اً قالمواعيد المقررة ساب

 16شــهور تبدأ من  6القروض الممنوحة لألفراد لمدة  قرار بتأجيل خصــم أقســاط إصــدار 
وذلك دون احتساب غرامة أو عوائد تأخير، مع استمرار احتساب العوائد  م،2020مارس 

لتلك الفترة، وتعديل قيمة أقســــــــــاط جدول الســــــــــداد المرحل لكافة القروض، وأيضــــــــــًا تأجيل 
شــهور، ويســتفيد من هذا القرار أصــحاب المشــروعات  6لمدة  مســتحقات بطاقات االئتمان

المقترضـــين لقروض شـــخصـــية ومنها قروض شـــراء الســـيارات، وأصـــحاب بطاقات االئتمان 
 من أصحاب المشروعات.

 لهيئة،اقامت  الصــغير، حيث متناهيمبادرة هامة للهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التمويل  -
ن بتشكيل لجنة لدراسة الفئات المتضررة م الصغر، متناهيلتمويل من خالل اإلدارة المركزية ل

من أقســـــــــــاط مارس وأبريل وترحل  ٪50األزمة، تم على أثرها اتخاذ قرار بتأجيل قســـــــــــطين أو 
كما يعفى العميل من ســــداد غرامات التأخير، كما طالبت هيئة  األصــــلي،آلخر جدول الســــداد 

 .2صغر بسداد األقساط التأمينية نيابة عن عمالئهاالرقابة المالية جهات التمويل متناهي ال

                                                           
 م2020أبريل  12األحد،   ،تحديث الصناعات الصغيرة يرحب بمبادرة تمويل المشروعات المتضررة من كوروناموقع صحيفة المال،  1
 eg.co-http://emff، 2020ابريل 12االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، 2
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 مبادرات هامة ذات صلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية،

   3منح كافة األراضــــي والوحدات الصــــناعية الســــاري تخصــــيصــــها مهلة مجانية مدتها 
م، دون تحمل 2020مارس  15، الســـــتكمال تنفيذ المشـــــروعات الصـــــناعية تبدأ من أشـــهر

كاليف أو رســـوم تحت أي بند، كما تم تأجيل اســـتحقاق األقســـاط والمســـتحق المســـتثمر أي ت
عليها من فوائد وكافة المســـــــــتحقات األخرى للمخصـــــــــص لهم وحدات صـــــــــناعية من خالل 

م مع عدم تطبيق 2020مارس  15أشــــهر تبدأ من  3الهيئة العامة للتنمية الصــــناعية لمدة 
ا تم أيضــــــــــــــا إرجاء التســــــــــــــييل الجزئي أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في الســــــــــــــداد، كم

لخطابات الضــــــمان البنكية الخاصــــــة بإثبات الجدية لحين االنتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج 
 الزمني بعد المهلة المجانية.

  ئة تلقى ، حيث تتيح الهيتبنى العديد من اإلجراءات والمبادرات للتسـهيل على المسـتثمرين
لطبيــة والمطهرات، وتخفيف الكحول االيثلى، طلبــات مصــــــــــــــــانع األدويــة والمســــــــــــــتلزمــات ا

ومســـتلزمات المســـتشـــفيات، وكافة المصـــانع المتعلقة بالقطاع الصـــحي "العاجلة"، كما قررت 
الهيئة أنه بالنســــــــبة للطلبات العاجلة ومنها اعتماد فواتير االســــــــتيراد، ومســــــــتلزمات اإلنتاج، 

وانئ أو منافذ الوصــــول وتقديم واآلالت، لكافة األنشــــطة الصــــناعية شــــرط أن تكون بأحد الم
ما يفيد ذلك من صــــــور كافة المســــــتندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصــــــول عليها 

" أو بالبريد الســــــــــريع أو بظرف مغلق يتضــــــــــمن طلب   info@ida.gov.egعبر البريد " 
موضــــح به الخدمة المطلوبة، ومرفق به صــــور المســــتندات ويســــلم بالمقر الرئيســــي للهيئة، 

 على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.
ة التنمية التابع لوزار  تأجيل سداد األقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية -

م 2020وحتى نهــايــة يونيو  2020من ابريــل األولشــــــــــــــهور، اعتبــارًا من  3المحليــة، لمــدة 
 ن.للتيسير على المقترضي

قيام جهاز تنمية المشـــــــروعات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة ومتناهية الصـــــــغر، بإعداد دليل   -
رامج ب علىيشـــتمل ، و اســترشــادي لوقاية العمالة بالمشــروعات الصــغيرة من فيروس كورونا

وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة، وتبًعا لطبيعة كل مشروع ووسائل 
، وذلك بهدف مســـاعدة أصـــحاب المشـــروعات تجاري(ناعي/ زراعي /الوقاية المناســـبة له )صـــ

تطبيق هذه اإلجراءات واســـتخدام هذه الوســـائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد  على
 من انتشاره داخل مشروعاتهم.

م على مشــــروع قانون جديد 2020 أبريلمن  21ذلك، فقد وافق مجلس النواب في  إلىباإلضــــافة 
روعات المتوســـــطة والصـــــغيرة ومتناهية الصـــــغر يوفر منظومة متكاملة وبيئات مواتية لتنمية المشـــــ
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عريفات ، وتوحيد التالرســميلتحفيز أدوار تلك المشــروعات في مصــر، وتشــجيع دمجها في القطاع 
 الخاصة بها وتيسير اإلجراءات وتحفيز ودعم تلك المشروعات. 

 ض مخرجات التعامل مع األزمة .المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ــــ بع4
تعتبر الدولة بســلطاتها، ومؤســســاتها، وأجهزتها، وعالقاتها الداخلية، والخارجية، هي المنظم لجميع 

 األدوار بكفاءة في األوقات العادية همطالبة بلعب هذ وهي، والتجاري  االقتصـــــاديمناحي النشـــــاط 
عنه تداعيات جائحة كورونا،  ضـــــوء ما أســـــفرت الخصـــــوص، وفىوفى أوقات األزمات على وجه 
 :يليوالتعامل معها، نؤكد على ما 

، لكل من أهمية تطوير قواعد بيانات ومعلومات شـــــــــاملة حديثة ومحدثة دائما ومترابطة  .أ
  .يعمل داخل االقتصاد المصري بكل قطاعاته

 وهي، وتوســـــيع برامج وجهود دمج القطاع غير الرســـــمي في القطاع الرســـــمي اســـــتكمال .ب
ة، فليس من الطبيعي أن يعمل قطاع بهذا الحجم خارج النظام االقتصـــــــــــــادي ضـــــــــــــرورة ملح

المصـــري، وفى هذا الصـــدد يجب البدء في اتخاذ التدابير الالزمة لهذا الدمج من خالل فكر 
متطور وخطة واضــحة المعالم ومحددة التوقيت، واالســتفادة من التجارب الدولية الناجحة في 

أعده معهد التخطيط القومي، ويتضــــــمن عددًا من  يجماعهذا المجال والتي تضــــــمنها بحث 
 .هذه التجارب

، بكافة أشــــــكالها ومجاالت والمهن الحرة األعمالتطوير التشــــريعات الالزمة لضــــبط مزاولة  .ت
مع وضـــــــــع اآلليات الفاعلة لتطبيق مخرجات هذا  ،عملها من خالل تشـــــــــريع متكامل األبعاد

 التشريع في أقرب وقت ممكن وبشكل صارم.
ســــــتحداث بطاقة هوية تعريفية لكل مشــــــروعات الدولة )الكبيرة والمتوســــــطة والصــــــغير ا .ث

على كافة البيانات والمعلومات الخاصـــة  تحتوي واألعمال والمهن الحرة،  ومتناهية الصــغر(،
، من خاللها )بنوك، وضرائب إالبالمشروع، وبهذه المهن، وال يتم التعامل مع جميع الجهات 

دارة ، ومؤســـســـات الدولة(، مع ربطها بقواعد البيانات والتشـــريعات أجهزةا من محلية، وغيره وا 
 ليهما.إالسابق اإلشارة 

، وفى كافة القطاعات، ومنها مظلة توســـــــــيع دور التأمين في مواجهة المخاطر بأنواعها .ج
التأمينات على الحياة والممتلكات، لتشـــمل أصـــحاب المهن الحرة، والمشـــروعات، مع توســـيع 

الالزمة لمواجهة الظروف غير المواتية، ومنها البطالة الكلية أو الجزئية،  نطاق التغطيات
وتوقف المشـــــروعات الكلى والجزئي، فالتأمين بأشـــــكاله يمكن أن يلعب دورًا كبيرا في تخفيف 

التي تواجهها المشــــــروعات بأحجامها ومجاالتها، إنتاجية كانت أو خدمية، كما  األزماتحدة 
 هامة والفاعلة للدولة في مواجهة هذه األزمات. أنه يعد من األدوات ال
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 الفورسيزونز.فندق  القاهرة،. "مصر في الرسمي القطاع غير أوضاع تقنين أهمية"
: مصر 2022/  21-2019/ 18(. برنامج عمل الحكومة 2018رئاسة مجلس الوزراء )  -

 س الوزراء.رئاسة مجل القاهرة: تنطلق:
 

 ثانيًا: مراجع باللغة األجنبية
- WHO (2020).Corona virus disease 2019(COVID19)-Situation Report 
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 ليكترونيةإمواقع ثالثًا: 
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 قابة المالية             الهيئة العامة للرhttp://www.fra.gov.eg/ 

  السوق العربية            https://www.elsokelarabia.com/ 
                           جريدة المالhttps://almalnews.com/ 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6403
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6403
http://www.ahewar.org/
http://emff-eg.com/
http://www.fra.gov.eg/
https://www.elsokelarabia.com/
https://almalnews.com/
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اآلثار المرتقبة والفرص المتاحة لالقتصاد المصري –سوق النفط وجائحة كورونا   

 

    فاطمة خميس. د

 مقدمة:
شهدت أسواق النفط يومًا تاريخيًا، حيث انهارت أسعار  2020أبريل  20ثنين الموافق في يوم اإل

لصفر، في واقعة لم يسبق لها مثيل، وسيذكرها العالم طوياًل، الخام األمريكي الخفيف إلى ما دون ا
ثار واآل والمتضررين منه ،وهو ما يثير عالمات االستفهام والتعجب حول كيفية حدوث ذلك ومعناه
هي السبب  COVID-19المحتملة أو المتوقعة بعد ذلك وكذا األسعار. ولم تكن جائحة كورونا 

نما كان التحرك المتأخر الرئيسي في تراجع الطلب على الن فط وانهيار أسعاره بالشكل الذي حدث، وا 
 نتجي النفط هو السبب في زيادة الضغوط في سوق كانت تعاني من قبل.من قبل مُ 

جاء هذا االنهيار في أسعار النفط )الخام األمريكي( في سياق ما يشهده العالم من انتشار جائحة 
COVID-19 الركود، مما تسبب في تراجع الطلب على النقط بما الذي أصاب اقتصادات العالم ب

بعد انسحاب  ،1يقرب الثلث، فضاًل عن االضطرابات التي سيطرت على عالقات أعضاء أوبك+
 .2020روسيا من تحالف منتجي النفط الذي كان يهدف لتوازن السوق وذلك في أوائل مارس 

اتفاق  أخرى تقوم بالتخزين فقط، وبناًء على منتجة تقوم بإنتاج النفط، هناك دوالً  وحيث هناك دوالً 
يوم احتياطي نفطي، لمواجهة  90دول منظمة األوبك، فعلى الدول المنتجة أن تحتفظ بما يعادل 

لكن في حقيقة األمر، لم يحدث أن احتفظت الدول  مة مفاجئة، السيما أوقات الحروب.أي أز 
 COVID-19، حتى جاءت جائحة كورونا المنتجة األعضاء في األوبك بهذا القدر من االحتياطي

بشكل كبير   over storageوتسببت في انخفاض الطلب على النفط، وزيادة معدالت التخزين
يفوق قدرات التخزين  -مليون برميل يوميًا  35إلى  oversupplyبسبب زيادة المعروض  –جدًا 

 الحقيقية في الدول التي تقوم بذلك.

                                                           
  مركز العالقات االقتصادية الدولية –مدرس االقتصاد 
راق، دولة عضو في األوبك )الجزائر، انجوال، الجابون، إيران، الع 11دولة منتجة ومصدرة للنفط منها  21أوبك+ هو اتفاق يضم  1

بهدف خفض إنتاج النفط  2016الكويت، ليبيا، نيجيريا، السعودية، اإلمارات، وفنزويال(.  وقد تم التوصل لهذا االتفاق في نوفمبر
لتحسين أسعاره في األسواق العالمية.  يضم هذا االتفاق كل من: روسيا، البحرين، ماليزيا، جنوب السودان، السودان، المكسيك، 

 كازاخستان، عمان.بوناي، أذربيجان، 
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إلقاء الضوء على هذه األزمة غير المسبوقة وآثارها وتبعاتها على  في هذا اإلطار تحاول الورقة
اقتصادات العالم واالقتصادات العربية، ومدى تأثر االقتصاد المصري بها في ظل ما شهدته أسواق 

 النفط العالمية، وفرص االستفادة من هذه األزمة.

 :2020 -2011لفترة .إنتاج النفط )الخام األمريكي( ودول األوبك وأسعار النفط في ا1

وما  2011دوالرًا في عام  110ما بين  2020وحتى  2012تراوحت أسعار النفط في الفترة من 
 30دوالرًا وما دون  80وتراوح بين  2015، وانخفض في عام 2020دون الدوالر للبرميل في عام 
يكي، وكالهما وجدير بالذكر أن هناك نوعان من الخام األمر  .2020دوالرًا للبرميل حتى عام 

 يستخدم كمعيار لتحديد أسعار النفط في العالم: 

 :هو نفط "غرب تكساس الوسيط النوع األولWest Texas Intermediate (WTI)  ،"
ويتم استخراجه من حقول النفط في الواليات المتحدة، وبخاصة من تكساس ولويزيانا وداكوتا 

تخدم ج بوالية أوكالهوما للتسليم.  ويسالشمالية، ثم يتم نقله عبر خط أنابيب إلى كوشين
 خام غرب تكساس الوسيط كمعيار لتحديد سعر النفط في أمريكا الشمالية.  

 :هو برنت  النوع الثانيBrent ويستخرج من حقول النفط في بحر الشمال، وهو عبارة ،
 Brent Crudeعن مزيج من أربعة زيوت خام، ولكن يشار إليها مجتمعة باسم "خام برنت

Oil  وخام برنت هو األكثر تداواًل عالميًا، وهو المستخدم كمعيار للتسعير والقياس على ."
ويتم تصنيف كل من خام برنت وغرب تكساس على أنهما من أنواع   الصعيد العالمي.

 النفط الخفيفة نسبيًا.

 )دوالرًا للبرميل( 2020 -2011.أسعار النفط )خام برنت( في الفترة 1شكل رقم 

 
           Source TRADINGECONOMIES.COM (2020). 
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تشير تلك األسعار الواردة في الشكل السابق إلى أسعار الخام األمريكي )برنت(، إذ يعتبر هو 
 Major Benchmark Price forالمرجعية الرئيسية ألسعار النفط ومشترياته في العالم 

purchases of oil worldwide  دوالرًا، بعدما  20نت وبلغت قرابة الـ .  وقد انخفضت أسعار بر
 كانت في سنوات سابقة تصل إلى سقف المائة دوالر للبرميل.  أما النفط الذي وصل سعره إلى ما

 فهو نفط غرب تكساس الوسيط، كما في الشكل التالي. (37-)دون الصفر 

 2020األمريكي لما دون الصفر في أبريل  WTI. انهيار أسعار خام 2شكل رقم 

 
                  Source: Bloomberg, 27 April 2020. 

كان خام غرب تكساس في الماضي ُيتداول عند سعر أعلى من خام برنت، وبسبب ثورة إنتاج 
، بجانب المزيد من الواردات إلى الواليات 2000النفط الصخري في الواليات المتحدة في أوائل عام 

تداول اآلن عند سعر يُ  اتكساس الوسيط، وعادة م المتحدة من كندا، انخفض سعر خام غرب
منخفض عن خام برنت. ولكن بشكل عام ال يوجد اختالفات كبيرة بين أسعار خام برنت وخام 
غرب تكساس كما يوضح الشكل التالي في الخمس أشهر األخيرة، كما يشير إلى انهيار أسعار 

اضي ثم عودته لالرتفاع مرة أخرى خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر في أبريل الم
 ولكن دون المستويات المعهودة في األشهر السابقة.

  



 د. فاطمة خميس                                                                           تخطيط المجلة المصرية للتنمية وال

418 

  WTIو، OPEC basket ،Brent. أسعار النفط لكل من: 3شكل رقم 

 2020إلى مايو  2019ديسمبر  من

  
www.statista.comSource:     

منها           مليون برميل يوميًا،  105و 100في العالم فهو يتراوح بين  لنفطأما اإلنتاج الكلي ل
تقريبًا من إجمالي  %75مليون برميل تنتجها دول األوبك يوميًا.  وتسيطر األوبك على  41-43

 من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. %42احتياطي النفط الخام في العالم وتنتج 

مليون  90كان المعروض من النفط أكبر من الطلب عليه )الطلب العالمي=  وقبل جائحة كورونا،
مليون برميل فائض يوميًا.  وحيث تعد الواليات المتحدة هي أكبر  15-12برميل يوميًا( بما يعادل 

مليون برميل يوميًا، فقد  12دولة منتجة ومستهلكة وكذا مستوردة للنفط في العالم حيث تنتج قرابة 
مليون برميل يوميًا من جميع أنحاء العالم.  ولكن  5أن تستورد حوالي  2012ى عام اعتادت حت

اعتبارًا من ذلك العام، بدأت الواليات المتحدة تسلك منحى آخر، بأن تعتمد على "الغاز الصخري 
والنفط الصخري"، واهتمت بكل ما يرتبط بتلك الصناعة االستخراجية، وهي صناعة مكلفة جدًا، 

ال تقع تحت ضغط الدول المنتجة للنفط.  ومنذ ذلك الوقت، زاد إنتاج النفط األمريكي  وذلك حتى
مليون برميل فقط في  8بعد أن كان  2020مليون برميل يوميًا في أوائل عام  13حتى وصل إلى 

 كما في الشكل التالي. 2014عام 

  

http://www.statista.com/
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 (ف برميلأل) 2020 -2011. تطور إنتاج الخام األمريكي في الفترة 4شكل رقم 

 
      Source: TRADINGECONOMIES.COM 2020, U.S. Energy Information 

administration. 

ليسمح بتصدير النفط الخام، وهي سابقة  2014حدث ذلك بسبب تعديل الدستور األمريكي في عام 
ت المتحدة ياأولى من نوعها في الواليات المتحدة.  وكان هذا التعديل بمثابة رسالة واضحة من الوال

يران، بأن الواليات المتحدة في طريقها لالستغناء عن النفط القادم من هذه المنطقة،  إلى روسيا وا 
يران  ا من أكبر وهم –وقد تلجأ لضخ النفط في بعض مناطق النزاعات التي تعتمد على روسيا وا 

 في إمدادها بالنفط. -المنتجين في العالم 

أخرى غير معلنة للواليات المتحدة، أهمها إيقاف سيطرة الشرق  اً ومما ال شك فيه أن هناك أهداف
يران على مقدرات االقتصاد العالمي، والذي دخلت فيه الصين في السنوات  ممثاًل في روسيا وا 

في السبع سنوات األخيرة، لتحتل  %12األخيرة كالعب كبير بمعدالت نمو غير مسبوقة تجاوزت 
 يات المتحدة، رغم كافة العقوبات االقتصادية والتجارية التي تسعىالصين المرتبة الثانية بعد الوال

 األخيرة لفرضها على الكيان الصيني.

على المواد النفطية الخام المستوردة  %50الجدير بالذكر هنا، أن االقتصاد الصيني يعتمد بنسبة 
ني أن وهو ما يع من إيران، وذلك برغم العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران وكذا الصين،

 الواليات المتحدة فقدت السيطرة على البلدين.

، فقد تراجع اإلنتاج إلى 2020وعودة إلى إنتاج أعضاء األوبك، وبالتحديد في الربع األول من عام 
تقريبًا. وعقب االنهيار غير المسبوق في  %2.5مليون برميل يوميًا بمعدل انخفاض  30ما دون 

ألوبك+ في اليوم التالي مباشرة لالنهيار السعري للنفط على تخفيض سعر النفط، اتفقت دول ا
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ولمدة شهرين.  كما تم االتفاق  2020ماليين برميل يوميًا بدءًا من األول من مايو  10اإلنتاج بـ 
.  2020أشهر حتى نهاية ديسمبر  6ماليين برميل يوميًا لمدة  8على خفض اإلنتاج بعد ذلك بـ 

شهرًا تنتهي  16ماليين برميل يوميًا لمدة  6، ستخفض الدول إنتاجها بـ 2021ثم بدءًا من يناير 
، علمًا بأن خط األساس الحتساب التخفيضات سيكون إنتاج شهر أكتوبر من 2022في أبريل 

مستوى  لىإبالنسبة لكافة الدول باستثناء السعودية وروسيا اللتان ستخفضان اإلنتاج  2018عام 
 ًا.مليون برميل يومي 11

 2020.أسباب االنهيار المفاجئ األخير في أسعار النفط في أواخر أبريل 2

استمرت المحاوالت األمريكية لتخفيض سعر النفط واإلضرار باالقتصادين الروسي واإليراني حتى 
من قيمتها مع تدني أسعار النفط  %30، وحدث بالفعل، وعندها فقدت العملة الروسية 2016عام 

دوالر  120أصيبت االقتصادات العربية بالضرر جراء انخفاض سعر البرميل من في هذا الوقت. و 
 دوالر في البرميل الواحد.   80دوالر للبرميل بخسارة قدرها  40إلى 

نسبة السعودية باعتبارهما دولتان تعتمدان على النفط وصادراته بالمملكة العربية ولو نظرنا للكويت و 
مليون برميل يوميًا،  3ما، وبافتراض قيام السعودية بتصدير من ناتجهما القومي لكل منه 90%

مليون  120مليون دوالر تقريبًا، واليوم أصبحت قيمتهم  400تعادل  2016كانت قيمتهم قبل 
مليار دوالر شهريًا كفيلة بإلحاق  9مليون دوالر يوميًا و 300دوالر فقط، أي أن خسارة قدرها 
 ل في االقتصادات العربية المعتمدة على النفط.الضرر باالقتصاد السعودي، وبالمث

، لم يكن في حسبان الدول أن يتم فرض COVID-19عندما اجتاح العالم وباء كورونا المستجد 
حظر شامل في كل القطاعات وعلى كل المستويات بهذا الشكل الذي نشهده اليوم، بل ولم تتوقع 

كل  صورة وتتسبب في توقف الحياة االقتصادية فيالواليات المتحدة أن تمتد إليها الجائحة بهذه ال
 دول العالم، ونتيجة لذلك انخفض الطلب على النفط بصورة ملحوظة.

وتراجعت قيمة العقود اآلجلة للخام األمريكي بشكل غير مسبوق، حيث هبط سعر البرميل إلى 
ي عقود تلزم ببيع ، وه1983دوالرًا، وهو أدنى مستوى منذ بدء بيع العقود اآلجلة عام  37سالب 

منتج معين في تاريخ معين بأسعار محددة، مما زاد من الضغوط االقتصادية التي تعانيها الواليات 
 المتحدة في عصر جائحة كورونا.
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وبنظرة أكثر عمقًا لسوق الخام األمريكي، فإن البيع والشراء في سوق النفط ال يتم على كميات 
شكل لعقود بيع وشراء بين مضاربين ال يحصلون على النفط ب عينية في وقتها، بل هناك تداول دائم

 عيني، بل يسعون لتحقيق األرباح فقط من خالل المتاجرة بالعقود.

وبسبب حالة اإلقفال والركود التي سادت العالم بسبب جائحة كورونا، تولدت أزمة فائض في إنتاج 
فاض يات كبيرة للسوق، ومع انخالنفط، في الوقت الذي استمرت فيه السعودية وروسيا بضخ كم

الطلب لتوقف حركة المالحة الجوية والبرية والبحرية، وضعف وتيرة اإلنتاج، لم يعد حاملو العقود 
قادرين على بيعها، وال حتى قادرين على أخذ براميل النفط التي اشتروها سابقًا، بسبب بلوغ أماكن 

 التخزين حدها األقصى.

 أنواع من العقود: 3م التعامل بها في سوق النفط، يوجد فيما يتعلق بالعقود التي يت

 عقود طويلة األجل -
 عقود متوسطة األجل -
 عقود لحظية -

والمعلوم عن العقود طويلة األجل أنها األقل سعرًا، يليها متوسطة األجل حيث تزيد األسعار بها 
 .ملحةاللحاجة ا تمثل حيثفهي األعلى سعرًا  spotقلياًل، وأخيرًا العقود اللحظية 

 وفي المقابل هناك ثالث بورصات للنفط في العالم يتم بها تداول هذه العقود:

 بورصة غرب تكساس -
 بورصة برنت -
 بورصة الخليج -

في تمام  2020أبريل  20حتى  2020في النوع األول )غرب تكساس( ُأبرمت عقود شهر مايو 
رنت، ورصة. أما في بورصة بالساعة الخامسة مساًء بتوقيت تكساس وهو توقيت وقف العمل بالب

دوالر مع نظرة مستقبلية  23دوالر للبرميل وُقفلت عقود مايو على  25ُأبرمت عقود يونيو على 
دوالر للبرميل.  وفيما يتعلق ببورصة الخليج، تم إبرام عقود مايو ويونيو وكذلك  30لشهر يوليو بـ 

 يوليو دون أي مشاكل في التخزين.

، ظهرت تلك المشكلة في الواليات المتحدة فقط، وبات over storageزين بالعودة إلى مشكلة التخ
كميات إضافية من منتجي النفط، وأصبحت تكلفة التخزين حتى شهر  ةمن الصعب استقبال أي
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دوالر فقط،  25دوالر للبرميل في الشهر، في حين أن تكلفة إنتاج البرميل هي  40يونيو تعادل 
 دوالر للبرميل الواحد. 80ي شهرين وبذلك تكون تكلفة التخزين ف

، وهو أسوأ وضع وصل إليه lose-lose situationوللخروج من هذا المأزق الذي يطلق عليه 
العالم، فإن عرض البيع مقابل صفر دوالر سيكون أفضل، وذلك لتجنب تكلفة التخزين لمدة شهرين 

ولكن اقتضى األمر أن يكون  ،2020أبريل  20دوالر للبرميل(، وهو ما حدث يوم االثنين  80)
 80دوالر، وهو أفضل من أن يتكلف المنتج  37البيع بالسالب بمعنى أن ُيضاف على كل برميل 

دوالر تخزين للبرميل/شهرين. بذلك كان هذا الحل هو بهدف التخلص من مخزون خام غرب 
 .WTIتكساس الوسيط 

ه مباشرة لنفط الخليجي يتم توجيهولم تتعرض كل من بورصتي برنت والخليج لهذه المشكلة، فا
ألسواق التكرير في الهند وكوريا واليابان، وهذه األسواق بعيدة عن اضطرابات سوق النفط في 

 أمريكا الشمالية.  لكن قد تتأثر أسواق الخليج إن لم تستجب وتخفض اإلنتاج.

ة واسعة ألسعار بمجموعوكثيرًا ما تتغير أسعار النفط يومًا بعد يوم، دقيقة بعد دقيقة، وتتأثر ا
 من العوامل أهمها:

 الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط. -

 .والمستوردينالزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط  -

 اإلعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة األخرى. -

 السياسة الدولية )االتفاقات المبرمة بين الدول(. -

 خلية لمنتجي النفط.السياسة الدا -

 إمدادات النفط في جميع أنحاء العالم. -

 المنافسة من مصادر الطاقة األخرى. -

 االضطرابات والضغوط الجيوسياسية وانعدام األمن )يؤدي إلى زيادة األسعار(. -

أسعار النفط  إن منحنى، يمكن القول COVID-19وفي ظل الجائحة التي يمر بها العالم اليوم 
 فع في ظل:في العالم سيرت
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االتجاه نحو تخفيض اإلنتاج بسبب انخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض حجم الفائض أو  -
 المخزون.

االقتصادي والطيران للعمل ببداية شهر يونيو في معظم دول العالم، حيث أن  عودة األداء -
 ضعف االقتصاد العالمي له تأثير معاكس من شأنه أن يقلل الطلب على النفط.

دوالر، وهو السعر العادل للنفط بعد إضافة  60 – 40ع سعر برميل النفط ليصل إلى عندئذ، سيرتف
للبرميل، في حين تتراوح التكاليف  اً دوالر  23التكاليف المتغيرة إلى تكلفة اإلنتاج التي تقدر بحوالي 

ن أللبرميل، والبيع بأي سعر دون ذلك يشكل خسارة للمنتج.  كما  اً دوالر   25و 15المتغيرة بين 
 مليون  10و 7انخفاض السعر عن السعر العادل يدفع صغار المنتجين )الذين يتراوح إنتاجهم بين 

 برميل يوميًا( للخروج من السوق.

 على اقتصادات العالم: COVID-19.أثر جائحة 3

ثار االقتصادية للتغيرات في سوق النفط وأسعاره على االقتصادات العربية واالقتصاد قبل التطرق لآل
مصري بشكل خاص، البد من الوقوف على أهم التداعيات والتأثيرات المباشرة لجائحة كورونا ال

على بعض االقتصادات في العالم، وذلك من خالل التعرض ألهم المؤشرات االقتصادية التي 
 يلخصها الجدول التالي لمعرفة تأثير الجائحة على األداء االقتصادي في تلك الدول.
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 2019 /2018 المؤشرات االقتصادية في بعض االقتصادات في عام  . بعض1جدول رقم 

 المؤشر  

 الدولة

معدل النمو 
الدين  عجز الموازنة معدل البطالة معدل التضخم سعر الفائدة االقتصادي

 GDPالعام/

الواليات 
 المتحدة

0.3% 0.25% 0.3% 14.7% -4.60% 106.90% 

 %50.50 %2.80- %6 %3.3 %3.85 %6.8- الصين

منطقة 
 اليورو

-3.2% 0.0% 0.3% 7.4% -0.60% 84.10% 

 %238.20 %3.80- %2.5 %0.1 %0.10- %2- اليابان

المملكة 
 المتحدة

-1.6% 0.10% 0.8% 3.9% -1.80% 80.80% 

 %69.62 %3.34- %7.8 %5.84 %4 %4.7 الهند

 %75.79 %5.90- %12.2 %2.4 %3 %1.7 البرازيل

 %14.60 %1.80 %4.7 %3.1 %5.5 %1.6 روسيا

 %89.70 %0.70- %13 %0.2- %0.25 %1.5 كندا

كوريا 
 الجنوبية

1.3% 0.75% 0.1% 3.8% -1.60% 36.60% 

 %19.10 %9.20- %5.7 %1.3 %1.0 %0.3- السعودية

 %18.60 %0.80- %2.64 %1.9- %1.5 %1.6 اإلمارات

 %90.00 %8.00- %7.7 %5.9 %9.25 %5.6 مصر

 %126.30 %0.30- %2.4 %0.0 %0.09 %2.2- سنغافورة

 %44.20 %4.40- %10.4 %19.8 %18 %1.8 إيران

جنوب 
 إفريقيا

-0.5% 3.75% 4.1% 29.1% -6.30% 62.20% 

https://tradingeconomics.com/Source: TRADINGECONOMIES (2020)  

السابق، يتطلب األمر توخي الحذر والنظر إليها بتحفظ نوعًا ما، عند النظر لمؤشرات الجدول 
السيما فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمصر، ذلك أن تلك المؤشرات تم حسابها بنهاية العام 

كما في باقي الدول.  أي أن تأثير  2019، وليس شهر ديسمبر 2019المالي في شهر يونيو 
ؤشرات االقتصادية، ولذا تبدو المؤشرات الخاصة بمصر لم يظهر بعد في الم COVID-19جائحة 

هي األفضل بين باقي المؤشرات. مع مالحظة أن هناك تقدير لبعض المؤشرات الخاصة ببعض 
، وهو ما يجعلها تبدو متدهورة إلى حد ما، كما 2020الدول تم حسابها في الربع األول من عام 
(، %6.8-)       (، معدل النمو في الصين %14.7يظهر في معدل البطالة بالواليات المتحدة )

https://tradingeconomics.com/
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(، باإلضافة الرتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي %3.2-معدل النمو في منطقة اليورو )
 اإلجمالي بشكل كبير في الدول التي حققت نموًا سالبًا في نهاية الربع األول من العام الحالي.

ذا ما نظرنا على سبيل المثال لمعدل ا يناير  – 2017لبطالة في مصر وتطوره في الفترة يوليو وا 
كما يتضح من الشكل التالي،  %7.7، لوجدنا أنه حقق تقدمًا ملحوظًا بلغ في آخر تقدير 2020

 أو أكثر. %10ما يقرب من  2020ولكن يتوقع الخبراء ارتفاع هذا المعدل ليبلغ في يونيو 

 (2020يناير  – 2017و . تطور معدل البطالة في مصر )يولي5شكل رقم 

 
       Source: TRADINGECONOMIES.COM 2020, CAPMAS, EGYPT. 

. اآلثار المتوقعة للتغيرات في سوق النفط وأسعاره على االقتصادات العربية واالقتصاد 4
 المصري في ظل جائحة كورونا:

در على النفط كمص من المالحظ في السنوات األخيرة أن العالم في طريقه إلى تقليل االعتماد
ولكن في ذات الوقت، يظل النفط مصدرًا  ثر سلبي مباشر على أسعار النفط.للطاقة، ولذلك أ

لثروات فا جاالت عديدة بمصادر أخرى للطاقة.للطاقة ال يمكن االستغناء عنه أو استبداله في م
وقت  األرض فيالطبيعية الموجودة في العالم كالمعادن واألخشاب والمنسوجات لن تكفي لسكان 

 واحد، ولذا فالبديل لذلك هو "صناعة البتروكيماويات".

تعتمد صناعة البتروكيماويات على مدخل أساسي هو "النافتا"، وهو منتج أساسي من صناعة 
بل حققت هذا النمو الكبير الذي وصل ق أنها التكرير. فإذا نظرنا للصين على سبيل المثال، نجد

بًا، باستغاللها لمستخرج نفطي هام هو "بولي استر". وتدخل مادة تقري %13جائحة كورونا إلى 
البولي استر في معظم الصناعات الصينية كالسيارات، البالستيك، التحف، السجاد، المنسوجات، 
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وغير ذلك من الصناعات، فهي مادة قادرة على خلق قيمة مضافة مرتفعة لالقتصاد الصيني. 
للنفط كمادة خام منخفضة إلى حد كبير مقارنة بصناعات وبذلك أصبحت القيمة االستخراجية 

 أخرى كالصناعات التحويلية.

لذلك نجد سياسة الدول العربية ومنها دول الخليج وبخاصة السعودية، بأن قامت بإنشاء عدد من 
المصافي المتطورة لتشجيع الصناعة التحويلية باالعتماد على النفط، ومن ثم تصدير تلك المنتجات 

 تعاد قدر المستطاع عن تصدير النفط كخام.واالب

من هنا يمكن القول بأن السوق العربية المشتركة وخلق سوق تكاملي بين دول المنطقة هي فرصة 
حقيقية، وينبغي على االقتصادات العربية أن تعمل في هذا االتجاه، ألنه سيحقق قيمة مضافة كبيرة 

 .ال تضاهي تلك المتولدة من تصدير النفط الخام

ويرتبط األمر عند الحديث عن سوق النفط المصرية بأهداف استراتيجية مصر البترولية في البحث 
والتنقيب. وال يخفى أن انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية له أثر على االقتصاد المصري 

بًا وبالتالي لشأنه شأن االقتصادات العربية، ذلك أن ارتفاع األسعار يدفع كبار المستثمرين للتأثر س
ُيحجمون عن االستثمار في الدول األخرى ومنها مصر، فال ُيقدم المستثمر األجنبي على االستثمار 
في استخراج النفط ومشتقاته، وكرد فعل يلجأ المنتجين في مصر لتأجيل هذه االستثمارات فينخفض 

 اإلنتاج.

دوالر للبرميل،  61ألخيرة بما يعادل وقد قامت الحكومة المصرية بتحديد سعر البرميل في الموازنة ا
دوالر للبرميل. وأي انخفاض أو  60±وهو السعر القريب للسعر العالمي العادل، كما سبق ذكره، 

 ارتفاع في السعر، سيكون تأثيره على سوق النفط المصرية لحظيًا وغير مستمر.

ذا قامت الحكومة بسب الجائحة الحالية بتخفيض أسعار البنزين وليكن قرشًا للتر الواحد،  25بـ  وا 
فإنه من غير المنتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع االستهالكية، وهو خالف ما يحدث في 
حالة رفع أسعار المواد البترولية. ويكون األثر موجبًا فقط على موازنة الدولة نتيجة هذا االنخفاض 

 فرق إلى قطاعات أخرى.في سعر المواد البترولية، كمحاولة لتخفيف العبء وتوجيه ال

أما تأثير االنخفاض غير المسبوق في أسعار نفط غرب تكساس الوسيط على أسعار النفط في 
فهو تأثير محدود أو لحظي ال يستمر. وقد يكون مطلوبًا في هذه  ،الشرق األوسط ومنه مصر

ة لمثل هذه دوالر للبرميل كسياسة تحوطي 60الحالة أن تقوم الحكومة برفع السعر قلياًل فوق 
 الظروف.

بعبارة أخرى يمكن القول بأن تداعيات هبوط العقود األمريكية لن يكون لها أثر مباشر قوي على 
شهور  3اقتصادات العالم، بل إن التداعيات المباشرة على دول العالم تعود إلى ما يجري منذ 
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امل، وانعكاس ل شبه كبسبب تراجع صناعة النفط في العالم نتيجة توقف الحركة االقتصادية بشك
ذلك بشكل واضح على اقتصادات الدول المستوردة كالصين ودول أوربية متعددة بسبب ضعف 

 حركة الصناعة وتوقف حركة الطيران والنقل ومعاناة األسواق من االنكماش.

 .كيف يمكن لمصر أن تستفيد من هذه األزمة السعرية في سوق النفط؟5

ات يمكن وضعها في االعتبار عند حدوث مثل هذه األزمات فيما يلي عدة أمور أو استنتاج
 وتقليل اآلثار السلبية لها على السوق المصرية:

 تشجيع الصناعة التحويلية والتوقف عن تصدير النفط أو الغاز بصورته الخام. -
االعتماد على مصادر بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو توجه عالمي تسعى إليه دول العالم  -

ختلفة، وله تبعات وآثار إيجابية عديدة من أهمها تقليل معدالت التلوث. والدليل على ذلك الم
أن انخفاض االعتماد على المواد البترولية وما ترتب عليه من توقف الرحالت الجوية والبرية 
وكذا توقف عدد كبير من المصانع على مستوى العالم كان له أكبر األثر في تخفيض معدالت 

 .%25في العالم بنسب وصلت إلى التلوث 
بشكل كامل في المنطقة العربية، واستخدام  supply chainالعمل على تكوين سالسل التوريد  -

النفط الخام المنتج بدولة ما في إنتاج سلع نهائية الصنع في دولة أخرى ومن ثم تصديرها إلى 
 الخارج.

 االقتصادية بقناة السويس، ومن هناك فرصة كبيرة أمام مصر، السيما في ظل وجود المنطقة -
خالل استقبال خام النفط من منطقة الخليج، ومن ثم إجراء الصناعات التحويلية المختلفة، 
وتصدير المنتج النهائي إلى دول القارة األفريقية، وهي منطقة تشكل هدفًا تجاريًا في العالم 

 اليوم.
 .ة هي األمل للخروج من هذه األزمةالتكتالت االقتصادية العربية والسوق العربية المشترك -
تشكيل محور معتدل من قبل الدول العربية المنتجة للنفط، وغير منحاز للقطبين الصيني أو  -

نما هناك  األمريكي، في ظل اضطراب ميزان القوى العالمي. فالقوة ليست قوة عسكرية فقط، وا 
وة اقتصادية دول المنطقة لتكوين ققوة اقتصادية لن تتحقق في المنطقة العربية إال بالتكامل بين 

واحدة تنتج ما تحتاج وتصدر ما يحتاجه اآلخرون.  وكلمة السر في ذلك، هي السعي والتكامل 
 نحو تصدير منتج نهائي وليس مادة خام.

ذا لم يكفي إنتاجها من النفط الخام،  - مصر مؤهلة بشكل قوي لتصبح مركز إقليمي للطاقة، وا 
 النافتا من الخليج ومن ثم تصنيعه وتصدير المنتج النهائي لألسواق تستطيع استيراد الخام أو

 األفريقية الواعدة.
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 وسياسات  –جائحة كورونا وإشكالية النظام العالمي الجديد  "
 لدعم صانع القرار المصري"

  

   د. هبة جمال الدين

 

عديد من علماء السياسية وكبار الساسة بقراءة مستقبل النظام العالمي في ظل تداعيات ينشغل ال
. ويأتي هذا االنشغال مبرًرا ألهمية النظام الدولي باعتباره وحدة التحليل الرئيسية روناو جائحة الك

لمشهد افي التفاعالت الدولية وتحديد موازين القوى وأدوات النفوذ والتأثير. خاصة في ظل ضبابية 
وتباين قدرات الدول في التعامل مع الوباء واحتواء آثاره  العالم،مع انتشار الوباء بمختلف قارات 

 المتنوع للحد من انتشار الوباء وتفشيه. وفي ظل تبادل االتهامات الصحيوتقديم الدعم  وتداعياته،
الفيروس؛  آمر في انتشاربين الواليات المتحدة والصين حول الجائحة، والحديث حول المتسبب والمت

كان لذلك تبعاته على شكل التفاعالت بين وحدات النظام الدولي المختلفة، خاصة أننا كنا على 
 نظام دولي جديد آخذ في التبلور والتشكل.  أعتاب

: هل ساعدت الكورونا على تغير موازين القوى وهيكل النظام الدولي أم هنا يأتي السؤال جلياً 
 الجائحة؟تأثير، وما مستقبل النظام العالمي بعد  أنها لم يكن لها

في هذا السياق، جاءت إسهامات الساسة والمفكرين في حقل العلوم السياسية والعالقات الدولية؛  
 اً ير يتغ مثلي باعتبارهعالم ما بعد الوباء  فطالعنا السياسي الشهير "هنري كسينجر" ليتحدث عن

د( عبد المنعم سعي المصري مقابل تقديرات أخرى مغايرة )المفكر هذا  1.لشكل النظام العالمي اً حتمي
في ظل  وانه،ألسابق  الكورونا أمرتعتبر أن األحكام المسبقة بشأن تغير بنية النظام العالمي بفعل 

 2عكاساته.وانواحتواء الوباء بشكل تام لقياس تبعاته مصل فعال صابات وعدم ظهور اإل استمرار
 رؤية مستقبلية ستقدم الورقةلصالح أحدهما دون األخر  واالنجرافح وكي ال نغالي في الطر 

كدولة إقليمية مهمة داخل النظام اإلقليمي العربي. وفرص مصر  ،لمحددات مستقبل النظام العالمي
                                                           

   معهد التخطيط القومي -مركز األساليب التخطيطية   -مدرس العلوم السياسية 
1 Kissinger, Henry A.,(2020). The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order, 

, accessed on 09/04/2020https://www.wsj.com/articles/tthe Wall Street Journal, (03/04/2020),  

 08/04/2020عبد المنعم سعيد، لماذا العجلة في تغير العالم، الشرق االوسط،  2

https://www.wsj.com/articles/t
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 إلجراءاتاعبر طرح عدد من السياسات الممكنة لدعم عملية صنع القرار بمصر، واالستعداد التخاذ 
ة لالستفادة من الكورونا كفرصة وتقليل آثارها وتبعاتها. لذا تنقسم الورقة لثالثة المالئم االستباقية

أقسام رئيسة؛ األول يقدم رؤية تمهيدية تؤصل لبنية النظام العالمي قبيل جائحة الكورونا، والثاني 
كن ة، والثالث يقدم سياسات مقترحة يمحيطرح رؤية مستقبلية لشكل النظام العالمي بفعل الجائ

 رضها على صانع القرار بمصر.ع

 رونا:و بنية النظام العالمي قبيل حدوث الك .1
حادي أام من نظ ؛في بنية النظام العالمي تغير رونا كان العالم على أعتابو قبيل حدوث جائحة الك

 إلى نظام مازال في طور التطور والتشكل يتجه نحو ،القطبية تتزعمه الواليات المتحدة األمريكية
قطبية تتنافس القوي الكبرى خالله على مقدرات الهيمنة والنفوذ للصعود كقوى عظمي التعددية ال

لوضع الحفاظ على االمهيمنة "الواليات المتحدة" العظمي  ةببنية النظام العالمي مقابل محاولة القو 
 1برز دوائر الصراع والتنافس:أها ونفوذها. وكان من قالراهن الداعم لتفو 

يا على يطالا  كالصراع بين فرنسا و  الجديدة،قة واكتشافات الغاز البترول ومقدرات الطا -
 بترول ليبيا

وسط خاصة بين الواليات المتحدة وروسيا الصراع على النفوذ بمنطقة الشرق األ   -
 والصين )مبادرة الحزام والطريق(

 األمريكيةالحرب التجارية الصينية  -
اريس بباتفاق  االلتزاممن  ريكياألموالتنصل  المناخ،االلتزامات الدولية تجاه تغير  -

 وكذا االلتزام بتقليل االنبعاثات. للمناخ
 2مجاد االتحاد السوفيتي السابقأصعود روسيا ورغبتها في استعادة  -
  النظام العالمي الجديد أقطاب أبرزحد أصعود االقتصاد الصيني وصعود الصين ك -

 استقراره،و  تشهد تحديات كبيرة تمس بقائه وائل القوى التي كانتأمن  (EU- األوروبيإلتحاد ا)وكان 
 التالي.كما يوضح الجدول 

                                                           
 ن(، خيارات بديلة للسياسة االمريكية نحو النظام العالمي، بناء نظام دولي مستدام، مشروع م2017مايكل جاي مازار )وآخرون(، ) 1

استعراض االستراتيجية األمريكية في عالم متغير، موجه إلى مكتب التقييم الصافي، مكتب وزير الدفاع ، متاح  RANDإعداد مؤسسة 
 .14/11/2019على شبكة المعلومات الدولية في 

Andrew Hammond,(2017). These are the five possible futures faced by the crisis ridden  2  
, https://www.independent.co.uk/ean Union, Europ 

https://www.independent.co.uk/
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 ما قبل جائحة كورونا" األوروبي االتحاد. " تحديات 1جدول رقم 

 بيان وتوضيحات  التحدينوع  التحدي
 ،ن مناسبةم أكثروروبا في أومهاجمته  األوروبيالتكامل  جدوى تشكيك ترامب في  خارجي األمريكيالتوجه 

 وحد.وروبي مأبناء جيش عن سا بالتحديد خاصة بعد تصريحات ماكرون وفرن
يل وتحقيق اقتصاد قلوضع سياسات فعالة التصدي لتغير المناخ،  إشكالية خارجي تغير المناخ 

ومخاوف لدى دول  المناخ،تغير للتعامل مع من الطاقة أوتشجيع  ،لكربون ا
 للموارد والطاقة. الوصول  ومخاوف بشأن وسياسية،أوروبية جغرافية 

 ياألوروبتنامي التيارات الشعبوية والقومية المناهضة لسياسات االتحاد  داخلي أوروبا فيالشعبوية 
 صعود حزب الحرية) في جدوى منطقة اليورو ببعض دول االتحاد والمتشككة

رات ومشاركتها مع الستاليميني المتطرف بهولندا، والجبهة الوطنية بفرنسا 
  الصفراء(.

 اصة بينخ القانون،تراجع التزام بعض دول االتحاد بالمعايير الديموقراطية وحكم  داخلي  االتحادعضوية دول 
تحدي مراعاة احتياجات جميع الدول األعضاء لإلبقاء و  ،باو ور أدول وسط وشرق 

  على عضوية هذه الدول بداخل االتحاد.
وهما ركنان أساسيان لالتحاد  شنغن،رو ومنطقة مخاطر على منطقة اليو  - خارجيداخلي/  مشاكل اقتصادية

شكالية األوروبي، ( 2027 :2021) األجلطويلة  األوروبيموازنة االتحاد  وا 
 يورو.مليار  94بمبلغ يقدر عجز مالي بريطانيا وعواقبه من بعد خروج 

مشاكل اقتصادية ببعض الدول كإيطاليا حيث تعاني و  اليونانية،أزمة الديون  -
 وتناقضات العام،ت النمو االقتصادي وارتفاع عبء الدين من ضعف معدال

مع  ،االتحادبسبب سياسات الدعم والمساعدات والتضامن بين دول بينية 
 . زمة البطالة خاصة بين الشبابتصاعد أ

 بيةاألورو االقتصادي ببعض الدول  اإلصالحالرفض المجتمعي لسياسات  -
  كحالة فرنسا األوروبيوالتي تتوافق مع مشروطية االتحاد 

يث ح العالم،سكان  إجماليسكان أوروبا من وتراجع نسبة  السكان،تراجع عدد  داخلي مشاكل ديموغرافية 
 .2050من سكان العالم مع عام  %4تزيد تلك النسبة عن  أاليتوقع 

جريمة لا أشكال، وتنوع اإلرهابيةفي التنظيمات  األوروبيينعدد من  انغماس - داخلي /خارجي مشاكل أمنية 
رمين مع زيادة عدد المج ،المنظمة الدولية واالتجار بالبشر والهجمات السيرانية

  والجرائم البيئية واالحتيال في مجال الطاقة والفساد. اإللكترونيين
عدم استجابة العديد من دول االتحاد لتقليل ميزانيات الدفاع بسبب سياسات  -

 بكل دولة اإلجماليقومي من الناتج ال %2التقشف فتلتزم بتخصيص نسبة 
لتعزيز التعاون األوروبي الواسع في مجال  اإلطارالجهود المؤسسية في هذا  -

 األوروبي" DARPA" الدفاع واألمن واألفكار مثل إنشاء
من الفرص  االستفادة

الرقمية للثورة 
 الصناعية 

قيدات لتعا علىعالوة  ،أوروبي رقمينموذج  إلى واالفتقارعدم وجود سوق رقمية  خارجي
ت في إنشاء عمليامناخ األعمال األوروبي وتفضيل الشركات  فيالبيروقراطية 

 . المتحدة وغيرهاالواليات أقل بيروقراطية مثل بلدان 

 المصادر(  )قائمة مركب من العديد من المصادر العالمية المصدر:
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ل مالمحه خالل تشك ،سأن جائحة الكورونا جاءت على عالم يعج بالتغيرات والتناف ،ومن ثم يتضح
ين الدول ب ،رونا ذاتها ضمن آدوات التنافس والصراعو األمر الذي جعل البعض يعتبر الك الجديدة،

 الصاعدة والدولة العظمي بالعالم.

ة للتنافس المنطقة العربية ساح أصبحت . فقدالعربي اإلقليميوكان لهذا النظام تبعاته على النظام 
تنافس وظهر ذلك ال  .لظهور داخل النظام العالمي الجديدل المتصارعةبين القوى العظمي والكبرى 

 عربية:في أكثر من دولة 

كالصراع على البترول خاصة بين شركتي ايني االيطالية وتوتال الفرنسية بسوريا  الطبيعية،الصراع على الموارد  -
ات د االمن القومي المصري والليبي في ذوالمحاوالت التركية لتهدي المتوسط،حقول الغاز بإقليم شرق وحول  وليبيا،
 الوقت

   األولى.بالدرجة سرائيلي / إمريكي أوتغير شكل المنطقة لتصبح ذات نفوذ  القرن،صفقة  -
التجارة وانتاج النفط كميناء هرمز وباب المندب وتأثير ذلك حركة على  السلبيللتأثير  العربية،الموانئ تهديدات  -

 على المالحة في قناة السويس
مات بعض منظكما يحدث في مصر من قبل  واقتصادية،سياسية لتحقيق مكاسب  االنسان،استخدام سالح حقوق  -

  مصرية.حقوق اإلنسان الدولية المتحيزة فى التعامل مع بعض ملفات 
الء ستياالمريكية ال ةوضاع جديدة لالستيالء على الموارد العربية كالشرعنألترتيب  الدولي،انتهاك قواعد القانون  -

 على حقول الغاز اللبنانية وشرعنة اإلستيالء  االستيطان،وشرعنة  الجوالن،اسرائيل على 
 العربي.لمزيد من اإلنهاك والتفكيك للنظام  المدعومة خارجيا العربية،الموجة الثانية من الثورات  -

 

فاعالت تعلى ال ضفي هذا الصدد، يتضح انعكاس تغير النظام العالمي وما يشهده من مرحلة مخا
 بالنظام االقليمي العربي. 

كاسات ذلك وانع ،رونا على بينة النظام العالميو كأزمة في هذا الشأن، تقدم الورقة اختبار لتأثير و 
خاصة جمهورية مصر العربية لتقديم عدد من السياسات  ،على التفاعالت بالنظام االقليمي العربي
 المنظورة.والتحديات المتاحة  الفرص إطارالواجب طرحها لدعم صانع القرار في 

 :رونا وتغير بنية النظام العالميو الك .2
  التاليين:نقوم برصده وتحليله من خالل مجموعة من المحورين  الذيوهو التغير 

 مقدرات القوة والنفوذ: .2-1
قطاب النظام العالمي أمر يتطلب توافر عدد من أإن صعود أية قوى لتتحول إلى قطب من 

التي تكفل  ،والجغرافية ،والديموغرافية ،والتكنولوجية ،واالقتصادية ،قوة العسكريةكال ،المقدرات
 واإلقليمى.على المستويين العالمى  التأثير والنفوذ
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 ير شكل هذه المقدراتيعملت على تغأزمة فيروس كورونا قد  إنيمكن القول  ،في هذا الصددو 
 على النحو التالي:

 وة التقليديةمكانة مقدرات الق النفوذ: تغير -
   ما شاهدنا نا  و  ،في الحكم على قدرة الدولة وقوتها المحك األهم هيلم تعد القدرة العسكرية

 وأصبح الجيشنصف األطباء بالجيش األبيض،  أصبحنابل  ؛قوى ومقدرات جديدة
 ودول عديدة. الحماية الطبية والرعاية الصحية، كحالة مصريدعم النظامي 

   فلم يعد البترول ومصادر  الطاقة،همية موارد أفي  -ؤقتأو زمني م –تراجع نسبي
رميل سعار البترول فوصل سعر بأفي حيث تابع العالم التراجع الكبير  األهم، هيالطاقة 

 إلى وبكالذي دفع األالثاني من شهر أبريل( األمر  األسبوع)في دوالر  20النفط اقل من 
 1يوميا. مليون برميل  10 منما يقرب  نتاج البترولإخفض 

  دبيات الذكاء االصطناعي أقريبا كانت  االصطناعي،المكون الديموغرافي مقابل الذكاء
دد فالدول قليلة ع ،تمته محل نقص عدد السكانحالل الروبوت واألإمكانية إتتحدث عن 

ولكنها تمتلك القدرات الحديثة للذكاء االصطناعي ستتجاوز الدول ذات الكثافة  ،السكان
ن البشر مكون مهم لبقاء األمم وجب الحفاظ عليه أرونا و أما األن فأثبتت الك.  2السكانية

صابات وعدد ونسبة اإل ،وحمايته. وأصبحت الدول تقارن وفق متوسط عمر السكان
وليست  ،يقن العالم أن تقنيات الذكاء االصطناعي مساعدة في رفاهية البشرأالوفيات. و 
 بديلة عنه.

 

                                                           
ابريل  12مليون برميل يوميا،  9.7أوبك+" تتوصل التفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار "(. 2020سي ان ان بالعربية، )1

2020 ،/arabic.cnn.com/ https:/ 18/04/2020، متوفر بتاريخ 
  
2 Greg Allen & Taniel Chan,(2017). Artificial Intelligence and National Security, Belfer Center 

Study, A study on behalf of Dr Jason Matheny (Direcctor of the US Intellegence Advanced 
Research Projects Activity “IARPA”),USA: Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science 

and International Affairs. 

https://arabic.cnn.com/
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 1على النحو التالي: دة للقوة والنفوذ والتأثيرطرحت الكورونا مقدرات جدي -
 الكاشفة عن حامل المرض والمصاب بالفعل األدواتالجاهزية الصحية للدول المصابة، وسرعة استخدام  -
 االختالفات الثقافية ودرجة الطاعة لتعليمات الحكومات -
 بعاد والجهودختلف األتكامل ممن خالل تعبئة الموارد و  األزمة،دارة إالقدرة المركزية للدول على  -
 مام الجائحةأقدرة االقتصاد وتنوع الموارد االقتصادية للدول واالستدامة الزراعية والمائية لضمان الصمود  -
 سياسات الدولةحول  االجتماعي وااللتفافوالحفاظ على ثقة الجمهور  الشعبية،قوة الدولة مقابل الضغوط  -
المكاسب  وجنى ،نتاجه بكميات كبيرةإصول لمصل الوقاية والقدرة على سرعة الو أهمية و  العلمي،البحث محورية دور  -

 ليهإاالقتصادية الحقا مقابل القدرة الشرائية للعالج من قبل الدول التي لم تصل 
 الجاهزية الستمرارية عمل بعض الخدمات والمرافق االقتصادية للدولةوضمان  التكنولوجية،التحتية البنية  -
 التيوالدول  ية،فتهياكل سكانية الدول التي تمتلك بين  العالميثنائية المشهد  ،السكانييكل دور الشباب وفتوة اله -

 السكانية. من شيخوخة الهياكل  تعاني

  االيديولوجية السائدة: العولمة والليبرالية.2-2

ن هيمنة ضمكأدوات ت ؛ارتبط النظام العالمي أحادي القطبية بسيادة العولمة وااليديولوجية الليبرالية
قليمياً عالميًا النظام األمريكي  إال  2ة التاريخ.نهايفى مطلع التسعينيات بسماه فوكوياما أعبر ما  وا 

سرت صغيرة يكونية أن الجائحة جاءت لتكشف عن عوار هذه األدوات التي جعلت من العالم قرية 
 بسيط.  يزمنفي وقت دول العالم قارات و إلى أغلب  الوباء من دولة بعيدة نسبياً وتفشى انتشار 

لمنظمة الصحة  اً وفق 2020بريل أ 29الدول المصابة بالوباء حتى تاريخ  1وتوضح الخريطة رقم 
يات وتخطى عدد الوف العالم،حيث تجاوزت اإلصابات حاجز الثالثة ماليين إصابة عبر  العالمية،
 وفاة.حالة  200.000حاجز 

 

 

  

                                                           
1 Eilam, Shahar, Radoshitzky, Michal Hatuel,(2020). The Corona Crisis and the International 
System: A Comparative Overview, INSS Insight, https://www.inss.org.il/  No. 1293, April 2, 
2020,  accessed on 09/04/2020. 

2 Louis Menand,(2018). Francis Fukuyama Postpones the End of History, the New Yorker,  
https://www.newyorker.com/magazine/ accessed on 15/04/2020 

https://www.inss.org.il/
https://www.newyorker.com/magazine/
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 وفقا لمنظمة الصحة العالمية 2020بريل أ 29تاريخ الدول المصابة بالوباء حتى ." 1شكل رقم 

 
 المصدر:

-World Health Organization, (2020), Coronavirus disease 2019 (COVID-19(, Situation 

Report – 100.Geneva :WHO. 

 رض القيود الجوية وتقييد السفروفهذا واتجهت دول العالم كرد فعل احترازي إلى غلق الحدود 
(، The Economist-اإليكونومست)تقديرات دولة عبر العالم وفق  80شمل أكثر من  الذيقل التنو 

  العولمة.شعارات تعد أحد أهم أركان و  والتي ،الحدودوفتح كبديل عن إزالة 

 :التاليعلى النحو  لياتها المختلفةآويمكن طرح عدد من مالمح الردة عن العولمة ب

 الوطنية على االعتبارات العالمية  االعتباراتولويات أوتقديم  الحدود، إزالةوضع الحدود مقابل  -
ينيية السلع الصالتعامل مع كما حدث في )فراد والسلع من الدول المصابة بالوباء ألووضع قيود على حرية انتقال ا -

  (.ووهان في مع بداية ظهور الوباء في الصين
وقف على طول سيت ، األمر)فأيهما سينتصر وسيكون له الغلبةصراع بين الوطنية والقومية مقابل العولمة واالنفتاح  -

 مدة انتشار الوباء(
 ها( بمستوياتالصحية  )خاصة في تقديم خدمات العالج والرعاية األجنبيةتفضيل العمالة الوطنية على العمالة  -

 أخرى، سوى بصورة أو  يتم،القضاء على الفيروس لن إال أن  ليها،إالمشار ورغم هذه الردة 
لقضاء لسرعة اوشراكات عالمية فعالة عبر تضافر الجهود التعاونية و بمساعدة آليات العولمة، 
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بطة المرت العلميخاصة خبرات نتائج البحث  والخبرات، على الوباء من خالل تبادل المعرفة
 للفيروس.بتطوير لقاحات أو عالجات 

لى ع العالميودورها  المتحدة سفر عنه العولمة هو ما سيحدث للوالياتت ما سوففإن  ثم،ومن 
 ،قل غير مطلق كما كان من قبلأن بنفوذ كولمع توقعات بأن تظل العولمة قائمة  التحديد،وجه 

 فلن نعد أمام عولمة مطلقة كما كان ينادي بها المعسكر الغربي.

شارها انتمدى تمددها و ر وستظل قائمة ولكن ما سيضعف هو سفلن تنح ،أما بشأن الليبرالية
ى ثبتت فشلها وخطورتها علأالتي حول أدوارها بل أنها ستجري العديد من المراجعات  وذها،ونف

ادية ن مفهوم "تحرر المجتمع من القيود السلطوية السياسية واالقتصأرونا أثبتت و استقرار العالم. فالك
 الوباء،فشي ت نما على النقيض سيزيد مناو  ،والثقافية" أمر ال يمكن االعتماد عليه لمجابهة الجائحة

حكومات رونا سيعتمد على القدرة المركزية للو ذاتها. فالقضاء على الك الوطنية سيهدد بقاء الدولو بل 
المؤسسات المالية من األمر الذي يتطلب وهو داخل كل دولة.  ومخاطرها، على إدارة األزمة
طاع على من دور القمشروطية تقديم القروض والمساعدات للدول التي ترشيدة لالعالمية مراجعة 

 1.ليات السوق الحرآسياسات التحرير االقتصادي و تتبنى و  ،الخاص

 القانون الدولي وحقوق اإلنسان .3

لسلم والدول المتصارعة لتحقيق االستقرار وا ،جاء القانون الدولي ليقنن وضع النظام العالمي الجديد
جاه دة من قبل الدول العظمي والكبرى ترونا كنا نشهد ر و الدوليين، ولكن قبيل الدخول في أزمة الك

 واإلقليمية.مية والتوازنات العال واالتفاقيات الدولية المنظمة للتفاعالت ،القانون الدولي االلتزام بقواعد
  الردة:مظاهر تلك ومن أبرز 

 2019 نوفمبر فيمن اتفاقية باريس  باالنسحاب المناخ اتفاقياتمن مريكي األالتنصل  -
لتصبح  ،الجوالنضم هضبة  وشرعنه ،اإلسرائيليالستيطان ا وشرعنهنين لتق أمريكيدعم  -

 .اإلسرائيليةتحت السيادة 
                                                           

1 Alf Morten Jerve  &Benedicte Bull,(2006). The World Bank’s and the IMF’s use of 
Conditionality to Encourage Privatization and Liberalization:Current Issues and Practices, 

Report prepared for the, Norwegian Ministry of Foreign Affairs as a background for the Oslo 
accessed on 17/04/2020 https://www.duo.uio.no/ Conditionality Conference.    

https://www.duo.uio.no/
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قليمية للقانون الدولي واعتدائها على المياه اإلالسافر وانتهاكها  البحار،رفض تركيا لقوانين  -
 عام عليها.مائة اتفاقية االستانة بمرور  بانتهاءالزعم و  ،لقبرص واليونان وليبيا

ني عالن ضمإ ضحى بمثابة أو  الدولي، بلصورة مصغرة النتهاك قواعد القانون أعطى ل ذلك ك 
ير يتغفعلى المتضرر أن يلجأ ل ،الوضع الراهن علىساس التفاعالت للموافقة أن لغة القوة هي أعن 

 إلنساناالوضع بيده. وهذا كان واضحا بشأن تصرف النظام الدولي تجاه االنتهاكات التركية لحقوق 
 ألخيرة لحلفابعد القمة وعلى األخص  واليونانية،والقبرصية  ،السيادة الليبيةانتهاكات و  ،السورية
 تهاكاتواالنلم تشهد إدانة واضحة أو مستترة للتصرفات  والتي 2019ديسمبر  فيبريطانيا  في الناتو

  التركية.
مالمح التغير  2ول رقم رونا أصبح القانون الدولي على المحك، حيث يوضح الجدو زمة الكأومع 

 الواضح على القانون الدولي:
  "الدولي" بعض مالمح التغير الواضح على القانون  2جدول رقم          

 التداعيات –التبعات  المؤشرات مالمح التغير
المصلحة القومية مقابل االلتزام 
باالتفاقات وقواعد القانون الدولي 

 المنظمة

ها ضالتعريفة الجمركية التي فر 
 على صناعات األوروبياالتحاد 

 fiber optics األلياف البصرية
المصرية رغما عن اتفاقية الشراكة 

ن الراهمحدد ال األوروبية.المصرية 
خاصة أن  والمكاسب،، هو الجائحة

 يهاتشارك فهذه الصناعة في مصر 
منطقة ال فيبصورة رئيسية  الصين

 1االقتصادية بقناة السويس.

الدولي ستحدده  مستقبل القانون 
وليس القواعد  ،المصلحة الوطنية
األمر الذي سيهدد  ،الدولية المنظمة

األمن والسلم الدوليين ويفتح الباب 
 أمام اندالع صراعات جديدة كامنة.

هزة جأتركيا على كمامات و استيالء 
سبانية كانت في أتنفس صناعي 

قواعد ل اكتراثسبانيا دون طريقها أل
 الدولي.القانون 

 

ذا نظرنا لمنظومة حقوق اإلنسان بالعالم الغربي مع جائحة الك حل م أنها أصبحتسنجد  ،روناو وا 
ائز في بعض الركاجعًا أخذ ورد داخل الدول الديموقراطية األبرز في العالم، فأصبحنا نشهد تر 

 حادمثل االت ،لعضوية العديد من المنظمات الدولية لالنتسابساسية التي كانت مشروطية األ
                                                           

1 Stearns. Jonathan, EU Hits China, Egypt With Five Year Tariffs on Glass Fiber, Bloomberg, 
06/04/2020 
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وتفرض عقوبات اقتصادية مقابل انتهاكها من خالل  ،والتي تروج لها الواليات المتحدة ،األوروبي
 هيومن رايتس واتش. ، كاإلنسانحقوق المعنية بالمنظمات الدولية بعض ما ترصده 

 ،ساسية لحقوق اإلنسان بالعالم الغربيبالحقوق األ االلتزامأبرز مالمح عدم  3ويوضح الجدول رقم 
 الخصوص.هذا  في المصري الموقف  إلىإلشارة مع ا

 العالم الغربي فيبحقوق اإلنسان األساسية مالمح عدم االلتزام بعض : 3جدول رقم 

 بتلك الحقوق  مقابل االلتزام المصري 
 الوضع المصرى  اإلنتهاك الغربي  الحقوق 
ى قادرة عل عداد المصابينأ لم تعد الدول الغربية مع زيادة  الحق في الرعاية الصحية

كما أن العالج ليس  ،تقديم الخدمات العالجية والصحية
القطاع  ةخصخصة قطاع الصحة وسيطر ومع  .مجاني

العالج لمن يدفع ولديه المالئة المالية. كالحال  الخاص أصبح
ليس له  أمريكيمليون شخص  2.5بالواليات المتحدة فهناك 

مج مليون مهاجر غير مسجلين في برا 2تأمين عالجي و
العالج الخاصة ومن ثم يصعب عليهم العالج بل واكتشاف 

 1. باألساسصابة اإل

الية عبائها المأ العالج مجانا رغم الدولة المصرية تقدم 
 واالقتصادية.

في ظل كثافة  ،لم يعد الحق في الحياة هو حق للجميع الحق في الحياة
انتقائية بناء على عدد من  إلىوتحولت الحاالت المرضية 

كوضع الحالة صحيا هل تحتاج لخدمات  ؛عتباراتاال
عالجية كبيرة تستغرق وقتا طويال وترهق القطاع الصحي 

، أم حالة مرضية في بدايتها يمكن احتوائها باألساسالمرهق 
سريعا فتحصل على الفرصة، أيضا ما هو متوسط عمر الفرد 
هل سيكون أمامه مستقبل أم أنه من كبار السن فلم يعد أمامه 

عض فنجد ب .لكثير فعالجه سيعد عبئا على كاهل الدولةا
 65الدول كأسبانيا اتاحت فرص العالج لمن هم أقل من 

 2عاما.

تساوي المنظومة بمصر بين جميع المواطنين خاصة 
في ظل تأكيد القيم والعادات والتقاليد واألديان 

احترام كبار السن وتوقيرهم.  ،السماوية على عالج
ث حي ،ي بروتوكول العالج بمصروهذا ما انعكس ف

بب ية اعتبارات بسأافة المواطنين دون كيقدم العالج ل
 و النوع االجتماعيأو الدين أالسن 

ولم  ،ا فيما يفعله أو في وجهته أو في سلوكهلم يعد الفرد حرً  الحرية الشخصية مقابل الحفاظ على الحياة
 إجباري  زلا بعيعد الفرد أهم من المجموعة فالفرد أصبح مقيدً 

سبانيا، بل وبعض المدن بالواليات المتحدة أيطاليا و إكما في 
 .3ذاتها التي تتعرض للحظر بسبب انتشار الوباء بها

 

 التي تطبقها الدولة المصرية وهيوهذه الموازنة مهمة 
هم من اختياراته أ نسان لحماية الفرد فحياة اإل

 د تؤثر على حياته وحياة المجموع.قالشخصية التي 

                                                           
1 19 pandemic, -Gretchen Frazee,(2020). How uninsured patients can get help during COVID

, accessed on 17/04/2020https://www.pbs.org/ PBSO News Hours,  
 
2 -h choices, Italy is prioritizing young COVIDEgresitz,(2020). Faced with toug-Haven Orecchio

, 10/03/2020, Business Insider19 patients over the elderly. That likely 'would not fly' in the US., 
, accessed on 17/4/2020https://www.businessinsider.com/  

3 , 20/03/2020, Social EuropeJavier López, Europe under quarantine, 
on 14/04/2020 https://www.socialeurope.eu/, accessed 

https://www.pbs.org/
https://www.businessinsider.com/
https://www.socialeurope.eu/,%20accessed
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نظر لدور الدولة وال الغربية،نظرة في ثوابت الليبرالية إعادة  إلىستفرض الحاجة كل هذه التغيرات 
لحق في مقابل ا ،فلم نعد أمام رفاهية غربية تنادي بتراجع دور الدول القومية ،مقابل حرية الفرد
ك النظرية أن تل ىوعل باألساس.. فتقرير المصير هو تقرير لمصير البشرية مثالً تقرير المصير 
 .نما نحن في حاجة إلى تكافل عالمي تعاونيا  و  ،فلم يعد العالم أمام رفاهية الفرديةتراجع نفسها 

 والدولية المؤسسة للنظام العالمي األممية تأثير الكورونا على المنظمات  .4

داته حارتكز التنظيم الدولي على مؤسسات بعينها تنظم شكل التفاعالت والعالقات الدولية بين و 
أن جائحة الكورونا جاءت لتكشف عن العوار الذي اعترى هذه  القوى إالوتحدد توازنات  ،المختلفة

 المؤسسات.أوضاع تلك  فيبمزيد من التدهور الجائحة عجلت بل و  ،المؤسسات

تقارير دولية  ضوء تنبؤات فية خاصة الديموغرافيأو التوجهات  اتالتغير يتوقع بعض رونا و ومع الك
فقط من سكان العالم  %4 حوالي إلىبوصول سكان أوروبا وروبي ية صادرة عن االتحاد األمستقبل

 في ظل ارتفاعمن أزمة انخفاض عدد السكان األوروبيون الجائحة وتفاقم  .2050مع حلول عام 
على  االعتمادمزيد من  إلى واالضطرارساس ، وانخفاض عدد السكان باألاألعمارمتوسطات 

ين حضرة الجائحة أن المهاجر  فيكما شاهدنا مثال  األوروبية،عديد من المجتمعات المهاجرين في ال
تفتح  أنبعد الجائحة ومن المتوقع  .البريطاني الطبيقوة العمل بالقطاع  من %40 حوالييشغلون 
هذا ما بدأته و  ،باب استقبال المهاجرين لتعويض النقص الكبير في عدد السكان األوروبيةالدول 

مام الالجئين الغير المصابين للمساعدة في تقديم الدعم لمنظومة المجابهة أفي فتح الباب لمانيا أ
نما ا  و  األساس، يهو الخلفية العلمية أعد المهنة فلم تير معايير الهجرة يوتغ ،لتفشي الوباء بالدولة

طاب المحدد الرئيسي الستق هينجاب على اإل ( والقدرةIQ)قد تكون الجينات ومستويات الذكاء
 وبا.ر الهجرة الجديدة ألو 

بعد  ،تاليالكما يوضح الجدول  مضطرب،أن المؤسسات الدولية ينتظرها مستقبل  ،من هنا يتضح
عضاء ألن تقدمه للدول اأوما يمكن  ،األزمةقائها رهن بأدائها خالل ويصبح ب ؛انقضاء وباء الكوورنا

 محتملة.والودرء المخاطر الداهمة  للتصدي من حلول وسياسات ناجعة
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 . أدوار المنظمات الدولية قبل وبعد كورونا والمستقبل المنظور3جدول رقم 

 االحتماالت التداعيات كورونا ما بعد ما قبل كورونا المنظمة
األمم 

 المتحدة 
تعاني من مشاكل مالية 
بسبب خروج الواليات 

كبر من المتحدة الممول األ
 ؛بعض الهيئات األممية

روج ا والخكاليونيسكو واألنرو 
على اتفاقيات المناخ، هذا 

ضمور دور عالوة على 
و الفيت األمن بفضلمجلس 

 األمريكي.

لتمويل  أمريكاتعليق 
منظمة الصحة العالمية 

 علىيضع عبء مالي بما 
المنظمة للمساعدة في 

 .الحد من الجائحة

 لتمويلمتأخرات مستحقة 
عمليات عادية وحفظ 

مليار  5.43السالم بقيمة 
تقديرات مارس وفق  ،دوالر

 أنكما . 2020
المدفوعات المستقبلية قد 
ال تصل كما هو مخطط 

لى ع لتأثير الكورونا لها
دول العالم  اقتصادات

وعدم قدرتها على الوفاء 
بحصصها المالية 

 1المفترضة

 المتحدة األممتستمر سوف 
ا مشاكلهتزايد  معاناة منمع 

مكانية المالية، تقيص  وا 
 مستقبال.مؤسسات أو أدوار 

الرئيس  الوجوديوالمحدد 
دارة إنجاحها في هو مدى 

  الكوورنا.زمة أ

 مالية،يعاني مشاكل  الناتو 
بعض الدول  تهديداتو 

األعضاء تجاه األخرى 
كاالعتداء التركي على )

–. (لقبرصي/االغاز اليوناني
خلصت دراسة حديثة سابقة 

 )فبراير –جائحة الكورونا ل
2020: Pew 

Research Trust،) إلى 
 في الوفاءكبير وجود تردد 

)بالتزام الدفاع الجماعي 

دولة عضو  16من  50٪
ال  أن بالدهم إلىأشاروا 

يجب أن تدافع عن حليف، 
موافقون(  ٪38مقارنة مع 
حليف ضد للدفاع عن 

 هجوم روسي.

كشفت الكورونا عن 
تقلص مبادئ التضامن 
بين دول الحلف فكل دولة 
عكفت بمفردها على 

زين المعدات واللوازم تخ
الطبية دون مراعاة غيرها، 
وتم إغالق الحدود داخل 
الحلف، وتم حظر حظر 
السفر عبر المحيط 

 األطلسي. 
 من دولت اتجاهات وظهر 

همية أوروبية حول أ 
 وروباأاالستعداد لفصل 

 عن الحلف

تم تقليص مناورة الناتو 
الرئيسة في جميع أنحاء 

، 2020أوروبا لعام 
. األوروبي""المدافع 

ويمكن رصد النتائج 
المباشرة ألزمة الفيروس 
التاجي في اثارة الجدل 

 التحالف،حول جدوى بقاء 
وقلة األموال المخصصة 

مكاني الدفاعي،لإلنفاق  ة وا 
انقطاع وصالت النقل 

  والتنقل.

احتماالت انفصال   -
الحلف في ظل تقديم 
روسيا والصين الدعم لعدد 

  .األوروبيةمن الدول 
جاه يرى باحتمالية ات-

استمرار الحلف ولكن مع 
جندة عمله أضرورة تغير 

قضايا جديدة مثل  لتشمل
على طورة تنقل الالجئين خ

التنمية  العامة،الصحة 
مقابل اإلنفاق  االقتصادية
ن مالتحول جغرافيًا  ،العسكري 

المحور الشرقي الغربي إلى 
المحور الشمالي الجنوبي 

بمنطقة البحر  واالهتمام
 متوسط ال
تزداد أهمية الحلف مع -

 يفتوجهات روسية للتوسع 
وباء  القرم مستغلةمنطقة 
دور  يعزز أهميةبما  كورونا،
في ظل احتمالية تحول الحلف 

الوباء لوباء موسمي متجدد كل 
 2عام.
 

                                                           
1 ew York: 19 Cash Crisis: Will the UN Cease to Exist?, N-James A. Paul, (2020).The COVID

, accessed on 18/04/2020 https://www.ipsnews.net/Inter Press Service, 15/04/2020,  
, Foreign Policy19 on the NATO Alliance, -Nikolas K. Gvosdev,(2020). The Effect of COVID2

, accessed on 18/04/2020 https://www.fpri.org/ 

https://www.ipsnews.net/
https://www.fpri.org/article/2020/03/the-effect-of-covid-19-on-the-nato-alliance/
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 االحتماالت التداعيات كورونا ما بعد ما قبل كورونا المنظمة
 االتحاد

  األوروبي
 من األوروبييعاني االتحاد 

 تحديات كبيرة تم مناقشتها في
فيها  بما البداية بالورقة

 التحديات الديموغرافية 

الكورونا ضعف أكدت 
لدرجة  األوروبياالتحاد 

الحديث عن حكمة الخروج 
   .البريطاني
فشل الزعماء في كما 

االتفاق على مزيد من 
اإلجراءات االقتصادية 

 ،خالل الوباء المشتركة
بين  بخالف االنقسامات

الدول األعضاء بشأن 
 السياسة االقتصادية.

 نأيضًا عرونا الكو كشفت 
أوروبي عدم وجود نظام 

مشترك لالختبار أو 
الحجر الصحي أو 
اإلغالق. وكانت ألمانيا 
واحدة من أوائل الدول التي 
أغلقت حدودها الداخلية 

 عنبصورة مستقلة 
  اآلخرين.

تأخرت الدول األعضاء 
عند  إيطاليانجدة  في

ة مع تلبي المساعدة،طلبها 
 ا.وروسيالصين  الفتة من

صريحة  إيطاليةوى وشك
التضامن “غياب من 

دعي بعض  " ممااألوروبي
 األوروبيينالمحللين 

لوصف هذا التأخير 
بوصمة لسمعة االتحاد 
وضربة حول جدوى 
وجوده." وهذا ما وصفته 

لوبان بأنه بمثابة  ينمار 
الوفاة األولي لالتحاد 

 .األوروبي
وكان للكورونا دور في 

 األوروبيصعود اليمين 
دانتهم  ةاستجاب لضعف وا 
  .األوروبياالتحاد 

الكورونا  أنهناك من يرى 
 دلالتحابمثابة شهادة وفاة 

االستجابة، وهناك  لضعف
نه من المبكر أمن يرى 

منطقة قدرة الحكم على 
اليورو على التعافي من 

تقدم  خاصة مع ،األزمة
 معها.التعامل  في لمانيأ

 فيبدايات نجاحات  كذا،
دة اإلحتواء وتدابير جدي

مخزون  مثل: إنشاء
أوروبي من المعدات 

اد االتحوتخصيص  الطبية،
ألبحاث مليون يورو  140

   واللقاح.لعالج ا
حظرت المفوضية كما 

تصدير المعدات الطبية 
الواقية خارج االتحاد دون 
تصريح وأغلقت الحدود 

 1الخارجية للكتلة.

 الدول الصاعدة "المعسكر الشرقي" .5

 صاديا "مصنع للعالم ككل"دور الصين اقت .5-1

يجابي في سرعة التعافي النسبي لالقتصاد الصيني من الصابة الصينية المبكرة دورها اإللكان 
صناعية للمنظومة ال اإلنتاجيةعن القدرة وكشفت األزمة اقتصادات العالم المختلفة.  الجائحة مقابل

انع جه بعض الدول ألغالق المصليس فقط بسبب الخوف من التجمعات وتو  ،بدول العالم المختلفة
أو تخفيف العمالة بها، ولكن لقدرتها على مجابهة الطلب المتزايد بشأن المستلزمات الطبية لمجابهة 

ة على قادر كدولة ظهرت الصين وهنا جهزة التنفس الصناعي. أو  ،الجائحة كالكمامات والقفازات
عض بتوجه فمع بداية التعافي  ية.تقليدالعمالقة من خالل مبادرات غير  إنتاجهاتطوير نظم 

نتجاتهم مخالفة لمعادة استخدام أنظمة اإلنتاج لصنع منتجات إلمصنعي المعدات األصلية بالصين 
في الصين في فبراير، قامت الشركة  ٪90عندما انخفضت أعمال السيارات بأكثر من ف األصلية.

                                                           
1 Lauren Chadwick,(2020). 'The future of the European project is at stake': EU in crosshairs of 

accessed on 18/04/2020  https://www.euronews.com/coronavirus pandemic, euronews,  

https://www.euronews.com/
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نظام اإلنتاج الخاص ( بإعادة تجهيز SGMW)Shanghai-GM-Wulingالمصنعة للسيارات 
مع  لجائحة،اوالتي ساهمت بشكل إيجابي في التخفيف من انتشار  الطبية،بها إلنتاج أقنعة الوجه 

ائدات مجزية وسمعة إيجابية للشركة. ولتلبية احتياجات اإلنتاج لم تواجه الشركات المصنعة توليد ع
تاجية بالشكل الذي واجههته ( تحديات استئناف طاقتها اإلنOEMsللمعدات األصلية في الصين )

 بسبب سياسة الحظر ،نقص العمالة األتمته لمجابهةقدرتها على األخرى حيث وظفت الدول 
جديدة  تطوير استراتيجيات عملعلى في الشركات الصينية المدراء عكف كما والتباعد االجتماعي. 

 ء الرئيسيةضمن مؤشرات األداالمستقبلية. ومن المرجح أن تتسل التوريد العالمية تتعلق بأنماط سال
المرونة ركز على أداء جديدة تومقاييس  ،مقاييس تقليدية مثل التكلفة والجودة والتسليملهذه السالسل 

وفي ظل ارتباط العديد من الصناعات بدول العالم المختلفة  وقابلية إعادة التشكيل. ،واالستجابة
 ن الصينإمستلزمات الصناعة وغيرها يمكن القول و  ،من مواد خامالعالمية الصينية بسالسل التوريد 

ى األمر الذي يؤكد عل زمنيًا، الجائحةاحتماالت تمدد تطرح نفسها كمصنع للعالم ككل في ظل 
  1صعودها بقوة داخل النظام العالمي الجديد.

 األزمة:سياق  في الروسي. محددات وفرص صعود الدور 5-2
سعار أ يعاني االقتصاد الروسي من انخفاضكما تفعة، مر  اإلصاباتنسب ال تزال  روسيا،بشأن 
مع بداية الجائحة، ومازالت الدولة تواجه مشكلة استجابة  %14وتراجع قيمة الروبل بنسبة النفط 

دول الثقافة للحال بالنسبة خالفًا ل لقرارات الحظر وسياسات التباعد االجتماعيالضعيفة الروس 
تحقق وقع أن يتافة التغريب المنتشرة بالمجتمع الروسي. و وذلك بفعل ثق الصين، اآلسيوية مثل

قلب الطاولة لصالحها في كأن تحاول  األرض،المكاسب على بعض رونا و الكأزمة من  روسيا
تغيير لمن الجائحة  للتعافياألوروبية لدول دعم اوكرانية ومنطقة القرم. مع حرصها على األاألزمة 

روسيا  فموقف ومن ثم .الروسيأو الهاجس  لخطر الروسياأو تحييد قناعات تلك الدول بخصوص 
 2مازال في طور التشكل والتبلور ولكنها بالشك قوة عسكرية مهمة واقتصادية صاعدة.

 
  

                                                           
1  Francisco Betti & Jun Ni,(2020). How China can rebuild global supply chain resilience after 

COVID-19,Geneva: World Economic Forum-WEF.    
2Michel Duclos,(2020).Is Covid-19 a Game-Changer for Russia?, Institut Montaigne, 
https://www.institutmontaigne.org/ , accessed on 18/04/2020  

https://www.institutmontaigne.org/
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 سياسات مقترحة لدعم صانع القرار -ماذا عن مصر  .6
عوار وال عن الضعففقد كشفت  باألساس،أزمة كاشفة  هياتضح مما سبق أن جائحة الكورونا 

األمر الذي يحتاج لسياسات جديدة في إدارة بعض الملفات  ،ينتاب بنية النظام العالميالذي 
الداخلية والخارجية. لذا سينقسم هذا الجزء إلى قسمين األول يقدم مقترحات لتعديل بعض القوانين 

 .يواإلقليم الدوليسياسات التعامل على الصعيدين الثاني يتناول و  الوطنية،والسياسات 

 الوطنية:ديالت مقترحة بالتشريعات المصرية والسياسات تع .6-1

)مجلس النواب( لتعديل بعض القوانين  المصري بعض المقترحات للمشرع  التالييقدم الجدول 
   السياسات.مقترحات لتطوير بعض  إلىباإلضافة 

 ظالل األزمة  فياسات مصرية مقترحات لتطوير تشريعات وتطوير سي :4جدول رقم   

ات + التشريع
 السياسات

السياسة  –التشريع  صانع القرار المعنى
 المعنية

 المقترح

 مقترحات 
 تشريعية 

وزارة الصحة والسكان 
القومي  والمجلس-

 للسكان

قانون تنظيم النسل 
والمشروع القومي 

 األسرة لتنظيم 

 من وجهات نظر جديدة وتنميته المصري المورد البشرى  فيإعادة النظر 
لدعم مجاالت التنمية المستدامة  ومعرفيل بشرى وتطويره كرأس ما

 والخدمات.وتطوير ونهضة قطاعات اإلنتاج 
البرلمان + وزارات 

-والتعليمالتربية 
 العالي والصحة والتعليم

 والمالية  

تعديل الدستور 
ومخصصات الموازنة 

     العامة للدولة

البحث العلمي ومخصصات  المصرية،زيادة مخصصات الجامعات  -
 الناتج اإلجماليمن  % 7.5 :3.5األوروبية: تالئم مع المعايير لت

  واالتصاالتزيادة مخصصات التعليم والصحة  -

وزارة القوى العاملة 
 واإلدارةوجهاز التنظيم 

رامج نقل عبر ب ،ليسمح لكبار السن في العمل من المنزلالقانون تعديل  قانون العمل
لمن يستطيع منهم ويرغب في لية التعلم عن بعد آخالل من الخبرات 

 .ذلك
وزارة القوى العاملة 
والهيئة العامة 

 لالستثمار 

 الكوارث،حماية القطاع الخاص للعاملين وقت ت تضمن تعديال
قت و خفض رواتبهم و أتمنع تسريح العمالة العقود جراءات مشددة في وا  

 الجائحة
الهيئة العامة 

 لالستثمار
 ألجنبيةالنسب العمالة  جديد مشدد ن االستثمار ليشمل تقنينتعديل قانو  قانون االستثمار

  الوطنية.مقابل العمالة 
تشريعات الزراعة  وزارة الزراعة

 المصرية  
 وا عطاء تدخل الدولة في تحديد نوعية المحاصيل 

  كالقمح.االستراتيجية الزراعية للسلع أولوية 

وزارة االتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات

تنظيم انون تعديل ق
 االتصاالت

 

قطاع االتصاالت بمصر وزيادة تطوير البنى التحتية وقدرات 
المخصصات الحكومية بالموازنة العامة للدولة المخصصة لقطاع 

  االتصاالت.
وزارة الموارد المائية 

  والري 
 تعديل قانون الري 

 والصرف  
المخالفات ح لكبالضبطية القضائية لمهندس الري القانون لتأكيد تعديل 
   االستدامة المائيةوتعزيز 
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ات + التشريع
 السياسات

السياسة  –التشريع  صانع القرار المعنى
 المعنية

 المقترح

مقترحات 
 سياسات

مل ع تعديل استراتيجية وزارة الصحة
 وزارة الصحة 

 

  غير المستغلة حصر المستشفيات والوحدات الصحية  -
 الوطن.عبر  الصحيوالربط اإلليكترونى 

ريط مستشفيات قطاع الصحة والمستشفيات تعزيز التكامل بين  -
 الجامعية.

بصورة  ةالطبي اإلرشاداتصة اليكترونية تفاعلية لتقديم تطوير من -
  للمواطنين.مباشرة ومستمرة 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

شبكة للباحثين والعلماء 
 المصريين 

وتخصصات الباحثين المصريين في  أسماءشبكة تضم  إقامة -
يئة ه واالجتماعية( تتبعمختلف التخصصات )العلوم الطبيعية 

بحاث في قضايا طارئة أبحث العلمي يمكن للدولة تكليفهم بال
 وتعظيم االستفادة من قدراتهم 

وزارة التضامن  
االجتماعي ومؤسسات 

 المجتمع المدني

 الفئاتقواعد بيانات 
 المتضررة من الجائحة

قاعدة بيانات موحدة تربط قواعد البيانات لمؤسسات المجتمع  إنشاء
ا احتياج األكثرجتماعي لتحديد الفئات المدني ووزارة التضامن اال

 وتضررا
وزارة الثقافة ووزارة 

 الدولة لإلعالم 
تقديم خطاب اعالمي يرفع وعي المواطنين والجاهزية لمزيد من  االعالم والثقافة

جودها و  أثناءو أالتي قد تطرأ بعد الكورونا  ،الوبائية واألزماتالكوارث 
ب الجيل السادس وجاهزية العصر الجديد هو عهد حرو ي كذلك ف
أحد محددات النجاح في مواجهة  هيعلى الفكر االزموي  ،الشعوب
 األزمة

 :واإلقليمي العالميين الصعيدللتعامل على سياسات مقترحة  .6-2
 لشرقية الصاعدة:امحددات السياسة المصرية لالنفتاح على القوى .6-2-1

األمر  ،ين القوى الصاعدة والواليات المتحدة األمريكيةصراع نفوذ ب الكوروناقد يشهد العالم فيما بعد 
رف طمن اتخاذ موقف يتطلب األمر بل قد  ،جديدة على كاهل الدول األخرى  الذي قد يضع أعباءً 

دون اآلخر. في هذا الشأن تطرح الورقة المحددات التالية لالنفتاح مع كل من الصين وروسيا 
زء . ويعتبر صانع القرار المعني في هذا الجوبين مصر لشكل العالقة بينهما مستقباًل كمحددات

 :وزارة الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة المصرية

 على روسيا االنفتاحمحددات  على الصين االنفتاحمحددات 
 مرهونة بـ: -
ي الجانب الصينجعة ومرا النهضة،التوسط في سد  •

 ته لتمويل السد بمليار دوالراخطو 
واعتماد ر قطار السالم اشدود ومخاط إيالتخط  •

الصينية على خط السكة الجديد كبديل عن  التجارة
 قناة السويس

 زيادة حجم االستثمارات الصينية بمصر •
ضد  مناألصفقة القرن والتصعيد الصيني بمجلس  •

 األمريكيةالوثيقة 

 مرهونة بـ: -
 موقف روسيا من قوات حفتر مقابل قوات السراج •
 از ليبياالتعاون الروسي مع حفتر بشأن غ •
 دعم قوات حفتر عسكريا •
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يهدف هذا الجزء لتعظيم فرص  العربي: اإلقليميالفضاء  فيمحددات وفرص العمل  .6-2-2
بما يدعم التنمية ويدرء مهددات األمن القومي.  لذا يقدم  واإلقليميةمصر على الساحتين العربية 

 رية.هذا الجزء إلى وزارة الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة المص

 التحديات –الفرص  القضايا
كيا الفرصة فقد تنتهز تر  ذاته،انشغال العالم بجائحة الكورونا يمثل تهديد وفرصة في الوقت  القضية الليبية

 نتباهااليتطلب  الذيخاصة من خالل المرتزقة وهو األمر بليبيا  اً وتزيد من دعمها عسكري
  والمراقبة.

بتصفية غور  ياإلسرائيلوالتلويح  ،انشغال العالم وتراجع المقاومة الفلسطينية ئيلإسرااستغالل  القضية الفلسطينية
ربية، األمر الواجب االنتباه إليه وتصعيده دوليا عبر موقف عربي موحد غال الضفةثم  ،األردن

 والروسي.الصيني  ينالتنسيق مع الطرفبتقوده الجامعة العربية 
ما يتطلب مالسد األمر وملء العالم بالكورونا الستكمال عمليات بناء النشغال  أثيوبيااستغالل  سد النهضة

 يفخاصة بعد التعنت األثيوبي الواضح  ،على األرض األثيوبيجهاض المخطط إلالعمل 
ودراسة رفع األمر  المصري،والدعم األمريكي للموقف  ،2020مفاوضات واشنطن فبراير 

 .الدوليلمجلس األمن 
ودول منطقة القرن األفريقي وحوض النيل كأحد  األفريقيةتقديم الدعم الفني والطبي للدول  المصريةالدبلوماسية البيضاء 

 أدوات التعاون وتضافر الخبرات للقضاء على الوباء.
 جندة العمل لتشمل األتي:أتغير  جامعة الدول العربية

 "وباء كرونا" كملف مستدام األوبئةولوية التنسيق في مجال القضاء على أ •
 للجامعة تنسيق المواقف العربية لعودة سوريا  •
 على الخصوصتنسيق المواقف لحل مشكلة الالجئين العرب كالسوريين  •
  األردنتجاه غور  اإلسرائيليلمجلس األمن بسبب التعسف  شكوى تقديم  •

يطرح هذا الجزء مقترحات للعمل : الساحة الدولية واألمميةمحددات وفرص العمل على  .6-2-3
لصعيد الدولي، األمر الذي يحتاج لتضافر وتنسيق دولي على الساحة العالمية. لذا يقدم هذا على ا

الجزء باألساس لوزارة الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة المصرية. وتهدف هذه الحزمة من 
 االقتراحات لتدعيم موقف مصر ودورها الريادي خارجيا دولًيا وعالمًيا.

 نسانلحقوق اإل  العالمياإلعالن 
 التعديالت المقترحة شركاء مصر الحق
الدول العربية  المصير حق تقرير

ودول عدم  واألفريقية
االنحياز والمعسكر 

 باألساسالشرقي 

ي ف النظرإلعادة  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنتعديل مقترحات ل
منذ  خاصة أنه قد أدى ،الوطني تقرير المصيرأ قبول االعتراف بمبد

ينيات القرن الماضي إلى زيادة عدد النزاعات داخل الدول، أوائل تسع
 نيل حق تقرير المصير واالنفصاللمجموعات صغيرة فرعية لسعى 
مع المجموعات ونشأة نزاعات عنيفة  ،عن الدولة الوطنية الكامل

  المسيطرة.والدولة األخرى 
ضعف وفي ظل جائحة الكورونا يصبح هذا الحق خطير في ظل 

ائح لهذا النوع من الجو ل الجديدة المنفصلة على التصدي جاهزية الدو 
 لكوارث القادمةأو ا



 د. هبه جمال الدين                                                                           المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

446 

 نسانلحقوق اإل  العالمياإلعالن 
 التعديالت المقترحة شركاء مصر الحق

الحرية الفردية وحق 
التعبير والحق في 

 الصحة

مم باأل اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمطالبة مصر بتعديل 
ر وسلطة وحق التعبي ،دة ليشمل الموازنة بين الحرية الفرديةحالمت

ة الجائحي األوبئةجانا خاصة وقت والحق في العالج م ،الدولة
  والكوارث التي تنتشر عالميا.

الدول العربية  حقوق الالجئين
 ةواألفريقي واألوروبية

 ودول عدم االنحياز

 دمجهمو معسكرات الالجئين  بإلغاءالمتحدة  باألمممطالبة مصر 
م وكسب الرزق والعيش الكري ،بالمجتمعات لفتح فرص للعمل

كي ال تكون  ،التعامل مع الالجئين كالحالة المصرية في
ز ومصدر للتميي واألمراض األوبئةالمعسكرات بؤر النتشار 

 السلبي ضدهم
 

لعالمي ن تغير شكل النظام األ لالنتباهمر الذي يحتاج ستؤثر الجائحة على العالم ككل األ: وختاما
عداد العدة إ ب جومن ثم و  .برمتهاالمختلفة ودول العالم  ،اإلقليميةسيكون له تبعاته على النظم 

. وهذا ما استهدفته الورقة عبر التوصل لسياسات للطرح أمام صانع القرار تدرجت والتأهب للمجابهة
ل في ظ العامة بمصروالعالمي بهدف دعم منظومة صنع السياسات  واإلقليميما بين الوطني 
 ضبابية المشهد. 
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