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شكر وتقدير 

أعد الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص فريق بقيادة هدى يوسف وروشريا كومار وأمني الرحمن، بإسهامات من پول برينتون، وجراسييال 

مرياليس مورسيجو، وحسام ضياء، ومحمد يحيى، وكالوس ديكر، وچان سانت جيورز، وعمرو الشلقاين، وأندرو مايبريج، وسوميت 

مانشاندا، وآر. باالچي، وأنوك بيتشيفي، ومحمد أزهر رؤوف، وكارلو روسوتو، وإريك دوناند، و أمرية كاظم، وآمي رفعت، وأوليڤر بريدت، 

ومارك سوريال، وملك دراز، ورام أكريس. وحصل الفريق عىل مساعدة بحثية ومساندة قيمة من كل من چاال يوسف، وعمرو الشواريب، 

وفاطمة العشاموي، ونهال رسمي، ومنن عمر. ونتوجه بالشكر أيضا ألنيتا أوكيميني عىل دعمها التحلييل. وحصل الفريق عىل الدعم 

اإلداري من إيناس شعبان ورغدة عبد الحميد.

كام يعرب الفريق عن امتنانه للمعلومات املتعمقة الخاصة بالقطاع التي قدمها كل من ڤنسنت پاملاد، وچان فرانسوا أرڤيس، وإريك 

بيكر، وساندرا بروكا، وفاطمة عجالن، وروزيتا كوكار، وإميانويل پوليكني، وهرني صفري، وتشارلز دالتون، وچريوم بزينا، وكارين باشونجي، 

والعديد من خرباء القطاع يف مؤسسة التمويل الدولية فضال عن خرباء البنك الدويل. كام ننوه بالخربات والتوجيهات الفنية التي قدمها 

املستشارون أحمد عبد الوهاب، وتورهان سيميزر، ومايكل منجيس، ودومينيكو بولوين.

 كام استفاد الفريق من املناقشات املثمرة مع الخرباء يف الشأن املرصي ويف القطاع الخاص وهم إبراهيم شودري، ومحمد الشيتي، وأشوك 

ساركار، وداريا تاجليوين، وأرتورو جوميز، وراچيش باالسوبرامانيان، وسلمى عبد الفتاح، ومروة خليل، وألكسندر هوردمان، ومحمد ندا، 

ومحمد مهني، وآن كلري فوان، وچان لوي مرقس. ويعرب فريق العمل عن خالص امتنانه ملمثيل الحكومة والقطاع الخاص الذين شاركوا 

بسخاء بوقتهم وأفكارهم. 

كام يقدم الفريق شكره للمالحظات القيمة التي قدمها الزمالء الذين قاموا مبراجعة هذا العمل وهم مارتا مارتينيز ليسيتي، وپاتريك 

ليهي، وترييس لني، ومحمد الشيتي.

وتم إعداد هذا التقرير بناء عىل طلب من كبار املسؤولني مبؤسسة التمويل الدولية والبنك الدويل ووفقا لتوجيهاتهم. ويشعر الفريق 

باالمتنان ملا قدمه كيڤني كاري، وچان پيم، وداليا خليفة، وسيباستيان ديسو، ووليد اللبدي  ودچيربيال عيىس من مساندة وتوجيه طوال 

فرة إعداد الدراسة. وينوه الفريق شاكرا بالتوجيهات التي قدمتها مارينا ويس، وناچي بن حسني، ومنى حداد، وبياتريس مازير.
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استغالل اإلمكانيات الكاملة لقطاع خاص منتج يعد أمرَا حيويَا لخلق 
فرص العمل وتحقيق االحتواء االقتصادي في مصر

مير االقتصاد املرصي بنقطة تحول بعد أن حقق نجاحا صعبا لتحقيق استقرار االقتصاد الكيل.  يف عام 2016، وبعد عدة سنوات من 

عدم االستقرار السيايس والتعرض للصدمات الداخلية والخارجية، بدأت مرص برنامجا إصالحيا جريئا ومهام لتحسني استقرار االقتصاد 

الكيل واستعادة الثقة يف االقتصاد وتحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية، وذلك من خالل تحرير سعر الرصف وضبط أوضاع املالية 

العامة. واعتمدت مرص سلسلة من القوانني الجديدة الرامية إىل تحسني اإلطار الترشيعي ومعالجة التحديات املزمنة يف بيئة األعامل. 

وزادت االستثامرات العامة لتطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق بغية تحسني الربط بني املناطق وتعزيز إمدادات الكهرباء والغاز. 

وقد انعكست هذه اإلصالحات بشكل إيجايب عىل االقتصاد، حيث تحققت معدالت منو مرتفعة وتراجع العجز يف املوازنة العامة للدولة 

والعجز الخارجي، كام ساعدت عىل عالج مشكلة النقص يف العمالت األجنبية والتي كانت قد أصابت االقتصاد بالشلل.

لقد أعادت قوة املؤرشات األساسية لالقتصاد الكيل الثقة يف االقتصاد، غري أن اإلصالحات مل تحقق بعد زيادة ملحوظة ومستدامة يف 

االستثامرات الخاصة والصادرات غري البرتولية. لقد بدأت نسبة االستثامر الخاص ترتفع يف االقتصاد خالل السنوات القليلة املاضية، لكنها 

ال تزال أقل من متوسطها التاريخي وأقل كثريا مام هي عليه يف الدول النظرية. وقد ساعد االنخفاض الشديد يف سعر رصف الجنيه املرصي 

بعد التعويم عىل تراجع العجز التجاري، إال أن القدرة التنافسية للصادرات مازالت ضعيفة كام أن حصيلة الصادرات تقل كثريا عن الدول 

النظرية. إن عدد الرشكات املصدرة منخفض للغاية )9% فحسب من الرشكات الصناعية تقوم بالتصدير مبارشة(،1 مع وجود تفاوتات 

جغرافية يف مشاركة الرشكات يف عمليات التصدير )انظر القسم 1-2 بعنوان املشهد العام للقطاع الخاص(.

وتُعد مشاركة مرص يف سالسل القيمة العاملية أيضا واحدة من أدىن املستويات بني نظرياتها، 2 إذ ترتكز صادراتها يف األساس يف السلع 

األولية واملنتجات األقل تطورا. يف الغالب ما تعوق كل من تكلفة وتوافر وجودة الخدمات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية، 

من إمكانية االنتقال إىل أنشطة تصنيع ذات قيمة مضافة أعىل. لذا، وعىل الرغم من تنامي السوق املحلية يف مرص وقربها من األسواق 

العاملية، مل تجتذب مرص بعد تدفقات قوية من االستثامر األجنبي املبارش لإلستفادة من سوقها املحيل الكبري أو لربط مرص يف التجارة 

الدولية القامئة عىل سلسلة القيمة العاملية والتي لها تأثري هام يف الحد من الفقر وخلق فرص عمل منتجة.
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لقد أدت جائحة فريوس كورونا وتبعاتها إىل تفاقم الكثري من هذه التحديات بل وخلقت تحديات جديدة.  فعىل مستوى االقتصاد 

الكيل، تتأثر مستهدفات املالية العامة وميزان التعامالت الخارجية بالراجع يف النمو االقتصادي وزيادة اإلنفاق عىل الصحة والحامية 

االجتامعية وانخفاض اإليرادات الرضيبية. إن تراجع املصادر الرئيسية للعملة األجنبية، ال سيام من السياحة وعائدات قناة السويس ورمبا 

الحقا من تحويالت املغربني يف دول مجلس التعاون الخليجي املصدرة للبرول قد تؤدي إىل تدهور املوازين الخارجية ملرص، عىل األقل 

يف املدى القريب. وقد أدت زيادة االحتياجات التمويلية إىل تصاعد الضغوط عىل الدين الحكومي املرتفع باألساس. وتأثرت العديد من 

الرشكات بالصدمات عىل جانبي العرض والطلب وباألثر السلبي لألزمة عىل ميزانياتها العمومية، وقد يُدفع بعضها إىل اإلفالس مع توقف 

النشاط وانكامش الطلب. أما الرشكات والعاملة املتواجدة يف القطاع غري الرسمي، فهم معرضون ملخاطر شديدة، خاصة مع وجود عدد 

قليل من االحتياطات الوقائية لحاميتهم من الصدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والدخل. لقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للتخفيف 

من آثار تفيش الفريوس، مبا يف ذلك التخفيض الكبري يف معدالت الفائدة الرئيسية، وتأجيل مدفوعات الرضائب للقطاعات املترضرة، 

وتوسيع مظلة املساعدات االجتامعية للفئات الفقرية املعرضة للمعاناة.

لقد فاقمت أزمة فريوس كورونا من أثر التحديات الهيكلية القامئة. فلقد زاد االستثامر الخاص لكنه يظل أقل من متوسط معدالته 

تاريخيا. كام أن األنشطة الحيوية التي تدر النقد األجنبي )الصادرات واالستثامر األجنبي املبارش( وانتشار القطاع غري الرسمي يساهمون 

جميعا يف معدالت البطالة املرتفعة ونقص العمل. فهناك ما يقرب من 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، وعىل الرغم من 

ذلك فإن معدل التشغيل بني األفراد يف سن العمل قد انخفض من 44.2% عام 2010 إىل 38.9% 9 عام 2019. وقد شهد مزيداً من االنخفاض 

ليصل إىل 35% يف الربع الثاين من عام 2020 )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، مسح القوى العاملة ربع السنوي(. وكان معدل 

البطالة قد تراجع إىل 8% قبل األزمة لكنه عاد إىل االرتفاع إىل 9.6% يف الربع الثاين من عام 2020. كام أن معدالت البطالة بني اإلناث 

والشباب أعىل كثريا حيث بلغت 20% و 27% عىل التوايل يف نهاية عام 2019. ويسيطر القطاع غري الرسمي عىل نشاط القطاع الخاص،3 

ويعمل معظمه بدون مقار ثابتة، كام أن فرص العمل فيه متدنية األجر، ويفتقر لتطور اإلنتاجية. إن النمو وفرص العمل يشكالن 

أساس تحسني الدخل وتخفيف حدة الفقر، والذي بلغ معدله 32.5 % يف السنة 2018/2017 مع وجود تباينات كبرية بني األقاليم الجغرافية 

املختلفة.

بالرغم من تلك التحديات، تكشف أزمة فريوس كورونا أولويات أجندة اإلصالح دعام لتحقيق أهداف التنمية يف مرص. عىل سبيل املثال، 

أظهرت األزمة مدى أهمية توفر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم كل  من العاملني عىل خطوط املواجهة يف مجال الصحة 

واملوظفني الحكوميني، باإلضافة إىل التخفيف من األثر االقتصادي لتدابري التباعد االجتامعي. فقد أصبحت القدرة عىل العمل عن بعد 

غاية يف األهمية ملواصلة تقديم الخدمات الحكومية األساسية، والسامح للرشكات مبواصلة العمل، ومتكني الطالب املجهزين بالوسائل 

املناسبة من االستمرار يف الحصول عىل الخدمات التعليمية. وميكن عن طريق توفري خدمات اإلنرنت األكرث رسعة وانتظاما من ترسيع 

وترية الجهود الجارية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسهيل االنتقال إىل التعلم عن بعد. ويف مجال الصناعات الزراعية، ميكن تدعيم 

سلسلة اإلمداد وتعزيز قدرات التصدير عن طريق إزالة االختالالت التجارية كحظر االسترياد، كام ميكن اعتامد املعايري الغذائية وإصدار 

الشهادات لتحقيق قدر أكرب من األمن الغذايئ. ويف مجال الرعاية الصحية، ميكن للحكومة تطوير سالسل اإلمداد املحلية لألجهزة الصحية 

وتفعيل مشاركة القطاع الخاص يف التشخيص واالختبار، وهي جهود ستحتاج إىل مزيج من القدرات واملعايري املحلية والعاملية.
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هذه الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تتناول بالتحليل بعض التحديات التي ال تزال مرص تواجهها، كام تربز الفرص السانحة أمام 

القطاع الخاص لقيادة التنمية االقتصادية واالستثامر والنمو الخالق لفرص العمل. لقد أسفرت املشاورات املكثفة التي تم إجراؤها مع 

الخرباء واألطراف املعنية من القطاع الخاص ورشكاء التنمية يف مرص عن تحديد عدة مجاالت حيوية تحتاج إىل إصالح. هذه املجاالت هي 

التجارة واللوجستيات، ودور الدولة واملنافسة، وأداء القضاء التجاري. تستكمل هذه الدراسة التشخيصية األعامل التحليلية السابقة 

واملرتقبة للبنك الدويل التي تتناول قضايا مهمة مثل مناخ االستثامر والحصول عىل األرايض والتمويل.4 كام تقدم الدراسة أيضا تقييام 

لبعض القطاعات الرئيسية والتي تم اختيارها، أخذا يف االعتبار أولويات الحكومة املرصية، وهي: الصناعات الزراعية، والصناعات 

التحويلية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فيام يتعلق بالصناعات التحويلية، تقوم الدراسة بإجراء تقييم أكرث تفصيال لصناعة 

الكيامويات واملنسوجات وصناعات السيارات.5 ففي السياق املرصي، متثل هذه القطاعات فرصا سانحة للنمو والتوسع، حيث تشري 

شواهد عاملية إىل أنه بوسعها إحداث أثرا ملموسا عىل التشغيل والصادرات يف أي اقتصاد. كام تسلط هذه الدراسة الضوء عىل قطاعني 

رئيسيني يف دعم االقتصاد هام التعليم والرعاية الصحية - واللذان يتعرضان لضغوط إضافية يف أزمة فريوس كورونا – وذلك من منظور  

الفرص املتاحة أمام مشاركة القطاع الخاص. 

ما الذي يعوق ظهور القطاع الخاص كقوة تنافسية؟ 
تسهم الحواجز التجارية املتعلقة بالسياسات التجارية وتيسري التجارة، باإلضافة إىل ضعف خدمات النقل والخدمات اللوجستية، يف 

ضعف أداء الصادرات واالستثامر األجنبي املبارش يف القطاعات غري االستخراجية، وهام مرتبطان بعضهام ببعض ارتباطا وثيقا. وعىل 

الرغم من أن مرص تتمتع بإمكانات كبرية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجيستية مع سهولة الوصول إىل األسواق 

الرئيسية، فإن إمكانات التصدير عىل املستوى القطاعي تعوقها طائفة واسعة من الحواجز غري الجمركية، والتي تشمل أعباء إجراءات 

التخليص الجمريك، وضعف الربط والخدمات اللوجستية، ومحدودية املنافسة املحلية. عىل سبيل املثال، فإن الهدر يف املنتجات الزراعية 

الناجم عن عدم مالمئة وسائل النقل وعدم كفاية سعة التخزين وضعف البنية التحتية لسلسلة التربيد، تقدر نسبته بــ 15% إىل %20 

للمحاصيل الغري معرضة للتلف الرسيع، و25% إىل 50% للمحاصيل املعرضة للتلف الرسيع. كام تفرض السياسات التجارية تحديات 

بالنسبة للصناعات الزراعية، مع ارتفاع التعريفات الجمركية عىل واردات املنتجات الغذائية واملستلزمات الصناعية، وصعوبة التنبؤ بها، 

باإلضافة إىل حظر صادرات بعض السلع أو فرض رسوم عليها. ويف قطاع املنسوجات، تخلفت الصادرات املرصية عن صادرات الدول املقارنة 

ومل تستطع تحقيق إمكاناتها ىف األسواق القريبة املحتملة مثل االتحاد األورويب. هذه الحواجز الجمركية وغري الجمركية عىل الصادرات 

تؤثر عىل تحفيز الرشكات املحلية للتنافس يف األسواق العاملية.

يف السنوات األخرية، ظهرت تخوفات بشأن الدور املتنامي للدولة واالمتيازات التي تتمتع بها يف األنشطة االقتصادية كام أدى تنامي 

املخاوف حول غياب املنافسة العادلة وتكافؤ الفرص إىل عرقلة االستثامر الخاص واألجنبي. يف هذا التقرير، يقصد بالرشكات اململوكة 

للدولة تلك الرشكات التي تسيطر عليها الدولة، وتتمتع باالستقاللية القانونية واملالية، وتعمل يف سوق للسلع أو الخدمات التي ميكن 

نظريا أن توفرها رشكات القطاع الخاص. إن وجود رشكات مملوكة للدولة يف جميع القطاعات تقريبا يغذي هذا التصور حول النشاط 

واسع النطاق للدولة بل واملفرط يف التوسع، يف حني أن كرثة القوانني الحاكمة وأطر امللكية التي تعمل مبوجبها تلك الرشكات تجعل من 

التعرف عليها أمرا صعبا ومعقدا. ومع غياب املعلومات املالية عن الرشكات التي تسيطر عليها الدولة، يصعب عىل املستثمرين تكوين 

فهم دقيق لوزنها يف االقتصاد، وحصتها يف السوق، وما إذا كانت تعمل يف ظل الظروف نفسها التي تعمل فيها رشكات القطاع الخاص.
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إن قيام األسواق بوظائفها عىل نحو يتسم بالكفاءة والعدالة يقتيض توحيد القواعد املنظمة لجميع املؤسسات، بغض النظر عن 

طبيعة امللكية. ويشري تحليل مبديئ إىل وجود عدد من الفجوات التنظيمية التي تعرقل تطبيق مبادئ الحياد التنافيس يف األسواق 

املرصية. فعىل سبيل املثال، ال يوجد إلزام عىل الرشكات اململوكة للدولة بفصل أنشطتها التجارية وغري التجارية أو أنشطة الخدمة 

العامة، وال يشرط رصاحة أن تحقق تلك الرشكات معدل عائد إيجايب عىل أنشطتها التجارية، مام قد يضعف الرشكات الخاصة املنافسة يف 

السوق نفسها. وتتيح بعض اإلعفاءات مبوجب قوانني الرضائب واملنافسة واملشريات امتيازات خاصة للرشكات العامة القامئة التي تعمل 

يف قطاعات رئيسية كام تغذي التصورات عن عدم تكافؤ الفرص. وعىل الرغم من أن قانون املنافسة رسخ عنارص رئيسية لتعزيز األسواق 

التنافسية، فإن أوجه القصور يف اإلطار التنظيمي للمنافسة تعوق إنفاذها الفعال وتؤثر عىل تكافؤ الفرص.

وجدير باملالحظة أن غياب الفصل الواضح بني هيئات الدولة الرقابية والتنفيذية وتلك املعنية بوضع السياسات يف بعض األسواق 

يخلق تضاربا أصيال يف املصالح.  ففي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل سبيل املثال، يعمل  تحت إرشاف وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات املسؤولة عن وضع السياسات للقطاع بأكمله كل من الرشكة املرصية لالتصاالت )املشغل( وهي تحتل موقعا 

مهيمنا يف السوق، والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت )الجهة الرقابية(. وباملثل يف قطاع النقل البحري واملوانئ، يؤدي غياب اسراتيجية 

واضحة ملنع تضارب املصالح بني اختصاصات متعددة )مثل الجهة الرقابية واملشغل( لحالة من عدم اليقني بني الراغبني يف االستثامر من 

القطاع الخاص. ويف صناعة الكيامويات، يحد عدم الكفاءة يف نشاط الرشكات اململوكة للدولة يف األنشطة األولية من احتامالت استثامر 

القطاع الخاص عىل طول سلسلة القيمة. يف الصناعات الزراعية، فإن الدور الضخم الذي تضطلع به الدولة - من خالل دعم أسعار األغذية 

واألسمدة، والحامية الجمركية، وحظر التصدير، والعدد الكبري من الرشكات اململوكة للدولة- يحد من مشاركة القطاع الخاص يف قطاعات 

فرعية بعينها. وتتمثل العقبة الرئيسية يف قطاع السيارات - من حيث دور الدولة - يف غياب رؤية واضحة ومتسقة للقطاع ودور القطاع 

الخاص فيه. 

مقارنة بالدول األخرى، يعترب أداء القضاء التجاري ضعيفاً، مام يزيد من مخاطر االستثامر وعدم التيقن ، ويكون أشد تأثريا عىل 

الرشكات األصغر حجام. إذ تعاين مرص من أوجه خلل يف إنفاذ العقود من خالل النظام القضايئ- حيث سجلت 40 نقطة من أصل 100 

)البنك الدويل 2019(، األمر الذي يؤثر عىل الرشكات املحلية واألجنبية. كام أن ضعف إنفاذ العقود يزيد من مشاكل غياب الشفافية عن 

البيئة الترشيعية يف مرص وتعقدها وصعوبة التنبؤ بتغيرياتها.  وتشمل العقبات حاالت التأخري املفرط يف الفصل يف الدعاوى وتنفيذ 

األحكام، مام يعوق قدرة الرشكات عىل املطالبة بحقوقها من الرشكات والهيئات العامة األخرى وإعامل هذه الحقوق، ويؤثر عىل ثقتها 

يف االتفاقات التعاقدية وتعويلها عليها. ويؤدي طول العملية نسبيا إىل تجميد األصول خالل فرة التقايض، مام يؤثر عىل استخدامها  

ألغراض إنتاجية ويسبب خسائر للرشكات ولالقتصاد بشكل عام. كذلك، فإن هذه املشكالت يف إنفاذ العقود  تدفع الرشكات األكرب حجام 

نحو التكامل الرأيس أو التعامل مع الرشكات الكبرية األخرى، مام يعوق منو الكيانات األصغر ويضعف الروابط األمامية والخلفية بني 

ا، ال سيام أن  مختلف الصناعات. وبالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة، يعد اللجوء إىل املحاكم أمرا مكلفا وُجزَافيّ

النظام القضايئ املرصي ال يوفر املشورة لألطراف التي متثل نفسها أو املساعدة القانونية لتحقيق تكافؤ الفرص. وستزيد أزمة فريوس 

كورونا من الضغوط عىل النظام القضايئ، وذلك نظرا للزيادة املتوقعة يف الدعاوى الناتجة عن االنكامش االقتصادي، مثل حاالت اإلفالس 

والنزاعات بشأن تحصيل الديون، واالستغناء عن العاملة والتعويضات املرتبطة بها.
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يتصدر رأس املال البرشي العوامل التي تؤدي إىل تعزيز اإلنتاجية، فاألعداد الكبرية من الشباب يف قوة العمل ينبغي تجهيزها بالقدر 

الكايف من التعليم واملهارات والقدرات الصحية الالزمة.  يعد افتقار العاملني للمهارات املطلوبة أحد أهم املعوقات التي يواجهها 

سوق العمل،6 وهو ما يدل عىل وجود فجوة كبرية بني نواتج العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل. ويؤدي ضعف االستثامرات يف 

التدريب، إىل جانب نقص معلومات السوق عن املهارات التي يحتاجها أصحاب العمل، إىل التأثري سلبا عىل فرص القطاع الخاص يف العثور 

عىل عاملني يتحلون باملهارات الفنية والحياتية املطلوبة، باإلضافة إىل التكلفة اإلضافية التي تتكبدها الرشكات لتدريب العاملني. ففي 

صناعة الكيامويات عىل سبيل املثال، نسبة كبرية من الوظائف يف املصانع والخدمات ذات الصلة تتطلب مهارات عالية أو متوسطة ألن 

الصناعة كثيفة رأس املال وتعتمد عىل التكنولوجيا، مام يتطلب عاملة مدربة تدريبا عاليا عىل العمليات والصيانة والبحث والتطوير. 

ويف قطاع الزراعة، عىل الرغم من وجود مجموعة كبرية من الباحثني يف الجامعات واملعاهد، ال تتوفر استثامرات يف البنية التحتية لتدريب 

املهارات املحلية أو املتخصصة الالزمة للزراعة وتجهيز املنتجات للتصدير.

معوقات نمو القطاع الخاص
هناك مجموعة أخرى من التحديات الخاصة بكل قطاع عىل حدة، تعوق من منو القطاع الخاص وخلق فرص العمل يف القطاعات 

الرئيسية.  ففي قطاعات الزراعة/الصناعات الزراعية واملنسوجات واملالبس عىل سبيل املثال، يعرقل ضعف سالسل اإلمداد املحلية 

من فعالية أنشطة التصنيع النهائية، ويؤدي إىل االعتامد عىل استرياد املستلزمات الوسيطة. كام يؤدي ضعف خدمات اإلرشاد الزراعي 

إىل تقييد مهارات وقدرات املزارعني والرشكات، وتحد من لجوئهم إىل الحلول املبتكرة والتقنيات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. و يف قطاع املنسوجات واملالبس، يُشار إىل غياب املعلومات بشأن أسواق التصدير واالتجاهات العاملية - والتي ميكن أن 

تساعد الرشكات عىل اتخاذ قرارات اسراتيجية واملنافسة دوليا - عىل أنها عائق رئييس. يف قطاع البروكيامويات، تعد أوجه القصور 

يف قطاع التكرير عقبة رئيسية أمام التوسع يف املنتجات الثانوية الهامة للتكرير والتي تعد مدخالت رئيسية لقطاع التصنيع النهايئ 

للبروكيامويات. وتعاين صناعة السيارات أيضا من تفتت منظومة التوريد وقدراتها املحدودة عىل الوفاء باملتطلبات الدولية. ويعد أيضا 

انخفاض إنتاجية العاملة بسبب ضعف املهارات التقنية واإلدارية من املشكالت األخرى يف قطاع السيارات، كام أن هناك حاجة لحوار 

قوي بني القطاعني العام والخاص لوضع اسراتيجية ورؤية للقطاع. وتظهر هذه القيود وغريها من املعوقات يف متثيل بياين يعرض تقييام 

ملدى األرضار التي تشكلها تلك القيود عىل مختلف القطاعات )الجدول 1 من هذا امللخص(.

إن القطاع الخاص ميكنه القيام بدور فعال يف معالجة فجوة املهارات ولكنه يواجه عدة قيود.  بعض الحواجز تعوق املستثمرين عن 

إنشاء مؤسسات تعليمية، سواء كانت جامعات أو كليات تطبيقية مهنية. ففيام يخص الجامعات الخاصة والكليات األهلية وهيئات 

التدريب الفني واملهني، تشكل القوانني واللوائح املتعلقة بالتأسيس والتسجيل عبئا كبريا. كام إن ضعف االستثامر يف تقديم خدمات 

التدريب، باإلضافة إىل نقص املعلومات عن املهارات التي يطلبها أصحاب األعامل، يؤثران سلبا عىل قدرة القطاع الخاص عىل العثور عىل 

العاملة التي تتحىل باملهارات الفنية والحياتية ذات الصلة.

إن القطاع الخاص بوسعه أيضا أن يقوم بدور تكمييل هام يف تلبية احتياجات الخدمات الصحية، خاصة وأن القدرة الصحية لقوة 

العمل تظل أمرا حيويا لدفع اإلنتاجية. فرغم تحسن األوضاع الصحية عىل مدى العقود الثالثة املاضية، ال تزال هناك فجوات يف توافر 

الخدمات الصحية ويف جودتها، ويف معالجة التحديات الناشئة عن األمراض غري املعدية. كام أن اإلنفاق العام عىل الرعاية الصحية ال يزال 

منخفضا. تعاين مرص أيضا من النقص يف املهارات من عدة جوانب، حيث ميثل االحتفاظ باملوارد البرشية يف هذه األوضاع تحديا كبريا. إن 

إصدار قانون التأمني الصحي الشامل يف ديسمرب 2017 يفسح إمكانات كبرية أمام القطاع الخاص لتقديم مساهامت مهمة، غري أن العوائق 

التنظيمية، باإلضافة إىل طول وعبء وتكلفة اإلجراءات، تعرقل من دخوله يف هذا القطاع. 
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التوصيات الرئيسية للمضي قدما
ينبغي أن تركز األولويات الرئيسية ملرص لتعزيز تنمية القطاع الخاص عىل إرساء ثقافة الشفافية واتباع نهج تشاريك يف وضع 

السياسات. حيث يُعد غياب التنسيق والتشاور بني الهيئات الحكومية والقطاع الخاص مشكلة محورية, فقد سلط القطاع الخاص 

الضوء عليها يف العديد من القضايا االقتصادية، كتلك الخاصة بصياغة السياسات التجارية وتيسريها، واللوائح املنظِّمة للرشكات، 

واالسراتيجيات واللوائح التنظيمية الخاصة بكل قطاع. وباملثل، يستشعر القطاع الخاص وجود منافسة غري عادلة مع الجهات التابعة 

للدولة وغياب تكافؤ الفرص. وبالتايل، تقرح هذه الدراسة التشخيصية ما ييل من إجراءات شاملة ذات أولوية.

تشكيل لجنة لإلصالح. يتطلب تبني الحكومة املرصية للموجة الثانية من اإلصالحات أن تشكل لجنة لإلصالح مبشاركة واسعة من   .1

القطاعني العام والخاص. فقد لعبت  مثل هذه اللجان دورا حيويا يف تعزيز أجندة اإلصالح يف مجموعة كبرية من الدول، مثل ماليزيا 

وبولندا والهند واملغرب وروسيا )مبا يف ذلك إصالح اإلجراءات املُنظِّمة ألنشطة األعامل(. ومن أجل تحقيق النجاح يف هذا املسعى، 

تشري الشواهد الدولية إىل أن اللجنة ستحتاج إىل )أ( قيادة عليا وتبني املبادرة والدعم السيايس؛ )ب( نهج شامل تشاريك بني األطراف 

املعنية من املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدين، وذلك من خالل املحافظة عىل حوار منتظم بني القطاعني العام 

والخاص والتواصل املنتظم املكثف حول نتائج هذا الحوار؛ )ج( إطار عام للمتابعة ومراقبة األداء مع وجود أهداف محددة، وإجراءات 

محددة لبلوغ تلك األهداف ، ومؤرشات لتقييم النتائج ومدى التقدم يف عملية اإلصالح. 

وضع سياسة شفافة مللكية الدولة وإطار للحوكمة. عند إعادة النظر يف دور الدولة كعامل رئييس يف تنمية القطاع الخاص، فإن   .2

وضع سياسة عامة مللكية الدولة ميكن أن تفيد يف استكامل اإلصالحات القانونية وتحسني إطار حوكمة الرشكات اململوكة للدولة. 

ومن املمكن تعزيز الشفافية بشأن النشاط االقتصادي للدولة من خالل إتاحة املعلومات املالية والتشغيلية املتعلقة بالرشكات 

اململوكة للدولة، وذلك لتمكني القطاع الخاص من اتخاذ القرارات االستثامرية بناء عىل فهم أفضل لوزن هذه الرشكات يف القطاعات 

التي تعمل بها. كام أن تدعيم اإلطار القانوين للرشكات اململوكة للدولة يعد خطوة هامة صوب تعزيز حوكمة وشفافية الرشكات. يف 

ظل تعدد القوانني الحاكمة لرشكات القطاع العام، ميكن البدأ بتطبيق هذه اإلصالحات القانونية أوال عىل القانون  203 لسنة 1991، 

والذي ينظم عمل الكثري من الرشكات اململوكة للدولة. إن ضامن عمل هذه الرشكات يف ظل نفس الظروف التي تعمل فيها رشكات 

القطاع الخاص ميكن تحقيقه من خالل ما ييل: )أ( إيجاد األدوات الالزمة لفصل األنشطة التجارية وغري التجارية للرشكات اململوكة 

للدولة ومطالبتها باسرداد كامل تكلفة األنشطة التجارية، )ب( الحد من االستثناءات واإلعفاءات من قانون املنافسة وغريه من 

اللوائح التنظيمية االقتصادية والقطاعية. كام يتطلب ذلك الفصل الواضح بني دور الدولة يف القطاعات الرئيسية بوصفها جهات 

رقابية مقابل مشاركتها ككيان اقتصادي.

تطوير نظام القضاء التجاري من خالل امليكنة وتعزيز الشفافية. يعترب وجود نظام قضايئ تجاري يتسم بالفعالية والكفاءة أمرا   .3

أساسيا لخلق بيئة مواتية ألنشطة األعامل.  ويتطلب ذلك التصدي ملشكلة التأخري يف البت يف القضايا املدنية والتجارية من خالل 

تحسني إدارة عبء العمل القضايئ، وتبسيط إجراءات العمل، وتعزيز إدارة القضايا، ودعم ذلك التحسني من خالل استخدام امليكنة، 

وهو ما يصب أيضا يف صالح زيادة الشفافية. هناك أيضا حاجة إىل ضخ استثامرات كبرية إلضفاء الطابع املهني عىل إدارة املوارد 

البرشية واملالية يف املحاكم ووزارة العدل. وميكن استخدام استطالعات رأي املرددين عىل املحاكم إلنشاء قاعدة بيانات عن وجهات 

نظر هؤالء املرددين وكيفية تحسني كفاءة الخدمات وجودتها وزيادة إمكانية الحصول عليها. 



۱۰

الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص مصر

إصالح السياسات التجارية عن طريق تبسيط االجراءات الجمركية وغري الجمركية، وتحديث نظام الجامرك، وتحسني وسائل النقل   .4

والربط. إن منو القطاع الخاص سيظل ُمقيدا ما مل تتمكن مرص من االستفادة من مزايا موقعها الجيواسراتيجي من خالل تعزيز 

قدرتها التنافسية التصديرية. وتشمل اإلجراءات الرئيسية يف مجال إصالح السياسات التجارية وتدابري تيسري التجارة ما ييل:

تبسيط اإلجراءات غري الجمركية وتعزيز الشفافية حولها من خالل إنشاء دليل خاص بها ونرشه عىل شبكة اإلنرنت، وإلغاء اإلجراءات 	 

التي ال حاجة لها وتلك التي ال تحقق أهداف السياسات العامة.

تحديث نظام الجامرك من خالل )أ( سن قانون جمريك جديد ولوائح تنفيذية تتامىش مع اتفاقية كيوتو املعدلة واتفاقية منظمة التجارة 	 

العاملية لتيسري التجارة، )ب( استخدام التشغيل اآليل وتبسيط اإلجراءات والتنفيذ الكامل ملنظومة الشباك الواحد اإللكرونية، )ج( 

إدخال نظام املعاينة القائم عىل تقييم املخاطر، )د( تحسني قدرات املوارد البرشية، )هـ( إنشاء مرافق معاينة حديثة.

تحسني الربط بشبكات النقل من خالل ما ييل: )أ( قياس أداء كفاءة املوانئ مع ربطه ببطاقة معايري األداء واملساءلة؛ )ب( جذب 	 

االستثامرات الخاصة عن طريق رفع مستوى شفافية ووضوح القواعد التنظيمية والفصل الواضح بني الدور الرقايب للجهات العامة 

ودورها ككيان اقتصادي يف املوانئ، باإلضافة إىل وضع ضامن شفافية اإلجراءات الخاصة بتقديم العطاءات للحصول عىل االمتيازات، 

وإنشاء نظام مستقل لتسوية املنازعات؛ )ج( اإلرساع بوضع وتنفيذ اسراتيجية متكاملة للنقل متعدد الوسائط؛ )د( تحسني كفاءة 

وجودة خدمات النقل الربي

إصالح التعريفة الجمركية بخفض الحد األقىص إىل 40% للحد من أثر االختالل.	 

وإلطالق العنان لالستثامرات الخاصة يف القطاعات الحيوية، ينبغي تطبيق إصالحات خاصة بكل قطاع إىل جانب اإلصالحات الشاملة 

املوضحة أعاله.  إن عددا من القطاعات االقتصادية الحيوية القادرة عىل النمو وتوفري فرص العمل، مثل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصحة، والتعليم، يعاين من نفس القيود الناجمة عن دور الدولة وغياب 

تكافؤ الفرص، يف حني أن بعضها، مثل الصناعات التحويلية والغذائية، يعاين أيضا من العراقيل الخاصة بالسياسات التجارية واملعوقات 

التي تقف أمام تيسري التجارة. وتقرح الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص إجراءات قطاعية رئيسية ذات أولوية، ترد موجزة يف الجدول 

)2( من هذا امللخص.

فيروس كورونا: ضرورة وفرصة لتسريع وتيرة اإلصالحات
لقد جاءت جائحة فريوس كورونا لتؤكد عىل رضورة ترسيع اإلصالحات الهيكلية املذكورة أعاله من أجل إزالة العوائق التي تعرتض 

تنمية القطاع الخاص. وقد تعيد هذه األزمة فتح النقاش حول دور الدولة وحجم هذا الدور، وقد تخلق أو تعزز الرغبة يف مزيد من 

اإلجراءات التدخلية من جانب الدولة يف قطاعات رئيسية. ويف حني أن للدولة دورا ال غنى عنه لضامن االستعداد لألزمات واالستدامة يف 

مواجهتها، فإنه ميكن تحقيق ذلك من خالل دورها الفريد كواضع للسياسات وقدرتها عىل خلق الحوافز االقتصادية. وميكن للحكومة 

كذلك أن تلعب دورا محوريا يف تحفيز األطراف الفاعلة يف السوق ملواجهة الضغوط التي ولدتها األزمة، وأن تتبنى السياسات العامة 

املناسبة للتخفيف من أثر صدمات العرض والطلب. إن اإلجراءات املتخذة من قبيل اإلعفاءات الرضيبية أو الدعم أو املساعدات 

الحكومية للرشكات العامة والخاصة ميكن تفهمها يف أوقات األزمات، ولكن الشفافية وضامن قواعد املنافسة السليمة يعتربا من األمور 

الحيوية  للحد من االختالالت السوقية الناجمة عن التدخالت السلبية؛ كام ينبغي أن تظل تلك اإلجراءات محددة الوقت ومرتبطة فقط 

مبعالجة األزمة الحالية بهدف التعايف منها، مع تحقيق قدر أكرب من املرونة يف مواجهة الصدمات.
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الملخص

يف ظل االختالالت الناجمة عن تلك الجائحة، أصبحت التدابري املقرتحة واملتعلقة بالتجارة أكرث أهمية من أي وقت مىض. وتعد كل من 

إصالحات السياسات التجارية - ال سيام تبسيط جداول التعريفة الجمركية وتخفيضها واإلرساع وميكنة إجراءات التخليص الجمريك - 

وإجراءات تيسري التجارة التي تحّد من التعامالت املبارشة أمرا بالغ األهمية. فعىل سبيل املثال، يؤدي ارتفاع التعريفات الجمركية عىل 

املستلزمات الطبية الحيوية املستوردة إىل زيادة األسعار املحلية عن األسعار الدولية، مام يزيد من التكلفة املحلية ملكافحة املرض. إن 

إلغاء الرسوم الجمركية عىل اإلمدادات الطبية الحيوية ومنتجات التعقيم واملطهرات مؤقتا أثناء األزمة من شأنه أن يخفض من تكلفتها 

ويساعد عىل مكافحة العدوى. كام أن إلغاء الرسوم متاما وبشكل دائم عىل هذه املنتجات سيحسن من القدرة عىل الحد من حاالت 

الطوارئ الطبية وتسهيل االستجابة لها مستقبال. يف هذا الصدد ، اتخذت وزارة املالية يف مايو 2020 إجراءات إلعطاء األولوية لقامئة 

السلع املستوردة من حيث التخليص الجمريك ملواجهة جائحة  كورونا مبا يف ذلك املواد الغذائية واملواد الخام املستخدمة يف إنتاج الغذاء 

واإلمدادات واملعدات الطبية. إن ترسيع وترية التخليص الجمريك لواردات املواد الخام ومكونات التصنيع من شأنه أن يساعد يف تعزيز 

توافر املواد الغذائية واملواد االستهالكية األساسية واملنظفات واملنتجات الطبية والصحية.

وعىل الرغم من توافر اإلمدادات األساسية واستقرار األسعار، تؤثر اضطرابات التجارة والخدمات اللوجستية عىل الصناعات الغذائية 

يف جميع أنحاء العامل، مام يتطلب مزيد من إجراءات تيسري التجارة يف مرص. ومع ضعف البنية التحتية الخاصة بالتربيد والتخزين، 

والطرق والري، وضعف الروابط بني مراحل اإلنتاج األولية والنهائية- سيزداد التأثري السلبي عىل التدفق يف القطاعات الزراعية غري 

األساسية. وقد يزيد الفاقد يف الغذاء بسبب تدابري االحتواء وانخفاض الطلب. عالوة عىل ذلك، قد تحدث اضطرابات يف حركة العاملة 

بسبب تعطل االنتقال املنتظم لألفراد. وبالتايل، تزداد أهمية تبسيط اإلجراءات التنظيمية والحدودية لتسهيل وصول املنتجات الغذائية 

األساسية واملواد رسيعة التلف. ويتعني عىل السلطات الحدودية الداخلية والخارجية- عىل سبيل املثال، الجامرك والهيئات املسؤولة عن 

معايري الصحة والصحة النباتية- االشراك ىف تصميم أنظمة خاصة لتعجيل إجراءات التخليص الجمريك للمنتجات الغذائية األساسية 

واملستلزمات الزراعية. كام ينبغي التخفيف من الصدمات السلبية عىل الواردات الغذائية نتيجة تعطل سالسل اإلمدادات الغذائية 

العاملية، وذلك بزيادة اإلجراءات التي تساعد عىل تيسري التجارة والخدمات اللوجستية.

إن لدى مرص فرصة لالستفادة من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفه النواة القتصاد رقمي متنوع وذلك لالستجابة 

لالحتياجات املتزايدة للسكان يف األجل الطويل. ومن املرجح أن يكون للتغريات السلوكية الناتجة عن تفيش فريوس كورونا تأثريات دامئة. 

يد، وترسيع نرش شبكات  تعد هذه فرصة سانحة للحكومة لبدء اإلصالحات الالزمة بغية تخفيف سياسات الحامية واإلطار القانوين املَُق

األلياف الضوئية عن طريق تشجيع االستثامر الخاص. ومن املهم كذلك تطوير البنية التحتية الرقمية لنرش التقنيات التعليمية يف قطاع 

التعليم من أجل تسهيل انتقال مرص إىل التعلم عن بعد، والتوسع يف الحلول املبتكرة للرعاية الصحية مثل الطب عن بعد. وبالنسبة 

ملرحلة التعايف بعد انتهاء األزمة، هناك فرصة إلعادة صياغة توازن جديد بني الرشكات اململوكة للدولة واملشاركني اآلخرين يف السوق مع 

احرام القدر املعقول من متطلبات األمن القومي.

كام تتيح أزمة فريوس كورونا فرصة ملرص لرتّوج نفسها كموقع جذب لرشكات الصناعات التحويلية التي تعيد النظر يف اسرتاتيجياتها 

االستثامرية أثناء مرحلة التعايف. هذه الرشكات سوف تسعى وراء توافر روابط أمامية وخلفية أكرث مرونة. ففي قطاع املنسوجات 

حيث يتوقع أن يكون تأثري األزمة حادا، يتعني عىل الحكومة أن متنح األولوية للخطوات التي ستجذب االستثامر األجنبي املبارش 

مع قيام الرشكات بإعادة توجيه اسراتيجيات ما بعد فريوس كورونا، والتي قد تشمل إضفاء الطابع الالمركزي عىل سالسل القيمة 

الخاصة بها. وتعد إزالة الحواجز الجمركية وغري الجمركية أمرا أساسيا، وكذلك تعزيز القطاعات الفرعية التي من املتوقع أن يزداد 

الطلب عليها مثل األلياف واملالبس الجاهزة. ويف قطاع السيارات، من املهم أن تحدد الحكومة رؤية واضحة للقطاع لجذب االستثامر 

األجنبي املبارش بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص؛ فقد كان هذا عامل نجاح رئيسيا يف دول لديها قطاعات راسخة لصناعة السيارات. 

وبالنسبة للصناعات الكياموية، ميثل انخفاض أسعار البرول تهديدا لعائدات مرص من النقد األجنبي ولكنه ميثل أيضا فرصة لالستفادة 

من إمداداتها البرولية كمدخالت يف قطاع الكيامويات لالنتقال إىل منتجات ذات قيمة مضافة أعىل. بالنسبة للعديد من الصناعات 

التحويلية، ميكن للحكومة أن تساند الرشكات املحلية للوصول إىل املعايري الدولية وإعادة توزيع العاملة بغرض التحول نحو املنتجات 

واألجهزة الطبية املطلوبة.
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الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص الملخصمصر

الجدول -1ملخص تمثيل بياني للقيود حسب القطاع 

القطاعات االجتماعية
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت الصناعات التحويلية الصناعات الزراعية 

الصحة التعليم السيارات الكيماويات المنسوجات

قواعد جامدة للقبول والتسجيل احتكار الرشكة املرصية لالتصاالت البنية 

التحتية لأللياف الضوئية

النشاط املتوسع للدولة مبا يف ذلك  

يف نشاط التكرير، وبعضها يفتقر 

للكفاءة ويتكبد خسارة

الهيمنة يف قطاعات املنبع 

)األلياف والخيوط(

الرشكات اململوكة للدولة يف مجال تجهيز املنتجات الزراعية متثل 60% من 

مطاحن القمح، 75% من طاقة تكرير السكر، 25% من إنتاج األرز املرضوب 

املحيل، الرشكات اململوكة للدولة يف إنتاج وتجهيز وتسويق التمور ومصايد 

األسامك والبطاطس، مام يخلق منافسة غري عادلة لرشكات القطاع الخاص

الشركات 
المملوكة 

للدولة/تدخل 
الدولة

ت
المعوقا

عملية مطولة إلصدار الشهادات، القيود 

املفروضة عىل ملكية القطاع الخاص، وإجراءات 

الرتخيص املرهقة واملكلفة، والقواعد واللوائح 

املتضاربة، وهياكل الرسوم العشوائية

الرتخيص التعسفي: ال توجد قواعد/توقيتات 

واضحة للموافقة النهائية، لوائح تنظيمية 

مرهقة بشأن الجامعات الخاصة ومعاهد 

التدريب املهني، عدم وجود قواعد لضامن 

الجودة وتدين مستوى الشفافية يف السوق.

استقاللية الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت،  ال يوجد مركز بيانات متقدم، 

قواعد نقطة تبادل إنرتنت القاهرة تعوق 

مقدمي شبكات توصيل املحتوى

االفتقار إىل اسرتاتيجية حكومية واضحة روابط وثيقة بني صانعي السياسات 

والرشكات اململوكة للدولة، مام 

يخلق تضاربا متأصال يف املصالح بني 

الجهات الرقابية واملعنية بالسياسات 

والهيئات التنفيذية.

الرشكات اململوكة للدولة غري 

منظمة ككيانات تجارية، غياب 

تكافؤ الفرص، حيث تتلقى 

هذه الرشكات التمويل بتكلفة 

منخفضة أو بدون تكلفة فضال 

عن مزايا أخرى

منع املزارعني من بيع القمح 

للقطاع الخاص،

الحامية الجمركية

دعم األسمدة يشجع االستخدام 

املفرط ويؤثر عىل املحاصيل،

 تحديد أسعار القمح والسكر 

لضامن توافر املواد الغذائية 

األساسية بأسعار معقولة.

المنافسة/
الحواجز أمام 

دخول األسواق

رسوم حامية عالية عىل املنتجات الصحية ذات 

الصلة مبرض فريوس كورونا )الصابون، املطهرات، 

املالبس الواقية، إلخ( 

 قضايا تيسري التجارة )العبارات(، عدم 

القدرة عىل إنشاء قاعدة للتسليم اآلين، 

الهيكل املعكوس للتعريفة الجمركية.

عدم االتساق يف تطبيق الرسوم عىل 

واردات املواد الخام يف القطاعات 

الفرعية مثل البالستيك.

الحواجر الجمركية وغري 

الجمركية

النظام الجمريك الحاميئ يحّد من حافز التصدير، قصور مرافق النقل، سعة 

التخزين يف الجامرك، ضعف البنية التحتية لسلسلة التربيد

التجارة والخدمات 
اللوجستية

ااالستخدام املحدود للُمشغل 

االقتصادي املعتمد  

حظر الصادرات، القيود عىل واردات البذور، ضعف تدابري الصحة والصحة 

النباتية، حظر استخدام املياه العذبة يف املزارع السمكية، مام يعوق 

التصدير إىل أسواق بعينها.

صعوبة االحتفاظ بخريجي كليات الطب 

والصيادلة واملهندسني والفنيني املهرة، هجرة 

العقول،

صعوبة اجتذاب املهارات إىل األماكن املحرومة 

من الخدمات.

النقص أكرب يف العاملني يف مجال التمريض 

والقبالة  

هناك فجوة كبرية بني النواتج التعليمية 

واحتياجات سوق العمل

عرقلة تحقيق التحول الرقمي النخفاض 

املهارات الرقمية املطلوبة للوصول إىل 

املحتوى والخدمات .

غياب أنشطة البحث والتطوير، 

واملهارات والتكنولوجيا.

صعوبة الحصول عىل املقومات 

الرضورية مبا يف ذلك املهارات 

والتكنولوجيا.

نقص املهارات املطلوبة 

للمساعدة يف نقلها إىل أنشطة 

ذات قيمة مضافة أعىل.

تقادم مناهج املؤسسات 

األكادميية.

ضعف البنية التحتية للتدريب املحيل عىل املهارات املتخصصة يف الزراعة 

وتجهيز املنتجات الزراعية املوجهة للتصدير.
المهارات

عدم كفاية التدريب عىل املهارات الرقمية يف جميع مستويات التعليم لتحقيق محو األمية 

الرقمية والتزويد باملهارات لتطوير محتوى وخدمات جديدة واعتامد التقنيات الجديدة 

والتكيف معها.

ضعف الحوار بني القطاعني العام والخاص 

بسبب طرق الدفع التعسفية، تأخري مدفوعات 

خدمات التعهيد التي يقدمها القطاع الخاص، 

عدم وجود إطار ينظم الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص، عدم وجود هيئة إدارية متثل 

مصالح القطاع الفرعي

عدم وضوح السياسات حول ملكية األصول 

)مثل الحرم الجامعي واألرض(.

امللكية قابلة للتوريث فقط وغري قابلة 

للتحويل، ال ميكن الحصول عىل التمويل 

العقاري من البنوك بسبب مشاكل امللكية.

االعتامد عىل كابالت النحاس يف خدمات 

االنرتنت، ارتفاع األسعار،

التغطية ملسافات قصرية، 

 قدر محدود من الطيف الالسليك 

املخصص لرشكات تشغيل شبكات 

املحمول 

غياب اإلنتاج الكثيف للمنتجني 

واملوردين

التفتت حيث يوجد عدد كبري من 

املنشآت متناهية الصغر والصغرية 

واملتوسطة، صعوبة الوصول إىل 

األسواق، الكفاءة املحدودة يف 

استخدام املياه والطاقة

نقص املدخالت عالية الجودة، 

عدم مراعاة املعايري االجتامعية 

والبيئية

الضغط عىل األرايض واملوارد املائية املتاحة، وعدم كفاءة توزيع املياه 

وملوحة املياه، االستخدام املحدود للمعدات والتقنيات املوفرة للمياه، 

اختالالت التسعري، قانون التعاونيات الزراعية محدود يف قدرته عىل ربط 

صغار املزارعني باألسواق ذات التوجه التجاري.

يهيمن بنك مملوك للدولة عىل التمويل الزراعي، غياب سوق رهن األرايض، 

والدور املحدود لرشكات التمويل غري املرصفية ومؤسسات التمويل متناهي 

الصغر.

قيود كبيرة 
أخرى تؤثر 

على القدرة 
التنافسية 

للقطاع

صعوبة الحصول عىل التمويل
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الجدول 2-ملخص موجز لإلجراءات الشاملة ذات األولوية  

اإلجراءات ذات األولوية

تشكيل لجنة إصالح مبشاركة شاملة من القطاعني العام والخاص بحيث تتمتع بـ:	 

)أ(  تواجد قيادة عليا وتبني املبادرة والدعم السيايس؛

نهج شامل تشاريك والتامس اآلراء واملالحظات بشكل منتظم من الفاعلني الرئيسيني من الهيئات الحكومية املعنية والقطاع الخاص واملجتمع املدين؛ )ب( 

إدارة جيدة لألداء وإطار متابعة مع أهداف وخطوات محددة. )ج( 

نهج تشاركي يتسم 
بالشفافية في صنع 

السياسات

تبسيط اإلجراءات غري الجمركية وتحسني الشفافية من خالل إتاحة التسجيل عىل شبكة اإلنرنت، والتخلص من اإلجراءات الغري الزمة واإلجراءات التي ال 	 

تحقق أهداف السياسات العامة.

سن قانون جديد للجامرك والئحته التنفيذية بحيث يتوافق مع اتفاقية كيوتو املعدلة واتفاقية منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة.	 

 ميكنة الجامرك وتبسيط اإلجراءات وتنفيذ نظام إلكروين كامل ملنظومة الشباك الواحد.	 

تطبيق نظام معاينة قائم عىل املخاطر وإنشاء مرافق معاينة حديثة.	 

تعزيز قدرات املوارد البرشية.	 

إصالح التعريفة الجمركية بخفض املعدل األقىص إىل 40% للحد من أثر تشوهاتها.	 

تيسير التجارة 
والسياسات 

التجارية

تطبيق مقياس ألداء كفاءة املوانئ.	 

جذب االستثامرات الخاصة عن طريق الرفع من مستوى شفافية ووضوح القواعد التنظيمية والفصل الواضح بني أدوار الهيئات العامة بوصفها جهات 	 

رقابية وبوصفها مشغلني للموانئ.

استحداث إجراءات تتسم بالشفافية لتقديم العطاءات للحصول عىل االمتيازات، وإنشاء نظام مستقل لتسوية املنازعات.	 

اإلرساع بوضع وتنفيذ اسراتيجية متكاملة للنقل متعدد الوسائط	 

تحسني كفاءة وجودة خدمات النقل الربي.	 

الربط واللوجستيات

اعتامد سياسة شاملة مللكية الدولة تستكمل اإلصالحات القانونية وتحّسن إطار حوكمة الرشكات اململوكة للدولة	 

إتاحة املعلومات املالية والتشغيلية املتعلقة بالرشكات اململوكة للدولة لتمكني القطاع الخاص من اتخاذ قراراته االستثامرية	 

تعزيز حوكمة الرشكات وزيادة الشفافية. ميكن البدء بالقانون 203 لسنة 1991 الذي يحكم عددا كبريا من الرشكات اململوكة للدولة.	 

إيجاد األدوات الالزمة لفصل األنشطة التجارية وغري التجارية للرشكات اململوكة للدولة ومطالبتها باسرداد كامل تكلفة األنشطة التجارية	 

الحد من االستثناءات واإلعفاءات من قانون املنافسة وغريه من اللوائح التنظيمية االقتصادية والقطاعية. كذلك الفصل الواضح بني دور الجهات 	 

الحكومية يف القطاعات الرئيسية بوصفها جهات رقابية مقابل عملها كفاعل اقتصادي.

تعزيز المنافسة 
المحلية وتحقيق 

تكافؤ الفرص

تحسني إدارة العمل القضايئ، وتبسيط إجراءات العمل، وتعزيز إدارة القضايا، وتحسني إجراءات العمل من خالل التشغيل اآليل	 

ضخ استثامرات ضخمة إلضفاء الطابع املهني عىل إدارة املوارد البرشية واملالية يف املحاكم ووزارة العدل	 

استخدام استطالعات رأي املرددين عىل املحاكم إلنشاء قاعدة بيانات عن تقييم هؤالء املرددين وكيفية تحسني كفاءة الخدمات وجودتها ومدى إتاحتها. 	 

اصالح القانون 
التجاري
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الجدول 3-ملخص التوصيات المتعلقة بالسياسات لكل قطاع

اإلجراءات ذات األولوية القطاع

زيادة التنسيق بني الجهات الحكومية لتحقيق اإلدارة املستدامة ملوارد املياه يف مسائل الري واألرايض الزراعية.   	 

تعزيز معايري سالمة الغذاء من خالل بناء القدرات يف الهيئة القومية لسالمة الغذاء، وإقامة رشاكة مع القطاع الخاص لتطوير املختربات وآلية اعتامد 	 

تكون يف متناول ومقدرة املنشآت متناهية الصغر والصغرية.

تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص لتطوير املختربات وآلية اعتامد ميكن للمنشآت متناهية الصغر والصغرية الوصول إليها بسهولة.	 

تعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي مع الركيز عىل تشجيع أنشطة البحث والتطوير والخدمات اإلرشادية القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 

مبشاركة القطاع الخاص.

تقييم تكلفة ومنافع اإلجراءات املختلفة التي تؤثر عىل هذا القطاع )بعضها يكون غري مدروس( مثل حظر التصدير، وقيود االسترياد، والتغيريات يف 	 

الرسوم، مشاركة الدولة والرشكات اململوكة لها يف أنشطة الصناعات الزراعية، دعم األسمدة، السياسات املتعلقة باألرز، توسيع النظام القائم عىل البطاقة 

الذكية لدعم الخبز للحد من الترسب.

التوسع يف متويل القطاع من خالل متويل التجارة وتسهيالت التمويل والتأجري للمنشآت متناهية الصغر والصغرية.	 

الصناعات الزراعية

تحديد ُسبل )حلول القطاعني العام والخاص( لزيادة كفاءة الطاقة يف إنتاج املواد الخام لتحسني القدرة التنافسية للقطاع.	 

توسيع إمكانات طاقة التكرير من خالل )أ( اعتامد أسعار السوق للمنتجات البرولية والكيامويات، )ب( إتاحة الوصول إىل سوق الغاز املحلية، )ج( 	 

االتساق مع أسواق الغاز الدولية، )د( وضع خطة رئيسية لتحديث صناعة املنتجات النهائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

إجراء تحليل التكلفة واملنافع لتقييم نُهج بديلة للدور املوسع الذي تلعبه الدولة )مبا يف ذلك تحسني أنظمة إدارة الرشكات اململوكة للدولة يف هذا 	 

القطاع مقارنة بتسييلها(.

الكيماويات

تحسني نظم الحوكمة واسراتيجيات العمل بالرشكات اململوكة للدولة يف هذا القطاع )عىل سبيل املثال، إصالح هياكل اإلدارة، اإلعالن عن البيانات املالية 	 

واسراتيجيات الرشكات اململوكة للدولة بشكل دوري(.

 معالجة فجوة املهارات بإرشاك القطاع الخاص يف وضع املناهج وتقديم التدريب مبا يتامىش مع معايري الصناعة.	 

إجراء تقييامت بشأن ما ييل:	 

املكاسب والتكلفة الناتجة عن الرسوم الجمركية، وخصومات التصدير، والحواجز التجارية التي تؤثر عىل القدرة التنافسية لهذا القطاع.– 

تحليل سلسلة القيمة للقطاعات الفرعية الجديدة والناشئة مثل املنسوجات التقنية– 

المنسوجات 
والمالبس الجاهزة

بالتنسيق مع القطاع الخاص، وضع رؤية واضحة للحكومة واإلجراءات امللموسة املتعلقة بهذا القطاع، وذلك ملساعدة الرشكات عىل اتخاذ قرارات 	 

استثامرية طويلة األجل والعمل عىل تحديث القطاع.

املساعدة يف إنشاء قاعدة ملُصّنعي املعدات األصلية تتمتع بالكفاءة من خالل جذب االستثامر األجنبي املبارش الساعي إىل تحقيق الكفاءة.	 

تعزيز منظومة التوريد املحلية من خالل آليات الدعم لزيادة التكيف مع التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير إلدماج هذا القطاع بنجاح يف سالسل 	 

القيمة العاملية.

 السيارات

تعديل اللوائح التنظيمية لجذب االستثامر الخاص لهذا القطاع مبا يف ذلك تلك املتعلقة بـام ييل: )أ( عدم القدرة عىل نقل ملكية املؤسسات التعليمية، 	 

)ب( الغموض بشأن ملكية أصول املؤسسات التعليمية )أي الحرم الجامعي واألرايض(، مام يعوق الحصول عىل التمويل؛ )ج( القوانني املنظمة لتوزيع 

األرباح، والتي تجعل أصحاب الجامعات يتجنبون اإلعالن الرسمي عن األرباح.

التعليم
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تشجيع االستثامر الخاص عن طريق )أ( تبسيط لوائح التعاقد لزيادة الكفاءة والرسعة، خاصة فيام يتعلق بالرعاية األولية، وتحديدا األمراض املزمنة، 	 

والتشخيص )التصوير باألشعة/املختربات(، والعالج الثانوي والتخصيص، وتعديل قانون الراخيص ملقدمي الخدمات الطبية، )ب( اعتامد معايري الجودة 

الحديثة ووضع نظام واضح للرصد والتقييم، )ج( بناء قدرات العاملني يف املجال الطبي واستكشاف الٌنهج لتحسني الكفاءة )عىل سبيل املثال، الحوافز 

املتعلقة باألداء(، )د( تعزيز إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

الصحة

اإلصالح التنظيمي

تشجيع املنافسة يف القطاع عن طريق )أ( تعزيز استقاللية وسلطة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، )ب( الفصل بني وظائف التنظيم وصنع السياسات 	 

والتشغيل واالستثامر، )ج( تشجيع التعاون بني الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وجهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية.

 تنفيذ اللوائح التنظيمية املسبقة، مبا يف ذلك مجموعة من القواعد والحلول املحددة مسبقا وفرضها عىل األطراف الفاعلة يف السوق الذين يهيمنون 	 

عىل أسواق محددة، وذلك بغية ضامن الوصول العادل والشفاف إىل البنية التحتية األساسية برشوط متساوية ألي مقدم للخدمات النهائية.

النظر يف الفصل الوظيفي أو الهيكيل للرشكة املرصية لالتصاالت. 	 

البنية التحتية الرقمية 

 نرش املزيد من كابالت األلياف الضوئية، عىل سبيل املثال من خالل إتاحة الوصول إىل شبكة الرشكة املرصية لالتصاالت مقابل سعر التكلفة.	 

تحرير تراخيص الجيل القادم من البنية التحتية للسامح ملشغلني آخرين ببناء وتشغيل البنية التحتية الخاصة بهم وإضفاء السمة التجارية عليها.	 

 النظر يف منح ترخيص ملشغل جملة مستقل إلتاحة الخدمة بسعر التكلفة، مع خلق منافسة مع املرصية لالتصاالت يف تقديم هذه الخدمة.	 

تحسني جدوى مرشوعات النطاق العريض يف املناطق الصعبة من خالل السامح باالستثامرات الخاصة وتقاسم البنية التحتية.	 

 اإلرساع يف وضع ونرش خطة باستخدام جدول زمني واضح لتخصيص نطاق إضايف للجيل الرابع، والرددات األوىل للجيل الخامس بأسعار معقولة. إن 	 

الترسيع يف تنفيذ هذه الخطط من شأنه أن يضع مرص يف وضع أفضل بكثري ميكنها من االستجابة ألزمة جائحة كورونا.

تسهيل نرش أبراج الهواتف املحمولة والسامح بدخول مشغلني جدد من القطاع الخاص يتمتعون بقدرات مالية مثبتة يف سوق بناء أبراج االتصاالت. 	 

تحفيز املشغلني عىل التعاون عن طريق تأجري األبراج بدال من امتالكها.

تسهيل حصول مقدمي الخدمة املرخص لهم عىل جميع التصاريح املطلوبة بطريقة رسيعة وبتكلفة مثىل، من خالل جمع هيئات منح التصاريح 	 

املختلفة يف "منظومة الشباك الواحد".

تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت
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مالحظات

ميكن العثور عىل مزيد من املؤرشات حول الرشكات املصدرة يف التقرير الصادر عن البنك الدويل، املسح االستقصايئ ملنشآت األعامل.  1

خالل هذا التقرير، تم استخدام ثالث مجموعات من البلدان النظرية/املقارنة حيثام أمكن. تشمل املقارنات اإلقليمية املغرب وتونس واألردن؛ املقارنات الهيكلية هي تلك التي تشمل بلدان بها   2

مستوى متقارب من دخل الفرد وحجم االقتصاد أو هيكله، وتشمل تركيا وتايالند وجنوب إفريقيا والفلبني، باإلضافة إىل املقارانات الطموحة وتشمل بلدان مثل ماليزيا وبولندا.

تشري أحدث التقديرات إىل أن أكرث من 60% من الرشكات وأكرث من 70% من العاملني يف القطاع الخاص يعملون يف القطاع غري الرسمي.  3

تعترب الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص دراسة مكملة ملجموعة األعامل التحليلية للبنك الدويل، مثل تقييم مناخ االستثامر، ومتكني االستثامر الخاص والتمويل التجاري يف البنية التحتية، وتقرير   4

مامرسة أنشطة األعامل وتقييم حوكمة األرايض، والعمل الجاري بشأن الدراسة التشخيصية املنهجية، ومرشوع تقييم القطاع املايل املقرر إجراؤه. ونوقشت مسألة الحصول عىل األرايض والتمويل يف 

بعض التقييامت القطاعية يف الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص.

ال يشمل هذا التقرير قطاعني مهمني آخرين هام البنية التحتية والتمويل. وقد تناول تقرير البنك الدويل لعام 2018 تحليل احتياجات وفرص االستثامر يف البنية التحتية عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك   5

القيود املفروضة عىل التوسع يف التمويل التجاري واالستثامر الخاص يف مجاالت الطاقة والنقل والزراعة واملياه والرصف الصحي. كام يوجد برنامج قيد اإلعداد لتقييم القطاع املايل، وسريكز عىل استقرار 

وسالمة القطاع املايل وتقييم مساهمته املحتملة يف النمو والتنمية.
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