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 تقديم

تعتبر سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية أحد القنكات الرئيسية لنشر نتاج معيد التخطيط 
القكمى مف دراسات كبحكث جماعية محكمة فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمية. يضـ المعيد 
مجمكعة مف الباحثيف كالخبراء متنكعى كمتعددػ التخصصات، مما يضيف إلى قيمة كفائدة مثل ىذه 

لمختمفة التى يتـ إجراؤىا مف حيث شمكلية األخذ فى االعتبار األبعاد االقتصادية، الدراسات ا
 مف القضايا محل البحث. ؼاالجتماعية، البيئية، المؤسسية، كالمعمكماتية كغيرىا أل

 7977صدارات المختمفة لسمسمة قضايا التخطيط كالتنمية منذ بدئيا فى عاـ تضمنت اإل
اكلت قضايا مختمفة تفيد الباحثيف كالدارسيف، ككذا صانعى السياسات عددًا مف الدراسات التى تن

: منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر ،ةكمتخذػ القرارات فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمي
، االستيالؾ كالتجارة الداخمية، المالية العامة، كاألجكر النقدية، اإلنتاجية كاألسعارك  السياسات المالية

كالنمك  قضايا التشغيل كالبطالة كسكؽ العمل، التنمية اإلقميمية التكتالت الدكلية، رجية،التجارة الخا
، آفاؽ كفرص االستثمار، السياسات الصناعية، السياسات الزراعية كالتنمية الريفية، االحتكائي

، قضايا البيئة كالمكارد يةالتخطيط ةذجنمأساليب الالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة، مناىج ك 
 ، ...إلخكالصحة كالمرأة كالشباب كاألطفاؿ كذكؼ اإلعاقة لطبيعية، التنمية المجتمعية، قضايا التعميـا

تتنكع مصادر كقنكات النشر لدػ المعيد إلى جانب سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية، 
تصدر  المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط، كالتىالتقارير العممية، كالكتب المرحعية، كالمتمثمة فى 

السنكؼ كسمسمة أكراؽ السياسات في بصفة دكرية نصف سنكية، ككذلؾ كتاب المؤتمر الدكلى 
، ككراسات السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعيد مف نشرات عممية التخطيط كالتنمية المستدامة

 تعكس ما يعقده المعيد مف فعاليات عممية متنكعة.

 الد، كهللا مف كراء القصد...لما فيو خير البلمعمل كفق هللا الجميع 
  

 رئيس المعيد
 أ.د. عالء زهران         
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 موجز البحث
-3002خالل الفترة ) االستثمار وعالقتيا بميزان المدفوعات المصرى أولويات 

3002) 
، فمـ اا مستديمً عانى عجزً فكعات المصرػ ي  نبعت فكرة ىذا البحث مف مالحظة أف ميزاف المد

 ،طكيمة مف الزمفالفترة العبر ىذه   -ناىيؾ عف فائض-اقتصادًيا  ايعرؼ تكازنً يكد ىذا الميزاف 
عالج ىذا العجز يستمـز زيادة قيمة الصادرات السمعية كالخدمية لتتعادؿ مع قيمة الكاردات أف  كرغـ

، مما انعكس بتدىكر حاد فى قيمة الجنيو يتحقق خالؿ ىذه الفترةالسمعية كالخدمية إال أف ذلؾ لـ 
ا عمى أمل أف يفمح ذلؾ فى عالج عجز ميزاف المدفكعات كىك ما لـ ا ك/أك تخفيًض المصرػ انخفاًض 

 يحدث.
االستثمار فى مصر كتبعاتيا عمى ميزاف أكلكيات كمف ثـ يطرح ىذا البحث قضية 

االستثمار إلى أكلكيات المدفكعات، كالفكرة األساسية فى ىذا الطرح تتمثل فى أنو كمما انحازت 
العقارػ لمقطاع )ت إنتاج كتسكيق السمع كالخدمات غير القابمة لمدخكؿ فى التجارة الخارجية مجاال

كانت ىكامش كمما كمما أصبح عالج مشكمة عجز ميزاف المدفكعات أكثر صعكبة خاصة كخدماتو( 
مة إنتاج كتسكيق السمع كالخدمات القابمما يمكف تحقيقو فى ا الربح فى ىذه المجاالت أكثر ارتفاعً 

 . لمدخكؿ فى التجارة الخارجية
نظرؼ الطار اإل يستعرضاألكؿ منيا  ؛خمسة فصكؿعمى الدراسة عميو احتكت ء كبناً 

ناقش يكالثانى  ،االستثمار كانعكاساتيا عمى ميزاف المدفكعاتأكلكيات مفاىيمي لمعايير كمحددات الك 
باعتبار ذلؾ ، ك بميزاف المدفكعاتفي قطاعي التعميـ كالصحة مف منظكر العالقة االستثمار أكلكيات 

أف القدر األعظـ مف تحكيالت المصرييف العامميف فى الخارج يأتى مف المشتغميف المصرييف فى 
الصناعة كالزراعة مف االستثمار فى قطاعى أكلكيات أما الفصل الثالث فيناقش  ،ىذيف المجاليف

االستثمار في قطاع أكلكيات ع بدراسة ختص الفصل الرابيبينما  ،منظكر العالقة بميزاف المدفكعات
قدـ الفصل الخامس مستخمصات حكؿ ي كأخيًرا ،منظكرنفس الاالتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مف 

كالسياسات المقترحة عمي االقتصاد المصرؼ بصفة عامة كميزاف المدفكعات كلكيات األانعكاسات 
 بصفة خاصة.

 –االستثمار فى التعميـ كالصحة  –ميزاف المدفكعات  –االستثمار أكلكيات  :الكممات المفتاحية
 االستثمار فى قطاع المعمكمات كاالتصاالت. –االستثمار فى الزراعة كالصناعة 
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 مقدمة
، أجنبًياأك محمًيا  عمى أىمية كضركرة االستثمار، سكاء كاف  الدبيات االقتصاديةتتفق كل 

نما  –أيًضاباعتبار ذلؾ مف أىـ كسائل اإلنتاج كا عادة اإلنتاج ليس فقط عمى نفس النطاؽ كا 
 يكالنكع يدائًما لمالحقة التطكر الكما كعمى نحك يسعى ا كنكعً عمى نطاؽ مكسع كمً  -كباألساس

ككف لكسائل إشباع الحاجات اإلنسانية ألعداد ال تتكقف عف الزيادة مف البشر. كاالستثمار ىك الم
كمف ثـ فإف لو  ،األصيل لمتراكـ الرأسمالى كلتحركات رؤكس األمكاؿ سكاء عبر الزماف أك المكاف

تأثير مباشر كغير مباشر عمى ميزاف المدفكعات الذػ يعكس العالقات االقتصادية بيف الدكلة كالعالـ 
لى ىالخارجى مف خالؿ تدفقات الصادرات كالكاردات كتحركات ر   ذه الدكلة.ؤكس األمكاؿ مف كا 

تيا بصرؼ النظر عف مدارسيا كتكجياتيا ااستثمار كتسعى جميع الدكؿ إلى زيادة 
أكلكيات االقتصادية، كىذا يتطمب بال شؾ رؤية استراتيجية كاضحة كدقيقة خاصة فيما يتعمق ب

كانعكاساتيا عمى حالة ميزاف المدفكعات لمدكؿ التى تتـ فييا ىذه االستثمارات كتكجيات ىذه 
فمف جية نجد أف المستثمر ييدؼ إلى تعظيـ منافعو كأرباحو  ،كطنية كانت أـ أجنبيةثمارات االست

بصرؼ النظر عما يتحقق مف أىداؼ إنمائية لمدكلة األـ أك الدكلة المضيفة لالستثمار، كمف جية 
ما أخرػ فإف تعدد كتشابؾ مجاالت االستثمار كاختالؼ معدالت الربح المتحققة منيا مع التنافس في

كميا عكامل تؤدػ فى الغالب إلى زيادة الميل ك  ، بينيا عمى مصادر التمكيل )محمية كانت أـ أجنبية(
ذات فترات التفريخ األطكؿ االستثمارات سريعة كمرتفعة العائد عمى حساب االستثمارات إلى تفضيل 

عمى المدػ تماعًيا كاج اقتصادًياكالعائد المباشر األقل عمى الرغـ مف ارتفاع جدكاىا اإلنمائية 
 الطكيل. 

العامة االستثمارات ىذه المفارقات المتكقعة تثير تساؤالت حكؿ مدػ انسجاـ أىداؼ 
ية فى الدكلة اإلجتماعكالخاصة مع أىداؼ المجتمع خاصة عندما يتعمق األمر بالتنمية االقتصادية ك 

يتفق مع رؤيتيا االستراتيجية االستثمار في أػ دكلة بما أكلكيات كمف ىنا تأتي أىمية تحديد  ،ككل
كغيرىا مف الدكؿ النامية، تحقيق التحكالت -بالنسبة لمصركلكيات كفي مقدمة ىذه األ ،المختارة

الييكمية االقتصادية مف خالؿ زيادة النصيب النسبي لمقطاعات السمعية، متمثمة فى الزراعة 
ـ كالصحة كالبحكث العممية عف القطاعات الخدمية خاصة فى مجاالت التعميفضاًل كالصناعة، 

كتطبيقاتيا التكنكلكجية كالتنظيمية، مع الحرص عمى مراعاة اعتبارات عدالة التكزيع عمى مستكػ 
 ية كالجيات كاألقاليـ المحمية في الدكلة.اإلجتماعالشرائح 
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التساع قاعدة ىذه االعتبارات كتداخل كتفاعل متطمبات مراعاتيا، عالكة عمى أف نظًرا ك 
عادة ما تككف محدكدة بسقف يصعب تجاكزه، فإف  المتاحة كالتى يمكف إتاحتيا لالستثمار المكارد

لالستثمار مف شأنيا أف تسيـ بفاعمية عالية فى عالج أىـ أكلكيات األمر يقتضى عادة كضع كتنفيذ 
جل  كتستنفد كاإلجتماعيةالقيكد كاالختالالت التى تمثل اختناقات تعترض مسار التنمية االقتصادية 

ثمارىا، كلعل مف أىـ ىذه القيكد كاالختالالت فى الحالة المصرية ما يتعمق بحالة كل مف المكازنة 
 العامة لمدكلة كميزاف المدفكعات.

فعمى الرغـ مف جدية كفاعمية برامج كسياسات اإلصالح االقتصادػ المتبعة فى مصر منذ 
كعات دفؿ الداخمى( كعجز ميزاف المالختالبضع سنكات إال أف عجز المكازنة العامة لمدكلة )ا

)االختالؿ الخارجى( ما زاال ضمف أىـ القيكد الفاعمة كالمؤثرة سمبا عمى مسار التنمية االقتصادية 
إال أف بحثنا ىذا سيركز  ،كعمى الرغـ مف أىمية كل مف ىاتيف المشكمتيف ،فى مصر كاإلجتماعية

أكلكيات اف المدفكعات( كمدػ كاتجاىات تأثرىا باالىتماـ عمى مشكمة التكزاف الخارجى )تكازف ميز 
الم نفذة ت ستثماًرا االستثمار فى مصر كما تنعكس فى البيانات المتاحة عف التكزيع القطاعى لال

 .(2279-2223)خالؿ الفترة 

كال يعنى التركيز عمى مشكمة التكازف الخارجى أف تحميمنا كاستنتاجاتنا فى ىذه الدراسة لف 
فى مصر، فذلؾ  كاإلجتماعيةػ كثيرة تتصل بمسار كسياسات التنمية االقتصادية تمس جكانب أخر 

أمر يكاد يككف حتميا بحكـ تداخل كترابط حمقات التأثير كالتأثر بيف حالة التكازف أك االختالؿ فى 
بيف النفقات كاإليرادات العامة كبيف مثاًل ميزاف المدفكعات كباقى حاالت التكازف أك االختالؿ 

تثمار كاالدخار، عالكة عمى انعكاسات ذلؾ كمو عمى السياسات كالبرامج كالمتغيرات االقتصادية االس
 فى مصر كما فى غيرىا مف الدكؿ.     كاإلجتماعية

أكلكيات تتمثل المشكمة األساسية لبحثنا ىذا فى دراسة كتقييـ العالقة بيف كبناء عمى ذلؾ 
كفى ضكء ما قد تخمص  (.2279-2223)خالؿ الفترة االستثمار كحالة ميزاف المدفكعات المصرػ 

نجازات أك إخفاقات، يمكف لنا أف نخمص  إليو ىذه الدراسة كىذا التقييـ مف مكاطف ضعف أك قكة، كا 
إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات التى نأمل أف تككف مفيدة لشركاء التنمية )السمطتيف التشريعية 

بحيث تككف  ؛كتدنية مكاطف الضعفكالتنفيذية كالقطاعيف العاـ كالخاص( فى تعظيـ مكاطف القكة 
ية كقرارات االستثمار العامة كالخاصة متسقة فيما اإلجتماعالسياسات كالخطط كالبرامج االقتصادية ك 
كمف حيث استيداؼ التكازف  ،التى تتكلد عنيا كاإلجتماعيةبينيا خاصة مف حيث اآلثار االقتصادية 
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الضارة الستمرار اختالؿ  كاإلجتماعيةاالقتصادية الخارجى )تكازف ميزاف المدفكعات( كتجنب اآلثار 
  ىذا التكازف فى األجميف المتكسط كالطكيل.

االستثمار في أكلكيات ألنو يتناكؿ نظًرا أىمية كبرػ لالقتصاد المصرؼ  اكيعتبر البحث ذ
أكلكيات كتنبثق مشكمة كضع  ،دفكعات المصرؼ خالؿ فترة الدراسةمصر كعالقتيا بميزاف الم

مار مف مشكمة أكثر عمكمية كىي مشكمة االختيار، فقد انصب االىتماـ في مصر في إطار لالستث
عمى السياسات النقدية كالمالية بينما لـ  -منذ سبعينيات القرف العشريف-سياسة االنفتاح االقتصادؼ
 بنفس القدر مف االىتماـ عمى -جكىر االقتصاد الحقيقيت عد  التي  - تحع السياسة االستثمارية

الرغـ مف أف تحسيف الحالة االقتصادية في مصر كاالرتفاع بمعدالت النمك يتكقفاف إلى حد كبير 
 عمى كفاءة إدارة السياسة االستثمارية. 

كمف المالحع أف اىتماـ الحككمات المتعاقبة عمى مصر، منذ برنامج السنكات الخمس 
ا بمكضكع كمباشرً كاضًحا  اىتماًماؿ لمتصنيع فى النصف الثانى مف خمسينات القرف العشريف، لـ يك 

تخصيص المكارد كعالقتيا بالتنمية مباشرة كغير المباشرة عمى كفاءة االستثمار كانعكاساتيا الأكلكيات 
كمدػ مساىمة االستثمار فى عالج مشكالت ىامة  ،ية فى مصر عامةاإلجتماعاالقتصادية ك 

 إلخ، كرئيسية كمزمنة مف قبيل عجز المكازنة العامة لمدكلة، كعجز ميزاف المدفكعات المصرػ ...
إذا كانت زيادة االستثمار في حد ذاتيا تؤدؼ إلي زيادة معدؿ النمك االقتصادؼ في المدػ حيث أنو 
في مدؼ استمرارية معدؿ النمك  عاماًل حاسًماة يعد بكفاءاالستثمارات فإف تخصيص  ،القصير

 في المدػ الطكيل. كاإلجتماعيكالتكازف االقتصادػ 

عمى النحك الذؼ يسمح بإعادة  االستثماريةولويات يجب العمل عمى تحديد ال لذلؾ 
تخصيص المكارد لتنفيذ البرامج كالمشركعات ذات الجدكػ األعمى مف الناحيتيف االقتصادية 

، كالفاعمية األكثر فى معالجة المشكالت االقتصادية اليامة مف قبيل اختالؿ التكازف تماعيةكاإلج
ـ   ،الخارجى )تكازف ميزاف المدفكعات( كاختالؿ التكازف الداخمى )تكازف المكازنة العامة لمدكلة(  كمف ث

س مرا ضركريا لتمم  أت عد  االستثمار كعالقتيا بميزاف المدفكعات فى مصر أكلكيات فإف دراسة كتقييـ 
عف االىتماـ باالشارة إلى ما يترتب عمى ذلؾ فضاًل بل عالج اختالؿ التكازف الخارجى مف جية، س  

 مف نتائج كثيقة الصمة بعالج مشكمة عجز المكازنة العامة لمدكلة.
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يكاد يككف مرآة عاكسة ألحكاؿ االقتصاد كالمجتمع مف جكانب  ميزان المدفوعاتكبحكـ أف 
غطى كل أحكاؿ المجتمع، فإف ىذا البحث يمكف أف تستفيد منو كل الجيات كالمؤسسات متعددة ت

 العامة كالخاصة المصرية ذات الصمة بإنتاج السمع كالخدمات كالتجارة فييا.

 : إلىالبحث كييدؼ ىذا 

االستثمار خالؿ فترة الدراسة كانعكاساتيا عمي ميزاف المدفكعات أكلكيات دراسة ك تحميل  -7
 المصرؼ.

 كخريطة استثمارية إلصالح االختالالت الييكمية في ميزاف المدفكعات.أكلكيات اقتراح  -2
المحمية كاالجنبية لتحقيق االستثمارات تحديد القطاعات ذات االكلكية في تخصيص كتكزيع  -3

أىداؼ التنمية المستدامة كالحد مف االختالؿ المزمف في ميزاف المدفكعات. كترػ الدراسة 
 القطاعات التالية كمرحمة أكلية:التركيز عمي 

 .قطاع الصحة كالتعميـ 
 .قطاع الصناعات التحكيمية كالزراعة 
  االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكماتقطاع. 

رسـ سياسات ككضع آليات تشريعية كتنظيمية لضبط البرنامج االستثمارؼ كتكجييو نحك  -4
 االستثمار.أكلكيات تحقيق 

 لمحكافز الصناعية التصديرية. كضع منظكمة -5
 .المحددةاالستثمارات أكلكيات منيج تخطيطي لضماف تحقيق  -6
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 محاور البحث:
االستثمار كانعكاساتيا عمى أكلكيات طار النظرؼ كالمفاىيمي لمعايير كمحددات إل: االفصل الول

 ميزاف المدفكعات. 
ة مف منظكر العالقة بميزاف االستثمار في قطاعي التعميـ كالصحأكلكيات : الفصل الثاني

 المدفكعات.         
االستثمار في قطاعي الصناعة كالزراعة مف منظكر العالقة بميزاف أكلكيات  :الفصل الثالث
 المدفكعات.

االستثمار في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات مف منظكر العالقة أكلكيات  الفصل الرابع:
 بميزاف المدفكعات. 

كالسياسات المقترحة عمي االقتصاد المصرؼ بصفة عامة كلكيات انعكاس األ الخامس:الفصل 
 كميزاف المدفكعات بصفة خاصة.
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  لفصل الولا
وانعكاساتيا  االستثمارأولويات اإلطار النظري والمفاىيمي لمعايير ومحددات 

 عمى ميزان المدفوعات
 ـةمقدم

الستثمار ينصرؼ إلى اقتطاع نسبة مف الدخل الجارػ عمى الرغـ مف أف المفيـك العاـ ل
درة لدخل فى المستقبل، كأف )تعرؼ عادة باالدخار( كتكجيييا إلى مجاؿ أك أكثر مف المجاالت الم  

ىذا المفيكـ ينطبق عمى مستكػ كحدات القطاع العائمى كما ينطبق عمى مستكػ كحدات قطاع 
جب مالحظة أنو عمى ي ،تصاد القكمى ككلقمستكػ االعمى أيًضا ا، ك ا كاف أـ خاًص األعماؿ، عامً 

إال كل ما يضيف إلى الطاقة اإلنتاجية الحقيقية لممجتمع ككل، أما  استثماًرا المستكػ الكمى ال يعد 
كل ما يترتب عميو انتقاؿ حقكؽ الممكية مف كياف آلخر)سكاء كاف ىذا الكياف شخصا أك منشأة عامة 

ف ع  استثماًرا أـ خاصة( فال يعد  بالنسبة لمكياف الذػ استثماًرا د عمى مستكػ االقتصاد القكمى ككل كا 
اشتراه ألف قرار أػ فرد أك منشأة باقتناء أصل مف األصكؿ )العينية أك المالية( يتكقف عادة عمى 

 ا( مف ىذا األصل. ا أـ معنكيً ا كاف أـ عينيً العائد المتكقع )ماليً 

تثمار المحمى كاالستثمار األجنبى مع فركؽ كتنطبق ىذه المالحظة عمى كل مف االس
جكىرية تتعمق باألعباء التى تترتب عمى ىذيف النكعيف مف االستثمار عمى االقتصاد القكمى ككل، 
 -فبينما االستثمار المحمى يضيف إلى الطاقة اإلنتاجية ك/أك يسعى إلى تطكيرىا كرفع كفاءتيا 

ف أمكف أف تككف  –اردات بحيث يزيد مف فرص التصدير ك/أك يقمل مف الك  فإف االستثمار األجنبى كا 
-ضيف بحكـ تأثيره الممتد لو نفس ىذه اآلثار إال أنيا لف تككف بكامميا لصالح االقتصاد الكطنى الم  

فى زيادة الطمب عمى كاحدة أك أكثر مف العمالت الصعبة لتحكيل أرباحو إلى  -طكاؿ فترة تكاجده
ة إذا ما كانت منتجات غكط المؤثرة لتخفيض قيمة العممة الكطنية خاًص مثل أحد الضالدكلة األـ مما ي  

االستثمار األجنبى مكجية لمسكؽ المحمية لمدكلة المضيفة، كمف أبرز األمثمة عمى ىذا التكجو 
 ت األجنبية فى مجاالت البناء كالتشييد كالعقارات كاألنشطة الترفييية.استثمار اال

ذا ما اخذنا فى االعتبار  لمدخكؿ فى التجارة الدكلية لقابمة التفرقة بيف السمع كالخدمات اكا 
tradable goods and services  لمدخكؿ فى ىذه التجارةغير القابمة كتمؾnon-tradable 

goods and services ، نجد أنو عمى الرغـ مف أف نطاؽ ىذه التفرقة يضيق مع التقدـ فى كسائل
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قائمة  –كغالبا ستظل  –إال أنو ثمة فركؽ معنكية مازالت  ،عمكماتالنقل كتكنكلكجيا االتصاالت كالم
بيف ىذيف النكعيف مف السمع كالخدمات، خاصة مف حيث معدؿ تكرار كتغير الطمب عمييا كالنفقات 

كيمكف القكؿ بصفة عامة أنو كمما كانت معدالت  ،كاإليرادات كاألرباح المتصمة باقتنائيا كاستغالليا
نشاء العقارات ك/أك التجارة فييا كمما كاف لذلؾ تأثير مثبط الربح مرتفعة فى  أنشطة البناء كالتشييد كا 

يساعد عمى  لالستثمار فى إنتاج كتجارة السمع كالخدمات القابمة لمدخكؿ فى التجارة الدكلية، مما ال
ميزاف نجاح الجيكد التى تبذؿ لعالج العجز المزمف فى ميزاف المدفكعات كما ىك الحاؿ بالنسبة ل

 المدفكعات المصرػ.

 ارتفاع معدالت الربح فى قطاعى البناء والتشييد والعقارى  0-0

عمى الرغـ مف عدـ تكفر بيانات مباشرة كصريحة فى اإلفصاح عف ىكامش الربح فى أنشطة 
إال أف االستعانة بما ىك متاح مف جداكؿ  ؼ،نشطة العقارية فى االقتصاد المصر البناء كالتشييد كاأل

تيح لنا استنتاج أف ىذه اليكامش كانت كمازالت مرتفعة المدخالت كالمخرجات لالقتصاد المصرػ ت  
عمى نحك ممحكظ كال تجارييا فى ذلؾ أػ مف القطاعات األخرػ لالقتصاد المصرػ كباألخص تمؾ 

 كبصفة عامة إلى أف شير أكاًل ل عمى ذلؾ ن  ا كبر أـ صغر مف إنتاجيا، كلمتدليالتى تصدر جزءً 
شأنيا شأف أسكاؽ صادرات كل الدكؿ النامية كباستثناء الصادرات -أسكاؽ الصادرات المصرية 

تتسـ بدرجات عالية مف التنافسية مما اليسمح لممصدريف المصرييف بتجاكز األسعار  -البتركلية
ا )فى إطار تككف ىذه األسعار شبو محددة سمفً  كىكامش الربح السائدة فى ىذه األسكاؽ بل كثيرا ما

ما يعرؼ ببكرصات السمع( مما يستدعى أف تقدـ الدكلة دعما لممصدريف خاصة كمما كانت ىناؾ 
 حاجات ممحة لمعمالت الحرة كما ىك الحاؿ فى مصر.

كعمى نحك تقريبى يمكف إدراؾ مدػ ارتفاع ىكامش الربح فى أنشطة البناء كالتشييد كاألنشطة 
بالرجكع إلى بيانات جداكؿ المدخالت كالمخرجات لمصر فى بعض  ، حيث أنوالعقارية فى مصر

ا لمعدؿ الربح باعتبار ا تقريبيً ، نجد أف فائض التشغيل الصافى )كىك ما يعتبر مؤشرً (7)السنكات
ما يقرب مف  2228/2229عاـ في ( بمغ (2)حسابو عمى أساس القيمة المضافة باألسعار األساسية

                                  
 

 .2276/2277ك 2272/2277ك 2228/2229انظر الجياز المركزػ لمتعبئة العامة كاإلحصاء، جداكؿ المدخالت كالمخرجات لألعكاـ  (7)
 كبدكف إضافة ىكامش النقل كالتجارة عمى المنتج.أػ السعر قبل إضافة الضرائب كخصـ اإلعانات 2) )
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% فى قطاع العقارات 92% مف القيمة المضافة باألسعار األساسية فى قطاع البناء كالتشييد، ك62
كبمغت عمى  ،2272/2277عاـ  في %86% ك 59كاإليجار. كالنسب المناظرة كانت عمى الترتيب 

 . (7)2276/2277عاـ في % 82.7% ك 58.5 أيًضا الترتيب 

 ت االستثمارتأثير ارتفاع ىذه المعدالت عمى توجيا 0-3

فى  الستثماراتعمى ىذا النحك يمثل عامل جذب قكػ ل ارتفاع ىكامش الربحكال شؾ أف 
ا عمى فرص نمك كزيادة ، مما يؤثر سمبً (2)اتجاه قطاعى البناء كالتشييد كالعقارات كااليجارات

ت فى القطاعات المنتجة لمسمع كالخدمات القابمة لمتصدير ك/أك المنتجة لسمع كخدمات ار ستثمااال
تحل محل الكاردات خاصة مع محدكدية األمكاؿ المتاحة لالستثمار، كمما يسترعى االنتباه فى ىذا 
الصدد عمى سبيل المثاؿ أف متكسط معدؿ النمك الحقيقى لمناتج فى قطاع التشييد كالبناء بمغ نحك 

% فى الصناعة التحكيمية بما 3.3مقابل نحك  (2279/2222-2277/2278)% خالؿ الفترة 8.2
كذلؾ ما اليساعد عمى عالج العجز المزمف فى ميزاف المدفكعات المصرػ،  ،(3)فييا تكرير البتركؿ

بل كاألرجح أف يؤدػ إلى تكاصل كاستمرار ىذا العجز لسنكات طكيمة قادمة خاصة كمما أدػ ارتفاع 
 –امش الربح فى قطاعى التشييد كالبناء كاألنشطة العقارية إلى جذب رؤكس أمكاؿ عربية كأجنبية ىك 

 لالستثمار فى ىذيف القطاعيف. -عف رؤكس األمكاؿ الكطنية فضاًل 

( 7)إما أف  ،ت فى قطاعى التشييد كالبناء كاألنشطة العقاريةراستثمااالف أ ا فى االعتباركأخذً 
بحيث  ،العقاريةاالستثمارات جل بيف المستثمر كالبمد التى تتكجو إليو ىذه تنشئ عالقة طكيمة األ

% 72متزايدة بنسبة سنكية )فى حدكد االستثمارات ل ىذا المستثمر عمى إيرادات مف ىذه يحص  
أف ىذا المستثمر ينجز  (2) عادة( كلسنكات طكيمة قد تصل إلى أربعة أك خمسة عقكد مف الزمف، أك

                                  
 

 حسبت ىذه النسب مف جداكؿ المدخالت كالمخرجات لمسنكات الكاردة فى المتف. (7)
كباعتبار أف ىكامش الربح المشار إلييا محسكبة عمى أساس إجمالى )أػ باألسعار األساسية قبل استبعاد صافى  (2)

ارتفاع ىذه اليكامش يمثل عامل جذب لكل مف قطاع المالية العامة لمدكلة العالقة بيف الضرائب كاإلعانات( فإف 
كقطاع التشييد كالبناء كالقطاع العقارػ لزيادة كتكثيف االستثمارات فى ىذيف القطاعيف األخيريف، مما يعزز مف 

سمع كخدمات قابمة أثر ىذا االرتفاع عمى جذب االستثمارات الكطنية فى اتجاه مناكغ لالستثمارات فى مجاؿ إنتاج 
 جارة الدكلية. تلمدخكؿ فى ال

 .2222بناير  274راجع أىـ المؤشرات االقتصادية الكمية فى البنؾ المركزػ، النشرة االقتصادية رقـ  3
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كالتشييد كالتسكيق كيبيع العقارات التى أنشأىا باألسعار السائدة فى السكؽ المصرػ عمميات البناء 
أجنبية سكؼ االستثمارات نجد أنو عندما تككف ىذه ، مة بيكامش ربح مرتفعة كما أشرنا()كىى محم

األجنبية األصمية إلى الخارج بما يشكل االستثمارات يتعيف فى الحالتيف إعادة تحكيل أضعاؼ مبالغ 
ا طكيمة األجل فى اتجاه زيادة العجز فى ميزاف المدفكعات المصرػ مف جية كتدىكر سعر ضغكطً 

ا كطنية فإنيا تستقطب نسبً االستثمارات صرؼ العممة الكطنية مف جية أخرػ، كعندما تككف ىذه 
ت أخرػ )فى استثمار مرتفعة مف الطاقات التمكيمية المحمية عمى حساب االحتياجات التمكيمية ال

بما يترجـ غالبا  –مجاالت ىامة كالغذاء كالكساء كالعالج كالدفاع( تنمك كتشتد الحاجة إلى منتجاتيا 
 فى بمد ناـ كمصر. -بارتفاع الكاردات منيا

فرص استثمار متصمة بالبناء والتشييد والعقارات ويمكن أن تسيم فى تحسين ميزان  0-2
    المدفوعات

فى قطاع البناء والتشييد والقطاع االستثمارات بشأف  كنسترعى االنتباه إلى أف ما تقدـ
عمى نحك يضمف تمبية  ،فى ىذيف القطاعيفاالستثمارات يجب أف يفيـ عمى أنو دعكة لترشيد  العقارى 

 االحتياجات الفعمية لمنتجاتيما دكف سرؼ أك تقصير، كدكف اعتبارىما كسيمة لالكتناز كالمضاربات.

كثيرة لالستثمار فى ىذيف القطاعيف خاصة فى مجاالت  كال شؾ أنو ما زالت ىناؾ فرص
تكليد كتكصيل كصيانة خدمات الكيرباء كالمياه كالصرؼ الصحى كما يقتضيو ذلؾ مف مستمزمات 
سمعية كالممبات كالكابالت كالمكاسير كالصنابير كغيرىا، عالكة عمى صناعة المصاعد الكيربائية كما 

فى محمًيا  ككميا سمع كأدكات كمستمزمات معظميا يتـ إنتاجيا يمزميا مف كبائف ككابالت كغيرىا، 
 مصر بدرجات عالية مف الجكدة كيمكف تكثيف االىتماـ بفتح مجاالت ىامة لتصديرىا لمخارج .

حالؿ كالصيانة كالطالء كالتجديد عمى نحك دكرػ ضافة إلى أف االىتماـ بعمميات اإلىذا باإل
 أواًل مف شأنو  محمًياكالعمل عمى إنتاج مستمزمات ذلؾ  ،سكنيةمناسب فى المبانى السكنية كغير ال

تدعيـ آثارىا اإلنمائية مف خالؿ إنتاج ىذه  اوثانيً إطالة عمر ىذه المبانى فى االستخداـ، 
إمكانية تصدير مثل ىذه المستمزمات إلى الخارج مما يسيـ فى تخفيف العجز فى  اوثالثً المستمزمات، 

االستثمارات كيساعد فى الحفاظ عمى قيمة العممة الكطنية، ككمما كانت  ،ميزاف المدفكعات المصرػ 
فى التخفيف مف الضغكط عمى  اإيجابىً  ات كطنية كمما كاف لذلؾ أثرً ااستثمار فى ىذه المستمزمات 

األجنبية فى قطاع البناء االستثمارات ميزاف المدفكعات كعمى قيمة العممة الكطنية عند تحكيل عكائد 
 كالقطاع العقارػ إلى الخارج. كالتشييد
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غنى إال أنيا ال ت   ،كضركرة العمل عمى تنميتيا باستمرار أىمية ىذه الفرصكعمى الرغـ مف 
عف ضركرة االىتماـ بتنمية الصادرات المصرية مف المنتجات السمعية كالخدمية لقطاعات الزراعة 

ر ما لتصدير ىذه المنتجات مف تأثير باعتبا ،كالصناعة كالتعميـ كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
كزيادة إنتاجياتيا مف ( 2)االرتقاء بجكدة منتجات ىذه القطاعات مف جية،  (7) قكػ كمتكاصل عمى

ا عمى إتاحة ىذه السمع دكف التأثير سمبً  ،السمع كالخدمات عمى نحك يمكف مف زيادة صادراتيا لمخارج
األسكاؽ المصرية عند أسعار مناسبة لمستكيات شبع الطمب عمييا فى كالخدمات بالقدر الذػ ي  
 الدخكؿ السائدة فى مصر.

التعميـ  :أوالً فى دراستنا ىذه سكؼ تركز عمى:  الفصول الثالثة التاليةء عمى ذلؾ فإف كبناً 
كالصحة باعتبار أف ىذيف القطاعيف مف أىـ مصادر حصيمة الخدمات فى شكل تحكيالت المصرييف 

ا فى تكفير العمالت الصعبة لمصر مف جية كفى التخفيف ا ىامً التى تؤدػ دكرً العامميف فى الخارج 
الزراعة قطاعي عمى  :اوثانيً  ،مف كطأة العجز المزمف فى ميزاف المدفكعات المصرػ مف جية أخرػ 

ا ا رئيسيً العالقة بيف صادراتو ككارداتو مؤشرً ت عد كالصناعة باعتبارىما قطاعى اإلنتاج السمعى الذػ 
مدػ قدرة االقتصاد الكطنى عمى تأميف كسائل إشباع حاجات المكاطنيف التى اليمكف االستغناء عمى 

عنيا أك النزكؿ بمستكػ إتاحتيا عف حدكد معينة كالغذاء كالكساء كالسكف كمستمزماتو كاألجيزة 
ت كتكنكلكجيا االتصاال :اوثالثً  الطبية كاألدكية ككسائل االنتقاؿ كمستمزمات التعميـ كالتعمـ ... الخ،

المعمكمات باعتبار األىمية المتزايدة التى يكتسبيا ىذا القطاع فى مختمف قطاعات االقتصاد القكمى 
 األجنبية. االقتصادياتكعالقات التفاعل بينيا كمع 

يعانى مف عجز  ميزان المدفوعات المصرى نسترعى االنتباه إلى أف  ختام ىذا الفصلكفى 
تجارػ الذػ يعكس العالقة بيف حصيمة صادرات كمدفكعات الكاردات دائـ عمى مستكػ الميزاف ال

السمعية، كيخفف مف ىذا العجز فائض ميزاف الخدمات الذػ يعكس العالقة بيف حصيمة صادرات 
عكض ىذا الفائض نسبة معتبرة مف العجز فى الميزاف التجارػ. حيث بمغ كمدفكعات الخدمات حيث ي  

 . (7)(2279/2222-2275/2276)الفترة % خالؿ 24.7متكسط ىذه النسبة 

                                  
 

 حسبت مف بيانات البنؾ المركزػ المصرػ عف ميزاف المدفكعات المنشكرة، متاح عمى الرابط: (7)
   https://oos.cbe.org.eg.eg/x/_layouts/xlprintview.aspx?sessionld=  

https://oos.cbe.org.eg.eg/x/_layouts/xlprintview.aspx?sessionld=32
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غطييا فائض ميزاف الخدمات مف العجز فى التى ي   أىمية ىذه النسبةكعمى الرغـ مف 
إال أننا نسترعى االنتباه إلى أف ىذا الفائض عرضة لكثير مف المخاطر التى يمكف  ،الميزاف التجارػ 

المدفكعات، كمف بيف ىذه المخاطر انخفاض أسعار ا يفاقـ مف عجز ميزاف ا سمبيً أف تؤثر عميو تأثيرً 
ا شجع عمى اتخاذ ناقالت البتركؿ طرقا بديمة لممركر مف قناة السكيس مما يؤثر سمبً البتركؿ الذػ ي  

جنييا مصر ىذا المصدر، ككذلؾ تراجع الحصيمة مف السياحة ألسباب مثل عمى الحصيمة التى ت  
 .انتشار فيركس الككركنا

المالحظات فى االعتبار يدعكنا إلى تأكيد أىمية تبنى سياسات أكثر فاعمية  إف أخذ مثل ىذه
فى التغمب عمى عجز الميزاف التجارػ بزيادة اإلنتاج المصرػ مف السمع بمعدالت تفكؽ معدالت 

بحيث  ،زيادة الطمب المحمى عمييا كبتنكع يستجيب لكل مف الطمب المحمى كالطمب األجنبى عمييا
ف حصيمة الصادرات السمعية كالمدفكعات عف الكاردات السمعية مع العمل عمى تتقمص الفجكة بي

ا فى االعتبار أال يقترف ذلؾ بتضخـ سافر أك مكبكت أخذً  ،تحكيميا إلى فائض فى أقرب كقت ممكف
 .تككف لو آثار سمبية عمى مستكػ معيشة غالبية الشعب المصرػ كعمى المكازنة العامة لمدكلة

اؿ عدـ االىتماـ بتنمية فائض ميزاف التجارة فى الخدمات مف خالؿ العمل كال يعنى ذلؾ بح 
مما يمفت االنتباه أف بند مثاًل عمى تعظيـ حصيمة الصادرات منيا كترشيد المدفكعات عف كارداتيا، ف

-2275/2276)% مف متحصالتو خالؿ الفترة 32السفر تراكحت مدفكعاتو حكؿ 
ب مف ثمث المتحصالت مف السياحة الكافدة تـ استنزافو فى مما يعنى أف ما يقر  (7)(2279/2222

سفريات لمخارج غير محددة األغراض منيا كربما أمكف االقتصاد فييا لك استخدمت التكنكلكجيات 
 .الحديثة المتاحة لالتصاالت كالمعمكمات

  

                                  
 

 274( فى النشرة اإلحصائية الشيرية 27راجع بيانات البنؾ المركزػ المصرػ عف ميزاف المدفكعات )جدكؿ  (7)
 رابط:عمى ال، متاح  2222يناير 

    https://GOS.cbe.org.eg/x/_layouts/xprintview.aspx?sessionld=  

https://gos.cbe.org.eg/x/_layouts/xprintview.aspx?sessionld=32
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 الثانيالفصل 
 المدفوعاتا بميزان مأولويات االستثمار في قطاعي التعميم والصحة وعالقتي

 قدمةم

ىك اىتماـ قديـ قدـ عمـ االقتصاد  اىتمام النظرية االقتصادية بقضية رأس المال البشرى إف 
كالتي تركزت حكؿ أىمية التخصص كتقسيـ  "،آدـ سميثلالقتصادؼ "ات األكلى ذاتو، فمنذ الكتاب

 ة. العمل في أسباب ثركة كتقدـ األمـ، كاف العنصر البشرػ محكر العممية التنمكي

كلقد اعتبرت نماذج النمك االقتصادؼ الجديدة رأس الماؿ البشرػ العنصر الحاسـ في عممية 
إليو الفضل في معظـ النجاحات التي تحققت بالعديد مف دكؿ العالـ كمنيا النمكر  تالتنمية، كأرجع

  (7) .األسيكية

يـ كالخبرة كالرعاية رتبط مفيـك رأس الماؿ البشرؼ بالميارات المكتسبة مف خالؿ التعمكقد ا
باعتبار أف المكارد البشرية عامل إنتاج يحتاج إلى استثمار في كذلؾ  ،البشرؼ لمعنصر الصحية 

بداعيةكاألصحاء فاألفراد ذكؼ التعميـ العالي  ؛التعميـ كالصحة رؼ رأس الماؿ لذلؾ ع   ،أكثر إنتاجية كا 
القدرات كاإلمكانات كالخبرات التي نو مجمكعة الميارات ك أالبشرػ في العديد مف الكتابات عمى 

مكنو مف المشاركة في الحياة االقتصادية كبالتالي يحقق منفعة اقتصادية تعكد عميو يكتسبيا الفرد، كت  
  (2) .كتنعكس عمى المجتمع بأكممو

كذلؾ مف خالؿ  ،في التنمية االقتصادية اا كمحكريً دكرا ىامً  رأس المال البشرى كيمعب 
يزاؿ أحد أىـ التركس في عجمة التقدـ ألػ  دربة التي تراكمت عبر الزمف، كالالعقكؿ كالعمالة الم

لكى تتقدـ، بل البد في كبالتالي فاف اعتماد أؼ دكلة عمى استيراد اآلالت كالعمالة المدربة ال يك دكلة.
رة عمى تحقيق االستخداـ األمثل لتمؾ أف يتكافر لدييا مخزكف مف القدرات البشرية الكاعية كالقاد

                                  
 

( )
 Fashina O. A, et al, “Human capital and economic growth nexus: Evidence from 

Nigeria”. Journal of International Studies, vol.   , issue.  , (    ),pp.    -   . 

doi:  .          -    .       -    
( )

 UNDP. Human Development Reports,, Sustainability and Equity: A Better Future for 

All , table .  New York, UNDP  ،    . 
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تظير أىمية دراسة العالقة بيف تنمية المكارد البشرية كمف ىنا  ،(7)لى األماـإفع الدكلة المكارد كد
ىذا حيث يعد االستثمار في رأس الماؿ البشرؼ مف أىـ العكامل التي تؤثر عمى كالنمك االقتصادؼ، 

 .النمك

عمى مقدار الخدمات أيًضا ؼ عمى التعميـ كالتدريب فقط بل يعتمد تككيف رأس الماؿ البشر  كال
عرؼ بالتنمية البشرية ي  لذلؾ ىناؾ ربط بيف ما  ،و كرعايتوئالتي تعمل عمى بنا كاإلجتماعيةالصحية 

يجابً كالنمك االقتصادؼ، فكل كاحد منيما ينعكس عمى اآلخر سمبً  فالنمك االقتصادؼ يتـ مف  ؛اا كا 
كسع البشرية، كما أف تحقيق النمك المنشكد ينعكس عمى التنمية البشرية ككنو ي  درات خالؿ تحسيف الق  

   .(2)الخيارات أماـ المكارد البشرية بشكل خاص كأماـ السكاف بشكل عاـ

نامية في منتصف القرف ت عد في نيكض اقتصادؼ كبير في دكؿ كانت  التعميـ ساىـكقد 
في  احيً  برز تجربة ككريا الجنكبية مثااًل ة المتقدمة، كت  اليكـ مف الدكؿ الصناعيىي العشريف، بينما 

القرف دخمت شير إلى أنيا أما في حالة البمداف العربية فإف تقارير المنظمات الدكلية ت   ه،ذلؾ االتجا
كمف ىنا تتأكد جدكػ  ،(3)% مف البالغيف42أؼ بنحك ،ميمميكف أ   62الحادؼ كالعشريف مثقمة بعبء 

نى ب   فيما لكة خاًص ذات مردكد عالي  استثماراإلنفاؽ عمى التعميـ في البمداف العربية باعتباره عممية 
في االعتبار التحكالت الكبيرة  تأخذ بنظر كاضحة استراتيجيةعمى كجكد رؤية مستقبمية منطمقة مف 

نتاج السمع كالخدمات تمجاال  .ف ميارات كخبراتكما يتطمبو ذلؾ م، العمل كا 

ذا كانت  ءبناً  ذا مف أىـ مؤشرات رأس الماؿ البشرؼ  الصحة والتعميمعمى ما تقدـ، كا  ، كا 
كانت مصر مف أىـ مصادر خدمات التعميـ كالصحة لغالبية الدكؿ العربية حيث يسيـ المتعاقدكف 

في العديد مف مف معممييا كأطبائيا كممرضييا في تقديـ كتطكير ىذه الخدمات بيذه الدكؿ، كما 
ذا كانتالدكؿ األخرػ متقدمة كانت أـ نامية،  تستفيد مصر مف تحكيالت ىؤالء العامميف في  كا 

                                  
 

( )
 Andres B.، & Mikael L., “Education and Economic Development –What does 

empirical research show about causal relationships?”, The Swedish Institute for 

Social Research, Stockholm University, Report for ESS,      
( )

 Gylfason, T. "Natural Resources, Education and Economic Development",   
th

 Annual 

Congress of  The European Economic Association, Bolzano, Aug.     ,p   
، مجمد  (  )بغداد، العددعبد الجبار محمكد، التنمية البشرية المستدامة، مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية، جامعة (3)

74 ،2228. 
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لسياسات االستثمار  كضع نظرة مستقبميةتحسيف أحكاؿ ميزاف مدفكعاتيا، فإف ىذا الفصل ييدؼ إلى 
 . في قطاعي التعميـ كالصحة بما يدعـ ميزاف المدفكعات المصرؼ 

تقديـ شيء مف  :وثانًياا لمجاالت ميزاف المدفكعات، مكجزً  اتعريفً  :أواًل ى كذلؾ ما يقتض
عرض مكجز لكاقع  :وثالًثاالتعميـ كالصحة كالتنمية البشرية عامة، بياف حكؿ العالقة المتبادلة بيف ال

لتحسيف دكر قطاعي التعميـ بعض السياسات المقترحة  :ورابًعاأنشطة االستثمار في التعميـ المصرؼ، 
 كذلؾ ما نتناكلو عمى النحك التالي: ،المصرؼ  دعـ ميزاف المدفكعاتفي كالصحة 

 إطار نظري  -مجاالت ميزان المدفوعات في االقتصاد المصري  3-0

منيا االقتصاد الكطني عمػى االقتػصاد  النافذة التي يطل   ميزان المدفوعات عدي  
درج فيو كافة المعامالت االقتصادية التي تربط االقتػصاد ت   سجاًل  والعػالمي كبالعكس، لككن

الكطني باالقتصاد العالمي بعالقات تبادلية تزدكج فييا القيكد الدائنة كالقيكد المدينة، كتتضمف 
 . (7)حركة انتقاؿ السمع كالخدمات كرأس الماؿ

االقتصادؼ ألية دكلة، كيستأثر ميزاف المدفكعات بأىمية بالغػة عمػى مستكػ التحميل 
عف أف ما يدرج فيو فضاًل  لككنو يعكس درجة تداخل االقتصاد المحمي باالقتصاد العالمي،

يعكس مف حيث المحتكػ ىيكل اإلنتاج كقكة االقتصاد الكطني  مف معامالت اقتصادية
ت تحاكؿ كألىمية ميزاف المدفكعا ،اكقدرتو التنافسية، كمدػ استجابتو لتطكر قكػ اإلنتاج دكليً 

 البمداف معالجة االختالؿ في مكازيف مدفكعاتيا عمػى اختالؼ األسباب المؤدية ليذا االختالؿ
 (2) .تباع مناىج كمداخل مختمفةامف خالؿ 

                                  
 

( )
 Teixeira A.A. & Queiros A.S، “Economic growth, human capital and structural 

change: A dynamic panel data analysis Research Policy, vol.   , (    ), PP.     -

     .  at: www.elsevier.com/locate/respol 
كآليات عالج االختالؿ في ميزاف المدفكعات، مجمة البناء االقتصادؼ، الجزائر ىبو طكاؿ، سبل  (2)

 . 2279(،ديسمبر،2(،ع)2مجمد)
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  مفيوم وأىمية ميزان المدفوعات 3-0-0

المقيميف داخل دكلة بيف المعامالت االقتصادية  سجلي  إحصائي  افيبك ى ميزان المدفوعات
المتعمقة بالسمع كالخدمات تمؾ المعامالت ىذه كتشمل  ،خالؿ فترة زمنية محددة كغير المقيميف بياما 

ا مالية مع العالـ  كخصكمً صكاًل أتحكيالت بدكف مقابل مثل المنح كمعامالت تتضمف الكالدخل ك 
 الخارجي. 

اب رأس يجمع بيف أرصدة الحساب الجارؼ كحساقتصادًيا  امقياسً  ميزان المدفوعات كيعد
ح الحساب الجارؼ صافي دخل الدكلة أك صافي نفقاتيا في حاؿ كجكد فائض أك  ، حيثالماؿ يكض 
ميزاف المدفكعات لدكلة ما بأنو سجل محاسبي منتظـ لكافة المبادالت االقتصادية التي ي عرؼ ك ، عجز

 .نةس الدكؿ األخرػ في فترة زمنية معينة عادة فيتمت بيف المقيميف بالدكلة كالمقيميف 

ة كالمديكنية الدكلية، كالذػ يكعمى ذلؾ يمكف التفرقة بيف ميزاف المدفكعات كميزاف الدائن 
كيقكـ إعداد ميزاف المدفكعات عمى ، لحظة معينة فيقتصاد معيف السجل الحقكؽ كالديكف الدكلية ي  

ال ىك تكازف محاسبي ا. كتكازف ميزاف المدفكعات ا دائمً بالضركرة متكازنً  يجعمومبدأ القيد المزدكج مما 
في كاحد أك أكثر مف مكازيف التجارة السمعية  (7)كاقعيةالناحية الختالالت مف ايحكؿ دكف كجكد 

 كالخدمية كالتحكيالت. 

عبر عف األحكاؿ االقتصادية ف لبيانات ميزاف المدفكعات دالالتيا التي ت  أكجدير بالذكر 
لسعر الصرؼ مف خالؿ ظركؼ طمب  ةظير ميزاف المدفكعات القكػ المحددفمف ناحية ي ،؛لمبمد

ىمية النسبية لممبادالت مع الدكؿ المختمفة اك المناطق باإلضافة الي األ ،كعرض العمالت األجنبية
 (2)الجغرافية كالنقدية مما يرتبط بالسياسة االقتصادؼ.

                                  
 

( ) 
Mc Combi, John S.L.Op.Cit.p.     

زينب حسيف عكض هللا االقتصاد الدكلي )العالقات االقتصادية كالنقدية الدكلية االقتصاد الدكلي الخاص لألعماؿ 2) )
 65 —64، ص ص 2224سكيتر االزاريطة، س / 28دار الجامعة الجديدة،  التجارة  العالمية،اتفاقيات 
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 ميزان المدفوعاتدالالت  3-0-3

بغض  ،عبر عف األحكاؿ االقتصادية لمبمدت دالالتيا الخاصة التي ت  لبيانات ميزاف المدفكعا
عف الفترة الزمنية التي تغطييا دراسة ىذه البيانات لذلؾ فإف تسجيل ىذه المعامالت  النظر

 : )7)مسألة حيوية لي اقتصاد وطني وذلك لألسباب التاليةاالقتصادية الدكلية في حد ذاتو 

  إف ىيكل ىذه المعامالت االقتصادية يعكس قكة االقتصاد الكطني كدرجة تكيفو مع
مف خالؿ التطكرات النكعية كالكمية كالقيمية لكل المتغيرات الحاصمة في االقتصاد الدكلي 

 الكاردات.الصادرات ك مف 
  ية التطكرات النكعية كالكميبيف كما المحددة لسعر الصرؼ  ػ ميزاف المدفكعات القك يظير

متابعة كمعرفة مدػ تطكر البنياف االقتصادؼ لمدكلة كنتائج لمتجارة الخارجية مما يمكف مف 
 سياساتيا االقتصادية.

   تخطيط العالقات االقتصادية الخارجية لمبمدفي السمطات العامة ميزاف المدفكعات يساعد 
كسائل كمصادر  عيلكفي تحديد كتف كضع السياسات المالية كالنقدية،كفي  ،اا كجغرافيً سمعيً 

 جية.تمكيل التجارة الخار 
  ًترتب عمييا التزامات تبالمبادالت التي ا لممعمكمات المتعمقة يعتبر ميزاف المدفكعات مصدر

 .(2)كسائل لتغطية ىذه االلتزاماتيح كتمؾ المعامالت التي تتالدكؿ األخرػ تجاه 
 راسة ميزاف مدفكعات دكلة ما تعكس مكازيف المدفكعات درجات نمك االقتصادات المختمفة، فد

مكننا مف التعرؼ عمى درجة نمك تمؾ الدكلة، فالدكلة المتقدمة الصناعية تككف السمع ي  
السمع بعض أما الكاردات فتتككف غالبا مف المكاد الخاـ ك  ياا مف صادراتا كبيرً المصنكعة جزءً 

كالخامات األكلية مف المكاد  ياعكس الدكؿ النامية التي تككف معظـ صادرات، الغذائية
 محدكدة العدد.

 

                                  
 

 .327، ص2229،  6ط دليل ميزاف المدفكعات ككضع االستثمار الدكلي،  ي،صندكؽ النقد الدكل (7)
 92، ،ص 2227عبد هللا قدؼ. مدخل لمعالقات االقتصادية الدكلية. الجزائر: دار ىكمة لمنشر،  (2)
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 (7)كتساىـ ىذه المعمكمات في تحديد السياسات التجارية المالئمة لالقتصاد الكطني. 

 ىيكل ومكونات ميزان المدفوعات: 3-0-2

الميزاف التجارؼ الذػ يشمل التجارة السمعية تصديًرا كاستيراًدا، مف  ميزان المدفوعاتيتككف 
كميزاف الخدمات كالتحكيالت الذػ يشمل متحصالت كمدفكعات كل مف: النقل كالسياحة، كتحكيالت 
المكاطنيف العامميف في الخارج كاألجانب العامميف في الداخل، كدخل االستثمار الكطني في الخارج 

في الداخل، كالخدمات الحككمية، كخدمات أخرػ، كالتغير في األصكؿ كاالستثمار األجنبي 
 االحتياطية لدػ البنؾ المركزؼ. 

رييف كييمنا في سياؽ المكضكع الرئيسي لمفصل الحالي التركيز عمى تطكر تحكيالت المص
في  أف أغمبيا يأتي مف الدكؿ العربية حيث يمثل المصريكف العاممكف العامميف في الخارج، باعتبار 

مجاالت التعميـ كالصحة النسبة العظمى مف مجمكع المصرييف العامميف بيذه الدكؿ، كما أف نسبتيـ 
 ليست قميمة بيف المصرييف العامميف في الخارج في غير الدكؿ العربية.

 تطور حجم تحويالت العاممين المصريين بالخارج  3-0-4

الصيف كالمكسيؾ ك  ليندالخارج بعد ستقبمة لتحكيالت العامميف بامصر خامس أكبر دكلة م  
في  امميار  25.5مقابل  2279عاـ في مميار دكالرا  26.8إلى مصر التحكيالت  كالفمبيف. كبمغت 

( الخاص بقيمة ىذه التحكيالت خالؿ الفترة 7-2رقـ )ما يتضح مف الجدكؿ كذلؾ  ،2278عاـ 
 :(2)لىالتا ،(2224/2225-2278/2279)

 

                                  
 

، 7986(. مصر: دار المعارؼ، 3أنيس أسعد عبد الممؾ. االتجاىات الحديثة في االقتصاد الدكلي )اإلصدار  (7)
 273ص

مارس 23،22رأػ في أزمة تحكيالت المصرييف بالخارج،ع، ) ECESالمركز المصرؼ لمدراسات االقتصادية)  ((2
 . 74-7، صص2222
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   (0-3جدول)
 (3008/3002 - 3002/3004)الفترة  تحويالت العاممين بالخارجتطور 

 القيمة ببلمليبر دوالر

 ويالتحالت السنوات التحويالت السنوات
3002/3004 3.2 2274/2275 08.3 
3004/3003 4.6 2275/2276 02.2 
3003/3006 3 2276/2277 05.0 
3006/3005 6.2 2277/2278 30.8 
3005/3008 8.3 2278/2279 36.4 
3008/3002 5.8 2279/2222 33.3 
 6.5 2279/2222الربع االكؿ  2.5 3002/3000
 6.2 2279/2222الربع الثاني  03.3 3000/3003
 5.8 2279/2222الربع الثالث  05.2 3003/3002
3002/3004 08.5 

 المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشيرية، أعداد مختمفة.
 

تدفقات تحويالت العاممين من الدول العربية المرسمة إلى الدول العربية تجاوزت قيمة  قدك 
دفقات المساعدات اإلنمائية كالعمميات التمكيمية العربية الكاردة إلى الدكؿ العربية، مما تالمستقبمة 

تكفير بمتحكيالت لأف العمالة العربية تساىـ بشكل مممكس في تنمية الدكؿ العربية المستقبمة يعنى 
ساىـ في كما ت  تمكيل لالستيالؾ العائمي كاالستثمار الخاص كتحسيف مستكػ الدخل كفرص العمل، 

لناتج المحمي اإلجمالي، إضافة إلى مساىمتيا في تنشيط زيادة استفادتيا مف الالدكؿ المرسمة تنمية 
 .بيااالستيالؾ كاالستثمار المحمي 
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  (0-3شكل )
  (3002/3030-3000/3000)تحويالت المصريين العاممين بالخارج في الفترة قيم تطور 

 بالمميار دوالر

 
 عداد مختمفة(أ )حصائية الشيرية النشرة اإل المصرؼ  المركزؼ البنؾ المصدر: 

 

 (3-3جدول )
 3005-3003-3000 في السنوات جبالخار حويالت العاممين تمصادر أىم  

 القيمة بالمميار دكالر
 3005 3003 3000 الدولة

 5.5 5 2.3 السعودية
 2.0 3.2 0.2 الكويت
 0.2 0.3 3.2 الردن

 0.2 0.8 0.6 االمارات العربية المتحدة
 0.0 0.2 0.4 قطر

 0.3 0.3 0.2 ايطاليا
 02.2 08.2 03.4 التحويالت إجمالي

 قاعدة بيانات البنؾ الدكليالمصدر: 
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مف أىـ مصادر النقد األجنبي في مصر بقيـ تقارب  الخارجفي تحويالت العاممين تعتبر ك 
األجنبية المباشرة االستثمارات كل مف إيرادات قناة السكيس ك مثاؿ أ 4/5ل قيـ الصادرات، إال أنيا تمث

 :التالي (3-3)رقم  كما يتضح مف الشكل
 

 (3-3شكل )
 (3008/3002-3002/3004) في الفترة أىم مصادر النقد الجنبي في مصر 

 
 .المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشيرية، أعداد مختمفة

 :كفقا آلخر بياف متاحك 

مقابل  79/2222ـ مميار دكالر في النصف األكؿ مف عا 73.7نحك  لتحويالتبمغت ا -
 %. 73.5في النصف المناظر مف العاـ المالي السابق بزيادة نسبتيا دكالر مميار  72.7

مميار دكالر  26.3مقابل  2279/  2278عاـ في مميار  25.7لتبمغ  التحويالتانخفضت  -
ر التحكيالت بتراجع يرجع إلى تأث  مما % 5أؼ بمعدؿ انخفاض  2278/  2277في عاـ 

 2275محدكد في الطمب عمى العمالة بدكؿ الخميج مع بداية الحرب عمى اليمف في عاـ 
ليبيا كالعراؽ، كتراجع أسعار النفط كتأثير ذلؾ عمى ككذلؾ عدـ االستقرار األمني في 

دكؿ الخميج باإلضافة إلى المنافسة الشرسة مف العمالة األجنبية  المشركعات التنمكية في
 .غير المصرية
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تراجع إجمالي تصاريح العمل الصادرة مف كزارة الداخمية لممصرييف لمعمل  يؤكد ىذا التفسير -
عاـ في مميكف تصريح  7.28إلى  2277عاـ في مميكف تصريح  7.77بالخارج مف 

% كفقا لبيانات الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء في  7.7بنسبة تراجع  2278
 .2222طس أغس

، تأثرت تحكيالت العامميف بالخارج باألزمة االقتصادية العالمية حيث خالل العقد الماضي -
عاـ في مميار  7.623ى إل 2227/2228مميار دكالر عاـ  8.377انخفضت مف 

 %.72ت نحك بنسبة تراجع بمغ 2228/2229
 الدول المستقبمة والمرسمة لتحويالت العاممين                        اقتصادياتلتحديات التي تواجو ا 3-0-3

في إعادة تكجيو تحكيالت  التحدي الول، يتمثل ستقبمة لمتحويالتبالنسبة لمدول الم  
آلية نظمة إلى القنكات الرسمية، كذلؾ مف خالؿ التكصل إلى العامميف التي تتـ عبر القنكات غير الم  

تخفيض تكاليف تحكيل األمكاؿ، كالتي عمى الرغـ مف انخفاضيا منذ سنكات، إال أنيا ال تزاؿ 
عمى حافز  امف الممكف أف تؤثر سمبً  العامميف ، فيتمثل في أف تحكيالتاما التحدي اآلخر مرتفعة.

 .(7)ستقبمة ليا، كبالتالي التأثير عمى معدالت النمك االقتصادؼ فيياالعمل بالنسبة لألسر الم  
تخفيض حجـ تحكيالت كيفية في  التحدي الول، فيتمثل بالنسبة لمدول المرسمة لمتحويالت
النمك االقتصادؼ كحاجات االقتصاد إلى  عمى كتيرةذلؾ العامميف المرسمة إلى الخارج دكف أف يؤثر 

كمفة تتحكيل األمكاؿ المرسمة، فالتكمفة يك تقميص ف اآلخرالتحدي أما  ،مختمف أنكاع الميف كالميارات
العمالة إلى إرساؿ مدخراتيا إلى ىذه تؤدؼ إلى لجكء  ،المرتفعة لتحكيالت العمالة المرسمة إلى الخارج

مف خالؿ نقميا بصكرة نقدية سائمة مع المعارؼ كاألقارب النظامية الخارج عف طريق القنكات غير 
 .(2)إلى الخارج

 الحع:أما بالنسبة لحالة الدكلة المصرية مف الم  
  ال يكجد تقدير دقيق لعدد المصرييف العامميف بالخارج سكاء عمى المستكػ اإلجمالي أك

كجد بعض التقديرات كت ،كالمينةبياناتيـ الشخصية كمنيا المؤىل، ا لفقً تكزيعيـ التفصيمي ك 

                                  
 

 -األمانة العامة لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، ، تحكيالت العمالة األجنبية في دكؿ مجمس التعاكف  ( (7
 23-22،صفحة  2224،يكنيك  59محدداتيا كآثارىا االقتصادية، مجمة التعاكف ،العدد 

 25ص ،مرجع سابقاألمانة العامة لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، مجمة التعاكف،  ( (2
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تخص المصرييف بالخارج سكاء لمعمل أك ك لدػ كزارة الخارجية ككزارة اليجرة إال أنيا إجمالية 
 .الدراسة أك األسرة كليس العامميف فقط

   در شعبة الحاؽ العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاىرة عدد المصرييف العامميف ق  ت
 . 2278عاـ في ا مميكف عامل تقريبً  5بالخارج بنحك 

  (أغمبيا سنكؼ )تتسـ طبيعة عقكد العمل لممصرييف بالخارج بعدـ االستدامة لمدة طكيمة 
خاصة كأف اليد العميا فييا تككف لصاحب العمل كال يكجد آلية مؤسسية تضمف الحفاظ عمى 

أك معنكؼ مف  حقكؽ العامل في التعاقد كحمايتو في حاؿ تعرضو لتعسف أك لضرر مادؼ
ف كانت بعض الدكؿ العربية قد اتجيت منذ بضع سنكات إلى معالجة ىذه جية العم ل، كا 
 السمبيات. 

  تتنكع مصادر التحكيالت إلى مصر كفقا لتكزيع العمالة المصرية بالخارج، فتستحكذ الدكؿ
 مف ىذه التحكيالت كتتركز في دكؿ الخميج كعمى رأسيا% 82العربية عمى ما يقرب مف 

 .السعكدية يمييا الدكؿ األكركبية كعمى رأسيا إيطاليا ثـ الكاليات المتحدة األمريكية
  دكالر يتـ ارساليا مف  522ترتفع تكمفة التحكيالت إلى مصر كفقا لمبنؾ الدكلي حيث إف كل

لمصر مقابل التكمفة في % مف إجمالي المبمغ بالنسبة 6.7يات المتحدة االمريكية تتكمف الكال
% بالنسبة لمصر 3.3المبمغ مف اإلمارات تصل إلى  %، كتكمفة تحكيل نفس7.7اليند 

 (7) .% لميند2.3ابل مق
  ا عف الجياز المصرفيتـ بعيدً ت ةضخممبالغ ارتفاع تكمفة التحكيالت أحد أسباب كجكد. 
  مف المعركؼ أف أغمب التحكيالت يتـ تكجيييا ألغراض استيالكية أك لشراء األراضي أك

 يتجو لالستثمار اإلنتاجي.ىذه التحكيالت كقميل مف  ،ككعاء ادخارؼ العقارات 
 
 
 

                                  
 

 ص مرجع سابق، (، رأػ في أزمة تحكيالت المصرييف بالخارج،ECESالمركز المصرؼ لمدراسات االقتصادية) (7)
 74-7ص
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 البشرية التنميةوالصحة و العالقة المتبادلة بين التعميم  3-3

فاألكؿ لو أبعاد كمية يمكف  ،بكضكح بيف النمك االقتصادؼ كالتنمية االقتصاديون فرؽ ي  
أما التنمية  ،كتطػكر االنتاجية ...الخ ،الفردقياسيا تتمثل فػي الناتج المحمي االجمالػي، كمتكسط دخل 

ال يمكف قياس بعضيا ػمثل الشعكر بالعزة ك لألبعاد الكمية ليا أبعػاد أخرػ غير كمية فباإلضافة 
كبالضركرة  ،كالكرامة، كالحريات، كاألمف البيئي، كالغذائي، كاالقتصادؼ كالتعميمي كالصحي ...الخ

كلقد تعددت نماذج دراسة العالقات  ،كالعكس غير صحيحالتنمية تشمل النمك االقتصادؼ فإف 
 (7)السببية بيف النمك االقتصادؼ كالتنمية.

كفرع جديد مستقل  مف فركع عمـ االقتصاد إلى  ت التعميمااقتصادياالىتمام بموضوع يرجع ك 
عمى التعميـ مف اإلنفاؽ ربطكف بيف أكائل الستينيات مف القرف العشريف، حيث بدأ االقتصاديكف ي

ناحية كمعدالت النمك االقتصادؼ مف ناحية أخرػ، كأخذت النظرة تجاه االستثمار في التعميـ تتغير 
مف اإلنفاؽ االستثمارؼ، لما يترتب عميو مف زيادة ميارات كقدرات  اكتعتبر اإلنفاؽ عمى التعميـ نكع

صار مف المسمـ بو لدػ الكثير مف المفكريف . كقد لقكمياألفراد، كبالتالي ارتفاع مستكػ اإلنتاج ا
االقتصادييف كركاد االصالح أف التعميـ كاف أحد األسباب الميمة في إحداث النمك االقتصادؼ 

 التنمية في الدكؿ األكثر تقدمًا في عالـ اليكـ. ك 

داث نمك كبالتالي إحشاممة عميو فإنو البد لمدكؿ النامية مف تطكير نظـ تعميـ  ءكبناً 
ىذا التصكر يفترض أف عالقة ك  ،تكيات التنمية االقتصادية إجمااًل اقتصادؼ يتبعو تطكر في مس

النمك االقتصادؼ كالتنمية عالقة خطية بسيطة يمكف تحقيقيا بتكفر المكارد المالية بالتعميـ كمخرجاتو 
  (2)االزمة لبناء نظاـ تعميمي كبير كفعاؿ.

كانت قاصرة في تعامميا مع التغير التكنكلكجي  حدثيفالكالسيكييف المكالحقيقة أف نماذج 
فقد افترضت ىذه النماذج أف التغير  ،كبالتالي تطكر االنتاجية كنتاج لعمميات تنمية المكارد البشرية

                                  
 

( )
 Philip S. & Martin W. "Education and Economic Growth", National Institute of 

Economic and Social Research ,   Dean Trench Street, London, SW P  HE, Aug. 

    ,p    
( )

 Ibrahim M., (    ), "Interactive effects of human capital infinance–economic growth 

nexus in Sub-Saharan Africa". Journal of Economic Studies, Vol.    Issue.  , pp    -

    . at:https://doi.org/  .    /JES-  -    -     

https://doi.org/10.1108/JES-07-2017-0199
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نمػاذج أخرػ أكثر كمع بدايػة الثمانينيات ظيػرت  أنػو غير ،جلتكنكلكجي محدد مػف خارج النمكذا
رصيد المكارد البشرية محدد أساسي في عممية النمك االقتصادؼ، أف  ياكافترض بعض، كاقعيػة

 كتحديدًا فإف التعميـ يساىـ في إحداث النمك االقتصادؼ في اتجاىيف:

شكل غير مباشر بتطكير ب الثاني:و  ،شكل مباشر مف خالؿ تطكير إنتاجية الفردب ول:ل ا
ليس ىذا فقط كلكف ك  ،(7)العكامل غير المباشرة األخرػ المعرفة التكنكلكجية ضمف مجمكعة كبيرة مف 

 لمتعميـ تأثير يمر بأربع مراحل مف الناحية النظرية:

 فترة التعمـ كالحضانة.    .7
 فترة النمك االقتصادؼ السريع.    .2
 فترة النضج أك النمك االقتصادؼ المستقر كلكف بمعدالت أقل مف المرحمة الثانية.    .3
 لشيخكخة كالتي تنخفض فييا معدالت النمك االقتصادؼ.فترة ا    .4
بيذا الشكل يجعل كظيفة التعميـ أساسية  تأثير التعميم عمى النمو االقتصاديتصكير ك 

كميمة حتى ال يصل النظاـ االقتصادؼ إلى مرحمة الشيخكخة، بمعنى أنو عمى نظاـ التعميـ تطكير 
بحيث ال يصل تأثيره  ؛غير مع تغير المعطيات األخرػ نفسو بشكل مستمر كتجديد أساليبو كفمسفتو لمت

 ااألربع يتطمب كقتً المراحل ىذه كمف البدييي أف تجدد  ،عمى النمك االقتصادؼ إلى المرحمة الرابعة
 .(2)أقصر بمركر الزمف مما يحمل نظاـ التعميـ مسؤكليات أكبر

كالعمالة كافية لتنمية أؼ اقتصاد المكارد الطبيعية كرأس الماؿ ت عد  الكقت الحاضر لـ في ف
في أؼ دكلة، بل البد مف تكافر كـ كبير مف القدرات الميارية البشرية لتستغل ككقكد في إحداث 

لـ يعد  أيًضا  ،تكقعات المستقبل االقتصادؼ كئيبة إلى حد ماتبدك ذلؾ بدكف عممية التنمية الشاممة ك 
ي النكاحي العسكرية أك السياسية أك الثقافية فحسب، التقدـ في الكقت الحاضر مقصكًرا عمى التقدـ ف

لكف أصبحت جكانبو متعددة كشاممة، كىذا يعني ضركرة تخريج قكة بشرية ليا القدرة عمى التطكير 

                                  
 

( )
 Farrell, M. " Technology, Education, and  Economic Development" , A Keynote 

Address to the   
th

 Commonwealth Conference of Education, MacMillan Canada 

    . 
 . متاح عمى الرابط: عادؿ دمحم القطاكنة ، اىمية االستثمار في التعميـ العالي كالبحث العممي ( (2

              https://www.ammonnews.net/index.php?page=article&id= 

https://www.ammonnews.net/index.php?page=article&id=177970
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كالتحديث، مف خالؿ مؤسسات تربكية كبحثية متعددة، متمثمة في الجامعات كالمعاىد العميا كمراكز 
سالة بناء كتطكير اإلنساف الذؼ يمثل الطاقة المحركة كالقكة الدافعة البحكث، كيتحمل التعميـ العالي ر 

  .لعممية تطكر المجتمع كتقدمو

ا في تنمية كتقدـ الدكؿ كالمجتمعات ا رئيسيً كليذه األسباب، كغيرىا كثير، يمعب التعميـ دكرً 
في تنمية ىذه الدكؿ،  عاريف لمدكؿ العربية كغيرىاكتبدك األىمية الكبيرة لدكر العامميف المصرييف الم  

كباإلضافة  ،عاريف إلى كطنيـ األـىذا باإلضافة إلى ما تجنيو مصر مف منافع تحكيالت ىؤالء الم  
ا مف أىـ الفكائد الجمة التى يجنييا الطرفاف المرسل كالمستقبل إلى ذلؾ تكضح الفقرات التالية بعًض 

 لمعامميف في حقل التعميـ:

كدكؿ ككريا الجنكبية جديدة مثل كبير في دكؿ صناعية  ساىـ التعميـ في نيكض اقتصادؼ .7
 .جنكب كشرؽ آسيا )النمكر اآلسيكية(

ساىمت التنمية التي ارتكزت عمى زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ كالصحة المرافقة لبناء اقتصاد  .2
 شكل عاماًل مما  ،وصناعي، في إحداث زيادة متسارعة في الدخل القكمي كنصيب الفرد من

حداث تحكالت في الصحة متمثمة في  ،أحداث تنمية متسارعة في كل المجاالتفي  اميمً  كا 
جع كبير في معدؿ نمك السكاف بسبب الكعي اكتر  ،كزيادة طكؿ العمر ،انخفاض الكفيات

مبية الحتياجات االقتصاد كتطمعات الصحي، كما أدػ استخداـ أساليب التعميـ الحديثة الم  
إحداث نقمة ساىمت بشكل مستمر في تحكالت المجتمع مف مختمف التخصصات في 

 في العديد مف الدكؿ. (7)ايجابية اجمميا آثارً مت بم  اقتصادية كاجتماعية شك  
سنكًيا ( UNDP) صدرىا البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدةي  رفت تقارير التنمية البشرية التي ع .3

ختيار لمناس الالمتاحة  التنمية بأنيا الطريق اليادؼ إلى تكسيع الخيارات 7992منذ عاـ 
بل تعمل عمى تكزيع منافعو بعدالة كما تعمل عمى  انمكً فقط لد ك  كىي ال ت   ،الحياة الكريمة

                                  
 

مجمة كمية بغداد لمعمـك  مساىمة التعميم في عممية اإلنماء االقتصادي في البمدان العربية، عادؿ مجيد العادلي،(7)
 66-47ص ،ص2275ة العدد الخامس ك الثالثكف،االقتصادية الجامع
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. كيعتبر التعميـ مف (7)خاصة مف الفقراء كالنساء كاألطفاؿعدـ تيميش البشر ك حماية البيئة 
 أىـ عكامل تكسيع ىذه الخيارات.

طكر الحاصل في مجاؿ الصحة كالتعميـ كالدخل باعتبارىا تقارير التنمية البشرية التقيس ت   .4
عمى أىمية التعميـ في عالقتو بالتنمية، تكجد حاجة الى بذؿ  اكتأسيسً  ،مؤشرات أساسية

في الدكؿ النامية بصفة عامة، كفي الدكؿ  اككيفيً  االمزيد مف الجيكد نحك إصالحو كمً 
 العربية بصفة خاصة.

تيـ انكعية البشر مف ناحية التعميـ كقدر النامية كاجو تمؾ البمداف برز التحديات التي ت  أ مف .5
في الككادر البشرية التي يمكنيا قيادة  اتكاجو نقًص فمعظـ ىذه الدكؿ ، راتعمى اكتساب الميا

العممية تتطمب تييئة البشر لتحكالت قيمية تحدثيا التنمية أف ىذه عممية التنمية، كما 
محاربة العادات التنمية يتطمب لعممية  اككنيـ كسيمة كىدفً ك كمتطمبات تقع عمى عاتقيـ، 

 (2)كالتقاليد التي ال تتالءـ كالتحكؿ نحك المجتمعات الصناعية.
تدريب الميارات ك المستكيات عالية مف التعميـ كالخبرات ك البشر  لذا فمف الضركرؼ إكساب .6

كفي ظل  ،االجارؼ عالميً  ءـ كالتطكر السريعميـ قيـ كميارات جديدة تتاللغرض تقب   مستمرال
كالتي  ،رافق التطكر في المجتمعات الصناعية المتقدمةت   التى سريعةالمعرفية التحكالت ال

حقق استمرارية في تصاعد الدخل القكمي كفي متكسط نصيب الفرد مف الدخل تبفضميا ت
 .(3)الحقيقي

 كتتراكح بشكل خاص،– المستقبميةك ا عمى التعميـ لفكائده الحالية كثيرً  المجتمعات تنفق كلك 
% في السكيد، 7.8% في السعكدية، 9.5حكالي بمف الناتج المحمي اإلجمالي بصفة عامة نسبتو 
ىل يعطي ىذا اإلنفاؽ العائد المادؼ  كلكففرنسا % في 5.8ك ،% في فنمندا6.7% في تكنس، 6.8

يؤدؼ إلى بناء إنساف منفتح  ىل يساىـ في تقديـ تعميـ نكعي حديثك  كاإلنساني الكافي أـ ييدر

                                  
 

اإلنمائي  ,برنامج األمـ المتحدة تحديات امن اإلنسان في البمدان العربية،تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  ،  (7)
 UNDP UN Plaza, New York 72277 ،  2229الصندكؽ العربي لإلنماء االقتصادؼ كاإلجتماعي

( )
 UNDP. Human Development Reports,     , Sustainability and Equity: A Better 

Future for All , table .  New York, UNDP  ،    . 
 95-94،صص2228،األردف،  3عبد هلل زاىي الرشداف، في اقتصاديات التعميـ ، دار كائل، ط  ( (3
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في الكاقع تدعـ كل الدكؿ سكؽ التعميـ بشكل أك آخر عمى جميع  ،كمجتمعات منتجة كاعية
 مستكياتو.

" الحائز عمى جائزة نكبل لسنة غاري بيكيرىنا ال بد مف العكدة إلى نظريات االقتصادؼ "ك 
الفيـ كغيرىا( برأس الماؿ ك لميارات، اك المعرفة، ك قارف رأس الماؿ اإلنساني )العقكؿ، كالذؼ ي   7992

لذا يمكف كصف رأس الماؿ اإلنساني بالدائـ كيمكف تعزيزه  ،كغيرىا( ،كالتجييزات ،المادؼ )الماكينات
عكامل الطبيعة المرتبطة بالعمر الت، عمما أنو يشيخ أك تنقص قيمتو بفضل استثمار عبر اال

ا الماؿ اإلنساني، يزيد مف كميتو كيحسف نكعيتو تمامً  في الرأس استثماًرايعتبر التعميـ ك   .كاالستعماؿ
كما يحصل ييدؼ االستثمار في اإلنساف إلى زيادة إنتاجيتو ك  ،كاالستثمار في رأس الماؿ الطبيعي

جدكػ كالحجـ ال ةسالدر ك  ،%7نسبة بػ بمتكسط عاـ ايقدر معدؿ ىذا العائد دكليً ك  ،عميو مف دخل
النقل، ك ا )أؼ األقساط، بد مف مقارنة العائد بالتكمفة المتزايدة دكليً األفضل لإلنفاؽ عمى التعميـ، ال 

الكتب باإلضافة إلى تكمفة الفرصة البديمة أك الكقت المستثمر في التعميـ بدؿ نشاطات ك المباس، ك 
 (7)أخرػ كالعمل(.

بشأف عكائد التعميـ  ت التعميمااقتصاديا كاف الجدؿ في الدراسات المتخصصة حكؿ كأيً 
الدكلة كالمجتمع ككل أـ فئات بعينيا أك أفراد معينكف داخل كل مف  ، ىل عميكفكائدة كعمى مف تعكد

تباعيا ىي أف االقاعدة االقتصادية الممكف  فإف ،كمف الذػ يقع عميو عبء ىذا اإلنفاؽ ،ىذه الفئات
، كذلؾ في كل لوالفائدة الحدية تعميـ مع عمى العمى اإلنساف أف يتعمـ حتى يتعادؿ اإلنفاؽ "الحدؼ" 

 . (2)الظركؼ كاألكقات

طالما كانت العالقة إيجابية بيف الناتج القكمي  ا لمتعميـدعمً كما أف عمى الدكلة أف تتدخل 
إحدػ ثبتيا الكثير مف الدراسات المتخصصة مف قبيل كاإلنفاؽ عمى التعميـ كالصحة، كىى عالقة ت  

 نسبة مف الناتج القكمي االجماليعمى التعميـ أف الياباف تنفق التي تكضح  المقارنة ميةالدراسات العال

                                  
 

 .5، ص 7979مكتبة االنجمك المصري ة، القاىرة،  ،دمحم نبيل نكفل، التعميـ كالتنمي ة االقتصادي ة (7)
( ) United Nations Development Programme)UNDP), Human Development Report,     , 

PP -  
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ـ ، العالـمستكؼ عمى % كىي مف أعمى المستكيات 72تقدر بمتكسط عاـ  كلذلؾ فيي تتمت ع بتقد 
 . 7ال نظير لو في العالـربما تكنكلكجي كاقتصادؼ 

ذا كاف ىذا المثاؿ ككثير غيره مف األمثمة مما يؤكد أىمية التعميـ كاإلنفاؽ عميو في إطار  كا 
كل مف اإلنفاؽ العاـ كاإلنفاؽ الخاص، فإف تحكيالت المصرييف العامميف في الخارج في مجاالت 

ا ا لتأكيد أىمية كمنافع اإلنفاؽ عمى التعميـ في مصر سكاء كاف إنفاقً ا إضافيً ا جكىريً سببً  التعميـ ت عد
 ا. ا أـ خاًص عامً 

ـ التقني كالتعميـ بأكثريتيا عمى أىمي ة التربية  ات والبحوثالدراسكتؤكد  في التجديد كالتقد 
لصعكبة تكفير نظًرا كالتنمية الشاممة لمبمداف، كمع ذلؾ يصعب قياس ىذا التأثير التنمكؼ لمتعميـ 

عمى أف مف التأكيد  عكلكف ذلؾ ال يمن ،المعطيات األساسي ة كاإلحصائي ة لمتعميـ في مختمف البمداف
سيـ ا عميو في مصر كتكسيع مجاالت تخصصاتو ي  ا كنكعً اإلنفاؽ الكافي كمً  االىتماـ بالتعميـ كتكفير

ا لزيادة طمب الدكؿ العربية كغيرىا عمى المعمميف ا مطمكبً كما يعد أمرً  ،في عممية التنمية في مصر
جنييا مصر لتحكيالت ت   اا ىامً عد مصدرً مما ي   ،المصرييف كعمى تعميـ أبناء ىذه الدكؿ في مصر

كلتعظيـ حصيمة مصر مف تحكيالت ىؤالء  ،فضاًل عف بناء عالقات راسخة مع الدكؿ العربية كغيرىا
العامميف عمييا أف تجتيد في إتاحة مجاالت كقنكات استثمار ليذه التحكيالت بعكائد مجزية ليـ 

 كلمكطف ككل.

ذا كاف مف المصرييف العامميف في الخارج فإف أحد أىـ مجاالت عمل أعداد كبيرة  التعميـ كا 
ىي التعميـ نفسو باعتبار أف  :أوالىماالصحة تشترؾ مع التعميـ في ىذا األمر مف زاكيتيف رئيسيتيف 

ىي تقديـ الخدمات الصحية في  :وثانيتيماالطب كالتمريض ضمف مجاالت التعميـ الرئيسية، 
فيذه المستكيات ىي مجاالت العمل الرئيسية  ،مستكياتيا الثالث: الكقائية، كالعالجية، كالجراحية

نما في كثير مف  لمككادر الطبية مف المصرييف العامميف في الخارج ليس فقط في الدكؿ العربية كا 
الدكؿ األخرػ خاصة المتقدمة منيا كالكاليات المتحدة األمريكية ككندا كانجمترا كفرنسا، ففي ىذه 

مصرييف في المجاؿ الصحي بيف التعميـ كأداء الخدمات الدكؿ كتمؾ يجمع كثير مف العامميف ال
 الصحية في مستكياتيا الثالث. 

                                  
 

 .7ص دمحم نبيل نكفل، مرجع سابق، (7)
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كعمى الرغـ مف عدـ تكفر البيانات التي تكضح تكزيع تحكيالت المصرييف العامميف في 
الخارج حسب الميف التي يعمل فييا ىؤالء العامميف إال أف المتكقع أف تككف تحكيالت العامميف في 

ي تالية في األىمية النسبية لتحكيالت المصرييف العامميف في المجاالت التعميمية بحكـ المجاؿ الصح
ء منيا التعميـ الصحي كأف مستكيات دخكؿ األطباء العامميف في الخارج أف ىذه األخيرة تشمل في جزً 

 أعمى في المتكسط مف مستكيات دخكؿ باقى العامميف المصرييف في الخارج.

وبعض السياسات المقترحة لتحسين دورىما ر في قطاعي التعميم والصحة الستثماأنشطة ا 3-2
 :دعم ميزان المدفوعاتفي 

كذلؾ ألف االىتماـ بو يترتب  ؛اميمً  أصبح في الكقت الحالي عاماًل  رأس المال البشري ف إ
عمية استدامة العمل كتحقيق تطكر في التكنكلكجيا كزيادة اإلنتاجية، كبالتالي زيادة الناتج المحمي 

بعض التكجيات نطرح ىنا طار ىذا اإلفي ك  ،كتحقيق الرفاىية االقتصادية في المجتمع ،اإلجمالي
 .المستقبمية لدعـ االقتصاد الكطني

 االقتصاد  الوطنىات تحويالت العاممين وتعظيم فوائدىا عمى تنمية تدفق 3-2-0

ستقبمة لمتحكيالت مف الم  اقتصادات الدكؿ مكف لمسياسات االقتصادية أف تمعب دكرًا ىامًا في ي
 : الحكافز التالية مف خالؿمف جية أخرػ، كذلؾ جية، كتعزيز تدفقات تحكيالت العامميف 

 صالح كتطكير الخدمات المصرفية كزيادة فرص منح اإلعفاءات الضريبية كاالمتيازا ت، كا 
زيادة التحكيالت كتقميص استخداـ القنكات غير المنظمة )غير مما يؤدػ إلى االستثمار 

 الرسمية( لعمميات التحكيالت. 
 اتخاذ سياسات مف مكف ي  بما عف المصرييف العامميف بالخارج شاممة ككافية نشاء قاعدة بيانات إ

 يـ إلى الكطف األـ.دة تحكيالتسميمة تستيدؼ زيا
  خالؿ:مف  ،مصرإلى تكمفة التحكيالت ارتفاع عمى التغمب 

االستفادة مف التكنكلكجيا المالية كأدكاتيا المتنكعة كالجديدة في تخفيض تكمفة التحكيالت  .7
 .مع ضركرة تطكير البنية التحتية التكنكلكجية لتتمكف مف ذلؾ ،المالية في مصر
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جديدة لسيكلة نقل التحكيالت مف أقرب فرع لمبنؾ إلى األسر في المناطق ابتكار خدمات  .2
في مختمف  (البريد مثال)مكاتب كيمكف االستفادة مف المكاتب الحككمية المتكاجدة  ،النائية

 .المحافظات في ىذا الشأف
كالتكسع في االتفاقيات  ،زيادة عدد فركع البنكؾ في الدكؿ التي تتركز بيا العمالة المصرية .3

ف بالخارج مف إجراء ك الثنائية ما بيف البنكؾ المحمية كاألجنبية حتي يتمكف المصري
 .مناسبة ةالتحكيالت بسيكلة كتكفم

 يتطمب ذلؾ لمتغمب عمى محدكدية القنكات االستثمارية لمتحكيالت: 
 تدفق ىذه التحكيالت.سرعة ابتكار أكعية ادخارية مختمفة محفزة عمى  .7
التعميـ مثل صميـ السياسات التي تستفيد مف التحكيالت في مجاالت تنمكية متنكعة ت .2

 .ية ..... الخاإلجتماعكالصحة كالتنمية 
بحيث تخدـ أنشطة تنمكية  ،في االنفاؽ بما فييا المشركعات القكميةكلكيات مراجعة األ .3

مية تضمف بحيث تككف ذات مكاصفات عال ،مستدامة أىميا منظكمة التعميـ كالتدريب
قميميً محمًيا ج مستكيات ميارية مرتفعة قادرة عمى مكاكبة مستجدات الطمب يتخر  ا كا 

 ا.كعالميً 

 دعم الخدمات الصحية حفاظا عمى حياة المواطن 3-2-3

  كذلؾ مف أىـ أكلكيات صانعي السياسةتيـ ف تعميـ األفراد كالحفاظ عمى صحيجب أف يكك ،
لذلؾ البد عمى الدكلة أف تقكـ  ،نتاجية منخفضةألف اإلنساف المريض يككف ذا كفاءة إ

كمحاكلة الكقاية منيا أك عالجيا المبكر كخاصة األمراض المزمنة، كىذا  ،بمقاكمة األمراض
المبادرة في ككذلؾ بدأت  ،"مميكف صحة 722حممة"ما بدأت فيو الدكلة حينما أعمنت كنفذت 
، كيجب عمى "ىي صحة مصرالست المصرية "الرئاسية لدعـ صحة المرأة تحت شعار 

الدكلة االستمرار في مثل ىذه الحمالت الصحية خالؿ الفترات القادمة كعمى مدار األجياؿ 
 . المتالحقة كذلؾ لمحفاظ عمى صحة األفراد بصكرة مستمرة

  مداد االقتصاد برأس إلتكطيد العالقة بيف تخصصات التعميـ العالي كالمؤسسات االقتصادية
 ي.ية كزيادة الناتج المحمي اإلجماليساىـ زيادة اإلنتاجمما  ،ئـ الحتياجاتوالماؿ البشرؼ المال
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  زيادة نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ كالصحة في المكازنة العامة لمدكلة، كزيادة مخصصات
اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير، كتحفيز كتنظيـ مشاركة القطاع الخاص بقدراتو المادية مع 

 . في رأس الماؿ البشرؼ القطاع العاـ لالستثمار 

 بالكميات والمعاىد التعميمية:  الوظيفي/الميني ومتابعة الخريجين إلرشادلنشاء وحدات إ 3-2-2

 :ما يمىمف أدكارىا كيقترح أف يككف 

  مف المعمكمات لتكجيو الطالب في اختياراتيـ كلمتخطيط المؤسسي، كاسع تكفير نطاؽ
 ،مينية لسكؽ العمل قادرة عمى تزكيد الطالبفي استحداث خدمة معمكمات النظر كينبغي 

كمستشارؼ اإلرشاد الكظيفي، كمؤسسات التعميـ العالي بمعمكمات عف اتجاىات عرض 
 .كطمب، كعكائد سكؽ العمل التي حققيا الخريجكف في مختمف المياديف

   شبكة ناسب مياراتيـ كقدراتيـ مف خالؿ تقديـ المساعدة لمخريجيف لاللتحاؽ بالكظائف التي ت
حيث يعتبر قسـ الخريجيف  ،مف العالقات مع الشركات كالمصانع المحمية كاالقميمية كالدكلية

 .في سكؽ العملكالمعاىد بمثابة نقطة كصل كبكابة ميمة لتسكيق خريجي الجامعات 
  بداعية تنمكية إحاضنة كالكحدات ىذه سكؽ العمل مف خالؿ عمل في رفع تنافسية الخريجيف

كسابيـ قيـ ا  ك  ،بتسميحيـ بالقدرة عمى التنمية الذاتيةالخريجيف ركز عمى دعـ طاقات شباب ت  
 قتدار في المجتمع. ا  كميارات الريادة التي تمكنيـ مف التنافس بإيجابية ك 

 إطالق منصة التوظيف اإللكتروني 3-2-4

تقريب المسافة بيف ل منصة التوظيف اإللكترونيأف يتبنى جياز التنظيـ كاإلدارة فكرة إنشاء 
 سكؽ العمل كالخريجيف مف خالؿ:

 لمكظائف الشاغرة كالجدارات المطمكبة بيا )الحككمية كالخاصة( طرح مؤسسات العمل .  
  تقديـ كسائل تفاعمية تربط بيف الييئات المختصة في الكزارات كالمكاطنيف، لكي تحقق بيئة

 تكظيف صحية كآمنة دكف محسكبية كاستغالؿ.
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 تعب الخركج نب المكاطنيف ج  ي  از خدماتو عمى مدار الساعة عبر مكقع الكتركني يتيح الجي
اختيار الكظيفة ب يفلمخريجكبما يسمح ة كالتي تستنفذ الكقت كالصح ،طكابيركالكقكؼ في ال

 عف جدارة، كتسجيل السير الذاتية ليـ.يـ التي تميق ب
   يستحقكف الكظيفة عف جدارة، مف خالؿ تطبيق معايير مف اختيار مف المؤسسات مكف ي

الكظائف الشاغرة في مكف مف تحديث بيانات ي  تتسـ بالشفافية كالعدالة الكاضحة، كما 
 مؤسسات القطاعيف العاـ كالخاص.

 تفعيل إطار لممؤىالت القومية المصرية 3-2-3

حدد عائدات التعميـ مف يمكف إحراز تقدـ في إعداد "إطار لممؤىالت القكمية المصرية"، ي
حيث مكاصفات الخريجيف الخاصة بكل مستكػ مف مستكيات الشيادات التعميمية بما فييا شيادات 

كدرجات التعميـ العالي األخرػ،  ،كدبمكمات التعميـ الفني كالتدريب الميني ،إتماـ الدراسة الثانكية
 :ف إيالء عناية خاصة بالنقاط التاليةكيبيف المسارات التي يمكف أف تنقل مف شيادة إلى أخرػ. كيمك

  ا. النماذج المعتدة دكليً مكاءمة اإلطار القكمي لممؤىالت مع         
 االتساؽ كالترابط عبر القطاعات. 
 المراجعة مف خالؿ  مكاصمة تطكير مكاصفات الخريجيف في اإلطار القكمي لممؤىالت

 .المؤسسيةكالتعمـ  يـكاتج التعمالمتكاصمة لممعايير األكاديمية القكمية القياسية، كن

 من خالل تييئة الجامعات المصرية لمتنافسية العالمية 3-2-6

حيث تبني استراتيجية قكمية لمتعميـ الجامعي مع مراعاة تبايف طبيعة كل جامعة مف 
 :، كرؤية الصكرة المستقبمية ليا في ظل اتجاىات التدكيل، مع العمل عمىأىدافيا

  .عالمي، كتحقيق الجكدة كالتميز- مل في سكؽ إعداد خريج مؤىل لمع .7
 .تحسيف العالقات بيف الدكؿ كالمؤسسات الجامعية .2
 المبادغ كاألخالقيات.عمى مراعاة اليكية القكمية كالحفاظ  .3
 .يس كالبحث العممي كخدمة المجتمعتطكير األبعاد الدكلية في التدر  .4
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استجابة أفضل  ىيكمة الجامعات المصرية كفًقا لالتجاىات الحديثة بما يجعميا في كضع إعادة .5
الشبكي، كاستحداث  اإلدارة الجامعية كالتحكؿ نحك الييكل التنظيميبتطكير لمتدكيل، 

 المناصب القيادية التي تتسـ بالطابع الدكلي في اختصاصاتيا.
 العمل متنكعة التخصصات كذات الخبرة الدكلية.  تبني ثقافة فرؽ  -أ 
التعميـ  تدكيللتعزيز  إصدار تشريعات قانكنية عمى المستكييف الكطني كالمؤسسي  -ب 

 .الجامعي المصرؼ، خاصة ما يتعمق بقكانيف اليجرة كاإلقامة
كمكتبات إلكتركنية  ،كمعامل ،ككرش ،كقاعات ،تحديث البنية التحتية لمجامعات مف مرافق -ج 

مكانات الزمة لتدكيل التعميـ الجامعي  ،اتصاؿ كتكاصل بكاتكش كغيرىا مف مكارد كا 
 المصرؼ.

 توجيو االىتمام لمبحث العممي كمصدر اقتصادي لمدولة 3-2-5

ا كاف عدد األبحاث المنشكرة في الدكريات العالمية يعكس مدػ تقدـ الدكلة كاىتماميا لم  
)النمك/التأثير  متعددة مف حيثا صيغً االستثمار في البحث العممي فقد اتخذ  ،بعممية البحث العممي

 /التدكيل(: 

 مف خالؿ: ،التسكيق االلكتركني لإلنتاج العممي .7
 .تحفيز كتطكير قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ النشر االلكتركني -أ 
ال تغطى عمى كضع تشريعات عربية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية، حيث  العمل -ب 

يعات حقكؽ التأليف التقميدية كل الجكانب المتعمقة بالتعامل مع المعمكمات كاألكعية تشر 
 االلكتركنية.

دراجيا ضمف قكاعد البيانات العالمية. -ج   العمل عمى تدكيل الدكريات العممية كا 
 عف طريق: تقديـ الدعـ المادؼ لمنشر العممي .2

 إضافية.تمكيل العمل عمى زيادة مكارد الجامعات مف خالؿ البحث عف طرؽ  -أ 
 لجامعات كالبحث العممي.ات ااالستقالؿ المالي كاإلدارؼ لمطابع الجامعات، كزيادة مكازن -ب 
مف الضرائب كتخصيص جكائز سنكية ىذا النشاط التأليف كالترجمة بإعفاء  تشجيع -ج 

 .مناسبة
 مف حيث:، االرتقاء بكفاءات الباحث .3
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 ر الصياغة كالترجمة كالنشر.يسبما ي   المستكػ المغكؼ)المغة العربية كاالجنبية( -أ 
 يسر التعامل مع تكنكلكجيا االتصاالت المحمية كالدكلية.الميارات التكنكلكجية بما ي   -ب 
 .لنتائج البحثية بنفسومع االتعامل كالتفسير الباحث االساليب اإلحصائية ليستطيع  -ج 
 Scientific community  تشجيع الجماعة العممية .4

 الجماعات كتتضمف مف العمماء المتفاعميف متنكعة شبكة بأنيا العممية الجماعة تعرؼ -أ 
 معينة. تخصصات في التي تعمل الفرعية

 :بما يحققResearch Chairs  تشجيع الكراسي البحثية .5
تعزيز كنشر ثقافة االبتكار كاإلبداع كالتطكير في مختمف مجاالت العمكـ كالمعارؼ  -أ 

 اإلنسانية.
 ني القائـ عمى المعرفة.دعـ التنمية المستدامة كاالقتصاد الكط -ب 
  .دعـ الصناعات الكطنية لبمكغ العالمية عبر استخداـ المناىج العممية كالنتائج البحثية -ج 
 مف خالؿ: ،تفعيل دكر كحدات النشر العممي بالجامعات .6

 .ضركرة تحرر كحدات النشر مف النظـ كاإلجراءات البيركقراطية الحككمية -أ 
 .ية مف كميات الجامعةإنشاء مراكز لمنشر الدكلي داخل كل كم -ب 
ة عمى سـ الجامعاإلزاـ الباحثيف كالمبتعثيف لمحصكؿ عمى الدكتكراه مف الخارج بكتابة  -ج 

ي جامعة كلمصر التمالعممية، كىذا حق أصيل لرسائميـ مف األبحاث الدكلية المنشكرة 
 .اتقكـ بتمكيل تمؾ البعثات ماديً 

 التعميم الفني خريجيإتاحة التعميم العالي امام  3-2-8

ا ما يككف بيف خريجي التعميـ الفني مف يستطيعكف مكاصمة التعميـ الجامعي في الكميات فكثيرً 
 ،كيحققكف نتائج تفكؽ  ،التكنكلكجية كالعممية )كاليندسة كالزراعة كالطب كالعمكـ كتكنكلكجيا المعمكمات(

كمف ثـ تقتضى اعتبارات  ،مرحمة الثانكيةأك تتساكػ مع النتائج التي يحققيا خريجك التعميـ العاـ في ال
تاح الفرصة أماـ خريجي التعميـ الفني الثانكؼ لاللتحاؽ بالتعميـ الجامعي بعد العدالة كالكفاءة أف ت  

 استيفاء اختبارات قدرات لغكية كعممية مؤىمة لمتابعة الدراسات الجامعية.
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  الفصل الثالث
بميزان ما وعالقتي تحويمية والزراعةاالستثمار في قطاعي الصناعة الأولويات 

 المدفوعات
  مقدمة

أىمية االستثمار في قطاعي الصناعة كالزراعة لما ليما مف  ىعم النظريات االقتصاديةؤكد ت  
كتكليد فرص العمل  ،دكر حيكؼ في عممية التنمية االقتصادية سكاء عمي مستكؼ النمك االقتصادؼ

 لمقكؼ العاممة أك عمي مستكؼ االستقالؿ االقتصادؼ كحرية صانع القرار.

مف االقتصادييف أف قطاعي الزراعة كالصناعة يجب أف تككف ليما األكلكية في  كثير   كيرؼ 
مما يساعد في القضاء عمي مشكمة  العملألنيما مف القطاعات كثيفة  :أواًل االستثمارات جذب 
كسائل إشباع حاجات المكاطنيف لكافة مقكمات الحياة لتكفير  :ًياوثانفي االقتصاد الكطني،  البطالة

مف غذاء ككساء كمأكػ كرعاية صحية كتعميـ كتعمـ كثقافة كحماية عمى المستكييف الداخمى 
مقى بأعباء ثقاؿ عمى ميزاف المدفكعات ككميا مجاالت ت   ،كالخارجى، ككسائل نقل كانتقاؿ كاتصاالت

ا عف تمبية حاجات المكاطنيف لكسائل إشباعيا، بقدر مايككف إنتاج قطاعى الزراعة كالصناعة قاصرً 
ـ  مما ي   فى ميزاف المدفكعات، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمصر،  ترجـ بعجز فى الميزاف التجارػ كمف ث

 .العتماد عمي الخارجفى اىذا باإلضافة الي التبعية المفرطة 

ىك بالضركرة جانب حاسـ  فى مصرالصناعة الزراعة و تطوير إف كعالكة عمى ما تقدـ ف
 :نقطتيف ىماكمف ىذا المنطمق نعالج مكضكع ىذا الفصل فى لتقدـ االقتصاد كالمجتمع بشكل عاـ، 

، الصناعة كالزراعة( تىاالستثمار في الخرائط التنمكية كتكجيات الدكلة )كزار أكلكيات يتناكؿ  :أكليما
قطاعى الصناعة كالزراعة خالؿ الفترة كىيكل االستثمار في مصر في  يستعرض نمط  :كثانييما

كاألثر عمى ميزاف المخططة كالكاقع الفعمي كلكيات مقارنة األمما يسمح ب (،2222-2222)
االستثمار كعالقتيا بميزاف المدفكعات أكلكيات المدفكعات، كما يسمح بطرح بعض المقترحات حكؿ 

 المصرػ.
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 الصناعة والزراعة(تى )وزار  االستثمار في الخرائط التنموية وتوجيات الدولةلويات أو  2-0

في إطار حرص الدكلة المصرية عمى نمك االقتصاد الكطني مف خالؿ تطكير القطاعات 
بيف الدكلة  كبناء شراكات استراتيجية - خاصة - قطاعي الصناعة كالزراعةعامة ك  االقتصادية

تدشيف ما يسمي بالخرائط االستثمارية في كزارة  2277فى الربع األخير مف عاـ كالمستثمريف، تـ 
ا في الشرؽ مف أجل النيكض بالقطاع الصناعي كلتصبح مصر مف الدكؿ الرائدة صناعيً  الصناعة

المصرية ات ستثمار لال ب األكسط كأفريقيا مف خالؿ تعميق التصنيع المحمى، كتييئة المناخ الجاذ
، (7) 2278لمعاـ في الربع األكؿ  كزارة االستثمارا تـ تدشيف مثل ىذه الخرائط فى كم ،كاألجنبية

البيئة مناخ كمقكمات بف يمف أجل التركيج لالستثمار مف خالؿ التعر رحت ىذه الخرائط كتمؾ كط  
 .في مصرلالستثمار كالتشريعات كالقكانيف كاإلجراءات المنظمة االستثمارية، 

فى مصر مر بعدة مراحل تعكسيا عممية التنمية فى االستثمار دكر االىتماـ بكالحقيقة أف 
قكانيف االستثمار التى صدرت منذ بداية سبعينات القرف العشريف، بينما شاب ىذا االىتماـ قصكر 

التى يتـ تبنييا فى كضع كتنفيذ السياسات كلكيات كتأخر كاضح فى بناء كتبنى نظاـ كاضح لأل
ية فى اإلجتماعسميمة ككاضحة لتكجيات كمتطمبات عممية التنمية االقتصادية ك ا لرؤية االستثمارية كفقً 

كذلؾ  ،مصر التى تؤمف تكاصميا كمشاركة جميع فئات المجتمع فى تحقيقيا كالعدالة فى تكزيع ثمارىا
ما يمكف إدراكو مف استعراض مكجز لتطكر قكانيف االستثمار التى صدرت فى مصر منذ باككرة 

  العشريف.القرف سبعينات 

  : قوانين االستثمار 2-0-0

  0250لسنة  63االستثمار رقم  أواًل:

ر ضمانات محددة لحماية قد أق   ،"استثمار رأس الماؿ العربي كالمناطق الحرة ف قانك "كالمسمى 
 عدة حكافز كمزايا خاصة أىميا: لو رأس الماؿ المستثمر مف قبل القطاع الخاص كما كفل

  لمتأميـ أك فرض الحراسة.عدـ جكاز الخضكع  .7
في ظل ىذا القانكف مف الضريبة عمي األرباح التجارية الم نفذة إعفاء المشركعات  .2

 التشغيل. ءكالصناعية لمدة خمس سنكات مف بد
                                  

 
 .7977 لسنة 32 رقـ بالقانكف  معدال   7974 لسنة 43 رقـ القانكف  كالقضاء، لمقانكف  مصر بكابة (7)
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 عدـ خضكع المباني لنظاـ تحديد القيمة اإليجارية. .3
 جكاز فتج حساب المشركع بالعممة األجنبية. .4
 % مف مرتباتيـ لمخارج.52تحكيل جكاز قياـ العامميف األجانب ب .5
مصر خارج ا ليذا القانكف إلى المنشأة كفقً لشركات االستثمارية اجكاز تحكيل أرباح  .6

 بالعممة األجنبية.
جكاز إعادة تحكيل رأس الماؿ المستثمر إلي الخارج بعد مركر خمس سنكات كجكاز  .7

 إعادة تصدير رأس الماؿ العيني بعد انتياء المشركع.

ا لو، كلكنو القانكف عدة حكافز كمزايا لممشركعات التي تنشأ طبقً ىذا كضع ضح، ككما ىك كا
لـ يميز بيف طبيعة أؼ مف ىذه المشركعات، كما أنو لـ يحدد أؼ نكعية مف المشركعات يجب أف 

نما منح صالحية   "ىيئة االستثمار"لمجمس إدارة تحديد ذلؾ تحصل عمي ىذه المزايا كالحكافز، كا 
عمي ك  بأنكاع النشاط كالمشركعات التي يدعي رأس الماؿ األجنبي إلي المساىمة فييا. إلعداد قكائـ

كما  ،رد ضمف بنكد ىذا القانكف ي  الخاصة بالمشركعات االستثمارية لـ كلكيات أية حاؿ، فإف نظاـ األ
أف أجكاء الحرب التي سادت في مصر خالؿ تمؾ الفترة لـ تسيـ في نجاح القانكف في جذب تدفقات 

 مف الخارج.يعتد بيا استثمارية 

العربي والجنبي والمناطق )نظام استثمار رأس المال  0254لسنة  42قانون االستثمار ثانًيا: 
 الحرة(

القانكف نفس الحكافز كالضمانات الكاردة في القانكف السابق كلكنو استحدث مفيـك ىذا قر أ  
 ىعمقاصرة كأف تككف  "الييئة العامة لالستثمار"المنطقة الحرة عمي أف تنشأ بقرار مف مجمس إدارة 

 أضاؼ مف الحكافز ما يمي:لكنو مشركع كاحد ك 
 ا فييا التفاقات االستثمار الدكلي طرفً  ىذا القانكف  خضكع المنازعات التي تككف مشركعات

 الثنائية كمتعددة الجنسيات.
 اإلعفاء مف اإللزاـ بتخصيص نسبة مف أرباح الشركة لمعماؿ. 
 مثل لمعامميف في مجمس إدارة الشركةمف اإللزاـ بتعييف م   اإلعفاء. 
 .إلعفاء مف الحد األقصى لمكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات 
  تعديل اإلعفاء الضريبي بحيث أصبح خمس سنكات لممشركع مع جكاز مدىا لثالثة سنكات

 ء.تالية بمكافقة مجمس الكزرا
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  كتشمل العديد مف لألنشطة التي تندرج تحتو أكلكيات إلى  - كألكؿ مرة -أشار القانكف كقد
، المرتبطة بو كالتعديف كالطاقة كالسياحة كالنقل كالمجاالتالمجاالت كأىميا  التصنيع 

ألراضي البكر كالصحراكية كاستزراعيا، كمشركعات تنمية اإلنتاج الحيكاني كاستصالح ا
 انى، كنشاط المقاكالت الذػ تقـك بو، كمشركعات اإلسكاف كاالمتداد العمر كالثركة المائية

تعمير كأنشطة ال ،رأس الماؿ المصرؼ فييا عف خمسيف في المائةيقل شركات مساىمة ال 
تكظيف األمكاؿ في المجالت لشركات االستثمار ، ك في المناطق الخارجة عف الرقعة الزراعية

فقط  - تأميف التي تتعاملبنكؾ االستثمار كبنكؾ األعماؿ كشركات إعادة الك  ،الكاردة بالقانكف 
بعمميات بالعممة المحمية متي كانت في صكرة ، كالبنكؾ التى تقكـ بالعمالت الحرة -

نشاط ك  %.57نسبتو في جميع األحكاؿ عف ال تقل ماؿ محمي  مشركعات مشتركة مع رأس
 لمية.ة العايبيكت الخبرة الفنية المتخذة شكل شركة مساىمة بالمشاركة مع بيكت الخبرة األجنب

إلضافة بند حيكؼ كمنطقي لتشجيع االستثمار المحمي  تم تعديل القانون  0255وفي عام 
كتحقيق المساكاة في إتاحة حصكلو عمي نفس المزايا الممنكحة لالستثمار العربي كاألجنبي في القانكف 

لسنة  23وقد تمت إعادة صياغة القانون إلدخال ىذه التعديالت الجديدة في القانون رقم السابق 
0255 . (7)  

نكعية في تشجيع االستثمار المحمي  ةكقانكف االستثمار بيذه الصياغة الجديدة مثل نقم
كاألجنبي في مصر، حث أتاح لممستثمريف األجانب تممؾ األصكؿ اإلنتاجية كاممة بدكف قيكد، كمنح 
االستثمار المحمي نفس المزايا كاالمتيازات التي منحيا لممستثمريف األجانب، عالكة عمي ذلؾ سمح 

 خمسكف ط الزراعي مف خالؿ اإليجار طكيل األجل )العمل كاالستثمار في النشابلممستثمريف األجانب 
 تجدد مرة أخرؼ(.يمكف أف ك  اعامً 

 (0) :0282لسنة  320قانون االستثمار ثالًثا: 

ية مف خالؿ تشجيع اإلجتماعتسريع عممية التنمية االقتصادية ك إلى القانكف ىدؼ ىذا 
ي ذلؾ مف تطكير اليياكل كما يترتب عم ،االستثمار لزيادة معدالت النمك االقتصادؼ كالتكظف

                                  
 

 كتعديالتو. 7977لسنة  32القانكف رقـ بكابة مصر لمقانكف كالقضاء،  (7)
 .السابقرجع الم، 7989لسنة  232، قانكف رقـ ----------------------  (7)
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كقد اعتمد المشرع في ذلؾ عمي إضافة المزيد مف الحكافز كالضمانات إلي  ،كاإلجتماعيةاالقتصادية 
 تمؾ التي جاءت بيا قكانيف االستثمار السابقة كأىـ ىذه اإلضافات:

قرر مجمس الكزراء عدـ خضكع منتجات المشركع لمتسعير الجبرؼ كتحديد األرباح إال ما ي   .7
 ا في ذلؾ بالتكمفة االقتصادية لممنتجات.ستثناءه في حاالت الضركرة مسترشدً ا

إعفاء مشركعات اإلسكاف المتكسط كاالقتصادؼ التي تؤجر مف كافة الضرائب لمدة خمسة  .2
الحاالت إذا تجاكزت ىذه مدة سنتيف لكل تزداد بعشر عاما قابمة لممد خمس سنكات إضافية، 

 % )دكف حساب األرض كالمباني في ذلؾ(.62اآلالت كالتجييزات نسبة المككف المحمي في 
إعفاء المشركعات االستثمارية مف ضريبة األرباح التجارية كالصناعية لمدة عشر سنكات  .3

لممشركعات المقامة داخل المناطق الصناعية كالمجتمعات العمرانية الجديدة كالمناطق 
 ئية.االن

قانون ) ، والقوانين التالية لو(0) 0228لسنة  8ي القانون رقم االستثمار فأولويات حوافز و  رابًعا:
 (3) :(3005لسنة  53، والقانون 3003لسنة  05

متعجيل لز المستثمريف المحمييف كاألجانب ير عممية االستثمار كتحفيتيس ىذه القوانينحاكلت 
عالكة  –كزيادة المزايا بمعدالت النمك االقتصادؼ كالتنمية المجتمعية كذلؾ مف خالؿ تعدد الحكافز 

منح لممستثمريف المحمييف كاألجانب عمي حد التي ت   -عمي الحكافز الممنكحة في القكانيف السابقة 
ف كانت ىذه القكانيف لـ تعر أىمية لنكعية النشاط االقتصادؼ الذؼ يتـ االستثمار فيو كلـ  ،سكاء، كا 

 . التي يجب إنجازىاكلكيات شر إلي فكرة األت  

عد رغـ مف أف بعض ىذه القكانيف ربط الحكافز كالضمانات الكاردة بيذه القكانيف بالب  كعمي ال
مثل ىامة لـ يأخذ بفكرة الربط بيف ىذه المزايا كالضمانات كبيف أىداؼ قكمية إال أنو  ،المكاني

التخفيف مف عجز الميزاف التجارؼ كميزاف المدفكعات ككذلؾ امتصاص حجـ البطالة كزيادة التشغيل 

                                  
 

 .7997لسنة  8قانكف ضمنات كحكافز االستثمار رقـ  ،الحرةالييئة العامة لإلستثمار كالمناطق  (7)
 .مرجع السابق، 77، 76، المادة 2277لسنة  72قانكف االستثمار رقـ  (2)
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كلكنو اىتـ فقط بالمحافظة عمي  ،عمي البيئةكالتى تحافع كجذب التكنكلكجيا الجديدة كالمتقدمة 
 . 7998لسنة  8القانكف رقـ مثمما فى س لمدد اإلعفاء الضريبي االجغرافية باعتبارىا أسكلكيات األ

 ،يةاالستثمار كلكيات لي فكرة األإتشير  افقد تضمف بنكد 3005لسنة  53أما القانون رقم 
سنكات  3نح الشركات أك المؤسسات التي تنشأ خالؿ البعد الزمني، حيث م  كلكيات كمف أىـ ىذه األ

تقسيـ الدكلة الي منطقتيف مع عد المكاني مف تاريخ العمل بالقانكف حكافز ضريبية، كربطيا بالب  
كالمحافظات  ا لمتنمية كتتركز في منطقة الصعيدكىي المنطقة األكثر احتياجً  الوليتنمكيتيف، 

% مف 52ا مف صافي األرباح الخاضعة لمضريبة عمي الحدكدية كتتميز بحافز استثمارؼ خصمً 
ا مف صافي األرباح الخاضع تتمتع بحافز استثمارؼ خصمً  والمنطقة الثانيةليف االستثمارية، االتك

يشير الي فكرة الذؼ ك البند الثاني في القانكف ما أ ،% مف التكاليف االستثمارية32لمضريبة عمي 
داخل كل منطقة مف خالؿ حكافز خاصة لبعض  عد القطاعي )اإلنتاجي(فقد تناكؿ الب  كلكيات األ

 : ذلؾ مف أمثمةك  ،دكف غيرىاالمشركعات 

 المشركعات المتكسطة كالصغيرة.ة ك المشركعات كثيفة االستخداـ لمعمال .7
 المشركعات التي تعتمد عمي الطاقة المتجددة أك تنتجيا. .2
نتاج الكيرباء إمشركعات ، ك المشركعات السياحية، ك كعات القكمية كاالستراتيجيةالمشر  .3

 .كتكزيعيا
 .الخارجإلى صدر إنتاجيا المشركعات التي ي   .4
 صناعة السيارات كالصناعات المغذية ليا. .5
 الصناعات الخشبية كاألثاث كالطباعة كالتغميف كالصناعات الكيماكية. .6
 األكراـ كمستحضرات التجميل. صناعات المضادات الحيكية كأدكية .7
 الصناعات الغذائية كالحاصالت الزراعية كتدكير المخمفات الزراعية. .8
 الصناعات اليندسية كالمعدنية كالنسيجية كالجمكد. .9

فقد ساكؼ بيف األنشطة  ،لـ يميز نشاط صناعي عف آخر القانون  ككما ىك كاضح فإف
الصناعية عالية القيمة المضافة كاألنشطة الصناعية منخفضة القيمة المضافة، ككذلؾ لـ يفرؽ بيف 
األنشطة ذات الطمب العالمي المتزايد كاألنشطة ذات الطمب المتراجع، ككذلؾ األنشطة ذات األثر 

كاألنشطة الصناعية الجديدة  ،واإليجابي عمي ميزاف المدفكعات كاألخرػ ذات األثر السمبي عمي
 .كالمتجددة كاألنشطة الراكدة كالتي تتجو إلي األفكؿ
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كما أنو لـ يتحدث عف األنشطة الزراعية بنفس المنطق السابق، كلـ يبد أؼ اىتماـ 
بالمحاصيل أك المنتجات الزراعية االستراتيجية كالمحاصيل أك المنتجات الزراعية غير االستراتيجية 

ل الزراعية عالية القيمة كالمحاصيل العادية، كىكذا لـ يفرؽ القانكف أك يصنف األنشطة أك المحاصي
ميزاف اللـ يميز بيف تأثير األنشطة عمي كضع كما داخل كل قطاع مف قطاعات االقتصاد الكطني، 

 .التجارؼ كميزاف المدفكعات

 : الخرائط االستثمارية وتوجيات الدولة 2-0-3

لـ تكف كاضحة في القكانيف كالتكجيات السابقة ولويات فكرة ال دـ إلى أف فيما تقأشرنا        
جديدة عف أىداؼ االستثمار  االذؼ استحدث مكادً  (7) ،3005لسنة  53القانون رقم صدكر عمى 

بعمل  "كزارة االستثمار"القانكف إلي قياـ الكزارة المختصة ىذا أشار كقد  ،لوكأىـ المبادغ الحاكمة 
كقد مثمت الخريطة  ،المشركعات المستيدفةأكلكيات خطة استثمارية تتضمف السياسات االستثمارية ك 

االستثمارية أحد أىـ مككنات الخطة االستثمارية، كتـ االعتماد عمي ىذه الخرائط االستثمارية في 
الخريطة االستثمارية ك  ،الجغرافية كقطاعاتو االقتصاديةو تحديد نكعية االستثمار كنظامو ككذلؾ مناطق

جرائيً  اكتشريعيً  اجغرافيً  مكف اعتبارىا دلياًل ي بيانات أساسية كتفصيمية عف  فتضمتك ، لممستثمر اكا 
 ياكالفرص االستثمارية لكيفية استغاللالمصرػ المكارد الطبيعية كغير الطبيعية المتاحة في االقتصاد 

  (2) .االستغالؿ األمثل

، نجد أنيا تركز فقط عمي جانب الطمب )جذب ة االستثماريةأىداف الخريطكبالنظر إلي 
في تنفيذ عممية التنمية  ها جانب العرض أؼ ناتج ىذا االستثمار كدكر االستثمار( كلكنيا تغفل كثيرً 

 :إلىفعمي سبيل المثاؿ تيدؼ ىذه الخرائط  ،كتحقيق األىداؼ القكمية القصيرة كالمتكسطة األجل

مناخ كمقكمات االستثمار، كالتشريعات  ىبتسميط الضكء عمالتركيج لجذب االستثمار  .7
 لو.كالقكانيف كاإلجراءات المنظمة 

                                  
 

 .، المرجع السابق77، 76، المادة 2277لسنة  72قانكف االستثمار رقـ  (7)
(: "أكلكيات االستثمار في مصر: نحك بناء خريطة استثمارية متكاممة"، رسالة 2278عبد الفتاح جمعة، منير ) (2(

  29. ص 2278ماجستير، معيد التخطيط القكمي 
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راز الميزات النسبية لالستثمار في المناطق الجغرافية المختمفة في محاكلة لحل مشكمة إب .2
 ية الكبيرة بيف األقاليـ كالمحافظات المختمفة.ك الفكارؽ التنم

كرجاؿ األعماؿ ككاضعي السياسات كمتخذؼ القرارات  تكفير معمكمات تساعد المستثمريف .3
 كالباحثيف.

تقديـ مقترحات لمالمح المشركعات االستثمارية المستيدفة لمساعدة المستثمريف عمي اتخاذ  .4
 قرار االستثمار.

بما يحقق االستخداـ االستثمارات المساعدة في إعادة ىيكمة االقتصاد لرفع كفاءتو كتكزيع  .3
  االقتصادية.األمثل لممكارد 

الصادرة في عام  (3030-3006)استراتيجية تنمية الصناعة والتجارة لمفترة  2-0-2
 :3005وعالقاتيا بالخريطة االستثمارية الصناعية لعام  3006

بإعداد استراتيجية لتنمية الصناعة كالتجارة، كصاغت  كزارة الصناعة كالتجارةقامت       
التنمية الصناعية ىي قاطرة النمك االحتكائي المستداـ في مصر  أف تككف "رؤيتيا مف أجل ذلؾ عمي 

 في االقتصاد العالمي كقادرة ا فاعاًل كتمبي الطمب المحمي كتدعـ نمك الصادرات لتصبح مصر العبً 
ا مف األىداؼ الكمية لتمؾ االستراتيجية الكزارة عددً ، ككضعت (0) عمي التكيف مع المتغيرات العالمية

 :أىميا 2222حتي عاـ 

 ا.% سنكيً 8زيادة معدؿ النمك الصناعي إلي  -7
 %27% إلي 78زيادة نسبة مساىمة الناتج الصناعي في الناتج المحمي مف  -2
زيادة مساىمة القطاع الخاص كقطاع المشركعات المتناىية الصغر كالصغيرة  -3

 كالمتكسطة في الناتج المحمي السنكؼ.
% 72كزيادة معدؿ نمك الصادرات الي  االرتقاء بالقدرة التنافسية لمصناعة المصرية -4

 ا.سنكيً 

                                  
 

 .2276، كزارة الصناعة كالتجارة، عاـ 2222-2276استراتيجية التنمية الصناعية كالتجارة  (7)
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 مميكف فرصة عمل الئقة كمنتجة. 3زيادة فرص العمل بتكفير  -5
 تحسيف األداء المؤسسي. -6

الي أف تحقيق تمؾ األىداؼ يتطمب زيادة في قيمة االستثمار العاـ  االستراتيجيةكقد أشارت  
كما أشارت  ،2222عاـ مميار جنيو بحمكؿ  722كالخاص في قطاع الصناعة ليصل إلي 

االستثمار( كالمستيدؼ زيادتيا، كبناء أكلكيات الصناعات المطمكبة )أكلكيات  إلى أيًضااالستراتيجية 
 عمي االحتياجات التنمكية تـ تقسيـ محافظات الجميكرية الي ثالثة أقساـ رئيسية كىي:

 صادؼ كلكنيا تفتقد كيتضمف ستة محافظات، كىذه المحافظات تتمتع بتنكع اقت :القسم الول
 إلي الترابط الرأسي كاألفقي بيف صناعاتيا.

 كيشتمل عمي أربعة محافظات تتمتع بتعقد اقتصادؼ، كلكنيا تحتاج الي  :والقسم الثاني
جيكد تنمكية إضافية لزيادة التكسع األفقي مف أجل تنكيع القاعدة االقتصادية الصناعية 

 .المالئمة لطبيعة المحافظات
  كمحافظات ىذا القسـ في  ،)ثمانية عشر محافظة( كبو غالبية المحافظات :الثالثوالقسم

حاجة ماسة الي تنمية شاممة كتحتاج الي جيكد تنمكية لتنشيط االقتصاد، بداية مف البنية 
التحتية كتنمية رأس الماؿ البشرؼ كانتياء بالصناعات التي تتكافق مع طبيعة ىذه 

 المحافظات.

االستثمار أكلكيات ا التقسيـ، حددت السياسة الصناعية لكزارة الصناعة ىذ ىعم ءكبناً    
الصناعي في عدد محدد مف القطاعات االقتصادية لضماف سرعة تحقيق األثر التنمكؼ المستيدؼ 

 كذلؾ كما يمي:

صناعات التدكير خاصة  : صناعات مطموبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات وىي:أواًل  
صناعات التعبئة كالتغميف، كالصناعات البالستيكية، كالصناعات ك  ية كالزراعية.ممخمفات الصناعل

صناعات الطاقة الجديدة ك  صناعات مغذية لصناعة الجمكد كاألثاث.ك  صناعات زراعية.ك  التعدينية.
 عات ىندسية، كصناعة مكاد البناء.صناعات مغذية لصناك  كالمتجددة.

يتـ التركيز عمييا لتعميق الصناعة كترشيد الكاردات كزيادة الصادرات  صناعات ا:ثانيً  
 صناعات ىندسية ككيماكية كصناعة مكاد البناء. كىي:
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، غذائيةك  كيماكيةك  صناعات ىندسية ا: صناعات ذات جاىزية تصديرية وىي:ثالثً  
 صناعات المالبس كالمنسكجات.، ك الحاصالت الزراعيةكصناعات فرز كتعبئة 

 وتشمل: صناعات قائمة عمي المعرفة العممية والتراثية والتكنولوجية المتطورةا: عً ابر  
صناعة ، حاصالت زراعية، كفرز كتعبئة صناعات غذائية، ك صناعات كيماكيةك  صناعات ىندسية

 المالبس كالمنسكجات.

 :وتشمل ا: صناعات قائمة عمي المعرفة العممية والتراثية والتكنولوجية المتطورةخامسً  
صناعة البرمجيات كتكنكلكجيا ، ك صناعات كيماكية، ك صناعات غزؿ كنسيج، ك صناعات ىندسية

 صناعات حرفية كتقميدية.، ك المعمكمات

صناعات الغزؿ ، ك الصناعات اليندسيةوتشمل:  ا: صناعات تعظيم القيمة المضافةسادسً 
 .صناعات الحديد كالصمب، ك صناعات األثاث، ك صناعات الجمكد، ك الصناعات الغذائية، ك كالنسيج

 التكنولوجي ترقية الييكل 2-0-4

أف الييكل التكنكلكجي لمصادرات الصناعية المصرية  2276عاـ الصادرة  ستراتيجيةالاترؼ 
ف الصادرات إحيث  ،كعضك مشارؾ في التجارة العالمية اييػدد بتيمػيش مصر تدريجيً  اخطرً يمثل 

يا، المعتمدة عمى المكارد الطبيعية كالمنخفضة التكنكلكج الصناعية المصرية تغمب عمييػا المنتجات
فاقتحاـ المجاؿ الديناميكي لمتجارة الدكلية يقتضي  ،في التجارة العالمية اكىذاف ىما أبطأ الفئات نمػكً 

 (7) .زيادة نصيب المنتجػات متكسطة كعالية التكنكلكجيا في الصادرات الصناعية المصرية

تحديد مجاالت جديدة  - الميـ، مف المنظكر االستراتيجيكعمى ذلؾ أصبح مف      
لمصناعات متكسطة كعالية التكنكلكجيا يمكف لمصر أف تتمتع فييا بميزة تنافػسية فػي الػسكؽ 

كترؼ االستراتيجية أنو سيككف مف غير الكاقعي، في حدكد اإلطار الزمني لالستراتيجية، أف ، العالميػة
المعدات المكتبيػة كمعػدات مثل صناعات ات عالية التكنكلكجيا )تستيدؼ مصر مجػاالت في صناع

                                  
 

 .46مرجع سبق ذكره، ص ،2277 -2276التنمية الصناعية كالتجارة  إستراتيجية (7)
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ىذه الصناعات بغزارة العنصر االبتكارؼ تتميز حيث  ،االدكات البصرية كالدقيقة...الخ(االتػصاالت ك 
 .كما تستمـز أنػشطة كاسعة في مجاؿ البحكث كالتطكير

قضاء فترة زمنية كافية تبنى كلكي تحقق مصر ميزة تنافسية في ىذه الػصناعات، البػد مف ان
كعمى ذلؾ، يككف األقرب إلى  خالليا قدرات كطنية في مجاؿ البحكث كالتطػكير كقاعػدة لالبتكار.

الصكاب ىك تحديد مجاالت فػي مجمكعػة الػصناعات متكسطة التكنكلكجيا )التي تشمل مككنات 
الكيماكيات كالبكيات، ككذلؾ السيارات، كمنتجات الصناعة التحكيمية مثل األليػاؼ الصناعية ك 

كيبيف التحميل المفصل لمبيانات التجارية أف  ،(المنتجات اليندسية كالمحركػات كاآلالت الػصناعية
لمككنات السيارات كالمنتجات اليندسية كاإللكتركنيات  اا رئيػسيً اقميميػً  ابكسع مصر أف تػصبح مػصدرً 

 .االستيالكية غزيرة العمالة

أف التركيز عمى مجاالت جديدة لمتصدير في الػصناعات متكسػطة ية اإلستراتيجكتؤكد 
التكنكلكجيػا ىػك االختيار الصائب، كيمكف النجاح في نشر تكنكلكجيات اإلنتاج الخاصة بيذه 
قامة عالقات شراكة ناجحة مع الشبكات العالمية لمقيمػة  المنتجات مف خالؿ "اليندسة العكسية" كا 

 المضافة. 

مع  الصادرات المصرية أمر يتفق تمامً أف تحديد مجاالت جديدة في ىيكل ا يضاؼ إلى ذلؾ
القطاعات المستيدفة في االستراتيجية عمى النحك السابق بيانو، كمف شأنو أف يؤدؼ إلى تعميق 

كمف المتكقع أف يتحقق االنتقاؿ المنشكد بمؤازرٍة مف مى اندماج االقتصاد المصرؼ في االقتصاد العال
االت الصناعية الجديدة التي ينتظر أف تؤدؼ إلى زيادة القيمة المضافة التي تحققيا أنشطة المج

في نمك صادرات  أيًضا الصناعة المػصرية فػي مجمكعػة الصناعات متكسطة التكنكلكجيا، كأف تسيـ 
جية، ذلؾ أف التركيز االساسي، في الفترة الزمنية التي تستغرقيا االستراتي ،ىذه الفئة مػف الػصناعات

 سيككف عمى األنػشطة الصناعية متكسطة التكنكلكجيا. 

عف ذلؾ، فإف البرامج كالسياسات المقترحة ستؤدؼ عمى المدػ الطكيل إلى دعـ فضاًل ك 
فسح المجاؿ القاعدة المصرية لمبحكث كالتطكير كمنظكمة االبتكار عمػى المػستكػ الكطني، مما ي  

التكنكلكجيا التي تتسـ بطبيعتيا بغزارة العنصر  ةة عاليلحدكث تطكر طبيعي نحك المجاالت الصناعي
 .االبتكارؼ 
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  القطاعات الصناعية المرشحة لمنمو: 2-0-3

أىـ القطاعات الصناعية )مف حيث اإلسياـ في القيمػة المػضافة التػي تحققيػا  ظمت
الصناعة(، ىي صناعة المعدات اليندسية كالكيربائيػة، كالػصناعات الغذائيػة، كالكيماكيػات كالمنتجات 

 الصيدالنية، كالمنسكجات كالمالبس، كمكاد البناء، األثاث، كالكرؽ كالكرتكف.

تػسقة مػع ىػدفي تنميػة الصادرات حاكر التركيز القطاعية في االستراتيجية م  كالبد أف تككف م 
إلى تحقيق ىذيف اليدفيف، ترمػي االستراتيجية  امصر في االقتصاد العالمي. كسعيً  كتعميق اندماج

إلى دعـ األنشطة المعتمدة عمى التكنكلكجيا المتكسطة كالعالية المػستكػ، كمكئػل جديد لمصناعة 
 مية المصرية. التحكي

التخمي عف األنشطة الحالية القائمة عمى المكارد الطبيعية  اإطالقً ذلؾ كال يعني 
كالتكنكلكجيات منخفضة المستكػ، لكنو يعني تعزيز تنمية قطاعات أخرػ مػف شأنيا أف تكفل القدرة 

ضافة إجية كعمى ذلؾ تقترح االستراتي، التنافسية لمقطاع الصناعي في مجمكعو عمى المدػ الطكيل
اآلالت كالمعدات ة: إلى القطاعات القائمة أف يككف ىناؾ مزيػد مػف التركيز عمى القطاعات التالي

ات، كعمكـ مككنات السيار الة، ك االلكتركنيات االستيالكية غزيرة العم، كالطاقة المتجددة، ك اليندسية
 قميدية.الحياة بمتطمباتيا مف التكنكلكجيا الحيكية، كالصناعات الشعبية الت

كاالتجاه نحك زيادة  ،كاليدؼ الذؼ تتكخاه االستراتيجية ىك تجاكز عمميات التجميع البسيط
كيقتضي ذلؾ زيادة نصيب األنشطة المعتمدة  ،عمى امتداد حمقات تككينيا ةكتعظيـ القيمة المضاف

معتمػدة عمى فالصناعات ال ،عمى التكنكلكجيا المتكسطة في مجمل القيمة المضافة في عممية التصنيع
مثل حيث ت   ،التكنكلكجيات المتكسطة ىي الداعمة الرئيسية لمنشاط الصناعي في االقتصادات المتقدمػة

الجانب األكبر مف التكنكلكجيات كثيفة الميارة المستخدمة في إنتاج السمع الرأسمالية كالمنتجات 
 الكسيطة عمى نطاؽ كاسع.

 – 3000) عين الصناعي والزراعي خالل الفترةنمط وىيكل االستثمار في مصر في القطا 2-3
3002) 

زيد الناتج المحمي اإلجمالي مف سياسات ت  يكاد يككف مف المتفق عميو ضركرة كضع كتنفيذ 
االستثمارات خالؿ تشجيع اإلنتاج كزيادة الصادرات كالتقميل مف كاردات السمع الكمالية كتشجيع 
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 إلىاإلنتاج مما يؤدؼ ا با كنكعيً االرتقاء كميً لكجيا الحديثة التي تساىـ في ك األجنبية، كاستيراد التكن
 .األمر الذؼ ينعكس إيجابا عمي الميزاف التجارؼ  ،الناتج المحمي اإلجماليكتنكع زيادة 

 أثر االستثمار الجنبي المباشر عمى  ميزان المدفوعات: 2-3-0

بقاء االقتصاد كصحة الميزاف التجارؼ )مف  يمثل أىمية بالغة في االستثمار الوطنيإذا كاف 
خالؿ زيادة معدالت النمك االقتصادؼ السنكؼ كمف ثـ زيادة الصادرات كتقميل الكاردات(، فإف 

كاآلثار ىنا تتراكح ما  ،االستثمار األجنبي يؤثر مباشرة عمى ميزاف المدفكعات الخاص بالبمد المضيف
في ميزاف المدفكعات أك  اثمار األجنبي المباشر فائًض االستبيف آثار إيجابية كذلؾ عندما يحدث 

ا في ميزاف المدفكعات أك عجزً االستثمار األجنبى سمبية عندما يحدث  ثارآيخفض مف عجزه، ك 
مف خالؿ  الولى: كيمارس االستثمار األجنبي ىذه األثار عف طريق قناتيف ،يخفض مف فائضو

األجنبية المباشرة االستثمارات سجل فيو تدفقات التأثير المباشر عمى حساب رأس الماؿ الذؼ ت
عف طريق التأثير عمى الحساب الجارؼ لمبمد المضيف مف حيث التكسع  والثانيةالداخمة كالخارجة، 

 في التبادؿ التجارؼ مع دكؿ العالـ.

كاف ىدفو ما إذا عمى  ويعتمد أثر االستثمار الجنبي المباشر عمى ميزان المدفوعات 
أـ المكارد الطبيعية المكجكدة فيو أـ كفاءة أداء العامميف في ذلؾ  (7) ،المحمية لمبمد المضيفاألسكاؽ 

 .(2) البمد

مف ت األجنبية المباشرة أف ليا أثر مباشر عمى ميزاف المدفكعات راستثماالمؤيدكف لاليرػ ك 
إال أف ، الكطنيةمارات االستثمثمو فى ذلؾ مثل خالؿ زيادة قدرة الدكلة المضيفة عمى زيادة صادراتيا 

األجنبية المباشرة ال يتفقكف مع ىذا الرأؼ، كيركف أف مف الممكف أف يككف  لالستثماراتالمعارضيف 
ا عمى ميزاف المدفكعات، فإذا كانت الشركة األجنبية تستكرد مدخالت األجنبية سالبً االستثمارات تأثير 

عجز الكاردات كزيادة مف االعتماد عمى المدخالت المحمية مما يعني زيادة  اإلنتاج مف الخارج بداًل 
                                  

 
-2228، دراسة حالة الجزائر كتكنس خالؿ الفترة )"تحميل كتقييـ مناخ االستثمار األجنبي المباشر" :بكعكف، ىالة (7)

 . 2272/ 2277، 722(، جامعة العربي ابف مييدؼ، أـ البكاقي، ص2272
جامعة أبي بكر بمقيد، تممساف، " ، ادؼ في الجزائرقتصر األجنبي المباشر كالنمك االاإلستثما: "قكيدرؼ، كريمة (2)

 .755ص ،2272/2277
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ككذلؾ عندما تقكـ الشركة األجنبية بتحكيل أرباحيا كالرسكـ اإلدارية كغيرىا إلى  ،الميزاف التجارؼ 
كمف ثـ فإنو مف األىمية بمكاف قياـ المسؤكلكف عف االستثمار بتكجيو  (7)، الشركة األـ في الخارج

سيـ في تحسيف كضع ميزاف األجنبية المباشرة نحك القطاعات االقتصادية التي ت  تثمارات االس
في تحقق االستقرار االقتصاد الكمي باعتباره مف أىـ ذلؾ ىمية أل نظًراالمدفكعات في مصر، 

 المؤشرات االقتصادية الكمية.

 :اكطنية كاألجنبية كتكزيعيا قطاعيً الاالستثمارات كنعرض فيما يمي تطكر 
فقد  ؛إلي التطكر في قيمة االستثمار الكمي عمي مستكؼ االقتصاد الكطني تشير الجداول المرفقة -

مميكف  573664إلي  2222/2223مميكف في عاـ  34457.7تضاعفت قيمة االستثمار مف 
كقد  ،2222/2223أؼ ما يزيد عف عشرة أضعاؼ قيمة المبمغ في عاـ  2278/2279في عاـ 

باإليجابية. فقد بمغت معدالت النمك االستثمارات الت النمك السنكؼ في قيمة اتسمت غالبية معد
%، كاستمرت ىذه المعدالت في السنكات التالية فيما عدا 23.2حكالي  2224/ 2223في عاـ 

برنامج إلى أف  % كربما يرجع ذلؾ7.2- إلى معدؿ االستثمارتراجع ، حيث 2225/2226عاـ 
لى راحمو األكلي ك في مكاف اإلصالح االقتصادؼ  سياسات عدـ كضكح الرؤية كاالتجاه العاـ لما 

االستثمار بنحك تناقص معدؿ نمك  2272/2277عاـ فى ك  ،االقتصادية في تمؾ الفترة
كاالقتصادية في تمؾ الفترة كما ترتب  اإلجتماعية%، كيرجع ذلؾ إلي اضطراب الظركؼ 76.8

 . 2277يناير في عاـ  25عمييا مف انفجار ثكرة 
 

عمي النصيب النسبي األكبر  الخدمات الخرى، والكيرباء، ت قطاعات النقل والتخزينز استحو  -
 3244، 7236.6، 8247.5مف إجمالي االستثمار حيث بمغت قيمة االستثمار في كل منيما 

كبنسبة مساىمة في إجمالي االستثمار بمغت  2222/2223مميكف جنيو عمى التكالي في عاـ 
كقد استمرت ىذه القطاعات في  ،فى نفس العاـالتكالي  ىفي المائة عم 9.4، 22.4، 23.4

                                  
 

ة الفتر  ؿى ميزاف المدفكعات في سكرية خالمجنبي المباشر عستثمار األأثر اإلصقر، دمحم، شيحا، مضر: " (7)
د مادية كالقانكنية المجقتصـك االمالع سةمس -مية مبحكث كالدراسات العمة جامعة تشريف لممج("، 2272 -2222)
  289، ص2278،  (3) العدد (42)
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حيث بمغت نسب  2279/2222حتي عاـ مف االستثمار االستحكاذ عمي النصيب األكبر 
 .نفس ىذا العاـفي المائة عمي التكالي في  77ك 74.2 ك 74.5 ااالستثمار فيي
 

الغاز الطبيعي، كاالستخراجات األخرػ( )البتركؿ الخاـ،  قطاعات الصناعات االستخراجيةجاءت  -
االستثمارات % مف جممة 75حصمت ىذه األنشطة عمي ما يزيد عف  حيثفي المرتبة األكلي 

ثـ جاءت بعد ذلؾ قطاعات التشييد كالبناء كاألنشطة العقارية،  ،2222/2223في عاـ 
%، 7.7نسبي قدره  حيث حصمت عمي نصيب تالية كالصناعة التحكيمية، كالزراعة في المرتبة ال

ثـ تزايدت  ،2222/2223% عمي التكالي مف إجمالي االستثمار  عاـ  9.3 ك %7ك
حيث  ،2279/2222عمي نصيب متزايد حتي عاـ لتحصل في ىذه األنشطة سنكًيا االستثمارات 

ألنشطة البناء كالتشييد % 77.4ك% لألنشطة االستخراجية، 75بمغت نسب االستثمار فييا 
% عمي التكالي 6.77% لمصناعات التحكيمية، كأخيرا القطاع الزراعي بنسبة 9.7كلعقارات، كا

 . 2279/2222في عاـ 
 

في تكليد الناتج المحمي اإلجمالي عمي  المجموعة الثالثة من النشطة المساىمة تذاستحو  -
كقد جاءت األنشطة المتعمقة  ،خالؿ فترة الدراسةاالستثمارات نسب متفاكتة مف إجمالي 

دمات التعميمية كالصحية كخدمات االتصاالت كالمعمكمات كخدمات المياه كالصرؼ الصحي بالخ
في عاـ االستثمارات في مقدمة ىذه المجمكعة مف األنشطة. حيث بمغت نسبيا مف إجمالي 

نسب  كاستمرت ،% عمي التكالي3.2ك %4.5ك %4.5ك %72.6، حكالي 2222/2223
 ، 2.3ك 4.7حيث بمغ نصيبيا النسبي ما يقرب مف ارات االستثممساىمة ىذه األنشطة في جممة 

 .2222/ 2279التكالي في عاـ  ىعم %4.2ك 7.28

أؼ ترتيب أنيا ال تعكس االستثمارات األنصبة النسبية في جممة ىذه  ىكمف المالحع عم
فعمى سبيل المثاؿ نجد  ؛كاإلجتماعيةمنمك كالتنمية االقتصادية كالمؤمنة لاألنشطة المعجمة كلكيات أل

كىما النشاطاف األكثر فاعمية في االقتصاد مف حيث تكليد فرص  - الصناعة التحكيمية كالزراعةأف 
تحصالف عمى أنصبة  ال -كتأميف كسائل إشباع الحاجات األساسية لكل المصرييف، التكظف

التكازف في  تحقيق اىيؾ عفنق ،كتأميف تكاصلفي تكليد النمك النسبية مع أىميتيما تتكافأ استثمارية 
 ىالخدمات األخرػ كالكيرباء حصمت عمك  قطاعات النقل كالتخزيففي حيف أف  ،ميزاف المدفكعات

ال تعجل بالنمك كالتنمية في األجل القصير رغـ أنيا النصيب النسبي األكبر مف إجمالي االستثمار 
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نما تكلد آثارًا إيجابية عمي االقتصاد الكمي في األجم عف أف نمكىا فضاًل  ،لمتكسط كالطكيليف اكا 
ا لمنمك كالتقدـ فى قطاعى الزراعة ا كتابعً ا كمما كاف محفزً كاستخداـ منتجاتيا يككف أكثر رشدً 

 . كالصناعة

ذا كانت  )البتركؿ الخاـ، الغاز الطبيعي، كاالستخراجات  الصناعات االستخراجيةقطاعات كا 
يبيا النسبى فى االستثمار فإف الحكمة كالرشادة تأتى فى المرتبة األكلى مف حيث نصاألخرػ( 

االقتصادية تقتضياف رسممة أكبر قدر ممكف مف عكائد ىذه القطاعات )كىى مصدر رئيسى 
ت فى األصكؿ اإلنتاجية بكل مف قطاعى ااستثمار لممتحصالت فى ميزاف المدفكعات  المصرػ( ب

الت اإلنتاجية فى ىذيف القطاعيف قابمة الزراعة كالصناعات التحكيمية باعتبار أف األصكؿ كالمدخ
ثـ جاءت بعد ذلؾ  ،لمتجدد كالتطكير المتكاصميف، بينما الصناعات االستخراجية قابمة لمنضكب

قطاعات التشييد كالبناء كمعيا األنشطة العقارية، كالصناعة التحكيمية، كالزراعة في المرتبة الثانية 
 لكمي السنكؼ لالقتصاد الكطني. بالنسبة ألنصبتيا النسبية في االستثمار ا

ت الكمية عمي الميزاف التجارؼ راستثماكبالطبع، ينعكس ىذا التكزيع النسبي غير المتكازف لال
كميزاف المدفكعات في االقتصاد، كما يتضح ذلؾ مف عدـ تكازف بنكد أنشطة الميزاف التجارؼ 

، مما جعل ىذا المصرػ بميزاف المدفكعات سنكًيا )الصادرات كالكاردات( لمسمع كالخدمات المسجمة 
مف عرض كل مف أنشطة كذلؾ ما يسيل مالحظتو الميزاف في حالة عجز مزمف خالؿ فترة الدراسة. 

 ىذا الفصل.الصادرات كالكاردات في االقتصاد الكطني خالؿ األجزاء التالية مف 
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 725749 75273 65979 35753 37625 25529 36623 54297 32548 32565 37238 22743 76336 77292 77859 8344 الغاز الطبيعي

   75275 74222 73932 72822  4 7 9 5 6 42 77 75 66 استخراجات أخري 

 3728 7867 872 724 649 925 8628 72269 2878 3775 5992 6946 3629 5272 7298 2222 تكرير البترول

 725692 54966 47857 48283 42278 38642 76523 72257 22887 22427 23696 35348 38327 9434 5627 3982 تحويمية أخري 

 776632 87467 72827 78336 74779 73642 75663 78427 76882 75863 75575 72725 7627 7947 7957 7349 الكيرباء

 7724 6975 5787 8497 5663 5422 4684 5723 5796 8474 8584 6743 3942 7267 7622 7342 المياه

 48738 72622 72684 77632 3977 2657 3267 7722 5763 4763 3837 3375 2478 4736 7789 7289 التشيد والبناء

 96979 57472 57776 42675 34425 26462 27898 32894 25427 27282 22828 24979 75627 75277 72552 72628 النقل والتخزين

 39242 27844 76286 74735 73558 76737 73297 74758 76922 79457 73965 73342 9627 7623 6372 4882 االتصاالت

 72982 9245 7725 6729 5394 5384 4625 2745 3722        المعمومات
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/3002 المالية لسنوات
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

3002/
3000 

3000/
3000 

3000/
3003 

3003/
3002 

3002/
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

 8233 03333 03653 20448 35468 423 232 320 453 363 332 403 224 225 206 440 قناة السويس

تجار الجممة 
 والتجزئة

530 0004 0344 3443 3353 4223 3825 00340 8520 5823 8222 02580 03405 06663 02555 20805 

 346 46 04 043 560 252 0060 0428 853 200 422 663 420 248 623 260 الوساطة المالية

التأمين والضمان 
        50    020 25 42 22 05 ياإلجتماع

 5280 4323 4505 2002 3055 3868 6620 3350 3543 4284 3332 3203 2834 2343 3540 3303 المطاعم والفنادق

 002484 80440 62233 22083 28320 32630 20835 40043 23324 05250 02020 03228 00383 00600 2526 5238 النشطة العقارية

 38264 33003 03328 00302 02024 00330 5682 6602 5355 6305 5238 6323 4800 2503 2438 2200 خدمات التعميم

 02460 02860 00333 5333 5230 6688 3040 4545 3335 3000 3606 4552 2032 3620 2034 3830 الخدمات الصحية

 الصرف الصحي
      

2020 3523 3320 3430 6685 5864 8043 8682 2306 03028 

 53330 26348 02503 35584 02235 08024 03220 00442 03332 02208 30368 05486 03682 8443 8352 5832 خدمات أخري 

 استثمارات مركزية
              

030000 
 

 22050 08800 24000              تسويات

 233300 530032 304200 223028 222502 363020 340602 346062 332065 320836 025028 022323 033242 003543 26435 52336 اإلجمالي

( 282كعدد رقـ ) 2277/2278المالي ( لمعاـ 267( باإلضافة إلى النشرة اإلحصائية عدد )2276-2223بيانات البنؾ المركزؼ، احصائيات، السالسل الزمنية )المصدر: 
 2222سبتمبر 
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 ( 3-2جدول رقم )
                                                                          ً  نسبة االستثمار القطاعي لجممة االستثمارات العامة المنفذة بالسعار الجارية سنوي ا

 نسبة مئوية

/3003 السنوات المالية
3002 

3002/
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

3002/
3000 

3000/
3000 

3000/
3003 

3003/
3002 

3002/
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

 6.00 6.88 3.00 3.50 2.30 2.53 2.05 3.80 2.50 3.50 3.60 4.00 4.00 3.60 6.20 8.20 2.20 الزراعة

 03.23 2.50 3.30 06.20 04.30 02.60 34.03 4.20 2.04 06.30 00.60 5.00 5.30 03.40 5.30 0.50 0.26 البترول الخام

 2.35 2.00 8.03 2.06 3.80 2.36 2.55 03.26 00.36 2.40 03.02 4.50 00.50 4.40 3.50 3.62 0.00 الغاز الطبيعي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.03 0.05 0.03 استخراجات أخري 
    

0.00 
  

 0.53 0.22 0.38 0.22 0.42 0.80 0.62 0.23 0.20 0.20 0.06 3.03 0.20 5.30 6.02 3.20 0.06 تكرير البترول

 2.50 2.62 0.23 2.23 4.33 4.50 2.36 3.20 3.35 6.30 3.53 6.30 8.80 3.20 3.80 3.20 5.04 تحويمية أخري 

 04.30 30.30 40.20 2.40 8.28 00.20 06.22 02.88 02.23 03.02 03.20 03.30 02.02 06.00 03.80 06.80 2.40 الكيرباء

المياه والصرف 
 الصحي

2.30 2.03 2.02 3.03 6.52 2.30 00.26 06.63 03.30 00.33 00.32 00.20 2.03 2.00 6.32 2.42 4.30 

 6.20 5.04 0.42 3.33 0.53 0.52 0.20 0.85 0.00 0.00 0.23 0.22 0.22 0.83 0.50 0.68 0.40 التشيد والبناء

 04.30 03.65 00.02 04.43 04.00 04.50 03.06 02.32 08.00 03.23 03.38 08.20 05.50 03.20 30.60 32.24 32.22 النقل والتخزين

االتصاالت 
 والمعمومات

4.30 3.60 4.04 4.35 0.28 3.33 3.00 3.08 0.88 0.00 0.25 0.65 0.60 0.33 0.52 0.55 0.08 
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/3003 السنوات المالية
3002 

3002/
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

3002/
3000 

3000/
3000 

3000/
3003 

3003/
3002 

3002/
3004 

3004/
3003 

3003/
3006 

3006/
3005 

3005/
3008 

3008/
3002 

 2.30 4.05 4.60 05.22 08.38 0.22 0.26 0.20 0.34 0.32 0.30 0.35 0.35 0.68 0.60 0.00 0.00 قناة السويس

تجارة الجممة 
 والتجزئة

0.36 0.38 0.43 0.36 0.65 0.28 0.34 0.33 0.35 0.32 0.33 0.35 0.02 0.33 0.34 0.44 0.35 

الوساطة المالية 
 اإلجتماعيوالضمان 

0.50 0.82 0.43 0.80 0.80 0.03 0.42 0.83 0.00 0.60 0.00 0.88 0.30 0.08 0.02 0.00 0.00 

 0.30 0.04 0.00 0.00 0.30 0.30 0.24 0.60 0.43 0.23 0.63 0.33 0.64 0.42 0.05 0.08 0.83 المطاعم والفنادق

 4.00 4.52 8.04 4.24 3.00 3.30 0.63 0.32 0.22 0.55 0.68 0.38 0.04 0.24 0.35 0.23 0.22 النشطة العقارية

 4.02 2.66 4.30 2.30 3.30 3.20 3.00 4.85 3.32 4.28 4.38 3.00 4.84 3.45 3.23 8.00 00.62 خدمات التعميم

 3.20 0.32 3.20 0.20 3.20 2.20 3.83 2.02 2.65 2.48 2.06 4.03 2.03 2.82 4.84 4.50 4.45 الخدمات الصحية

 00.22 5.20 5.06 00.30 8.50 00.20 00.04 8.43 00.80 8.04 02.50 05.40 05.06 03.48 03.30 05 30.4 خدمات أخري 

 الجارية المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، االستثمارات العامة المنفذة بالسعار
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 ( 2-2جدول رقم )
    ً  سنوي ا معدل نمو االستثمار القطاعي لجممة االستثمارات العامة المنفذة بالسعار الجارية

السنة
الزراعة 
البترول الخام 

الغاز الطبيعي 
 

استخراجات
 

أخري 
تكرير البترول 

تحويمية أخري  
 

الكيرباء
 

المياه والصرف 
الصحي

التشيد والبناء 
النقل والتخزين 
 

االتصاالت 
والمعمومات

س 
قناة السوي

تجارة الجممة  
والتجزئة

الوساطة* 
المطاعم  
والفنادق

النشطة  
العقارية

خدمات التعميم 
 

الخدمات 
الصحية

خدمات أخري  
 

اإل
جمالي

 

3003/
3002 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.30 

3002/
3004 

0.00 -0.23 0.25 -0.02 06.80 -0.32 0.30 0.30 -0.40 0.32 0.32 0.04 0.23 0.40 0.50 0.30 -0.05 0.20 0.04 05.86 

3004/
3003 

-0.00 00.45 0.30 -0.56 3.02 0.42 0.00 0.02 0.32 0.04 -0.03 -0.20 0.55 0.23 0.05 -0.03 -0.03 0.30 0.04 -0.33 

3003/
3006 

-0.00 0.62 0.38 -0.20 0.06 0.03 0.00 -0.22 0.08 -0.32 0.00 0.00 0.32 -0.46 -0.34 0.03 -0.02 -0.30 0.00 05.43 

3006/
3005 

-0.02 -0.38 0.82 3.82 -0.86 3.36 -0.04 3.62 0.02 0.20 -0.64 -0.00 0.40 0.05 0.33 -0.43 0.04 -0.05 0.20 30.28 

3005/
3008 

0.05 0.04 -0.46 -0.82 0.88 -0.02 0.40 0.50 0.28 0.33 0.23 0.30 -0.32 0.62 -0.02 0.24 0.33 0.63 0.34 44.32 

3008/
3002 

-0.04 0.06 3.50 -0.08 -0.33 0.23 0.43 0.36 0.43 0.30 0.25 0.20 -0.00 -0.44 0.54 3.45 0.32 0.00 0.02 2.25 

3002/
3000 

0.03 0.60 -0.50 0.53 -0.50 0.08 0.03 0.66 0.02 0.05 0.03 0.05 -0.03 0.03 -0.43 0.50 0.06 0.02 -0.22 -06.84 

3000/
3000 

0.04 -0.84 0.35 -0.82 -0.00 -0.22 0.06 -0.25 -0.02 -0.06 -0.34 -0.06 0.00 -0.02 0.08 -0.06 0.00 -0.03 0.03 3.82 
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السنة
الزراعة 
البترول الخام 

الغاز الطبيعي 
 

استخراجات
 

أخري 
تكرير البترول 

تحويمية أخري  
 

الكيرباء
 

المياه والصرف 
الصحي

التشيد والبناء 
النقل والتخزين 
 

االتصاالت 
والمعمومات

س 
قناة السوي

تجارة الجممة  
والتجزئة

الوساطة* 
المطاعم  
والفنادق

النشطة  
العقارية

خدمات التعميم 
 

الخدمات 
الصحية

خدمات أخري  
 

اإل
جمالي

 

3000/
3003 

-0.08 0.63 0.60 03.00 0.06 -0.40 0.02 -0.03 -0.03 0.02 -0.25 -0.28 0.03 0.53 0.33 -0.34 -0.03 -0.00 -0.05 2.63 

3003/
3002 

0.00 4.08 -0.53 -0.00 0.04 0.34 -0.03 -0.03 0.05 -0.02 -0.08 0.30 0.82 -0.32 -0.40 -0.43 0.08 -0.03 0.34 03.02 

3002/
3004 

0.40 -0.06 0.00 error 
DIV/  

0.48 0.33 -0.33 0.30 -0.06 0.02 -0.02 0.32 0.32 -0.08 2.02 8.53 0.24 0.23 0.23 22.58 

3004/
3003 

0.36 -0.02 0.06 
error 
DIV/  -0.38 0.30 0.02 0.03 0.25 0.38 0.30 63.03 -0.36 -0.30 -0.56 0.30 0.33 -0.05 -0.03 33.50 

3003/
3006 

-0.02 0.40 0.22 error 
DIV/  0.00 -0.02 0.38 0.33 2.06 0.33 0.03 0.04 0.43 -0.80 -0.40 0.05 -0.33 0.03 0.48 63.80 

3006/
3005 

0.30 -0.55 2.23 error 
DIV/  

0.30 -0.33 6.20 0.02 -0.68 0.05 0.23 -0.33 0.82 -0.23 0.52 3.00 0.25 0.33 0.00 36.20 

3005/
3008 

4.26 0.36 0.56 -0.00 0.03 04.20 -0.33 -0.02 30.50 0.04 0.64 0.26 0.80 -0.33 0.04 -0.05 0.23 -0.04 0.53 2.08 

3008/
3002 

-0.02 3.52 -0.60 
error 
DIV/  0.00 0.02 -0.02 0.26 -0.22 0.00 0.33 -0.04 3.00 00.52 0.30 -0.06 0.32 0.33 0.33 - 

 *الكساطة تشمل الكساطة كالػتأميف كالضماف اإلجتماعي
 الجارية كزارة التخطيط كالتنمية االقتصادية، االستثمارات العامة المنفذة باألسعار المصدر:
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 :ت الجنبيةاالستثمارا 2-3-3

 ميزاف دخل االستثمار: - أ

 2279/2222مميار دكالر في عاـ  77.354سجل العجز فى ميزاف دخل االستثمار نحك  
، الرتفاع مدفكعات دخل االستثمار 2272/2277( مميار دكالر( في عاـ 5.53)مقابل نحك )

مميار دكالر، كنتيجة  الرتفاع أرباح االستثمار األجنبي المباشر، كفى المقابل ارتفعت  5.8بنحك
مميكف دكالر( خالؿ نفس الفترة،  478مميكف دكالر )مقابل  942ستثمار لتسجل متحصالت دخل اال

حكلة مف فركع الشركات نتيجة الرتفاع كل مف الفكائد عمى كدائع المصرييف بالخارج، كاألرباح الم  
 .المصرية فى الخارج

 حساب المعامالت الرأسمالية: -ب

 خالؿ دكالر مميار 9٫6مداخل بمغ نحك حققت المعامالت الرأسمالية كالمالية صافى تدفق ل 
 ،(المناظرة الفترة خالؿ دكالر مميار 79٫2 نحك مقابل( 2278/2279 مارس/يكليك الفترة

 :التالية لمتطكرات انعكاسا
  مميار 72٫5حقق االستثمار األجنبي المباشر فى مصر إجمالى تدفق لمداخل بمغ نحك 

 مميار 5٫9سجل إجمالي التدفق لمخارج نحك مميار دكالر(، كما  72٫2 نحك مقابل) دكالر
 فى المباشػػػػػر األجنبى االستثمار صافى بمغ كبذلؾ ،(دكالر مميار 4٫2 نحك مقابل) دكالر
االستثمارات مميار دكالر(، حيث ارتفعت  6٫2 نحك مقابل) دكالر مميار 6٫5 نحك مصر

 2٫8تدفق لمداخل بمغ نحك ا لتحقق صافى ھالكاردة لتأسيس شركات أك زيادة رؤكس أمكاؿ
 المقيميف غير بمعرفة مصر في عقارات لشراء الكاردة التحكيالت ارتفعت كما دكالر، مميار
 لمداخل تدفق صافى البتركؿ قطاع فىاالستثمارات  كحققت دكالر، مميكف  725٫7 الى لتصل
 .دكالر مميار 2٫9نحك بمغ

  ًالمباشر عمى ميزاف المدفكعات عمى اليدؼ ا يعتمد أثر االستثمار األجنبي ككما ذكرنا سابق
الذؼ يسعى إليو ذلؾ االستثمار فيما إذا كاف ىدفو األسكاؽ المحمية لمبمد المضيف أـ المكارد 

  .الطبيعية المكجكدة فيو أـ كفاءة أداء العامميف في ذلؾ البمد
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  كعات لمبمد األجنبية لـ يكف ليا أثر مباشر عمى ميزاف المدفاالستثمارات كمف الكاضح أف
المضيف حيث أنو لـ يعمل عمي زيادة قدرة الدكلة عمى  زيادة صادراتيا، )كما يتضح ذلؾ 

كباإلضافة إلي ذلؾ لـ تؤثر  ،ا عند مناقشة متحصالت كمدفكعات الصادرات كالكاردات(الحقً 
بل  ،الماؿ الذؼ تسجل فيو عند دخكليا األجنبية مف خالؿ حساب رأساالستثمارات أيًضا 
ا عمى ميزاف المدفكعات، حيث قامت الشركات األجنبية سالبً االستثمارات كس كاف تأثير بالع

مف  المنتجات الكسيطة مف الخارج بدالً األجنبية بإستيراد مدخالت اإلنتاج كالمكاد الخاـ ك 
االعتماد عمى المدخالت المحمية مما يعني زيادة المستكردات كمف ثـ حدث عجز في 

لؾ تقـك الشركة األجنبية بتحكيل أرباحيا كالرسكـ اإلدارية كغيرىا إلى الميزاف التجارؼ ككذ
 الشركة األـ في الخارج. 

  األجنبية االستثمارات كمف ثـ فإنو مف األىمية بمكاف، قياـ المسؤكلكف عف االستثمار بتكجيو
المباشرة نحك القطاعات االقتصادية التي تسيـ في تحسيف كضع ميزاف المدفكعات في 

لما يمعبو ميزاف المدفكعات مف أىمية في تحقق االستقرار االقتصاد الكمي نظًرا  مصر،
 باعتباره مف أىـ المؤشرات االقتصادية الكمية.
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 ( 4-2جدول رقم )
 (3008/3030 – 3000/3000)ميزان دخل االستثمار خالل الفترة 

 البيان
 السنوات المالية

3000/3000 3000/3003 3003/3002 3002/3004 3004/3003 3003/3006 3006/3005 3005/3008 3008/3002 3002/3030 

 942 7274 835 497.9 396.9 272.8 794.2 797.8 246 478.8 المتحصالت
 72296 72223 7775 5266.4 4868.2 5973.7 7456.9 7624 6725 7385 المدفكعات

أك  فائض
عجز ميزاف 

دخل 
 االستثمار

(553.6) (6479) 7426) (7262)  (5722) (4477) (4568) (6279) (77229) (77354) 
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 التوزيع السمعي لقيمة الصادرات حسب درجة التصنيع: 2-2-2

فقد  ،خالؿ فترة الدراسة بعدـ االستقرار اتسم سموك النمو إلجمالي الصادرات الوطنية
في حيف أنو ارتفع في  ،2277/2272% في عاـ 7.77تناقصت حصيمة الصادرات السمعية بمعدؿ 

% ثـ تكالي االنخفاض بعد ذلؾ في معدؿ النمك  7.6ليبمغ معدؿ النمك نحك   2272/2273عاـ 
-عمي التكالي بنسب نمك  2275/2276، 2274/2275، 2273/2274في السنكات التالية 

ثـ عاكد االرتفاع مرة أخرؼ حالؿ السنكات التالية،  ،75.6%-%، 74.5-%، 3.5
%، 78.8%، 76التكالي كذلؾ بنسب  ىعم 2278/2279، 2277/2278، 2276/2277
رتفاع قيمة الصادرات مف الكقكد كالزيكت المعدنية كمنتجاتيا خالؿ فترة تمؾ إلكذلؾ نتيجة  ،72.3%

 دكالر عمي التكالي. ثـ ما لبث أف انخفض معدالً مميار  77838، 8967، 6796.6السنكات بنحػك 
النمك في العاـ التالي مباشرة لكل مف اجمالي قيمة الصادرات كقيمة الصادرات مف الكقكد كالزيكت 

% 27-% كفي الثانية 7.4-المعدنية كمنتجاتيا حيث انخفض معدؿ النمك في األكلي بمعدؿ بمغ 
 .2279/2222التكالي في عاـ  ىعم

 :يمى عرض تفصمي لحصيمة الصادرات البتركلية كغير البتركليةكفيما 

 ٪من إجمالي الصادرات(:   28.6: حصيمة الصادرات البترولية )أوالً 

-2272/2277)كل مف البتركؿ الخاـ كمنتجاتو ىيكل الصادرات الكطنية خالؿ الفترة  ساد -
 الكميةصادرات % مف ال44نحك المنتجات ىذه مة صادرات ي. فقد مثمت حص(2279/2222
، 2272/2273ك 2277/2272 سنكات التالية كخالؿ الثالث، 2272/2277عاـ 
% مف جممة حصيمة الصادرات 47.4ك %48ك %44.6النسبي  يابمغ نصيب 2273/2274

ثـ تراكحت بعد ذلؾ بيف الزيادة كالنقصاف خالؿ السنكات التالية  ،خالؿ تمؾ السنكات عمي التكالي
 % مف جممة حصمة الصادرات. 32مستكؼ كلكنيا لـ تنخفض عف 
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 ٪من إجمالي الصادرات(: 63.4: حصيمة الصادرات السمعية غير البترولية )اثانيً 

 ،: مف جممة الصادرات الكطنية62.3لتمثل  ارتفعت حصيمة الصادرات السمعية غير البترولية -أ 
حيث بمغ متكسط معدؿ  ،كيرجع ذلؾ لنمك كل مف صادرات المكاد الخاـ كالسمع نصف مصنعة

بينما بمغ متكسط معدؿ نمك سنكًيا % 73.3%، كفي الثانية 8نمك األكلي خالؿ فترة الدراسة 
- ىكصادرات الكقكد كالزيكت المعدنية عم ،%2.79 ىصادرات السمع تامة الصنع لتقتصر عم

 .ا% سنكيً 6.6
جممة الصادرات كقد انعكس ىذا النمك المتدني لبعض القطاعات عمي الييكل النسبي ل

الكطنية، فانخفض الكزف النسبي لحصيمة صادرات الكقكد كالزيكت المعدنية كمنتجاتيا لتمثل 
% في بداية الفترة الزمنية أؼ في عاـ 46% مف القيمة الكمية لحصيمة الصادرات مقارنة 42

% في المتكسط لمفترة مقارنة 73.3كتضاعفت صادرات المكاد الخاـ لتبمغ  ،2272/2277
بينما ظمت المساىمة النسبية لحصيمة صادرات السمع تامة  ،2272/2277% في عاـ 7.7

 % في بداية الفترة.42% مقارنة 39.3الصنع بدكف تغير يذكر
ا عف حصيمتيا في كلـ تتغير كثيرً  استمرت حصيمة السمع تامة الصنع في االستقرار النسبي -ب 

مف جممة حصيمة  2279/2272 % في عاـ39.4حيث بمغ كزنيا النسبي  2272/2277عاـ 
مثمت صناعة المالبس الجاىزة كاألقمشة المنسكجة كاألسمدة الفكسفاتية ك  ،الصادرات الكمية

كاألدكية كاألمصاؿ كمنتجات األلمنيـك كمصنكعاتو أىـ أنكاع السمع تامة الصنع المصدرة 
مي التكالي % ع3.2،7.4%،3.2،3كقد بمغ متكسط النصيب النسبي ليذه المنتجات  ،لمخارج

 .2272/2222مف جممة حصيمة الصادرات خالؿ فترة الدراسة 
% 8عكس حصيمة صادرات السمع تامة الصنع فقد بمغ معدؿ نمك سمع المكاد الخاـ  ىعم -ج 

 كمتكسط لفترة الدراسة.سنكًيا % 73السمع نصف مصنعة  ا، سنكيً 

خصيص المكارد لسد لتأكلكيات لـ تسفر عف أية  أرقام حصيمة الصادراتكمف الكاضح أف 
العجز في الميزاف التجارؼ كتحسيف كضع ميزاف المدفكعات. فكما أشارت األرقاـ السابقة أف 
المنتجات تامة الصنع لـ يحدث ليا التطكرات المطمكبة مف حيث التسارع في تخصيص المكارد 
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زيادة التنكع  كالذؼ ينعكس عمي جانبي زيادة معدالت النمك السنكؼ لحصيمة ىذه المنتجات، ككذلؾ
 .في ىذه المنتجات عمي مدار ما يقرب مف نجك عشر سنكات
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 ( 3-2جدول رقم )
 قيمة الصادرات السنوية حسب درجة التصنيع

 القيمة بالمميون دوالر
                                                                                                     السنوات

                                                                           إجمالي الصادرات
الوقود والزيوت المعدنية 

                                                                            ومنتجاتيا
                                                             بترول خام

                                                                     منتجات بترولية
                                                                     المواد الخام

خضر طازجة أو مبردة أو 
                                                             مطبوخة

                                                             فواكو طازجة أو مجففة
                                                        بطاطس لمبذار
                                                   القطن الخام

                                                                 السمع نصف المصنعة
                                                             _ ذىب

                                                       _ بوليميرات ايثيمين وبروبيمين
غير عضوية أ و  مركبات

                                                             عضوية
شحوم وزيوت ودىون 

                                                          نباتية أو حيوانية
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                                                                                                     السنوات
                                            _ أنابيب وبواسير وخراطيم

                                                            حديد صب
                                                                        السمع تامة الصنع
                                                            أقمشة منسوجة
                                                       _ أجيزة كيربائية
                                                         مالبس جاىزة

                                                            ألبان ومنتجاتو وجبن
                                                               أسمدة فوسفاتية أو معدنية

                                                             أدوية وأمصال
                                                     _ أسالك وكابالت

سكر قصب أو سكر 
                                                        شوندر)بنجر(

                                                           ألمونيوم ومصنوعاتو
                                                _ أجيزة الياتف واالتصاالت

                                                       سيارات ركوب
                                                             سجاد وأغطية أرضيات
                         _ _ _ _ _       زجاج ومصنوعاتو

صابون ومحضرات غواسل 
       عضوية

_ _ _ _ _ 
                        

                                     الصادرات الغير موزعة
 المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة االحصائية الشيرية، أعداد متفرقة
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 ( 6-2جدول رقم )
 النصيب النسبي لقيمة الصادرات السنوية حسب درجة التصنيع

 نسبة مئوية                                                                                                                                                 

 
  المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة االحصائية الشيرية، أعداد متفرقة

ت سنوا Average (Q1) 2010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020ال

مالي 100100100100100100100100100100100الصادرات إج

ة والزيوت الوقود دني جاتها المع 46.6985346.2597648.8055847.9248840.5815230.8335931.2800934.6993541.5472932.6895662740.13202ومنت

20.976220.7842227.0608229.6473127.683419.0215217.7971518.588317.0250912.3028510821.08869خام بترول

جات ة منت 23.9833323.9870121.1937917.8341112.28911.3148612.4883816.1544123.532919.8472095818.2625بترولي

خام المواد 5.2414564.9194525.3890425.6969717.4411898.2578628.7052778.6560588.40147410.250985747.295977ال

ة أو طازجة خضر ة أو مبرد 0.8665371.7625311.7692982.0355382.8100573.3996981.9141022.0284971.8192672.1413406132.054687مطبوخ

فة أو طازجة فواكه ف ج 0.6346210.4299630.5369030.6087020.9570651.2178821.6236961.8383861.7150381.9540491361.151631م

ذار بطاطس 0.0800220.2133860.3438550.5910250.6262050.9505680.933810.766640.9517461.3826963910.683995للب

قطن خام ال 0.8183750.2552660.2716010.1967520.1672280.0743130.2770590.3283390.396210.3480436760.313319ال

سلع 7.71288311.5491811.360569.98708810.7084314.6504118.4377916.5613512.8338319.8665453413.36681المصنعة نصف ال

ب !VALUE!3.4799923.7846311.8783672.505726.1733488.6067876.7727574.28671710.56604489#VALUE#ذه

ين بوليميرات ين ايثيل !VALUE!0.9018061.5221521.7096681.9856062.3796292.3743342.7316372.6155471.894904459#VALUE#وبروبيل

ة غير مركبات ة و أ عضوي 2.1706032.2435481.9178822.0624382.4643631.9284032.4820282.2801723.0924723.2859417652.392785عضوي

ة ودهون وزيوت شحوم ة أو نباتي 0.4238210.4929820.4346360.395810.3839050.5624280.6590510.4212650.4242850.759781620.495797حيواني

ب م وبواسير أنابي !VALUE!0.2377160.1652580.2098180.2921990.2924410.1891550.0995080.0768560.043600243#VALUE#وخراطي

د دي 1.682691.0796950.6380591.2235520.6230590.4677991.6043671.5026910.8629580.7688808011.045375صب ح

سلع 40.1970937.2472834.4299936.3718541.2508846.243741.5487740.0797637.9161337.1883530539.24738 الصنع تامة ال

شة م ة أق سوج 2.3265722.4541423.0142913.2637023.5720234.0669143.5493053.4673023.5192143.2161813773.244965من

ة أجهزة !VALUE!0.7450570.4572391.3668892.4463813.2756652.2937932.8667672.9766631.811874431#VALUE#كهربائي

2.857092.9487192.6596912.9762593.6434993.6937442.9905842.7808112.6250223.006521083.018194جاهزة مالبس

ه ألبان جات بن ومنت 0.0633510.7793590.895581.0794461.3944641.5210161.3424950.8839590.8798030.8041401270.964361وج

دة ة أسم فاتي ة أو فوس دني 4.2074653.4058053.1499072.7095681.6403612.7549373.5967083.8130643.5809793.6654534433.252425مع

ة 1.6971381.4621951.409141.1163371.2038611.2216251.3871371.5174041.1633621.8945253261.407272وأمصال أدوي

!VALUE!3.3499652.9335152.8648183.3854653.0206472.1097012.1020641.7859271.211707613#VALUE#وكابالت أسالك

جر( در سكر أو قصب سكر)بن 0.5079190.1910510.3182880.6855580.3133270.9895960.9664860.6919120.6460780.6187443130.592896شون

ه ألمونيوم 1.2151521.2360450.791460.9641621.301861.0601671.3075171.3323271.4030531.1176827421.172943ومصنوعات

!VALUE!0.17390.1748920.1729270.232861.1269951.3673480.4232010.4053340.169093115#VALUE#واالتصاالت الهاتف أجهزة

0.7531720.1471770.1352450.3577660.543490.969280.9807530.3027840.3133880.2714589020.477451 ركوب سيارات

ة سجاد 0.7350190.6788480.5910010.7332090.8680560.9061940.8325590.9737870.7713630.8428116470.793285أرضيات وأغطي

ه زجاج !VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!0.9798331.1515080.9482371.035790112#VALUE#1.003242ومصنوعات

ة غواسل ومحضرات صابون !VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.0990330.9052540.9878930.856460419#VALUE#1.220339عضوي

0.1500420.024330.0148210.0192140.0179810.0144350.0289950.0034850.0031580.0045495910.028101موزعة الغير الصادرات

سبي النصيب                      قيمة الن سنوية الصادرات ل سب ال                                    التصنيع درجة ح
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 لممدفوعات عن الواردات وفقا لدرجة االستخدام: والقطاعي التوزيع السمعي 2-2-4

 ا لدرجة االستخدامعن الواردات وفقً  لممدفوعات التوزيع السمعي :أوالً 

مميار دكالر  62.847: تقريبا لتبمغ نحك2بمعدؿ  المدفوعات عن الواردات السمعيةارتفعت 
، كذلؾ 2272/2277مميار دكالر في عاـ  54.295.5كذلؾ مقارنة  2279/2222في عاـ 

ع اكارتف، مميار دكالر 8٫9مميار دكالر لتصل  إلي نحك  2محصمة الرتفاع الكاردات البتركلية بنحك
نتيجة   ،272/2277مميار دكالر، مقارنة بعاـ  43.365.3الكاردات غير البتركلية لتصل الى نحك 

كارتفاع متكسط كاردات  ،دكالر في نياية فترة الدراسة مميار 4الرتفاع )السمع الكسيطة( بنحك
 .2272/2277مميار دكر مقارنة بعاـ  7.5المنتجات البتركلية بقيمة 

 :مي لممدفكعات عف الكاردات البتركلية كغير البتركليةيك فيما يمى عرض تفص
  ت: مف إجمالي الكاردا 27.4ة بمغت متكسط المدفكعات عف الكاردات البتركلي -
: لتقػتصر عمػى نحػك  6.6انخفضت الكاردات البتركلية خالؿ فترة العرض بمعدؿ  :واًل أ
 2.373مميار دكالر، كجاء ذلؾ محصمة النخفاض الكاردات مف المنتجات البتركلية بنحك  72.877

مميار دكالر )النخفاض الكميات المستكردة مف كافة  8.974عمى نحك  مميار دكالر لتقتصر
ا تحقيق االكتفاء الذاتي مف الغاز الطبيعى(، كارتفاع الكاردات مف البتركؿ الخاـ بنحك المنتجات، ككذ

مميار دكالر، تأثرا بارتفاع األسعار العالمية بالرغـ مف انخفاض  4.3مميار دكالر لتبمغ نحك  7.952
 .الكميات المستكردة

 تمف إجمالي الكاردا (:89.8تركلية )المدفكعات عف الكاردات السمعية غير الب ا:ثانيً  
مميار  89.8 نحك :لتبمغ 77٫8ارتفعت المدفكعات عف الكاردات السمعية غير البتركلية بمعدؿ 

: 4.7رجع ذلؾ الرتفاع معدؿ نمك الكاردات مف مجمكعة السمع االستيالكية بمعدؿ يك  ر، دكال
: كمجمكعة  2.79-: كمجمكعة المكاد الخاـ بمعدؿ  2.57-كمجمكعة السمع االستثمارية بمعدؿ 

 : .2السمع الكسيطة بمعدؿ 

الكية بنحك ھارتفعت المدفكعات عف الكاردات مف مجمكعة السمع االست :الكيةيالسمع االست - أ
مميار دكالر خالؿ فترة  73.997.96مميار دكالر لتصل في المتكسط الى نحك  7.778
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 737لمعمرة بنحك الكاردات مف السمع االستيالكية ا العرض، كذلؾ نتيجة الرتفاع كل مف
مميار دكالر، كيرجع ذلؾ الرتفاع الكاردات مف بعض  3.596مميػكف دكالر لتصل الى نحك 

 .مميكف دكالر 226ا: سيارات الرككب بنحك ھـھاالستيالكية المعمرة  مف أ  السمع

مميكف دكالر لتصل الى  987رتفعت الكاردات مف السمع االستيالكية غير المعمرة بنحك  
مميار دكالر، كيرجع ذلؾ الرتفاع متكسط الكاردات مف بعض السمع االستيالكية غير  72.395نحك 

مميكف دكال  653مميكف دكالر، كاألقمشة المنسكجة بنحك  7493ا األدكية بنحك ھـھالمعمرة مف أ
 .2272/2277مقارنة بعاـ 

سمع الكسيطة : ارتفع المتكسط العاـ لممدفكعات عف الكاردات مف مجمكعة الالسمع الوسيطة - ب
مميار دكالر  77.33مميار دكالر لتصػل إلػى نحػك  7.84بنحك   2272/2277مقارنة بعاـ 

ػا: ھـھخالؿ فترة العرض، يرجع ذلؾ الرتفاع المدفكعات عف الكاردات مف بعػض السػمع مف أ
 2279/2222مميار دكالر لتصل في نياية الفترة  7.33منتجات بكليمبرات بركبيميف بنحك 

 مميار دكالر.  2.724 لنحك

 9.322بمغ المتكسط العاـ عف مدفكعات السمع االستثمارية نحك  : السمع االستثمارية  -ج 
. كيرجع ذلؾ لتناقص 2279/2222في عاـ  72.479مقارنة   2279/2222مميكف دكالر في عاـ 

مضخات سكائل كىكاء، تية: أجيزة لمياتف كاالتصاالت، عف كاردات السمع االستثمارية اآل المدفكعات
 اآلالت كمعالجة المعمكمات )كمبيكتر(.

انخفضت المدفكعات عف الكاردات مف مجمكعة المكاد الخاـ بنحك  :المواد الخام -د 
مميار دكالر خالؿ فترة العرض، كيرجع ذلؾ النخفاض  7.226مميكف دكالر لتصل الى نحك  772.4

مميكف دكالر مقارنة بعاـ  377ا: القمح بنحك ھـھالمدفكعػات عػػف الكاردات مف بعض السمع مف أ
2272/2277 
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 :التوزيع القطاعي لممدفوعات عن الواردات وفقا لدرجة االستخدامثانًيا: 

كبالنسبة لمتكزيع القطاعي لمكاردات خالؿ فترة العرض، فقد قاـ القطاع الخاص باستيراد  
: كالقطاع االستثمار 32.7اـ عمى % مف إجمالي الكاردات، كاقتصرت مساىمة القطاع الع62.8
 الؿ فترة الدراسة.خ: 9.7
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 (5-2جدول رقم )
 (3030-3000الواردات حسب درجة االستخدام خالل الفترة )قيم  

 القيمة بالمميون دوالر

 المتوسط العام                                                                                                       السنوات 

                                                                                    إجمالى الواردات ***
الوقود والزيوت المعدنية 

                                                                                   ومنتجاتيا ، منيا :

                                                                               xمنتجات بترولية 
          _                                                         فحم بأنواعة

                                                                               المــواد  الخــــام ، منيا : 
                                                                        بترول خام

                                                                          قمح
                                                                    خامات حديد

                                                                              ذرة
                                            تبغ

                                                                 سكر قصب خام
                                         قطن

                                                                                      السمع الوسيطة ، منيا : 
قطع غيار واجزاء لمسيارات 

                                                                             والجرارات

                                                                            بوليميرات بروبيمين
منتجات كيماوية عضوية 

 وغير عضوية
                                                                              

قطع غيار واجزاء االت 
                                                                             واجيزة
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 المتوسط العام                                                                                                       السنوات 

محضرات صيدلية وشاش 
                                                                             وامصال

                                                                          أقمشة منسوجة
                                                                   مالبس جاىزة

                                                                      ألبان ومنتجاتو 
                                                                    خيوط
                                                                   شاى 

صابون ومحضرات غواسل 
                                                                   عضوية

                                                                 محضرات لحوم
أصناف لنقل أو تعبئة 

                                                               البضائع
أسماك حية أو طازجة أو 

                                                                    مبردة أو مجففة
                                                                            الواردات غير الموزعة

 البنؾ المركزؼ المصرؼ، النشرة االحصائية الشيرية، أعداد متفرقةالمصدر: 
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 (8-2جدول رقم )
 ( 2121-2102-2101/2100 ) اىفزشح اىسْخ  إجَبىٜ دصٞيخ اى٘اسداد خالهقَٞخ اىذصٞيخ اىْسجٞخ ى٘اسداد اىسيع إىٜ  

 نسبة مئوية                                                                                                                                 
نسبة مئوية من اجمبلي الواردات خالل 

   السنة

 اىَز٘سظ اىعبً 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 اىسْ٘اد

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 إجَبىٚ اى٘اسداد ***

 17.812483 14.86927 18.20293 20.61344 20.96114 16.61837 20.75882 18.93842 16.52676 16.67277 13.9629 ٍْٖب: اى٘ق٘د ٗاىضٝ٘د اىَعذّٞخ ٍْٗزجبرٖب،

 x 12.80698 16.42198 16.39865 18.53365 16.03543 14.60749 17.14591 15.77643 13.49945 7.343613 14.856956ٍْزجبد ثزشٗىٞخ 

 !VALUE! #VALUE# 3.859647 4.016291 3.218311 1.586925 4.065541 0.221661 0.054089 0.087653 0.343282 فذٌ ثأّ٘اعخ

 11.720521 10.78627 9.212919 9.392263 10.49387 9.44401 12.1715 13.31397 14.32819 13.68228 14.37994 اىَــ٘اد  اىخــــبً ، ٍْٖب :

 6.6398188 6.820865 3.809444 4.015657 17.14591 14.60749 4.122632 3.47779 4.620095 3.46372 4.314592 ثزشٗه خبً

 3.4827091 3.531134 3.196482 2.489422 3.689812 3.003257 3.335916 3.709587 3.482841 3.839834 4.548807 قَخ

 0.9106213 0.575421 0.619576 0.784907 1.085199 0.677671 0.892579 1.051147 1.196717 1.334383 0.888614 خبٍبد دذٝذ

 2.1973511 2.455562 2.109744 2.492908 2.436147 2.324714 2.139612 2.089831 2.00441 2.401416 1.519165 رسح

 0.3703088 0 0 0.514239 0 0 0 0.516767 0.715118 0.884972 1.071993 رجغ

 0.5451523 0.434907 0.16534 0.107919 0.199312 0.40967 0.562266 0.821177 0.857621 1.354818 0.538492 سنش قصت خبً

 0.0572545 0 0 0 0 0 0 0.19574 0.088935 0.087484 0.200386 قطِ

 28.772428 31.31873 31.51629 31.32466 26.69305 26.70084 25.74565 29.77357 27.71155 27.72327 29.21666 اىسيع اى٘سٞطخ ، ٍْٖب :

 2.7474245 2.59162 2.653263 2.029222 2.169381 2.531727 3.011638 2.961854 3.170269 2.728721 3.626549 قطع غٞبس ٗاجضاء ىيسٞبساد ٗاىجشاساد

 4.8020552 1.950956 2.104032 2.234759 2.080572 2.002171 2.171746 2.338411 2.048444 1.872797 29.21666 ث٘ىَٞٞشاد ثشٗثٞيِٞ

 2.7885303 2.350058 2.547145 2.451231 2.583428 2.884242 2.892726 3.035132 3.424418 2.590233 3.126693 ٍْزجبد مَٞبٗٝخ عض٘ٝخ ٗغٞش عض٘ٝخ

 2.4839647 1.819194 2.082538 2.05014 1.742962 2.787183 2.52669 2.961854 3.050996 2.691396 3.126693 قطع غٞبس ٗاجضاء االد ٗاجٖضح

 2.0941442 2.059643 1.590425 1.647148 1.931088 1.503458 1.394981 2.349045 2.658852 3.039474 2.767328 دٞ٘اّٞخشذً٘ ٗدُٕ٘ ٗصٝ٘د ّجبرٞخ اٗ 

 1.3724651 0.951926 0.720584 0.743229 0.853516 1.709077 1.629218 1.599318 1.796896 1.817402 1.903486 ٗسق ٗٗسق ٍق٘ٙ

 0.1653495 0 0 0 0 0 0 0.326344 0.305464 0.494841 0.526846 أسَذح

 0.1196748 0 0 0 0 0 0 0.21651 0.044727 0.155039 0.780472 أسَْذ

 1.0525153 0 0 0 0 0 0 3.124694 2.738598 2.346696 2.315165 ىذائِ ٍٗصْ٘عبرٖب

 3.2359151 0 0 4.487901 2.968663 2.811578 3.389908 4.608861 4.013501 4.796414 5.282325 ٍصْ٘عبد ٍِ دذٝذ ٗصيت
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 !VALUE! 1.727025 1.325356 1.772816 0 0 #VALUE# 2.223592 1.94252 1.839695 1.754305 خشت ٍٗصْ٘عبرٔ

 15.522513 14.40731 15.86652 14.14766 14.925 16.79593 14.47798 14.59841 17.05136 13.69309 19.26186 اىسيع اإلسزثَبسٝخ ، ٍْٖب :

 1.7200424 0.648144 0.641972 0.580796 0.83894 1.982655 2.03277 1.724439 1.692359 1.776024 5.282325 أجٖضح ىيٖبرف ٗاالرصبالد

 1.141388 0.713547 0.966189 0.704721 1.040795 1.439507 1.469526 1.569076 1.797763 1.113815 0.598941 ٍضخبد س٘ائو ٕٗ٘اء

 1.3036191 1.256505 1.231486 0.708524 0.903683 0.796512 0.937763 1.024727 1.226362 1.324081 3.626549 اىَعيٍ٘بد )مَجٞ٘رش(االد ىَعبىجخ 

 0.9495867 0.209258 0.222458 0.232794 0.263546 1.465297 1.451746 1.192884 1.566845 2.112787 0.778253 سٗافع ٗاّٗبش

 23.269249 26.87895 22.46435 20.59157 21.41281 25.5215 24.71132 22.1118 22.43268 23.87837 22.68913 اىسيع اإلسزٖالمٞخ

 5.9678258 7.87018 5.693573 4.366036 4.685355 6.677389 8.829061 5.959267 5.551222 4.749801 5.296374 اىسيع اىَعَشح ، ٍْٖب : -أ

 1.9438915 2.878694 1.904271 1.211036 1.453485 2.62565 2.623419 1.88678 1.813886 1.258552 1.783143 سٞبساد سم٘ة

 0.7726072 0.561258 0.44687 0.51202 0.789451 1.006836 1.089951 0.939319 1.102928 1.203495 0.073943 اجٖضح مٖشثبئٞخ ىالسزعَبه اىَْضىٚ

 0.6796106 0.881113 0.760115 0.410599 0.520651 1.011541 0.54155 0.47938 0.582843 0.234079 1.374236 ريٞفضّٝ٘بد

 17.301535 19.00988 16.77078 16.22554 16.72745 18.84411 15.88226 16.15253 16.88146 19.12857 17.39276 اىسيع  غٞش اىَعَشح ، ٍْٖب -ة

 4.7326052 2.695056 2.605615 2.107031 2.576818 2.490429 2.370424 3.749965 3.852795 2.188786 22.68913 ٍْزجبد صٞذىٞخ

 1.9760294 1.371875 1.332945 1.810215 1.590597 1.737132 1.672444 1.768638 1.698253 1.481822 5.296374 ىذً٘ ٗأدشبء ٗأطشاف

 1.842906 2.340988 1.716234 1.700236 1.976001 2.443903 2.331928 1.973849 1.649885 1.940183 0.355852 ٍذضشاد صٞذىٞخ ٗشبش ٗاٍصبه

 1.5470947 1.980395 1.938241 1.740963 1.502635 1.74811 2.021678 0.962249 1.342168 1.701376 0.533131 أقَشخ ٍْس٘جخ

 1.1893037 0.762719 0.566366 0.476839 0.601325 1.082288 1.447342 1.97036 1.667915 1.678745 1.639138 ٍالثس جبٕضح

 2.3968548 1.019557 0.833165 0.907722 0.879955 0.599257 0.375333 0.45512 0.950543 0.555134 17.39276 أىجبُ ٍْٗزجبرٔ

 0.6190963 0.546618 0.32031 0.499025 0.623019 0.659898 0.691944 0.733942 0.594111 0.647347 0.874749 خٞ٘ط

 0.3314792 0.291052 0.327825 0.385719 0.332864 0.414549 0.342221 0.398625 0.415375 0.304336 0.102227 شبٙ

 0.7090983 0.534842 0.315349 0.418364 0.49506 0.552035 0.279094 0.226979 0.230398 0.546521 3.492342 صبثُ٘ ٍٗذضشاد غ٘اسو عض٘ٝخ

 0.4238496 0.332267 0.24771 0.200307 0.221514 0.690043 0.492778 0.684757 0.596018 0.71524 0.057861 ٍذضشاد ىذً٘

 0.3255742 0.072405 0.182025 0.241985 0.237785 0.006622 0.000979 0.499984 0.336669 0.218203 1.459086 أصْبف ىْقو أٗ رعجئخ اىجضبئع

 0.6179216 0.689359 0.711866 0.596485 0.574039 0.672095 0.654591 0.501646 0.452821 0.321056 1.005259 أسَبك دٞخ أٗ طبصجخ أٗ ٍجشدح أٗ ٍجففخ

 2.5108147 0.306647 2.736985 3.941492 5.514126 4.919347 2.244334 1.263503 1.949455 1.742753 0.489505 اى٘اسداد غٞش اىَ٘صعخ

 www.cbe.org.egاالدصبئٞخ اىشٖشٝخ ،أعذاد ٍخزيفخ ، ٍزبح عيٚ اىَ٘قع االىنزشّٗٚ اىَصذس: اىجْل اىَشمضٙ اىَصشٛ ، اىْششح 
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 ( 2-2رقم )جدول 
 (3002/3030 – 3000/3000لواردات حسب درجة االستخدام خالل الفترة )في قيمة ا معدل النمو السنوي 

 بالمميون دوالرالقيمة                
 اىَز٘سظ اىعبً   2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 اىسْ٘اد 

 1.814 5.5440- 5.4298 6.948 2.814 6.390- 1.8670 4.332 2.580- 9.456 إجَبىٚ اى٘اسداد ***

 4.281713 22.842539- 6.8989906- 5.17476976 29.6826013 25.061487- 11.6586971 19.557122 3.4339198- 30.6991646 ٍْٖب : اى٘ق٘د ٗاىضٝ٘د اىَعذّٞخ ٍْٗزجبرٖب ،

 x 40.352194 -2.7191575 17.9158914 -11.864012 -14.726466 20.6813871 -1.5934207 -9.7866485 -48.61653 -1.15075ٍْزجبد ثزشٗىٞخ 

 !VALUE! #VALUE# 1.31786616 33.4667439 108.509937 63.460921- 1768.36582 327.564103 39.884393- 72.051696- فذٌ ثأّ٘اعخ

 0.79563- 10.58685331 3.41668354 4.2783081- 14.2443309 27.367391- 6.8741732- 3.0526685- 2.0181697 4.14583039 اىَــ٘اد  اىخــــبً ، ٍْٖب : 

 29.29509 69.12484217 0.01578532 74.952059- 20.6813871 231.680779 20.7548973 21.463415- 29.9429519 12.129392- ثزشٗه خبً

 0.661962 4.344963792 35.374626 27.84438- 26.3185379 15.725392- 8.3941769- 11.1249378 11.637931- 7.6035275- قَخ

 1.543385 12.27559- 16.77771- 22.645635- 64.6438673 28.929094- 13.499842- 8.3586846- 12.631312- 64.3644685 خبٍبد دذٝذ

 9.495991 9.938728983 10.774903- 9.44065674 7.74304775 1.70770756 4.29355172 8.778758 18.686265- 73.0226332 رسح

 !DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100 #DIV/0! #DIV/0# 100- 24.606061- 21.278626- 9.639593- رجغ

 21.42417 148.4545455 61.5271659 42.091837- 49.978732- 31.795764- 30.250911- 0.1010714- 38.332087- 175.3862 سنش قصت خبً

 !DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0# 100- 129.62963 0.965251- 52.214022- قطِ

 2.97033 6.136133- 6.07483255 25.5058827 2.78470273 2.9176038- 11.914077- 12.0958661 2.6219601- 3.86146069 ٍْٖب :  اىسيع اى٘سٞطخ ،

 0.71787- 7.738499- 37.8524014 0.0390625 11.900337- 21.30748- 3.57924264 2.5263849- 13.1831404 17.641961- قطع غٞبس ٗاجضاء ىيسٞبساد ٗاىجشاساد

 8.65089- 12.41605- 0.737484- 14.874552 6.84073107 13.699865- 5.3933063- 19.1012187 6.55604653 92.983821- ث٘ىَٞٞشاد ثشٗثٞيِٞ

 0.81843- 12.85259- 9.55521076 1.47608738 7.9084099- 6.665163- 2.9125151- 7.5279704- 28.7931147 9.3236372- ٍْزجبد مَٞبٗٝخ عض٘ٝخ ٗغٞش عض٘ٝخ

 2.68909- 17.488271- 7.09592641 25.7973551 35.704908- 3.26016785 13.099579- 1.28416387 10.435492 5.7821923- قطع غٞبس ٗاجضاء االد ٗاجٖضح

 0.71138 22.32303185 1.79911487 8.7765491- 32.0584145 0.88868101 39.50626- 7.8242159- 14.780241- 20.2204409 شذً٘ ٗدُٕ٘ ٗصٝ٘د ّجبرٞخ اٗ دٞ٘اّٞخ 

 3.65224- 24.78097622 2.21748401 6.8705322- 48.65416- 1.8021626- 3.77142857 7.1394115- 3.6799554- 4.50616684 ٗسق ٗٗسق ٍق٘ٙ

 !DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0# 100- 11.4642452 39.863481- 2.80701754 أسَذح

 !DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0# 100- 405.03876 71.895425- 78.25675- أسَْذ

 !DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0# 100- 19.0415902 13.6883771 10.9469818 ىذائِ ٍٗصْ٘عبرٖب

 !DIV/0! #DIV/0# 100- 61.680749 8.55903316 22.360697- 25.07481- 19.8090795 18.482394- 0.6124234- ٍصْ٘عبد ٍِ دذٝذ ٗصيت
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 !VALUE! #VALUE! -21.09777 43.056266 -100 #DIV/0! #VALUE# 19.4288264 2.86422473 14.7839831 خشت ٍٗصْ٘عبرٔ

 0.57574- 14.23090- 18.2389444 1.37857419 8.6380047- 8.59640821 1.02668002 10.676413- 21.3115765 22.188526- اىسيع اإلسزثَبسٝخ ، ٍْٖب :

 13.6924- 4.635916- 16.5347885 25.959596- 56.49499- 8.6984433- 20.0809405 6.31018234 7.1700266- 63.1986- أجٖضح ىيٖبرف ٗاالرصبالد

 11.112 30.24268- 44.5468855 27.585084- 25.662753- 8.3028083- 4.595997- 8.9392478- 57.2403336 103.549383 ٍضخبد س٘ائو ٕٗ٘اء

 3.30823- 3.625045- 83.2475956 16.147787- 16.6484358 20.49052- 6.778012- 12.8216- 9.7704082- 60.036701- االد ىَعبىجخ اىَعيٍ٘بد )مَجٞ٘رش(

 7.760521 11.14864- 0.74880871 5.5305466- 81.507908- 5.5168539- 23.9726981 20.56871- 27.753797- 197.149644 سٗافع ٗاّٗبش

 4.135779 13.01805238 15.0185856 2.84703424 13.737352- 3.3215837- 13.842778 2.84007481 8.4789159- 15.1933387 اىسيع اإلسزٖالمٞخ

 9.51034 30.56574883 37.4868426 0.3400253- 27.857516- 29.20354- 50.9229311 12.001499 13.8564927 1.8393773- اىسيع اىَعَشح ، ٍْٖب :        -أ

 12.90084 42.78948615 65.7812091 10.890858- 43.084683- 6.3110116- 41.6380449 8.52527956 40.4052603 22.745179- سٞبساد سم٘ة

 180.5487 18.63437605 7.9851439- 30.635466- 19.38387- 13.528884- 18.2027242 11.144294- 10.721302- 1681.5 اجٖضح مٖشثبئٞخ ىالسزعَبه اىَْضىٚ

 19.87575 9.491793553 95.1756079 15.657552- 47.080103- 74.8493976 15.0779896 14.187983- 142.568543 81.355932- ريٞفضّٝ٘بد

 3.161892 7.066995295 8.97273118 3.73972866 8.7338869- 11.0663777 0.16253639 0.1725253- 14.025004- 20.3800738 اىسيع  غٞش اىَعَشح ، ٍْٖب -: ة 

 3.52926- 2.301701- 30.3775572 12.549329- 6.38119228 1.6515277- 35.60794- 1.54787617 71.4814815 89.440923- ٍْزجبد صٞذىٞخ

 7.20112- 2.785295- 22.367154- 21.7155035 5.8581603- 2.769921- 3.673431- 8.65659453 11.6480511 69.376287- ىذً٘ ٗأدشبء ٗأطشاف 

 59.25643 28.8404274 6.42184733 7.9766704- 16.869875- 1.8956351- 20.3468305 24.8187454 17.157033- 496.779221 ٍذضشاد صٞذىٞخ ٗشبش ٗاٍصبه

 35.78861 3.4897246- 17.3766612 23.9115723 11.622807- 19.057609- 114.021758 25.200207- 23.1487- 249.306519 أقَشخ ٍْس٘جخ

 3.18568- 27.20276008 25.224327 15.191657- 42.875543- 30.001127- 25.172879- 23.2512213 3.2092555- 12.1010488 ٍالثس جبٕضح

 3.041924 15.58722713 3.2297486- 10.3235747 50.9741204 49.4567579 15.991238- 50.045595- 66.8086401 96.506425- أىجبُ ٍْٗزجبرٔ 

 0.42149- 61.19192867 32.327723- 14.336235- 2.93108- 10.726073- 3.9619651- 28.8882404 10.592225- 18.998309- خٞ٘ط

 26.63856 16.1393856- 10.394412- 23.9307536 17.444304- 13.3937083 12.546895- 0.12520868 32.963374 225.858951 شبٙ 

 0.70595- 60.20019066 20.530303- 9.6199932- 7.7967172- 85.1548802 25.2562225 2.78404816 58.930779- 82.871057- صبثُ٘ ٍٗذضشاد غ٘اسو عض٘ٝخ

 138.3629 26.69902913 30.3797468 3.289977- 66.994949- 31.082423 26.69255- 19.8662013 18.819362- 1253.03514 ٍذضشاد ىذً٘

 441.4418 62.42774- 20.694- 8.83820385 3592.10526 533.333333 99.800598- 54.9433574 50.3095975 83.631066- أصْبف ىْقو أٗ رعجئخ اىجضبئع

 3.690754 8.530405- 25.8235919 11.1307942 12.185637- 3.8873661- 32.9248095 15.5819296 37.4013677 65.042- أسَبك دٞخ أٗ طبصجخ أٗ ٍجشدح أٗ ٍجففخ

 36.43307 89.4173211- 26.789161- 23.553097- 15.2456519 105.182063 80.9442399 32.378835- 8.97373777 289.690332 اى٘اسداد غٞش اىَ٘صعخ

 ّبد ال رز٘فش ىٖب أسقبً ثبىَصبدس األصيٞخ ىٖب.فٖزٓ اىخب !DIV/0#ويوجد بالجدول عدد من الخانات ال يوجد بيا أرقام أو مكتوب بيا  النشرة االحصائية الشيرية، أعداد متفرقةالمصدر: البنك المركزي المصري،     
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 الرابع الفصل
 وعالقتو بميزان المدفوعات االستثمار في قطاع المعمومات واالتصاالت 
 مقدمة

 اثارً آمف القطاعات مرتفعة النمك، كما أف لمقطاع  قطاع االتصاالت والمعموماتعد ي  
ية كالنمك االقتصادؼ كاإلنتاجية الكمية لعكامل اإلجتماعمى التنمية االقتصادية ك ة عكاضح ةاقتصادي
  ثره عمى ميزاف المدفكعات.يككف لو أكمف ثـ  فى كل قطاعات االقتصاد القكمى، االنتاج

ية في تكجيو ك مف القطاعات ذات األكلأصبح قطاع االتصاالت كالمعمكمات كبالتالى فإف 
ثار اإليجابية آلالقطاع العديد مف اىذا لالستثمار في سكاء العامة منيا أك الخاصة. ك االستثمارات 

حد أقطاع االتصاالت كالمعمكمات يعد ف، ةاك غير مباشر  ةعمى ميزاف المدفكعات سكاء بطريقو مباشر 
يؤثر عمى ميزاف المدفكعات عبر العديد مف كما أنو القطاعات التي تقكـ باإلنتاج المادؼ كالخدمي، 

عمى النمك االقتصادؼ تأثيره القنكات سكاء مف خالؿ صادرات ككاردات السمع كالخدمات أك مف خالؿ 
 نتاجية.إلكا

ا إيجابية عمى ميزاف المدفكعات مف خالؿ ثارً آعمكمات كذلؾ يمارس قطاع االتصاالت كالم
مامي كالخمفي  قطاع بقكه الترابط األىذا اليتميز حيث  ؛القطاعات االخرػ فى زياده االنتاج 

عمى التجارة الخارجية كقطاع يقـك بتقديـ آثاره بالقطاعات االخرػ في االقتصاد القكمي، ناىيؾ عف 
سكاؽ كالفرص ألدرات كالكاردات مف خالؿ تكفير المعمكمات عف االخدمات المكجستية في مجاؿ الصا

أضف الى ذلؾ دكر القطاع في جذب ك  ،التسكيقية كتسييل كاختصار عمميات الشحف كالتفريغ
 .األجنبية المباشرة كالتي ليا أثر إيجابي عمى ميزاف المدفكعاتاالستثمارات 

التصاالت كالمعمكمات عمى التنمية االقتصادية ثر قطاع اأالعديد مف البحكث بدراسة  تكقد قام     
العمالة  إنتاجيةالكمية لعكامل اإلنتاج كخاصة  النمك االقتصادؼ كاإلنتاجيةمعدالت ية، ك اإلجتماعك 

ثر االستثمار في قطاع االتصاالت أغير أف الدراسات في مجاؿ  ،مف عكامل اإلنتاج كغيرىا
 .ةف لـ تكف نادر قميمة إت عد كالمعمكمات عمى ميزاف المدفكعات 
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ثر االستثمار في قطاع االتصاالت أبتحميل فإف ىذا الفصل مف الدراسة يقكـ لذلؾ 
المصرية البيانات كباستخداـ  ،مباشرةاك غير  مباشرةكالمعمكمات عمى ميزاف المدفكعات سكاء بطرؽ 

في الم نفذة االستثمارات المتاحة مف قبل كزاره التخطيط كالمتابعة كاالصالح كاإلدارؼ فيما يتعمق ب
صادرات ككاردات قطاع االتصاالت عف القطاعات االقتصادية، ككذلؾ بيانات البنؾ الدكلي 

الميزاف التجارؼ، كبيانات الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة فى السمع كالخدمات مف كالمعمكمات 
 .2276/2277لعاـ ا لمصر فى  تحميل جدكؿ المدخالت كالمخرجاتالخاصة بكاالحصاء 

سمكب الكصفي التحميمي لدراسة أثر االستثمار في قطاع ألافى ىذا الفصل  الدراسة كتستخدـ
كدكريات  ةلى المتكفر مف مراجع عمميإاالتصاالت كالمعمكمات عمى ميزاف المدفكعات كذلؾ بالرجكع 

لكمي المتمثل ككذلؾ المنيج التحميمي ا ،بالمكضكع ةمتعمق ةكتقارير كدراسات كبحكث كمؤتمرات عممي
ثر االستثمار في قطاع االتصاالت كالمعمكمات عمى ميزاف أساليب اإلحصائية لتحديد ألفي ا

كالخمفية لمقطاع مع القطاعات االخرػ في االقتصاد األمامية المدفكعات مف خالؿ تحميل الترابطات 
 (.2279-2223)النمك في الناتج المحمي االجمالي بنمك الصادرات خالؿ الفترة  ةكعالق ،القكمي

طار إلامنيا  ولل تناكؿ ا: ثالثة محاور رئيسيةلي فى ىذا الفصل إسمت الدراسة كقد ق   
كعالقتو بميزاف المدفكعات  ICT تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتالنظرؼ لدراسة االستثمار في 

صص لالستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت في حيف فقد خ   الثانى رالمحو ما أ المصرؼ،
كنقدـ  ،عالقة االستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت بميزاف المدفكعات الثالثالمحور تناكؿ 

 ليذه المحاكر الثالثة بنبذة عف ثكرة المعمكمات كدكرىا فى التنمية االقتصادية.

 ت ودورىا فى التنمية االقتصادية:حول ثورة المعمومات واالتصاال

مف السمات الرئيسية التي تميز مرحمة التحكؿ االقتصادؼ  ثورة المعمومات واالتصاالتت عد  
ىـ مالمحيا في اعتماد كسائل اإلنتاج كالخدمات عمي بنية أ كتتمثل  ،التي يمر بيا عالـ اليكـ

كالتطبيقى فى مختمف  كاالبتكار العمميمف قدرة عمي اإلبداع تتيحو المعمكمات كاالتصاالت كما 
ىك النمط مف االعتماد عمي المكارد الطبيعية كمصدر لمثركة كالتقدـ، ك  ، كذلؾ بدالً مجاالت اإلنتاج

عديد مف الدكؿ مع انتقاليا إلي مجتمع الفيما سبق كيتجو الي االندثار في  االتقميدؼ الذؼ كاف شائعً 
 . لمعرفيكانطالقيا نحك االقتصاد ا المعمكمات
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في دفع عجمة التنمية االقتصادية مف  اا حيكيً دكرً  االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتكتمعب  
ية، اإلجتماعخالؿ تكفيرىا لكسائل المعرفة كالمعمكمات الالزمة لدعـ اتخاذ القرارات االقتصادية ك 

ساسية لالتصاالت ألىمية تطكير البنية اأ كمف ىنا تبرز  ،كلتنشيط االستثمار في كافة المجاالت
جياؿ مف الشباب أكتكنكلكجيا المعمكمات، كبناء صناعة قكية تعتمد عمي التقنيات الحديثة مع إعداد 

 غراض التنمية الشاممة كالمستدامة.أ القادر عمي التعامل مع تقنيات العصر الحديث كتطكيعيا لخدمة 

الصناعة كتيسير انتقاؿ  دعـ ىذهلكقد تبنت الدكلة المشركع القكمي لمنيضة التكنكلكجية 
المشركع إلي كاقع مممكس مف ىذا كتـ إعداد خطة قكمية لترجمة  ،لي مجتمع المعمكماتإمصر 

خالؿ إعداد كتنفيذ مشركعات طمكحة تحقق الطفرة المنشكدة في إقامة مجتمع المعمكمات كاقتصاد 
 المعرفة. 

يا الرئيسية في العقد الماضي. أنيا التكنكلكج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتأثبتت كقد 
فاالنتشار الكاسع لإلنترنت كاليكاتف المتنقمة كشبكات النطاؽ العريض كميا مظاىر لمدػ انتشار ىذه 

كلكف ما مدػ دقة تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى االقتصاد كنمك ككفاءة  ،التكنكلكجيا
االتصاالت تقنية ك تصبح تكنكلكجيا المعمكمات كما ىي الشركط التي بمكجبيا يمكف أف  ،الشركات

لى أؼ مدػ تـ  ،فعالة في تعزيز النمك كاإلنتاجية تطرح مشكمة في ما زالت في القضايا التي البت كا 
 .القياس الكمي لتأثيرات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؟ ما الذؼ تعممناه حتى اآلف

خالؿ السنكات القميمة الماضية كمركر فقاعة  االقتصادي اإلنكماش كعمى الرغـ مف 
ىذا ألف تكنكلكجيا المعمكمات  ،اإلنترنت، تظل ىذه األسئمة ميمة لألكاديمييف كصانعي السياسات

في جميع اقتصادات منظمة التعاكف ف ،الحياة االقتصاديةأساسية فى كاالتصاالت أصبحت حقيقة 
 ،ف أجيزة الكمبيكتر كمعظميا لدييا اتصاؿ باإلنترنتاالقتصادؼ كالتنمية تستخدـ جميع الشركات اآل

مثل  ،تستخدـ نسبة كبيرة مف ىذه الشركات شبكات الكمبيكتر لألغراض االقتصادية ،عالكة عمى ذلؾ
 شراء السمع كالخدمات كبيعيا كاالستعانة بمصادر خارجية. 

ألسئمة حكؿ إجابات ا فإفالرغـ مف االنتشار الكاسع لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بلكف 
شيدت بمداف قميمة فقد مزيد مف الدراسات، ما زالت تحتاج إلى تأثير التكنكلكجيا عمى أداء االقتصاد 

فقط زيادة كاضحة في نمك اإلنتاجية في تمؾ القطاعات مف االقتصاد التي استثمرت أكثر في 
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ت المالية كخدمات األعماؿ في التكنكلكجيا، كال سيما قطاعات الخدمات مثل تجارة الجممة كالخدما
فيـ الطرؽ التي تؤثر بيا تكنكلكجيا المعمكمات تحسف فى  - بعد – حيث لـ يحدث ،عديد مف البمداف

كبالتالي فإف العكامل كالتأثيرات المحتممة لتكنكلكجيا المعمكمات  ،كاالتصاالت عمى األداء االقتصادؼ
 كاالتصاالت تظل ميمة.

عادة ما يتـ تمييز ثالثة تأثيرات لتكنكلكجيا  نمو االقتصادي،التحميل التجريبي لمفي ك 
تعميق ساىـ في ي  االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أف  ياأولالمعمكمات كاالتصاالت. 

التقدـ التكنكلكجي السريع أف  ياثانيو  ،رأس الماؿ كبالتالي يمكف أف يساعد في زيادة إنتاجية العمل
 - في نمك كفاءة رأس الماؿ كالعملساىـ ي  خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في إنتاج سمع ك 

قطاع تكنكلكجيا المعمكمات مدخالت اإلنتاج فى في  - (MFPأك اإلنتاجية متعددة العكامل )
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في جميع أنحاء االقتصاد يا أف يساعد كاالتصاالت. كثالثً 

 . MFPإنتاجية العكامل المتعددة رفع يساىـ فى كبالتالي  ،زيادة الكفاءةعمى 

قد يساىـ االستخداـ األكبر لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تأثيرات  ،عالكة عمى ذلؾ
ىذا  ،MFPإلى تحسيف  أيًضا ة مثل خفض تكاليف المعامالت كابتكار أكثر سرعة مما يؤدؼ يشبك
مع  ،ثيرات عمى مستكيات مختمفة مف التحميل، أؼ مع بيانات االقتصاد الكميىذه التأ دراسةيمكف ك 

   بيانات الصناعة أك مع البيانات عمى مستكػ الشركات أك المؤسسات الفردية.

ثر االستثمار في قطاع المعمكمات أكضحت أف العديد مف الدراسات قد أكعمي الرغـ مف 
الذػ ىذا الفصل فى قكـ بو نميزاف المدفكعات، كىك ما س ثر عمينيا لـ تتناكؿ األإال إكاالتصاالت 
 ينقسـ الي:

، كعالقتو بميزاف المدفكعات المصرؼ  ICT قطاع طار النظرؼ لدراسة االستثمار فيإلا :أواًل 
دبيات المرتبطة باالستثمار األك  ،المفاىيـ االساسية في مجاؿ المعمكمات كاالتصاالتكيشمل بعض 

 ثره عمى ميزاف المدفكعات.أكالمعمكمات ك في قطاع االتصاالت 

سباب( االستثمار في أدكاعي )كيشمل  االستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت ا:ثانيً 
 اتجاىات االستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت.ك  ،  ICTقطاع
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، كذلؾ بتقسيميا عالقة االستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت بميزاف المدفكعات ا:ثالثً 
غير بقطاع المعمكمات كاالتصاالت، كعالقة عالقة مباشرة مف خالؿ السمع كالخدمات الخاصة إلى 

التطبيق المتزايد لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ، كأثر مباشرة مف خالؿ انتاج القطاعات االخرػ 
    تكنكلكجيا عمي الصادرات الكاردات.، كأثر ىذه العمي االنتاجية

 وعالقتو بميزان المدفوعات المصري  ICTلدراسة االستثمار في  والمفاىيمى االطار النظري  4-0

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: 4-0-0

سيل ت   االقتصاد، حيث( كل قطاع مف قطاعات ICTتمس تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت )
ىذه التقنيات تبادؿ المعمكمات كتضمف تقديـ خدمات أكثر فعالية مع إزالة حكاجز الكقت كالمسافة. 

مع حركات االبتكار كالمنافسة كالعكلمة تعمل تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى تغيير الطريقة ك 
مكمات كاالتصاالت تغطي تكنكلكجيا المع، حيث التي يمارس بيا األفراد أعماليـ كيتكاصمكف معيا

ثابتة كانت أـ محمكلة، كتكصيالت كخدمات قائمة طكيمة مف السمع كالخدمات، بما في ذلؾ اليكاتف 
 اإلنترنت.

بحيث تككف قابمة  ت ستخدـ سمع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لمعالجة المعمكماتكما 
تبادؿ المعارؼ كالخبرات الستخالص كتسجيل كحفع النتائج منيا، عالكة عمى تيسير التكاصل ك 

 كاالسنتاجات بيف مستخدمى ىذه التكنكلكجيا أيا كانت مكاقعيـ فى مختمف الدكؿ كالمؤسسات.

 قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: 4-0-3

الصناعات التي تعمل بشكل رئيسي في إنتاج  يشمل قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
التقنيات المستخدمة اللتقاط البيانات كالمعمكمات كمعالجتيا كنقميا السمع كالخدمات أك في تنفيذ 
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كىي تتألف مف ثماف صناعات تحكيمية كخمسة عشر  ،كاستالميا أك عرضيا بالكسائل اإللكتركنية
  (7) .صناعة خدمية مصنفة ضمف نظاـ تصنيف الصناعة

 االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: 4-0-2

اقتناء المعدات كبرامج الكمبيكتر "في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى أنو  ف االستثماري عر  
تتككف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف ثالثة مككنات: ك  "،المستخدمة في اإلنتاج ألكثر مف عاـ

االتصاالت؛ معدات ك معدات تكنكلكجيا المعمكمات )أجيزة الكمبيكتر كاألجيزة ذات الصمة(؛ 
تتضمف البرامج الحصكؿ عمى برامج معبأة مسبًقا كبرامج مخصصة كبرامج مطكرة ك  ،كالبرمجيات

يتـ قياس ىذا المؤشر كنسبة مئكية مف إجمالي تككيف رأس الماؿ الثابت اإلجمالي غير ك  ،داخمًيا
 .(2)السكني

 يزان المدفوعات.دبيات االستثمار في قطاع االتصاالت والمعمومات واثره عمى مأ 4-0-4

أدت التطكرات السريعة كالمتالحقة في االستثمار في تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات خالؿ 
مثل التجارة كالتسكيق  العقكد الثالثة الماضية الي اعتماد جميع األنشطة االقتصادية تقريًبا،
 الت في الكقت الحاضركاالستثمار األجنبي، عمى المصادر الحديثة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصا

 . تعزز تكافر المعمكمات كتحفز النمك االقتصادؼىذه التكنكلكجيا أف باعتبار 

كعمى مدار العقكد القميمة الماضية أحدث تقدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ثكرة في القطاع 
لكجيا المعمكمات كتزداد مساىمة تكنك  ،النمك االقتصادؼات الصناعي مف خالؿ التغيير الييكمي، كدكر 

دفع البمداف في جميع أنحاء العالـ مما  في الناتج اإلجمالي العالمي زيادة كبيرة في مختمف المناطق
 مزيد مف االستثمار فييا.ك تكنكلكجيا بيذه ال ديالء اىتماـ متزايإالي 

                                  
 

(1)
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (    ), 

Competitiveness of the ICT Sector in the Arab Region: the Imperatives of Innovation 

and Investment,pp . - . 
(2)

 OECD (    ), ICT investment (indicator). doi:   .    /b  ec da-en (Accessed on    

December     ) 
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العديد مف الدراسات التي تناكلت أثر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات  تىجر أ  كقد 
حكؿ تكنكلكجيا  كالتنمية منيا دراسة منظمة التعاكف االقتصادؼك كاالتصاالت عمى النمك االقتصادؼ، 

إلى خمصت مف خالليا يا، كالتى لدكؿ االعضاء بفى االمعمكمات كاالتصاالت ك النمك االقتصادؼ 
عمى النمك االقتصادؼ مف خالؿ ثالث يؤثر ار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ف االستثمأ

 قنكات أساسية: 

تعزيز تراكـ رأس الماؿ كتحسيف خمق فرصا لمما ي   سعر المنتجتكمفة ك انخفاض يمكف مف  أواًل،
 .(7)تعزيز النمك االقتصادؼمف ثـ اإلنتاجية، ك 

نكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت التقدـ التكنكلكجي كيحسف يعزز االستثمار المتزايد في تك ًيا:ثان
 ا عمى االقتصاد الكمى.إيجابيً ، مما يؤثر كالنمك فى اإلنتاجية الكمية لعكامل اإلنتاجالكفاءة 

تتعزز آثارىا اإليجابية مف خالؿ مع زيادة االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،  :ثالًثا
 ، مما يعزز في النياية نمك االقتصاد الكطني ككل. ة لعكامل اإلنتاجزيادة اإلنتاجية الكمي

االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات دكر عمى  منظمة التعاون االقتصادى والتنميةدراسة تؤكد ك 
معظـ غير أف  ،لنمك االقتصادؼكزيادة ا فى زيادة اإلنتاجية الكمية لعكامل اإلنتاج كاالتصاالت

في ىذا المجاؿ تركزت عمى الدكؿ المتقدمة، كالقميل منيا تـ عمي الدكؿ النامية، الدراسات التي تمت 
لدراسات القميمة التي تمت عمي مصر تناكلت دكر قطاع االتصاالت كالمعمكمات في التنمية في اك 

 مصر بصفة عامة في فترة التسعينات.

خفيض المستمر لمعجز في ف التأحدػ الدراسات عف التجارة بيف الدكؿ االفريقية إكضحت أكقد  
جنكب إفريقيا يمثل مصدر قمق لبمد لديو اقتصاد مفتكح كيسعى إلى االندماج في ميزاف مدفكعات 

االقتصاد العالمي كىدفت الدراسة الى تسميط الضكء عمى الدكر المييمف الذؼ تمعبو تكنكلكجيا 
 . االقتصادؼ المعمكمات كاالتصاالت في تعزيز ميزاف الحساب الجارؼ كتعزيز النمك

                                  
 

( ) 
OECD (    ), “ICT and Economic Growth. Evidence from OECD Countries, 

Industries, and Firms,” OECD, Paris.  
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ىا فسر ت: مف الناتج المحمي اإلجمالي 52.93 نسبة أفىذه الدراسة نتائج كضحت أك 
التجارؼ المدفكعات خاصة ما يتعمق منيا بالميزاف ميزاف  ، كحالةمتغيرات االستثمار األجنبي المباشر

ير ىذا إلى أف يشت، كىذا ما تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأجيزة الكمبيكتر كاالتصاالالخاص ب
داللة  مااالرتقاء التكنكلكجي مف خالؿ نظاـ االبتكار الرقمي، ككذلؾ البنية التحتية لممعمكمات، لي

 . فريقياأإحصائية في التأثير عمى تكازف الحساب الجارؼ كأداء النمك في جنكب 

يؤدؼ كأظير تفسير البيانات أف عجز الميزاف التجارؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
ألف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت نظًرا  ،فى جنكب أفريقياإلى استدامة عجز الحساب الجارؼ 

: في إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي كىي مجاؿ متعدد التخصصات يمس جميع 3تساىـ بنسبة 
ة كيجب عمى حككمة جنكب إفريقيا إعادة ىيكمة السياسات كالمكائح التجاري ،القطاعات األخرػ 

باإلضافة إلى أف تنفيذ نظاـ تخطيط متطكر عمى مستكػ ية الخارجية لتعزيز تطكير التقنيات الذك
 كمع ذلؾ ،االقتصادػ الشركات كالحككمة يؤدػ إلى تحسيف اإلنتاجية كالربحية كىما لبنات بناء النمك

لتحرؾ نحك ا ستقرار العممة، عند االستقرار السياسي كامثل ال ينبغي إىماؿ العكامل األخرػ 
 .(7)ل المدػ الطكيعمى المحافظة عمى النمك االقتصادؼ في جنكب أفريقيا 

 في الدكلية التجارة عمى (ICT) كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا دراسة حكؿ آثار في
 لمفترة( EMEs) الناشئة األسكاؽ دكلة مف اقتصادات 42بيانات  بيانات باستخداـ. الناشئة األسكاؽ

 في االستثمار نمك كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا متغيرات تشمل حيث ،(2272–7995)
 كعدد شخص 722 لكل اإلنترنت كاشتراكات لإلنترنت الدكلي الترددؼ النطاؽ عرض،االتصاالت

 المعمكمات تكنكلكجيا يمثالف متغيريف أكؿحيث أف  ؛شخص 722 لكل اإلنترنت مضيفي
 تشيرك  ،كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ األخيراف يمثل بينما التحتية كاالتصاالت البنية

                                  
 

( )
 Bankole, Felix Olu; Brown, Irwin; and Osei-Bryson, Kweku-Muata, (    ),  "Does 

investments in ICT impact Trade in  Africa? A trend analysis of trade flows in Africa 

GlobDev     . Paper   . Available at: http://aisel.aisnet.org/globdev        

http://aisel.aisnet.org/globdev2010/17
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 في التجارة عمى إيجابي تأثير كاف لو كاالتصاالت المعمكمات االستثمار في لتكنكلكجيا أف إلى النتائج
 (7) . الناشئة األسكاؽ اقتصادات

 االستثمار في قطاع المعمومات واالتصاالت.دواعي  4-3

ت صن ف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ضمف التكنكلكجيا المتعددة األغراض، التي يمكف 
أف يدخل استخداميا ضمف العديد مف القطاعات االقتصادية، كما أنيا تؤثر عمى مختمف النشاطات 

ىذه  ، باإلضافة إلى أف لدييا العديد مف اآلثار البيئية، كمف ثـ فقد أصبح االستثمار فياإلجتماعية
التكنكلكجيات ضركرة حتمية مف أجل مكاكبة الدكؿ المتقدمة في الحصكؿ عمى المنافع كالفكائد التي 

 تحققيا تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ككذلؾ مف أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

 اآلثار االقتصادية لالستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 4-3-0

في زيادة اإلنتاجية كالنمك  كفاعاًل  اىامً  اا المعمكمات كاالتصاالت عنصرً كجيعتبر تكنكلت   
اليكاتف المحمكلة كالشبكات عريضة النطاؽ،  ،االقتصادؼ، فاالنتشار الكاسع لمحكاسيب كاإلنترنت

د مدػ اختراؽ ىذه التكنكلكجيات لمختمف المجاالت االقتصادية كتأثيرىا عمييا فقد أصبح أيًضا ك  ،يؤك 
 ت الحديثة. اقتصاديليذه التكنكلكجيات عمى أنيا المسؤكلة عف الزيادة الكبيرة في إنتاجية االينظر 

 النموذج الجديد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت   -أ 

ىي تكنكلكجيا لألغراض العامة، كىي بذلؾ ذات أثر عمى االقتصاد بأسره، فيي ت دخل  
دثًة تغييرًا جذريًا في نيج التكنكلكجيا مف أجل التنمية.  نمكذجًا جديدًا لتشكيل األنشطة االقتصادية، مح 

 لنمكذج الجديد عمى النحك التالي:كيمكف تمخيص الجكانب الرئيسية ليذا ا

                                  
 

( )
 Liu Lirong., Nath K. Hiranya ,     ," Information and Communications Technology 

(ICT) and Trade in Emerging Market Economies", Article  in  Emerging Markets 

Finance and Trade. 
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قتصادؼ لالستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يمكف أف يككف مف إف األثر اال -
حيث المؤشرات الخارجية كاآلثار غير المباشرة بفعل استخداميا كتطبيقيا في مختمف 
القطاعات االقتصادية أكبر مف مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي كقطاع مف قطاعات 

 . (7)اإلنتاج
لخارجية ىك النمط الجديد لتنظيـ اإلنتاج كاالستيالؾ، الذؼ  يفضي إف أحد أىـ المؤثرات ا -

كفيما يتعمق  ،إلى خفض التكاليف كتسريع االتصاالت بيف الككالء االقتصادييف كتحسينيا
بالبمداف النامية فإف ىذه االبتكارات قد أتاحت فرصًا جديدة لالندماج في سالسل القيمة 

الصادرات. كفي الكقت ذاتو تشجع تكنكلكجيا المعمكمات العالمية كلتنكيع أنشطة اإلنتاج ك 
 . اكعالميً محمًيا  كاالتصاالت عمى استحداث شبكات كزيادة تبادؿ المعمكمات 

 :تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من أجل التنمية المستدامة -ب 

قم صت إف كتيرة االختراعات المتسارعة في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ذاتو قد  
كقد سمح ذلؾ بإضفاء طابع ديمقراطي عمى  ،بشكل كبير تكاليف الحصكؿ عمى ىذه التكنكلكجيات

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كحتى مف قبل الفقراء الذيف يستخدمكىا لتحسيف سبل 
 األخذ بيذه التكنكلكجيات في برامج الحد مف الفقر.  ـىاعيشيـ، كما س

المعمكمات كاالتصاالت خدمات جديدة في شكل التجارة اإللكتركنية  أكجدت تكنكلكجيا
ساىـ في زيادة كالتمكيل اإللكتركني كاإلدارة اإللكتركنية كغيرىا، كىذه الخدمات الجديدة يمكف ت  

بْيد  أف تحديات أخرػ قد تنشأ فيما يخص مسألتي الثقة كاألماف في المعامالت  ،الفعالية االقتصادية
 ىذه الخدمات اإللكتركنية الجديدة.  التي تكلدىا

ىناؾ أثر كاضح كجمي لتكنكلكجيا المعمكمات عمى نمط عيش المجتمعات كطريقة عمل 
أد ت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت إلى إحداث مثاًل ت، كذلؾ عمى جميع المستكيات؛ فاقتصادياال

                                  
 

( ) 
Pilat Dirk, (    ), " The Economic Impacts Of Ict – What Have We Learned Thus 

Far?" Paper Prepared for The  th Zew Conference on The Economics of Information 

and Communication Technologies, Mannheim. 
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ي ذلؾ عكلمة تطكير المنتجات كأسكاؽ تغييرات مستمرة في طريقة إنتاج السمع كتقديـ الخدمات، بما ف
العمل، إحالؿ العمالة بالتكنكلكجيا كتكسع قطاع الخدمات؛ تحكيل بعض السمع التقميدية إلى صيغة 
ضفاء الطابع الشخصي عمى العديد مف الخدمات مثل  رقمية افتراضية مثل الكتب كالمكسيقى، كا 

دة لمتكظيف كاإلبداع في قطاع تكنكلكجيا خمق فرص جدي، ك (7)التأمينات كالسفر كالخدمات البنكية
 المعمكمات كاالتصاالت نفسو، كذلؾ متمثل في فئة المبرمجيف كمطكرؼ البرامج كنظـ المعمكمات.

 استثمار الشركات في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  4-3-3

 لقد تـ في العديد مف الدراسات الخاصة بالشركات تكضيح المكاسب التي سيتـ الحصكؿ
فمقد أظير  ؛عمييا نتيجة زيادة الكفاءة، كالتي سببيا االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

التحميل االقتصادؼ الجزئي أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف أداء الشركات كاالستثمار في تكنكلكجيا 
كة المتحدة أف جريت في المممبيف البحكث التي أ  بيل المثاؿ، ت  فعمى س ،المعمكمات كاالتصاالت

الشركات التي لدييا مستكػ أعمى مف االستثمار في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ك 
استخداـ مكث ف ألجيزة الكمبيكتر، كتعتمد عمى خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تتميز 

 بمستكػ إنتاجية عاٍؿ .

ي تستثمر في األعماؿ اإللكتركنية شركة دنماركية أف الشركات الت 722كأظيرت دراسة عمى 
ا، كتكظ ف المزيد  مف اليد العاممة تتميز بمستكػ عاٍؿ مف اإلنتاجية، باإلضافة إلى انيا أكثر ابتكارً 

 ا ما تشارؾ في نشاطات البحث كالتطكير .الماىرة، كأكثر مف ذلؾ فيي غالبً 

ىذه ( OECDنمية )كتؤكد الدراسات االستقصائية التي تقكـ بيا منظمة التعاكف كالت
الدراسات أف ىناؾ عددًا مف  ظير ىذهكما ت   ،االستنتاجات بالنسبة لعدد مف البمداف غير األكركبية

امل التي تؤثر عمى فعالية الشركات كاالستثمار الجيد أك االستخداـ الفع اؿ لتكنكلكجيا المعمكمات العك 

                                  
 

( )
 OECD," ICTs for Development -Improving Policy oherence 

"http://www.oecd.org/gov/pcsd/ictsfordevelopment improvingpolicycoherence.htm 
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ت كالخبرات المتكفرة لدػ الشركات كاالتصاالت كأىميا: حجـ الشركة، نشاطات القطاع، الميارا
 كغيرىا. 

كما أف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بدرجات مختمفة يؤثر عمى فعالية 
جريت في الكثير مف الدكؿ بأف كلقد أظيرت الدراسات التطبيقية التي أ   ،الشركات بدرجات مختمفة

 . فمثالً ،عديد مف اآلثار عمى شركات األعماؿلالستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ال
االستثمار الفع اؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يمكف أف يساعد شركات األعماؿ عمى زيادة 
ة سكقية أكبر كذلؾ عمى حساب الشركات األقل  نيا مف الحصكؿ عمى حص  اإلنتاجية، مما يمك  

 إنتاجية.

ا المعمكمات كاالتصاالت يساعد الشركات عمى اإلبداع، باإلضافة إلى أف استخداـ لتكنكلكجي
مف خالؿ مساعدتيا عمى تكسيع نطاؽ منتجاتيا، تخصيص الخدمات التي تقدميا، أك االستجابة 

كعالكة عمى ذلؾ، فاالستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ،بشكل أفضل لطمبات عمالئيا
كل ىذه اآلثار تؤدؼ إلى نمك ، ك ـ رأس الماؿ كاليد العاممةستخدايساعد عمى تقميل عدـ الكفاءة في ا

 أعمى لإلنتاجية. 

 زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي  -أ 

ؿ ثالث قنكات رئيسية تؤث ر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى اإلنتاجية مف خال
 كاآلتي: 

ع في إنتاج السمع تتحقق الكفاءة اإلنتاجية مف خالؿ التقدـ التكنكلكجي السري الولى -
كالخدمات، كمنو فإف قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يعتبر محرؾ لزيادة اإلنتاجية في 
االقتصاد ككل، كما أف االنخفاض السريع في أسعار سمع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يعد مف 

 المكاسب التي يمكف أف تعكسيا زيادة الكفاءة في ىذا القطاع. 

في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تعمل عمى تكفير المزيد مف االستثمارات إف  يةالثان -
 رأس الماؿ لمعماؿ، مما يدفعيـ إلى زيادة إنتاجيتيـ. 
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إف التكسع كاالستعماؿ المتزايد لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في جميع  الثالثة -
كتجدر اإلشارة إلى أف اآلثار  ،القطاعات االقتصادية يساعد الشركات عمى زيادة كفاءتيا اإلنتاجية

الناتجة عف ىذه القنكات الثالثة ال تحدث دفعة كاحدة كفي نفس الكقت، فالمكاسب الناتجة عف 
بعد فترة طكيمة، بعد أف تقـك تكنكلكجيا  إالفي ىذا المجاؿ ال يمكف الحصكؿ عمييا  االستثمار

 المعمكمات كاالتصاالت بتنظيـ عممية اإلنتاج. 
إذًا فمف المتكقع أف تظير آثار االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى 

صير، كتظير في شكل انخفاض تككف في المدػ الق الولى ؛االقتصاد الكطني عمى شكل مكجتيف
عمى المدػ الطكيل، عندما  والثانية ،في األسعار النسبية لمنتجات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

يتـ اعتماد التكنكلكجيات الجديدة في مختمف مجاالت االقتصاد، فستظير مجمكعة مف السمع 
 الجديدة، كما سيتـ اعتماد طرؽ جديدة إلدارة األعماؿ.

يمكف أف يقدـ مساىمة كبيرة في نمك  تثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتاالسإف 
إنتاجية العمل، تكسع االستثمارات، تجدد الرصيد الرأسمالي القائـ، ك السماح لمتكنكلكجيات الجديدة 
بالدخكؿ في عممية اإلنتاج. كفي حيف أف بعض البمداف شيدت زيادة إجمالية في مساىمة رأس الماؿ 

النمك االقتصادؼ عمى مدػ العقد الماضي، فقد كانت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت المنطقة  في
 األكثر حيكية لالستثمار. 

أف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت قد ساىـ في زيادة  أظيرت الدراساتو 
نقطة مئكية مف النمك في  35.2النمك االقتصادؼ في أغمب دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية )بحكالي 

نقطة مئكية مف النمك في الناتج  9.2كبحكالي  (7995-7992)الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة 
 . (2223- 7995)المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة 

في أجيزة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت القسـ األكبر مف رأس ماؿ  االستثمارحيث مث ل 
ت كاالتصاالت، كىذا يدؿ عمى أف تكفير المعد  ات كاألجيزة الالزمة )البنية تكنكلكجيا المعمكما

التحتية( النتشار تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ىي الخطكة األىـ مف أجل الحصكؿ عمى الفكائد 
 المرجكة مف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

في االستثمارات استأثرت  ،OECDقتصادية دول منظمة التعاون والتنمية االكفي أغمب  
مجاؿ البرمجيات بثمث مجمكع مساىمة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في نمك الناتج المحمي 

كيرتبط األثر االقتصادؼ الياـ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بكجكد قطاع إنتاج سمع  ،اإلجمالي
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قطاع يمكف أف يككف ذك مكانة ىامة الجكد ىذا كخدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، فك 
ألف اإلنتاج في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت صار يت سـ بالتقدـ نظًرا بالنسبة لمنمك، 

كلذلؾ فإف القطاع قد نما بسرعة، كقاـ بتقديـ مساىمة كبيرة لمنمك  ،التكنكلكجي السريع كالطمب القكؼ 
باإلضافة إلى أف كجكد قطاع تكنكلكجيا معمكمات كاتصاالت قكؼ االقتصادؼ كالعمالة كالصادرات. 

يساعد الشركات التي ترغب في استعماؿ التكنكلكجيا، بحيث تستطيع الحصكؿ عمى مزايا مف خالؿ 
 تطكير تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ألغراض محددة. 

مف شأنو أف يعزز النمك  فإف تكف ر قطاع تكنكلكجيا معمكمات كاتصاالت إنتاجي، اإذً 
كيعد استعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف اآلثار الميمة التي تظير عمى  ،االقتصادؼ

المستكػ الكمي، كقد تعر ضت دراسات عديدة ألداء القطاعات االقتصادية كثيفة االستخداـ لتكنكلكجيا 
خدمية مثل الخدمات المالية المعمكمات كاالتصاالت، بحيث يتمركز معظميا في القطاعات ال

 .(7)التجارية، كالتكزيع
كفي بعض البمداف، ال سيما الكاليات المتحدة األمريكية كأستراليا، ىناؾ أدلة عمى أف  

القطاعات التي استثمرت أكثر مف غيرىا في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، مثل تجارة الجممة 
امة الستخداـ اليد العاممة كرأس الماؿ، )أك نمك اإلنتاجية كالتجزئة، قد شيدت زيادة في الكفاءة الع

متعدد العكامل(. كيرجع ذلؾ الي أف ىذه القطاعات قد حصمت عمى مكاسب إنتاجية مف استخداـ 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، عالكة عمى مكاسب إنتاجية اليد العاممة التي حصمكا عمييا مف 

 كمات كاالتصاالت.االستثمار في تكنكلكجيا المعم
 :في مصر اتجاىات االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 4-3-2

مف  ،يركز ىذا الجزء عمي اتجاىات االستثمار في قطاع االتصاالت كالمعمكمات في مصر
كنصيب االستثمارات في القطاع كمعدالت النمك في ىذه االستثمارات خالؿ تحميل تطكر 

الكمية عمي المستكػ القكمى ككذلؾ مساىمة االستثمارات في القطاع مف  المنفذهاالستثمارات 
 .(2279-2223)خالؿ الفترة االستثمارات في القطاع في اجمالي االستثمارات 

                                  
 

( )
 Spiezia, Vincenzo (    ), “ICT investments and productivity: Measuring the 

contribution of ICTS to growth”, OECD Journal: Economic Studies, Vol.       . 
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 في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتالم نفذة الكمية االستثمارات تطور اواًل: 
المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت اتجاىا في قطاع الم نفذة الكمية االستثمارات شيدت 

الم نفذة االستثمارات حيث بمغت (، 2278/2279 -2223/2224تصاعديًا خالؿ الفترة مف عاـ )
 ىارتفعت إلك  ،2223/2224في عاـ  ومميار جني 4,9في قطاع المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت 

أخذت  ،جنيومميار  76,3لي إ 2277/2272كانخفضت في عاـ  2272/2277مميار في عاـ  22
كقد شيد عاـ  ،2273/2274في عاـ  جنيومميار  27,5بعدىا في الزيادة لتصل الي 

بانخفاض قدره  جنيومميار  79في القطاع لتبمغ الم نفذة االستثمارات ا في انخفاًض  2274/2275
 .(7-4شكل رقـ )كما يكضح  2274 /2273( عف العاـ السابق 2,6)

 

 (0-4شكل رقم )
 خالل الفترة  تطور االستثمارات الم نفذة في قطاع االتصاالت والمعمومات :

(3002/3004 - 3008/3002) 
 بالمميار جنيو

 
( 2276-2223مف اعداد الباحث بناء عمى بيانات البنؾ المركزؼ، احصائيات، السالسل الزمنية لمفترة )المصدر: 

( سبتمبر 282ك عدد رقـ ) 2277/2278( لمعاـ المالي 267)باإلضافة إلي النشرة اإلحصائية الشيرية عدد 
2222. 
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بعد ىذا العاـ كاصل االستثمار في قطاع االتصاالت كالمعمكمات الزيادة  بمعدالت مضطرة 
 79,3( مميار جنيو بزيادة قدرىا 52,2) 2278/2279في عاـ الم نفذة االستثمارات كحتى بمغت 

 2223/2224خالؿ الفترة )الم نفذة االستثمارات . ك بالرغـ مف االتجاه التصاعدؼ في  جنيومميار 
االستثمارات ا في انخفاًض  2274/2275ك 2277/2272قد شيد العاماف ، ك (2278/2279–

ا باالنخفاض متأثرً  2277/2272في قطاع المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت في عاـ الم نفذة الكمية 
بسبب االحداث السياسية التي مرت بيا مصر في عاـ  2272/2277لعاـ السابق الذؼ حدث في ا

% في عاـ 6,6 إلى% في العاـ السابق 8,8انخفاض نصيب القطاع مف  إلىدت أكالتي  ،2277
كالذؼ انخفض فيو نصيب قطاع  2274/2275ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعاـ ، 2277/2272

 . 2274/2275% في عاـ 5,7 إلى 2273/2274% في عاـ 8,7االتصاالت كالمعمكمات مف 

 في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات:الم نفذة االستثمارات معدل نمو  -أ 

في قطاع المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت الم نفذة االستثمارات بمغ معدؿ النمك في 
مك ( كاف كانت معدالت الن2278/2279–2223/2224% في المتكسط خالؿ الفترة )78,5

في قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا االستثمارات فقد اتسـ معدؿ النمك في  ،متفاكتة فيما بيف السنكات
ا لمنمك في االعكاـ  سالبً كحقق معداًل  ،المعمكمات تقمبات كبيرة خالؿ الفترة محل الدراسة

 كما سبق تناكؿ ذلؾ في الفقرة السابقة. 2274/2275 ،2277/2272

 إلىفي قطاع االتصاالت كالمعمكمات االستثمارات ة في معدالت نمك كيرجع التقمبات الكبير 
لىالكمية مف جيتو ك االستثمارات التقمبات في  مف االستثمارات التقمبات في نصيب القطاع مف ىذه  ا 

ككذلؾ نصيب القطاع مف  ،تقمبات كبيرةالم نفذة الكمية االستثمارات فقد شيد معدؿ نمك  ،اخرػ  ةناحي
 .(2-4شكل رقـ )كما يكضح  تاستثمار ىذه اال
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 ( 3-4شكل رقم )
 تطور معدل نمو االستثمارات الم نفذة في قطاع االتصاالت والمعمومات خالل الفترة 

 نسبة مئوية (3008/3002 - 3002/3004)
 

 
( 2276-2223مف اعداد الباحث بناء عمى بيانات البنؾ المركزؼ، احصائيات، السالسل الزمنية لمفترة )المصدر: 
  2222 ( سبتمبر282ك عدد رقـ ) 2277/2278( لمعاـ المالي 267النشرة اإلحصائية الشيرية عدد ) إلىباإلضافة 

 :الكميةاالستثمارات نصيب قطاع االتصاالت والمعمومات من اجمالي  -ب 

خالؿ الفترة الم نفذة االستثمارات بمغ متكسط نصيب قطاع االتصاالت كالمعمكمات مف إجمالي 
كيمكف تقسيـ الفترة مف حيث نصيب قطاع االتصاالت  ،6,5%( 2223/2224-2278/2279)

التي شيدت ارتفاع نصيب قطاع االتصاالت  الفترة االولى ،الكمية إلي فترتيفاالستثمارات كالمعمكمات مف 
% مف 8-6كىذه الفترة تتراكح نصيب القطاع فييا ما بيف  2277/2272كالمعمكمات ما عدا عاـ 

كالتي شيدت انخفاض نصيب قطاع المعمكمات كاالتصاالت مف  ةالفترة الثانيأما  ،الم نفذةاالستثمارات 
كتراكح نصيب القطاع فييا ما بيف  ،(2278/2279 -2274/2275الكمية كىي الفترة مف )االستثمارات 

 (.3-4شكل رقـ )كما يكضح  المنفذةاالستثمارات مف اجمالي  4-5%
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 ( 2-4شكل رقم )
 تطور نصيب في قطاع االتصاالت والمعمومات من االستثمارات الم نفذة  خالل الفترة

(3002/3004 - 3008/3002) 
 

 
إلي النشرة  ة( باإلضاف2276-2223عمى بيانات البنؾ المركزؼ، احصائيات، السالسل الزمنية لمفترة ) مف اعداد الباحث بناءالمصدر: 

 .2222( سبتمبر 282ك عدد رقـ ) 2277/2278( لمعاـ المالي 267اإلحصائية الشيرية عدد )
 

 المنفذة:االستثمارات مساىمة قطاع المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت في اجمالي  -ج 

االستثمارات في قطاع المعمكمات كاالتصاالت في نمك الم نفذة االستثمارات بحساب مساىمة 
كحساب معدؿ  ،االستثماراتكذلؾ مف خالؿ القياـ بحساب نصيب القطاع في جممة الم نفذة الكمية 

في اإلجمالية االستثمارات ثـ القياـ بضرب نصيب القطاع مف  ،ت في القطاعاستثمار النمك السنكؼ لال
معدؿ نمك القطاع فنحصل عمى مساىمة القطاع في صكرة درجات مئكية كبقسمة مساىمة القطاع 

الكمية فنحصل عمى مساىمة القطاع في صكرة االستثمارات في صكرة درجات مئكية عمى معدؿ نمك 
االستثمارات تصاالت في في قطاع المعمكمات كاإلاالستثمارات كقد تراكحت مساىمة  ،نسبو مئكية

 (.4-4كما يكضحو الشكل البياني رقـ ) ،% خالؿ الفترة79ك %2.2كمية ما بيف ال
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 (4-4شكل رقم )
 تطور مساىمة قطاع االتصاالت والمعمومات في االستثمارات المنفذة خالل الفترة  

(3002/3004 - 3008/3002) 
 

 
( 2276-2223السالسل الزمنية لمفترة )مف اعداد الباحث بناء عمى بيانات البنؾ المركزؼ، احصائيات، المصدر: 

( سبتمبر 282ك عدد رقـ ) 2277/2278( لمعاـ المالي 267باإلضافة إلي النشرة اإلحصائية الشيرية عدد )
2222. 

 

 عالقة االستثمار في االتصاالت والمعمومات بميزان المدفوعات 4-2
-2223)خالؿ فترة الدراسة  مف عجز مستمر في الميزاف التجارؼ  االقتصاد المصري يعاني 

فقد سجل الحساب الجارؼ المصرؼ عجزا قدره  ،2228كعجز في الميزاف الجارؼ منذ عاـ   (2279
مما اضطر  2276مميار دكالر في عاـ  22.5ارتفع ليصل  ،2228 عاـمميار دكالر في  7.4

ض قيكد عمي الحككمة الى اتخاذ مجمكعة مف السياسات مثل تخفيض قيمة العممة الكطنية كفر 
 . 2279مميار دكالر في عاـ  72.2كقد كصل العجز في الميزاف الجارػ الي  ،بعض الكاردات

 صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 4-2-0
تشمل صادرات خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت خدمات الكمبيكتر كاالتصاالت 

الخدمات البريدية كخدمات البريد السريع( كخدمات المعمكمات )االتصاالت السمكية كالالسمكية ك 
 )بيانات الكمبيكتر كمعامالت الخدمات المتعمقة باألخبار(. 
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أف صادرات مصر مف خدمات تكنكلكجيا االتصاالت إلى  بيانات البنك الدوليكتشير 
فقد ارتفعت  ،(2279-2229مميكف دكالر في المتكسط خالؿ الفترة ) 839كالمعمكمات قد بمغت 

 7,8إلي  2223مميكف دكالر عاـ  337صادرات خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف 
كأقل مف مميار  ،2272انخفضت بعد ذلؾ لتصل مميار دكالر في عاـ  ،2228مميار دكالر في 
 .2279دكالر حتى عاـ 

 واردات مصر من خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 4-2-3
( فقد ارتفعت 2279-2223مميكف دكالر في المتكسط خالؿ الفترة ) 478فقد بمغت  

 2223مميكف دكالر عاـ  272كاردات مصر مف خدمات تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات مف 
مميار  657،مميار دكالر 376كانخفضت بعدىا إلي  ،2272مميكف دكالر عاـ  863,9لتصل إلي 

 .(5-4شكل رقـ ) كضحكما ي 2279دكالر حتى عاـ 
 ( 3-4شكل رقم )

 - 3002/3004)خالل الفترة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعموماتتطور 
3008/3002) 

 القيمة بالمميكف دكالر

 
كمؤتمر مف اعداد الباحث ببناء عمي قاعدة بيانات التجارة في الخدمات المعتمدة مف قبل مركز التجارة الدكلية، المصدر: 

 األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية )األنكتاد(، كمنظمة التجارة العالمية.
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 الميزان التجاري لخدمات لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 4-2-2

مميكف  367لخدمات تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات فائضا بمغ  الميزان التجاري حقق 
مميكف دكالر في  59ككاف ىذا الفائض قد بمغ  ،(2279-2223دكالر في المتكسط خالؿ الفترة )

كانخفض في الفترات التالية ليتراكح  ،2228مميكف دكالر عاـ  965ارتفع ليصل إلي ك  ،2223عاـ 
عدد مرات تغطية  كقد تراكح .2279مميكف دكالر حتى عاـ  647مميكف دكالر إلي  97ما بيف 

 2.35ما بيف لالتصاالت كالمعمكمات الخدمية الصادرات الخدمية لالتصاالت كالمعمكمات لمكاردات 
 (.6-4الشكل رقـ )مرة خالؿ الفترة كما يكضحيا  2.8ك 

 ( 6-4شكل رقم )
 لالتصاالت والمعمومات لمواردات الخدميةالصادرات  عدد مرات تغطية

 (3002-3002)خالل الفترة  
 القيمة تمثل عدد المرات

 
 .مركز التجارة الدكلية، كاألنكتاد، كمنظمة التجارة العالميةبيانات كفقا لاعداد الباحث المصدر: 
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 خدمات التعييدصادرات خدمات التعييد  4-2-4

مميار كنصف نحك الى  2226مميكف دكالر عاـ  352ارتفعت صادرات خدمات التعييد مف 
 (  7-4كل رقـ )كما يتضح مف الش 2279مميار دكالر عاـ لتصل إلى  2277عاـ

 ( 5-4شكل رقم )
 لالتصاالت والمعمومات لمواردات الخدميةلقيمة الصادرات  قيمة عدد مرات تغطية

 (3002-3002) خالل الفترة
 

 
 : مف اعداد الباحث بناء عمي كزارة التخطيط كالمتابعة كاالصالح االدارة، تقارير المتابعة، سنكات مختمفة.المصدر

        :سمع تكنولوجيا االتصاالت والمعموماتوواردات مصر من صادرات  4-2-3

 5,7ارتفعت مف إذ (، 2278-2223مفترة )لمتكسط كمميكف دكالر  237بمغت الصادرات 
مميار  2,6 متكسطيا بمغفكاردات أما ال .2278مميكف دكالر عاـ  676إلي  2223فى مميكف دكالر 

كما مميار دكالر عاـ  3نحك ي إل 2223فى مميكف  572مف ، حيث ارتفعت الفترةلنفس دكالر 
 .(8-4كل رقـ )يتضح مف الش

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0.35 0.45

0.8 0.85
1.12

1.49
1.2 1.3

1.54 1.6 1.71
1.87

2.5

3.7
  ي ر د الر

ا    ا 



 معيد التخطيط القومي –( 232سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

97 

 

 (8-4شكل رقم )
 (3002-3002)خالل الفترة  تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات سمعصادرات مصر من تطور  

 القيمة بالمميكف دكالر

 
 .ومنظمة التجارة العالمية نكتاد،ال و مركز التجارة الدولية، لبناء عمي قاعدة بيانات تجارة الخدمات أعدت المصدر: 

 :الميزان التجاري لسمع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 4-2-6

مميكف  7442( بمتكسط سنكؼ قدره 2278-2223عجزا طكؿ الفترة )ىذا الميزاف حقق 
 .2278مميكف دكالر عاـ  2227 إلي 2223مميكف دكالر عاـ  524مف  نتيجة ارتفاعو دكالر 

 روابط الجذب الكمية لمقطاع المعمومات واالتصاالت 4-2-5

 تتحدد مؤشرات التشابؾ االقتصادؼ بالترابطات القطاعية في االقتصاد القكمي كالتي تنقسـ
 Backward يفترابط الخمكال Forward Linkages ترابط األماميلعادة الى نكع يف أساسيي ف ىما ا

 Linkages المحكرية أك الرائدة في االقتصادالقطاعات  كمف خالليما تتحددPioneer Sectors. 

كالخمفية( لقطاع األمامية ( الي ىيكل الترابطات الكمية )7-4تشير بيانات الجدكؿ رقـ )
ترابط أمامي مع قطاع التى ليا المعمكمات كاالتصاالت، كمنو يتضح أف القطاعات االقتصادية 

يمى ذلؾ قطاع الصناعات  (،7.23و )كاالتصاالت نفسقطاع المعمكمات المعمكمات كاالتصاالت ىي 
 (.2.24) التعديف كاستغالؿ المحاجرثـ  ،(2.26) ثـ قطاع الكساطة المالية ،(2.78) التحكيمية
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 ( 0-4جدول رقم )
 3000/3000الترابطات المامية والخمفية الكمية ) المباشرة وغير المباشرة( لقطاع المعمومات واالتصاالت لعام 

 الترابط الخمفي الترابط المامي نشطة االقتصاديةل ا
 2.22 2.22 الزراعة واستغالل الغابات وقطع الشجار وصيد السماك

 2.22 2.24 التعدين واستغالل المحاجر
 2.22 2.78 الصناعات التحويمية

دارة ومعالجة النفايات إمدادات مدادات تكييف اليواء واإلمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وا   2.22 2.22 الكيرباء والغاز والبخار وا 

 2.27 2.27 التشييد والبناء
 2.22 2.22 تجارة الجممة والتجزئة واإلصالح لممركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 2.22 2.22 النقل والتخزين
 2.22 2.22 خدمات الغذاء واإلقامة
 7.23 7.23 المعمومات واالتصاالت

 2.22 2.26 الوساطة المالية والتأمين
 2.22 2.27 العقارات والتأجير

 2.22 2.26 النشطة العممية والتقنية المتخصصة
 2.27 2.23 النشطة اإلدارية وخدمات الدعم
 2.22 2.22 ياإلجتماعاإلدارة العامة والدفاع والضمان 

 2.22 2.27 التعميم
 2.27 2.22 اإلجتماعيالصحة وأنشطو العمل 

 2.22 2.27 أنشطة الفنون واإلبداع والتسمية
 2.27 2.22 أنشطو الخدمات الخرى و خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لألسر

 7.72 7.54 اإلجمالي
 ، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء.3000/3000والمخرجات لعام المصدر: محسوبة بمعرفة الباحث من، جداول المدخالت 
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بقطاع المعمكمات ترابًطا فكاف اقكؼ القطاعات  بالنسبة لمترابطات الخمفية الكميةأما 
كخدمات  ،األنشطة اإلداريةك قطاع التشييد كالبناء، ثـ  (7.23) نفسوالقطاع ىذا كاالتصاالت ىك 

أنشطو الخدمات األخرػ كخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لألسر المعمكمات ك  ،لدعـا
 ( لكل منيا.2.27كاالتصاالت )

  (3-4جدول رقم )
 3006/3005والخمفية المباشرة وفق جدول المدخالت والمخرجات لعام المامية الترابطات 

 الترابط الخمفي الترابط المامي االنشطة االقتصادية
 2.222 2.222 االنتاج النباتى
 2.222 2.222 إنتاج حيواني

 2.222 2.222 صيد السماك وتربية المائيات
 2.222 2.223 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

 2.222 2.223 النشطة الخرى لمتعدين واستغالل المحاجر
ناعة المنتجات الغذائية  2.222 2.227 ص 

ناعة المشروبات  2.222 2.223 ص 
نع منتجات التبغ  2.222 2.223 ص 
نع المنسوجات  2.222 2.223 ص 
نع الممبوسات  2.222 2.223 ص 

نع المنتجات الجمدية والمنتجات ذات الصمة  2.222 2.223 ص 
نع أصناف من القش ومواد  نع الخشب ومنتجات الخشب والفمين،؛ ص  ص 

 الضفر واالثاث
2.223 2.222 

نع الورق   2.222 2.227 ومنتجات الورق ص 
 2.222 2.227 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجمة
نع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة  2.275 2.222 ص 

نع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية و المنتجات الصيدالنية  ص 
 الساسية والمستحضرات الصيدالنية

2.222 2.222 

نع منتجات المطاط والمدائن  2.222 2.222 ص 
 2.222 2.222 صنع منتجات المعادن الالفمزية االخرى 

 2.222 2.222 صنع الفمزات القاعدية
مة، باستثناء اآلالت والمعدات نع منتجات المعادن المشك   2.222 2.222 ص 

نع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  2.222 2.222 ص 
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 الترابط الخمفي الترابط المامي االنشطة االقتصادية
نع  2.222 2.222 المعدات الكيربائية ص 

نع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر  2.222 2.222 ص 
نع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  ص 

 ومعدات النقل الخرى 
2.222 2.222 

صالح وتركيب اآلالت والمعدات   2.222 2.222 الصناعات التحويمية الخرى وا 
 2.222 2.222 الكيرباء والغاز

تجميع المياه ومعالجتيا وتوصيميا وشبكات الصرف الصحى و جمع 
 النفايات

2.227 2.222 

 2.222 2.227 تشييد المباني و اليندسة المدنية و  التشييد المتخصصة
 2.237 2.222 تجارة الجممة والتجزئة

 2.228 2.227 النقل والتخزين
 2.222 2.227 االقامة والمطاعم

 2.222 2.225 النشر واالفالم والبرمجة واالذاعة
 2.225 2.225 االتصاالت والبرمجة الحاسوبية

 2.727 2.222 خدمات المال والتأمين والمساعدة
 2.222 2.224 النشطة العقارية
 2.257 2.224 خدمات االعمال

 2.225 2.227 ي اإللزامياإلجتماعاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان 
 2.223 2.223 التعميم

 2.222 2.223 اإلجتماعيالصحة وانشطة العمل 
 2.278 2.226 خدمات اخري 

 .3006/3005المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، جداول المدخالت والمخرجات لعام 
( الي اف الطمب الكسيط عمي مخرجات قطاع 2-4الجدكؿ رقـ )ىذا تشير بيانات 

نسبة بتكزعت عمي القطاعات االقتصادية  ،المباشرة(األمامية االتصاالت كالمعمكمات )الترابطات 
% مف مخرجاتو كمدخالت 7أؼ أف القطاع استخدـ  ،نفسو% لقطاع المعمكمات كاالتصاالت 7

% ثـ 7الخدمات االخرػ بنسبة  ،%7كقطاع النشر كاالفالـ كالبرمجة كاالذاعة بنسبة  ،كسيطو
أنشطو الخدمات األخرػ كخدمات أفراد الخدمة المنزلية  ،القطاعات )األنشطة اإلدارية كخدمات الدعـ

جمالي مخرجات إ% مف 7قل مف أ( بنسبة اإلجتماعيالعمل  ةالصحة كأنشطك الخاصة لألسر، 
 كمات كاالتصاالت.قطاع المعم



 معيد التخطيط القومي –( 232سمسمة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

727 

 

كالتي تعبر عف القطاعات التي تعتمد عمييا قطاع  أما بالنسبة لمترابطات الخمفية المباشرة
المعمكمات كاالتصاالت كمدخالت كسيطة فقد تكزعت عمي النحك التالي، قطاع خدمات الماؿ 

القطاعات ثـ بعض  ،%4تجارة الجممة كالتجزئة  ،%6%، خدمات االعماؿ 72كالتأميف كالمساعدة 
 جمالي مدخالت قطاع المعمكمات كاالتصاالت.   إ% مف 4خرػ أقل مف األ

 

 (2-4جدول رقم )
 3006/3005لعام  الترابطات المامية والخمفية الكمية ) المباشرة وغير المباشرة( 

 الترابط المامي الترابط الخمفي االنشطة االقتصادية
 2.82 7.33 االنتاج النباتى

 7.65 7.56 حيواني إنتاج
 7.23 7.76 صيد السماك وتربية المائيات

 4.72 7.29 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
 7.96 7.39 النشطة الخرى لمتعدين واستغالل المحاجر

 7.54 7.97 صناعة المنتجات الغذائية
 7.22 7.64 صناعة المشروبات
نع منتجات التبغ  7.26 7.54 ص 

نع   7.92 2.79 المنسوجاتص 
نع الممبوسات  7.22 7.57 ص 

نع المنتجات الجمدية والمنتجات ذات الصمة  7.27 7.89 ص 
نع أصناف من  نع الخشب ومنتجات الخشب والفمين،؛ ص  ص 

 القش ومواد الضفر واالثاث
7.37 7.72 

نع الورق ومنتجات الورق   7.77 2.72 ص 
 7.23 7.48 وسائط اإلعالم المسّجمة الطباعة واستنساخ

نع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة  3.76 2.27 ص 
نع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية و المنتجات  ص 

 الصيدالنية الساسية والمستحضرات الصيدالنية
7.85 2.28 

نع منتجات المطاط والمدائن  7.74 2.78 ص 
 7.27 7.92 الالفمزية االخرى نع منتجات المعادن ص  
 5.32 7.72 نع الفمزات القاعديةص  

مة، باستثناء اآلالت والمعدات نع منتجات المعادن المشك   7.37 7.65 ص 
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كالخمفية الكمية كمنو يتضح أف الترابطات األمامية ( الترابطات 3-4الجدكؿ رقـ )ىذا كيبيف 
بمغت فقد  ؛7قكية حيث تزيد عف ترابطات ت عد كالخمفية بيف قطاع المعمكمات كاالتصاالت األمامية 

ا في االقتصاد ا رائدً مما يؤىمو أف يككف قطاعً  7.35كالترابطات الخمفية  7.26األمامية الترابطات 
 القكمي.

 

نع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  7.24 2.25 ص 
نع المعدات الكيربائية  7.26 7.98 ص 

نع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في   7.74 7.92 موضع آخرص 
نع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف  ص 

 المقطورة ومعدات النقل الخرى 
2.22 7.28 

صالح وتركيب اآلالت والمعدات  7.64 7.37 الصناعات التحويمية الخرى وا 
 7.46 2.23 الكيرباء والغاز

 تجميع المياه ومعالجتيا وتوصيميا وشبكات الصرف الصحي
 و جمع النفايات

7.59 7.27 

 7.27 7.82 تشييد المباني و اليندسة المدنية و  التشييد المتخصصة
 3.33 7.25 تجارة الجممة والتجزئة

 7.45 7.28 النقل والتخزين
 7.24 7.34 االقامة والمطاعم

 7.23 7.38 النشر واالفالم والبرمجة واالذاعة
 7.26 7.35 االتصاالت والبرمجة الحاسوبية

 7.59 7.72 خدمات المال والتأمين والمساعدة
 7.76 7.75 النشطة العقارية
 7.44 7.46 خدمات االعمال

 7.23 7.79 اإللزامي اإلجتماعياإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 7.22 7.72 التعميم

 7.22 7.49 اإلجتماعيالصحة وانشطة العمل 
 7.22 7.53 ى خر أخدمات 

، الجياز المركزؼ 2276/2277محسكبة بمعرفة الباحث مف جداكؿ المدخالت كالمخرجات لعاـ المصدر: 
 لمتعبئة العامة كاالحصاء.
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  الفصل الخامس
عمي االقتصاد المصري عامة وميزان  والسياسات المقترحةولويات انعكاس ال 

 المدفوعات خاصة
 مقدمة

لدراستنا في الفصكؿ األربعة السابقة، كىى خاتمة تركز الضكء عمى مثل ىذا الفصل خاتمة ي  
أىـ ما يمكف استخالصو مف نتائج كتكصيات تتصل بالمكضكع األساسي لمدراسة كالمتمثل في 
ف كاف ذلؾ ال يمنع مف طرح  "أكلكيات االستثمار في مصر كانعكاساتيا عمى ميزاف المدفكعات"، كا 

تخص االقتصاد المصرؼ عامة بحكـ التداخل كالتأثير المتبادؿ  بعض التكصيات كالمقترحات التي
كباقي المتغيرات كالسياسات التي تتفاعل  ،بيف أكلكيات االستثمار كأحكاؿ ميزاف المدفكعات مف جية

كلتحقيق ذلؾ نقدـ استخالصاتنا في الفصل الحالي بتتابع  ،في االقتصاد المصرؼ مف جية أخرػ 
 .الفصكؿ األربعة السابقة شى مع مكضكعات كترتيبايتم

 استخالصات من الفصل الول: 3-0

 :، ىمامثل ىذا الفصل مدخاًل عاًما لمدراسة ىدؼ إلى لفت االنتباه إلى أمريف ىاميف

أف العجز المزمف في ميزاف المعامالت الجارية أساسو قصكر كاضح في حصيمة الصادرات  أوليما: 
السمعية عف تغطية مدفكعات الكاردات السمعية، كأف ميزاف التجارة الخدمية يحقق فائضا متكاصال 
يخفف مف حدة العجز في ميزاف المعامالت الجارية دكف أف يككف لذلؾ تأثير كاضح عمى 

مف قبيل التخفيض المتكاصل لقيمة الجنيو المصرؼ كتكاصل زيادة المديكنية  –سمبية االنعكاسات ال
 لتكاصل العجز في الميزاف التجارؼ كارتفاع مستكاه. -الخارجية 

مف السمع غير القابمة لمدخكؿ في )ت عد : أف اإلمعاف في االستثمارات العقارية كمنتجاتيا وثانييما
كارتفاع ىكامش الربح التي تتحقق مف كرائيا مع االنخفاض  ،التجارة الدكلية( عمى أرض مصر

كاتجاه أسعارىا لالرتفاع بمركر الزمف مما  التي تتعرض ليا ىذه االستثمارات، النسبي  في المخاطر
ككميا سمات مف شأنيا جذب االستثمارات إلى القطاع كئال آمنا لالكتناز لدػ الكثيريف، يجعميا م

ثبيط ىمـ كحكافز االستثمار في السمع كالخدمات القابمة لمتصدير أك العقارؼ كفي نفس الكقت ت
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لإلحالؿ محل الكاردات، مما ال يساعد في التغمب عمى مشكمة العجز المزمف في ميزاف المدفكعات 
 المصرؼ.

يمكف أف  ،ا مف ىذيف األمريف، باإلضافة إلى ما اشتمل عميو التحميل في الفصل األكؿكانطالقً 
 نخمص إلى عدد مف التكصيات أىميا:

عمى الرغـ مف الدكر اإليجابي الذػ يمعبو فائض الصادرات الخدمية عف الكاردات الخدمية  0.0
 ا لعدة أسباب أىميا: كؿ عميو كثيرً ع  في التخفيف مف حدة عجز الميزاف التجارؼ إال أف ذلؾ ال ي  

عمييا، كمف ثـ فإف تحكؿ الطمب عنيا لسبب أك  أ( أف الخدمات ال تنتج إال بمناسبة الطمب
آلخر )مثل الدكراف حكؿ رأس الرجاء الصالح عكضا عف المركر بقناة السكيس خاصة مع 
االنخفاضات المممكسة في أسعار البتركؿ، كمثل تأثير جائحة ككركنا عمى الحصيمة مف خدمات 

مف جية، كما يحد كثيرا مف دكر العكامل ا عمى اإليرادات المحصمة منيا السفر كالسياحة( يؤثر سمبً 
 اإلنتاجية الخاصة بيا في تنمية الثركة الكطنية. 

ب( أف اإلنتاج السمعي بمجرد تحققو يضيف إلى الثركة الكطنية حتى لك ترجـ إلى زيادة في 
المخزكف نتيجة تحكؿ الطمب الخارجي عنو، ففي ىذه الحالة يمكف التعكيل عمى ىذه الزيادة في 

كمف ك/أك الخارجي،  كف إلعادة ىيكمة اإلنتاج ليككف أكثر تكافقا مع تطكرات الطمب الداخميالمخز 
ثـ فإف عمى راسمي السياسات كمتخذؼ القرارات في مصر )سكاء عمى مستكػ االقتصاد القكمي 
المصرؼ ككل، أك عمى مستكػ كل مف القطاعيف العاـ كالخاص( تكثيف الجيكد لتحقيق تراجعات 

عجز الميزاف التجارؼ )ميزاف التجارة السمعية( دكف التفريط في فائض ميزاف الخدمات  مممكسة في
 كالعمل عمى تنميتو كمما أمكف ذلؾ.

إذا كانت منتجات القطاع العقارؼ )مف المباني كاإلنشاءات اإلدارية كالسكنية  3.0
مدخكؿ في التجارة الدكلية، كالصناعية كالزراعية كالتجارية( ىي بصفة أساسية مف السمع غير القابمة ل

الذػ يتميز  -كبالتالي فإف تركيز قدر متزايد مف االستثمارات الكطنية كاألجنبية في ىذا القطاع 
ا عمى فرص تمكيل يؤثر سمبيً  -بارتفاع ىكامش الربح فيو مقارنة بباقي قطاعات االقتصاد الكطني 

خدمات القابمة لمتصدير ك/أك اإلحالؿ محل االستثمارات الالزمة لمتكسع في إنتاج كتصدير السمع كال
 الكاردات كمف ثـ المساىمة في عالج عجز ميزاف المدفكعات. 
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إال أنو يتعيف تجاكز ىذا التأثير بما يفكقو بكثير مف اآلثار اإلنمائية التي تتكلد عف ىذا 
ؿ محل الكاردات القطاع مف خالؿ التكسع في إنتاج العديد مف مدخالتو القابمة لمتصدير ك/أك اإلحال

)كىى كثيرة كمتنكعة عمى نحك ما تبينو جداكؿ المدخالت كالمخرجات لالقتصاد المصرؼ( مثل 
االسمنت كالبالط كالسيراميؾ كمستمزمات العزؿ الحرارػ كمكاسير المياه كالصرؼ الصحي، كالبالط 

الصنابير كاألحكاض كالسيراميؾ كالدىانات، كمستمزمات تجييز الحمامات كدكرات المياه كالمطابخ ب
كالمحابس كالكصالت كغيرىا، كمستمزمات تكصيل الكيرباء كاستخداماتيا مف كابالت كأسالؾ 
كمفاتيح كلمبات، كعدادات المياه كالكيرباء كالغاز ... كغيرىا مف السمع كاألدكات الالزمة لتحقيق 

السمع القابمة لمتصدير  ككل ىذه المستمزمات مف ،صالحية المباني كالمنشآت العقارية لالستخداـ
 ا في تحسيف أحكاؿ ميزاف المدفكعات.ك/أك اإلحالؿ محل الكاردات عمى نحك يساعد كثيرً 

ا أكثر في ا إيجابيً كمف جية أخرػ فإف المطكريف العقارييف يستطيعكف أف يمعبكا دكرً  2.0
الت تخدـ ستثمار في مجاتنمية االقتصاد المصرؼ بتخصيص نسب ىامة مف أرباحيـ إلعادة اال

ية في مصر عامة، اإلجتماعكتزيد ربحياتيا مف جية كتخدـ التنمية االقتصادية ك  ،تيـ العقاريةاستثمارا
كمف أىـ ىذه المجاالت المشاركة في إقامة كتشغيل محطات لتحمية مياه البحر كلتكليد الكيرباء مف 

فات، مما يعكد عمييـ بأرباح الطاقة الشمسية كطاقة الرياح فضاًل عف مشركعات إلعادة تدكير المخم
كفيرة كيعكد عمى االقتصاد المصرؼ عامة كالمجتمع ككل، بتأميف قدر مف مصادر المياه كالطاقة 

 كمستمزمات استراتيجية لمحياة كاالستثمار عمى أرض ىذا الكطف.

أف بند السفر ، حيث لكحع الخدماتفي االىتماـ بتنمية فائض ميزاف التجارة يتعيف  4.0
مما  (7)( 2279/2222-2275/2276)% مف متحصالتو خالؿ الفترة 32مدفكعاتو حكؿ  تراكحت

بينما  ،سفريات لمخارجفي ب مف ثمث المتحصالت مف السياحة الكافدة تـ استنزافو يعنى أف ما يقر  
 مكف االقتصاد فييا لك استخدمت التكنكلكجيات الحديثة المتاحة لالتصاالت كالمعمكمات.ي

 

                                  
 

( فى النشرة 27عف ميزاف المدفكعات )جدكؿ  المصرؼ  المركزؼ راجع ما تقدـ فى الفصل األكؿ كفقا لبيانات البنؾ  ( (7
 . متاح عمى الرابط: 2222يناير  274اإلحصائية الشيرية 

 https://GOS.cbe.org.eg/x/_layouts/xprintview.aspx?sessionld=    

https://gos.cbe.org.eg/x/_layouts/xprintview.aspx?sessionld=32
https://gos.cbe.org.eg/x/_layouts/xprintview.aspx?sessionld=32
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 استخالصات من الفصل الثاني: 3-3

مثل مكضكع ىذا الفصل في "أكلكيات االستثمار في التعميـ كالصحة كعالقتيا بميزاف ت  
أىمية الدكر الذػ تمعبو تحكيالت  أوليماالمدفكعات"، كجاء اختيار ىذا المكضكع لسببيف رئيسييف: 

مصرؼ مف جية )حيث تجاكزت المصرييف العامميف في الخارج في تحسيف مكقف ميزاف المدفكعات ال
( كفي تمكيل االستثمارات العامة 79/2222مميار دكالرا في العاـ المالي  27قيمة ىذه  التحكيالت 

أف الغالبية العظمى مف العامميف المصرييف في الخارج ممف  وثانييماكالخاصة مف جية أخرػ. 
مختمف مستكياتو كتخصصاتو.  يمتينكف التدريس في مراحل التعميـ المختمفة كيمتينكف الطب في

 كأىـ ما يمكف استخالصو مف ىذا الفصل ما يمى:

 االقتصاد المصري  من خالل:تنمية تدفقات تحويالت العاممين وتعظيم فوائدىا عمى  0.3

  صالح كتطكير الخدمات المصرفية كزيادة فرص منح اإلعفاءات الضريبية كاالمتيازات، كا 
زيادة التحكيالت كتقميص استخداـ القنكات غير المنظمة )غير الرسمية( مما يؤدػ إلى االستثمار 

 لعمميات التحكيالت. 
 اتخاذ سياسات مف يمكف بما عف المصرييف العامميف بالخارج شاممة ككافية نشاء قاعدة بيانات إ

 يـ إلى الكطف األـ.سميمة تستيدؼ زيادة تحكيالت
  االستفادة مف التكنكلكجيا المالية ر مف خالؿ صمإلى تكمفة التحكيالت ارتفاع عمى التغمب

كأدكاتيا المتنكعة كالجديدة في تخفيض تكمفة التحكيالت المالية في مصر مع ضركرة تطكير 
 .البنية التحتية التكنكلكجية لتتمكف مف ذلؾ

  ابتكار خدمات جديدة لسيكلة نقل التحكيالت مف أقرب فرع لمبنؾ إلى األسر في المناطق النائية
في مختمف المحافظات  (البريد مثال)مكاتب مكف االستفادة مف المكاتب الحككمية المتكاجدة كي

 .في ىذا الشأف
  زيادة عدد فركع البنكؾ في الدكؿ التي تتركز بيا العمالة المصرية كالتكسع في االتفاقيات الثنائية

ف بالخارج مف إجراء التحكيالت بسيكلة ك ما بيف البنكؾ المحمية كاألجنبية حتي يتمكف المصري
 .مناسبة كتكمفة

 يتطمب ذلؾ لمتغمب عمى محدكدية القنكات االستثمارية لمتحكيالت: 
 تدفق ىذه التحكيالت.سرعة ابتكار أكعية ادخارية مختمفة محفزة عمى  -
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مثل تصميـ السياسات التي تستفيد مف التحكيالت في مجاالت تنمكية متنكعة  -
 .ية ..... الخاإلجتماعكالتنمية  التعميـ كالصحة

بحيث تخدـ أنشطة  ،نفاؽ بما فييا المشركعات القكميةفي اإلكلكيات مراجعة األ -
بحيث تككف ذات مكاصفات عالمية  ،تنمكية مستدامة أىميا منظكمة التعميـ كالتدريب

محمًيا  ج مستكيات ميارية مرتفعة قادرة عمى مكاكبة مستجدات الطمب يتضمف تخر 
قمي  ا.ا كعالميً ميً كا 

  مداد االقتصاد برأس الماؿ إلتكطيد العالقة بيف تخصصات التعميـ العالي كالمؤسسات االقتصادية
 . يساىـ زيادة اإلنتاجية كزيادة الناتج المحمي اإلجماليمما  البشرؼ المالئـ الحتياجاتو

 دة مخصصات اإلنفاؽ زيادة نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ كالصحة في المكازنة العامة لمدكلة، كزيا
عمى البحث كالتطكير، كتحفيز كتنظيـ مشاركة القطاع الخاص بقدراتو المادية مع القطاع العاـ 

 .لالستثمار في رأس الماؿ البشرؼ 
 أف  كي قترحبالكميات كالمعاىد التعميمية،  الكظيفي/الميني كمتابعة الخريجيف لإلرشادكحدات  إنشاء

في استحداث النظر كينبغي ، المعمكمات لتكجيو الطالب في اختياراتيـمف أدكارىا تكفير يككف 
خدمة معمكمات مينية لسكؽ العمل قادرة عمى تزكيد الطالب كمستشارؼ اإلرشاد الكظيفي، 
كمؤسسات التعميـ العالي بمعمكمات عف اتجاىات عرض كطمب، كعكائد سكؽ العمل التي حققيا 

 .الخريجكف في مختمف المياديف
 المساعدة لمخريجيف لاللتحاؽ بالكظائف التي تناسب مياراتيـ كقدراتيـ مف خالؿ شبكة مف  تقديـ

حيث يعتبر قسـ الخريجيف بمثابة  ،العالقات مع الشركات كالمصانع المحمية كاالقميمية كالدكلية
رفع بل مع االىتماـ في سكؽ العمكالمعاىد نقطة كصل كبكابة ميمة لتسكيق خريجي الجامعات 

سكؽ العمل بتسميحيـ بالقدرة عمى التنمية الذاتية كاكسابيـ قيـ كميارات في سية الخريجيف تناف
 داخل كخارج مصر.الريادة التي  تمكنيـ مف التنافس بإيجابية كاقتدار 

  طالؽ منصة التكظيف اإللكتركني لتقريب المسافة بيف أسكاؽ العمل في العمل عمى إنشاء كا 
 لنظاـ التعميمي في مصر.داخل الكطف كخارجو كخريجي ا

  مكاصفات كضع كتفعيل إطار لممؤىالت القكمية المصرية يحدد حصيمة التعميـ مف حيث
الخريجيف الخاصة بكل مستكػ مف مستكيات الشيادات التعميمية بما فييا شيادات إتماـ الدراسة 

خرػ، كيبيف المسارات الثانكية كدبمكمات التعميـ الفني كالتدريب الميني كدرجات التعميـ العالي األ
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اإلطار القكمي لمكاءمة كيمكف إيالء عناية خاصة  ،التي يمكف أف تنقل مف شيادة إلى أخرػ 
 ا.النماذج المعتدة دكليً لممؤىالت مع 

  تبني استراتيجية قكمية لمتعميـ الجامعي مع تييئة الجامعات المصرية لمتنافسية العالمية مف خالؿ
ظل اتجاىات في ، كرؤية الصكرة المستقبمية ليا أىدافياحيث ة مف مراعاة تبايف طبيعة كل جامع

لتدكيل، مع االبرامج كالتخصصات كالبحكث األكاديمية كالتطبيقية كمراعاة اتجاىات في التطكر 
 :العمل عمى

 عالمي، كتحقيق الجكدة كالتميز، - إعداد خريج مؤىل لمعمل في سكؽ  -
 .الجامعية تحسيف العالقات بيف الدكؿ كالمؤسسات -
 المبادغ كاألخالقيات.عمى مراعاة اليكية القكمية كالحفاظ  -
 تطكير األبعاد الدكلية في التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع. -
أفضل  إعادة ىيكمة الجامعات المصرية كفًقا لالتجاىات الحديثة بما يجعميا في كضع -

الشبكي،  الييكل التنظيمي اإلدارة الجامعية كالتحكؿ نحكبتطكير استجابة لمتدكيل، 
 كاستحداث المناصب القيادية التي تتسـ بالطابع الدكلي في اختصاصاتيا.

  .تبني ثقافة فرؽ العمل متنكعة التخصصات كذات الخبرة الدكلية 
  التعميـ  تدكيللتعزيز  إصدار تشريعات قانكنية عمى المستكييف الكطني كالمؤسسي

 .كانيف اليجرة كاإلقامةالجامعي المصرؼ، خاصة ما يتعمق بق
   تحديث البنية التحتية لمجامعات مف مرافق كقاعات ككرش كمعامل كمكتبات

مكانات الزمة لتدكيل التعميـ  إلكتركنية كشبكات اتصاؿ كتكاصل كغيرىا مف مكارد كا 
 الجامعي المصرؼ.

ىتماميا لما كاف عدد األبحاث المنشكرة في الدكريات العالمية يعكس مدػ تقدـ الدكلة كا ك 
 متعددة مف حيثصيغا االستثمار في البحث العممي فقد اتخذ بعممية البحث العممي. 
 : مما يتطمب )النمك/التأثير /التدكيل(

 من خالل: التسويق االلكتروني لإلنتاج العممي -أ 
 تحفيز كتطكير قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ النشر االلكتركني. 
 تشريعات ال تغطى عمى كضع تشريعات عربية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية، حيث  العمل

 حقكؽ التأليف التقميدية كل الجكانب المتعمقة بالتعامل مع المعمكمات كاألكعية االلكتركنية.
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 .دراجيا ضمف قكاعد البيانات العالمية  العمل عمى تدكيل الدكريات العممية كا 
 عن طريق: العمميتقديم الدعم المادي لمنشر   -ب 

  إضافية.العمل عمى زيادة مكارد الجامعات مف خالؿ البحث عف طرؽ تمكيل 
 لجامعات كالبحث العممي.ات ااالستقالؿ المالي كاإلدارؼ لمطابع الجامعات، كزيادة مكازن 
 مف الضرائب كتخصيص جكائز سنكية مناسبةىذا النشاط التأليف كالترجمة بإعفاء  تشجيع. 

 من حيث: بكفاءات الباحث االرتقاء -ج 
 )بما ييسر الصياغة كالترجمة كالنشر. المستكػ المغكؼ)المغة العربية كاالجنبية 
 .الميارات التكنكلكجية بما ييسر التعامل مع تكنكلكجيا االتصاالت المحمية كالدكلية 
  لنتائج البحثية بنفسومع االتعامل كالتفسير الباحث االساليب اإلحصائية ليستطيع. 

 Scientific community  جيع الجماعة العمميةتش -د 

 الجماعات كتتضمف مف العمماء المتفاعميف متنكعة شبكة بأنيا العممية الجماعة تعرؼ
 معينة. تخصصات في التي تعمل الفرعية

 بما يحقق:Research Chairs  تشجيع الكراسي البحثية -ه 
 كالتطكير في مختمف مجاالت العمكـ كالمعارؼ  تعزيز كنشر ثقافة االبتكار كاإلبداع

 اإلنسانية.
 .دعـ التنمية المستدامة كاالقتصاد الكطني القائـ عمى المعرفة 
 دعـ الصناعات الكطنية لبمكغ العالمية عبر استخداـ المناىج العممية كالنتائج البحثية. 
  النشر مف  تحرر كحداتبالعمل عمى:  تفعيل دور وحدات النشر العممي بالجامعات

نشاء  النظـ كاإلجراءات البيركقراطية الحككمية  مف كمية كل داخل الدكلي لمنشر مراكزكا 
 .الجامعة كميات

  سـ الجامعة عمى اإلزاـ الباحثيف كالمبتعثيف لمحصكؿ عمى الدكتكراه مف الخارج بكتابة
كلمصر التي جامعة مالعممية، كىذا حق أصيل لرسائميـ األبحاث الدكلية المنشكرة مف 
 ا.تقكـ بتمكيل تمؾ البعثات ماديً 
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ا ألعداد باعتباره مصدرً  ،ونجد من المناسب أن نضيف إلى ما تقدم عن القطاع الصحى 3.3 
أف مساىمتو في عالج العجز المزمف في ميزاف ك ال يستياف بيا مف العامميف المصرييف في الخارج، 
بصناعة العديد مف األدكية التى يمكف استخالص المدفكعات يمكف أف تتضاعف بمزيد مف االىتماـ 

مكادىا الفعالة مف العديد مف النباتات الطبية كالعطرية المتكفرة في مصر مثل الياسميف، كالريحاف، 
كالبردقكش، كالكمكميل، كالنعناع، كالبقدكنس، كالشيح البابكنج، كحبة البركة، كاألقحكاف، كحشيشة 

كمصر امكى، كالحنظل، كالزربيح، كغيرىا، راكية، كالينسكف، كالسنالميمكف، كالعتر، كالشمر، كالك
المصدرة لمنباتات الطبية  - بعد الصيف كاليند -أماميا فرصة ذىبية لتككف ثالث أكبر الدكؿ 

ا أف تعمق مصر صناعة األدكية بيا مف خالؿ استخالص . كال شؾ أنو مف األفضل كثيرً (7)كالعطرية
كتصدير ما يزيد عف حاجتيا مف  ،نباتات كاستخداميا في صناعة األدكيةالمكاد الفعالة مف ىذه ال

ضاعف مف القيمة المضافة التى تجنييا مصر مف ىذه النباتات ىذه األدكية كتمؾ المكاد الفعالة مما ي  
 الطبية كالعطرية مقارنة بتصديرىا في صكرتيا الخاـ األكلية.

 استخالصات من الفصل الثالث: 3-2

تمثل مكضكع ىذا الفصل في أكلكيات االستثمار في قطاعى الزراعة كالصناعة كانعكاساتيا 
عمي أىمية االستثمار في قطاعي الصناعة كالزراعة لما عمى ميزاف المدفكعات، كتـ استياللو بالتأكيد 

فرص ليما مف دكر حيكؼ في عممية التنمية االقتصادية سكاء عمي مستكؼ النمك االقتصادؼ كتكليد 
 العمل أك عمي مستكؼ االستقالؿ االقتصادؼ كحرية صانع القرار. 

تخصيص أف قطاعي الزراعة كالصناعة يجب أف تككف ليما األكلكية في كما تـ التأكيد عمى 
ألنيما مف األجنبية مف جية أخرػ، كذلؾ  االستثماراتجذب االستثمارات الكطنية مف جية، ك 

كسائل  ، كما أف ىذيف القطاعيف يكفرافمشكمة البطالةمكاجية ما يساعد في ب العملالقطاعات كثيفة 
مقكمات الحياة مف غذاء ككساء كمأكػ  -إف لـ يكف كل-إشباع حاجات المكاطنيف لمعظـ 

كمستمزمات الرعاية الصحية كالتعميـ كالتعمـ كالثقافة ككسائل نقل كانتقاؿ كاتصاالت، ككسائل حماية 
ف عمى المستكييف الداخمي كالخارجي، ككميا مجاالت تمقى بأعباء ثقاؿ عمى ميزاف أمف ىؤالء المكاطني

                                  
 

( )
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/        

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1209182
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ا عف تمبية طمب المكاطنيف عمييا، المدفكعات بقدر ما يككف إنتاج قطاعي الزراعة كالصناعة قاصرً 
مما يترجـ بعجز في الميزاف التجارؼ كمف ثـ في ميزاف المدفكعات، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمصر، 

 .العتماد عمي الخارجفي ااإلضافة الي التبعية المفرطة ىذا ب

 عمى: ىذا الفصلفي تؤكد الدراسة ء عمى ذلؾ كبناً 

أىمية أف تحظى كل مف الزراعة كالصناعة بأكلكية متقدمة في خطط كسياسات االستثمار  -7
في االقتصاد المصرؼ  كأف تكرس ليذيف القطاعيف مصادر التمكيل الكافية سكاء كانت 

 داخمية أك خارجية.  مصادر
تمكيل مشركعات التكسع في إنتاج السمع الزراعية األساسية في نمط االستيالؾ المصرؼ   -2

 )خاصة القمح( كتمؾ التي يرتفع الطمب األجنبي عمييا )مثل المكالح كالتمكر(.
استعادة مكقع مصر في إنتاج كتصدير األقطاف طكيمة التيمة كمنتجاتيا مف المالبس  -3

 .كالمفركشات
التكسع في زراعة النباتات الطبية كالعطرية مع استخداـ أكبر قدر ممكف منيا في صناعة  -4

 األدكية عامة، كاستخالص كتصدير المكاد الفعالة ليذه األدكية خاصة.

مكانيات فعمية ككامنة  بالسمع والمنتجات الصناعيةكفيما يتعمق  تتكفر لدػ مصر قدرات كا 
إنتاج ىذه السمع كالمنتجات كلكف تحقيق ذلؾ يستدعى العمل عمى عمى تحقيق تقدـ كتنكع كبير في 

تعبئة الجيكد الكطنية لتحقيق ذلؾ مصريا مائو في المائة ك/أك إذا اقتضى األمر التعاكف مع دكؿ 
أخرػ كلتكف عربية في المقاـ األكؿ )حيث يمكف التأليف بيف الخبرات كالكفاءات العممية كالتنفيذية 

القدرات التمكيمية الكبيرة لمدكؿ العربية البتركلية( أك أجنبية في المقاـ الثاني، البشرية المصرية ك 
 كبمراعاة التكزيع العادؿ لمثمار التي يمكف أف تترتب عمى ىذا التعاكف بيف جميع أطرافو.

كربما يككف مف المناسب في ىذا المقاـ أف نسترعى االنتباه إلى الدكر الذػ تقـك بو القكات 
كما يرتبط بيا مف بحكث كدراسات كىك  ،لمصرية في مجاالت اإلنتاج الصناعي كالزراعيالمسمحة ا

دكر إيجابي ال يجب أف تحد منو مناكئات داخمية أك خارجية أيا كانت مصادرىا أك دكافعيا، كيكفي 
ا رئيسية في تقدـ معظـ الدكؿ التي لدحض ىذه المناكئات أف نذكر أف القطاع العسكرؼ لعب أدكارً 

صدر المشيد العالمي اقتصادًيا في المجاالت الصناعية كالزراعية كالصحية كما يرتبط بيا مف تت
 بحكث كسياسات.
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في ىذا المقاـ أف نسترعى االنتباه إلى كجكب حصر ما لدػ  كربما يككف مف المناسب أيًضا
سير الترخيص أكاديمية البحث العممي مف مشركعات لبراءات اختراع مصرية كالعمل عمى اإلسراع بتي

مع طرح منتجاتيا في األسكاؽ الداخمية كالخارجية، فذلؾ حيا لمتطبيق في االقتصاد المصرؼ ليا كطر 
 مف شأنو أف يعطى دفعة قكية لمتقدـ الصناعي في مصر.

ذا كانت مالحظاتنا ىذه ال تستنفد كل ما ىك مطمكب كممكف كى تمعب الزراعة كالصناعة  كا 
ية في مصر عامة كفي عالج العجز اإلجتماعفي التنمية االقتصادية ك ا أكثر فاعمية في مصر دكرً 

خاصة، إال أنو مف المفيد أف نسترعى االنتباه إلى ضركرة  تكاصل في ميزاف المدفكعات المصرؼ الم
جراءات مف شأنيا تحفيز كتشجيع مستكردؼ الكثير مف السمع  أف تتبنى الدكلة سياسات كحكافز كا 

التحكؿ مف مجرد مكرديف كتجار ليذه السمع إلى منتجيف ليا لتمبية أكبر  الزراعية كالصناعية عمى
قدر ممكف مف الطمب الكطني عمى ىذه السمع كمرحمة أكلى يتبعيا تكسع في إنتاجيا كالتصدير منيا 

 إلى األسكاؽ الخارجية.

 استخالصات من الفصل الرابع 3-4

المعمكمات كاالتصاالت اختص ىذا الفصل بالبحث في مكضكع االستثمار في قطاع 
يعد مف القطاعات كقد استيل باإلشارة إلى أف ىذا القطاع  ،كعالقتو بميزاف المدفكعات في مصر

كالنمك االقتصادؼ  كاإلجتماعيةمى التنمية االقتصادية ة عكاضح ةثار اقتصاديكلو آمرتفعة النمك، 
عمى ميزاف مما ينعكس  في كل قطاعات االقتصاد القكمي، كاإلنتاجية الكمية لعكامل االنتاج

عمى المباشرة كغير المباشرة ثار اإليجابية آلالقطاع العديد مف اىذا لالستثمار في ك  ،المدفكعات
عبر العديد مف القنكات سكاء مف خالؿ صادرات ككاردات السمع كالخدمات أك مف  ميزاف المدفكعات

 نتاجية.إلادؼ كاعمى النمك االقتصتأثيره خالؿ 

ا إيجابية عمى ميزاف المدفكعات مف خالؿ ثارً آيمارس قطاع االتصاالت كالمعمكمات ما ك
قطاع بقكه الترابط األمامي كالخمفي بالقطاعات ىذا اليتميز حيث  القطاعات االخرػ في زياده االنتاج 

ييسر كيختصر كقت  عمى التجارة الخارجية كقطاعآثاره االخرػ في االقتصاد القكمي، ناىيؾ عف 
سكاؽ ألتقديـ الخدمات المكجستية في مجاؿ الصادرات كالكاردات مف خالؿ تكفير المعمكمات عف ا

في جذب كما أف لو دكر إيجابي  ،كالفرص التسكيقية كتسييل كاختصار عمميات الشحف كالتفريغ
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عمى ميزاف ثارىا اإليجابية التي يتعيف مراعاة تكجيييا عمى نحك يعظـ آت األجنبية المباشرة استثمار اال
 .المدفكعات

ثر االستثمار في قطاع االتصاالت أتحميل كمف ثـ حرص ىذا الفصل مف الدراسة عمى 
باستخداـ مصادر البيانات  ةمباشر  غير كأ ةكالمعمكمات عمى ميزاف المدفكعات سكاء بطرؽ مباشر 

زؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء بيانات الجياز المركالمصرية كالدكلية مع اىتماـ خاص باستخداـ 
لتقدير اآلثار اإلنمائية  2276/2277عاـ لمصر في  تحميل جدكؿ المدخالت كالمخرجاتالخاصة ب

لمقطاع مف خالؿ تحميل ترابطاتو األمامية كالخمفية مع باقي قطاعات االقتصاد المصرؼ، حيث 
 ف مف الترابطات.ا مف خالؿ ىذيف النكعيأكضح التحميل أنو مف أقكػ القطاعات تأثيرً 

كالحقيقة أف ىذا الفصل مف الدراسة يعد إضافة إلى الدراسات المصرية المتعمقة بالتعريف 
حسيف أحكاؿ ميزاف بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كدكرىا في التنمية االقتصادية عامة، كفي ت

 المدفكعات خاصة.

عالقة كفيما يخص ىذه النقطة األخيرة اىتمت الدراسة في ىذا الفصل ببياف كتحميل 
عالقة مباشرة مف خالؿ تقسيميا إلى  االستثمار في قطاع المعمكمات كاالتصاالت بميزاف المدفكعات

غير مباشرة مف خالؿ بقطاع المعمكمات كاالتصاالت، كعالقة ؿ السمع كالخدمات الخاصة مف خال
التطبيق المتزايد لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمي ، كبياف أثر عات االخرػ القطافي نتاج اإل

 . تكنكلكجيا عمي الصادرات الكاردات، كأثر ىذه الاالنتاجية

كربما يككف مف المناسب في ختاـ استخالصاتنا مف الفصل الرابع أف نضيف ضركرة أف 
نتا ج المستمزمات السمعية كالبرامجية لقطاع تكنكلكجيا تبدػ مصر اىتماًما  أكبر كأعمق بتصميـ كا 

المعمكمات كاالتصاالت كأف ينظر المختصكف كالمتخصصكف في ىذا المجاؿ إلى تحقيق ذلؾ عمى 
أنو ىدؼ استراتيجي يتعيف اإلسراع في تحقيقو ألسباب اقتصادية كتجارية مف جية كألسباب أمنية مف 

 جية أخرػ.
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 المـــــــــــــــــــالحق
 (3008/3002 – 3004/3003تطور تحويالت المصريين العاممين بالخارج خالل الفترة ): (0جدول )

 بالمميون دوالر
 تحويالت العاممين بالخارج السنوات

3004/3003        
3003/3006        
3006/3005      
3005/3008        
3008/3002        
3002/3000        
3000/3000         
3000/3003         
3003/3002       
3002/3004         
3004/3003       
3003/3006         
3006/3005         
3005/3008         
3008/3002         

 االقتصادية، بيانات السالسل الزمنية، ميزان المدفوعات المصري، متاحة عمي: المصدر: بيانات البنك المركزي المصري، البحوث
https://www.cbe.org.eg  (last accessed on          ). 
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 الدولة

 3003الغير مسجمين )تقديريًا( لعام  –التوزيع الجغرافي لممصريين في الخارج المسجمين بشكل رسمي  (3جدول )
المسجمين/ 

 )%(اإلجمالي 
 )%( النسب )باللف( طمقةالقيم الم  

 اإلجمالي غير المسجمين المسجمين اإلجمالي غير المسجمين المسجمين

 35.9 66.5 58.6 87.4 4,938 3.763 7,775 الدول العربية
 76.9 72.7 72.3 6.6 797 662 735 الدول الوروبية
 7.8 78.4 23.3 5.3 7,367 7,262 727 دول شمال أمريكا
 79 2.3 2.3 2.2 27 77 4 الدول اآلسيوية

 7.6 3.5 4.7 2.2 257 253 4 استراليا
 74.3 2.7 2.7 2.2 7 6 7 دول أمريكا الجنوبية
 73.6 2.6 2.7 2.3 44 38 6 الدول الفريقية

 35.2 000 000 000 53420 33222 33023 اإلجمالي
Source: International Organization for Migration- IOM (    ) Egypt Labour Market Report, Demographic Trends, Labour Market Evolution and 
Scenarios for the Period     -    , p  . 

 (2جدول )
 3003التوزيع النسبي لممصريين في الدول العربية لعام  

 الدولة
 )%( النسب

 اإلجمالي غير المسجمين المسجمين
 56.4 47.6 97.5 المممكة العربية السعكدية

 77.2 23.3 2.2 األردف
 72.8 74.4 2.9 اإلمارات العربية المتحدة

 9.7 73.2 2 الككيت
 5.9 7.5 7.4 أخرؼ 

 000 000 000 اإلجمالي
Source: International Organization for Migration- IOM (    ) Egypt Labour Market Report, Demographic Trends, Labour Market Evolution and Scenarios for the Period     -

    , p  . 
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 (0شكل )
 (3002-3000في الخارج خالل الفترة ) إجمالي أعداد المصريين 

 مميون فردبال

 
Source: Migration Data Portal. Avialable At Https://Migrationdataportal.Org (Last Accessed On 

         ). 

 

 

 

 

 

  

7.7 
7.9 

2.6 

3.2 
3.5 

                    

https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_origin&t=2000&cm49=818
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية: 

(. مصر: دار 3)اإلصدار  .لياالتجاىات الحديثة في االقتصاد الدو  أنيس أسعد عبد الممؾ. .7
 .7986المعارؼ، 
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Abstract 

Investment Priorities and their Relationship to the Egyptian Balance of 

Payments During the period (    -    ) 

The main notion of this research stemmed from the observation that 

the Egyptian balance of payments suffers a permanent deficit. This balance 

barely knew an economic balance, let alone a surplus, over such a long 

period of time. Although treating this deficit requires increasing the 

commodity and service exports’ value to equal the imports’ value, this 

hasn’t been achieved during the aforementioned, which was reflected in a 

sharp deterioration in the value of the Egyptian pound in the hope that this 

would succeed in adjusting the balance of payments deficit, but this did not 

happen. 

This research raises the issue of investment priorities in Egypt and 

their implications on the balance of payments, and the basic idea in this 

proposal is that the more investment priorities are biased towards the areas 

of production and marketing of "non-tradable goods and services" (for 

example, the real estate sector and its services), the more difficult becomes 

the problem of balance of payments deficit. This difficulty increases 

particularly when the profit margins in these areas are higher than what can 

be achieved in the production and marketing of tradable goods and services. 

Accordingly, the study includes five chapters: The first is a theoretical 

and conceptual framework for criteria and determinants of investment 

priorities and their implications to the balance of payments. The second 

discussed the investment priorities in the education and health sectors from 

the perspective of the relationship with the balance of payments, considering 

that the bulk of Egyptians’ remittances comes from Egyptians workers in 

these two fields.  

The third chapter discusses investment priorities in the industrial and 

agricultural sectors from the perspective of the relationship to the balance of 

payments, while the fourth chapter deals with the investment priorities in the 

communications and information technology from the same perspective.  

Finally, Chapter Five presents conclusions about the implications of 

the proposed priorities and policies on the Egyptian economy in general and 

the balance of payments in particular. 
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