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ّ
تجد

ْ
روس كورونا املس

ْ
مة في

ْ
ة ألز

ّ
ة القطاعي

ّ
تصادي

ْ
 على االقتصاد املصري  التداعيات االق

 محُمود د. علّي عْبد الّرُؤوف عْبد العاطي 

 ُملّخُص الّدراسة: 

اْستهدفت الدّراسةُ اختبار فرضيٍّة أساسيٍّة ُمفادها؛ وُجودُ آثاٍر ُمباشرةٍ وغْير ُمباشرةٍ لتداعيات 

انتشار فْيُروس ُكوُرونا الُمْستجدّ على االْقتصاد العالمّي، ومْن ثّم على االْقتصاد المْصري، وتوّصلت 

، وتباُطؤ حركة والمصري  فْيُروس كُوُرونا دفع إلى انكماش االْقتصاد العالميالدّراسةُ إلى أّن انتشار  

التّجارة الدُّوليّة المْنُظورة وغْير المنُُظورة، وكان األثُر بالغًا في قطاعات الّسياحة والّصناعة والتّْعليم 

محلّي اإلْجمالي عالميًّا ومحليًّا، ما دفع بتراُجع ُمعداّلت النُُّمو في النّاتج الموالتّْشييد والبناء والّصّحة،  

؛  2019/ 2018؛ حيُث جاء اْختياُر العام المالي 2019/2020، و2018/2019تّم اختياُر عامي  وقد

عن تداعيات ُكوُرونا بالعام الّسابق له، ويتّسُم باالْستقرار النّسبي، وجاء اختياُر   ةلُمقارنة اآلثار النّاتج

 ر جّراء انتشار فْيُروس ُكوُرونا. ؛ نتيجةً للتّغيُّ 2019/2020عام 

 الكلمات الدالة: 

 االْقتصاد المْصرّي.  -فْيُروس ُكوُرونا الُمْستجدّ  -اآلثار االْقتصاديّة القطاعيّة 

 الُمقّدمةُ:

لفْيُروس  واالْجتماعيّة االْقتصاديّة للتّداعيات  العريضة اْلُخُطوط في  أْجمعُ  العالمُ  يْشتركُ 

 دْولٍة ُمرتبطةً  كلّ  تأثُّر ُخصوصيّةى  الحديث، وتبق تاريخه  في  ( غْير المْسبُوقة (covid-19ُكوُرونا

 .منها التّعافي وُسرعة، التّداعيات هذه على تحمُّل قدرتها ومدى بها،  االْقتصاديّة المْنُظومة بطبيعة

في هذه ضْوء وفي قطاعيًّا وضرورة التأثُّر الخصوصيّة؛   صحيحٍ  كلٍ بش  لُمواجهته دراسته 

 والخدميّة اإلنتاجيّة القطاعات األْزمة في عدٍد من تداعيات لتحليل الدُّول، يسعى البحثُ  على ُمستوى

لتفاقم  الحرجة المْرحلة في ظلّ  الُكليّة االْقتصاديّة الُمتغيرات  عدد من    انعكس علىهو ما  و الحيويّة،

المستجد كورونا  فيروس  متحورات  أنتشار  وجود  عدم   مع  حالة  الستمرار  أدى  ما  وهو  له  جديدة 

 المْصري  للُمواطن الكريمة الحياة لتوفير الدّْولة؛ جُهود مزيد من  تتطلُّب توجيه   األمر الذى ،اليقين

االستثمارات  والحفاظ األْزمة، خالل خاّصةً  على  تجاوز وُمساعدتها المحلّيّة، القائمة،   األْزمة  على 

زيادةمما   في  النمو    يساهم  ظل   االقتصاديمعدالت   أْزمة  مع  والعالميالمحلى  التعايش    حالة  في 

 .تداعيات فيروس كورونا المستجد 

قطاعات االْقتصاد  بعض كرونا المستجد علىتداعيات فْيُروس  أثُّر الدّراسةُ على تحليل وتقومُ 

كقطاع   ًرا  تضرُّ األْكثر  القطاعات  كانت  سواًء  كقطاع المْصري؛  ًرا  تضرُّ األقّل  أم  الّسياحة، 

تداعيات  لُمواجهة  والّسياسات  الُمقترحات  تقديم  على  والعمل  المعلُومات،  وتُْكنولُوجيا  االتّصاالت 

 فْيُروس ُكوُرونا.
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: ُمْشكلةُ الّدراسة وأبعاُدها:  أوًلا

 ُمْشكلةُ الّدراسة: 1-1

تناولْت هذه الدّراسةُ تحليل األثر الُمباشر وغْير الُمباشر لتداعيات انتشار فْيُروس ُكوُرونا على 

المحلّي اإلْجمالي، وبذلك تتمثُّل  النّاتج  إلى  انتقال األثر  ثّم  المْصري، ومن  بعض قطاعات االْقتصاد 

البّحثيّةُ في دراسة وتحليل اآلثار االْقتصاديّة ألْزمة   الُمْستجدّ محليًّا، الُمْشكلةُ  انتشار فْيُروس ُكوُرونا 

والمديُونيّة  البطالة  ُمعداّلت  وارتفاع  اإلْجمالي،  المحلّي  النّاتج  نُُمّو  ُمعداّلت  في  لتباُطؤ  دفع  والّذي 

الحُكومّي،   بالغ  واإلنفاق  أثر  المستجد  كورونا  لتداعيات  كان  الصاعدة ولما  االقتصادات  على 

لتداعيات فيروس أكثر حساسية  لبحثية في بيان أي من القطاعات االقتصادية  الفجوة اوالمتقدمة تتمثل  

بيان هذا األثر اعتمدت الدّراسةُ على تحليل البيانات لو،  كورونا المستجد خاصة مع حالة عدم اليقين

 2018/2019االْقتصاديّة الُكليّة لالْقتصاد المْصرّي، في ضْوء األْزمة الّسابق ذْكرها، خالل عامي  

؛ لُمقارنة اآلثار النّاتجة عن تداعيات 2018/2019؛ حيُث جاء اختياُر العام المالي  2019/2020و

للتّغيُّر جّراء انتشار 2020/ 2019ُكوُرونا بسنٍة تتّسُم باالْستقرار النّسبّي، وجاء اختياُر عام   ؛ نتيجةً 

 فْيُروس ُكوُرونا الُمْستجدّ. 

 فرضيّةُ الّدراسة: 1-2

 ةُ اختبار فرضيٍّة أساسيٍّة ُمفادهااستهدفت الدّراس

بعض   )وُجوُد آثاٍر ُمباشرٍة وغْير ُمباشرٍة لتداعيات انتشار فْيُروس ُكوُرونا الُمْستجّد على

 اًلْقتصاد المْصرّي(.  قطاعات

 وينتُج عن تلك الفرضيّة األساسيّة عدٌد من الفرضيّات الفرعيّة، وهي:

ُكوُرونا   ▪ فْيُروس  انتشار  أْزمة  من  ًرا  تضرُّ األْكثر  القطاعات  من  المحلّي  النّاتج  تراُجُع 

 إلى تراُجع في نُُمّو النّاتج المحلّي اإلْجمالي.يُؤدي كقطاعي الّسياحة والّصناعة 

ط إلى زيادة اإلنفاق الحُكومّي لدعم النّشايُؤدي  استمراُر تداعيات فْيُروس ُكوُرونا الُمْستجدّ   ▪

 االقتصادي. 

 .إلى ارتفاع البطالة في مْصريؤدّى تباطؤ نمّو النّاتج المحلّّي اإلْجمالّي  ▪

 أهداُف الّدراسة: 1-3

المْصرّي،   ▪ االْقتصاد  على  ُكوُرونا  انتشار  لتداعيات  الُمباشرة  وغْير  الُمباشرة  اآلثار  بياُن 

 والّصناعةُ والّزراعةُ واالتّصاالُت في مْصر. بالتّركيز على بعض القطاعات منها: الّسياحةُ 

األْجنبّي   ▪ النّْقد  ُكوُرونا على مصادر  انتشار  لتداعيات  الُمباشرة  الُمباشرة وغْير  اآلثار  بياُن 

 لالْقتصاد المْصرّي. 

 سياساُت ُمواجهة أْزمة انتشار فْيُروس ُكوُرونا على بعض القطاعات االْقتصاديّة. أهم  ▪

 الّدراسة: مْنهجيّةُ  1-4

تّم استخداُم   إليها؛ حيُث  الُمشار  الفرضيّات  اختبار  التّحليلّي في  المْنهج  الدّراسةُ على  اعتمدت 

الْقتصاد ألزمة فيروس كورونا المستجد على ااالقتصادية القطاعية    التداعياتلبيان  المْنهج التّحليلّي  
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االقتصاديةالمْصرّي،   القطاعات  أداء  تتبع  خالل  الزراعة، )ال  من  السياحة،  التحويلية،  صناعات 

التشييد التعليم،  سياسات    والبناء،   الصحة،  أهم  وبيان  المعلومات(  وتكنولوجيا  مواجهة االتصاالت 

 القطاعية ألزمة كورونا المستجد.  االقتصادية تداعياتال

 : كورونا مةأزْ حال   اًلْقتصاد المْصريمالمح : ثانياا 

واالقتصادات    العالميلفيروس كورونا، إلى تأثر االقتصاد    االقتصادياألثر    استمراريؤدى  

بصدمات   ثقة   جانبيالعربية  مستويات  وتراجع  اليقين  عدم  مستويات  وتزايد  والطلب  العرض 

إغالق  سيؤدى  أخرى  ناحية  ومن  الكلى،  الطلب  إلى خفض  يؤدى  والمستهلكين سوف  المستثمرين 

ال المصانع وتعطيل سالسل  العرض. بعض  تؤثر على مستويات  في اإلمدادات  اختناقات  إلى  توريد 

 . (2020، العربي)صندوق النقد 

التقليدية ومنها الغاز ب  دفع تأثروقد   موجة تضخم قد يستمر صداه لعددا  قطاع الطاقة خاصة 

فقط  ليس  اإلنتاج  لعمليات  كمدخل  الغاز  على  المعتمدة  الناشئة  األسواق  خاصة  األسواق  من  كبير 

للطاقةكمص تقليص  در  بسبب  األثر  هذا  مصدر  جاء  وقد  الربع المعروضة  الغاز    كميات،  خالل 

من قبل الدول المصدرة للغاز تحديداً، وقد عزز هذه الموجة بوادر ،  2021  الجارياألخير من العام  

 خذة في النمو على حد سواء. التي شهدها عددا من االقتصادات المتقدمة واآل التعافي

العديدة  للتّ   اإضافيًّ   اتحديً   ريّ صْ الم  االْقتصادعلى  لتفرض    كوروناجائحة    تأتيو  ي  تالّ حديات 

ويرجع ذلك للعديد من األسباب مْن أبرزها؛ أنّها ترتبط بعدم اليقين   ،ريّ صْ الم  االْقتصادمنها    يعاني

حول خصائص الفْيروس، وتوقيت احتواء األْزمة والسيطرة عليه، كما أنّها أْزمةٌ أثّرْت على جانبي 

العرض والّطلب معًا، وكذلك اتّساع النّطاق الجْغرافي لها، وتأثّر كافّة القطاعات بها في نْفس الوقت، 

الّسابقة وأخ األزمات  بعكس  واجتماعيّةً  اْقتصاديّةً  آثاًرا  له  لكّن  اْقتصادي،  غير  األْزمة  أّن سبب  يًرا 

 ,OECD ,Interim Economic Assessment)الّتي كانْت بدايتها اْقتصاديّةً أو ماليّةً باألساس.  

2020). 

ر مصْ   بذلتْ   صعبةٍ   بعد سنواتٍ   ي يأتيذوالّ   ،مة ذاتهويزيد من صعوبة الموقف توقيت األزْ  

، وذلك من خالل منذ عقودٍ   ريّ صْ الم  االْقتصادمنها    يعاني  يتلمعالجة االختالالت الّ   كبيرةً   افيها جهودً 

عام    ،يّ االْقتصادلإلصالح    برنامجٍ  النّ بالشّ   ،2016منذ  صندوق  مع  الدّ قْ راكة  أسفرت وليّ د  وقد   ،

 رأسهاعلى  و  ،ةالكليّ   يّةاالْقتصادرات  ن العديد من المؤشّ البرنامج عن تحسّ   فياإلصالحات المتضمنة  

 .يّ االْقتصاد النّمول معدّ 

 : ياًلْقتصاد  النّموّ  2-1

أكْ   يّ االْقتصاد  النّمو  يعدّ  الكليّ من  المتغيرات  تأثّ ثر  الخارجيّ رً ة  باألزمات  والدّ ا  على  وة،  اخليّ ة 

التّ  األ  سواءً   ؛سابقةٍ   أزماتٍ   وأيّ   كورونامة  أزْ بين    امّ االختالف  مصدر  حيث  ونطاقها زْ من  مة 

بظهور   ر فقطْ في مصْ   يّ االْقتصاد  النّمو على    كورونا مة  تداعيات أزْ   ترتبطْ   تلفة، ولموتأثيراتها المخْ 

ترتّ   ،بها  فْيروسال توقّ على  ب  وما  من  جزْ فٍ ذلك  إلجراءات ل  نتيجةً   ؛يّةاالْقتصادشطة  لألنْ   ئّيٍ  

تأثّ وإنّ   ،ةاالحترازيّ  الصّ   النّمور  ما يتوقع  الدّ منذ ظهوره في  إلى  ة ة والعربيّ ول األوروبيّ ين وانتشاره 
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المتّ   -UNCTAD, The COVID) ر.صْ ة باعتبارهم شركاء رئيسين لمحدة األمريكيّ والواليات 

19 shock to Developing Countries, 2020) 

متغيرات    وبالتالي؛  تتأثر  التّ   ريصْ الم  االْقتصادسوف  سالسل  العالميّ باضطراب    ، ةوريد 

 معداّلتوتراجع    ، يّةاالْقتصادشطة  ف األنْ وتوقّ   ،االستثمار  لوتراجع معدّ   ، ميّ لب العالنخفاض الطّ وا

الدّ التّ  لنتيجةً   ؛ةوليّ جارة  االحترازيّ   الّ إلجراءات  العديدة  الدّ تها مخْ تبنّ   يتة  الول  تلف   .فْيروسلمواجهة 

 . (2020 ة،وزارة الماليّ )

حجم    وتمّ  بنحو  بتكْ   ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتجتقدير  اإلنتاج  عوامل  جنيهٍ   5.1لفة   ،تريليون 

الخاصّ بمسا القطاع  العامّ % 70بنحو    همة  القطاع  ومساهمة  الم  ،%30بنحو    ،  للعام   اليّ وذلك 

  نموٍّ   معداّلت  قطاعاتٍ   ةسخمْ   قتْ حقّ   ريّ صْ الم  االْقتصاد   فيمستوى القطاعات  على  و،  2018/2019

متوسّ  نموّ معدّ ط  تفوق  وماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتج   ل  القطاعات  ،  واالتّ السّ   هي؛هذه  صاالت ياحة 

ارتفاع  م من  غْ الرّ على  ، وكل التاليمن الشّ   ويس، كما يتضحالسّ   قناةشييد والبناء وواالستخراجات والتّ 

نموّ معدّ  القطاعات  ل  إاّل هذه  أ ،  تتجاوزْ   ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتج  فيمساهمتها    نّ   )وزارة   .%25  لم 

 . (2020 ،يّةاالْقتصاد التّْنميةخطيط والتّ 

م من كبر مساهمتها  غْ الرّ على    منخفضةً   وٍّ من  معداّلتراعة(  ناعة والزّ )الصّ   اعابينما شهد قط

ت  ويعدّ   راعة،للزّ   % 11ناعة وللصّ   %13بنحو    ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتج  في أدائها    ااجعً رذلك   فيعن 

مة عقب األزْ   ؛ أيّ 2010/ 2009  العام الماليّ   في  ،ةحويليّ ناعات التّ ق قطاع الصّ ، فقد حقّ سابقةٍ   فتراتٍ 

العالميّ الماليّ  معدّ ة  نموٍّ ة  مساهمةٍ   ،%5.3  ل  )البنك    .ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتجمن    %16نحو  ب  ونسبة 

 .(2020،  ريّ صْ الم زيّ المرك

أنّ  التّ غْ الرّ على  ه  ويتضح  من  المحدود  نوّ م  أنّ إاّل   ،النّمومصادر    فيع  نموًّ   زال  ما   رغيْ   اه 

مستدامٍ وغيْ   احتوائّيٍ  إر  حيث  المحرّ   نّ ؛  زالتْ القطاعات  ال  له  دمات للصّ   ضةً عرْ   قطاعاتٍ   كة 

  النّمول  م من ارتفاع معدّ غْ ه بالرّ نّ أ  ذلكعلى  . ويبرهن  مستدامةٍ   لفرص عملٍ   دةٍ ر مولّ وغيْ   ،ةالخارجيّ 

،  2019/ 2018  اليّ بالعام الم  % 8.6  نحوحيث بلغ  ا؛  مرتفعً   عدّ ي  ل البطالةمعدّ   ما زال  %5.6إلى نحو  

ة عبئة العامّ للتّ   زيلبيانات الجهاز المرك  قًا، وفْ %32.5  إلى حوالي  كان من الفقراءنسبة السّ   تْ ووصل

 . 2018/2019واإلحصاء لعام 

تأثيرٌ و ال  منْ   سواءً   ؛ياالْقتصاد  النّمول  معدّ على    هناك  احتواء  إجراءات  أم فْيروسخالل   ،  

كود وحالة الرّ  ،ةوليّ جارة الدّ تراجع حجم التّ ادرات، وياحة، وهبوط الصّ ف المفاجئ في حركة السّ وقّ التّ 

، دوالرمليار    16قدرها حوالي    ةٍ رأسماليّ   قاتٍ ر لخروج تدفّ مصْ تعّرض  كذلك  ، وميّ العال  يّ االْقتصاد

 وضع ذلكوقد  ،  2020عام    ري مارس وإبريلخالل شهْ   ،ب المخاطره العالمي لتجنّ وجّ وة التّ في ذرْ 

كبيرةً ضغوطً  المدفوعاتعلى    ا  جزءٍ رغْ   ،ميزان  تعويض  التّ   م  هذا  هبوط   ،أثيرمن  خالل  من 

 (. 2020)البنك المركزّي المْصرّي،  .يّ لب المحلّ انخفاض الطّ على ب الواردات المترتّ 

ركود   النّ وتقلّ   ،العالميّ   االْقتصادومع  المحلّ ص  معدّ ا  يّ شاط   في   يّ االْقتصاد  النّمول  نخفض 

بنسبة   ،2019/ 2018  لعام الماليّ ل  %5.6مقابل    ،% 3.6ليسجل    ؛2020/ 2019  الماليّ   ر للعاممصْ 

في   %2.5لتصل لنحو    اديّ تصاالقْ   موّ الت النّ ستمرار تراجع معدّ ا  ع، ويتوقّ %35ر بنحو  تقدّ   انخفاٍض 

  (IMF, World Economic Outlook, 2020)   .2020/2021  اليّ العام الم
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أثر  و  ، كورونامة  أزْ   منْ   رتْ تضرّ   فهناك قطاعاتٌ   ،يّةاالْقتصادالقطاعات  على  مة  األزْ تباين 

السّ على   قطاع  وقطاعاتٌ رأسها  صاعدةٌ أخْ   ياحة  نموّ معدّ   في  زاتٍ قفْ   قتْ حقّ   رى  األزْ ل  أثناء   ،مة ها 

أنْ  قدّ   تستمرّ   ويمكن  ما  الدّ إذا  لهاوْ مت  الكافية  المساندة  االتّ   اوتحديدً   ،لة  وتكْ قطاع  نولوجيا صاالت 

ري للدّراسات االْقتصاديّة، ْْ )المركز المص  .ةوائيّ ة والدّ بيّ طاع المستلزمات الطّ وكذلك ق  ،المعلومات

2020) 

يؤدي إلى ارتفاع  قد    ،اإلْجماليّ   المحلّيّ   النّاتجستمرار تباطؤ نمّو  ا  تجدر اإلشارة هنا إلى أنّ و

الثّ خالل الرّ   وهو ما حدث  ،رالبطالة في مصْ الت  معدّ  بالفعل   ارتفعتْ حيث    ؛2020عام    منْ   انيبع 

خطيط )وزارة التّ   .س العامنفْ   ل منْ بع األوّ بالرّ   %7.7ـ  ب  مقارنةً   ،%9.2لتصل لنحو    ؛البطالة  معداّلت

 . (2020 ،يّةاالْقتصاد التّْنميةو

األزْ  واإلجراءات ياساتالسّ   2-2 تأثير  لتخفيف  تتمثل   ياًلْقتصاد  النّموّ ل  معدّ على  مة  المقترحة 

 : مواجهتها كما يليل وذلك، ةديّ قْ ة والنّ ياسات الماليّ تكامل السّ  في كبيرةٍ  بنسبةٍ 

 :ةالماليّ  ياسةالسّ  جانبعلى  -أ

التعــافي مــن  لتحقيــق والشــركات لألسر العامة المالية تقدمه الذي الدعم على الحفاظ ضرورة

ركات؛ المزيد من الدّعم تداعيات أزمة فيروس كورونا وتقديم  فــرص العمــل، خســائر مــن للحــدّ  للشــّ

د تخصــيص، ووظــائفهم فقدوا الّذين األفراد وحماية اإلنفــاق علــى  لزيــادة وفــورّيٍ؛ ّيٍ أساســ  إنفــاقٍ  بنــْ

ّحة، روس الحتــواء وتــوفير اللّقاحــات الصــّ اإلســكان  عــن بعيــدًا العــامّ  اإلنفــاق توجيــه إعــادة، والفيــْ

ة  والقطاعــات والتّْعليم، الّرعاية الّصحيّة، قطاعات أهميّةً في ثرأكْ  استثماراتٍ  إلى والعقارات اإلنتاجيــّ

ة( ــّ ناعات التّحويليـ ــّ ــة الصـ ــاًل )والّزراعـ ــن ، فضـ ــدمات عـ ة للخـ ــّ ــى التّحتيـ ة البنـ ــّ  الّرْقميـ

  (International Labor Organization, 2020).األساسيّة

على وينبغي  ومراعاة   االحتوائي، النمو لتشجيعكوسيلة    الضريبية اإلصالحات العمل 

الدين المتوقع   مستويات  الفيروس العام  تداعيات  بسبب  من   ارتفاعها  االستثنائية  األجواء  هذه  وسط 

 (IMF, Fiscal Monitor Update, 2021).عدم اليقين

 :ةديّ قْ النّ  ياسةالسّ  جانبعلى   -ب

الحفاظ  أجل  من  للدعم  تحتاج  التى  والقطاعات  األسواق  اختيار  المركزي  البنك  على  يجب 

رار المالى، بما يضمن تقليل المخاطر التى يتعرض لها البنك المركزى، وتشجيع البنوك على االستق

على إعادة التفاوض بشأن إعادة جدولة القروض للشركات واألسر التى قد تتعثر في خدمة ديونها، 

  والعمل على استخدام رأس المال المتاح لدى البنوك لمواجهة ضغوط التمويل. 

(IMF,  GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT. 2021) 

الفائدة لتمكين الشركات من الحصول على قروض بتكلفة منخفضة، و استمرار خفض سعر 

 القطاعات واستهداف بالسيولة الالزمة لدعم األنشطة التجاريباإلضافة إلى تزويد البنوك التجارية  

  (African Union, 2020) .عافيالتّ وتيرة  تسريععلى القادرة 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
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المعنيّ  فية  يّ المحلّ  القدرات تطوير المهمّ  منأنّه   كما  قصيرةٍ  عاتٍ توقّ  إلجراء ؛ةالوزارات 

 عن  ادرةالصّ  عاتالتوقّ على  االعتماد   من بداًل  ،ماليّ اإلجْ  يّ المحلّ  النّاتج  األجل لمكونات طةومتوسّ 

وضرورة السيطرة على التوقعات التضخمية ومرونة أسعار الصرف من جانب ،  ةوليّ الدّ  ساتالمؤسّ 

 (IMF, World Economic Outlook Update, 2021) .السياسات النقدية

ا:  جائحة كرونا وأهم اإلجراءات المقترحة لتعافى كل  خالل  القطاعات اًلقتصاديةمالمح أداء ثالثا

 على النحو التالي: قطاع 

 : ةحويليّ ناعات التّ الصّ  3-1

إ التّ   النّاتجفي    امن حيث مساهمته  ؛يّةاالْقتصاد شطة  األنْ   أهمّ   ىحدتعدّ  التّ أو  أو    ؛ صديرشغيل 

يقدّ  جنيهٍ   657بنحو    ناعيّ الصّ   يّ المحلّ   النّاتجر  حيث  مساهمة 2018/2019عام    مليار  تبلغ  كما   ،

في   ط مساهمةٍ متوسّ ك  % 16مقابل  في    ،%13  حوالي   ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتجة في  حويليّ ناعات التّ الصّ 

السّ السّ  القط  قة؛ابنوات  تواضع نصيب  إلى  ذلك  بنحو    ماليّ إجْ   اع منْ ويرجع    ،%11.4االستثمارات 

نصيبٌ  مساوٍ وهو  الطّ     الغاز  في  األنْ   ومقاربٌ   ،بيعيّ لالستثمارات  العقاريّ لنصيب  المركز )  ة.شطة 

 .(2020  ،يّةاالْقتصادراسات للدّ  ريّ صْ الم

الصّ  بلغت  الصّ وقد  نحو  ناعيّ ادرات  يمثل  ،دوالرمليار    16.7ة  يتجاوز    بما  من    %60ما 

االتّ ريّ المصْ ادرات  الصّ   ماليّ إجْ  ويستحوذ  الدّ %34على    األوروبيّ   حادة،  العربيّ ،  بنحو  ول  ،  %30ة 

اآلسيويّ للدّ   %16و غيْ ول  العربيّ ة  لعام  ر  الصّ 2019ة  الواردات  وبلغت   دوالر ليار  م  53.8ة  ناعيّ ، 

إجْ   %80تمثل   المصْ   ماليّ من  لعام  ريّ الواردات  وت2019ة  الدّ   %41  أتي،  من  الواردات  ول من 

العربيّ غيْ   ةاآلسيويّ  الصّ   ،ةر  من  االتّ   %33و  ، ينوغالبيتها  وتعتمد 2019لعام    األوروبيحاد  من   ،

 من إجمالي   %44، وتمثل  ة والوسيطة المستوردةمستلزمات اإلنتاج األوليّ على  ناعة في مجملها  الصّ 

 (American Chamber of Commerce in Egypt, 2020).2019ة لعام ريّ الواردات المصْ 

 تعتمد تيالّ و ،ةالعالميّ  وريدالتّ  سالسل في ةاألساسيّ  العناصر كورونا جائحة ضربتْ  قدو

اإلنتاج ةعمليّ  يهالع  وجستيات،واللّ  حن والشّ  لقْ النّ  وسائل ؛ هي العناصر وهذه ،ناعيّ الصّ  عولمة 

فبسببالتّ  قتدفّ  وسيولة ةيّ وحرّ  االحترازيّ  اإلغالق جارة،   لقْ النّ  وسائل بقوةٍ  رتْ تأثّ  ،ةواإلجراءات 

 قيودٌ  وفرضتْ  ة،لوجستيّ  خدماتٍ  من  هاب  يرتبط وما  ،فريغوالتّ  حنالشّ  اتعمليّ  رتْ وتأخّ  بأنواعها،

 .الحدود عبر اإلنتاج ومستلزمات لعالسّ  قتدفّ  ةيّ حرّ على 

 نواتالسّ  خالل ،بقوةٍ  يعتمد أصبح ذيالّ  ،ناعيّ الصّ  القطاععلى   بدوره ذلك كلّ  رأثّ  وقد

 العالم  دول من رهاوغيْ  رمصْ  في ناعيّ الصّ  القطاع بات ولذلك ة،العالميّ  وريدسالسل التّ على   األخيرة

والمستثمرونالسّ  سمورا قبل من هايألفْ  لم وظروفٍ  بيئةٍ  في تواجه و،  القطاع هذا في ياسات 

المستدامة   التّْنميةة تحقيق  إمكانيّ على  تؤثر    عدة تحدياتٍ   كوروناة من قبل جائحة  ناعات المصريّ الصّ 

 : حدياتمة هذه التّ مقدّ  فيو، ةٍ خاصّ  ة بصفةٍ ناعيّ الصّ  التّْنميةو ةٍ عامّ  بصفةٍ 

مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج، وهو ما تعكسه على  ة  ريّ ناعة المصْ الصّ اعتماد   ▪

الموادّ  )  اإلنتاجومستلزمات    الخامّ   نسبة  المستوردة  إجْ   %44حوالي  الوسيطة    ماليّ من 

 .ة(ريّ الواردات المصْ 
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الصّ  ▪ نصيب  التّ انخفاض  االستثماراتحويليّ ناعات  من  أخْ   مقارنةً   ؛ة   ؛مثل  ،رىبقطاعات 

االستخراجيّ الصّ  والتّ ناعات  اإلنتاجيّ يشة  وانخفاض  والبناء،  التّ الصّ   فية  يد   ؛ةحويليّ ناعات 

 نولوجيا المستخدمة. كْ ر الماهرة والتّ بسبب العمالة غيْ  ؛ةاالستخراجيّ ناعات بالصّ  مقارنةً 

الّ  ▪ المشكالت  بعض  تؤديتوجود  التّ لرفْ   ي  التّ كْ ع  القدرة  وإضعاف  بالقطاع نافسيّ لفة  ة 

مثلناعيّ الصّ  التّ مشْ   ؛،  إصدار  النّ   ،راخيصكالت  وتوْ وبدء  ونقْ شاط  المرافق،  ص صيل 

 اقة. عار الطّ بة، وأسْ العمالة المدرّ 

بالتّ  ▪ المرتبطة  الدّ دّ المْستجحديات  مثلوليّ ات  والسّ على  المنافسة    ؛ة،  ياسات  األسواق، 

والصّ الحمائيّ  التّ ة،  االتّ جاريّ راع  من  بريطانيا  وخروج  األوروبيّ ،  وصعوبة  حاد   ،

وتقلّ كْ التّ على    الحصول الصّ نولوجيا،  اإلنتاج  الكبرىالدّ   في  ناعيّ بات  بريطانيا    ؛مثل  ،ول 

 .(2020 ،عليّ   شلبي )مغاوري وفرنسا وألمانيا.

للتّ المتّ   اأْلمممة  منظّ   وأصدرتْ  الصّ نْ حدة  )اليونيدو(ناعيّ مية  بالتّ ة  تحديث  ،  مركز  مع  عاون 

التّ الصّ  التّ ناعة  على   كوروناأثر جائحة   ر قياس، تقرير مؤشّ 2020عام    ناعةجارة والصّ ابع لوزارة 

الصّ  القطاع  مصْ   ناعيّ أداء  المؤشّ ر،  في  أساسيّ ويتناول  محاور  سبعة  العمل،   ةٍ ر  قوة  تتضمن 

ركات لاللتزام قدرة الشّ على  أثير  التّ   ايولة، وأيضً ويل والسّ مْ ة وسالسل اإلمداد، والتّ ات اإلنتاجيّ العمليّ و

الضّ  مستحقات  التّ   ،أميناتوالتّ رائب  بسداد  المحلّ على  أثير  وكذلك  المبيعات  والتّ يّ حركة   ،صديرة 

الشّ  قدرة  مدى  األزْ التّ على  ركات  وقياس  مع  الشّ   اوأخيرً   ..   مةعامل  استفادة  من درجة  ركات 

الرّ كْ التّ  أعمالها  ؛ةميّ قْ نولوجيا  استمرار  الّ   ،لضمان  لإلجراءات  للحدّ خاتّ   يتباإلضافة  آثار   ذها  من 

الشّ   ،مةاألزْ  استفادة  مدى  الصّ ومعرفة  منهاناعيّ ركات  لزيادة   في غبة  والرّ   ،ة  تعديلها  أو  استمرارها 

 . ع منهاالمتوقّ  يجابيّ األثر اإل

حول    ،(وصغيرةٍ   طةٍ ومتوسّ   )كبيرةٍ   ةٍ صناعيّ   شأةٍ منْ   1300ر من خالل مسح  إعداد المؤشّ   وتمّ 

ة ساتها اإليجابيّ ها الحكومة وانعكاخذتْ تي اتّ ر اإلجراءات الّ أدائها. كما تناول المؤشّ على  مة  تأثير األزْ 

لتعزيز أداء القطاع   ناعيّ ادرة عن المجتمع الصّ ات الصّ صيّ وْ قرير التّ ن التّ وقد تضمّ   أداء القطاع،على  

الفتْ  الصّ خالل  قطاعات  المسح  شمل  المقبلة.  الكيماويّ رة  والغذائيّ ناعات  والزّ ة  والهندسيّ راعيّ ة  ة ة 

 . ةناعات الجلديّ عبئة والصّ سوجات واألثاث والتّ والمنْ 

التّ  التّ قرير  وأشار  السّ إلى  للجائحة  أثير  الصّ على  لبي  سجّ   ؛ناعيّ القطاع  مؤشّ حيث  أداء ل  ر 

ال   0.5في األداء؛    ا انخفاضً   0.5إلى    0.0)من    بأنّ   اعلمً   ؛0.413عند    انخفاًضا  ناعيّ القطاع الصّ 

 حة.في األداء( منذ اندالع الجائ زيادةً  1.0إلى   0.5؛ من تغيير

صدير عند في المبيعات والتّ   ناعيّ ة شركات القطاع الصّ وقد أظهرت النتائج تراجع أداء غالبيّ 

عند  0.26 العمالة  التّ 0.28،  والتّ مْ ،  النّ دفّ ويل  عند  ديّ قْ قات  التّ 0.30ة  وسالسل  اإلنتاج  عند ،  وريد 

حيث بلغ  ؛ أكبر غيرة بشكلٍ ركات الصّ رت الشّ وقد تأثّ ، 0.37 عند رائبع الضّ دفْ على ، والقدرة 0.31

أدائها  مؤشّ  الشّ 0.39ر  تليها  المتوسّ ،  والشّ 0.42طة  ركات  الكبيرة  ،  والمؤسّ 0.43ركات  سات ، 

 . (2020  ،ناعةجارة والصّ وزارة التّ ) .0.45غيرة الصّ 

اإليجابيّ اآل  الجانبعلى  و األثر  إلى  النتائج  أشارت  تكْ على  للجائحة    خر،  نولوجيا  استخدام 

حيث   ؛0.75صاالت قيمة  نولوجيا االتّ لتكْ   الفرعيّ ر  ل المؤشّ صال، فقد سجّ المعلومات وتطبيقات االتّ 
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ها، واالحتفاظ بعمالئ  ،ة إلدارة أعمالهانولوجيّ كْ طبيقات التّ ركات إلى استخدام التّ جهت العديد من الشّ اتّ 

المؤشّ وقد سجّ  الفرعيّ ل  األزْ   ر  قيمة  إلدارة  للجائحة  قيام عددٍ ، ممّ 0.70مة واالستجابة  إلى   ا يشير 

االحترازيّ ناعيّ الصّ   شآتالمنْ من    كبيرٍ  اإلجراءات  تطبيق  إلى  والتّ ة  الوقائيّ ة  تفشّ   للحدّ   ؛ةدابير  ي من 

 ة بها. ماكن اإلنتاج الخاصّ داخل أ المرض

  تي تمّ ة الّ ة حول اإلجراءات الحكوميّ ناعيّ ركات الصّ ر إلى قياس انطباع الشّ ق المؤشّ وقد تطرّ 

األثر  اتّ  لتخفيف  أنّ لألزْ   يّ االْقتصادخاذها  النتائج  وأظهرت  المتعلّ   مة.  سداد  القرارات  بتأجيل  قة 

االئتمانيّ  أيّ االستحقاقات  دون  رسومٍ   غراماتٍ   ة  أسْ إضافيّ   أو  وتخفيض  الكهْ ة،  وتمديد عار  رباء، 

الصّ التّ  والسجالت  الصّ ناعيّ راخيص  منتهية  الضّ الحيّ ة  سداد  وتأجيل  العقارة،  أثرٌ يّ رائب  لها  كان   ة 

 . (2020  ،ناعةجارة والصّ وزارة التّ ) ركات.أداء الشّ على  إيجابي  

 ( 1شكل رْقم )

 تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الّصناعيّ 

التّ   المصدر: ر، مصْ  في ناعيّ الصّ  القطاع  على كورونا  جائحة تأثير رمؤشّ   ،ناعةجارة والصّ وزارة 

 . 2020ة، ناعيّ الصّ  ميةنْ للتّ  حدةالمتّ  اأْلمم مةمنظّ  مع عاونبالتّ  ناعةالصّ  تحديث مركز

(،  0.413)   ناعيّ القطاع الصّ على  كورونا جائحة أثر رمؤشّ  قيمة ؛ابقكل السّ ويالحظ من الشّ 

مة باألزْ   ارً ثر تضرّ المحور األكْ وأّن    ،ككلٍّ   ناعيّ القطاع الصّ على  مة  لألزْ   لبيّ التأثير السّ   ا يعنيوهو م

المحلّ هو   المبيعات  والتّ يّ محور  )ة  بقيمة  انخفاض  أدّ   يذ والّ   ،(0.269صدير  إلى  النّ السّ ى  ة ديّ قْ يولة 

العاملة  للشّ  الصّ   فيركات  الشّ ممّ   ،ناعيّ القطاع  دفع  لتقْ ا  العملركات  قوة  العمليّ   ،ليص  ات وتحجيم 

 ة. اإلنتاجيّ 
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( 2شكل رْقم )  

 الّصناعات التّحويليّةتأثير جائحة كورونا على أداء 

التّجارة والّصناعة، مؤّشر  المصدر: القطاعلع كورونا  جائحة تأثير وزارة  مْصر،  في الّصناعيّ  ى 

 . 2020الّصناعيّة،  تّْنميةلل المتّحدة اأْلممظمة نم مع بالتّعاون الّصناعة تحديث مركز

الشّ  من  السّ ويالحظ  القطاعات  كافّ على    سلبّيٍ   بشكلٍ   كوروناجائحة    رتْ أثّ كيف    ؛ابقكل  ة 

 تي الّ ناعات  بر الصّ ( كأكْ %28بنسبة )  ا  سالبً رتْ تأثّ   تيالّ متها صناعة األثاث  مقدّ   في  ويأتية،  ناعيّ الصّ 

الصّ   في  ا،رً تضرّ   شهدتْ  الكيماويّ مقابل  تأثّ   ارً تضرّ   أقلّ   كانتْ   تيالّ ة  ناعات   بلغتْ   سالبٍ   رٍ بنسبة 

(18.8% .) 

 : كورونا فْيروس تداعيات مواجهة في ناعةالصّ  لمساعدة المقترحة واإلجراءات ياساتالسّ 

 تداعيات من عافيالتّ  سرعة ىعل طةوالمتوسّ  غيرةالصّ  ناعاتالصّ  مساعدةعلى   ركيزالتّ  ▪

هذه الجائحة  االستجابة سرعة من ناعات الصّ  هذه به تتسم لما وذلك رة،الفتْ  خالل 

 ين،الصّ  من الواردة ةناعيّ الصّ  بالمستلزمات ناعاتهذه الصّ   والرتباط وق،السّ  لمتطلبات

 ينيّ الصّ  ناعيّ الصّ  القطاع بدأ أنْ  بعد رة،هذه الفتْ  خالل رلمصْ  قاتهاتدفّ  تتحسن أنْ  عوالمتوقّ 

 . 2020ويونيو من عام  مايو ريشه خالل ،دريجيّ التّ  عافيالتّ  في

 ؛يّ ناعالصّ  شاطراخيص وتخصيص األراضي للنّ والتّ  صاريحالتّ  إصدار ةعمليّ  فياإلسراع   ▪

بإضافةللتّ   تي الّ   األراضيظومة  لمنْ  وشاملٍ   كاملٍ   إصالحٍ  مع ،جديدةٍ  استثماراتٍ  عجيل 

 . ناعيّ الصّ  لالستثمار عائقٍ  رثأكْ  تزال وال كانتْ 

المعلومات ؛سليمٍ  بشكلٍ  جاريّ التّ  مثيلالتّ  دور تفعيل ▪  يكون ،مٍ منظّ  سّيٍ مؤسّ  بشكلٍ  لتوفير 

تعزيز  الخارجيّ التّ  وفرص ،الجديدة االستثمارات نتيجته   مع أفضل وتعامل ،ةجارة 

ضروري   األزمات، الّ الصّ  للمصانع مّ ومه وهذا  تمثلغيرة  يزيد تي   من  %80 عن ما 

 .ةناعيّ الصّ  شآتالمنْ 

والخاص،   ▪ العام  القطاعين  بين  الشراكة  الرقمية،  التحتية  البنية  تعزيز  على  تنسيق  العمل 

على  والعمل  والتدريب،  الوظائف  جودة  تعزيز  والتطوير،  بالبحوث  الخاصة  األنشطة 



 
 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

   علي عبد الرؤوف عبد العاطي محمودد. 

 

- 165 - 
 

الكربون. انبعاثات  من  الحد  من  يعزز  بما  الصناعات   World Economic) تحسين 

Forum, 2020) 

  ة.اقة العالميّ عار الطّ ء انخفاض أسْ ضوْ   في  ةً عين، خاصّ اقة للمصنّ عار الطّ أسْ  فيظر  إعادة النّ  ▪

 .(2020 ،يّةاالْقتصادراسات للدّ  ريّ صْ )المركز الم

 : ياحةطاع السّ ق  3-1

والتّ الحساسيّ  بالغ اقطاعً  ،بطبيعته ياحةالسّ  قطاع  يعدّ   ،ةوالعالميّ  ةيّ المحلّ  باألحداث رأثّ ة 

منها،لبيّ السّ  اخصوصً  المتضرّ أكْ   منْ ياحة  السّ  قطاع  يعدّ  لذلك ة  القطاعات   رظهو مةأزْ   منْ  رةثر 

بنسبة    ؛اعالميًّ   كورونا  فْيروس  يشّ وتف الحجوزات  تراجعت  الفتْ   ، %80حيث  من  خالل   -يناير)رة 

  %12يران بنحو  ياحة والطّ السّ   قطاعاساهم  يبع المناظر، وعن نسبتها في الرّ   ،2020من عام    (مارس

 )سالي   ة.ريّ العاملة المصْ   وىالق  ماليّ إجْ   منْ   %10توظيف نحو  ويقوم ب  ،ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتجمن  

 . (2020د فريد، محمّ 

  ، 2018/2019لعام    دوالرمليار    12.6لتبلغ    ؛لها  قيمةٍ ى  علة أياحيّ قت اإليرادات السّ وقد حقّ 

مة األزْ   فإنّ   ،ياحة واآلثارلتقديرات وزارة السّ   قًاوفْ و  ،ماليّ اإلجْ   يّ المحلّ   النّاتجمن    %2.4وهو ما يمثل  

يران عن تحمل قطاع الطّ   ا فضاًل ، وهذاشهريًّ   دوالر ر بنحو مليار  بخسائر تقدّ ياحة  تحمل قطاع السّ 

 .يرانتعليق حركة الطّ ل نتيجةً  ؛مليار جنيهٍ  2.25ر بنحو خسائر تقدّ ل

في    قم الوْضعتفاإلى    ،2020حتّى نهاية يونيو من عام  من منتصف مارس، و  لفتْرة اتشير  و

ر،  اإلجراءات المشدّدة في الدّول األوروبيّة والعربيّة، وخاّصةً الّسعوديّة ومصْ بدأت  العالم كلّه؛ حيث  

ال انحسار  بدأ  حين  في  إيطاليا،  في  كبيٍر  بشْكٍل  األْزمة  واْستشرى   فْيروسوتفاقمت  الّصين،  في 

حة عالميًّا قطاع الّسيا  حالةٌ من الّشلل التّاّم أصابتْ   في الواليات المتّحدة األمريكيّة، وظهرتْ   فْيروسال

ر )خصوًصا مصْ  للّسائحين إلى إيفادًا ثرالدّول األكْ  في المرض العالم، وتفّشي في الذّْعر مع انتشار

 تعليق مارس، وتمّ  في شْهر رمصْ  إلى من حجوزاتها %40  إسبانيا وألمانيا(، فقد ألغتْ  إيطاليا، إسبانيا

من رحالت العديد ر،مصْ  وإلى الّطيران  ومنها دول من  وفي  والعربيّة،   الدّول العالم،  األوروبيّة 

إعالن جديدةٍ  سياحيّةٍ   حجوزاتٍ  أيّ  وغابتْ  وتّم   .العالم من دول  والعديد ر،في مصْ  ل التّجوا حْظر ، 

 . (2020 ،د مرسي)سلوى محمّ 

 تحقّق ؛ حيثدوالرمليارات   6  بنحو تقدّر كبيٍر بخسارةٍ  سلبّيٍ  أثرٍ  وقد نتج عن ذلك حدوث

الثالثاألرْ  خالل ،دوالر مليارات  10.7  بنحو يقدّر فعلي    عائدٌ  مارس   -  2019األولى )يوليو   ةباع 

الّسياحيّة توقّفت (، ثمّ 2020  ،دوالر مليار  16.7  بنحو المقدّر بالعائد وذلك مقارنةً  تماًما، الحركة 

 من  %35يعادل   خسارة ما يعني ، وذلك2019/2020 العام الماليّ  في تحقيقه الّذي كان من المتوقّعو

 . 2020/ 2019 العام الماليّ  في من المتوقّع تحقيقها كان الّتي اإليرادات الّسياحيّة

نحو   قتْ حقّ قد    ،2019/2020  اني من العام الماليّ صف الثّ اإليرادات الّسياحيّة للنّ   ويالحظ أنّ 

ق فيه ما يقرب تحقّ   يذوالّ   ،2018/2019  العام الماليّ من    انيصف الثّ بالنّ   مقارنةً   ؛دوالرمليار    2.6

 .(2020 ،ريّ صْ الم زيّ )البنك المرك .%65لنحو  وصلتْ  نخفاٍض سبة ابن دوالر اتمليار 5.8من 

؛ لتراجع في  األقلّ على    2021  حتّى يونيو ر؛مصْ  في الّشلل الّسياحيّ  استمرارسوف يؤدي  و

، باإلضافة الرتفاع أْعداد  2020/2021، و2020/ 2019خالل عامي    ،اإلْجماليّ   المحلّيّ   النّاتجنمّو  
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القائمة، وتوقّف االْستثْمارات في قطاع  الّسياحيّة  المْنشآت  التّطوير في  المتعّطلين، وتراجع عمليّات 

باستمرار ذلك  ويتسبّب  األْزمة،  انتهاء  حتّى  مصْ  قطاععلى   الّسلبيّ  األثر الّسياحة  في   ،رالّسياحة 

  13.1بـ    مقارنةً   ؛ 2020 في عام  ن سائحٍ ماليي  3.5ر إلى  صْ ياح بمبانخفاض عدد السّ  لخسارةوتقدّر ا

، 2020في عام   %69ر من  ثْ اإليرادات الّسياحيّة بأكْ  في  ى لتراجعٍ ، وهو ما أدّ 2019مليون في عام 

نحو   عام    دوالرمليار    13.03بنحو    مقارنةً   ؛ دوالر  اتمليار  4لتسجل   World)  .2019في 

Tourism Organization,2020). 

 : كورونا فْيروس تداعيات مواجهة في ياحةالسّ قطاع  لمساعدة المقترحة واإلجراءات ياساتالسّ 

التّأمينات   ▪ سداد  من  الّسياحيّة  للمْنشآت  االْجتماعيّة  التّأمينات  هْيئة  االْجتماعيّة  إعفاء 

 .أْشهرٍ  6لمدّة  2ألصحاب العمل والموّظفين في استمارة 

دوراتٍ  ▪ الحفاظ    مكثّفةٍ   تدريبيّةٍ   إجراء  لضمان  بالقطاع؛  وعدم على  للعمالة  مهاراتهم، 

الّسياحة لصالح   قطاع  للحفاظ على أْخرى  قطاعاتٍ هْجرتهم من  للشركات  الدعم  ، وتقديم 

المهارات   وتنمية  التدريب  خالل  من  العاملين  دعم  خدمات  لتحسين  والسعى  العاملين، 

 .  (World Bank East Asia and Pacific, 2020) وتوفير لفرص العمل.

 حف الكبير. المتْ افتتاح عقب  ، وخصوًصا عالمّيٍ  ر كمْقصٍد سياحّيٍ استمرار التّرويج لمصْ  ▪

تطويرٍ على  العمل   ▪ الواضحمؤّسسّيٍ   إجراء  الفْصل  يحقق  وتنفيذها    السياسات    ، بين وْضع 

 ومتابعة أداء القطاع؛ لضمان جدْوى وجودة القرارات واإلجراءات المتخذة. 

األزمات ▪ بمعالجة  الخاّصة  الّرْؤية  لجنة   ،توضيح  عمل  وآليّات  اختصاصات  ظّل  في 

.. وغْيرها   الّسياحيّة ووزارات الّسياحة والّطيران والمطارات  بين اتّحاد الغرف  األْزمات

  التّضارب في القرارات، وضمان تطبيقها. تفاديمن الجهات المعنيّة؛ ل

 :راعةقطاع الزّ  3-2

الزّ  قطاع  أهميّ يكتسب  التّ   ا نظرً   ؛ةً خاصّ   ةً راعة  األخْ شابكيّ لعالقاته  القطاعات  مع  في  ة  رى 

مصدرً   ؛لة وْ الدّ  يشكل  رئيًساحيث  الغذائيّ   ا  األمن  االو  ، لتحقيق  المحاصيل  ة ستراتيجيّ توفير 

فضاًل صديريّ والتّ  كوْ   ة،  قطاعً عن  العمالة  انه  األساسيّ   ،كثيف  المورد  القطاع   ويمثل  لمدخالت 

الدّ توجّ   ، وفي ظلّ ناعيّ الصّ  القطاع  لة االستراتيجيّ وْ ه  ب تطوير أساليعلى  العمل    تمّ   ،للنهوض بهذا 

ة ميّ قْ نولوجيا الرّ كْ ، وتوظيف التّ الحديثةنيات  قْ التّ على  ة، من خالل االعتماد  راعة وتحسين اإلنتاجيّ الزّ 

أ  التّْنميةة الستدامة  والحيويّ  القطاع، وتحقيق  )المركز   .اوخارجيًّ   اداخليًّ   ةٍ تصاديّ اقْ   منفعةٍ ى  لعْ في هذا 

 .(2020  ،يّةاالْقتصادراسات للدّ  ريّ صْ الم

فهوالمصْ  االْقتصاد قطاعات أهمّ  أحد راعةالزّ  قطاع يعدّ و  النّاتج من %11.2يمثل   ري، 

 تراجعت فقد ذلك ومع، رمصْ  فيالمشتغلين  إجمالي من %23.8به حوالي  ويعمل ،ماليّ اإلجْ  يّ المحلّ 

 ةسبيّ النّ  ةاألهميّ  ارتفاع مقابل في  ،الماضية العقود  خالل ،جوهرّيٍ  بشكلٍ  للقطاع ةسبيّ النّ  ةاألهميّ 

 . )2019 ،واإلحصاء ةالعامّ  عبئةللتّ  )الجهاز المركزي .والخدمات ناعةالصّ  لقطاع
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الزّ  قطاع  والغابات والصّ وقد ساهم  في  راعة    2019/2020عام    اإلجماليّ   يّ المحلّ   النّاتجيد 

جنيهٍ   669.8بنحو   مقارنةً مليار  جنيهٍ   588بـ    ،   ماليّ إجْ   تْ ووصل،  2018/2019عام  في    مليار 

الزّ الصّ  لـ  راعيّ ادرات  طنٍّ ييمال  5ة  بالرّ 2020عام  في    ن  وذلك  تفشّ ،  ظروف  من   فْيروسي  غم 

 وصلتْ   بنسبةٍ   عالمّيٍ   ووجود ركودٍ  ،ف الموانئوتوقّ   ،ةوليّ ل الدّ قْ في العالم، وارتباك حركة النّ   كورونا

مقارنةً %30إلى   طنٍّ ييمال  5.5بـ    ،  أزْ   ،2019عام  في    ن  الم)  كورونا مة  وقبل   ريّ صْ المركز 

 (. 2020  ،يّةاالْقتصادراسات للدّ 

 ةيّ المحلّ  أسواقها حماية في للمساعدة وافرةٌ  ةٌ غذائيّ  إمداداتٌ  ر راعة في مصْ توفر بقطاع الزّ وت

المتمثّ باألزْ  المرتبطة األجل قصيرة ةالعالميّ  اإلمداد مخاطر من ، كورونا فْيروس مرض في لةمة 

 لهذا احتياجاتها لتغطية  ضخمةً  اتٍ كميّ ،  2020  بريل عامإ منذ ،بالفعل استوردتْ  قد رمصْ  وكانتْ 

 من  سعتها ، وضاعفتْ ةالبقوليّ  والحبوب وياالصّ  وفول فراءالصّ  رةوالذّ   القمح من وباألخصّ  العام،

طنٍّ   3  إلى 2014  عام في طنٍّ  مليون 1.5من    حللقمْ  الحديث العموديّ  خزينالتّ  عام    ماليين  في 

 ،الغذاء  توافر تعزيز ل أجْ  منْ  ؛ةٍ حكوميّ  تدابير بعدة لإلمداد اتيةالمؤ البيئة هذه دعم  وتمّ ،  2019

 .(2020 حدة،المتّ  لألمم راعةوالزّ  األغذية مة)منظّ  .قويّ  استراتيجّيٍ  ونٍ زخوتحقيق م

المركز   في  دة، كما تأتيفي تصدير الموالح والفراولة المجمّ   ا،ر هي األولى عالميًّ مصْ   وتعدّ 

إاألوّ  عالميًّ   افريقيًّ ل  السّ   ،2020عام    اوالسادس  االستزراع  الجهود مكيّ في  نجاح  ذلك  ويؤكد   ،

المتعلّ  الزّ المبذولة  باإلنتاج  الذّ   راعيّ قة  في مجموعةٍ واالكتفاء  السّ   كبيرةٍ   اتي  الزّ من  وذلك   ؛ ةراعيّ لع 

 ياسات ة بالسّ المعنيّ  الجهات  جميع بين نسيقالتّ  يف  ا فً ضعْ   هناك  ولكنّ ،  مستوى الخضر والفاكهةعلى  

كثيرٍ   تضاربٌ  عنه ينتج ما وهو ،ةراعيّ الزّ    ،جهةٍ  من ةراعيّ الزّ  ياساتالسّ  بين األحيان من في 

 بسبب  طوير؛والتّ  البحثفي   افً ضعْ كذلك  و،  رىأخْ   جهةٍ  من ةجاريّ والتّ  ةصديريّ والتّ  ةصنيعيّ والتّ 

الحكوميّ البيروقراطيّ   أهمّ  تتمثل ذيوالّ  ،راعيّ الزّ  اإلرشاد فضعْ و ويل،مْ التّ  وضعف،  المقيدة ةة 

في  المزارع  فيبإنتاجيتها   مقارنةً  ؛ الحقول فية  راعيّ الزّ  المحاصيل ةإنتاجيّ  انخفاض مظاهره 

 فضعْ   اأعضائها، وأخيرً  خدمةعلى   قادرةٍ   رغيْ  يجعلها بشكلٍ  ةراعيّ الزّ  اتعاونيّ التّ  فضعْ وة،  البحثيّ 

 خاذ قراراتٍ اتّ على   قدرته من يحدّ  اممّ  ،المزارع إلى صحيحٍ   بشكلٍ  وصولها وعدم ،وقالسّ  إشارات

 .(2020 حدة،المتّ  لألمم راعةوالزّ  األغذية مة)منظّ  .سليمةٍ  ةٍ إنتاجيّ 

 : كورونا فْيروس تداعياتراعة لمواجهة قطاع الزّ  المقترحة واإلجراءات ياساتالسّ 

جدْ و إسقاط ▪ الزّ  فيرين  المتعثّ  جميع عن  الدّيونولة  إعادة   صغار ةً خاصّ  ،يّ راعالقطاع 

 هذا في  البنك المركزيّ  مبادرات  من االستفادة من القطاع فيالعاملين   وتمكين المزارعين،

 دد. الصّ 

التّ  ▪ التّ   ةٍ خاصّ وبة،  راعيّ لجميع المحاصيل الزّ   مركيّ خليص الجسرعة  لف كالخضار سريعة 

  التأخير خارجٌ   طالما أنّ   ،اتٍ أرضيّ   ع أيّ رين من دفْ والفاكهة، وإعفاء المستوردين والمصدّ 

وبناء إرادتهم،  االحترازيّ  حول ةٍ تفصيليّ  معلوماتٍ  قاعدة عن   أثيرالتّ  ذات ةاإلجراءات 

المصْ المصدّ على   المباشر عامٍّ بشكلٍ  ريينرين   وتحديثها  ،خاّصٍ  بشكلٍ  راعيوالزّ   

 نترنت للجميع. اإل عبر متاحةً  تكون أنْ على  ،باستمرارٍ 

 التعجيل باستمرار تكامل البورصة السلعية لتشتمل على كافة الحاصالت الزراعية.  ▪
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في الريف المصري بما يتناسب مع خطة الدولة في تبطين   المياهالعمل على إعادة مناسيب   ▪

على   للحفاظ  المية  الترع  النمو  نوعية  فرص  من  يعزز  مما  استخدامها،  في  االقتصاد 

 التوسعي لالستصالح الزراعي في المدن والمناطق القابلة للتطوير الزراعي. 

  الغذاء،   ارعترفع أسْ   يمكن أنْ   يتالّ   وعةرشْ المر  ة غيْ جاريّ الممارسات التّ على  قابة  تشديد الرّ  ▪

 .نالمخالفيعلى ليظ العقوبات عار، وتغْ األسْ  عخزين المفرط، واالحتكار، ورفْ التّ  ةً وخاصّ 

أسْ  ▪ الطّ تخفيض  الزّ عار  للمنتجين  الصحراويّ   اخصوصً   ،راعييناقة  خاصّ المزارع    في  ةً ة، 

 ة.اقة العالميّ عار الطّ ء انخفاض أسْ ضوْ 

تتضمن بناء المهارات، التدريب للعاملين، االستثمار   التيرأس المال البشرى  فياالستثمار  ▪

الحماية  نظم  وتعزيز  المحلية،  اإلنتاجية  العامة،  الصحة  تحسين  والتطوير،  البحوث  في 

لغلق الفجوة في الوصول لخدمات البنية التحتية األساسية، باإلضافة   والسعياالجتماعية،  

 (  (World Bank, 2020 إخفاقات السوق. إلى معالجة

 :ةحّ قطاع الصّ  3-3

 نحو ضرورة يدفع ذيالّ  األمر  حديات، التّ  من العديد معأجْ  العالم في ةحيّ الصّ  ظمالنّ  تواجه

الصّ  بجودة االرتقاء لأجْ  منْ  ؛حدياتالتّ  تلك لمواجهة سبلٍ  عن البحث  وتطويرها، ةحيّ الخدمات 

 وةفجْ  ليصوتقْ  ،ةحيّ الصّ  الخدمات على  خصيّ الشّ  اإلنفاق ليلوتقْ  ،منها المستفيدين نطاق وتوسيع

الصّ الرّ  على الحصول في  مساواةالال  قد مةالمتقدّ  ةحيّ الصّ  ظمالنّ  من العديد وأنّ  ةخاصّ  ة،حيّ عاية 

 . تجدّ المسْ  كورونا روسفيْ  جائحة  تداعيات مواجهة على القدرة عدم ظلّ  في لالنهيار ضتْ تعرّ 

روس  فيْ   مةزْ بمواجهة أ  مباشرةً   عنيّ الم  هألنّ   ؛خطورةً ثر القطاعات  ة من أكْ حّ قطاع الصّ   عدّ يو

المؤكّ كورونا ومن  أنّ ،  األزْ جاهزيّ   د  قبل  الفته  على  السيطرة  على  قدرته  على  ستنعكس  روس يْ مة 

 يتة الّ ستوريّ ة يمثل أحد الحقوق الدّ حيّ عاية الصّ في الرّ   الحقّ   هميته أنّ مة، ويضاف إلى أواحتواء األزْ 

اتج من النّ   %3عن    عليه ال تقلّ   ، وألزم الحكومة بنسبة إنفاقٍ 2014عام  في    ريّ المصْ ستور  ها الدّ أقرّ 

عالوةً اليّ ماإلجْ   يّ حلّ الم أنّ   ،  محورً على  تشكل  االستراتيجيّ   ئيًسار   اها  األهداف  الوطنيّ لتحقيق  ة ة 

 (2020القرار، خاذ )مركز المعلومات ودعم اتّ  مية المستدامة.نْ ة للتّ واألمميّ 

الصّ   ي يعانو في مصْ حّ قطاع  من  ة  أزْ   سّيٍ مؤسّ   فٍ وجه ضعْ أر  قبل    ، كورونا  تداعياتمة  ما 

 ويلوتمْ  وتنظيم إدارة ع تنوّ  يف  بوضوحٍ  ظهر ذيوالّ   ،ةحّ مة الصّ ف حوكمة منظّ ضعْ وذلك من خالل  

ة ف كفاءة وجاهزيّ ضعْ شريعات،  والتّ  ةاإلداريّ  د الجهاتبسبب تعدّ  ؛مةالمقدّ  جودة الخدمات  ومستوى 

 يّ أ   ل لمواجهةوّ فاع األالدّ   خطّ   ها تعدّ نّ أو  ةً خاصّ   ،ةهوريّ ة أنحاء الجمْ ة في كافّ عاية األوليّ وحدات الرّ 

المتكاملة والمحدّ مةٍ أزْ  البيانات  قاعدة  الصّ ، غياب  قطاع  والمتاحة عن  استفادة ة، ضعْ حّ ثة  ف فرص 

الصّ  التّ حّ قطاع  من  سياساتٍ   الحديثةات  نولوجيّ كْ ة  رسم  يخدم  بما  البيانات  تحليل  ، سليمةٍ   ةٍ صحيّ   في 

قطاع يّ الحكوم اإلنفاق حجم  وتواضع  الت وبالمعدّ  زايدةتالم  باالحتياجات  مقارنةً  ، ةحّ الصّ  على 

 ( 2020ة،تصاديّ راسات االقْ للدّ  ري)المركز المصْ  .ةيّ العالم
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من    %1.6من    ةحّ الصّ  على قطاع  وميّ الحك اإلنفاق صاتمخصّ   اليّ متراجع نسبة إجْ ويالحظ  

المحالنّ  نحو    2017/ 2016و  2015/2016  يلعام   اليّ ماإلجْ   يّ لّ اتج  عام  في    %1.2إلى 

 اإلنفاق صاتمخصّ   اليّ منسبة إجْ   روس كورونا وصلتْ مة فيْ أزْ   تداعيات، ولكن مع  2018/2019

قطاع  وميّ الحك يعادل الموازنة ماليّ إجْ  من % 15  نحوة  حّ الصّ  على   يّ المحلّ  اتجالنّ  من %3  بما 

 للمواطنين مةالمقدّ  الخدمات جودة لتحسين ةحّ الصّ  على اإلنفاق  صاتمخصّ  زيادة تْ ، وتمّ ماليّ اإلجْ 

 على القادرين رغيْ  وعالج حيالصّ  القطاع أعضاء وحوافز واألدوية حيالصّ  أمينتكلفة التّ  ولتغطية

 الية للعام الملتقديرات وزارة الماليّ   اطبقً   ،جنيهٍ  مليار 258.5  ةحّ الصّ  صاتمخصّ  لتبلغ  ؛لة وْ الدّ  نفقة

 ؛2020/ 2019  المالي  العام  عن   % 47زيادة   بنسبة جنيهٍ  مليار 83.2  قدرها   بزيادةٍ  2020/2021

 ( 2020ة،)وزارة الماليّ   روس كورونا.فيْ  تداعياتبسبب  

اإلجراءات المتعلقة بزيادة اإلنفاق العام على قطاع الصحة بما في ذلك تعيين عاملين جدد في 

الهاتف، الصحي النظام   عبر  الطبية  االستشارات  وتشجيع  الطبية،  المستلزمات  وتعزيز صناعات   ،

 فضالً عن ذلك تتضمن تلك اإلجراءات التأثير في سلوكيات المواطنين من خالل االتصال الجيد عن

طريق تقديم معلومات يومية محدثة من مصادر موثوقة، ونشر المعلومات المتعلقة بتوجهات الدولة  

بشأن التعامل مع الفيروس، كما اشتملت هذه اإلجراءات على تعزيز تقديم اإلمدادات الطبية الالزمة 

احتياجاً. األكثر  والدول   ,IMF, Policy Steps to Address the Corona Crisis) لألفراد 

2020) 

 كورونا:  فْيروس ات ة تداعيّ لمواجهة قطاع الصحّ  المقترحة واإلجراءات الّسياسات

 خالل )من يطيّ طخْ التّ  ورالدّ  :امعً  بأربعة أدوارٍ  ةحّ الصّ  وزارة تقوم  :للمهامّ  واضحٌ  لٌ فصْ  ▪

 .امعً  بيّ قاالرّ  وروالدّ  نفيذيّ التّ  وروالدّ  يليّ ومْ التّ  وروالدّ ) ةحّ للصّ  لىاألعْ  لسرئاستها للمجْ 

للتّ   دةٌ موحّ   يةٌ رؤْ  ▪ المدنالشّ   ةحيّ غطية الصّ طويلة األمد    وال   ّي،املة يحددها الخبراء والمجتمع 

 ر الحكومات. تتغير بتغيّ 

الخدمة والعاملية أطرافها من مقدّ المنظومة بكافّ   غطي ي  دٌ موحّ   يعي  تشر  إطارٌ  ▪ ة آليّ و  ا به  نم 

 .وجودة الخدمات رتسعي

على الحكومة مراجعة اللوائح التجارية الحالية على وجه السرعة لضمان الحصول    ينبغى ▪

معقولة.   وبأسعار  المناسب  الوقت  في  الطبية  المنتجات   ,United Nations)على 

ESCAP, 2020) 

شآت  للمنْ   لضمان الجودة تكون ملزمةً   ؛دةً لالعتماد والجودة تضع ضوابط موحّ   مستقلةٌ   ئةٌ هيْ  ▪

الحكومحيّ الصّ  والخاصّ يّ ة  واألهلّ ة  ورْفع ةيّ ة  التّدريب،  مخّصصات  زيادة  على  والعمل   ،

 . بالقطاع كفاءة الموارد البشريّة بشكٍل مستمرٍّ 

الطارئ مؤقتاً مع الرعاية المجانية للمتضررين من فيروس كورونا    تعزيز اإلنفاق الصحى ▪

من   يعانون  الذين  ألولئك  الطارئة  النقدية  التحويالت  على  نفسه  الشئ  وينطبق  المستجد، 

الرسمى. غير  االقتصاد  في  خاصة  للدخل،  مفاجئ   UNCTAD, The) فقدان 

Coronavirus shock, 2020) 

ل على تنفيذ استراتيجيات صحية شاملة وسريعة تهدف  لعمالتعاون مع جميع الدول ليجب   ▪

إلى تقليل عمليات انتقال العدوى، باإلضافة إلى تبادل المعرفة وتطوير األدوية واللقاحات 

والقطاعات  الضعيفة  الصحية  النظم  ذات  النامية  للدول  العاجل  الدعم  تقديم  مع  الجديدة، 

 (United Nations, 2020) غير الرسمية.
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 : ليمعْ التّ  قطاع 3-4

مع  روس كورونا، ويالحظ فيْ  تداعياتمة بأزْ  رتْ تأثّ  يتثر القطاعات الّ ليم من أكْ عْ قطاع التّ  يعدّ 

ب اإلصابة  حاالت  المسْ فيْ استمرار  كورونا  اتّ   تجدّ روس  عنها  اإلجراءات ينتج  من  يلزم  ما  خاذ 

والّ   يتفشّ الحتواء  ة  االحترازيّ  يأْتيتالمرض،  الدّ   ي  تعليق  رأسها  وتوقّ على  المؤسّ راسة  سات ف 

كافّ ليميّ عْ التّ  بشكلٍ ة  عملها  مزاولة  عن  التّ و  ،بيعّيٍ ط  ة  منظومة  فعْ تتسم  بالتّ مصْ   يليم  الشّ ر  ديد عقيد 

  :كاآلتي ويتضح ذلك ، رمصْ  يف المسيطر عليها سيّ ف المؤسّ عْ والضّ 

 ها أيلن يصاحب  ؛التاليوب  . زيادتهاى بعد  حتّ   ؛ليمعْ صة لقطاع التّ انخفاض الموازنة المخصّ  ▪

 ،الموازنة ماليّ جْ إ من  %21ليم نحو  عْ التّ  على اإلنفاق ويمثل  ليم،عْ لمنظومة التّ   ّيٍ فعل  تطويرٍ 

الم  ماليّ اإلجْ  يّ المحلّ  اتجالنّ  من %6يعادل   بما العام  بلغتْ   ؛2020/2021الّي  في   حيث 

 ،%14.8زيادة   بنسبة جنيهٍ  مليار  46.9  بزيادة ،جنيهٍ  مليار 363.6  ليمعْ التّ  صاتمخصّ 

 قدرات وبناء  الفنيّ  ليمعْ التّ  على ركيزالتّ  مع ،2019/2020  اليالم العام بموازنة  مقارنةً 

 (2020ة، )وزارة الماليّ  مين.المعلّ 

آليّ  ▪ تنفيذ  التّ عدم  بعدٍ عْ ة  عن  كآليّ بالشّ   ليم  اعتمادها  سيصبح  حين  في  السليم  هو  عْ للتّ   ةٍ كل  ليم 

ة للمدارس وغياب  ف القدرة االستيعابيّ ائد وضعْ الزّ   يّ البس الطّ كدّ الواقع الجديد، بجانب التّ 

التّ رؤْ  التّ يمكن حلّ   يتوالّ   ،عامل معهية  في  الوحيد  بعدٍ عْ ها  في    بدأتْ   يتوالّ   ،ليم عن  بالفعل 

ة يصبح فيه ليميّ عْ في المنظومة التّ   وكبيرٍ   سريعٍ   لٍ إلجراء تحوّ   فرصةٌ   هيو  ،مةإطار األزْ 

 . االب سنويًّ س الطّ كلة تكدّ امل مع مشْ عفي التّ  ا أساسيًّاجزءً  ليم عن بعدٍ عْ التّ 

الفجْ اتّ  ▪ التّ ساع  بين  الحكعْ وة  التّ   وباألخصّ   ،والخاصّ   وميّ ليم  الجعْ في  قبل  ما  ا  ممّ   امعّي،ليم 

الحكوميّ   شاملةً   مراجعةً   يستدعي لمحتّ   ؛ةللمناهج  تصل  التّ   قريبةٍ   ستوياتٍ ى  ليم عْ من 

 . الخاصّ 

من المشاكل المستمرة في المنظومة   هيو  ،ةليميّ عْ واتب للعاملين في المنظومة التّ ف الرّ ضعْ  ▪

 . ةليميّ عْ التّ 

مضعْ  ▪ الفنعْ التّ ظومة  نف  الصّ وضعْ   المهنيّ   دريبوالتّ   يّ ليم  االستعدادات  بالمدارس  حيّ ف  ة 

 روس. الفيْ  تداعياتلمواجهة  ؛الجامعاتو

أيضً  التّ ت  اويالحظ  قطاع  بقطاعاتٍ عْ شابك  المثال  أخْ   ليم  سبيل  على  النّ رى  ف  فتوقّ   ،لقْ قطاع 

ا  راسةالدّ  التّ أو  بعدٍ عْ ستمرار  عن  سلبً   ليم  النّ   ايؤثر  قطاع  الصّ قْ على  وقطاع  الّ ل،  تأذ ناعة  سلبً ثّ ي   ار 

المتخصّ بالنّ  للمصانع  المدرسيّ سبة  الوجبات  إنتاج  في  وو  ةصة  والكتب  راسيّ الدّ   دواتاألالمالبس  ة 

 ..  ليم عن بعدٍ عْ لة بالتّ وْ وتوجيه الدّ  ،الب ط موقف الطّ وتخبّ  ،مةاألزْ  استمرارمع  عمتوقّ من الو ،رهاوغيْ 

الختالف   انظرً  ؛ليمعْ التّ  بجودة يتعلق فيما ،ةوليّ والدّ  ةوالخاصّ ة  سات الحكوميّ وة بين المؤسّ ساع الفجْ اتّ 

فجاهزيّ  األولى  بعدٍ عْ التّ   ية  عن  خاصّ ليم  والنّ   ةً ،  والقرى  الرّ بالمدن  بالمناطق  وخارج يفيّ جوع  ة 

ويتوقّ  الكبرى،  التّ ا  عالمحافظات  نسبة  التّ سرّ رتفاع  من  وتأثّ عْ ب  بالقطاع ليم  العاملة  الفئات  دخول  ر 

 ( 2020خاذ القرار، )مركز المعلومات ودعم اتّ  والخدمات المرتبطة به.
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 كورونا:  فْيروس اتليم تداعيّ عْ لمواجهة قطاع التّ  المقترحة واإلجراءات الّسياسات

ف  استكمال قرار ▪ للتّ اللّ   يالوزارة  الالمركزيّ   ليم عن بعدٍ عْ جوء  فيعتمد على تفعيل  إدارة   ية 

التّ  مراقبة  حتّ   ؛ةليميّ عْ المنظومة  يمكن  والنّ   اوتحديدً   ،المستهدفى  القرى  وليس   ،جوعفي 

 المحافظات الكبرى. يف فقطْ 

سبة لفئات محدودي  بالنّ   ةً ، وخاصّ ب المدرسيّ سرّ ع التّ ومنْ   ،معلّ ركيز على تدارك فاقد التّ التّ  ▪

 خل. الدّ 

قابليّ  ▪ لزيادة  المهارات  اكتساب  برامج  التّ توفير  التّ ة  شكل  في  المتّ وظيف  لمعالجة خذة  دابير 

األوْ  اهتمامٍ لويّ هذه  تخصيص  وينبغي  الشّ أيضً   كاملٍ   ات،  تزويد  لضرورة  والبالغين ا  باب 

 .بالمهارات المطلوبة في سوق العمل

 ، وهي حالةٌ وما يتصل بها من ثغراتٍ   ،ةميّ قْ وة الرّ مق للفجْ أعْ   مٍ مة في تكوين فهْ أسهمت األزْ  ▪

ا على إزالة  مية العمل معً نْ ركاء في التّ الحكومات والشّ ، ويتعين على  اًل ا عاجتتطلب اهتمامً 

التّ  التّ نولوجيّ كْ الحواجز  البنية  في  االستثمار  طريق  عن  الرّ حتيّ ة  تكاليف  وخفْ   ،ةميّ قْ ة  ض 

ا زيادة ة أيضً ميّ قْ وة الرّ الفجْ   ليم، وسيتطلب سدّ عْ الحصول على خدمات اإلنترنت لغرض التّ 

المهمّ  الفئات  إكساب  في  التّ االستثمار  مهارات  التّ شة  مع  الرّ كْ عامل  األمم )  .ةميّ قْ نولوجيا 

 (2020 ،حدةالمتّ 

 : ييد والبناءشْ قطاع التّ  3-5

عداد مع زيادة التّ   اري، وتزيد أهميتهتصاد المصْ ائدة لالقْ سوق العقارات من القطاعات الرّ   عدّ ت

الدّ وسعْ   كانيّ السّ  وحداتٍ وْ ي  لتوفير  الدّ   الئقةٍ   ةٍ سكنيّ   لة  الرّ لمحدودي  على  ولكن  اتّ خل.  من  سام غم 

روس كورونا فيْ   تداعياتمة  أزْ   رى؛ إال أنّ بالقطاعات األخْ   مقارنةً   ،القطاع بعدم المرونة في العرض

باعد  ة وسياسات التّ ئيّ زْ أثير عليه وسط عدم اليقين، وبسبب تطبيق سياسات اإلغالق الجمن التّ   نتْ تمكّ 

 .رىمن القطاعات األخْ  لّ أق ولكن بحجمٍ  ،االجتماعيّ 

التّ   ويمثل والبناء  قطاع  النّ   % 10.32حوالي  شييد  المحليّ من  عوامل    ماليّ اإلجْ   اتج  بتكلفة 

الثّ ة )باألسْ تصاديّ شطة االقْ قًا لألنْ وفْ   ،اإلنتاج النّ ابتة(، وفْ عار  لبيانات  للبنك  هريّ ة الشّ رة اإلحصائيّ شْ قًا  ة 

المالي  المركزيّ  العام  في  و  400حوالي    ماليّ بإجْ   ، 2019/2020،  جنيهٍ   329مليار   بزيادةٍ   مليون 

 .مليون جنيهٍ  691.4مليار و 385من  سنويّ  على أساٍس  %3.8بنسبة 

ل حوالي  حيث شكّ   ؛2015/ 2014  من العام الماليّ   بدايةً   ضخمٍ   ة القطاع بحجمٍ يّ أهمّ   وزادتْ 

استحوذت و، 2014/ 2013 في العام الماليّ  %2.7بحوالي  مقارنةً  ماليّ اإلجْ  يّ اتج المحلّ من النّ  9.3%

العقاريّ األنْ  حوالي  شطة  على  إجْ   %16.17ة  المنفّ   ماليّ من  الفتْ االستثمارات  في  إلى ذة  يوليو  من  رة 

من  بر حصةٍ صاحبة أكْ   ما تعدّ   هي، ومليون جنيهٍ   513و  ليارم  127 ماليّ بإجْ   ،2019/2020مارس  

المنفّ  الفتْ االستثمارات  هذه  في  بارتفاعٍ ذة  النّ   رة،  البالغة  عن  الفتْ   %12.6سبة  نفْ في  العام رة  من  سها 

 ( 2020،ريّ المصْ  زيّ )البنك المرك .مليون جنيهٍ  151مليار و 89  ماليّ بإجْ  ،2018/2019 الماليّ 

تحليل والضّ   ويمكن  القوة  التّ عْ جوانب  لقطاع  مصْ شْ ف  في  والبناء  كما   (SWOT) رييد 

 . (1م ) يوضح الجدول رقْ 
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( 1م )جدول رقْ   

 ر ييد والبناء في مصْ شْ ف لقطاع التّ عْ تحليل جوانب القوة والضّ 

 فعْ جوانب الضّ  جوانب القوة 

 لمشاريع البناء.  عم الحكوميّ الدّ  •

أنْ يتوقّ  • اال  ع  المصْ قْ يكون  بين   منْ   ريّ تصاد 

 . 2021تصادات أداًء في عام  وى االقْ أقْ 

بما  األسْ  • األجانب  للمستثمرين  المناسبة  عار 

 ة.جاريّ لب على العقارات التّ م الطّ يدعّ 

بوجود السّ  • يسمح  بما  لألراضي  الكبيرة  عة 

 .جديدٍ  مخزونٍ 

ب به  ًرا يرحّ ة تطوّ نظيميّ ة التّ تحسين الخلفيّ   يعدّ  •

 المستثمرون.  

التّ تدعّ  • النّ دفّ م  السّ ديّ قْ قات  السّ ة  سيولة  وق،  اخنة 

ابات في أصول األسواق  االضطر   في حين أنّ 

ة لسوق ماليّ يولة اإلجْ على السّ   اشئة لها تأثيرٌ النّ 

التّ  أنْ جاريّ العقارات  ويمكن  في يتسبّ   ة،  ب 

 ركود االستثمارات. 

 . الّطلب المحتملض ص العرض الجيد يقوّ نقْ  •

والبيروقراطيّ  • الفساد  تزال مستويات  ال  ة 

 .   مرتفعةً 

 هديدات التّ  الفرص 

 في القاهرة. جديدٍ  لوجستّيٍ  إدخال مرفقٍ  •

الطّ  • الصّ زيادة  األصول  على  ممّ ناعيّ لب  ا ة، 

ايتسبّ  في  معدّ رب  العقارات  تفاع  إيجار  الت 

 ة. ناعيّ الصّ 

مصْ طلّ التّ  • لتصبح  لع  مركًزا  مركزيًّا  وجستيًّ ر  ا 

ز االستثمارات  في إفريقيا. كما يتضح من تركّ 

 رق والموانئ وإنشاء المطارات.  في الطّ 

التّ  • التّ وتّ تصاعد  العالميّ جاريّ رات  تبعات  ة  من  ة 

انتشار حاالت  المتمثّ   19–جائحة كوفيد   في  لة 

 . الدّيوناإلفالس، وتسريح العمال، وتراكم 

الرّ  • إغالق  التّ أثر  على جاريّ حالت  بالفعل  ة 

السّ  توقّ صناعة  ويمكننا  استمرار ياحة،  ع 

 ابع من العام.بع الرّ ى الرّ االضطرابات؛ حتّ 

 .2021ر،مصْ  يعاشور، مستقبل قطاع العقارات ف سالي المصدر:
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لتقريرفْ وو المصْ )  قًا  العقارات  سولوشنز" م  (ريّ سوق  "فيتش  الثّ للرّ   ن  سبتمبر بع  في  الث 

بحجم المميزات   مقارنةً   ،حجم المخاطر  ،م من فيتش سولوشنزر العقارات المقدّ يقيس مؤشّ ف،  2020

أخْ  القطاع،  المتعلّ في  والمخاطر  المميزات  تلك  االعتبار  في  فقطْ ذًا  بالقطاع  المتعلّ قة  وتلك  قة ، 

، وهو ما يدل في النهاية على ر مباشرٍ وغيْ   مباشرٍ   ر على بيئة القطاع بشكلٍ تي تؤثّ الّ   تصاد ككلٍّ باالقْ 

 0حيث إن    ؛100لى  إ  0من    ا، وله مقياسٌ ميًّ عال  لةً دوْ   44ر  المؤشّ   ول. ويشملة القطاع في الدّ جاذبيّ 

 .ةً لى جاذبيّ هي األعْ  100و ةً جاذبيّ  هي األقلّ 

   لى:وتنقسم المميزات إ

المحتمل   موّ للقطاع، تشمل حجم القطاع )وهو ما يدل على الفرص المتاحة(، والنّ   مميزاتٌ  -

التّ  التّ ذي يكون في األغْ ويل والّ مْ له، وتوافر  البنوك  التّ جاريّ لب من  ويل على  مْ ة، واستقرار 

الخمْ  السنوات  الزّ مدى  تشير  كما  المقبلة،  إقراٍض س  بيئة  وجود  إلى  القروض  في    يادة 

 . اتيةٍ وم

ما ارتفع نصيب ، فكلّ ماليّ اإلجْ   يّ اتج المحلّ لة، وتشمل حجم نصيب الفرد من النّ وْ للدّ   مميزاتٌ  -

لقطاع    ةً ئيسسوقًا ر  تي تعدّ طى والّ بقة الوسْ ع حجم الطّ توسّ   ماليّ اإلجْ   يّ اتج المحلّ الفرد من النّ 

الدّ  انفتاح  وحجم  والصّ وْ العقارات،  االستثمار،  على  الّ لة  العوبات  تواجهها  ركات شّ تي 

التّ  إلى  المحلّ   سواءً   ؛ويلمْ للوصول  األسواق  السّ وليّ الدّ   أم  ةيّ في  الحضرة، وحجم  في    ؛ كان 

 ( 2021 عاشور، سالي) .ة في الحضر في تطوير القطاعكانيّ يادة السّ حيث تساهم الزّ 

   :إلى  وتنقسم المخاطر

الّ  - الوقتالمخاطر  فتشمل  القطاع،  في  المستثمرون  يواجهها  لتسجيل   تي  المستغرق 

التّ  على  للحصول  المستغرق  والوقت  والتّ الممتلكات،  ما راخيص  )وهو  المطلوبة  صاريح 

الدّ يقيّ  البناء في  حيث   ؛القروض  ماليّ رة من إجْ لة(، ونسبة القروض المتعثّ وْ م جودة أنظمة 

النّ   إنّ  هذه  ارتفاع  مع  اإلقراض  سياسات  تقييد  إلى  تلجأ  قد  وتقلّ البنوك  أسْ سبة،  ر عاب 

القصير المدى  على  تشكّ والّ   ،اإليجارات  قد  الّ تي  المستثمرين  على  خطًرا  يتطلّ ل  عون ذين 

 .لشراء العقارات بغرض تحقيق عوائد

الدّ  - في  الهيكليّ وْ المخاطر  الخصائص  مثل  األجل  طويلة  المخاطر  وتشمل  للنّ لة،   موّ ة 

لة،  وْ للدّ  ين الخارجيّ الدّ رف وحجم عار وسعر الصّ وسوق العمل واستقرار األسْ  ،اديّ صتاالقْ 

النّ  مثل  األجل  قصيرة  الحقيقيّ االقْ   موّ والمخاطر  التّ ومعدّ   تصادي  والبطالة الت  ضخم 

 .رييد والبناء في مصْ شْ ( مخاطر ومميزات قطاع التّ 3م )ويوضح شكل رقْ ، رهاوغيْ 
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( مخاطر ومميزات قطاع التّْشييد والبناء في مْصر 3شكل رْقم )  

 . 2020، فيتش سولوشنز، سبتمبر ري(سوق العقارات المصْ ير )تقر  المصدر:

الشّ   بناءً و أعلى  اإلجْ   فإنّ   عاله؛كل  للمؤشّ ماليّ القيمة  بلغتْ ة  وبخصوص    37.6  ر  نقطة. 

فإنّ عامٍّ   المميزات بشكلٍ  تزال مرتفعةً ،  بلغتْ   سبيًّا؛ن  ها ال  بلغتْ   47.4قيمتها    حيث  قيمة   نقطة. وقد 

ة ئيّ ر سياسات اإلغالق الجزْ نقطة. وترجع تلك القيمة المرتفعة إلى تطبيق مصْ  66.9مميزات القطاع 

األخْ بالدّ   مقارنةً   ،قصيرةٍ   ولمدةٍ   فقطْ  سياساتٍ ول  تطبيق  مع  سياسات وتجنّ   ،ةٍ احترازيّ   رى  تطبيق  ب 

الكليّ  الحدّ اإلغالق  في  ساهم  ما  وهو  النّ   تداعياتمن    ة،  على  في  االقْ   موّ الجائحة   ،2020تصادي 

 .للعام الحاليّ  موّ عات النّ وأيًضا في توقّ 

  ، قائمةً   جديدةً   مدينةً   23حيث تقوم بتطوير    ؛لةوْ تي تقوم بها الدّ طويرات الّ هذا باإلضافة إلى التّ 

ال، مثل العاصمة اإلداريّ جديدةً   مدينةً   20ييد في  شْ والتّ  العلمين  جديدة، والمنصورة ة الجديدة، ومدينة 

 .ضخمةٍ  ةٍ ر الفرص لعمل مشاريع عقاريّ تي توفّ الجديدة، والّ 

بالنّ أمّ  المتعلّ ا  إلى المميزات  بالدّ سبة  فقد بلغتْ وْ قة  القيمة    27.9قيمتها    لة،  نقطة. وترجع تلك 

فعاليّ   المنخفضة )مقارنةً  الوضوح بشأن  إلى  القطاع( لالفتقار  التّ بمميزات  الّ حفيزيّ ة اإلجراءات  تي ة 

 .نبي المستمرّ المرتفع واالستثمار األجْ  كانيّ عداد السّ غم من التّ لة، على الرّ وْ مها الدّ تقدّ 

  . وبلغتْ وهو ما يعني وجود مخاطر عاليةٍ   ،نقطةً   23قيمة المخاطر    رى، بلغتْ أخْ   ناحيةٍ   ومنْ 

القطاع  قيم مخاطر  للرّ نقطةً   33ة  ذلك  ويرجع  والعمليّ ،  البيروقراطيّ وتين  الطّ ات  المطلوبة ة  ويلة 

عالية الجودة في   من وجود أصولٍ   تحدّ   شأنها أنْ   تي منْ والّ   ،ة وتطويرهاخطيط لألصول العقاريّ للتّ 

 .القطاع

المتعلّ  المخاطر  بالدّ وبخصوص  بلغتْ وْ قة  فقد  القيمة  نقطةً   13قيمتها    لة،  هذه  وترجع   .

بفقدان    عامٍّ   سوق العقارات بشكلٍ   تْ ر حيث تأثّ   ؛المنخفضة إلى زيادة المخاطر طويلة وقصيرة األجل

ول ة بالدّ تصاديّ ور األوضاع االقْ ا والعاملين بالخارج وظائفهم، مع تدهْ يًّ حلّ من العاملين م  ضخمٍ   حجمٍ 

ا حدة، ممّ ة المتّ ة واإلمارات العربيّ عوديّ ة السّ وخصوًصا المملكة العربيّ   ،ةريّ المستضيفة للعمالة المصْ 

الشّ أثّ  األسر  هذه  قدرة  على  السّ   ؛وبالتالي  .ةرائيّ ر  للعقارات  طلبهم  فيكنيّ على  هذا  ، و2020  عام  ة 

تدهْ  إلى  السّ ور وضْ باإلضافة  قطاع  أثّ ممّ   ،ياحةع  التّ ا  على  أيًضا  النّ دفّ ر  اديّ قْ قات  هذه   ، ألسرة وعلى 

 .ةجاريّ ع سوق العقارات التّ ة لوضْ ئيسدات الرّ المحدّ أهّم أحد  تي تعدّ جارة الّ حركة التّ  تْ روتأثّ 
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  2020ر  ا على اإلسكان طويل األجل في مصْ لبًا قويًّ يشهد قطاع العقارات ط  ع أنْ توقّ مومن ال

تي يرتفع الّ   -ر  مصْ   ا، كما تعدّ سنويًّ   %2  ذي يبلغ نحور الّ حضّ ل التّ لزيادة معدّ   وذلك نتيجةً   ؛2029  –

الشّ  من  سكانها  األكْ وْ الدّ   -بابعدد  بالسّ لة  اكتظاًظا  الشّ ثر  في  األوْ كان  إفريقيارق  وشمال   سط 

(MENA  .)الطّ   ؛وبالتالي من  مستوى  المتوسّ توفر  المدى  على  مستداًما  اإلسكان  على  إلى  طلب 

رة يجات في البالد، وارتفاع مستويات الهجْ ل الزّ ارتفاع معدّ ويل. وتضاف إلى ذلك عوامل مثل  الطّ 

 ( 2021سيرج، )كنزي .يف إلى الحضرمن الرّ 

 ات فْيروس كورونا: تداعيالّسياسات واإلجراءات المقترحة لمواجهة قطاع التّْشييد والبناء 

مبادرات   ▪ والبناء، وباألخّص  التّْشييد  لقطاع  الّرئاسيّة  المبادرات  العقارّي  استمرار  التّْمويل 

 منخفضي الدّخل على حدٍّ سواٍء.للمتوّسطي الدّخل و

 استمرار العمل بالمْشروعات القوميّة بمشاركة القطاع الخاّص. ▪

 التّوّسع في مْشروعات إقامة المدن الجديدة والبنية التّحتيّة. ▪

 قارات.تقديم الحوافز الماليّة والمصرفيّة للّشركات والعاملين في سوق الع استمرار ▪

 : نولوجيا المعلوماتصاًلت وتكْ قطاع اًلتّ  3-6

االتّ   يعدّ  وتكْ قطاع  األقلّ صاالت  القطاعات  من  المعلومات  تداعيات   منْ   ا رً تضرّ   نولوجيا 

 اناتجً  2019/2020خالل عام  ،نولوجيا المعلوماتصاالت وتكْ ق قطاع االتّ ، ولقد حقّ كورونا فْيروس

، وذلك 2018/2019  في عام  جنيهٍ   مليار  93.5مقابل نحو  في    ،جنيه  ليارم  108ر بنحو  يقدّ   ايًّ محلّ 

نموٍّ بمعدّ  أ  ؛2020/ 2019خالل    ،%15.2نحو    بلغ  ل  بذلك  الدّ ى  لعْ ليكون  نموًّ وْ قطاعات  م رغْ   الة 

 ( 2020 ،يّةاالْقتصاد التّْنميةخطيط و)وزارة التّ  .كوروناجائحة 

بلغ المنفّ   إجماليّ   تْ وقد  االتّ   فيذة  االستثمارات  وتكْ قطاع  المعلومات  صاالت    48.1نولوجيا 

بنسبة   ،2018/2019عام    في  مليار جنيهٍ   35.4مقابل  في    ،2020/ 2019خالل عام    ،مليار جنيهٍ 

القطاع في    وقد بلغتْ ،  %35  قدرها  زيادةٍ    ، %4.4لة نحو  وْ للدّ   اإلجماليّ   يّ حلّ الم  النّاتجنسبة مساهمة 

عام   خدمات ،  2018/2019  عامل  %3.8مقابل  في    ،2020/ 2019خالل  صادرات  حجم  وقدّر 

لعام  تكْ  المعلومات  لعام   دوالر  اتمليار  3.6مقابل    ،دوالر  اتمليار  4.1بنحو    2020نولوجيا 

تأسيس  %13بزيادة    ،2019 وجرى  الماليّ   جديدةً   شركةً   1336،  العام  ، 2020/ 2019  خالل 

 . ميّ قْ ل الرّ حوّ التّ و ول الماليّ نحو الشم  لةوْ ه الدّ توجّ صاالت إلى قطاع االتّ  نموّ ل ويرجع ارتفاع معدّ 

األزْ وأدّ  إلى  ت  بالتّ تّ المة  الرّ حوّ عجيل  التّ   ميقْ ل  قطاعات  الماليّ عْ في  والخدمات  والتّ ليم  جارة ة 

التّ ومع فرض حظْ   ة،اإللكترونيّ  واتجاه   ،ةاالحترازيّ ع في تطبيق اإلجراءات  وسّ والتّ   جوال الجزئيّ ر 

الحكوميّ المؤسّ  والخاصّ سات  للسماح  ة  اإلمهامّ   بأداء  فيهملموظّ ة  عبر  المنزل  من  تزايد هم  نترنت، 

 . (2020 ،يّةاالْقتصادراسات  للدّ  ريّ صْ )المركز الم .شبكات اإلنترنتعلى  لب بشدةٍ الطّ 

اًلتّ   وّ منلزيادة   المقترحة واإلجراءات ياساتالسّ  وتكْ قطاع  المعلوماتصاًلت  خالل   ،نولوجيا 

 : وما بعدها كورونا فْيروس تداعيات

 ةالجمهوريّ  محافظات  ة كافّ  طربْ  حيث من ؛ العادل رافي الجغْ   وزيعالتّ  لتنفيذ  يعْ السّ  ▪

 . رعةالسّ  فائق باإلنترنت ةً خاصّ  ،باإلنترنت
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  يسمح  ا ممّ  درجاتها، تلفبمخْ  ةاألرضيّ  بكاتالشّ  في  االستثمارات مضاعفة إلى حاجةٌ  هناك ▪

الرّ   في  ةً خاصّ   ،المقبلة  حلةالمرْ  عليه ستكون تيالّ   البيانات ةيّ كمّ  باستيعاب   ؛ةيفيّ المناطق 

األ احتياجات  تلبية  من  القطاع  المخْ ليتمكن  أهمّ نشطة  ومن  وأكْ تلفة،  استخدامها  ها  ثرها 

 .ةعليميّ ظومة التّ لمنْ ل

بدّ  ▪ المعلوماتلتكْ  Regulator مٍ منظّ  وجود من  ال   إلى القطاع هذا يفتقر حيث ؛نولوجيا 

   صاالت.، وحماية المستهلكين لخدمات االتّ الجودة بمعايير زامهتال ومراقبة تنظيمه اتآليّ 

 : النّتائج والتّْوصيّات: رابعاا

 النّتائج:  4-1

األْزمة    تجاوزتْ  ▪ فيها  بما  اْقتصاديٍّة واجتماعيٍّة ألزماٍت سابقٍة،  تداعياٍت  أّي  أْزمة كورونا 

لعام   العالميّة  الدّ 2009/ 2008االْقتصاديّة  المؤّسسات  لتقديرات  طبقًا  الّذي  ؛  األمر  وليّة، 

بأْزمة الكساد الكبير    -  المتوّسط والّطويل  -جعل البعض يشبهها إذا استمّرت في األجلين  

(1929-1939.) 

الدّ إ ▪ التّجارة  بتباطؤ حركة  دفع  فْيروس كورونا  انتشار  المنظورة،  ّن  المنظورة وغْير  وليّة 

الدّ   جانب صندوق  منْ   متوقّعٍ   انكماٍش و العالمي بعامي    %4.9بحوالي    وليّ النّْقد  لالْقتصاد 

 . 2021، و2020

  50  واليحلفريقيا  ي إفر فوالسّ ياحة  السّ  يمن قطاع  خسارة كلٍّ ى لانتشار فْيروس كورونا أدّ  ▪

 . ر مباشرةٍ وغيْ  مباشرةٍ  مليون وظيفةٍ  2 وعلى األقلّ  ،دوالرمليار 

الفيْ ا  نّ إ ▪ أثّ نتشار  بالسّ روس  العملر  سوق  على  إ لب  حيث  الجزْ الغلْ   نّ ؛  شطة  لألنْ   يّ ئق 

من   %81  واليلون حيمثّ   مليار عاملٍ   2.7  والير على حأثّ   مع بداية الجائحة  ةتصاديّ االقْ 

 ة.قوة العمل العالميّ 

؛ اإلْجماليّ   المحلّيّ من قطاع الّسياحة إلى تراجعٍ في نمّو النّاتج    يؤدي تراجع النّاتج المحلّيّ  ▪

نموٍّ  معدّل  تحقيق  المستهدف  من  المحلّيّ   حيث  النّاتج  الماليّ   اإلْجماليّ   في    للعام 

ليتراوح2020/2021 تفّشي    اكان مخّططً   %5.8في مقابل    ،%2.5  واليلح  ؛  قبل  ما  له 

 فْيروس كورونا.

المحلّيّ أدّ  ▪ النّاتج  نمّو  تباطؤ  مصْ   اإلْجماليّ   ى  في  البطالة  ارتفاع  معدّل إلى  إّن  حيث  ر؛ 

إلى   ارتفع  جائحة   %9.2البطالة  بسبب  إبريل؛  نهاية  وحتّى  مارس،  نهاية  من  الفتْرة  في 

، ، وبانخفاٍض من  2020األّول من عام    في الّرْبع  %7.7فْيروس كورونا، مقارنةً بحوالي  

 .%، مقارنةً مع نْفس الفتْرة قبل عامٍ  8.1

اإلجمالي لبعض الدول دفع باحتمالية توترات في أسواق الطاقة مما قد  المحلى تباطئ الناتج ▪

 ينذر بموجة تضخمية في األسواق المتقدمة.
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 التّْوصيّات:   4-2

أنْ  ▪ اهتمامً وْ الدّ   وليت  يجب  الصّ بعمليّ   الة  تشجيع  المحلّ ة  المشْ يّ ناعة  ومساعدة  روعات  ة، 

 ة.مع المتطلبات الحاليّ  تتالءم جديدةٍ  أسواقٍ ح في فتْ  طة والقطاع الخاصّ غيرة والمتوسّ الصّ 

  ؛ والخاصّ   راكة بين القطاعين العامّ في تعزيز دور الشّ   امً مه   اتلعب الحكومة دورً   يجب أنْ  ▪

المشْ   سواءً  خالل  االستثماريّ من  منْ روعات  أو  التّ   ة  خاؤ وخالل  مع  المم  ة وليّ سؤطط 

 ركات. ة للشّ المجتمعيّ 

قضيّ   أنْ   بدّ   ال ▪ االتحظى  تعزيز  الحكتّ ة  الحكومةوالتّ   وميصال  باهتمام  منْ   ،وعية    وذلك 

اإللكترونيّ  المواقع  مثل  المختلفة  األدوات  التّ خالل  ووسائل  االجتمة،  ،  اعيّ واصل 

المختلفةوالمنصّ  بشكلٍ   ؛ات  المعلومات  وصول  والفئات    وبسيطٍ   جيدٍ   لضمان  للمواطنين 

 المختلفة.

طوير والبحث واالبتكار، باإلضافة إلى االستثمار  التّ لة مواردها لتعزيز  وْ توجه الدّ   يجب أنْ  ▪

 نظمة المختلفة لمواجهة األزمات. ة األلتعزيز جاهزيّ  ؛ةقائيّ ظم الوّ في النّ 

عمليّة التّحّول الّرْقمّي، بما يضمنه ذلك من تقديم الخدمات المختلفة؛  ضرورة اإلسراع في   ▪

وا ونْشرها،  للحوكمة  وتعزيًزا  المواطنين  على  المالّي،  تيسيًرا  الّشمول  تعزيز  في  إلسهام 

بما في ذلك من تبني اآلليّات الخاّصة بالتّْمويل عْبر اإلنترنت وتعزيز منّصات التّْكنولوجيا  

 . الماليّة

الضّ  ▪ الخاصّ   يّ مان االجتماعاالستثمار في شبكات  البيانات    ا حتميًّ   اأمرً أصبح  ة بها  وقواعد 

المستقبل  للتّ  في  األزمات  مع  النّ الٍ فعّ   بشكلٍ عامل  لتعزيز  الموارد  وتوجيه  الصّ ،    ،ةحيّ ظم 

 . املالشّ  حيأمين الصّ وتحقيق التّ 

غْير  ▪ العمالة  ومنها  األْزمة،  من  المتضّررة  للفئات  الدّخل  من  األدْنى  الحدّ  توفير  استمرار 

الحماية   شبكات  طريق  عن  المْختلفة، االجتماعيّة.المنتظمة  األدوات  من  وغْيرها   .

ساندة القطاعات والّشركات، وباألخّص الّصغيرة والمتوّسطة منها، فيما يتعلق  واستمرار م

بتخفيض أو إلغاء أو تأجيل الّضرائب لألْكثر تضّرًرا؛ بسبب تفّشي فْيروس كورونا، مع  

والبحث  والتّعليم  الّصحة  لقطاعي  ليكون  العاّم؛  اإلنفاق  في  األْولويّات  ترتيب  على  العمل 

األْولويّة؛   المْنشودة، العْلمي  التّْنمية  وتحقيق  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  لتحقيق 

 بجانب التّحّرك الستراتيجيّة التّحّول الّرْقمي مع استمرار دعم البنى التّحتيّة الّرْقميّة. 

 الخاتمة:

خلصت الدّراسة إلى أّن أْزمة تداعيات فْيروس كورونا قد تؤدي إلى تداعياٍت تفوق في شدتها 

أزماٍت سابقٍة مّرْت بها مْصر بل والعالم أْجمع، وقد أثّرت األْزمة سلبًا على عديٍد من المتغيرات   أيّ 

سياسات   باتباع  الدّْولة  بادرت  لذا  المْصري؛  االْقتصاد  النّمو،  لوقطاعات  تراجع  من  من خالل لحدّ 

،    للقطاعات االْقتصاديّة بشكٍل عاّمٍ واألْكثر  التحفيزيةلمبادرات  عددا من ا مثل تضّرًرا بشكٍل خاّصٍ

ع في ظّل ارتفاع حالة عدم اليقين ر المنتظمة، وكلّها إجراءاٌت مهمةٌ ومْطلوبةٌ، ويتوقّ حماية العمالة غيْ 

مة فْيروس كورونا، وارتفاع سعر الفائدة حتّى بعد تخفيضه بنحو الّتي يمّر بها العالم والمصاحبة ألزْ 

عام    4% المرك2020في  البنك  جانب  من  محدودًا ،  النّْقديّة  الّسياسة  تأثير  يكون  أْن  المْصري،  زي 

 على االستثمار الخاّص.

االستثمارات   خالل  من  الماليّة،  للّسياسات  أكبر  دوٍر  أمام  مفتوًحا  المجال  يظّل  وبالتالي؛ 

الموا وبالتالي؛ يكون إلعادة تخصيص  لها.  مكباًّل  العاّم سيظّل  الدّين  أّن تضّخم حجم  إاّل  رد العاّمة، 

التّ  من  االستفادة  إمكانيّة  إلى  باإلضافة  األْزمة،  هذه  في  األهّم  من الدّور  المتاحة  الماليّة  يسيرات 

 المؤّسسات الدّوليّة لمواجهة الّطوارئ.
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Abstract: 

 

The study aimed to test a basic hypothesis that says: There are 

direct and indirect effects of the spread of the Corona virus on 

the global economy, and then on the Egyptian economy. The 

study concluded that the spread of the Corona virus led to a 

contraction of the global and Egyptian economy, and a slowdown 

in international trade, and its impact was severe in the sectors of 

tourism, industry, education, construction and health, which led 

to a decrease in GDP growth rates globally and locally. 

The years 2018/2019 and 2019/2020 have been selected; The 

fiscal year 2018/2019 was chosen. To compare the effects of the 

repercussions of Corona with the previous year, which was 

characterized by relative stability, the selection of 2019/2020 

came; As a result of the change due to the spread of the Corona 

virus. 

Key Words: Sectoral Economic Effects, Corona Virus, the Egyptian 

Economy.  

 
 


