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 إخالء مسؤولية: 

من إنتاج موظفي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/البنك الدولي. النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الورقة    التقريرهذا  
ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة  و ال تعكس بالضرورة آراء المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها.  

تشير الحدود واأللوان والطوائف والمعلومات األخرى الموضحة على أي خريطة في هذا العمل إلى أي حكم  في هذا العمل. ال  
 من جانب البنك الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي إقليم أو الموافقة على هذه الحدود أو قبولها.

 بيان حقوق النشر: 

سخ و/أو نقل أجزاء أو كل هذا العمل دون إذن انتهاًكا للقانون المعمول  ن يشكلالمواد في هذا المنشور محمية بحقوق النشر. قد 
  به. البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/البنك الدولي يشجع نشر أعماله وسيمنح عادة اإلذن إلعادة نسخ أجزاء من العمل على الفور. 
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 شكر وتقدير 

فريق بقيادة هدى يوسف الخبيرة االقتصادية األولى ورئيسة فريق    مراجعة اإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية في مصرتقريرأعد  
التقرير.  إلعداد  اإلستراتيجي  والتوجيه  العام  الدعم  بمصر(  الدولي  البنك  بمكتب  االقتصاديين  الخبراء  )كبير  أهيرن  مارك  م  وقدَّ العمل. 

بإجراء   حليل سياق االقتصاد الكلي والمالية العامة. وقامهدى يوسف وفاطمة العشماوي )استشارية( وجاال يوسف )استشارية( عملية ت  وتولت
تا  شوني (، ونهلة زيتون )أخصائية أولى الحماية االجتماعية(،  خبير اقتصاديالتحليل الفني لقطاعات التنمية البشرية كل من جوول بنكستن )

ل اإلدارة المالية(، وحسام ضياء )أخصائي أول اإلدارة  سينها )خبيرة اقتصادية أولى(، وفريدريك أوبيري )استشاري( ومحمد يحيى )أخصائي أو 
إسماعيل )استشارية( وذلك للفصل الخاص بالمساعدات  ( ونازليالحماية االجتماعية  ةأخصائي   المالية(، وفاطمة العشماوي، وثريا األسيوطي )

قداح )استشارية(، وفضيلة   أولى(، وفرح  اقتصادي(، وأميرة كاظم )مسؤولة عمليات  )كبيرة خبراء    كايواالجتماعية؛ ومحمد عودة )خبير 
ودي دونغ )خبير اقتصادي أول(،   اقتصاديين( للفصل الخاص بالتعليم؛ ومحمود السيد )خبير اقتصادي( للفصل الخاص بالتعليم العالي؛

للفصل الخاص  )إقتصادي أول( بوستولوقسكا وإيرينا (، وعمرو الشلقاني )أخصائي أول الشؤون الصحية( مسؤول عملياتوعمرو الشواربي ) 
بالصحة؛ وأوليكسي سلوشينسكي )أخصائي أول الحماية االجتماعية(، ومونتسيرات باالريس ــ ميراليس )أخصائية أولى الحماية االجتماعية(، 

عن تقديره  . ويعبر الفريقولوجستيا دعمًا إدارياً  ( برنامجة إدارية للمساعد)وثريا األسيوطي لفصل المعاشات التقاعدية. وقدمت إيناس شعبان 
 وشكره على المعرفة والتحليالت المتعمقة التي قدمتها هبة الليثي )استشارية(. 

، وهم: مالحظات وتعليقات قيمةلما قدموه من  و   هذا العمل في مختلف مراحله  قاموا بمراجعةلزمالء الذين  ل  ويعرب الفريق عن شكره وامتنانه  
اقتصادي   اقتصاديين(، وكريستيان ألونسو )خبير اقتصادي، صندوق النقد الدولي(، وإيفجينيي نايدوف )خبيرغوستافو ديماركو )كبير خبراء  

وهارون  أول(،  )مستشار  شيكيير  ولواك  اقتصادية(،  )مستشارة  تايلور  وأشلي  برنامج(،  )رئيس  يمتسوف  ج.  ورسالن  أوندر   أول(، 
أول(، وبايرز ميريك   اقتصادي إنفانتس )خبير   - الشؤون الصحية(، وبيدرو سيردان  اقتصادي أول(، وكريستيان هيريرا )أخصائي أول   )خبير

، )مسؤول عمليات أول(. وقد استفاد الفريق أيضًا من المساهمات المبكرة التي قدمتها ماريا لورا سانشيز بويرتا )كبيرة خبراء اقتصاديين(
أول اقتصادية  )خبيرة  النشار  سارة  متها  قدَّ التي  رحمن  والتعليقات  وعون  الديدي،  وعلياء  القادر،  عبد  وليلى  )استشارية(،  بدير  ويسرا  ى(، 

 بنسلفانيا(.  )أخصائيي القطاع المالي(، وسيمون كريستوفر والي )كبير أخصائيي القطاع المالي(، ومارجا هوك سميت )كلية وارتون، جامعة
مينون   ، وأندرياس بلوم، وأنوش بزانيان، وريخا  كاري )مستشار(، وإريك لو بورنيويعرب الفريق عن امتنانه للدعم والتوجيه الذي تلقاه من كيفن  

مته مارينا ويس )المديرة اإلقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن    )مديرون إقليميون  لقطاعات الممارسات العالمية(، والتوجيه االستراتيجي الذي قدَّ
 مد )مدير إقليمي(. وجيبوتي(، وكايكو ميوا )مديرة إقليمية(، ونادر مح

. ويأتي هذا الطلب في إطار  وحدة العدالة االقتصادية بالوزارة معتم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من وزارة المالية وبالتعاون الوثيق  
السلطات المصرية للحفاظ على بغرض دعم الجهود التي تبذلها  2020برنامج صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق االستعداد االئتماني لعام  

مكاسب االقتصاد الكلي التي تحققت بفضل برنامج اإلصالح االقتصادي وتعزيز إطار أوضاع المالية العامة. وجاء الطلب أيضًا مدفوعًا  
بذل الجهود   بطموح الحكومة المصرية لتعزيز برامجها االجتماعية ورفع كفاءة الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم، مع مواصلة

الخبرات    لضبط أوضاع المالية العامة. وقد استفاد التحليل الوارد في هذه المراجعة لإلنفاق العام من الحوارات المتميزة التي جرى خاللها تبادل
التضامن االجتماعي،  العديد من الجهات في الحكومة المصرية، بما فيها وزارة فريق العمل بوحدة العدالة االقتصادية بوزارة المالية، ومع مع

القومية للتأمين  ة  ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة والسكان، والهيئ 
 . ، وصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةاإلجتماعي
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 60 ...................................................................... . الهيكل المؤسسي لبرنامج اإلسكان االجتماعي 28-2الشكل 
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 66 ..................................................................... 2017/2018. نطاق تغطية الوجبات المدرسية 34-2الشكل 
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 من الناتج المحلي اإلجمالي(، ومعدالت االستبدال   ٪ . المصروفات المتوقعة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي )4-3الشكل 
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 لإلنفاق على التنمية البشرية؟ هل يوجد حيز مالي  الفصل األول.

 عرض عام لسياق االقتصاد الكلي والمالية العامة  .أ

من أعباء  تعاني في معالجة األسباب الجذرية للضغوط على المالية العامة، ومع ذلك ال تزال المالية العامة اجيد القد تحقَّق تقدُّم
 .فوق طاقتها، مما يعوق قدرتها على التوسع في اإلنفاق على القطاعات االجتماعية

وكانت اإلصالحات الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة في صدارة الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق استقرار بيئة االقتصاد الكلي   .1
االقتصادي والسياسي. وُأجريت إصالحات مهمة على صعيد المالية العامة لتخفيف الضغوط القائمة منذ وقت   عدم االستقراربعد سنوات من  
ه والمشوه، وفاتورة أجور موظفي القطاع العام المتزايدة، وذلك   دعم الطاقة  زنة، بما في ذلك الضغوط الناجمة عنطويل على الموا غير الُموجَّ

 العامة  إلى جانب العمل على زيادة اإليرادات العامة. وقد ساعدت هذه اإلصالحات على تحويل مسار العجز المزمن للميزان األولي للموازنة
   1-1الشكل  )1الناتج المحلي اإلجمالي  ، ونسب الدين الحكومي إلى  العامة  ت إلى انخفاض عجز الميزان الكلي للموازنةإلى فائض، وأدَّ 

الطاقة    ( وأسهمت2-1الشكل  و   قطاع  النقدية، وإصالحات  السياسة  تدابير  إلى جانب  بيئة  هذه اإلصالحات  ن  تحسُّ في  وبيئة األعمال 
نت حسابات المالية  19-االقتصاد الكلي، وأتاحت للبالد دخول األزمة العالمية الحادة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد ( وقد تحسَّ

 العامة والمعامالت الخارجية. 
على توسيع نطاق اإلنفاق على القطاعات    الدولةُتضِعف قدرة    حيث  فوق طاقتها،ت ومع ذلك، ال تزال تعاني المالية العامة من أعباء   .2

المالية  من فرص تبنياالجتماعية، وُتقلِِّص   التي ُأجريت منذ عام    .االقتصاد  ةلدور معاكسة    سياسة  في   2016وساعدت اإلصالحات 
  - التي ازداد فيها التأثير الكامل ألزمة كورونا-  2021الحفاظ على زخم ضبط أوضاع المالية العامة في أثناء الجائحة. وشهدت السنة المالية  

نسبة الدين الحكومي إلى   . ولكنجمالياإل  من الناتج المحلي  ٪7,4وصل إلى    العامة  مزيدا من التراجع والعجز في الميزان الكلي للموازنة
الذي   -. واستمر أيضا ارتفاع إجمالي االحتياجات التمويلية  ٪92,4ال تزال مرتفعة، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى  الناتج المحلي اإلجمالي  

ر هذا اإلجمالي بنحو   الناتج من    ٪40ُيعرَّف بأنه مجموع عجز الموازنة وقيمة الديون التي يحين أجل استحقاقها على مدار السنة، وُيقدَّ
ر بنحو  2021)البنك الدولي،  المحلي اإلجمالي   ل االلتزامات الطارئة )التي ُتقدَّ في السنة المالية الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪ 48,1(. وُتشك ِّ

 ( مخاطر إضافية على المالية العامة. 2020
أوسع على صعيد االقتصاد الكلي، ولها أيضا تأثير سلبي  ذات نطاق  المرتفعة نسبيا على آثار  تنطوي االحتياجات التمويلية الحكومية   .3

المالي ودوره.   القطاع  على عمل القطاع  المحلي. وعلى الرغم من أن  نات إجمالي االئتمان  م للحكومة أكبر ُمكو ِّ الُمقدَّ وال يزال االئتمان 
الحكومية الكبيرة تؤثر على حوافز البنوك التجارية إلقراض القطاع    يةحتياجات التمويلاالفإن  المصرفي يحتفظ بنسبة كافية نسبيا من السيولة،  

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم(. وقد يدفع ارتفاع احتياجات التمويل الحكومة أيضا إلى استخدام أكثر أنواع فرض    الخاص )وال سيما
 اإلضافية في المستقبل )انظر القسم "ج" بشأن األداء الضريبي(. الديون  الضرائب تشويها لتمويل أعباء

 
 

  

 
إال أن التقرير .  2017- 2016المالية    أثناء إعداد هذا التقرير، قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بمراجعة سلسلة الناتج المحلي اإلجمالي االسمي اعتباًرا من السنة 1

 .الفترات الزمنية السابقةبالخاصة القابلية للمقارنة مع السالسل  و لضمان االتساق  هذا التعديلالسلسلة الزمنية السابقة على يستخدم ما زال 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://documents1.worldbank.org/curated/en/754121644245654929/pdf/Egypt-Economic-Monitor-December-2021-The-Far-Reaching-Impact-of-Government-Digitalization.pdf
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 الدين الحكومي . 2-1الشكل  . أرصدة الميزان الكلي واألولي للموازنة1-1الشكل 

   
 المصدر: وزارة المالية. 

 اإلنفاق الحكومي: التركيز على القطاعات االجتماعية االتجاهات األخيرة في  .ب

تعد مدفوعات الفائدة أكبر بند إنفاق منفرد، إذ تستحوذ على قدر كبير من موارد الموازنة. وتعد المؤسسات المملوكة للدولة والهيئات 
 االقتصادية مصدرا آخر للضغوط ينبع من االختالالت في وضعها المالي. 

ضبط   .4 برنامج  ز  السنوات  ركَّ في  العامة  المالية  أوضاع 
الناتج   إلى  اإلنفاق  نسبة  تقليص  على  أساسي  بشكل  األخيرة 

من    ٪24,9فانخفض اإلنفاق الحكومي إلى    .جمالياإل  المحلي
في    ٪32,9من    2021في السنة المالية  الناتج المحلي اإلجمالي  

وذلك في المقام األول من خالل احتواء    2،  2014السنة المالية  
)فا الطاقة  ودعم  األجور  المجاالن  3-1الشكل  تورة  وشهد   .)

على  الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪ 6,2و  ٪3,4تراجعا كبيرا قدره  
واستحوذ اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية على    3الترتيب. 

رة بزيادة القيمة النقدية ل   لبرامج و هذه امزايا  بعض الموارد الُمحرَّ
عدد المستفيدين منها. ولكن بالقيمة الحقيقية، أسهمت التوسع في  

رت من خفض اإلنفاق على دعم الطاقة بشكل   الموارد التي تحرَّ
العامة، بينما ظل اإلنفاق   الموازنةكامل تقريبا في خفض عجز  

االجتماعية   الحماية  الطاقة  بعادباست -على  في   -دعم  مستقرا 
عند   اإلجمالي  من    ٪4,1المتوسط  المحلي  تبني  منذ  الناتج 

 اإلصالحات.

  من الناتج المحلي اإلجمالي(   ٪النفقات الحكومية ) .3-1الشكل 

 
 . المصدر: وزارة المالية

 

 

 
من الناتج  ٪56,1 المنح إلى باستبعاد، إذ قفز العجز الكلي  المالية  انحرافًا كبيرًا عن المستهدفاتكمعيار استرشادي ألنه كان عاما شهد  2014يشار إلى السنة المالية  2

 بداية الجهود الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة. . وكان أيضا اإلجمالي  المحلي
انهيار األسعار العالمية   وحدها، والسبب الرئيسي لذلك هو  2020في السنة المالية    اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪ ,61تجدر اإلشارة إلى أن دعم الطاقة قد انخفض بنسبة    3

 للنفط الذي قلَّص تكلفة واردات الطاقة. 
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. النفقات الجارية للحكومة المركزية، مصر مقابل  4-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪البلدان النظيرة )

مدفوعات الفوائد، مصر مقابل دول المقارنة  .  5-1الشكل 
 الناتج المحلي اإلجمالي(  من ٪)

    
لمصـر، وأحد  البيانات المتاحة    2021مالحظة: األرقام الُمبيَّنة هي للسـنة المالية   اإلحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي. المصدر:  

آخر عام قبل  2019بالنســـــــبة للبلدان األخرى، فيما عدا لبنان والتي تعكس بيانات 
مبرم مع مصرف لبنان تخلفها عن سداد الدين الخارجي والترتيب المواتي واالتفاق ال

 .بشأن حيازته من سندات الخزانة
 المصرية. المصدر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات مالية الحكومة، ووزارة المالية

مدفوعات  ، كانت2021وفي السنة المالية  نفاق، إذ تستحوذ على قدر كبير من موارد الموازنة.اإل د و تبرز مدفوعات الفائدة كأكبر بن .5
وعلى الرغم من    (.5-1الشكل  )الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪8,9الفائدة في مصر أعلى من مستواها في البلدان المقارنة، إذ وصلت إلى  

من هذا اإلجمالي    ٪8,9إلى    2019في  الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪10التطور اإليجابي الذي تمثَّل في انخفاض مدفوعات الفائدة من  
فاق الضريبية. وهكذا، فإنها تزاحم اإلن   اإليراداتمن    ٪67,8من اإلنفاق اإلجمالي، و  ٪35,8، فإنها ال تزال تمثل  2021في السنة المالية  

 مخاطر كبيرة على استدامة المالية العامة.الُمنتج واالجتماعي الهام، وتفرض 
من أعلى المستويات في  المفروضة عليها عوائد المرتفعة الوينبع هذا العبء الكبير من وضع غير موات للديون، إذ إن مستوياتها و  .6

الناتج  من    ٪108مسار نزولي لينخفض تدريجيا من    علىالجانب اإليجابي، نجحت الحكومة في وضع الدين    عليو .  الناشئةبلدان األسواق  
ن صاف    2020في السنة المالية    ٪87إلى    2017في السنة المالية  المحلي اإلجمالي   (. اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪21يقدر بـ)وهو تحسُّ

لت  1إلى: ) الناتج المحلي اإلجمالي  هذا التحسن في نسبة الدين إلى   ويرجع الميزان األولي  ( جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي حوَّ
صناديق التأمينات صالح  ( اإللغاء لمرة واحدة للدين المستحق على الحكومة ل2، )2018للموازنة من عجز إلى فائض ابتداء من السنة المالية  

لناتج المحلي اإلجمالي ( معدالت النمو االسمي ال3و)  4مليار جنيه(،  371)محلي اإلجمالي  الناتج ال من    ٪,36االجتماعية أو ما يعادل  
  2020سنوات في يونيو    3,2التي فاقت النمو في رصيد الدين الحكومي. وبالتزامن مع هذا التراجع، زاد متوسط أجل استحقاق الديون إلى  

 تحقُّق جهود الحكومة إلطالة آجال استحقاق الديون. ، وهو ما يشير إلى2017سنة في يونيو  2,8بالمقارنة مع  

 
 بشأن نظام المعاشات.  2-1القسم انظر   4
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مع ذلك، وعلى غرار االتجاه العالمي، كان لتداعيات جائحة كورونا تأثير على  
  ٪92,4التي ارتفعت إلى  الناتج المحلي اإلجمالي  نسبة الدين الحكومي إلى  

المالية   السنة  جراء    2021في  من  للديون  المواتية  غير  الديناميكية  بسبب 
لناتج  ل معدالت الفائدة الحقيقية الموجبة على الديون )التي فاقت النمو الحقيقي 

( وإصدار الديون الذي تجاوز المبلغ المطلوب لتمويل عجز  اإلجمالي   المحلي
العوائد على أدوات الدين    وال تزال  (.2021الدولي،   الموازنة الكلي )البنك 
، كانت مصر ثاني أعلى البلدان عائدا  2022وفي فبراير الحكومية مرتفعة. 

  ناشئةاللألسواق  للسندات الحكومية  مؤشر جي بي مورغان  ل  وفقاً على السندات  
في   رسميا  إليه  انضمت    2022الذي 

النقد    (. 1-1الجدول  )  احتياطيات  مستوى  استقرار  من  الرغم  وعلى 
األجنبي الرسمية، فإن مركز صافي األصول األجنبية للجهاز المصرفي  

، وهو ما يشير إلى بعض الضغوط 2021منذ يوليو    فى التدهوراستمر  
درجة   في ظل ارتفاععلى العملة المحلية، ويخلق مزيدا من المخاطر  

 لدين. أسواق ا اتتعرض مصر لديناميكي 

 المؤشر العالمي جي بي مورغان لألسواق الناشئة  1-1الجدول 

 
 2022فبراير   21المصدر: جي بي. مورغان، في 

تعد المؤسسسسات المملوكة للدولة والهيئات االقتصسادية مصسدرا آخر للضسغوط على المالية العامة، الناتجة عن االختالالت المزمنة في  .7
كان صـافي عالقتها بالخزانة   -على مسـتوى اإلجماليات-ووفقًا ألحد  المعلومات المتاحة، فإن المؤسـسـات المملوكة للدولة  مركزها المالي.  

ــلبيا ــاهمات، إذ إن مجموع التحويالت )الدعم، والقروض، و العامة سـ ــرائب المسـ تؤول  التي ت رباحواأل( التي كانت تتلقَّاها كان أكبر من الضـ
، تأثَّر هذا الوضـع بشـدة من جراء عدد من المؤسـسـات الكبيرة المملوكة للدولة بينها  2019(. وحتى السـنة المالية 2-1  الجدولللخزانة )  منها

الشركة القابضة لمياه الشرب   تلتها 5،من إجمالي التحويالت إلى المؤسسات المملوكة للدولة ٪74الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تلقت 
ــيج والمالبس )٪7,4والصــــرف الصــــحي ) ــة للقطن والغزل والنســ ــركة القابضــ الوقت   (. وفي٪4,3(، والبنك الزراعي المصــــري )٪6,8(، والشــ

بنك مصــر،  -صــرعلى ســبيل المثال ال الح-نفســه، تشــمل الكيانات التي اســتطاعت الحفاظ على صــافي عالقة إيجابية مع الخزانة العامة 
ــناعات المعدنية، والبنك األهلي المصـــري،  ــة للصـ ــركة القابضـ ــة للنقل البحري والبري، والشـ ــركة القابضـ ــة للتأمين، والشـ ــر القابضـ ــركة مصـ وشـ

عامة والشــركة المصــرية القابضــة للمطارات والمالحة الجوية، والمصــرية لالتصــاالت. وُيعد العبء الســلبي للهيئات االقتصــادية على المالية ال
مؤسـسـة مملوكة   280لـــــــــــــــ هيئة اقتصـادية تقريبا ثالثة أمثال المسـاهمة السـلبية   48أعلى من ذلك كثيرًا، إذ يعادل صـافي المركز السـلبي في 

هيئة(   48من إجمالي  5أخرى من الهيئات )  ٪10هيئة( خســــــائر، وســــــجلت   48من إجمالي   16للدولة. وتكبَّد ثلث الهيئات االقتصــــــادية )
ــتوى  ــدار مزيد من أدوات الدين من أجل    6التعادل بين اإليرادات والنفقات.مسـ ــا إلى إصـ ــطر الحكومة المركزية أيضـ عالوة على ذلك، قد تضـ

ل هذا عبئا إضــــــافيا على الموازنة، األمر الذي يشــــــير إلى ضــــــرورة إعادة النظر ف  ي  إقراض هذه الهيئات أو تغطية التزاماتها المالية. وُيشــــــك ِّ
 لهذه الكيانات، وإستراتيجيات تسعير منتجاتها، وخططها لتكاليف التشغيل، وإدارة مواردها.  المركز المالي

 
 
 

 

 
 كاليف. وربما يكون هذا الوضع قد تغير مع اإلصالحات التي ُأجريت في اآلونة األخيرة في أسعار الكهرباء التي وصلت حاليا إلى مستوى تغطية الت 5
 . 2019- 2017تقرير وزارة المالية عن المؤشرات المالية للهيئات االقتصادية، السنوات المالية  6
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 (اإلجمالي  من الناتج المحلي ٪صافي العالقة بين الخزانة العامة والهيئات االقتصادية/المؤسسات المملوكة للدولة )  2-1الجدول 
 

 الهيئات االقتصادية

  

السنة 
المالية  
2018 

السنة 
المالية  
2019 

 ٪ 3,5 ٪ 4,1 تحويالت إلى وزارة المالية
 ٪ 0,5 ٪ 0,7 أرباح األسهم 

 ٪ 0,7 ٪ 0,8 ضريبة الدخل
 ٪ 0,1 ٪ 0,2 ضريبة الدخل عن سنوات سابقة وغيرها 

الضريبة على الهيئة المصرية العامة  
 ٪ 0,6 ٪ 0,6 للبترول والشريك األجنبي

رسوم االمتياز على الهيئة المصرية العامة  
 ٪ 0,4 ٪ 0,4 للبترول ورسوم سوميد

الرسوم الجمركية على الهيئة المصرية 
 ٪ 0,1 ٪ 0,1 العامة للبترول

القيمة المضافة على المنتجات  ضريبة 
 ٪ 0,8 ٪ 0,9 البترولية 

 ٪ 0,3 ٪ 0,3 الضرائب والرسوم
 ٪ 4,4 ٪ 6,0 تحويالت من وزارة المالية

 ٪ 0,3 ٪ 0,2 7المساهمات  
 ٪ 4,1 ٪ 5,8 الدعم

 ٪ 0,9- ٪ 1,9- صافي العالقة مع وزارة المالية
 المصدر: وزارة المالية. 

  

 المؤسسات المملوكة للدولة 

 

السنة 
المالية  
2018 

السنة 
المالية  
2019 

 ٪ 0,1 ٪ 0,1 تحويالت إلى وزارة المالية
 ٪ 0,1 ٪ 0,1 أرباح األسهم 

 ٪ 0,0 ٪ 0,0 ضريبة الدخل
 ٪ 0,4 ٪ 0,8 تحويالت من وزارة المالية

 ٪ 0,1 ٪ 0,1 المساهمات 
 ٪ 0,4 ٪ 0,7 الدعم

 ٪ 0,0 ٪ 0,0 القروض
 ٪ 0,3- ٪ 0,7- صافي العالقة مع وزارة المالية

 

 

ص للقطاعات االجتماعية الرئيسية.  .8 فمستويات  8على الجانب القطاعي، ُيظِهر تخصيص اإلنفاق أن نسبة محدودة من الموارد ُتخصَّ
على الرغم من تطلعات    (6-1)الشكل  اإلنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي متدنية بالمعايير الدولية، وشهدت تناقصا بالقيمة الحقيقية  

وقد انخفض اإلنفاق على الحماية االجتماعية وفقا للتصنيف الوظيفي للموازنة بسبب   9.استحقاقاتها الدستورية كما ورد في مصر وطموحاتها
كان مستقرا في السنوات األخيرة   -الطاقة  باستبعاد-تراجع اإلنفاق على دعم الطاقة. لكن اإلنفاق بالقيمة الحقيقية على الحماية االجتماعية  

 )انظر الفصل الثاني عن المساعدات االجتماعية(.
فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم،   الجانب اإلداري، ُيظهر اإلنفاق على القطاعات االجتماعية درجات متفاوتة من الالمركزية.على   .9

(، ولكن هذه النسبة 2020على الترتيب في السنة المالية    ٪56و  ٪34)  ةالمحلي   اإلدارةيجري تنفيذ نسبة كبيرة من اإلنفاق من خالل وحدات  
(. وفي قطاع الحماية االجتماعية، يتم كامل اإلنفاق كله تقريبا  ٪1النسبة لإلنفاق على قطاعي الحماية االجتماعية واإلسكان )ال تكاد تذكر ب 

من   ٪71تستحوذ على   ، إذالمجتمعيةدورا كبيرا في قطاع اإلسكان والمرافق  الهيئات الخدمية  (، وتؤدي  ٪99من خالل الحكومة المركزية )
   اإلنفاق القطاعي

وكان موجها إلى حد كبير نحو مدفوعات    10وقد زاد اإلنفاق على القطاعات غير االجتماعية تدريجيا مدفوعا بقطاع الخدمات العامة، .10
ل مدفوعات الفائدة  2020و  2009بين عامي    ٪46من إجمالي اإلنفاق إلى    ٪25وزادت حصة هذا القطاع وحده من    الفائدة. ، حيث ُتشك ِّ

المالية    ٪85منها   السنة  القطاع في  اإلنفاق على  الشؤون  2020من  قطاع  بين  القطاعات غير االجتماعية  اإلنفاق على  بقية  وينقسم   .

 
األصول المالية( حيث تزيد   ةحياز تشير إلى ضخ رأس المال في الهيئات االقتصادية والمؤسسات المملوكة للدولة، وُتسجَّل في العادة في الباب السابع للنفقات )صافي    7

 الخزانة حصتها في الهيئات االقتصادية أو المؤسسات المملوكة للدولة. 
 عات االجتماعية الرئيسية" الصحة والتعليم والتعليم العالي والحماية االجتماعية واإلسكان.في بقية هذا الفصل، يتضمن تعبير "القطا 8
  ٪ 3و   ٪6، يجب أن يكون اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي في حدود  2014من الدستور المصري المعدل في    23و   21و  19و  18وفقا للمواد    9
  على التوالي. ومن ثم، ينبغي أن تزيد هذه المخصصات تدريجيا لتتوافق مع المعايير الدولية.  إلجماليا  على األقل من الناتج القومي٪ 1و

ق على البحو  والتطوير ومعامالت  يشمل إنفاق األجهزة التنفيذية والتشريعية، والمالية، والمالية العامة، والشؤون الخارجية، والمساعدات االقتصادية األجنبية، واإلنفا  10
 الدين العام. 
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 (، والدفاع٪3(، والشباب والثقافة والشؤون الدينية )٪5)وشئون السالمة العامة    من إجمالي اإلنفاق(، والنظام العام و  ٪6)  11االقتصادية 
خالل الفترة نفسها، بينما انخفض على القطاعات    ٪65,7إلى    ٪45(. وإجماال، فقد زاد اإلنفاق غير االجتماعي من  ٪5) واألمن القومي

 . (7-1الشكل )االجتماعية مجتمعة في الفترة نفسها 
 

 . اإلنفاق العام حسب القطاعات  6-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪)

. اإلنفاق على القطاعات االجتماعية* مقابل القطاعات  7-1الشكل 
 من اإلجمالي(  ٪ األخرى )

  
، لم تصدر بيانات 2022البيانات عن اإلنفاق الرسمي الفعلي حسب التصنيف الوظيفي تأخرا ملحوظا. وحتى الربع الثالث من السنة المالية  مالحظة: يشهد صدور  

 ة المالية.وتضم القطاعات االجتماعية اإلنفاق على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية واإلسكان والمرافق المجتمعية. المصدر: وزار  2021السنة المالية 

 من اإلجمالي(  ٪. توزيع اإلنفاق على القطاعات االجتماعية )8-1الشكل 

   
 التصنيف االقتصادي

   
 التصنيف اإلداري 

 
 

 
والزراع  11 العامة،  والعمالية  والتجارية  االقتصادية  الشؤون  االقتصادية  الشؤون  قطاع  والتعدين، ُيغط ِّي  والطاقة،  والوقود،  البري،  والصيد  األسماك،  وصيد  والغابات،  ة، 

 والصناعات التحويلية، واإلنشاءات، والنقل واالتصاالت.
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 التركيز على األداء الضريبي  االتجاهات األخيرة في تعبئة اإليرادات الحكومية: .ج

اإليرادات المحلية. كما أن اإليرادات الضريبية متدنية وتشكل الضرائب غير المباشرة نسبة كبيرة  ال تجري تعبئة موارد كافية من  
 منها، مع فرض العديد من الضرائب على األنشطة الملموسة. 

ي لضبط  ويعني التزام مصر بإصالح ماليتها العامة أن أي زيادة في اإلنفاق يجب أن تقابلها موارد كافية للحفاظ على المسار الحكوم .11
ويجب التصدي لهذا التحدي المتعلق بتحسين اإلنفاق االجتماعي في سياق األولويات والمفاضالت المتنافسة، وتمشيا أوضاع المالية العامة.  

ة  مع أولويات الحكومة في إنفاق مواردها على البرامج التي تحقق أعلى عائد اجتماعي. ويقتضي هذا أيضا ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعبئ 
 موارد محلية وتوليد إيرادات كافية لتلبية احتياجات اإلنفاق على التنمية.

على الرغم من اإلصالحات التي ُأجريت في اآلونة األخيرة، ما زالت اإليرادات الحكومية أقل من اإلمكانات المتاحة، وال تكفي لتلبية  .12
متدنية، وقد تناقصت في السنوات  الناتج المحلي اإلجمالي  وال تزال نسبة اإليرادات الحكومية إلى    احتياجات التمويل للقطاعات االجتماعية.

. 2014في السنة المالية    ٪21,4من    2021من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية    ٪17,5األخيرة، حيث انخفضت اإليرادات إلى  
ن في اإليرادات الحكومية )-وكانت اإليرادات الضريبية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها    - (2021في السنة المالية    ٪75,2وهي أكبر ُمكو ِّ

فيما    2020في السنة المالية    ٪12,6قبل أن تتراجع إلى    2018في السنة المالية  الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪14,2في أكثر من عقد  
  ارتفعت اإليرادات  انعكاسا سريعا لالتجاه السائد، إذ  2021ُيعَزى إلى تأثير جائحة كورونا. وعلى النقيض من التوقعات، شهدت السنة المالية  

 ٪0,4(، بفضل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات )التي زادت بنسبة  9-1الشكل  )  2021في السنة المالية    ٪13,2الضريبية إلى  
(، بينما انخفضت ضريبة دخل  اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪0,3(، وضريبة الدخل الشخصي )التي زادت بنسبة  اإلجمالي  من الناتج المحلي

 -حتى عند أفضل أداء لها-الشركات. وبصرف النظر عن التقلبات الهامشية التي لوحظت في السنوات األخيرة، ال تزال اإليرادات الضريبية  
الذي يعتبر في العادة ضروريا   ٪ 18-15الحد البالغ    (، ودون 10-1الشكل  البلدان النظيرة )  من أداءو أقل من اإلمكانات المتاحة في مصر،  

 لتمويل احتياجات اإلنفاق اإلنمائي في البلدان النامية. 

 الضريبيةإجمالي اإليرادات واإليرادات . 9-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪)

 اإليرادات في مصر والبلدان النظيرة. 10-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(   ٪ ، 2020-2010)متوسط السنوات 

   
 األرقام الفعلية األولية   2021مالحظة: تعكس أرقام السنة المالية 

ت استنادا إلى بيانات وزارة المالية، ومؤشرات التنمية في العالم )البنك الدولي(، وإحصاءات مالية الحكومة لصندوق النقد الدولي )بيانا  فريق عمل البنك الدولي المصدر: حسابات  
 موازنة الحكومة المركزية(. 

ل التنبؤ .13  . صل إليهاوال ت  مستوياتها المستهدفة  عن   اإليرادات الفعلية كانت تنخفض دوماباإليرادات تحديا مزمنا، إذ إن نواتج   ُيشكِِّ
السنة   اإليرادات الضريبية وغير الضريبية. وباستثناء سنتين فقط )هما  نمطا متكررا للمغاالة في تقدير اإليرادات سواء  11-1الشكل    ويظهر
  الفعلي  تحصيلالالمستهدفة، كانت الفجوة بين  ( تجاوزت فيهما اإليرادات الضريبية فعليا المستويات  2018والسنة المالية    2017المالية  
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ل المغاالة في تقدير اإليرادات والعجز عن صياغ ة  الضرائب والمستويات المستهدفة واسعة، وازداد هذا القصور في السنوات األخيرة. وُتشك ِّ
 عجز الموازنة والديون. تقديرات دقيقة تحديًا يعوق التنفيذ السليم للموازنة، وقد تكون له تداعيات سلبية على إدارة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪. اإليرادات الفعلية مقابل اإليرادات الُمقدَّرة بالموازنة العامة ) 11-1الشكل 
 اإليرادات غير الضريبية  اإليرادات الضريبية  إجمالي اإليرادات 

 

 

 

 

 

 
   المالية.المصدر: بيانات وزارة 

 تغيَّرت تركيبة اإليرادات الضريبية بمرور الزمن، فقد اكتسبت إيرادات ضريبة القيمة المضافة أهمية وانحسرت مكانة ضرائب الدخل.  .14
بدء العمل بها في   دورا رئيسيا في توليد اإليرادات. وزادت حصة ضريبة القيمة المضافة في    2016وتؤدي ضريبة القيمة المضافة منذ 

في السنة   ٪41، قبل أن تهبط إلى نحو  2019والسنة المالية    2016بين السنة المالية    ٪42إلى    ٪34ي اإليرادات الضريبية من  إجمال
الناتج المحلي من    ٪ 5,8إلى    ٪4,4متأثرًة فيما يبدو بجائحة كورونا وتأثيرها على االستهالك. ويعادل هذا زيادة تتراوح من    2021المالية  

في السنة    ٪5,4)متأثرًة بأزمة كورونا( ثم تعاود االرتفاع إلى    2020في السنة المالية    ٪5الفترة نفسها، قبل أن تهبط إلى  خالل  اإلجمالي  
الدخل من  2021المالية   الزيادة بشكل جزئي تراجٌع لضرائب  ض عن هذه  ناحية أخرى، عوَّ الناتج المحلي من    ٪5,1إلى    ٪5,3. ومن 

نفسها،اإلجمالي   الفترة  من    خالل  الضريبية  اإليرادات  إجمالي  في  حصتها  انخفاض  نفسها   ٪38,5إلى    ٪ 41,1مع  الفترة   في 
 (. 12-1الشكل )

 مكونات ضريبة القيمة المضافة .  13-1الشكل  هيكل اإليرادات الضريبية .  12-1الشكل 

   
على   الدمغة  ضريبة  )باستثناء  الدمغة  ضريبة   + الخاصة  الخدمات  على  الضرائب   + المضافة  القيمة  والخدمات=ضريبة  السلع  على  الضرائب  المرتبات  * 

 المصدر: وزارة المالية.  واألجور(+رسوم التنمية + الضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية األنشطة. المصدر: وزارة المالية.
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ويمكن تحديد فترتين كانت فيهما نسبة .  على نحو متزايد  وبوجه أعم، فإن الضرائب غير المباشرة تشكل الحصة األكبر من اإليرادات .15
وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة    2016الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة تزيد على واحد صحيح، بما في ذلك منذ عام  

تزال مستويات تحصيل ضرائب الدخل ضعيفة كما هو الحال في كثير من بلدان العالم النامية.    وال  12(.15-1الشكل  و    14-1الشكل  )
لة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   على سبيل المثال، فإن تحصيل ضرائب الدخل الشخصي يقل كثيرا عن المستويات الُمسجَّ

 (. 16-1الشكل )
د ويشمل أنواعا كثيرة من الضرائب على السلع والخدمات.   .16 وتندرج  عالوًة على ذلك، فإن نطاق تحصيل الضرائب غير المباشرة ُمعقَّ

السلع والخد الرئيسية للضرائب على  المظلة  الخدمات، أنواٌع مختلفة من الضرائب تحت  القيمة المضافة على السلع، وعلى  مات: ضريبة 
والتراخيص،  التنميةوالضرائب على الخدمات الخاصة، ورسوم الدمغة، ورسوم 13المحلية والمستوردة"، -1والضرائب على "السلع في الجدول  

كان هذا التعدد واالزدواج الضريبي نتيجًة لقرارات مؤقتة خاصة بفرض ضرائب إضافية على أنشطة    (. وربما17-1الشكل  التصاريح )ورسوم  
ة الواجبة في تصميمها وفي إدارتها. وال يندرج كثيٌر من هذه الضرائب في قانون الضرائب  ملموسة، وهو يشير إلى احتمال أنها لم تلَق العناي 

)الذي يجب أن يكون المرجع لكل أنواع الضرائب( ولكن ترد اإلشارة إليها في قوانين أخرى. ويثير تصنيف هذه الضرائب أيضا حالة من  
مة(.  التشوش، ألن بعض هذه الرسوم هي في الواقع ضرائب )ألنها غ  ير مرتبطة بتكلفة الخدمة الُمقدَّ

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة  . 15-1الشكل  نسبة الضرائب غير المباشرة/المباشرة . 14-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪)

   
  . المالية استنادًا إلى بيانات وزارةفريق عمل البنك الدولي المصدر: حسابات 

 
 
 
 
 

 
أمَّا الضرائب غير  الممول،  يشيع في البلدان النامية كبر حجم الضرائب غير المباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة. والضرائب المباشرة هي تلك التي تعتمد على خصائص    12

، أمَّا  والضرائب القطعية    والجماركالمباشرة فُتفَرض على المعامالت بصرف النظر عن خصائص الممول. وتشمل األخيرة ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة،  
 ي، والضرائب العقارية.المجموعة األولى فتشمل مختلف أنواع ضرائب دخل الشركات والدخل الشخصي، واشتراكات الضمان االجتماع

منصوص عليها بوضوح لضرائب قطعية  إلى قائمة السلع والخدمات الواردة في الجدول األول الملحق بقانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تخضع    1تشير سلع الجدول    13
 واإلسمنت وخدمات اإلنشاء، وخدمات المقاوالت.  في هذا الجدول. وتشمل هذه القائمة ضمن جملة أشياء أخرى التبغ والسجائر والمنتجات البترولية

 



 

19 

 

 مكونات اإليرادات الضريبية في البلدان النامية وبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .  16-1الشكل 

 
 الدولي للضرائب والتنمية، ووزارة المالية المصرية.المصدر: قاعدة بيانات اإليرادات الحكومية الخاصة بالمركز  

 مكونات الضرائب على السلع والخدمات .  17-1الشكل 

 
  

 المالية. استنادًا إلى بيانات وزارةفريق عمل البنك الدولي المصدر: حسابات 
 

ال تزال ضريبة دخل الشركات المصدر الرئيسي إليرادات ضرائب الدخل لكن حصتها تتناقص لصالح ضرائب الدخل الشخصي المكتسب   .17
ل  ضرائب دخل الشركات، كانت هناك اتجاهات متمايزة بين المصادر السيادية )التي(. وداخل فئة  18-1الشكل  )  خالل التوظفمن   ُيشك ِّ

 البنك المركزي المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة قناة السويس القسم األعظم منها( والمصادر غير السيادية. وفي السنوات 
الذي اختفت منه إيرادات ضرائب الدخل    -، ال سيما من البنك المركزي المصري  األخيرة، شهدت مصادر الدخل السيادية تناقصا في حصتها

م 19-1الشكل وبدرجة أقل من الهيئة المصرية العامة للبترول ) - 2018تماما منذ السنة المالية  شبه  لمحًة عن أنشطة  1-1اإلطار (. ُيقد ِّ
لعام   91الدخل )تنبع الحوافز الضريبية في معظمها من تشريعين، وهما قانون الضريبة على    مختارة وآثارها على الموازنة العامة.مالية  

(، وتمنح تسعة أحكام رئيسية فيه بعض أشكال اإلعفاء. 2019لعام    141(، وتعديله بالقانون ) 2017 لعام 72(، وقانون االستثمار ) 2005
تمنح حوافز ضريبية للقطاعات ذات األولوية )منها الصناعات    2017لعام    72من قانون االستثمار    11المادة   على سبيل المثال، فإن

ع القانون  ال   141تحويلية، واألعمال المصرفية، وقطاع الخدمات المالية، والزراعة، وغيرها( وللمناطق التي لم تحظ بنصيب من التنمية. وُيوس ِّ
ومع أن الحوافز الضريبية أدوات    )الخاص بتعديل بعض أحكام قانون االستثمار( هذه اإلعفاءات لتشمل المشروعات القائمة.  2019لعام  

د  تقليدية للتشجيع على االستثمار، فإن النتائج التي أوردتها الدراسات االقتصادية في اآلونة األخيرة تشير إلى أنها ليست أهم عامل ُمح د ِّ
هذه اإليرادات الضائعة    دير قيمةلتقللجاذبية للمستثمرين، وقد تؤدي في الوقت نفسه إلى إهدار قدر كبير من اإليرادات. وثمة جهود جارية  

  كخطوة أولى لتيسير المقارنة بينها وبين التأثير اإليجابي على االستثمار والوظائف.
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 مكونات ضرائب دخل الشركات،  .  19-1الشكل  من اإلجمالي  ٪مكونات ضريبة الدخل، .  18-1الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪

  
 استنادًا إلى بيانات وزارة المالية.فريق عمل البنك الدولي المصدر: حسابات 

 
 

 أنشطة شبه مالية للمؤسسات المالية العامة  1-1اإلطار 
 

في السياسة المالية من خالل عمليات وأنشطة "شبه المالية العامة"    -ومنها البنوك المركزية  -قد يؤثِّر انخراط المؤسسات العامة  
(. ويمكن  1996دون التأثير على عجز الموازنة العامة وفقا للمقاييس التقليدية )صندوق النقد الدولي،    على الميزان الكلي للقطاع العام

أخرى من اإلنفاق، وقد تكون لها من ثمَّ آثار تخصيصية مهمة على صعيد االقتصاد أن تتضمَّن هذه األنشطة الضرائب والدعم وأنواعا  
 الكلي وآثار مالية غير مقصودة. وقد يؤدي تطبيق هذه األنشطة خارج الموازنة أيضا إلى مخاطر على المالية العامة. 

وفي هذا  وأهداف اجتماعية واقتصادية مختلفة.  وقد أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات شبه المالية العامة لمساندة قطاعات  
السياق، ُأتيح قدٌر كبير من التمويل لفئات مختلفة من المستفيدين )بحسب القطاع، وبحسب مجموعة الدخل، وبحسب حجم النشاط، إلخ(  

فرق في أسعار الفائدة. والقصد بأسعار فائدة أقل من األسعار السائدة في السوق، وقام البنك المركزي المصري بتعويض البنوك عن هذا ال
 من تلك المبادرات هو تحفيز البنوك على إقراض فئات مستهدفة مختارة وتسهيل حصولها على االئتمان. 

وتتسم هذه المبادرات باتساع نطاقها  مليارات جنيه.    610,5حتى الوقت الحاضر، ُأعِلن عن عدة مبادرات بقيمة    2016ومن عام  
درات التمويل العقاري لإلسكان االجتماعي، ومبادرات منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقدم التمويل  القطاعي، إذ ُتغط ِّي مبا

سة حديثًا في القطاعات الصناعي والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة، ومبادرات لقطاعات محددة لتخفيف   لشركات قائمة بالفعل أو مؤسَّ
السياح قطاع  في  العاملين  على  )الضغط  المنصرم  قد  الع  في  صدمات  عدة  من  تضرر  الذي  بانظر  ة    11-الجدول 

 (1-1المرفق و 
ُيحسم  ولم  قد تؤدي إمكانية انتقال التكاليف المصاحبة إلى الموازنة العامة إلى تداعيات غير واضحة على موازين المالية العامة للدولة.

المدعومة، وقد يفضي عدم وضوح التقدير الكمي للتكلفة الفعلية لهذه المبادرات  األمر بشأن تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه البرامج  
التمويلية إلى تشويش رؤية الحكومة بشأن كفاءتها وفعاليتها، ويعوق تقييم تأثيرها على ديناميكية السوق وقرارات األطراف الفاعلة في  

 السوق بدخول األسواق أو الخروج منها. 
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 تحويالت من البنك المركزي إلى الخزانة . 1 1-الشكل ب ( 2021-2016مبادرات البنك المركزي المصري ) . 11-الجدول ب

 القطاع 
 حجم المبادرة  
 بالمليار جنيه 

 215,0 منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة 
 170,0 اإلسكان 
 100,0 الصناعي القطاع 

 55,5 مبادرة أساليب الري الحديث والذكي 

 55,0 السياحة 
مبادرة إحالل المركبات للعمل بالوقود  

 المزدوج 
15,0 

 610,5 اإلجمالي 
   

 
 استنادًا إلى بيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية.فريق عمل البنك الدولي المصدر: إعداد 

 

 
وبقياس مدى استجابة اإليرادات   األداء الضريبي، تعد المرونة الضريبية مؤشرا رئيسيا لقياس مدى كفاءة النظام الضريبي.عند تقييم   .18

ُتعد المرونة الضريبية عامال أساسيا في فهم إلى أي مدى ينعكس النمو االقتصادي بشكل إيجابي    14،اإلجمالي  الضريبية لنمو الناتج المحلي
بأنها مرنة إذا كانت   ومية، ومن ثم فهو عنصرعلى اإليرادات الحك حيوي في صياغة السياسة الضريبية وتصميمها. وتوصف الضريبة 

. وتساعد معرفة العوامل المحتمل أن تؤث ِّر على ٪1مقابل زياد الدخل أو الناتج القومي بنسبة    ٪1اإليرادات المتأتية منها تزيد بأكثر من  
م الضريبي للنشاط االقتصادي، وتوقُّع ما سيكون عليه مآل جميع االعتبارات المذكورة آنفا مع تطور المرونة على تحسين استجابة النظا

 االقتصاد.
. 2012و  2008كانت مرونة إجمالي اإليرادات الضريبية في مصر سلبية في معظم الفترة محل الدراسة ما عدا فترة قصيرة بين   .19

(. ولما كانت المرونة الضريبية يجب أن تكون في العادة رقما موجبا يشير إلى عالقة موجبة بين اإليرادات الضريبية كنسبة  20-1الشكل  )
ال تعتمد بشكل أساسي على بية تشير إلى أن اإليرادات الضريبية  وهذا اإلجمالي، فإن المرونة الضريبية السلالناتج المحلي اإلجمالي  من  

 المحلي.  لالقتصاداالقتصاد 
يساعد تقدير المرونة الذاتية لضرائب ُمعيَّنة أيضا على تحديد مواطن الضعف والقوة في نظام اإليرادات، وجهود تعبئة اإليرادات   .20

في مصر، كانت مرونة الضريبة على الدخل الشخصي تتحرك في اتجاه  دخل.المباشرة من أجل تحسين استجابة الضرائب للزيادات في ال
، كانت مرونة ضريبة القيمة 2018-2015معاكس للمرونة الذاتية للضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة. وخالل الفترة من  
ال الدخل  على  الضريبة  مرونة  أمَّا  سالبة،  الشركات  دخل  على  والضريبة  تدريجيا المضافة  وتتحسن  موجبة  فكانت   شخصي 

قد األول من  20-1الشكل  ) (. ولكن مستويات مرونة الضريبة على الدخل الشخصي في اآلونة األخيرة ال تزال دون أدائها في منتصف الع 
ضريبية من خالل برامج الحوافز الضريبية. القرن الحالي. وقد يكون تناقص مرونة الضريبة على دخل الشركات مؤشرا إلى تآكل القاعدة ال

ريبة  وُتمث ِّل هذه البرامج قيدا على كفاءة النظام الضريبي وإنصافه في مصر، ويتجلَّى هذا بوضوح في حالة المناطق الحرة. وقد تكون قاعدة ض
تي يغطيها النظام( ومدى نجاح السلطات  دخل الشركات في خطر تبعًا لمدى اتساع تطبيق هذا النظام للمناطق الحرة )عدد وحجم الشركات ال

 (. 2020 في حماية قاعدة ضريبة دخل الشركات من اقتطاع األرباح )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،

 
القاعدة    14 للتغير في  المئوية  النسبة  للتغير في اإليرادات الضريبية مقسومة على  المئوية  النسبة  أنها  النظام الضريبي على  الناتج المحلي ُتحتسب مرونة    الضريبية أو 

( اإلجمالي  . والمعامل للوغاريتم األساس )الناتج المحلياإلجمالي  لوغاريتم اإليرادات الضريبية على لوغاريتم الناتج المحلي. وُيحَتسب هذا المؤشر بإعداد انحدار  اإلجمالي
لي، تعكس المرونة كال  وبقياس المرونة، ال تُبَذل أي محاولة لتثبيت أثر التغيرات االستنسابية في النظام الضريبي أو اإلدارة الضريبية. وبالتا هو مقياس المرونة الضريبية.

 من التغيرات االستنسابية والنمو التلقائي لإليرادات. 
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ونسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة  وقد تناقصت مستويات كفاءة ضريبة القيمة المضافة وامتثالها، وضعف أداؤها مقارنة بنظائرها.   .21
التحصيالت الفعلية من هذه الضريبة في بلد ما إلى اإليرادات التي يمكن تحصيلها من هذه الضريبة، والتي تشتق من تطبيق    هي نسبة

إجمالي اإلنفاق   )ويشار إليه بأنه نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة( أوالناتج المحلي اإلجمالي  المعدل الموحد لضريبة القيمة المضافة على  
(. ومن حيث المبدأ، فإن ضريبة القيمة المضافة التي  على االستهالكلذي يشار إليه بأنه نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة  االستهالكي )ا

لكن مستويات الكفاءة واالمتثال آخذة في   . 1من  ةال توجد إعفاءات منها، ولها معدل موحد، وامتثال كامل بالقوانين تكون نسبة كفاءتها قريب 
وعلى الرغم من أنه تحقَّق بعض التقدم في تحصيل  (.  21-1الشكل  ، وهي تتأخر عن نظائرها في البلدان المقارنة )2009م  النقصان منذ عا

فإنه ال يزال يعوقها تعدد المعدالت واإلعفاءات. ومع أن بعض السلع والخدمات ال    15المضافة،اإليرادات منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة  
باإلضافة إلى المعدل  قطعية)المعروفة في مصر بضريبة الجدول(، فإن ثمة سلعا وخدمات أخرى تخضع لضرائب    قطعيةتخضع إال لضريبة  

دل الضريبة: فاآلالت والمعدات المستخدمة في إنتاج سلع أو خدمات خاضعة  العام لضريبة القيمة المضافة. وتوجد تفاوتات أخرى في مع
رة )مثل األغذية األساسية(   ٪5للضريبة أو غير خاضعة للضريبة تخضع لمعدل قدره   لضريبة القيمة المضافة، والسلع األساسية الُمصدَّ

الضريبة. وتنطبق ضريبة القيمة المضافة بالتساوي على  وكذلك أوراق الصحف، واألوراق، والمجالت، وبعض الخدمات األخرى معفاة من  
ل السلع المستوردة والمحلية، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة إلزامي لكل األشخاص والكيانات االعتبارية الذين يبيعون سلعا أو خدمات يعاد

 (. 2018اذ القانون )منظمة التجارة العالمية، ألف جنيه في األشهر االثنى عشر السابقة على تاريخ إنف 500إجمالي مبيعاتهم أو يفوق 

 2018-2000استجابة العوائد الضريبية لمعدالت النمو مصر والبلدان النظيرة، . 20-1الشكل 

 
  

 الدولية. المصدر: قاعدة بيانات تحصيل الضرائب، الوكالة األمريكية للتنمية
 
 

  

 
المبيعات التي تبلغ   ىعل  العامة  ضريبةال(، لتحل محل  2017اعتبارا من يوليو    ٪14)  ٪ 13بمعدل    2016بدأت مصر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر    15

ثت في  قطعيةال ضرائب ال. وُتطب ِّق مصر أيضا 10٪  على بعض المنتجات. 2010التي اسُتحد 
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 نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة . 21-1الشكل 

 مصر مقابل البلدان النظيرة  2017- 2002مصر، 

  
 المصدر: قاعدة بيانات تحصيل الضرائب، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

الكفاءة اإلنتاجية لضرائب الدخل الشخصي.   .22 الكفاءة  الكفاءة اإلنتاجية للضرائب على دخول الشركات في مصر أعلى من  وتقاس 
رفع الكفاءة اإلنتاجية للضرائب للسلطات تحصيل  ويتيح  اإلنتاجية للضرائب بمقدار اإليرادات التي يتم تحصيلها عند معدل ضريبة ُمعيَّن.  

وكان أداء الكفاءة اإلنتاجية للضرائب على دخول الشركات جيدا بالمقارنة مع البلدان النظيرة،    16بنفس معدالت الضريبة.  المزيد من اإليرادات
أمَّا الكفاءة اإلنتاجية لضرائب الدخل الشخصي فكانت على النقيض من ذلك، وهو ما يرجع إلى تدني الغطاء الضريبي وضعف مستويات  

(. ومستوى االمتثال الضريبي متدٍن بسبب ضخامة القطاع غير الرسمي )على سبيل المثال  22-1الشكل  )  االمتثال الضريبي في البالد
 المهنيين.  والمعلمون الخصوصيون ...إلخ(، وغياب ضريبة الخصم من المنبع لدخولالمزارعون والمهنيون، ومنهم المحامون واألطباء 

 . إنتاجية الضريبة على دخل األفراد والشركات في مصر والبلدان النظيرة 22-1الشكل 

   
 الدولية.المصدر: قاعدة بيانات تحصيل الضرائب، الوكالة األمريكية للتنمية 

 

 
المحلي   16 الناتج  الشركات )كنسبة مئوية من  ضريبة دخول  بأنها نسبة إيرادات  الشركات  ضرائب دخول  اإلنتاجية إليرادات  الكفاءة  إلى معدل هذه  اإلجمالي  ُتحتَسب   )

( إلى معدل  اإلجمالي الشخصي بأنها نسبة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي )كنسبة مئوية من الناتج المحليالضريبة. وُتحتَسب الكفاءة اإلنتاجية إليرادات ضرائب الدخل  
لنظر إلى مستوى  هذه الضريبة. والمتوسط المرجح لمعدل ضرائب الدخل الشخصي هو المتوسط المرجح للمعدالت الحدية األدنى واألعلى لضرائب الدخل الشخصي با

 كل معدل.  الدخل الذي ُينفَّذ فيه
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 دور التيسير والثقة في النظام الضريبي .د

زيادة ثقة الممولين بأن الضرائب يجري تحصيلها بنزاهة وتنفق بحكمة أمر بالغ األهمية لتحقيق االمتثال الضريبي. ويمكن أن 
 لإلصالحات الضريبية.تساعد إجراءات حكومية ملموسة على زيادة الثقة، وتعزيز االمتثال، وتوسيع المساندة 

ُأجريت إصالحات كثيرة في السنوات األخيرة لتعزيز مستويات تعبئة الموارد المحلية من خالل تدعيم اإلنفاذ وزيادة التيسير للنظام   .23
ضريبة    وكانت هذه اإلصالحات تتألَّف في معظمها من إبدال أنظمة الضرائب القديمة بأنظمة جديدة لرفع الكفاءة )مثال تطبيق  الضريبي.

القيمة المضافة(، ووضع تدابير فنية لتقوية اإلنفاذ في تحصيل الضرائب من خالل زيادة المتابعة للممولين، وتدابير أخرى لتحسين أداء  
 موظفي تحصيل الضرائب. 

ومع أن    متثال.وفي اآلونة األخيرة، تم التركيز على جانب التيسير، انطالقا من إدراك دور اإلدارة الضريبية في التشجيع على اال .24
ز على زيادة تكلفة التقصير وعدم االمتثال، فإن التيسير يهدف إلى تقليص )الوقت والتكلفة المالية( لالمتثال وض مان أن تدابير اإلنفاذ ُترك ِّ

ا يتم تخفيف يتفهم الممولون واجباتهم من خالل سهولة الحصول على المعلومات، ومن ثم يدركون أن الممولين يمتثلون على األرجح حينم
طة،   تكلفة االمتثال من خالل سياسات ُمبسَّ تقليص  بالفعل في تطبيقه هو  بدأت مصر  الذي  التيسير  بذلك. وأوضُح جوانب   القيام  عبء 

رة لتقديم اإلقرارات والسداد. كترونية على سبيل المثال، بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق نظام تقديم إقرارات الضرائب اإلل  ومتطلبات ُميسَّ
على الترتيب. وفي وقت الحق    2019ويناير    2018لتسهيل تقديم اإلقرارات الخاصة بضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة في ديسمبر  

( الذي أرسى األساس القانوني إلحدا   2020لسنة    206، اعتمدت مصر قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة )القانون رقم  2020في أكتوبر  
 ي في اإلجراءات الضريبية واالنتقال إلى النظام الضريبي اإللكتروني الجديد. تحول جوهر 

ز االتجاهات العالمية الحديثة في اإلصالحات الضريبية بقوة على عنصر الثقة، وقد أصبحت آراء الممولين بشأن النزاهة و  .25  العدالةُتركِِّ
وتعكس هذه المفاهيم األربعة إلى أي مدى   17.تحديد االمتثال الضريبي  والمعاملة بالمثل والمساءلة في النظام الضريبي عامال رئيسيا في

(، وأن اإليرادات  العدالةيعتقد الممولون أن النظام الضريبي ُمصمٌَّم ويدار بشكل نزيه )النزاهة(، وأن األعباء الضريبية موزعة توزيعا منصفا )
مة للناس )المعاملة بالمثل(، وأن الحكومة التي تطبق النظام الضريبي  الضريبية ستفضي إلى المعاملة بالمثل في تبادل السلع والخدما  ت الُمقدَّ

( تحديدًا بالنظام الضريبي، أمَّا المفهومان اآلخران العدالةخاضعة للمساءلة أمام الممولين )المساءلة(. ويرتبط المفهومان األوالن )النزاهة و 
لحكومة لإليرادات الضريبية. وحسب هذا الرأي، تعد زيادة ثقة الممولين في أن الضرائب  )المعاملة بالمثل والمساءلة( فيرتبطان باستخدام ا

صالح،  يجري تحصيلها بنزاهة وإنفاقها بحكمة ذات أهمية بالغة لتحقيق تأثير إيجابي كبير على االمتثال الضريبي، وتقوية المساندة السياسية لإل
ة المطاف، من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مقدار اإليرادات المحلية التي  وبناء عقد اجتماعي/مالي أوسع نطاقًا. وفي نهاي 

 تتم تعبئتها. 
ية، تعد الجوانب الثالثة لإلصالح الضريبي )اإلنفاذ، والتيسير، والثقة( إستراتيجيات متكاملة لتعزيز االمتثال الضريبي واإليرادات الضريب .26

فإن أحد مكونات الثقة في نزاهة النظام الضريبي يتمثل في االعتقاد بأن كل فرد يدفع نصيبا عادال  على سبيل المثال،    ويعزز بعضها بعضا.
 ويتعرض للعقوبة إذا لم يدفع، وهو ما يتوقف على قوة تدابير اإلنفاذ. ويتمثل مكون رئيسي آخر للثقة في إنصاف النظام الضريبي في تلبية

 توقف على مدى سهولة قدرتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم.احتياجات وقدرات صغار الممولين، وهو ما ي 
ويمكن أيضا أن يتسع نطاق جهود التيسير ليشمل زيادة الشفافية، وتحسين معلومات الممولين ومعرفتهم لفهم االلتزامات الضريبية، ومن ثم  

 المرجح أن يفضي هذا النهج األكثر شموال لإلصالح إلى اتباع إستراتيجيات إصالح أكثر كفاءة.زيادة الثقة في النظام الضريبي. ومن 
والمساءلة(.  العدالةال تجري مصر مسوحا استقصائية للممولين لتحديد التحديات المتصلة بكل جانب من الجوانب الثالثة )النزاهة و  .27

كالت في بعض جوانب اإلطار الضريبي تنعكس في تصورات المستجيبين وفهمهم  لكن آخر مسوح متاحة عبر البلدان تشير إلى أنه توجد مش
ي دفع الضرائب. ولكن مع أن األغلبية تعتقد  سبيل المثال، بشأن اإلنفاذ، تعتقد أقلية فقط أنه من السهل تفاد  (. على23-1الشكل  للنظام )

أال يدفع الناس الضرائب على دخلهم    -وإن كان مفهوما-أنه يجب على الناس دفع الضرائب، فإن أكثر من الثلث يعتقدون أنه من الخطأ  
ومة في مصلحة الضرائب،  التي يجب عليهم سدادها. عالوة على ذلك، فإن ثقة أكثر من ثلث المستجيبين تكاد تكون ضئيلة جدا أو معد

من    ٪ 40ويبدو أن الثقة في المعاملة بالمثل في النظام الضريبي ضعيفة أيضا، إذ إن    ويعتقد ثلث آخر أن مسؤولي الضرائب فاسدون.

 
 . 2021من أجل االطالع على عرض شامل لهذا اإلطار التحليلي ومراجعة الدراسات ذات الصلة، انظر: دوم وآخرين،  17
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عامة. وقد  المستجيبين يعارضون قرارا بزيادة الضرائب أو رسوم المستخدمين حتى لو كان الغرض منها زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية ال
 تشير هذه المفاهيم التي لم يتم تحديثها في اآلونة األخيرة إلى بعض التحديات الهيكلية في النظام الضريبي.

ُيعد قياس خبرة الممولين بانتظام من خالل المسوح االستقصائية وسيلة قد تكون فعالة ودقيقة من الناحية التجريبية إلدراك أصعب   .28
ولم تستطع هذه المراجعة التوصل إلى هذه المسوح الحديثة، لكن التوصيات   د اإلصالحات القابلة للتنفيذ.جوانب النظام الضريبي وتحدي

 األولية بشأن السياسات والمستخلصة من أفضل الممارسات الدولية تقترح عددا من المبادئ لتوجيه جهود اإلصالح الضريبي.
ويمكن تحقيق هذا بتحسين الوصول إلى المعلومات عن الدخل    عة للممولين.تقوية مستويات اإلنفاذ من خالل تدابير لزيادة المتاب .29

بادل والثروة والمعامالت االقتصادية، بما في ذلك البيانات التي تحوزها بالفعل الحكومات أو األقسام المختلفة داخل اإلدارات الضريبية، وت 
لسياق، من المستحب أن تتحول السلطات الضريبية إلى هذه المعلومات، وكذلك الوصول إلى بيانات أطراف ثالثة واستخدامها. وفي هذا ا

وقد يساعد تعزيز قدرات المراجعة والتدقيق    جهة يكون محورها خدمة العمالء، واالبتعاد عن معاملة الممولين على أنهم مجرمون محتملون.
   اطر.على تحقيق هذا التحول، ال سيما من خالل زيادة استخدام المراجعات القائمة على تحليل المخ

لي الضرائب. .30 يتحقَّق تحسين أداء اإلدارات الضريبية في العادة من خالل زيادات الرواتب لتقديم حوافز لتحسين   تحسين أداء ُمحصِّ
ز على تضييق المجال أمام المضايقات واإلساءة من ق َبل مسؤولي الضرائب. ويمكن تحقيق هذا   األداء، لكن تدابير ناجحة أخرى قد ُترك ِّ

لتفاعالت المباشرة وجها لوجه بين الممولين ومحصلي الضرائب، ال سيما من خالل توسيع استخدام المنصات اإللكترونية وكذلك الحد بتقليل ا
 من القرارات التقديرية الجزافية لمسؤولي الضرائب. 

لسياسات واإلدارات الضريبية من هذا المنظور، ينبغي لواضعي ا  تذليل الصعوبات في فهم االلتزامات الضريبية وتقديم المدفوعات. .31
سدادها،  الشركات  على  يجب  التي  للضرائب  األحيان(  بعض  في  )الكبير  العدد  وتقليل  لها  داعي  ال  التي  التنظيمية  اللوائح  من  الحد 

 المنشآت الصغيرة.  سيما ال
لبًا ما ُيطلب منهم تحمُّل عبء وحيث إن الممولين غا  إحداث تحول في برامج إصالح الضرائب نحو زيادة التركيز على بناء الثقة. .32

ناء  أكبر من الضرائب اآلن مقابل وعد بتقديم خدمات أكثر فعالية في المستقبل، فإن ما نفتقده في أغلب األحيان هو بعض التدابير الفعالة لب 
بإنشاء منصات  العامة  المالية  تقوم سلطات  الشفافية، وأن  بتوخي  التزاما  بدوره  الممولين. ويتطلب هذا  الممولين   ثقة  بين  المتبادل  للحوار 

النزاهة وعدم   بعدم  ي االعتقاد  تفش ِّ تلك اإليرادات واستخدامها. وفي مصر، تشير شواهد غير موثقة إلى  والحكومات بشأن كيفية تحصيل 
التي يجري تحصيلها من ا انتشار استخدام الضرائب والرسوم غير الرسمية،  لشركات الصغيرة  المساواة في األعباء الضريبية، إلى جانب 

 والممولين األقل دخال. 
وذلك، ألن العناصر المرتبطة    نهج شامل على مستوى الحكومة بأكملها وأجهزتها.  يتطلب التنفيذ الناجح لهذا اإلطار الشامل اتباع  .33

افة إلى األجهزة الضريبية بتقديم باإلض-باستخدام الحكومة لإليرادات الضريبية )المعاملة بالمثل والمساءلة( تعتمد على التزام أوسع للحكومة 
 خدمات تقوم على المعاملة بالمثل أو تعزيز المساءلة السياسية.
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 تصورات وفهم النظام الضريبي المصري . 23-1الشكل 
 يعد عدم دفع الضرائب تصرفا صائبا أم خاطئاً  .ب يتوجب على الناس دفع الضرائب  .أ

  
للسلطات  سؤال    : أنَّ على  توافق  ال  أم  توافق  هل  لنا  توضح  أن  "أرجو  المسح: 

 الضريبية دائما الحق في إلزام الناس بدفع الضرائب.
سؤال المسح: أرجو أن توضح لنا هل تعتقد أن عدم دفع الضرائب التي يجب على  
الناس دفعها عن دخولهم ليس خطًأ على اإلطالق، أم خطأ ولكنه مفهوم، أم خطأ  

 ستوجب العقوبة؟ وي
 صعوبة معرفة ما هي الضرائب أو الرسوم التي يجب دفعها  .د درجة الصعوبة في التهرب من دفع الضرائب  . ج

سؤال المسح: "استنادا إلى خبرتك، ما مدى سهولة أو صعوبة التهرب من دفع    
 ضرائب الدخل أو الضريبة العقارية المستحقة عليك للحكومة؟ 

"استنادا إلى خبرتك، ما مدى سهولة أو صعوبة معرفة ما يجب  سؤال المسح:  
 عليك دفعه من ضرائب ورسوم للحكومة؟ 

 هل تؤيد دفع مزيد من الضرائب لزيادة اإلنفاق الصحي  .و الثقة في مصلحة الضرائب  .ه

  

سؤال المسح: ما مقدار ثقتك في مصلحة الضرائب، أم أنك لم تسمع ما فيه الكفاية  
 لتحدد ذلك؟عنهم 

سؤال المسح: "لو أن الحكومة قررت إلزام الناس بدفع مزيد من الضرائب أو رسوم  
المستخدمين حتى يمكنها زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية العامة فهل تؤيد هذا 

 القرار أم تعارضه؟ 

 الفساد بين مسؤولي الضرائب  . ز

 
أم أنك لم تسمع عنهم ما فيه الكفاية لتحكم؟ مسؤولو الضرائب مثل مسؤولي وزارة المالية أم   -في رأيك-هؤالء الناس سؤال المسح: كم عدد المتورطين في الفساد من 

 محصلو الضرائب في وحدات الحكم المحلي 
 . )Afrobarometer )R6 2014/2015المصدر: 
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 . العمليات شبه المالية للبنك المركزي المصري  1-1المرفق 

الدعم    التفاصيل  التاريخ  المبادرة  #
)بمليارات  
 الجنيهات(

سعر  المعدل 
اإلقراض  

 السائد 

الصرف الكامل  
للمبالغ  

صة    الُمخصَّ
     610,5     اإلجمالي 

 

مبادرة تمويل المشروعات   1
 الصغيرة والمتوسطة 

المركزي المصري برنامجا شامال لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات  أطلق البنك    2016يناير 
  ألف شركة،  350سنوات من أجل  4الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير التمويل على مدى 

ماليين فرصة عمل من خالل زيادة نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة   4تهيئة و
 روض اإلجمالية للبنوك.من محفظة الق ٪20والمتوسطة إلى ما ال يقل عن 

 ٪10,25 )متناقصة( 5٪ 200
 

الشركات متوسطة الحجم   2
العاملة في القطاعين  

 الصناعي والزراعي 

تقديم التمويل للشركات القائمة فعال أو المنشأة حديثا في القطاعين الصناعي والزراعي   2016فبراير 
 سنوات.   10لتمويل شراء اآلالت والمعدات أو خطوط اإلنتاج الجديدة لفترة أقصاها 

 2020يناير  ٪10,25 )متناقصة( 7٪ 5

الديون القائمة )للتسهيالت طويلة األجل و/أو قصيرة األجل(،  إمكانية ترحيل التزامات  2016فبراير  مبادرة دعم السياحة  3
  عائد على أصل الدين وعدم احتساب فوائد تأخير على األقساط الرسملة  باإلضافة إلى
سنوات بحد أقصى. 3المؤجلة لمدة   

 
 ٪10,25 غير متاح 

 

مبادرة التمويل العقاري لذوي   4
الدخل المحدود والمتوسط  

المبادرة األصلية  )تعديل 
 (2014المعلنة في 

مليارات جنيه )بأسعار فائدة منخفضة(   10تقوم البنوك بتوفير تمويل عقاري بقيمة   2016فبراير 
 عاما. 20 لمدة

للمستفيدين   ٪7و 1,5٪ 10
 من محدودي الدخل 

للمستفيدين ذوي   8٪. 2
 الدخل المتوسط 

للمستفيدين ذوي   10٪ . 3
 الدخل فوق المتوسط 

10,25٪ 
 

لمدة عام إضافي، ومد مبادرة قروض التجزئة للعاملين في قطاع   3مد العمل بالمبادرة  2016ديسمبر  مبادرة دعم قطاع السياحة  5
 أشهر.  6( لمدة 2015السياحة )التي أُعلنت في ديسمبر 

 
 ٪15,75 غير متاح 

 

اإلقامة  إحالل وتجديد فنادق  6
والفنادق العائمة وأساطيل  

 النقل السياحي 

سنوات   10مليارات جنيه لتنشيط قطاع السياحة ألجل   5تقدم البنوك قروضا بقيمة إجمالية  2017فبراير 
من التكلفة اإلجمالية لإلحالل والتجديد بشرط   ٪75كحد أقصى. وتمول البنوك كحد أقصى 

 .٪25ها أن يتحمل المستفيد النسبة الباقية وقدر 

 ٪15,75 )متناقصة( 10٪ 5
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(  2و  1تعديل المبادرتين )  7
لدعم الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

 .2.إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المبادرة 1 2017مارس 
مليارات جنيه إضافية )على دفعات( من خالل البنوك لمنح تسهيالت   10إتاحة  . 2

فى  ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الطاقة الجديدة والمتجددة، ال سيما تلك التي تقوم بالتصدير أو  الصناعة والزراعة و  قطاعات 

 بدائل االستيراد.تعمل لتوفير  

 2018-مارس  15,75٪ ٪ 12 10

( لدعم  1تعديل المبادرتين )  8
الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

 متناهي الصغر لتشمل التمويل  1تعديل المبادرة  2017 يوما
 

 ٪17,75 غير متاح 
 

مبادرة التمويل العقاري لذوي   9
الدخل المحدود والمتوسط  
)تعديل المبادرة األصلية  

 (2016المعلنة في 

 تعديل معايير التأهل لالستفادة من البرنامج وإعادة النظر في سعر الفائدة على القروض. 2017يونيو 
 

للمستفيدين ذوي   ٪7و 5٪
الدخل المنخفض  

 )متناقصة(
للمستفيدين ذوي   8٪

الدخل المتوسط  
 )متناقصة(

للمستفيدين ذوي   10,5٪
الدخل فوق المتوسط  

 )متناقصة(

17,75٪ 
 

مبادرة قروض التجزئة   10
للعاملين في قطاع السياحة  

)تعديل للمبادرة األصلية  
 (2015المعلنة في 

 2015. أُعل نت المبادرة أول مرة في ديسمبر 2017مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر   2017يونيو 
تأجيل تحصيل المبالغ المستحقة على العاملين في قطاع السياحة )القروض  وأتاحت للبنوك  

 االستهالكية والقروض العقارية(.

 
 ٪17,75 غير متاح 

 

( لدعم  1تعديل المبادرة )  11
الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

ألف   250من مليون جنيه إلى   1عدَّل البنك المركزي الحد األدنى لالستفادة من المبادرة  2017يوليو 
جنيه للشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه. تندرج في تلك الفئة األغلبية  

الزراعية )الصناعات الزراعية، واأللبان   األعمالالساحقة من الشركات العاملة في قطاع  
 ألسماك والدواجن والماشية، إلخ(.واألعالف وا

 
 ٪19,75 )متناقصة( 5٪ 
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مبادرة التمويل العقاري لذوي   12
الدخل المحدود والمتوسط  
)تعديل المبادرة األصلية  

 (2016المعلنة في 

 10زيادة المبلغ الذي يجب أن تقدمه البنوك للمستفيدين بمعدالت فائدة منخفضة من  2017أكتوبر 
 مليار جنيه. 20إلى مليارات جنيه 

للمستفيدين ذوي   ٪7و 5٪ 10
الدخل المنخفض  

 )متناقصة(
للمستفيدين ذوي   8٪

الدخل المتوسط  
 )متناقصة(

للمستفيدين ذوي   10,5٪
الدخل فوق المتوسط  

 )متناقصة(

 2019يناير  19,75٪

مبادرة قروض التجزئة   13
للعاملين في قطاع السياحة  

 (10)تعديل للمبادرة 

 . 2018مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر   2017ديسمبر 
 

  19,75٪ 
 

مبادرة قروض التجزئة   14
للعاملين في قطاع السياحة  

 (10)تعديل للمبادرة 

 . 2019مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر   2018ديسمبر 
 

  17,75٪ 
 

( لدعم  1تعديل المبادرة )  15
الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

 .1إضافة الجمعيات الزراعية إلى المستفيدين من المبادرة  2019-مارس 
 

 ٪16,75 )متناقصة( 5٪
 

مبادرة تنشيط القطاع الخاص   16
 الصناعي

في القطاع الخاص الصناعي    بشكل منتظم . منح تسهيالت ائتمانية للشركات العاملة1 2019ديسمبر 
 مليون جنيه إلى مليار جنيه. 50وتتراوح إيرادات مبيعاتها السنوية من 

 . تمنح المبادرة تسهيالت ائتمانية لتمويل رأس المال العامل واآلالت والمعدات.2

 ٪13,25 )متناقصة( 10٪ 100
 

مبادرة التمويل العقاري لذوي   17
 الدخل المحدود والمتوسط 

مليار جنيه على مدى   50منح المستفيدين من المبادرة قروضا عقارية بقيمة تعادل  2019ديسمبر 
 عاما. 20

 ٪13,25 )متناقصة( 10٪ 50
 

مبادرة القطاع الخاص   18
 الصناعي  

 (16)تعديل للمبادرة 

ومستلزمات اإلنتاج، ورأس المال  . تهدف المبادرة إلى تقديم التمويل لشراء المواد الخام، 1 2019ديسمبر 
 العامل، واآلالت والمعدات.

. إضافة عمالء غير منتظمين إلى المستفيدين من المبادرة على أساس دراسات تقييم  2
 االئتمان الُمقدَّمة من البنوك.

 
 ٪13,25 )متناقصة( 10٪

 

مبادرة قروض التجزئة   19
للعاملين في قطاع السياحة  

 (10للمبادرة )تعديل 

 . 2020مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر   2020يناير 
 

  13,25٪ 
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إحالل وتجديد فنادق اإلقامة   20
والفنادق العائمة وأساطيل  

 النقل السياحي 

مليار جنيه لتنشيط قطاع السياحة   50تقدم البنوك قروضا بقيمة إجمالية تبلغ   2020يناير 
 التالية: بالشروط

 عاما كحد أقصى  15القرض .أجل  1
من التكلفة اإلجمالية لإلحالل والتجديد بشرط أن يتحمل   ٪75تمول البنوك كحد أقصى  . 2

مليار جنيه   50. تقدم البنوك قروضا بقيمة إجمالية تبلغ ٪25المستفيد النسبة الباقية وقدرها 
أقصى  سنوات كحد أقصى. وتمول البنوك كحد   10لتنشيط قطاع السياحة ألجل مدته 

من التكلفة اإلجمالية لإلحالل والتجديد بشرط أن يتحمل المستفيد النسبة الباقية   75٪
 .٪25وقدرها 

 ٪13,25 )متناقصة( 10٪ 50
 

تعديل نسبة التمويل العقاري   21
 إلى إجمالي محفظة القروض 

من إجمالي محفظة قروض البنوك   ٪10تعديل سقف القروض العقارية في البنوك إلى  2020فبراير 
في وقت سابق( مع استثناء البنك العقاري المصري العربي وبنك   ٪5)صعودا من 

 واإلسكان. التعمير

 
  13,25٪ 

 

إحالل وتجديد فنادق اإلقامة   22
والفنادق العائمة وأساطيل  

النقل السياحي )تعديل  
 (20للمبادرة 

 ٪ 10بدال من   ٪8.تعديل سعر الفائدة إلى 1 2020-مارس 
منح تسهيالت ائتمانية لتسهيل دفع الرواتب، واألجور، وااللتزامات المستحقة ألنشطة   . 2

سياحية ُمعيَّنة. ومن المقرر رد تلك التسهيالت االئتمانية خالل مدة أقصاها سنتان 
 الفوائد.أشهر )من تاريخ منح التمويل( سيتم خاللها رسملة    6باإلضافة إلى فترة سماح 

 
 ٪10,25 )متناقصة( 8٪

 

مبادرة القطاع الخاص   23
 (16الصناعي )تعديل للمبادرة 

 ٪ 10بدال من   ٪8.تعديل سعر الفائدة إلى 1 2020-مارس 
 .16إضافة الشركات الزراعية إلى المستفيدين من المبادرة  . 2

 
 ٪10,25 )متناقصة( 8٪

 

مبادرة القطاع الخاص   24
 (16للمبادرة الصناعي )تعديل  

في القطاع الخاص الصناعي،  بشكل منتظم منح تسهيالت ائتمانية للشركات العاملة   2020أبريل 
 السنوية على مليار جنيه. هاوالقطاع الزراعي والصناعات الزراعية التي تزيد إيرادات

 
  10,25٪ 

 

مبادرة القطاع الخاص   25
 (16الصناعي )تعديل للمبادرة 

مليون جنيه   50السماح للشركات العاملة في قطاع المقاوالت التي تبلغ إيراداتها السنوية  2020- يوما
 أكثر باالستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي. أو

 
 ٪10,25 )متناقصة( 8٪

 

مبادرة القطاع الخاص   26
 (16الصناعي )تعديل للمبادرة 

، باإلضافة إلى  سوالروال تهدف المبادرة إلى تمويل األجور والمرتبات وفواتير الكهرباء والغاز  2020-مايو 
شراء المواد الخام ومتطلبات اإلنتاج، وتمويل رأس المال العامل، وكذلك تمويل  

 والمعدات. اآلالت 

 
  10,25٪ 

 

مبادرة التمويل العقاري لذوي   27
 الدخل المحدود والمتوسط 

 ٪10بدال من  ٪8تعديل سعر الفائدة إلى  2020- يوما
 

 ٪10,25 )متناقصة( 8٪
 

مرتبات العاملين في قطاع   28
 السياحة 

مليارات جنيه الستخدامها في تقديم مزيد من الدعم   3أصدرت وزارة المالية ضمانة بقيمة  2020يونيو 
ص   50بقيمة  20لقطاع السياحة والعاملين فيه )في إطار المبادرة  مليار جنيه(. وُتخصَّ

من القروض الممنوحة بموجب هذه الضمانة لدفع رواتب وأجور العاملين الُمؤمَّن  85٪
 الباقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل. ٪15عليهم، وتخصص نسبة 

 
 ٪10,25 )متناقصة( 5٪
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مبادرة القطاع الخاص   29
الصناعي )تعديل  

 (16 للمبادرة

 :16شاملًة ما يلي في المبادرة  2020يونيو 
. الشركات الُمنشأة حديثا التي ُتصنَّف بأنها "شركات متوسطة" على أساس رأسمالها إلى  1

 حين إتاحة قوائم الدخل حتى يمكن تصنيف حجم الشركات.
 . "الشركات الصغيرة" التابعة لشركات كبرى أو لعمالء ذوي مالءة مالية مرتفعة.  2

 
 ٪10,25 )متناقصة( 8٪

 

مبادرة قروض التجزئة   30
للعاملين في قطاع السياحة  

 (10)تعديل للمبادرة 

 . 2021مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر   2020ديسمبر 
 

  9,25٪ 
 

مبادرة إحالل المركبات   31
 للعمل بالوقود المزدوج.

)ثابتة( لألفراد الراغبين في إبدال   ٪3مليار جنيه بسعر فائدة  15البنوك تتيح قروضا بقيمة  2021يناير 
 أعوام.  10إلى   7مركباتهم بمركبات تعمل بالوقود المزدوج. ويتراوح أجل القروض من 

 ٪9,25 )ثابتة( 3٪ 15
 

( لدعم  1تعديل المبادرة )  32
الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

من إجمالي محفظة قروض   ٪25زيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى  2021فبراير 
 . 2022( حتى نهاية ديسمبر ٪20البنوك )بدال من 

 
  9,25٪ 

 

( لدعم  1تعديل المبادرة )  33
الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة 

السماح للمخابز البلدية التي تسعى إلى التحول الستخدام الغاز الطبيعي لالستفادة   2021أبريل 
 المبادرة. من

 
 ٪9,25 )متناقصة( 5٪

 

مبادرة التمويل العقاري لذوي   34
 الدخل المحدود والمتوسط 

)متناقصة(   ٪3مليار جنيه بسعر فائدة  100تقوم البنوك بتوفير تمويل عقاري بقيمة   2021يوليو 
 عاما كحد أقصى. 30 لمدة

 ٪9,25 )متناقصة( 3٪ 100
 

مبادرة أساليب الري الحديث   35
 والذكي

مليارات    3,53مليار جنيه )  55,5التمويل اإلجمالي المخصص لهذه المبادرة تبلغ قيمة  2021نوفمبر 
دوالر( بضمانة من وزارة المالية. ويدفع المزارعون المستفيدون من المبادرة تكلفة التحول إلى  

 أعوام دون تحمل تكلفة الفائدة. 10أنظمة الري الحديث على دفعات على مدى 

55,5 0٪ 9,25٪ 
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 الفصل الثاني. المساعدات االجتماعية: تلبية االحتياجات المتزايدة وتعزيز الفعالية 

 المساعدات االجتماعية: النطاق والمصطلحات والهيكل المؤسسي عرض عام لبرامج  .أ

قد المنصرم، ولكن ال تزال تحديات كبيرة تعوق تخصيص اإلنفاق العام على  شهدت برامج الحماية االجتماعية تطورا كبيرا في الع 
 ديا. المساعدات االجتماعية بكفاءة وفعالية، كما ُتمثِّ ل بعض جوانب تصميم البرامج وتنفيذها تح

ذها الحكومات في أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق األهداف   .34 تختلف سياسات الحماية االجتماعية اختالفا واسعا في تصميمها، وُتنفِِّ
وُيمك ن بوجه عام تعريف سياسة الحماية االجتماعية بأنها مجموعة البرامج التي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي منصف مستدام   اإلنمائية.
الحياة، ومساعدة األسر وطويل ا التخطيط على مدار دورة  اليقين، ومساعدة  الفقر والحماية من المخاطر وعدم  ألجل من أجل الحد من 

وداخل الحماية االجتماعية، تضم برامج المساعدات االجتماعية تلك التي تقدم مزايا    18المعيشية في القيام باالستثمار في الصحة والتعليم. 
ن اشتراكات، أمَّا برامج التأمينات االجتماعية فتقدم مزايا على أساس االشتراكات. وتقدم برامج تنمية المهارات والشمول في نقدية أو عينية دو 

األنشطة اإلنتاجية خدمات هدفها زيادة القدرات اإلنتاجية للناس لتمكينهم من المنافسة في أسواق العمل على نحو أكثر إنصافا. وفي هذا 
لتركيز على برامج المساعدات االجتماعية التي تكون وظيفتها األساسية حماية سبل كسب الرزق من خالل تقديم دعم  التقرير، ينصب ا

 مباشر، وفي الوقت نفسه أيضا تعزيز االستثمار في رأس المال البشري، ال سيما للفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا. 
مها وتنفيذها دورا مهما في تخفيف خسائر فقدان الرفاهة الناجمة عن صدمات  تؤدي برامج المساعدات االجتماعية إذا ُأحِسن تصمي .35

وفي االستجابة لمواجهة جائحة كورونا، اتخذت    (.19-غير متوقعة تصيب موارد كسب الرزق مثل أزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
  3856الحكومات في شتى أرجاء العالم استجابات غير مسبوقة للحماية االجتماعية. وبلغت استجابات الحماية االجتماعية إجماال أكثر من  

البرامج تقريبا على معلومات عن   منها برامج مساعدات اجتماعية. ويشتمل ربع البيانات الخاصة بهذه  ٪61، كان  2022مبادرة حتى مارس  
من إجمالي حزم المالية العامة التي ُأنف قت، أو قرابة خمسة    ٪18الموازنات التي تظهر أن اإلنفاق على الحماية االجتماعية قد أسهم بنسبة  

 (. 2022. )جنتيليني وآخرون،  2008أضعاف المستوى الذي شوهد في أثناء األزمة النقدية في 
والبلدان التي استطاعت استخدام أنظمة الهوية الرقمية وقواعد   جابة يرتبط إلى حد ما بقدرات أنظمة تقديم الخدمات.لكن نطاق االست .36

عت نطاق تغطية برامجها بمقدار   نقطة مئوية بالمقارنة بالبلدان    39البيانات المختلفة في تخصيص مزايا برامج االستجابة ألزمة كورونا وسَّ
(. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ارتكزت استجابات برامج التحويالت النقدية في جيبوتي  2021ركا،  التي لم تستطع ذلك )با 

والعراق واألردن والمغرب على السجالت االجتماعية الشاملة. وبالمثل، استخدمت مصر نظام إدارة المستفيدين في برنامج التحويالت )نظام 
كرامة(، وكذلك السجل الوطني الموحد في االستجابة لألزمات في أوقات الحاجة. على سبيل المثال، تم  معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل و 

ألف أسرة إضافية في إطار االستجابة للتصدي ألزمة كورونا وما ترتب عليها من    411توسيع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل  
ألف أسرة أخرى لتعزيز الشمول، والمساعدة في تخفيف آثار    450دين من البرنامج  ، أضيفت للمستفي 2022خسائر في الدخل. وفي أبريل  

، أعلنت الحكومة عن عدد من  يةلضغوط االقتصادلاستجابة  و   2022في يوليو    انخفاض قيمة العملة المحلية والحرب بين أوكرانيا وروسيا.
جنيه مصري على البطاقات التموينية لمدة ستة أشهر للمساعدة في   100شمل زيادة مؤقتة قدرها  ت تعلق بدعم المواد الغذائية،  ت   اإلجراءات

أصحاب    وأ،  مساعدات برناجي تكافل أو كرامة  األسر الفقيرة والضعيفة التي تتلقىالفئات التلية:    التضخم علىأثر ارتفاع معدل  تخفيف  
إلى    تلك الزيادة  تم رفع  وقد  .ياجنيه شهر   2700عن  جنيه، أو موظفي الحكومة الذين يقل دخلهم    2500المعاشات الذين يقل دخلهم عن  

بمقدار مليون أسرة برناجي تكافل وكرامة  كما أعلنت الحكومة عن توسيع التغطية للمستفيدين من    .2022  جنيه مصري في أغسطس  300
 إضافية. 

ذ مصر منذ أربعينيات القرن الماضي مجموعة متنوعة من برامج الحماية   .37 االجتماعية التي تهدف إلى حماية الناس من الصدمات ُتنفِِّ
وفي السنوات السابقة، كانت المخاطر الرئيسية التي سعت الحكومات إلى معالجتها هي انعدام األمن الغذائي، وذلك    والمخاطر على حياتهم.

العشرين ) القرن  أربعينيات  الغذائية في  المواد  للحماية من مخاطر  1-2الشكل  من خالل دعم  برامج  المبادرة  أعقبت هذه  (. وسرعان ما 
االجتماعية  الشيخوخة واإلعاقة وغيرها من المخاطر ومواطن الضعف من خالل برامج ال تعتمد على االشتراكات )مع إطالق برامج المساعدات  
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 1975للفئات األكثر احتياجًا في الخمسينيات من القرن العشرين( وبرامج تعتمد على االشتراكات )مع إطالق مزايا الضمان االجتماعي في 
قد الماضي برامج أخرى لتغطية مخاطر إضافية مثل العجز عن التعلم في المدارس بسبب سوء التغذية، والذي   وما بعدها(. وظهرت في الع 

 . 2010أدى إلى إطالق برنامج التغذية المدرسية في 
وبين لقد شهدت برامج الحماية االجتماعية تطورا كبيرا في الِعقد المنصرم، ال سيما مع استحداث نظام التحويالت النقدية المشروطة.   .38

م منتجات الطاقة. وشهدت هذه الفترة  ، ُأجريت تعديالت كبيرة على السياسة االقتصادية، منها اإللغاء التدريجي لدع2016و  2014عامي  
يدًا أيضا إطالق برنامجي التحويالت النقدية المشروطة )تكافل وكرامة( ومبادرة اإلسكان االجتماعي الجديدة. وكان برنامجا تكافل وكرامة تحد

ل مهم عن السياسة السابقة. وفي هذا النهج الجديد للمساعدات االجتماعية، كان القصد  من النظام الذي يستهدف الحد من الفقر  إيذانا بتحوُّ
ي لتوجبه اإلنفاق العام نحو أشد األسر فقرا، واستخدام الشروط المرتبطة بالحصول على التحويالت النقدية هو معالجة نقص رأس المال البشر 

ت العينية للتحويالت النقدية ال يكفي  الذي يعاني منه الفقراء. وفي اآلونة األخيرة، انطالقا من إدراك أن الدعم المباشر من خالل المخصصا
وحده للحد من الفقر، أطلقت الحكومة برامج الشمول اإلنتاجي / التمكين االقتصادي )مثل برنامج فرصة(، والتنمية الشاملة على مستوى 

 الغذائية.  م دعم السلعالقرية )برنامج حياة كريمة(. وفي الوقت نفسه، ُأجريت عدة تعديالت على برامج رئيسية قائمة، ال سيما نظا 
 تطور برامج الحماية االجتماعية في مصر  .1-2الشكل 

 
 Ameta, D & Shafie, H ( .2015)المصدر: 

اإلنفاق  ، كان2013ففي السنة المالية   لقد استحوذت هذه اإلصالحات على مخصصات كبيرة وإن كانت متناقصة من موارد الموازنة. .39
والسنة المالية   2013العام على الحماية االجتماعية ُيمث ِّل نحو ثلث إجمالي اإلنفاق الحكومي. وحد  انخفاض حاد لإلنفاق بين السنة المالية  

موارد الموازنة الذي تحقق بفضل هذا اإلصالح  في أعقاب اإللغاء التدريجي لدعم منتجات الطاقة. ومع ذلك، فإن الوفر الكبير في    2020
االجتماعية. للمساعدات  الرئيسية  البرامج  على  اإلنفاق  في  حقيقية  زيادات  إلى  يؤد  لم  المساعدات   19المهم  برامج  على  اإلنفاق  أن  ومع 

جتماعي، فإن اإلنفاق على البرامج  االجتماعية )ما عدا دعم الطاقة( زاد بالقيمة االسمية مع إطالق برنامجي تكافل وكرامة واإلسكان اال
. وهذا 2020المالية   في السنةالناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪2,1الرئيسية للمساعدات االجتماعية ظل بالقيمة الحقيقية مستقرا عند نحو  

، والمتوسط في ٪1,0لبالغ  ، والمتوسط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ا٪1,5المستوى لإلنفاق أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ  
 20. ٪,91البلدان مرتفعة الدخل البالغ 

، كان قرابة ثلث 2020ففي عام  على الرغم من هذه اإلصالحات، كانت مساعي الحد من الفقر واكتساب رأس المال البشري بطيئة. .40
وُيظهر   21عتبرون ُمعرَّضين أن يصبحوا فقراء.(، وثلث آخر من السكان يعيشون فوق خط الفقر مباشرة، ويُ ٪79,2المصريين ال يزالون فقراء )

ر أن إنتاجيته في المتوسط ستبلغ   فقط عندما يكبر    ٪ 49مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري أن الطفل الذي ُيولد في مصر اليوم ٌيقدَّ

 
 تشمل هذه البرامج تكافل وكرامة، ودعم السلع الغذائية، والتغذية المدرسية.  19
 (. 2018البنك الدولي ) 20
 . ملف ُملخَّص. غير منشور.2019/2020(، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك 2020)الحكومة المصرية  21
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، حيث تتراوح قيم المؤشر بين ٪56ط العالمي ويبلغ المتوس -مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة اذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة 
للبلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المرتفع على الترتيب. وهذه النواتج متدنية بالنسبة لعموم السكان في مصر، لكنها   ٪70و  37٪

 السكان.  من ٪20غنى نقطة مئوية بالمقارنة مع مؤشر رأس المال البشري لألسر في أ  13أقل من ذلك ألشد األسر فقرا بمقدار 
وكما سيتضح في هذا الفصل،  على الرغم من أن قطاع الحماية االجتماعية في مصر شهد تحقيق تقدم رائع، ال تزال هناك تحديات. .41

فإن بعض هذه التحديات يتعلق بتخصيص اإلنفاق العام على القطاع بكفاءة وفعالية، بينما يتصل البعض اآلخر بتصميم وتنفيذ البرامج  
 نفسها. وَير د في بقية الفصل مزيٌد من التفاصيل عن هذه التحديات وبعض الخيارات المتاحة لإلصالح.

بعد تعريف المفاهيم الرئيسية ومناقشة األساليب    لإلنفاق العام على المساعدات االجتماعية على النحو التالي.  تسير هذه المراجعة .42
المستخدمة، يأتي عرض عام للمؤسسات التي تشرف على تنفيذ برامج المساعدات االجتماعية. ويلي هذا تحليٌل التجاهات اإلنفاق على  

برامج المساعدات االجتماعية، وهو ما تتم مناقشته أيضا في ضوء تحليل حديث ألثر الضرائب واإلنفاق  الحماية االجتماعية، وأنظمة الدعم، و 
جتماعية  الحكومي على الدخل الحقيقي ُيستخَدم في التحقُّق من كفاءة سياسة المالية العامة وفعاليتها. بالنسبة لكل برنامج رئيسي للمساعدات اال

اءة الفنية، وكفاءة التخصيص، والفعالية حيثما تكون البيانات متاحة، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة يتم تحليل عناصر التصميم، والكف
لإلصالح. وبعد عرض عام لألنظمة الرئيسية لتقديم الخدمات التي ترتكز عليها هذه البرامج، يأتي عرض مجموعة متنوعة من الخيارات  

 ، والتحويالت النقدية، وكذلك النتائج والتوصيات الرئيسية.والسيناريوهات إلصالح دعم السلع الغذائية
بالنظر إلى تنوع طائفة التحديات التي تواجهها فئات السكان المختلفة، فإن برامج المساعدات االجتماعية تتفاوت في أنواع الدعم   .43

م من خالل أهداف مختلفة وإن كانت مترابطة. والوقاية من المخاطر وعدم اليقين، والمساعدة في    وتشمل هذه األهداف الحد من الفقر،  الُمقدَّ
ن أن  التخطيط على مدار الحياة، واالستثمار في الصحة والتعليم والمهارات. وتبعًا للَعقد االجتماعي السائد، واألهداف الكلية للحكومة، يمك

بمن فيهم الفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا، وكذلك    تسعى بعض برامج المساعدات االجتماعية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح توزيع الدخل،
وأصحاب اإلعاقة على سبيل المثال(. وألن الحد من الفقر هدف رئيسي لمعظم   أيضا فئات السكان األخرى التي تحتاج إلى الدعم )األرامل

محور تركيز رئيسي لهذه المراجعة، ويجري    برامج المساعدات االجتماعية، فإن تحديد العالقة بين اإلنفاق وتأثير المساعدات االجتماعية
ري  تحليلها في كل برنامج تتاح بشأنه بيانات المسوح االستقصائية لألسر المعيشية. وُأجر ي تحليل دقيق لآلثار على اكتساب رأس المال البش

 لبرنامج تكافل وكرامة، وتم عرضه في قسم التحويالت النقدية. 
 ص للمساعدات االجتماعية إطارا تحليليا بسيطا يقيِِّم أداء المساعدات االجتماعية وفقًا لعدة مفاهيم. تتبع مراجعة اإلنفاق العام المخص  .44

ُمبيَّن في   البرامج  2-2الشكل  وكما هو  التوزيعية والفنية لكل برنامج من  الكفاية والفعالية والكفاءة  بالبحث جوانب  تتناول هذه المراجعة   ،
التي   التغطيةكل برنامج من هذه البرامج  (. وتشمل المفاهيم الرئيسية المستخدمة للتحقُّق من  1-2الرئيسية للمساعدات االجتماعية )الجدول  

ما بين أفقر تشير إلى نسبة الفئة السكانية التي تتلقَّى مزايا برنامج ما، وغالبا ما يتم تصنيفها وفقا لتوزيع الرفاهة حتى يتضح نطاق التغطية في 
ئيسي ُيظهر نسبة انتشار المزايا اإلجمالية إلى نسبة المستهدفين، وهو مفهوم ر   22. ويشير مقياس كفاءة االستهداف ٪40أو    ٪20أو    10٪

فهي تقدير قيمة المزايا التي تقدمها البرامج    الكفايةللبرنامج في مختلف الفئات المذكورة آنفا )أو فئات أخرى مثل الشرائح الخميسية(. أمَّا  
بة لفئات المستفيدين المستهدفة. وقد ُأنشئت هذه للمستفيدين، وغالبا ما يتم تقييمها على أساس إجمالي االستهالك أو الدخل، وبحثها بالنس

 المؤشرات من خالل بيانات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك.
 
 
 
 
 

 
رفاهة. وألن على سلم توزيع الاالستهداف عملية تتعلق بتحديد أهلية المستفيدين، وغالبا ما تكون مرادفًا الستهداف الفقراء، وهو اختيار المستفيدين على أساس وضعهم    22

في التنبؤ بأوضاع لتقصي الموارد ةغير المباشر ختبارات االاالقتصادات النامية تشهد ارتفاع مستويات القطاع غير الرسمي، فإن الدخول ال يمكن قياسها بسهولة، وُتستخَدم 
 الرفاهة على أساس مجموعة متنوعة من الظروف االجتماعية واالقتصادية. 
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 اإلطار التحليلي . 2-2الشكل 
 

 
 االجتماعية . نطاق مراجعة اإلنفاق العام على المساعدات 1-2الجدول 

برنامج المساعدات  
 االجتماعية 

موازنة السنة المالية  
من الناتج   ٪)  2021
 (اإلجمالي  المحلي

تحليل استدامة   السكان المستهدفون  (2021التغطية ) 
 المالية العامة 

التحليل  
 التوزيعي 

مليون نسمة   69,7 ٪1.3 دعم السلع الغذائية 
 )الخبز(

مليون نسمة   63,5
 التموين()بطاقات 

 نعم نعم السكان بوجه عام 

ماليين أسرة   3,37 ٪0,2 تكافل وكرامة 
 معيشية 

األسر المعيشية الفقيرة التي تضم  
أطفاال أو مسنين أو معاقين  

 أيتاما. أو

 نعم نعم

معاش الضمان  
)معاش اجتماعي  

 قديم(

ألف أسرة   390 0,1٪
 معيشية 

كبار السن والفئات األولى  
)األيتام واألرامل وذوو  بالرعاية  

اإلعاقة( الذين ال تغطيهم برامج  
 التأمينات المستندة إلى اشتراكات 

 ال نعم

برنامج اإلسكان  
 االجتماعي 

أسرة   313,500  0.3٪
 معيشية 

المراجعة الدورية بانتظام  
 2500ألصحاب الدخول من 

 جنيه شهريا؛ 5700 -جنيه 
 سنة  50-18في عمر 

 ال نعم

 األطفال في الشريحة العمرية  مليون طفل  16,6 ٪0.03 المدرسية التغذية 
سنة الملتحقون بالمدارس   4-12

 العامة أو مدارس المجتمع 

 نعم نعم

المستفيدون من تكافل وكرامة    ألف أسرة معيشية  50 ٪ 0,01> برنامج فرصة 
(، وغير المستفيدين من  70٪) 

( الذين  ٪30تكافل وكرامة ) 
 يعتبرون فقراء.

 ال ال   

 .ة التضامن االجتماعير وزا، و 2021للسنة المالية  لمشروع الموازنة العامة للدولة  البيان المالى ، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية،(2021المصدر: وزارة المالية )
 . 2020* تعكس التغطية حتى نهاية السنة المالية  
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المدرسية  يحظى برنامج تكافل وكرامة وبرنامج التغذية   .45
بصبغة مؤسسية قوية، وتدعم أطراف فاعلة هذين البرنامجين  

وتعد   3-2الشكل  انظر    على مختلف المستويات الحكومية. 
وزارة التضامن االجتماعي هي الهيئة األساسية المسؤولة عن  
المدارس  وتقوم  االجتماعية.  المساعدات  برامج  تنفيذ  إدارة 
ورفع  بالمتابعة  المحافظات  مستوى  على  الصحية  والوحدات 

برنا شروط  تحقق  بشأن  وزارة  تقارير  إلى  وكرامة  تكافل  مج 
تقومان   اللتين  الفني  والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة 
بعرض هذه التقارير على وزارة التضامن االجتماعي. وبالنسبة 
لبرنامج التغذية المدرسية، توجد لجنتان تتوليان اإلشراف عليه  
للعدالة  وزارية  لجنة  وثمة  المحلي.  الحكم  وحدات  بمشاركة 

ر  اال جتماعية تقوم فيها وزارة التضامن االجتماعي بدور الُمقر ِّ
الرئيسية  الوزارات  بين  التنسيق  بمهمة  مكلفة  وهي  الرئيسي، 
اللجنة  هذه  لكن  االجتماعية.  للحماية  متكاملة  رؤية  لضمان 

تجتمع بانتظام على الرغم من أنه يمكنها االضطالع بدور   ال
تيجية متكاملة للحماية  كبير في تحديد الخطوط العريضة إلسترا

 االجتماعية في البالد في السنوات المقبلة.

 

عرض عام للهيكل المؤسسي للبرامج الرئيسية   .3-2الشكل 
 االجتماعية  للمساعدات 

 
مسؤولة  تتبع الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي    مالحظة:

 عن شراء السلع المدعمة وتقدير تكلفتها. 
 

 اإلنفاق المخصص للمساعدات االجتماعية: االتجاهات والفعالية والكفاءة  .ب

في مصر   الرئيسية  االجتماعية  المساعدات  برامج  أحدثت  الفقر، حيث  العامة على أوضاع  المالية  لسياسة  عام  إيجابي  تأثير 
نقاط مئوية في معدل الفقر. وتمثل اآلثار مؤشرا لنطاق تغطية المستفيدين وانتشار االنتفاع بهذه البرامج بين   6,5انخفاضا قدره  

 المزايا التي يحصلون عليها.الفقراء ومستوى 
، انخفض اإلنفاق على دعم  2020و  2017وبين عامي    في السنوات األخيرة، أتمت مصر إصالحا كبيرا في منظومة دعم الطاقة. .46

. وكان السبب في ذلك االنخفاض إلغاء دعم الطاقة وتراجع أسعار النفط العالمية. اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪ 3إلى    ٪4الطاقة من  
  هذا حيزا ماليا لزيادة اإلنفاق على عدة برامج اجتماعية، كان من بين أهدافها تخفيف آثار إلغاء الدعم على أشد الفئات األكثر احتياجاً  أوجدو 

ق واألولى بالرعاية. وعلى الرغم من الزيادات )بالقيمة االسمية( في مخصصات الموازنة العامة لبرامج المساعدات االجتماعية، فإن اإلنفا
من  على البرامج الرئيسية ال يزال دون تغيُّر بالقيمة الحقيقية، مقارنة بمستويات ما قبل اإلصالح. ومن ثمَّ، ساهمت الموارد التي تحررت  

خفض اإلنفاق على دعم الطاقة بشكل كامل تقريبا في ضبط أوضاع المالية العامة، مع إعادة توجيه جزء ضئيل للغاية من الوفورات التي  
الناتج المحلي  من   ٪4إلى اإلنفاق االجتماعي. وهكذا، ظل اإلنفاق على الحماية االجتماعية باستثناء دعم الطاقة مستقرا عند متوسط    تحققت

 (. 4-2الشكل منذ بدء اإلصالح )اإلجمالي 
، مع اتساع نطاق  (5- 2الشكل  )الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪ 0,3ظل اإلنفاق على التحويالت النقدية مستقرا بالقيمة االسمية عند   .47

برنامج تكافل وكرامة جزئيا من خالل تحويل المستفيدين من برنامج معاش الضمان االجتماعي )ضمان( إلى برنامج تكافل وكرامة على 
الناتج المحلي اإلجمالي من    ٪0,4سكان االجتماعي ثقال أكبر، حيث بلغ  ، اكتسب برنامج اإل2014خلفية دمج هذين البرنامجين. ومنذ عام  

المالية   السنة  الخاص  2020في  الجزء  يزال  نفسه ال  الوقت  وفي  إنفاق رأسمالي،  أنه  ُيصنَّف على  الرغم من أن جزءا كبيرا منه  ، على 
 .اإلجمالي من الناتج المحلي ٪0,03بالمساعدات االجتماعية متواضعا، إذ يبلغ 
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 ،  2020-2010ية للحماية االجتماعية والمساعدات االجتماعية الرئيسية، السنوات المالية اإلنفاق على البرامج الوطن  .4-2الشكل 
 من الناتج المحلي اإلجمالي ٪

  
واالشتراكات في صناديق التأمينات مالحظة: يشمل اإلنفاق على الحماية االجتماعية دعم السلع الغذائية، والتحويالت النقدية، والتغذية المدرسية، واإلسكان االجتماعي،  

رنامج اإلسكان االجتماعي(، االجتماعية وغيرها من البرامج األصغر حجمًا )مثل دعم الصادرات والمناطق الصناعية، وتوفير المساكن والنهوض بالعشوائيات )باستثناء ب
 وشركات المياه، وتمديد شبكة الغاز الطبيعي، والتدريب، والرعاية الصحية. وتنمية الصعيد، ومعاش الطفل، والمنح والدعم المقدم للمزارعين، وخدمات النقل،

 . البنك الدولي فريق عملبيانات وزارة المالية، وحسابات المصدر: 

  االجتماعية. إن انخفاض دعم الطاقة خطوة إيجابية، وقد أحدث إلغاؤه تدريجيا تحواًل في التكوين النسبي العام لإلنفاق على الحماية   .48
ومع أن اإلنفاق على دعم المواد الغذائية ال يزال يستحوذ على أغلب اإلنفاق المخصص للمساعدات االجتماعية، فإن التحويالت النقدية  

في    ٪2بالمقارنة مع    2020من إجمالي اإلنفاق على الحماية االجتماعية في السنة المالية    ٪6تكتسب ثقال أكبر لكنها ال تزال صغيرة )
المالية   )2017السنة  النقدية واإلسكان االجتماعي  5- 2الشكل  (  والتحويالت  )الغذاء  الرئيسية  المساعدات االجتماعية  برامج  (. وتحصل 

، تجاوز اإلنفاق على اإلسكان  2020. وفي السنة المالية  اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪2,1تحليل على  والتغذية المدرسية( في نطاق ال
اق االجتماعي اإلنفاق على جميع برامج التحويالت النقدية )بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان االجتماعي(. وإلى جانب اإلنف

كان االجتماعي، ال تزال المساهمات/االشتراكات في صناديق التأمين االجتماعي كبيرة. وُيغطي الفصل  المرتفع على دعم السلع الغذائية واإلس
 الثالث في هذه المراجعة تحليل اإلنفاق على التأمينات االجتماعية/ المعاشات التقاعدية.

 أعوام  10اإلنفاق على الحماية االجتماعية والمساعدات االجتماعية خالل واستعراض هيكل  2020حصة السنة المالية  .5-2الشكل 
 نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

  
المناطق الصناعية،  مالحظة: ** تشمل البنود األخرى لإلنفاق تلك البنود التي تتداخل فيها أغراض الحماية االجتماعية مع أغراض أخرى ومنها دعم الصادرات و 

ارعين، وخدمات النقل، وشركات  وتوفير المساكن والنهوض بالعشوائيات )باستثناء برنامج اإلسكان االجتماعي(، وتنمية الصعيد، ومعاش الطفل، والمنح والدعم المقدم للمز 
الجتماعية في هذه الفئة بسبب صغر حجم البرامج و /  المياه، وتمديد شبكة الغاز الطبيعي، والتدريب، والرعاية الصحية. ولم يتم تضمين العديد من برامج المساعدات ا

 .  البنك الدولي فريق عملبيانات وزارة المالية، وحسابات المصدر:  أو محدودية البيانات المتاحة ألغراض التحليل.
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وتبعًا  يمكن للمساعدات االجتماعية أن تؤدي بشكل مباشر إلى الحد من الفقر في إطار حزمة تنشيط مرحلية لسياسة المالية العامة.   .49
تة  لمجموعة الضرائب والتحويالت المقررة في إطار نظام سياسة المالية العامة، تستطيع البلدان الحد من الفقر وعدم المساواة بدرجات متفاو 

  2016(. على سبيل المثال، لوال سياسة المالية العامة )بما في ذلك اإلنفاق والضرائب( لكان معدل الفقر المدقع في رومانيا في  7-2الشكل  )
دوالر للفرد   1,9 من خالل حزم سياسة ماليتها العامة استطاعت الحكومة خفض معدل الفقر المدقع )البالغ، و ٪9قد وصل إلى أكثر من  

 نقاط مئوية. 8يوميا( بنحو 
مؤشر الفعالية والتغيرات في أوضاع الفقر في مصر،   .7-2الشكل  التغيرات في أوضاع الفقر نتيجة للسياسة المالية  .6-2الشكل 

لة بحسب برامج المساعدات االجتماعية الرئيسية   ُمفصَّ

  
  . العدالةبتحليالت االلتزام المصدر: 

اآلثار التي    7-2الشكل  ويعرض    23المساواة. في مصر، تم في اآلونة األخيرة تقدير تأثير سياسة المالية العامة على الفقر وعدم   .50
(، ويظهر أن برامج المساعدات االجتماعية الرئيسية في مصر أفضت إلى 2018/ 2017استخلصت من بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك )

نقاط مئوية في معدل الفقر، وأن التأثير الصافي للسياسة الكلية للمالية العامة )باستثناء اإلنفاق على الرعاية الصحية    6,5انخفاض قدره  
يبلغ   أكبر    2,4والتعليم(  وُتعَزى  لالستهالك.  القابل  الدخل  نسبة  تقليص  إلى  المباشرة  وغير  المباشرة  الضرائب  تؤدي  حيث  مئوية،  نقطة 

ذه  انخفاضات لمعدل الفقر إلى دعم السلع الغذائية وبرنامج تكافل وكرامة. وهذه اآلثار مؤشر لنطاق تغطية المستفيدين وانتشار االنتفاع به
ح مؤشر الفعالية اآلثار على حالة الفقر إلجمالي    ٪30مج بين الفقراء )البرا من السكان( ومستوى المزايا التي يحصلون عليها )الكفاية(. وُيوض ِّ

ل أعلى تأثير في مجال الحد من الفقر، لكنه يستحوذ أيضا على أكبر موازنة  اإلنفاق المخصص لكل برنامج. فدعم السلع الغذائية ُيسج ِّ
من الناتج    ٪0,3(. ويحق ِّق برنامج تكافل وكرامة آثارا أقل لكن هذه اآلثار تتحقَّق بإنفاق أقل بدرجة كبيرة )اإلجمالي  من الناتج المحلي  1,4٪)

(. ولتحقيق فعالية أكبر في الحد من الفقر من خالل المساعدات االجتماعية، يجب تخصيص المزيد من اإلنفاق للتحويالت اإلجمالي  المحلي
هة التي تنطوي على تأثير أكبر بتكلفة أقل. النقد  ية الُموجَّ

 

 

 

 

 

 

 
 لالطالع على ملخص للمنهجية والنتائج.  4-2(. انظر المرفق 2022لمالية )البنك الدولي ووزارة ا 23
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 األثر المالي للضرائب والتحويالت  .8-2الشكل 

 

 
 

الموازنة لمعاشات التقاعد تنازليًا الرتباطه  . من المتوقع أن يكون دعم  2021/ 2020و    2018/ 2017مالحظة: تمثل النتائج صافي المراكز المالية وفقًا للسنوات المالية  
 والخدمات العينية بعد خصم الضرائب.  بالدخول السابقة. يشمل إجمالي للتحويالت النقدية فقط التحويالت المباشرة، أمَّا السلسلة الكاملة فُتمث ِّل مجموع التحويالت النقدية

 أثر السياسات المالية على الدخل الحقيقي في مصر.  ( أداة تحليل2022المصدر: البنك الدولي ووزارة المالية )

. وُيعَزى هذا ، تراجع صافي الدعم بعد الضرائب لكل شريحة عشرية2017بالمقارنة بنطاق تأثير سياسة المالية العامة لمصر في   .51
التحويالت    8-2الشكل  وكرامة. وُيظه ر  التراجع إلى حد كبير إلى انخفاض دعم الطاقة ولم يتم تعويضه بالكامل مع زيادة تغطية برنامج تكافل  

رية. ويتسم اإلنفاق التي يتم تلقيها )المباشرة والعينية( والضرائب التي ُتدَفع كنسبة من الدخل قبل تطبيق برامج المالية العامة لكل شريحة عش
ة  على برنامج تكافل وكرامة بأنه تصاعدي شأنه شأن الضرائب المباشرة. وتتسم مزايا البطاقات التموينية ودعم الخبز بأنها تصاعدية بالقيم

ب غير المباشرة  النسبية لكن صافي نطاق االستفادة بها في معظمها ال ُيذكر في مختلف فئات توزيع الرفاهة. عالوًة على ذلك، فإن الضرائ 
دعم  تنازلية ألنها تقوم على االستهالك. في كال العامين، تحقق أدنى ثال  شرائح عشرية أكبر استفادة من اإلنفاق على التحويالت المباشرة ك

، ال  2020/2021موازنة   المواد الغذائية، وبرامج تكافل وكرامة ودعم الطاقة، بينما تشارك بشكل أقل في برامج الضمان االجتماعي. وفي
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، انخفض 2020/2021  2018/ 2017 تحصل الشرائح العشرية متوسطة الدخل على دعم يذكر من التحويالت المباشرة. وبين موازنتي عام
العينية( من اإلنفاق االجتماعي المباشر والضرائب  صافي المزايا المباشر )التأثير الصافي لجميع التحويالت والضرائب ما عدا التحويالت

 عشرية.  إلى الدخل، وذلك لجميع فئات الدخل باستثناء أدنى ثال  فئات كنسبة
البرامج التي تستهدف الفقر أكثر تصاعدية بكثير من برامج   .52

بعينها. لفئات  الموجهة  غير  تأثير   الدعم  نطاق  إلى  وبالنظر 
أفقر   بين  االجتماعية  المساعدات  السكان،    ٪30تحويالت  من 

العليا   والطبقة  الوسطى،  التالية  المائة  في  الثالثين  وطبقة 
(، من الواضح أن البرامج التي تستهدف  9-2الشكل  ( )٪40 )أغنى

نسبة  ثبات  بافتراض  توزيعها.  في  بقوة  للفقراء  منحازة  تكون  الفقر 
تكافل وكرامة   المستفيدين بدمج معاش الضمان االجتماعي داخل 
واستخدام منهجية االستهداف الخاصة بهما، يكون هيكل االستفادة 

وإعانات الدعم التي ال بين أفقر فئات الدخل متماثال. إن البرامج  
لطبيعة  نظرا  وذلك  الفقراء،  على  أقل  تأثير  لها  الفقر  تستهدف 
ه  تصميمها. بالنسبة لدعم المواد الغذائية الواسع النطاق وغير الُموجَّ
لفئات بعينها، فإن االستفادة منها تقع بالتساوي بين فئات الدخل. ال  

ري، يحصل على  مليار جنيه مص  19يزال دعم الوقود يستهلك قرابة  
 من السكان دخال.  ٪30معظمها أعلى 

 

 2020. نسبة اإلنفاق على البرنامج / الدعم في السنة المالية  9- 2الشكل  
 عبر مجموعات توزيع الرفاهة )٪ من إجمالي اإلنفاق ــ بالمليار جنيه( 

 

الرغم   وعلىمع أن نطاق تغطية المساعدات االجتماعية يرتبط بمعدل انتشار الفقر، فإنه ال تزال تبرز فجوات كبيرة في تغطية الفقراء.    .53
  من أن تغطية دعم المواد الغذائية مرتفعة في أنحاء البالد، فإن نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة يرتبط بمعدالت الفقر ألنه يستند إلى

الفقر واالستهداف الجغرافي. وفي جميع المناطق الجغرافية، تعتبر تغطية تكافل وكرامة والتغذية المدرسية أقل بكثير من معدل   استهداف
 الفقر؛ وتظهر أكبر الفجوات في المناطق الحضرية. 

 
استنتاجات.   .54 عدة  العامة عن  المالية  ألوضاع  والفعالية  الكفاءة  تحليل  تمخَّض  االجتماعية وتجتذب  باختصار،  المساعدات  برامج 

إصالح  مخصصات كبيرة في الموازنة العامة للدولة، لكن اإلنفاق ال يزال ثابتا بالقيمة الحقيقية حتى بعد اإللغاء التدريجي لدعم الطاقة. ساعد
ي للفقراء. وزاد اإلنفاق العام على  دعم الطاقة واإلصالح الضريبي على زيادة الحيز المالي، إال أن ذلك لم يؤد إلى زيادة صافي الدخل النهائ 

أعلى نسبة اإلسكان االجتماعي زيادًة كبيرة في السنوات األخيرة وفاق اإلنفاق على التحويالت النقدية. وُيحق ِّق دعم المواد الغذائية فيما يبدو  
ها تأثير أكبر من حيث الحد من الفقر مقابل  انخفاض في معدالت الفقر، لكن المساعدات النقدية تتمتع بأعلى كفاءة في إحدا  هذا التأثير )ل

ات  كل جنيه مصري يتم إنفاقه(. وبالنسبة للبرامج التي ال تستهدف الفقر، فإن االستفادة األكبر من هذا اإلنفاق تعود بالنفع على الفئات ذ
من فئات الدخل. ومع ذلك، فإن  ٪ 30على أفقر الدخل المتوسط والمرتفع. ونظرًا ألن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الفقر، فإن له أثرا قويًا  

 تغطية البرنامج في جميع المناطق الجغرافية أقل بكثير من معدالت الفقر، وهو ما يشير إلى نقص في التغطية بحكم تصميمه.
 

ز على البرامج  .ج  التحليل الذي يركِِّ

ا .55 الرئيسية  األربعة  االجتماعية  المساعدات  برامج  التالي على  القسم  ز  ُتستخَدم  لقائمة.  ُيركِِّ برنامج  أداء كل  يكون  -ولمناقشة  حيثما 
البيانات الرئيسية بشأن تصميم البرنامج، وتغطيته، واإلنفاق عليه، ومعايير التأهل لالستفادة منه، ومستويات المزايا، ومعدالت إنفاذ   -متاحا

 الموازنة، وكفاءة التخصيص، والفعالية المباشرة/غير المباشرة.
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 تكافل وكرامة، معاش الضمان االجتماعي  -اإلعانات النقدية   .1

يجري بكفاءة تخصيص اإلنفاق المرتفع على اإلعانات النقدية، إذ إن الفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا هي أكثر المستفيدين منه. 
د مستوى التغطية الحالي للبرنامج، يعتبر  ومع ذلك، ال تستفيد الكثير من األسر الفقيرة والمؤهلة بمزايا برنامج تكافل وكرامة. وعن

 توسيع نطاق التغطية أفضل عائدا وأقل تكلفًة من زيادة مستويات مزايا البرنامج. 

  برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان االجتماعي هما البرنامجان الرئيسيان للتحويالت النقدية اللذان يجري تطبيقهما في مصر.  .56
م برنامج تكافل وكرامة تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة تتيح االستفادة من مزايا نقدية، وترتبط الشروط بسلوكيات صحية وتعلي  مية ويقد ِّ

  عامًا )تكافل(، وكبار السن والفقراء واأليتام  18للمستفيدين. وُيوفر برنامجا تكافل وكرامة دعم الدخل لألسر التي لديها أطفال دون سن  
م تحويالت نقدية غير مشروطة،  واألرامل واألشخاص ذوي اإلعاقة )كرامة(. والضمان االجتماعي هو برنامج معاش اجتماعي للمسنين ُيقد ِّ
ويجري اآلن حله ودمجه مع برنامجي تكافل وكرامة لالنتقال نحو برنامج موحد للتحويالت النقدية يستخدم نفس معايير االستهداف. وسوف 

ت  إعادة  وزارة  تتم  وتتولَّى  الموحد.  النقدية  التحويالت  قانون  إصدار  يتم  حالما  وكرامة  تكافل  برنامجي  إلى  لالنضمام  المستفيدين  باقي  قييم 
 (. 2 -2الجدول التضامن االجتماعي تنفيذ هذه البرامج الثالثة جميعا )

واصل   فقد .  2018و   2012زاد اإلنفاق العام على برامج التحويالت النقدية )تكافل وكرامة والضمان االجتماعي( بين السنتين الماليتين  .57
من ذلك المستوى لإلنفاق، ومن المقرر    ٪ 81؛ وبعد ذلك انخفض إلى  2018اإلنفاق على برنامج الضمان االجتماعي االرتفاع حتى السنة المالية  

كرامة بدأ ينحسر نطاق تغطية برنامج الضمان االجتماعي، وهو أمر حدسي    برنامج. ولكن مع إطالق  2022إلغاؤه تدريجيا حتى السنة المالية  
 (. 10-2 لشكل ا ) ألن البرنامجين لهما نفس معايير االستحقاق، وهو ما ُيحف ِّز على الدمج الجاري للضمان وتكافل وكرامة  

 . المعلومات الرئيسية عن تكافل وكرامة والضمان االجتماعي والمستويات الكاملة لمزايا تكافل وكرامة2 -2الجدول 

 التغطية  البرنامج
)السنة المالية  

2020) 

الناتج من  ٪
المحلي اإلجمالي 

)السنة المالية  
2020) 

 مستوى المزايا  االستحقاق 
 )بيانات إدارية(

ماليين أسرة  3,37 تكافل وكرامة 
معيشية تكافل:  

مليون أسرة،  2,1
 (1,26كرامة: 

عاما )تكافل(  18من   صغرأأسر لها أطفال   0,2
وكبار السن واأليتام واألرامل وذوو اإلعاقة  
)كرامة(. ويتم اختيار المستفيدين من خالل  

معايير االستهداف الجغرافي والفئوي مع اختبار 
 قياس مستوى الدخل الفعلي  

*انظر الجدول المفصل لمستويات  
 مزايا تكافل وكرامة 

معاش الضمان  
 االجتماعي

كبار السن واأليتام واألرامل وذوو اإلعاقة الذين   0,1 ألف أسرة  390
ال تغطيهم التأمينات االجتماعية المستندة إلى 

 االشتراكات 

جنيها بحد أقصى   320-450
 أفراد في األسرة المعيشية. 4

 
 مستوى المزايا: كرامة   مستوى المزايا: تكافل 

 الدفعة الشهرية أمهات ذوات أطفال 
 )بالجنيه المصري(

 الدفعة الشهرية عدد األشخاص المسنين أو ذوي اإلعاقة  
 )بالجنيه المصري(

 450 قيمة التحويل لألشخاص ذوي اإلعاقة  325 أساس
 450 قيمة التحويل للمسنين  60 أعوام 0-6

 350 قيمة التحويل لأليتام  80 األطفال في المدارس االبتدائية 

 معايير أخرى:   100 المدارس اإلعداديةاألطفال في 
 بحد أقصى ثالثة أعضاء مؤهلين لكل أسرة معيشية، ويدفع لكل فرد على حدة.

      140 األطفال في المدارس الثانوية 
 معايير أخرى: 

طفالن كحد أقصى )أعلى مستوى تعليمي(، وُتدَفع للمرأة التي 
  تعول األسرة المعيشية
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الرغم من االتجاه اإليجابي في اإلنفاق على التحويالت  على   .58
النقدية، فقد شهد تراجعا ثم استقر في السنوات األخيرة، وال يزال  

،  2020وفي السنة المالية    منخفضا بالمقارنة بالمستويات الدولية.
 من الناتج المحلي  ٪0,3وصل اإلنفاق على التحويالت النقدية إلى  

العالمي ). ويقل هذا عن  اإلجمالي المتوسط  (، وأقل  ٪0,9نصف 
(  ٪0,42من المتوسط اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

وهو أيضا أقل من المتوسط في الشريحة الدنيا   (.11-2الشكل  )
. ويضاهي إنفاق مصر على  ٪0,94لدان متوسطة الدخل والبالغ  للب 

البلدان   في  الرائدة  البرامج  من  العديد  إنفاق  النقدية  التحويالت 
من   بكثير  أقل  لكنه  والفلبين(؛  وإندونيسيا  الصين  )مثل،  اآلسيوية 
وكما   واألرجنتين.  والبرازيل  المكسيك  مثل  الالتينية  أمريكا  بلدان 

تقيي  شواهد  من  من  اتضح  األخيرة  اآلونة  في  اآلثار  مصر مات 
لها  15- 2الشكل  و    14-2الشكل  ) النقدية  التحويالت  فإن   ،)

دة في الحد من الفقر بشكل مباشر، وتعزيز تراكم رأس    تأثيرات مؤكَّ
الفقر   للمستفيدين منها ومساعدتهم على كسر حلقة  البشري  المال 

 التي تتوارثها األجيال. 

تطور اإلنفاق على تكافل وكرامة والضمان االجتماعي،   .10-2لشكل ا
 من الناتج المحلي اإلجمالي،   ٪، 2020-2010السنوات المالية 

 من اإلنفاق على الحماية االجتماعية. ٪و

 

 

 

  (. 2021المصدر: وزارة المالية )
يجري بكفاءة تخصيص اإلنفاق المرتفع على التحويالت النقدية في مصر، إذ إن الفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا واألولى بالرعاية هم   .59

وباستخدام الشواهد المستقاة من أحد  مسوح األسر المعيشية المتاحة، ُيظه ر تحليل أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي أكثر المستفيدين منه. 
ر التحليل أن  12-2الشكل  الفقراء )ارتفاع مستوى تأثير هذه البرامج على    24خل الحقيقيعلى الد من المستفيدين من برنامجي    ٪ 86(. وُيقد ِّ

من األسر المعيشية. وُيظه ر هذا قوة أداء آلية االستهداف التي ُتكم ِّل اآلثار القوية على الرفاهة بالمقارنة    ٪40تكافل وكرامة هم من فئة أفقر  
 (.16-2الشكل ، و 13-2الشكل مع برامج التحويالت النقدية المشروطة الرئيسية األخرى في أنحاء العالم )

وعلى الرغم من قوة أداء آلية االستهداف، استمرت مع ذلك، ال تستفيد الكثير من األسر الفقيرة والمؤهلة بمزايا برنامجي تكافل وكرامة.   .60
أخطاء االستبعاد بسبب كبر حجم البرنامج بالنسبة لمعدل الفقر، وبسبب األخطاء المتأصلة في استخدام اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي 

من السكان، والنتيجة هي  ٪15من األسر المصرية تعتبر فقيرة، فإن البرنامج ال يغطي سوى   ٪30رسات االستهداف. ومع أن نحو في مما
ثمَّ، فإن توسيع البرنامج قد يساعد على تقليص أخطاء    (. ومن14-2الشكل  البرنامج )أن قرابة نصف الفقراء المؤهلين غير مدرجين في  

 والتعليم. االستبعاد، وتعزيز اآلثار على أوضاع الفقر ورأس المال البشري من خالل استخدام الشروط المرتبطة بالصحة
وقدرة البرنامج على تقديم المزايا   الكفاءة الفنية لبرنامجي تكافل وكرامة مرتفعة، وُيعَزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدالت إنفاذ الموازنة. .61

في السنوات المالية التالية.   ٪100و  2018في السنة المالية    ٪115مرتفعة كما يتضح في المعدالت المرتفعة إلنفاذ الموازنة التي بلغت  
أيضا بتواصل قوي مع المستفيدين    يتمتع برنامج تكافل وكرامة بأنظمة متابعة وتقييم متطورة ومميكنة في جميع مراحل سلسلة التحويل. ويتميَّز

ى  للتوعية بالبرنامج والدعم ومعالجة التظلمات، وأنظمة المساءلة االجتماعية في جميع المحافظات. ويتم اختيار المستفيدين على أساس مستو 
ضا في تحديد المستفيدين  مليون شخص(، وتستخدم هذه القاعدة أي  31ماليين أسرة معيشية )نحو  8رفاهتهم النسبي من قاعدة بيانات تضم 

 من برامج ومبادرات أخرى. 
 
 

 
فاق الحكومي  ، يعمل قطاع الممارسات العالمية للفقر بشكل وثيق مع وحدة العدالة االقتصادية في وزارة المالية لبناء أداة تحليل أثر الضرائب واإلن2020منذ سبتمبر    24

. واسُتخد مت هذه األداة في تقييم تأثير اإلنفاق االجتماعي واإليرادات على  العدالةلسياق الخاص بمصر، سيرا على نهج تحليل االلتزام بعلى الدخل الحقيقي وتكييفها لتالئم ا
ت من الحكومة المصرية أعد  لطلباالسكان في مصر، واختبار سيناريوهات التأثير المحتمل على الناس للتغيرات في اإلنفاق االجتماعي أو مستويات تعبئة اإليرادات. وتلبية  

األساسي، وكذلك آثار اإلصالح الذي  الفريق نموذج محاكاة لتوسيع محتمل لنطاق التغطية و/أو المزايا لبرنامجي التحويالت النقدية )تكافل وكرامة(، وتوسيع موازنة التعليم  
 ُأجري في اآلونة األخيرة للضريبة على الدخل الشخصي.
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 اإلنفاق العالمي على التحويالت النقدية في إطار المساعدات االجتماعية  .11-2الشكل 
 

  
 د(.2021أ(، البنك الدولي )2020المصدر: البنك الدولي )

نسبة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في بحث   .12-2الشكل 
 2020/ 2019الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر 

 نسبة المستفيدين من برامج التحويالت النقدية الرئيسية  .13-2الشكل 

  
الصادر عن الجهاز المركزي    2019/2020(. حسابات البنك الدولي استنادًا إلى بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر،  2021المالية )المصدر: البنك الدولي ووزارة  

 ب( تم التعبير عنها في الشرائح الخمسية حسب مستوى الرفاهة قبل التحويالت 2021للتعبئة العامة واإلحصاء. والبنك الدولي )
تأثير برنامج تكافل على االستهالك بالمقارنة مع   .15-2الشكل  2020/ 2019نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة،  .14-2الشكل 

 التحويالت النقدية المشروطة الرئيسية 

 
حسابات   الدولي  المصدر:  البنك  عمل  الدخل  فريق  بحث  واإلنفاق  باستخدام 

واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادر  لألسر  واالستهالك 
مستويات 2018/ 2017 إلى  االستقصائي  المسح  حسب  التغطية  نطاق  زيادة   .
2021. 

 

 (.2018المصدر: المعهد الدولي لبحو  السياسات الغذائية )
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ز في قلة من الكياناتازدادت كفاءة تقديم المزايا من خالل تطبيق أساليب الدفع   .62 . ويجري الرقمية، لكن خدمات الدفع اإللكتروني تتركَّ
صات من خالل النظام اإللكتروني الذي توفره شركة ومكاتب البريد المصري، وتتضمن دفع رسوم تحويل   Finance-E،25  تحويل الُمخصَّ

ر إجمااًل بنحو   معامالت الدفع اإللكتروني للحكومة   E-Finance. وتنفذ شركة  2020من تكلفة البرنامج في السنة المالية    ٪1لكل معاملة ُتقدَّ
تعويم معدل الفائدة لتغطية تكاليف تسليم المدفوعات    المركزية ويتم خصم هذه التكلفة من تحويالت المستفيدين. وباإلضافة إلى ذلك، يوجد نظام

جزئيًا، حيث يتم تحويل المخصصات قبل أسبوعين من تاريخ وصولها إلى المستفيدين إلى هيئة البريد المصري حتى تحصل الهيئة على 
ببطاقات ميزة لتمكين المستفيدين من سحب فائدة قبل تحويل المبالغ. وفي اآلونة األخيرة، تم استبدال بطاقات الدعم المالي تكافل وكرامة  

 النقود من أجهزة الصراف اآللي وإجراء عمليات الشراء اإللكترونية. 
ر إجراء تقدير كامل للتكلفة اإلدارية للبرنامج التي تشمل في العادة تكلفة التوظيف، وأجهزة التكنولوجيا والمعلومات، وإصدا .63 ر  لم يتيسَّ

التجارب الدولية إلى أن التكاليف اإلدارية تختلف اختالفا كبيرا تبعا لنظام االستهداف، وحجم البرنامج ومدة تطبيقه. ومع  . وتشير  البطاقات
وصول البرامج   اتساع نطاق البرنامج، قد تزداد التكاليف اإلدارية بالقيمة المطلقة، لكنها تنخفض بالنسبة إلى التكلفة الكلية للبرنامج. ومع

، قد تنجح أيضا في خفض التكاليف اإلدارية من خالل تحسينات لإلجراءات، على سبيل المثال بنقل متابعة شروط االستحقاق مرحلة النضج
اإلدارية   لالستفادة من البرنامج إلى وزارات تنفيذية أو استخدام أنظمة الدفع والمتابعة الرقمية. وبالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة، فإن التكلفة

تكلفة التحويالت عن طريق شركة  للبرنامج )م ومكاتب البريد، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وقدرت وزارة التضامن   E-Financeا عدا 
من إجمالي تكلفة البرنامج. ولتوضيح مدلول هذه األرقام، فإن التكاليف   ٪0,5االجتماعي تكلفة الموارد البشرية/الموظفين( بأنها تبلغ نحو  

، تم  2016 من التكلفة الكلية للبرنامج في  ٪10للتحويالت النقدية المشروطة في إندونيسيا كانت أكثر قليال من    PKHاإلدارية لبرنامج  
 تخصيص أكثر من ثلثيها لتغطية أجور ُمنف ِّذي البرنامج على المستويين الوطني ودون الوطني.

على مستوى األسر المعيشية كان تأثير برنامج تكافل وكرامة الذي لقى دعما من  فعالية برنامج تكافل وكرامة في تحقيق أهدافه كبيرة.   .64
تصميم متين للبرنامج وقوة كفاءة التخصيص متسقا مع هدف البرنامج في تعزيز الرفاهة وتيسير الحصول على خدمات التعليم والرعاية  

إلى أن البرنامج زاد االستهالك الكلي لألسر المستفيدة  2018في الصحية. وخلص تقييم لآلثار نشره المعهد الدولي لبحو  سياسات الغذاء 
. وتضاهي اآلثار على االستهالك أيضا برامج أخرى للتحويالت ٪11، وقلص احتمال السقوط في براثن الفقر المدقع بنسبة  ٪8,4-7,3بنسبة  

في البرازيل، وبرنامج أسر في معترك الحياة    Bolsa Familia  النقدية المشروطة جرى تنفيذها في أنحاء العالم مثل برنامج منح األسرة
Familias en Accion    التقييم أن توسيع نطاق تغطية البرنامج من شأنه تعزيز هذه اآلثار ليشمل   (. وأضاف15-2الشكل  كولومبيا )في

 األسر المعيشية الفقيرة الحالية التي ال يغطيها البرنامج، وكذلك أسرًا جديدة توشك أن تسقط في براثن الفقر.
ذي أجراه المعهد الدولي لبحو  سياسات الغذاء  وأظهر تقييم اآلثار ال  لوحظت أيضا آثار إيجابية للبرنامج على الغذاء والتغذية والتعليم. .65

تحسن التغذية/نوعية النظام الغذائي، وزيادة اإلنفاق على التعليم، وبعض التحسن في النواتج الصحية. ووجد التقييم أنه حدثت زيادة في  
( في الدرجات المعيارية لنسبة 16-2الشكل  باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق على الفاكهة واللحوم )  ٪8,9إلى    ٪8,3االستهالك الغذائي بمقدار  

امج لم يبدأ  . وألن البرن ٪3,7الوزن إلى الطول لألطفال دون سنتين، وانخفاض المعالجة لحاالت سوء التغذية لألطفال دون السادسة بنسبة  
ر إلى  بعد تنفيذ شروط الصحة والتعليم، فإنه لم يتم تقدير آثار الحضور أو االلتحاق على التعليم. لكن بيانات إدارية في اآلونة األخيرة تشي 

ار على الرفاهة، أن درجة االمتثال لشروط التعليم مرتفعة، إذ إن جميع األطفال في برنامج تكافل ملتحقون بالمدارس. وكما هو الحال في اآلث 
 يمكن إحدا  هذه اآلثار على الغذاء والتغذية والتعليم في أسر فقيرة أخرى من خالل التوسع في نطاق التغطية. 

 

 

 

 

 

 

 
( وشركة البنوك ٪10( وبنك مصر )٪10( والبنك األهلي المصري )٪70كة مشتركة بين وزارة المالية ويمثلها بنك االستثمار القومي )هي شر   Finance-Eشركة    25 

 (، وأصبحت مملوكة للبنك المركزي المصري ووزارة المالية ومجموعة من البنوك القومية والتجارية. ٪10المصرية )
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 تأثير برنامج تكافل على اإلنفاق على التعليم والغذاء  .16-2الشكل 

 (.2018السياسات الغذائية )المصدر: المعهد الدولي لبحو   

النقدية  للتحويالت  المعتادة  البرامج  عن  المزايا  مستويات  تقل 
تعزيز   أجل  من  زيادتها  إمكانية  إلى  يشير  ما  وهو  المشروطة، 
فعالية البرنامج. ويرصد مفهوم الكفاية قيمة المزايا، ويعكس فعالية  

للرفاهة وتم تقديم دعم فعال  كين  البرنامج من خالل قدرته على 
وتظهر    األسر من االستثمار في خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

يحصل  التي  المزايا  أن  واالستهالك  واإلنفاق  الدخل  بحث  بيانات 
جنيها    326عليها المستفيدون في برنامج تكافل تبلغ في المتوسط  

من مستوى الرفاهة بعد إجراء التحويالت    ٪12شهريا، ما يعادل نحو  
(. والمزايا المقدمة 17-2الشكل  من األسر )  ٪20شهريا بين أفقر  

من مستوى    ٪5ك بكثير، ما يعادل  في إطار برنامج كرامة أقل من ذل
من األسر. ووفقًا لما    ٪20الرفاهة بعد إجراء التحويالت بين أفقر  

واالستهالك   واإلنفاق  الدخل  بحث  و   2017/2018أظهره 
، فإن هذه المزايا أقل من المزايا اإلدارية الرسمية.  2019/2020

اإلدارية  المزايا  ومستويات  كالهما،  المسحان  ذلك،  على  عالوة 
المت  من  أقل  النقدية  الرسمية  التحويالت  لقيمة  العالمي  وسط 

من السكان،    ٪20من متوسط إنفاق أفقر    ٪ 15,6المشروطة والبالغ  
وهو ما يشير إلى أنه يمكن زيادتها أكثر لتعزيز فعالية البرنامج، ال  

 سيما في المناطق التي تتسم بارتفاع معدالت الفقر. 

 ٪ 40كفاية برنامجي تكافل وكرامة في أفقر  .17-2الشكل 

 
من المسح االستقصائي )بحث  فريق عمل البنك الدولي  المصدر: حسابات 

الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر( للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  
البنك الدولي/وزارة والذي تم الحصول عليه ألغراض تحليل   2017/2018

المالية ألثر السياسات المالية على الدخل الحقيقي. مسح استقصائي 
 . 2018/ 2017 لعام

 .من ثمَّ، تظهر مجموعة من التوصيات من أجل تعزيز كفاءة وفعالية البرنامج، وكذلك لتعزيز كفاءته الفنية  .66
وزيادة مستويات المزايا ستكون له أيضا آثار لكن مع زيادة    توسيع نطاق البرنامج لتغطية المزيد من األسر المعيشية المؤهلة، .67

وستتوقف زيادة فعالية برنامج تكافل وكرامة على نطاق تغطية البرنامج والمزايا ماليين أسرة.    5الكفاءة بعد أول توسيع لنطاق التغطية إلى  
لمحاكاة المصغرة لتحليل أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي على  التي يقدمها. وتمت محاكاة عدة سيناريوهات لتوسيع البرنامج باستخدام أداة ا
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ويرتبط كل سيناريو من سيناريوهات التوسيع لنطاق التغطية أو مستويات المزايا بتأثير إيجابي على الحد من الفقر لكنه    26الدخل الحقيقي.
 يتطلب أيضا موارد إضافية. 

   -. تكافل وكرامة: خيارات زيادة اإلنفاق على توسيع نطاق التغطية مقابل مستويات المزايا لبرنامج تكافل وكرامة 3-2الجدول 
 جدول وبيان النتائج  

 التغطية  #
)بماليين األسر  

 المعيشية(

 إجمالي التكلفة مستوى المزايا* 
)بالمليار جنيه  

 مصري(

التكلفة 
 الحدية

)بالمليار جنيه  
 مصري(

التأثير  
 على الفقر

 مؤشر الفعالية 

خط  
 األساس 

 21,6 ثابت 3,4
 

1,98 9,2 

 12,7 0,42 3,3 24,9 ثابت 4 أ
 8,2 0,27 3,3 24,9 جنيه 400زيادة المزايا األساسية لتكافل إلى  3,4 ب
 10,4 0,94 9 30,6 ثابت 5 ج
 9,2 1,22 13,2 34,8 جنيها 425لتكافل إلى زيادة المزايا األساسية  5 د
 9,0 1,19 13,2 34,8 ثابت 5,7 ه
 7,2 1,5 20,8 42,4 ثابت 7 و
 7,0 1,85 26,3 47,9 جنيها 420زيادة المزايا األساسية لتكافل إلى  7 ز
 6,7 1,77 26,3 47,9 ثابت 8,1 ح

بشكل  من االستهالك الوسيط مع أخذ خط األساس لهيكل المزايا في الحسبان. المزايا بالقيمة الشهرية لكل أسرة. تم قياس زيادة مستوى المزايا  ٪19مالحظة: * قرابة 
 متكرر، ولذلك فإن السيناريوهات محايدة بشأن الموازنة، وهو ما يتيح مجاال للمقارنة. 

وبوجه عام، من شأن توسيع  ُيمكن لواضعي السياسات النظر في توسيع نطاق التغطية أو مستويات المزايا لبرنامج تكافل وكرامة.   .68
ماليين أسرة معيشية أن ُيحد   آثارا على الفقر بسبب تلق ِّي مزيد من األسر الفقيرة تحويالت   3,4نطاق التغطية عن خط األساس الحالي البالغ  

ى خط الفقر )انظر السيناريوهات )أ(، )ب(، )ج(، )د(، و)ه(. وثمة خيار آخر هو زيادة مستويات المزايا وإبقاء نطاق التغطية نقدية تتعدَّ 
التكلفة   ثابتا: في هذه الحالة، سيكفل الحد من الفقر تلق ِّي األسر المستفيدة الحالية مزايا إضافية ستدفع بعضهم فوق خط الفقر. وتتوقف فعالية

حد من الفقر سواء بتوسيع نطاق التغطية أو زيادة مستويات المزايا مع ثبات الموازنة على شكل توزيع االستهالك وشدة الفقر، ونطاق في ال
د التغطية الحالي لبرنامج تكافل وكرامة، ومستويات المزايا، وكذلك دقة منهجية االستهداف. وبالتالي، فإن تفضيل خيار على آخر، قد ُيول ِّ 

والسيناريو )د( مقابل )ه(،  تأثيرا   )أ( مقابل )ب(،  السيناريو  في  ُمبيَّن  للتغطية كما هو  ُمعيَّن  التكلفة عند مستوى  نفسه من  بالقدر  أكبر 
قر والسيناريو )و( مقابل )ز(، وسيساعد توسيع نطاق التغطية على تقليل أخطاء االستبعاد، أمَّا زيادة مستويات المزايا فإنه يخفف شدة الف

 المستفيدة. لألسر
والبالغ   .69 للبرنامج  الحالي  التغطية  تكلفة من زيادة   3,4عند مستوى  وأقل  أفضل عائدًا  التغطية  يعتبر توسيع نطاق  ماليين أسرة، 

  ماليين أسرة )السيناريو أ( بتكلفة إضافية   4ماليين أسرة إلى    3,4على سبيل المثال، عند توسيع نطاق التغطية من  مستويات مزايا البرنامج.  
نقطة مئوية. واستخدام نفس الموازنة بدال من   0,42مليارات جنيه، ستكون اآلثار على معدل الفقر فوق خط األساس نحو    3,3حدية قدرها  

 0,27ماليين سيقلل أيضا معدل الفقر ولكن بدرجة أقل بنحو    3,4ذلك لزيادة مستويات المزايا )اإلستراتيجية ب( لألسر الحالية البالغ عددها  
 مئوية. نقطة

 
عالية كل سيناريو، يتم استخدام نموذج محاكاة مصغر يستند إلى نموذج تحليل أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي  لتقدير اآلثار، والتكاليف، وتكلفة/ف  26

 الخاص بمصر، الذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي.
ترصد آثار سياسة المالية العامة، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتحويالت    وتتمثل ميزة محاكاة إصالحات المساعدات االجتماعية في هذا النموذج في أنها 

رؤية اآلثار الحدية لتوسيع نطاق التغطية  المباشرة مثل تلك التي يقدمها برنامج تكافل وكرامة، وإعانات الدعم غير المباشرة والتحويالت العينية. وبقياس اآلثار، يتيح النموذج  
لفة. ومؤشر الفعالية مقياس لآلثار  مزايا )أو االثنين معا( بالمقارنة مع سلسلة من مفاهيم الدخل التي تأخذ في االعتبار اآلثار التوزيعية لسياسات المالية العامة المختأو ال 

، ويتوقف على محاكاة التغطية، ومستويات المزايا، وتفاعلها مع  مقسومة على التكلفة الحدية، وُيستخَدم كتعبير عن الفعالية. ويتفاوت هذا الرقم في مختلف نماذج المحاكاة
الُمقدَّرة لسياسة المالية العامة الحالية   شدة الفقر )إلى أي مدى دون مستويات االستهالك/الدخل األسري عند خط الفقر(. تأتي اآلثار الُمبيَّنة أدناه إضافًة إلى اآلثار الكلية

 الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الحسبان(.)من التحويالت المباشرة مع أخذ 
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ماليين أسرة، يصبح من األفضل من حيث العائد واألقل تكلفة المبادرة أوال بزيادة مستويات    5حالما تتم زيادة نطاق تغطية البرنامج إلى   .70
بالنسبة    وفكرة أن توسيع نطاق التغطية أكثر فعالية كخيار أول للسياسة ذات طبيعة حدسية المزايا قبل النظر في مزيد من توسيع نطاق التغطية.  

تغطية للسيناريو )أ(، إذ إن نطاق التغطية أقل كثيرا من خط الفقر. ولكن عند زيادة نطاق التغطية تزداد صعوبة الحد من الفقر بتوسيع نطاق ال 
اق التغطية وحده، وتصبح الفعالية في الحد من الفقر أكبر نسبيا عند النظر في زيادة مستويات المزايا. ويمكن مالحظة هذا عند الوصول بنط 

ماليين أسرة، حيث يصبح من األفضل من حيث العائد واألقل تكلفة زيادة مستويات المزايا )اإلستراتيجية د( بالمقارنة باستخدام نفس   5إلى  
(. وبالمثل، كما الموازنة )التكاليف( لتوسيع التغطية )اإلستراتيجية ه(؛ كما يتضح في قراءة أقل قليال لمؤشر الفعالية عما هو في السيناريو )د 

مليار جنيه سيؤدي إلى   26,4ماليين أسرة بتكلفة حدية قدرها    8,1ماليين إلى    7هو ُمبيَّن في السيناريو )و( مقابل )ز(، توسيع التغطية من  
نقطة مئوية بالقيمة الحدية(.   0,27 ماليين أسرة )أو   3,4نقطة مئوية في معدل الفقر بالمقارنة مع خط األساس البالغ    1,77انخفاض قدره نحو  

ماليين أسرة سيؤدي إلى  8,1وإنفاق قدٍر مماثل من التكلفة على زيادة مستويات المزايا لسبعة ماليين أسرة، بدال من توسيع نطاق التغطية إلى 
ماليين أسرة،   7ق تغطية قدره  نقطة مئوية(. وعند نطا   0,35نقطة مئوية مقابل الخط األساس )أو    1,85انخفاض في معدل الفقر قدره نحو  

ماليين أسرة فيقلل   8,1؛ أمَّا توسيع التغطية إلى  ٪28مستوى التغطية الحالي( إلى   )عند   ٪ 50تنخفض أخطاء االستبعاد بين الفقراء من نحو  
ر بنحو    . ٪12هذه األخطاء بدرجة أكبر إلى ما ُيقدَّ

اإلجراء .71 إلى  واللجوء  اإلدارية  للتكاليف  الدقيق  التنافسية.  التقييم  ومقارنتها  ات  وكرامة  تكافل  لبرنامج  اإلدارية  التكاليف  تقييم  ينبغي 
سية  بالمعايير الدولية. وبالنظر إلى حجم المعامالت والرسوم المرتبطة بها وتكلفة التمويل، فإن اختيار مقدمي خدمات التحويل على أسس تناف

للبرنامج. ويجب أيضًا تقييم تكلفة الفرصة البديلة للتمويل المرتبط بتعويم سعر الفائدة  قد يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف اإلدارية  
 واستخدامها فقط إذا كانت أقل من رسوم التحويل. 

يمكن االستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تعزيز دور اإلخصائي االجتماعي في دعم المستفيدين،  االستفادة من التكنولوجيا الرقمية.  .72
  ية إدارة الحاالت، وتسهيل آليات معالجة التظلمات. وقد يزيد االستمرار في زيادة خيارات الدفع النقدي للمستفيدين بما في ذلك استخدام وتقو 

ن  بطاقات ميزة ووكالء تحويل األموال عبر الهاتف المحمول من سهولة الوصول إلى مزايا البرنامج ويقلل تكاليف معامالت المستفيدين. وُيمك  
ضا تحسين أداء مراقبة المشروطية المتعلقة بالصحة والتعليم وااللتزام بها من خالل زيادة روابط الشبكات الرقمية مع الهيئات الصحية  أي 

 والتعليمية. 
إعطاء  ، بما في ذلك برامج التأمين وبرامج اإلدماج/التخرج مثل برنامج فرصة؛ معتطوير الروابط مع برامج الحماية االجتماعية األخرى  .73

نطاق األولوية لألسر الفقيرة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة واألسر الفقيرة التي قد ال تكون مؤهلة لالستفادة من البرنامج. مع توسيع  
لمجال برنامج فرصة والتركيز على المستفيدين من تكافل وكرامة، من المتوقع أن يزداد معدل التخرج من تكافل وكرامة، األمر الذي سيتيح ا

اللتحاق مستفيدين جدد ببرنامج تكافل وكرامة. وهذه الديناميكية عنصر أساسي في تصميم برنامج تكافل وكرامة ونظام الحماية االجتماعية  
 ككل. 
 دعم السلع الغذائية  .2

ج وانخفاض كفاءته  برنامج دعم السلع الغذائية هو أكبر برنامج للمساعدات االجتماعية في مصر، لكن ارتفاع مستوى تغطية البرنام
ويمكن تحسين البرنامج من خالل تدعيم نظام تقديم الخدمات، وإجراء تعديالت أكثر صرامة في    التوزيعية يقابله تدنِّي مستوى الكفاية.

 التغطية والكفاية واالستهداف. 
ل حجر الزاوية الرئيسي لشبكة ، وهو  1940وبرنامج دعم السلع الغذائية من أقدم البرامج في البالد، إذ يرجع تاريخه إلى عام   .74 ُيشكِِّ

ويدعم البرنامج السلع الغذائية األساسية، ومنها الخبز البلدي الذي يشيع استهالكه على نطاق واسع. ويستفيد من األمان االجتماعي في مصر. 
لما  (. ووفقا 4- 2الجدول  مليون فرد )   64,4مليون فرد، وتغطي بطاقات التموين    72البرنامج عدد كبير من السكان، إذ يصل الخبز البلدي إلى  

، ُيغط ِّي دعم السلع الغذائية معظم الفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا والفئات متوسطة الدخل. 2018/ 2017أظهره بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك  
التمو  يتلقون بطاقات  الذين  من األسر في أعلى شريحتين عشريتين في   ٪ 74و   ٪ 88ين ودعم الخبز انخفضت من  ويبدو أن نسبة السكان 

على الترتيب. ويشير هذا إلى أن الشرائح العشرية لألسر األكثر ثراًء تستخدم هذه المزايا   2020/ 2019في    ٪ 60و   ٪ 76إلى    2018/ 2017
في كل شريحة عشرية   ٪10ها. وتبلغ نسبة المستفيدين من البرنامج تقريبا  بدرجة أقل، وإن كانت األغلبية ال تزال تتمتع بالقدرة على االستفادة من 

نظرًا التساع نطاق تغطية البرنامج، فإنه (. و 18- 2الشكل  من شرائح السكان، وأقل قليال من ذلك في أغنى شريحتين عشريتين من األسر ) 
 ُيستخَدم في تخفيف اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن إصالحات االقتصاد الكلي. 
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برنامج دعم السلع الغذائية هو أكبر برنامج للمساعدات االجتماعية في مصر، ويستحوذ على أكبر حصة من اإلنفاق على المساعدات   .75
من إجمالي اإلنفاق على المساعدات االجتماعية في  ٪ 32، وأكثر من  اإلجمالي من الناتج المحلي ٪1,4ستوعب بنحو وهو ي  االجتماعية.

في المتوسط للخبز،    ٪ 144.وتشير البيانات إلى أن تنفيذ موازنة دعم السلع الغذائية يتجاوز دومًا المبالغ المحددة )2020السنة المالية  
 قدم على األسعار. (، وذلك نظرًا لطبيعة الدعم الم2020-2018للبطاقات التموينية في السنوات المالية  ٪124و

 . المعلومات المتعلقة ببرامج دعم السلع الغذائية 4-2الجدول 

الناتج المحلي من  ٪ (2020التغطية )السنة المالية  المكون الفرعي 
)السنة المالية اإلجمالي 

2020) 

 االستحقاق 

 بطاقة تموين لشراء الخبز كل أسرة لديها  0,8 مليون فرد  72 الخبز البلدي

 معايير منها ملكية سيارة/أرض( 6األسر غير الثرية )بناء على  0,6 مليون فرد  64,4 بطاقات التموين
 (. 2021المصدر: وزارة المالية )

 يتألف نظام دعم السلع الغذائية من ثالثة مكونات رئيسية: .76
   :جنيها ُتنَفق لشراء مجموعة من السلع من بين سلة   50شهري بقيمة  يحق للمستفيدين الحصول على دعم  نظام بطاقات التموين

دة بأسعار تخضع للرقابة.   100تضم أكثر من   أفراد في بطاقة    4ويحق لكل أسرة تسجيل ما يصل إلى    27منتج تباع في منافذ ُمحدَّ
ُملخَّصا لتطور   5-2الجدول  رضيع 28جنيها فقط. 25جنيها، ويحصل أي فرد إضافي على  50التموين لكل منهم الدعم الكامل 

 الدعم النقدي الشهري وعدد المستفيدين في السنوات األخيرة. 
 إلى   60قروش للرغيف بالمقارنة مع تكلفته التي تتراوح من    5أرغفة يوميا بسعر مدعوم قدره    5: يحق لكل فرد شراء  الخبز البلدي

قرشا للرغيف، وتعوض الحكومة المخابز عن الفرق بين سعر البيع وتكلفة اإلنتاج. ويتيح تقليل استهالك الفرد من الخبز    65
إضافة نقاط إلى بطاقة تموين المستفيد تمكنه من شراء سلع تموينية أخرى متاحة. ويتيح نظام التحفيز المستند إلى النقاط تحويل 

 قروش عن كل رغيف متروك.   10ة تموين االستهالك اليومي للمستفيدين إلى نقاط تعادل قيمتها  كل رغيف خبز متروك على بطاق
 قد يختار بعض المستفيدين عدم شراء أرغفة الخبز المدعوم ليحصلوا بدال منها على دعم شهري للدقيق  دعم مستودعات الدقيق :

ماليين مستفيد في السنة المالية    4,3م المواد الغذائية تبلغ نحو  كيلوجرامات من الدقيق للمواطن )التقديرات الرسمية لدع  10لشراء  
2022 .) 

 . نظام دعم بطاقات التموين5-2الجدول 

 ( 2021المصدر: وزارة المالية )
 

 
، سعت الحكومة إلى تخفيف اآلثار السلبية على الفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا من السكان بزيادة الدعم في  2016في أعقاب إصالحات اقتصادية كبيرة لدعم الطاقة في  

جنيها للفرد منذ يوليو  50، ويبلغ مستواه حاليا 2016جنيها للفرد في ديسمبر  21إلى   2016يونيو جنيها للفرد في  18و 2014جنيها للفرد في  15بطاقات التموين من 
2017 . 

ال  ، أعلن الرئيس المصري أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين سيقتصر على فردين في األسرة لكل بطاقة، وأن بطاقات التموين لن تغطي أطف2021في ديسمبر  
 لكن لم تحد  بعد تغييرات قانونية للنظام.المتزوجين حديثا. و 

 
المالية   السنة 

2017 
المالية   السنة 

2018 
السنة المالية  

2019 
السنة المالية  

2020 
 50 50 50 21 الدعم النقدي لكل مستفيد )بالجنيه(

 64,4 69,0 71,0 69,2 العدد التقديري للمستفيدين ببطاقات التموين )بالمليون(
 35,9 35,9 40,7 10,0 دعم بطاقات التموين )بالمليار جنيه(

 0,61 0,67 0,92 0,29 (اإلجمالي من الناتج المحلي ٪دعم بطاقات التموين ) 



 

50 

 

م في كٍل من نظام بطاقات    التغطية وانخفاض كفاءة التوزيع يقابله تدنِّي مستوى الكفاية.إن ارتفاع نطاق   .77 وتعد قيمة الدعم الُمقدَّ
التموين والخبز المدعوم منخفضة. في الماضي، تم تعديل مستوى المزايا بالزيادة للحفاظ على قيمته في ضوء تضخم أسعار المواد الغذائية  

  ٪ 1 من السكان. بالنسبة لدعم الخبز، فإنه يتيح مستوى كفاية أقل كثيرا يبلغ نحو  ٪40ن وسيط الدخل بين أفقر  م  ٪6وبلغ في المتوسط نحو  
 (. 19-2الشكل )

 

قياس لمدى كفاية دعم السلع الغذائية بالنسبة لشريحة   .19-2الشكل  2018/ 2017نطاق تغطية دعم السلع الغذائية،  .18-2الشكل 
 2018/ 2017من السكان،  ٪40األفقر 

 

 
من بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك  فريق عمل البنك الدولي  المصدر: حسابات  

والذي    2017/2018لألسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  
تم الحصول عليه ألغراض تحليل البنك الدولي/وزارة المالية ألثر السياسات المالية  

  2017/2018الدخل الحقيقي. زيادة نطاق التغطية حسب المسح االستقصائي  على  
 . 2021إلى مستويات 

المصدر: حسابات البنك الدولي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
 (. 2018وتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية. ألدرمان وآخرون،)

سلع الغذائية، فإن للبرنامج تأثيرا كبيرا على أوضاع الفقر بالنظر إلى اتساع نطاق  على الرغم من انخفاض مستوى كفاية دعم ال .78
وخلص تحليل أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي )معدالت المالية العامة( باستخدام بيانات بحث   تغطيته بين الفقراء.

سلع الغذائية ُيحد   أكبر تخفيض لمعدل الفقر. لكن هذا التأثير الكبير في  إلى أن برنامج دعم ال 2018/ 2017الدخل واإلنفاق واالستهالك 
ة الحد من الفقر تصاحبه زيادة التكاليف وانخفاض الفعالية عما تنطوي عليه برامج المساعدات االجتماعية األخرى، مع استمرار تسربات كبير 

ل برنامج دعم السلع الغذائية    للمزايا إلى فئات دخل غير مقصودة. وبالمقارنة على سبيل المثال ببرنامج التحويالت النقدية تكافل وكرامة، ُيسج ِّ
 درجات أقل على مؤشر الفعالية. 

، اسُتحد   نظام جديد 2014وفي عام    لقد ُبِذلت جهود كثيرة للحد من تسرب مزايا البرنامج، وتقليص تغطيته بين األسر األكثر ثراء. .79
لدعم السلع الغذائية ليحل محل النظام الذي كان سائدا آنذاك وشابه العديد من العيوب منها التشوهات السوقية التي أحدثها بسبب الفرق 

عن حصص السلع المدعومة    ( االستعاضة1واشتملت هذه الجهود على سبيل المثال على: )  29الكبير بين األسعار المدعومة وأسعار السوق. 
التحول من   (2بنظام يستند إلى النقاط ويتضمن مخصصات نقدية شهرية تتيح للمستفيدين شراء أي سلعة في حدود المخصص النقدي؛ )

، ُبذ لت جهود للحد 2019وتقليل عدد أرغفة الخبز التي يمكن شراؤها. وفي عهد أقرب في    30الدعم المستند إلى المدخالت إلى المخرجات، 
الوطني   السجل  باستخدام  المستفيدين  بيانات  قاعدة  وتنقية  االستحقاق  لمعايير  تعديالت  خالل  من  األغنى  األسر  إلى  التسرب  من 

 
( بمبلغ شهري محدد لكل  1ين ) كان الوضع السائد قبل اعتماد النظام الجديد يتمثَّل في أن ثالثة منتجات رئيسية )هي السكر وزيت الطعام واألرز( كانت متاحة للمستفيد  29

 كمية الخبز المدعوم لكل مستفيد. ( بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، لم تكن هناك قيود على2سلعة، و)
الدولي   مباشر )المعهد  بينما كانت فيما مضى المدخالت الالزمة إلنتاج أغذية مدعومة تتلقى دعما بشكل مباشر، تحولت الحكومة إلى دعم مشتريات المستهلكين بشكل  30

 (.2018لبحو  سياسات الغذاء 
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تنقية قاعدة بيانات البطاقات التموينية، بما في ذلك إزالة التكرارات،   وشهدت المرحلة األولى إلصالح تغطية دعم السلع الغذائية31الموحد. 
 واألشخاص المتوفين، واألسر المعيشية األكثر ثراًء. 

، وتسعى الحكومة إلى استبعاد مزيد من األسر التي ُتعتبر ثرية من البرنامج،  2022ال يزال الدافع إلى اإلصالح قويًا كما كان في  .80
. وتشمل مجموعة معايير االستبعاد الُمطبَّقة: ة لالستحقاق للراغبين الجدد في االنضمام إلى برنامج بطاقات التموينوإطالق معايير جديد 

جنيه، ومن لديهم رواتب ذات تأمينات مرتفعة، ومن يدفعون ضريبة قيمة مضافة مرتفعة من   9600أصحاب الرواتب المرتفعة أكثر من  
ألف جنيه  30الصادرات مرتفعة القيمة من أرباب األعمال، ومن يدفعون رسوم مدارس تزيد على  أصحاب األعمال، وأصحاب الواردات و 

أفدنة أو أكثر، ومن  10ألف جنيه ألكثر من طفل، ومن لديهم حيازة أراضي    20للطفل، ومن يدفعون في المتوسط رسوما مدرسية تزيد على  
يمتلكون أكثر من سيارة من طراز  ماليين جنيه أو أكثر، ومن   10ت رأسمالها  ألف جنيه أو أكثر، ومن يمتلكون شركا  100يدفعون ضرائب  

جنيه شهريا، ومن يدفعون فواتير كهرباء تزيد   800فأعلى، ومن يدفعون فاتورة تليفون محمول تزيد على    2015، وما بعده، أو طراز  2011
 على ألف كيلووات.

وتشمل    ظام البطاقات التموينية تلبية مجموعة جديدة من معايير االستحقاق.سيتعين أيضا على الراغبين الجدد في االنضمام إلى ن .81
الفئات التي يحق لهم استخراج بطاقات تموين جديدة المستحقين لمعاشات الضمان االجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، واألرامل  

لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة   والمطلقات و المرأة المعيلة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت
الجائلين، والسائقين والمهنيين والحرفيين ذوى األعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهالت  

ت العاملين بالحكومة أو قطاع األعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي، وأرباب المعاشا
جنيه، وأصحاب    2400جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع األعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي    1500بحد أقصي  

دوا من نظام بطاقات التموين  األمراض المزمنة وذوي االحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد األقصى للدخل. ومن ا لمهم أنه ستتاح لمن اسُتبع 
 إمكانية تقديم تظلماتهم للجهات المختصة وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم.

 ضغوط التمويل األخيرة 
ر وارداتها بنحو  .82 وقع أن  ، ومن المت2021مليون طن متري في السنة المالية    12,1مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وُتقدَّ

ماليين   5,1ومن إجمالي واردات القمح التقديرية، تتوقع الحكومة استيراد  .  2022مليون طن في السنة المالية    12,4تزيد زيادة طفيفة إلى  
 (. 2022ماليين طن من المزارعين المحليين )وزارة المالية، البيان المالي للسنة المالية  3,5طن، وتشتري نحو 

بداية   .83 المعروض  ومنذ  إمدادات  اتجاها تصاعديا، مع شح  للقمح  العالمية  األسعار  الناجمة عن جائحة كورونا، شهدت  األزمات 
وقد تؤث ِّر عوامل أخرى كثيرة على أسعار القمح منها الظروف المناخية،    العالمية، وارتفاع أسعار الصادرات من بلدان المنشأ الرئيسية.

من واردات مصر    ٪86لعالمي. وفاقمت الحرب بين روسيا وأوكرانيا هذه الضغوط، إذ كان البلدان ُيور ِّدان  وأسعار النفط، واالستهالك/الطلب ا
بلدا معتمدًا لتوريد القمح(، واالحتياطي اإلستراتيجي من القمح  14وُتمث ِّل جهود تنويع الُمور ِّدين )مع   2020.32من القمح والميسلين في عام 

سيما في   (، وبدء موسم الحصاد في منتصف أبريل كلها عوامل تخفيف جزئي ال2022أشهر في فبراير    9الذي يكفي لتلبية احتياجات  )
ألسعار. وفي الوقت نفسه، تخلق الزيادات التي طرأت في اآلونة األخيرة على األسعار العالمية للسلع ومنها  جانب الكميات وليس في جانب ا

 القمح ضغوطا على الموازنة العامة لمصر بالنظر إلى آثارها المباشرة على تكلفة دعم الخبز.
دوالرا للطن المتري، بزيادة كبيرة عن المتوسط البالغ    255على أساس متوسط ألسعار القمح قدره    2022تقوم موازنة السنة المالية   .84

الشكل )  2022سنة المالية  خالل الدوالرا للطن    400عالوًة على ذلك، بلغت األسعار العالمية في المتوسط    دوالرا في السنة السابقة.  194
ر أن زيادة أسعار القمح العالمية البالغة  وباستخ  33(. 2-21 ر بمبلغ    25دام بيانات وزارة المالية، ُيقدَّ   128دوالرا ستؤدي إلى تكلفة إضافية ُتقدَّ

على األرقام األصلية الواردة   ٪10ة نسبتها  مليون دوالر في فاتورة الهيئة العامة للسلع التموينية الستيراد القمح في السنة أي ما يعادل زياد
  2017و  2015نوات سابقة بين السنتين الماليتين  أنه في س  22-2الشكل  وُيظهر  في الموازنة لواردات القمح الالزمة إلنتاج الخبز المدعوم.  

 
 115مليون أسرة/أسرة معيشية، و   25قاعدة بيانات تغطي    52لسجل الوطني الموحد مع  تتولى هيئة الرقابة اإلدارية مهمة تنفيذ السجل الوطني الموحد. وحتى اآلن، تم ربط ا   31

الذين يشاركون في أسواق العمل غير    مليون سجل تغطي سجالت اإلدارة المدنية، واالتصاالت، والتعليم، والضرائب، والمعاشات التقاعدية، وغيرها. وتجدر اإلشارة إلى أن أولئك 
فئات: الطبقة العليا،   6أن يتم رصد أحوال رفاهتهم بدقة. ويتضمن السجل الوطني الموحد معايير مفصلة لتصنيف األسر الواردة في السجل في    الرسمية من غير المحتمل 

 والشرائح العليا والمتوسطة والدنيا من الطبقة المتوسطة ، واألسر األولى بالرعاية والفقيرة.
 بسبب االرتفاع الكبير لألسعار.  2020قصتين لشراء القمح في نهاية فبراير/أوائل مارس  ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية منا 32
دوالرا  901,36دوالرا و  506,35( بأسعار تراوحت بين  2021، قبلت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصات لتوريد القمح )ليتم شحنه في ديسمبر  2021في أكتوبر    33

 من روسيا وأوكرانيا ورومانيا. 
 

https://www.sis.gov.eg/Story/163650/Egypt-has-strategic-stock-of-wheat-enough-for-9-months---cabinet's-spokesman?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/163650/Egypt-has-strategic-stock-of-wheat-enough-for-9-months---cabinet's-spokesman?lang=en-us
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  كانت الزيادة في فاتورة واردات القمح ترجع إلى ارتفاع مستويات الواردات في حين كانت األسعار العالمية في اتجاه نزولي. وانعكس مسار 
ي السنوات األخيرة، حيث استقرت كميات القمح المستوردة لكن األسعار العالمية وأسعار االستيراد ارتفعت ُمتسب ِّبة في زيادة  هذا االتجاه ف

 إجمالي إنفاق مصر على واردات القمح. 
 

 أسعار القمح العالمية، شهرياً  .21-2الشكل  متوسط سعر القمح المستورد )بالدوالر للطن المتري( .20-2الشكل 

 
 

  المصدر: بيانات وزارة المالية وبنك االحتياطي االتحادي لسانت لويس
https://fred.stlouisfed.org/series/PWHEAMTUSDM   

 

. البيانات متاحة في: IndexMundiقاعدة بيانات المصدر: 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat   

 فاتورة دعم الخبز واألسعار العالمية  .22-2الشكل 

 
من البيان المالي لوزارة المالية، وبيانات بنك االحتياطي االتحادي لسانت  فريق عمل البنك الدولي المصدر: إعداد 

 . وتقارير الحبوب واألعالف لوزارة الزراعة األمريكيةلويس، 
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 سيناريوهات اإلصالح 
في المرحلة المقبلة، يمكن إجراء مزيد من التحسين لنظام دعم المواد الغذائية من خالل إصالحات متواصلة للسياسات، وتعديل   .85

على الرغم من أنه لم يمكن تحليل الكفاءة الفنية للبرنامج في غياب التكاليف اإلدارية    تصميمات البرامج، وتقوية نظام تقديم الخدمات.
على    للبرنامج، فإنه من المعروف بوجه عام أن برامج المساعدات الغذائية أعلى تكلفًة في تنفيذها من برامج المساعدات النقدية، ألنها تنطوي 

جستية. وتقلل هذه التكلفة اإلضافية قيمة الدعم الذي ُيمكن بخالف ذلك تقديمه للمستفيدين.  تكاليف إضافية متصلة بالتخزين والترتيبات اللو 
 (.1-2المرفق  انظرويمكن تعديل بعض عناصر تصميم البرنامج وفقا للممارسات الدولية )

نظام   .86 وكفاءة  الكفاية،  ومستوى  التغطية،  نطاق  في  صرامة  أكثر  تغييرات  إدخال  الكفاءة  وتحسين  الكفاية  مستوى  زيادة  تتطلب 
البطاقات  ( تعديل نظام  2( زيادة معدالت كفاية دعم السلع الغذائية للفقراء؛ )1. وتشمل الخيارات المتاحة لإلصالح ما يلي: )االستهداف
( قياس األثر على الفقر من الزيادة العامة في دعم أسعار الخبز.  4( التحول من البطاقات التموينية إلى التحويالت النقدية؛ ) 3التموينية؛ )

الوقت نفسه، يمكن للحكومة المصرية دراسة ) للقمح كخيار لحماية الموازنة وتخ5وفي  العالمية  التقلبات في األسعار  التحوط من  فيف ( 
 المخاطر المتصلة بسلعة الغذاء الرئيسية في مصر. ولكن التحوط ينطوي على سلبيات محتملة نتناولها بالشرح هنا.

 . معدالت كفاية دعم المواد الغذائيةزيادة  (1)
سبية في مختلف  في الوقت الحالي، تتسم كفاية دعم السلع الغذائية بأنها في معظمها ثابتة بحكم تصميمها، وال تختلف إال بالقيمة الن  .87

)ما مقدار تأثير المزايا الثابتة التي يتم الحصول عليها من حيث دخل أسرة ُمعيَّنة أو مستوى استهالكها(. وُيظه ر تحليل   فئات توزيع الرفاهة
يمكن أن يكون  أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي أن تأثير اإلنفاق على دعم السلع الغذائية على معدل الفقر الحالي  

 دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وذلك عن طريق: ٪60تخفيضا آخر قدره 
مة للفقراء )مثال بزيادة قيمة الدعم من  -  (٪16من الدخل السوقي إلى  ٪7زيادة المزايا الُمقدَّ
 إبقاء هذه النسبة عند مستوياتها الحالية للطبقة المتوسطة  -
 .من الدخل السوقي إلى صفر( ٪2,7)من لعليا وخفض نسبة المزايا للطبقة ا -

( توسيع قواعد بيانات المستفيدين في نظام معلومات 2( التخطيط الدقيق وإستراتيجية التواصل الفعَّالة؛ )1سيتطلَّب هذا اإلصالح: )
السجل الوطني الموحد الموجود تحت  ( االستفادة من  3اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة لتشمل الفئات الفقيرة واألْولى بالرعاية؛ و) 

إشراف هيئة الرقابة اإلدارية، مع بذل مزيد من الجهد لتحسين جودة البيانات من أجل تحديد األسر المعيشية من الطبقة المتوسطة 
   والعليا على نحو سليم.

سرة المعيشية، بالبناء على األنظمة بدرجة دقة معقولة لوضع الرفاهة لل   يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في هذا الصدد في التحديد .88
  ٪ 30(. ويمكن تحديد أفقر  23- 2الشكل  )  القائمة لتقديم الخدمات في نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة والسجل الوطني الموحد

من األسر    ٪40من األسر عن طريق قاعدة بيانات تكافل وكرامة التي تشمل المستفيدين وغير المستفيدين من البرنامج، ويمكن تحديد أغنى  
األكثر احتياجًا واألولى بالرعاية، فهذه الفئة على األرجح    ٪30تمثل التحدي في تحديد فئة ال  من خالل قاعدة بيانات هيئة الرقابة اإلدارية. ي 

من السكان، ولديه    ٪30ال ترصدها بدقة قاعدة بيانات هيئة الرقابة اإلدارية وال في نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يغطي  
للتأكد من مستوى دخلهم. وثمة خطط مستجدة بتوسيع نطاق تغطية نظام معلومات اإلدارة لبرنامج   تصنيف ألوضاع الرفاهة ُأجر ي لهذه األسر

بالسجل    تكافل وكرامة ليشمل األسر األكثر احتياجًا واألولى بالرعاية أيضا. كما أن نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة مرتبط بالفعل
ن يساعد على تحسين قدرة السجل الموحد على التأكد من وضع الرفاهة للفئات الفقيرة واألكثر  الوطني الموحد، ومن شأن توسيع نطاقه أ

سر  احتياجًا مقارنة بوضع الرفاهة لمن هم ليسوا بفقراء. وبالتوازي مع ذلك، تجري مراجعة تصنيف هيئة الرقابة اإلدارية ألوضاع الرفاهة لأل 
 ، وتتم دراسة الخيارات المتاحة لتحسين كفاءة خوارزميات هذا التصنيف. بالمقارنة مع بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك
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 عملية تحديد أي األسر يمكنها الحصول على مزايا دعم الغذاء ذات القيمة األعلى  .23-2الشكل 

 
تواجد هذا النظام  المؤشرات االجتماعية واالقتصادية الستخدامها في تحديد وضع الرفاهة. بالرغم منمالحظة: تتطلب عملية االعتماد/المسح لألسر تكوين مجموعة من 

المتوسطة  الفقيرة واألكثر احتياجًا والطبقة  في هيئة الرقابة اإلدارية/السجل الوطني الموحد باستخدام العديد من قواعد البيانات، فإنه قد ال يكون دقيقًا في التمييز بين الفئات  
   . وذلك بسبب قيود البيانات

تتطلب خيارات اإلصالح بشأن تصميم دعم السلع الغذائية وتقديمه الدقة في التخطيط، وتسلسل خطوات التنفيذ، والتجريب استنادا   .89
سائم البطاقات  وتسير مصر على الطريق الصحيح نحو تحسين أنظمة تقديم دعم السلع الغذائية مع تطبيق نظام قإلى الخبرات الدولية.  

قوية  التموينية. ولزيادة فعالية هذا النظام يمكن للحكومة دراسة تعديل نظام دعم السلع الغذائية لرفع كفاءته الفنية من خالل اتباع أنظمة  
التجارب الدولية في وعالوًة على ذلك، سيتعين عليها االستفادة من  للرصد والمتابعة، ودراسة تفصيلية للتكلفة، والتركيز على نواحي التغذية. 

( إعادة التقييم السنوي لمعايير 1في الجوانب ذات الصلة مثل: )  -كتجربة إندونيسيا والواليات المتحدة    -تصميم برامج المساعدة الغذائية  
س السمات الجغرافية  ( إدخال تعديالت على هيكل المزايا وقيمتها على أن يتم التعديل على أسا2االستحقاق باتباع نهج األساليب المختلطة؛ )

( تركيز أنشطة الرصد والتقييم لكل من المستفيد وصاحب المتجر بصفة منتظمة على الطلب  3أو االجتماعية واالقتصادية أو الديموغرافية؛ و)
ا عبر خفض العدد  على السلع الغذائية وتوافرها، وآليات تقديم ومعالجة الشكاوى. عالوًة على ذلك، يمكن للحكومة تعديل تصميم حزمة المزاي 

 اإلجمالي للمستفيدين وتوحيدها على مستوى اأُلسر المعيشية )مع األخذ في االعتبار لحجم األسرة(.
 التحول تدريجيا من البطاقات التموينية إلى التحويالت النقدية. (2)

الية، فإن التحول الكلي الى التحويالت  على الرغم من أهمية التحول من الدعم العيني للسلع الغذائية إلى نظام قسائم الشراء األكثر فع  .90
إليجابي  النقدية قد يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية وكفاءة للموارد العامة، وزيادة الكفاءة في التنفيذ من حيث التكلفة، عالوًة على تأثيرها ا

أن االنتقال الكامل إلى التحويالت   2019  . وأبرزت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحو  سياسات الغذاء في عامعلى نوعية النظام الغذائي
التحول الكامل إلى   على الترتيب؛ وأنالناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪0,4و  ٪0,1النقدية يمكن أن يعزز االستهالك العام والخاص بنسبة  

هة سيؤدي إلى نمو االستهالك األسري بنحو   ولكن التحول من الدعم العام   34الفترة نفسها.نقاط مئوية خالل    4نظام التحويالت النقدية الُموجَّ
ل. ومن للسلع الغذائية إلى التحويالت النقدية الموجهة للفئات الفقيرة واألكثر احتياجًا ينبغي أن يكون تدريجيًِّا ومن خالل تجريبه على مراح 

الحاليين االختيار بين النظام القائم لقسائم الشراء   خالل مشروعات تجريبية يتم تنفيذها في فترة تقل عن عام، يمكن أن ُيطَلب من المستفيدين
عار أو التحويالت النقدية المباشرة. وينبغي أن يتيح هذا التحول التدريجي النظر في اعتبارات رئيسية عند االنتقال إلى النقد مثل تضخم أس

ت المحتملة في أسواق الغذاء. وبالنظر إلى تقدم النظام الغذاء وإمكانية ربط الدعم الممنوح بالتضخم، فضاًل عن ديناميكية السوق والتشوها
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  2014في مصر حتى اآلن، يمكن تجريب التغييرات في مستوى المزايا ونظام تقديم الخدمات بطرق مماثلة لتلك التي تم تبنيها في الماضي )
 وما بعده(، وهو ما يتطلب:

 تفيدين؛ التخطيط الدقيق والحمالت اإلعالمية وحمالت التواصل مع المس -
 التنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة الحكومة المركزية والمحلية؛  -
 المتابعة والتقييم باستمرار من خالل المشروعات التجريبية في المدن التي يكون فيها تضخم أسعار الغذاء مستقرًِّا؛ -
 الشبكة(.كفاية البنية التحتية في جانب العرض )توفر المتاجر والمواد الغذائية وتغطية  -

 
 البلديتعديالت محتملة ألسعار الخبز  (3)

. وإذا تم تنفيذه، فإن زيادات األسعار للخبز  لقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذا الخيار للسياسات محل دراسة في الوقت الحالي .91
فقرا   البلدي المدعوم قد تؤدي إلى زيادة معدالت الفقر ما لم ُتتخذ بالتوازي معها إستراتيجيات مناسبة لتخفيف اآلثار. وتنفق األسر الفقيرة

. قد تؤدي زيادة سعر الخبز البلدي  ٪28  من دخلها على الخبز/الحبوب، وقد تصل النسبة لدى بعض األسر إلى  ٪6,64مدقعا في المتوسط  
ادة إلى فقدان تلك األسر شريحة من دخلها، وإلى زيادة المستويات الكلية للفقر إذا لم تتخذ تدابير تخفيف مناسبة. وسيشعر الفقراء بأثر زي 

 خلهم على الطاقة الالزمة للمسكن(.فقط من د ٪4أسعار الخبز أكثر من زيادة سعر الكهرباء والوقود )فالفقراء فقرا مدقعا ينفقون نحو 
يمكن تخفيف اآلثار التقديرية على الفقر من خالل توسع متزامن في التحويالت النقدية أو من خالل اإلبقاء على سعر الخبز ألفقر   .92

فة سعر الخبز  وبافتراض مرونة ثبات األسعار في إطار تحليل أثر الضرائب واإلنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي، فإن مضاعاألسر.  
ر زيادة في معدل الفقر قدرها  10قروش إلي  5البلدي من  مليارات جنيه من  8,3نقطة مئوية، ويؤدي إلى تحرير قرابة   0,4قروش، قد يفج ِّ

ومع أن   35جنيه. مليار 52,1نقطة مئوية وتوفير   ,60الموارد، أمَّا زيادة السعر بمقدار ثالثة أمثال فسوف تؤدي إلى زيادة معدل الفقر نحو 
هالكهم  زيادة معدل الفقر تبدو ضئيلة، فإن استخدام الموارد التي يتم توفيرها في حماية الفقراء سيكون ضروريا بالنظر إلى أهمية الخبز في است 

 أرغفة من الخبز البلدي للفرد ُتستهلك يوميا. وتشمل تدابير التخفيف من اآلثار: 4نحو  -
مليون أسرة لتفادي نقصان الرفاهة وتحقيق خفض صاف في معدل الفقر    1,5افل وكرامة بمقدار  توسيع نطاق تغطية برنامج تك -

بنسبة   لالستهالك(  القابل  من    0,3)بالدخل  المثلين  إلى  الخبز  سعر  زيد  إذا  مئوية  إلى    5نقطة   قروش،    10قروش 
 ر الفقيرة؛ أو نقطة مئوية إذا زيد السعر ثالثة أمثال، ولكن لن يتسنى حماية جميع األس 0,1و

استخدام نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة وقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذي يتم ربطه ببطاقة هوية الرقم القومي،   -
 وبذلك يستطيع حائزو البطاقات التموينية في تكافل وكرامة االستمرار في دفع السعر المدعوم الحالي.

. تقوية أنظمة الرصد والمتابعة، واالستمرار في التتبع  الفنية للنظام أيضا من خالل مجموعة من التعديالتيمكن تحقيق زيادة الكفاءة   .93
لتظلمات، الوثيق لسلسلة اإلمداد، والمشتريات، والتخزين، والنقل. إجراء مزيد من الرقمنة ألنشطة المتابعة والتقييم وأنظمة االنتصاف ومعالجة ا

تعديل البرنامج على أساس النتائج التي تسفر عنها المتابعة والتقييم. إجراء  ية حصول المستفيدين على الخدمات.والتركيز على زيادة إمكان
اللوجستية ومت  بالتخزين والترتيبات  التكلفة المتصلة  بما في ذلك  الغذائية  الناجمة عن إدارة نظام دعم السلع  للتكاليف اإلضافية  اجر  تقييم 

كلفة الحقيقية إلدارة النظام. توفير السلع الغذائية من مصادر محلية قدر اإلمكان، وزيادة مضاعفات االقتصاد  التجزئة من أجل قياس الت 
الطحين المحلي، وتعزيز اإلنتاج المحلي للمواد الغذائية. وفيما يتعلق بالتغذية: تقوية الروابط مع أجندة التغذية عن طريق إضافة الحديد إلى 

 وقد تم بالفعل اعتماد هذا اإلجراء )الذي تم اعتماده في بعض البلدان وتجري دراسته حاليا في مصر(. لتعزيز النواتج الصحية.
 إدارة مخاطر استيراد القمح: التحوط من الزيادات الكبيرة في األسعار العالمية. (4)

التعرض لتقلبات األسواق، وحماية الموازنة من المخاطر  تتيح األدوات المالية مثل العقود الخيارية والعقود اآلجلة وسيلة جذابة لتقليل   .94
وتساعد األدوات المالية أيضا على تحسين تخطيط الموازنة بتمكين البالد    المتصلة بزيادات كبيرة ألسعار السلع الغذائية الرئيسية في مصر.

ما )من تثبيت األسعار   التحوط التقديري عملية خيارية للبلد المعني بموجبها أن يختار شراء عقد آجل أو عقد خياري   (. وُيمكن3-2المرفقُمقدَّ

 
ضرائب واإلنفاق الحكومي على  مع أن تحليالت أخرى اسُتخدمت في مراجعة اإلنفاق العام على المساعدات االجتماعية، فإن النهج الُمبيَّن هنا يتبع نموذج تحليل أثر ال 35

ية والضرائب الحالية قبل قياس تأثير زيادة األسعار. في حساب منفصل مع مزيد من التفاصيل بشأن الدخل الحقيقي، والذي يأخذ في الحسبان تخصيص التحويالت الحكوم
 جنيه. مليار 12,5إلى  6مقدار عوامل التكلفة لكن ال تشمل التأثير على الفقر، تم تقدير الموارد التي يمكن توفيرها من زيادة سعر الخبز إلى الضعفين وثالثة أضعاف ب
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منتظمة بصرف النظر عن   حينما يكون السعر المعروض في هذه العقود مواتيا. ويعني التحوط غير التقديري شراء عقود تحوط على فترات
اليف  السعر. ويمكن تطبيق هذه النهج بالقدر الُمختار لتغطي جزءا من الواردات المتوقعة أو كلها، وقد تساعد في تحقيق وفورات كبيرة في التك

 بالمقارنة بالمشتريات باألسعار السائدة في السوق. 
 اإلسكان االجتماعي  .3

تحسين قدرة اأُلسر المعيشية ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف شراء المساكن لكن يهدف برنامج اإلسكان االجتماعي إلى  
تقدير التكلفة الكلية للبرنامج وكفاءته في تخصيص الموارد يواجه تحديات من جراء غياب تقارير ُمجمَّعة. ومن شأن توجيه كل 

بعة التكاليف، وأن يعكس القيمة الحقيقية للدعم، ويضمن كفاءة أنواع الدعم من خالل الموازنة العامة للدولة أن ُيسه ِّل عملية متا
 العامة.  استخدام األموال 

الماضية. .95 القليلة  السنوات  في  الحكومة  من  متزايدا  اهتماما  في مصر  اإلسكان  قطاع  عام    القى  بناء  2014ومنذ  مصر  بدأت   ،
المتوسط  )في  2014إلى    1976يعادل تقريبا ما تم بناؤه في الفترة من  ألف وحدة سكنية سنويا(، ما    225مليون وحد سكنية )في المتوسط   1,5
ر وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العم24-2الشكل ألف وحدة سكنية سنويا( ) 43   600-500رانية أن البالد تحتاج إلى توفير (. وُتقد ِّ

ر بنحو   ر الوزارة أيضا أنه توجد فجوة    2,5-2ألف وحدة سكنية سنويا الستيعاب الزيادة السنوية في السكان والتي ُتقدَّ مليون مواطن. وُتقد ِّ
 36.سكنيةمليون وحدة  ,52تبلغ نحو  2014حالية بين جانبي العرض والطلب من سنوات سابقة وحتى عام 

. على سبيل المثال، تزايدت حصة قطاعات اإلنشاءات  لقد كان لتوسع قطاع اإلسكان تأثير مباشر على االقتصاد وخلق الوظائف .96
، وهو ما أسهم في  اإلجمالي  المحليلناتج  لفي السنوات األخيرة، وكانت ُمحر ِّكا رئيسيا للنمو الحقيقي  الناتج المحلي اإلجمالي  والعقارات في  

قد المنصرم. عالوة على ذلك، أصبح قطاع اإلنشاءات حاليا ثالث أكبر مصدر   ٪ 0,4نوي يبلغ في المتوسط  نمو س نقطة مئوية خالل الع 
(، وتجارة الجملة ٪19,4، بعد الزراعة )2021من السكان العاملين في الربع الثالث للسنة المالية    ٪13,9للتشغيل في مصر، إذ يستوعب  

(. ومع ذلك، فإن مؤشرات جودة العمل في القطاع ضعيفة، إذ إن كثيرا من الوظائف مؤقتة/موسمية، أو غير منتظمة،  ٪14,4والتجزئة )
وبدون تأمين صحي و/أو اجتماعي. وبالمثل، فإن حصة اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان والمرافق العامة من إجمالي اإلنفاق آخذة في 

ووصلت االستثمارات الحكومية في    (،25-2الشكل  )  2020من إجمالي اإلنفاق في السنة المالية    ٪4,2الزيادة تدريجيا حتى وصلت إلى  
 الستثمارات الحكومية.( من إجمالي ا٪ 29قطاع اإلسكان والمرافق العامة إلى الثلث تقريبا )

 التطور التاريخي لبناء الوحدات السكنية في مصر  .24-2الشكل 
 

 
لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منشور    بيان صحفي المصدر:  

 .2021أغسطس،  15في 

اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان والمرافق   .25-2الشكل 
 من إجمالي اإلنفاق( ٪المجتمعية )

 
 المصدر: وزارة المالية.

 
 http://www.mhuc.gov.eg/Media/NewsDetails/12401 . متاح على:2021وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أغسطس بيان صحفي ل 36

http://www.mhuc.gov.eg/Media/NewsDetails/12401
http://www.mhuc.gov.eg/Media/NewsDetails/12401
http://www.mhuc.gov.eg/Media/NewsDetails/12401
http://www.mhuc.gov.eg/Media/NewsDetails/12401
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 االجتماعية واالقتصادية لمصر، يواجه قطاع اإلسكان العديد من التحديات:مع هذه األهمية البالغة للتنمية  .97
. فقد انخفضت تدريجيا حصة القطاع الخاص من إنشاء الوحدات  تناقص مساهمة القطاع الخاص مع تزايد دور القطاع العام -

لك حصته في إجمالي اإلنفاق  ، وكذ2016في السنة المالية    ٪63,7من    2020في السنة المالية    ٪ 56,3السكنية سنويًا إلى  
الجدول )  2020في السنة المالية    ٪ 50,6إلى    2016في السنة المالية    ٪ 83,1االستثماري في هذا القطاع التي هبطت بشدة من  

خالل الفترة ذاتها،    ٪43إلى    ٪ 36وفي الوقت نفسه، زادت حصة اإلنفاق الحكومي/العام في إنشاء الوحدات السكنية من   (.2-6
. وقد يكون هذا مؤشرا إلى احتمال نقص الكفاءة  ٪49إلى    ٪17وزادت الحصة المقابلة في االستثمار إلى ثالثة أضعاف تقريبا من  

ل نحو إنشاء الوحدات السكنية األعلى قيمًة.في اإلنفاق الحكومي/العام أو إلى ال   تحوُّ
-  

ل للوحدات السكنية واالستثمارات التي ُينف ِّذها القطاع 6-2الجدول   . بيان ُمفصَّ

  
السنة المالية  

2016 

السنة  
المالية  
2017 

السنة المالية  
2018 

السنة المالية  
2019 

السنة المالية  
2020 

           الوحدات السكنية 
 ٪43,7 ٪35,7 ٪32,2 ٪31,7 ٪36,3 القطاع الحكومي / العام / األعمال العام

 ٪56,3 ٪64,3 ٪67,8 ٪68,3 ٪63,7 الخاص 
           االستثمار 

 ٪49,4 ٪29,8 ٪27,6 ٪44,6 ٪16,9 القطاع الحكومي / العام / األعمال العام
 ٪50,6 ٪70,2 ٪72,4 ٪55,4 ٪83,1 الخاص 

 على أساس نشرة اإلسكان في مصر للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.فريق عمل البنك الدولي المصدر: إعداد 

ماليين وحدة سكنية شاغرة )أي نحو ربع العدد اإلجمالي   10أظهرت نشرة الجهاز أن هناك نحو    رصيد كبير من الوحدات الشاغرة: -
مع ظهور  37مليونا(. ومن المحتمل أن إنشاء عشر مدن جديدة في السنوات القليلة الماضية قد أسهم في هذا الرصيد، 42البالغ 

 صعوبات في نقل أعداد كبيرة من السكان إلى هذه المدن الجديدة.
من إجمالي األفراد الذين يريدون االنتقال إلى مسكن آخر عن تفضيلهم التملك، في    ٪90أفاد أكثر من    ضعف سوق اإليجارات: -

ر ضعف البيئة اإلجرائ   38نظام اإليجارات.   ٪,88حين أفادت نسبة ال تتعدى   ية الُمنظ ِّمة لسوق اإليجارات جانبًا من هذا وقد ُيفس ِّ
ر هذا وجود نحو    39التفضيل. ماليين وحدة سكنية بنظام اإليجار القديم غير مستغلة، على الرغم من أن اإليجار هو   3وُيفس ِّ

 السبيل األكثر مالءمة لتلبية احتياجات الفئات األقل دخال.  

 40عرض عام لبرنامج اإلسكان االجتماعي
الناس على نحو أفضل للمشاركة النشطة في االقتصاد والمجتمع، وهو أكثر ارتباطًا بتخفيض   .98 يؤهل الحصول على مسكن الئق 

وفي المقابل، قد يخلق عدم توافر مسكن الئق تحديات معقدة قد تنجم عن نشأة األحياء    معدالت البطالة والفقر والعنف ومعدالت الطالق.
ض العشوائية )الذي يصاحبه في العادة اشتداد معدالت الفقر والجريمة(، وأشكال البناء غير المشروع )مثال البناء بدون ترخيص أو على األر 

ع من مخاطر اجتماعية واقتصادية، بدأت الحكومة إعداد برامج للقضاء على هذه  الزراعية(. وانطالقًا من إدراك ما ترتب على هذا الوض

 
ألف وحدة    300مليار جنيه في قطاع اإلسكان إلنشاء    62مليار جنيه )  111وما بعدها    2014يبلغ إجمالي اإلنفاق على المدن الجديدة في شرق القاهرة وحدها من    37

ليار جنيه في قطاع المرافق(. ويعني  م 24,3  –مليار جنيه في قطاع الطرق    18,5  -مبنى للخدمات العامة    618مليارات جنيه في قطاع الخدمات إلنشاء    6,5 -سكنية  
تشمل   لة. وال من إجمالي اإلنفاق على المدن الجديدة كان ُموجَّها إلى قطاعات الخدمات والمرافق والطرق للمساعدة في إنشاء مجتمعات ذات خدمات متكام   ٪44هذا أن  

 ذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. هذه التكلفة اإلنفاق على العاصمة اإلدارية الجديدة، ومشروعات الطرق التي نفَّ 
 (، مسح استقصائي للطلب على اإلسكان في مصر, 2019البنك الدولي ) 38
لدخل األقل الذين تعمل الحكومة المصرية على إدخال تعديالت لقانون اإليجار القديم في مساكن ذوي الدخل المنخفض لتنشيط السوق، والوصول إلى شرائح ذوي ا  39
 قدرة على التملك، وكذلك لشرائح أخرى ذات أولوية مثل الشباب والمتزوجين حديثا. يملكون ال ال

ل أكثر شمواًل وتنقيحا ُأجر ي تحليل برنامج اإلسكان االجتماعي في ظل نقص في المعلومات األساسية. ومن شأن الحصول على مزيد من البيانات أن يتيح إجراء تحلي  40
 للتوصيات.
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العشوائيات، مع استهداف الفئات ذات الدخل المنخفض من خالل توفير وحدات اإلسكان االجتماعي. وكانت الخطوة األولى على هذا الطريق  
، وكان يستهدف توفير نصف مليون وحدة سكنية لألسر المؤهلة 2010الذي جرى تنفيذه حتى    2005إطالق "المشروع القومي لإلسكان" في  

 ذات الدخل المحدود. 
الذي يطمح إلى تحسين قدرة اأُلسر ذات الدخل المنخفض على    41، أطلقت الحكومة برنامج اإلسكان االجتماعي 2014في عام   .99

ك  سنوات  خمس  مدى  على  سكنية  وحدة  مليون  بناء  طريق  عن  المساكن  شراء  تكاليف  أولي. تحمل   42هدف 
يرتكز البرنامج على معايير واضحة وشفافة لالستحقاق يجري على أساسها تخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين. ويستهدف البرنامج في  

جنيه مصري شهريًِّا(، وتخضع   5700-2500الوقت الحالي األسر منخفضة الدخل والشريحة الدنيا لألسر متوسطة الدخل )شريحة الدخل  
ويجب أن يكون المستفيدون    43.   ائح للمراجعة بصورة دورية لتأخذ في االعتبار التغيرات في األسعار وفي مستويات معيشة المواطنين هذه الشر 

سنة؛ وأن يكون شراؤهم لهذه الوحدات السكنية للمرة األولى؛ مع إعطاء األولوية لأُلسر التي تعول أطفااًل    50-18من الشريحة العمرية من  
، كان  2021ي تعولها نساء. وتشير البيانات اإلدارية إلى أن البرنامج يصل إلى الشريحة السكانية التي يستهدفها. حتى ديسمبر  واألسر الت 

من المستفيدين    ٪64مليار جنيه، وكان نحو    42ألف أسرة معيشية قد استفادت من البرنامج من خالل تمويل عقاري يبلغ إجمااًل    400قرابة  
األربعين   سن  المشروع    ٪12ودون  من  المستفيدات  النساء  وتشكل  الثالثين.  سن  دون  اإلجمالي    ٪22نحو  منهم   من 

ومع أن مبادرة اإلسكان ميسور التكلفة برنامج يغطي عموم البالد في جميع المحافظات السبع والعشرين، فإن تنفيذ البرنامج    (.26-2الشكل  )
ز جغرافي كبير، حيث يتركز نحو   (.27-2الشكل منه في منطقة القاهرة الكبرى وما حولها ) ٪80اتسم بتركُّ

 توزيع المستفيدين حسب الدخل والسن والتوزيع النوعي واالنتماء المهني  .26-2الشكل 

 توزيع المستفيدين حسب العمر  عدد المستفيدين حسب شريحة الدخل 

 
 

 التوزيع النوعي المستفيدون حسب 
 

 توزيع المستفيدين حسب االنتماء المهني 

  
 (.2021)ديسمبر  العقاري المصدر: تقرير أداء صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 

 
 .2010بدأ البرنامج برصيد محدود من الوحدات السكنية التي تراكمت من برامج اإلسكان االجتماعي السابقة التي انتهت في  41
 مليون وحدة سكنية. ,51قدَّرت بعض اإلعالنات الرسمية أن المستوى المستهدف هو توفير  42
 . 1520جنيه شهريا في  3500-1500بدأ البرنامج باستهداف شريحة الدخل  43
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 التوزيع الجغرافي للوحدات المنشأة  .27-2الشكل 

 
 لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.تقارير سير العمل السنوية المصدر:  

 الترتيبات المؤسسية
وصندوق اإلسكان (.  28- 2الشكل  يتسم الهيكل المؤسسي للبرنامج بالتعقيد، ويشارك فيه العديد من الممولين وأصحاب المصلحة ) .100

- 15فع  االجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الهيئة الُمنف ِّذة المسؤولة عن تصميم وتنسيق أنشطة البرنامج. ويلتزم المستفيدون من البرنامج بد
م ثمن للوحدة السكنية، على أن تقد  50٪ م المؤسسات المالية )البنوك والشركات الخاصة المتخصصة في التمويل العقاري( قروضا  كُمقدَّ

ل الموازنة العامة للدولة التكاليف اإلدارية للبرنامج،  ٪7عاما بسعر فائدة مدعوم قدره    20عقارية تصل مدتها إلى   . وفي الوقت نفسه، ُتمو ِّ
 44المدعوم لقروض التمويل العقاري وسعر السوق. وتدعم ثمن الوحدة السكنية، والفرق بين سعر الفائدة

يتم تمويل التكاليف االستثمارية للبرنامج إلى حد كبير من حصيلة مبيعات الوحدات السكنية التي تدفعها األسر مع مساهمة كبيرة   .101
الجديدة.   العمرانية  المجتمعات  هيئة  والمن  االقتراح  عن  مسؤولة  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  االجتماعي  وهيئة  اإلسكان  لتنفيذ  تخطيط 

وتتولى الهيئة توفير مرافق البنية التحتية.   45واإلشراف عليه. وتنتقل ملكية األرض إلى صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، 
الهيئة أيضا مساهمة مالية في تكلفة  وفي الحالة التي تتجاوز فيها التكلفة الفعلية السعر المعلن عند اإلعالن عن الوحدات السكنية، تقدم  

 اإلنشاءات. 
وفي الوقت الحالي يقوم الصندوق ال يتناسب الهيكل المؤسسي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري مع نموذج عمله.   .102

لكنه في األساس يقوم ببيع  كهيئة خدمية مدرجة في الموازنة )مع صندوق خاص تابع لها( بأعمال المحاسبة الحكومية على أساس نقدي، و 
ن  الوحدات السكنية واسترداد معظم التكلفة التي تكبَّدها من المستفيدين ومؤسسات القطاع العام األخرى. وُيظه ر نموذج عمل صندوق اإلسكا

يئة اقتصادية، يتعين  االجتماعي ودعم التمويل العقاري أهمية إعادة هيكلته وتحويله إلى هيئة اقتصادية )وليس وحدة حكومية عامة(. وكه
على الصندوق أن يعتمد أساس االستحقاق المحاسبي، وأن يقدم مجموعة كاملة من البيانات المالية تجعل عمليات الصندوق ومركزه المالي 

صرفية أكثر شفافية، حيث سيتم تسجيل مختلف األصول )مثل عدد الوحدات المتاحة للبيع، واألرصدة النقدية( والخصوم )مثل القروض الم
موارد  والمبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة( في ميزانيته. ومن شأن هذا تسهيل مهمة واضعي السياسات في تقييم البرنامج وال

  العامة المرتبطة به.

 
 مليار جنيه. 20في إطار مبادرة بقيمة  2019تحمَّل البنك المركزي المصري عبء هذا الفرق للقروض التي صدرت حتى يناير  44
المجتمعات    . في بعض الحاالت، يقدم جهاز الحكم المحلي األرض الالزمة في المحافظات بالتنسيق مع هيئة2قانون اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، المادة    45

 العمرانية الجديدة.
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ففي  لتمويل العقاري.  يؤدي البنك المركزي المصري أيضا دورا كبيرا في توفير وحدات اإلسكان االجتماعي، وقد أطلق عدة مبادرات ل .103
  ٪ 7مليار جنيه لتعويض البنوك التجارية عن اإلقراض بسعر فائدة ثابت مدعوم قدره    20أطلق مبادرة للتمويل العقاري بقيمة    2014عام  
لى الوحدات  ع46، انتهت المبادرة، لكن البنك المركزي المصري ال يزال مسؤواًل عن الفرق في أسعار الفائدة 2019سنة. وفي يناير    20لمدة  

 100، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بقيمة  2021وفي    سنة(.  20وطيلة فترة القرض العقاري )  2019المبيعة قبل يناير  
جنيه شهريا( واألسر متوسطة    6000سنة، لصالح األسر منخفضة الدخل )حتى    30على مدى    ٪3مليار جنيه للتمويل العقاري بسعر فائدة  

  ألف جنيه شهريا(. 14حتى الدخل )

 الهيكل المؤسسي لبرنامج اإلسكان االجتماعي . 28-2الشكل 
  

 
 تمويل البرنامج 

، شهد البرنامج نموًِّا كبيرًا، مع زيادة اإلنفاق المدرج في الموازنة على البرنامج  2014منذ استئناف برنامج اإلسكان االجتماعي في   .104
  2020في السنة المالية الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪ 0,4ووصل اإلنفاق المدرج في الموازنة إلى  عناصر من الدعم غير المباشر.وعدة 

تكلفة    ٪0,37يغطي دعمًا لسعر الوحدة السكنية، والناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪ 0,02(.ويتألف هذا اإلنفاق من  29-2الشكل  ) لدعم 
العامة. اإلدارية    االستثمارات  التكلفة  تزال  وال  المبيعات.  حصيلة  من  األخيرة  استرداد  والخدمات ويتم  والسلع  )األجور  بالبرنامج  المرتبطة 

سم  ومدفوعات الفائدة( متواضعة، مقارنة بحجمه، وقد تراجعت بمرور الوقت مع توسيع البرنامج والزيادات الكبيرة في اإلنفاق الرأسمالي. وات 
 (. 30-2الشكل تنفيذ الموازنة بالتذبذب، مع انخفاضه في المراحل األولى من البرنامج )

ف  لم يتسنَّ تقييم التكلفة اإلجمالية للبرنامج لعدم وجود آلية إلعداد تقارير مالية ترصد وتدمج جميع عناصر التكلفة التي تتحملها مختل  .105
ضافية غير المباشرة للبرنامج )خارج الموازنة( تمويل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبنية التحتية للمرافق، المؤسسات. وتشمل التكاليف اإل 

ائدة  وإسهامها في تكلفة البناء الناجمة عن الزيادة غير المتوقعة لألسعار، واإليرادات الضائعة من ثمن مبيعات األراضي، والفرق في سعر الف
(. وال ُترَصد التكلفة الكلية للمشروع من خالل آلية إلعداد التقارير المالية تغطي وتدمج 31-2الشكل المصري )لمركزي الذي يتحمله البنك ا

تقرير مالي موحد، يصعب على واضعي السياسات التمتع برؤية كاملة   مختلف المؤسسات. وفي غياب جميع عناصر التكلفة التي تتحملها  
  2020وشاملة للموارد العامة المخصصة لهذا البرنامج. لكن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري أشار في تقريره السنوي  

 
 .٪2وسعر فائدة البنك المركزي )الكوريدور( وقت الدفع مضافا إليه  ٪7يحتسب بأنه الفرق بين القسط الشهري البالغ  46
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ألف   62)  ٪29ألف جنيه( تغطي قيمة األرض، و  38)  ٪ 18ألف جنيه منها    213إلى أن الدعم غير المباشر للوحدة السكنية يبلغ نحو  
  47ألف جنيه( تغطي فرق أسعار الفائدة.   113) ٪53جنيه( للمرافق والبنية التحتية، و

 تنفيذ الموازنة  .30-2الشكل  اإلنفاق على اإلسكان االجتماعي المدرج في الموازنة  .29-2الشكل 

  
 المصدر: وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 

 
 مكونات تكلفة البرنامج -اإلسكان االجتماعي   .31-2الشكل 

 

العقاري   .106 للتمويل  المصري  المركزي  البنك  لمبادرات  تكون  المقبلةقد  األعوام  خالل  العامة  الخزانة  على  مهمة   آثار 
المبادرات  7-2الجدول) هذه  بقيمة    - (.  األحد   المبادرة  في    100ومنها  المعلنة  جنيه  مدعومًا  وتتضمن    2021مليار  فائدة  سعر 
هي في جوهرها عمليات شبيهة بالمالية العامة تؤث ِّر على الميزان الكلي للقطاع العام لكنها ال ُتؤث ِّر على الفور على عجز   -متناقصة( 3٪)

لبنك المركزي. وعالوة  الموازنة وفقا للمقاييس التقليدية. وفي هذه الحالة، يقوم البنك المركزي في الواقع بدعم الموازنة في شكل خفض دخل ا
  على اآلثار المهمة على تخصيص الموارد، قد تكون لهذه األنشطة الشبيهة بالمالية العامة آثار على صعد االقتصاد الكلي والقطاع المالي. 

ن أنشطة المالية العامة  أواًل، وجود هذه األنشطة وكبر حجمها يعني أن المقاييس التقليدية للميزان المالي للحكومة قد تعطي مؤشرا ُمضل ِّال ع
  في االقتصاد. وقد يكون للدعم المترتب على تلك األنشطة تأثيٌر تشويهي بدرجة كبيرة على عملية تخصيص الموارد. ونظرًا ألنها خارج نطاق 

 
ألف جنيه تغطي خمسة  300لف جنيه وأ 250في تقدير رسمي آخر لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتراوح قيمة الدعم غير النقدي للوحدة السكنية بين   47

عني أنه ما عدا الدعم النقدي أشكال من الدعم غير النقدي )تكلفة األرض، وتكلفة المرافق، وأجور المقاولين، وفرق السعر، ودعم سعر فائدة القروض العقارية( وهو ما ي
من التكلفة الكلية للوحدة السكنية. ولم تستطع هذه المراجعة تقديم تقدير مستقل    ٪50-40ألف جنيه، يتحمل المواطن حاليا    60آالف و  5لكل مستفيد الذي يتراوح بين  

 ودقيق للدعم غير المباشر.  
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لة، فإنها قد تكون الموازنة، فإنها أقل خضوعا للتدقيق والفحص، وأصعب في المراقبة والتحكم. وإذا كانت هذه االلتزامات الطارئة غير مُ  موَّ
و كبيرة الحجم، وتتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ومن الصعب مراقبتها والتحكم فيها. وأخيرا، فإنها قد تسب ِّب للبنك المركزي خسائر )أ

هذه الخسائر أيضا كبيرة تقل ِّص األرباح(، وهذه الخسائر قد تكون كبيرة بدرجة كافية ألن تكون ُمساه ما مهما في التوسع النقدي. وقد تكون  
إلى درجة تسهم في عدم االستقرار المالي. ولذلك من الضروري التوصل إلى تقدير دقيق لحجم عجز الموازنة وتمويله واألخذ في االعتبار 

 للتمويل النقدي للسياسات الحكومية الذي قد يكون مستتر على نحو فعال في حسابات البنك المركزي. 
 . ملخص لمبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري 7-2الجدول

الحجم   التفاصيل التاريخ المبادرة 
)بمليارات 
 الجنيهات(

سعر الخصم  المعدل
+ هامش ربح 

 البنوك** 

فرق أسعار 
 الفائدة

التكلفة التقديرية 
للمبادرة بالمليار  

 جنيه 

 13,1-12,5    170   اإلجمالي 

مبادرة التمويل العقاري  
لذوي الدخل  

 المنخفض والمتوسط 

 -فبراير
2014 

تقوم البنوك بتوفير تمويل عقاري  
مليارات جنيه )بأسعار   10بقيمة 

 عاما.  20فائدة منخفضة( لمدة 

)متناقصة(  7٪ 10
للمستفيدين ذوي الدخل 

)متناقصة(   ٪8 المتوسط
للمستفيدين ذوي الدخل 

 المتوسط 

10,75 ٪ 2,75٪ -3,75 ٪ 0,275 -0,375 

التعديل )أ( للمبادرة 
األصلية المعلنة في 

2014 

 -فبراير
2016 

تعديل معايير التأهل لالستفادة 
من البرنامج وإعادة النظر في  

 سعر الفائدة على القروض. 

للمستفيدين ذوي   ٪7و 5٪ 
 ٪8 الدخل المنخفض

للمستفيدين ذوي الدخل 
  ٪10,5 المتوسط

للمستفيدين ذوي الدخل 
 فوق المتوسط 

11,75 ٪ 1,25٪ -6,75 ٪  

التعديل )ب( للمبادرة 
األصلية المعلنة في 

2014 

يونيو  
2017 

- ٪8,75 ٪ 19,25  تعديل معايير االستحقاق 
14,25 ٪ 

 

التعديل )ج( للمبادرة 
األصلية المعلنة في 

2014 

 -أكتوبر
2017 

زيادة المبلغ الذي يجب أن تقدمه  
البنوك للمستفيدين بمعدالت فائدة 

مليارات جنيه إلى   10أقل من 
 مليار جنيه. 20

10 21,25 ٪ 10,75 ٪ -
16,25 ٪ 

1,075 -1,625 

مبادرة التمويل العقاري  
لذوي الدخل  

 المنخفض والمتوسط 

ديسمبر 
2019 

المستفيدين من المبادرة منح 
  50قروضا عقارية بقيمة تعادل 

 عاما. 20مليار جنيه على مدى 

 2,375 ٪ 4,75 ٪ 14,75 )متناقصة(  10٪ 50

التعديل )أ( للمبادرة 
األصلية المعلنة في 

2019 

مارس  
2020 

بدال  ٪8تعديل سعر الفائدة إلى 
 ٪ 10من 

  ٪ 3,75 ٪ 11,75 )متناقصة(  8٪   

التمويل العقاري  مبادرة 
لذوي الدخل  

 المنخفض والمتوسط 

يوليو 
2021 

تقوم البنوك بتوفير تمويل عقاري  
مليار جنيه )بسعر   100بقيمة 
 30)متناقصة( لمدة  ٪3فائدة 

 عاما كحد أقصى.

 8,750 ٪ 8,75 ٪ 11,75 )متناقصة(  3٪ 100

يناير تم صرفها بالكامل في    2017-2014مليار جنيه لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط للسنوات    20* وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن مبادرة التمويل العقاري بمبلغ  
 مليار جنيه لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.   100مليار جنيه و 50ضاع الصرف لمبادرتي التمويل العقاري بقيمة . ال توجد معلومات متاحة بشأن أو 2019

،  2019وديسمبر  ،  2014 في مبادرتي التمويل العقاري لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط المعلنتين في فبراير  ٪2** ُيحتسب فرق سعر الفائدة باستخدام سعر الخصم +
  .2021يوليو  للمبادرة المعلنة في ٪3وباستخدام سعر الخصم + 

 على أساس الموقع اإللكتروني للبنك المركزي المصري.فريق عمل البنك الدولي المصدر: إعداد 

https://www.cbe.org.eg/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Highlights%20Documents/كتاب%20دوري%20بتاريخ%2028%20يناير%202019%20بشأن%20استمرار%20مبادرة%20التمويل%20العقاري%20لمحدودي%20الدخل%20فقط%20.pdf
https://www.cbe.org.eg/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Highlights%20Documents/كتاب%20دوري%20بتاريخ%2028%20يناير%202019%20بشأن%20استمرار%20مبادرة%20التمويل%20العقاري%20لمحدودي%20الدخل%20فقط%20.pdf
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-19-ديسمبر-2019-بشأن-مبادرة-التمويل-العقاري-لمتوسطي-الدخل.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-19-ديسمبر-2019-بشأن-مبادرة-التمويل-العقاري-لمتوسطي-الدخل.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-19-ديسمبر-2019-بشأن-مبادرة-التمويل-العقاري-لمتوسطي-الدخل.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-13-July-2021-regarding-mortgage-finance-initiative-for-low-and-middle.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-13-July-2021-regarding-mortgage-finance-initiative-for-low-and-middle.aspx
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 الفعالية
بيع   .107 البرنامج مصاعب وتحديات في  بناء  شهدت المراحل األولى من  فيما بعد لضمان  البرنامج  الوحدات بعد إنشائها، وتم تعديل 

ى هذا إلى رصيد من الوحدات غير المباعة ) ( التي يمكن بيعها وفقا لقانون  8- 2الجدول  الوحدات السكنية بعد توفر طلب كاٍف عليها. وأدَّ
( كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصوال غير مستغلة  8اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري )المادة  

 (. 8)المادة 
 المنشأة / تحت اإلنشاء . نسبة الوحدات المبيعة من إجمالي الوحدات 8-2الجدول 

 اإلجمالي  في مناقصات   مخطط إنشاؤها  وحدات مبيعة   اإلجمالي  تحت اإلنشاء  وحدات مكتملة 

560,830 174,880 735,710 399,393 

من إجمالي   54٪) 
الوحدات المتاحة  

 للبيع(

139,478 124,812 1,000,000 

 
المالك بشغل الوحدة السكنية ألغراض   .108 إلزام  العقاري قواعد إشغال من بينها  التمويل  يفرض صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

، ومدى مخالفات اإلشغال التي تم 48وذلك لضمان فعالية البرنامج للوصول إلى المستفيدين المستهدفين منه. ولكن معدالت اإلشغال اإلقامة،  
ويستلزم هذا وضع آلية دقيقة ومتينة   تشير إلى أن اإلشغال الفعلي للوحدات للغرض المحدد منها مازال مثار قلق كبير.  49( 710ضبطها )

و  وشفافة للتأكد من االمتثال لمعايير االستحقاق في مرحلة التحري / الفحص للمتقدمين من أجل تقليل المخالفات مثل بيع الوحدة السكنية أ
أو تغيير نشاطها، وهو ما ُيشير إلى أن المستفيد لم يكن في األصل في حاجة إليها. عالوًة على ذلك، يجب أن يؤخذ    تأجيرها أو عدم شغلها

  تبعا لحجم العينة(.  ٪80إلى  ٪40)التي تتفاوت من  50في االعتبار التباين الكبير في نتائج التحقق من معدالت اإلشغال 
ويهدف المكون سنوات من التنفيذ، على الرغم من انخفاض القيمة اإليجارية.    6عد  لم يحقق المكون التأجيري انطالقة كافية ب .109

الخاص بتأجير الوحدات السكنية إلى خدمة المتقدمين غير المطابقين للشروط للحصول على تمويل عقاري ألن مستويات دخلهم تقل عن  
وحدة  961، لم يكن هناك سوى  2020جنيهات(، فإنه في    410-  300ومع ذلك، على الرغم من انخفاض القيمة اإليجارية )  جنيه.  1500

آالف وحدة تم اإلعالن عنها. ويثير هذا التقدم البطيء تساؤالت حول مدى توافر الطلب على الوحدات في أماكن    6مستأجرة من أصل  
 معينة يغطيها البرنامج. 

سكنية تشير إلى أن النظام الذي يحظى بدعم كبير  الخالصة هي أن معدالت اإلشغال المختلفة وتدني الطلب على تأجير وحدات   .110
ر دعم الدولة للبرنامج بأنه   يخلق فيما يبدو طلبا ُمشوَّها على الوحدات السكنية وال يعكس بالضرورة حاجة حقيقية لدى المستفيد. وُيقدَّ

م ثمن الوحدة السكنية، وأسعار الفائدة المدعومة، وبنية تحت  ية تحظى بدعم كامل. وهكذا، فإن عامال ُمحر ِّكا آخر  كبير، إذ ُيغط ِّي دعم ُمَقدَّ
الية  للطلب القائم قد يتمثل في استخدام الوحدة السكنية كمخزن للقيمة )أو ما ُيطلق عليه ظاهرة التصقيع(، وربما تحقيق بعض المكاسب الرأسم

   سنوات، وهي فترة الحظر التي يحددها القانون. 5ببيعها بسعر السوق بعد 
التمويل.تحول بعض   .111 برنامج  القائمة في  الشاغرة  الوحدات  إدراج  القانونية دون  فائدة    التحديات  بأسعار  العقارية  القروض  وألن 

مدعومة ال تنطبق إال على الوحدات المسجلة، يؤدي ضعف مستوى تسجيل الثروة العقارية على المستوى القومي إلى فقدان فرصة إدراج  
 طاع الخاص في نظام التمويل الذي يتيحه البرنامج. الوحدات غير المسجلة المملوكة للق

 
ماح التسليم، وهي أقصى فترة سُيقاس معدل اإلشغال بأنه عدد الوحدات المشغولة/عدد الوحدات المبيعة ، ويتم التحقق بشأن الوحدات المسلَّمة بعد سنة واحدة من تاريخ    48

 ُتمنح للمستفيدين لالنتقال إلى وحداتهم. 
  2020-2019التقرير السنوي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري،  49
 .2019تقرير جهة التحقق المستقلة في يونيو  50
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ومن المتوقع أن يسهم القطاع   ُتعد مشاركة القطاع الخاص كمطور عقاري ضعيفة في برنامج اإلسكان االجتماعي ميسور التكلفة، .112
، الخاص في زيادة الكفاءة في مجاالت التطوير واإلنشاء والتشغيل والصيانة لإلسكان ميسور التكلفة من خالل استخدام مبتكرات التكنولوجيا

ص الوحدات وإنشائها خالل تسلسل صارم لتخصي   أمكن إزالة المخاطر المتصلة بالطلب منوتحسين اإلدارة وممارسات البناء، ال سيما إذا  
 كما هو الحال اآلن في إنشاءات القطاع العام. ومع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تلجأ إلى التعاقد مع شركات القطاع الخاص،

جميع األراضي  توفير  ، يتم2018لسنة  93فإن مشاركتها كمطورين عقاريين في برنامج اإلسكان ميسور التكلفة ضعيفة. ووفقًا للقانون رقم 
ر  المخصصة لإلسكان االجتماعي مجانًا لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما ال ينطبق على القطاع الخاص. وُيبر ِّ

هذا جزئيًِّا ضعف مشاركة القطاع الخاص في ظل هذه الظروف، وقد ينطوي على ضياع فرصة لتعبئة رأس المال الخاص، وهو ما قد 
ى خلق حيز مالي لإلنفاق في إطار المالية العامة. وقد تمت الموافقة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في  يساعد عل

ُنفِّ ذت هذه الضوابط تنفيذا سليما، فسيرفع هذا بعض األعباء   2020يناير   لمعالجة شواغل المطورين العقاريين من القطاع الخاص. ولو 
 الخاص.  لحكومة ويهيِّ ئ ظروفًا متكافئة للمنافسة بين المطورين العقاريين الحكوميين والمطورين العقاريين للقطاعالمالية عن كاهل ا

 التوصيات

ولم تستطع هذه المراجعة العثور تقييم التكاليف الكلية للبرنامج من أجل تيسير اتخاذ قرارات أكثر استنارة على صعيد السياسات.   .113
موحد في أي من وثائق الموازنة. وتشير خريطة تقسيم األدوار بين المؤسسات التي أعدها الفريق إلى أن تكلفة البرنامج  على مثل هذا التقييم ال

تتوزَّع بين كيانات كثيرة، بعضها خارج الموازنة، وأن عدم وجود تقارير مالية موحدة يجعل من الصعب على واضعي السياسات تقييم أداء  
 التكاليف غير المباشرة/إعانات الدعم للبرنامج كبيرة مع أنه ال يجري رصدها من خالل تقارير الموازنة.البرنامج تقييما سليما. ف

   .المخصصة العامة  األموال  حجم  في ضوء  المنشودة  نواتجه  بلوغ  في  البرنامج  كفاءة  تقييم  سكانية إعادة  شريحة  البرنامج  يخدم 
،  2021السكان متوسطي الدخل( من خالل مبالغ كبيرة من اإلنفاق العام. وحتى ديسمبر  السكان منخفضي الدخل والشريحة الدنيا من   )من

ص دعما كبيرا )نحو   (. وبإمكان الحكومة تقييم  399,393مليار جنيه( لعدد إجمالي محدود من المستفيدين )  101كان البرنامج قد خصَّ
ستهدف األسر نفسها، أو األقل دخاًل، والنظر في إمكانية إجراء تعديالت كفاءة التخصيص في هذا البرنامج، مقارنة بالبرامج األخرى التي ت 

 وتنقيحات. 

   .يمكن تحسين المعلومات من خالل اعتماد  زيادة وضوح وشفافية المركز المالي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري
لوحدات غير المبيعة( والخصوم )مثل قروض البنوك التجارية( أساس االستحقاق المحاسبي الذي يتم فيه عرض جميع األصول )مثل عدد ا

ق َبل وزارة   في الميزانية العمومية، مع ضمان استمرار المراقبة والوضوح لمعامالت صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري من
 امج والتكلفة المرتبطة به.المالية. وهذا من شأنه تمكين واضعي السياسات من تحسين تقييم األداء الكلي للبرن 

   العقاريين )في القطاعين العام والخاص(، وتوجيه جميع أنواع الدعم من خالل إتاحة األراضي بقيمتها السوقية لجميع المطورين 
الدولة. االستخدام    موازنة  ويضمن  للدعم،  الحقيقية  القيمة  ويعكس  للبرنامج،  الحقيقية  التكلفة  متابعة  يسهِّ ل  أن  هذا  شأن  األكفأ من 

 العامة. لألموال

   قد تحاول الحكومة إيجاد حلول   51ماليين(،   80,1)يقدر عددها اإلجمالي بنحو  في ضوء توافر رصيد كبير بالفعل من الوحدات الشاغرة
  إلتاحة جزء منها لألغراض السكنية، األمر الذي من شأنه أن يساعد في توفير مزيد من موارد المالية العامة وإتاحة إنفاقها على أولويات

ن خالل تسهيل تسجيل  االستثمارات العامة األخرى. ويلزم إجراء إصالحات تنظيمية إلتاحة جزء من هذا الرصيد، كأن يكون هذا مثاًل م
  الوحدات السكنية. ويمكن أن يقترن هذا بخلق حوافز لزيادة اللجوء إلى ترتيبات التأجير وتدعيم إنفاذ عقود اإليجار.

 اإلشغال معدالت  زيادة  النشاط    يمكن  النقل،  الصحية،  والرعاية  التعليم  )مرافق  األساسية  بالخدمات  الُمنشأة  الوحدات  ربط  بضمان 
 إلخ(.االقتصادي، 
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 التغذية المدرسية  .4

على الرغم من أن برنامج التغذية المدرسية ال يستهدف الفقراء، يبدو أن الشرائح األكثر فقرا من السكان هي األكثر االستفادة منه، 
المدرسية ذات  ما يشير إلى وجود درجة ما من االختيار الذاتي. قد يلزم القيام بمزيد من اإلنفاق لضمان أن تكون الوجبات   وهو

 . جودة كافية ومتاحة ويمكن الوصول إليها بكل سهولة
الملتحقين بالمدراس الحكومية. .114 للتغذية المدرسية يقدم دعما مهما للطفال  وتسهم برامج    وتطبق مصر منذ وقت طويل برنامجا 

  التغذية المدرسية في مكافحة سوء التغذية، وهي بمثابة حافز لاللتحاق بالمدارس واالنتظام فيها، وفي الوقت نفسه تعمل على تخفيف العبء 
ساسية في  المالي على األسر الفقيرة بتوفير وجبات ألطفالها. وينطبق هذا على مصر حيث ُيَعد البرنامج القومي للتغذية المدرسية دعامة أ

شبكة األمان المصرية، إذ يقدم للطالب وجبات مدرسية يومية أو أطعمة غنية بالسعرات الحرارية. ويستهدف البرنامج جميع الطالب في  
ر نطاق تغطية البرنامج حاليا بأنه يصل إلى    12-4المدراس الحكومية والمجتمعية في الشريحة العمرية من   مليون طالب،   16,6عاما. وُيقدَّ

 لكن من المرجح أن يزداد العدد إذا ُأخ ذت مدارس األزهر في الحسبان. و 
وتم إنشاء شركة سايلو مصر للصناعات    لقد حدث بعض التطور في السياسات تجاه إدارة أكثر مركزية إلعداد الوجبات المدرسية.  .115

وعات الخدمة الوطنية إلى تعزيز األمن الغذائي، ، ويهدف المشروع الذي يعمل تحت إشراف جهاز مشر 2021الغذائية في مدينة السادات في  
ادات  بما في ذلك توفير الوجبات المدرسية واتباع معايير الصحة والسالمة. . وتضم الشركة المقامة في المدينة الصناعية الغذائية بمدينة الس

ل القمح وكذلك مصانع  "سايلو فودز" أربعة مصانع إلنتاج البسكويت والمكرونة والمخبوزات باإلضافة إلى مطحن  لدقيق وصوامع لتخزين 
من  للطباعة وإنتاج العلب الكرتونية الالزمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها. ومع أنه تم تزويد منتجات المصانع بمنظومة للتتبع للتأكد  

صات التنافسية، ال سيما بالنظر إلى  صحة وسالمة المنتجات، فإنه تثور هواجس فيما يتعلق باستخدام أوامر الشراء المباشر وغياب المناق 
 نقص الشفافية بشأن الجوانب المالية لسايلو فودز. 

وفي أعقاب تراجع حاد في التمويل في السنة المالية    وقد شهدت برنامج التغذية المدرسية توسعا خالل السنوات القليلة الماضية. .116
التدا2018 السنوات األخيرة في إطار  توسعه في  البرنامج  أثر ، واصل  والتخفيف من  والتعليمية  الصحية  النواتج  تحسين  إلى  الرامية  بير 

الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪0,02، تلقى البرنامج ما قيمته  2020اإلصالحات االقتصادية وإصالح منظومة الدعم. وفي السنة المالية  
 (. 32-2الشكل )

 
 

 من إجمالي اإلنفاق على الحماية االجتماعية( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي و ٪اإلنفاق على التغذية المدرسية )  .32-2الشكل 

 
 (.2021المصدر: وزارة المالية )              

  
ر  على الرغم من أن برنامج التغذية المدرسية ال يستهدف الفقراء، يبدو أن الشرائح األكثر فقرا من السكان هي األكثر االستفادة منه.ويشي  .117

االختيار الذاتي، نظرا ألن األسر األكثر ثراًء هي األقدر على إلحاق أبنائها بالمدارس الخاصة، وبالتالي ال  هذا إلى وجود درجة ما من  
ومع ذلك، فإنه على الرغم من التغطية الواسعة لبرنامج التغذية المدرسية، تشير بيانات مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك    ُيغطيها البرنامج.

عديد من الطالب المؤهلين قد ال يحصلون على مزايا هذا البرنامج. وُتظهر البيانات أيضا أن نطاق تغطية إلى أن ال  2017/2018لألسر  
 (.34-2الشكل )البرنامج أقل كثيرا من معدل الفقر، وأن أكبر الفجوات توجد في المناطق الحضرية 
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 2018/ 2017نطاق تغطية الوجبات المدرسية  .34-2الشكل  نسبة المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية  33.-2الشكل 

 
 

 ، وحسابات خبراء البنك الدولي. 2017/2018المصدر: بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر 

كما أظهر تقييم األثر الذي أجري   أظهر تحليل لتقييم اآلثار أن البرنامج يؤدي دورًا فعااًل في تحسين مستويات التحصيل العلمي، .118
فقد تحسنت الذاكرة البصرية    العلمي.فعالية برنامج التغذية المدرسية في تحسين نمو األطفال وتنميتهم ومعدالت تحصيلهم  52  2020في عام  

واليقظة السمعية لدى األطفال الذين حصلوا على وجبات مدرسية، وكانت درجات اختبارات االنتباه بعد الظهر والذاكرة العاملة أعلى أيضا  
التغذوية لألطفال. وعلى الرغم    بالمقارنة بالطالب الذين لم يحصلوا على وجبات مدرسية. ولم تكشف الدراسة عن أي تغيرات كبيرة في الحالة 

من أن سوء التغذية ينجم عن العديد من العوامل، من بينها السلوكيات وممارسات المياه والصرف الصحي غير الصحية، فإن تحسين مزايا  
 برنامج التغذية المدرسية ونظام تقديم الوجبات قد يساعد في تحسين الوضع التغذوي لألطفال.

 ات للسياسات من أجل رفع كفاءة البرنامج وكفايته.ُيمكن النظر في إصالح  .119
 .ضمان أن تكون الوجبات المدرسية ذات جودة كافية ومتاحة ويسهل الوصول إليها لجميع الطالب   القدرة على الوصول والتمويل

المؤهلين في المدراس الحكومية، ال سيما في المحافظات التي تشهد معدالت فقر مرتفعة. ولكن هذا قد يستلزم إنفاقًا إضافيا. عالوة 
مركزي وكذلك على مستوى المناطق والمدارس عامل أساسي لمعالجة  على ذلك، فإن تحسين القدرات اإلدارية على المستوى ال

مشكالت الحصول على الوجبات وجودتها. وسيستلزم هذا زيادة استخدام بيانات المتابعة من خالل آليات التنفيذ القائمة التي تشمل  
الت المتصلة بإمكانية الحصول مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والوطني لتحديد ومعالجة المشك

على المزايا وقت حدوثها. ولضمان وصول مزايا التغذية المدرسية إلى جميع الطالب المستحقين، سيكون من المفيد زيادة التكامل 
الل مع برامج الحماية االجتماعية األخرى مثل تكافل وكرامة ودعم السلع الغذائية من أجل تحسين النتائج واآلثار، وأيضا من خ

 ربط سجالت المستفيدين من البرنامج بالسجل الوطني الموحد لتحسين مستويات االستهداف.
   .لزيادة الفعالية، من المهم مواصلة الجهود لتدعيم القيمة التغذوية للوجبات تحسين القيمة التغذوية للوجبات المدرسية والتكامل

ق هذا األمر من خالل تقديم وجبات صحية متوازنة وذات قيمة تغذوية المدرسية حتى تسهم في الحد من سوء التغذية. ويمكن تحقي 
مناسبة تأخذ في االعتبار الفروق في نوع الجنس والفئات العمرية والموقع الجغرافي. عالوة على ذلك، يمكن أن يساعد اعتماد  

فقرا على زيادة الوعي بأسباب سوء التغذية    أنشطة متكاملة مثل التوعية لتغيير السلوكيات التي تستهدف في المقام األول أشد األسر
 والتقزم؛ األمر الذي قد يسهم في تحسين النواتج الصحية والتغذوية لألطفال.

   .يرتبط البرنامج في إطاره المؤسسي بجهات فاعلة تساند تنفيذه على مختلف المستويات داخل تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق
ى تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء القائمين على التنفيذ )وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة  الحكومة. ومع ذلك، ثمة حاجة إل

تقديم   أنظمة  لتحسين  متخصصة  لجنة  خالل  من  التنسيق  إلى  باإلضافة  واألزهر(  الزراعة،  ووزارة  االجتماعي  التضامن  ووزارة 
ا تحقيق المواءمة والتنسيق بين أنظمة التنفيذ والمتابعة والتقييم لدى وزارة ومن المهم أيض  الوجبات وتحقيق الكفاءة الشاملة للبرنامج.

التربية والتعليم واألزهر من خالل إطار قانوني شامل لضمان التزام جميع الهيئات المشاركة بإرشادات البرنامج على المستوى 
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زيادة مستويات مشاركة أجهزة الحكم المحلي والقطاع   وأخيرا، يمكن أن ينظر البرنامج في المركزية ومستوى أجهزة الحكم المحلي.
الخاص والمجتمعات المحلية المستهدفة لتنويع خيارات المواد الغذائية وتدعيم اإلنتاج الغذائي المحلي لتحقيق أثر مضاعف على 

 المجتمعات المحلية والمساعدة في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية. 

 كريمةمبادرات مستجدة فرصة وحياة  .5

فالفقر  مع إطالق العديد من مبادرات "كاش بالس" أصبح النهج الذي تتبعه مصر في تقديم المساعدات االجتماعية أكثر شمولية.  .120
  والفجوات في رأس المال البشري ال يمكن معالجتها بالمساعدات النقدية وحدها. وهذه فكرة تدركها جيدا الحكومة المصرية، وتجلَّى ذلك في 

عة متنوعة من برامج الحماية االجتماعية التي تركز على بناء سبل مستدامة لكسب الرزق وتعزيز خلق الوظائف. وتشمل هذه إطالق مجمو 
المبادرات استئناف برامج األشغال العامة تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" بما في ذلك "برنامج سكن كريم" لتركيب وصالت الصرف الصحي  

ء األسقف وتبليط األرضيات في منازل الفقراء، وبرنامج "فرصة"، وبرنامج "اتنين كفاية" )لمعالجة الصحة اإلنجابية(،  ومياه الشرب والغاز وإنشا
من األمهات في برنامج تكافل ال يمكنهن القراءة والكتابة، ومبادرة "برنامج األلف يوم    ٪64وبرنامج "ال أمية مع التكافل" الذي يعالج أن  

ز على معالجة  األولى" من حياة الطف  (. وتستفيد هذه البرامج من إمكانيات وزارة التضامن االجتماعي، ال 35-2  الشكلالتقزم )ل الذي ُيرك ِّ
 مليون شخص ويرتبط بشكل مباشر ببرنامج تكافل وكرامة.  31سيما نظام معلومات اإلدارة في برنامج تكافل وكرامة الذي يتضمن بيانات 

 نهج زيادة التحويالت النقدية في مصر  .35-2الشكل 

 
 ب(.2021المصدر: البنك الدولي )

 برنامج فرصة

وبرنامج فرصة هو    تمتلك مصر بعض الخبرة في برامج التمكين االقتصادي ولكنها كانت في معظمها محدودة النطاق والتغطية. .121
برنامج تجريبي للتمكين االقتصادي يعمل على تعزيز مسارات شمول الجميع في األنشطة اإلنتاجية من خالل توفير أصول اإلنتاج ونقل 
ملكيتها للمستحقين وتوفير فرص عمل بأجر. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص منتجة ومستدامة لكسب العيش لمساعدة المستفيدين على  

إلفالت من براثن الفقر ويتألَّف البرنامج من مسارين: فرص عمل بأجر، وتدعيم العمل الحر من خالل توفير األصول اإلنتاجية للمستحقين ا
تنمية المهارات )المهارات الحياتية، والمهارات المؤهلة للعمل، والتدريبات ا   لفنية(، ونقل ملكيتها لهم. وتشمل اإلجراءات التدخلية التكميلية 

ألف أسرة بتكلفة أقل  50محافظات حيث ُيغط ِّي    8وتعزيز الشمول المالي وتشجيع االدخار. ويجري حاليا تنفيذ البرنامج بصورة تجريبية في  
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، وهناك خطط لتوسيع نطاقه في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وفي شتَّى أنحاء العالم، اإلجمالي  من الناتج المحلي ٪0,01من  
أظهرت برامج مؤسسة براك/برامج مساعدة على الخروج من براثن الفقر مثل برنامج فرصة نجاحا في مساعدة الفقراء على االنتقال إلى سبل  

رة على الصمود ومجابهة صدمات مثل أزمة كورونا. وفي السياق المصري، يمكن أن  كسب العيش األكثر استدامة مما يجعلهم أكثر قد
يساعد توسيع برنامج فرصة على زيادة معدل التخرج في برنامج تكافل وكرامة، األمر الذي سيتيح المجال النضمام أسر جديدة إلى تكافل 

 وكرامة ونظام الحماية االجتماعية ككل.  وكرامة. هذه الديناميكية عنصر أساسي في تصميم برنامج فرصة وتكافل
على الرغم من ان برنامج فرصة ال يزال في مراحله األولى، فإن هناك الكثير من الفرص الواعدة للبرنامج الستكشاف المزيد من   .122

ج التجريبي من أجل وضع أساس  ومن المهم إجراء أعمال المتابعة والتقييم الروتينية للبرنام  الفرص واالستفادة منها مع تطور عملية التنفيذ.
قوي للتوسع في المستقبل بهدف تعزيز تأثير البرنامج على الحد من الفقر وخلق فرص العمل. عالوًة على ذلك، يمكن للحكومة العمل لزيادة  

وكرامة وبرنامج )ضمان(  معدالت الكفاءة من خالل االستمرار في تطوير وتوظيف أنظمة تقديم المزايا القائمة التي يستخدمها برنامج تكافل  
والتنسيق مع المؤسسات على جميع مستويات الحكومة المختلفة؛ واالستفادة من المنصات الرقمية والتكنولوجيا وممارسات الرصد والمتابعة 

نبغي للجهات والتقييم ذات الكفاءة بحيث يمكن إدخال تعديالت على هذين البرنامجين بناء على أدلة وشواهد داعمة. عالوًة على ذلك، ي 
ة. القائمة على التنفيذ االستمرار في ربط برنامج "فرصة" ببرامج ومبادرات أخرى مثل حياة كريمة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة المشارك

إيجاد  ومن شأن استئناف العمل في برامج األشغال العامة/المال مقابل العمل في إطار برنامج فرصة أن يرفع مستوى دعم الدخل من خالل 
ير  فرص العمل، وتطوير البنية التحتية المجتمعية من خالل األشغال العامة. وينبغي للحكومة المصرية االستمرار في تقديم مساندة قوية لتيس

الزمة  العمل من خالل دورات التدريب والتدريب في أثناء األداء، ورفع مستوى التثقيف المالي وربط المستفيدين باألسواق وإتاحة المعرفة ال
 لتطوير وتنمية أنشطة األعمال الناجحة. 

 حياة كريمة 

ز البرنامج الذي تم إطالقه في    حياة كريمة برنامج كبير متعدد األبعاد للتمكين االجتماعي واالقتصادي. .123 على القرى   2021سُيرك ِّ
زا. وينصب اهتمام المبادرة على كثير من  مرك 51قرية في  1413مركزا ريفيًا على مدى ثالثة أعوام، وستغطي المرحلة األولى  175داخل 

عالن  التحديات اإلنمائية المتصلة بالمناطق الريفية، ومنها الفقر، والخدمات األساسية، والتنمية المحلية، والتمكين االقتصادي. ولم يتم اإل
مليار جنيه خالل دورة حياة   700لى  مليار جنيه للعام األول إ  14رسميا عن الموازنة اإلجمالي المخصصة للبرنامج، وقد تراوحت بين  

 53المشروع بأكملها. 
وُتبَذل أيضا جهود  يهدف برنامج حياة كريمة إلى االعتماد قدر اإلمكان على المقاولين المحليين لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.   .124

الوفاء باحتياجاتها على نحو أفضل. وسيتضمن البرنامج  العتماد نهج تشاركي وإشراك المجتمعات المحلية في أثناء التخطيط والتنفيذ بهدف 
 تقديم دعم مباشر للمستفيدين الحاليين في برنامج تكافل وكرامة، ويشتمل كذلك على عناصر أشغال عامة من أجل:

  والبيئة والتعليم،  الصحي،  والصرف  الشرب  مياه  ذلك  في  بما  القرى  في  األساسية  والخدمات  متكاملة  تحتية  بنية    تطوير 
 الصلبة(، والطرق، والري، والصرف، والغاز، إلخ؛  )النفايات

  ،تقديم دعم مباشر ألشد الناس فقرا واألولى بالرعاية في قرى مختارة )اإلسكان االجتماعي، والحماية االجتماعية، والرعاية الصحية
 والمساعدات االجتماعية األخرى(؛  

   الحقيقية: مشروعات زراعية واسعة النطاق، تقديم االئتمان للمشروعات الصغرى والصغيرة،  فرص التنمية االقتصادية لزيادة الدخول
 وتطوير المشروعات الصناعية الحرفية األصغر من أجل خلق فرص العمل على الصعيد المحلي.

  الكيانات المشاركة فيها. نظرًا للهداف متعددة الوجوه للمبادرة، من المتوقع أن يكون إطارها المؤسسي معقدا كما يتضح في تعدد  .125
ز الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. وتتولى    وتهدف المبادرة إلى إنشاء إطار متكامل يعز ِّ

 وزارة.  20لجنة وزارية المسؤولية عن الرقابة والتنسيق ويرأسها مكتب رئيس الوزراء وتضم نحو 
، تتيح أنشطة برنامج حياة كريمة إذا ُأحِسن تنسيقها وتنفيذها على نحو فعال فرصًة هائلًة لتعزيز تأثير تدابير  في المرحلة المقبلة .126

يمكن  ففي المناطق التي سيتم فيها تنفيذ أنشطة برنامج حياة كريمة، وحيث  الحماية االجتماعية والسياسة المالية على أوضاع الرفاهة.
 

 لم تكن الوثيقة اإلستراتيجية للخطة متاحة وقت إعداد هذا التحليل.  53
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االجتماعية والصرف الصحي والبنية التحتية، ُيمك ن تعزيز اآلثار المباشرة على الرفاهة لبرامج مثل تكافل إحدا  تحسن ملحوظ في الخدمات  
 وكرامة وفرصة تتسم بالكفاية في نطاق تغطيتها ومستويات المزايا التي تقدمها. 

 األشغال العامة 

وتم تنفيذ برامج طارئة لألشغال العامة/المال   .2017و   2012نفَّذت مصر عدة برامج واسعة النطاق للشغال العامة بين عامي   .127
للحد من األثر السلبي لألوضاع االقتصادية على الفئات األشد    2017  -  2012مقابل العمل اتسمت بكثافة األيدي العاملة في السنوات من  

تأهيل( القصد منها هو خلق فرص عمل  فقرا. وتضمَّن هذا البرنامج مكونين اثنين: األول، مشروعات بنية تحتية مجتمعية )إنشاء وإعادة  
يم  قصيرة األجل للعمال العاطلين غير المهرة وذوي المهارات المتوسطة في المناطق األشد حرمانا في البالد. الثاني، مشروعات مجتمعية لتقد

والفتيات المستفيدات. وكانت هذه  الخدمات االجتماعية )التوعية الصحية والتوعية البيئية( تركز إلى حد كبير على إيجاد فرص عمل للنساء 
نظرا النتشار ظاهرة االقتصاد غير الرسمي في مصر، ومحدودية   54البرامج مدروسة دراسًة جيدة، ولكن جرى تقليصها تدريجيا منذ ذلك الحين.

مظلة التأمينات االجتماعية والمساعدات االجتماعية فيما بين العمالة غير المنتظمة، ال سيما في ظل ارتفاع معدالت البطالة في صفوف  
باستخدام   الشباب، هناك مجال الستئناف برامج األشغال العامة/المال مقابل العمل لتحسين فرص العمل وإقامة البنية التحتية المجتمعية 

 المتاح من األيدي العاملة المحلية.

 السجل االجتماعي وأساليب الدفع  -أنظمة تقديم المزايا والخدمات .د

ومة  وتشهد أنظمة الدفع من الحك  أنظمة المعلومات المتكاملة والرقمية هي عوامل دعم أساسية ألنظمة وبرامج الحماية االجتماعية.
إلى األفراد تطورا سريعا في مصر، لكن توسيع نطاق تغطية السجل االجتماعي يمكن أن يساعد على زيادة فعالية اإلنفاق على  

 .المساعدات االجتماعية وتعزيز االستجابة لمجابهة الصدمات
وعلى الصعيد العالمي، تعتمد    للمستفيدين.وتعتمد كل برامج الحماية االجتماعية على أنظمة وإجراءات ُتنظِّم تقديم المزايا والخدمات   .128

برامج الحماية االجتماعية إجراءات مشتركة في سلسلة تقديم المزايا. وهذا هو الحال أيضا في مصر التي توجد فيها مجموعة متنوعة من  
للمستفيدين وحزم المزايا قبل تنفيذ   هذه البرامج، لكن يجب عليها جميعا اعتماد آلية لتقييم االستحقاق المحتمل، والبت في االلتحاق الفعلي

البرامج. وبالنظر إلى الخطوات المشتركة التي تنطوي عليها مرحلة التقييم، فإن توحيد هذه اإلجراءات من شأنه تحقيق مكاسب ملموسة في  
الوطني الموحد الناشئ  الكفاءة. وقد قطعت مصر شوطا مهما في هذا االتجاه، ال سيما في تقييم االستحقاق المحتمل من خالل السجل  

 55وأنظمة الدفع الرقمي. 
ولقواعد البيانات هذه أهمية بالغة،   أنظمة المعلومات المتكاملة والرقمية هي عوامل دعم أساسية ألنظمة وبرامج الحماية االجتماعية. .129

اع الحماية االجتماعية لتفادي التفتت  حيث إنها تدعم العمليات والوظائف الخاصة بالبرنامج، وتدعم العمليات والوظائف المتكاملة في قط
التعليم والصحة إلخ.(  المدني، وسجالت  القومي لبطاقات الهوية، والسجل  بيانات الرقم  بالسجالت المختلفة )قاعدة  والربط  الكفاءة،  ورفع 

خرى. وهي تساعد أيضا على تحقيق وتساهم المعلومات الرقمية والمتكاملة في تعزيز التنسيق والروابط بين البرامج وكذلك مع القطاعات األ
ام،  وفورات النطاق والحجم الكبير نتيجة للتكامل والتشغيل البيني مع األنظمة األخرى، وتسهم في تحسين دقة البيانات بوجه عام وسالمة النظ

 56ورفع الكفاءة، وتسهيل المتابعة واإلبالغ لبرامج الحماية االجتماعية والمبادرات الحكومية األخرى. 
المستفيدين، وهو يؤدي دورا رئيسيا في كفاءة  .130 نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة هو نظام إلدارة عمليات 

، تتسم مزايا برنامج تكافل وكرامة بأنها  1-وكما هو ُمبيَّن في القسم ه  تخصيص المساعدات النقدية ألشد الناس فقرا في مصر. 
ألسر الفقيرة واألولى بالرعاية. وتنبع هذه النتيجة بشكل أساسي من استخدام البرامج  المزايا إلى ا  معظم تصاعدية، حيث تصل  

للتقييمات التي أجريت من خالل اختبار مستوى الدخل الفعلي. ويتضمن نظام معلومات اإلدارة الخاص ببرنامج تكافل وكرامة 
 

ا  . مالحظة: تقييمات األثر بشأن العديد من المكونات الخاصة بتجربة مصر في استخدام برامج األشغال العامة كثيفة األيدي العاملة أوردته ب(2021البنك الدولي )  54
نية التحتية المجتمعية  (. وتضمنت المطبوعة األخيرة التركيز على المكون الخاص بإنشاء الب2018( ودراسة البنك الدولي )2018الدراسة التي أعدها أ. السيد وآخرون )

  من خالل برنامج األشغال العامة كثيفة األيدي العامة، لكنها لم ترصد تحقيق آثار كبيرة.
 ب( 2020ب(، والبنك الدولي )2021البنك الدولي ) 55
 ب(.2020البنك الدولي ) 56
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مليون نسمة، وُتستخدم أيضا في إثراء برامج   31ر من  تقييمات ألوضاع الرفاهة والسجالت االجتماعية واالقتصادية األخرى ألكث
 أخرى للحماية االجتماعية مثل فرصة وحياة كريمة.

وتقوم الحكومة المصرية   يجري حاليا اتخاذ خطوات مهمة لتفعيل نظام معلومات رقمي ومتكامل لبرامج المساعدات االجتماعية. .131
اإلدارة الخاص ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن االجتماعي للربط مع السجل  حاليا باتخاذ خطوات مهمة اعتمادا على نظام معلومات  

الوطني الموحد من أجل تحسين االستهداف والكفاءة واالستفادة من الذكاء االصطناعي. وحتى اآلن، تم ربط السجل الوطني الموحد الذي  
مليون سجل تغطي سجالت اإلدارة المدنية،   115ليون عائلة/أسرة، وم  25قاعدة بيانات تغطي    52تشرف عليه هيئة الرقابة اإلدارية مع  

رفاهة   أحوال  رصد  يتم  أن  المحتمل  غير  من  أنه  بالمالحظة،  والجدير  وغيرها.  التقاعدية،  والمعاشات  والضرائب،  والتعليم،  واالتصاالت، 
وحد معايير مفصلة لتصنيف األسر الواردة في السجل األشخاص المشاركين في أسواق العمل غير الرسمية بدقة. ويتضمن السجل الوطني الم

ية، واألسر في خمس فئات: الطبقة العليا، والطبقة المتوسطة )الشرائح العليا والمتوسطة والدنيا للطبقة المتوسطة(، واألسر الفقيرة األولى بالرعا
ف عن المنهجية المستخدمة في نظام معلومات اإلدارة لبرنامج  الفقيرة فقرا مدقعا. ومنهجية التصنيف في السجل ُمبيَّنة بالتفصيل لكنها تختل

من األسر الُمصنَّفة من خالل اختبار مستوى الدخل   ٪ 30تكافل وكرامة الذي يشتمل على بيانات اجتماعية واقتصادية واسعة عن أفقر  
افل وكرامة بحيث يرتبط ارتباطا قويا بإجماليات الفعلي. وقد تم تصميم اختبار مستوى الدخل الفعلي في نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تك

االستهالك/الدخل في بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر. ومن ثمَّ، فإن تصميم تصنيف السجل الوطني الموحد وفقا لنفس األساس في 
فعلي المستخدم في نظام معلومات اإلدارة  المسح قد يساعد على إرساء قدرته على تحديد أوضاع الرفاهة بالمقارنة مع اختبار مستوى الدخل ال

الطريقة يمكن اقتراح تعديالت تستند   لبرنامج تكافل وكرامة. ويمكن بعد ذلك تأكيد تحليل البيانات األولية من خالل اختبار ميداني. وبهذه
اق العام عبر مجموعات توزيع  إلى البيانات من أجل زيادة دقة التصنيف في السجل الوطني الموحد وتسهيل التخصيص التدريجي لإلنف

 الرفاهة.
في العديد من البلدان، تكون تغطية السجل االجتماعي أعلى   .132

الفقر. معدل  يغطي    من  اجتماعي  سجل  لديها  التي  البلدان  وبين 
من السكان، يبلغ متوسط تغطية السكان في السجل    10٪يقل عن   ال ما

وفي36-2الشكل  )  ٪ 37االجتماعي   تكون    (.  الحاالت،  من  كثير 
المتوسط أعلى  الفقر )في  تغطية السجل االجتماعي أعلى من معدل 

رد يوميا(.  دوالرات للف 3,2نقطة مئوية عن حد الفقر البالغ  17بمقدار 
مليون    31 وتعادل تغطية نظام معلومات اإلدارة في تكافل وكرامة )نحو

من السكان( تقريبا نسبة األسر التي تعيش على أقل    ٪30نسمة أو  
دوالرات للفرد يوميا على أساس تعادل القوة الشرائية، وقد توجد  3,2من  

لة في السجل االجتماعي. ومن ثم  ، فإن رفع  أسر فقيرة لكنها غير ُمسجَّ
مستوى التغطية في نظام معلومات اإلدارة في تكافل وكرامة سيساعد  
لزيادة  ونظرا  ذلك،  على  وعالوة  االستبعاد.  أخطاء  من  الحد  على 

فإن المنتظمة،  غير  العمالة  السجل   مستويات  تغطية  نطاق  توسيع 
االجتماعي سيحدد هذه الفئة ويسمح بالوصول إليها لزيادة المشاركة في 

 المساعدات االجتماعية والتأمينات االجتماعية ذات الصلة.  برامج

تغطية السجل االجتماعي ومعدالت الفقر عند   .36-2الشكل 
دوالرات على أساس تعادل القوة الشرائية   ,23مستوى 

 
العالمية  المصدر: شبكة إحصاء الفقر التابعة للبنك الدولي، ومجموعة الحلول  

  ألنظمة تقديم الخدمات التابعة للبنك الدولي. 

 
 

،  2017في    FINDEXووفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي  تشهد أنظمة الدفع من الحكومة إلى األفراد تطورا سريعا في مصر.   .133
،  2014تزيد على ضعفي تقديرات عام  وعلى الرغم من أن هذه النسبة    من البالغين.  ٪ 32,8بلغت نسبة من لديهم حساب بنكي في مصر  

( والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل  ٪43,5فإنها ال تزال أقل بكثير من المتوسط الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )
، وهي شركة تعمل  Finance-Eوفي الوقت الحالي، تتم إدارة مدفوعات المساعدات االجتماعية من خالل شركة "إي فينانس"  57(. 87,5٪)

وقد اختيرت شركة إي فينانس إلدارة إصدار البطاقات    في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية وتدير الشبكة المالية للحكومة المصرية.
 

57 Demirguc-Kunt et al. (2018) 
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نة األخيرة، أبرمت  وتجهيز وإدارة مختلف برامج الحماية االجتماعية بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة وبرامج التأمينات االجتماعية. وفي اآلو 
إي فينانس شراكة مع شبكات بطاقات فيزا وشبكة ميزة المحلية لتوسيع نطاق التغطية ومستويات الخدمات. ويسمح برنامج تكافل وكرامة، 

تقدمها    على سبيل المثال، بصرف االستحقاقات والمزايا في مكاتب البريد. وفي المستقبل، من المقرر أن يستفيد البرنامج من الحلول التي
بطاقة ميزة لتمكين المستفيدين من سحب المزايا/األموال من ماكينات الصراف اآللي، مما يزيد من تيسير سبل الوصول إلى الخدمات. ويجري 

  2022من خالل نهج تدريجي تعميم بطاقات ميزة لتحل محل بطاقات تكافل وكرامة. وتأمل وزارة التضامن االجتماعي بحلول مارس/أبريل  
كون قد نقلت جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من البطاقة القديمة إلى بطاقات ميزة. وإلى جانب تعزيز الشمول المالي من أن ت 

خالل طرح بطاقات ميزة في برامج المساعدات االجتماعية، تعمل الحكومة على دمج مزايا برنامج الدعم في إطار البنية التحتية للمدفوعات  
المساعدات االجتماعية/الدعم على  الرقمية. وح برامج  المزايا في مجموعة متنوعة من  تمت إضافة  تم  450تى اآلن،  بطاقة خصم  ألف 

إصدارها للمستفيدين. وتستكشف الحكومة أيضا حلول الدفع عبر الهاتف المحمول لزيادة تعزيز إمكانية الحصول على المزايا وتعزيز المزيد  
 من الخيارات. 

 ح خيارات اإلصال .ه

 تصميم البرامج والمالية العامة 

المساعدات   .134 على  اإلنفاق  فعالية  تعزيز  العامة  والمالية  البرامج  لتصميم  إصالحات  عدة  خالل  من  يمكن  المقبلة،  المرحلة  في 
هة، بما في ذلك تحليل حياد الموازنة في مسألة ما إذا كان  االجتماعية وكفاءته.   وتشمل هذه اإلصالحات توسيع المساعدات النقدية الُموجَّ

ت المزايا ُيؤد ِّي إلى تعزيز آثار الحد من الفقر، وتعديالت لتصميم دعم المواد الغذائية وتنفيذه وطرق رفع كفاءته لخدمة توسيع تغطية مستويا
 أشد السكان فقرا. 

وعلى الرغم من الشواهد القوية لقد حقَّق نظام المساعدات النقدية في مصر تقدما جديرا باإلشادة لكنه ال يغطي سوى نصف الفقراء.   .135
تأثير المساعدات النقدية المشروطة في مصر على الرفاهة ورأس المال البشري، فإن مستوى اإلنفاق منخفض نسبيا، وهو ما يؤدي  بشأن  

  2019/2020من األسر كانت في عداد الفقراء في  ٪30إلى تغطية غير كافية وتدني كفاية المساعدات النقدية. وعلى الرغم من أن قرابة 
من األسر. وأمكن أيضا زيادة قيمة التحويالت لتحقيق تأثير أكبر على   ٪15برنامج تكافل وكرامة ال ُيغط ِّي سوى  قبل مجيء الجائحة، فإن

ات،  الفقر. ولتقدير كيف ُتؤث ِّر زيادة اإلنفاق على الفقر، وبأي تكلفة، وأي الُنُهج أكثر كفاءة في مختلف األماكن في مسار إلصالح السياس
 لالطالع على التفاصيل(.  3- 2الجدول  ات لتعديل برنامج تكافل وكرامة )انظر تم استكشاف عدة سيناريوه

وفقًا ألحدث تحليل ألثر المالية العامة على الدخل الحقيقي الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تذهب التقديرات إلى   .136
آثار التعديالت في تغطية برنامج    3- 2الجدول ويعرض  نقطة مئوية.  2,4أن سياسة المالية العامة لمصر قد خفَّضت معدل الفقر بنحو  

باشرة تكافل وكرامة أو مستويات المزايا، باإلضافة إلى اآلثار التقديرية العامة )من التحويالت المباشرة مع أخذ الضرائب المباشرة وغير الم
 ة العامة.في الحسبان( من عملية تحليل أثر المالي 

، فإن خيارا فعاال مقترحا للسياسات يتمثل في توسيع برنامج تكافل وكرامة  ٪30نظرًا ألن معدل الفقر الوطني في مصر يبلغ نحو  .137
فهذا من شأنه أن يقل ِّص بشدة أخطاء االستبعاد. وبالتوسع نحو هذا المستوى،    ماليين أسرة.  7ليصل إلى مستوى التغطية الذي يشمل قرابة  

ماليين أسرة، سيثور سؤال مهم عما إذا كانت زيادة المزايا لهذه األسر ذات الخمسة ماليين أفضل عائدا وأقل تكلفة    5فإنه عند الوصول إلى  
ين أسرة. وعند ذلك المستوى من التغطية، تظهر نماذج المحاكاة أن زيادة  مالي  5,7من توسيع التغطية عند مستويات المزايا الحالية إلى

مستويات المزايا أكثر فعالية بقليل من توسيع التغطية أكثر. ومن المستوى الحالي للتغطية، يتناقص مؤشر الفعالية مع زيادة المستويات  
تغطية تزداد صعوبة الحد من الفقر من خالل توسيع التغطية وحده، المستهدفة لتوسيع التغطية. وقد يكون هذا مؤشرا على أنه مع اتساع ال

ألن األسر التي تتلقي بالفعل مزايا تكافل وكرامة قد يكون وضعها أقل كثيرا من خط الفقر، وقد ال تخرج من تحت خط الفقر إال بتوسيع 
ماليين    5ماليين ثم إلى   4ماليين أسرة إلى    3,5ل وكرامة من  المزايا المقدمة لها. وإجماال، تشير النتائج إلى أن توسيع تغطية برنامج تكاف
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من األسر فإنه يؤثر على أوضاع الفقر، ولكنه ينطوي   ٪30ماليين لتشمل أفقر    5هو خطوة أولى أكثر فعالية. وأمَّا توسيع التغطية بعد  
 من السكان.  ٪30 من خالل تقليل أخطاء االستبعاد بين أفقر العدالةأيضا على تحسينات مهمة في مجال 

. وعند تعديل مستويات مزايا برنامج تكافل للسر التي لديها أطفال في سن المدرسة االبتدائية قد يولِِّد آثارا أكبر من الفئات األخرى  .138
كما يتضح    -ماليين أسرة، يؤدي تعديل المزايا عند هذا المستوى للتغطية إلى آثار مهمة بالنسبة إلى التكلفة التي يتم تحملها    5تغطية تشمل  

يتضمن تعديل مزايا األساس، فإن آثار تعديالت مستوى المزايا تم اختبارها    3-2الجدول  في مؤشر الفعالية. وفي حين أن السيناريو )د( في  
سة  في مختلف فئات المزايا داخل برنامج تكافل. ومن هذه النتائج أن أكبر قدر من الفعالية ينتج عن تعديل مستوى المزايا لألطفال في المدر 

 ناريوهات األخرى. أعوام بنفس التكلفة بالمقارنة بالسي  6-0االبتدائية من أعمار 

زيادة معدالت كفاية دعم المواد الغذائية. في الوقت الحالي، تتسم كفاية دعم السلع الغذائية بأنها في معظمها ثابتة بحكم تصميمها،   .139
يث دخل أسرة  وال تختلف إال بالقيمة النسبية في مختلف فئات توزيع الرفاهة )ما مقدار تأثير المزايا الثابتة التي يتم الحصول عليها من ح

ئية على  ُمعيَّنة أو مستوى استهالكها(. ُيظه ر التحليل لنموذج أثر المالية العامة على الدخل الحقيقي أن تأثير اإلنفاق على دعم السلع الغذا
 دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وذلك عن طريق: ٪60معدل الفقر الحالي يمكن أن يحد من الفقر بنسبة 

 (٪16من الدخل السوقي إلى  ٪7)من مزايا للفقراء زيادة ال •
 إبقاء هذه النسبة عند مستوياتها الحالية للطبقة المتوسطة  •
 من الدخل السوقي إلى صفر(. ٪2,7العليا )من خفض نسبة المزايا للطبقة  •

اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة لتحديد األسر لتحقيق ذلك األثر، يتعين على الحكومة استخدام السجل الوطني الموحد ونظام معلومات   .140
اهة النسبي لألسر  (. وسيستلزم ذلك إجراء تقييم دقيق لقدرة النظام على تحديد وضع الرف23- 2الشكل ) المستفيدة من دعم المواد الغذائية 

ء على  المستفيدة. وسيتطلب جمع مزيد من البيانات إلجراء تقييمات الرفاهة لألسر الفقيرة واألولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والعليا بالبنا
 نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة والتصنيف القائم ألوضاع الرفاهة في السجل الوطني الموحد. 

بالنظر إلى التغطية الواسعة لألنظمة، فإن التعديالت سُتؤث ِّر على    اإلصالح التخطيط الدقيق وإستراتيجية توعوية فعالة.سيتطلب هذا   .141
ت كثير من األسر وتستلزم التخطيط الدقيق، وتسلسل خطوات التنفيذ، والتجريب استنادا إلى التجارب الدولية مثل تجارب إندونيسيا والواليا

المختلطة؛ )1: )المتحدة. وتحديداً  باتباع نهج األساليب  التقييم السنوي لمعايير االستحقاق  ( إدخال تعديالت على هيكل المزايا  2( إعادة 
( تركيز أنشطة الرصد والتقييم  3وقيمتها على أن يتم التعديل على أساس السمات الجغرافية أو االجتماعية واالقتصادية أو الديموغرافية؛ و)

 احب المتجر بصفة منتظمة على الطلب على السلع الغذائية وتوافرها، وآليات تقديم ومعالجة الشكاوى. لكل من المستفيد وص

وتظهر الدراسات أن المساعدات النقدية    58.في نهاية المطاف، يمكن لمصر النظر في إمكانية التحول إلى نظام المساعدات النقدية .142
م بشكل عيني سواء على الصعيد الدولي أو في السياق المصري. ومن خالل المشروعات التجريبية، التي   يتم  أكثر فعالية من المزايا التي ُتقدَّ

ا، أو النظام القائم للقسائم، أو النقد  تنفيذها في فترة تقل عن عام، يمكن طرح سؤال على المستفيدين الحاليين يخص الطريقة التي يفضلونه
نتقال  المباشر، وقد يساعد هذا في توجيه التحول المحتمل من القسائم إلى الدفع النقدي. وقد يتيح هذا أيضا النظر في اعتبارات رئيسية عند اال

عن ديناميكيات السوق والتشوهات المحتملة إلى المساعدات النقدية مثل تضخم أسعار الغذاء وإمكانية ربط الدعم الممنوح بالتضخم، فضاًل  
في أسواق الغذاء. وبالنظر إلى تقدم النظام في مصر حتى اآلن، يمكن تجريب التغييرات في مستوى المزايا ونظام تقديم الخدمات بطرق  

 وما بعده(، وهو ما يتطلب: 2014مماثلة لتلك التي تم تبنيها في الماضي )

 المية وحمالت التواصل مع المستفيدين؛ التخطيط الدقيق والحمالت اإلع •
 التنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة الحكومة المركزية والحكم المحلي؛  •
 المتابعة والتقييم باستمرار من خالل المشروعات التجريبية في المدن التي يكون فيها تضخم أسعار الغذاء مستقرًِّا؛  •

 
 طالع على سيناريو افتراضي إلعادة تخصيص جزئية لدعم الخبز إلى مساعدات نقدية مشروطة. لال 2-2في الملخص التنفيذي والملحق  1انظر اإلطار  58
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 المتاجر والمواد الغذائية وتغطية الشبكة(.كفاية البنية التحتية في جانب العرض )توفر  •

قد يؤدي إجراء تعديالت على دعم سعر الخبز إلى زيادات في معدالت الفقر إذا لم يتم تنفيذ تدابير التخفيف المناسبة تنفيذا كافيا.   .143
ل    72ومع استفادة نحو   فإن زيادة السعر قد تؤدي    من إجمالي استهالك األسر،  ٪ 28إلى    ٪6مليون مصري من الخبز البلدي الذي يشك ِّ

نقطة مئوية. ويمكن تخفيف هذه الزيادة من خالل   0,4إلى ارتفاع مستويات الفقر. فمضاعفة سعر الخبز البلدي قد تزيد معدل الفقر بمقدار 
في استبعاد األسر الفقيرة  توسيع تغطية برنامج تكافل وكرامة أو استخدام السجل الوطني الموحد ونظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة  

 من تطبيق الزيادة المحتملة للسعر، ومن ثم حمايتها من تراجع وضع رفاهتها. 

 أنظمة تقديم المزايا والخدمات 

زيادة تغطية السجل االجتماعي في مصر من أجل زيادة فعالية اإلنفاق على المساعدات االجتماعية وتعزيز القدرة على مواجهة   .144
حول جوانب الضعف والمعاناة التي تعاني منها األسر وقدرتها على مواجهة الصدمات في  59  2019أظهرت دراسة أجريت عام    الصدمات.
من األسر المصرية تعرضت لصدمة واحدة على األقل في العام السابق على هذه الدراسة. وتتطلب االستجابة المناسبة لمثل   ٪16مصر أن  

حماية االجتماعية متكيفة بما يكفي لتقديم المساندة في أعقاب الصدمات. يعتمد تحديد األسر التي تحتاج  هذه الصدمات أن تكون برامج ال
إلى المساندة بشكل حاسم على وجود مستويات كافية من المعلومات عنها في السجالت االجتماعية. وحتى بين الطبقات غير الفقيرة، قد  

 اثن الفقر في حالة حدو  صدمات. تكون بعض األسر معرضة لمخاطر الوقوع في بر 

مع أن السجل الوطني الموحد ُيغطِّي كثيرا من السكان، فإن منهجيته في تصنيف مستوى الرفاهة قد تعجز عن تمييز التباين في   .145
من السكان من    ٪30وُيغط ِّي نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة أفقر    الرفاهة بالدقة التي يتسم بها اختبار مستوى الدخل الفعلي.

خالل تصنيف دقيق لمستوى الرفاهة تم إعداده من خالل أسلوب اختبار مستوى الدخل الفعلي. وقد تسهم تقوية السجل الوطني الموحد لتحديد 
 رفاهة األسر على نحو أفضل وتوسيع تغطية نظام معلومات اإلدارة لبرنامج تكافل وكرامة في دعم:  

هة( لمجابهة الصدمات، ال سيما عندما تؤثر صدمات مثل جائحة كورونا على شرائح كبيرة من استجابة أكثر موضوعية )موجَّ  •
السكان. ومع وجود سجل اجتماعي أكبر حجما، يمكن تحديد االستجابات استنادا إلى أنواع المساندة المختلفة الالزمة لمختلف  

 فئات السكان.

االجتماعية والتأمينات االجتماعية وبرامج سوق العمل النشطة في إطار سياسة الحماية  رفع كفاءة وفعالية برامج المساعدة  •
 االجتماعية المعتادة. 

جنيها لألسرة    15وبتكلفة تقديرية مقدارها  يجب أن تسعى هذه التوسعة لنطاق التغطية لضم جميع األسر الفقيرة واألولى بالرعاية.   .146
من   ٪30ية واالقتصادية المستخدمة في اختبار مستوى الدخل الفعلي، فإن إجراء مسح يشمل أفقر الواحدة بما في ذلك المعلومات االجتماع

مليون جنيه. وتوسيع تغطية قاعدة البيانات هذه لتشمل األسر األولى بالرعاية أيضا سيؤدي في الواقع إلى مضاعفة   80األسر سيتكلف نحو  
مختلفة؛ ويجوز لأل أساليب  استكشاف  لوزارة  التكلفة. ويمكن  المحلية  المكاتب  تكافل وكرامة في  برنامج  تسجيلها في  تطلب  أن  سر حاليا 

التضامن االجتماعي، وسيقوم الموظف المختص بإجراء المسح بعدئذ بزيارتها في المنزل. ويمكن أيضا أن يساعد نظام التواصل المباشر 
تماعي؛ ويمكن إنجاز هذه المبادرة في غضون سنة واحدة بعد انحسار  عن طريق البرامج والنظم القائمة في توسيع نطاق تغطية السجل االج

 جائحة كورونا.

دمج التحويالت المباشرة والدعم في بطاقات ميزة المرتبطة بنظام معلومات اإلدارة في برنامج تكافل وكرامة والسجل الوطني الموحد.   .147
جتماعية المنفذة مركزيا من خالل بطاقات ميزة التي تصدرها شركة  من شأن توحيد وتنسيق جميع مدفوعات الدعم ومدفوعات المساعدات اال 

م في تيسير سبل الوصول إلى نظام الحماية االجتماعية وتحقيق التماسك واالتساق في هذا النظام. وفيما يتصل بما سبق ،  إي فينانس أن ُيسه 
مة والسجل الوطني الموحد إلى تحسين قدرة الحكومة على رصد  تؤدي إقامة روابط مباشرة مع نظام معلومات اإلدارة في برنامج تكافل وكرا
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ومتابعة إجمالي ما تحصل عليه األسر تحت مظلة المساعدات االجتماعية، وبالتالي تمكين الحكومة من زيادة التقارب بين برامج المساعدات 
من زخم، وأن تواصل تعميم خدمات الدفع باستخدام  االجتماعية بناًء على خصائص وسمات األسر. وينبغي للحكومة البناء على ما تحقَّق  

 الهاتف المحمول، وإتاحة مجموعة واسعة من خيارات السحب النقدي واستخدام المزايا.

رصد ومتابعة وتقييم أداء برامج المساعدات االجتماعية  تعزيز أعمال الرصد والمتابعة والتقييم الدورية لبرامج الحماية االجتماعية.   .148
عاليتها على نحو منتظم بالمقارنة مع األهداف الخاصة بهذه البرامج، باإلضافة إلى أهداف التنمية األوسع نطاقا بما يتماشى مع  وكفاءتها وف

لة  إستراتيجية الحماية االجتماعية الشاملة. من الضروري مراجعة البرامج بانتظام أو دمجها أو إلغاؤها بما يتناسب مع السياق الحالي للدو 
حتياجاتها اآلخذة في الظهور. ومن خالل مراجعة برامج الحماية االجتماعية في مصر التي تركز على البرامج ذات معايير األهلية المصرية وا

ارية  )االستحقاق( المشتركة، يمكن تعزيز هذه البرامج من خالل االستفادة من األنظمة المشتركة لتقديم المزايا، وبالتالي خفض التكاليف اإلد
 60بها. المرتبطة 

 اإلصالح على المستوى المؤسسي واإلستراتيجي 

أدى إنشاء لجان وزارية مشتركة على مستوى   االستفادة من المؤسسات والدور المؤسسي من خالل اللجان النوعية المتخصصة. .149
 الوزارات المعنية في إطار مبادرة التصدي لجائحة كورونا إلى تسريع وتيرة االستجابة لهذه األزمة وضمان اتساقها. وعلى نحو مماثل، أدى

تظمة، مما أدى إلى اقتراح بإنشاء  تشكيل لجنة تركز على حماية العمالة غير المنتظمة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المن 
صندوق لزيادة المساعدات المقدمة لهذه الفئة من السكان. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوات وجديتها على أرض الواقع من حيث تعزيز  

 لة للحماية االجتماعية.التنسيق داخل قطاع الحماية االجتماعية، فإنه من الضروري العمل على تعزيز هذه الجهود في إطار إستراتيجية شام

، التي تحدد بصورة صحيحة  2030يمكن للحكومة االستمرار في البناء على رؤية مصر  وضع إستراتيجية للحماية االجتماعية.   .150
هدفا رئيسيا يتمثل في توسيع نطاق برامج الحماية االجتماعية ورفع كفاءتها. وتتضمن هذه الرؤية مقترحات واضحة للمضي قدما وإن كانت  

فتقر إلى الدراسات التشخيصية الكافية لنظام الحماية االجتماعية فضال عن عدم وجود رؤية ملموسة أطول أجال. وفي أعقاب اإلصالح  ت 
الكبير في منظومة الدعم، ال تزال هناك مكونات خاصة باإلنفاق على الحماية االجتماعية في مصر تمثل مزيجا من االستحقاقات التاريخية  

البعض اآلخر  راجع عنها على الرغم من افتقارها إلى الكفاءة. وبالنسبة لبعض البرامج، توجد أهداف واضحة وواقعية، ولكنالتي يصعب الت 
حة، يمثل امتدادا للماضي. وتتسم الرؤية واإلستراتيجية الحالية للبرامج والمخصصات المحددة لها في الموازنة العامة للدولة بأنها غير واض

ن الضروري إعادة صياغة هذه البرامج المهمة في إستراتيجية شاملة وموجهة نحو تحقيق األهداف للحماية االجتماعية بما  ومن ثمَّ، فإنه م
ل الجهود الحالية لوضع كتاب أبيض للحماية    يتماشى مع الرؤى واألهداف اإلنمائية األوسع نطاقا في سياق دائم التغير. وُيمك ن أن ُتشك ِّ

تنسيقها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن االجتماعي األساس إلستراتيجية متكاملة للحماية االجتماعية   االجتماعية التي تتولى
 في المستقبل.
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. الحسابات التفصيلية إلعادة توجيه الوفر المتحقق من زيادة سعر الخبز المدعوم عشرة قروش إلى المساعدات   2-2المرفق
 النقدية الموجهة. 

ل للزيادات المحتملة في مستويات الكفاءة و  والناجمة عن تحويل موارد عامة من دعم الخبز إلى أحد   العدالةيعرض هذا المرفق التقييم المفصَّ
المس الخبز  برامج  سعر  زيادة  افتراض  على  يقوم  أساسيا  افتراضيا  سيناريو  الدراسة  وضعت  وقد  مصر.  في  المشروطة  النقدية  اعدات 

زيادة  (2، )الجدد( توسيع تغطية المساعدات النقدية المباشرة لتشمل المستفيدين  1المدعوم/خفض مقدار الدعم، واستغالل الوفر الناشئ في )
 من نظام المساعدات النقدية المشروطة.  الحاليينالمستفيدين  التحويل النقدي الشهري إلى

 االفتراضات الرئيسية في هذا التقييم:
 كل المستفيدين الحاليين من المساعدات النقدية هم من حائزي بطاقات دعم الخبز ▪
 مليون فرد يستفيدون من نظام دعم الخبز 66,7 ▪
ماليين أسرة تستفيد في الوقت الحالي من المساعدات النقدية المباشرة    3,85سيناريو خط األساس يفترض أن   ▪

 مليون فرد(،  14)ما يعادل 
 جنيه لألسرة، 500يبلغ متوسط التحويل النقدي الشهري حاليا  ▪
)أفراد =   ,63متوسط حجم األسرة التي تستفيد من المساعدات النقدية  ▪

14.0 million citizens

3.85 million households
) ، 

 مليونا،  29,9مليون نسمة، وهو ما يعني أن عدد الفقراء  100,6وتعداد السكان  ٪29,7يبلغ معدل الفقر  ▪
المشروطة    21٪ ▪ النقدية  المساعدات  من  أيضا  يستفيدون  الخبز  دعم  من  المستفيدين  إجمالي  من 

=(
14.0 million citizens

66.7 million citizens
) 

)من إجمالي المستفيدين من دعم الخبز هم أيضا فقراء = 8,44٪ ▪
29.9 million citizens

66.7 million citizens
) 

)فيدين من المساعدات النقدية المشروطة =  من إجمالي الفقراء هم من المست   96,4٪ ▪
14.0 million citizens

29.9 million citizens
) 

 التقييم:

أرغفة   5من تكلفته(، ويحق لكل فرد الحصول على    ٪8قروش ثمنًا لرغيف الخبز المدعوم )نحو    5يدفع المستفيدون الحاليون من دعم الخبز  
من التكلفة الكلية(. وسُيول ِّد هذا وفرًا في  ٪23قرشا للرغيف ) 15االفتراضي زيادة سعر الخبز ثالثة أضعاف إلى يوميا. ويتضمَّن السيناريو 

 مليار جنيه. 12,5نفقات الموازنة قدره 
 قروش لسعر الخبز المدعوم يمكن استغالله على النحو التالي: 10وهذا الوفر الذي سيتحقق من تعديٍل بالزيادة قدره 

   جددارات جنيه لتوسيع تغطية المساعدات النقدية لتشمل مستفيدين مليا ,19 .1
 من نظام المساعدات النقدية المشروطة.  الحاليينمليارات جنيه لزيادة المساعدات النقدية الشهرية إلى المستفيدين  ,43 .2

من/إلى جيوب المستفيدين من دعم الخبز على اختالفهم، وهي  مليار جنيه    12,5تتضمَّن الحسابات التالية تتبُّع مسار تدفق هذا الوفر البالغ  
. وهؤالء المواطنون البالغ  2022/ 2021مليونا كما هو متوقع في موازنة السنة المالية    66,7تقوم على أساس أن العدد اإلجمالي للمستفيدين  

 مليونا ُمصنَّفون إلى ثال  فئات: مختلفة: 66,7عددهم 
 مليون مواطن(. 14من نظام المساعدات النقدية المشروطة ) حاليون هم مستفيدون   : المواطنون الذين1الفئة  (1)
 ماليين مواطن(.  ,84من نظام المساعدات النقدية المشروطة ) جدد: المواطنون الذين يمكن إضافتهم كمستفيدين 2الفئة  (2)
 ن(. مليون مواط 47,9" )2" أو "الفئة1: المواطنون الذين ال يندرجون في "الفئة3الفئة  (3)

 مليار جنيه في خطوتين: 12,5يرد فيما يلي عرض لتتبُّع مسار تدفق 
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 جنيه.  0,1الخطوة األولى هي زيادة سعر الخبز البلدي بمقدار   (أ)

  
العدد اإلجمالي  
للمستفيدين  
 )بالمليون( )أ(

الحصة  
اليومية من  
الخبز للفرد  
)باألرغفة(  

 )ب(

زيادة سعر رغيف  
الخبز المدعوم  

 بالجنيه )ج(

الخسارة اليومية  
لكل مستفيد  

   بالجنيه 
 )د(= )ب*ج(

متوسط الخسارة  
الشهرية لكل  
 مستفيد بالجنيه 

 (30ه = )د*

متوسط الخسارة  
السنوية لكل  
 مستفيد بالجنيه 

 (365= )د* و

الخسارة السنوية التراكمية  
لجميع المستفيدين  

   بالمليار جنيه
 (1000)ز ( = )أ*و/ 

 12,2    0,1 5,0 66,7 اإلجمالي 
 2,6 182,5 15 0,5 0,1 5,0 14,0 1الفئة 
 0,9 182,5 15 0,5 0,1 5,0 4,8 2الفئة 
 8,7 182,5 15 0,5 0,1 5,0 47,9 3الفئة 

 
 

 الخطوة الثانية هي إعادة توزيع الوفر الذي تحقَّق من خالل "الخطوة األولى"  (ب)

  
العدد اإلجمالي  
للمستفيدين  

 )بالمليون( )ح(

اإلجمالي  العدد 
 ، )بالمليون(1للسر

 (3,6)ط( = )ح/ 

متوسط التحويل  
النقدي الشهري  
 للفرد بالجنيه )ي(

المكسب السنوي  
 للمستفيد بالجنيه 

 (12)ك( = )ي*

المكسب السنوي التراكمي  
لجميع المستفيدين  

   بالمليار جنيه
 ( 1000)ل( = )ح*ك/ 

 12,5    66,7 اإلجمالي 
 3,4 240,0 20/2 3,9 14,0 :1الفئة 
 9,1 1.914,0 59,15/3 1,3 4,8 2الفئة 
 0,0 - 0 13,2 47,9 :3الفئة 

 مليون فرد.  14ماليين أسرة تضم   ,853وعليه ُيقدَّر أن   حسبما هو معلنأفراد    ,63/ على افتراض أن حجم األسرة في المتوسط  1
 الشهرية التي يتحملها الفرد نتيجة لزيادة سعر الخبز المدعوم ُمبيَّن في "العمود ه"/ المبلغ المختار لتغطية التكلفة اإلضافية  2
ــاوي ) 3 ــهري   500( حيث إن ,63(/ 80+500/ تســـ ــط التحويل النقدي الشـــ ــرة، و61هو متوســـ ــهرية المطلوبة   80بالجنيه لكل أســـ هو الزيادة الشـــ

 هو متوسط عدد األفراد في األسرة الواحدة.   3,6للزيادة االفتراضية لسعر الخبز المدعوم، وبالجنيه لكل أسرة لتغطية الخسارة الُمتكبَّدة نتيجة  
 
 
 
 
 
 
 

 
الحكومة المصرية من بعد  كخط أساس لعمليات المحاكاة المقدمة في هذا التقرير. وقد قامت    2021تم استخدام بيانات برنامجي تكافل وكرامة المتوفرة في من ديسمبر  61

 130ألف أسرة إضافية ضمن حزمة تخفيف أوسع تبلغ    450(  1على النحو التالي: )  2022ذلك التاريخ بتوسيع تغطية برامج التكافل والكرامة بشكل تراكمي منذ مارس  
لزيادة التغطية   2022ألف أسرة إضافية في يوليو    900عالن عن  ( تم اإل2مليون أسرة )  4.1لزيادة التغطية إلى    2022مليار جنيه مصري تم اإلعالن عنها في مارس  

 . . ويهدف التوسع في تغطية البرامج إلى معالجة تداعيات التحديات االقتصادية العالمية الحالية على المواطنين المصريين2022ماليين أسرة اعتباًرا من سبتمبر  5إلى 

https://www.sis.gov.eg/Story/227268/وزيرة-التضامن-توجه-بصرف-الدعم-النقدي-الشهري-لمستفيدي-تكافل-وكرامة-في-منتصف-ديسمبر?lang=ar
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 بجمع الخطوتين األولى والثانية، يمكن عرض صافي المكسب/الخسارة لكل فئة في الجدول التالي:

  
العدد اإلجمالي  

للمستفيدين )بالمليون(  
 )م(

خسارة نقصان الرفاهة نتيجة  
لزيادة سعر الخبز المدعوم  

 بالمليار جنيه 
 )ن( = )ز(

الزيادة في مستوى الرفاهة  
من نظام التحويل النقدي  

 الشهري بالمليار جنيه 
 )س( = )ل(

 صافي الزيادة/النقص  
في مستوى الرفاهة  

 بالمليار جنيه 
 ن(-)ع( = )س

  0,3 12,5 12,2 66,7 اإلجمالي 
 0,8 3,4 2,6 14,0 1الفئة 
 8,3 9,1 0,9 4,8 2الفئة 
 (8,7)  - 8,7 47,9 3الفئة 

 
مليارات جنيه.    8,7مليارات جنيه، وصافي خسارة الفئة الثالثة    9,1مالحظة: ُيقدَّر المكسب الصافي للفئتين األولى والثانية مجتمعتين بمبلغ  

 مستويات رفاهة إجمالي المستفيدين من دعم الخبز.ويعني هذا أن إعادة توجيه الموارد ستؤدي إلى زيادة إجمالية في 
 

مليونا، ومن ثم    14مليون فرد من    18,8سُيمك ِّن هذا السيناريو االفتراضي الحكومة من توسيع تغطية المساعدات النقدية المشروطة إلى  
ر أن نحو    ٪62,8إلى    ٪46,9زيادة تغطية البرنامج من   مليون فرد يستفيدون حاليا من الخبز المدعوم   47,9من السكان الفقراء. وُيقدَّ

دوالر شهريا باستخدام متوسط سعر الصرف   0,8جنيها/في السنة )أو    182,5منهم غير فقراء( سيتحملون تكلفة إضافية قدرها    ٪ 36,8)
 جنيها/دوالر(.  18,3البالغ 
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 األدوات المالية للتحوط لمواجهة تقلبات أسعار السلع األولية  3-2المرفق

 العقود الخيارية العقود اآلجلة 
 العقود اآلجلة والعقود الخيارية مشتقات مالية تتيح الوقاية من التقلبات المعاكسة ألسعار السلع. 

دة مسبقا من سلعة ما  العقود اآلجلة هي اتفاق لشراء كمية   محدَّ
د في المستقبل. د في تاريخ ُمحدَّ  بسعر ُمحدَّ

 
تاريخ   في  تسويتها  أو  اآلجلة  العقود  معظم  إغالق  ويجري 
استحقاقها. وتجري تسوية نقدية للفرق في السعر بين المعاملة 

 األصلية والمعاملة عند اإلغالق.

الحبوب الحق العقود الخيارية هي عقود مشتقة تعطي مشتري  
التنفيذ(    -ولكن دونما إلزام- في الشراء بسعر ُمعيَّن )سعر 

مع  ولكن  االستحقاق(،  )تاريخ  ُمعيَّن  تاريخ  في  أو  حتى 
في   األسعار  انخفاض  من  االستفادة  على  قدرته  استمرار 

 السوق الفورية إذا سنحت هذه الفرصة.
 

العقود اآلجلة  يحقق البلد المعني وفرا في النفقات ما دام سعر  
 ال ينخفض

 أبدا عن السعر المدفوع.

 كلما انخفض سعر التنفيذ، زادت قيمة عقود خيار الشراء. 

حائز   يقم  لم  وإذا  بالتصرف.  االلتزام  اآلجل  العقد  حائز  على 
العقد اآلجل بتسويته قبل حلول أجل االستحقاق، فإنه يجب عليه  

د. شراء األصل الذي يقوم على أساسه العقد بالسعر  الُمحدَّ

من مصلحة حائزي العقود الخيارية عدم تنفيذ الخيارات إال 
حينما يكون سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ، ويجوز لهم 

 أن يفعلوا ذلك في أي وقت قبل حلول أجل استحقاق العقد. 
تفرض دفع عالوة، ومن ثم تزيد التكلفة الكلية. ومع ازدياد   

تزداد   الخياري  العقد  المحتمل. حجم  والوفر  العالوة  أيضا 
والعالقة بين سعر تنفيذ عقد الخيار وسعره في السوق الفورية 
شراء  تكلفة  )مقدار  الخيار  عالوة  على  يؤثر  آخر  عامل 

 الخيار(.
 بيد أن التحوط ينطوي على مخاطر محتملة:

قد يؤدي قْدٌر كبير من تقلبات األسعار إلى مكاسب كبيرة أو 
 كبيرة.خسائر 

عقود التحوط السيادية للسلع األولية قد تكون باهظة التكلفة  
 في الصفقات الكبيرة. 

التحوط بشأن سلعة ما قد يؤدي إلى فقدان المستور د االستفادة 
د.  من التحركات المواتية لألسعار حيث إن العقد ُمحدَّ

 
إذا أفرطت الشركة في التحوط بشأن سلعة ما، فقد يؤدي ذلك  

 ئر عند فسخ العقد.إلى خسا

على الرغم من أن أدوات التحوط يجري العمل بها على نطاق 
البلدان  في  شائعة  ليست  فإنها  المتقدمة،  البلدان  في  واسع 
باألطر   المتصلة  بالتحديات  صلة  لهذا  تكون  وقد  النامية، 
الفنية   القدرات  تحديات  إلى  باإلضافة  والمؤسسية  القانونية 

 والمعرفة المالية.
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 . المنهجية والنتائج الرئيسية لتحليل أثر المالية العامة في مصر. 4- 2المرفق 

ار المالية  اشتركت وزارة المالية المصرية والبنك الدولي في إعداد أداة تحليل أثر المالية العامة لتقدير تأثير تحصيل اإليرادات والنفقات في إط
،  2017/2018ي الدخول والفقر على مستوى األسر المعيشية. واستنادا إلى بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر العامة على التفاوت ف

م الدراسة تشخيصًا ثابتًا لتأثير نظام المالية العامة حتى السنة المالية   ، بما في ذلك الضرائب المباشرة )الضريبة على دخل  2020/2021ُتقد ِّ
الدمغة وضريبة  )فياألفراد،  المباشرة  والمساعدات  االجتماعية،  التأمينات  صندوق  في  التقاعد  معاشات  واشتراكات  تكافل  (  برنامج  إطار 

قة وكرامة، ونظام التموين(، والضرائب غير المباشرة )ضريبة القيمة المضافة، وضريبة رسم اإلنتاج(، وإعانات الدعم غير المباشر )دعم الطا
عينية )القيمة النقدية للخدمات العامة للتعليم والرعاية الصحية(. ويتم تحويل هذا التحليل الثابت إلى تحليل  وخدمات النقل(، والمساعدات ال

د هذه األداة الحكومة بالشواهد الالز  مة لفهم  ديناميكي بمحاكاة آثار مجموعة متنوعة من التغيرات في سياسات اإلنفاق واإليرادات. وهكذا، تزو ِّ
 الفقر. والحد من العدالةالعالقة بين األولويات الحالية لسياسة المالية العامة للحكومة و  المفاضالت الكامنة في

ارة المالية  وترد هذه المنهجية والنتائج الرئيسية الموجزة أدناه بالتفصيل في تقرير مشترك بين قطاع الممارسات العالمية للفقر بالبنك الدولي ووز 
 (.2022المالية، )البنك الدولي ووزارة 

 المنهجية 

لهذا النهج، يتم   (. ووفقاً 2018)انظر لستيغ،     Commitment to Equity (CEQ)يستند تحليل أثر المالية العامة إلى منهجية تحليل
واإلنفاق واالستهالك وألن بحث الدخل    تخصيص الضرائب والمساعدات لألسر في بيانات جزئية تمثيلية عن االستهالك على الصعيد الوطني.

ل بشكل مباشر سوى القليل من التحويالت والضرائب، فإن البيانات اإلدارية، وتفاصيل السياسات والبيانات    2018-2017لألسر   ال ُيسج ِّ
. وعلى  2021لمالية  الكلية ُتستخدم في استنباط المزايا والضرائب، ومعايرة النموذج، ومحاكاة نظام المالية العامة ورفاهة السكان حتى السنة ا

الرغم من إتاحة الوصول إلى قاعدة بيانات صغرى ثرية، فإن تخصيص المساعدات والضرائب لألسر يتطلب وضع افتراضات نمذجة ٌمبيَّنة 
 بالتفصيل في التقرير الكامل. 

د منهجية تحليل   أثر المالية العامة شكل توزيع الدخل داخل  لتقييم كيف ُيؤث ِّر نظام المالية العامة على توزيع الدخل داخل االقتصاد، ُتحد ِّ
المالية االقتصاد بدون تطبيق لسياسات المالية العامة والذي ُيستخدم لتقدير الوضع المغاير للواقع الذي ُيمث ِّل دخل األسرة قبل جميع تدخالت  

المعاشات  السوقي مضافًا إليه معاشات التقاعد )ألن  العامة. وفي هذا التحليل، ُيعرَّف الدخل بدون تطبيق لسياسات المالية العامة بأنه الدخل
د هذا النهج   تعتبر دخال مؤجال(. ومن خالل جمع وطرح الضرائب والتحويالت تباعًا من الدخل بدون تطبيق لسياسات المالية العامة، ُيحد ِّ

لمتاح لإلنفاق، والدخل المتاح لالستهالك،  سلسلة من مفاهيم الدخل بعد تطبيق سياسات المالية العامة )صافي الدخل السوقي، والدخل ا
نات والدخل النهائي(. ويقيس الدخل المتاح لإلنفاق دخل األسرة حينما ُتطَرح الضرائب المباشرة واشتراكات معاشات التقاعد في صندوق التأمي

ستهالك بطرح الضرائب غير المباشرة االجتماعية من الدخل السوقي وتضاف إليه التحويالت المباشرة. ثم نتحصل على الدخل القابل لال
 النهائي. الدخل وإضافة قيمة إعانات الدعم غير المباشرة. وأخيرًا، تضاف القيمة النقدية للمساعدات العينية للحصول على

دوالرات للفرد   3,20  يقاس التأثير الكلي لنظام المالية العامة على رفاهة السكان بمقارنة معدل الفقر )الذي يتحدد بخط الفقر الدولي البالغ 
من يوميا( وعدم المساواة )مؤشر جيني( الذي يقاس لكل مفهوم من مفاهيم الدخل. ثم ُيستخدم النموذج في تقييم الطبيعة التصاعدية لكل أداة  

 موازنة هذه األداة(. أدوات المالية العامة ومساهمتها الحدية في الفقر وعدم المساواة )التي ُيعبَّر عنها بالقيمة المطلقة وقياسًا على 

 االستنتاجات الرئيسية 

  ٪ 29 و  ٪48يتسم نظام المالية العامة المصري بأنه تصاعدي. فالتأثير الصافي اإلجمالي لنظام المالية العامة ُيمث ِّل على الترتيب   •
من الدخل السوقي ألعلى شريحة   ٪ 3من دخل أول شريحتين عشريتين بدون تطبيق سياسات المالية العامة وينخفض إلى نحو  

 عشرية.
في مختلف فئات توزيع الدخل بدون تطبيق سياسات المالية العامة، تعد جميع الشرائح العشرية في التحليل النهائي مستفيدة استفادة  •

العامة حتى عندما ال تؤخذ في الحسبان المساعدات العينية، وهو ما يشير إلى وجود فجوٍة بين النفقات صافية من نظام المالية  
 واإليرادات لجميع الشرائح العشرية للسكان ال يمكن للحكومة المصرية االستمرار في تحملها. 
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  ٪37,1المساواة. فقد انخفض معامل المؤشر جيني من  إجماال، استطاع نظام المالية العامة المصري تقليص أوجه التفاوت وعدم   •
عند مستوى الدخل النهائي عندما تؤخذ في االعتبار كل تدخالت المالية العامة، وهو    ٪31,7عند مستوى الدخل السوقي إلى  

ارا وآخرون، إيب  )الرا  2015انخفاض في التفاوت مماثل في حجمه لما تم تسجيله في بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر  
(. والتأثير على أعداد الفقراء محدود بدرجة أكبر بوجه عام، لكنه يؤكد التأثير الكبير في الحد من الفقر لبرامج المساعدات 2019

 االجتماعية.
م برنامج تكافل وكرامة أكبر مساهمة في الحد من الفقر بالنسبة لتكلفته، إذ ُيقل ِّص على التوالي عدد الفقراء بمق • نقطة    0,1دار  ُيقد ِّ

 نقطة مئوية لكل مليار جنيه يتم إنفاقه. 0,07مئوية و
م المساعدات العينية ثاني أكبر مساهمة في تقليص التفاوت وعدم المساواة. ويرجع هذا إلى   • إلى جانب المساعدات المباشرة، ُتقد ِّ

 بدرجة كبيرة. حد كبير إلى اإلنفاق على رياض األطفال والتعليم األساسي الذي يتسم بأنه تصاعدي
تدفع األسر في أعلى شريحة عشرية  • بأنها تصاعدية بدرجة كبيرة، إذ  المباشرة بوجه عام  تتسم الضرائب  في جانب اإليرادات، 

ا األسر في الشريحة    ٪9,7يعادل   ما من دخلها السوقي في هيئة ضرائب مباشرة واشتراكات في صندوق التأمينات االجتماعية، أمَّ
 .٪1,8ع األدنى دخال فتدف
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 الفصل الثالث. نظام معاشات التقاعد: تحسين رفاهة األجيال المقبلة 

 عرض عام لنظام معاشات التقاعد  .أ

تقييم المعايير الجديدة للسياسات وتأثيرها على المؤشرات المالية واالجتماعية للمرة األولى منذ إصالح نظام معاشات التقاعد في  
نطاقه، وساعد على تحسين استدامة المالية العامة، ولكن على حساب كفاية المزايا على  كان اإلصالح واسعا جدا في    .2019

 62المدى الطويل، األمر الذي أثار شكوكا بشأن االستدامة االجتماعية للنظام الجديد. 
من جميع    ٪45ُيغط ِّي نحو  فهو    تمتلك مصر واحدًا من أكبر أنظمة معاشات التقاعد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. .151

دة  (. وتاريخيا، تحقَّق هذا من خالل إنشاء ع1-3الجدول  الموظفين، ويساند عددا كبيرا من كبار السن وذوي اإلعاقة واألرامل واأليتام )انظر  
برامج متخصصة لمعاشات التقاعد للجهاز اإلداري للدولة، والعاملين في المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، 

 وأرباب األعمال، والعمال المؤقتين، ومختلف فئات المقاولين، وأصحاب األعمال الحرة، والعاملين في الخارج.
 . العمال الُمؤمَّن عليهم، وأصحاب المعاشات ومعاشات التقاعد 1-3الجدول 

 
 ، وحسابات البنك الدولي. 2020/21المصدر: التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي، 

م تأمينًا طويل األجل )الشيخوخة،  فه يتسم نطاق نظام معاشات التقاعد بأنه فضفاض للغاية من حيث المخاطر التي ُيغطيها. .152 و ُيقد ِّ
والعجز، ومزايا معاشات المستحقين من األقارب التي نشير إليها في هذا الفصل مجتمعة بخدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة( وكذلك 

م قسم التأمين طويل األجل أيضا مزايا    63تأمينا قصير األجل )إصابة العمل، وإعانات البطالة والمرض(. مدى الحياة تغطي    تكميليةوُيقد ِّ
منفصل. رعاية الطفل، والتعليم، والزواج، والنفقات المتصلة بالوفاة والجنازة، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي يتم تمويلها من خالل اشتراك  

ز التحليل في هذا الفصل في المقام األول على الجزء ا لخاص بخدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في المنظومة الوطنية للتأمينات ويتركَّ
 االجتماعية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.

ل تكلفة المنظومة القومية للتأمين االجتماعي في مصر مكونا مهما من مكونات اإلنفاق العام للحكومة، بينما ُيمثِّل الدعم من   .153 ُتشكِِّ
وُيمث ِّل إنفاق كل برامج التأمين االجتماعي التي تديرها الهيئة القومية للتأمين   كبيرة من تكلفة معاشات التقاعد العامة.  موازنة الدولة حصة

نحو   المحلي  ٪ 4االجتماعي  الناتج  العمل اإلجمالي  من  لصاحب  المنتظمة  التقاعد  معاشات  اشتراكات  من  البرامج  هذه  تمويل  ويجري   .
 من خزانة وزارة المالية، وعوائد استثمار االحتياطات المالية، وموارد إيرادات صغيرة أخرى.  كبيرةوالموظف، وتحويالت 

وقد أوجد التصميم المجزأ لمنظومة التأمينات االجتماعية عددا من المشكالت التي تعكس عملية تطوير أضيفت فيها برامج جديدة   .154
، كان الهيكل المؤسسي يحد من إمكانية نقل مزايا التأمينات 2019ية. فقبل  استجابة الحتياجات ُمعيَّنة لفئات مختلفة و/أو مطالب سياس

حينما ينتقل الفرد من قطاع إلى آخر. وكانت برامج التأمينات الخاصة بالعاملين في الجهاز اإلداري للدولة، وموظفي القطاعين   االجتماعية
تديرها   المشتركة ولكن  العناصر  بالقطاع الخاص والعام تحتوي على كثير من  للعاملين  التأمين االجتماعي  مؤسستان مختلفتان: صندوق 

 الحكومي، وصندوق التأمين االجتماعي للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص. 

 
 مع الهيئة القومية للتأمين االجتماعي في مجال التحول المؤسسي والرقمي.  ُيكم ِّل هذا العمل مشاركة شاملة للبنك الدولي 62
 إعانات المرض كجزء من نظام التأمين الصحي تشرف عليها الهيئة العامة للتأمين الصحي. 63
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 64. 2019 لسنة  148تم نشر مشروع قانون جديد بتعديل قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات بعد التصديق عليه ليحمل الرقم   .155
  االجتماعي،   للتأمين  القومية  الهيئة  تديرها  واحدة   منظومة  في  منفصلين  صندوقين  من  التأمينية  المنظومة  إدارة  دمج  الجديد  القانون   واستهدف

صناديق  واستهدف القانون أيضا إعادة هيكلة المديونية الكبيرة المستحقة ل  معاييرها.  في  والمختلفة  المتفرقة  االجتماعية  التأمينات  أحكام  وتوحيد
الناتج  من   ٪3المالية، األمر الذي سيؤدي إلى تحويالت مالية سنوية قدرها نحو    المعاشات لدى بنك االستثمار القومي والخزانة العامة لوزارة

اتها المستقبلية من وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمين االجتماعي في إطار تغطية بعض االلتزامات الجارية للخزانة ونفقالمحلي اإلجمالي  
 في إطار التمويل المسبق. 

ل هذا اإلصالح التاريخي خطوة إيجابية كبيرة إلى األمام إلعادة هيكلة حيازات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي من الدين   .156 ُيشكِِّ
الحتكاك، ويكفل توفير السيولة  العام، ويضفي إمكانية التنبؤ على مسار تدفق إيرادات منظومة معاشات التقاعد، ويزيل أسباب التشابك وا

 على   الحصول  قواعد  )توحيد  والحوافز   ،العدالةو   االستدامة  لتحسين  مهمة  تدابير  عدة  الجديد  القانون   ويتضمَّن  65الحتياطيات معاشات التقاعد. 
  وتقييد  القانونية،  التقاعد  سن  ورفع  مؤقتة،  بصورة   التقاعد  معاشات  اشتراكات  تخفيض  خالل  من  الرسمي  االقتصاد  في  التشغيل  وتحفيز  المزايا،
  لالشتراكات  جديدا  نظاما  وأطلق  االستثمار،  صندوق   هي  االستثمارات  إلدارة  متخصصة  هيئة  أيضا  الجديد  القانون   وأنشأ  إلخ(.   المبكر،  التقاعد

دة  التقاعدية   مجاالت   من  مجال  كل  يلي  فيما  رحوسنش  الخدمة.  نهاية  مكافأة  مزايا  محل  الفردية  التوفير  حسابات  تحل  حيث  التكميلية،  الُمحدَّ
 المعايير.  تغييرات بشأن التفاصيل من مزيدا الفصل لهذا الفني المرفق ويقدم هذه. اإلصالح

دة في تكييف نظام معاشات التقاعد مع   .157 على الرغم من تلك التطورات اإليجابية، ال يزال واضعو السياسات يواجهون تحديات ُمعقَّ
، ال سيما في أثناء جائحة كورونا وبعدها. ويجب أن يكون نظام التأمينات االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية الحالية والمستقبليةالحقائق  

ل من التشغيل   ستشهد االجتماعية في البالد قادرا على االستجابة بشكل فعال للتغيرات في أسواق العمل التي   على األرجح مزيدا من التحوُّ
 ي بأجر إلى العمل الحر األكثر مرونة.التقليد
صة لنظام معاشات التقاعد، ال تزال توجد فجوات في التغطية  .158 في الواقع، على الرغم من المبالغ الطائلة من الموارد العامة الُمخصَّ

. وبمرور الوقت، ستزداد  من جميع الموظفين  ٪55من السكان المصريين في سن العمل أو نحو  ٪28إذ ُيغط ِّي هذا النظام نحو  التأمينية.
. ومع ذلك، توجد اختالفات كبيرة بين التغطية القانونية 2040هذه التغطية للموظفين حينما يتحقق التنفيذ الكامل لرفع سن التقاعد بحلول عام  

ص عدد أصحاب اشتراكات  التعيينات الجديدة في القطاع الحكومي، يتناق  تجميد وبسبب    والفعلية في حالة العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.
اكات  معاشات التقاعد النشطة في القطاع الحكومي، وهو ما ُيؤث ِّر تأثيرا سلبيا على نسبة اإلعالة ومستوى اإليرادات المتأتية من تحصيل اشتر 

التقاعد،  معاشات  اشتراكات  تغطية  في  توسع  أي  بنمذجة  نقوم  ال  الراهن،  الوضع  في  ولذلك،  التقاعد.   معاشات 
التعيينات الجديدة في القطاع الحكومي،   زيادة في تغطية العمال المؤقتين غير المنتظمين في األمد القصير قد يبطل أثرها انخفاضألن أي 

 والنتيجة هي عدم وجود أي تأثير على عدد األعضاء الذين تغطيهم مظلة التأمينات.
م من وزارة ال .159 مالية الشتراكات أرباب األعمال نيابة عن العمال المؤقتين غير  الجدير بالمالحظة، أنه على الرغم من الدعم الُمقدَّ

، بل إنه في الواقع انخفض انخفاضا كبيرا عما كان عليه قبل عشر سنوات. وقد  المنتظمين، فإن عدد الملتحقين في إطار هذا النظام لم يزد
لجائحة كورونا على االقتصاد، ولكن من المحتمل أيضا أن   ُيعَزى هذا في جانٍب منه إلى ضعف الدعاية للنظام، وكذلك إلى التأثير السلبي

، وفي 2020 يكون سبب ذلك تفضيل العمال غير المنتظمين لاللتحاق ببرامج أخرى للمساعدات االجتماعية مثل تكافل وكرامة. وفي عام
أشهر، وقد استفاد    6جنيه شهريًا لمدة    500درها  أثناء أزمة جائحة كورونا، عرضت وزارة القوى العاملة برنامجا لتقديم مساعدة نقدية مؤقتة ق

منه نحو مليوني عامل غير منتظم. وفي هذا البرنامج، كانت العضوية في برنامج التأمينات االجتماعية عامل استبعاد أفضى إلى نزوح  
عدات والتأمينات إلى انكماش تغطية  ويؤدي هذا الضعف في تنسيق السياسات المتصلة بالمساأعداد كبيرة من تغطية التأمينات االجتماعية. 

 . وينبغي االسترشاد بهذه التجربة في المستقبل عند تصميم السياسات العامة التي تهدف إلى توسيع تغطية البرامج االجتماعية. المظلة التأمينية  
غ عدد من تزيد أعمارهم على الستين  تشهد مصر تزايدًا في أعداد المسنين واستمرار ارتفاع أعداد المستفيدين من نظام التأمينات. ويبل  .160

أعوام. ومن المتوقع أن يزداد العدد   10في غضون  ٪40ماليين، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة  10عامًا في مصر اليوم نحو 
ماليين خالل الفترة نفسها. وفي الواقع،    6ماليين إلى نحو    4,2الكلي للمستفيدين من معاشات التقاعد للتأمين من الشيخوخة والعجز من نحو  

. وُيفتَرض  2060بحلول    ٪50ُتظهر التوقعات الديمغرافية أن السكان في سن التقاعد كنسبة مئوية من السكان في سن العمل ستزيد نحو  
 

 . 2021رئيس الوزراء في أكتوبر ، وأعقبت ذلك الموافقة على الالئحة التنفيذية للقانون بقرار صادر عن 2019أغسطس  19وقَّع الرئيس القانون في  64
 لإلنفاق العام على نظام معاشات التقاعد المصري. 2018كانت التغيرات القانونية متسقة بوجه عام مع التوصيات التي انبثقت عن مراجعة البنك الدولي في  65
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ة مئوية من المساهمين بنشاط أيضا أن نسب اإلعالة في البالد التي تقاس بعدد المستفيدين من معاشات الشيخوخة وإجمالي المستفيدين كنسب 
هذا الوضع تحديات   (. ويخلق1-3الشكل  في اشتراكات معاشات التقاعد، ستستمر في الزيادة على الرغم من رفع السن القانونية للتقاعد )

إلى مستوى نسب اإلعالة في نظام التأمينات، وهو ما يعني    افية للنظام الحالي لمعاشات التقاعد. فنسب اإلعالة بين السكان لم تصل بعدإض
  عام. أن السكان الذين ال يغطيهم نظام معاشات التقاعد في مصر تزداد أعمارهم بسرعة أكبر من السكان بوجه

أن   .161 المصري  النظام  بها  يتميز  التي  الخصائص  من 
المستفيدين من أقارب األعضاء المتوفين يشكلون فئة كبيرة من  

وُتعرَّف هذه الفئة تعريفا  المستفيدين من نظام معاشات التقاعد.  
واسعا، حيث تشمل األرامل في أي سن، واألرمل الذي ال يقدر  

شقاء المستحقين تحت على الكسب ويعاني من العجز، واألبناء واأل
عاما إذا كان طالبا، وال حد زمنيا إذا كان    26عاما )سن    21سن  

ووالدي  المتزوجات،  غير  واألخوات  والبنات  إعاقة(  صاحب 
معاش   في  حصة  إلى  وباإلضافة  المتوفي.  المعاش  صاحب 
الشيخوخة، يحق ألقارب صاحب المعاش المتوفى أيضا الحصول 

ال نهاية  التكميلية األخرى.  على نصيب في مكافأة  خدمة والمزايا 
نظام  من  المستفيدين  جميع  نصف  يندرج  الحالي،  الوقت  وفي 
وألن  المتوفى.  المعاش  صاحب  أقارب  ضمن  التقاعد  معاشات 
قيد   على  هم  الذين  األقارب  من  واسعة  مجموعة  تغطي  القواعد 
فإن   تعديلها،  تمنع  قوية  وثقافية  اجتماعية  أسباب  وتوجد  الحياة، 

ل عبئا ماليا وإداريا على النظام. وهو ما يؤثر  هذه الم عاشات ُتشك ِّ
بدوره على المشاركة في األعمال اإلنتاجية، ال سيما بين الشباب 
بشأن   للمداوالت  تركيز  محل  المجال  هذا  يزال  وال  والنساء. 
السياسات المستقبلية. وأحد الخيارات المتاحة لترشيد نظام معاشات 

  65-60معاش عام للشيخوخة في سن    التقاعد هو دراسة اعتماد
عاما ليحل محل المدفوعات لجميع األقارب كبار السن )األرامل  

 واأليتام، إلخ(. 

  منظومة  على لالعتماد المتوقعة النسبة .1-3 الشكل
 االجتماعية  التأمينات

 

 المصدر: تقديرات البنك الدولي. 

 لمعالجة تحديات قديمة قانون جديد  .ب

تتطلب نواتج إصالح نظام التأمين االجتماعي إجراء تقييم اكتواري شامل على نحو دوري لمعرفة ما إذا كانت المعايير الجديدة 
 .تكفل التوازن المالي واالجتماعي للنظام

 معايير التصميم الرئيسية: التحسينات والتحديات المتبقية  .1

م المزايايعمل النظام القومي   .162 دة المزايا واالستحقاقات ترتبط باإليرادات وُتقدِِّ التأمينية على    للتأمين االجتماعي في مصر كآلية ُمحدَّ
 66وقبل هذا اإلصالح، كان النظام يتسم بعدم االتساق بين معدل االستحقاق أساس التاريخ الوظيفي )سنوات الخدمة والدخول السابقة(  

. وكانت هناك عدة مشكالت أخرى تتعلق بصيغة المزايا، وشروط االستحقاق قبل اإلصالح  67ونسبة اشتراكات معاشات التقاعد وسن التقاعد 

 
ما يتم التعبير عنه كجزء أو نسبة مئوية من األجر الخاضع لالشتراك في    ُمعدَّل االستحقاق هو معدل تراكم مزايا معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة، وغالباً   66

 التأمين االجتماعي. وكلما زاد معدل االستحقاق، زاد مبلغ معاش التقاعد.
مة على المدى الطويل. فعلى سبيل في أي نظام سليم لمعاشات التقاعد، يجب المواءمة على نحو سليم بين ثالثة معايير لتحقيق استدامة النظام من منظور المالية العا  67

 المثال، تتطلب معدالت االستحقاق المرتفعة وانخفاض سن التقاعد زيادة نسب االشتراك في التأمين االجتماعي. 
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في إعادة التوزيع. وفيما يلي    العدالةأضعفت الحوافز للعمل، وجعلت نظام التأمين االجتماعي أقل شفافيًة للمشتركين فيه، وأدت إلى عدم  
ثت في إطار اإلصالح. ويعرض الجزء )أ( من المرفق بهذا الفصل مزيدا من التفاصيل عن نناقش بع ض التغييرات الرئيسية التي اسُتحد 

 التغييرات التي أدخلها القانون. 
في إطار إصالح نظام التأمين االجتماعي، تم تخفيض نسبة االشتراك    نسب اشتراكات معاشات التقاعد والسن القانونية للتقاعد: .163

 التقاعد.  وتم رفع سن 68في المرفق( 2-3الشكل أ و  1-3الشكل أ المنطقة )انظر التأميني لتبقى عند النهاية العليا للنطاق السائد في 
في بيئة ما قبل اإلصالح، كانت حسابات جزء كبير من مزايا   الزيادة التدريجية للجر الخاضع لالشتراك في التأمين االجتماعي: .164

التأمين ُتجَرى على أساس األجر األخير للموظف، األمر الذي يجعل النظام عرضة لمخاطر التالعب بسجالت األجور، والتوزيع غير العادل 
صالح بالتوسع تدريجيا في قياس األجر الخاضع  للمزايا لصالح العاملين الذين لديهم وظائف أكثر سخاء. وعولج هذا األمر في إطار اإل

لحد لالشتراك في التأمين االجتماعي على أساس األجر مدى الحياة. ولم يطرأ أي تغيُّر نتيجًة لهذا اإلصالح على معدل االستحقاق المرتفع وا
(. وُيؤد ِّي هذا إلى معدالت استبدال )نسبة معاش  من أجر االشتراك التأميني  ٪ 80األقصى لمعاش التقاعد )ُمعبَّرا عنه بالقيمة النسبية بأنه  

   التقاعد إلى أجر االشتراك التأميني( مرتفعة نسبيا في المتوسط بالمقارنة باألنظمة األخرى.
قبل اإلصالح، كان األجر الخاضع لالشتراك في التأمين االجتماعي  توسيع تعريف األجر الخاضع لالشتراك في التأمين االجتماعي:   .165
من مكونات األجر األساسي واألجر المتغير، مع تطبيق قواعد ونسب اشتراكات تقاعدية مختلفة لكٍل منهما. ويخلق هذا تباينًا كبيرًا    يتألَّف

في معدالت العائد الضمني الذي يحصل عليه األفراد كدالة على األجر والتاريخ المهني، وذلك بسبب إدراج السنوات الخمس األخيرة فحسب  
ساسي في حساب معاش التقاعد )وحتى فترة أقصر من ذلك لموظفي الجهاز اإلداري للدولة(. وعلى الرغم من تطبيق متوسط من األجر األ

كان على أساس كل حالة على حدة استنادا إلى معدل نمو    69(valorizationقيمة )الفترة العمل الكاملة على األجر المتغير، فإن تقدير  
تو   ثابت. الدخل وأسفر ذلك عن إعادة  القانون توحيد تعريف  تنازليًا. واستهدف  بالشفافية وقد يكون  يتسم  بين األعضاء على نحو لم  زيع 

يبلغ   التأميني، وتضمين نطاق التغطية نسبة أكبر من أجور العمالة، وتحسين معايير الدخل التأميني، والمزايا المستقبلية. وفي الوقت الحالي،
اإلحصائي    من متوسط األجر  ٪34جمالي دخول العمل فقط، ويبلغ متوسط معاش التقاعد اليوم نحو  متوسط األجر التأميني نحو نصف إ

ولهذا الوضع سببان رئيسيان: )أ( وجود أنواع مختلفة من المكافآت التي تدفع باإلضافة إلى األجر األساسي    70على مستوى االقتصاد كله. 
جنيه  7000و )ب( الحد األقصى ألجر االشتراك التأميني الذي يقتصر حاليا على  71ية؛ واألجر المتغير، وغالبا ما تبقى بدون تغطية تأمين 

من متوسط األجور على مستوى االقتصاد كله. وهو متوسط منخفض جدا، ويحد من معدالت االستبدال ال سيما    ٪120أي ما يعادل تقريبا  
م حماية كافية للدخل عند التقاعد. وباستثناء المغرب وتونس وبضعة برامج أخرى، فإن معظم بلدان المن   طقة للعاملين األعلى دخال، وال ُيقد ِّ

تفرض حدا أقصى مرتفعا )في حالة إيران(. ولكن في إطار إصالح    شتراك في التأمين االجتماعي أوحدا أقصى لألجر الخاضع لال  ال تفرض
سنويا، وهو ما سيكون على األرجح أعلى من متوسط نمو األجور.   ٪15النظام التأميني، سُيرَفع الحد األدنى والحد األقصى لألجر بنسبة  

يئة القومية للتأمين االجتماعي، وعلى الزيادة التدريجية لألجر الخاضع لالشتراك في التأمين  وسيكون لهذه الزيادة تأثير جيد على إيرادات اله
 االجتماعي عند حساب قيمة المعاش.

د  قواعد ربط المزايا بالتضخم:   .166 ل سنويا لكن عامل التعديل كان يتحدَّ قبل إصالح نظام التأمين االجتماعي، كانت معاشات التقاعد ُتعدَّ
ل تكلفة التعديل، دون أن تؤخذ في االعتبار على أساس كل ح الة على حدة ويخضع لتقدير الحكومة المصرية. وكانت الخزانة العامة ُتمو ِّ

ا  بدرجة كافية آثاره المالية وانعكاساته على المالية العامة، وكانت هذه التكلفة تجعل أصحاب المعاشات أيضا معرضين لخطر انخفاض المزاي 

 
اك برامج مختلفة تقدم مزايا مختلفة  مع أن هذا الرسم البياني يضع مصر في النهاية العليا لهذا النطاق، فإن ذلك ال يعني أن هذه النسب قابلة للمقارنة بشكل كامل ألن هن  68

لى ذلك، فإن هذه النسب  من حيث الكفاية والنطاق. فبعض البلدان ومنها مصر تقدم مجموعة واسعة من المزايا قصيرة األجل بينما ال تفعل ذلك بلدان أخرى. عالوة ع
رية، مع مساهمة الحكومات بدرجات متفاوتة في التمويل المشترك للتأمينات. ولذلك، يشير هذا  لالشتراك في التأمينات ال تدعم بالضرورة البرامج المتوازنة من الناحية االكتوا

 الشكل إلى التكلفة اإلضافية للعمالة بالنظر إلى العقد االجتماعي الخاص بكل بلد. 
 إطار تطبيق طريقة حساب قيمة المعاش.قيمة هو عملية تعديل/تضخيم القيم التاريخية لألجر الفردي بحسب القيمة الحالية في التقدير  69
نتيجة لعدم كفاية الربط  وفي حين يعد هذا معدل استبدال الئقا للبلدان في مناطق أخرى من العالم، من المتوقع أن تنخفض هذه المعدالت في مصر بشدة بمرور الوقت  70

 .بمعدل التضخم والديناميكيات السلبية لمعاشات التقاعد الجديدة )انظر أدناه(
، كان إجمالي أجور الموظفين  2020/2021وكمثال على هذه السياسة المتصلة باألجور في القطاع العام، استنادا إلى التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي  

مليون جنيه أو قرابة ثالثة أمثال قيمة    1700مكافآت  جنيه شهريا( بينما بلغت جميع ال  2400مليون جنيه )أو في المتوسط نحو    600بدوام كامل في الهيئة ُيشك ِّل نحو  
 األجور المعلنة. 
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ب  المعاشات يرتبط بمعدل التضخم التي يحصلون عليها  إلزاميا لمزايا  التقاعد تعديال  قانون معاشات  المعيشة. واستحد   تكلفة  النسبة إلى 
 السنوي. 

زاد القانون الجديد المتطلبات المتصلة بسنوات الخدمة من أجل التأهل للحصول على أي معاش تقاعدي،   زيادة متطلبات مدة الخدمة: .167
سنة. ولكن كما سنناقش تفصياًل أدناه في القسم الفرعي عن توسيع التغطية   15سنوات إلى    10عاش التقاعد من  بما في ذلك الحد األدنى لم

األدنى  التأمينية، فإن هذا المعيار ال يزال بعيدا عن خلق حوافز قوية للمشاركة في النظام التأميني للعمال ذوي الدخل المنخفض بعد هذا الحد  
 لمدة الخدمة. 

 ل آليات التموي .2

يعتمد تمويل نظام التأمين االجتماعي على اشتراكات معاشات التقاعد التي ُتقتطع من األجور والتحويالت المباشرة من الخزانة   .168
. وتعد مساهمة الخزانة  العامة واإليرادات المتأتية من استثمار احتياطيات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي، وإيرادات تشغيل صغيرة أخرى 

خالل الفترة بين السنة   ٪8,3العامة في تمويل النظام القومي للتأمين االجتماعي مكونا مهما من مكونات اإلنفاق العام )بلغ في المتوسط  
المالية    2017المالية   التقاعد.  2021والسنة  معاشات  على  العام  اإلنفاق  من  كبيرة  حصة  ُتمث ِّل  وهي   ،) 

ن الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في منظومة التأمينات االجتماعية وفقًا للمعايير الحالية للقانون   2-3الشكل  يعرض   إيرادات المكو ِّ
الفتراضاتنا وأساليبنا(. وهو يشير إلى أن مساهمة مختلف عوامل اإليرادات تتغير تغيرا كبيرا    لالطالع على وصف  1-3المرفق  )انظر  

سنوات   5المصدر الرئيسي لتمويل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة بمرور الوقت. فالتحويالت من الخزانة العامة للدولة ستظل 
على األقل بعد اإلصالح، ثم تنحسر أهميتها تدريجيا. ولكن مجموع اشتراكات معاشات التقاعد المتزايدة من صاحب العمل والموظفين إلى  

. ولذلك، ُيَعد الوضع الحالي الذي يشير إلى وجود فوائض كبيرة  جانب الدخل من االستثمارات لن تكفي أن تحل محل التحويالت الحكومية
م هذا القسم تحليال مفصال ألكبر ثالثة مكونات إليرادات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي.   أمرا مؤقتا. وُيقد ِّ

 اشتراكات أصحاب األعمال والموظفين 

ت التقاعد من خالل تخفيض االشتراكات مع مراعاة الحيز المالي تتمثَّل رؤية قانون المعاشات الجديد في تحفيز اشتراكات معاشا  .169
ح    المتاح لتنفيذ هذه السياسة في األمد المتوسط. جداول اشتراكات معاشات التقاعد قبل إصالح نظام التأمينات وبعده.   2-3جدول  الوُيوض ِّ

من األجر. ولكن بالنسبة لجميع القطاعات،   ٪10وكان أكبر انخفاض في نسب اشتراكات معاشات التقاعد للقطاع الخاص، إذ بلغ أكثر من  
 عاما.  35على مدى  ٪5ا عكس مسار هذا االنخفاض، إذ إن نسب اشتراكات معاشات التقاعد سُترَفع بما مجموعه سيتم جزئي 

كما هو ُمبيَّن    ترجع الزيادة المتوقعة في اإليرادات المتأتية من اشتراكات أصحاب األعمال والموظفين خالل العقود القليلة القادمة .170
( رفع سن التقاعد )الذي سيؤدي إلى توسيع  2( الزيادة التدريجية في نسب االشتراكات التأمينية؛ وكذلك )1معظمها إلى )  2- 3الشكل  في  

ع حدو  أي زيادة كبيرة في تغطية اشتراكات  العاملة(. وفي ظل الوضع الراهن، ليس من المتوق  نطاق تغطية االشتراكات التأمينية للقوى 
بية لنظام التأمينات. وال شك أن زيادة اإليرادات المتأتية من اشتراكات التأمينات تساعد على إحدا  أثر مواز ن للديناميكيات الديموغرافية السل

 التأمينات. 
بالنسبة للقطاع الحكومي، تدفع الخزانة العامة نيابًة عن  فيتفاوت االمتثال لقواعد اشتراكات التأمينات بين القطاعين العام والخاص.  .171

الحكومة بوصفها رب العمل للعاملين في الجهاز اإلداري للدولة. وتكون االستقطاعات من رواتب الموظفين في معظمها تلقائية، وهو ما 
تحقين من قبل بصندوق التأمين االجتماعي . ولكن بالنسبة ألصحاب األعمال من القطاع الخاص الذين كانوا مل٪100يعني نسبة امتثال  

ة  للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص، فإن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي تبلغ عن متأخرات وتأخيرات في دفع االشتراكات التأميني 
)انظر   جنيه مليار 40 أمينية المتأخرة نحوويبلغ الرصيد الحالي لالشتراكات الت األمر الذي من المرجح أنه قد ازداد في أثناء جائحة كورونا.  

القسم الخاص بأصول الهيئة القومية للتأمين االجتماعي(. وفي الوقت نفسه، تسعى الهيئة جاهدًة لتحصيل تلك المتأخرات، وقد استردت ما 
 . 2020/2021مليارات جنيه في  10يقرب من 

م هذا النظام    ت على تمويل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.شهد نظام مكافأة نهاية الخدمة تحوُّاًل مهمًا له انعكاسا  .172 وُيقد ِّ
 مبلغًا إجماليًا مقطوعًا عند بلوغ سن التقاعد وفي حاالت العجز والوفاة. وُتحتَسب هذه المكافأة على أساس أجر شهر من الراتب األساسي 
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ُتطبَّق على الراتب    ٪5عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة المشمولة باالشتراكات التأمينية. وكان يتم تمويلها من نسبة اشتراكات قدرها  
ات  األساسي. وفي إطار اإلصالح، أُغلق نظام مكافأة نهاية الخدمة أمام اشتراكات معاشات التقاعد الجديدة. وُأنشئ بدال منه نظام االشتراك

ساب شخصي  من أجر اشتراك الُمؤمَّن عليه شهريا، وتودع المبالغ في ح   ٪1المحددة، حيث يلتزم كلٌّ من صاحب العمل والموظف بسداد  
غير  خاص بالمؤمن عليه. ويتم الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة في إطار النظام القديم لمكافأة نهاية الخدمة، ويتم سدادها تدريجيا.  

يدا من الضغوط األمر الذي يخلق مز  72أنه ال توجد هناك أحكام واضحة لتمويل االلتزامات الكبيرة لمزايا النظام القديم لمكافأة نهاية الخدمة،
 على تمويل برنامج خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما هو ُمبيَّن أدناه. 

 من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪اإليرادات المتوقعة من التأمينات على كبار السن وذوي اإلعاقة ). 2-3الشكل 

 
 . 2021/ 2020أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي، المصدر: تقديرات البنك الدولي على 

 

 من األجر( ٪. نسب االشتراك قبل وبعد اإلصالح ) 2-3الجدول 

 القانون السابق نوع التأمين 
 (2020/ 2019)قبل 

 (2019/ 148القانون الجديد ) 

 اإلجمالي  الموظف  صاحب العمل  اإلجمالي  الموظف  صاحب العمل 
الشيخوخة  

 والعجز والوفاة 
 21 )*(  9 )*(  12 25 10 15 الموظف 

 21 )*(  9 )***(  12 15 15 0 أصحاب العمل الحر )**(
 21 )*(  9 )***(  12 22,5 22,5 0 العاملون في الخارج 

 2 1 1 5 3 2 مكافآت نهاية الخدمة )****(
 1,25 0 1,25 1 0 1 القطاع الحكومي  إصابات العمل 

 1,25 0 1,25 2 0 2 القطاع العام 
 1,50 0 1,50 3 0 3  القطاع الخاص 

 4 1 3 4 1 3 العام الحكومي  المرض 
 4,25 1 3,25 5 1 4 القطاع الخاص 

 
على األقل من   ٪60مليار جنيه، وهو ما يعادل    400إلى    300إذا ُقد ِّر دفع جميع التزامات النظام القديم لمكافأة نهاية الخدمة اليوم، فإن هذا سيتطلب ما ُيقدَّر بنحو    72

 ومية للتأمين االجتماعي.قيمة كل األصول الجارية للهيئة الق
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 1 0 1 2 0 2 73البطالة )في القطاعين العام والخاص(
 28,25 11 17,25 35 14 21 القطاع الحكومي  اإلجمالي 

 29,25 11 18,25 38 14 24 القطاع العام 
 29,75 11 18,75 40 14 26 القطاع الخاص 

بمقدار   العمل  وصاحب  الموظف  اشتراك  نسبة  سُترَفع   )*( كل    ٪0,5مالحظة:  منهما  إلى    7لكل  مجتمعة  النسبة  تصل  حتى   . ٪26سنوات 
)***( مساهمة الحكومة في اشتراكات معاشات التقاعد لتمويل حصة صاحب    الفئات، من بينها العمالة غير المنتظمة.)**( بموجب القانون الجديد تشمل العديد من  

 الجديد. العمل. )****( تنطبق اشتراكات مكافأة نهاية الخدمة على األجر األساسي فقط بموجب القانون السابق وعلى األجر الشامل بموجب القانون 

 الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمين االجتماعيالتحويالت المالية من 
على مر السنين، تراكمت احتياطات كبيرة لدى صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين االجتماعي   .173

ر قيمة تلك "االحتياطات" بنحو    للعاملين بقطاع األعمال والخاص.   من الناتج المحلي   ٪50وحتى أوائل العقد األول من القرن الحالي، ُتقدَّ
. وقد اسُتثمر معظمها في أدوات دين عام تفتقر إلى السيولة من خالل بنك االستثمار القومي، ولذلك لم تكن إلى حد كبير تمثل  اإلجمالي

. وتدهورت  اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪ 12مليار جنيه أو    696,5ر رصيد هذه األصول بمبلغ  ، ُقد ِّ 2019أصوال حقيقية. وبحلول عام  
القروض  بعض  التضخم، وربما شطب  جودة االستثمارات، وارتفاع معدالت  العوامل منها عدم  العديد من  بسبب  النسبية لألصول  القيمة 

التأمينية، إلخ. وكان هذا الرقم لقيمة األصول محل تفاوض بين الهيئة القومية  على بعض تلك األصول لدفع المزايا    المتعثرة، وكذلك مطالبات
 للتأمين االجتماعي ووزارة المالية في سياق اتفاق مقترح إللغاء الديون سيدعمه إصالح نظام معاشات التقاعد.

  لنزاع بينهما بشأن قيمة تلك األصول. ، أبرمت وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين االجتماعي اتفاقا لتسوية ا2019في عام   .174
فترية  وتضمَّن ذلك االتفاق قيام الخزانة العامة بتجميع كافة الديون وتعويض الهيئة من خالل تحويالت مالية سنوية منتظمة. وكانت القيمة الد

ر بنحو    2019األولية لألصول السائلة المحتسبة للهيئة حتى عام   دت    340ُتقدَّ المخصصات السنوية الثابتة من الخزانة مليار جنيه. وتحدَّ
بمبلغ   الهيئة  إلى  يعادل    2019/2020مليار جنيه في    160,5العامة  المحلي  ٪2,8)ما  الناتج  مليار جنيه في   170( واإلجمالي  من 

( في هيئة  2019/2020مليار جنيه في    70,1. وقد ُدف ع جزء كبير من هذه التحويالت السنوية من الخزانة العامة )أو  2020/2021
ل التزامات مختلفة   90,4سندات خزانة صدرت بسعر السوق. وُدف ع الجزء الباقي من التحويالت السنوية الثابتة )  مليار جنيه( نقدا، وهو ُيشك ِّ

ات معاشات التقاعد  ( اشتراك2الزيادات السنوية للمزايا التأمينية، )  (1على الخزانة العامة فيما يتصل بتمويل التكاليف الجارية للبرنامج مثل )
ووفقًا للقانون،   ( التزامات قانونية مختلفة أخرى على وزارة المالية، وأي عجز اكتواري.3المختلفة ومنها نيابة عن العمالة غير المنتظمة، )

 . ٪5,7دة سنوية قدرها  ستستمر التحويالت المالية من الخزانة العامة خالل الخمسين عاما القادمة، مع خضوع القيمة االسمية للتحويالت لزيا
 الدخل من االستثمارات واإليرادات األخرى 

من إجمالي إيرادات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي   ٪13بلغت عوائد االستثمار في احتياطيات التأمينات االجتماعية قريبا من   .175
تدفقات مستقرة نسبيا  در، يتوقع نموذجنا أنه في ظل الوضع الراهن، سيول ِّد هذا المص2-3الشكل وكما هو ُمبيَّن في  .2021/ 2020في 

لإليرادات قد تتراجع بعض الشيء في األمد المتوسط بسبب تناقص مؤقت لألصول بالقيمة النسبية كما سنناقش ذلك تفصياًل أدناه. وتشمل  
ا هو ُمبيَّن  التقاعدية المتأخرة كم  مصادر اإليرادات األخرى التراخيص التي تصدر لبعض فئات أصحاب األعمال الحرة، وكذلك االشتراكات

  آنفًا )وهي ُمصنَّفة في النظام المحاسبي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي تحت بند دخول أخرى(، إلخ. ونفترض أن هذه الحصة من الدخل 
في هو ُمبيَّن    ستبقى مستقرة بالقيمة النسبية خالل فترة التنبؤات. الهيكل التفصيلي إليرادات ونفقات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي كما

 أدناه. 3- 3الجدول  
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 الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي )بالمليار جنيه(. 3-3الجدول 

 
 . 2021/ 2020القومية للتأمين االجتماعي، المصدر: إعداد البنك الدولي على أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة 

 نماذج محاكاة لإلنفاق على مزايا معاشات التقاعد  .3

ن الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في المنظومة الوطنية للتأمينات   .176 ز نماذج محاكاة المالية العامة فقط على المكوِِّ ُتركِِّ
  ٪ 89مين االجتماعي بيانات منفصلة عن حسابات مختلف برامج التأمين التي تعزو  ويعرض التقرير السنوي للهيئة القومية للتأاالجتماعية. 

القسم الخاص بتأمين الشيخوخة   من االحتياطات المالية إلى ٪92من النفقات التأمينية، و  ٪99,8من إيرادات اشتراكات معاشات التقاعد، و
ت والعجز والوفاة في تشغيل الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بما في ذلك نظام مكافآت نهاية الخدمة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع تحويال

ن الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تشغيل منظومة التأمينات اال  جتماعية.  الخزانة العامة ُتعزى إلى المكو ِّ
خالل فترة التنبؤات، وفي إطار سيناريو الوضع الراهن، ينخفض اإلنفاق على مزايا تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة انخفاضا   .177

. وُيعَزى انخفاض التكلفة في ( ولكن على حساب االستدامة االجتماعية3- 3الشكل  )الناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪3إلى    ٪4كبيرا من  
  جانب كبير منه إلى ربط المزايا بالتضخم، وتقدير قيمة األجر على أساس ربطه بالتضخم. ويشير الشكل إلى أنه خالل فترة التنبؤات نفسها،

إلى   ٪75ش التقاعد الحالي إلى متوسط األجر الحالي( بمقدار ثالثة أمثال تقريبا )من أكثر من  سيهوي معدل االستبدال الكلي )نسبة معا
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جنيها بدال من   750(. بعبارة أخرى، إذا تم التقييم بالقيمة الحالية فإن معادل معاش الشيخوخة سيبلغ في المتوسط اليوم نحو  ٪27نحو  
ل الهدف الكلي للمنظومة الوطنية للتأمينات جنيها!    2230 وعلى األرجح، سيكون هذا غير مقبول اجتماعيا، ومستحيال سياسيا، ألنه سُيبط 

ح الشكل البياني نفسه أن معدالت االستبدال  االجتماعية،   حيث من المحتمل أن يتحول ببساطة إلى مزايا تأمينية شاملة وموحدة للجميع. وُيوض ِّ
 ت المتقاعدين حديثا من المتوقع أن تنخفض انخفاضا كبيرا لتسهم في الديناميكيات الشاملة لنسب معاشات التقاعد.ألصحاب المعاشا

وسيحد     تشير هذه النتائج إلى الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في معايير نظام معاشات التقاعد في مرحلة ما في المستقبل. .178
من متوسط    ٪50قادمة، حيث ستبدأ مستويات معاشات التقاعد في االنخفاض إلى أقل من  هذا على األرجح في غضون السنوات العشر ال

. وال نعتقد أن هذا االنخفاض ينطوي على إشكاليات في حد ذاته،  ٪40األجر لتقترب من المعيار الذي توصي به منظمة العمل الدولية وهو  
ميسور التكلفة بدرجة أكبر من منظور المالية العامة. ولكن سيتعين    فعلى العكس من ذلك كان أحد أهداف هذا اإلصالح هو جعل النظام

على واضعي السياسات وضع هدف اجتماعي محدد، يجب بعده منع أي انخفاض آخر لنسب المزايا التأمينية. وحتى اآلن، ال يوجد هذا 
للم السياسية  االستدامة  تكفل  جادة  إصالحات  ألي  كمنطلق  وضعه  ويجب  االجتماعي.  في الهدف  االجتماعية  للتأمينات  الوطنية  نظومة 

 المستقبل المنظور.
والوفاة. .179 والعجز  الشيخوخة  تأمين  على  اإلنفاق  من  جزءا  الخدمة  نهاية  لمكافأة  القديم  النظام  على  اإلنفاق  ل  سنة    ُيشكِِّ وفي 

أو الوفاة أو نهاية الخدمة مع مبلغ    ألف حالة من حاالت التقاعد أو العجز  615، شهد هذا النظام دفع مزايا تأمينية إلى  2020/2021
. وهذا مبلغ كبير، وسيكون من المفيد إجراء دراسة تجريبية لمعرفة كيف  74دوالرا(   825ألف جنيه )  13إجمالي مقطوع يبلغ في المتوسط نحو  

ل التزامات نظام مكافأة نه إذا كان مقررا دفعها جميعا  -اية الخدمة  يستغل المحالون للتقاعد هذه األموال. ولكن في جانب المالية العامة، ُتشك ِّ
الفور بنحو    -على  ر  ُيقدَّ للتأمين االجتماعي.  100ما  القومية  للهيئة  أو ُخمس االحتياطيات اإلجمالية  بعد    مليار جنيه  آنفًا،  أشرنا  وكما 

صة. ومن ثمَّ، ل عبئا ماليا جسيما على أصول   اإلصالح لم تعد هذه االلتزامات مدعومة من أي تدفق لالشتراكات التقاعدية الُمخصَّ فإنها ُتشك ِّ
مكتب خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه االلتزامات ستتناقص جزئيا بالقيمة النسبية نظرا لربطها بمعدل 

   التضخم بمرور الزمن ما دامت األصول المالية تحق ِّق عائدا بعد حساب التضخم.
بالتضخم، أو ما يعرف "بالصيغة السويسرية"    ٪50باألجر و  ٪50اريو بديل يتضمَّن ربط المزايا التأمينية بنسبة  وضعنا نموذجا لسين .180

. واشتمل هذا السيناريو أيضا على ربط الحد األدنى لمعاش التقاعد في األمد الطويل بنفس نتائج هذا السيناريو(  4-3الشكل  )ويصف  
كفل هذا السيناريو أن تكون معدالت االستبدال ترتيبات "الصيغة السويسرية"، األمر الذي ُيؤث ِّر على ديناميكيات معاشات التقاعد الجديدة. وي 

بالنسبة لمتوسط األجر التأميني، وهو ما يتسق    ٪ 50إلى    ٪40لمعاشات التقاعد على األرجح في نطاق مقبول سياسيا واجتماعيا يتراوح من 
 مع المستوى الذي توصي به منظمة العمل الدولية.

م التأمينات االجتماعية لتغيرات مهمة في السياسات أو المعايير مثل تغير  يشير هذا السيناريو بوضوح إلى إمكانية تعرض نظا .181
جداول تراكم االحتياطيات المالية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي في ظل مختلف السيناريوهات.   5- 3الشكل  ويصف  قواعد الربط بالتضخم.

واحتمال االستنفاد الكامل ألصول الهيئة في األمد المتوسط، ستستمر األصول   75وفي ظل سيناريو الوضع الراهن، بعد مرحلة تناقص أولية، 
ساب اإلفقار السريع ألصحاب المعاشات الحاليين. وإذا أصبحت معايير الربط بالتضخم مقبولة في النمو في المستقبل المنظور، ولكن على ح

اجتماعيا بدرجة أكبر، فإنه من المتوقع أن ُتستنزف احتياطيات معاشات التقاعد بشكل دائم في خالل السنوات العشر القادمة بسبب العجز  
وفي ظل هذا السيناريو، تخسر الهيئة القومية    76، ابتداء قبل ذلك بخمس سنوات. المتواصل في عمليات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

في إجمالي    ٪15إلى زيادة قدرها    -في غير هذه األوضاع-للتأمين االجتماعي أيضا بسرعة الدخل على االستثمار، األمر الذي سيؤدي  
لمتناقضين من السيناريوهات، وتوجد معايير أخرى يمكن تعديلها من  وثمة سيناريوهات لم يتم نمذجتها بين هذين الطرفين ا  إيرادات الهيئة.

 أجل تحسين توازن األهداف المالية واالجتماعية.
 

 
 . 2021-2020المصدر: التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي  74
ره الديناماإلجمالي  التناقص السريع لألصول )بالنسبة إلى الناتج المحلي  75 يكيات النسبية للتحويالت المالية من الخزانة العامة  ( خالل السنوات الخمس عشرة القادمة ُتفس ِّ

 (.2-3الشكل مقابل إيرادات الهيئة القومية من اشتراكات معاشات التقاعد، حيث تشهد األخيرة تباطؤ معدل النمو في بداية األمر )انظر 
ظ أنه في ظل هذا السيناريو، سيظل تقدير قيمة األجر مرتبطا بالتضخم، وهو ما سيسهم بطبيعة األمر في التراجع المتواصل لمعاشات ال  76 تقاعد الجديدة بالنسبة الح 

 ف أسرع الحتياطيات معاشات التقاعد.لألجر. وإذا تم تغيير هذا المعيار أيضا على سبيل المثال، بتقريبه من مستوى نمو األجور، فسوف يؤدي هذا إلى استنزا
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 المصروفات المتوقعة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي  . 3-3الشكل 
من الناتج المحلي اإلجمالي، المحور األيمن(، ومعدالت االستبدال   ٪) 
من متوسط األجر، المحور األيسر( وتعديل قيمة المزايا في األجل   ٪) 

 الطويل )الوضع القائم(.

  ٪المصروفات المتوقعة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي ) . 4-3الشكل 
من متوسط   ٪من الناتج المحلي اإلجمالي(، ومعدالت االستبدال ) 

 .50/ 50األجر(، وربط األجور/التضخم بنسبة 

  
 األرصدة المتوقعة للتأمينات على كبار السن وذوي اإلعاقة، ورصيد االحتياطات المالية  . 5-3الشكل 

 من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪) 

 

 البنك الدولي. فريق عمل المصدر: نماذج محاكاة المالية العامة التي أعدها 
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 التأثير االجتماعي للمنظومة الوطنية لمعاشات التقاعد  .4

ما زال السكان المستفيدون من نظام معاشات التقاعد أكثر   .182
ويزيد عدد األسر في الشرائح  من غيرهم في الفئة األعلى دخال.  

الخميسية األعلى من السكان على ثالثة أمثال األسر في الشريحة  
الخميسية األدنى التي يوجد فيه مستفيد واحد على األقل من مزايا 

جتماعي. وال غرابة في ذلك، ألن فرص  الهيئة القومية للتأمين اال
المشاركة في نظام التأمين االجتماعي محدودة بدرجة كبيرة للشريحة  
الخميسية األدنى. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن المشاركة في هذا 

إلى أنه   6-3الشكل  ويشير  النظام ال تؤدي دائما إلى مزايا تأمينية.  
التأمينات   قد نظام  في  المشتركة  األسر  بين  كبيرة  فجوات  توجد 

واألسر المستفيدة منه لمعظم السكان. وبافتراض أن تغطية اشتراكات 
معاشات التقاعد في نظام التأمينات ظلت مستقرة أو حتى انخفضت  
قليال في اآلونة األخيرة، فإن هذا قد يشير إلى أن أعدادا كبيرة من  

في النظام ال يحصلون أبدا على حقوق تأمينية   األفراد المشاركين
 بها.  كافية أو يعجزون عن المطالبة

نطاق تغطية الهيئة القومية للتأمين االجتماعي حسب  . 6-3الشكل 
 الشرائح الخميسية 

 

األدنى للجر، على األقل بالنسبة للسنوات السبع األولى بعد  بموجب القانون الجديد، يرتبط الحد األدنى لمعاش التقاعد بالحد   .183
وهناك بلدان اثنان آخران في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقط    اإلصالح، وهي سياسة جيدة تكفل توفير أمن الدخل النسبي عند التقاعد.

د بنسبة  يحددان الحد األدنى لمعاش التقاعد في القانون كنسبة من ال  - هما الجزائر وليبيا- من الحد   ٪ 65حد األدنى لألجر. وفي مصر يتحدَّ
ليست ملزمة اليوم، فإنها ستظل في المستقبل مثل المبلغ الشهري    ٪65جنيه شهريا أيهما أكبر. ومع أن نسبة    900أو بمبلغ    77األدنى لألجر 

متوسط األجر التأميني في كل قطاع. ولكن حينما  من    ٪ 20جنيه بدون تغير. ويشير هذا إلى أن الحد األدنى لمعاش التقاعد يبلغ نحو    900
من األجر، وهو ما قد يكون غير كاف   ٪10يؤخذ في الحسبان تعريف إحصائي واسع لألجر، فإن الحد األدنى لمعاش التقاعد ال يزيد على  

دنى للمعاش والحد األدنى لألجر نموا من الناحية االجتماعية. وعلى مدى السنوات السبع القادمة، وبموجب القانون، سيشهد كلٌّ من الحد األ
متسارعا سيفوق على األرجح متوسط نمو األجور. ولكن في األمد األطول، وكما ينص القانون على انتقال هذه المؤشرات إلى الربط بمعدل 

من الواضح أن هذا  فقط. و   ٪6إلى    ٪35التضخم، سيهوي الحد األدنى لمعاشات التقاعد كنسبة من المتوسط من المستوى الحالي وهو  
 للسياسة.  أكثر واقعية الوضع الراهن لن يكون مناسبا من الناحية االجتماعية أو السياسية، وسيلزم االتفاق على سيناريو

األبعد، ألن جميع   .184 المدى  د وتزول على  المتوسط ستتبدَّ التأمينية في األمد  المزايا  لكفاية  فإن أي تحسينات  وفي الوقت نفسه، 
ل هذا خطرا اجتماعيا   المعايير الرئيسية في النظام مرتبطة بشكل واضح قانونًا بالتضخم دون أخذ نمو الدخول الحقيقية في االعتبار. وُيشك ِّ

 .( الحد األدنى لمعاش التقاعد3( الربط بالتضخم، ) 2( تقدير قيمة األجر، )1كبيرا في النظام الحالي. وهناك ثالثة معايير يجب مراعاتها: )
هو آلية تعديل قيمة األجور التاريخية إلى الدرجة التي تكفل حساب مزايا معاش التقاعد الفردي. وفي العادة، تستخدم   فتقدير قيمة األجر •

هذه اآللية مجموعة من العوامل تضم النمو التاريخي لألجور والتضخم. وقبل اإلصالح، كان ُيحَتسب متوسط األجر األساسي خالل  
عن كل سنة من سنوات االشتراك في   ٪3المتغير فيحتسب متوسطه على مدى الحياة مع تعويض إضافي قدره  مَّا األجرفترة سنتين، أ

التأمينات. وإذا اقترن ذلك مع معايير أخرى، فإنه يفرز معاشا تقاعديا سخيا إلى حد ما. وتضمَّن اإلصالح االنتقال التدريجي إلى  
األسعار كعامل    المتوسط مدى الحياة لجميع األجور ، األمر الذي ينطبق على األجر الشامل )األساسي والمتغير( ولكن يستخدم تضخم

في المتوسط. ويشير    ٪3سنويا، أمَّا معدل النمو الحقيقي لألجور فكان نحو    ٪10تعديل. وفيما مضى، كان معدل التضخم يحوم حول  
هذا إلى أنه عند تجميع األجور التاريخية من أجل حساب معاش التقاعد الفردي في المستقبل، وتعديله ألخذ التضخم فقط في االعتبار، 

 
 جنيه للقطاع الحكومي.  2400جنيه للقطاعين العام والخاص و 1200، كان الحد األدنى لألجر الخاضع لالشتراك في التأمين االجتماعي 2021في عام  77
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ستضيع في إجمالي قيمة المعاش. وتشير التنبؤات إلى أن هذا يسهم في تراجع مطرد في معدالت    ٪3لعالوة السنوية البالغة  فإن ا
االستبدال ألصحاب المعاشات الجدد على الرغم من التحسينات المتوقعة في متوسط مدة الخدمة عند التقاعد، والتي تعوض جزئيا فقط 

ير قيمة األجر هو المجال الرئيسي المرشح لتعديالت محتملة للسياسات المستقبلية لضمان كفاية المزايا عن تلك الخسارة. وقد يكون تقد
  التأمينية وتحقيق االستدامة االجتماعية.

في الحفاظ على قيمة معاش التقاعد بعد منحه. ومرة أخرى، ُتظهر التجارب الدولية أن مزيجا من نمو األجور   الربط بالتضخم  يساعد •
تضخم ُيستخدم لهذا الغرض في العادة. وفي الماضي، لم يكن الربط بالتضخم موجودا في القانون، وكانت زيادات معاشات التقاعد وال

تتم حسب الحاجة لكل حالة على حدة، األمر الذي جعل كبار السن يخضعون لتقدير السياسيين. واستحد  قانون التأمينات االجتماعية 
إلزاميا لمزايا المعاشات يرتبط بمعدل التضخم السنوي. ويؤدي عدم دمج نمو األجور في مؤشر الربط بالتضخم   والمعاشات الجديد تعديال

يجري ربط معاشات التقاعد    (. ولكن في التطبيق العملي، ما زال3- 3الشكل  إلى انخفاض قيمة المزايا التأمينية في األمد الطويل )انظر  
، زيدت جميع معاشات التقاعد 2020/2021أو حتى متوسط نمو األجور. ولذلك، فإنه في عام  بمعدل خاص أعلى كثيرا من التضخم  

ل هذا االنحراف المؤقت عن  ٪13بلغت الزيادة    2022/ 2021، وفي  14٪   ٪4الحد األدنى الذي فرضه القانون عالوًة قدرها  . وُيشك ِّ
هذه   -مليارات جنيه إضافية في نفقات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي  10على الترتيب على التضخم في العام السابق، أو  ٪8,5و

ن التضخم ستزول تدريجيا )مع تناقصها السنة وكل السنوات القادمة. ويقال إن هذه الممارسة المتمثلة في ربط المزايا التأمينية بأكثر م
كما تنبأنا أيضا في النموذج الذي وضعناه( إلى أن يقتصر معدل الربط السنوي على التضخم فقط. ومع أن هذا قد   ٪ 1سنويا بمقدار  

اتفاق إلغاء    يكون خبرا سارا ألصحاب المعاشات، فإنه لم يتضح هل ُأخ ذت عالوات الربط بالتضخم هذه في االعتبار كما ينبغي في
ك لكل  الديون بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين االجتماعي. فكل زيادة من هذا القبيل تخلق التزامات بالنسبة للسنة الحالية، وكذل

إذا كان    السنوات المقبلة. وقد يتعيَّن التوصل إلى حل وسط بشأن تحديد الربط بالتضخم رسميا بالمعدل األعلى من األسعار، ال سيما
 من المتوقع أن تشهد األجور نموا كبيرا. وهكذا، وضعنا سيناريو "الصيغة السويسرية" البديل، ونموذجه الُمبيَّن أعاله. وكبديل آخر على 

د بناء على التقدير الكامل للحكومة وتدفعها الحكوم  سبيل المثال، يمكن للحكومة دراسة ة  مزايا معاش إضافية سنوية لمرة واحدة تتحدَّ
 حينما تكون الظروف المالية مواتية. ولن يكون لهذه المدفوعات تأثير على التزامات مستقبلية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي. 

وفي الواقع،   كما أشرنا آنفا، فإن للحد األدنى لمعاش التقاعد دورا مهما في توفير المزايا التأمينية للعمال ذوي الدخل المنخفض. .185
ر من العمال في برامج التأمين الخاصة )السائقون، وعمال البناء، والعمال غير المنتظمين، إلخ(، وكذلك المستفيدون من  يتلقى عدد كبي 

كيف أن العمال والمستحقين للمزايا من أقاربهم    4-3الجدول  معاشات األرامل واأليتام هذه المزايا على أساس الحد األدنى للمعاش. ويشير  
في القطاع الخاص، ال سيما في القطاع غير المنظم أقل حظًا من أقرانهم الذين يعملون لدى الحكومة أو في مشروعات القطاع العام.  

مه نظام التأمين االجتماعي قد يتآكل سريعا.    وبالنسبة لهم، فإن الحد األدنى للحماية الذي ُيقد ِّ
 عرض عام قطاعي لمعاشات التقاعد للهيئة القومية للتأمين االجتماعي . 4-3الجدول 

 
 . 2021/ 2020المصدر: إعداد البنك الدولي على أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي، 
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  مسائل مختارة تتعلق بالسياسة العامة  .ج

للتأمين االجتماعي في صدارة المسائل ذات  القومية  الهيئة  المبكر، واستثمارات  التأمينية، والتقاعد  التغطية  يأتي توسيع نطاق 
 األولوية على أجندة الحكومة لتنفيذ اإلصالح. 

 توسيع نطاق التغطية   .1

ت الجهود السابقة لتوسيع نطاق التغطية بين السكان في سن العمل إلى تغطية تأمينية مرتفعة نسبيا لكبار السن. .186 وعلى الرغم    أدَّ
الجنس  نوع  األعمار/  عن  بيانات  على  والحصول  ُمعيَّنة،  عمرية  لشرائح  التغطية  معدالت  عن  دقيقة  بيانات  على  الحصول  صعوبة  من 

ر أن أكثر من ثلثي معظم شرائح كبار السن من الرجال تغطيه اشات  م معللمستفيدين ُمصنَّفة بحسب أنواع المزايا المختلفة، فإن هذا التحليل ُيقد ِّ
مل الشيخوخة. ولكن بين النساء، ُتمث ِّل المستفيدات من معاش الشيخوخة على أحسن تقدير ربع النساء المسنات، لكن أغلبية المستفيدات األرا

من النساء، وتبلغ نسبتهن بين السكان في سن التقاعد نحو النصف. ومع أنه ليس من الواضح دائما إن كان من الممكن أن يحصل فرد 
عديد من المزايا، فإنه يمكن باطمئنان افتراض أن نحو ثالثة أثال  كبار السن يحصلون على نوع ما من المزايا التأمينية من الهيئة  على ال

 القومية للتأمين االجتماعي، وهي نسبة تغطية مرتفعة بالمقارنة بالمعايير اإلقليمية والدولية.
وما انفكت مصر تفخر بأن لديها واحدة من أعلى  لكنها تسير في اتجاه نزولي.  ال تزال تغطية اشتراكات معاشات التقاعد مرتفعة،   .187

نسب تغطية اشتراكات معاشات التقاعد بين السكان في سن العمل في العالم، ويرجع ذلك في جانٍب منه إلى وجود العديد من برامج التأمين  
ذلك جزئيا إلى تجميد التعيينات الجديدة في القطاع العام، وكذلك إلى   الخاصة. ومع ذلك، انحسر نطاق التغطية في السنوات األخيرة، وُيعزى 

مليون   2,4ماليين عامل ُيكم ِّلهم    5,5، كان ذلك البرنامج ُيغط ِّي  2004االنكماش الكبير للبرنامج الخاص بالعمالة غير المنتظمة. وفي عام  
مليون فقط من العمالة المسجلة    0,4مليون، منهم    2,2ة مجتمعًة نحو  من أصحاب العمل الحر. واليوم تشمل التغطية لبرامج التأمين الخاص

ي غير المنتظمة. ومن الواضح، أن عالقة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي مع القطاع المفعم بالحيوية والمتنوع للعمال غير المنتظمين ف
ى ضعف التنسيق بين سياسات التأمين االجتماعي والمساعدات مصر قد تدهورت بشدة. وُيعزى انخفاض التغطية التأمينية في جانب منه إل

 االجتماعية، والذي كان إلى حد كبير نتيجة لجائحة كورونا.
وفي إطار اإلصالح، قامت الحكومة بتوحيد معايير برامج التأمين الخاصة   حدثت تغيرات مهمة في قطاع العمال غير المنتظمين. .188

وبموجب القانون الجديد، سُتغط ِّي وزارة المالية تكاليف دعم اشتراكات معاشات التقاعد من   االجتماعي.  المختلفة مع النظام الرئيسي للتأمين
التأثيرات اإليجابية   خالل دفع جزء من حصة صاحب العمل في االشتراكات القانونية لدى الهيئة القومية للتأمين االجتماعي. ويتمثل أحد

أنه يتيح إمكانية نقل المزايا التأمينية، بتمكين األفراد الذين يتنقلون بين القطاعات المنظمة وغير المنظمة  الكبيرة لهذه السياسة الجديدة في  
ر أن   من تجميع حقوقهم من أجل الحصول على مزايا تأمينية موحدة. وهذا إنجاز رئيسي ونموذج يحتذى لإلصالح. وفي الوقت نفسه، ُيقدَّ

لون أنفسهم كعمال مؤقتين سيرتفع من  الحد األدنى اإللزامي لالشتراك ال جنيه، وأن االشتراك سيزداد اآلن    100إلى    90شهري لمن سيسج ِّ
سنويا خالل السنوات السبع القادمة تمشيا مع الزيادات السنوية المقررة في الحد األدنى لألجور. وقد ُيثن ي عامُل التكلفة هذا    ٪ 15بمعدل  

النضمام إلى نظام التأمين االجتماعي. وربما ال تزال الدعاية للنظام أيضا ضعيفة، وهو ما يشير العاملين في االقتصاد غير الرسمي عن ا
 إلى أنه يوجد مجال للعمل على زيادة الوعي.

فالقانون ينص على أن الحد األدنى   ال تزال الحوافز للمشاركة في نظام التأمين االجتماعي للعمال ذوي الدخل المنخفض ضعيفة. .189
عاما. وبدال من ذلك، سيتعين على العاملين بالحد    15من الحد األدنى لألجر لكل من يبلغ الحد األدنى لسنوات خدمته    ٪65عد  لمعاش التقا

عاما حتى يمكنهم الحصول على نفس   30األدنى لألجور )وهم أغلبية العمال غير المنتظمين بالقطاع غير الرسمي( العمل ما يقرب من  
ويعني هذا أنه ما دام هؤالء األفراد ذوو األجر المنخفض يعملون، ويشتركون في التأمينات    الصيغة المعتادة.   المعاش حينما تنطبق قواعد

عاما، فإنهم قد ال يجدون حافزا آخر لتقديم أي اشتراكات إضافية، ألن ذلك لن يؤث ِّر على معاشاتهم التقاعدية في المستقبل. ولهذا   15لمدة  
عند التقاعد لهؤالء األفراد راكدا عند قيم منخفضة، وهو ما يؤدي إلى معاشات تقاعدية ضعيفة.   نوات الخدمةيكون متوسط مدة سالسبب، قد  

وثمة حافز إضافي، لهؤالء األفراد لمواصلة االشتراك في التأمينات االجتماعية سيكون على سبيل المثال، الحصول على خدمات تأمينية 
   وضع، إلخ(.أخرى )معاشات إصابة العمل، وإعانات ال

وينخرط في هذه العملية العديد من أصحاب    تعكف الحكومة على تصميم إستراتيجية لتوسيع نطاق تغطية التأمينات االجتماعية. .190
المصلحة، ولها مكونات مختلفة كثيرة. ومن األهمية بمكان رسم خريطة للقطاع غير الُمنظَّم، وتحديد التجمعات التي يمكن أن تستوعب  
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المصلحة مع استخدام مختلف األساليب. ومن المهم أيضا تقييم االحتياجات لحزم مختلفة من مزايا التأمينات االجتماعية.   مختلف أصحاب
طالت وفي إطار التأمين االجتماعي يمكن أن تشمل التغطية المجموعة المعتادة من المزايا )التقاعد، والمرض، واألسرة، والورثة، والبطالة، وع

وفي الوقت   لعمل، واإلعاقة( أو مجموعة أضيق من المزايا )مثل التقاعد، والعجز، ومعاشات المستحقين من األقارب(.الوضع، وإصابة ا
خة. الحالي تقتصر تغطية الهيئة القومية للتأمين االجتماعي للقطاع غير الُمنظَّم في إطار برامج التأمين الخاصة على مزايا معاشات الشيخو 

لناحية اإلستراتيجية استخدام أنظمة الهيئة القومية كعنصر أساسي لجهود توسيع نطاق التغطية. ويجب تعيين فريق ومن األهمية بمكان من ا
عمل متخصص داخل الهيئة القومية للتأمين االجتماعي تكون مهمته إدارة جميع المبادرات ومعالجة المسائل المتصلة بتوسيع نطاق التغطية.  

لمشاركة في التأمينات االجتماعية في الحرمان من المزايا المختلفة التي تعتمد على اختبار قياس مستوى  ومن المهم ضمان أال تتسبَّب ا
 الدخل بطريقة ُمصنَّفة فئويا، وهو ما قد يفضي إلى اشتداد الحواجز التي تحول دون توفيق األوضاع والدخول في مظلة االقتصاد الرسمي.

فأغلبية أصحاب العمل الحر    ة تتحملها الحكومة والهيئة القومية للتأمين االجتماعي.يأتي توسع نطاق التغطية على حساب تكلف .191
ول  لن يكون باستطاعتهم تغطية التكاليف الكاملة للتأمين االجتماعي التي تؤهلهم للحصول على مزايا كافية أو مجموعة من المزايا بدون الحص

ية، وقد تكون داخلية في النظام، وتقوم بإعادة توزيع المزايا من األفراد األعلى دخاًل  على دعم كبير. وغالبًا ما تكون إعانات الدعم هذه ضمن 
إلى أصحاب الدخول األقل. وفي إطار اإلصالح، اتخذت الحكومة قرارا بجعل جميع صنوف الدعم هذه واضحة وشفافة، وهكذا فإنها تغطي 

ال يكون هذا كافيا، وقد يلزم زيادة إعانات الدعم الجتذاب أعداد أكبر    رسميا حصة صاحب العمل من اشتراكات معاشات التقاعد. ولكن قد
ل جزءا من المخصصات السنوية الثابتة من الخزا نة  من العاملين في القطاع غير الرسمي. وتتسم طبيعة الدعم بأنها فريدة من حيث إنها ُتشك ِّ

ر قيمة الدعم بما يتراوح بين  العامة إلى الهيئة القومية للتأمين االجتماعي. وخالل العامين ال مليارات جنيه.   4مليارات و   3,5ماضيين، ُتقدَّ
ومع اتساع نطاق التغطية، ستستخدم الهيئة القومية جزءا أكبر من تلك التحويالت من الخزانة العامة في تغطية حصة صاحب العمل من 

ثت برامج جديدة للتأمين )أو تم توسيع نظام التأمين الحالي اشتراكات معاشات التقاعد لمصلحة العاملين في القطاع غير الرسمي. وإذ ا اسُتحد 
قصير األجل لُيغط ِّي العاملين في القطاع غير الرسمي( فإن ذلك سيكون أيضا على حساب تكاليف إضافية. على سبيل المثال، بالنظر إلى 

العجز قد يكون مرتفعا. وستكون لهذا آثار من منظور المالية طبيعة قطاع الزراعة، فإن مستوى اإلصابات المرتبطة بالعمل أو بداية ظهور  
ولذلك، سيكون من الحكمة إجراء دراسة اكتوارية لتحديد مدى سالمة إدماج    العامة على أي تغطية من خالل مزايا إصابة العمل أو العجز.

لبرنامج بشكل منفصل عن النظام الرئيسي للتأمينات  في هذه البرامج، و/أو ما إذا كان ينبغي إنشاء هذا ا  بعض فئات العاملين أو جميعها
 االجتماعية.

من إجمالي   ٪25والناتج المحلي اإلجمالي  من    ٪11,5، وهو يسهم بنسبة  يوجد قطاع كبير من العمال المؤقتين في قطاع الزراعة .192
القطاع   78الوظائف.  لتشمل  االجتماعية  التأمينات  مظلة  توسيع  من  المتوخاة  للسياسة  اإلستراتيجية  األهداف  تحديد  بمكان  األهمية  ومن 
الريفية،   79الزراعي. المناطق  الفقر ومواطن الضعف طوال مراحل دورة الحياة لألسرة في  ويمكن أن تشتمل هذه األهداف على الحد من 

وتحسين سبل الوصول    80الريفية، وزيادة تمكين النساء، وتوفيق األوضاع والدخول في مظلة االقتصاد الرسمي،    واستبقاء السكان في المناطق
  إلى الخدمات الصحية، وغيرها من برامج التأمين الرسمية، وتحسين اإلنتاجية الزراعية، وتدعيم أمن اإلنتاج الغذائي. ويجب أن تكون جهود 

من الشروط المسبقة إلقامة شكٍل ما  رك فيها العديد من الوزارات والهيئات، بما في ذلك في قطاع الزراعة.توسيع نطاق التغطية تعاونية يشا
العمال الزراعيين هو ضرورة أن يحظى المشروع الذي يستخدم األيدي العاملة الزراعية باعتراف رسمي،    من أشكال اإللزام باالشتراك لمساندة

عة ُمؤه ِّال بموجب التشريعات ذات الصلة. وسيتطلب هذا على األرجح التسجيل المسبق والموافقة في قاعدة  وأن يكون العمل في الزراعة/المزر 
ومن الضروري حقا التماس الفرص لتحقيق التآزر وتضافر   81بيانات مثل سجل المزارعين )كقاعدة بيانات منفصلة أو في إطار نظام آخر(.

 
 المصدر: دليل بيانات البنك الدولي.  78
جوات كبيرة في تغطية العمال في القطاع الزراعي. وتستبعد بلدان مثل األردن ولبنان والسودان وتونس واليمن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ال تزال توجد ف  79

ل. ويستبعد اليمن وسوريا صراحة عماال زراعيين ُمعيَّنين من بعض أنظمة اشتراكات معاشات التقاعد أو كلها، وفي بعض الحاالت يستبعد هؤالء العمال من قانون العم
ن جميع البلدان األخرى عدا ليبيا أيضا عماال مهاجرين ُمعيَّنين، مع األخذ في االعتبار أنهم غالبا ما ُيؤل ِّفون نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الزراعة. وأخيرا، فإولبنان  

د المزارعين المستقلين، والعاملين لحسابهم الخاص، وتعاونيات لديها حواجز قانونية تستبعد أصحاب العمل الحر من واحد على األقل من برامج التأمينات االجتماعية، وتستبع
لة في هذا الشأن، انظر   . Sato (2021)المنتجين. لالطالع على مراجعة ُمفصَّ

مُسجَّل أو غير منظم وال  من يعملون بأجر( وهو غير    كل عمل مأجور )سواء من يعملون لحسابهم الخاص أوُتعر ِّف منظمة العمل الدولية العمل غير الُمنظَّم بأنه ’  80
يمتلك العاملون في القطاع غير المنظم  يتمتع بالحماية بموجب األطر القانونية أو التنظيمية القائمة، وكذلك العمل غير المأجور الذي يتم القيام به في منشأة تدر دخال. وال  

 تمثيل العمال."عقود تشغيل آمنة، وال يحصلون على مزايا العمال، أو الحماية االجتماعية أو 
81 ")2018( Lorenzon 
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  ألمم المتحدة ل  األغذية والزراعة  منظمةوكان هذا األمر محل مناقشة مفيدة في مطبوعة    مة واإلدارة.الجهود مع األنظمة القائمة للسياسات العا
 82)الفاو( صدرت في اآلونة األخيرة. 

  التقاعد المبكر  .2

من أصحاب اشتراكات معاشات التقاعد   ٪ 40قبل اإلصالح، كان أكثر من    طرأت بعض التغيرات المهمة على نظام التقاعد المبكر. .193
ن من  يختارون التقاعد المبكر. وفي الواقع، كان النظام ُيحب ِّذ التقاعد المبكر بدال من العمل حتى الوصول إلى سن التقاعد المعتاد، حيث كا

معاشات التقاعد. وتهدف السياسة الشائعة في كثيٍر من البلدان إلى تقييد    السهل التأهل للتقاعد المبكر، وال ُتفرض عقوبات مناسبة تؤث ِّر على
( فرض حد أدنى مرتفع لمتطلبات مدة الخدمة، 2( وضع حد أدنى ُمعيَّن لنسبة المزايا، )1سبل الحصول على التقاعد المبكر عن طريق )

ع اإلصالح الحد األ3و/أو ) دنى لسنوات الخدمة المطلوبة للحصول على التقاعد المبكر من ( متطلبات الحد األدنى لمعاش التقاعد. ووسَّ
من أجر االشتراك التأميني. والشائع أيضا خفض مزايا المعاش التقاعدي   ٪50عاما، وجعل الحد األدنى للمعاش لألفراد المؤهلين    25إلى    20

كلفة المدة األطول التي ستدَفع فيها مزايا المعاش التقاعدي.  للتعويض عن ت  -ما ُيسمَّى غالبا الخفض "االكتواري"  - للمحالين مبكرا للتقاعد 
بين مختلف الفئات المستفيدة، بحيث ال تعتمد القيمة الحالية لمزايا المعاش على    العدالةوالمبدأ األساسي آللية خفض المعاش هي ضمان  

عاما،    60بة للعمال الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد  سن التقاعد. واستحد  القانون مجموعة جديدة من عوامل التعديل االكتواري. بالنس 
عن كل سنة من سنوات التقاعد المبكر. وسنناقش مسألة التقاعد المبكر بمزيد من التفصيل   ٪ 5سُيخفَّض معاش التقاعد )مدى الحياة( بنحو  

 أدناه.
وإذا ُأريد تحقيق   التعديالت التي أدخلها القانون.  غير أن القواعد الجديدة يعتبرها البعض شديدة التقييد، وتواجه ضغوطا إللغاء .194

 المرونة، فإن هناك آليات تكفل إلى حد كبير إبطال اآلثار المترتبة على الموازنة كما هو ُمبيَّن فيما يلي:
بواقع   ▪ المبكر  للتقاعد  األدنى  السن  تحديد  المثال  سبيل  على  إلى    50ُيمك ن  تدريجيا  تزداد  ر   55عاما  جانب  إلى  السن عاما  فع 

 للتقاعد.  القانونية
ُيمك ن إضفاء مزيد من التمييز على الحق في التقاعد المبكر، بحيث يكون الحق في التقاعد المبكر في سن ُمعيَّنة مرتبطا بسنوات  ▪

عاما كما نص عليها القانون الحالي، لكنه   25وفي الواقع، فإن متوسط مدة الخدمة المسموح بها للتقاعد المبكر سيكون    83الخدمة. 
وُينَظر في العادة إلى هذا النوع من تغيير المعايير على أنه يستهدف    سيتحول من رقم موحد إلى طائفة متنوعة من مستويات األهلية.

الناس في اشتراكاتهم التقاعدية بأوضاع االقتصاد. وُيحف ِّز هذا أيضا التوظيف في القطاع الرسمي. ونظرا    بسط العدالة ألنه يربط حقوق 
عاما للقطاع العام/الخاص، فإن متوسط سن   22عاما للقطاع الحكومي و  33ألن المتوسط الحالي لسنوات الخدمة عند التقاعد هو  

عاما على الترتيب. ومع زيادة السن القانونية للتقاعد بمرور الوقت كما ينص    57و  51التأهل للحصول على معاشات التقاعد يبلغ نحو  
  سنوات. 10القانون، فإنه يجب زيادة النطاق المقترح البالغ 

من القانون ستنطبق لتخفيض المزايا لمن  5ومن المهم إلى جانب اعتماد مسار سن التقاعد المبكر، أن المعام الت الُمبيَّنة في الجدول  ▪
.  يختارون طواعية التقاعد المبكر. وعليه، فحتى إذا كان المرء مستوفيا معايير التقاعد المبكر، فسيتم تخفيض معاشه التقاعدي تبعًا لذلك

ويجب مع ذلك تطبيق القاعدة الخاصة بالحد األدنى للمعاش التقاعدي، وفي الحالة التي ُينت ج فيها هذا التخفيض مزايا أقل من الحد  
 لقانوني، سيتعين على المستفيد المحتمل االنتظار حتى تتم تلبية شرط الحد األدنى للمعاش و/أو السن/مدة الخدمة.األدنى ا

ويمكن أيضا أن تتيح الهيئة القومية للتأمين االجتماعي خيار "شراء" مدد معاش إضافية باستخدام مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما قد  ▪
ض جزئيا عن تخفيض االستحقا  قات الشهرية لمن يتقاعدون في سن مبكرة.ُيعو ِّ

غالبًا ما ُيستخدم التقاعد المبكر كآلية لتقليص حجم العمالة بالقطاع العام، وهي سياسة ينظر إليها على أنها غير مالئمة من منظور  .195
لون شبابا قادرين على العمل.  فالقصد من نظام معاشات التقاعد هو حماية كبار السن، وليس األشخاص الذين ال يزا  االستدامة والكفاية.

ومعاشات التقاعد المبكر في العادة صغيرة، ولذا ال ُيوَصى بالتقاعد المبكر من منظور الكفاية. وبدال من ذلك، ينبغي لواضعي السياسات 
 

لة في هذا الشأن، انظر  82  . Lucas Santos  - 2021)2021(لالطالع على مراجعة ُمفصَّ
عاما من أجل التقاعد في سن الستين )التقاعد المعتاد حاليا(، فإننا نقترح أن تكون المدة في   15على سبيل المثال، إذا كانت مدة االشتراك في التأمين المطلوبة هي    83

سن التأهل للتقاعد المبكر عاما واحدا: والمدة   عاما من أجل التقاعد في سن الخمسين )الذي يجب إرساؤه كحد أدنى(، ويؤهل مد الخدمة سنتين لخفض  35حدها األدنى  
 .50عاما لسن  35، ثم 51عاما تؤهل للتقاعد في سن  33، حتى نصل إلى 58عاما ُتؤه ِّل في سن  19، و59عاما تؤه ِّل للتقاعد في سن  17التأمينية 
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على   للتدريب  برامج  وْضع  و/أو  مقطوع(،  إجمالي  بمبلغ  أو  زمنيا  د  ُمحدَّ )تعويض  الخدمة  نهاية  مكافآت  عرض  تساعد  دراسة  المهارات 
 المستفيدين في العثور على وظائف جديدة.

، وذلك لضمان كفاية االشتراكات  سيلزم إجراء تحليل منفصل وتقييم مالي للمهن والوظائف التي لها حق قانوني في التقاعد المبكر .196
يدفع أص الحالي،  الوقت  المبكر. وفي  التقاعد  تكاليف  لتأمين  اإلضافية لصاحب العمل )الحكومة( لتغطية  حاب األعمال اشتراكات أعلى 

ية إصابة العمل، ويجب أن ينطبق المبدأ نفسه على استحقاقات التقاعد المبكر. وسيلزم وضع التفاصيل بشأن الحد األدنى لمدة الخدمة التأمين 
التنسيق مع النظام الرئيسي   للتأهل للحصول على هذه االستحقاقات، والحد األدنى للسن، واالشتراكات اإلضافية. ومن المهم أيضا ضمان

القدرة   -عندما تكون للعامل مدة خدمة في برنامج تأمين مهني خاص وكذلك في برنامج تأمين عام    -للتأمينات االجتماعية، حتى يتسنَّى  
خاصة. وحيث إن  على تجميع هذه االستحقاقات تجميعا منصفا. والخالصة، أنه سيلزم إجراء إصالح منفصل لقواعد معاشات تقاعد المهن ال

ت  المستفيدين من عقود العمل هذه يستفيدون في العادة من التقاعد المبكر من الخدمة، فإنه ينبغي استحدا  مفهوم "المعاش المؤقت" مع آليا 
 سن التقاعد.يمكن من خاللها أن تغطي هذه السياسة تكلفة تمويل معاش المستفيد بين التقاعد المبكر والوصول إلى    واضحة للسياسة والتمويل

مع تحسين السياسات، يمكن أن تسير زيادة أعمار السكان جنبا إلى جنب مع العيش مدة أطول وفي ظروف أكثر رخاء وتحقيقا   .197
وفي هذا الصدد، يمكن أن تشمل   .لرضا النفس؛ ظروف يحظى فيها العمل عند كبر السن في وظائف ذات جودة عالية بالمساندة والتقدير

 رى ما يلي:بعض التدابير األخ
ز على تحسين مستوى المهارات وتعديلها بما يتماشى مع االحتياجات الحالي  ▪ ة  وْضع برامج للتدريب وإعادة التأهيل للعمال األكبر سنا تتركَّ

 لسوق العمل، فهذه البرامج تتيح للمشاركين فيها اكتساب مؤهالت جديدة أو تجديد مؤهالتهم الحالية؛ 
مر لدى منشآت األعمال مع التركيز على تغيير القوالب النمطية ألرباب األعمال فيما يتعلق بتشغيل تشجيع جهود تطوير إدارة الع ▪

 العمال األكبر سنا، ووضع تدابير لتنظيم العمل تساند إطالة الحياة العملية؛
 ومعاشات تأمين العجز؛تحسين ظروف العمل الكلية ومستوى جودة العمل من أجل الحد من اإلقبال على التقاعد المبكر  ▪
استحدا  تدابير وقت العمل المرن للعمال األكبر سنا، وكذلك إمكانية إتاحة عطالت إضافية لمساندة إعادة التأهيل والحيلولة دون فقدان  ▪

 القدرة على العمل؛ 
 وْضع برنامج لمساندة إعادة تشغيل العمال األكبر سنا؛ ▪
 كبر سنا )مثل تعديل نسب االشتراكات ألصحاب المعاشات العاملين(. التماس سبل تقليل تكاليف التشغيل للعمال األ ▪
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    السياق المؤسسي والسياسي الستثمارات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي .3

٪ من أصول  70ويجب أن يؤخذ في االعتبار أن قرابة   .198
االجتماعي تتألف من سندات حكومية  الهيئة القومية للتأمين 

. وتقضي السياسة الحالية بأن ما  (5-3الجدول ) وأذون خزانة
من كل استثمارات الهيئة يجب أن ُيعهد بها    ٪75ال يقل عن  

إلى الحكومة. وتبلغ حيازات أسهم الملكية، واألسهم، والودائع  
ثر قليال من ألجل، واألدوات النقدية إجماال في الوقت الحالي أك

ل المحفظة الرئيسية التي    90 مليار جنيه، وهو ما يعتقد أنه ُيشك ِّ
القانون   ُأنشئ حديثا بمقتضى  الذي  يديرها صندوق االستثمار 

الهيئة  148/2019 عن  منفصل  ككيان  الصندوق  وسيعمل   .
القومية للتأمين االجتماعي، وسيديره مجلس أمناء تم ترشيحهم 

م من قبل رئيس الوزراء. ومع أن الكثير وفي انتظار تأكيد تعيينه
من مسائل العمليات لم ُتحسم بعد، فإن هذا تطور إيجابي بالغ 
منظمة  بلدان  في  الدولية  السوابق  من  العديد  وله  األهمية، 
المنطقة   في  وكذلك  االقتصادية،  والتنمية  التعاون 

 األردن(.  في )مثال

محفظة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي من  . هيكل 7-3الشكل 
 ( 2020/2021االحتياطات المالية )

 
المصدر: إعداد البنك الدولي على أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة  

 . 2020/2021القومية للتأمين االجتماعي، 

(. وتقضي السياسة 5-3)الجدول    من أصول الهيئة القومية للتأمين االجتماعي من سندات حكومية وأذون خزانة  ٪70يتألَّف قرابة   .199
من جميع االستثمارات يجب أن ُيعهد بها إلى الحكومة. وتبلغ حيازات أسهم الملكية، واألسهم، والودائع   ٪75الحالية بأن ما ال يقل عن  

ل المحفظة الرئيسية التي يديرها    90لوقت الحالي أكثر قليال من  ألجل، واألدوات النقدية إجماال في ا مليار جنيه، وهو ما يعتقد أنه ُيشك ِّ
. وسيعمل الصندوق ككيان منفصل عن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي،  148/2019حديثا بمقتضى القانون    صندوق االستثمار الذي ُأنشئ 

انتظار تأكيد تعيينهم من قبل رئيس الوزراء. ومع أن الكثير من مسائل العمليات لم ُتحسم بعد،  وسيديره مجلس أمناء تم ترشيح أعضائه وفي  
)مثال  فإن هذا تطور إيجابي بالغ األهمية، وله العديد من السوابق الدولية في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وكذلك في المنطقة 

 في األردن(.
 ديناميكية وهيكل االحتياطات المالية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي. 5-3الجدول 

  

 .21/ 2020المصدر: إعداد البنك الدولي على أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي، 
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وعلى الرغم من    من جميع احتياطيات الهيئة القومية هي اشتراكات متأخرة السداد وديون مختلفة.  ٪10تجدر اإلشارة إلى أن نحو   .200
لم   )كما أكَّدت ذلك قائمة الدخل(، فإنه  2020/2021مليارات جنيه من االشتراكات المتأخرة في    9أن الهيئة استطاعت استرداد أكثر من  

من األصول ُتحتسب فيما يبدو على أساس    ٪15إلى    ٪10الديون. وبالنظر إلى أن  يتضح هل سيكون بمقدورها أن تسترد بنجاح كل تلك  
فقط من القيمة المعلنة ألصول الهيئة سُتشك ِّل محفظة االستثمارات غير الحكومية التي ستوضع   ٪15إلى    ٪10االستحقاق، فإننا نتوقع أن  

 تحت إدارة صندوق االستثمار.
، لينخفض    اإلجمالي  من الناتج المحلي  ٪10صيد احتياطيات المعاشات التقاعدية في نطاق  في ظل سيناريو الوضع الراهن، يحوم ر  .201

(. ويشير هذا إلى احتمال تعرض أصول الهيئة القومية للتأمين االجتماعي  5-3الشكل  )  إلى مستويات متدنية للغاية في األمد المتوسط
لتغيرات مهمة للسياسات أو قرارات ظرفية )مثل السياسة القائمة لزيادات معاشات التقاعد فوق معدل التضخم أو نمو األجور( وهو ما قد 

دي إلى انخفاض مؤقت الحتياطيات المعاشات بسبب تجاوز مطالبات المزايا واالستحقاقات لإليرادات على مدار فترات طويلة. وقد اتضح  يؤ 
هذا بجالء في سيناريو نموذج التنبؤات بتعديل معيار واحد لالستحقاقات هو عامل الربط بمعدل التضخم. ولهذا األمر انعكاسات مهمة على  

ة القومية للتأمين االجتماعي ووزارة المالية. وثمة احتمال في األمد القصير إلى المتوسط أن تجد الهيئة القومية للتأمين االجتماعي  كٍل من الهيئ 
نفسها في أزمة سيولة تتطلب تحويل رصيدها من الحيازات الحكومية إلى أصول نقدية و/أو ربما بيع حيازاتها الخاصة. وقد يزيد هذا من  

سياسة بشأن استثمار جزء كبير من أصول معاشات التقاعد، وذلك تبعًا الحتياجات العمليات للهيئة، ومن ثم تبعًا لقرارات  صعوبة وضع  
السياسات بشأن معايير برامج التأمين االجتماعي. وبعبارة مبسطة، قد يجد مجلس إدارة االستثمار في نهاية المطاف نفسه في وضع ال توجد 

ية يؤديها، إذا وجدت الهيئة القومية للتأمين االجتماعي نفسها في وضع يتطلب تصفية معظم الحيازات الخاصة، إال  فيه مهمة استثمار فعل
تسارعت إذا اتبعت الهيئة نهج بيع السندات الحكومية. ولهذا األمر آثار على الخزانة العامة لوزارة المالية و/أو أسواق المال المحلية. وإذا  

بمقدور وزارة المالية حينئذ تحويل جزء من التزاماتها   عمليات البيع، فسيلزم وضع خطة دقيقة للمالية العامة. عالوًة على ذلك، لن يكون 
الستحقاقات. السنوية إلى سندات، ألن الهيئة القومية للتأمين االجتماعي ستحتاج إلى أموال نقدية للوفاء بالتزاماتها الجارية المتصلة بالمزايا وا

أن تكون الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بحاجة إلى التحويالت السنوية الكاملة نقدا، وأن تضطر لبيع الرصيد    الوضع األسوأ  ويعني سيناريو
 القائم من أدوات الدين الحكومية. 

األقل في إننا نوصي كذلك أن ُينِشئ مجلس إدارة االستثمار قدراته الخاصة إلعداد تقارير اكتوارية منتظمة أو أن يشارك على   .202
. ومن المصلحة المباشرة للمجلس أن يكون قادرا على  عملية إعداد وتحديث هذه التقارير مع جهاز إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

م  تقييم نطاق صالحياته بشأن إدارة احتياطيات معاشات التقاعد في المستقبل القريب، وأن يقوم بناء على ذلك بالتخطيط من خالل التصمي 
 والتنفيذ الفعال والتحديثات في الوقت المناسب لسياسة االستثمار. وعلى وجه التحديد، فإن أي نقص متوقع في السيولة لدى الهيئة يستلزم
ة  مطالبات على االحتياطيات ينبغي أال ُيَعد مفاجأة لمجلس إدارة االستثمار، ويجب التخطيط له مقدما لضمان توافر سيولة كافية في المحفظ

 لكلية الحتياطيات معاشات التقاعد.ا
م التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي صورة كاملة عن هيكل العمليات أو االستثمار للحسابات الفردية الجديدة   .203 ال ُيقدِِّ

ردية وإدارتها على نحو وهذا قصور كبير، ألن اإلصالح يجب أن يمنح األفراد ضمانا بالحفاظ على أصولهم الف  لمكافآت نهاية الخدمة.
مليار جنيه وأنها حقَّقت عائدا استثماريا    11,7مالئم وكاٍف. ويبدو أن التقرير يشير إلى أن القيمة اإلجمالية الحالية للحسابات الفردية تبلغ  

م القانون أي توصيات بشأن طبيعة محفظة مكافآت نهاية الخدمة تاركًا لمجل   1,27قدره   س األمناء وضع سياسة االستثمار مليار جنيه. وال ُيقد ِّ
المناسبة. وسيتعيَّن على األرجح فصل أصول مكافآت نهاية الخدمة عن باقي احتياطيات معاشات التقاعد في ظل إدارة صندوق االستثمار  

طور جديد، يمكن أن الجديد. وستتطلب سالمة إدارة البرنامج وإسناد عائدات االستثمار إلى حسابات فردية شراء وتركيب نظام معلومات مت 
 يكون حاًل جاهزا ُمصمَّما حسب الطلب.

 اعتبارات السياسات في مزايا التأمينات قصيرة األجل  .4

ق  2021في السنة المالية   .204 فائضا  ، كانت جميع برامج التأمين قصيرة األجل )تأمينات إصابة العمل، والبطالة، والمرض( تعمل وُتحقِِّ
)انظر فقد كانت إيراداتها تفوق نفقات البرنامج بعدة أضعاف    ماليا كبيرا، ولم تكن ُتستخَدم بشكل إستراتيجي في أثناء جائحة كورونا.

فإنه ُيشار إلى أن االحتياطيات الحالية لبرنامج تأمين إصابة العمل تزيد على ثالثة أضعاف تكاليف ض  ( وألغرا6-3الجدول   المقارنة، 
ع  البرنامج الطارئ لمساندة مليونين من العمال غير المنتظمين الذي أطلقته وزارة القوى العاملة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وفي واق

البرامج قصيرة األجل التي أطلقتها الهيئة القومية للتأمين االجتماعي خالل بعض الفترات الحرجة في التاريخ  األمر، ال توجد شواهد على أن
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ل لبرامج التأمين قصير األجل   استغالاًل فعاالً   الحديث للبالد كانت ُتسَتغل من ق َبل العمال الذين تغطيهم هذه البرامج. ومع أن التقييم المفصَّ
لتحليل، فإن هذا الوضع يحتاج إلى مزيد من الدراسة. ولم يتضح بعد: هل هذا الوضع ناجم عن طبيعة النظام المحاسبي  يخرج عن نطاق هذا ا

ج. وربما  و/أو ظروٍف ُمعيَّنة في سنٍة تأثَّرت بدرجة كبيرة وبشكل سلبي بالجائحة، و/أو بسبب غياب الموازنة المعيارية السليمة بين هذه البرام
ير أحد العوامل في هذه النتيجة، إذ إن اإلصالح قد أفضى إلى خفض نسب االشتراكات التأمينية لكل من برنامجي تأمين  يكون الجانب األخ

 إصابة العمل وتأمين البطالة، ومن المفترض أن تلك كانت محاولة للموازنة بينهما. 
 )بالجنيه المصري( 2021/ 30/ 6األجل، تمويل أنظمة التأمين قصير  . 6-3الجدول 

 
   . 2021/ 2020المصدر: إعداد البنك الدولي على أساس بيانات من التقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي، 

 التحول المؤسسي والتكنولوجي للهيئة القومية للتأمين االجتماعي  .5

 غياب الكفاءة اإلدارية، لكنه يشهد اآلن تحوُّال مؤسسيا وتكنولوجيا سريعا. لقد ظل نظام التأمين االجتماعي زمنا طويال يعاني من   .205
ى هذا التفتت إلى نقص الكفاءة في العمليات اإلدارية وخلق   84فقد كان النظام تديره مؤسستان مختلفتان، ويقوم على أساس أربعة قوانين. وأدَّ

لخدمات وانطوى على تكاليف إدارية إضافية. وزاد عدد الموظفين في المؤسستين  تكاليف إضافية. وقد استتبع وجود هاتين المؤسستين ازدواج ا
فرع تتوزَّع في أنحاء البالد، وغالبا ما توجد في نفس المكان. وعلى مر السنين،    500ألفا، ولدى المؤسستين أكثر من    30مجتمعتين عن  

كامل في الهيئة القومية للتأمين االجتماعي( وُيعَزى ذلك إلى حد  ألف موظف بدوام    20ألفا )منهم نحو    23تقلص عدد الموظفين إلى نحو  
كبير إلى تجميد التعيينات الجديدة في القطاع العام. بيد أن هذا االنخفاض في عدد الموظفين على مر السنين لم يصاحبه تحول رقمي،  

 وأسهم على األرجح في تدهور الخدمات المقدمة إلى السكان الذين يغطيهم النظام.
المزايا   .206 على  اإلنفاق  إجمالي  من  كنسبة  كبيرًا  انخفاضًا  االجتماعي  للتأمين  القومية  للهيئة  الجارية  اإلدارية  النفقات  سجلت 

لصندوق التأمين االجتماعي للعاملين بقطاع األعمال العام    ٪1,7و  ٪ 2,5حينما بلغت    2004( عن مستواها في عام  ٪1,1واالستحقاقات )
ولكن هذه ليست بالضرورة عالمة مبشرة بالخير. فانخفاض    والخاص وصندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على الترتيب. 

اجات االستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا أنظمة  النفقات اإلدارية غالبا ما يكون مؤشرا إلى ضعف خدمات العمالء واإلهمال المزمن الحتي 
  2020عن نفقات    ٪25، الحظنا زيادة النفقات اإلدارية بنسبة  2021في مصر. ففي عام    تقديم الخدمات. وهذا هو الحال على األرجح

  لتأمين االجتماعي عززت أيضا اإلنفاق لتطويربالقيمة االسمية. وُيعزى جانٌب من تلك الزيادة إلى زيادة أجور الموظفين، لكن الهيئة القومية ل
 سبية.بنيتها التحتية التكنولوجية المتقادمة. ونحن نتوقع في األمد الطويل أن تشهد النفقات اإلدارية مزيدا من التراجع الطفيف بالقيمة الن 

التوازن بين الموارد نحو االستثمارات    يشير تقييم أكثر دقة وتفصيال إلى حاجة التوظيف والنفقات اإلدارية إلى وجود مجال إلعادة .207
يضم مختلف خصائص نظام التأمين االجتماعي؛   85وإلجراء هذا التحليل، فقد استخدمنا نموذج انحدار   في التكنولوجيا وتدريب الموظفين.

 لبالد. مثل حجم النظام، والمسؤولية عن تحصيل االشتراكات، والبرامج التكميلية، ومستوى التنمية االقتصادية في ا
ر احتياجات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي إذا كانت تدير برنامجا بسيطا لمعاشات التقاعد التي تقوم على االشتراكات الموظفون.   ▪ ُتقدَّ

كل ألف موظف. وإذا ُأضيفت إليه الحاجة إلى إدارة مزايا مختلفة قصيرة األجل، يتجاوز الهي   22دون تقديم أي مزايا قصيرة األجل بنحو  
ألف موظف، وهو أقرب إلى عدد موظفي المؤسستين معًا قبل تقليص أعدادهم الذي حد  في معظمه خالل    30االسترشادي للموظفين  

السنوات الخمس الماضية. وقد يكون هذا مؤشرا على أن عدد الموظفين دون المستوى األمثل. وفي الوقت نفسه، فإن هذا المؤشر شديد  
صادية في البالد التي ترتبط بمستوى التقدم التكنولوجي المتاح للمؤسسة الوطنية للتأمينات االجتماعية. وبافتراض  التأثُّر بالتنمية االقت 

 
 مع استبعاد البرامج الخاصة بالجيش والشرطة. 84
 .Sluchynsky )2015(.انظر  85
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ثبات كل العوامل األخرى، فإن أي مؤسسة للتأمين االجتماعي في بلد أعلى دخال يمكنها أن تؤدي نفس المهام بعدد أقل من الموظفين،  
وبالنظر إلى زيادة إتاحة هذه التكنولوجيات بتكلفة معقولة في البلدان األقل نموا، فإنه    األكثر تطورا.مع زيادة استغالل التكنولوجيات  

يجب أن تكون مؤسسات التأمين االجتماعي في هذه البلدان قادرة على اكتساب نفس مستويات كفاءة استخدام الموارد. ويشير هذا التقييم  
االجتما للتأمين  القومية  الهيئة  أن  "قلة  إلى  وضع  إلى  التكنولوجيا"  استخدام  الموظفين/قلة  عدد  "كثرة  وضع  من  تحواًل  تشهد  عي 

ف تدريجيا، ولكن    الموظفين/كثرة االعتماد على التكنولوجيا". وقد تستغرق هذه المسيرة عدة سنوات، إذ إن الحلول الرقمية الجديدة تتكشَّ
   لم يكن ذلك بصورة مؤقتة لتلبية مختلف احتياجات التحول. ليس من المستحب زيادة أعداد الموظفين زيادًة كبيرة ما

يشير تحليل االنحدار أيضا إلى وجود مجال لتوسيع النفقات التشغيلية للهيئة القومية للتأمين االجتماعي. ويبدو أن  النفقات اإلدارية.   ▪
مليار جنيه أقل كثيرا مما يجب أن تنفقه الهيئة على تقديم موظفين مؤهلين متحمسين    2,5وقدرها    2019/2020النفقات المسجلة في  

بذكاء، على نحو يتسق –في نظرنا    - ودة. ويجب أن تتم أي مخصصات إضافية للموازنة اإلدارية  ومدربين تدريبا جيدا لخدمات ذات ج
مع اإلستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي. فهذا من شأنه تحقيق مالءمة وتنسيق االستثمارات في قدرات تكنولوجيا المعلومات  

قد اعتمدت الهيئة القومية للتأمين االجتماعي، في أحد  تحرك لها، زيادات في  واالتصاالت وفي قدرات الموارد البشرية. وفي الواقع، ف
أجور الموظفين، وتعمل على إعادة تشكيل منظومة الموارد البشرية لتتسق مع الهيكل المؤسسي الجديد، وفقًا للمهام واالختصاصات  

 (. 2020/2021ارية في الُمنقَّحة للوظائف الجديدة )التي أسهمت بالفعل في زيادة النفقات اإلد
ل عائقا كبيرا يحول دون إدارة النظام    أنظمةوال تزال   .208 اإلبالغ والمتابعة في الهيئة القومية للتأمين االجتماعي ضعيفة، وهو ما ُيشك ِّ

لرسمي للسنة المالية بفعالية أو بناء الثقة لدى الجمهور العام. ورغم مرور ستة أشهر من السنة المالية الجديدة، لم ُينشر التقرير السنوي ا
بعد. وال يقدم الموقع اإللكتروني للهيئة القومية للتأمين االجتماعي أي بيانات تشغيلية أو مالية ألي فترات زمنية قريبة. وكشفت    2020/2021

البيانات، بما في ذلك  عملية جمع البيانات من أجل هذا التحليل عن الصعوبة الكبيرة التي يلقاها الفريق اإلداري للهيئة في جمع وتحليل  
االعتماد الحيوي على موظفي تكنولوجيا المعلومات في إعداد بعض تقارير العمليات األساسية. وتعمل المؤسسات الحديثة على ميكنة هذه  

 الوظيفة، حتى تكون المجموعة الرئيسية من التقارير متاحة لجهاز اإلدارة بمجرد ضغطة على زر. 
حالية للهيئة القومية لتحديث أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هدفا واضحا يتمثل في اكتساب  يجب أن تتضمَّن المبادرة ال .209

بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات منفصلة تكون قادرة على تجميع وتحليل   قدرات قوية لتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال وتحليل البيانات،
لسياسات وزيادة فعالية اإلدارة. وينبغي أن تشتمل آليات الهيئة لتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال على  البيانات لالسترشاد بها في تحسين ا

( تقارير عمليات محوسبة أسبوعية وشهرية وربع سنوية للموظفين وجهاز اإلدارة وفريق  1نظام متطور متعدد المستويات، ومن ضمنها: )
( تقرير اكتواري سنوي واألفضل أن يكون 4( تقارير إحصائية ربع سنوية وسنوية، )3تشغيلي السنوي، )( التقرير المالي وال 2اإلدارة العليا، )

 ( نظام قوي لتحليل البيانات يحتوي على مكونات عمليات التحليل الوصفية والتنبؤية والتوجيهية. 5مدعوما بآليات نماذج المحاكاة الصغرى، و)

  الطريق إلى المستقبل   .د

علينا االستعداد إلعادة النظر في معايير النظام الوطني لمعاشات التقاعد في األمد المتوسط، من أجل معالجة مسألة التدهور  .210
 وبشكل أكثر تحديدا، سيكون من األهمية بمكان ما يلي: المحتمل لكفاية المزايا التأمينية )معدالت استبدال المعاشات(.

 اضح للسياسة العامة الستبدال الدخل عند التقاعد كمنطلق إلجراء إصالح جاد. وْضع هدف و  -
مساندة مناقشة السياسات من خالل نماذج محاكاة اكتوارية مفصلة لمختلف الخيارات. وستكون النتيجة على األرجح سياسة جديدة   -

 مد المتوسط إلى الطويل. للربط بالتضخم و/أو تقدير قيمة األجر، ترتبط ارتباطا وثيقا باألجور في األ
عاما ليحل محل    65-60ترشيد نظام معاشات التقاعد للمستفيدين من األقارب، ودراسة اعتماد معاش عام للشيخوخة في سن   -

 المدفوعات لجميع األقارب كبار السن )األرامل واأليتام، إلخ(. 

.  ايا بالتضخم يفوق المعدالت التي نص عليها القانون مناقشة آليات تعويض محتمل للهيئة القومية للتأمين االجتماعي لربط المز  .211
القانون أو  التأمينات االجتماعية لم تؤخذ في الحسبان في  التزامات إضافية لنظام  بالتضخم تخلق  الربط  وبخالف ذلك، فإن زيادة معدل 

جتماعية. ويمكن التماس حل وسط لتفادي االجتهادات ُتحتَسب تكلفتها في اتفاق إلغاء الديون بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات اال
د  السياسية المخالفة، على سبيل المثال بتحديد معدل الربط رسميا وفق مقياس أكثر كفاءة من األسعار، ال سيما إذا كان من المتوقع أن تشه
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لمرة واحدة تدفعه الحكومة حينما تكون الظروف   األجور نموا كبيرا. وكبديل آخر على سبيل المثال، يمكن للحكومة دراسة معاش سنوي تكميلي
 االجتماعي.  المالية مواتية. وستمول وزارة المالية هذه المدفوعات، ولن يكون لها تأثير على أي التزامات مستقبلية للهيئة القومية للتأمين

إعادة التفكير من منظور إستراتيجي في التنسيق بين سياسات المساعدات االجتماعية والتأمين االجتماعي بقصد تصميم نظام   .212
 ويمكن أن يشمل ذلك:فعال يدعم توسيع نطاق التغطية. 

 . التنسيق مع كل أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الحكومة بشأن وضع إستراتيجية شاملة لتوسيع نطاق التغطية -
تقييم خيارات مجموعة أوسع من خدمات التأمين باإلضافة إلى معاشات التقاعد، من أجل التحفيز على مشاركة عمال القطاع  -

 غير الُمنظم )تأمين المرض والوالدة والصحة، إلخ(.
متخصص داخل الهيئة    قيام الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بدور محوري في جهود توسيع نطاق التغطية التأمينية. تشكيل فريق -

ز عمله على مجال توسيع التغطية، بما في ذلك دعم العمالء.  يتركَّ
استكشاف أوجه التآزر وتضافر الجهود التشغيلية مع المؤسسات التي تشجع على تنمية قطاع الزراعة بقصد االستفادة من سجل  -

 المزارعين.
 أجل العمال في االقتصاد غير الرسمي وقطاع الزراعة.تكملة هذه الجهود بحملة توعية عامة جيدة التصميم من  -

 بشأن خطط التقاعد المبكر وبرامج التأمين قصيرة األجل: .213
استحدا  مزيد من التعديالت لسياسة التقاعد المبكر لجعل أحكامها أكثر مرونة دون أن تتسبَّب في إضعاف المالية العامة. تفادي   -

لت  المبكر كآلية  التقاعد  بمبلغ  إغراء استخدام  نهاية الخدمة  العام. استكشاف خيارات عرض مكافأة  قليص حجم منشآت القطاع 
 إجمالي مقطوع لشراء مدد معاش إضافية في برنامج التأمين األصلي في حالة التقاعد المبكر وعدم كفاية معاش التقاعد. 

ق قانوني في التقاعد المبكر من أجل توفير إجراء تحليل منفصل وتقييم مالي ألحكام التقاعد الخاص للمهن والحرف التي لها ح -
 تمويل كاف لهذه الترتيبات الخاصة. 

بالمثل، إجراء تحليل اكتواري لبرامج التأمين قصير األجل لضمان أن تكون متوازنة من الناحية االكتوارية وليست باهظة التكاليف  -
 وتتسم بكفاءة التشغيل.

 اإلصالحات المؤسسية: .214
اإلدارة المنفصلة    االستثمار في أقرب وقت ممكن، وقيامه بوضع سياسة عامة لالستثمار، بما في ذلك  إنشاء مجلس أمناء صندوق  -

 ألصول مكافآت نهاية الخدمة في الحسابات الفردية.
االجتماعي.  االستعانة بشركة محاسبة مهنية إلجراء مراجعة والتوصية بشأن تحسينات في اإلطار المحاسبي للهيئة القومية للتأمين   -

ويمكن لفريق اإلدارة المالية في البنك الدولي تقديم المشورة بشأن الممارسات العالمية لتطبيق مختلف المعايير المحاسبية على  
مؤسسات عامة مثل الهيئة القومية للتأمين االجتماعي. وُيوَصى بأن يتبع الفرع االستثماري لنظام التأمين االجتماعي تحت إدارة 

تتولى  صندوق اال المالية السنوية على أن  بياناته  بإعداد  يقوم  التقليدي، وأن  الدولي  ستثمار ومجلس األمناء اإلطار المحاسبي 
 تدقيقها على النحو الواجب وبانتظام شركة للمحاسبة المهنية. 

 تكليف شركة مهنية خاصة بإعداد تقارير اكتوارية دورية.  -
ات إلعداد تقارير العمليات وتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال على أساس قاعدة  التصميم واالستثمار في نظام متعدد المستوي  -

 بيانات تقام في إطار إستراتيجية الهيئة القومية للتأمين االجتماعي للتحول الرقمي.
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 الرئيسية المرتبطة بتوقعات خط األساس . معلومات تفصيلية عن نظام معاشات التقاعد والبيانات 1-3المرفق 
 الجزء أ. عرض عام لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات ونظام معاشات التقاعد 

م نظام التأمينات االجتماعية في مصر معاشات تأمين للشيخوخة واألقارب المستحقين )مزايا األرامل واأليتام( والعجز وإصابات   .215 ُيقد ِّ
م الفئات الثال  األخيرة من المزايا إلى أصحاب العمل الحر أو العمالة غير المنتظمة.العمل والمرض   والبطالة. وال ُتقدَّ

عاما للرجال والنساء بحلول أول    65عاما ليصل إلى    60نص قانون المعاشات الجديد على رفع سن التقاعد تدريجيا من    سن التقاعد. -
 (. 41)المادة  2040يوليو 

المبكر  - األقل    .86التقاعد  على  الفعلية  التأميني  اشتراكه  مدة  بلغت  إذا  المبكر  المعاش  إلى  إحالته  طلب  للموظف  شهرا    240يمكن 
إذا كان مجموع ما سدده الفرد من اشتراكات كافيا للوصول   2025عاما( بحلول    25شهر )  300عاما(، وبمكن زيادتها لتصل إلى   20)

 على األقل من أجر االشتراك التأميني.   ٪50إلى 

د مستوى المزايا التأمينية بناء على عدة عوامل.مستوى المزايا التأمينية -  : يتحدَّ

 (. 1/45) 2,22يظل معدل االستحقاق كما هو  ▪

عاما   65عاما للرجال والنساء على السواء ليصل إلى    60تدريجيا سن التقاعد من    148، رفع القانون  لسن التقاعدبالنسبة   ▪
 . 2032. وستكون الزيادة تدريجية مع إضافة سنة واحدة كل سنتين ابتداء من 2040بحلول عام 

سنة بحلول   15إلى    10المؤهلة لمعاش التقاعد، زاد القانون أيضا سنوات الخدمة المطلوبة من    لمدة الخدمةبالنسبة للحد األدنى   ▪
2025.   

سط أجر العامين األخيرين قبل التقاعد إلى المتوسط الشهري ألجور المؤمن عليه  لمعاشات التقاعد من متو   األجر األساسي  تغير ▪
خالل مدة اشتراكه في التأمين. وبالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، فإن الحد األدنى )الشهري( للراتب التأميني هو الحد 

المالية   جنيه  8100جنيه، والحد األقصى    2400ا  وهو حالي   2021/2022األدنى للراتب الذي وضعته الحكومة في السنة 
بصرف النظر عن الراتب الذي يحصل عليه الموظف. وبالنسبة لجميع الموظفين اآلخرين )غير الحكوميين(، الذين كانوا من  

لين لدى صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص، فإن الهيئة القومية للتأمين االجتم اعي  قبل ُمسجَّ
، وبعد ذلك سيتم  2027سنويا حتى    ٪15مع زيادته نحو    2020جنيه ابتداء من    1200تفترض الحد األدنى للراتب التأميني  

. وتجدر اإلشارة إلى أنه توجد اختالفات بين األجر الفعلي الذي يحصل  ٪15ربط الحد األدنى للراتب بمعدل التضخم بحد أقصى  
َيدفع على أساسه كلٌّ من صاحب العمل والموظف حصته من االشتراك التأميني، ويرجع    عليه الموظف واألجر التأميني الذي 

 هذا إلى استبعاد المكافآت والبدالت، إلخ.

في حالة وفاة صاحب المعاش أو العامل المؤمن عليه، يحق ألفراد أسرته الحصول على معاشات.    مزايا المستحقين من األقارب. -
غير  واألخوات  والبنات  المتوفى،  المعاش  صاحب  ووالدي  عمر،  أي  في  تعول  التي  األرملة  للمعاش:  المستحقون  األقارب  ويشمل 

 87عاما إذا كان طالبا وال حد زمنيا لمعاش تأمين العجز(.  26)و عاما  21المتزوجات، واألبناء واألشقاء الذين ال تزيد أعمارهم عن 

د مرسوم رئاسي الحد األدنى لمعاش التقاعد بمبلغ  148قبل صدور القانون    الحد األدنى لمعاش التقاعد. - القانون   جنيه. ولكن  900، حدَّ
 جنيه(.  900ميني )وأال يقل عن من الحد األدنى ألجر االشتراك التأ ٪65نص على أال يقل الحد األدنى للمعاش عن 

 .٪15ترتبط الزيادة السنوية لمعاش التقاعد بمعدل التضخم بحد أقصى  .الربط بمؤشر التضخم -

من أجل توسيع تغطية المظلة التأمينية لأليدي العاملة، وتحفيز االشتراك في نظام التأمين، استحد  القانون  االشتراكات التأمينية.   -
وحصة   ٪9وتكون حصة الموظف فيها  ٪21( خفض نسبة االشتراك في تأمين الشيخوخة/الوفاة/العجز إلى 1) الجديد إجراءين اثنين: 

سنوات،   7مقسمة بالتساوي بين صاحب العمل والموظف كل    ٪ 1. وستزداد نسبة االشتراك التأميني تدريجيا بنسبة  ٪12صاحب العمل  
 

 ، البند السادس. 21المادة  86
 يعرض الفصل الثامن تفاصيل هذه الحاالت. 87
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من الحد األدنى ألجر االشتراك    ٪  12( مساهمة الخزانة العامة بنسبة  2(. )19من إجمالي نسبة االشتراك )المادة    ٪26بحد أقصى  
من أجر    ٪2(. ثمة تغير آخر هو االشتراك في مكافأة نهاية الخدمة حيث سُتودع نسبة  19)المادة    88شهرًيا لفئة العمالة غير المنتظمة

 االشتراك التأميني في حساب ادخار لكل فرد مؤمَّن عليه.
معدالت االشتراك لتمويل التأمينات االجتماعية  .  1-3الشكل أ 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 من األجور(  ٪)

المقارنة اإلقليمية لالشتراكات في التأمينات  . 2-3الشكل أ 
 االجتماعية 

 
  

معاشات التقاعد  مالحظة: يشمل إجمالي االشتراكات لتمويل برنامج 
 وبرامج التأمين األخرى. المصدر: بيانات البنك الدولي.

 المصدر: بيانات البنك الدولي.

 

 الجزء ب. بيانات وافتراضات رئيسية 
 

تم إعداد التنبؤات المالية الواردة في الفصل الخاص بمعاشات التقاعد باستخدام نموذج البنك الدولي )أدوات محاكاة خيارات إصالح   .216
ز على حالة الوضع القائم بعد اإلصالح دون محاك اة نظام المعاشات(. ويشير التحليل إلى نظام معاشات التقاعد التي ُأدم جت حديثا، ويتركَّ

ألي تغييرات إضافية. وراعى نموذج النظام المتكامل جميع التوزيعات بحسب السن ونوع الجنس للقطاعين العام والخاص. وفي حالة أصحاب 
اكات التأمينية والمستحقين للمزايا فقد تم حصرهم، أما في حالة األجور والمعاشات فقد اسُتخد مت متوسطات مرجحة. وقد أعددنا نموذجا االشتر 

اًل لمزايا معاشات التقاعد فقط )برامج تأمين الشيخوخة والعجز والمستحقين من األقارب(، بما في ذلك برنامج مكافآت نهاية الخدم ة، ُمفصَّ
 تضمينه برامج تأمين إصابات العمل والبطالة والمرض.دون 
العمل، وسن   تقريبا مدى الحياة في نظام جيل واحد )سن  -)سنة االنتهاء(    2080)سنة األساس( إلى    2020وتمتد فترة المحاكاة من   .217

(  2019/2020ات الخاصة بسنة األساس )التقاعد(، الذي ُينَظر إليها على أنها مدة كافية لنموذج محاكاة نظام معاشات التقاعد. والمعلوم
. ونعرض البيانات 2020/2021تفضلت بتقديمها إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي، وتم التحقق منها من خالل التقرير السنوي للهيئة  

 واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في نموذج المحاكاة وكذلك بعض نتائج التنبؤات.
، ُتستخَدم تنبؤات البنك الدولي في قياس معدالت  2026-2020أدناه مؤشرات البيئة االقتصادية الرئيسية. وفي الفترة    .3-3الشكل أ   .218
  ٪ 3يقترب تدريجيا من لناتج المحلي اإلجمالي  الحقيقي والتضخم. وبعد ذلك، ُيفتَرض أن معدل النمو الحقيقي الالناتج المحلي اإلجمالي  نمو  

ويظل بعد ذلك ثابتا. وُيعتَبر هذا سيناريو نمو اقتصادي    2060بحلول    ٪4للتضخم، ينخفض معدل التضخم إلى  . وبالنسبة  2080بحلول  
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وهي منخفضة جدا في الوقت -الناتج المحلي اإلجمالي  متوسط. وتستند معدالت نمو األجور إلى افتراض عام مؤداه أن حصة األجور في  
 .٪50ستزيد في األمد الطويل بنسبة  -الحالي
يستخدم أجر االشتراك التأميني لحساب قيمة المعاش متوسط الدخل الُمقدَّر طوال مدة العمل، حيث يستند تحديد قيمة الدخول السابقة  .219

إلى مؤشر عام لألجور. وبالنسبة لألجر األساسي بموجب القانون السابق، ستنطبق المعادلة الجديدة لمتوسط أجور الموظف طوال سنوات  
ي على سنوات الخدمة في المستقبل فقط. ويعني هذا أن جزءا من المعاش التقاعدي المرتبط بسنوات الخدمة حتى تاريخ  اشتراكه التأمين 

اريخ  إصالح النظام سوف ُتحَتسب باستخدام راتب السنتين األخيرتين قبل تاريخ التقاعد، أمَّا الجزء من المعاش المرتبط بسنوات الخدمة بعد ت 
باستخدام المعادلة الجديدة لمتوسط أجور الموظف طوال سنوات اشتراكه التأميني. ويفترض هذا متوسط نمو تاريخي  اإلصالح فسوف ُيحَتسب  

 .٪10قدره 
وتتسق التنبؤات السكانية لمصر مع االتجاهات الدولية الُمالحظة. فُيفترض أن معدل الخصوبة اإلجمالي سيتناقص، ويفترض أيضا  .220

الشكل  ل فترة التنبؤات، وهو ما يتماشى مع االتجاهات السائدة في أنحاء العالم في األمد الطويل. ويعرض  أن معدالت الوفيات ستتناقص خال 
 ميالد. التغيرات المتوقعة في متوسط العمر المتوقع عند ال 3-3أ 

ويعد تناقص الخصوبة وتزايد األعمار من العوامل الرئيسية لتزايد أعداد المسنين: ومن المتوقع أن يزداد معدل إعالة المسنين من  .221
عاما( والسكان المسنين    59-15في أقل من عشر سنوات. ولكن بالنظر إلى أن كاًل من السكان في سن العمل )  ٪18حاليا إلى نحو    16٪
تقريبا سيبدأ معدل إعالة المسنين في    2040ون، فإن معدل إعالة المسنين سيظل ثابتا نسبيا لبضعة أعوام، ولكن بداية من عام  ( يتزايد60)+

سنوات    10وفي غضون أقل من    ٪20أن يكون معدل إعالة المسنين أكثر من    2040ومن المتوقع بحلول عام    االرتفاع بشكل ملحوظ.
 . ٪ 24سيزيد إلى 

( االتجاه المتوقع لتزايد أعداد المسنين. واستنادا إلى االفتراضات السابقة، ُيتوقع أن يزيد عدد  3- 3الشكل أ  وُيبي ِّن الهرم السكاني ) .222
 . 2080مليونا بحلول عام  213إلى نحو  2020ة في ماليين نسم 104السكان من 

إلى توقعات منظمة العمل   2020-2005تستند معدالت مشاركة الذكور واإلنا  في القوى العاملة لفترة السنوات  القوى العاملة.   .223
والتنمية االقتصادية للرجال  ستقترب هذه المعدالت من المستويات الحالية في بلدان منظمة التعاون    2040الدولية. وُيفَترض أنه بحلول  

بر  والنساء وأن تظل ثابتة بعد ذلك. ولذلك، ُيتوقع في األمد الطويل أن تتراجع قليال معدالت النشاط للرجال عن مستواها الحالي، الذي يعت
يرا مسايرة لالتجاهات المالحظة  مرتفعا جدا وفقا للمعايير الدولية. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تسجل معدالت النشاط للنساء نموا كب 

 في أنحاء المنطقة. 
كنسبة مئوية من السكان، ما عدا أن التغطية ستزيد زيادة طفيفة وبشكل    وال تتضمن تنبؤات المالية العامة أي زيادة صريحة لنطاق التغطية

 طبيعي نتيجة لزيادة سن التقاعد. 

 هرميات السكان المتوقعة . 3-3الشكل أ 
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 ا

 البيئة االقتصادية . 1-3لجدول أ ا
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

                         مؤشرات االقتصاد الكلي 
 2,165,972,224 1,065,306,944 499,241,984 209,550,160 73,114,992 21,246,882 10,700,581 9,261,365 8,090,826 7,100,953 6,320,385 5,855,000 االسمي )بالمليون جنيه( الناتج المحلي اإلجمالي 

 ٪3,0   ٪3,5   ٪4,0   ٪4,6   ٪5,2   ٪5,9   ٪6,0   ٪5,5   ٪5,5   ٪5,0   ٪3,3   ٪3,6 الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي نمو 
 ٪4,0   ٪4,0   ٪4,0   ٪5,3   ٪6,6   ٪8,0   ٪9,0   ٪8,5   ٪8,0   ٪7,0   ٪4,5   ٪10,0 معدل التضخم 

 مؤشرات األجور 
 

                                 
الناتج المحلي  فاتورة أجور االشتراك التأميني كنسبة من 

 االسمي اإلجمالي 
8 ٪ 8 ٪ 8 ٪ 9 ٪ 9 ٪ 9 ٪ 9 ٪ 11٪ 11٪ 11٪ 12٪ 12٪ 

 599,955   319,803   162,331   75,091   29,152   8,926   4,700   4,101   3,610   3,193   2,864   2,578 متوسط األجر التأميني االسمي، شهريا بالجنيه 
 ٪1,9   ٪1,9   ٪3,1   ٪3,6   ٪4,7   ٪4,9   ٪5,2   ٪4,7   ٪4,7   ٪4,2   ٪6,3   ٪3,0 النمو الحقيقي ألجور االشتراك التأميني 

الحد األدنى لألجر، شهريا بالجنيه )المرتبط بمعدل 
 األمد الطويل( التضخم في 

1,050   1,211   1,400   1,619   1,873   2,167   3,678   7,492   13,481   21,395   31,670   46,880 

 ٪ 8 ٪10 ٪13 ٪18 ٪26 ٪41 ٪46 ٪46 ٪45 ٪44 ٪42 ٪41 نسبة متوسط األجر التأميني  
الحد األدنى لمعاش التقاعد، شهريا بالجنيه )المرتبط 

 الطويل( بمعدل التضخم في األمد 
900   900   900   1,041   1,204   1,393   2,365   4,817   8,668   13,757   20,363   30,143 

 ٪ 5 ٪ 6 ٪ 8 ٪12 ٪17 ٪26 ٪30 ٪29 ٪29 ٪28 ٪31 ٪35 االشتراك التأميني  نسبة متوسط أجر 

 وحسابات خبراء البنك الدولي.  المصدر: وزارة المالية
 متوسط العمر المتوقع لعموم السكان . 2-3الجدول أ. 

  

 المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي.                       



 

109 

 

  المراجع:قائمة 
Lorenzon, F. (2018) “Farmers' Registry - A tool in support of small-scale agriculture and rural poverty 

reduction”. Web blog:  

https://socialprotection.org/discover/blog/farmers-registry-tool-support-small-scale-agriculture-and-rural-

poverty-reduction 

Sa Farmers' Registry to, L. (2021) “The state of social insurance for agricultural workers in the Near East and 

North Africa and challenges for expansion” International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), 

Working paper number 189 

Sluchynsky, O. (2015). Defining, Measuring, and Benchmarking Administrative Expenditures of Mandatory 

Social Security Programs. Social protection and labor discussion paper; No. 1501. World Bank, Washington, 

DC. 

 الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي، تقارير سنوية 

 

https://socialprotection.org/discover/blog/farmers-registry-tool-support-small-scale-agriculture-and-rural-poverty-reduction
https://socialprotection.org/discover/blog/farmers-registry-tool-support-small-scale-agriculture-and-rural-poverty-reduction

