
- 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

ُقِل المَُّيمَّ َماِلَك اْلُمْمِك ُتْؤِتي اْلُمْمَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْمَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن 

ِفي  ( ُتوِلُج المَّْيلَ 66َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )

النََّياِر َوُتوِلُج النََّياَر ِفي المَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ 

 (67َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب )

 .صدق اهلل العظيم  ..  
 عمرانمن سورة أل  67:  66أية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

لمصرية ودورىا في جذب البيئة المؤسسية ا

 االستثمارات المحمية واألجنبية 

 
 مد داود ـم محـر إبراىيـد. ياس

 
 مدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة 

 السادات مدينة ةــجامع –ة التجارة ــكمي
 

 
 

 م 6031 -ىـ 3414
 

 



- 3 - 
 

 : مقدمـــة .1

ة المدعمة لألىداف اإلنمائية معاصر توافر البيئة المؤسسي اقتصاديتطمب تحقيق التنمية الشاممة ألي 
وعمي المستوي العممي يأتي توفير البيئة .األجل القصير والمتوسط والطويل  والتنموية التي ينبغي تحقيقيا في

 سسية من أىم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاممة .ؤ الم

ة التي تضع أصول المعبة وتشمل البيئة المؤسسية نوعية المؤسسات االقتصادية والتشريعية واالجتماعي
وصياغة وتنفيذ  اقتراحأرض الواقع . فالمؤسسات ىي المنوط بيا  عميوتعمل عمي التطبيق العممي ليا 

االقتصادية عمي المستوي الكمي والقطاعي والجزئي بصورة  األىدافالسياسات االقتصادية الالزمة  لتحقيق 
المشتركة في تحقيق قيمة مضافة حقيقية لممجتمع أو  اإلنتاجيةر شفافة وبما يحقق العدالة التوزيعية لكافة العناص

 القطاع أو الوحدة االقتصادية . 

ويأتي االستثمار كأحد أىم المتغيرات االقتصادية التي تولييا السياسات االقتصادية لمدولة  أو القطاع أو 
من قاطرة العممية اإلنمائية والتنموية  ىو فاالستثمارالشركة أىمية كبيرة في األجل القصير والمتوسط والطويل . 

من عوائد  األخرىفي كافة المتغيرات االقتصادية  االستثمارخالل قوي الدفع الذاتية والمضاعفة  التي يحدثيا 
ومن ثم لمستويات الدخول المتحققة وبالتبعية التخصيص مرة أخري  عمي االستيالك لعناصر اإلنتاج 

 .واالستثمار

 ،ية الدور المؤسسي في تعظيم التدفق االستثماري المحمي واألجنبي عمي مصر وييتم البحث بأىم
غير  والسياسات ىنا عمي كاًل من دور المؤسسات والسياسات الحكومية ودور المؤسسات ةوتركز الدراس

 الحكومية في تحقيق ذلك .

  -: مشكمة البحث .2

ة لمنشاط االقتصادي العام المدعم البيئة المؤسسية في تعاني الدول النامية ومنيا مصر من قصور
، وينعكس ذلك عمي وجود مشاكل متعددة تعمل عمي عدم تشجيع االستثمار المحمي واألجنبي عمي والخاص
تعاني البيئة المؤسسية في مصر من قصور وباإلضافة لذلك بيئة األعمال المصرية .  والتفاعل معالتواجد 

 ري إلي مصر ، وىو راجع إلي : مزمن  شكمي وموضوعي يعيق التدفق االستثما

 منتجة .الة المصرية المتواكمة وغير يطبيعة الشخص 

  . بيروقراطية األعمال العامة والخاصة 

  واإلداريالفساد المالي . 

 والخاص. العام كثرة التشريعات المنظمة لنشاط األعمال 
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  القرار .  اتخاذالمركزية في 

 الموارد المالية والنقدية عة لتجميع وتدبير وتخصيص عدم وجود مؤسسات نقدية ومالية فاعمة ومشج
 .ر المختمفة والمناسبةعمي أوجو االستثما

 ارية في كافة المجاالت.قمة بيوت الخبرة والمؤسسات التي تعد دراسات جدوي لممشرعات االستثم 

  . عدم االستقرار السياسي 

  . الفساد السياسي واالقتصادي  
  -فروض البحث :  .1

  -الدراسة في الفروض الثالث التالية :تتمخص فروض 

 بين المؤسسات والتنمية االقتصادية الشاممة . تبادلية * ىناك عالقة إرتباطية 

  تعاني البيئة المؤسسية المصرية من قصور كمي ونوعي يعيق تدفق االستثمارات المحمية واألجنبية
 لالقتصاد المصري .

  الجاذبة لالستثمار في ريا إلصالح  البيئة المؤسسية  يمثل البعد التنظيمي أو الوظيفي شرطا ضرو
 مصر . 

 أىداف البحث :  .4

 التالية :  تحقيق األىدافلييدف البحث 

 * التنمية المؤسسية عمي كافة المستويات التنظيمية ضرورية لمتنمية االقتصادية الشاممة . 

  االستثمارات المحمية دون تدفق  والذي يحول لمدور المؤسسي في مصر أسباب القصور المزمن
 .واألجنبية عمي بيئة األعمال المصرية

 سسات في تدفق االستثمارات وغير الحكومية المستيدفة لتفعيل دور المؤ ة السياسات الحكومي 
 . لمداخل

  -أىمية البحث : .5

 :  لما يمي ترجع أىمية البحث 

 ثمارات المحمية واألجنبية،ق االستيعتبر القصور المؤسسي في مصر من األسباب الرئيسية لعدم تدف 
 باإلضافة لعدم تعظيم العائد االقتصادي من المشرعات المقامة فعميًا .



- 5 - 
 

  االستثمار المحمي واألجنبي  ىو قاطرة النمو والتنمية ألي دولة من دول العالم وخاصة الدول النامية
 الموارد المحمية والخارجية . ةومنيا مصر والتي تعاني من فجو 

  معاصر .  اقتصادلتعظيم القدرة التنافسية ألي  أساسي شرط سسية التنمية المؤ 

  . قمة األبحاث العربية والمصرية المتطرقة ألىمية االقتصاد المؤسسي في وطننا العربي 

  -البحث : منيج .6

 واالستنتاجالتحميمي من خالل البيانات والمعمومات المتوافرة ،   االستقرائي األسموبيعتمد الباحث عمي 
عمي التقارير والمنشورات المختمفة لمعيد التخطيط القومي والجياز المركزي  واالعتمادنطقي ألبعاد المشكمة الم

لمتعبئة العامة واإلحصاء وبوزارة التخطيط ومنشورات وتقارير البنك المركزي المصري ، ىذا باإلضافة إلي بيانات 
 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . 

  -خطة البحث : .7

 مل البحث عمي المباحث التالية : يش

 ية االقتصادية الشاممة .مأىمية االقتصاد المؤسسي لمتن  المبحث األول :

 االستثمار والقصور المؤسسي في مصر .  المبحث الثاني :

 . سياسات تفعيل الدور المؤسسي لجذب االستثمار إلي مصر  المبحث الثالث :

 والتوصيات .  الخالصة .8
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 األولالمبحث 

 سسي لمتنمية االقتصادية الشاممةأىمية االقتصاد المؤ 
،  اآلن وحتىتتعايش الدول النامية ومن بينيا مصر مع إختالالت اقتصادية جوىرية منذ فترة طويمة 

وتمثل تمك االختالالت مرض مزمن يصيب االقتصاد المصري وىي في نفس الوقت المحتوي الموضوعي 
 : (1)ة والتي تعيق التنمية االقتصادية في مصر . تمك االختالالت الجوىرية ىي لممشكمة االقتصادية المصري

 االختالالت الييكمية  : 

بعدي المشكمة االقتصادية وىما قصور الموارد االقتصادية عدم التوافق بين  إليوترجع في المقام األول  
كس عمي الوزن النسبي لكل االقتصادية في المجتمع مما ينع عن تمبية حاجات القطاعات المختمفة 

قطاع في توليد قيمة مضافة أو تشغيل قوي عاممة أو تصدير سمع وخدمات لمخارج أو توفير نقد أجنبي 
 مما يؤثر عمي المتغيرات االقتصادية الكمية عمي نطاق االقتصاد القومي . 

   : االختالالت المؤسسية 

شتراكية بنماذجيا ومناىجيا المطبقة في دول العالم المتقدم وتتولد عن التطبيق غير العممي لمنظم الرأسمالية واال
إلي التغيير المستمر في العالقات التنظيمية التي تربط بين أجيزة ومؤسسات الدولة وفق الرؤي  باإلضافةىذا 

 الشخصية . 

  : االختالالت الوظيفية 

ية المختمفة وخاصة المستوي والتي تتصل بإنخفاض كفاءة االدارة االقتصادية عمي المستويات التنظيم
القومي وتنعكس تمك االختالالت في صورة مجموعة من الضياعات االقتصادية الصريحة والمسستترة 

 عمي المستوي القومي . 

ىي سبب ونتيجة في نفس الوقت ادية الجوىرية بمكوناتيا الثالث وبناء عمي ذلك تعتبر تمك االختالالت االقتص
ية ، ومن ناحية أخري سيركز البحث عمي كال من االختالالت حة ما ىذا من نالمتخمف االقتصادي في دول

 المؤسسية والوظيفية عند تناول الدور المؤسسي لتنشيط االستثمار في مصر ، حيث أن ذلك يتعمق ببعدين ىما : 

 المؤسسات القائمة عمي أرض الواقع وىو مايتصل باالختالل المؤسسي . ونوعية طبيعة  -

 رة تمك المؤسسات عمي كافة المستويات التنظيمية وىو ما يتصل باالختالل الوظيفي . إدا أسموب  -



- 7 - 
 

لتحقيق التنمية والنمو من قصور في الدور المؤسسي  تعاني الدول النامية ومن بينيا مصرو 
 : عمي المستوي العممي االقتصادي،ومن صور ذلك القصور المؤسسي 

مما يجعل  الحكومية وغير الحكومية تلممؤسسا تقميدي وغير عممي  إدارة أسموب -
غير السياسات الحكومية وغير الحكومية المطبقة عمي أرض الواقع ىي سياسات 

اسات  يالمشاكل والعقبات التي ينبغي أن تعالجيا وتواجييا تمك الس فعالة لحل 
 مشروع إنتاجي عام أو خاص.سواء عمي مستوي التخطيط والتنفيذ والمتابعة ألي 

 . في مصر  انين المنظمة لبيئة األعمال العامة والخاصةتعدد القو  -

عدم كفاءة األسواق في تحقيق األمثمية سواء لممنتجين أو المستيمكين وذلك بسبب  -
 غياب الشفافية .  

قمة المؤسسات المالية والنقدية القادرة عمي تجميع  وتوزيع الفوائض المالية والنقدية  -
 عمي أوجو االستثمار المتاحة . 

 اجتماعيةر في عمل السوق الحر وذلك لتحقيق أىداف ملتدخل الحكومي المستا -
 . معينة 

 –المحمي واألجنبي  راالستثماوىو ما يعيق من تدفق  –الفساد الحكومي الظاىر  -
والمستتر ) والمتمثل في وجود جماعات مصالح غير ظاىرة تعمل عمي عدم تعظيم 

مما يجعل تمك االستثمارات  قة لمداخلالعائد االقتصادي من االستثمارات المتدف
 (  .  تتجو مرة أخري لمخارج 

التغيير المستمر لمسياسات الحكومية المنظمة لالستثمار المحمي واألجنبي وذلك  -
 الشخصية .  الرؤىوفقا لتغيير الوزارة أو المسئول أي حسب 

   :  مفيوم االقتصاد المؤسسينظرة تاريخية عمي تطور 

من وجية نظر منظري العموم االجتماعية بصفة عامة واالقتصاد المؤسسي بصفة تعرف المؤسسة ، 
 :   (6)خاصة ، بأنيا 

" تمك القواعد المكتوبة أو غير المكتوبة التي تنظم وتقنن المعامالت بين األشخاص والمجموعات 
 المختمفة ، وبين المنظمات واألفراد أو المنظمات بعضيا البعض " . 

 :   (3)ىي ورث أحد الرواد في مجال االقتصاد المؤسسي فإن المؤسسات وطبقا لدوجالس ن
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" قواعد المعب " ) قواعد السموك ( في المجتمع ، أي مجموعة القيود التي إبتكرىا البشر لتحكم سموكيم 
 وتضبط التفاعالت التي تجري فيما بينيم . 

 بين المفيوم الواسع والضيق لممؤسسة وىو ما يفرق ، وتمك القواعد يمكن تقسيميا إلي ثالث مجموعات 
(4)  : 

 القواعد والقوانين الرسمية في المجتمع مثل الدساتير والعقود والقوانين والقرارات الوزارية ..إلخ -1

 القوانين والقواعد الخاصة بتطبيق وتنفيذ القوانين والقواعد المختمفة .  -2

 يم المجتمعية . المؤسسات غير الرسمية والتي تشمل كال من التقاليد والق -3

 ( . 6( ، )3فالمفيوم الضيق لممؤسسة يشمل كال من )

 ( . 1( ، )6( ، )3أما المفيوم الموسع لممؤسسة فيشمل )

في ىذا السياق أن مفيوم المؤسسة يختمف عن مفيوم المنظمة والتي تشير إلي مجموعة  اإلشارةجدر تو 
و ومن أمثمة المنظمات األحزاب والنقابات والشركات من الفاعمين ممن يجمعيم ىدف واحد ، ويسعون إلي تحقيق

 ... وغيرىا . 

عمي أنو أحد فروع عمم االقتصاد  : من وجية نظرنا  االقتصاد المؤسسييمكن تعريف وعمي ذلك 
 ووالذي يعني بالعالقات اإلرتباطية والتبادلية بين المؤسسة االقتصادية والبيئة المحيطة بيا سواء البيئة السياسية 

يم المردود القانونية والتشريعية ، وتقاس الكفاءة االقتصادية لممؤسسة من خالل تعظ واالقتصادية  و الجتماعيةا
 تمك العالقات االرتباطية والتبادلية مع البيئة المحيطة .  ن عاالقتصادي ليا والناتجة 

لمؤسسات في تشكيل عمم تطوري وديناميكي ويعني بدور ااالقتصاد المؤسسي  اعتبارك يمكن وعمي ذل
 العام والخاص . السموك االقتصادي 

األدبيات االقتصادية بدور المؤسسات المحمية  وتأثيرىا عمي  اىتمتومع تسعينات القرن الماضي  
 اختالفلالختالفات المؤسسية بين الدول سببا رئيسيا في  تمك األدبيات  التنمية االقتصادية ، ولقد أرجعت بعض

 .  (5)  اإلجمالينوية لمدخول في تمك الدول وكذا نصيب الفرد من الناتج المحمي النمو الست معدال

وتحتل األبعاد المؤسسية أىمية كبيرة في فكر التنمية االقتصادية ، وبالرغم من تعدد محاوالت إدراج 
دراك أىميتو مصطم األبعاد المؤسسية في الفكر االقتصادي ، إال أن ترسيخ في تحقيق ح االقتصاد المؤسسي وا 

الدول لمتنمية االقتصادية يرجع بشكل أساسي إلي مدرسة " االقتصاد المؤسسي الجديد " ويعتبر رونالد كوز 
 The Nature ofىذه المدرسة ، حيث وضعت مقالتو " طبيعة المنشأة " ) ومفكريالمميم األساسي ألعضاء 



- 9 - 
 

the Firm ن كانت تسميتو " االقتصاد المؤسسي لالقتصاد المؤسسي الجديم المبنات األولي 1936(  عام د ، وا 
المتشعب وقد وصفو بــ الجديد تمييزًا لو عن  االسم( فيو الذي أطمق ىذا 1975الجديد " ترجع إلي ويميامسن )

 .  (6)المدرسة المؤسسية القديمة 

صاد ، ولقد كان االقت اإلنسانيةواالقتصاد المؤسسي يركز عمي التعمم عبر مراحل تطور المجتمعات 
المؤسسي جزءًا محوريًا في االقتصاد األمريكي في الجزء األول من القرن العشرين ، بما في ذلك كتابات 

 : (7)االقتصاديين 

 ( . 1929 -1857) فبمنين اثورست 

  . ( .1945 -1862) كومنزجون . ر 

  ( .1948 -1874)ميشيل ويسمي 

  (1954-1862)يريس أكالرنس . 

  ( 1971 -1895)أدولف بيرل . 

  ( . 2996-1998)جون كينيث غالبريث 

  م .1993الس سي. نورث الفائز بجائزة نوبل في االقتصاد عام جدو 

  .   بيتر جي . كمين 

 أنواع المؤسسات وتأثيرىا عمي األداء االقتصادي  : 

، فإن التحميل االقتصادي ليا يمكن أن يشمل  المؤسسات في االقتصاد الكمي مع تنوع وتعدد 
 :  (8)التالية   المستويات

 المؤسسات غير  باعتبارىاوييتم بدراسة العادات والتقاليد :  مستوي  المؤسسات غير الرسمية
 الرسمية ويعتبر الدين ىو المحرك الرئيسي لتمك المؤسسات . 

  : يقصد بالمؤسسات الرسمية ىنا مجموعة القواعد العامة الرسمية التي مستوي المؤسسات الرسمية
)أي تكون معطاه( كالقواعد السياسية والقانونية واالجتماعية إلي غير ذلك ،  اتفاقأي  تقع في خمفية

واالستيالك والتوزيع . وبالتالي  اإلنتاجاس في سوالتي تنشأ في إطارىا المعامالت ، وتشكل األ
 تتشكل البيئة المؤسسية الرسمية من القواعد المعمنة كالدستور والقوانين . 

  ولعل سريان المؤسسات الرسمية في تعامالتيا يتطمب وجود إطار حاكم كمة : مستوي ىياكل الحو
 من خالل نظام قضائي كفء . يضمن سريان التعاقدات وحماية حقوق الممكية الفردية 
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  : وىي المؤسسات الخاصة بتوزيع الموارد عمي االستخدامات المختمفة ، مستوي تخصيص الموارد
المستوي ىو المستوي األكثر تقدمًا والذي يمثل إىتمام عمم وعمي رأسيا عنصر العمل ، وىذا 

 االقتصاد عمومًا ومحور عمل الفكر االقتصادي الكالسيكي والنيوكالسيكي . 

أما عن ألية تأثير المؤسسات عمي األداء االقتصادي ، يكون ذلك من خالل ما ذىب إليو االقتصاد 
مجموعة من األدوار تؤدي مجتمعة إلي تخفيض تكمفة المؤسسي الجديد إلي أن المؤسسات الفعالة تمعب 

المعامالت ورفع كفاءة األسواق وتحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي المستدام ، فضاًل عن عالج فشل 
 :  (9)األسواق وتشجيع قيام العمل الجماعي . وىذه األدوار ىي 

  نظام قانوني وقضائي فعال يضمن تطبيق حماية حقوق الممكية والحقوق التعاقدية لألفراد من خالل
 العقود وكفاءة فض المنازعات . 

  . توفير المعمومات الالزمة عن األسواق لكافة المتعاممين فييا دون أي تحيز 

  . حماية المنافسة وتشجيعيا 

  تيسير إجراءات التعامل مع الجيات الحكومية وتبسيطيا . 

ة يقمل من مكاسب سموك الراكب المجاني أو المنتفع وباإلضافة لذلك فإن وجود المؤسسات الفعال
المجاني ومن ثم يسمح بعالج فشل األسواق في توفير السمع الجماعية وفي عالج الضياعات االقتصادية ، 

دارة الموارد الطبيعية المشتركة .   وذلك عن طريق تشجيع قيام العمل الجماعي لتوفير السمع الجماعية وا 

 :   (19)ؤسساتية في تركيا عمي سبيل المثال تأثير عمي كال من ولقد كان لمبيئة  الم

  العالقات البيئية المحيطة بمجال األعمالوجودة طبيعة   . 

  الرسمية وغير الرسمية المنتيجة تعظيم المردود االقتصادي لمسياسات  . 

  التنمية االقتصادية : بالنمو و عالقة المؤسسات 

السنوية و المستمرة  في المتغيرات االقتصادية الكمية لمدول وخاصة  يادةيعرف النمو االقتصادي بأنو الز 
ييدف إلي تحقيق تغييرات ىيكمية في بنيان االقتصاد الوطني  ال يمعدل نمو الدخل القومي  ، والنمو االقتصاد

في تغيير بنيان ، بينما يمكن تعريف التنمية االقتصادية عمي أنيا " إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة ، تتمثل 
 ةعبر فتر وتيدف إلي تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي لمفرد ، وىيكل االقتصاد القومي ، 

 .  (11)ممتدة من الزمن ، وبحيث يستفيد منيا الغالبية العظمي من األفراد

 : قتصادية ات المميزة لمتنمية االموفي ضوء ىذا التعريف يمكن اإلشارة إلي مجموعة من الس
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 : جراءات متعمدة مقصودة وال التعمد  مكن أن تحدث تمقائيًا. ي أي تتحقق من خالل سياسات وا 

 : يمكن التدليل عمييا بتطورات  أي تتطمب إحداث تعديالت جوىرية وىيكمية وبالتالي ال العمق
 سطحية أو كمية . 

 : ًا ، وبالتالي تستبعد الزيادات الطارئة أي أنيا مستمرة وتتحقق عبر فترة زمنية طويمة نسبي االستدامة
 في الدخل . 

 : أي تتطمب أن يستفيد منيا الغالبية العظمي من األفراد ، وىو ما يمكن القول أنيا تبدأ  العدالة
 ولكن ثمارىا الكاممة تكون عمي الصعيد االجتماعي .  اقتصاديا

لمؤسسي من جانب أخر . ويمكن ىناك أوجو شبو بين التنمية االقتصادية من جانب واالقتصاد او 
 تمخيص أوجو الشبو بينيما من خالل : 

  وحركي .  تطوريكل منيما 

  ًمنيما لو عالقة بالقيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية الحاكمة والغالبة في دولة ما أو مجتمع  كال
 ما . 

  قتصادي السائد في المجتمع النظام االفي منيج التنمية االقتصادية المتبع في دولة ما يتأثر ويؤثر
إدارة وىدف المؤسسات االقتصادية والذي يؤثر ويتأثر بنوع النظام  أسموبوىو ما ينطبق عمي 
 االقتصادي السائد . 

  اقتصاد أي ىو الفاعل والمستفيد من التنمية االقتصادية والتطور المؤسسي فييعتبر العنصر البشري 
 كمي معاصر . 

 ة يطويل لتحقيق األىداف المرجوة منو سواء عمي مستوي التنمية االقتصادكل منيما يحتاج األجل ال
 الشاممة أو عمي مستوي الدور المؤسسي الفاعل في البيئة االقتصادية واالجتماعية لدولة ما .

  يتطمب كل منيما توافر الدعم المالي والتكنولوجي بما يتوافق مع المرحمة التي وصل إلييا تطور
 نية . المجتمعات اإلنسا

 :  (36)ويمكن القول أن ىناك ثالثة نماذج عامة لتفسير النمو االقتصادي لمدول ىي 

النموذج األكثر شيوعًا والذي يعتمد عمي دالة اإلنتاج التقميدية والمعتمد عمي جاء بو االقتصادي الشيير  -1
SOLOW  لتالي تتطمب وبا (المدخالت)م : وىنا يكون الناتج دالة في رأس المال والعمل 1965عام

زيادة الناتج زيادة المدخالت )أي عنصري العمل ورأس المال أو أيًا منيما( ، وتكون الطريقة الوحيدة 
لزيادة مستوي الناتج مع ثبات مستوي العناصر ىي من خالل التقدم التكنولوجي الذي يسمح بتحقيق 

بزيادة إنتاجية عناصر و يسمح مستوي أعمي من الناتج بإستخدام نفس كمية العناصر ، وبمعني أخر في



- 12 - 
 

في نموذجو الشيير الذي نال عنو جائزة نوبل في االقتصاد  تمك الفكرة SOLOW طوراإلنتاج ، ولقد 
، وبإعتبار ثبات عنصر العمل مع تغير عنصر رأس المال والذي يرتبط طرديًا مع  م1987عام 

 ( 1التالي رقم )وىو ما يوضحو الشكل البياني  ( المحتممة أو الدخلالمخرجات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م65/33/6036" في  eur macroeconomics site   "The SOLOW modelالمصدر : شبكة المعمومات الدولية :

العامل المحدد لمنمو االقتصادي وىو ما يعتمد عمي جاء  باعتبارىاالنموذج الذي يعتمد عمي المؤسسات  -2
أن  اعتبار وذج عميمم : ويقوم ىذا الن1998عام   Landesم ، 1999عام   Northبو كل من 

سواء مؤسسات رسمية أو ‘ إنتاجية أيًا من العناصر اإلنتاجية سيكون متأثرًا بالمناخ المؤسسي المحيط 
 .  (13)غير رسمية

العامل المحدد لمنمو االقتصادي ويعتمد عمي ما  باعتبارىاد عمي العوامل الجغرافية مالنموذج الذي يعت -3
أن الجغرافيا ىي العامل المحدد لمنمو  اعتبارم  : ويقوم ىذا النموذج عمي 2993ام ع Sachsجاء بو 

االقتصادي ، وذلك بالتركيز أساسًا عمي ثالثة عوامل جغرافية وىي المناخ ، ووجود ميناء عمي مجري 
 مالحي ، والمسافة من العواصم التجارية العالمية . 

نتاجيتيا ىي  اإلنتاجبشكل تدريجي ، بحيث تعتبر عناصر  وعادة ما ينظر إلي النماذج الثالثة أعاله وا 
المحددات التقريبية أو المباشرة لألداء االقتصادي ، وتعتبر العوامل المؤسسية من جية ، والعوامل الجغرافية من 

 .   (14)جية أخري ىي المحددات الفعمية أو األكثر عمقًا لألداء االقتصادي
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تبادلية بين التنمية االقتصادية وبين كفاءة المؤسسات و ة إرتباطية وعمي الجانب األخر ىناك عالق
  وتوزيع .  واستيالكلمنشاط االقتصادي من إنتاج  االقتصادية العامة والخاصة عمي النطاق الجزئي والكمي

فوجود المؤسسات القادرة عمي تحقيق األىداف التنموية القصيرة والمتوسطة والطويمة األجل يعتبر 
 : األبعاد التالية ساسي لمتنمية االقتصادية الشاممة من خالل متطمب أ

  استغاللالبعد التنظيمي أو الوظيفي في )التنفيذ الكفء لتمك الخطط وعمي كافة المستويات التنفيذية 
وىو ما يعتبر عامل رئيسي في مدي نجاح الخطط التنموية ، وىو في نفس الوقت  (الموارد المتاحة

 باين في المستوي التنموي الذي وصمت إليو كاًل من الدول المتقدمة والنامية . السبب الرئيسي لمت

 البعد الموضوعي )األمثل لمموارد االقتصادية عمي كافة المستويات التخطيطية بالدولة  االستغالل
يما ويعتبر ذلك البعد بعدًا مكماًل لمبعد األول والذي ينتج عن عدم تحقق (الموارد االقتصادية الستغالل

العديد من االختالالت الييكمية والمؤسسية التي تتعايش معيا غالبية الدول النامية أو المتخمفة في 
 الجنوب . 

  وينتج عن  (إدارة التنمية أسموب)الكفاءة في إدارة االقتصاد القومي عمي كافة المستويات التنظيمية
ية عمي المستوي الكمي والوسيط والجزئي الضياعات االقتصادعدم الكفاءة في إدارة التنمية العديد من 

وىو ما يتعارف عميو باإلختالالت الوظيفية التي تواجو نماذج وأساليب التنمية المطبقة في دول العالم 
 نات القرن الماضي وحتي األن . يالثالث منذ خمس

ية بذلك وعمي الجانب األخر يؤول العائد التنموي المحقق في المجتمع عمي المؤسسات االقتصاد  
 المجتمع من خالل : 

 ومن وجية نظرنا من المدخالت والمخرجات التنموية نوعية العنصر البشري المستخدم  والمستفيد ،
 ومتطمباتيا  لو البيئة التنموية بكافة مقوماتيا تفإن ىذا العائد ينمو بمتوالية ىندسية إذا توافر 

 .وية إذا لم تتوافر لو البيئة التنم وبمتوالية عددية فقط

 والذي يستفيد من تحقق التنمية الشاممة إدارة االقتصاد القومي عمي كافة المستويات التنظيمية  أسموب
 بالمجتمع ، ويصبح ذلك رصيد متراكم لذلك المجتمع في إدارة تنميتو واالستفادة منيا .

 قتصادية  لممؤسسات القدرة التمويمية واالستثمارية والتسويقية  والتصديرية  التي تحققيا التنمية اال
 االقتصادية في مجتمع ما داخميًا وخارجيًا.

 حل المختمفة لمتنمية التراكم الفني والتكنولوجي الذي تممكو المؤسسات االقتصادية عبر المرا
 . االقتصادية 
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  قميمية عند تحقق  اقتصاديةوتكتالت  اندماجاتقدرة المؤسسات االقتصادية عمي الدخول في عالمية وا 
 متقدمة من التنمية االقتصادية .  مراحل 

، تناول التحميل النيوكالسيكي لمنمو االقتصادي وعمي المستوي التطبيقي في االقتصاد المعاصر 
 :   (15)في تايوان وكوريا الجنوبية عدة مسببات لذلك النمو منيا

 تقميص تدخل الدولة في أنشطة األعمال .  -
 ات االقتصادية الكمية . كفاءة السياسات االقتصادية خاصة السياس -
 تعظيم تنافسية المنتجات محميا وعالميا .  -
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 المبحث الثاني

 رـي مصــي فـور المؤسســار والقصــاالستثم
ىم العقبات أمام تدفق االستثمار إلي مصر خاصة خالل العقود الست السابقة والتي بأييتم ىذا المبحث 

اح عمي أرض الواقع ، والمقصود ىنا ىو دور المؤسسات العامة شيدت تطبيق نماذج لمتنمية لم يكتب ليا النج
قدرة الحكومة عمي  إليالضرورية لجذب االستثمار في مصر ، ىذا باإلضافة  اآللياتوالخاصة في تفعيل وتنفيذ 

لمشركات والمؤسسات االقتصادية وبما يتوافق مع المتغيرات االقتصادية والسياسية وضع أصول المعبة 
 ة عمي المستوي المحمي والعالمي . واالجتماعي

والتوجو  الرؤىويظير لنا واقع التجارب التنموية في مصر والتي مرت بثالث مراحل رئيسية حسب 
 : يمصر وىالسياسي لمقيادة السياسية في 

 في عيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما نتج عنو من ترىل في  نموذج التنمية االشتراكي
داري ، ىذا باإلضافة إلي عدم تحقيقو لألىداف شركات القطاع ال عام وبيروقراطية وفساد مالي وا 

 منتصف السبعينات.  وحتىالتنموية المخططة لو عمي مدار فترة الستينات 

 في عيد الرئيس الراحل أنور السادات والذي لم يختمف عن سابقو في  نموذج االنفتاح االقتصادي
 . بواألسمو المنيج  اختالفالنتيجة مع 

  فترة حكم الرئيس محمد حسني مباركوالذي طُبق عمي مراحل خالل  صالح االقتصادياإلبرنامج ،
والذي تبنت فيو مصر وجية نظر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، والذي أثبتت الوقائع العممية 

 في مصر طوال تمك الفترة .  يقيحق اقتصاديعدم تحقيق إصالح 

الوصول إليو خالل العقود الست  أستيدفة لتمك التجارب التنموية عدم تحقيقي ما وكانت النتيجة النيائي
 الماضية فيما يتعمق بكافة المتغيرات االقتصادية الكمية في مصر خاصة : 

 معدالت النمو السنوية لمدخل القومي ونصيب الفرد منو .  -
 معدالت البطالة والتضخم السنوية .  -
 لسنوية .معدالت االدخار واالستثمار ا -
 دليل التنمية البشرية .  -
 العدالة في توزيع الدخل .  -
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  : العوامل المحددة لالستثمار في مصر :  أىمأوال 

 يتحدد القرار االستثماري نظريا بكال من : 

الكفاية الحدية لرأس المال وىي سعر الخصم الذي يساوي بين ثمن شراء األصل  -

طوال فترة  الرأسماليمتوقعة من ىذا األصل الرأسمالي والقيمة الحالية لمعوائد ال

، وتوجد عالقة عكسية بين حجم االستثمار والكفاية الحدية لرأس  اإلنتاجيةحياتو 

 المال . 

سعر الفائدة السائد في السوق : وىو يرتبط عكسيا مع حجم الفوائض النقدية  -

رة مباشرة والمالية المخصصة لالستثمار ، وىو يؤثر عمي القرار االستثماري بصو 

من خالل التأثير عمي كال من االدخار واالستثمار ، وكذا يؤثر عمي القرار 

ة حاالستثماري بصورة غير مباشرة من خالل التأثير عمي البدائل االستثمارية المتا

 أمام المنظمين . 

 ويمكن أن تتأثر القرارات االستثمارية كذلك بما يمي : 

ط بعالقة تبادلية مع حجم االستثمار الداخمي معدل نمو الدخل القومي والذي يرتب -

واألجنبي في دولة ما ، حيث أنو سبب ونتيجة في نفس الوقت لذلك التدفق 

 االستثماري . 

العوامل المتعمقة بالبيئة المؤسسية الرسمية وغير الرسمية : والتي تعتبر من أىم  -

قتصادي المعاصر العوامل المحددة لمتدفق االستثماري لدولة ما في ظل النظام اال

 والذي تتحكم فيو معايير العولمة االقتصادية بجناحييا : 

  . تعظيم تنافسية المنتجات في كال من السوق المحمي والعالمي 

  . تشجيع تدفق االستثمارات المحمية واألجنبية لمداخل 
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قة إلي دولة ما ، وذلك طردي مع حجم االستثمارات المتدف ارتباط المؤسساتوترتبط العوامل المتعمقة بجودة 

 كونيا ترتبط بما يمي : 

 * بيئة األعمال الداخمية . 

 اري لمداخل . م* سياسات االقتصاد الكمي وخاصة السياسات الحكومية المشجعة والمنظمة لمتدفق االستث

 * الحرية االقتصادية . 

جتماعية واالقتصادية في تمك عوامل أخري تؤثر عمي االستثمار في دولة ما ومنيا الظروف السياسية واال -

 الدولة وغيرىا من المتغيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر عمي القرار االستثماري . 

 المتغيرات االقتصادية الكمية في مصر وبعض دول المقارنة : ثانيا : 

 ( معــــدالت النمــــو الحقيقيــــة فــــي مصــــر والــــدول العربيــــة وكــــذا 3يعــــرض الجــــدول التــــالي رقــــم )
 م : 6033م ، 6030ل والمناطق في العالم خالل عامي لبعض الدو

 (3جــــدول رقـــم ) 
 معدالت النمو الحقيقية في مصر وبعض دول المقارنة 

 ) نسب مئوية (  
 
 
 
 م
 

 
 البيان                   

 
 

 الدولة أو المنطقة

 بالعمالت الوطنية  معدالت النمو الحقيقية
 
 

د متوسط نمو الناتج المحمي لمفر 
 باألسعار الثابتة

6030 6033 6030 6033 

 - - 1.9 5.1 العالم 3
 - - 3.6 1.6 الدول المتقدمة 6
 - - 4 8.5 الدول األسيوية حديثة التصنيع 1
قتصاديات السوق الناشئة  4 الدول النامية وا 

 األخري
7.5 6.6 - - 

 - - 9.6 30.4 الصين 5
 - - 7.6 30.6 اليند 6
 - - 1.1 4.9 وشمال أفريقيا الشرق األوسط 7
 0.4 0.3 6.6 6.1 األر دن  8
 1 0.7 4.6 3.4 اإلمارات  9
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 5.9- 1.6- 6.6 4.5 البحرين  30
 6.6- 6.4 3.5- 1.5 تونس  33
 0.5 3.1 6.5 1.1 الجزائر  36
 3.4 0.4 4.5 1.5 جيبوتي  31
 4.6 3.7 7.3 5.3 السعودية 34
 0.5- 0.6 6.7 4.5 السودان  35
 5.8- 0.9 1.4- 1.4 سوريا  36
 6 1.1 8.6 5.9 العراق  37
 3.9 38.5 5.5 5.9 عمان 38
 -  - 9.9 9.8 فمسطين  39
 5.6 36.3 34.3 36.7 قطر 60
 0.3- 0.1- 6.6 6.3 جزر القمر  63
 5 0.6 8.6 1.4 الكويت 66
 0.9 6.4 3.5 7 لبنان 61
 61.6- 3 60- 4.1 ليبيا 64
 0.5- 6.9 3.8 5.6 مصر 65
 1.9 6.5 5 1.6 المغرب  66
 3.6 6.7 1.6 5.3 موريتانيا  67
 60.7- 1.8 37.8- 6.8 اليمن  68

 المصدر :
 م .6036إبريل  –البيانات العالمية مصدرىا صندوق النقد الدولي " قاعدة بيانات أفاق االقتصاد العالمي "  -
 .   66ص  –م 6036عربي الموحد عام بيانات الدول العربية مصدرىا التقرير االقتصادي ال -

 يمي :  ويظير من الجدول أعاله ما
أن معـــــدالت النمـــــو الحقيقيـــــة فـــــي غالبيـــــة الـــــدول العربيـــــة أقـــــل مـــــن نظيرتيـــــا فـــــي العـــــالم و الـــــدول المتقدمـــــة  -

والصـــــين والينـــــد ماعـــــدا الـــــدول العربيـــــة النفطيـــــة التـــــي تحقـــــق  عوكـــــذا فـــــي الـــــدول األســـــيوية حديثـــــة التصـــــني
ـــــك الرتفـــــاع أســـــعار البتـــــرول معـــــدالت نمـــــو  ـــــة غيـــــر النفطيـــــة وذل حقيقيـــــة مرتفعـــــة بالمقارنـــــة بالـــــدول العربي
 م . 2911م ، 2919خالل عامي 

معــــدالن نمــــو حقيقيــــة منخفضــــة فــــي عــــام والــــيمن وســــوريا والبحــــرين  حققــــت مصــــر وتــــونس والــــيمن وليبيــــا  -
المحقـــــــق فييـــــــا عـــــــام م وكـــــــذا بالمقارنـــــــة بمعـــــــدل النمـــــــو 2919م بالمقارنـــــــة بمـــــــا حققتـــــــو فـــــــي عـــــــام 2911
ـــــل عـــــام 2919 ـــــدئا مـــــن أوائ ـــــي عايشـــــتيا  ب ـــــة والت ـــــورات العربي ـــــك لظـــــروف الث ـــــىم 2911م وذل ،  اآلن وحت

أيضــــا عمــــي معــــدل نمــــو النــــاتج المحمــــي لمفــــرد  باألســــعار الثابتــــة فــــي تمــــك الــــدول والــــذي  أنعكــــسوىــــو مــــا 
 م.2911تفاوتة من دولة ألخري عام وصل لقيم سالبة وبنسب م
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 في مصر خالل  اإلجماليواالستثمار  المحمي  االدخاربقيم ( بيان 2التالي رقم ) ويظير الجدول
م : 2994/2995من عام م )سنوات مالية( أي خالل الفترة 2912وحتي عام 2995الفترة من عام 

 .م 2912/2913

 (6)جــــدول رقــم 

 خالل الفترة  (قيمة االدخار واالستثمار المحمي في مصر )بالمميار جنية

 م6036/6031: 6004/6005عام   نم

الرقم القياسي 
 (1لـ )
(6) 

الرقم القياسي 
 (6لـ)
(5) 

الرقم القياسي 
 (3لـ )
(4) 

فجوة الموارد 
 المحمية

(1= )3-6 

االستثمار 
المحمي 
 اإلجمالي

(6) 

االدخار 
المحمي 
 اإلجمالي

(3) 

 البيان
 
 

 السنة
300 300 300 -36.6 96.8 84.6 6004/6005 
86 339.5 364.9 -30 335.7 305.7 6005/6006 

679.5 360.4 341.6 -14.3 355.1 363.6 6006/6007 
446.6 607.3 371.6 -54 600.5 346.5 6007/6008 
583.3 606.6 356.6 -70.9 600 369.3 6008/6009 
509.8 641 604.6 -66.6 615.1 371.3 6009/6030 
516.7 666.6 377.8 -65 635.5 350.5 6030/6033 
967.6 666.6 365.6 -338 658.3 340.3 6033/6036 
 متوسط الفترة 313.15 384.65 51.1 355.61 390.7 416.8

 
وبيانات عام )وزارة التخطيط والتعاون الدولي  –موقع بوابة معمومات مصر  –( : شبكة المعمومات الدولية 6( ، )3المصدر : مصدر بيانات العمودان )

معرفة الباحث حسبت ب 6: 1وبيانات األعمدة من   -م 65/33/6036في يوم  -م مستيدفة(6033/6036وبيانات عام   –م متوقعة 6030/6033
  . 

يقرب  ويظير من بيانات الجدول أعاله أن الرقم القياسي  لفجوة الموارد المحمية في مصر تضاعفت ما
يقرب من  م وبمتوسط عن الفترة بمغ ما2994/2995م بالمقارنة بعام 2911/2912من عشر أمثاليا في عام 
 يمي :  ويظير ذلك ما . م2994/2995م بالمقارنة بعام 2911/2912خمسة أضعاف في عام 

  مدي ضعف وندرة مصادر التمويل المحمية عن تمويل االستثمارات المستيدفة سنويًا وىو ما يجعل
ىذا من جانب ومن جانب أخر  األخرىمن معدالت النمو المحققة سنويًا منخفضة بالمقارنة بالدول 

 .  اآلن حتىوليو خطط التنمية االقتصادية المتبعة في مصر منذ ثورة ي استقالليةعدم 
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  ع طلم تست اآلن وحتىأنو مع طول التجربة التنموية في مصر منذ خمسينات وستينات القرن الماضي
تغيير نمط توزيع الدخل بين االستيالك واالدخار ، وبما يعني أن الميل الحدي لالستيالك أكبر من 

لتنموية العدالة التوزيعية يستدل منو عمي عدم تحقيق تمك الخطط ا الميل الحدي لالدخار وىو ما
 لعوائد التنمية .  في المجتمع  فئة قميمة من المنتفعين واحتكارلمدخول بين فئات المجتمع 

  حقيقية في مصر خالل تمك العقود السابقة والدليل  اقتصاديةتوضح تمك البيانات عدم تحقيق تنمية
م ، األمر الذي 2911يناير  25ثورة عمي ذلك تأثر قيم االدخار واالستثمار المحمي في مصر نتيجة 

يعني ضعف وىشاشة بنية االقتصاد المصري الحقيقية والمالية والنقدية نتيجة ليروب رؤوس األموال 
 لمخارج بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية خالل فترة الثورة وما بعدىا .   

الناتج يعد معدل االستثمار الحقيقي ) قيمة االستثمارات الجديدة كنسبة من و  -
( في مصر واحدا من أدني معدالت االستثمار في العالم . ووفقا  اإلجماليالمحمي 

لمبيانات الرسمية فإن معدل االستثمار ) نسبة االستثمار إلي الناتج المحمي 
% 19.2% ، 22.4% ، 29.9% ، 18.7 بمغ نحو بسعر السوق ( ،  اإلجمالي

، 2995/2996ة % في األعوام المالي%15.2 ، %15.4 ، 18.9، 
2996/2997 ،2997/2998 ،2998/2999 ،2999/2919 ،
 . (16)م  عمي الترتيب 2911/2912، 2919/2911

ومن المعروف أن ىناك عالقة بين فجوة الموارد المحمية وفجوة الموارد الخارجية وىو ما يتعارف تسميتو 
  . ويمكن بيان نموذج الفجوتين عمي النحو التالي : بنموذج الفجوتين

  (فجوة الموارد الخارجية)الصادرات  –= الواردات  (فجوة الموارد المحمية)االدخار  –االستثمار  =
 .  (17)عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات 

  ولما كانت االستثمارات والمدخرات في االقتصاد القومي موزعة عادة فيما بين الحكومة والقطاع
، الخاص والعجز أو الفائض الحكومي ومدخرات القطاع تثماراتاسالخاص ، فإن الفجوة القائمة بين 

 إنما تساوي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات . 

 ( االدخار الخاص –االستثمار الخاص)  +( االدخار العام –االستثمار العام)  عجز الحساب =
 الجاري لميزان المدفوعات .

ارات األجنبية المباشرة في مصر خالل الفترة من عام ( صافي االستثم3يظير الجدول التالي رقم )كما 
م ، ومن أىم ما نالحظو عمي بيانات ذلك الجدول أن أغمب االستثمارات 2919/2911: 2991/2992

م كانت لتممك أصول إنتاجية 2919/2911: 2991/2992األجنبية المتدفقة إلي مصر خالل الفترة من عام 
االقتصادي المطبق في مصر منذ عام  اإلصالحصة في إطار برنامج قائمة بالفعل في إطار سياسة الخصخ
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م ، وأن تمك االستثمارات لم توجو إلنشاء أصول إنتاجية جديدة وىو ما تولد عنو العديد من المشاكل 1991
 اإلنتاج أساليب  انتياجالعمالة أو  استبدالاالقتصادية واالجتماعية والناتجة عن سياسات المعاش المبكر أو 

في  رأس المال عالوة عمي أن أغمب المستثمرين األجانب عمي وجو الخصوص تممكوا تمك األصول طمعاً  ةثيفك
 تفكيك تمك األصول االنتاجية وبيعيا خردة واإلستفادة من قيمة األراضي المقامة عمييا تمك األصول اإلنتاجية . 
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 ي مصر خالل الفترة ( صافي االستثمارات األجنبية المباشرة ف1جـــــدول رقـــم )

 م    6030/6033: 6003/6006من عام 
 بالمميون دوالر ونسب مئوية 

  

 السنة
 الدولة أو الجية

6003/6006 6006/6001 6001/6004 6004/6005 6005/6006 6006/6007 6007/6008 6009/6030 6030/6033 
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 300 9574.4 300 33008.3 300 37806.6 300 31084.1 300 9097.9 300 4314.5 300 415 300 893.9 300 516 التدفقات لمداخل :-3
 38.7 6307.4 36.9 3464.9 16 6414.9 15.7 4683.1 50 4551.5 49 6040.3 56.7 669.4 13.3 (6)677.5 69.9 359 الواليات المتحدة 
 61.8 6307.4 63.4 6761.6 68.7 5334.3 13 4063 16.1 6919.9 39.7 (6(،)5(،)1)831.9 9.7 46.5 65.5 (7(،)4)584.4 68.1 161.6 االتحاد األوروبي
 33 3056.6 31.3 3419.5 37.6 1059 65.6 1153.4 6 554.5 5.6 631.6 14.9 356.6 3.7 35.4 0.7 1.5 الدول العربية 

 6.5 661.9 36.5 3180.5 37.9 1394.6 7.5 990.6 33.1 3015.6 65.8 (8)3066.9 6.5 30.9 3.6 34.6 3.6 6.1 باقي دول العالم 
-  616.7-  67.8-  393.1-  301.8- التدفقات لمخارج :-6

6986.5 
 -6013.3  -4565.7  -4649.9  -7185.8  

 االســــــــــــــــتثمارصــــــــــــــــافي  -1
-3(  المباشــــــر )3األجنبــــــي )

6) 
468.6  700.6  407.7  1903.8  6333.4  33051.6  31616.5  6758.6  6388.6  

 
 م . 6004/6005من الربع األول في  ابتداءيتضمن االستثمار األجنبي المباشر في قطاع البترول  -3
 تتضمن حصيمة بيع شركة فاميمي نيو تريشن .  -6
 و جنرال . تتضمن حصيمة بيع جزء من شركة السويس لأل سمنت وجزء من البنك األىمي سوسيت -1
 يتضمن حصيمة بيع شركة األىرام لممشروبات . -4
 مصر  .  –تتضمن حصمة بيع جزء من شركة إيو سي أي لمتأمين  -5
 تتضمن حصيمة بيع جزء من البنك التجاري المصري .  -6
 ادق والسياحة . نتتضمن حصيمة بيع جزء من شركة الجزيرة لمف -7
 فيتراك .  –لمصناعات الزراعية  تتضمن حصيمة بيع جزء من الشركة المصرية الفرنسية -8
 الييئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . وكذا ، أعداد مختمفة  – النشرة االقتصادية –المصدر : البنك المركزي المصري  -9
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لصافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر  ( التوزيع النوعي 4ت الجدول التالي رقم )خيرا توضح بياناأو 
 ) بالمميون دوالر ( :م 6009/6030 -6004/6005ام في الفترة من ع

 ( 4جــدول رقـــم ) 

 -6004/6005التوزيع النوعي  لصافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر في الفترة من عام 
 ) بالمميون دوالر ونسب مئوية ( م 6009/6030

 السنة       

 

 البيان 

 المتوسط 6009/6030 6008/6009 6007/6008 6006/6007 6005/6006 6004/6005

 اإلنشاءات -3
 الجديدة والتوسعات 

965.6 1147.8 5667.6 5168.4 6134.9 6690.4 1479.3 

أصول لغير بيع  -6
 المقيمين 

190.8 905.7 6776.6 1117 101.5 371.3 3347.3 

 351.1 105.1 318.4 194.9 19 65.7 36.5 العقارات . -1

التدفقات في  -4
 ل تروبقطاع ال

6540.6 3816.6 1034.8 4316.6 5156.6 1589.4 1433.6 

 8393.3 6758.6 8331.4 31616.5 33051.6 6333.4 1871.3 االجمالي  -5

  5:  4نسبة  -6
 % 

65.5 10 67.1 13.6 66 51.3 43.6 

  5:  3نسبة  -7
 % 

61.9 54.7 47.1 40.5 68.5 19.8 46.5 

 5:  6نسبة  -8
 % 

30.3 34.8 65 65.6 1.7 6.5 34 

 5:  1نسبة  -9
 % 

0.5 0.46 0.15 0.698 3.7 4.5 6.8 

 والنسب حسبت بمعرفة الباحث .  –المصدر : البنك المركزي المصري 
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ويتضح من الجدول  أعاله التوزيع النوعي ألوجو تخصيص االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر والتي يغمب 
% من إجمالي تمك التدفقات خالل الفترة من 42لية عمي حوالي قطاع المنتجات البترو  استحواذعمييا 
م ، وىي نسبة عالية تدل عمي عدم الكفاءة في جذب االستثمار لقطاع عريض 2999/2919:  2994/2995
 في االقتصاد المصري مما يؤثر عمي كال من :  اإلنتاجيةالقطاعات من 

 ي القطاعات الريعية في مصر . المباشر عم األجنبيتدفق غالبية االستثمار  إستمرار -

عدم الكفاءة في تخصيص تمك االستثمارات مما يخفض من العوائد المتحققة منيا ، مع تدني  العدالة  -
 التوزيعية المتحققة من تمك العوائد .  

 االرتداد العكسي ألرباح تمك االستثمارات لمخارج مرة أخري . -

 في مصر وىي :  لالستثمارنسبة ويظير التحميل أعاله بعض الحقائق اليامة بال

تعاني مصر من فجوة تمويمية داخمية وخارجية ، وتنتج فجوة التمويل الداخمية من عدم كفاية معدالت   -1
وترجع في  باستمرارالمستيدفة ، وتمك الفجوة ىي فجوة متزايدة  االستثماراتالمحمية لتمويل  االدخار

 المقام األول لسببان رئيسيان ىما : 

 معدالت نمو الدخل القومي في مصر .  انخفاض 

  . عدم العدالة في توزيع الدخل القومي في مصر 

متحصالت مصر من النقد األجنبي عن مدفوعات  انخفاضأما فجوة التمويل الخارجية فترجع إلي 
و مصر من النقد األجنبي خاصة فيما يتعمق بالتعامل الخارجي لمصر في مجال التبادل السمعي أو الحقيقي وى

في ميزان التجارة المنظورة لمصر . ويرجع ذلك العجز في المقام  باستمرارما يوضحو العجز المزمن والمتزايد 
 األول لسببان رئيسيان ىما : 

  التراجع المستمر في تنافسية الصادرات السمعية المصرية  ، مما يعني تراجع متحصالت مصر من
 .  باستمرارالنقد األجنبي 

 في الواردات السمعية المصرية ، وبما يعني تزايد مدفوعات مصر من النقد األجنبي  التزايد المستمر
 .  باستمرار

أن النتيجة النيائية لتنفيذ السياسات االقتصادية التي طبقتيا اإلدارة االقتصادية في مصر خالل العقود  -2
األمر الذي يعتبر سبب حقيقي ومستمر  لكافة المتغيرات االقتصادية ،  الست الماضية عدم  تحقيق نمو

 الحقيقي في مصر خالل تمك الفترة .  االستثمارونتيجة في نفس الوقت لعدم تزايد معدالت 
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أن غالبية المشاكل االقتصادية التي واجيتيا مصر خالل العقود الست الماضية ىي مشاكل مزمنة   -3
  -سواء ما يتعمق منيا : باستمرارومتجددة 

 متزايد في الميزان التجاري السمعي المصري . بالعجز المزمن والمستمر وال 

 ازنة العامة لمدولة . مو عجز ال 

  . فجوة الموارد المحمية والخارجية 

 المستمر في معدالت البطالة والتضخم .  االرتفاع 

  . تراجع تنافسية المنتجات المصرية داخميًا وخارجيًا 

جوىرية ىي في نفس  اقتصاديةختالالت األمر الذي يعني أن تمك المشاكل االقتصادية ناتجة عن إ
وتمك اإلختالالت ناتجة عن مسببات لمتخمف  –الوقت المحتوي الموضوعي لممسألة االقتصادية المصرية 

االقتصادي والتي لم تستطع جميع المحاوالت والخطط التنموية خالل تمك العقود الست القضاء عمييا ، ومن 
 وىو ما يتعمق بموضوع بحثنا : وجية نظرنا نري أن أىم تمك المسببات 

  عدم مرونة الجياز اإلنتاجي والذي يعود في جانب كبير منو إلي نقص االستثمارات المنتجة والمولدة
إنتاج سمعي وخدمي حقيقي باالقتصاد المصري وىو ما يعتبر الجانب الكمي الضروري إلحداث 

 .  اقتصادالدفعة القوية ألي 

  ارد المتاحة وىو ما يمثل الجانب الكيفي الضروري إلحداث تنمية المو  استغاللعدم الكفاءة في
 حقيقية . 

 م : 6030: 3990ثالثا: البيئة المؤسسية المصرية خالل الفترة من 

 اإلصالحشيدت البيئة المؤسسية المصرية العديد من التحوالت خاصة خالل الفترة التي واكبت تطبيق برنامج 
، مما كان لو التأثير الكبير عمي كافة   اآلن وحتى 1991مصر بدئا من عام االقتصادي والتحول الييكمي في 

االقتصادي والتكيف الييكمي  اإلصالحغيرات االقتصادية الكمية ومنيا االستثمار . ومن المعروف أن برنامج تالم
 يتكون من : 

الكمي في األجل سياساتو التأثير عمي  جانب الطمب  استيدفت الذيبرنامج التثبيت االقتصادي : و  -1
 القصير من خالل :  

 أدوات السياسة النقدية .  -

 السياسة المالية .  -



26 
 

 سياسة تحرير سعر الصرف .  -

التأثير عمي جانب العرض الكمي في األجل الطويل من خالل  أستيدفبرنامج التكيف الييكمي : والذي  -2
 المكونات التالية : 

 .   األسعارسياسات تحرير  -

 العام إلي القطاع الخاص ) الخصخصة ( .  تحويل ممكية القطاع -

 سياسات تحرير التجارة . -

السمبية الناتجة عن تطبيق سياسات التثبيت والتكيف  اآلثاربرنامج المساندة االجتماعية : وذلك لتالفي  -3
 الييكمي وقد تمخض عن ذلك نشاط الصندوق االجتماعي لمتنمية . 

االقتصادي نتيجة  اإلصالحلخصخصة أىم مكون في برنامج ، يعد برنامج ا وعمي مستوي االقتصاد الكمي
 أنطمقوقد بصورة مباشرة .  اإلنتاجيالدولة من المجال  انسحابأنو أحدث تغييرا مؤسسيا واضحا تمثل في 

م تبعو مجموعة من القوانين 1991في يونيو عام  293برنامج الخصخصة المصري مع صدور القانون رقم 
رض الواقع كما يمي أشرة أو غير المباشرة لتنفيذ البرنامج ، والذي طبق مرحميا عمي والتعديالت الالحقة مبا

(18)  : 

تم وضع معظم الشركات والمشروعات الممموكة لمدولة عمي قائمة الخصخصة سواء عن طريق البيع  -
ن الشركات كة مع القطاع الخاص ، بينما لم يتم طرح إال عدد قميل ملمباشر من المستثمرين أو عبر الشراا

 لمخصخصة عبر سوق األوراق المالية . 

شركة مع  181ن أ إالم ، 2992وضعت مصر خطة لخصخصة جميع شركاتيا العامة بحمول فبراير عام  -
 م ظمت ممموكة لمدولة . 2992نياية عام 

االسراع في وتيرة الخصخصة من خالل طرح شركة بدأت الحكومة المصرية  م 2995ومع بدايات عام  -
ول العامة وحصة الدولة في الشركات المشتركة لمبيع ضمن برنامج الخصخصة وذلك إلجتذاب المزيد البتر 

 من االستثمارات األجنبية إلي السوق المصرية وتطوير األداء وتحسين االدارة في ىذه الشركات . 

اتعمق وقد شيدت عمميات البيع أو الخصخصة جدال في الشارع المصري االقتصادي والسياسي خاصة م
بعمميات تقييم األصول ، وذلك الفتقادىا لدرجة عالية من الشفافية وكذا مشكمة العمالة ىذا باالضافة إلي قضية 
التصرف في حصيمة الخصخصة ، خاصة أن تمك المشكمة األخيرة أثارت جدال حول إستخدام الحصيمة في 
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ك المشكالت المتعمقة  مر بالذكر أن تتمويل عجز الموازنة العامة لمدولة وقضية الشفافية . ومن الجدي
بان وبعد ثورة   م . 2911يناير  25بالخصخصة كان ليا األثر الكبير في الزخم الشعبي حوليا قبل وا 

 

شيدت مصر مجموعة من التعديالت التشريعية ىدفت إلي تحقيق : أما عمي مستوي المالية العامة لمدولة 
 منيا : إصالح ضريبي 

 399م سبقو تعديالت قانون التعريفة الجمركية رقم 2995لسنة  91عمي الدخل رقم  الضرائبصدور قانون  -
لتزاما بتحرير التجارة كمكون من برنامج 2994لسنة  م لتقميل التشوىات الناجمة عن الحماية الجمركية وا 

 االصالح االقتصادي . 

 م .2995إدخال نعديالت عمي قانون الضريبة العامة عمي المبيعات عام   -

م 2995لسنة  87م بصدور القانون رقم 1973لسنة  53تعديل القانون األساسي لمموازنة العامة لمدولة رقم   -
 ، من أجل زيادة الشفافية والمساءلة لمعمميات المالية لمدولة . 

ولقد إستيدفت تمك التعديالت التشريعية في الجانب المالي تحفيز النمو وتحسين بيئة األعمال وزيادة درجة 
شفافية لمعمميات المالية لمدولة ، ولكن المشكمة العممية التي واجيت تنفيذ تمك التعديالت أنيا جاءت متأخرة ولم ال

تكن ضمن تصور أو منيج إصالحي متكامل كان من المفترض أن يشممو برنامج االصالح االقتصادي ، ىذا 
التشريعات عمميا عمي كافة المستويات  باالضافة إلي القصور الوظيفي والمتمثل في عدم فاعمية تطبيق تمك

 التنظيمية في الدولة وبما يحقق المستيدف منيا وىو ما يمثل جوىر الخمل المؤسسي والوظيفي في مصر 

 كما شيدت أسواق النقد والمال مجموعة من التشريعات منيا : 

 م . 1992التعديالت التشريعية ألسواق المال بداية من عام  -

 .م2994م والمعدل مرة أخري عام 2993بنك المركزي المصري والجياز المصرفي والنقد عام قانون ال -

 م . 2992لسنة  13م والمعدل بالقانون رقم 1997لسنة  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  -

 م لمكافحة غسيل االموال . 2992لسنة  89قانون رقم  -

 الفكرية .  م لحماية حقوق الممكية2992لسنة  82قانون رقم  -

 م . 2995لسنة  3حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية رقم  -



28 
 

 م . 2992لسنة  155قانون تنمية الصادرات رقم  -

 م . 2991لسنة  148قانون التمويل العقاري رقم  -

 

ستيدفت تمك المجموعة من التشريعات تطوير عمل المؤسسات والمنظمات المالية والنقدية بما يخدم ىدف  وا 
لتوجو لنظام السوق ، أي وضع أصول المعبة ، ولكن الذي يؤخذ عمي تمك التشريعات أن أكثرىا لم يفعل ا

عمي أرض الواقع مثل قانون تشجيع المنافسة ومنع االحتكار ، ىذا باالضافة أن تمك التحوالت التشريعية 
وعالوة عمي  المحمية والعالمية،حة االقتصادية والمؤسسية جاءت متاخرة لمواكبة التطورات الحادثة عمي السا

ذلك فإن تمك التحوالت تم إقتراحيا وصياغتيا لتخدم فئة قميمة من جماعات المصالح المتحكمة في السمطة 
والمال في مصر ، وىي بذلك لم تحقق اليدف الذي وضعت من أجمو كما أنيا لم تمقي المساندة المجتمعية 

 ليا .  
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 المبحث الثالث

 اسات تفعيل الدور المؤسسي لجذب االستثمار إلي مصرسي
 

والناتجة عن إختالالت إقتصادية الجوىرية يواجو االقتصاد المصري العديد من المشكالت االقتصادية 
االقتصاد المصري منذ فترة طويمة وحتي األن ، ويأتي عمي رأس تمك االختالالت نقص المدخرات  عيايتعايش م

 ستثمارات المستيدفة مما يؤثر سمبًا عمي معدالت نموالدخل القومي . المحمية عن تمويل اال

ولقد خاضت مصر العديد من التجارب التنموية عبر فترة الست عقود الماضية إال أنيا لم تنجح في 
 التطورات االقتصاديةإطار القضاء عمي ذلك االختالل المتمثل في فجوة الموارد المحمية والخارجية ، إال أنو في 

وفي ظل الظروف الحالية لالقتصاد المصري ، يأتي إصالح القصور المؤسسي من أىم عناصر أي  المعاصرة
  إستراتيجية مستيدفة لتنشيط وجذب االستثمارات المحمية واألجنبية . 

وييتم ىذا المبحث بتحميل الوضع المؤسسي في مصر بالنسبة لباقي دول العالم وذلك بيدف الوصول 
 تفعيل الدور المؤسسي لجذب االستثمارات لمصر . ألىم سياسات 

 
 

 الوضع المؤسسي في مصر بالنسبة لباقي دول العالم: مؤشرات 

 

( ترتيب مصر وفق بنود ركيزة المؤسسات ضمن المؤشر الفرعي 5يوضح الجدول التالي رقم )
 ا يمي : م . ويظير منو م2919/2911لممتطمبات األساسية في إطار مؤشر التنافسية العالمي 

 ( بين جميع دول العالم 5تراجع ترتيب مصر عمي مستوي جميع البنود التي يشمميا الجدول رقم ) ،
 . وىو ما يظير قصورًا مؤسسيًا لمصر بين باقي دول العالم 
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  14أن أفضل ترتيب لمصر وفق البند الفرعي  الجريمة المنظمة وىو الترتيب الـ  . 

 (  5بالجدول رقم ) 12: 5بنود الفرعية مثل البنود الفرعية من تأخر ترتيب مصر بالنسبة لبعض ال
، فعمي سبيل المثال بالنسبة لمبند الفرعي وىي من أىم المؤشرات لكفاءة العمل المؤسسي في دولة ما 

(  وىو عدم إنتظام المدفوعات والرشاوي والمحسوبية في القرار من المسئوليين 7(، )5رقم )
عالميًا وىذا مركزان يمكن أن ينظر  95، 64جاء ترتيب مصر في المركز الحكوميين عمي الترتيب  

ليما عمي أنيما يوضحا تحسن لمصر بالنسبة ليذان البندان بالنسبة لدول العالم إال أن ىذان البندان 
وبحسب ذلك الترتيب عالميًا ىما مؤشران لقصور مؤسسي في مصر عندما  يقارن ذلك بحجم 

 ًا . االقتصاد المصري عالمي
 
 
 
 
 
 
 

 (5)جـــدول رقم 

 ترتيب مصر وفق بنود ركيزة المؤسسات ضمن المؤشر الفرعي 

 م6030/6033لممتطمبات األساسية في إطار مؤشر التنافسية العالمي 

 الترتيب البند  م
 56 حقوق الممكية -1
 67 حماية الممكية الفكرية -2
 83 تحويل األموال العامة  -3
 49 السياسيين ثقة الجميور في -4
 64 عدم إنتظام المدفوعات والرشاوي  -5
 63 إستقالل القضاء -6
 95 المحسوبية في القرار من المسئوليين الحكوميين  -7
 51 التبذير في االنفاق الحكومي -8



31 
 

 79 عبء التنظيم الحكومي -9
 49 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات  -19
 69 لقانوني في لوائح العملكفاءة االطار ا -11
 68 الشفافية في صنع السياسات الحكومية  -12
 132 تكاليف أعمال اإلرىاب  -13
 14 الجريمة المنظمة  -14
 81 التعويل عمي خدمات الشرطة -15
 59 السموك األخالقي لمشركات  -16
عداد التقارير  -17  58 قوة معايير المراجعة وا 
 82 ارة الشركات فعالية مجالس إد -18
 46 حماية مصالح األقميات  -19
 59 قوة حماية المستثمرين   -29
 97 تكاليف األعمال لمعنف والجريمة  -21

 

World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2010, P. 149. The Global Competitiveness Report 2010/2011,Source:  

 
 

 ( مؤشرات تقييم جودة اإلطار المؤسسي في مصر وفق محاور ثالث 6ويظير الجدول التالي رقم )
ىي بيئة األعمال ، والحرية االقتصادية ، ومؤشر الحرية في العالم وترتيب مصر وفق المؤشرات 

 م . 2912،     2911لتمك المحاور الثالث عمي المستوي العالمي خالل عامي 
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 (6)جـــدول رقم 

 م6036م،6033طار المؤسسي في مصر خالل عامي مؤشرات تقييم جودة اإل

 

 البيان

 

 

 

 السنة

 

 (األعمالأداءمؤشرات بيئة األعمال )سيولة 

 ( 3) (دولة381من بين بالترتيب عمي مستوي العالم )التقييم 

 

 مؤشرات الحرية االقتصادية

 (6)نسب مئوية( عمي مستوي دول العالم )التقييم

 

 مؤشر الحرية

 (6-)من صفر 

(1 ) 

بدء 
 األعمال

إستخراج 
تراخيص 
 البناء

حقوق 
تسجيل 
 الممكية

الحصول 
عمي 
 االئتمان

المعامالت 
 الضريبية

التجارة 
عبر 
 الحدود

تنفيذ 
 العقود

إغالق 
 المشروع

التقييم 
 بالترتيب

حرية 
 األعمال

حرية 
 التجارة

الحرية 
 المالية

حجم 
االنفاق 
 الحكومي

الحرية 
 النقدية

حرية 
 االستثمار

الحرية 
 مصرفيةال

حقوق 
 المكية

التحرر 
من 
 الفساد

حرية 
 التوظيف

القييم 
نسب 
 مئوية

متوسط 
تقييم منذ 
عام 
 م6006

 التقييم
والترتيب 
 عالميا  

 غير حرة 5.5 59.3 51.6 68 40 50 65 60.8 65.1 89.6 74 64.5 94 313 341 63 316 76 91 354 38 6033

 غير حرة 5.5 57.9 51.7 13 15 40 65 66.1 64.3 89.7 74 61.8 330 340 356 64 341 80 98 358 61 6036

 

  WWW.doingbusiness.org Doing Business 2011,2012 Data Base,  –World Bank( مصدرىا 3بيانات العمود رقم ) -  المصدر :

  http: //www.heritage.org Database:eedom Fr –, Index of economic Foundation, 2011, 2012The Heritage. مصدرىا:( 6بيانات العمود رقم ) -

 base: WWW.freedomhouse.orgData  – 2011, 2012 Freedom in the World.( مصدرىا: 1بيانات العمود رقم ) -
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 ( اعاله ما يمي : 6ويظير من بيانات الجدول رقم )

 م 2912دوليًا في عام  يتضح تأخر ترتيب مصر (بالنسبة لمؤشرات بيئة األعمال )عمود رقم واحد
م ألغمب المؤشرات الفرعية . ولقد إنخفض التقييم الترتيبي لمصر في عام 2911بالمقارنة بعام 

في  94م بالمقارنة بالمركز 2912في عام  عالمياً 119م وأصبحت ترتيبيا 2911م عن عام 2912
 .  م 2911عام 

  م حققت مصر فييا نسبة 2912عام  (2بيانات العمود رقم )مؤشرات الحرية االقتصادية في مصر
. ولقد إنخفضت النسب الخاصة بغالبية المؤشرات  (%59.1م )2911%( بالنسبة لعام 57.9أقل )

وكذا مؤشر م بإستثناء مؤشر حرية التجارة الذي ظل ثابتًا 2911م بالمقارنة بعام 2912الفرعية لعام 
م 2912% في عام 89.7ة ضئيمة لمغاية ، ومؤشر الحرية المالية الذي زاد بنسبحرية االستثمار 

% في عام 62.3م ، ومؤشر الحرية النقدية الذي زاد إلي 2911% في عام 89.6بالمقارنة بـ 
% في 31، ومؤشر التحرر من الفساد والذي زاد إلي م 2911% في عام 69.8م بالمقارنة بـ 2912
التوظيف الذي زاد في عام م، وكذا مؤشر حرية 2911%  في عام 28م بالمقارنة بـ 2912عام 

 م . 2911% في عام 53.6%( بالمقارنة بـ 53.7بنسبة ضئيمة جدًا ) 2912

  والتي تعكس إشباع الحاجات األساسية  (الحقوق السياسية والحريات المدنية)مؤشر الحرية :
الحظ أن لمجماىير وخاصة فيما يتعمق بالحقوق السياسية والديمقراطية وكذا حرية االختيار ، ومن الم

" ـم ، فمقد قيمت مصر ب2912م وحتي عام 2996تحقق فييا تقدم يذكر منذ عام يتمك المؤشرات لم 
ترتيبو معكوس  ، فيذا المؤشر 5.5م بمغ 2912:  2996غير الحرة " بمتوسط عن الفترة من عام 

لدولة تكون ، فا(1)في منتيي التحرر عندما تقترب قيميا من  دولة ما وىو ما يعني أن  ( 7-1)من 
 4.5 -3م من يلقتتراوح احرة جزئيًا عندما بينما تكون  3- 1حرة عندما تتراوح قيميا في المدي من 

 ( .5.5كما في حالة مصر )   7 -5من وتكون غير حرة عندما تكون القيم 

 

ق ( يوضح تطور الرقم القياسي لتقدير حجم الفساد في مصر وترتيب مصر وف7أما الجدول التالي رقم )
(  بين دول العالم ، وتتراوح قيمتو بين الرقم صفر ،  ( Corruption Perception Indexىذا المؤشر 

وطالما زادت قيمة الرقم الذي تحققو كل دولة دل ذلك عمي التحسن النسبي ليا بالنسبة لدول  19والرقم 
 العالم األخرى  : 

 

م ، 2912 -2994مصر خالل الفترة من عام  ويظير من الجدول أدناه تدىور القيمة لمؤشر الفساد في
ىذا باإلضافة إلي عدم تحقيق مصر تقدم يذكر في مواجية الفساد خالل تمك الفترة بل عمي العكس تدىر 
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تمك القيمة ، مما يدل عمي السوء النسبي لبيئة األعمال في الحالة المصرية بالمقارنة بدول أخري متقدمة 
 وسط ودول عربية أخري . ونامية خاصة في منطقة الشرق األ

 

 

 

 

 

 

 (7جــدول رقم )

 م 6036-6004من عام د ترتيب مصر وفق مؤشر الفسا

 

 البيان

 

 السنة 

) من صفر إلي القيمة 
30 ) 

 عدد الدول  ترتيب مصر  

6004 1.6 77 345 

6005 1.4 70 358 

6006 1.1 70 361 

6007 6.9 305 379 

6008 6.8 335 380 

6009 6.8 333 380 

6030 1.3 98 378 

6033 6.9 336 381 

6036 1.6 338 376 
 تقارير سنوية مختمفة " جداول االحصاءات الدولية " .  –منظمة الشفافية العالمية " التحالف العالمي لمكافحة الفساد " المصدر : 
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جع في ترتيبيا بين وعمي الجانب االخر يكشف مؤشر البنك الدولي عن الحوكمة عن أداء سيئ لمصر ، مع ترا
وذلك حسب المؤشرات الفرعية   (19) م 2911-م 1996دول العالم عمي نحو شبو منتظم في الفترة من عام 

 ( .8ول التالي رقم )دم ، كما يوضح ذلك الج2911 -م1996لمؤشر الحوكمة في مصر خالل الفترة من عام 
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 م6033 -م3996الحوكمة في مصر خالل الفترة من عام  المؤشرات الفرعية لمؤشر( 8جــــــــدول رقـــم ) 
                          

 البيان

 

 السنة 

 التحكم في الفساد  سمطة القانون  جودة القواعد واالجراءات  فعالية الحكومة  االستقرار السياسي وغياب العنف  ساءلة إبداء الرأي والم

مصا
در 
البيا
 نات 

النسبة 
المئو 
 ية 

* 

 قيمة
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
 البيانات 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
 البيانات 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
 البيانات 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
البيانا
 ت 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصاد
ر 

البيانا
 ت 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

3996 5 64 -0.76 0.66 4 66.4 -0.58 0.16 4 47.8 -.63 0.64 5 56.5 +0.03 0.69 6 51.6 +0.05 0.60 4 56.6 -0.07 0.67 

3998 5 64 -0.86 0.61 4 46.8 -0.06 0.14 6 48.8 -0.37 0.39 7 15.8 -0.14 0.65 8 53.6 -0.01 0.39 6 46.1 -0.65 0.38 

6000 7 64.5 -0.79 0.63 4 44.7 -0.03 0.11 6 49.8 -0.36 0.39 7 15.8 -0.15 0.66 8 53.6 -0.03 0.36 6 41.9 -0.19 0.66 

6006 9 38.8 -3.08 0.36 4 68.4 -0.46 0.13 7 40 -0.40 0.37 8 14.8 -0.50 0.60 9 55 0.05 0.37 6 46.8 -0.69 0.38 

6001 9 39.6 -3.08 0.36 5 66.4 -0.67 0.69 7 44.9 -0.10 0.37 8 67.5 -0.66 0.38 30 54.5 0.06 0.38 7 43.5 -0.47 0.39 

6004 36 63.6 -0.95 0.34 6 66.3 -0.78 0.69 8 48.1 -0.61 0.37 9 16.8 -0.49 0.37 36 56 0.09 0.36 9 15.3 -0.54 0.38 

6005 31 66.3 -0.95 0.34 6 66.4 -0.65 0.68 8 43 -0.19 0.37 9 40.6 -0.43 0.37 36 54.3 0.01 0.36 9 18 -0.56 0.38 

6006 35 34.4 -3.60 0.33 7 66.3 -0.85 0.64 30 14.6 -0.55 0.37 30 19.6 -0.43 0.37 34 49.8 -0.66 0.34 33 68.8 -0.66 0.36 

6007 35 35.4 -3.36 0.33 7 66.4 -0.58 0.64 30 19.8 -0.45 0.38 30 46.3 -0.66 0.37 34 49.1 -0.60 0.35 33 69.3 -0.67 0.36 

6008 35 31.9 -3.63 0.33 7 69.6 -0.50 0.64 30 43.1 -0.44 0.38 30 53 -0.36 0.37 35 56.4 -0.09 0.34 33 66.7 -0.73 0.36 

6009 36 34.6 -3.36 0.33 7 65.6 -0.61 0.64 30 45 -0.14 0.38 30 46.9 -0.39 0.36 35 51.6 -0.06 0.34 36 40.6 -0.41 0.37 
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6030 36 31.7 -3.38 0.33 7 38.4 -0.93 0.64 30 40.7 -0.41 0.38 30 47.4 -0.36 0.36 35 53.7 -0.33 0.34 36 11.5 -0.56 0.37 

6033 35 36 -3.31 0.33 7 33.8 -3.69 0.64 30 16.6 -0.60 0.38 30 43.6 -0.11 0.36 35 46.7 -0.46 0.31 36 67 -0.68 0.36 

 ( . 6.5:  +6.5-)**( قيمة المؤشر من )            300-0)*( النسبة المئوية من  ممحوظة : 

Worldwide Governance indicators – Country Data Reports “Egypt 1996; 2011”  :المصدر
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  ( 60) عـوامــل الضعف المؤسسي في الحالة المصرية 

 

نتشار الفساد في مصر إلي أمرين أساسيين يؤثرا سمبا عمي الضغف يمك ن أن نرجع الضعف المؤسسي وا 
 المؤسسي في مصر : 

 برنامج االصالح االقتصادي وغياب البعد المؤسسي .  -1

 مؤسسات المصالح وعمميات االصالح االقتصادي . -2

 

 برنامج االصالح االقتصادي وغياب البعد المؤسسي:  -3

مج االصالح االقتصادي في مصر بشقيو سياسات برنامج التثبيت االقتصادي وسياسات برنامج إستيدف برنا
إال أن كال التكيف الييكمي  في مصر التحول نحو أليات السوق كألية لتخصيص الموارد االقتصادية  ، 

 البرنامجين عمي المستوي التطبيقي لم يحققا المستيدف منيما ، وذلك لألسباب التالية : 

 م يشتمال عمي الكيفية التي يتم من خالليا ذلك التحول المنيجي نحو إقتصاد السوق . ل -

برنامج االصالح االقتصادي من أي تصور لالصالح والتحول المؤسسي أو مدي ىذا االصالح وألياتو  خمي -
 ومن االمثمة العممية في ىذا السياق عمي سبيل المثال : 

حتي األن كثيرا من التحوالت في االطر القانونية لمعديد من و 1991خالل الفترة من عام شيدت مصر  - أ
ية لعمل الموسسات والتشريعات الحاكمة لعمل المنظمات المختمفة دون أن يكون ىناك رؤية إستراتيج

 التحول نحو نظام السوق ، ففي سنوات معينة نجد تسريعا لوتيرة الخصخصة وسنوات تشيد بطئا . 

لوزارات المختمفة  سواء بالضم أو االنشاء أو االلغاء مع كل تغيير شيدت مصر تغييرا في عدد ا  - ب
 وزاري . 

غياب التنسيق بين الجيات والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات برنامج االصالح االقتصادي ، كالغياب بين  -
ي القائمين عمي عممية الخصخصة والجيات الممثمة لمعمال ومصالحيم وذلك تحقيقا لالغراض السياسية ف
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ومن أمثمة غياب أو التضارب بين القوانين المنظمة واألليات المنفذة لسياسات االصالح ، المقام األول . 
 التنسيق مايمي : 

  م من أجل جذب االستثمار ، إال انو لم يحقق المرجو منو بتجاىل 1997لسنة  8صدر قانون رقم
 م،2994انون عدة تعديالت في عام لقالعناصر المكممة لجذب االستثمار ، وليذا أدخمت عمي ىذا ا

بتطبيق القانون عمي الييئة العامة لالستثمار عمدت إلي إعادة ىيكمة الييئة ذاتيا بما يسمح  إنبل 
 نحو يحقق اليدف منو . 

  قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار والذي ييدف إلي تحسين بيئة المنافسة ، في حين أن قانون
ون االستثمار تشجع نكات عمي االندماج ، حيث يوجد مواد في قاجذب االستثمار يشجع الشر 

مميون جنية 299الشركات عمي الحصول عمي تخفيضات ضريبية في حالة زيادة رأسماليا عمي 
 مصري.

  إقراره  مع قانون لحماية المستيمك الذي أقر عام  المنافسة لم يواكب أثناء عرضو و قانون حماية
قانون المنافسة ، بل أنو يعتبر قانون عمي الورق ولم يري التنفيذ  م  مما قمل من فاعمية2995

 الفعمي . 

  برامج دعم الصادرات لم تحقق المستيدف منيا نتيجة تعارضيا مع أليات أخري زادت من تكمفة
التكاليف االدارية وتكاليف النقل سواء لغياب أسطول مجيز لمنقل وىو مايعاني منو الصادرات مثل 
 صوص  تصدير المنتجات الزراعية مما يؤثر عمي تنافسية تمك المنتجات . عمي وجو الخ

 

ولعل تمك االمثمة خير دليل عمي غياب التنسيق والمتابعة  لسياسات برنامج االصالح االقتصادي وىو مايعتبر 
 .  في نفس الوقت غياب لمقواعد األساسية لعممية االصالح المؤسسي الالزم لبرنامج االصالح االقتصادي

 

 مؤسسات المصالح وعمميات االصالح االقتصادي في مصر :  -2

 

 :إستقرت األدبيات االقتصادية عمي وجود ثالثة أنواع من صانعي السياسة ىم 

 أفراد مجردون من األىواء .  - أ
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 أفراد نفعيون أصحاب مصالح .  - ب

 أفراد أصحاب أيدلوجية معينة .   - ت

دية ىي الحالة النظرية البحتة  والتي تعرف في عمم االقتصاد والنوعية األولي من صانعي السياسة االقتصا
ن  بالمخطط االجتماعي ، والذي ال ييدف من وراء سياستو االقتصادية سوي مصمحة األفراد ، وىذه النوعية وا 
وجدت نظريا إال أنو يصعب وجودىا عمي المستوي العممي . وعمي ذلك فالواقع العممي يشير إلي أن الصنفين 

 عي السياسة االقتصادية ىما إما : من صان

 نفعيون يسعون باالساس إلي تعظيم منافعيم الخاصة .  -

 أصحاب إيدلوجية معينة يسعون إلي تطبيقيا .  -

أيضا مجموعة من أصحاب المصالح ليم تأثير عمي صانعي وخارج إطار صنع وصياغة السياسة الفعمية توجد 
 ون في صنعيا خاصة من خالل التشريعات الحاكمة لتمك السياسة . السياسة االقتصادية أو أحيانا كثيرة يشارك

وفي ظل االنتقال من إقتصاد قائم عمي التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي إلي إقتصاد يقوده القطاع 
الخاص والمبادرات الفردية ، فإن رجال االعمال سيوثروا عمي األطر المؤسسية والتشريعات القائمة التي تدير 

ظم بيئة األعمال ، فعمي سبيل المثال  وفي دول أوروبا الشرقية التي تحولت لنظام السوق أو حتي في الدول وتن
التي طبقت برنامج االصالح االقتصادي ومنيا مصر نشأ عن عممية التحول نحو نظام السوق العديد من 

 :  ية األمثمة التالجماعات المصالح أثرت في شكل التحوالت المؤسسية ونذكر ىنا 

ففي الحالة البولندية لمتحول نحو إقتصاد السوق ، كان لرجال الصناعة تأثير كبير في صياغة التشريعات  -
  (.63)الصناعية ونشأ ما يعرف بالموبي الصناعي السياسي 

ويوجد في مصر تأثير معنوي لرجال األعمال فيما يتعمق بالتغيرات المؤسسية التي تتم في إطار برنامج  -
م وحتي األن ، وذلك من خالل مساندة النظام الحاكم بالتحول 1991االقتصادي منذ تنفيذه عام االصالح 

نحو مظمة الحزب الحاكم  خالل الثالثين عاما الماضية أو من خالل المجان التشريعية في مجمس الشعب 
 خالل نفس الفترة .   

عمي الجانب التشريعي ىو إعفاء  في التأثيرومن االمثمة العممية عمي قوة ونفوذ أصحاب المصالح  -
الجامعات والمعاىد الخاصة من الضرائب في ظل قانون الضرائب الجديد ، وكذلك وقوف بعض رجال 
األعمال ضد إصدار قاون حماية المنافسة ومنع االحتكار اثناء مناقشتو بمجمس الشعب حتي تم صدوره عام 

 ضة لألراضي الصناعية . م ، ومن األمثمة عمي ذلك أيضا االسعار  المخف2995



41 
 

 

وذلك التأثير السمبي لجماعات المصالح يعد عائقا في سبيل تحقيق دور المؤسسات بتحفيز النمو وحماية 
المستيمك ودعم االستثمار المحمي واالجنبي ، حيث يعد غياب قانون لمحاسبة الوزراء أو لمكافحة الفساد أحد 

 ي . النقائض المؤسسية في االطار المؤسسي المصر 

ففي مصر نشيد نوعا من إلتقاء ثالثة عناصر وغياب عنصر : إلتقاء االحتكار والنفعية في ظل غياب عنصري 
 . فالفساد محصمة المعادلة التالية : المساءلة والشفافية ، والنتيجة إرتفاع معدالت الفساد 

 

 الجودة ( .  ) المساءلة + الشفافية + السالمة أو –الفساد = ) االحتكار + النفعية ( 

 

وىناك الكثير من المشكالت التي تعرقل تعزيز الشفافية والنزاىة ومقاومة الفساد في مصر . ومن  أبرز تمك 
 ( : 22المشكالت ) 

 

ظاىرة تضارب المصالح ، خاصة مع الحضور المتزايد لرجال االعمال في السمطة التنفيذية  انتشار -1
ية والكافية التي تحول دون استغالل المناصب التنفيذية والتشريعية ليم في والتشريعية ، ومع غياب الضوابط الفعم

 تحقيق مصالحيم الخاصة . 

 التدخالت السياسية في عمل الييئات الرقابية وأجيزة مكافحة الفساد .  -2

 عدم توافر ترتيبات كافية لحماية المبمغين عن وقائع فساد وحماية الشيود في مثل ىذه القضايا .  -3

 الفساد والمفسدين أبوابا كثيرة. أمامالتي تفتح  واإلجراءاتالثغرات القائمة في الكثير من القوانين والموائح  -4

 ضعف تنفيذ القوانين والموائح .  -5

لي المعمومات من المصادر الحكومية ليس بالنسبة لعموم المواطنين بل وبالنسبة ألجيزة إصعوبة الوصول  -6
 أيضا .  اإلعالم

تمكن الجياز المركزي لممحاسبات من مراقبة تنفيذ توصياتو لألجيزة الحكومية ، فضال  آلياتعدم توافر  -7
 عمي أن تقاريره ال تتاح لمجميور . 
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 إختالل ىيكل االجور وضعف المستوي العام لألجور .  -8

عوق الرقابة الشعبية االفراط في وضع الضوابط الحكومية عمي نشاط منظمات المجتمع المدني ، وىو ما ي -9
 المجتمعية . ويحول دون المشاركة 

 

م جراء الجريمة  2998: 2999مميار دوالر خالل الفترة بين عامي  75.2ولقد تكبدت مصر خسائر قيمتيا 
مميار دوالر سنويا ، وأوضح تقرير صادر عن مركز سالمة النظام المالي العالمي  6.4والفساد بمعدل سنوي 

ثير من ىذه االموال  جاء من التيرب الضريبي لالفراد إضافة لمفساد والجريمة ، واشار التقرير األمريكي أن الك
أيضا إلي أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تسجل أعمي معدل لنمو التدفقات المالية غير الشرعية ، 

 . ( 23ال غير الشرعي ) كأكبر مصدر لرأس المواحتمت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول األفريقية 

 

 

 سياسات تفعيل الدور المؤسسي في مجال جذب االستثمارات لمصر : 

 

 :  يظير من التحميل أعاله لموضع المؤسسي المقارن لمصر بالنسبة لباقي دول العالم مايمي

 

وخاصة في مجال االستثمار كافة المراحل التي يتعامل معيا أن يشمل تفعيل المؤسسات في مصر  -1
ستثمر المحمي واألجنبي مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وىو ما يعني ضرورة االىتمام الم

ر الحكومية التي تعمل عمي تفعيل بيئة األعمال في مصر يبالمؤسسات والسياسات الحكومية وغ
اليادفة وجعميا جاذبة لالستثمار ، مع أىمية أن يراعي في ذلك الشمول واالستمرارية لتمك السياسات 

 لذلك . 

 

ضرورة سعي خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة عمي الجانب النوعي لمتنمية من حيث  -2
بالصفة الطبيعية ) التركيز عمي العنصر البشري من خالل توسيع الخيارات أمام المواطن المصري

م ، ولما 2911يناير 25ة وتحفيزه عمي المشاركة السياسية واالجتماعية خاصة بعد ثور   (واالعتبارية
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لذلك من مردود عمي الحرية االقتصادية لكافة المؤسسات في المجتمع وعمي نطاق جميع القطاعات 
ار األجنبي بشقيو المباشر وغير المباشر مع ماالقتصادية في الدولة . وىو ما يعمل عمي جذب االستث

 العمل عمي عدم خروج روؤس األموال لمخارج . 

 

سية في مصر أحد الركائز األساسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة في مجال التنمية المؤس -3
الحقيقية لمتغمب عمي المشكالت االقتصادية والداخمي بإعتباره حجر الزاوية  جذب االستثمار الخارجي

الرئيسية التي يتعايش معيا االقتصاد المصري  منذ فترة طويمة وحتي األن ، وبما يحقق تنمية 
تصادية حقيقية ومستمرة وعادلة لكافة طوائف المجتمع . األمر الذي يستمزم أن يكون التطوير إق

المؤسسي عمي كافة المستويات في الدولة ضمن تصور إستراتيجي طويل المدي لتحقيق التنمية 
تالئم الشاممة حتي يحدث توافق بين االستثمار المستيدف  والقدرة االستيعابية لالقتصاد الوطني وبما ي
 في نفس الوقت مع مرونة الجياز االنتاجي الوطني ونوع وجودة السمع والخدمات المنتجة محميًا . 

ار السياسي واالقتصادي لما ر ضرورة سعي االدارة السياسية واالقتصادية عمي تفعيل وتحقيق االستق -4
 لذلك من أثر ميم عمي جذب وتوطين االستثمارات في مصر . 
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 ات ــة والتوصيــالخالص

 
  تعاني الدول النامية ومن بينيا مصر من قصور في الدور المؤسسي لتحقيق التنمية والنمو

االقتصادي ، فغالبية المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر تدار بطريقة فردية ومركزية مما 
ت التعبر عن حقيقة يجعل السياسات الحكومية وغير الحكومية المطبقة عمي أرض الواقع ىي سياسا

المشاكل والعقبات التي ينبغي أن تعالجيا وتواجييا تمك السياسات  سواء عمي مستوي التخطيط 
 والتنفيذ والمتابعة ألي مشروع إنتاجي عام أو خاص . 

 : ىو  أحد فروع عمم االقتصاد والذي يعني بالعالقات اإلرتباطية والتبادلية بين  االقتصاد المؤسسي
قتصادية والبيئة المحيطة بيا سواء البيئة السياسية أو اإلجتماعية أو االقتصادية أو المؤسسة اال

القانونية والتشريعية ، وتقاس الكفاءة االقتصادية لممؤسسة من خالل تعظيم المردود االقتصادي ليا 
 والناتجة عن  تمك العالقات االرتباطية والتبادلية مع البيئة المحيطة . 

عتبار االقتصاد المؤسسي  عمم تطوري وديناميكي ويعني بدور المؤسسات في تشكيل وعمي ذلك يمكن إ
 السموك االقتصادي العام والخاص.

  تعاني مصر من فجوة تمويمية داخمية وخارجية ، وتنتج فجوة التمويل الداخمية من عدم كفاية معدالت
فجوة متزايدة بإستمرار وترجع في  اإلدخار المحمية لتمويل اإلستثمارات المستيدفة ، وتمك الفجوة ىي

  ىما:المقام األول لسببان رئيسيان 

 إنخفاض معدالت نمو الدخل القومي في مصر .  -

 عدم العدالة في توزيع الدخل القومي في مصر .  -
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أما فجوة التمويل الخارجية فترجع إلي إنخفاض متحصالت مصر من النقد األجنبي عن مدفوعات 
اصة فيما يتعمق بالتعامل الخارجي لمصر في مجال التبادل السمعي أو الحقيقي وىو مصر من النقد األجنبي خ

ما يوضحو العجز المزمن والمتزايد بإستمرار في ميزان التجارة المنظورة لمصر . ويرجع ذلك العجز في المقام 
 األول لسببان رئيسيان ىما : 

، مما يعني تراجع متحصالت مصر التراجع المستمر في تنافسية الصادرات السمعية المصرية   -
 من النقد األجنبي بإستمرار . 

التزايد المستمر في الواردات السمعية المصرية ، وبما يعني تزايد مدفوعات مصر من النقد  -
 األجنبي بإستمرار .

  أن غالبية السياسات االقتصادية التي طبقتيا اإلدارة االقتصادية في مصر خالل العقود الست
حقيقي ومستمر لكافة المتغيرات االقتصادية ، األمر الذي يعتبر سبب ونتيجة  تحقق نموالماضية لم 

 الحقيقي في مصر خالل تمك الفترة.  االستثمارفي نفس الوقت لعدم تزايد معدالت 

  غالبية المشاكل االقتصادية التي واجيتيا مصر خالل العقود الست الماضية ىي مشاكل مزمنة
  -ء ما يتعمق منيا :ومتجددة بإستمرار سوا

 المصري. بالعجز المزمن والمستمر والمتزايد في الميزان التجاري السمعي  -

 لمدولة. ازنة العامة المو  عجز -

 فجوة الموارد المحمية والخارجية .  -

 والتضخم. المستمر في معدالت البطالة  االرتفاع -

 تراجع تنافسية المنتجات المصرية داخميًا وخارجيًا .  -

ىي في نفس  –ي يعني أن تمك المشاكل االقتصادية ناتجة عن إختالالت إقتصادية جوىرية األمر الذ
وتمك اإلختالالت ناتجة عن مسببات لمتخمف  –الوقت المحتوي الموضوعي لممسألة االقتصادية المصرية 

ييا ، ومن االقتصادي والتي لم تستطع جميع المحاوالت والخطط التنموية خالل تمك العقود الست القضاء عم
 وجية نظرنا نري أن أىم تمك المسببات وىو ما يتعمق بموضوع بحثنا : 

عدم مرونة الجياز اإلنتاجي والذي يعود في جانب كبير منو إلي نقص االستثمارات المنتجة  -
والمولدة إنتاج سمعي وخدمي حقيقي باالقتصاد المصري وىو ما يعتبر الجانب الكمي الضروري 

 وية ألي إقتصاد . إلحداث الدفعة الق

تاحة وىو ما يمثل الجانب الكيفي الضروري إلحداث تنمية معدم الكفاءة في إستغالل الموارد ال -
 حقيقية . 
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 االقتصاد المصري العديد من المشكالت االقتصادية الجوىرية والناتجة عن إختالالت  يواجو
ن ، ويأتي عمي رأس تمك يتعايش معيا االقتصاد المصري منذ فترة طويمة وحتي األ اقتصادية

االختالالت نقص المدخرات المحمية عن تمويل االستثمارات المستيدفة مما يؤثر سمبًا عمي معدالت 
 القومي. الدخل  نمو

 

ولقد خاضت مصر العديد من التجارب التنموية عبر فترة الست عقود الماضية إال أنيا لم تنجح في 
وة الموارد المحمية والخارجية ، إال أنو في إطار التطورات االقتصادية القضاء عمي ذلك االختالل المتمثل في فج

المعاصرة وفي ظل الظروف الحالية لالقتصاد المصري ، يأتي إصالح القصور المؤسسي من أىم عناصر أي 
 إستراتيجية مستيدفة لتنشيط وجذب االستثمارات المحمية واألجنبية .  

 

من اإلجراءات التي يتعين عمي اإلدارة اإلقتصادية تبنييا لجذب  وبناء عمي ذلك يوصي البحث بالعديد
 االستثمارات المحمية واألجنبية  لبيئة األعمال المصرية من تمك اإلجراءات ما يمي : 

ولحرية تدفق المعمومات  الخاصة والعامة  ق الممكيةو إصدار التشريعات الممزمة والمنظمة لحق -
وغيرىا من المؤسسات المستفيدة منيا في نطاق ما ال يضر وتداوليا بين المؤسسات الحكومية 

 األمن القومي المصري . ب

التطورات العالمية في ىذا و تفعيل حوكمة الشركات في كافة القطاعات اإلنتاجية بما يتوافق  -
 المجال . 

تركيز جيات التعامل مع المستثمرين سواء األجانب أو المحميين في جية واحدة تعمل عمي  -
 كافة اإلجراءات حتي بداية النشاط ألي شركة . إنياء 

عز القيمي المجتمعي والسياسي ألىمية محاربة الفساد والرشوة اترسيخ الدور الديني والو  -
 والمحسوبية .

تفعيل الدراسات األكاديمية التي تتناول دور االقتصاد المؤسسي وعالقتو بالتنمية والنمو  -
 االقتصادي . 

 -يدة التي تعمل عمي إنشاء أصول جديدة وتشغيل عمالة جديدة تشجيع االستثمارات الجد -
مع منحيا كافة التسييالت المالية  –وليست االستثمارات التي تقوم عمي شراء أصول قائمة 

 والنقدية . 
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إتباع حزمة من السياسات واإلجراءات المالية والنقدية المشجعة والمحفزة لالستثمار في مصر  -
افر بيا بنية أساسية مادية وبشرية لتأكيد جدية تمك المشروعات ودعميا خاصة في األماكن المتو 

ستمرارية ذلك النجاح.لمنجاح   الحقيقي وا 

مراعاة تحديد السياسات واإلجراءات المتبعة في كل مؤسسة عامة أو خاصة مسبقًا وبما يتوافق  -
الشخصية وليست في ضوء الرؤي مع األىداف اإلستراتيجية الموضوعة والمحددة سمفًا 

 والمصالح السياسية لمنخبة الحاكمة . 

تشجيع الجياز المصرفي عمي تمويل المشروعات الجديدة وذلك عن طريق ضمانات حقيقية  -
عمي أن تتدخل  –المقرض والمقترض  -بين الطرفين  وليس وفقًا لممصالح والمعرفة الشخصية

 محددة .  عدووفقًا لقوا السمطة النقدية في حالة وجود أي خالف أو نزاع بين الطرفين

إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لعمل كاًل من المؤسسات العامة والخاصة وبما يتوافق مع  -
 اإلتفاقيات والمعاىدات الدولية المنظمة لذلك . 

الضمير والحس الوطني إلنجاز األعمال توظيف وسائل اإلعالم المختمفة في إظيار أىمية  -
 دًا عن الفساد والطرق غير القانونية . يالرسمية والشريفة وبع وتحقيق األىداف بالطرق

العمل عمي تكامل السياسات الكمية لجميع قطاعات المجتمع من أجل تحقيق األىداف  -
حقيق ذلك تاالقتصادية المحددة وذلك عن طريق تكامل الخطط األمنية واالقتصادية والسياسية ل

 . 

الدور المؤسسي في التنمية االقتصادية تعظيم في  والنتيجة عمي إعتباره السبب تفعيل دور الفرد  -
ستراتيجية طويمة األجل لتنمية  وذلك من خالل التنمية البشرية الشاممة وىو ما يتطمب منظومة وا 

 العنصرالبشري من كافة الجوانب السياسية واإلجتماعية واالقتصادية والعممية . 

ي مؤسسة تقدم خدمة أو سمعة حتي يتسني ليا وضع معايير الجودة الشاممة كيدف أساسي أل -
 . م القدرة التنافسية لالقتصاد ككلالتواصل مع كاًل من األسواق الخارجية والداخمية بغرض تعظي

كافة  يالتفعيل الفعمي لقانون تشجيع المنافسة ومنع اإلحتكار في بيئة األعمال المصرية وف -
 ات اإلنتاجية السمعية والخدمية.القطاع
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 مستخمص البحث 

 
ق التنمية والنمو االقتصادي ، فغالبية تعاني الدول النامية ومن بينيا مصر من قصور في الدور المؤسسي لتحقي

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر تدار بطريقة فردية ومركزية مما يجعل السياسات الحكومية وغير 
الحكومية المطبقة عمي أرض الواقع ىي سياسات ال تعبر عن حقيقة المشاكل والعقبات التي ينبغي أن تعالجيا 

 واء عمي مستوي التخطيط والتنفيذ والمتابعة ألي مشروع إنتاجي عام أو خاص .وتواجييا تمك السياسات  س
 

 : ىو  أحد فروع عمم االقتصاد والذي يعني بالعالقات اإلرتباطية والتبادلية بين  االقتصاد المؤسسي
المؤسسة االقتصادية والبيئة المحيطة بيا سواء البيئة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو 

لقانونية والتشريعية ، وتقاس الكفاءة االقتصادية لممؤسسة من خالل تعظيم المردود االقتصادي ليا ا
 والناتجة عن  تمك العالقات االرتباطية والتبادلية مع البيئة المحيطة . 

وعمي ذلك يمكن اعتبار االقتصاد المؤسسي  عمم تطوري وديناميكي ويعني بدور المؤسسات في تشكيل 
 القتصادي العام والخاص.السموك ا

  يواجو االقتصاد المصري العديد من المشكالت االقتصادية الجوىرية والناتجة عن إختالالت
اقتصادية يتعايش معيا االقتصاد المصري منذ فترة طويمة وحتي األن ، ويأتي عمي رأس تمك 

ثر سمبًا عمي معدالت االختالالت نقص المدخرات المحمية عن تمويل االستثمارات المستيدفة مما يؤ 
 نمو الدخل القومي. 

ولقد خاضت مصر العديد من التجارب التنموية عبر فترة الست عقود الماضية إال أنيا لم تنجح في 
القضاء عمي ذلك االختالل المتمثل في فجوة الموارد المحمية والخارجية ، إال أنو في إطار التطورات االقتصادية 

حالية لالقتصاد المصري ، يأتي إصالح القصور المؤسسي من أىم عناصر أي المعاصرة وفي ظل الظروف ال
 إستراتيجية مستيدفة لتنشيط وجذب االستثمارات المحمية واألجنبية .  

وبناء عمي ذلك يوصي البحث بالعديد من اإلجراءات التي يتعين عمي اإلدارة االقتصادية تبنييا لجذب 
 يئة األعمال المصريةاالستثمارات المحمية واألجنبية  لب
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