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 ممذمت:

ٓ  رؾل٠ل ؽل٠ّضً  ورجٜ إم ٠، االعزّبػ١خخ رؾم١ك اٌؼلاٌ ِىٛٔبدا ِٓ ٚاؽل   هٌٛألعٚألٖٝ أكٔٝ  ،٠

ً  ثٚ ،ثؤعو   اٌّْزغٍخاٌفئبد  ِٓ اٌزفبٚد ث١ٓ ثبٌؾل   ؽل رطج١ك وّب أْ . ػبكي ٌألعٛه ّٚبْ ١٘ى

 ،ِمجٛي ٔظ١و عٙلٍُ٘ؼو اٌؾٖٛي ػٍٝ ػٍٝ  ،َٛق اٌؼًّب ثؽل٠ض   ٠ؼ١ٓ اٌٍّزؾم١ٓأكٔٝ ٌألعو 

إٌٛع أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌل٠ٓ، ا إٌٝ اٍزٕبك   ،اٌّْزغ١ٍٓاٌز١١ّي غ١و اٌّؼٍٓ ث١ٓ ٕٛه  ٙل ّٙبٔخ  ٠ٛفو ٚ

رْغ١ً ػب١ٍِٓ ثٙلف  ،ٍٍُ اٌزٛظ١ففٟ  ِٙبهح أللًٌاٌزؼَفٟ ٌفًٖ إٌٝ آِ كٚافغ اإلكاهح ٠ؾل ٚ

 ٌٚىٓ ثؤعو ألً. ٔفَٗ، اٌّٙبهٞ  اٌَّزٜٛفٟ علك 

إال  اٌجبٌغخ ٌألعو ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أ١ّ٘زٗٚاأللٖٝ األكٔٝ  ٠ٓ اٌؾلرؾل٠ل ٚرؤول اٌّجبكهح ػٍٝ أْ 

فٟ  قبٕخ  ٚث، االعزّبػ١خِٕظِٛخ ِزىبٍِخ  ٌزؾم١ك اٌؼلاٌخ ٚعٛك  كْٚ ٠ٕغؼأْ أْ رطج١مٗ ال ٠ّىٓ 

  َ ِٚٓ ، فبهط ِٕظِٛخ األعٛه اٌو١ٍّخاألٍبً  فٟاٌؼب١ٍِٓ ِٓ ٠زووي ف١ٗ اٌفمواء وّٖو،  ثٍل ٔب

 اٌفمواء ؤالء٘رؾ١ًّ أػجبء رٚق١ّخ ػٍٝ  ،اٌّزىبٍِخ ٌٍؼلاٌخّٕظِٛخ ٘نٖ اٌرطج١مٗ كْٚ  ّؤْ

 فبهط ِٕظِٛخ األعٛه.اٌٛالؼ١ٓ 

، االعزّبػٌٍّٟٚبْ ّجىخ ِزىبٍِخ  رطج١ك اٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه كْٚإٌٝ رفؼ١ً ٚال ٍج١ً ونٌه 

أٚ ٕٛهح ِؼبّبد فٟ  ، ٍٛاءٌفمواءإٌٝ ا ػٛائل إٌّٛ َّؼ ثزلفكػلاٌخ ٙو٠ج١خ ؽم١م١خ رٚعٛك ٚ

كْٚ كهاٍخ ؽم١م١خ ٚفؼبٌخ ٌطج١ؼخ كٚه اٌٖؼت رفؼ١ً رؤص١وٖ ونٌه ِٚٓ ، ع١لحػبِخ فلِبد 

  ػٛائل اإلٔزبط.فٟ ٚؽمٛلٗ فٟ االلزٖبك ػٕٖو اٌؼًّ 

فٙٛ ٙجٜ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼًّ ٚهأً اٌّبي، أُ٘ أكٚاد  اٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه، ٘ٛٚثْىً ػبَ فئْ 

٠ٚؾل ِٓ ، ػٍٝ أعو ػبكياٌؾٖٛي  ٟفإٌّبفَخ اٌَٛل١خ ػٍٝ ؽك اٌؼبًِ  ٠مبَٚ ٛغ١بْ اػزجبهاد

وّؾلك ٌم١ّخ ِؼبّبد رؼزّلٖ ى٠ً إِٙب اٌجو ،ثؼ٘ اٌلٚي ٔغلٚ. ى٠غ ػٛائل اإلٔزبطرٛرْٖٛ 

  اٌّؤلزخ. اٌَّبٔلح اٌّغزّؼ١خ ٚثواِظاٌلائّخ ٚوبفخ ِىٛٔبد  االعزّبػٟاٌّٚبْ 

ٚٚعٛك ؽل أكٔٝ االعزّبػ١خ ٚعٛك ػاللخ ٛوك٠خ ث١ٓ اٍزمواه اٌؼلاٌخ ٚلل أصجزذ اٌزغوثخ اٌل١ٌٚخ 

 ،أٚهٚثبفٟ  اٌؾلٚك اٌل١ٔب ٌألعٛهٕبؽجخ ٚاؽل ِٓ أػٍٝ ، ٟٚ٘ فلٌٚخ ِضً فؤَب، ِٕبٍت ٌألعو

 ٌُ  ْ كٚي أٚهٚث١خ فٟ رغ١واد ؽبكح ٔؾٛ ػلَ اٌؼلاٌخ فالي اٌؼمٛك اٌضالصخ األف١وح وّب ؽلس  رؼب

 (Laliberté, 2012) .اٌّؾٍٟماد َِزٜٛ ِمبهة ِٓ إٌبرظ 

ٌيَ اٌنٞ أ  اإلكاهٞ ٕلٚه ؽىُ ِؾىّخ اٌمٚبء  ، ٚػمت0202ػبَ ففٟ اٌؾبٌخ اٌّٖو٠خ، أِب ػٓ 

ثٛعٛك ، رٖبػلد ٚر١وح اٌّطبٌجخ داِٚب رجؼٗ ِٓ لواه ،ٌألعٛه ؽل أكٔٝ ِٕبٍتزؾل٠ل ث اٌؾىِٛخ

 .ؽل أكٔٝ

 ٌٍزطج١ك ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبى اإلكاهًٜ اٌؾىِٛخ اٌّٖو٠خ ج  ِٓ ل  ع١ٕٗ  0022ِجٍغ أرٝ ٛوػ 

اٌغٙبى  زمو٠وٌ بفٛفم  ، اٌمِٟٛفٜ اٌفمو ؽلٚك ػٓ ا ثلهعخ وج١وح ِجزؼل   0202ٔٙب٠خ ِغ ٌٍلٌٚخ 

ثؾش اٌلفً ٚاإلٔفبق ٚاالٍزٙالن ٌؼبَ ٔزبئظ ثٕبء  ػٍٝ  ، فئٌٍٔٗزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽٖبءاٌّوويٞ 
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اؽز١بعبرٙب اٌْٙو ٌزٍج١خ فٟ ع١ٕٗ  0402ٔؾٛ اٌّىٛٔخ ِٓ فَّخ أفوك ٌألٍوح ٍيَ ٠    0202 /0200

 .0202/0200ػبَ فٟ ٌألٍوح  بع١ٕٗ ّٙو٠    0052ب ِٓ اهرفؼذ ٍو٠ؼ  اٌزٟ ٚ٘ٝ اٌم١ّخ ، األٍب١ٍخ
 (/02002013)اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽٖبء، ِؤّواد اٌفمو ٚفك ثؾش اٌلفً ٚاإلٔفبق ٚاإلٍزٙالن، 

ْ ٛاٌؼبٍٛ ١ٌٌٚاٌفمواء ِٓ ٠ؼٍّْٛ ِٓ أٜ  -اٌّْزغ١ٍٓ إعّبٌٟ إٌٝ ٚعل٠و ثبٌنوو أْ َٔجخ اٌفمواء 

ػبَ فٟ % 02إٌٝ  0227 /0226ػبَ فٟ % 00ىاكد ِٓ لل اٌمطبع اٌؼبَ فٟ  -ػٓ اٌؼًّ

فٟ % 00إٌٝ % 04ِٓ اٌمطبع اٌقبٓ فٟ ث١ّٕب ىاكد َٔجخ اٌفمواء ث١ٓ اٌّْزغ١ٍٓ  ،0200/0202

أػٍٝ ٟٚ٘  –فبهط إٌّْآد  اٌّْزغ١ٍٓ ث١ٓف١ٗ َٔجخ اٌفمواء  اهرفؼذاٌنٞ فٝ اٌٛلذ . اٌفزوح مارٙب

اٌمطبع فٟ اٌزطج١ك ِب ٠ؼىٌ ػلَ وفب٠خ  ، %24إٌٝ  %22ِٓ   - َٔجخ ٌٍفمواء ث١ٓ اٌّْزغ١ٍٓ

)اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽٖبء، ِؤّواد اٌفمو ٚفك ثؾش اٌلفً ؽبي. ثؤ٠خ ٌٍؾل ِٓ اٌفمو اٌؾىِٟٛ 

 (/02002013ٚاإلٔفبق ٚاإلٍزٙالن، 
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 التطبيك : إشكبليبثاألدنى لألجىرالحذ 

 ،اٌّورجطخ ثزؤص١وارٗ ِٓ ٔبؽ١خؽل أكٔٝ ٌألعو رضبه ِغّٛػخ ِٓ اٌمٚب٠ب إٌٝ رطج١ك ػٕل اٌزطوق 

٘نا اٌغيء ٛوػ إٌمبّبد اٌّقزٍفخ فٟ اٌّٖو٠خ رؾبٚي اٌّجبكهح . ٚٛج١ؼخ رؾل٠لٖ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ

   8ٚرؤص١وارٗاٌؾىِٟٛ اٌؾبٌٟ رٕبٚي اٌمواه  فٟ ، ١ٌجلٚ أصو ٘نا اٌّٛلفصبثذ ِٕٙبإٌٝ ِٛلف  ٕٚٛال  

 ػٍٝ اٌزْغ١ً، اٌٍَجٟ ِٕبلْخ ػاللخ اٌؾل األكٔٝ ثبٌجطبٌخ رزؼٍك ثزؤص١وٖ  8اٌؾل األكٔٝ ٚاٌجطبٌخ

 ٟفػٍٝ اٌزْغ١ً  اِجبّو   ١  بػىَ ا٠ؤصو رؤص١و  ٠ُؼزمل أٔٗ  ،رؾل٠ل ؽل أكٔٝ ٌألعٛه ؽ١ش أْ

 .اٌؼًّّغ، ألٔٗ ٠وفغ رىٍفخ ػٕٖو ــــــاٌّغز

ثً ػٍٝ اٌؼىٌ  ،أصجزذ ػلَ ٕلق ٘نٖ اٌوٚا٠خ األؽلسِٓ اٌلهاٍبد اٌزطج١م١خ  اػلك  إال أْ 

أٚ ػٍٝ اٌَّزٜٛ  الزٖبكٞثزؾ١ًٍ ٔزبئظ هفغ اٌؾل األكٔٝ ٌألعو ػٍٝ َِزٜٛ وً ْٔبٛ فئٔٗ 

لل هفؼذ اٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه اٌزٟ إٌّبٛك  ثؼ٘ اٌلهاٍبد أِْٓ فالي صجذ  ،اٌىٍٝ

ِٕٙب  ،ألٍجبة ِزؼلكح ٌُ روفغ اٌؾل األكٔٝ ٌألعٛهاٌزٟ إٌّبٛك أوجو ِٓ  ال  رْغ١ّٙلد 

لّخ فٟ اٌفئبد األكٔٝ أوضو ِٓ أقفبٗ اٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ  فٟ ى٠بكح اٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ 

وّب أْ ، اٌّقزٍفخااللزٖبك٠خ اٌمطبػبد فٟ ٍٛت اٌؼّبٌخ فٟ رغ١واد  ، أٚاٌٛظ١فٟاٌٙوَ 

تكلفة فً بالمقارنة بتؤثٌر االرتفاع المتوقع  االعمل ٌعد محدود  ارتفاع تكلفة عنصر رؤص١و 

رَو٠ؼ اٌؼّبي ٚرقف١٘ اٌزْغ١ً إٌزبئظ أّبهد إٌٝ أْ ، ثً إْ مدخالت اإلنتاج األخرى

ؽبي ٚعٛك لٛا١ٔٓ  ٟفِٓ ٚعٙخ ٔظو ػ١ٕخ ِٓ إٔؾبة األػّبي  ،٠ؼل ِٓ إٔؼت اٌمواهاد

 رّٚٓ ٌٍؼّبي ؽمٛلُٙ. 

(Allegretto et al., 2010; Dube et al., 2011; Hirsch et al., 2011; Schmitt, 2013) 

 

من  ،على التشؽٌلالمتوقعة العكسٌة قنوات التصحٌح اآللٌة تعمل على تصفٌة اآلثار كما أن 

من خالل مطالبات أصحاب العمل  أوخالل نقل الطلب على نوعٌات أخرى من العمالة، 

االقتصادي ، أو ارتفاع الطلب بفعل االنتعاش الكفاءةرفع بأو إنتاجٌة العامل، فً بتعدٌالت 

اتؤث وإن انطبقت آلٌات التعدٌل بصورة أسهل وأوضح على الشركات ، زٌادة األجورب ر 

ٌتشكل منها التً تحقق هوامش ربح محدودة، وهى المنشآت التً  ،الكبٌرة ولٌس الصؽٌرة

ات الصؽٌرة والمتوسطة الدول النامٌة، فإن ربط الشرك اتاقتصادفً القطاع الخاص 

التنمٌة العادلة سوؾ ٌكون له تؤثٌر استراتٌجٌة من ً وتؤسٌسىبالكبٌرة كجزء متكامل 

 آلٌات التصحٌح. تفعٌلعلى إٌجابً 

تطبٌق الحد األدنى لألجر على محاولة تؤثٌر  عنجرٌت بل لقد أثبتت دراسة حدٌثة أ   

األجل القصٌر فً نوب أفرٌقٌا، أنه جفً أحد القطاعات ؼٌر الرسمٌة فً التشؽٌل واألجور 

هذا القطاع، فً )أقل من سنة وهو محور تركٌز الدراسة( لم ٌكن هناك تؤثٌر على البطالة 

 بل زادت أجور العاملٌن بصورة آلٌــة وبدون فرض عقوبات حال عدم التطبٌق. 
(Dinkleman and Ranchhod, 2010) 
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ٌ    لٌس له أسس رصٌنة البطالة علىفالقلق  بعدم  بقدر ما ٌقوم على منطق القبول، اتطبٌق

الدولة مع محاولة تقدٌم معالجات فً ونمط التنمٌة المتبع  اإلنتاجعناصر كفاءة سوق 

قبول التضحٌة بحق و، وعدم وجود قنوات فعالة لتعبٌر العاملٌن عن حقوقهم ،آلثاره

 تصدٌره.  العالمٌة عندالسوق فً سبٌل دعم المنتج فً المحلً عنصر العمل 

 

  ال  ًالت ،القضٌة الثانٌة المرتبطة بالحد األدنى لألجر  8اٌوٍّٟاٌؾل األكٔٝ ٚاٌمطبع غ١و

على تطبٌق الحد األدنى لألجور تؤثٌر الجدل حول هً  كذلك، تنفصل عن عالقته بالبطالة

 . نفسهالرسمً وعلى حجم القطاع ؼٌر الرسمً ؼٌر  القطاعفً المشتؽلٌن 

القطاع ؼٌر فً تؤثٌر عدم تطبٌق القرار على العاملٌن مترابطة وهى  زواٌاعدة من ش ق  فت نا

 تكلفةارتفاع تؤثٌر قرارات الحد األدنى على من آثاره، و تضررٌنبما ٌجعلهم مالرسمً 

الرسمً وتوقع تحرك فائض العمالة من القطاع  ،الرسمً إلى الرسمٌةتحول القطاع ؼٌر 

ر ـــحٌث حرٌة تحدٌد أجر عنص ،الرسمًؼٌر قطاع إلى الالمشمول بقرار الحد األدنى 

، الرسمًالقطاع فً لم تجد فرصة التً ل، بحٌث ٌعمل كممتص لفائض العمالة ـــالعم

وهما رفع الحد  ،حال اتباع سٌاستٌن متزامنتٌنفً ترتفع البطالة ف، ومن ثم ٌتضخم حجمه

إلى توقٌؾ عملٌات  اتجاه  وٌمٌل ، الرسمً إلى الرسمٌةوتحوٌل القطاع ؼٌر األدنى لألجر 

العمالة، وٌمٌل فً متوقع فائض أي ٌمتص بحٌث الرسمً إلى الرسمٌة تحوٌل القطاع ؼٌر 

األساس واالكتفاء بؤنماط  فًالقطاع الخاص فً فرض حد أدنى لألجر إلى عدم آخر 

أعمال عامة أو تعوٌضات فً صورة تشؽٌل فً من الدعم المإقت الموجه لألجور مختلفة 

  الدولة.الرسمً فً ، للحد من تزاٌد حجم القطاع ؼٌر دوث موجات تضخمح عند
   

حال عدم شمولهم بقرارات الحد األدنى  المشتؽلٌن بهذا القطاعبالتؤثٌرات العكسٌة   أما عن

 قدإال أن العدٌد من الدراسات التطبٌقٌة  ، ظل ارتفاع األسعار المتوقعفً منطقٌة فهً 

حال الرسمً القطاع ؼٌر فً على العاملٌن إٌجابً قنوات النتقال تؤثٌر عدة أثبتت وجود 

لب على منتجات القطاع ؼٌر من خالل انتعاش الطالرسمً القطاع فً تطبٌق الحد األدنى 

وقد  .بما ٌعرفونه كؤجر عادلالرسمً القطاع ؼٌر فً ، وتزاٌد مطالبات العمال الرسمً

الحد فً علٌة البرازٌلٌة أن الحد األدنى لألجر ساهم بفتناولت الحالة االتً أثبتت الدراسات 

على حد سواء، الرسمً وؼٌر الرسمً القطاعٌن فً من عدم عدالة األجور لصالح الفقراء 

األدنى لألجر، على الحد التشرٌع الخاص الرسمً فً حتى مع عدم اشتمال القطاع ؼٌر 

 .بصورة تذكرر للعمالة مباشبتسرٌح الرسمً لم ٌقم القطاع ؼٌر الوقت نفسه فً 
 (Lemos, 2004; Saget, 2001; Khamis, 2008) 

 

للرسمٌة،  ًالرسمحول توجه الدولة للعمل على تحوٌل القطاع ؼٌر وبشكل عام فإن ت

أجر مكافئ لمجهوده،  ًفحق عنصر العمل  وضع أسس واضحة وعادلة تضمن ٌتطلب

 .والعائدحسابات التكلفة فً ، وتضمٌن ذلك التؤمٌنات ًفحقه و
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ٌ  ا كما أن  أو بعدم الرسمً إلى الرسمٌة من الخٌارٌن المرتبطٌن بعدم تحوٌل القطاع ؼٌر أ

لها،  اتطبٌق الحد األدنى على القطاع الخاص بشكل كامل هو تؤجٌل للمشكالت ولٌس عالج  

مع إثبات الدراسات حدوث تؤثٌرات فعلٌة إٌجابٌة على أجور القطاعات ؼٌر  خاصة  وب

 ، فارتفاع األجور بها أمر واقع. الدولةفً بقرارات الحد األدنى  المشمولة
  

 8ُبف –ِٓ اٌٖؼت  اٌؾل األكٔٝ ٚاٌزٚق  ٕ  -اٌلٚي إٌب١ِخفٟ  فٝ ظً ػلَ وفبءح اٌَٛق ٖٛ

ىٓ ٌّٚىٓ ِب ٠زٜٛ اٌؼبَ ٌألٍؼبه، َاٌّ فٟٚعٛك رؤص١و ٌٍؾل األكٔٝ ٌألعو  افزواٗ ػلَ

اٌمطبع فٟ اٌّورجطخ ثمٕٛاد ر٠ًّٛ اٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه اٌزٚق١ّخ رغٕجٗ ٘ٛ اٌزؤص١واد 

ُِ اٌؾىِٟٛ هفغ اٌلػُ أٚ اٌز٠ًّٛ ثطجغ اٌّي٠ل ِٓ إٌمٛك ٍٛف ٠ىْٛ ي ِٓ فالي ٛ  ، فٍٛ 

ّ  لل ٠ىْٛ رؤص١وٖ ػٍٝ اٌزٚقُ أوجو، ٚ  فٟال رزّزغ ثبٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه  ٟاٌزٌٍفئبد  بظبٌ

  وّب أْ  رطج١مٗ ٠زطٍت اٌزىبًِ ِغ اٌؼلاٌخ اٌٚو٠ج١خ. ، األٍبً

 

ػٍٝ أْ اٌزؤص١واد اٌّزؼٍمخ ثبٌجطبٌخ ٚاٌزٚقُ ٠غت أْ  اٌّٖو٠خ حاٌّجبكه رؤولػبَ  ٚثْىً

 ،ٚآ١ٌبد ر٠ًّٛ اٌؾل األكٔٝ ٚؽغُ اٌطٍت إٛبه اٌزغ١واد اٌؼبِخ ٌألٍؼبه إٌَج١خ ٟفرٕبلِ 

ِطٍغ األٌف١خ فٟ اٌجواى٠ً فٟ أْ ارؾبكاد اٌزغبهح  االرغبٌٖٚؼً أثوى إٌّبمط اٌّؤ٠لح ٌٙنا 

آٔنان، ٚاٌقوٚط  االلزٖبكاٌؾب١ٌخ لوهد ل١بكح ؽٍّخ ٌوفغ اٌؾل األكٔٝ ٌألعو ثٙلف إٔؼبُ 

 ِٓ ؽبٌخ اٌووٛك.  

إللواه ؽل أكٔٝ ٌألعٛه ٌؼٕٖو اٌّٚبك  اٌوأٜ رمجًٕؼٛثخ  خح اٌّٖو٠اٌّجبكه روٜٚ

ٚعٛك  ِغ ػلَ، اٌجطبٌخ ٚاٌزٚقُ ػٍٝرؤص١و ٍٍجٟ  ثٛعٛكػٍٝ رٛلؼبد ٚاٌنٜ ٠ُجٕٝ  اٌؼًّ،

عزّبػ١خ االاٌؼلاٌخ ّٜٔ إٌّٛ اٌؼبكي ١ٍٚبٍبد اٌزْغ١ً ٚؽٛي رؼل٠ً  ّٚبًِعنهٞ  ؽٛاه

 . فٝ اٌلٌٚخ

 

  ل١ّخ اٌؾل األكٔٝ ٌألعو ٚفٝ ٠ل لرؾ ٟففً ػلح ِؤّواد ازلر 8رؾل٠ل اٌؾل األكٔٝ ٌألعوآ١ٌخ

 ػلك ِٚزٍٜٛ اٌؼبًِ ٚإٔزبع١خ ٌألٍؼبه اٌّؤّواد اٌَّزٜٛ اٌؼبَ، ِٓ ٘نٖ برؼل٠ٍٙب ٠ٍٕٛ   

-ِٚزٍٜٛ األعو فٝ اٌلٌٚخ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ِزٍٜٛ ١ٖٔت اٌفوك ِٓ إٌبرظ ٚ األٍوح أفواك

 .غ١و٘بٚ -اٌزْغ١ًاٌوٍّٟ فٟ ؽبٌخ اهرفبع ١ٖٔت اٌمطبع غ١و فٟ ت اٌؾَبة ٖؼ  ثّب ٠ُ 

ثً رٕؼىٌ آ١ٌبد اٌزفبٚٗ  ،أكٔٝ ِٕبٍت ٌألعوإال أْ اٌّؤّواد ال رىْٛ وبف١خ ٌزؾل٠ل ؽل 

اٌم١ّخ إٌٙبئ١خ ٌٗ، ٚوٍّب وبٔذ آ١ٌبد اٌزفبٚٗ ِؼجوح ػٓ ؽمٛق  ػٍٝاٌزؾل٠ل فٟ اٌَّزقلِخ 

وبٔذ َِزموح، ٚوبْ  ،قبٕخ اٌطوف ٕبؽت اٌؾك األٍبٍٟ ُٚ٘ اٌؼّبيثوبفخ األٛواف ٚ

  ٙ  ونٌه. االلزٖبك ػٍٝ إ٠غبثٟ ب ػبَ ِٚؾً رؤص١و ٔزبعٙب ِؾً ارفبق ٚه

ٍخ ِٓ اٌلٌٚخ ٚإٔؾبة ىْ  ١بد رؾل٠ل اٌؾل األكٔٝ ٚعٛك ِغبٌٌ صالص١خ ِأُ٘ آٌٚرًّْ 

 اٌّفزٛػاٌغّبػٟ ، ٚآ١ٌبد اٌزفبٚٗ لطبػٟأٚ إل١ٍّٟ أٚ وٍٟ ٍٛاء ثْىً  ،ٚاٌؼّبياألػّبي 

اٌزٟ ٚفٝ وً كٌٚخ ٠زُ اٌزٛافك ؽٛي ا١ٌ٢خ ، اٌمطبػٟ /اإلل١ٍّٟأٚ اإلل١ٍّٟ أٚ اٌمطبػٟ أٚ 

، ثؾ١ش رّٚٓ ّّٛي ؽمٛق ٚاالرؾبكاد اٌّؤٍَبد إٌمبث١خٚٔفبم٠خ رزٛاءَ ِغ ٛج١ؼخ ٚلٛح 
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، فال رًّْ ارؾبكاد ا١ٍّخ ال وبفخ اٌمطبػبد، ٚأؼىبً آهاء وبفخ األٛواففٟ وبفخ اٌؼّبي 

 .غفً ارؾبكاد فؼ١ٍخ رؼىٌ اٌؾمٛق ػٍٝ أهٗ اٌٛالغرؼجو ػٓ اٌؾمٛق ٚرُ 

اٌزؼج١و فٟ  ل اٌؾل األكٔٝ وٍّب ٙؼف رؤص١و االرؾبكاد ٚإٌمبثبدرؾل٠فٟ ٚري٠ل ٍٍطخ اٌلٌٚخ 

 إِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ذٙؼفٚ، هأٜ األٛواف اٌّقزٍفخٚػٓ ؽمٛق اٌؼّبي ػٓ اٌؾم١مٟ 

 لٍذ رغط١زٙب.أٚ  ،ونٌهاٌغّبػٟ آ١ٌبد اٌزفبٚٗ 

رؾل٠ل اٌغّبػٟ فٟ ٚفٝ وض١و ِٓ اٌلٚي ٠ؾلس رىبًِ ث١ٓ كٚه اٌلٌٚخ ٚكٚه آ١ٌبد اٌزفبٚٗ 

 ٌالرؾبكاد ٚالرفبل١بد اٌزفبٚٗاٌؾل األكٔٝ ٌألعٛه، ِٓ فالي فزؼ أثٛاة رؤص١و أػٍٝ 

ِ   اٍزوّبك٠  ب أكٔٝ  اؽل   ، فزؾلك اٌلٌٚخ خاٌغّبػ١ ٚارفبلبد اٌؼًّ ، صُ رمَٛ االرؾبكاد ثوفؼٗ بػب

ٟ فٚ٘ٛ اٌؾبي  ١خاٌؼًّ اٌغّبػ أٚارفبلبداٌغّبػٟ ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ ارفبل١بد اٌزفبٚٗ 

 فؤَب ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾلح.

 (Groupe d’experts sur le SMIC, 2011) 

 مكىنبث الحذ األدنى

 فبٕخ ٌمٛا١ٔٓ اٌقبٙؼ١ٓ غ١وػٍٝ  ٞاإلكاه اٌغٙبى ٟف اٌؼب١ٍِٓاٌؾل األكٔٝ ألعٛه عبء رطج١ك 

هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاءِٓ  مواه  ث
2
 ٚ  ٔ ياك رُ  0202ِٓ أٚي ٠ٕب٠و  ااػزجبه  "ػٍٝ أٔٗ فٟ ِٕطٛلٗ  ٔ

األعٛه اٌْبٍِخ ٚكفٛي اٌؼب١ٍِٓ اٌّل١١ٔٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ ػٍٝ كهعبد كائّخ ٚاٌّزؼبلل ِؼُٙ ثجٕل  بّٙو٠   

ٌٙب اٌزٟ اٌّىبفآد اٌْبٍِخ ثز٠ًّٛ ِٓ اٌقيأخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ثبٌٛىاهاد ٚاٌّٖبٌؼ ٚاألعٙيح 

ثمٛا١ٔٓ اٌّقبٛج١ٓ  غ١و ِٛاىٔخ فبٕخ ثٙب ٚا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌقل١ِخ ٚٚؽلاد اإلكاهح اٌّؾ١ٍخ 

 0202ٔٙب٠خ ك٠َّجو  ٟفاٌّورجبد األٍب١ٍخ ٌُٙ  ِٓ%  222اٌـ َٔجخ ل١ّخ ث١ٓ هقبثبٌف ٌٚٛائؼ فبٕخ

 ِٖله وبْ بأ٠    ٚاٌجلالد اٌّىبفآد وبفخ ِٓ ب٠ٍٕٛ    ػ١ٍٗ ٠ؾٍْٖٛ ِب ٌم١ّخ ٞاٌْٙو ٚاٌّزٍٜٛ

  ". اٌّيا٠ب اٌزؤ١ٕ١ِخفٟ ثقالف ؽٖخ اٌلٌٚخ ٚمٌه ثفئبد ِمطٛػخ ، ر٠ٍّٛٙب

ٌٝ إ١ٍزُ هفؼٗ  %263ؽبفي  ػٍٝ بٌٛ وبْ اٌّٛظف ٠ؾًٖ فؼ١ٍ     8ٌْوػ اٌمواهٟ ر١ٙٛؾِضبي 

اٌولُ اٌّمطٛع  ِٓ ثّجٍغ أوجوإٌٝ ى٠بكح رؤكٜ % 03اٌـ  فئما وبٔذ َٔجخ% 03 ثي٠بكحأٞ % 222

% 03اٌـ  وبٔذ إماأٞ إٔٗ . اٌّٛظف ثبٌولُ اٌّمطٛعؽبفي ى٠بكح  ٍٛف ٠زُ فمٜاٌمواه  ٟفاٌّؾلك 

 بع١ٕٙ   053ػٍٝ اٌّٛظف ١ٍؾًٖ  بع١ٕٙ   053 ال ٠زؼلٜع١ٕٗ ٚاٌولُ اٌّمطٛع ٌٍلهعخ  022 رؼبكي

 . ع١ٕٗ ١ٌٚ022ٌ 

  

                                                
2
 . 2114( لسنة 1والمطبق بالمنشور العام لوزارة المالٌة رقم ) 2114 لسنة 22قرار  
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 الممطىػت للزيبدة  المببلغ

 ببلجنيه الؼالوة لفئت األلصى الحذ الىظيفيت الفئت

 بشهري    

 ببلجنيه التأمينيت المزايب متىسط

 بشهري   

 52 222 اٌَبكٍخ

 52 222 اٌقبَِخ

 43 263 اٌواثؼخ

 42 222 اٌضبٌضخ

 32 222 اٌضب١ٔخ

 23 033 األٌٚٝ

 22 052 ػبَ ِل٠و

 02 022 ٚىاهح ٚو١ً

 02 022 ٚىاهح أٚي ٚو١ً

 www.mof.gov.egاٌواثٜ فٟ هح اٌّب١ٌخ إِْٛه ػٍٝ ٕفؾخ ٚى ،  0202ٍٕخ  0اٌّب١ٌخ هلُ  ِْٕٛه ٚىاهح :المصذر

 8 ٟ٘لبَ ػ١ٍٙب اٌزطج١ك  ٟاٌزأْ األٌٍ  ٠ٟؼٕٚ٘ٛ ِب 

  ر عن األجر الشاملالحد األدنى ٌعب  أن   ٌ  والمكافآت البدالت كافةحسابه  ًف لدخ  و

  .ةالواحد لسنةا ًفمرات  عدة وأ واحدة لمرة الدورٌة أو الشهرٌة أو العمومٌة

  فٌها على مكافآت وبدالت العاملون ٌحصل قد التً الجهات كل ٌطبق الحد األدنى على

ودون احتساب أٌة عالوات األساسً للعامل  الراتبمن % 411ٌقل إجمالٌها عن نسبة 

)بعد استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدالت التفرغ وبدالت ورواتب اإلقامة تشجٌعٌة 

القرار  ومخاطر العمل وأٌة مزاٌا عٌنٌة(، أما نص بالمناطق النائٌة وبدالت ظروؾ

جنٌه كحد أدنى للعامل وهو ما ٌترك  1211قٌمة مبلػ بشكل واضح  ٌبرزنفسه لم 

 أثناء التطبٌق.فً مساحة للتؽٌٌر 

  للعالوة مهما كانت أقدمٌة كل المقطوع نفس الدرجة نفس المبلػ فً ٌمنح الموظفون

 الدرجة.فً منهم 

  والهٌئات الخدمٌة  للدولة ياإلدارأن تطبٌق الحد األدنى ال ٌشمل سوى الجهاز

بالضرورة  ًٌستثن للعاملٌن الذٌن تنطبق علٌهم الشروط فقط، وهو ماقتصادٌة واال

األعمال العام  قطاعوال ٌشمل  ،على أجور مرتفعةالموظفون ٌحصل فٌها التً الهٌئات 

 لقوانٌن استثمارٌة.الخاضع 

  فهو ؼٌر قابل مقطوع بمبلػ محدد، ومن ثم  ًإضافحافز صورة فً أن الزٌادة تؤتى

   ٌ  ،بصورة آلٌة ًاألساسالراتب  ًفالخضوع للعالوة السنوٌة و أ اللتؽٌٌر سنو

 .الجمهورٌة رئٌس من اقرار   ٌتطلب للعالوة فإخضاعه

  علٌهم القرار بٌن  يٌسرخارج من  ابترضٌة للفئة األكثر عدد   حوب امصالقرار جاء وقد

 (57)رئٌس مجلس الوزراء رقم فئة المعلمٌن من خالل قرار  ًوه ،الدولة ًموظف

 أكثر من لٌستفٌد منها 2114لسنة  (2)وتطبق بمنشور وزارة المالٌة رقم  2114لسنة 

http://www.mof.gov.eg/
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بٌن كل درجة  –، ووفق هذا القرار تصرؾ عالوة مقررة مقطوعة ملٌون معلم 1.5

 :ًالتالعلى النحو  - جنٌه 25واألخرى مبلػ 
 

 الممطىع الؼالوة مبلغ الىظيفت
 203 َِبػل ِؼٍُ

 222 ِٓ ٠ؼبكٌٗ /ِؼٍُ

 253 ِٓ ٠ؼبكٌٗ /أٚي ِؼٍُ

 232 ِٓ ٠ؼبكٌٗ /أ أٚي ِؼٍُ

 203 ِٓ ٠ؼبكٌٗ /فج١و ِؼٍُ

 222 ِٓ ٠ؼبكٌٗ /ِؼ١ٍّٓ وج١و
 www.mof.gov.egاٌواثٜ فٟ هح اٌّب١ٌخ إِْٛه ػٍٝ ٕفؾخ ٚى 0202ٌَٕخ  0ِْٕٛه ٚىاهح اٌّب١ٌخ هلُ  المصذر:

هارت ِٓ ألً إٌٝ َٔجخ أػٍٝ هارت  أقفبٗ ٕزظ ػٓ رطج١مٗ ػٍٝ فئخ اٌّؼ٠ٓ١ٍّ ٞاٌنٚ٘ٛ اٌمواه 

 . % 020 إٌٝ % 072

  

 www.mof.gov.eg اٌواثٜ فٟ اٌّب١ٌخ هحاٚى ٕفؾخ ػٍٝ ِْٕٛه 0202 ٌَٕخ 0 هلُ اٌّب١ٌخ ٚىاهح ِْٕٛه :المصذر

 

 

ثزطج١ك ػالٚح اٌؾل  0202 /0 /04ثـ  اٌّؤهؿ ٚػٕل اٌزطج١ك عبء فطبة لطبع اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ 

١ٌٌٚ ِزٍٜٛ األعو ٌىً ػبًِ، ِب  األكٔٝ ٚفك ثلا٠خ اٌزؼ١١ٓ ٌىً كهعخ ٚظ١ف١خ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ

  ػٕل اإلٔفبم. بأصبه ٌغط  

 

  ػلح ٔمبٛ أّ٘ٙب8 ٟفاٌزطج١ك  ٟف٠ٚالؽع االثزؼبك ػٓ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ 

 لألجر األدنى الحد لتحدٌدمنشورة  واضحة معادلة وجود عدم. 

 العالمٌة، األسعار تؽٌرات وفق لألجر األدنى الحد زٌادة عدمٌعنً بهذه اآللٌة  التطبٌق 

 المستوى على سواء األجور مجالس قٌام من الدولٌة التجربة تإكده ما عكسوهو 
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هيكل األجور بالجنيه قبل تطبيق عالوة ( : 1)شكلل 
 مقابل األعباء الوظيفية للمعلمين
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هيكل األجور بالجنيه بعد تطبيق عالوة مقابل ( 2)شكل 
 األعباء الوظيفية للمعلمين

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/
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 فً ضوء نفسه األدنى للحد دورٌة مراجعات بعمل القومً أو اإلقلٌمً أو القطاعً

 . لألسعار العام المستوى تؽٌرات

  زٌادة  حسابها ضمنإمكان إلى عدم ٌإدى  األساسًعدم ضم العالوة للراتب

الفصل بٌن وجود حد ، ٌقضً بمبدأ تنكره التجربة الدولٌةٌإسس لالمعاشات، وهو ما 

 عادل كذلك ألصحاب المعاشات.أدنى لألجور وحد أدنى 

من والغ  االستفبدة والؼذالتإلى نظرة  تطبيك ػالوة الحذ األدنى:

 منطىق المرار:

١ٍِْٛ  0.6ؤوضو ِٓ ث اٌمواهِٓ  - اٌّؼ١ٍٕٓ ِٓ لجً ٚىاهح اٌّب١ٌخ -٠مله ػلك اٌَّزف١ل٠ٓ 

ٚفك لواه هئ١ٌ ِغٌٍ  اإلكاهٞاٌغٙبى فٟ ِٓ ػالٚح اٌؾل األكٔٝ  ٠َزف١لِْٚٛظف 

 . 0202ٌَٕخ  00اٌٛىهاء هلُ 

 ػلكِٓ % 35ؽٛاٌٟ اٌنٜ ٠زٚؼ ِٕٗ أْ ، ث١ٓ اٌفئبد رم١َُّٙاٌزبٌٟ ٠ٛٙؼ اٌْىً 

اٌلٌٚخ ٚفك لواه هئ١ٌ اٌٛىهاء هلُ فٟ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ رطج١ك ػالٚح اٌؾل األكٔٝ ٌٍؼب١ٍِٓ 

 اٌلهعبد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ.  ٟف٠زوويْٚ  0202ٌَٕخ  (00)

 

 www.mof.gov.egػٍٝ اٌواثٜ  ٚىاهح اٌّب١ٌخؽَبثبد اٌجبؽضخ ٚفك ِب ْٔو ػٍٝ 8 اٌّٖله

وّزٍٛطبد ٌألعٛه اٌّجبٌغ اٌّؼٍٕخ ِٓ لجً ٚىاهح اٌّب١ٌخ اٌؾَبثبد اٌّج١ٕخ ػٍٝ ٚٚفك 

٠َزؤصو االٍزفبكح  ِجبٌغفئْ ، 0202ٌَٕخ  00هلُ  ِغٌٍ اٌٛىهاءٚاالٍزفبكح ِٓ لواه هئ١ٌ 

ِقٖٖبد ِٓ ل١ّخ  %30 اٌلهعبد األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ثٕؾٛفٟ  اٌّٛظفْٛثٙب 

اٌلهعخ اٌواثؼخ ٚاٌقبَِخ فٟ اٍزفبكح اٌفئبد  إعّبٌٟ ، ث١ّٕب ٌُ رزقٜ  ونٌه االٍزفبكح

  .اٌّقٖٖخ ٌؼالٚح اٌؾل األكٔٝ ِٓ اٌّجبٌغ %07ٚاٌَبكٍخ أوضو ِٓ 

 وظائؾ اإلدارة العلٌا
0% 

 األولى
15% 

 الثانٌة
26% 

 الثالثة
16% 

 الرابعة
14% 

 الخامسة
6% 

 السادسة
5% 

 المإقتٌن
18% 

توزيع أعداد المستفيدين من الحد األدنى من العاملين وفق قرار رئيس الوزراء ( : 3)شكل 
 2014لسنة  22رقم 

http://www.mof.gov.eg/
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 *ػلك اٌَّزف١ل٠ٓ كافً وً كهعخ ٚظ١ف١خ(بّٙو٠    اٌلفً ّبٍِخ اٌّيا٠ب اٌزؤ١ٕ١ِخ ٟف)ل١ّخ اٌي٠بكح ؽَبثبد اٌجبؽضخ  :المصذر

 

 فئْ لواه ،١٘ىً األعٛه ٚ٘ٛ اٌغيء األُ٘ ٟف ػٍٝ اٌؼلاٌخ األكٔٝ اٌؾل ػالٚح لواهػٓ رؤص١و  أِب

اٌؾل ِٓ  ٟفثؼالٚح اٌؾل األكٔٝ ٠ٕؼىٌ أصوٖ ػٍٝ اٌؼلاٌخ  0202ٌَٕخ  00هئ١ٌ اٌٛىهاء هلُ 

%  270هارت ِٓ ألً إٌٝ اٌفغٛح ث١ٓ أػٍٝ هارت ٚألً هارت، ؽ١ش أقفٚذ َٔجخ أػٍٝ هارت 

 . % 200إٌٝ 

 

 

  

 السادسة
 الخامسة 6%

8% 

 الرابعة
15% 

 الثالثة
 الثانٌة 16%

24% 

 األولى
11% 

 إدارة علٌا
0% 

 مإقتٌن
20% 

توزيع قيمة الزيادة عبر المستفيدين من الحد األدنى من العاملين وفق (: 4)شكل 
 2014لسنة  22قرار رئيس الوزراء رقم 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

سة
ساد

ال
سة 

خام
ال

رابعة 
ال

الثالثة 
الثانٌة 
ى 
ألول

ا
عام 

ر 
مدٌ

العالٌة 
زة 

ممتا
ن 
مإقتٌ

 

هيكل األجور بالجنيه قبل تطبيق عالوة الحد (: 5)شكل 
 األدنى
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هيكل األجور بالجنيه بعد تطبيق عالوة الحد (: 6)شكل 
 األدنى
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 www.mof.gov، ػٍٝ اٌواثٜ 0202( ٌؼبَ 0، ؽَبة االٍزفبكح ِٓ اٌؾل األكٔٝ ٌألعو ٚاٌٍّؾمخ ثبٌّْٕٛه هلُ )ٚىاهح اٌّب١ٌخ المصذر:

 هل من إمكبنيت؟ :تمىيل ػالوة الحذ األدنى

إٌٝ  0202فالي اٌفزوح ِٓ ٠ٕب٠و  0202ٌَٕخ  00وٍفخ رطج١ك لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ رجٍغ 

 .اد ِٓ اٌغ١ٕٙبد١ٍِبهفَّخ  ِب ٠وثٛ ػٍٝٚفك رمل٠واد ٚىاهح اٌّب١ٌخ  ١ٔٛ٠0202ٛ 

)ٚفك ؽَبثبد  ١ٍِبه ع١ٕٗ 2.7ٔؾٛ ٌٕفٌ اٌفزوح ٚرجٍغ وٍفخ ػالٚح األػجبء اٌٛظ١ف١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ 

 . اد١ٍِبه رَؼخجٍغ ٔؾٛ ٠ إعّبٌٟ رىٍفزٙبأْ أٞ ، ٚىاهح اٌّب١ٌخ اٌّؼٍٕخ ِغ اٌمواه(

ٍ   ٠ٚجمٝ اٌَؤاي ػٍٝ رؤص١واد اٌمواه، ٚ٘ٛ و١ف ١ٍزُ ر٠ًّٛ ى٠بكح اٌؾل  باألُ٘ ٚاألوضو أؼىب

 ٚفٟ ٘نا رجلٚ أِبِٕب ػلح ١ٍٕبه٠ٛ٘بد8 ؟خ األٌٚٝ ِٓ اٌزطج١كزفالي األّٙو اٌَ األكٔٝ

 :نفاقاإلضبط  :السيناريو األول

 ٘نا ٠ٚمَٛ ،اٌّىبفآد ٌٖوف ٙٛاثٜ ٚٚٙغ األلٖٝ اٌؾل ثزطج١ك األعٛه ثٕل ٟف إٌفمبد جٜٙ

 ١ٍِبه 06 ؽٛاٌٟ ؽبي ٞثؤ ٠ٛفو ٌٓ ِب ٚ٘ٛ ،ٚاٌجلالد اٌّىبفآد ثٕٛك ٙجٜ إِىبْ ػٍٝ اٌزٖٛه

 ،ٌزطج١ك لواهاد اٌؾل األكٔٝ ٚى٠بكح اٌّؼ١ٍّٓ فمٜ األعٛه ٌجٕل رقٖٔ ب٠ٍٕٛ    إٙبف١خ ع١ٕٗ

، ِغ اٌلٌٚخ عٙبى ٟف اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ٌألعٛه األلٖٝ اٌؾل لواهاد رؤص١و ِؾلٚك٠خ إٌٝ ١ْ٠و بٌٛالغف

 اٌنٜ ،0200 ٌَٕخ 020 هلُ اٌّوٍَٛ ٚ٘ٛ األٚي فبٌمواه .ػلَ ٚعٛك كالئً ٚاٙؾخ ػٍٝ رطج١مٙب

 ثٕل ٚفٝ ،%02 ثٕؾٛ 0200 /0202 فزبَ  ٟف األعٛه ثٕل ٟف ى٠بكح رجؼٗ 0200 ِبهً ٟف ٕله

 .ٔفَٗ اٌؼبَ فزبَ ٟف% 05.0 ثٕؾٛ اٌّىبفآد
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 فجوة الزيادة المتوقعة فى الراتب الشامل(: 7)شكل 
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 لٖٝاأل ؾلاٌ ثزؾل٠ل 0200 ٌَٕخ 200 هلُ 0200 ِبهً ٟف اٌٛىهاء ِغٌٍ هئ١ٌ لواه عبء صُ

 ثٕل ى٠بكحاٍزّواه  إٌز١غخ ٚوبٔذ ،اٌي٠بكاد ثوك اٌؼبَ اٌّٛظف ٚإٌياَ األكٔٝ اٌؾل ٙؼف 23ثـ

عٛه ألؽ١ٕٙب ثٍغذ َٔجخ ا .0200/0200فزبَ  ٟف %05ثٕؾٛ  ٚرؼ٠ٛٚبد اٌؼب١ٍِٓ األعٛه

 . %04اإلٔفبق اٌؼبَ ٔؾٛ  إلعّبٌٟٚرؼ٠ٛٚبد اٌؼب١ٍِٓ 

رزُ  ٟػفبءاد اٌزاإلاألٍبً، ٚؽغُ  فٟاٌْىٛن ؽٛي عل٠خ رطج١ك لواهاد اٌؾل األلٖٝ  ٚرُضبه

٠ؾًٖ ػ١ٍٙب اٌّٛظف ١ٌٌٚ اٌؾل ِٓ  ٟاٌزقبٕخ أٔٗ لبَ ػٍٝ اٌزٕف١ن ثوك اإلٙبفخ ٚث، بِٕٙب فؼ١ٍ   

، ٠ٚٚبػف ِٓ ٕؼٛثخ اٌولبثخ فٝ إٛبه رٍٛغ ِٕظِٛخ اٌٍغبْ ٚاٌجلالد ٍٚبئً اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب

 َُ  ج١خ.ِؼّّخ ػٍٝ ع١ّغ اٌٛؽلاد اٌّؾبٍاإلٌىزوٟٚٔ ٚعٛك ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌٍلفغ  ػل

 األلٖٝ اٌؾل ٠ي٠ل أْ ٠غٛى ال أٔٗ 0202 ٌَٕخ 42 هلُ األف١و اٌٛىهاء ِغٌٍ هئ١ٌ لواه ؽلك صُ

 ،بّٙو٠    ع١ٕٗ أٌف 20 ٠غبٚى ال ثّب( ع١ٕٗ 0022) األكٔٝ لـــــاٌؾ ٙؼف 23 ٍٝػ ثبٌلٌٚخ ٌٍؼب١ٍِٓ

ٚ٘ٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ث١ٙئبد  ،اٌمواهاد اٌَبثمخفٟ ٚعبء اٌمواه ١ٚ١ٌف اٍزضٕبءاد ٌُ رىٓ ِٛعٛكح 

٠ٖله اٌزٟ ٚغ١وُ٘، ٚا١ٌٙئبد ماد اٌطج١ؼخ اٌقبٕخ اٌلثٍِٛبٍٟ ٚاٌمٍٕٖٟ ٚاٌزغبهٞ اٌزّض١ً 

  رؼبهٗ ٚاٙؼ ِغ اٌمواهاد اٌَبثمخ.فٟ ، ثزؾل٠ل٘ب  لواه ِٓ هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء

 ٌُ وّب .ٍٓؼِٚ ٚاٙؼ ثْىً األكٔٝ اٌؾل ثز٠ًّٛ اٌزؤص١و ٘نا هثٜ ٠زُ ٌُ، إم ثؼل رؤص١وٖ ٠ظٙو ٌُٚ

 ّبًِ ٚرغ١١و ٌزؼل٠ً اٌلٌٚخ رٖٛه - اٌّززب١ٌخ األلٖٝ اٌؾل لواهاد أٚ - األكٔٝ اٌؾل لواه ٠ملَ

 اٌفَبك لٕٛاد ِٓ ٚغ١و٘ب اٌٍغبْ ٚػ٠ٛٚخ اٌّىبفآد ثٕٛك ّقٖٕخ ِٓ ٠ؾل ثْىً ،األعٛه ١ٌٙىً

  .اٌؾى١ِٛخ األعٛه ٟف ٟا١ٌٙىٍ

ٌؼً  ثؤعٛه أوضو ػلاٌخٚؽز١ّخ اٌزٕف١ن ٕ٘بن ِطبٌجبد ِزؼلكح اٌٛلذ ٔفَٗ ففٟ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ 

 ثْىً لل ،ثؼ٘ اٌفئبد ثلالدفٟ ؽلصذ ى٠بكاد ِززب١ٌخ فٝ اٌٛلذ ٔفَٗ ، أّ٘ٙب أعٛه األٛجبء

وبْ  ،ػلح ِواداٌّقبٛو ٌوعبي اٌْوٛخ هفغ ثلالد  ِٕٙب، بدرىٍفخ ثٕل األعٛه ٚاٌزؼ٠ٛٚ ٠وفغ

  (0202ٌَٕخ  42)لواه هئبٍٟ هلُ  %22ثٕؾٛ  0202ِبهً فٟ فو٘ب آ

 التمويل باالقتراض: السيناريو الثانى:

ألعٙيح اٌّٛاىٔخ  ٟاٌّؾٍ اٌؼبَ اٌل٠ٓ إعّبٌٟ َٔجخ ٟرقط ِغ ٕؼت أِو ٚ٘ٛ ،ثباللزواٗ ٠ًاٌزّٛ

 ؽبعي 0202 ك٠َّجو ٔٙب٠خ فٟ ٞاٌّووي اٌجٕه رمل٠واد ٚفك ٟاإلعّبٌ اٌّؾٍٝ ٌٕبرظااٌؼبِخ 

ثً ٚى٠بكح اٌل٠ٓ اٌؼبَ ، 0202ٔٙب٠خ ٍجزّجو فٟ َِزٛاٖ  فٛقاالرغبٖ اٌّورفغ  اِؼبٚك  ، %53.5اٌـ

 ٚ٘ٛ  . 0200ٔٙب٠خ ك٠َّجو فٟ ١ٍِبه ع١ٕٗ ِمبهٔخ ثَّزٛاٖ  045ثّب ل١ّزٗ  0202ك٠َّجو فٟ اٌّؾٍٝ 

 اٌؼبَ ٟف ٌٍلٌٚخ اٌؼبِخ اٌّٛاىٔخ ػغي ػٍٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌملهح ػلَ فطو ٠ٖبؽجٗ االهرفبع اٌنٜ

 اإلٔؼبُ ِؾبٚالد ػٍٝ ١  بٍٍج رؤص١و٘ب ٠ىْٛ لل ا١ٌَبٍخ ٘نٖارجبع  أْ، وّب ٔبؽ١خ ِٓ اٌمبكَ

 ٟاٌّٖوف اٌمطبع كٚه   ؽَبثبرٙب ِٓ قوطرُ  إٔؼبُ فطخ رىْٛ ثؾ١ش أفوٜ، ٔبؽ١خ ِٓ االلزٖبكٞ

 هفغ إػبكحإٌٝ  اٌلٌٚخ ٠ٚطو ثّب ،كْٚ ّٔٛ اٌزٚقُ ِٓ اٌّي٠ل ٟف رَُٙ أِٛاي ٙـ ػٍٝ ٚرمَٛ
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خ، اٌزمو٠و اٌّبٌٝ اٌْٙوٞ، فجوا٠و ـــــــ)ٚىاهح اٌّب١ٌ .اٌزٚقُ ِغ اٌووٛك ؽٍمخ ٚرٖبػل اٌفبئلح، ٍؼو

0202) 

 المنح الخارجية: السيناريو الثالث:

 رّٛي اٌلٌٚخ فئْ ٕٚ٘ب ،اٌق١ٍغ١خ إٌّؼ فالي ِٓ اٌز٠ًّٛ ػٍٝ ٠مَٛٚ ٌزٖٛهإٌٝ ا األلوة ٚ٘ٛ

 إٌّؼ رَزقلَ أٚ ِٕٙب ثغيء أٚ ٞلزٖبكاالاٌّؼٍٕخ ٌٍزؾف١ي  قطخاٌ ر٠ًّٛ أِٛاي ِٓ األعٛهى٠بكح 

 ِٓ ٙقُ هلُ ظٙٛه ػ١ٍٗ ٠زورت ِب ٛٚ٘ ٌٍجزوٚي، اٌؼبِخ ١ٌٍٙئخ اٌالؽك اٌزَل٠ل ِغ اٌجزو١ٌٚخ

 اٌَو٠غ اٌوفغ ٔؾٛ اٌلٌٚخ رٛعٗ ٠ؤ٠ل ،0202/0202 فزبَ ٟف - اٌجزو١ٌٚخ إٌّزغبد كػُ – اٌزَل٠لاد

 .اٌالؽك ٌٍؼبَ اٌؼبِخ اٌّٛاىٔخ ٟف اٌجزو١ٌٚخ إٌّزغبد ػٓ ٌٍلػُ

ِٓ فالي فطزٙب ٌٍزؾف١ي هفغ ِؼلالد إٌّٛ فٟ  رؤًِاٌلٌٚخ  وبٔذمل ف أِب فٝ األعً األٛٛي

إال أْ اٌْىٛن ؽٛي إٌّٛ ، اٌٚو٠ج١خ اٌّزؾٖالدل١ّخ  ٟف ، ِٚب ٠ٕزظ ػٕٗ ِٓ اهرفبع  ٞلزٖــبكاال

ٍجزّجو -١ٍِبه ع١ٕٗ فالي ١ٌٛ٠ٛ 02مل ثلأد اٌقطخ ثزق١ٖٔ ِب ٠ي٠ل ػٓ فرؾبٕو ٘نا اٌزٖٛه، 

فٖٖذ ٌٍزؾف١ي ونٌه، أّ٘ٙب ِجٍغ ٠مله ثٕؾٛ َِٚبػلاد  بثبٌفؼً ِٕؾ  اٌؾىِٛخ  رٍمذ؛ وّب 0202

ٌز٠ًّٛ اٌؾيِخ اٌضب١ٔخ ِٓ ثؤبِظ اٌزؾف١ي   0202 ك٠َّجو ـ أوزٛثو  ٟف١ٍِبه ع١ٕٗ  02

اٌٖبكه  اإللزٖبك اٌّٖوٜ فٝ ٖٔف ػبَرمو٠و  ه١ٍّب  اإلػالْ ػٕٗ فٟ) ٚفك ِب رُ بكٜـــاإللزٖ

  ٟ ؽٛي فطخ اٌزؾف١ي(؛ ٚغ١و٘ب ِٓ إٌّؼ ٚاٌجواِظ.ػٓ ٚىاهح اٌزؼبْٚ اٌلٌٚ

ِؼلالد  ٟفِب ؽلس ٘ٛ ى٠بكح إال أْ صّبه٘ب ػٍٝ إٌّٛ االلزٖبكٞ،  ٟرؤرٚوبْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ 

. ٚ٘ٛ ِب ٠ؾل 0202ك٠َّجو  -أوزٛثو ٟف% 00.5إٌٝ  ١ٔٛ٠0202ٛ  - أثو٠ًفالي % 6.5اٌزٚقُ ِٓ 

اٌفزوح  ٟف% فمٜ 0ٌُ ٠ؾمك ٍٜٛ اٌنٞ ِٚٓ رؤص١و٘ب ػٍٝ إٌّٛ اٌؾم١مٟ اٌنٜ ٠ْؼو ثٗ اٌّٛاٛٓ، 

ٚ   0202ٍجزّجو  –١ٌٛ٠ٛ ِٓ  )ٚىاهح  ٚػٓ ِض١ٍٗ ِٓ اٌؼبَ اٌَبثك. ب ػٓ اٌوثغ اٌَبثكِٕقف

 (0202، فجوا٠و اٌزمو٠و اٌّبٌٝ اٌْٙوٞخ، ـــــــاٌّب١ٌ
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 خبتمت: 

فٟٙ ٍؼبًِ، ٌ٘ٛ ؽك اٌؾل األكٔٝ اٌؼبكي ٌألعو اٌؾٖٛي ػٍٝ ثؤْ  اٌّٖو٠خ ِٚغ إ٠ّبْ اٌّجبكهح

فٟ زٛى٠غ ؽم١مٟ ٌٍضوٚح ثثم١ّخ ػٍّٗ ٠ٚغؼال اٌؼبًِ ٠ْؼو رؤول ػٍٝ أْ رطج١مٗ ٚر٠ٍّٛٗ ٠غت أْ 

هرفبع غ١و اال ٠ٍزُٙ أال   بٌؼًّ ػٍٝاٌزياَ اٌؾىِٛخ ثِٓ فالي ، ٚمٌه ٕبٌؾٗ ِٓ فالي أعو ػبكي

رٛى٠غ فٟ ِٚٓ فالي ٙوائت رٖبػل٠خ رؤول ػٍٝ اٌؼلاٌخ ، ٘نٖ اٌي٠بكاد األٍؼبهفٟ ّجوه اٌ

رٌّ اٌزٟ  ْغ١ً اٌمطبػبدٚإٕالػ ِؤٍَٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ر، ِٚٓ فالي ّٙبْ ِجبٌغ وبف١خ اٌضوٚح

، ِٚٓ فالي ٔظبَ ِؼبّبد ػبكي حرّٚٓ فلِخ فؼبٌخ ٚع١لثٖٛهح اٌّٛاٛٓ ِٓ رؼ١ٍُ ٕٚؾخ 

 ونٌه. 

، فٟ ِٖو اٌٚو٠ج١خاٌّىْٛ اٌوئ١ٌ ٌٍّزؾٖالد  ٟ٘اٌٚوائت ػٍٝ اٌٍَغ ٚاٌقلِبد فال رياي 

ماد األصو اٌَبٌت ػٍٝ اٌؼلاٌخ ٚ٘ٛ ِب ٠ي٠ل اٌمٍك ؽٛي ارغبٖ اٌلٌٚخ ٌفوٗ اٌّي٠ل ِٓ اٌٚوائت 

ػُ إٌّزغبد اٌجزو١ٌٚخ ٌغ١و ١َبٍزٙب اٌّؼٍٕخ ٌالرغبٖ ٌٍؾل ِٓ كث اٌّٖؾٛة، االعزّبػ١خ

األٍبً فٟ آصبهٖ  ٠زؾًّ، إٌٝ رٚقُ ٠مٛك، ثْىً األٍؼبهفٟ  اهرفبع   إٌٝ ٠ؤكٞثّب اٌَّزؾم١ٓ، 

 .ااٌفئبد األوضو فمو  

ٖ  ثئػالْ اٌلٌٚخ ػٓ ٚ فٟ ٕٛهح ؽبفي ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ رطج١ك اٌؾل األكٔٝ، ٚإْ عبء رطج١مٗ ٔؾٛ  ارغب

١٘ىً اٌزطج١ك فٟ ثبٌؼلاٌخ ػٍٝ ِطبٌجبد فزؼ اٌجبة ٠، فئٔٗ ثؼ٘ ا١ٌٙئبدٌٍلٌٚخ ٚ اإلكاهٞاٌغٙبى 

رّٚٓ لٕٛاد فٟ اٌزّض١ً فٟ ّووبد اٌمطبع اٌؼبَ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِْىالد فٟ ً اٌؼب١ٍِٓ ج  ِٓ ل  

اٌن٠ٓ اٌوٍّٟ ٚغ١و اٌوٍّٟ اٌمطبع اٌقبٓ فٟ ً اٌؼب١ٍِٓ ج  ؽٌُٖٛٙ ػٍٝ ؽمٛلُٙ، ونٌه ِٓ ل  

، ٚاٌن٠ٓ ١ٍزؾٍّْٛ رجؼبد األىِخ اٌؾىِٛخ ٚاٌمطبع اٌؼبَفٟ رورفغ ث١ُٕٙ َٔجخ اٌفمو ػٓ اٌؼب١ٍِٓ 

  ِغ ػلَ رّىُٕٙ ِٓ آ١ٌبد عبكح ٌٍزفبٚٗ. ػ١ٍُٙ ٠ؼٛكٔفغ أٞ ثبٌىبًِ كْٚ 

أْ وً ٘نٖ  اٌّْىالد ال رٕجغ ِٓ ؽٖٛي عيء ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ عيء اٌّٖو٠خ ٚرؤول اٌّجبكهح 

ِٓ ؽمٛلُٙ، ثمله ِب رٕجغ ِٓ ِْىالد  -االعزّبػ١خ و ِؤصو ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼلاٌخ غ١-ِؾلٚك 

ىاٌذ  لبِذ ٚال ٟاٌزٚ، ثْىً فبٓ اٌّوؽٍخ االٔزمب١ٌخفٟ ثْىً ػبَ ٚإكاهح ا١ٌَبٍخ االلزٖبك٠خ 

ػٓ ٚفٍٖٙب ّىْٛ ٚاؽل أٚ ِىٛٔبد ِؾلٚكح ِٓ ِىٛٔبد اٌؼلاٌخ ث االٔفواك اٌغيئٝرمَٛ ػٍٝ 

ٌّٖبكه إٌّٛ، ثّب ؽم١مٟ اٌلٌٚخ، ٚػٓ رٛى٠غ فٟ إٌّظِٛخ اٌّزىبٍِخ ٌزطج١ك اٌؼلاٌخ االعزّبػ١خ 

ا١ٌٙئبد اٌؾى١ِٛخ غ١و اٌٌّّْٛخ فٟ ػٍٝ غ١و اٌَّزف١ل٠ٓ  ثٖٛهح أوجوٍٍج١خ رمغ إٌٝ آصبه ٠مٛك لل 

ٌزْغ١ً  بأٍب١ٍ    ب، اٌنٜ ٠ّضً ِىٛٔ  اٌوٍّٟثبٌمواه ٚاٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌقبٓ ٚاٌمطبع غ١و 

 ِٖو. فٟ اٌفمواء 
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ثزؾون ٔؾٛ رطج١ك ػلاٌخ ّبٍِخ ال رغفً االعزّبػ١خ ٍيَ اٌلٌٚخ ثٕظوح عبكح ؽٛي اٌؼلاٌخ ٚ٘ٛ ِب ٠ُ 

 . فّٙب ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚاؽلح، ّٕٛ ال ٠غفً اٌؼلاٌخثٚاٌلفغ ثبٌّٕٛ، 

  ِ  ػٍٝ بٚاٙؾ   ك١ٌال   ٚاالؽزغبعبد اإلٙواثبد رٖبػل فٟ روٜ اٌّٖو٠خ اٌّجبكهح فئْ ،بٚفزب

 اٌّْىٍخ ٚ٘نٖ. ٌألعو األكٔٝ اٌؾل ٌزؾل٠ل اٌلٌٚخ رؼزّل٘ب ٟاٌز اٌزفبٚٗ لٕٛاد ٚأَلاك ثً ٙؼف

 ٌزؾل٠ل عل٠خ ِٛالف ارقبم ٟف اٌجلء ػٕل أوجو ثٖٛهح رزفبلُ ٍٛفاٌّزؼٍمخ ثبَٔلاك لٕٛاد اٌزفبٚٗ 

 ٌٍمٜٛ ػبكي ثْىً ٌألعٛه ٟاٌمِٛ اٌّغٌٍ رّض١ً ػلَ ظً ٟف اٌقبٓ، اٌمطبع ٟف عوٌأل أكٔٝ ؽل

 ػٓ اٌلٌٚخ ِمزوؽبد فزؤرٝ اٌَّزمٍخ، االرؾبكاد ُٙ ٚػلَ اٌؼّبي، ؽمٛق ػٓ اٌّؼجوح اٌؾم١م١خ

 اٌؼًّ ٚارفبلبد ٟاٌغّبػ اٌزفبٚٗ آ١ٌبد ٚرؤرٝ اٌٛالغ، ػٓ ِؼجوح غ١و عوٌأل األكٔٝ اٌؾل

 فال ثبٌزٕف١ن، اٌؼًّ ٕبؽت إٌياَ ٚػلَ ٌٍّّبٍٛخ، ١ِال   أوضو ٟاٌؾبٌ ٟاٌمبٔٛٔ ثٛٙؼٙب  اٌغّبػ١خ

 ىاي وال فّب.  اٌؼًّ اٌغّبػ١خ برفبلبدث االٌزياَ ػلَ ؽبي ٟف غواِبد ٚعٛك ػٍٝ اٌمبْٔٛ ٠ٕٔ

  اٌٛالغ. ِغ ٠زالءَ فؼبال   ِزىبِال   بّٔٛمع   اٌؾبٌخ اٌّٖو٠خ ٌُ ٠زقن ٟفاٌَج١ٍ١ٓ 

آ١ٌبد  إٌٝإٛبه ١ًِ فٟ ؼخ آ١ٌبد اٌزفبٚٗ، ِواعػٍٝ ٙوٚهح اٌّٖو٠خ رؤول اٌّجبكهح  ِٓ صُٚ

افز١به اٌّّض١ٍٓ، ٚرم٠ٛخ ٍٍطخ اٌزفبٚٗ فٟ اٌزّض١ً اٌّجبّو ٌٍؼّبي، ِغ رم١ًٍ ٍٍطخ اٌلٌٚخ 

 ثّْىالرٗ.  ١ٌٌٚ فمٜ ٌالرؾبك اٌؼبَ ٌالرؾبكاد اٌَّزمٍخ

ِ  إٌمبثٟ إٛبه ٔظوح ِزىبٍِخ ٌٍلٚه فٟ وً ٘نٖ اٌقطٛاد الثل أْ رؤرٝ  ب ػٓ اٌؾم١مٟ، اٌنٜ ٠جزؼل رّب

اٌؾبٌخ اٌّٖو٠خ ٘ٛ رَبهع ٔؾٛ الزٖبك ٍٛق ِزؾوه كْٚ ٚعٛك فٟ اٌلٌٚخ، فّب ؽلس ١ٍطوح 

أعو ػبكي، ثْىً أزٙٝ فٟ اٌوأٍّب١ٌخ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌؼّبي ثٙب االلزٖبكاد آ١ٌبد رٍّْٙب ؽزٝ 

ال ٠زؾًّ ػٕٖو اٌؼًّ َِئ١ٌٛخ  ثظٍُ ٌؼٕٖو اٌؼًّ، ٚٚٙغ غ١و َِزمو ٌج١ئخ األػّبي ٚاإلٔزبط

ِٕظِٛخ اإلٔزبط ٚاٌزْغ١ً فٟ ِغّٛػخ االفزالالد ا١ٌٙى١ٍخ إ١ٌٙب ب ٠مٛك ٚإّٔ، ػلَ اٍزمواه٘ب

    اٌؼلاٌخ. ٚ
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 لبئمت المراجغ: 

 /0200اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽٖبء، ْٔوح ِؤّواد اٌفمو ٚفك ثؾش اٌلفً ٚاإلٔفبق ٚاالٍزٙالن 

0202 

 ٠0202ٕب٠و  6ٖٔف ػبَ"،  ٚىاهح اٌزؼبْٚ اٌلٌٚٝ، "رمو٠و االلزٖبك اٌّٖوٜ فٝ

  0200ٌَٕخ  200لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ 

  0202ٌَٕخ  00لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ 

  0202ٌَٕخ  35لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ 

  0202ٌَٕخ  42لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ 

 0202ٌَٕخ  42لواه هئبٍٟ هلُ 

 ثْؤْ اٌؾل األلٖٝ ٌألعٛه ٚهثطٗ ثبٌؾل األكٔٝ اٌّغٌٍ اٌؼَىوِٜٓ  0200 ٌَٕخ 020 هلُثمبْٔٛ ِوٍَٛ 

 0202ٚىاهح اٌّب١ٌخ، اٌزمو٠و اٌّبٌٝ اٌْٙوٜ، فجوا٠و 

 ثْؤْ اؽزَبة ػالٚح اٌؾل األكٔٝ ٌألعو 0202ٌَٕخ  0ٚىاهح اٌّب١ٌخ، ِْٕٛه هلُ 

 ٌٍّؼ١ٍّٓثْؤْ اؽزَبة ػالٚح اػجبء ٚظ١ف١خ  0202ٌَٕخ  0ٚىاهح اٌّب١ٌخ، ِْٕٛه هلُ 
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