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تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول
موضوعات وبحوثا تتعلق بمجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر ،سوا ًء صدرت عن ھيئات
أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر ھي شكل من أشكال اإلعالم الجاري ،تھدف إلى
إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اھتمامه.
وتصدر النشرة شھريا ،وتضم في كل عدد موضوعا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم
القرار والتنمية ،والموضوعات الھامة التي تكون محل اھتمام متخذي القرار داخل جمھورية مصر
العربية.
وتحتوي النشرة في ھذا العدد على ) (٢١بيان دراسة باللغة العربية في موضوع
اإلصالح االقتصادي ،والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خالل الفترة من  ٢٠١٦حتى
 ،٢٠١٨كما تقدم النشرة خالصة توصيات ھذه الدراسات والتى صدرت عن الجھات البحثية التالية:
كلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة حلوان ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية ،الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي ،المركز المصري للدراسات
االقتصادية ،الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ،معھد التخطيط القومي ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاھرة ،مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،
مؤسسة األھرام للنشر والتوزيع ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية.
م ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبا ھجائيا وفقا للعنوان ،مع تجاھل األلف والالم في
وقد ت ﱠ
الترتيب ،وتضم النشرة في نھايتھا
كشافاً بأسماء المؤلفين مرتﱠبا ھجائيا وفقا السم المؤلف ،وترتبط
ﱠ
كل دراسة برقم مسلسل يحدد رقم التسجيلة بالنشرة.
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ل دراسة على العناصر التالية:
وتشتمل البيانات الوصفية لك ِ ّ

الرقم المسلسل
العنوان
اسم المؤلﱢف
اسم الناشر
سنة النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في ھذه النشرة متــوفِّرة بمكتبــة مركــز المعلومــات
ودعم اتخاذ القرار لمن ُيھمﱡه االطالع عليھا.

اإلدارة العامة للمكتبة
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١
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

اآلثار االقتصادية الكلية لدمج االقتصاد الخفي في االقتصاد غير الرسمي في مصر

منال ممدوح امام
كلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة حلوان
٢٠١٧
دراسات٦٨٢٩٤/
 ١٥٧ص
إن تفاقم ظاھرة االقتصاد غير الرسمي والتي زاد حجمھــا فــي العقــود األخيــرة أصــبح يشــكل عبئــا
كبيرا على كاھل الحكومات المتعاقبة لمختلف البلدان ،وفي حين أن الظاھرة قد توفر حلوال قصــيرة
األجــل للقطــاع العــائلي الفقيــر ،لكــن علــى المــدى الطويــل فإنھــا تشــكل تحــدياً خطيــراً للتنميــة
االقتصادية ،وبات من الملح عالج ھذه الظاھرة بحلول ابتكارية غير تقليدية .وتناولــت ھــذه الدراســة
تحليل ظاھرة االقتصاد غير الرســمي مــن حيــث تعريفــه ومجاالتــه ،والنمــاذج والمــدارس المفســرة
للظاھرة ،والعالقــة المتبادلــة مــع االقتصــاد الرســمي ،وآثــاره الســلبية واإليجابيــة علــى المتغيــرات
االقتصادية الكلية ،واألساليب المختلفة لتقدير حجمه ،وكيفية التعامل مع ھــذه الظــاھرة ،واآلليــات
التنفيذية إلعادة ھيكلة وإدماج ذلك االقتصاد في االقتصاد الرســمي ،واآلثــار المترتبــة علــى عمليــة
إدماجه.

٢
العنوان
ِّ
اسم المؤلف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

آثار برامج اإلصالح االقتصادي لصندوق النقد الدولي في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
٢٠١٧
ملف إلكتروني
 ٤٦ص
إن العديد من الدول العربية تمــر بالعديــد مــن األزمــات االقتصــادية ،والتــي تجعلھــا تفكــر فــي عمــل
اســتراتيجيات معين ـة لتخط ـي ھــذه األزمــات ،لــذلك اتجھــت للمؤسســات الدوليــة أو بعــض الــدول
الستخدامھا في التنمية االقتصادية ،وقد تفشل ھذه الدول وتصبح ھــذه القــروض ليســت إال زيــادة
عبء على عاتقھا ،ومؤخراً قامت مصر بطلــب قــرض مــن صــندوق النقــد الـدولي لمحاولــة تحســين
وضعھا االقتصادي ،ولكن ھل ستستطيع أن تنفذ خططھا للتنمية أم ال؟ وما المقترحات التي يمكن
أن تساعدھا فــي ھــذا؟ وتھــدف ھــذه الدراســة إلــى تحليــل أســباب نجــاح التجــارب الدوليــة عامــة
والتجربة البرازيلية خاصة ،ومحاولة االستفادة منھا في الحالــة المصــرية وتفــادي األخطــاء الســابقة
للسياسات في الدول المدينة ،ودراسة السياسات التي اتخذتھا الحكومــات فــي الــدول المقترضــة
من الصندوق ،ومحاولة معرفة أوجه القصور التي أدت لزيادة المديونية أو العكس إن وجــد ،والتعــرف
علـى بعــض الحلــول التــي يطرحھــا صــندوق النقــد الــدولي للــدول المقترضــة منــه ،والتعــرف علـى
األسباب التي أدت القتراض الدول من صندوق النقد الدولي.
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٣
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

أثر سياسة اإلصالح االقتصادي على تكاليف وإيراد إنتاج أھم محاصيل الحبوب في مصر ]المجلــة
المصرية لالقتصاد الزراعي ،مج ،٢٦ع٤ب ،ديسمبر [٢٠١٦

دعاء إسماعيل مرسي
الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي
٢٠١٦
د/المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
ص ص ٢٢٩٦ – ٢٢٧٥
على الرغم من أن سياسة اإلصالح االقتصادي تعد من أھم الظواھر في االقتصــاد المصــري ،إال أن
ھذه السياسات أدت إلى وجود تشوھات سعرية نتج عنھا عدم كفاءة تخصيص المــوارد االقتصــادية
لقطاع الزراعة ،ومن ثم كانت ھناك بعض اآلثار السلبية والتي تمثلت في ارتفاع أسعار مستلزمات
اإلنتــاج واألجــور والقيمــة اإليجاريــة ،األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة التعــرف علــى آثــار تطبيــق ھــذه
السياسات على أھم محاصيل الحبوب )القمح ،الذرة الشامية الصيفي ،األرز الصــيفي( فــي مصــر.
وتھدف ھذه الدراسة إلى تقدير أثــر تطبيــق سياســات اإلصــالح االقتصــادي علــى مختلــف الظــواھر
اإلنتاجية واالقتصادية ألھم محاصيل الحبوب خالل الفترة ).(٢٠١٤ – ١٩٨٠

٤
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

إصالح السياسة الضــريبية فــي مصــر ]مــؤتمر األزمــات االقتصــادية فــي مصــر :المخــرج والحلــول
المتاحة[

مصطفى محمود عبد القادر
المركز المصري للدراسات االقتصادية
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٣٨ص
تتناول ھذه الدراسة مراجعة النظام الضريبي الحالي في مصر في ضوء أھــم اإلصــالحات التــي تــم
تنفيذھا في السياسة االقتصادية في اآلونة األخيــرة التــي بــدأت فــي ســنة  ٢٠٠٥لمحاولــة البنــاء
عليھا ،وبيان أھم المشكالت التي يواجھھا اإلصالح الضــريبي فـي مصــر ،والتــي تعتبــر تحــديا أمــام
السياســة الضــريبية واإلصــالح االقتصــادي فــي مصــر ،ويمكــن أن تــؤدي إلــى االســتدامة الماليــة
واالستقرار االقتصادي والعدالة الضريبية ،وتوفير أســاس للحــوار حــول دور السياســة الضــريبية فــي
توفير االستدامة المالية ،وتعزيز التنمية المستدامة ،وخلق فرص العمل ،والعدالة االجتماعية.

٥
العنوان
ِّ
اسم المؤلف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

آليات عالج االختالالت الھيكلية في ميزان المدفوعات المصري ]مصــر المعاصــرة ،س ،١٠٧ع،٥٢٤
أكتوبر [٢٠١٦

أحمد رفعت خميس
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع
٢٠١٦
د/مصر المعاصرة
ص ص ٤٦٦ – ٤٢٩
تــأتي أھميــة الدراســة فــي ســياق إيجــاد ســبل ووضــع آليــات لعــالج االخــتالالت الھيكليــة لميــزان
المدفوعات المصري ،وتھدف إلى وضع عدة آليات وتطبيق مجموعة ضوابط ومعايير لعالج االختالالت
الھيكلية في ميزان المدفوعات المصري ،مــع التركيــز علــى فاعليــة ھــذه الحلــول الجذريــة تطبيقيــا
للوصول من خاللھا للوضع التوازني االقتصادي لميزان المدفوعات المصري خالل المــدى الزمنــي )٣
–  (١٥سنة.

١٦
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٦
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

إمكانيات تطبيق موازنات األداء في مصر

ھدى محمد صبحي مصطفى
معھد التخطيط القومي
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٥١ص
تمثــل موازنــات األداء موضــوعا مھمــا فــي إدارة اإلنفــاق العــام لعــدة عقــود ،ويــرتبط ھــذا النــوع مــن
الموازنات بإصالحات أخرى في موازنات القطاع الحكومي واإلدارة الماليــة تھــدف إلــى تحســين أداء
القطاع العام وضمان االستقرار المالي .وتنقسم ھذه الدراسة إلى أربعة أجــزاء ،تنــاول الجــزء األول
تعريف موازنات األداء وتطبيقھا ،وتنــاول الجــزء الثــاني التجــارب الدوليــة فــي تطبيــق موازنــات األداء،
ويعرض الجزء الثالث تجربة مصر في تطبيق موازنات األداء ،وتناول الجزء األخير الطريق إلــى تطبيــق
موازنات األداء في مصر ومتطلبات وشروط تطبيقه.

٧
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

إمكانية تطبيق ضريبة الكربون في مصــر ]بعــض قضــايا إصــالح الماليــة العامــة فــي مصــر ،معھــد
التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

نيفين كمال حامد
معھد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ١١٥ – ٩٥
تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد مدى حاجة مصر إلى تطبيق ضريبة الكربــون بھــا ،وذلــك مــن خــالل
التعرف على ماھية ضريبة الكربون ،واألساس االقتصادي لفرضھا وعالقتھا بالضرائب األخــرى علــى
الوقود ودوافع فرضھا ،واآلثار المتوقعة لفرضھا ومحددات تصميمھا وسعرھا األمثل ،وذلــك فــي ضــوء
تجارب الدول التي طبقتھا ،أو الدول التي في الطريق إلى تطبيقھا.

٨
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

االنتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضــافة فــي مصــر ]بعــض
قضايا إصالح المالية العامة في مصر ،معھد التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

إبراھيم العيسوي
معھد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ٦٢ – ١٨
انطالقا من شيوع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فــي مصــر فــي أكثــر مــن  ١٥٠دولــة ،ومــن
تكاثر توصيات خبراء الضرائب والمالية العامة بتطبيق ھذه الضريبة في مصر ،ومن تكــرار إعــالن وزارة
المالية عن عزمھا على إحالل ھذه الضــريبة محــل الضــريبة العامــة علــى المبيعــات ،تســعى ھــذه
الدراسة إلى تقييم ضريبة القيمة المضافة فــي مصــر مــن حيــث المزايــا والعيــوب ،مــع االسترشــاد
بخبرات الدول األخرى في تطبيقھا ،كما قامت الدراسة بتقييم أداء الضريبة من زاويــة قــدرتھا علــى
تعويض النقص في الضرائب الجمركيــة ،وھــو مــا كــان ضــمن مبــررات تطبيقھــا فــي مصــر وفــي دول
أخرى.

١٧

نشرة القاعدة القومية للدراسات :اإلصالح االقتصادي ،العدد الخمسون بعد المائة ،ديسمبر ٢٠١٨

٩
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

تأثير انخفاض سعر الصرف الحقيقي على الميزان التجاري المصري خالل الفترة مــن  ١٩٨٥إلــى
] ٢٠١٥مصر المعاصرة ،س ،١٠٧ع ،٥٢١يناير [٢٠١٦

محمد عبد الحميد شھاب
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع
٢٠١٦
د/مصر المعاصرة
ص ص ٨٦ – ٣٩
تنص النظرية االقتصادية على أن تخفيض ســعر الصــرف الحقيقـي يلعــب دورا رئيســا فــي تحســين
مستوى الميزان التجاري في األجل الطويل ،على الــرغم مــن أنــه قــد يســبب التراجــع فــي األجــل
القصير ،غير أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبيــة خاصــة الــدوالر بصــورة
كبيرة ،يثير العديد من المخاوف لدى المستھلكين والمستثمرين نتيجة لآلثار السلبية الناجمة عــن
ذلك .وتقوم ھذه الدراسة بتحليل وقياس العالقة بين خفض سعر الصــرف الحقيقــي وعجــز الميــزان
التجاري في االقتصاد المصري ،وتھدف إلى اقتراح سياسات لتعزيز الموازين التجارية المواتية وآليــة
تعديل سعر الصرف التي قد تحسن من القدرة التنافسية لالقتصاد.

١٠
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

تقييم اآلثار طويلة وقصيرة األجل للدين العام المحلي على النمو االقتصادي :دالئل تطبيقيــة مــن
االقتصاد المصــري ]مجلــة كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية :ربــع ســنوية ،مــج ،١٧ع ،٤أكتــوبر
[٢٠١٦

أحمد فتحي الخضراوي
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
٢٠١٦
د/مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية
ص ص ٣٣ – ٧
تستھدف الدراسة تحديد اآلثار المرتبطة بتراكم الدين العــام المحلــي علــى النمــو االقتصــادي فــي
مصر في األجلين القصير والطويل وذلك خالل الفترة ) ،(٢٠١٤ – ١٩٨٢ومــن ثــم تحديــد مــا إذا كــان
السلوك العام للدين يتفق مع مسار وتوجھات النمو المستدام ،وترجع أھمية الدراسة إلى مايعانيه
االقتصاد المصري تاريخيا من تزايد حجم الدين العام المحلي ،وعلى قدرة الحكومــة علــى التزامــات
ديونھا ،خاصة في ظل تنامي التحديات التي تواجھھا الحكومة المصــرية ،ومــا يــرتبط بھــا مــن زيــادة
في حجم اإلنفاق العام للحد من الفقر ،وتحسين مستوى المعيشة ،وخلق فرص العمل.

١١
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

خيارات اإلصالح االقتصادي في مصر

المركز المصري للدراسات االقتصادية
المركز المصري للدراسات االقتصادية
٢٠١٨
ملف إلكتروني
 ١١٠ص
يعاني االقتصاد المصري من غياب العدالة االجتماعية والكفاءة اإلنتاجية ،ويتضح ذلك عنــد المقارنــة
مع بلدان أخرى ،وأيضا ضعف الھيكل اإلنتاجي ،باإلضــافة إلــى تزايــد االســتثمارات العامــة ،ممــا أثــر
على انخفاض معدالت الصادرات ،وارتفاع البطالة بين المتعلمين ،مما يعكس مشاكل ھيكليــة فــي
التعليم وسوق العمل .وتقدم ھــذه الدراســة المالمــح العريضــة لرؤيــة مصــر لــثالث ســنوات قادمــة،
والذي يتحقق من خاللھا خطة لإلنقاذ والجمع بين الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية.

١٨

نشرة القاعدة القومية للدراسات :اإلصالح االقتصادي ،العدد الخمسون بعد المائة ،ديسمبر ٢٠١٨

١٢
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

الضريبة على الثروة وعلى األرباح الرأسمالية :المفاھيم وإمكانات ومشكالت التطبيق فــي مصــر
]بعض قضايا إصالح المالية العامة في مصر ،معھد التخطيط القومي[٢٠١٦ ،

سھير أبو العينين
معھد التخطيط القومي
٢٠١٦
/٣٣٦إ ب
ص ص ٩٤ – ٦٣
في سياق الضرائب على الثروة كان لمصر تجربة في فرض ضرائب علــى التركــات وعلــى األيلولــة،
لكنھا ألغيت في سياق بــرامج اإلصــالح االقتصــادي فــي التســعينات ،وتســتدعي الظــروف الحاليــة
إعادة فرض ھذه الضريبة .وتبحث ھذه الدراسة في إمكانية وجود مســاحة لإلصــالح الضــريبي فــي
مصر في مجال الضــريبة علــى الثــروة ،وتبــدأ باســتعراض بعــض المفــاھيم الخاصــة بالضــرائب علــى
الثروة ،والتطور التاريخي والجدل حول ھذه الضــريبة ،كمــا تقــوم باســتخالص دروس مســتفادة مــن
تجارب بعض الدول.

١٣
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

الضريبة على القيمة المضافة في مصر

عبد المنعم لطفي
المركز المصري للدراسات االقتصادية
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٢٧ص
قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديل جــذري علــى المجموعــة االقتصــادية ،وذلــك بھــدف مواصــلة
تنفيذ برنامجھا لإلصالح االقتصادي الساعي إلــى رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي ،وتعزيــز مســتوى
التشغيل ،وأحد أھم دعائم ھذا اإلصالح االقتصادي وھو إصالح السياسة الماليــة العامــة ،حيــث إن
إحدى الخطوات المھمة ھي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة عوضا عن نظــام ضــريبة المبيعــات
الحالي .وفي ھذا اإلطار تناقش الدراسة ھيكــل ضــريبة المبيعــات فــي مصــر ،والــذي يتســبب فــي
مشكالت مھمة مثل التشوھات االقتصادية ،والتراكم الضريبي ،وعدم عدالة النظام الضريبي نتيجــة
إعفاء العديد من األنشطة من ضريبة المبيعات ،وخاصة في قطاع الخدمات.

١٩

نشرة القاعدة القومية للدراسات :اإلصالح االقتصادي ،العدد الخمسون بعد المائة ،ديسمبر ٢٠١٨

١٤
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

العدالة االجتماعية وسياســة اإلصــالح االقتصــادي ]احــوال مصــرية :فصــلية  ،س ،١٥ع ،٦٣شــتاء
[٢٠١٧

فؤاد شاكر
مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
٢٠١٧
د/أحوال مصرية
ص ص ١٠٩ – ١٠٢
يأتي برنامج اإلصالح االقتصادي المصري الذي يعتمد على اتبــاع اقتصــاد الســوق ،وتحريــر االقتصــاد
مع زيادة االستثمارات األجنبية والمحلية كمــدخل عالجــي وحيــد وربمــا جراحــي مــؤلم؛ ألن بدايتــه
ستكشف عن األسعار الحقيقية المرتفعة بدال من األســعار غيــر الحقيقيــة المنخفضــة التــي كانــت
تختبئ وراء الدعم وتثبيت األسعار ،أما الوسائل التي تحقق العدالة االجتماعية فھي التوســع فــي
المشروعات الصغيرة ومتناھية الصغر لتحقيق مورد مالي سريع للفقراء فھي تعتبــر أنســب طريقــة
لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي مصــر .وتنــاقش ھــذه الدراســة العدالــة االجتماعيــة والتنميــة
المســتدامة ،ومؤشــرات قيــاس العدالــة االجتماعيــة فــي ض ـوء رؤيــة مصــر  ،٢٠٣٠والتحــديات نحــو
التطبيق الفعال لسياسات العدالة االجتماعية ،وآليات تحقيقھا.

١٥
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

عشوائية االقتصاد :الواقع المصري حلول وأفكار

عبد الباسط حلمي أحمد
مؤسسة األھرام للنشر والتوزيع
٢٠١٧
دراسات٦٨٠٠٦/
 ٧٩ص
تعاني معظم مصانع وشركات القطاع العام من الخســائر المتراكمــة وفــي مجــال التصــنيع الزراعــي
حيث االختالل الواضح في الميزان التجاري لصالح االستيراد على حساب التصدير ،وعلى مســتوى
األسعار حيث تسارعت وتيرة التضخم حتي أصبحت أســعار الســلع والخــدمات فــوق مقــدرة األفــراد
على مجاراتھا وفوق مقدرة الدولة علــى مواجھتھــا .خالصــة القــول أن ھــذا التحــول وعلــى المــدى
البعيد خلق حالة من العشوائية في جميع أوجه االقتصاد .وسوف تتناول الدراسة بإيجاز أنماط ھذه
العشوائية ولكن من منظور اقتصادي بحت ،وكيف شــكلت ھــذه العشــوائية اقتصــاد أكبــر دولــة فــي
منطقة الشرق األوسط من حيث عدد السكان.

٢٠

نشرة القاعدة القومية للدراسات :اإلصالح االقتصادي ،العدد الخمسون بعد المائة ،ديسمبر ٢٠١٨

١٦
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

قياس كفاءة اإلنفاق العام في مصر ومقترحات لالرتقاء بھا

ھبة محمود الباز
معھد التخطيط القومي
٢٠١٦
ملف إلكتروني
 ٦٥ص
يعد اإلنفاق العام إحدى األدوات األساسية للسياسة المالية ،والتي يمكن من خاللھا التأثير علـى
مستويات الطلب الكمي ،ومن ثم على النمو والتشغيل والدخل القومي ونمط توزيعـه ،وفــى ظــل
محدودية الموارد المتاحة لذلك اإلنفاق ،يصبح من الضــروري التأكــد مــن كفــاءة إنفــاق تلـك المــوارد
واستغاللھا االستغالل األمثل .وتسعى ھذه الدراسة إلــى قيــاس كفــاءة اإلنفــاق العــام فــي مصــر،
وذلك بھدف رصد وتتبع مستويات تلك الكفــاءة فــي الفتــرة ) ،(٢٠١٢/٢٠١١ – ٢٠٠١/٢٠٠٠وتحليــل
التغيرات التي مرت بھا ،والوقوف على أسبابھا ،وأھم العوامل المؤثرة فيھا.

١٧
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

متطلبات التحول القتصاد قائم على المعرفة في مصر

معھد التخطيط القومي
معھد التخطيط القومي
٢٠١٧
ملف إلكتروني
 ١٤٦ص
تھدف الدراسة إلى اقتراح إطار يتضمن متطلبات التطــوير الالزمــة للتحــول إلــى اقتصــاد قــائم علــى
المعرفة في مصر ،ولتحقيق ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة أقسام رئيسة ،تناول القســم األول
استعراض وتقييم ألھم األدبيات ذات الصلة بكل من اقتصاد المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة،
للوقوف علــى أھــم النتــائج والــدروس المســتفادة ،واخــتص القسـم الثــاني بتقيــيم الوضــع الــراھن
لالقتصاد المصري من منظور االقتصاد القائم على المعرفة ،وركز القســم الثالــث علــى اقتــراح إطــار
المتطلبات الالزمة للتحول القتصاد قائم على المعرفة في مصر.

١٨
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

محــددات تقلبــات تــدفقات رؤوس األمــوال الدوليــة لالقتصــادات الصــاعدة خــالل الفتــرة )– ١٩٩٠
 :(٢٠١٤دراسة قياسية ]المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ،مج ،٢٥ع ،٢ديسمبر [٢٠١٧

أماني محمد عبد الوھاب
معھد التخطيط القومي
٢٠١٧
ملف إلكتروني
ص ص ٧٤ – ٤٦
لقد شھد العقد الماضي طفرات وتباطؤ في إجمالي تدفقات رؤوس األموال الدوليــة ،حيــث شــھدت
إجمالي التدفقات زيادة قوية قبل األزمــة الماليــة العالميــة ،وتبعـه انخفــاض حــاد خــالل عــام األزمــة
المالية العالمية ،وعلى الرغم من حدوث انتعــاش ســريع عــام ) (٢٠١١ – ٢٠١٠فقــد ظــل إجمــالي
تدفقات رؤوس األموال الدولية إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي نصف حجمھا قبل األزمة .وفــي
اآلونة األخيرة ،شھد إجمالي تدفقات رؤوس األموال الدولية إلى االقتصادات الصاعدة انخفاضا حادا.
وتتناول ھذه الدراسة الدراسات التطبيقية السابقة حــول محــددات تقلبــات تــدفقات رؤوس األمــوال
الدولية ،والمنھجية المستخدمة في ذلك.
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١٩
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

محورية السياسات االقتصــادية الكليــة فــي تعزيــز الميــزة التنافســية للصــادرات المصــرية ]مصــر
المعاصرة ،س ،١٠٧ع ،٥٢٣يوليو [٢٠١٦

ماجد محمد يسري الخربوطلي
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع
٢٠١٦
د/مصر المعاصرة
ص ص ٤٦٥ – ٤١٧
على الرغم من تبني مصر لسياســات اإلصــالح االقتصــادي منــذ مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود ،إال أن
االقتصاد المصري ما زال يعاني من عجز في الميــزان التجــاري بصــفة عامــة ،وضــعف أداء الصــادرات
بصفة خاصة ،وقد زاد من حدة اإلشــكالية زيــادة حــدة المنافســة علــى المســتوى الــدولي ،وزيــادة
االھتمام بالتنافسية ،وأصبح من الضروري توضيح أھميــة عوامــل القــدرة التنافســية وبخاصــة الــدور
المحوري للسياسات االقتصادية الكلية .وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف علــى القــدرة التنافســية
ومؤشرات قياسھا ،وتوضيح محدداتھا ومدى تأثير استقرار السياســات االقتصــادية الكليــة للحكومــة
على تعزيز تلك القدرة.

٢٠
العنوان
اسم المؤلِّف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

موازنة البرامج واألداء :نحو اإلصالح االقتصادي وخفض إھــدار المــال العــام ]مجلــة رؤيتنــا لمصــر،
س ،١ع[٢٠١٧ ،٤

شريف محمد فتحي
مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية
٢٠١٧
د/رؤيتنا لمصر
ص ص ٦٥ – ٦٠
تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسة لتحقيق األھــداف االقتصــادية واالجتماعيــة ،وتحتــوي علــى
برامج الحكومة لمواجھة التحديات القائمة ،والعبور نحو آفــاق المســتقبل ،مــن خــالل تعظــيم مــوارد
الدولة ،وتوجيھھا بما يحقق أفضل استخدام لھا وأكبر نفــع لمختلــف فئــات المجتمــع .وتتنــاول ھــذه
الدراسة التعريف بموازنة البرامج واألداء ،ثم التطرق إلى عدد من النماذج الدولية التي نجحت فــي
التحول من موازنات البنود إلى موازنة البرامج واألداء ،وأخيرا الخطوات اإلجرائية الالزمــة التــي تــدفع
مصر نحو تطبيق موازنة البرامج واألداء.

٢١
العنوان
ِّ
اسم المؤلف
اسم الناشر
سنه النشر
رقم الطلب
عدد الصفحات
المستخلص

نحو توجه اقتصادي مصري اشــتراكي الــرؤى ورأســمالي اآلليــة ]مجلــة رؤيتنــا لمصــر ،س ،١ع،١
[٢٠١٦

فيروز الدولتلي
مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية
٢٠١٦
د/رؤيتنا لمصر
ص ص ٥١ – ٣٤
تقدم ھذه الدراسة محددات التوجه االقتصادي ،وكيفيــة تنفيــذ آلياتــه التــي تتطلــب تنســيق جھــود
جميع مؤسسات الدولة ،وتوافر حرية اقتصادية لمصر تضمن تنفيذ أي قرار اقتصادي داخلي ،بجانــب
زيادة التنسيق بين سياسات االقتصاد الكلي )المالية ،النقدية ،التجارية( كل في إطار موحد يضمن
التناسق بينھا وبين الجوانب االجتماعية لعدد كبير من معدومى الدخل في مصــر ،مــع إدارة الدولــة
لمصــطلحى التنميــة غيــر المتوازنــة والسالســل الصــناعية ،فــي ظــل توجھھــا االشــتراكي الــرؤى
والرأسمالي اآللية.
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اﺳم اﻟﻣؤﻟف

اﻟرﻗم اﻟﻣﺳﻠﺳﻝ ﻟﻠدراﺳﺔ

إﺑراﻫﻳم اﻟﻌﻳﺳوي

٨

أﺣﻣد رﻓﻌت ﺧﻣﻳس

٥

أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺧﺿراوي

١٠

أﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب

١٨

دﻋﺎء إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣرﺳﻲ

٣

ﺳﻬﻳر أﺑو اﻟﻌﻳﻧﻳن

١٢

ﺷرﻳف ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ

٢٠

ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺣﻠﻣﻲ أﺣﻣد

١٥

ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻟطﻔﻲ

١٣

ﻓؤاد ﺷﺎﻛر

١٤

ﻓﻳروز اﻟدوﻟﺗﻠﻲ

٢١

ﻣﺎﺟد ﻣﺣﻣد ﻳﺳري اﻟﺧرﺑوطﻠﻲ

١٩

ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺷﻬﺎب

٩

اﻟﻣرﻛــــــز اﻟــــــدﻳﻣﻘراطﻲ اﻟﻌرﺑــــــﻲ ﻟﻠدراﺳــــــﺎت اﻻﺳــــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

٢

واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺻري ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

١١

ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر

٤

ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻘوﻣﻲ

١٧

ﻣﻧﺎﻝ ﻣﻣدوح إﻣﺎم

١

ﻧﻳﻔﻳن ﻛﻣﺎﻝ ﺣﺎﻣد

٧

ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﺑﺎز

١٦

ﻫدى ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ

٦
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ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ص.ب  ١٩١ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ

 ١ﺷﺎرع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ – ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻰ – اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺼﺮ
ت(٢٠٢)٢٧٩٢٩٢٩٢ :

ﻓﺎﻛﺲ(٢٠٢)٢٧٩٧٩٢٢٢ :
Email: info@idsc.net.eg
Library@idsc.net.eg
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