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)ETEF(  معلومات عن الندوة والمنتدى االقتصادى لمصر بكرة

عُقدت الندوة بعنوان »األطر التنظيمية لنماذج األعمال الجديدة« برعاية المنتدى 
الاقتصادى لمصر بكرة )ETEF( الذى ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة 

)CIPE(. بدأ المنتدى فى عام 2012، وهو منتدى يتكون من مجموعة متنوعة من رواد 
األعمال المصريين، أغلبهم من الشباب ممن لديهم االهتمام بالعمل نحو تعزيز النمو 

االقتصادي والتنمية في مصر. في أوائل عام 2013، وضع أعضاء المنتدى رؤيًة اقتصاديًة 
لمصر، وحددوا األولويات الالزمة لتحقيق هذه الرؤية. ومنذ ذلك الحين، يعمل مركز 
المشروعات الدولية الخاصة مع أعضاء المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة  لمواصلة تحديد 

القضايا االستراتيجية المتعلقة بكل مجال من مجاالت األولويات االقتصادية المحددة 
مسبًقا ومناقشتها. 

ويتِّبع مركز المشروعات الدولية الخاصة نهجًا متكاماًل ذو مسارين لدعم هذا 
المنتدى. يتضمن المسار األول؛ عقد ندوات لعدد قليل من المشاركين في المنتدى 

لمناقشة قضايا وموضوعات محددة ذات صلة برؤية المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة وأولوياته 
االقتصادية التي حددها. تعمل هذه الندوات على بناء القدرات وتبادل المعرفة إلى حد 
كبير. أما المسار الثاني؛ فيتضمن استضافة ندوات متخصصة بقضايا تم طرحها فى 
الندوات المصغرة السابق االشارة اليها وتجمع هذه الندوات المتخصصة مجموعة أوسع 

من األطراف المعنية بموضوع الندوة- تضم مشرعين وكبار مسؤولين حكوميين 
وقادة رأي وقادة جمعيات األعمال واإلعالم واألكاديميين - لتبادل خبراتهم ومعارفهم 

واالنخراط في المزيد من المناقشات الموضَّحة والتفصيلية للقضايا. يساهم المسار 
األخير في إثراء النقاش حول العديد من القضايا والتحديات الهامة، باإلضافة إلى تطوير 
رؤية وتقدير أكثر وضوحًا لهذه القضايا لدعم األطراف المعنية في وضع استراتيجيات 

وسياسات اقتصادية سليمة.

مركز المشروعات الدولية الخاصة )CIPE( هو جزء من غرفة التجارة األمريكية في واشنطن، 

 يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
www.cipe.org 

www.cipe-arabia.org



 األطر التنظيمية
 لنماذج األعمال الجديدة

3

نبذة عن الندوة

في 15 مايو 2018، استضاف المنتدى االقتصادي لمصر بكرة/ مركز المشروعات 
الدولية الخاصة ندوة لمناقشة األنماط الجديدة للشركات الناشئة واألطر التشريعية 

والتنظيمية الخاصة بها. تأتي هذه الندوة مباشرة بعد إصدار قانون تنظيم النقل البري 
التشاركي المعروف إعالميا بـ«أوبر وكريم«  ومطالبة العديد من الشركات الحديثة 
خاصة ذات طرق التمويل التشاركية بزيادة وعي وإدراك المشرعين لطبيعتهم المختلفة 

سواء في ناحية التمويل أو تقدير قيمة الشركة وأسهمها بطرق تستلزم النظر لما هو 
أبعد من رأس المال أو األرباح المولدة. 
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وقائع الندوة

أدار الندوة الدكتور محمد عبد المطلب، عضو المنتدى االقتصادي لمصر بكرة ورئيس 
مجلس إدارة شركة Xpay للحلول غير النقدية، . وقد أوضح في مستهل كلمته 

أهمية تكامل الرؤي بين المشرعين والتنفيذيين وأصحاب األعمال باعتباره الطرف 
الرئيسى من بين األطراف المعنية  والمتأثر األول بالقوانين والتشريعات االقتصادية. 

كما أشار لألنماط الجديدة للشركات التى تقوم على أساس تشاركي في التمويل 
وإدارة العمليات ودور البيانات حجبا ومعرفة في تلك األنماط الجديدة من الشركات 
وكيف تتعامل الدولة مع التغيرات الكبيرة والقفزات التقدمية في عالم األعمال، من 

حيث السرعة والكفاءة. كما أشار الدكتور عبد المطلب في كلمته االفتتاحية 
إلى نجاح منتدى مصر بكرة في تحقيق المرجو منه، بما في ذلك توفير المعلومات 

بخصوص القوانين التي صدرت مؤخرًا مثل قانون الرخص الصناعية وقانون االستثمار؛ 
وبدء النقاش وتعزيزه بدراسات وافية حول انتقال مصر إلى اقتصاد غير نقدي. ورأي 

الدكتور عبد المطلب أن األعمال الجديدة )مثل أوبر وكريم( ليست مجرد أشكال 
جديدة من الشركات بل نماذج جديدة لألعمال اكتسبت نجاحًا عالميًا. وأشار إلى أن 

مصر فى مرحلة محاولة فهم واستيعاب تلك النماذج الجديدة وفهم مضامينها ومتطلباتها. 
وشدد على أن صعوبة فهم هذه األنماط الجديدة نابع من أنها تمثل خروجًا ملحوًظا عن 

التفكير التجاري التقليدي السائد.  وذكر أنه من الشائع مقابلة العديد من األفراد الذين 
ال يستطيعون فهم فكرة مفادها؛ أن عدم توليد العديد من هذه المشاريع لألرباح في 

وقت مبكر ال يتعارض مع كونها ناجحة في زيادة رأس المال )حتى مع خسارة ماليين 
الدوالرات(. وشدد على الحاجة إلى تغيير المنظور والتحلي بتفكير جديد فيما يتعلق 

بالمشاريع التجارية والشركات الناشئة لفهم هذه النماذج الجديدة فهمًا أفضل. وأوضح 
أنه في مصر؛ كان التفكير السائد خالل 30 - 40 سنة ماضية؛ أنه يجب إغالق أي 
مشروع تجاري لم يدر إيرادات أو أرباحًا كافية فى بداياته. وشدد على أن مثل هذا 
التفكير غير سائد في أجزاء أخرى من العالم، حيث ال يُتوقع من الشركة تغطية 

نفقاتها في السنوات الثالث األولى من النشاط أو تحقيق الربح في السنوات الخمس 
األولى؛ ولكن من المتوقع أن يزداد رأس المال وتتوسع الشركة. واختتم بالقول إنه  عند 
مناقشة نماذج األعمال الجديدة؛ من المهم استكشاف طرق التمويل المختلفة؛ وفحص 
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المخاطر المالية المرتبطة بنماذج األعمال هذه والتي يعتبرها أكثر أهمية من المخاطر 
القانونية، حيث يتعرض المستثمرون لخسارة أموالهم؛ والنظر في القضايا المتعلقة 

بتنظيم هذه المشاريع، وتداول أسهمها في سوق األوراق المالية. 

ثم قدم د. محمد المتحدثين:
د. محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية.1. 
أ. شريف حفني، شريك مؤسس بـ Levari لالستشارات القانونية للشركات التجارية.2. 

مالحظات دكتور/ محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية

بدأ الدكتور محسن عادل، نائب  كلمته بسؤال حاكم قبل الخوض في التشريع ذاته، 
وهو كيفية صنع التشريع، فهل تأتى التشريعات  لرسم مالمح االستثمار مستقبال 

تعزيزا وحثا في اتجاه ما؟ أم هي فقط لتقنين أوضاع فرضت نفسها وتأخر المشرعين 
عن مالحقتها؟ األصل في التعامل هو أن التشريع يكون من أجل مستقبل يركز على 

التنمية، وهو ليس معمول به حاليا.  

كما أن هناك تأثير آخر سلبي للوضع، وهو أنه في حال سن قوانين تتجنب ضعف 
الفعالية، كما حدث في الفترة األخيرة حيث تعدلت الكثير من القوانين، منها قانون 

الشركات، الذي جاءت به الكثير من التعديالت المطلوبة والهامة، مثل اعتماد التصويت 

اإللكتروني في الشركات الكبرى، وإلغاء أن تكون األسهم عبارة عن أوراق. فحتى 
وإن جاءت التعديالت مرضية، عدد قليل  يعلم عنها شيئا. فينقصنا اإلدراك قبل سن 

القانون وينقصنا كذلك التعريف به بعد سنه. 

قانون اإلفالس على سبيل المثال جاء ليحيي الموتى، فقبل هذا القانون كانت تصفية 
الشركة تتم في مدة طويلة تتعاقب فيها أجيال العائلة الواحدة. واألمر في قانون اإلفالس 

كما هو الحال في قانون الشركات، ال أحد يعلم بما فيه من تغييرات ونقاط تميز. 

أمر آخر إيجابي تم في الفترة األخيرة بشأن القوانين التي تؤثر على بيئة االستثمار 
واألعمال وهو تكاملها، فقد صدرت حزمة قوانين بالتوازي للمرة األولى مما يساعد على 
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معالجة والتعامل مع الكثير من القضايا العالقة، وهذه االقوانين هي قانون الشركات، 
وقانون اإلفالس، وقانون سوق المال، وقانون المشروعات الصغيرة وقانون التأجير التمويلي 

والتخصيم.

تحدي آخر أشار إليه دكتور محسن عادل، وهو أن القوانين ال تأتي فقط متأخرة لتقنين 
أوضاع قائمة، بل إنها جاءت بعد وقت طويل من تفويت فرص لالستفادة من اقتصاد غير 
رسمى متنامي وهذا االقتصاد قد يكون اكبر كثيرا من مثيله المقنن. فهى لم تراع 

القفزات السريعة والكبيرة في انماط األعمال على أرض الواقع، ولم  تتعامل مع أنماط 
األعمال الجديدة على أنها تمثل اقتصاد ينمو ويحقق تنمية بل تعاملت معها على انها تنظيم 

لواقع خارج عن القانون. 

فعلى سبيل المثال، توجد شبكة اآلن في منطقة إمبابة بالقاهرة بها 50 موتوسكل 
متصلين بأرقام تليفونات ويقوموا بالتنسيق فيما بينهم في شكل أقرب لشركة أوبر، 

وفي المطرية وعين شمس يحدث الشكل نفسه مع التوكتوك. وجدير بالذكر أنه في 
دراسة استخدمت اسلوب التحليل العكسى منذ عامين عن حجم اقتصاد التوكتوك في 
مصر كان يقدر وقتها بـ40  مليار جنيه.  وقد أوضحت هذه الدراسة أن التوكتوك يوفر 
مليون و200 ألف فرصة عمل بينما توفر صناعة مصرية قديمة وأصيلة مثل صناعة الغزل 

والنسيج 350 ألف فرصة عمل. فهل يمكننا هنا االكتفاء بالتفكير فى التوكتوك على 
انه عمل غير منظم يحتاج تدخل الداخلية لحجبه دون النظر إلى حجم استثماراته، وفرص 

العمل التي يوفرها، ودوره في سد حاجات ال تقوم الحكومة بل ال تقوى على سدها. 

وحول التساؤل عما إذا كانت األطر القانونية والتنظيمية والهياكل اإلدارية القائمة 
يمكن أن تستوعب أنماط األعمال الجديدة، أشار دكتور محسن أن االقتصاد 

التشاركي ليس سؤااًل خاصًا بمصر فقط، ولكنه أيضًا يتعلق بجميع أنحاء العالم. وشدد 
على أن االقتصاد التشاركي يخلق واقعًا جديدًا ال يزال يتغير ويتطور، فهو واقع جديد 
في طور التكوين. وفيما يتعلق بمصر، أكد أن اإلجابة المختصرة على السؤال هي ال، 

ال تستوعب األطر القائمة أنماط األعمال الجديدة. وأضاف أن الواقع على األرض يؤكد 
أن االقتصاد التشاركي يتطور بوتيرة شديدة السرعة، وفي الوقت نفسه فإنه يتشكل 

إلى حد كبير عبر مساحات من الخلل والتشوهات القائمة في االقتصاد المصري. وفي 
مالحظة أكثر عمومية، قدم الدكتور عادل سياًقا مختصرًا لظهور االقتصاد التشاركي 

في جميع أنحاء العالم، حيث سلط الضوء على أن الممارسة المركزية فى عملية صنع 
القرار، فى جزء منها، دعت إلى التحرك نحو التحرر االقتصادي وإعادة ابتكار أو إعادة 

هيكلة نموذج النمو االقتصادي حول العالم. وقد أدى هذا في نظره إلى ظهور أنماط 
أعمال جديدة فى المجتمع المصرى )مثل أوبر وكريم وإير بي.إن.بي( ومنصات تمويل 

بديلة وعمالت مشفرة )مثل بيتكوين(.  وأضاف أن الواقع الجديد لالقتصاد التشاركي 
وتطوره سريع الخطى؛ قد أثار قضايا حاسمة تتعلق بمصادر تمويله وتنظيمه.  وشدد على 
أن الوضع القانوني لهذه المنصات الجديدة يختلف اختالًفا كبيرًا من بلد إلى آخر، حيث 

تعمل بعض البلدان على وضع أطر تنظيمية لضمان اإلشراف المناسب على هذه المنصات. 

أما بخصوص مصادر التمويل، فقد أشار الدكتور عادل إلى وجود اختالط في منصات 
التمويل البديلة، والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل االقتصاد التشاركي. ففي حين 

يرحب الكثيرون في سوق رأس المال بهذه المنصات، إال أنهم ينظرون إليها بشيء من 
الخوف أيضًا. واستعرض بالتفصيل كيفية عمل منصات التمويل البديلة؛ موضحًا أن هذه 
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المنصات تعمل كوسيط بين رواد األعمال الذين يقدمون أفكارهم على المنصة؛ وبين 
مموليهم المجهولين.  وأضاف أنه في بعض المنصات، من المرجح أال يصبح المستثمرون 

مساهمين؛ بل إن المنصة نفسها هي من تملك األسهم. ومع ذلك، فإن المستثمرين 
المحتملين معروفون على منصات أخرى، واألفكار المطروحة هي أكثر تطورًا ومدعمة 

بدراسات جدوى. وفي هذه الحالة؛ يصبح المستثمر مباشرًا وطرًفا فرديًا في المشاريع. 

وأشار؛ أنه في العموم ال تُدرج هذه المشاريع في البورصة وال تخضع لمتطلبات اإلفصاح. 
وأوضح أن هذا يثير مجموعة متنوعة من القضايا المهمة التي يجب أخذها في االعتبار عند 

وضع إطار تنظيمي الستيعاب االقتصاد التشاركي الجديد، خاصة أن الهياكل التنظيمية 
في مصر لم تتُطوَّر بشكل كافي ولم تواكب االقتصاد التشاركي سريع التنامي.

وشارك الدكتور عادل مع الحضور معلومات مباشرة حول المشكالت الناشئة عن 
طبيعة هذه المشاريع، والتي تطرح تحديات تنظيمية وفًقا لوجهة نظره. وذكر أنه خالل 

مناقشات مسودة مشروع قانون بشأن خدمات النقل التشاركي، أصبحت استضافة 
الخوادم servers في مصر واحدة من أكثر المشكالت الحرجة التي تواجه الهيئات 

التنظيمية، وهو ما يجب أال يكون عليه الوضع في رأيه؛ حيث يجب أن يكون التركيز 
على كيفية استخدام البيانات على أفضل وجه.

وبالنظر إلى السياق المصري، نبه إلى أن إنشاء إطار تنظيمي جديد لتنظيم هذه االنماط 
الجديدة من األعمال من المرجح أن يؤدي إلى إشكاليتين. االشكالية األولى هى زيادة 
العبء على الهياكل اإلدارية المتعثرة في األساس؛ والتي ستجد صعوبة في التعامل مع 
التحديات المرتبطة بهذه المشاريع الجديدة؛ و االشكالية الثانية أن بعض المشروعات 

ستبدأ بالعمل خارج هذا النظام التنظيمي بالكامل.  وتتصل هذه النتائج اتصااًل وثيًقا 
بالنظر إلى االختالالت القائمة في االقتصاد المصري، وخاصة القطاع غير الرسمي 

المتوسع، والنزعة إلى اإلفراط في التنظيم وعدم تقديم حوافز كافية للشركات )مثال 
مسودة مشروع القانون الذى ينظم عربات الطعام والباعة المتجولين(. وأضاف؛ إن أحد 

التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئات التنظيمية هي القدرة على التفكير االستراتيجي 
وتحديد هدف التنظيم وغايته، والتوصل إلى استجابات جديدة وخالقة للتحديات 

المطروحة. فبعبارة أخرى، يتعين على الهيئات المنظمة أن تكون واضحة فيما إذا كانت 
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تريد تصحيح الوضع القائم أو تعديله، أم تحقيق رؤية طويلة األجل لالقتصاد، وقد أشار 
إلى أنه ينبغي أن يكون هذا الخيار األخير في صميم النهج التنظيمي.

وقدم دكتور محسن عادل مثاال على ظاهرة عملة البيتكوين، مشيرًا إلى أنه في حين 
يرى البعض أن البيتكوين ظاهرة ثورية بعيدة عن سيطرة البنوك المركزية على 

السياسة النقدية، ينظر إليها آخرون على أنها فقاعة تطابق »فقاعة اإلنترنت« في عام 
2001! في هذا الصدد، فإن السؤال هو: هل نحن بحاجة إلى تنظيم البيتكوين أم الوصول 

الى رؤية طويلة األجل بشأنه؟

وفيما يتعلق بإنشاء مصادر تمويل لهذه المشاريع، ذكر الدكتور عادل أن مصادر 
التمويل السائدة لم تواكب تطور االقتصاد التشاركي؛ فسادت البيروقراطية والمتطلبات 

 المرهقة. وضرب مثاال بمتطلبات مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة
 2 مليار جنيه. وفي رأيه؛ يصبح السؤال كيف يمكننا خلق  مصادر تمويل لتلك 

األنماط الجديدة من األعمال بما يتوافق مع طبيعتها غير التقليدية والمبتكرة، مع مراعاة  
حقيقة أنها ليست جزًء من االقتصاد الرسمي؟ وبالتالي، عند طرح السؤال »ما هو اإلطار 
التنظيمي األكثر مالءمة الستيعاب االقتصاد التشاركي المتنامي«،  يجب على الهيئات 

المنظمة أن تأخذ في االعتبار عدة عناصر أهمها التغيرات في الفكر االقتصادي 
العالمي؛ وضرورة إنعاش االقتصاد مع مالحظة أن القطاع غير الرسمي يمثل عنصرًا 

أساسيًا في البنية االقتصادية المصرية وأنه يساهم مساهمًة كبيرًة في الناتج االقتصادي 
والعمالة(؛ وتحديد ما هي مصادر التمويل المتاحة لهذه المشاريع؟ 

واختتم دكتور عادل مالحظاته بإعادة التأكيد على عناصر جوهرية يجب أن تكون 
محور أي مناقشة لتنظيم االقتصاد التشاركي وهى توفير آليات تمويل بديلة، وضمان ما 

يكفي من اإلشراف والرقابة على هذه اآلليات؛ وإعادة تنظيم هياكل االقتصاد المصري.
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مالحظات األستاذ شريف حفني، شريك مؤسس بشركة ليفاري 
LEVARI لالستشارات القانونية للشركات

ركز األستاذ شريف حفني على االختالف بين النظرية القانونية والممارسة، وقال انه 
فى بعض األحيان قد ال تنجح أفضل القوانين عند تطبيقها. فليس بالضرورة ان تكون 
القوانين المعنية بالشركات متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض حتى وإن صدرت فى 

نفس الوقت، فنجدها احيانا متضاربة وتظهر عدم تنسيق كاف بين وزارات الحقيبة 
االقتصادية ليتحقق هذا التكامل. ويرى االستاذ حفنى أن القوانين االقتصادية التي 

ُأقرت مؤخرًا رائعة من الناحية النظرية، لكنها ليست مناسبة عند الممارسة. ولتوضيح 
حجته، قال إنه  في حين أن مقدمة اتفاقيات حاملي األسهم في قانون الشركات المعدل 
حديًثا؛ تبدو أمرًا جيدًا نظريًا )االتفاقيات هي الوثائق األساسية التي تحمي المستثمرين 

ورجال األعمال والشركات الناشئة والشركات متوسطة الحجم التي تبحث عن 
التمويل(، ولكن ومع ذلك، في الممارسة ليست كذلك، فقد نصت اللوائح الوزارية التي 

طرحت مفهوم اتفاقيات حاملي األسهم فقط أن هذه االتفاقيات مقبولة اآلن بموجب 
القانون، إال أن اللوائح لم تخاطب بشكل محدد القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية عمل 

هذه االتفاقيات على أرض الواقع. لم تُغطِ اللوائح المسائل الحرجة مثل حماية صغار 
المستثمرين، ومدى تطبيق »حقوق المستثمرين« وحل النزاعات القانونية.

وبخصوص تناقض »النهج التنظيمي« في مصر مع نظيره في البلدان األخرى، ذكر 
األستاذ حفني أنه في المملكة المتحدة على سبيل المثال؛ يستند النهج التنظيمى الى 

قاعدة بسيطة هي أن كل شيء مسموح به ما لم يتسبب في مشكلة. ووصف هذا النهج 
بأنه تطور للقانون، وأوضح أن الفكرة تكمن في أن األطراف يمكنها أن توافق على 
ما تريد الموافقة عليه، وإذا ظهرت مشكلة تُحل، وإذا أصبحت المشكلة أكبر )على 

سبيل المثال، أمر يخص األمن القومي أو السياسة العامة(، ففي هذه المرحلة يمكن 
تغيير القانون لمعالجة المشكلة.
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وأشار إلى أنه قد عاصر تغيرات هائلة في مصر منذ عام 2011، وأكثرها إثارة لالهتمام 
في رأيه؛ هو تطور القطاع الخاص، الذي قال إنه يمتلك القدرة على فعل كل ما يريد 

القيام به بغض النظر عن القانون. وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه الى تزايد توجه نقل 
بعض الشركات إلى الخارج، والذي وصفه بأنه ممارسة عادية في السوق. 

وأوضح أن بعض المستثمرين المصريين في ظل إحباطهم من القوانين والقيود المحلية؛ 
بدأوا في تأسيس شركات بالخارج )في جزر كايمان وموريشيوس وجزر فيرجن 

البريطانية(، حيث تقع الشركات القابضة وجميع االتفاقيات ذات الصلة في الخارج، بينما تتم 
جميع األنشطة والعمليات في مصر. ووصف األستاذ حفني هذه الممارسة بأنها »مخجلة«، 
ال سيما عندما يتعلق األمر بتقييم األعمال، حيث أن الشركة القابضة الخارجية هي التي 
تُقييَم، بينما في الواقع فإن كل ما يخص الشركة هو مصري مثل رواد األعمال والقيادة 
واألنشطةز وأضاف أن نقل بعض االستثمارات للخارج ينبع من أن القوانين ال تقطع شوًطا 

كافيًا لحماية المستثمرين، مما يدل على الفارق بين النظرية القانونية والممارسة القانونية.

وفي حين اعترف األستاذ حفني بأن استجابة الحكومة لمسألة خدمات النقل التشاركي 
كانت جيدة، بمعنى أنها استمعت باهتمام ووضعت قانونًا لتنظيم تلك الخدمات، إال أنه 
أشار إلى وجود مساحة في القانون تمثل مشكلة وهي المطالبة برسوم  30 مليون جنيه 

إلصدار الترخيص. ففي رأيه أن هذا المطلب بعيد للغاية عن التنظيم؛ ويضر بشركات 
النقل التشاركي ويدمر سوقها ويدفع الناس بعيدًا عن القطاع الرسمي إلى القطاع غير 

الرسمي. وعلى نفس المنوال، فإنه يُقر بأن مخاوف الحكومة بشأن أمن البيانات أمر 
مشروع، إال أن الجهات التنظيمية لم تُفلح في تزويد المستثمرين باللوائح أو الدعم الالزم 

لتسهيل االستجابة لهذه المخاوف.

وفي معرض تناوله لقضية المخاطر المالية، شدد حفني على أن تقييم الشركات وخاصة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أمر صعب للغاية في مصر، منوهًا إلى أن تقييم 

الشركات القائمة على التكنولوجيا ال يزال غير ناضج في السياق المصري؛ يأتي ذلك 
بسبب عدم وجود فهم كامل للجوانب المرتبطة بالموضوع، وكذلك ألن القوانين الحالية 

ال تسهلها. 
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وردد ما أبداه دكتور عادل من قلق بشأن المتطلبات المرهقة التي تواجهها الشركات 
الصغيرة والمتوسطة أثناء سعيها للحصول على التمويل من البنوك. وفي رأيه، ينبغي أن 
يساعد توفير مزيد من الحماية للمستثمرين سواء كانوا مصريين ام غير مصريين في 

معالجة مشكلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وأشار األستاذ حفني إلى قضية يتم اغفال تناولها فى العديد من مناقشات تقييم األعمال، 
وهي الحقوق التي تأتي مع األسهم )وال يشمل ذلك األسهم التفضيلية(. ولذلك أهمية 

خاصة في مصر اآلن؛ حيث يعترف قانون الشركات باتفاقيات األطراف المعنية. 
على سبيل المثال؛ ففي ظل بعض السيناريوهات، يمكن للمستثمر الذي يملك 10% من 
الشركة أن يكون له الحق في ثالثة مقاعد في مجلس اإلدارة، في حين أن المستثمر 

الذي يملك 90 في المائة من الشركة يمكن أن يكون له الحق في مقعد واحد في 
مجلس اإلدارة؛ وأشار إلى أن هذا الحق )للمساهم بنسبة 10 %( يُترجَم إلى قيمة أكبر، 

وبالتالي يزيد من قيمة هذه األسهم. وقال إن هذه القضية غير مفهومة.

وأضاف أن مسألة نقل الشركة إلى الخارج تصبح أكثر وضوحًا عندما يحين الوقت 
لتوسع هذه الشركات وانتقال االسهم إلى الجمهور، األمر الذي يستغرق من عام إلى 

عامين لتجهيز الشركة لالكتتاب العام األولي )IPOs(. وأوضح األستاذ حفني أن هذه 
الممارسة لنقل مقر الشركات إلى الخارج تمثل فرصة ضائعة لسوق األسهم المصرية 
واالقتصاد المصري ككل، حيث أن هذه الشركات تُدرج في بورصات أمستردام أو 

لندن أو نيويورك، حيث تحصل على تقييم وزيادة فى القيمة في السوق خارج مصر، في 
حين أن عملياتها تقع بالكامل في مصر. وفي محاولة لتصحيح هذا الوضع، دعا إلى 

اتخاذ خطوات لتغييره من خالل تطوير خبراء تقييم تجاري محترفين ومؤهلين وذوي 
خبرة، وفي الوقت نفسه؛ العمل على تغيير الظاهرة التى بدأت المتمثلة في نقل الخدمات 

إلى الخارج من خالل توفير ظروف أفضل وحماية للمستثمرين. وأخيرًا، أكد األستاذ 
حفني على أهمية االستفادة من حافز االستثمار الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا؛ والذي يسمح 

للمستثمرين باالستفادة من استثماراتهم مقابل ضريبة الدخل الشخصي. كما يمكن 
تقديم منافع ضريبية لالستثمار التجاري لتحفيز األثرياء المصريين على االستثمار بداًل 

من االحتفاظ بثرواتهم في البنوك. 

وقد عقب مدير الجلسة الدكتور عبد المطلب بالقاء الضوء على نقطتين يعتبرهما 
جوهريتين للمناقشة. أواًل، أن النهج العام أو الفلسفة األساسية التي تحكم صنع القوانين 
في مصر؛ تتصف بوجه عام بكونها مقيدة أكثر منها متساهلة. ثانيًا، مع االعتراف بأن 
القوانين االقتصادية الصادرة مؤخرًا تعكس بالفعل درجة ما من التناغم، إال أنه نبه إلى 
وجود مادة في قانون الشركات تمنع أي شخص ُأعلن إفالسه بأمر من المحكمة أن 

يحتفظ بمقعد في أي مجلس إدارة. وهذا في رأيه، ال يتماشى مع الفلسفة الجديدة التي 
حاول ان يعبر عنها قانون اإلفالس الذي حاول التقليل من شأن اإلفالس وإلغاء تجريمه. 
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النقاط الرئيسية والموضوعات الخاصة بالمناقشة 

أثار المشاركون بعض األسئلة والقضايا المبنية على كلمات المتحدثين الرئيسيين 
بالجلسة وفيما يلي أبرزها واستجابة المتحدثين لها:

حول استفسار عما يلزم لتحقيق التغيير في نهج التفكير:

أشار دكتور محسن عادل أن مصر لديها أكثر من 18 الف قانون والئحة وتوجيه لتنظيم 
االقتصاد، والعديد من هذه القوانين يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر. وأكد على أن 

قدم القوانين شيء في ذاته عقيم ومقيد، فعلى سبيل المثال الشركة الشرقية للدخان، 
وهي الوحيدة في مصر التي تنتج السجائر، تستورد تبغ بـ2 مليار دوالر سنويا، فطلبت 

من الحكومة المصرية مساعدتها لزراعة التبغ في مصر، فاعترض من كان وقتها 
وزير الزراعة، متعلال بأن هناك قانون يعود تاريخه الى 1882 بمنع زراعة التبغ في مصر. 

وضرب مثال آخر بقانون الباعة الجائلين الذى صدر في 1930 وينص على عقوبة حبس 
 البائع المتجول حتى يدفع الغرامة والمحددة من وقتها بمبلغ: 25 قرش بحد أقصى 

3 جنيه!! وأوضح دكتور محسن أن التغيير في منهج التفكير يمكن أن يحدث من 
خالل إدراك المشاكل القائمة واالعتراف بها؛ والتنسيق والفهم الجيد للتغيرات التي 

تحدث في جميع أنحاء العالم؛ والتوجه نحو المستقبل والنظر إلى اللوائح من خالل عدسة 
تحقيق رؤية طويلة المدى بداًل من عدسة التحكم والمركزية. 

و أشار دكتور عادل إلى تجربة الحكومة الهندية التي تمثل نموذجا للتغيرات الجذرية 
المطلوبة والتي بالضرورة يصحبها جرأة محسوبة، حيث قام البنك المركزي فى الهند 

بإقرار طلب رئيس الوزراء وألغى  فئتين هامتين من العملة هما 500 و 1000 روبية، وهي 
تمثل 70% من النقود المتداولة )مثل فئة ال100 وال 200في مصر( كما أقر إن فتح الحساب 

البنكي يتم فقط بالبطاقة الشخصية ويُمنح كل فاتح حساب تأمين على الحياة بما 
يعادل عشرة االف جنيه مصري  وحد فتح الحساب حوالى  الف جنيه، فجاءت النتيجة 
بفتح 240 مليون حساب بنكي وزيادة التدفقات المالية على البنوك. مع ضرورة تحمل 
التبعات، ففي مثال الهند، انخفض الناتج المحلي 2.5% فورا في أول 8 شهور من إلغاء 

العملة، ولكن كان ذلك متوقعا ومخططا. 
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وحول تساؤل عن »المسار الموازي«:

حذر دكتور محسن من تلك الممارسة التي وصفها بالكارثية والمتمثلة في إقامة أنظمة 
موازية من خالل إصدار القوانين واللوائح وإنشاء هيئات تقوم بحلول جزئية مؤقتة بداًل 
من حل المشكالت الهيكلية العميقة حاًل شاماًل، وهو ما يخلق المزيد من المشاكل 

التي ستحتاج إلى معالجة مستقبليا. وضرب مثال بذلك المناطق الحرة والمناطق الصناعية، 
بل تم انشاء هيئات صغيرة لالستثمار تابعة للصندوق االجتماعي للتنمية بدال من هيئة 

االستثمار، بل إن الوزارات نفسها تعمل بشكل متوازي على نفس القضايا، فوزارة 
االستثمار تسير بالتوازي مع وزارة التجارة والصناعة. وهكذا األمر منذ أن سمع 

المصريين من ديسوتو De Soto في أول زياراته لمصر عن الطريق الموازي، وهو ما 
يبقينا دائما في خانة بناء جزء من الحائط بدال من حالة رسم هيكل لبناء متكامل. 
وأشار إلى أهمية االستفادة من الفرص المتاحة بالفعل، مثل مكاتب البريد المصري 

والتي يمكن أن تمثل مصدر تمويل شعبي من خالل الـ 6000 فرع في المحافظات 
والمناطق المختلفة وكذلك بنك التنمية الزراعي. 

وحول مبدأ »كل شء مباح ما لم يسبب مشكلة«:

أوضح االستاذ حفنى بأنه في حين يجب أن تؤخذ الظروف السياسية واالقتصادية بعين 
االعتبار، فإن القوانين ال يجب أن تصدر محملة بثقافة الخوف وبهدف فرض السيطرة، 

مثل الخوف من الهرب باألموال أو تمويل اإلرهاب، وهو أمر تتعرض له كل الدول. فبدال 
من اإلنغالق أو تحجيم االستثمارات، يمكننا تطبيق آليات  لضبط األمر، وإال ما كانت 
دول مثل اليابان وما تعرضت له أو سنغافورة وما كان بها من حرب أهلية في المكانة 
التي وصلوا إليها اليوم اقتصاديا. وما فعلته هذه الدول هو أنها لم تسمح لوضعها حينئذ 

بأن يقيدها، بل نظرت للمستقبل ووضعت أهداف اقتصادية تمكنها من أن تكون كما 
هي اليوم. واتفق مع الدكتور عادل على أن التغيير في منهج التفكير هو ما نحتاجه 
بشدة، وأشار لحديث د. عادل أن ما يشغل الناس حقيقة هو األوضاع االقتصادية، فعند 
مناقشة العاملين في شركات أوبر وكريم قبل صدور القانون، كانت اسئلتهم تصب 
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بشكل مباشر في الحال االقتصادي مثل كروت البنزين، المعاش، بطاقات التموين، الخ. 
وشرح أستاذ حفني أن هذا التغيير يمكن أن يتحقق على المدى الطويل، ففي حين أن 

قانون تنظيم النقل البري التشاركي الذي صدر مؤخرًا يستجيب للقضايا قصيرة األجل، 
إال أنه لن يكون كافيًا على المدى الطويل، حيث أن الصناعة ال تزال تتطور. وقارن 
بين هذا النهج في التنظيم مع النهج الذي اتخذته حكومة المملكة المتحدة استجابة 

 .» gig economy لقضية حقوق العمال في أوبر »سوق العمل المستقل أو ما يُعرف باسم
في الحالة األخيرة، عملت الحكومة بوصفها مُمكِنة؛ وعملت مع األطراف المعنية 

المختلفة على صياغة بعض اللوائح مع التركيز على تلبية االحتياجات المستقبلية، وبعبارة 
أخرى؛ توفير إطار رشيق ال يخنق الخدمة بالتنظيم الزائد. ومن ناحية أخرى، أقر بأن 

هذه تحديات لسيادة القانون، مشيرًا إلى شبه غياب لعنصرين رئيسيين في مصر، وهما 
إمكانية التنبؤ بالقانون وإنفاذه. وهو ما أكد عليه أحد المشاركين بصفته رجل أعمال 
حيث أكد على أهمية العدل وتنفيذ األحكام، فالقانون ليس كافيا بدون نفاذه، وليس 

هناك ثقة اآلن في تفعيل القوانين خاصة في حال االحتكام وقت المشاكل وال جدية في 
التعامل مع األمر بما يقتضيه حال المستثمرين وحال األعمال. فغالبا ما تأخذ المحكمة 

سنوات طويلة للحكم واإلنفاذ.  

وأشار أحد المشاركين وهو متخصص في القطاع البنكي أن البنوك حتى اآلن ال تتيح 
للـfreelancers  أو أصحاب العمل الحر مثل مصممين الجرافيك أو مدبلجي األصوات 

إمكانية فتح حساب حتى يتم تحويل دخلهم عليه، وتطلب حد أدنى ليس بوسعهم الحفاظ 
عليه. في الوقت نفسه، يضع البنك المركزي أيضًا قيودًا على تحويل األموال عبر الهاتف 
المحمول لألشخاص االعتباريين. وبذلك تلجا البنوك بنفس منهج التفكير الى حل المنع 

وليس التفكير في لماذا نمنع الشركات من استقبال أموال في الوقت الذي يمكنها 
تتبع شكل حركة المال.  



وحول وجود رؤية متكاملة:

توافق المشاركون على أهمية وجود رؤية متكاملة ال تبدأ بمرحلة التنسيق بل تبدأ 
بالقرار واإلرادة السياسية المعبرة عن هذا التوجه. مع التأكيد على أن ذلك ال يشير 

فقط الى الحكومة، بل الى دور البرلمان والمجتمع المدني. فمشاركة األطراف المعنية 
والتأكيد على ذلك أمر هام وضروري مهما بدا متكرر ألنه من غير المعقول أن يناقش 
على سبيل المثال وضع الباعة الجائلين مع أعضاء اتحاد الصناعات آخذين فى االعتبار ان 
اتحاد الصناعات بعضويته بعيدا كل البعد عن الباعة الجائلين. وهذا ينطبق بشكل عام 

على حال القطاع غير الرسمي الذي يمثل فى الواقع جزءا كبيرا من االقتصاد المصري. 
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