
موجز سياسات
من أجل تحسين استراتيجية التسويق 

"لألسر المنتجة" في مصر
۲۰۱۸

أُعدت بواسطة: إبراهيم حسن - خالد الزغبي - لميس عبد المجيد - أشرف عليها: د. حامد شمة

مع إجمالي عدد سكان يتخطى ۹٥ مليون نسمة، يعيش حوالي ۳۰٪ من المصريين تحت خط الفقر (البنك الدولي، 
التضامن االجتماعي  أنشأت وزارة  االجتماعية والتنمية،  الحماية  المسؤولية عن  لذلك ومن منطلق   .(۲۰۱۷
برنامج األسر المنتجة الذي يهدف البرنامج إلي خلق فرص عمل من خالل التمويل متناهي الصغر، وبالتالي يقوم 

بتحسين سبل عيش الفقراء ويعزز االقتصاد القومي.
في عام ۱۹٦٤، تم إنشاء برنامج األسر المنتجة؛ سعياً لتحسين القدرة االقتصادية لألسر الفقيرة. تقوم وزارة 
المهارات،  لتطوير  التدريبية  الدورات  الخام،  بالمواد  إمدادهم  المستفيدين من خالل  التضامن االجتماعي بدعم 
وتمويل إنتاج السلع المتنوعة ومن ضمنها األعمال اليدوية. وعلى الرغم من وجود حوالي ۲٫۷ مليون أسرة 

مسجلة تحت هذا البرنامج، إال أن أغلب هذه األسر غير نشيطة و غير فاعلة.

واجه البرنامج العديد من التحديات نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، منها تحديات على المستوى الكلي، مثل 
هيكل البرنامج والقوانين الشاملة الموضوعة له، باإلضافة إلى صعوبات على المستوى الجزئي، والتي تضم مراقبة 
الجودة وتدفق اإليرادات. فمع وجود نسبة ملحوظة من السكان الفقراء المعتمدين على هذا البرنامج كمصدر للدخل، 
أدت عدم كفاءه البرنامج إلى خسائر كبيرة في القدرة اإلنتاجية من جانب األسرة وإهداٍر في التمويل من جانب 

الحكومة.
األسر  برنامج  إدارة  عن  المسؤول  القسم  في  العاملين  لتوظيف  المال  من  كبيرة  مالية  مبالغ  الوزارة  تخصص 
المنتجة، وإلنشاء المنظمات غير الحكومية التي تعمل كوسيط بين األسر المستفيدة والوزارة، بحيث توفر مراكز 
تدريب، وتقرض األسر المنتجة لشراء الموارد الالزمة، وتخصص أماكن للبيع الدائم أو المؤقت، بينما في المقابل 
ال يوجد تقييم للعائد على االستثمار. لذلك أقر مسئولو التسويق أن استراتيجية التسويق الخاصة ببرنامج األسر 

المنتجة بحاجة إلي تحسين لتالفي مواطن الضعف والقصور التالية:
أ) يتم تحديد المنتجات بناًء على الموارد المتاحة بالمناطق المحيطة والمجاورة لألسر المنتجة، دون األخذ في 

االعتبار احتياجات السوق والطلب على تلك السلع،
ب) يتم تحديد األسعار من قِبَل المنظمات غير الحكومية القائمة بدون خطة مالية، والتي ال تأخذ بعين االعتبار 

النفقات التشغيلية للبرنامج،
ت) تتم المبيعات فقط عن طريق المحالت والمعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي، مع إمكانية محدودة 

لوصول األسر لتلك المنافذ،
ث) الترويج الذي يتم محدود للغاية ويتم تنفيذه بشكل تقليدي، ولذلك تأثيره محدود على المبيعات.

مقدمة

التحليل الدقيق للبرنامج يكشف عن قضايا أخرى وهي:
أ) أنشات وزارة التضامن االجتماعي المنظمات غير الحكومية لتعمل كمظلة قانونية ووسيط بين الوزارة وبين 
األسر، بحيث تتلقى تلك المنظمات التمويل من الوزارة، وتوفر تدريبات ومواد خام لألسر وتحدد سعر السلعة، 
وتعرض المنتجات للبيع. ولكن كثير من موظفي المنظمات غير الحكومية هؤالء ال يملكون الخبرة الكافية لتشغيل 

وإدارة مشروع كمشروع األسر المنتجة.
ب) يتم عمل التقييم والمتابعة بواسطة نفس المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمل تقارير عن النماذج الناجحة 
فقط لألسر المنضمة للبرنامج، متجاهلين أغلبية األسر الذي يعانون نتيجة أوجه القصور بالبرنامج. وذلك به تحيز 

واضح وتضارب مصالح من جانب المنظمات غير الحكومية المسئولة عن التقييم.
ت) ال توجد وحدة مخصصة لرقابة الجودة، والمنظمات غير الحكومية ال تراقب الجودة.

االجتماعي ومن  التضامن  المال من وزارة  باقتراض  األسر  التمويل على شكل قروض وتقوم  األسر  تأخذ  ث) 
المتوقع منهم رده من العائد على مبيعاتهم. وعندما تفشل األسر في البيع يؤدي ذلك إلى تراكم الديون على األسر، 

وتكبد الوزارة خسائر مالية.

ملتقى السياسات العامة

اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 

في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية.



واجه البرنامج العديد من التحديات نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، منها تحديات على المستوى الكلي، مثل 
هيكل البرنامج والقوانين الشاملة الموضوعة له، باإلضافة إلى صعوبات على المستوى الجزئي، والتي تضم مراقبة 
الجودة وتدفق اإليرادات. فمع وجود نسبة ملحوظة من السكان الفقراء المعتمدين على هذا البرنامج كمصدر للدخل، 
أدت عدم كفاءه البرنامج إلى خسائر كبيرة في القدرة اإلنتاجية من جانب األسرة وإهداٍر في التمويل من جانب 

الحكومة.
األسر  برنامج  إدارة  عن  المسؤول  القسم  في  العاملين  لتوظيف  المال  من  كبيرة  مالية  مبالغ  الوزارة  تخصص 
المنتجة، وإلنشاء المنظمات غير الحكومية التي تعمل كوسيط بين األسر المستفيدة والوزارة، بحيث توفر مراكز 
تدريب، وتقرض األسر المنتجة لشراء الموارد الالزمة، وتخصص أماكن للبيع الدائم أو المؤقت، بينما في المقابل 
ال يوجد تقييم للعائد على االستثمار. لذلك أقر مسئولو التسويق أن استراتيجية التسويق الخاصة ببرنامج األسر 

المنتجة بحاجة إلي تحسين لتالفي مواطن الضعف والقصور التالية:
أ) يتم تحديد المنتجات بناًء على الموارد المتاحة بالمناطق المحيطة والمجاورة لألسر المنتجة، دون األخذ في 

االعتبار احتياجات السوق والطلب على تلك السلع،
ب) يتم تحديد األسعار من قِبَل المنظمات غير الحكومية القائمة بدون خطة مالية، والتي ال تأخذ بعين االعتبار 

النفقات التشغيلية للبرنامج،
ت) تتم المبيعات فقط عن طريق المحالت والمعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي، مع إمكانية محدودة 

لوصول األسر لتلك المنافذ،
ث) الترويج الذي يتم محدود للغاية ويتم تنفيذه بشكل تقليدي، ولذلك تأثيره محدود على المبيعات.

تحديد المشكلة

التحليل الدقيق للبرنامج يكشف عن قضايا أخرى وهي:
أ) أنشات وزارة التضامن االجتماعي المنظمات غير الحكومية لتعمل كمظلة قانونية ووسيط بين الوزارة وبين 
األسر، بحيث تتلقى تلك المنظمات التمويل من الوزارة، وتوفر تدريبات ومواد خام لألسر وتحدد سعر السلعة، 
وتعرض المنتجات للبيع. ولكن كثير من موظفي المنظمات غير الحكومية هؤالء ال يملكون الخبرة الكافية لتشغيل 

وإدارة مشروع كمشروع األسر المنتجة.
ب) يتم عمل التقييم والمتابعة بواسطة نفس المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمل تقارير عن النماذج الناجحة 
فقط لألسر المنضمة للبرنامج، متجاهلين أغلبية األسر الذي يعانون نتيجة أوجه القصور بالبرنامج. وذلك به تحيز 

واضح وتضارب مصالح من جانب المنظمات غير الحكومية المسئولة عن التقييم.
ت) ال توجد وحدة مخصصة لرقابة الجودة، والمنظمات غير الحكومية ال تراقب الجودة.

االجتماعي ومن  التضامن  المال من وزارة  باقتراض  األسر  التمويل على شكل قروض وتقوم  األسر  تأخذ  ث) 
المتوقع منهم رده من العائد على مبيعاتهم. وعندما تفشل األسر في البيع يؤدي ذلك إلى تراكم الديون على األسر، 

وتكبد الوزارة خسائر مالية.



واجه البرنامج العديد من التحديات نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، منها تحديات على المستوى الكلي، مثل 
هيكل البرنامج والقوانين الشاملة الموضوعة له، باإلضافة إلى صعوبات على المستوى الجزئي، والتي تضم مراقبة 
الجودة وتدفق اإليرادات. فمع وجود نسبة ملحوظة من السكان الفقراء المعتمدين على هذا البرنامج كمصدر للدخل، 
أدت عدم كفاءه البرنامج إلى خسائر كبيرة في القدرة اإلنتاجية من جانب األسرة وإهداٍر في التمويل من جانب 

الحكومة.
األسر  برنامج  إدارة  عن  المسؤول  القسم  في  العاملين  لتوظيف  المال  من  كبيرة  مالية  مبالغ  الوزارة  تخصص 
المنتجة، وإلنشاء المنظمات غير الحكومية التي تعمل كوسيط بين األسر المستفيدة والوزارة، بحيث توفر مراكز 
تدريب، وتقرض األسر المنتجة لشراء الموارد الالزمة، وتخصص أماكن للبيع الدائم أو المؤقت، بينما في المقابل 
ال يوجد تقييم للعائد على االستثمار. لذلك أقر مسئولو التسويق أن استراتيجية التسويق الخاصة ببرنامج األسر 

المنتجة بحاجة إلي تحسين لتالفي مواطن الضعف والقصور التالية:
أ) يتم تحديد المنتجات بناًء على الموارد المتاحة بالمناطق المحيطة والمجاورة لألسر المنتجة، دون األخذ في 

االعتبار احتياجات السوق والطلب على تلك السلع،
ب) يتم تحديد األسعار من قِبَل المنظمات غير الحكومية القائمة بدون خطة مالية، والتي ال تأخذ بعين االعتبار 

النفقات التشغيلية للبرنامج،
ت) تتم المبيعات فقط عن طريق المحالت والمعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي، مع إمكانية محدودة 

لوصول األسر لتلك المنافذ،
ث) الترويج الذي يتم محدود للغاية ويتم تنفيذه بشكل تقليدي، ولذلك تأثيره محدود على المبيعات.

بدائل السياسات

التحليل الدقيق للبرنامج يكشف عن قضايا أخرى وهي:
أ) أنشات وزارة التضامن االجتماعي المنظمات غير الحكومية لتعمل كمظلة قانونية ووسيط بين الوزارة وبين 
األسر، بحيث تتلقى تلك المنظمات التمويل من الوزارة، وتوفر تدريبات ومواد خام لألسر وتحدد سعر السلعة، 
وتعرض المنتجات للبيع. ولكن كثير من موظفي المنظمات غير الحكومية هؤالء ال يملكون الخبرة الكافية لتشغيل 

وإدارة مشروع كمشروع األسر المنتجة.
ب) يتم عمل التقييم والمتابعة بواسطة نفس المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمل تقارير عن النماذج الناجحة 
فقط لألسر المنضمة للبرنامج، متجاهلين أغلبية األسر الذي يعانون نتيجة أوجه القصور بالبرنامج. وذلك به تحيز 

واضح وتضارب مصالح من جانب المنظمات غير الحكومية المسئولة عن التقييم.
ت) ال توجد وحدة مخصصة لرقابة الجودة، والمنظمات غير الحكومية ال تراقب الجودة.

االجتماعي ومن  التضامن  المال من وزارة  باقتراض  األسر  التمويل على شكل قروض وتقوم  األسر  تأخذ  ث) 
المتوقع منهم رده من العائد على مبيعاتهم. وعندما تفشل األسر في البيع يؤدي ذلك إلى تراكم الديون على األسر، 

وتكبد الوزارة خسائر مالية.

بالنظر للقائمة أعاله، يحتاج البرنامج للعديد من التغييرات ليصبح أكثر كفاءة وفعالية. وتركز البدائل أدناه على 
زيادة مستوى المبيعات، ومن ثم توليد المزيد من اإليرادات:

أ) تبني نموذج عرض "الطلب الموجه": اختيار المنتجات بناًء على احتياجات السوق. وبناًء عليه، يصبح الوقت 
والجهد المكرسان في إنتاج هذه السلع أقل عرضة لإلهدار، وتصبح فرصة بيع هذه السلع أكبر.

ب) تطبيق استراتيجية تسويق الغوريال: الترويج للمنتجات باستخدام منهجية تسويق حديثة منخفضة الميزانية، 
وضمان وصول واسع لألسواق المستهدفة. وسوف يؤدي ذلك إلى وعي واسع بالبرنامج وباحتياجات المستهلك.
ت) خط إنتاج متكامل: العمل بنموذج (من مؤسسة أعمال إلي مؤسسة أعمال B2B) عن طريق إنتاج المواد 
 B2B التي تستخدم كمدخالت في خطوط إنتاج أخري، مثل مواد التغليف وخيوط الحرير. وسوف تؤمن اتفاقيات

مبيعات طويلة األجل؛ وبالتالي دخل مستدام لألسر.
ث) التعاون مع القطاع الخاص: الشراكات مع رجال األعمال سوف تقود إلى نماذج أعمال أكثر فعالية، وسوف 
تمنح األسر وصوالً أوسع لألسواق، على المستويات القومية والعالمية وعن طريق التسويق اإللكتروني. كما 
ستؤدي هذه الشراكات إلى الحصول على مستويات دخل أعلى لألسواق ككل حيث أن رجال األعمال لديهم الخبرة 

في تطوير نماذج أعمال مربحة.
ج) مجموعات صناعية صغيرة: من خالل االستفادة من الممارسات العالمية الناجحة، يمكن لمصر دراسة نموذج 
المجموعات الصناعية الصغيرة، بحيث تصبح القرى الصغيرة متخصصة في صناعة معينة، وذلك سوف يؤدي إلى 

منتجات أكثر جودة، بينما سوف تكون األسعار تنافسية نتيجة وفورات الحجم.



واجه البرنامج العديد من التحديات نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، منها تحديات على المستوى الكلي، مثل 
هيكل البرنامج والقوانين الشاملة الموضوعة له، باإلضافة إلى صعوبات على المستوى الجزئي، والتي تضم مراقبة 
الجودة وتدفق اإليرادات. فمع وجود نسبة ملحوظة من السكان الفقراء المعتمدين على هذا البرنامج كمصدر للدخل، 
أدت عدم كفاءه البرنامج إلى خسائر كبيرة في القدرة اإلنتاجية من جانب األسرة وإهداٍر في التمويل من جانب 

الحكومة.
األسر  برنامج  إدارة  عن  المسؤول  القسم  في  العاملين  لتوظيف  المال  من  كبيرة  مالية  مبالغ  الوزارة  تخصص 
المنتجة، وإلنشاء المنظمات غير الحكومية التي تعمل كوسيط بين األسر المستفيدة والوزارة، بحيث توفر مراكز 
تدريب، وتقرض األسر المنتجة لشراء الموارد الالزمة، وتخصص أماكن للبيع الدائم أو المؤقت، بينما في المقابل 
ال يوجد تقييم للعائد على االستثمار. لذلك أقر مسئولو التسويق أن استراتيجية التسويق الخاصة ببرنامج األسر 

المنتجة بحاجة إلي تحسين لتالفي مواطن الضعف والقصور التالية:
أ) يتم تحديد المنتجات بناًء على الموارد المتاحة بالمناطق المحيطة والمجاورة لألسر المنتجة، دون األخذ في 

االعتبار احتياجات السوق والطلب على تلك السلع،
ب) يتم تحديد األسعار من قِبَل المنظمات غير الحكومية القائمة بدون خطة مالية، والتي ال تأخذ بعين االعتبار 

النفقات التشغيلية للبرنامج،
ت) تتم المبيعات فقط عن طريق المحالت والمعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي، مع إمكانية محدودة 

لوصول األسر لتلك المنافذ،
ث) الترويج الذي يتم محدود للغاية ويتم تنفيذه بشكل تقليدي، ولذلك تأثيره محدود على المبيعات.

الخاتمة والتوصيات

التحليل الدقيق للبرنامج يكشف عن قضايا أخرى وهي:
أ) أنشات وزارة التضامن االجتماعي المنظمات غير الحكومية لتعمل كمظلة قانونية ووسيط بين الوزارة وبين 
األسر، بحيث تتلقى تلك المنظمات التمويل من الوزارة، وتوفر تدريبات ومواد خام لألسر وتحدد سعر السلعة، 
وتعرض المنتجات للبيع. ولكن كثير من موظفي المنظمات غير الحكومية هؤالء ال يملكون الخبرة الكافية لتشغيل 

وإدارة مشروع كمشروع األسر المنتجة.
ب) يتم عمل التقييم والمتابعة بواسطة نفس المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمل تقارير عن النماذج الناجحة 
فقط لألسر المنضمة للبرنامج، متجاهلين أغلبية األسر الذي يعانون نتيجة أوجه القصور بالبرنامج. وذلك به تحيز 

واضح وتضارب مصالح من جانب المنظمات غير الحكومية المسئولة عن التقييم.
ت) ال توجد وحدة مخصصة لرقابة الجودة، والمنظمات غير الحكومية ال تراقب الجودة.

االجتماعي ومن  التضامن  المال من وزارة  باقتراض  األسر  التمويل على شكل قروض وتقوم  األسر  تأخذ  ث) 
المتوقع منهم رده من العائد على مبيعاتهم. وعندما تفشل األسر في البيع يؤدي ذلك إلى تراكم الديون على األسر، 

وتكبد الوزارة خسائر مالية.

بالنظر للقائمة أعاله، يحتاج البرنامج للعديد من التغييرات ليصبح أكثر كفاءة وفعالية. وتركز البدائل أدناه على 
زيادة مستوى المبيعات، ومن ثم توليد المزيد من اإليرادات:

أ) تبني نموذج عرض "الطلب الموجه": اختيار المنتجات بناًء على احتياجات السوق. وبناًء عليه، يصبح الوقت 
والجهد المكرسان في إنتاج هذه السلع أقل عرضة لإلهدار، وتصبح فرصة بيع هذه السلع أكبر.

ب) تطبيق استراتيجية تسويق الغوريال: الترويج للمنتجات باستخدام منهجية تسويق حديثة منخفضة الميزانية، 
وضمان وصول واسع لألسواق المستهدفة. وسوف يؤدي ذلك إلى وعي واسع بالبرنامج وباحتياجات المستهلك.
ت) خط إنتاج متكامل: العمل بنموذج (من مؤسسة أعمال إلي مؤسسة أعمال B2B) عن طريق إنتاج المواد 
 B2B التي تستخدم كمدخالت في خطوط إنتاج أخري، مثل مواد التغليف وخيوط الحرير. وسوف تؤمن اتفاقيات

مبيعات طويلة األجل؛ وبالتالي دخل مستدام لألسر.
ث) التعاون مع القطاع الخاص: الشراكات مع رجال األعمال سوف تقود إلى نماذج أعمال أكثر فعالية، وسوف 
تمنح األسر وصوالً أوسع لألسواق، على المستويات القومية والعالمية وعن طريق التسويق اإللكتروني. كما 
ستؤدي هذه الشراكات إلى الحصول على مستويات دخل أعلى لألسواق ككل حيث أن رجال األعمال لديهم الخبرة 

في تطوير نماذج أعمال مربحة.
ج) مجموعات صناعية صغيرة: من خالل االستفادة من الممارسات العالمية الناجحة، يمكن لمصر دراسة نموذج 
المجموعات الصناعية الصغيرة، بحيث تصبح القرى الصغيرة متخصصة في صناعة معينة، وذلك سوف يؤدي إلى 

منتجات أكثر جودة، بينما سوف تكون األسعار تنافسية نتيجة وفورات الحجم.

الهدف األساسي لبرنامج األسر المنتجة هو دعم األسر الماهرة القادرة على إنتاج منتجات ذات جودة. حددت وزارة 
التضامن االجتماعي التسويق كعائق أساسي لتقدم ونجاح البرنامج. ومع ذلك، أظهر البحث أن استراتيجية التسويق 
واحدة من عدة قضايا أخرى يجب العمل على معالجتها. ومن ثم، بجانب بدائل السياسات المقترحة، تقدم الورقة 

التوصيات التالية:
أ) إعادة النظر في القوانين الشاملة التي وضعت لتوجيه هذا البرنامج،

ب) تنفيذ تغييرات هيكلية في تصميم البرنامج لتتناسب مع الهدف وأنشطة البرنامج،
ت) الشراكة مع منظمات غير حكومية أخرى نفذت برامج مشابهة بشكل ناجح،

ث) االستثمار في بناء قدرات الموظفين العاملين في إدارة هذا البرنامج في الوزارة والمنظمات غير الحكومية،
ج) تطوير نموذج مالي يقيم األسعار على أساس تحليل تنافسي، بجانب تكلفة مفصلة للمواد والتشغيل،

ح) النظر في ومحاولة استخدام منصات البيع عبر االنترنت لخلق طرق مناسبة ووصول أوسع للمستهلك،
خ) تخصيص وحدة مستقلة لمراقبة الجودة وتعيين وحدة مستقلة للمتابعة والتقييم،

فريق عمل ملتقى السياسات العامة:
المشرف العام: د. ليلى البرادعي - المشرف العام المشارك: د. شاهجهان بويان - مدير الملتقي: محمد قدري
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