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 معلومات أساسية

 

 OPS TABLE أ. البيانات األساسية للمشروع

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
الرقم التعريفي للمشروع 

 األصلي )إن وجد(:

 P168630 جمهورية مصر العربية
قرض سياسات التنمية ــ مشروع 

الخاص من أجل تحقيق تنمية القطاع 
 (P168630النمو الشامل للجميع )

 

 المنطقة
التاريخ التقديري للعرض على مجلس 

 المديرين التنفيذيين
 أداة التمويل مجال الممارسة )الرئيسي(

 التمويل والتنافسية واالبتكار 2018-ديسمبر  04 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
قرض ألغراض سياسات 

 التنمية

 المسؤولة عن إدارة التنفيذالهيئة  المقترضونالمقترض/

 وزارة االستثمار والتعاون الدولي، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة جمهورية مصر العربية

 

 الهدف اإلنمائي المقترح
 
 النمو الشامل للجميع في مصر. المساعدة في تحقيق الشمول المالي وتنمية القطاع الخاص وتعزيز إدارة المالية العامة من أجل تحقيق 

 
 FIN_SUMM_PUB_TBL الدوالرات(التمويل )بماليين  

 الموجز المختصر
 

 1,000.00 إجمالي التمويل
  

 NewFin3-التفاصيل

 1,000.00 إجمالي التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي

 1,000.00 إقراض البنك الدولي 
   

  
 القرار
 االستعراض لفريق العمل التقييم المسبق والتفاوض أجاز

    
 

 ب. المقدمة والسياق 
 
 الخاص بمصرالسياق  

 

 ابع أكبركما أنها ر ،مليون نسمة 91إن مصر هي أكبر بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث تعداد سكانها البالغ   .1

لتحقيق إصالحات كبرى تحتاجه لمعالجة بعض المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل أمام تحقيق  ءجرياقتصاد، وهي تعكف على برنامج 

( إلى تعزيز استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق أمن 2017-2015النمو الشامل لجميع فئات المجتمع. ويهدف البرنامج السابق لإلصالحات )من 

 لناتج المحلي الحقيقي معدالت نمو.وقد حقق إجمالي ا كبيرة.مكاسب لطاقة وتعزيز القدرة التنافسية وبيئة ممارسة أنشطة األعمال، وهو ما يحقق ا

أدت  تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، واإللغاء التدريجي لدعم الطاقة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة، وفي الوقت نفسهساعد  اكم
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وشملت إصالحات بيئة أنشطة األعمال قوانين  إصالحات قطاع الطاقة إلى توفير الكهرباء للشركات على نحو يمكن االعتماد عليه بصورة أكبر.

وأيًا ما كان األمر، وعلى الرغم من هذه المكاسب، ال تزال هناك  وأدى ذلك إلى تحقيق مكاسب. الصناعية،جديدة للتراخيص واالستثمارات 

على القطاع الخاص. وتنعدم المساواة بين صارمة حديات كبيرة أمام تحقيق الشمول االقتصادي وتكافؤ الفرص لغالبية السكان، مع وجود قيود ت

 المناطق واألماكن بصورة صارخة، حيث يزيد الفقر والتعرض لألخطار في المناطق الريفية.

الحكومة. وقامت الحكومة المصرية  المعتمد منج اإلصالح متوسط األجل يستند قرض سياسات التنمية الذي نحن بصدده إلى برنام .2

 -"مصر تنطلق" –ووضعت برنامج إصالحات مدته أربع سنوات  - 2030ستراتيجية التنمية المستدامة ــ مصر إ -بوضع رؤية طويلة األجل 

وتستند الركائز الثالث لبرنامج  .2018رنامج في يوليو ستراتيجية على المدى المتوسط. ووافق مجلس النواب على هذا البلدعم رؤيتها اإل

التمويل كعنصر أساسي لنمو التمويل األصغر والتوظيف الرسمي من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  توفير أوالً،اإلصالح على ما يلي: 

وخدمات تسهيل االستثمار وإجراءات  ال،األعمثانيا، تنمية القطاع الخاص من خالل تحسين حوكمة الشركات، وسهولة ممارسة أنشطة 

يا المستثمرين، ومساندة ريادة األعمال، وتعزيز الشفافية وميكنة المشتريات الحكومية، وتحسين إجراءات تسجيل الممتلكات وتسهيل التكنولوج

تعزيز إدارة المالية العامة من خالل تقديم  ثالثًا، المبتكرة الخاصة بالنقل والمواصالت بنظام تقاسم الركوب )المشاركة في استخدام المركبات(.

اإلقرارات الضريبية عبر اإلنترنت، وخفض دعم الطاقة، ونشر إستراتيجية الحكومة متوسطة األجل الخاصة بإدارة الديون، وتوفير المخصصات 

كبيرة من العمل التحليلي الذي تسانده مجموعة كما أن اإلصالحات المدعومة في إطار هذا القرض تستند إلى قاعدة  المالية ألجهزة الحكم المحلي.

 البنك الدولي.

 
 اإلستراتيجيةالعالقة بإطار الشراكة 

 

يساهم قرض سياسات التنمية المقترح في تنفيذ إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  .3

ويعد تركيز البرنامج المقترح على النمو االقتصادي الذي  .2019 - 2015 اإلستراتيجيةة ، وإطار الشراكالتشخيصية المنهجية لمصر والدراسة

يقوده القطاع الخاص، وتحقيق الشمول االقتصادي، وخلق فرص العمل من األولويات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في مصر كما هو محدد 

ستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تهدف إمع  . كما يتوافق هذا البرنامجاإلستراتيجيةفي إطار الشراكة 

الخاص  إلى تعزيز السالم واالستقرار في المنطقة وتجديد العقد االجتماعي بين الدولة والمواطنين من خالل النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع

الخاص بها فيما يتعلق اإلستراتيجية نتائج الدراسة التشخيصية المنهجية لمصر وإطار الشراكة لتحفيز خلق فرص العمل. وتستند هذه العملية إلى 

إذ تعد اللوائح التنفيذية التي تتم صياغتها بشكل  ،بضرورة التركيز على جوانب التنفيذ والجوانب المؤسسية باإلضافة إلى اإلصالحات التشريعية

 لمؤسسية غاية في األهمية من أجل التنفيذ الفعال.جيد بعد صدور القوانين ووضوح التدابير ا

من شأن قرض سياسات التنمية الذي نحن بصدده تناول اإلصالحات األولية بشأن المعوقات القانونية والتنظيمية والمؤسسية إلطالق  .4

تنمية القطاع الخاص وتعزيز إدارة المالية مما يعمل على  المالي،الطاقات الكامنة الستثمارات القطاع الخاص عبر جميع الركائز الثالث للشمول 

قر المدقع وتعزيز هدفي البنك الدولي المتمثلين في خفض الف ( تحقيق1العامة. وترتبط قائمة اإلصالحات المقترحة ارتباًطا وثيقًا بـما يلي: )

األوسط وشمال أفريقيا المرتبطة بتجديد العقد  لمنطقة الشرق ستراتيجية إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي( الركائز اإل2؛ )الرخاء المشترك

، وهي على وجه التحديد خلق الوظائف 2014سة التشخيصية المنهجية لمصر للدرا ( الركائز الثالث3االجتماعي ودعم النمو الشامل للجميع؛ )

لعمل بقيادة القطاع الخاص في إطار الشراكة ( الركيزة الخاصة بخلق فرص ا4بقيادة القطاع الخاص، والتكامل المكاني، والشمول االقتصادي؛ )

 الخاصة بمصر. اإلستراتيجية 

 

 ج. الهدف اإلنمائي المقترح

يتمثل الهدف اإلنمائي لهذه العملية في المساعدة في تحقيق الشمول المالي وتنمية القطاع الخاص وتعزيز إدارة المالية العامة من أجل  .5

 تحقيق النمو الشامل للجميع في مصر.

 
 لنتائج الرئيسيةا

زيادة عدد المستفيدين من التمويل األصغر باستخدام خدمات المدفوعات  ثمة تصور للنتائج الرئيسية التالية في إطار هذا البرنامج:  .6

زيادة عدد ؛ وارج القاهرة الكبرى واإلسكندرية(باستخدام الهاتف المحمول أو الدفع اإللكتروني )يشمل ذلك اإلناث، والمستفيدين الموجودين خ

األفراد وفي حالة القروض المشتركة؛ والمدنيين التسجيالت المنشورة في إطار السجل اإللكتروني للضمانات المستخدم من جانب الشركات 

 وزيادة عدد المستثمرين الجدد الصادر لهم أرقام كودية بموجب قانون سوق رأس المال؛ وزيادة قيمة نطاق مؤشر الحوكمة الخاص بالمساهمين
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؛ وزيادة عدد تسجيالت الشركات في مراكز خدمة عدد األيام الالزمة لتأسيس شركة في تصنيفات تقرير "ممارسة أنشطة األعمال"؛ وتقليل

في  نسب متساوية الذي يتم تدبيره الستكمال التمويل الحكومي التمويل غير الحكومي؛ وبلوغ جديدة في المناطق المتخلفة في مصرالمستثمرين ال

 و/أو الحكومية؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات مصر فكرتك شرتك" / مبادرة مشروعاتمبادرة "إطار 

كثر التي تتم ترسية العقود عليها؛ ومكاتب تسجيل الملكية والعقارات )الشهر العقاري( في "المجتمعات العمرانية الجديدة" وتطبيق إجراءات أ

ضريبة  ؛ وزيادة عدد الشركات التي تقدم إقراراتص قيادة المركبات بنظام المشاركةل العقود وسندات الملكية؛ وزيادة عدد تراخيشفافية لتسجي

ستراتيجية متوسطة المدى محدثة وموسعة إلدارة إ؛ ونشر ة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ وخفض دعم الطاقة كنسبالدخل السنوية إلكترونيًا

بل الحكومة المصرية؛ وقيام جميع المحافظات والمناطق بإعداد خطط االستثمارات الرأسمالية الخاصة بها للسنة المالية من ق الديون

 وفقًا لنظام تحويل للموازنات الرأسمالية بناء على معادالت.  2020/2021

 

  د. وصف المشروع

مليون دوالر أمريكي(، وتهدف هذه العملية  500ن )تمثل كل شريحة يعتبر قرض سياسات التنمية المقترح عملية قائمة بذاتها من شريحتي .7

( تحسين الشمول 1إلى دعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل للجميع بناء على تحقيق ثالثة أهداف، وهناك ركيزة مقابلة لمساندة كل هدف: )

لخاص في مجاالت التنمية الرئيسية لتشجيع ريادة األعمال وخلق فرص ( تمكين استثمارات القطاع ا2المالي وتوفير التمويل والخدمات المالية؛ )

ستراتيجية إ( تعزيز إدارة المالية العامة من خالل تسهيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل من خالل اإلنترنت، وخفض دعم الطاقة، ونشر 3العمل؛ )

ة الحكم المحلي. وتساهم هذه العملية بشكل مباشر في تحقيق الرؤية وتوفير المخصصات المالية ألجهز الحكومة متوسطة األجل إلدارة الديون،

. الشاملة للحكومة المصرية من أجل تحقيق نمو شامل للجميع وخلق فرص عمل. كما تساهم في تحسين الحوكمة والشفافية وتقديم الخدمات العامة

د إجراءات السياسات المحددة. وتنطوي اإلجراءات التي يساندها قرض ويتيح برنامج الحكومة المصرية الركيزة الداعمة لهذه العملية، مما يسان

ى سياسات التنمية على التزام حكومي قوي وتَِرد بصورة تامة في برنامج الحكومة. كما أن اإلصالحات المدعومة في إطار هذا القرض تستند إل

 قاعدة كبيرة من العمل التحليلي الذي تسانده مجموعة البنك الدولي.

ند قرض سياسات التنمية المقترح إجراءات إصالح السياسات المحددة التالية وشروط إطالق شريحتي القرض التي تسهم في تحقيق سيسا .8

 أهداف سياسة برنامج الحكومة المصرية:

 :الشمول المالي وتوفير التمويل والخدمات المالية ــ 1الركيزة  -أ

السماح ن خالل ، موللتمويل األصغر األعمال لصغار رواد تحسين توفير التمويل والخدمات المالية (1

باستخدام المدفوعات من خالل الهاتف المحمول في أنشطة التمويل األصغر والدفع اإللكتروني من جانب مؤسسات 

 التمويل األصغر؛

تيسير زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تعزيز تنفيذ إطار  (2

إعداد وتفعيل سجل إلكتروني للضمانات من أجل الحقوق الضمانية في األصول نة، من خالل مضموللمعامالت ال

 المنقولة. 

وجود أسواق رأسمالية أكثر عدالً وفعالية وتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق تعديل قانون سوق رأس  (3

 المال.

 :ــ تنمية القطاع الخاص 2الركيزة  -ب

ساهمين أصحاب حقوق األقلية من خالل اللوائح التي تدعم قانون الم تعزيز حوكمة الشركات وحماية (1

 الشركات الجديد؛

عدد الخطوات الالزمة إلنشاء تحسين سهولة ممارسة أنشطة األعمال وتحسين بيئة األعمال من خالل تقليل   (2

 شركة؛

الصعيد و/ أو مثل محافظات  ،تقديم خدمات تسهيل االستثمار وإجراءات المستثمرين في المناطق المتخلفة (3

 المحافظات الحدودية، مما يعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والعمليات؛ 

تحسين بيئة ريادة األعمال من خالل برنامج "فكرتك شركتك" لتقديم المساعدة الفنية والتمويل وتحسين   (4

 اإلطار التنظيمي لريادة األعمال بقيادة القطاع الخاص؛
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كات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وتعزيز شفافية وميكنة تشجيع وتسهيل مشاركة الشر (5

 المشتريات والمناقصات الحكومية من خالل قانون جديد للمناقصات والمشتريات الحكومية؛

العقارات وكفاءة إدارة األراضي من خالل تحسين تسجيل سندات الملكية وتحسين إجراءات تسجيل األمالك  (6

الممتلكات والعقارات )من خالل  انية الجديدة )بموجب القانون الجديد( وتبسيط إجراءات تسجيلفي المجتمعات العمر

 مشروع قانون جديد بشأن نظام تسجيل الملكية( بهدف تحسين شفافية وجودة المعلومات؛

النقل والمواصالت بنظام تقاسم الركوب )المشاركة في استخدام  تسهيل التكنولوجيا المبتكرة في قطاع (7

تقاسم الركوب لتحديد الشروط واإلجراءات  لمركبات( من خالل اللوائح التي تدعم القانون الجديد الذي ينظما

الضرائب والرسوم  والضوابط الالزمة إلصدار تراخيص العمليات والضرائب والرسوم وبطاقات العمليات؛ وإطار

وأقساط التأمينات االجتماعية؛ وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة التي يتم حفظها لدى شركات خدمات المواصالت 

 بنظام المشاركة )تقاسم الركوب(. 

 :تعزيز إدارة المالية العامة —3الركيزة  -ج

الل تسهيل تقديم اإلقرارات تبسيط إجراءات دفع الضرائب وتحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال من خ (1

 الضريبية من خالل اإلنترنت؛ 

 نشر إستراتيجية متوسطة األجل محدثة إلدارة الديون من جانب الحكومة المصرية؛  (2

 لتشجيعخفض دعم الطاقة والتعديالت المستمرة في أسعار الطاقة من خالل تعديل أسعار الكهرباء والوقود  (3

 ؛لخلق حيز مالي من أجل االستثمارات الضرورية في رأس المال البشري طاقةاستثمارات القطاع الخاص في قطاع ال

توفير المخصصات المالية ألجهزة الحكم المحلي من خالل تحسين الجودة والشفافية واستدامة اإلنفاق  (4

 الرأسمالي على مستويات اإلدارة المحلية )المحافظات والمناطق(.

 ه. التنفيذ
 
 يبات التنفيذالترتيبات المؤسسية وترت 

ستكون وزارة االستثمار والتعاون الدولي، من خالل الهيئة العامة لالستثمار والمناطق، جهة التنسيق الرئيسية للمتابعة والتقييم بين   .9

لى عاتق الوزارات/الهيئات المشاركة في هذا البرنامج. وتقع المسؤولية األولى عن اإلجراءات المسبقة الموضحة تفصياًل في هذه العملية ع

األخرى بشأن تحقيق النتائج  والهيئات وزارة االستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات وستقوم الحكومية المعنية.الوزارات/الهيئات 

ت وبوصفها الجهة الرئيسية المناظرة لمجموعة البنك الدولي في مصر، ستتولى وزارة التعاون الدولي مسؤولية عرض المعلوما المرجوة.

 المتصلة بتنفيذ اإلصالحات والتقدم المحرز في تحقيق النتائج في الوقت المحدد وبطريقة مرضية للبنك الدولي.

 

 و. اآلثار على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية
 

 الفقر واآلثار االجتماعية

يرات مباشرة وغير مباشرة تتفاعل بشكل مختلف على المدى من المتوقع أن يكون لإلجراءات المسبقة التي يدعمها هذا القرض تأث .10

في إطار الركيزة  3القصير والمدى البعيد مع الرفاهية وآفق فرص العمل للفقراء والفئات األولى بالرعاية. ومن المتوقع أن يؤثر اإلجراء المسبق 

لمعيشية على المدى القصير من خالل زيادة أسعار منتجات الطاقة؛ وعلى تعديالت أسعار الطاقة تأثيراً سلبياً مباشراً على رفاهية األسر ابشأن  3 

ونظراً  ن من االستجابة لزيادة األسعار.يل نمط استهالكها أو دخلها للتمكقدرات األسر المعيشية محدودة من حيث تعد نالحظ أن القصير،المدى 

وتشير عمليات محاكاة  يتركز التأثير السلبي في هذه الرقعة من أرض مصر. للنسبة الكبيرة من الفقراء المقيمين في صعيد مصر، من المتوقع أن

( إلى أن أحدث تعديالت في أسعار الطاقة تؤثر سلبًا على رفاهية 2015)باستخدام بيانات مسوحات  2018تعديالت أسعار الطاقة في يوليو 

% من نفقات ميزانية األسرة؛ ويقدر أن 5.2سارة في الرفاهية تعادل من التوزيع( تواجه خ %20أدنى )األسر. ويُقدَّر أن شريحة أفقر ُخميس 

% من هذه الخسائر االجتماعية تأتي نتيجة الرتفاع أسعار 70% من نفقات الميزانية. وما يُقدر بنحو 1.6تخسر حوالي شريحة أغنى ُخميس 

المناطق  الرفاهية بين األسر التي تقطن اكن، مع وجود خسائر أكبر فيوالباقي بسبب زيادة أسعار الكهرباء. وتختلف اآلثار باختالف األم الوقود،

 ذات معدالت الفقر األعلى.
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للتخفيف من هذا  ،مثل برنامج تكافل للتحويالت النقدية وبطاقات التموين الذكية ،من المهم استخدام آليات المساعدة االجتماعية المتاحة .11

يعيشون في صعيد مصر. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن اآلثار اإليجابية لتخفيض فاتورة الدعم التأثير على الفقراء، ال سيما أولئك الذين 

 ةاية بكفاءالباهظة ذات اآلثار العكسية، وإعادة توازن االستثمار في القطاعات االقتصادية، والقدرة األقوى للحكومة على دعم الفئات األولى بالرع

وذلك بتوجيه الدعم للفئات  التوسع في ميزانية برامج الحماية االجتماعية وعملت إصالحات دعم الطاقة على .ستفوق الخسائر على المدى القصير

للتمويل اإلضافي الموجه  برامجيةستراتيجية التخفيف من آثار الخسائر في الدخل تكون من خالل مساندة إباإلضافة إلى ذلك، فإن  المستحقة.

لقطاع الرعاية  مليون دوالر أمريكي( والمشروعات التي تمت الموافقة عليها حديثاً  500لية مقترحة بقيمة لبرنامج الحماية االجتماعية )عم

ويعمل برنامج الحماية االجتماعية على توسيع نطاق تغطية برنامج  (.مليون دوالر 500مليون دوالر( وتطوير التعليم ) 530الصحية )

ماليين أسرة، وتحقيق تنمية رأس المال البشري بربط التحويالت النقدية بتحقيق معدل  3أسرة إلى مليون  2.2التحويالت النقدية المشروطة من 

للمراكز الصحية على األقل من قبل األسر الفقيرة والمهمشة. ويجري استكمال  زيارات 4و٪ ألطفال األسر المهمشة 80التحاق بالمدارس يبلغ 

ت الصحية األولية في المحافظات المتخلفة. وفي نهاية المطاف، سيجري إطالق برنامج للشمول ذلك ببرنامج رعاية صحية يتضمن تقديم الخدما

ألف شخص على مهارات العمل أو تحويالت األصول الصغيرة  30االقتصادي يُطلق عليه برنامج "فرصة" يستهدف تدريب ما ال يقل عن 

 لمساندة سبل كسب العيش وخلق فرص العمل.

، فإن الخيط المشترك للتقييم هو أن هناك احتمالية التخاذ إجراءات ذات تأثيرات األخرى على صعيد السياساتراءات بالنسبة لجميع اإلج  .12

تأثير  على صعيد السياسات إيجابية غير مباشرة من خالل خلق فرص عمل في القطاع الخاص. ومن غير المتوقع أن يكون لإلجراءات األخرى

 ات األولى بالرعاية حيث إن هذه اإلجراءات ال تؤثر بشكل مباشر على األسعار التي تواجهها األسر المعيشية.سلبي مباشر على الفقراء أو الفئ

هذه العملية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من خلق فرص العمل.  في 2و 1وقد تؤثر إجراءات إصالح السياسات من الركيزتين 

( إلى أن ضعف 2014ي أكبر جهات تشغيل في مصر وتشير األدلة التي تم تحليلها في البنك الدولي )وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ه

نمو فرص العمل في مصر يمكن تفسيره بسبب عدم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الممكن تحقيق تأثيرات إيجابية على أوضاع الفقر 

نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص التوظيف بها.  تساند 2و 1كانت تدابير الركيزتين  إذا مباشرة،واألحوال االجتماعية، رغم كونها غير 

في إطار هاتين الركيزتين منافع فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية؛ ومن الممكن أن تعمل هذه  المسبقةوستحقق غالبية اإلجراءات 

ن شأنها تحفيز إضفاء الطابع الرسمي. وستؤدي اإلجراءات المتخذة في إطار الركيزتين اإلجراءات على خلق فرص العمل بصورة تامة إذا كان م

خفض تكاليف القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وبالتالي زيادة إمكانيات خلق فرص  إلى 2و 1

توسيع نطاق توفير القروض والتسهيالت االئتمانية بمجرد إضفاء الطابع الرسمي  العمل لديها. ويمكن للشركات غير الرسمية أن تستفيد من

 عليها. أما األثر الخاص بخلق فرص العمل الناتج عن الئحة تنظيم برامج تقاسم الركوب )المشاركة في استخدام المركبات( فهو غير واضح. 

 وشفافية واستدامة اإلنفاق الرأسمالي على مستويات اإلدارة المحلية( )تحسين جودة 3في إطار الركيزة  4رقم  المسبقمن شأن اإلجراء   .13

تعاني أيًضا من ضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية  تحسين تقديم الخدمات األساسية ألن المحافظات التي ترتفع بها معدالت الفقر

الصرف الصحي تعزيز مستويات معيشة السكان على نحو مباشر، والعمل مثل خدمات المياه و ،والبنية التحتية. ومن شأن توفير خدمات محسنة

الخاص بمعادلة تخصيص رأس المال على  على تراكم رأس المال البشري لديهم وتحسين رفاهية األسر المعيشية. وسيعمل هذا اإلجراء المسبق

للتمويل األكثر شفافية والذي يمكن التنبؤ به على نحو  تحسين تخصيص وتخطيط النفقات الرأسمالية على مستوى المحافظات والمناطق نتيجة

 إلخ. والتعليم،مثل الصرف الصحي، والنقل، والصحة،  ،وهذه المستويات من الحكومة مسؤولة عن وظائف التنمية المحلية أكبر.

 
 الجوانب البيئية

دمج الشواغل البيئية مع خطط التنمية  ظيمي معاستمرت مصر في تحديث سياستها البيئية وإطارها التن الماضيين،على مدى العقدين  .14

"على  2030رؤية مصر  ستراتيجية التنمية المستدامة األحدث عهدًا:إوتركز الوطنية وضمان حماية صحة اإلنسان واستدامة الموارد الطبيعية. 

 نحو متكافئ على أبعادها الثالثة المحورية: األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

إلى أن السياسات التي يدعمها قرض سياسات  ،(OP 8.60)لمنشور سياسة العمليات رقم  وفقًا الدولي،التقييم الذي أجراه البنك خلص  .15

ة التنمية المقترح من المرجح أال يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة في مصر وال على مواردها الطبيعية. ومن الممكن أن تساهم، بصور

 المثال،جراءات المسبقة في إطار قرض سياسات التنمية الذي نحن بصدده في تحقيق الفوائد المشتركة لتغير المناخ. على سبيل ضمنية، بعض اإل

شركتك" فرًصا لتطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة وصديقة للبيئة  فكرتك،بشأن إنشاء برنامج " 2في إطار الركيزة  5يتيح اإلجراء المسبق رقم 

، 3في إطار الركيزة  9ومن المتوقع أيًضا أن يسهم اإلجراء المسبق رقم  قبل الشركات الفتية ورواد األعمال من الشباب. وخدمات مساندة من

بسبب استجابة الطلب المتوقعة نتيجة لزيادة األسعار علی المستهلكين  الكربون، في الحد من انبعاثات والكهرباءالذي يتعلق بكفاءة تسعير الوقود 

ومن الممكن أن يؤدي الشرط الخاص بإطالق الشريحة الثانية من القرض الخاص باللوائح التي تدعم القانون الجديد بشأن تقاسم النهائيين. 

قرار رئيس  فمن شأنالركوب )المشاركة في استخدام المركبات( إلى آثار بيئية سلبية خاصة من حيث جودة الهواء. وأيًا ما كان األمر، 
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( الذي ينص على حوافز اقتصادية )خفض الجمارك( على السيارات التي تستخدم 2018لسنة  419ؤخًرا )القرار رقم الجمهورية الذي صدر م

ضغوط( مع وقود أكثر نظافة )السيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة ]التي تعمل بالكهرباء والوقود[، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي الم

في تخفيف اآلثار البيئية. وسيكون من المهم التأكد من تنفيذ أعمال الفحص بشأن انبعاثات المركبات المستخدمة بشكل  ساعدةالم ،البنزين إلغاء دعم

 دوري وصارم.

 

 . ز. المخاطر وإجراءات تخفيفها

اإلنمائي ما يلي: )أ( التحديات  قدرة العملية على تحقيق هدفهاأمام التصنيف العام لمخاطر العملية يُعد مرتفعا. وتتضمن المخاطر الرئيسية  .16

ستراتيجيات السياسية وتلك الخاصة بالحوكمة؛ )ب( تحديات االقتصاد الكلي المرتبطة بارتفاع معدل التضخم ونسبة الدين العام؛ )ج( اإل

ف الموجودة في اإلدارة المالية والسياسات القطاعية ذات الطبيعة غير المسبوقة لسياق مصر؛ )د( القدرات المؤسسية والتنفيذية؛ )هـ( نقاط الضع

منها  العامة؛ )و( الظروف االجتماعية الصعبة والمخاطر البيئية المحتملة. وسيواصل البنك الدولي متابعة هذه المخاطر عن كثب، وسيتم التخفيف

مج مساعدة فنية قوي وداعم، من خالل تحمل المسؤولية بصورة قوية من جانب الحكومة، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وبرنا

 وعمليات إقراض تخص هذا القطاع. 

 
 

   

 مسؤولو االتصال 

 

 البنك الدولي

 أشيش كانا، ومحمد هشام الشيتي، ومحمد ندا

 رئيس البرنامج
 

 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/الجهة المستفيدة
 

 جمهورية مصر العربية

 يارا العبد

 ستثمار والتعاون الدوليمستشارة وزيرة اال

yelabd@miic.gov.eg 
 

 

 الهيئات المسؤولة عن التنفيذ
 

 وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 يارا العبد

 مستشارة الوزيرة

yelabd@miic.gov.eg 

  

 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 محسن عادل

 الرئيس التنفيذي

mohsen.adel@gafinet.org.eg 
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 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/projects: موقع الويب

 

 

 الموافقة 

 نا، ومحمد هشام الشيتي، ومحمد نداأشيش كا فريق العمل: رؤساء
 

 تمت الموافقة: 

 الموافقة، تُحدَّد في وقت الحق

   :المدير اإلقليمي
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