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 معلومات أساسية
 

 أ. البيانات األساسية للمشروع 

الرقم التعريفي للمشروع  اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
 )إن وجد(:األم 

تمكين القطاع الخاص وتنمية  P168630 جمهورية مصر العربية
المناطق المحلية من أجل نمو 

تمويل سياسات  –شامل للجميع 
 (P168630)التنمية 

 

التاريخ التقديري للعرض على مجلس  المنطقة
 أداة التمويل مجال الممارسات )الرئيسي( المديرين التنفيذيين

تمويل سياسات  التمويل والتنافسية واالبتكار 2018ديسمبر/كانون األول  4 وشمال أفريقياالشرق األوسط 
 التنمية

 الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض
 وزارة االستثمار والتعاون الدولي جمهورية مصر العربية

 
  األهداف اإلنمائية المقترحة

 
وتنمية القطاع الخاص، وتنمية ركائز الشمول المالي  :يشمل الجميع وخلق فرص العمل في مصر من خاللتهيئة البيئة المواتية لتحقيق نمو 

 المناطق المحلية 
 

   
 NewFin3- التفاصيل

 1,000.00 البنك الدوليإجمالي التمويل المقدم من مجموعة 
 1,000.00 قروض البنك الدولي  

   

 FIN_SUMM_PUB_TBLالتمويل )بماليين الدوالرات األمريكية(
 موجز

 1,000.00 مجموع التمويل
 

  
  القرار

 اإلعداد في االستمرار االستعراض أجاز
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 المقدمة والسياق العام ب.
 

 السياق العام
 

 مليون نسمة، وتمتلك رابع أكبر اقتصاد بالمنطقة.  91مصر هي أكبر بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث يبلغ تعداد سكانها  .1
ي هذا ويمض ل.وقد شرعت في تطبيق برنامج لإلصالحات الرئيسية الالزمة لمعالجة بعض المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل أمام تحقيق النمو الشام

فقد نفذت الحكومة المصرية سلسلة من  من اإلصالحات التحويلية ُقُدما، وقد بدت عالمات مبكرة على تحقيق مكاسب اقتصادية. ءالجري البرنامج 
ن تحقيق مكاسب اإلصالحات الكبرى خالل األعوام القليلة الماضية لتعزيز استقرار االقتصاد الكلي والنهوض بتنافسية االقتصاد، وهي إصالحات أسفرت ع

 مبكرة.
 ، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 2017% في السنة المالية 4.2مقابل  2018% في السنة المالية 5.3وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  
تجات الطاقة على ضبط أوضاع المالية ويساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة واإللغاء التدريجي لدعم من .2020-2019% في السنتين الماليتين 6

ونفَّذت الحكومة المصرية أيضا إصالحات لبيئة األعمال  العامة، في حين أدت إصالحات قطاع الطاقة إلى توفير إمدادات كهرباء أكثر انتظاما للشركات.
وعلى الرغم من أن هذه المكاسب المبكرة مثيرة  مكاسب كبيرة.اشتملت على سن قانون جديد للتراخيص الصناعية، وقانون لالستثمار، مما أفضت إلى تحقيق 

 % من السكان إمَّا فقراء، أو معرضون للسقوط في براثن الفقر، 60فنحو  لإلعجاب، فإنها لم تؤد بعد إلى إدماج أغلبية المصريين في النشاط االقتصادي.
 فيما بين المناطق، حيث ترتفع معدالت الفقر والحرمان في المناطق الريفية.وتوجد تفاوتات صارخة  مع ازدياد مستويات التفاوت وعدم المساواة.

 . 2017تبني هذه العملية على نتائج سلسلة من ثالث عمليات لتمويل سياسات التنمية البرامجية أنجزت في عام  .2
ف بقيادة القطاع الخاص، وبناء رأس المال البشري، وقد انتقلت مصر إلى المرحلة التالية من اإلصالحات الهيكلية األعمق لتسهيل جهود خلق الوظائ

 وتساند هذه العملية المنفردة القائمة بذاتها لتمويل سياسات التنمية إصالحات  واستطاعت رفع كفاءة أداء القطاع العام لتقديم الخدمات وخلق فرص العمل.
فهي، أوال، ُترك ِّز على الحصول على التمويل بوصفه عامال أساسيا في عمل  ص.من أجل إدماج أغلبية المصريين في النشاط االقتصادي وتنمية القطاع الخا

وتساعد، ثانيا، على تنمية القطاع الخاص من خالل تعزيز الشفافية  منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص في االقتصاد الرسمي.
وثالثا، تدعم  الضريبية، وتحسين التشريعات واللوائح التنظيمية، وتوسيع نطاق االستثمارات الخاصة. وميكنة إجراءات المشتريات والتعاقدات وتقديم اإلقرارات

ة ملكية األراضي، تنمية المناطق المحلية من خالل إعادة تنشيط المدن بوصفها ُمحر ِّكات للنمو، وذلك بالشروع في تنفيذ حزمة متكاملة من اإلصالحات ألنظم
 سات المحلية، والمدن الذكية القائمة على الرقمنة، والوضوح في أدوار مختلف المؤسسات الحكومية في التخطيط التشاركي.والتمكين المالي للمؤس

بشكل رئيسي إلى التصدي للتحديات التي تعوق النمو الشامل لفئات المجتمع، وخلق الوظائف في السنوات  -"مصر تنطلق" –يهدف برنامج الحكومة  .3
لى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ومن ثم إلى تعزيز االحتواء االجتماعي وتنمية المناطق  (،2022-2018األربع القادمة ) وا 

ية رأس إلى المستحقين، وتقوية شبكات األمان االجتماعي، وتنمبشكل مباشر كما يسعى إلى تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية لترشيد وتوجيه الدعم  المحلية.
)أ( حماية األمن القومي والسياسة الخارجية لمصر؛ )ب( تنمية رأس المال البشري؛ )ج( التنمية  ويغطي البرنامج خمسة محاور رئيسية وهي: المال البشري.

 االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي؛ )د( توفير فرص العمل والتشغيل؛ )ه( تحسين مستويات المعيشة.

 
 الشراكة اإلستراتيجيةالعالقة بإطار 
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طار الشراكة  .4 . وفيما يتصل 2019-2015لمصر للسنوات  ةاإلستراتيجيترتبط العملية المقترحة ارتباطا وثيقا بالدراسة التشخيصية المنهجية، وا 
أما فيما يتعلق بإطار  )أ( خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص؛ )ب( التكامل المكاني؛ )ج( االحتواء. بالدراسة التشخيصية، تساند العملية ثالث ركائز:

ظائف بقيادة القطاع الخاص من خالل تحسين مناخ األعمال، وتعزيز الشراكة اإلستراتيجية، ترتبط العملية على وجه التحديد بالركيزة الثانية، وهي خلق الو 
 الشمول المالي، ومساندة تنمية مرافق البنية التحتية.

االحتواء تأتي العملية المقترحة في إطار مساندة برامجية أكبر لمصر تشتمل على عمليات تكميلية يجري إعدادها بشأن تعزيز الحماية االجتماعية، و  .5
في لمواطنين، وتحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق المتأخرة، ووضع إستراتيجية التنمية الرقمية من أجل تلبية متطلبات الوظائف االجتماعي ل

أيضا في وتسهم العملية  المستقبل، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص في مرافق البنية التحتية، وتحسين رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة.
ومساندة نمو اقتصادي  إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتساند ركائزها اإلستراتيجية المتصلة بتجديد العقد االجتماعي،

 مناطق المتأخرة.يشمل كل فئات المجتمع من خالل توفير متطلبات الشمول )ومنها الشمول المالي( وتنمية القطاع الخاص، وتنمية ال

 
  ج. األهداف اإلنمائية المقترحة

 
، وتنمية القطاع الخاص، وتنمية المناطق تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات المالية )الشمول المالي(الهدف اإلنمائي لهذه العملية هو " .6

 المحلية من أجل نمو يشمل الجميع بثماره في مصر."
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  النتائج الرئيسية
 
)أ( زيادة  على ما يلي: ، وسيتم تأكيدها ووضعها في صيغتها النهائية في أثناء مرحلة اإلعداد،تشتمل النتائج الرئيسية المتصورة في إطار البرنامج .7

؛ )ب( زيادة عدد شركات التمويل متناهي الصغر أو المنظمات غير الحكومية التي تحصل على ترخيص خدمات الدفع اإللكتروني أو عبر الهاتف المحمول
)ج( زيادة عدد التسجيالت الجديدة  عدد المنتفعين بالتمويل متناهي الصغر، ومنهم النساء باستخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول أو الدفع اإللكتروني؛

 وض بضمان عقار منقول؛للحصص الضمانية في السجل المخصص لهذا الغرض؛ )د( زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قر 
)ز( زيادة عدد المشروعات الصغيرة  )ه( زيادة قيمة معامالت التخصيم؛ )و( زيادة عدد شركات األوراق المالية التي تبيع أدوات استثمارية للمستثمرين؛

تاحة االطالع عليها للجمهور؛ )ط( تجربة )ج( تحديث الخريطة اإلنمائية لمصر سنويا بطريقة شفاف والمتوسطة المشاركة والتي تتم ترسية عقود عليها؛ ة وا 
مكانية التنبؤ بشأن مخصصات ا الستثمار تحديث / وضع مخططات إستراتيجية للمدن والقرى في عدد مختار من المراكز اإلدارية؛ )ي( زيادة الشفافية وا 

وم على المعايير ويمكن التنبؤ بها ابتداء من السنة المالية الرأسمالي السنوية للمحافظات والمراكز اإلدارية؛ )ك( أن تتم باستخدام صيغة شفافة تق
ات ؛ )ل( إطار قانوني جديد لتسجيل الملكية في مكاتب الشهر العقاري؛ )م( تطبيق نظام المدن الذكية في المدن الجديدة؛ )ن( زيادة اإليراد2020/2021

على تحديد حجم المخاطر في مهام إدارة السجل الضريبي، وتقديم اإلقرارات الضريبية بفضل تمكُّن مصلحة الضرائب المصرية من اعتماد نهج يقوم 
 الضريبية، والدفع والتحصيل والتدقيق والمراجعة.

 
 د. وصف المفاهيم

 
لدعم نمو شامل يعد تمويل سياسات التنمية المقترح عملية منفردة قائمة بذاتها تتألف من ثالث شرائح وتهدف إلى مساندة جهود الحكومة المصرية  .8

)أ( تحسين سبل الحصول على التمويل من خالل تنظيم  لكل فئات المجتمع، وخلق الوظائف، وتتمحور حول ثالثة أهداف يستند كل منها إلى ركيزة مقابلة:
الوظائف؛ )ج( التنمية المستدامة  أدوات مالية حديثة؛ )ب( تسهيل استثمارات القطاع الخاص في مجاالت إنمائية رئيسية للتشجيع على ريادة األعمال وخلق

نشاء مراكز حضرية جديدة وتحقيق المركزية المالية العامة. وتتسق ركائز العملية  للمناطق المحلية من خالل تحسين اللوائح التنظيمية لملكية األراضي، وا 
: خلق 4االقتصادية وتحسين األداء الحكومي؛ )ب( الركيزة : التنمية 3)أ( الركيزة  المقترحة مع ثالثة من الركائز الخمس لبرنامج الحكومة المصرية:

ومن ثمَّ، تسهم العملية المقترحة إسهاما مباشرا في الرؤية العامة للحكومة المصرية لوضع النمو الشامل  : تحسين مستويات المعيشة.5( الركيزة 3الوظائف؛ )
م برنامج  هود تحسين اإلدارة الرشيدة والحوكمة، والشفافية، وتقديم الخدمات العامة.وتسهم العملية أيضا في ج وخلق الوظائف في صميم أجندة التنمية. وُيقد ِّ

وتنطوي جميع اإلجراءات التي يساندها تمويل سياسات  الحكومة المصرية ركيزة لهذا التمويل لسياسات التنمية بمساندة إجراءات مختارة على صعيد السياسات.
 قوي وُتشك ِّل جزءا ال يتجزأ من برنامج الحكومة.التنمية على التزام حكومي 

دة إلصالح السياسات: .9  سيسهم تمويل سياسات التنمية المقترح في األهداف التالية للسياسات من خالل إجراءات ُمحدَّ

 ؛وعات الصغيرةتحسين سبل الحصول على التمويل لرواد أعمال المشر  الشمول المالي وسبل الحصول على التمويل: – 1الركيزة  في إطار .أ
وتعزيز إنصاف  ؛وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تدعيم تنفيذ إطار المعامالت المشمولة بضمانات

 المستثمرين.قاعدة وكفاءة أسواق رأس المال وتوسيع نطاق 
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أعمال المشتريات : تشجيع وتسهيل مشاركة تنمية القطاع الخاص - 2في إطار الركيزة  .ب
مساهمي حقوق األقلية؛ وتحسين النظم األساسية لريادة األعمال التي يقودها القطاع  الحكومية؛ وتقوية حوكمة الشركات وحماية

 الخاص؛ وتبسيط سداد الضرائب، وتحسين بيئة األعمال.

: تحسين التخطيط المكاني من أجل االستخدام األمثل ألراضي الدولة المحليةالتنمية المستدامة للمناطق  –3في إطار الركيزة  .ج
على مختلف المستويات اإلدارية؛ وتحسين إجراءات تسجيل الممتلكات في المجتمعات العمرانية الجديدة وتبسيط إجراءات تسجيل 

ة المحلية؛ وتحسين التنسيق واالستدامة لتخطيط الملكية؛ وتحسين جودة وشفافية واستدامة اإلنفاق الرأسمالي على مستويات اإلدار 
 التنمية المحلية في األجل المتوسط في المستويات الدنيا لإلدارة المحلية.

 
 ه. اآلثار على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية

 
 اآلثار على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية

للعملية على منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة، وتؤدي إلى تمكينها من خلق  2و  1السياسات في إطار الركيزتين قد ُتؤث ِّر إجراءات إصالح  .10
( أن ضْعف نمو 2014وُتعد هذه المنشآت أكبر مصدر لخلق الوظائف في مصر، وتظهر الشواهد التي تناولها تحليل للبنك الدولي ) فرص العمل والوظائف.

على مستويات تقديم الخدمات  3وقد ُتؤث ِّر اإلجراءات في إطار الركيزة  ُيعزى إلى عدم نمو منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة.الوظائف في مصر 
ز بشكل مباشر سبل كسب الرزق لألفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين معدل  األساسية. نة لمياه الشرب والصرف الصحي ُيعز ِّ فالحصول على خدمات ُمحسَّ

ن كانت غير مباشرة على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية إذا  رأس المال البشري وزيادة رفاهة األسر. تراكم ويمكن تحقيق اآلثار التي قد تكون إيجابية وا 
في إطار سبقة ات الموسيعود أغلب اإلجراء على دعم النمو والتشغيل لدى منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة. 2و 1ساعدت اإلجراءات في إطار الركيزتين 

لق الوظائف التي هاتين الركيزتين بالنفع على منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة بالفعل في القطاع الرسمي، ويمكن تحقيق اإلمكانيات الكاملة لخ
ل للعمل في القطاع الرسمي. للعملية المقترحة آثار  3سبقة في إطار الركيزة وقد تكون لإلجراءات الم تنطوي عليها هذه اإلجراءات إذا حفَّزت على التحوُّ

إلى خفض تكاليف  2و  1وستساعد اإلجراءات المذكورة في إطار الركيزتين  إيجابية على الفقراء إذا أدت إلى تحسين الحصول على الخدمات األساسية.
وقد ال تستفيد الشركات غير الرسمية من  كانياتها في خلق الوظائف.الحصول على االئتمان على منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة، ومن ثمَّ إلى زيادة إم

لت للعمل في القطاع الرسمي.  توسيع إمكانية الحصول على االئتمان إال إذا تحوَّ

 
 اآلثار البيئية

 
الوطنية االهتمامات والمخاوف  على مدى العقدين الماضيين، دأبت مصر على تحديث سياساتها البيئية وُأُطرها التنظيمية بتضمين خططها اإلنمائية .11

" التي صدرت مؤخرا القدر 2030البيئية، والحرص على حماية صحة اإلنسان واستدامة الموارد الطبيعية. وتولي "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
ثر تحديدا، فإن ركيزتي التنمية العمراني والبيئة للبعد البيئي وبشكل أك االقتصادية واالجتماعية والبيئية. -نفسه من األهمية على أبعادها األساسية الثالثة 

، أن تعزز فقط أوجه التضافر بين 3إطار الركيزة  ويمكن لبعض النتائج المتوقعة لقرض سياسات التنمية هذا، والسيما في ترتبطان ارتباطا وثيقا فيما بينهما.
وخلص التقييم  ذا تم اتخاذ تدابير مالئمة وسليمة من الناحية البيئية لتحقيق نتائج قرض سياسات التنمية.هاتين الركيزتين، وتتيح فرصة لجني منافع بيئية كبيرة إ



 
  البنك الدولي

 (P168630تمويل سياسات التنمية ) –نمو شامل للجميع تحقيق تمكين القطاع الخاص وتنمية المناطق المحلية من أجل 

 
 
 

  8 من 7 الصفحة 

 

 ( إلى أنه من الُمستبعد أن تؤدي السياسات التي يساندها قرض سياسات التنميةOP 8.60) 8.60الذي أجراه البنك الدولي، وفقا لمنشور سياسة العمليات 
صر، آثار سلبية على بيئة البلد أو قاعدة موارده الطبيعية. وفي ضوء اآلثار المحتملة لتغير المناخ على جدول أعمال التنمية بوجه عام في مالمقترح إلى حدوث 

ناخية ودمجه في لموعلى التنمية المكانية والتخطيط اإلستراتيجي للمدن والقرى بوجه خاص، من الضروري تنفيذ أسلوب اإلدارة النشطة واالستباقية للمخاطر ا
 تخطيط التنمية الوطنية والتخطيط القطاعي.

 

 لالتصال
 

 البنك الدولي

  أشيش كانا، محمد هشام الشيتي، محمد ندا
 رئيس البرنامج
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 جمهورية مصر العربية

 يارا العبد
 ة وزيرة االستثمار والتعاون الدوليمستشار 

yelabd@miic.gov.eg 
 

 
 الجهات المسؤولة عن إدارة التنفيذ

 
 وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 يارا العبد
 الوزيرة ةمستشار 

yelabd@miic.gov.eg 
 

 



 
  البنك الدولي

 (P168630تمويل سياسات التنمية ) –نمو شامل للجميع تحقيق تمكين القطاع الخاص وتنمية المناطق المحلية من أجل 

 
 
 

  8 من 8 الصفحة 

 

 للمزيد من المعلومات:

The World Bank 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
Telephone: (202) 473-1000 

 http://www.worldbank.org/projectsWeb:  
 
 

 الموافقة

  أشيش كانا، محمد هشام الشيتي، محمد ندا رئيس فريق العمل:
 

 وافق عليها:
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 المدير اإلقليمي  
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