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 شكر وتقدیر
 

ُ                                                           أعد ھذا االستعراض لألداء والتعلم فریق  عمل بقیادة شریف حمدي (مسؤول عملیات أول، رئیس فریق العمل،                                    MNC03 وإبراھیم ،(
                          ُ                           )، وولید لبادي (المدیر الق طري لمصر ولیبیا والیمن لدى GMTMNتشودري (خبیر اقتصادي أول، الرئیس المشارك لفریق العمل، 

المشارك لفریق العمل)، ومینا كومیت مسؤول أول إدارة المخاطر، الرئیس المشارك لفریق العمل، مؤسسة التمویل الدولیة، الرئیس 
MIGEC ،تحت اإلشراف العام لمارینا ویس (المدیرة اإلقلیمیة (MNC03 المدیر اإلقلیمي لمؤسسة التمویل الدولیة) ومؤید مخلوف ،(

). MNC03                               ُ     )، وبونام غوبتا (منسقة برامج ق طریة،MIGESودي (مدیر )، ومیرلي بارCMEDRلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
وضم فریق العمل مجموعة من الخبراء المتخصصین بمجموعة البنك الدولي، منھم أشیش كانا (مدیر برامج، قطاع التنمیة المستدامة والبنیة 

)، وماریا لورا بویرتا (مدیرة MNC03ل والمؤسسات، والتموی المتوازنوتریسي لین (مدیرة برامج، في قطاع النمو  )،MNC03التحتیة، 
)، وتاتیانا ویبر (مسؤولة عملیات أولى، MNCA3                        ُ      )، وعلیاء حسین (مسؤولة ق طریة، MNC03برامج، قطاع التنمیة البشریة، 

MNCEG ،ونیستا سینھا (خبیرة اقتصادیة أولى ،(GPV05،(  ،خبیرة اقتصادیة) وسارة النشارGMTMN9 معاونة) ونھال رسمي ،
)، ولینا عبد CSEIN)، ووائل عفیفي (خبیر قیاس النتائج، GFCM1)، ودالیا عاشور (استشاریة، GFCM1مسؤول شؤون االستثمار، 

ویود الفریق أن یتقدم بالشكر إلى كیفین كاري (مدیر قطاع الممارسات،  )، وأماندا غرین (استشاریة).MNAECالغفار (استشاریة، 
GMTMN،(  ،المستشار االقتصادي) وبیتر سیجنثیلرOPSCE ،وبایرز میریك (مسؤول عملیات أول ،(MNADE على توجیھاتھم (

 وإسھاماتھم القیمة.
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 العربیـــةجمھـوریة مصـــر  

 2019-2015استعراض األداء والتعلم الخاص بإطار الشراكة اإلستراتیجیة للسنوات المالیة 

 مقدمـــــة أوال. 

ص استعراض األداء والتعل م ھذا التقد م الذي تحق ق في تنفیذ إطار الشراكة اإلستراتیجیة لمجموعة البنك الدولي مع   .1 ّ ِ                      ُّ           ُّ          َّ                                                            ی لخ    ُ 
تعدیل  -أثناء التنفیذ المستخلصةبناء على الدروس  –، ویقترح 2019-2015وات المالیة جمھوریة مصر العربیة في السن

یقدم معلومات حدیثة حول تطور األوضاع السیاسیة كما  التوجھ اإلستراتیجي لمواصلة العمل بإطار الشراكة لعامین آخرین.
           ُ  ِّ                    حتى اآلن، وی وث  ق المبادرات الجدیدة  هالمستفادة من تنفیذواالقتصادیة في مصر منذ بدء تنفیذ إطار الشراكة، ویستخلص الدروس 

                                ً                                                                         التي بدأت خالل تلك الفترة استجابة  لتوجیھات الحكومة في ظل المستجدات على الساحة وتحدیات عملیة اإلصالح، ویقترح 
ار الشراكة، وتوجیھات إدخال التعدیالت الالزمة على ھذا البرنامج. وتشتمل ھذه التعدیالت على اقتراح مواصلة العمل بإط

)، 2021و 2020بشأن عملیات البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر خالل الفترة الزمنیة المتبقیة من إطار الشراكة (السنتین المالیتین 
 .            ّ                                                       ومعلومات محد ثة عن النتائج المستھدفة الخاص بإطار الشراكة اإلستراتیجیة

اإلصالحات الجریئة لمعالجة المشكالت الھیكلیة التي تعوق تحقیق  تعكف الحكومة المصریة حالیا على تطبیق حزمة من  .2
 بدعم من - ھدفي مجموعة البنك الدولي في القضاء على الفقر المدقع وتعزیز الرخاء المشترك. وقد ساعدت ھذه اإلصالحات

ث انتعش معدل النمو، وتقلص حی على تحقیق استقرار االقتصاد، وأدت إلى تحقیق نتائج ملموسة:-إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
قامت عجز الموازنة، وتم تحریر الجنیھ المصري، وزادت احتیاطیات النقد األجنبي. وبالتوازي مع إصالحات االقتصاد الكلي، 

 موجھ لصالح الفئات الفقیرة واألولى بالرعایة، وخطتنقدي وعیني برامج للحمایة االجتماعیة لتقدیم دعم  بتنفیذ الحكومة المصریة
                                                                                     ُ        ٍ            خطوات واسعة لتحسین مناخ األعمال. وبوجھ عام، ساعدت ھذه اإلصالحات االقتصادیة الواسعة التي أ جریت بدعم  من مجموعة 

الفرص لبناء المواطن المصري، إتاحة البنك الدولي على استقرار االقتصاد، وإرساء األساس لحزمة ثانیة من اإلصالحات و
ّ ِ               نمو الذي یقوده القطاع الخاص. وباعتبارھا مستشارا جدیرا بالثقة، ت قد  م مجموعة البنك والنھوض باالقتصاد الرقمي، وتعزیز ال  ُ                                                               

من خالل التمویل والدعم الفني والدراسات التحلیلیة. فعلى سبیل المثال، وافقت الدرب الدولي الدعم لمصر في خطواتھا على ھذا 
مع التوجھ العام لدعم رأس المال البشري                        ً ي التعلیم والصحة تمشیا  المجموعة على تقدیم التمویل الالزم لدعم اإلصالحات في قطاع

للمساعدة على النھوض باالقتصاد الرقمي، وتحسین مناخ األعمال، دعمھا تعزیز على الذي تبنتھ مجموعة البنك الدولي، وتعمل اآلن 
 .واالستقراربین التنمیة  الروابط ومعالجة جندة نھج تعظیم تمویل التنمیة،وفقا ألوتعبئة موارد تمویل جدیدة للبنیة التحتیة 

واإلقلیمیة لمجموعة البنك الدولي، ومنھا العامة یتماشى ھذا التطور في إطار الشراكة على نحو وثیق مع األولویات   .3
د م جد دا على دعم بلدان المنطقة من خاللالتي  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیالاإلستراتیجیة اإلقلیمیة  ُ   َّ                               ت ؤك     ِ ّ االرتقاء   ُ 

التكنولوجیا الرقمیة. ویستمر دور ب والدفع، وتیسیر معدل النمو بقیادة القطاع الخاص، للمواطن بالتعلیم، وتحسین الخدمات المقدمة
                                              ُّ                                                               إطار الشراكة اإلستراتیجیة واستعراض األداء والتعل م في دعم الركیزة الخاصة "بتجدید العقد االجتماعي" في اإلستراتیجیة 

والتي تدعو إلى تبني نموذج جدید للتنمیة یشمل الجمیع وال یقصي أحدا ویقوم على حمایة الفئات الفقیرة واألولى اإلقلیمیة 
القطاع الخاص  وتمكینلمساءلة، وا للتقییم بالرعایة بشكل أكثر فعالیة، وعلى تقدیم الخدمات األساسیة بصورة شاملة وخاضعة

في نھایة المطاف إلى تحسین ثقة المواطنین في  تھدفھي العناصر التي و -عمل للشباب فرص االستثمار وخلق فرص من
الحكومة. ویخدم استعراض األداء والتعلم أیضا ركیزة "التعاون اإلقلیمي" في اإلستراتیجیة اإلقلیمیة، والسیما فیما یتعلق بالمنافع 

مصر وأفریقیا جنوب الصحراء انطالقا من رئاسة مصر العامة اإلقلیمیة، وتعزیز الثقة والتعاون فیما بین بلدان المنطقة، وبین 
                                                       ُّ  من خالل إنشاء مركز إقلیمي للطاقة. وأخیرا، بالنظر إلى تعط ل  القادمة لالتحاد األفریقي، وداخل حوض شرق البحر المتوسط

ر التقنیات الحدیثة، یحذو استعراض األداء  والتعلم حذو اإلستراتیجیات                                                     ُّ                                       المسارات التقلیدیة لتحقیق النمو االقتصادي، وتسارع تطو 
المؤسسیة واإلقلیمیة لمجموعة البنك الدولي التي تركز على االستفادة من التكنولوجیا الرقمیة في فتح األسواق وربطھا وإطالق 

 .القطاع الخاص نموتشجیع عنان االستفادة من إمكاناتھا، ومن ثم 

وتمكین وھي تحسین نظم اإلدارة العامة والحوكمة، -مجاالت الثالثة المترابطة إلطار الشراكة اإلستراتیجیة الال تزال   .4
على قدر كبیر من األھمیة وتتماشى مع  -، ودعم االحتواء االجتماعيمن االستثمار وخلق فرص العمل القطاع الخاص

تحدیثھا التي تم و 2015عام   ً                             ا  السترتیجیة الحكومة المعلنة فيطبقإستراتیجیة التنمیة للحكومة المصریة على األمد األطول 
% من مؤشرات 77 تفي ھذه المجاالت الثالثة جمیعا، حیث تحققالمنشودة        َّ                            وقد تحق ق تقدم جید نحو تحقیق األھداف  .2018في 

جة لتحسن إدارة االقتصاد الكلي، نتائج إطار الشراكة بالفعل أو في طریقھا إلى التحقیق بنھایة فترة إطار اإلستراتیجیة. ونتی
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لمالیة العامة الحكومة من تحسین قدرتھا ل الكبیرةصالحات اإلأصبح مناخ األعمال أكثر مالءمة ألنشطة القطاع الخاص، ومكنت 
جتماعیة الدین ، وإعادة توجیھ الموارد المحدودة للموازنة نحو برامج ا خدمةو للتنمیة یةالمستقبل المالیة توفیر المتطلباتعلى 

بعض تحسین مناخ األعمال، وأدت میكنة في مجال  ھامةجدیدة لصالح الفئات الفقیرة واألولى بالرعایة. وتم سن تشریعات 
اإلجراءات البیروقراطیة التي تعوق ممارسة األعمال. وفي ظل ھذه األوضاع، تحسن تصنیف  الحد مناإلجراءات الحكومیة إلى 

 190من بین  120إلى المركز  2016اقتصادا في  189من بین  131مال من المركز مؤشر سھولة ممارسة األع فيمصر 
ُ   َّ          الثالثة كما ھو م بی ن في إطار  المجاالت ھذه                                         َّ      . وعلى الرغم من النتائج الملموسة التي تحق قت في 2018اقتصادا في  مستھدفات               

 تمأو  استجدتالسیما تلك التي -حاجة إلى مزید من الوقت لتدعیم النتائج في القطاعات الرئیسیة األخرى  فھناكإطار الشراكة، 
  .تحدیدھا منذ الموافقة على إطار الشراكة

 ح تمدید العمل بإطار الشراكة اإلستراتیجیة لعامین آخرین.اقترتم طرح ادعما لمواصلة زخم جھود اإلصالح في مصر،   .5
 2015دیرین التنفیذیین لمجموعة البنك الدولي قد ناقش وثیقة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في دیسمبر وكان مجلس الم

قلص المدة الفعلیة إلطار الشراكة لثالثة أعوام مما )، 2015أعقاب استكمال الدراسة التشخیصیة المنھجیة في سبتمبر  (في
لخروج من أزمتھا على الصعیدین ل الدولةلدعم  المرونة على قدر من روعي في تصمیم اإلطار أن یكون وقدونصف. 

كبیر على مصر في األعوام الثالثة الماضیة.  إیجابي تأثیر الدولي االقتصادي واالجتماعي. وكان لبرنامج مجموعة البنك
ق حتى اآلن في ظل               َّ القوي الذي تحق   االنجاز االستفادة منن مجموعة البنك الدولي من   ّ مك                                  ُ ومن شأن ھذا التمدید المقترح أن ی  

التعدیالت تعزیز إطار الشراكة اإلستراتیجیة، وتحقیق المزید من النتائج اإلیجابیة، وفي الوقت ذاتھ تمكین فریق العمل من 
من اإلصالحات التي شرعت مصر في تطبیقھا، وتسلیط الضوء على األولویات التي  الثانیة      ُ            ً        التي أ جریت استجابة  للحزمة 

جیة اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ودعم المبادرات ذات األولویة لمجموعة البنك بشأن تضمنتھا اإلستراتی
لتنمیة، وتنمیة رأس المال البشري، والتنمیة الرقمیة، والتركیز على األولویات المستجدة (القسم ل الموجھ تمویلالنھج تعظیم 

  .خامسا)

 التغیرات الرئیسیة في مصر ثانیا.

 التطورات السیاسیة واآلفاق المستقبلیة )أ

أعمال العنف مازالت بعض    َّ                                                                                      تحس ن الوضع األمني في مصر كثیرا في معظم مناطق البالد خالل فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة، لكن  .6
ً ا  ربع سنویوتجدیده  یتم مراجعتھوالذي الطوارئ  بقانوناستمر مد العمل قد و تجري السیما في شمال سیناء. في  تم التنویھ عنھ كما  

ستعادة االستقرار في المنطقة من أجل تحسین العسكریة للقضاء على التنظیمات اإلرھابیة في شمال سیناء الجھود ال وتستمر 2017.1
  لمجتمعات المحلیة وتنمیة اإلمكانات االقتصادیة للمنطقة.ل المستوى المعیشي

واستند  2.% من األصوات97.8بعد فوزه بنسبة  2018أربع سنوات في أبریل أعید انتخاب الرئیس السیسي لوالیة ثانیة مدتھا  .7
. وفي فرص عملمواتیة لتحقیق نمو اقتصادي مرتفع وخلق البیئة الالرئیس إلى تفویض بمواصلة برنامج اإلصالح االقتصادي من أجل تھیئة 

ن مد فترة الوالیة الرئاسیة إلى ست سنوات، واستحداث منصب ، أقر البرلمان سلسلة من التعدیالت الدستوریة المقترحة تتضم2019فبرایر 
 % من مقاعد البرلمان للنساء.25نائب رئیس الجمھوریة، وغرفة برلمانیة ثانیة في النظام البرلماني، وتطبیق نظام تخصیص حصة 

 البرلمان. تصدیقھ من تممن ثم ورئیس الوزراء البرنامج الجدید للحكومة "مصر تنطلق"  استعرض السید، 2018في یولیو  .8
ّ ِ                                                                                                                   وی رك  ز البرنامج الجدید على: (أ) حمایة األمن القومي وسیاسة مصر الخارجیة؛ (ب) بناء اإلنسان المصري؛ (ج) التنمیة االقتصادیة ورف ع   ُ 

    ُ  ِّ  أن ت حق  ق  كفاءة األداء الحكومي؛ (د) النھوض بمستویات التشغیل؛ و(ه) تحسین مستوى معیشة المواطن المصري. ویھدف البرنامج إلى
ً                                           مصر اقتصاد ا تنافسی ا متوازن ا ومتنوع ا من خالل االبتكار وتنمیة المعارف. وبناء  على اإلصالحات التي جرت في اآلونة األخیرة، شرع ت           ً        ً        ً        ً                                     

السنوات األربع  خالل فرص عملفي مجموعة طموحة من إصالحات الجیل الثاني الرامیة إلى تحقیق نمو شامل وخلق  یةمصرالحكومة ال
). ویسعى برنامج الحكومة إلى تطبیق مجموعة من السیاسات الھیكلیة لترشید سلوكیات المستفیدین ومساندتھم على 2022-2019لقادمة (ا

                                                           
؛ انظر الرابط: 2017ھجوما في  50، و2014ھجوما في  222بالمقارنة مع  2018لھیئة العامة لالستعالمات وقعت ثماني ھجمات إرھابیة في عام لوفقا  1
-in-dying-is-Terrorism-2018..-Service-Information-State-The-by-Report-http://www.sis.gov.eg/Story/136849/A

us-Egypt?lang=en ووفقا لمؤشر اإلرھاب العالمي حدثت زیادة أولیة في الوفیات المتصلة بحوادث اإلرھاب في أعقاب ثورات الربیع العربي بلغت ذروتھا في ،
(أحدث البیانات المتاحة)؛ انظر الرابط:  2016وفاة في  293، ثم أخذت تنحسر حتى بلغت 2015

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf 
 لم �كن هناك سوى مرشح واحد للمعارضة منافسا للرئیس السیسي. 2

http://www.sis.gov.eg/Story/136849/A-Report-by-The-State-Information-Service-2018..-Terrorism-is-dying-in-Egypt?lang=en-us
http://www.sis.gov.eg/Story/136849/A-Report-by-The-State-Information-Service-2018..-Terrorism-is-dying-in-Egypt?lang=en-us
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 نحو مباشر؛ وتقویة شبكات األمان االجتماعي؛ وبناء اإلنسان المصري.

سوف تتیح رئاستھا لالتحاد األفریقي التي بدأت و تعمل مصر جاھدة لتعزیز مساھمتھا في تحقیق التكامل واالستقرار في المنطقة.  .9
وكان  .2063لعام  األفریقي فرصة لحث خطى أجندة التجارة والتعاون بین بلدان القارة األفریقیة وفق رؤیة االتحاد 2019في مارس 

ریئة وااللتزام الجماعي: تعزیز       ُ                         الذي ع قد تحت عنوان "القیادة الج 2018أعلن في كلمتھ الختامیة في منتدى أفریقیا  قد الرئیس السیسي
لحفز إصالحات اقتصادیة وتشریعیة وسیاسیة في  2019االستثمارات البینیة اإلفریقیة" أن مصر ستستخدم رئاستھا لالتحاد األفریقي في 

ة للحدود، السیما قطاع الخاص في أفریقیا من خالل مشروعات مشتركة عابرالأفریقیا. وقال الرئیس إن مصر ستسعى إلى زیادة استثمارات 
 في مجاالت البنیة التحتیة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجیا الرقمیة.

ّ ِ                   ی شك  ل التعاون االقتصادي   .10 خطوة إلى األمام  -إلى جانب بلدان أوروبیة  -بین مصر وإسرائیل واألردن في شرق البحر المتوسط  ُ 
بین أطراف  2018وتم توقیع اتفاق تجاري في  االستقرار اإلقلیمي. نحو جعل مصر مركزا إقلیمیا للطاقة، وإحداث تأثیر إیجابي على

خاصة في مصر وإسرائیل على نقل الغاز الطبیعي من إسرائیل إلى مصر لفترة عشر سنوات. وعلى المستوى الحكومي، تم التوصل إلى 
ى مصر إلعادة تصدیره إلى االتحاد األوروبي. وفي مذكرة تفاھم تتعلق بالبنیة التحتیة الالزمة لنقل الغاز الطبیعي من قبرص وإسرائیل إل

، اتفقت الحكومة المصریة مع إسرائیل واألردن وفلسطین والیونان وقبرص وإیطالیا على إنشاء منصة الغاز لشرق المتوسط 2019ینایر 
ّ ِ      ة التحتیة الالزمة في مسعى ی قد  م فیھ ومقرھا في مصر. وسیساعد ھذا اإلنجاز التاریخي على النھوض بتجارة الغاز في المنطقة وإنشاء البنی  ُ                          

 القطاع الخاص مساھمة كبیرة.

       َّ                                  وقد ترك زت إصالحات الحوكمة إلى حد كبیر على  الحوكمة بخطى حثیثة لكن یمكن تسریع وتیرتھا. لتعزیزتسیر أجندة مصر   .11
األجور والدرجات الوظیفیة لموظفي جھاز الخدمة المدنیة،  مستوى المبادرات الرامیة إلى تعزیز كفاءة الدولة وفعالیتھا من خالل إصالحات

وتجمید التعیینات الجدیدة، وتطبیق نظام إدارة الموارد البشریة والمراجعة الداخلیة، ومیكنة الخدمات المقدمة إلى مؤسسات األعمال 
وتقدیم المنافع العامة على نحو یتسم بالكفاءة البناء على ھذه اإلصالحات لتحقیق مزید من الشفافیة في الحكومة،  ویتعینوالمواطنین. 
نظم اإلدارة                 ً                         ومعالجتھا معالجة  موضوعیة. وتجري تحسینات ل لشكواھمستماع لال المجال المواطنین ومؤسسات األعمالمنح واإلنصاف، و

الصناعیة والفرص االستثماریة، من أجل تدعیم استقاللیة جھاز حمایة المنافسة، وتعزیز الشفافیة في تخصیص األراضي  العامة والحوكمة
وتحسین مستویات تقدیم الخدمات في قطاعات مثل التعلیم، والمیاه والصرف الصحي، واإلسكان االجتماعي. ومع أنھ تم تسجیل بعض 

 3.بالكامل عد تنفیذھا     ُّ                                                                                                        التحس ن في شفافیة المالیة العامة، فإن المتطلبات الدستوریة التي تقضي بنشر تقاریر سنویة لألجھزة الرقابیة لم یتم ب

إذ تجري حالیا مراجعة قانون المنظمات                   َّ                                                           من المرجح أن تتحس ن آفاق زیادة مشاركة المجتمع المدني في أعقاب مراجعة تشریعیة،  .12
الذي ینظم أنشطة وتمویل المنظمات الوطنیة والدولیة. وقد أسفر حوار شامل ضم جمیع الفئات على المستوى  2017غیر الحكومیة لعام 

ئة الوطني ومنھم ممثلون عن المؤسسات األكادیمیة والمنظمات الشبابیة والمجتمع المدني والمنظمات الدولیة عن تقدیم توصیات بشأن إیجاد بی
، أطلق الرئیس السیسي منتدى شباب العالم كمنصة مستدامة للشباب 2017تنظیمیة أكثر مالءمة لعملیات المنظمات غیر الحكومیة. وفي یولیو 

 أنحاء العالم للتعبیر عن آرائھم، والتواصل الشبكي واالبتكار والتفاعل مع الشخصیات المؤثرة سعیا إلى التطور والتنمیة.في 

 اإلصالحات وتطورات االقتصاد الكلي الرئیسیة )ب

في  الجنیھ المصري تحریرفقد تم  لعب برنامج مصر لإلصالح االقتصادي دورا رئیسیا في تحسین أوضاع االقتصاد الكلي للبالد. .13
 حزمة كم تم اتخاذالنقد األجنبي.  يعن قیمتھ الحقیقیة، وما نجم عنھ من نقص في احتیاط الصرف، لمعالجة ارتفاع سعر 2016نوفمبر 

على  تعزیز اإلیرادات الحكومیة، واحتواء اإلنفاق العام من خالل إصالح دعم الطاقة والسیطرةومن التدابیر لضبط أوضاع المالیة العامة 
فاتورة أجور القطاع العام. وإلى جانب ھذه اإلصالحات على صعید االقتصاد الكلي، خطت الحكومة المصریة خطوات مھمة في تحسین 
بیئة األعمال من خالل سن قانون حدیث وشامل لالستثمار، وقانون جدید للتراخیص الصناعیة، وقانون لتسویة حاالت اإلعسار. وساعدت 

                                                                 ً     ُّ                            رساء األساس لمشاركة أكثر دینامیكیة للقطاع الخاص في االقتصاد استجابة  لتحس ن أوضاع االقتصاد الكلي. والقى ھذه الخطوات على إ
البنك الدولي بسلسلة عملیات لتمویل سیاسات التنمیة  دعماستحسانا على نطاق واسع، بما في ذلك من خالل  يالحكومإلصالح ابرنامج 

علیھ في  تم الموافقةالذي وملیار دوالر لمدة ثالث سنوات  12بقیمة صندوق النقد الدولي  وتمویل، ملیار دوالر 4.15البرامجیة بقیمة 
. واستھدفت السیاسات التي یدعمھا برنامج صندوق النقد الدولي تصحیح االختالالت الخارجیة، واستعادة التنافسیة، وخفض 2016نوفمبر 

للفئات األولى بالرعایة. وبلغ مجموع  االجتماعیة الحمایة و وخلق فرص العمل مع توفیرلنمادفع والدین العام ،  وتقلیصعجز الموازنة، 
 4ملیارات دوالر. 10نحو صندوق النقد الدولي المبالغ المنصرفة في إطار تسھیل 

، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2018ففي السنة المالیة  مبكرة على النجاح. مؤشراتتظھر اإلصالحات االقتصادیة في مصر   .14
ك الرئیسي لھذا االنتعاش لمعدل النمو 1% في المتوسط في السنوات الثالث السابقة (الجدول 4.3% بالمقارنة مع 5.3الحقیقي  ّ ِ                                   ). وكان الم حر     ُ           

). وعلى 2بینما ظلت استجابة القطاع الخاص محدودة (الشكل  ھو زیادة االستثمارات العامة واالستھالك الخاص وصادرات السلع والخدمات،
                                                           

 .2012في عام  100من  13نقطة بالمقارنة مع المستوى المتدني  100على مقیاس من  41حیث سجلت مصر  2017انظر مسح الموازنة المفتوحة  3
 .2019فبرایر  4في  للتمویل ةالرابع على صرف الشریحةمجلس المدیرین التنفیذیین لصندوق النقد الدولي  وافق 4
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 2017% في منتصف 33الرغم من أن معدل التضخم بدأ ینحسر خالل الثمانیة عشر شھرا الماضیة، متراجعا من المستوى القیاسي البالغ 
األثر اإلیجابي لإلصالحات على صعید االقتصاد         َّ ). وتجل ى1، فإنھ ال یزال مرتفعا بالمقاییس التاریخیة (الشكل 2019% في ینایر 12.7إلى 

% من إجمالي الناتج المحلي 2.4                        ُّ                                                                    الكلي والسیاسات في التحس ن الملحوظ للمركز الخارجي لمصر، إذ تراجع عجز میزان الحساب الجاري إلى 
وانتعاش  للعاملین بالخارجالمالیة % في السنة السابقة، ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى التحویالت 6.0من  2018في السنة المالیة 

وقروض المؤسسات                                                              ٍ                                             السیاحة. والقى حساب المعامالت الرأسمالیة والمالیة دعما من طفرة  في رؤوس األموال الوافدة من المحافظ االستثماریة
 المالیة الدولیة.

نسبة الدین ال تزال في عجز الموازنة، لكن    َّ                                                                         أد ت إصالحات أوضاع المالیة العامة في جانبي النفقات واإلیرادات إلى تراجع تدریجي  .15
% من إجمالي 9.7لیصل إلى  على مدى السنوات الثالث الماضیة، انخفض عجز الموازنة اإلجمالي بمقدار ثالث نقاط مئویة العام مرتفعة.

 منذمئویة وأصبح إیجابیا للمرة األولى  نقطة 3.6           َّ                                     ، بینما تحس ن الرصید األولي للمالیة العامة بمقدار 2018الناتج المحلي في السنة المالیة 
إلى زیادة العائدات  2016عاما خالل الفترة نفسھا. وأدى نظام ضریبة القیمة المضافة الجدید الذي بدأ تطبیقھ في سبتمبر  15أكثر من 

سبة من إجمالي الناتج المحلي. الضریبیة، بینما ساعدت إصالحات دعم منتجات الطاقة وتدابیر احتواء فاتورة األجور على خفض اإلنفاق كن
. ومن المتوقع أن یستمر 2018% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالیة 98.7ومع ذلك، ال تزال نسبة الدین العام مرتفعة، إذ بلغت 

تكاس مسار السیاسات. مخاطر كبیرة ماثلة من حیث حجم وتركیبة االلتزامات الطارئة واحتماالت انھناك ال تزال تناقص نسبة الدین، لكن 
% من العائدات 70% من إجمالي الناتج المحلي، لتبتلع 10وصلت إلى نحو  لخدمة الدین متزایدةوتؤدي نسبة الدین المرتفعة إلى مدفوعات 

 الضریبیة.

 . المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة1الجدول 

 2018آخر تحدیث في دیسمبر 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

السنة 
المالیة 
2016 

السنة 
المالیة 
2017 

السنة 
المالیة 
2018 

السنة 
المالیة 
2019 

السنة 
 المالیة
2020 

السنة 
المالیة 
2021 

 متنبئ بھا متنبئ بھا متنبئ بھا أولیة فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي
  القطاع الحقیقي واألسعار

الحقیقي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
 6.0 5.8 5.6 5.3 4.2 4.3 4.4 2.9 2.2 (سنویا)

 غ. م.  غ. م.  غ. م.  96.1 93.3 91.1 89.0 86.7 84.7 عدد السكان (بالمالیین)
 8.9 9.2 9.4 11.3 12.0 12.5 12.7 13.3 13.3 نسبة البطالة (الربع األخیر من السنة المالیة)

ألسعار معدل التضخم وفقا للرقم القیاسي العام 
 10.7 12.5 15.5 21.6 23.3 10.2 10.9 10.1 6.9 المستھلكین (متوسط الفترة)

 
  المالیة العامة (كنسبة مئویة من إجمالي الناتج المحلي)

 18.3 18.5 18.6 18.5 19.0 18.1 19.0 21.4 18.8 إجمالي اإلیرادات
 14.5 14.6 14.6 14.2 13.3 13.0 12.5 12.2 13.5 اإلیرادات الضریبیة 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.0 4.5 0.3 المنح 
 3.8 3.9 4.0 4.3 5.2 5.0 5.5 4.7 5.1 اإلیرادات األخرى غیر الضریبیة 

 24.3 25.6 27.1 28.0 29.7 30.2 30.0 32.9 31.6 إجمالي النفقات
 21.4 22.7 24.5 25.5 26.6 27.6 27.5 30.5 29.5 النفقات الجاریة 
 2.9 2.8 2.6 2.4 3.1 2.6 2.5 2.5 2.1 النفقات الرأسمالیة 

 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.1 صافي تملك األصول المالیة
 6.3− 7.5− 8.6− 9.7− 10.9− 12.5− 11.4− 12.0− 12.9− )شامال المنح(الكلي  المیزان
 6.3− 7.5− 8.6− 9.7− 11.4− 12.7− 12.5− 16.5− 13.2− )مع استبعاد المنح(الكلي  المیزان
 1.9 1.8 1.8 0.1 1.8− 3.5− 3.5− 3.9− 5.0− لي   ّ األو   المیزان
 89.3 90.4 93.4 98.7 108.0 102.8 93.1 89.4 88.2 قطاع الموازنة مدیونیةإجمالي 

 
  الدین الخارجي (كنسبة مئویة من إجمالي الناتج المحلي)

 2.5- 2.5- 2.5- 2.4- 6.1- 6.0- 3.7- 0.9- 2.2-  الجاري المیزان
 12.1- 12.6- 13.5- 14.8- 15.8- 11.5- 11.7- 11.2- 10.7- المیزان التجاري

صافي التدفقات الوافدة من االستثمارات 
 3.5 3.3 3.3 3.1 3.4 2.1 1.9 1.4 1.3  األجنبیة المباشرة

الفترة  صافي احتیاطات النقد األجنبي (بنھایة
 48.8 48.0 46.4 44.3 31.3 17.5 20.1 16.7 14.9 بالملیار دوالر)

صافي احتیاطیات النقد (محسوبة بأشھر 
 7.8 8.3 8.4 8.4 6.6 3.7 3.9 3.3 3.1 الواردات)

 28.0 31.5 34.0 37.2 41.1 16.8 14.6 15.1 15.0  الدین الخارجي
 15.8 17.2 17.7 19.1 18.1 8.0 8.0 9.7 10.7  الدین الحكومي الخارجي

 
  القطاع النقدي (التغیر السنوي بالنسبة المئویة، متوسط الفترة)
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 2018آخر تحدیث في دیسمبر 

السنة 
المالیة 
2013 

السنة 
المالیة 
2014 

السنة 
المالیة 
2015 

السنة 
المالیة 
2016 

السنة 
المالیة 
2017 

السنة 
المالیة 
2018 

السنة 
المالیة 
2019 

السنة 
 المالیة
2020 

السنة 
المالیة 
2021 

 متنبئ بھا متنبئ بھا متنبئ بھا أولیة فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي
 16.5 16.5 20.0 27.3 31.9 18.3 16.2 17.8 13.7  النقود بمعناھا الواسع

 13.0 13.0 15.5 17.1 32.3 15.7 12.8 7.3 8.4 االئتمان المقدم للقطاع الخاص
 2.3 0.5 1.0 4.5- 9.0 5.5 1.9 2.9- 1.5 االئتمان المقدم للقطاع الخاص (بالقیمة الحقیقیة)

 البنك الدولي ووزارة المالیة. المصدر:
 

تحد من قدرة الحفاظ  ھامة قدالمالیة العامة بوجھ عام، ال تزال ھناك تحدیات  في مجال ملحوظة                 َّ             على الرغم مما تحق ق من إنجازات  .16
فنسبة الضرائب  بالمالیة العامة، واحتواء ضغوط اإلنفاق الجدیدة.العائدات الضریبیة وزیادتھا، وإدارة المخاطر المتصلة على مستوى 

یتطلب متدنیة بالمقارنة بنظیرتھا فیما بین البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم. و وھي نسبة% 15إلى إجمالي الناتج المحلي تقل عن 
ریبیة، وتطبیق إصالحات لإلدارة الضریبیة. وقد تم تعزیز اإلیرادات وتحسینھا إجراء مزید من التقییم للنفقات الض مستوى لحفاظ علىا

نات وظیفة إدارة المخاطر المتصلة بالمالیة العامة بوضع سیاسات جدیدة بشأن الضمانات السیادیة، وحساب االلتزامات الطارئة، وشفافیة البیا
  ى إدارة ھذه الوظائف الجدیدة.عل بالمؤسسات المعنیة المالیة للمنشآت المملوكة للدولة، ویتعین تنمیة القدرات

دة  تم اعداد .17 بالرغم من تنفیذ بعض االجراءات مثل  جزئیا. لم یتم االلكن تنفیذھا و 2016ستراتیجیة إدارة المالیة العامة في إلُ   َّ   م سو 
نھج متكامل في وضع الموازنة  تطبیقمثل  الھامة العدید من إصالحات اإلدارة المالیة العامة یتم تنفیذلم  ،استحداث وظیفة المراجعة الداخلیة

 الھامةمن السیاسات وھي  باألولویات اإلستراتیجیة، وتحدیث نظام معلومات اإلدارة المالیة المتكاملة،وربطھا (الرأسمالیة والجاریة) 
 .أجندة اإلصالح في المستقبلالستكمال 

 

تراجع القدرة التنافسیة  و سعر الصرف وجمودالتضخم  معدلن النقد األجنبي ، فإ احتیاطي من مستوى مطمئن تحقیق على الرغم من  .18
% مقابل الدوالر األمریكي، وظل 50، ھبطت قیمة الجنیھ المصري بنسبة 2016سعر الصرف في أكتوبر  تحریرففي أعقاب  یعد مبعث قلق.

. وتراجعت وتیرة 2017أموال المحافظ االستثماریة إلى الخارج خالل معظم عام  على الرغم من تدفقات الجنیھ منذ ذلك الحین مستقرا بوجھ عام،
شھرا من الزیادات المتعاقبة. ورغم ذلك،  24بعد  2018تراكم احتیاطات النقد األجنبي في األشھر األخیرة، إذ ھبطت االحتیاطات في دیسمبر 

(ما یكفي لتغطیة واردات ثمانیة أشھر ونصف من  2018ملیار دوالر بنھایة  42.5فقد وصل صافي االحتیاطات الدولیة من النقد األجنبي إلى 
سوق النقد األجنبي  عدم استقراربسبب  2016سعر الصرف. ومع كبح جماح التضخم قبل عام  تحریرملیار دوالر عشیة  19             ً    السلع) مرتفعة  من 

ا (الشكل وانفالتھ بسبب التعویم وإصالحات أسعار الطاقة، فقد ارتفع سعر الصرف ا ً          لحقیقي ارتفاع ا كبیر  ). وعلى الرغم من أن مستوى 3             ً     
% (خانة 10إلى أقل من  معدالت التضخم وتراجعاالحتیاطیات یعطي إشارة قویة للمصداقیة، فمن الضروري تحقیق المرونة في سعر الصرف 

انتعاش صافي التدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي  الصادرات. واستمر من خالل زیادة مستوىاآلحاد) حتى یتسنى االستجابة لھذه اإلصالحات 
ُ   َّ                         المباشر، ولكن معظم ھذه االستثمارات مازال م وج ھا إلى قطاع النفط والغاز.                                          



6 

 

وقد لعب برنامج اإلصالح دورا رئیسیا في تحقیق استقرار                                                  ً          ال تزال آفاق المستقبل لمصر في األمد المتوسط مواتیة  بوجھ عام.  .19
أوضاع االقتصاد الكلي، مع تقلص عجز موازین المعامالت الخارجیة والمالیة العامة، وانحسار التضخم، وتسارع وتیرة النمو. واستشرافا 

اإلصالح، وتعمیق وتوسیع اإلصالحات الھیكلیة  یرةوتالحفاظ على  یتعین، والبعید لمستقبل ھذه اآلفاق اإلیجابیة للنمو في األمد المتوسط
 نھایةفي  تمفي ھذا االتجاه ما  الھامةالتطورات  ومنإلعادة توجیھ االقتصاد المصري نحو نموذج للنمو یقوده القطاع الخاص والصادرات. 

 الى% من تعاقدات مشتریاتھا 20إسناد یلزم الجھات الحكومیة ب والذي من اعتماد قانون تنظیم التعاقدات الحكومیة الجدید 2018عام 
تشجیع و الصغیرة والمتوسطة الشركات لقطاععلى إتاحة فرص جدیدة  االجراء الشركات الصغیرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن یساعد ھذا

اإلیرادات الضریبیة  زیادة متوقعة في عنضبط أوضاع المالیة العامة  ومن المرجح ان تنتج اجراءات .أوضاع القطاع غیر الرسمي تقنین 
وأن ینخفض الدین % من إجمالي الناتج المحلي، 3واستمرار تقلیص دعم الطاقة. ومن المتوقع أن یظل عجز میزان الحساب الجاري دون 

حیة ومن نا، وھو ما یؤدي إلى انخفاض ملحوظ في احتیاجات التمویل الكبیرة لمصر. 2023% بنھایة السنة المالیة 85العام تدریجیا إلي 
 المزید من اجراءاتتنفیذ  وتیرة في التباطؤ) 1( مثل من تحقیق معدالت النمو الحالیة تحدوالتي قد  التحدیاتبعض مصر تواجھ قد  أخرى

) ظروف اجتماعیة واقتصادیة 3األوضاع المالیة العالمیة؛ ( تفاقم) عوامل خارجیة مثل ارتفاع أسعار النفط العالمیة أو 2اإلصالح؛ (
 ) تغیرات في األوضاع األمنیة.4محفوفة بالتحدیات؛ و(

 الرخاء المشترك وتحقیقالحد من الفقر  )ج

في  اثار التضخم تخفیف اجراءاتقد ساعدت و،  زیادة معدالت التضخمبسبب  2017و 2016عامي  خاللمعدل الفقر  ارتفع  .20
كون لبرنامج یومن المتوقع أن  5.لمعدل الفقر     ً كلیة  الالزیادة  للحد من لیست كافیةأن ھذه التدابیر  االمن زیادة معدل الفقر،  قدراحتواء 

إلغاء الدعم  أدىالقصیر، المدىفي األمد الطویل. ولكن في  المواطنینالطموح آثار إیجابیة على االقتصاد ورفاھة  االقتصاديإلصالح ا
. ومن المحتمل )العوامل األخرى على حالھامع افتراض بقاء (تقلیص كبیر للقوة الشرائیة لألسر وزیادة معدل التضخم الى  وتحریر العملة

التمویني لم تكن كافیة للتعویض الكامل  والدعمبرامج التحویالت النقدیة في توسع المثل  الوقائیة التي قامت الدولة بتنفیذھاجراءات اإلأن 
). ومن المتوقع 5(الشكل  2017% في 40شرائیة. ولذلك، تذھب تقدیرات البنك الدولي إلى أن معدل الفقر قد زاد إلى عن تآكل القوة ال

ح مسح الدخل واإلنفاق واالستھالك الذي اكتمل في اآلونة األخیرة ّ ِ                                                       أن ی وض   وأجراه الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بین أكتوبر      ُ 
                                        َّ ، وفعالیة برامج مثل تكافل وكرامة، ومن ثم  للتعامل مغ ھذه التحدیاتالفعلیة على األسر وإستراتیجیاتھا  اآلثار 2018وسبتمبر  2017
 المعلومات التي تسترشد بھا السیاسات الرامیة إلى دعم الفئات الفقیرة واألولى بالرعایة. توفیر

                                                           
لم تعلن بعد نتائجھ. ولذلك، استندت تقدیرات معدالت الفقر لعامي  2018-2017أجرى الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر مسحا استقصائیا في  5

 .مثل معدل التضخم للمواطنینفي تقییم أوضاع الفقر واإلنصاف إلى عدد من العوامل التي تؤثر على القدرة الشرائیة  2017و 2016
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 : معدالت الفقر في مصر (تقدیرات البنك الدولي)5الشكل 

تقدیرات مجموعة البنك الدولي لمعدالت الفقر  مالحظة:
موضوعة بحیث یمكن مقارنتھا مع مرور الوقت، وھي ترتكز 

. تقدیرات الفقر الرسمیة التي 2015على خط الفقر الوطني 
یعدھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء متاحة للسنوات 

، وتماثل تقدیرات مجموعة البنك 2015و 2012-2013
ُ   َّ                                  ي، لكنھا لیست م صم مة بحیث یمكن المقارنة بینھا بمرور الدول               

  ّ ِ                     قد  م تفاصیل منھجیة أكثر. ُ ی  ) 2019الوقت. الرا إیبارا (
 
 
 

 الفقر المتوقعة (ولیس الفعلیة) مستوى ). *تشیر إلى تقدیرات2019: تقییم البنك الدولي ألوضاع الفقر واإلنصاف (المصدر
 

كافیة، وتنطوي آفاق التشغیل وتھیئة فرص العمل على تحدیات  فرص عمللم یؤد النمو االقتصادي في اآلونة األخیرة إلى خلق  .21
، كانت  2016و  2010وتظھر عملیة تحلیل عناصر النمو التي أجریت لتقییم أوضاع الفقر واإلنصاف في مصر أنھ بین عامي  .كبیرة

ملیون  23.8إنتاجیة العمل (إنتاج كل عامل) ھي المساھم الرئیسي في نمو نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وزاد عدد العاملین من 
 62.5ملیون إلى  53.9، لكن ھذه الزیادة لم تضاه النمو في أعداد السكان في سن العمل (من 2016في ملیون  25.3إلى  2010في 

نما قد و 6                               ً                                                                                  ملیون) خالل الفترة نفسھا. ونتیجة  لذلك، انخفض معدل التشغیل بین السكان في سن العمل، ویبدو أن ھذا حدث في كل القطاعات.
لكنھ لم یواكب الزیادة في عدد السكان في سن العمل، ومن ثم انخفض معدل التشغیل. وشھد معدل التشغیل في قطاعي الصناعة والخدمات، 

قطاع الزراعة أكبر انخفاض في التشغیل كنسبة من السكان في سن العمل، مع انخفاض العدد اإلجمالي للعاملین في القطاع. وبوجھ عام، 
یعملون في القطاع غیر الرسمي، أو  -أربعة مصریین في سن العمل أو نحو ثالثة من كل-ملیون شخص  39تشیر التقدیرات إلى أن 

% في األعوام األخیرة، وكان 12 يلامعدل البطالة حو بلغ متوسطقد مؤھالتھم أقل مما تتطلبھ وظائفھم، أو خارج قوة العمل أو عاطلون. و
عاما فكان أعلى من ذلك  29إلى  15ي الفئة العمریة      َّ                               . وأم ا معدل البطالة في صفوف الشباب ف2017% للسنة المالیة 11.9أحدث تقدیر 

إلى سوق العمل شاب وشابة ألف  700%. وتشیر الحسابات التقریبیة إلى أنھ من المتوقع أن تشھد مصر انضمام أكثر من 25.7حیث بلغ 
عرض في المعادلة وسوق العمل ). وسیتعین على النظام التعلیمي بوصفھ جانب ال2022 – 2018كل عام خالل السنوات الخمس القادمة (

 أن یكونا مستعدین لتلبیة طموحات التشغیل لھذه الفئات من الشباب.

معدالت التشغیل بین النساء واستیعاب أولئك الذین یتركون ل المزمن نخفاضاالفرص العمل للرجال و نقصیتطلب حل مشكالت   .22
وتشیر جمیع البیانات إلى ضعف  السیما في القطاعات التجاریة. القطاع الخاص فرص عمل قویة من قبل شركات خلقالنشاط الزراعي 

أي إسھام لشركات القطاع  2011و  2007إلنتاج الصناعي لعامي ا  مسحظھر یمعدالت التشغیل من جانب الشركات المصریة. وال 
من المسح االستقصائي لمؤسسات                      ً  وتظھر بیانات أحدث عھد ا  ).2014في مجال الصناعة (البنك الدولي  فرص عملالخاص في صافي خلق 
أن شركات القطاع الخاص الرسمیة (التي تشمل قطاعات الصناعة والخدمات) خفضت من معدالت التشغیل  2016األعمال المصریة لعام 

غیر الرسمیة كانت ھي المحرك الرئیسي  المؤسسات             ُ  ِ                            االستقصائي. وی نب ئ تحلیل لبیانات المنشآت بأن  للمسحفي السنوات الثالث السابقة 
، وأظھرت الشركات الرسمیة انخفاض معدالت التشغیل (أسعد، وكرافت، 2017و  2006لنمو معدالت التشغیل في السنوات ما بین 

مترتبة على )، وذلك بفعل عوامل مثل ضعف المنافسة، ولوائح حمایة العاملین. وقد أظھرت دراسات متعمقة أن النتائج ال2018ویاسین، 
التطبیق غیر العادل للقواعد تتمثل في إبطاء نمو معدالت التشغیل بشكل كبیر واتجاه توزیع األیدي العاملة نحو الشركات األصغر حجما 

            ً                   َّ                  األكثر تفصیال  أن ھذه العوامل تجس دت عبر قنوات حمایة ). وتبین الشواھد2016وآخرون  ؛ دیوان2014واألقل إنتاجیة (البنك الدولي 
 وھي مجاالت تركزت علیھا جھود اإلصالح في اآلونة األخیرة. –التجارة، ودعم الطاقة، وتوفیر األراضي، وإنفاذ القوانین 

 الناشئة  التنمویة التحدیات  )د

 توجد ثالث مجموعات من قضایا التنمیة ینبغي دراستھا مع مضي مصر قدما في تنفیذ برنامجھا لإلصالح االقتصادي واالجتماعي. .23
زیادات الاالقتصادي التي أدت إلى ارتفاع التضخم و لالصالحاآلثار االجتماعیة التعامل مع ولى، أنھ یجب على الحكومة االستمرار في األ

معالجة آثار زیادة معدالت النمو السكاني  كما یتعیناألسعار، ومن ثم إلى تآكل القوة الشرائیة وساھمت في ارتفاع معدل الفقر،  المتتالیة في
القطاع  لتمكین في بعض القطاعات تقلیص دور الدولةلجھود الالسیاسات وبذل  تعدیل بعضالقطاعات االجتماعیة. والثانیة أنھ یلزم  على

استیعاب الزیادة الكبیرة في األیدي العاملة المتوقعة في السنوات القادمة. والثالثة أن ثمة وقتصادي االنتعاش اال من دوره في تحقیقالخاص 
أساسیة مثل التفاوتات اإلقلیمیة والمكانیة المتزایدة، وارتفاع معدالت الخصوبة، وشح المیاه، وتغیر المناخ تتطلب اتباع نھج تحدیات 

                               ً   َّ    وسیاسات جدیدة لمعالجتھا معالجة  فع الة.

                                                           
. بیانات من الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومؤشر التنمیة في العالم (التقدیرات الوطنیة، التصنیف حسب 2019تقییم أوضاع الفقر واإلنصاف في مصر.  6

 عاما فأكثر. 15نوع الجنس). وتشیر نسبة التشغیل إلى عدد السكان أو معدل التشغیل إلى نسبة من یعملون في وظائف إلى السكان في سن 
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  ُ    وت ظھر  ة الشرائیة.وتخفیض دعم الطاقة في تقلیص القو الجنیھ المصري تحریر   َّ                                        تسب ب األثر التراكمي الرتفاع التضخم الناجم عن  .24
 المستوى المعیشي                                 َّ                 التي تمثلت في ارتفاع األسعار قد أث رت بشكل سلبي على  نماذج المحاكاة لمجموعة البنك الدولي أن اآلثار غیر المباشرة

 للدعمتكافل وكرامة  ي                      َّ                                                                              سر في األمد القصیر. ووج ھت الحكومة بعضا من وفورات المالیة العامة الناتجة عن إصالح دعم الطاقة إلى برنامجلأل
النقدي في الموازنة  للدعمالنقدي، ودعم الغذاء، وبرامج اإلسكان االجتماعي للحد من اآلثار السلبیة. وزادت مخصصات برنامج تكافل وكرامة 

دیسمبر  ملیون فرد) في 9.5ملیون أسرة (قرابة  2.2، وأدت إلى توسیع نطاق البرنامج لیصل إلى 2018و 2015% بین عامي 400بنسبة 
. وتم تعمیم البرنامج على المستوى 2019ملیون أسرة بحلول نوفمبر  1.5وھو ما یزید كثیرا على الھدف األصلي للبرنامج والبالغ  2018

ّ ِ      الوطني، وی غط  ي اآلن  من حیث تنوع النظام الغذائي وممارسات التغذیة،  نوتظھر نتائج أحدث تقییم آلثار البرنامج تحس مركزا إداریا. 345          ُ 
 وزیادة االستثمارات في الرعایة الصحیة والتعلیم، وتعزیز تمكین المرأة. وبالمثل، ضاعفت الحكومة نطاق تغطیة نظام المقررات التموینیة

ستساعد  -على األمد األطول-خم، وفي الوقت نفسھ الواسع االنتشار ألصحاب بطاقات الغذاء الذكیة. وبدأ یتبدد بالفعل األثر قصیر األمد للتض
 وآفاق الحصول على الدخل للفئات الفقیرة واألولى بالرعایة. فرص عملإلى تحفیز القطاع الخاص في خلق  اإلصالحات الرامیة

 .وامكاناتقتا تحسین البیئة الداعمة للقطاع الخاص، فإن تنفیذھا سیتطلب و التي تم اتخاذھا بغرضاإلصالحات  على الرغم من .25
وأظھرت تجارب اإلصالح في اآلونة األخیرة تحدیات التنفیذ، حیث یجري تكلیف كثیر من المؤسسات بتحدیث إجراءات أعمالھا، وتطویر 

لى                                                 ُّ                                                                        سیاساتھا وإجراءاتھا، واإلبقاء على موظفیھا، والتكی ف مع أنظمة التشغیل اآللي. وفي الوقت نفسھ یحتاج المستثمرون والقطاع الخاص إ
وقت لوضع خطط االستثمار، والسعي للحصول على التمویل واألرض، والمضي قدما في االستفادة من فرص األعمال الجدیدة. وال تزال 
ھناك عدة تحدیات أخرى ینبغي أیضا معالجتھا. فقد ساعد انخفاض سعر الصرف على تحسین معدالت التبادل التجاري، لكن ھناك شركات 

، فإن        ُّ                                                                                        ً ي التكی ف مع تأثیر الصدمة على تكالیف االستیراد. ومع أن الحصول على النقد األجنبي لم یعد عائقا كبیرا  كثیرة تواجھ صعوبات ف
ضعف المنافسة واالبتكار في عروض المنتجات والخدمات  ال تزال محدودة، وذلك بسبب قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمویل

                                                                       ُ           إعداد عروض ومقترحات األعمال. وبالمثل، تعوق إمكانیة الحصول على األراضي قلة  المتاح من  المالیة، وقلة خبرة رواد األعمال في
األراضي الصناعیة، والمشكالت المتصلة بتسجیل األراضي وتوثیق ملكیتھا، وطول أمد اإلجراءات الالزمة للحصول على تراخیص البناء. 

 .االستقاللیة الكاملة، وصالحیاتھ محدودة ویواجھ تحدیات في االحتفاظ بالموظفین المھرةومع أنھ یوجد جھاز لحمایة المنافسة، فإنھ ال یتمتع ب

تعزیز النمو، قامت الدولة بتوسیع دورھا فبھدف   القطاع العام في مصر في مزاحمة القطاع الخاص. نشاطات    َّ        یتسب ب توسیع  قد  .26
ھذا  وینطبقوتیسیر الحصول على السلع والخدمات بتكلفة معقولة. ھو تعزیز الرفاھة االجتماعیة و ،وذلك بھدف معلن ،في عدة قطاعات

ع تماما على قطاعات مثل اإلسمنت واإلسكان والسیاحة واألدویة. ولكن من الجدیر بالمالحظة أن الزیادة الكبیرة في االئتمان المقدم للقطا
لخاص الذي لم تزد بعد حصتھ من إجمالي االستثمارات أو العام والزیادة في استثمارات القطاع العام تنطوي على خطر مزاحمة القطاع ا

قدرتھ على الحصول على االئتمان. وقد تجد شركات القطاع الخاص أیضا أن مناخ األعمال یفتقر إلى تكافؤ الفرص، إذ إن األنشطة التجاریة 
ة وأفضلیة في الفوز بالعقود الحكومیة على                                                   ً                             للدولة قد تحظى بأفضلیة في الحصول على التمویل نتیجة  لضمانات سیادیة صریحة أو ضمنی

 سبیل المثال.

 ُ  ِّ                                                                                                             ت ؤث  ر التفاوتات اإلقلیمیة والمكانیة المتزایدة على نصف سكان مصر تقریبا، السیما من یعیشون في مناطق لم تحظ بنصیبھا من  .27
وتتأخر ھذه المناطق بدرجة كبیرة عن بقیة البالد من حیث النمو  التنمیة مثل صعید مصر وشمال سیناء والمحافظات الحدودیة األخرى.

شكل تفر الخدمات الجیدة. وفي شمال سیناء، ا، وتوودرجة الترابط واالتصال بالمدن الكبرىاالقتصادي، وخلق فرص العمل والتشغیل، 
وح الكثیر من األسر وتدھور مستویات المعیشة في تسبب في نزتعائقا أمام التنمیة االقتصادیة والفرص االستثماریة، و یةاألمن األوضاع

المجتمعات المحلیة. وقد استثمرت الحكومة المصریة في مشروعات كبیرة في صعید مصر وشمال سیناء، مثل إنشاء المدارس والمستشفیات، 
جمعات السكانیة المتناثرة والصغیرة. لكن ال تزال ھناك حاجة إلى استجابات مرنة لالحتیاجات الفوریة للمجتمعات المحلیة، السیما في الت

وقد طلبت الحكومة المصریة من مجموعة البنك الدولي التوجیھ والدعم لمعالجة ھذه التفاوتات المكانیة، السیما في المناطق التي لم تحظ 
حسین جودة تقدیمھا للمواطنین بنصیبھا من التنمیة، وذلك أساسا عن طریق توسیع إمكانیة الحصول على مرافق البنیة التحتیة والخدمات وت

                                                                                                                      ً ومؤسسات األعمال، وتحسین مستویات الفعالیة والمساءلة في المحافظات، وإطالق العنان لإلمكانات االقتصادیة لھذه المناطق. واستجابة  
وفقا للنتائج)، الذي یمكن لطلب الحكومة المصریة، أطلق البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر (باستخدام أداة تمویل البرامج 

 للحكومة تعمیمھ في المناطق األخرى التي لم تحظ بنصیبھا من التنمیة ومنھا شبھ جزیرة سیناء.

بعد تحقیق تقدم في السیطرة على النمو السریع في أعداد السكان في العقود األخیرة، ارتفع معدل الخصوبة مرة أخرى إلى  .28
ِ   وت نذ ر  .حتى اآلن نتائج ملموسة لمواجھة المشكلة مؤخراالحكومة التي تبنتھا  االجراءاتق ، ولم تحق2015طفل لكل امرأة في  3.5  ُ  

      َّ                                                                   ما تحق ق من مكاسب من خالل اإلصالحات االقتصادیة، وستضع ضغوطا ھائلة على الموارد  بالحد من فعالیةھذه الزیادة المثیرة للقلق 
واإلستراتیجیة الوطنیة للسكان والتنمیة،  2014المحدودة للبالد. وفي مواجھة ھذا الوضع، واستنادا إلى االلتزامات الواردة في دستور 

عنوان "اتنین كفایة" لتشجیع األسر على استخدام أسلوب المباعدة بین الموالید  أطلقت الحكومة حملة لتنظیم األسرة في أرجاء البالد تحت
محدودة. ویندرج مشروع تطویر نظام الرعایة الصحیة في مصر  ما زالترسمیة إلى أن النتائج البیانات التشیر  وموانع الحمل. ورغم ذلك،

الذي وافق علیھ مجلس المدیرین التنفیذیین لمجموعة البنك الدولي في  -امملیون دوالر ومدتھ خمسة أعو 530 االستثماریة الذي تبلغ تكلفتھ
في برنامج الحكومة المصریة الذي تدعو إحدى ركائزه إلى "الحد من الزیادة السكانیة التي تقلل من فرص االستفادة من  – 2018یونیو 

 ثمار التنمیة" عن طریق التشجیع على تنظیم األسرة.
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 أسبابإلى آثار سلبیة غیر مباشرة، وزیادة  -                            ُّ        التي قد تتفاقم بسبب آثار تغی ر المناخ-المائي األمن لتحدیات قد یؤدي عدم التصدي  .29
وألن مصر من أشد بلدان العالم فقرا في الموارد المائیة، فإنھا . اتعدم االستقرار القائمة والمستجدة، ویساھم في االضطرابات والصراع

وقد شرعت الحكومة في برنامج طموح لالستثمار في تحلیة المیاه سعیا إلى تحقیق تنوع  لنھضة في إثیوبیا.     َّ                      ستتأث ر بشكل سلبي ببناء سد ا
كون سریع في موارد میاه الشرب وتحسین األمن المائي. وبالنظر إلى قیود المالیة العامة، وقلة خبرتھا السابقة في مجال تحلیة المیاه، قد ی

 البنك الدوليب لمیاه ا  إدارة لذا فإنو. من خالل االستثمار الخاص التنمیة لحشد التمویل والخبرة الفنیة من المفید اتباع نھج تعظیم تمویل
ُ                                                                مصر في التحول من تركیزھا التقلیدي على تمویل استثمارات م عینة في البنیة التحتیة من خالل أسلوب تمویل المشروعات االستثماریة  ساندت                                                       

مشروع أحد النتائج الرئیسیة ل فإن على سبیل المثال، ف. "البرامج وفقا للنتائج"إلى الدعم اإلستراتیجي إلصالحات القطاع من خالل أداة تمویل 
ل من البنك الدولي  عن طریق في مصر" دمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیةخ" ّ                           الم مو    ُ    ّ   تمث لت  "البرامج وفقا للنتائجأداة "   

 المرافق الالمركزیة لمیاه الشرب والصرف الصحي مع جعل "استرداد التكلفة عامال أساسیا في تحدید درجة األداء."ادارات في تحسین أداء 

 لخص تنفیذ البرنامجم ثالثا.

 الدراسات التحلیلیةالقروض الجدیدة والخدمات االستشاریة و  )أ

ً تزال مجموعة البنك الدولي شریكا ملتزما   ال  .30  للحكومة المصریة بتقدیم دعم مباشر والقیام بحشد مجتمع شركاء التنمیة.                                      
الغایة، ستستمر مجموعة البنك الدولي في العمل على نحو وثیق مع الداعمین لإلصالح في الوزارات الرئیسیة. وستستند المساندة  ولھذه

الحكومة المصریة واألولویات التي تعبر عنھا األطراف المعنیة، وإلى المیزة النسبیة  بناء على توجیھاتالتي تقدمھا مجموعة البنك الدولي 
في مصر وتقدیم حلول  لتطوراألوضاع واألولویاتبحیث یمكنھا االستجابة مرن ھا المجموعة. وستعمل المجموعة بأسلوب التي تتمتع ب

                     َّ                                                              إنمائیة متكاملة ومكی فة لتالئم االحتیاجات الخاصة لمصر، واالستفادة من الخبرات العالمیة.

 

علیھ لخدمات االستشاریة والتمویل من مجموعة البنك الدولي، وا على الطلبتزاید منذ بدایة فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة،  .31
مالیین دوالر  307                                    ً          زادت االرتباطات السنویة الجدیدة زیادة  كبیرة من حیث  .لتمویل مشروعات التنمیة كبیرا االمجموعة برنامج   َّ  نف ذت

العملیات اإلحدى عشرة التي تمت الموافقة علیھا  مجموع . ویبلغ2018ملیار دوالر في السنة المالیة  2.1إلى  2014في السنة المالیة 
ملیارات دوالر).  6ملیار دوالر عن اإلجمالي المتوقع البالغ  1.9ملیار دوالر (ما یزید  7.9حتى اآلن في إطار الشراكة اإلستراتیجیة 

ملیار دوالر (الجدول  1.2ي قیمتھا خمس عملیات إضافیة إجمال 2020و 2019وتشمل قائمة المشروعات قید اإلعداد للسنتین المالیتین 
العوامل، منھا األوضاع االقتصادیة  عدة). وسیتوقف حجم اإلقراض الفعلي خالل ما تبقي من فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة على 2

 الحكومة، واالعتبارات المالیة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر. توجیھاتالوطنیة والعالمیة ومستویات األداء، و

وأقرھا إطار الشراكة اإلستراتیجیة،  7وعمال بالتوصیات التي قدمھا فریق التقییم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولي .32
وبسلسلة قروض سیاسات  .يتطویر المؤسسوالالسیاسات اصالح عملیات اإلقراض تحوال إستراتیجیا نحو زیادة التركیز على  شھدت

ركز على تنمیة یملیار دوالر التي تالھا قرض لسیاسات التنمیة بقیمة ملیار دوالر  3.15وقیمتھا إجماال  متعددة القطاعات التنمیة البرامجیة
القطاع الخاص أصبحت القروض المستندة إلى السیاسات تمثل أكثر من نصف عملیات اإلقراض في فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة. 

% من االرتباطات الجدیدة، وتتضمن ثالث من العملیات األربع لتمویل مشروعات 25قرابة عملیات تمویل البرامج وفقا للنتائج  وتبلغ
مؤشرات مرتبطة بالصرف، منھا مشروعات تمت الموافقة علیھا في اآلونة  2015االستثمار التي تمت الموافقة علیھا منذ السنة المالیة 

 األخیرة بشأن اإلصالح في قطاعي الرعایة الصحیة والتعلیم.

نجاح اإلصالح في اآلونة األخیرة ومعالجة  الستمرارالشراكة بین مجموعة البنك الدولي والحكومة المصریة  عن تطور         ُ  ِّ في خطوة ت عب  رو .33
 الدولیة التجاربما یستجد من تحدیات في البالد، تم توسیع برنامج إطار الشراكة اإلستراتیجیة لیشمل عدة عملیات جدیدة تستفید من 

وتتسق ھذه العملیات مع برنامج الحكومة ومجاالت تركیز إطار الشراكة اإلستراتیجیة، بسعیھا إلى لیة والمالیة للبنك الدولي. والخدمات التحلی
ل، تعمیق اإلصالحات في المجاالت الرئیسیة وتقویة محفظة العملیات بما یتمشى واألولویات المؤسسیة لمجموعة البنك الدولي. على سبیل المثا

                                                َّ                                 َّ                     البنك الدولي على قرض لدعم إصالح قطاع التعلیم، ووس عت نطاق مشاركتھا في اإلصالحات الموج ھة إلى القطاع الخاص،  وافقت مجموعة
 وشرعت في تقدیم دعم جدید إلصالحات رأس المال البشري في إطار مشروع رأس المال البشري في مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، 

اجتذاب موارد تمویل خاصة جدیدة للبنیة التحتیة في إطار أجندة تعظیم تمویل التنمیة، وتعزیز الصلة بین التنمیة النھوض باالقتصاد الرقمي، وو
 مزیدا من التفاصیل عن ھذه العملیات الجدیدة. 5ویتضمن الملحق  واألمن.

 
 
 

                                                           
                       ُّ  . استعراض األداء والتعل م.2015، مجموعة التقییم المستقلة. 2007-1999. تقریر تقییم المساعدة الخاصة بمصر للسنوات المالیة 2009مجموعة التقییم المستقلة.  7
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 : اإلقراض التقدیري والفعلي والمتوقع2الجدول 
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ّ ِ         ی رك  ز برنامج   .34 األسس والركائز التحلیلیة لوضع السیاسات، وعلى تحدید  دعمعلى بقوة  الدراسات التحلیلیةو االستشاریةلخدمات ا ُ 
ومن بین العملیات الخمس عشرة للخدمات االستشاریة والتحلیلیة المزمعة في إطار  وتنفیذ اإلصالحات الالزمة لدعم تنفیذ برنامج اإلقراض.

السنتین ملت اثنتان منھا، ومن المتوقع أن تكتمل العملیات االثنتا عشرة األخرى في عملیة. وقد اكت 14الشراكة اإلستراتیجیة تبلورت 
. واستحدثت عملیات إضافیة للخدمات االستشاریة والتحلیلیة خالل فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة لدعم توسیع 2020 و 2019 المالیتین

 ).4التحول الرقمي، وتنمیة رأس المال البشري وتعظیم تمویل التنمیة (الملحق لیشمل مجاالت إستراتیجیة جدیدة مثل  القوميالبرنامج 

 
 : تعظیم تمویل التنمیة لتوفیر طاقة نظیفة میسورة التكلفة في مصر1اإلطار 

 التحدیات اإلنمائیة
التكلفة فیھا غیر متطورة، وبدون نماذج دأبت مصر على االعتماد على الوقود األحفوري لتولید الكھرباء. وكانت سوق الطاقة المتجددة الرخیصة 

، كان الدعم الحكومي للوقود مرتفعا تبلغ 2013عمل وممارسات واضحة لزیادة انتظام إمدادات الطاقة وجعلھا میسورة التكلفة للمواطنین. في عام 
ولم یكن موجھا  -                         ً یة والصحة والتعلیم مجتمعة  أي أكثر من اإلنفاق الحكومي على قطاعات الحمایة االجتماع -% من إجمالي الناتج المحلي7نسبتھ 

لت البالد من م صد  ر للطاقة في  ُ  ّ ِ            ألفقر مواطني البالد. وبسبب نقص االستثمار في قطاع الطاقة لفترات  طویلة تحو              َّ           ٍ إلى مستورد للطاقة في  2009                                                          
 اجتماعیة.في نشوب اضطرابات  2014و  2012. وساھم النقص الحاد في إمدادات الكھرباء بین عامي 2014

 
 نھج تعظیم تمویل التنمیة

شرعت مصر في إعادة ھیكلة رئیسیة لمؤسسات القطاع ولوائحھ التنظیمیة مع التركیز  2022من أجل تحقیق ھدفھا المتعلق بأمن الطاقة بحلول عام 
 استجابتلحكومة الحصول على دعم،          ً       ، استجابة  لطلب ا2014على اجتذاب رأس المال الخاص لتنمیة مصادر تولید الطاقة المتجددة. وفي عام 

 لتعبئة تنسیقوال ، والدعم المؤسسي السیاسات عداد إ على  ركزت باعداد وتنفیذ مجموعة من العملیات ذات المخاطر المحسوبةمجموعة البنك الدولي 
 في البالد.ضمانات لتمكین الشركات الخاصة من االستثمار في البنیة التحتیة للطاقة ال وتقدیمالتمویل الدولي، 

 
 وضع اإلطار التنظیمي والمؤسسي

لتطویر قطاع الطاقة  وفني دعم ماليملیار دوالر  3.15من خالل قروض سیاسات التنمیة قیمتھا  البنك الدولي    َّ  ، قد م 2017و 2015بین عامي 
األوضاع المالیة وفقا لإلستراتیجیة الوطنیة للطاقة. واشتملت التغییرات على سن قانون جدید للطاقة المتجددة، وتعدیل تعریفة استھالك  وتحسین

صات إطار تنظیمي للمناق واستحداثالكھرباء بما یتیح استرداد تكالیف التشغیل، والتخلص تدریجیا من دعم الوقود، وتعدیل برنامج تعریفة التغذیة، 
الطاقة  لمنتجي الكھرباء المستقلین. وفي إطار برنامجھا الشامل لإلصالح االقتصادي، استحدثت الحكومة المصریة برنامج تعریفة التغذیة لمشروعات

 الشمسیة من أجل اجتذاب استثمارات وخبرات القطاع الخاص لدعم أھداف مصر في مجال الطاقة.
 

 تحفیز استثمارات القطاع الخاص
والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر بصیاغة عقود لبرنامج تعریفة التغذیة والتواصل بشأنھ مع المستثمرین. وفي عام  ؤسسة التمویل الدولیةمقامت 

محطة للطاقة الشمسیة في إطار  13ملیون دوالر لتمویل إنشاء  653، وضعت مؤسسة التمویل الدولیة الصیغة النھائیة لحزمة قروض بقیمة 2017
ألف  350میجاوات من الكھرباء صدیقة للبیئة بأسعار معقولة ألكثر من  752یة. وتھدف ھذه المبادرة إلى تولید ما یصل إلى مجمع بنبان للطاقة الشمس

من تسعة بنوك دولیة  تحالفآالف وظیفة أثناء أعمال اإلنشاء. وحشدت مؤسسة التمویل الدولیة  6مستھلك لألغراض المنزلیة، وتوفیر ما یصل إلى 
ة األولى في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وساند تمویلھا ست مجموعات من شركات الكھرباء الخاصة. وقامت مؤسسة التمویل لالستثمار للمر

 میجاوات في إطار برنامج تعریفة التغذیة. 1600ملیار دوالر من االستثمارات الخاصة لتولید  2الدولیة ومؤسسات إقراض أخرى معا بتعبئة 
 

ملیون دوالر من الضمانات  140دورا حیویا في تیسیر االستثمارات الخاصة من خالل تقدیم ما قیمتھ  الدولیة لضمان االستثمارالوكالة ولعبت 
                     َّ                                                                                     المخاطر السیاسیة. وقد مت ھذه الضمانات تغطیة تأمینیة لمستثمري القطاع الخاص الذین لوال ذلك لم یكن لیشاركوا في  مستثمري القطاع ضدلتأمین 

اقة المتجددة الولید في مصر. وواصلت مؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار تعاونھما في قطاع الطاقة في مصر قطاع الط
 دولي.بدراسة إمكانیة المشاركة في قطاع طاقة الریاح في مصر بتقدیم مساندة تحلیلیة من قطاع الممارسات العالمیة للطاقة في مجموعة البنك ال

 
 غییر إلى األفضلالت

الموازنة  من  مالیةإنھا حررت موارد  كما التي ساندتھا مجموعة البنك الدولي على توفیر بیئة داعمة للقطاع الخاص،  قطاع الطاقة صالحاتاساعدت 
              َّ                                                           االجتماعیة. وحق قت إصالحات الدعم وفورات ساعدت على مضاعفة اإلنفاق من الموازنة االستثمار في المجاالت لتمویل  أمكن توجیھھاالعامة للدولة 

الطاقة النظیفة في  تأمین. ویساھم مجمع بنبان للطاقة الشمسیة في 2018% من السكان في السنة المالیة 20على برامج الحمایة االجتماعیة ألفقر 
لمستثمري قطاع الطاقة  التمویل التجاريجمع العدید من مستثمري القطاع الخاص، وفتح سوق تعزیز النمو االقتصادي. واجتذب الم وبالتالي مصر

قاعدة رأس المال الستثمارات قطاع الكھرباء في المستقبل. وحینما یكتمل إنشاء مجمع بنبان،  وتوسیعالذین یستثمر كثیر منھم للمرة األولى في مصر، 
 الم.سیكون أكبر منشأة للطاقة الشمسیة في الع

 

ة في ساعد التعاون بین البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار على تحقیق إنجازات كبیر .35
وتنفیذ التي عملت معا لتصمیم المشتركة قطاعات الممارسات العالمیة فرق  عبرالتعاون  مستوى تعززوقد  مجال تعظیم تمویل التنمیة في قطاع الطاقة.
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الشمسیة                                                                         ً                                                    قروض سیاسات التنمیة البرامجیة وبرنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر. عالوة  على ذلك، یرجع الفضل في برنامج تعریفة التغذیة للطاقة
المشروع من خالل وعلى مستوى  والقطاعيلمجموعة البنك لمعالجة المخاطر على المستوى الوطني  ةبرامجی عملیةالكھروضوئیة في مصر إلى 

العمل حالیا               ُّ                شھد القطاع تحس نا كبیرا، ویجري قد ). و1 إصالحات للسیاسات ومساعدات فنیة واستثمارات وأدوات للحد من مخاطر االستثمار (اإلطار
ّ ِ       ی مك  نھا من ومن شأن ذلك أن ماد على الذات. المالیة على أساس االعتتمتعتھا باالستدامة وإعادة ھیكلتھا لضمان عن بعضھا مرافق الكھرباء  فصللدعم   ُ 

سیادیة في المستقبل. ویمثل دعم مصر لتصبح مركزا إقلیمیا للطاقة مثاال آخر االستعانة بضمانات االقتراض والدخول في اتفاقیات لشراء الكھرباء دون 
لھا مبادرة عن إنالبنك                                     َّ                           للتعاون الفعال مع مجموعة البنك. وتمخ ضت الجھود المشتركة لمجموعة  ّ ِ           شاء منصة الغاز لشرق المتوسط في مصر، التي ت كم    ُ                                          

 تجارة الطاقة في المنطقة العربیة) من أجل دعم التعاون بین البلدان العربیة لتوسیع نطاق تجارة الكھرباء والغاز.  تنشیطالبنك الدولي (منصة 

ھا ملیاري إقراض إطار الشراكة اإلستراتیجیة، إذ بلغ إجمالي ارتباطات َّ                                                       س عت مؤسسة التمویل الدولیة نطاق برنامجھا في مصر خالل فترة ووقد   .36
ملیون  653ملیار دوالر، منھا  1.3مؤسسة بتقدیم وتعبئة أكثر من الوحدھا، ارتبطت  2018وفي السنة المالیة  .2018-2015دوالر للسنوات المالیة 

ُ   َّ                                              دوالر لم جم ع بنبان للطاقة الشمسیة. وبلغ مجموع محفظة ارتبا ّ ِ           ، وبذلك ت شك  ل ارتباطات 2018دیسمبر  31ملیار دوالر في  1.5 ھاطات استثمارات       اإلقراض          ُ 
توى القائمة للمؤسسة في القطاع الخاص بمصر أكبر محفظة قروض لھا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وخامس أكبر محفظة قروض لھا على مس

عتالعالم. وت % أشباه أسھم). 10% أسھم ملكیة و43% قروضا و46(منھا  المستخدمة األدواتج القاھرة)، وحسب % خار53( المناطقالمحفظة حسب    َّ نو 
% 6.4إلى  2015% في 24.3       �                                                                                                وقد تحس ن وضع محفظة ارتباطات المؤسسة نتیجة لحل مشاكل قرضین كبیرین متعثرین لتھبط نسبة القروض المتعثرة من 

ّ ِ        ملیون دوالر. وت رك  ز برامج  10.8 على ھااتإجمالي موازن برنامج المؤسسة، ویزید لدعمت استشاریة عشرة برامج جاریة لخدماھناك . و2018في نھایة   ُ              
 الخدمات االستشاریة على بناء قدرات منشآت األعمال الصغیرة والمتوسطة وحوكمة الشركات ودعم الشركات الناشئة، وتحسین مناخ األعمال.

ر الشراكات )ب      ُّ          تطو 

السیاسات  صالحتركیز أنشطة مجموعة البنك الدولي على إنشأت شراكات جدیدة لدعم التحول اإلستراتیجي إلطار الشراكة اإلستراتیجیة نحو   .37
بین مجموعة البنك والبنك األفریقي  منذ وقت بعید الراسخة الشراكةتوسع نطاق وقد  مكافحة الفقر وعدم المساواة.ل واإلصالح المؤسسي الحوكمةنظم و

. وساعدت 2015كانت تتركز في العادة على التمویل الموازي لالستثمارات في قطاعي الطاقة والمیاه لتشمل مجال السیاسات بعد دیسمبر التي للتنمیة و
ملیار دوالر من البنك األفریقي  1.5بئة تمویل بقیمة ملیار دوالر على تع 3.15سلسلة عملیات مجموعة البنك لتمویل سیاسات التنمیة البرامجیة بقیمة 

المالیة العامة والطاقة والتنافسیة. وساعد الحوار والتنسیق المكثف مع المتعلقة باإلصالح محاور في مصفوفة مشتركة للسیاسات  تنفیذ عن فضالللتنمیة، 
ُ   َّ                                                ل تسھیل الصندوق الم مد د وسلسلة تمویل سیاسات التنمیة البرامجیة لمجموعة صندوق النقد الدولي على ضمان تكامل اإلصالحات التي تتلقى دعما من خال                   

كبیر لمجموعة السبع الجھد الالبنك، وقرض سیاسات التنمیة لعملیة قائمة بذاتھا لدعم القطاع الخاص، والتعاون األوسع على صعید السیاسات. وفي إطار 
ملیون  150ضمانة بقیمة  في تقدیمنقد الدولي، تعاونت حكومة المملكة المتحدة مع مجموعة البنك لسد الفجوة التمویلیة لمصر بموجب برنامج صندوق ال

لعملیة الثالثة في سلسلة قروض سیاسات التنمیة البرامجیة، وإنشاء الصندوق ل المتاحة البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرموارد دوالر للمساعدة على تعظیم 
ملیون دوالر لمدة ثالثة أعوام لبناء القدرات في  20من أجل النمو الشامل للجمیع في مصر بمحفظة تمویل قیمتھا  جیةاالستئماني للشراكة اإلستراتی

الغاز المؤسسات العامة الرئیسیة من أجل تنفیذ اإلصالحات والبرامج في عدة مجاالت إلطار الشراكة اإلستراتیجیة. ولالستفادة من مشروع توصیل 
دت مجموعة البنك واالتحاد األوروبي والوكالة الفرنسیة الطبیعي للمنازل ال                                                               َّ                                                  ذي حظي بتمویل مشترك من خالل أداة تمویل المشروعات االستثماریة، زو 

ُ   َّ                                                        للتنمیة الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة بمساعدات فنیة م نس قة إلنشاء جھاز تنظیمي للغاز وبناء قدراتھا المؤسسیة. وأخیر تمویل ا، في إطار ال                                                              
كة مع اإلضافي لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الریفیة والقائم على ربط التمویل بتحقیق النتائج، دخلت مجموعة البنك في شرا

ل إلى نموذج جدید للحوكمة وتقدیم                                                                                                          ُّ           البنك اآلسیوي لالستثمار في البنیة التحتیة لتوسیع نطاق الدعم لبرنامج الصرف الصحي في المناطق الریفیة، والتحو 
مجموعة في المشاركة بنشاط في التنسیق وتبادل المعلومات بین المانحین من خالل مجموعة شركاء الالخدمات في قطاع الصرف الصحي. واستمرت 

 التنمیة والحوار الثنائي مع كل شركاء التنمیة الرئیسیین.

 المشروعاتأداء محفظة   )ج

أقل أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة، من خالل عملیات  اكبیر تحسناالبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر  مشروعاتمحفظة  كفاءة   َّ   تحس نت  .38
ملیار دوالر في السنة  3.3، حیث ارتفع من 2010منذ السنة المالیة  باطراد إجمالي ارتباطات المحفظة وقد نمى بعنایة. تم دراستھاعددا وأفضل أداء 

عدد العملیات الجاري تنفیذھا  ت). وفي الوقت نفسھ، انخفض6(الشكل  2019ملیار دوالر في السنة المالیة  7.3إلى مستوى قیاسي قدره  2014المالیة 
). وبلغ متوسط حجم 7(الشكل  2010ھو أدنى مستوى لھا منذ السنة المالیة ، و2019في السنة المالیة  15إلى  2014في السنة المالیة  26من 

ر زیادة درجة االنضباط في 2014ملیون دوالر في السنة المالیة  125ملیون دوالر صعودا من  486المشروع  العملیات في  تنفیذ    ُ  ِّ           ُّ                        . وی بی  ن ھذا التطو 
إلحكام إدارة المحفظة. وھو أیضا دؤوب في إطار جھد  المتدني األداءذات  لبنیة التحتیة القدیمة                        َّ              ، السیما االستثمارات الموج ھة إلى مرافق االمحددالوقت 

ُ   ِّ                 عتماد على العملیات الكبیرة الم ؤث  رة التي تستند في على االمجموعة البنك والحكومة المصریة  واتفاقدلیل على اتباع نھج أكثر انتقائیة في اإلقراض،                               
ئج. وفي المستقبل، ستتطلب القیود القائمة على جانب البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، وإصالحات الجیل الثاني األكثر طموحا النتاومعظمھا إلى السیاسات 

صعوبة اتباع نھج مرن قادر على التكیف في مساعدات مجموعة البنك، ویشمل ذلك الجمع بین اإلقراض االنتقائي والخدمات االستشاریة  واألكثر
 ستراتیجیة والشراكات من أجل تعظیم األثر المنشود.والتحلیلیة اإل

) 3(الجدول                                 ُّ                         بعد ثالث سنوات من الضعف، وھو تحس ن استمر ولم ینقطع حتى اآلن 2015في السنة المالیة في التحسن بدأ أداء المحفظة   .39
ثماریة إلى ذروتھا التي سجلتھا في السنة المالیة ووصلت نسبة الصرف من القروض في المشروعات القائمة على استخدام أداة تمویل المشروعات االست

% منذ ذلك الحین. وزاد صافي مدفوعات القروض في السنوات المالیة الذي 20، ولم تقل عن 2015% في السنة المالیة 23، وقفزت إلى 2013
العامل الرئیسي في ھذه وتمثل ، 2017المالیة  ملیار دوالر في السنة 2.6                                      ً                      یرصد اإلنفاق في جمیع أدوات اإلقراض زیادة  كبیرة ووصل إلى ذروتھ 

 لنتائج.المرتبط باتمویل البرامج قروض تمویل سیاسات التنمیة وسلسلة عملیات  إطارجمالیة في اإلمدفوعات في الالزیادة 
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 (بملیارات الدوالرات)

 
، انخفضت نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل انخفاضا تدریجیا أثناء فترة إطار 2017على الرغم من تسجیلھا قفزة في السنة المالیة  .40

انخفض عدد المشروعات التي تعاني قد و .2018% في السنة المالیة 6إلى  2015% من المحفظة في السنة المالیة 30الشراكة اإلستراتیجیة من 
ُ   َّ  م عد ل على الرغم من انخفاض                       َّ     جري معالجتھ على نحو فع ال. وت، و2011منذ السنة المالیة  الحد األدنى، وھو 2018من مشاكل إلى مشروع واحد منذ 

% خالل فترة 70ظل فوق فقد ، 2014الیة إلى السنة الم 2012% خالل الفترة من السنة المالیة 60دون  )proactivity rate( االستباقيالتفاعل 
دت 2019و 2017و 2015% في السنوات المالیة 100إطار الشراكة اإلستراتیجیة ووصل إلى  ُ  ِ   . وأخیرا، تالشت حاالت التأخیر في التنفیذ التي ر ص                                              

 .2017في السنة المالیة  2013بوصفھا تحدیا كبیرا في استعراض إطار الشراكة اإلستراتیجیة للسنة المالیة 

 2019-2011السنوات المالیة -أداء محفظة االرتباطات  :3الجدول 

 
زیادة االنضباط من جانب مجموعة البنك الدولي واألطراف المعنیة في إعادة ھیكلة في المحرك الرئیسي لقوة أداء محفظة العملیات تمثل  .41

ومن بین المشروعات االثنین والعشرین  في إطار الشراكة اإلستراتیجیة.الواردة المشروعات التي تعاني من مشاكل وإقفالھا وفقا لخطة تحسین المحفظة 
، بینھا مشروعان تعرضا لمشاكل 2015مشروعا منھا منذ السنة المالیة  11إقفالھا خالل فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة، لم یتم تمدید مقررا التي كان 

خدمات الصرف الصحي)، ومشروع غیر متوافق مع أولویات إطار الشراكة  صحي والمجاري، ومنحةھما (مشروع البنیة التحتیة المتكاملة للصرف ال
اكة (مشروع كھرباء شمال الجیزة). وتم تمدید خمسة مشروعات لفترات محدودة، وجرت إعادة ھیكلة المشروعات دونما تأخیر أثناء فترة إطار الشر

ْ         اإلستراتیجیة. وكان ھناك ب ع د إضافي                                                                َّ                        في اإلدارة االستباقیة لمحفظة العملیات ھو إلغاء الوفورات التي تحق قت من المشروعات المقفلة  غیر مسبوق                        ُ
سیلزم االستمرار في  قدما، وللمضي. 2018ملیون دوالر في السنة المالیة  340والجاري تنفیذھا على السواء، وبلغ إجمالي ھذه الوفورات الملغاة 

 ب.اإلدارة النشطة لمحفظة العملیات من أجل تعظیم موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر وضمان تحقیق النتائج على األرض في الوقت المناس

 التقدم المحرز نحو تحقیق أھداف إطار الشراكة اإلستراتیجیة )د

بی نة في إطار 77تحققت نحو قد و تحققت نتائج ملموسة في كل مجاالت التركیز الثالثة، ولكن ال تزال ھناك ثغرات.  .42 ُ   َّ           % من المؤشرات الم  النتائج                 
نشاء لشراكة اإلستراتیجیة بالفعل أو في طریقھا إلى التحقیق بفضل برنامج إقراض نشط اشتمل على قروض جدیدة من البنك الدولي لإلالمستھدفة ل

كالة الدولیة والتعمیر (السیما برنامج تمویل سیاسات التنمیة)، وتحسن أداء محفظة العملیات، والمشاركة النشطة من جانب مؤسسة التمویل الدولیة والو
ّ ِ     ). وی قد  م ما 25تائج (الفقرة إمكانیات تحقیق الن لتقویة تعریف إعادة أو تعدیل إلى المجاالت لضمان االستثمار. وعلى الرغم من ھذا التقدم، تحتاج بعض  ُ     

التركیز، وكذلك المجاالت التي اقترحت فیھا تعدیالت لبرنامج  تلتنفیذ برنامج إطار الشراكة اإلستراتیجیة حسب مجاال موجزا عرضا   َّ               تبق ى من ھذا القسم 
) 3بمزید من الدقة مسار اإلصالح الذي تنتھجھ الحكومة؛ و( تعكس) أن 2) تقویة المجاالت التي لم تشھد حتى اآلن تقدما كبیرا؛ (1: (بغرضاإلطار 

ا الملحق قدر أكبر من الالتعدیالت المقترحة ب 2. ویصف القسم خامسا والملحق بشكل أفضل األولویات المؤسسیة لمجموعة البنك الدولي تناول          َّ         تفصیل، أم 
 اإلستراتیجیة. إطار الشراكة رجوة منالم نتائجالفیعرض مزیدا من التفاصیل عن التقدم المحرز نحو تحقیق  3
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 : تحسین نظم اإلدارة العامة والحوكمة1 مجال التركیز

من أجل تجدید العقد االجتماعي السیما في مجال استقرار االقتصاد الكلي  نظم اإلدارة العامة والحوكمةمجموعة البنك الدولي إصالحات  تدعم .43
وقد دعم البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ھذه الجھود، وذلك أساسا من خالل سلسلة من  لإلنفاق في المالیة العامة وتحسین حوكمة القطاع. المتاح والحیز
التنافسیة في بیئة وزیادة ، وتحقیق أمن الطاقة، وتقویة المالیة العامة، فرص عملخلق  الدولة في جھودتعزیز تمویل سیاسات التنمیة الرامیة إلى  عملیات

القت ھذه اإلصالحات دعما من مساعدات فنیة جاریة لدعم تدابیر قد األعمال، السیما لمؤسسات األعمال متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. و
نظام سعر تطبیق علما بأنھ تم  الخاص بتحسین إدارة المالیة العامة بشكل كامل. 1.1                     َّ                            َّ        الحوكمة الرشیدة. وتحق قت حتى اآلن نتائج كبیرة. وتحق ق الھدف 

بشأن تحسین شفافیة  1.2     َّ        . وحق ق الھدف 2016سن قانون ضریبة القیمة المضافة في عام فضال عن          َّ                                 واحد وموح د للضریبة على كل السلع والخدمات، 
ُ   َّ   المالیة العامة تقدما جیدا بفضل تطبیق نظام المراجعة الداخلیة. ورغم عدم إنجاز المؤشرات الم حد دة   مدعومة باثباتاتبشأن إنشاء قاعدة  1.3للھدف                                                                                        

از الخدمة المدنیة حقق تقدما وبدأ منذ فترة قصیرة تعمیم نظام الموارد البشریة. ویجري لإلدارة العامة المستندة إلى األداء، فإن الجھد العام إلصالح جھ
بیانات عن أداء جھاز الخدمة المدنیة. ومن المتوقع تحقیق تحسینات  واتاحةلھا دارة الموارد البشریة، لكن لم یتم بعد تفعیإلأنظمة معلومات  تأمینحالیا 

والقواعد التي تفرض استخدام  2018سن قانون جدید في عام  وذلك بعدكبیرة في إطار قانون تنظیم التعاقدات الحكومیة الجدید خالل العامین القادمین 
برنامج الخدمات اإللكترونیة. وتمشیا مع المسار المتوقع  لالسراع في تنفیذھم بین األطراف المعنیة حلول المشتریات اإللكترونیة. وتم توقیع مذكرة تفا

ّ ِ                  لی رك  ز على إنشاء قاعدة  1.3إعادة تعریف الھدف  ھذا ألداء والتعلمالإلصالحات الحكومیة في القطاع، یقترح استعراض  لتحسین أداء القطاع العام  مثبتة  ُ 
مشاركة المواطنین تقدما جیدا في إطار عملیات البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر في مجاالت اإلسكان المتعلق ب 1.4الھدف                    َّ على نطاق أوسع. وحق ق

                      َّ                                      حوكمة قطاع الطاقة، تحق قت بشكل كامل النواتج المتصلة بالتخفیض المتعلق ب 1.5والصرف الصحي والحمایة االجتماعیة. وأخیرا، في إطار الھدف 
 منتجات الطاقة وزیادة تعریفات استھالك الطاقة وذلك بدعم من سلسلة عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرامجیة.المزمع لدعم 

 بقیادة القطاع الخاص فرص عملخلق  امكانات : تحسین2 مجال التركیز

ُ   َّ                                م نس ق من جانب مؤسسة التمویل الدولیة دعم ب ،في التجاه الصحیحالقطاع الخاص  من خالل فرص عملخلق  امكاناتنتائج مجال تعزیز تسیر  .44
، ساعدت عملیات تمویل سیاسات التنمیة والخدمات االستشاریة 2.1في إطار الھدف ف الدولي لإلنشاء والتعمیر. والوكالة الدولیة لضمان االستثمار والبنك

والتنظیمیة للقطاع الخاص، التي أدت مع استثمارات مؤسسة التمویل  یعیةالتشر                                                     ُّ                 والتحلیلیة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر على تحقیق تحس ن كبیر في البیئة 
للقطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.  ةجدید خلق فرصالدولیة وخدماتھا االستشاریة والضمانات المقدمة من الوكالة الدولیة لضمان االستثمار إلى 

تحسین بیئة األعمال في عملیة تمویل سیاسات التنمیة (مشروع المتعلقة بركیزة البما في ذلك  - وساند عمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر في ھذا المجال
تحقیق أھداف إطار الشراكة اإلستراتیجیة بشأن تحسین إجراءات  -تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار) وغیرھا من الخدمات االستشاریة والتحلیلیة

التقدم المحرز في ھذا المجال إلى قوة مشاركة مجموعة البنك في جھود إصالح اللوائح جانب كبیر من ى   ُ  َ وی عز   استخراج تراخیص مزاولة النشاط.
زیادة طاقة تولید الكھرباء، تحققت النواتج المتعلق ب 2.2التنظیمیة ألنشطة األعمال، وسیاسة المنافسة، واستخراج التراخیص الصناعیة. وفي إطار الھدف 

الدولي لإلنشاء  مؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار والبنك الذي تقدمھُ   َّ  م نس ق الدعم الالخاصة بطاقة التولید التقلیدیة والمتجددة بفضل 
حفزت عملیات اإلقراض لمبادرات البنیة قد غازات الدفیئة. والة بشأن انبعاثات اعتماد مؤشر إضافي إلطار الشراكة اإلستراتیجی المقترح ومنوالتعمیر. 

. 2019 المالیة السنة بنھایة التحقیق إلى طریقھا في أو المرجوة النواتج كل تحققتحیث  على تحقیق تقدم كبیر، 2.3التحتیة الرئیسیة في إطار الھدف 
النواتج الخاصة بخدمات النقل الجوي، والنواتج الخاصة  تحققت والتعمیر، لإلنشاء الدولي والبنك الدولیة التمویل مؤسسة من وبدعم النقل، قطاع وفي

لم تتم الموافقة بسالمة السكك الحدیدیة في طریقھا إلى التحقیق. وفي مجال الزراعة، نظرا ألن المشروع المقترح الجدید للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 
لتتسق على نحو أفضل مع عمل مجموعة البنك الدولي في مجال  2.4المرجوة في إطار الھدف  النواتج تعریف إعادةا االستعراض علیھ بعد، یقترح ھذ

 تحسین سبل حصول المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر على التمویل.المتعلق ب 2.5                 َّ                         الري. وأخیرا، تحق قت النواتج في إطار الھدف 

 : االحتواء االجتماعي3مجال التركیز 

   ُّ                                                                             تحق ق تقدم كبیر في مجال الحمایة االجتماعیة والرعایة الصحیة، وإعادة تعریف األولویات حیث االحتواء االجتماعي ،  مجالنتائج  تفاوتت .45
 .من جھة أخرى للمنازل وتیرة التقدم نحو تحقیق أھداف مثل توسیع توصیالت الغاز الطبیعيوتباطأت  من جھة، الحكومیة في مجاالت مثل التعلیم

الحمایة االجتماعي، تساند مجموعة البنك الحكومة في إنشاء سجل موحد لبیانات األسر الفقیرة، وإعداد برنامج للتحویالت المتعلق ب 3.1وفي إطار الھدف 
 .ناك تقدم كبیر نحو تحقیق مؤشر السجل الموحد لألسر    َّ                                  وتحق ق اثنان من المؤشرات الثالثة، وكان ھ .النقدیة، ودعم مشروعات األشغال العامة كثیفة العمالة

تقدما جیدا في زیادة سبل الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، وتحققت كل مؤشرات النتائج الثالثة في ھذا المجال بدعم من  3.3وقد شھد الھدف 
تشاریة والتحلیلیة الجاریة بشأن مرض االلتھاب الكبدي الوبائي سي. مشروع البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لتطویر جودة الرعایة الصحیة، وخدماتھ االس

التكلفة، لكن العمل جار في ھذا الشأن بدعم من مشروع البنك  االسكان االجتماعي منخفضزیادة سبل الحصول على المتعلق ب 3.3ولم یتحقق بعد الھدف 
   ُ                              ، ی قترح تعدیل األھداف الكمیة بشأن 3.4الدولي لإلنشاء والتعمیر لتمویل اإلسكان الشامل باستخدام أداة تمویل البرامج وفقا للنتائج. وفي إطار الھدف 

لبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ھذا القطاع من خالل مشروع البنیة التحتیة المتكاملة ا وساند ،عدد مستخدمي خدمات الصرف الصحي في المناطق الریفیة
تأخر تحقیق النواتج المتوقعة فیما یتصل  ،3.5التأخیر لكنھ یحقق اآلن تقدما جیدا. وفي إطار الھدف حاالت للمجاري والصرف الصحي الذي شھد بعض 

إعادة ھیكلتھ الحقا. ویقترح ثم  ،مشروع البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لتوصیالت الغاز الطبیعي للمنازل تاریخ بدء تأخربسبب  بتوصیالت الغاز الطبیعي
ھذا الھدف للتركیز بدرجة أكبر على توسیع توصیالت الغاز للمنازل وزیادة أعداد المستفیدات.  ضمنھذا االستعراض إلغاء مؤشر غیر ذي صلة اآلن 

ل في االستجابة ألولویات الحكومة ب المتعلق 3.6وفي إطار الھدف                                                                             ُّ                              حوكمة قطاع التعلیم، یقترح ھذا االستعراض إعادة تعریف المؤشرات بما یتسق والتحو 
. ویجري تحقیق تقدم نحو تحقیق المؤشرات المرتبطة بالصرف في العام األول لمشروع البنك الدولي لإلنشاء الصالح القطاعجدید البرنامج الالمصریة و
(دعم إصالح التعلیم في مصر) باستخدام أداة تمویل المشروعات االستثماریة. وتشمل ھذه المؤشرات تجریب نظام امتحانات الصف األول والتعمیر 

لمعلمین. إنتاج موارد التعلم الرقمي للصف األول الثانوي باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، وتوسیع التدریب السلوكي لوتعزیز الثانوي باستخدام بنك األسئلة، 
قطاع ال                                                        َّ                                                                  ألن طبیعة مشاركة مجموعة البنك في قطاع التعلیم لم تكن مؤك دة في بدایة فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة، فإن المؤشرات الخاصة بالنظرا و

ھذه المؤشرات اآلن حیث یجري  فرصة لتنقیحالتعكس بشكل كاف المساندة المقترحة بموجب ھذا اإلطار أو التقدم المنتظر تحقیقھ. ویتیح ھذا االستعراض 
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 تطبیق مشروع دعم إصالح التعلیم.

 المستخلصةالدروس  رابعا.

في  وتسھیل مشاركتھ القطاع الخاص دورودمج واحدة في تعظیم تمویل التنمیة، كمؤسسة دولي البنك المل مجموعة ع   َّ             تبی ن نجاح أسلوب  .46
وقد نجحت األنشطة والمشروعات الداعمة لتعظیم تمویل التنمیة مثل قروض سیاسات التنمیة البرامجیة،  مختلف جوانب برنامج الحكومة المصریة.

لتعزیز المنافسة  الدعم الفنيمثل مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار، ومشروع  الدعم الفنيوبرنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر، وأنشطة 
جانب البنك الدولي وعلى المزایا ومواطن القوة في مختلف قطاعات الممارسات العالمیة ومؤسسات مجموعة البنك الدولي. والتنافسیة في االستفادة من 

القطاع الخاص، والثقة والمصداقیة القویة لدى كبار المسؤولین  وخبرة ذوي كفاءة عالیة یتمتعون بعقلیةخبراء استمرار مشاركة أسھم لإلنشاء والتعمیر، 
وأتاح في نھایة  الحكومیین في الحوار البناء لمجموعة البنك مع الحكومة. وأوجد ھذا أساسا قویا لمناقشات تفاعلیة بشأن خیارات إنتاج الطاقة المتجددة،

 دور القطاع الخاص. التي تحد منقودھا الدولة والمطاف أن یسود نھج تعظیم تمویل التنمیة على الحلول التي ت

ّ ِ                      ساعد نھج برامجي مرن یرك  ز على تكامل السیاسات،  .47 ، وبناء القدرات على تحقیق نتائج ملموسة في مجاالت اإلصالح يالمؤسس والتطویر                      
ُ   َّ   الم عق دة. ویل سیاسات التنمیة البرامجیة لمجموعة البنك أن تقوم عملیات تم عبرلتحدیات المتشابكة والعدیدة الشاملة لفعلى سبیل المثال، أتاحت معالجة    

ُ   َّ                                                       َّ                                             بدور الشریك الم فض ل للحكومة المصریة في مجاالت اإلصالح الجدیدة والمعقدة. وتحق قت نتائج في إدارة المالیة العامة الكلیة، وحوك مة قطاع الطاقة،               
جدیدة حول تنمیة رأس المال البشري، بما في ذلك التعلیم والحمایة الصالحات اإل                   َّ  ومن المتوقع أن تترك ز  ،وإصالحات مناخ األعمال، والتنمیة المحلیة

 االجتماعیة والصحة.

یساعد االستغالل الكامل لمجموعة الخدمات االستشاریة والتحلیلیة على تعظیم تضافر الجھود والتنسیق مع عملیات اإلقراض المستند إلى   .48
مثل برنامج  واحدمن موارد المنح المتاحة من خالل الصنادیق االستئمانیة العالمیة أو اإلقلیمیة أو الخاصة ببلد ولالستفادة  السیاسات والمرتبط بالنتائج.

، للمنطقةالشرق األوسط وشمال أفریقیا، والصندوق االستئماني متعدد المانحین  منطقة المساعدة على إدارة قطاع الطاقة، وصندوق دعم التحول في
صالح االسس أساعدت العملیات االستشاریة والتحلیلیة على إرساء  .للشراكة االستراتیجیة من أجل النمو الشامل للجمیع في مصر والصندوق االستئماني

القدرات لتنفیذھا (على سبیل  بناءالحكومة من األنشطة االستشاریة والتحلیلیة  مكنت والتي من خالل سلسلة عملیات تمویل سیاسات التنمیةت تمالتي 
لفرص المتاحة للتغلب لستجابة االفي قانون الغاز وقانون الكھرباء وقانون التراخیص الصناعیة). وقد أتاحت الخدمات االستشاریة والتحلیلیة المرنة  المثال

مار على أساس متواضعة نسبیا لبناء القدرات (على سبیل المثال لتحسین آلیات تخطیط االستث مستویاتعلى ما تواجھھ مصر من تحدیات. وانطالقا من 
للثقة      ً تبعا   المقدم الفني الدعمتجریبي في محافظتي سوھاج وقنا في إطار برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر)، قامت مجموعة البنك تدریجیا بتوسیع 

لمالیة العامة في إطار تمویل سیاسات المتزایدة من جانب البلدان المتعاملة مع البنك واھتمامھا، وھو ما ساعد على تحقیق إنجازات مھمة نحو المركزیة ا
 التنمیة لدعم القطاع الخاص.

ئیسي في بناء عالقات قویة مع الجھات رعامل ك النجاح میدانیةفرق عمل و محلیة االعتماد على قیادة نموذج التشغیل الذي یرتكز على  أثبت .49
القرار وأسھم والدعم المكثف للتنفیذ على كل مراحل دورة المشروع.  المیدانيالتواجد وتنطبق أھمیة  المتعاملة، والحفاظ على زخم تنفیذ المشروعات.

األداء والنتائج الجیدة التي تعزیز مستوى تعمیم استخدام رؤساء فرق العمل المیدانیین في ببالبنك الدولي  اإلستراتیجي لوحدة اإلدارة الخاصة بمصر
في حالیا المسؤولین عن اتخاذ قرارات المشروعات الجاري تنفیذھا ونصف رؤساء فرق العمل  دحیث یتواجتحققت في ظل إطار الشراكة اإلستراتیجیة. 

ن مقرھم یمصر رؤساء مشاركداخل  مقیمینغیر ال% من رؤساء فرق العمل 60أكثر من كما أنھ لدى ، 2014% في السنة المالیة 20مصر ارتفاعا من 
 ).2019(موعد إقفالھما بنھایة السنة المالیة یتمركز الرؤساء المیدانیون الثنین فقط من المشروعات خارج البالد في مصر. و

وتعد  تفادي ھیاكل التنفیذ المعقدة. وكذلك المشروعاتفي مرحلة مبكرة من تصمیم  التعرف على االطار السیاسي والمؤسسيمن الضروري  .50
لحكومیة المتكررة أمرا ال یمكن التنبؤ بھ وقد یسبب تأخیرات وفراغا في اتخاذ القرارات. ولكن ثمة قیودا یمكن التنبؤ بھا القیود السیاسیة مثل التغییرات ا

والمنافسات على السیطرة والنفوذ. ومن الضروري األدوار التي قد تخلق تحدیات من حیث  واألطراف ذات العالقةمثل األجندات المتضاربة للمؤسسات 
وعات واقعیة مجدیة فھم اإلطار المؤسسي والحوافز، ومواطن القوة، والقیود، والسلطات، والصالحیات ألصحاب المصلحة. وبالنظر إلى لتصمیم مشر

العدید من الوزارات والھیئات  تضماعتبارات االقتصاد السیاسي المتنافسة والمتضاربة أحیانا لمختلف الجھات الفاعلة، فإن المشروعات الكبیرة التي 
أو في مواجھة  یة، وھي قضیة مھمة في غیاب الرقابة القیادوسرعة التنفیذلقائمة على التنفیذ تتسم في العادة بارتفاع تكالیف المعامالت وضعف الزخم ا

ھ تأخیرات وتجلى ھذا الدرس في برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر الذي تضمن مشاركة العدید من السلطات وواج ضعف التنسیق بین الوزارات.
 القیادات وأجندات متضاربة وھو ما استلزم تعدیالت في ھیكل تنفیذ البرنامج. طویلة، وتغییرات في

وقد  في بناء الثقة لدى الجھات المعنیة وفي بناء الزخم والقوة الدافعة للتغییر. دورا كبیرا المدروسة تلعب المخاطر في ضوءقرارات الاتخاذ   .51
برنامج لصندوق وافق مجلس المدیرین التنفیذیین لمجموعة البنك الدولي على العملیة األولى في سلسلة عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرامجیة في غیاب 

ل ملحوظ في مصداقیة برنامج الحكومة لإلصالح والمخاطر الكبیرة التي قد تنجم عن اإلحجام عن مساندتب إقرارا، وشكل ذلك النقد الدولي            ُّ           ھ. وھذا تحو 
ً      بناء  على بال                                         َّ                                                                      عالقة مجموعة البنك مع الحكومة المصریة، ومھ د السبیل أمام المجموعة لدعم توسیع جھود الحكومة لإلصالح في مجاالت جدیدة. و  حزمة   

صندوق النقد الدولي مستغال الجھد المالي الكبیر  ت المالیة من جانبتسھیالال، تال ذلك بعد عام والتوسع فیھاالسیاسات الطموحة لتمویل سیاسات التنمیة 
ُ   ِّ              لبلدان مجموعة السبع وم حف  زا لزخم اإلصالح.                       

مؤسسة في الوكانت استثمارات  من األھمیة بمكان مراعاة عوامل االقتصاد الكلي المناسبة في القرارات االستثماریة لمؤسسة التمویل الدولیة.  .52
نقص إمدادات الغاز، وخفض الدعم للكھرباء شكل                     ً          العملة المصریة. عالوة  على ذلك،  تحریرل سلبي من جراء                           َّ      األسھم وحقوق الملكیة قد تأث رت بشك

مؤسسة. وعلى الرغم من أن ھذه العوامل لیست دائما قابلة للتنبؤ بھا، فإن الحرص على ال التي تستثمر فیھالعدد من الشركات ومصاعب والغاز تحدیات 
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 مؤسسة.اللي المناسبة والتنبؤ بھا في االستثمارات سیسھل تحقیق توازن مالئم بین المخاطر والمكاسب في استثمارات مراعاة عوامل االقتصاد الك

 التعدیالت في إطار الشراكة اإلستراتیجیة خامسا.

 لالستفادة یؤھلھاوضع جید بمجموعة البنك الدولي  وتتمتع .آخرین عامینلالعمل بإطار الشراكة اإلستراتیجیة  استمرار                    ُّ  استعراض األداء والتعل م  یقترح .53
التقدم الكبیر الذي تحقق في تنفیذ برنامج إطار الشراكة اإلستراتیجیة  إلى األول المقام في ذلك ویرجع. عملیاتھا أثر لتعظیمإستراتیجیتھا القائمة في مصر  من

 القویة السیاسیة القیادةالمدعوم من  المصریة الحكومة جانب مناالستعداد و أخرى، قطاعات في الناجحة اإلصالحات لتعمیم الكبیرة واإلمكانیات اآلن،حتى 
           َّ         على ذلك، أد ى انتعاش      ً عالوة  . اإلستراتیجیة الشراكة إلطار المترابطة الثالثة التركیز لمجاالت المستمرة واألھمیة اإلصالح، برنامج وتوسیع لمواصلة

البنك الدولي  االقتصاد الكلي لمصر إلى تجدد ثقة المستثمرین وأتاح فرصا لتعظیم تمویل التنمیة، تلك الفرص التي یمكن تعزیزھا من خالل تنسیق مشاركة
 لثاني.لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار في دعم مجال التركیز ا

، ومنھا ویخدمھا األھداف المؤسسیة لبرامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمیرمع عامین آخرین لتمدید العمل بإطار الشراكة اإلستراتیجیة  یتماشى  .54
ھذا وسیساند  الرقمي.المبادرات ذات األولویة بشأن نھج تعظیم تمویل التنمیة، وتنمیة رأس المال البشري، واالبتكار من أجل النھوض باالقتصاد 

المناطقیة  التمدید الھدف الرئیسي لإلستراتیجیة اإلقلیمیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وھو تجدید العقد االجتماعي عن طریق معالجة التفاوتات
ّ ِ                           وتحسین الظروف في المناطق التي لم تحظ بنصیبھا من التنمیة. وأخیرا، سی سھ  ل إطار الشراكة اإلستراتیجیة  الحالي إعداد دراسة تشخیصیة منھجیة في                                                                    ُ 

 .القادم إلثراء إطار للشراكة اإلستراتیجیة حینھ

 التمدید لمجموعة البنك الدولي تدعیم تعدیالت برنامج إطار الشراكة اإلستراتیجیة في ضوء تجدد الزخم من أجل اإلصالح في مصر.ھذا سیتیح  .55
إما بتعمیم تم تحقیق نتائج قویة من خاللھا ) تعمیق المساندة في مجاالت إطار الشراكة اإلستراتیجیة التي 1من التعدیالت، ھي: (متوقعة وثمة ثالثة أنواع 

ُ   َّ                  تحدید أھداف أكثر طموحا لما تبق ى من الفترة الم مد دة إلطار الشراكة؛ (بالبرامج الناجحة في قطاعات أو مجاالت جدیدة، أو  التي لم ) توثیق المبادرات 2                              َّ              
) إضافة/إلغاء مؤشرات استنادا 3الحكومة و/أو لتسارع وتیرة زخم اإلصالح؛ و( توجیھاتإطار الشراكة اإلستراتیجیة استجابة لإعداد وقت  مخططةتكن 

 إلى التحدیات المستجدة و/أو التغیرات في أولویات الحكومة المصریة.

ً                                     والتوسع فیھا بناء  على ما تحقق من نجاح المرحلة السابقةإطار الشراكة اإلستراتیجیة على األولویات الحالیة  استمرار تركیز،  ً ال  أو  .56         َّ  فیما تبق ى                  
تعزیز حوكمة القطاع والمضي قدما بخطى بسط على وسیعمل محور التركیز األول المعني بنظم اإلدارة العامة والحوكمة  من فترة اإلستراتیجیة.

خلق فرص المتعلق بقدرات االقتصاد الرقمي للبالد. وسیھدف مجال التركیز الثاني  وتدعیمإدماج مشاركة المواطنین في التخطیط المحلي، الالمركزیة ب
الطاقة المتجددة وتعمیمھ في قطاعات أخرى مثل النقل والزراعة، مجال القطاع الخاص إلى توسیع نموذج تعظیم تمویل التنمیة في  عن طریقالعمل 

ُ   َّ                                                   ودعم النمو الذي یقوده القطاع الخاص عن طریق تطبیق إصالحات في قطاعات م حد دة، وتعزیز التنمیة االقتصادیة المحلیة في المناطق الت ي لم تحظ                                                                   
عمال في برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر. وسیستمر مجال التركیز الثالث األ وتكتالتبنصیبھا من التنمیة من خالل مكونات التنمیة االقتصادیة 

االحتواء االجتماعي في دعم جھود الحكومة المصریة لتقویة شبكات األمان االجتماعي في البالد، ویشمل ذلك خروج بعض المستفیدین من المتعلق ب
من خالل  تواء الفئات األولى بالرعایة، وفي زیادة سبل حصول محدودي الدخل على مسكنالمنتجة الح اإلصالحاتالتحویالت النقدیة عن طریق  برامج

، وفي توسیع سبل الحصول على خدمات المیاه والصرف الصحي (السیما في المناطق الریفیة) وتوصیالت الغاز الطبیعي برامج االسكان االجتماعي
 الح في قطاعي التعلیم والرعایة الصحیة.للمنازل، وفي مواصلة العمل بنشاط لتنفیذ مشروعات اإلص

ْ                             ، ی وث  ق استعراض األداء والتعلم المبادرات التي بدأت بعد وض ع إطار الشراكة اإلستراتیجیة.      ً ثانیا   .57 ل من التمویل    ُ  ِّ                                                                           ُّ             وتشمل ھذه المبادرات التحو 
النتائج  بتحقیقیرة في التمویل المستند إلى السیاسات والمرتبط المحض للبنیة التحتیة األكثر مالءمة للقطاع الخاص إلى اتباع نھج برامجي، والزیادة الكب

، واإلصالحات القطاعیة، والقدرات على النطاق األوسععلى مستوى االقتصاد  اإلصالحات معالجةالذي تدعمھ الخدمات االستشاریة والتحلیلیة من أجل 
وتشمل اآللیات الرئیسیة األخرى التي تساند تنفیذ إطار الشراكة اإلستراتیجیة التعاون  إجراء تعدیالت لدعم نھج تعظیم تمویل التنمیة. المؤسسیة، ومن ذلك

ُ   َّ            الوثیق بین البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار في قطاعات م حد دة (مثل الطا قة) وبین البنك الدولي                                                                                                          
مویل الدولیة في اإلصالحات المتشابكة لمناخ األعمال. وساھمت شراكة جدیدة ومبتكرة مع البنك اآلسیوي لالستثمار في لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة الت

 البنیة التحتیة وحكومة المملكة المتحدة في تحقیق أھداف إطار الشراكة اإلستراتیجیة وتطویر األعمال خالل العامین الماضیین. 

تم تصمیم إطار الشراكة اإلستراتیجیة بحیث حیث  على األولویات المستجدة.لتسلیط الضوء تعدیالت  إجراء     ُّ  التعل م استعراض األداء و    ُ   ، ی تیح     ً ثالثا   .58
                    ِّ                                          َّ                                         ستجابة لألوضاع المتغی  رة في مصر وتقدیم حلول إنمائیة متكاملة ومكی فة لتالئم االحتیاجات الخاصة لمصر، مع تقدیم لال" بالمرونة الالزمةیبقى محتفظا 

ل مصر إلى االقتصاد ال ُ   َّ                              ُّ                    خبرات عالمیة." على سبیل المثال، سیتیح إطار الشراكة اإلستراتیجیة الم عد ل لمجموعة البنك الدولي دعم تحو  رقمي وخدمات                                                                  
)، وتوسیع نطاق أجندة تنمیة رأس المال البشري في مجاالت الصحة والتعلیم وشبكات األمان االجتماعي 2و 1إللكترونیة (مجالي التركیز الحكومة ا

ُ   َّ                 ). وی رك  ز برنامج إطار الشراكة اإلستراتیجیة الم عد ل على اإلجراءات ال3و 2التي تجري فیھا إصالحات طموحة وعملیات كبیرة (مجالي التركیز                                      ِ ّ تدخلیة      ُ 
، وتحسین مستویات الحوكمة، وفي فرص العملالتي تشترك فیھا كل مجاالت التركیز الثالثة من أجل تقلیص التفاوتات المكانیة، وتعزیز جھود خلق 

ة، والحوار المكثف على الوقت ذاتھ دعم التكیف مع المناخ من خالل إطار العمل البیئي واالجتماعي الجدید، وتعمیم التدخالت التي لھا منافع مناخیة كبیر
ُ   َّ                   بیان تعدیالت م حد دة في إطار الشراكة  2ویرد في الملحق  أساس دراسة نوعیة الھواء في منطقة القاھرة الكبرى التي أجریت في اآلونة األخیرة.             

 اإلستراتیجیة.

ُ                 والصعبة سیلزم اتباع ن ھ ج تتسم بالمرونة البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، وإصالحات الجیل الثاني الطموحة  مواردفي سیاق القیود على   .59 ُ                     
وسیكون من الضروري لتعظیم اآلثار المنشودة استغالل الط األدوات  والقدرة على التكیف فیما یتصل بمساعدات مجموعة البنك في العامین القادمین.

نتقائي والخدمات االستشاریة والتحلیلیة والشراكات اإلستراتیجیة.                            ً                                 المتاحة بأكثر الطرق استجابة  السیما من خالل الجمع بین اإلقراض اال المتنوعة واآللیات
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ة للمساعدة وستستمر مجموعة البنك من خالل خبراتھا مجتمعة في شراكتھا مع مصر بدعم إصالحاتھا الوطنیة باستخدام األدوات التمویلیة وغیر التمویلی
إعادة الھیكلة عملیات اإلدارة النشطة لمحفظة العملیات، بما في ذلك أسلوب       ً                         . عالوة  على ذلك، سیساعد استمرار االصالحیة السیاساتمن  حزمة اعدادفي 

 في تعظیم موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر وضمان سرعة تحقیق النتائج. ،والغاء المشروعات المتعثرة

 یةبرنامج إطار الشراكة اإلستراتیجب المتعلقةالمخاطر  سادسا.

تقییم لل     ً طبقا  من إطار الشراكة اإلستراتیجیة على أنھا كبیرة، للفترة المتبقیة البرنامج المقترح ب المقترنةتصنف المخاطر  .60
ُ   َّ         باستخدام منھجیة تصنیف مخاطر العملیات الم بی نة أدناه.                            ُ  ِّ                                 وتشمل المخاطر تلك التي قد ت ؤث  ر على أھداف إطار الشراكة أو تؤدي                                         

التي تم تحدیدھا في اإلطار الكبیرة إلى عواقب سلبیة غیر مقصودة مرتبطة بالبرنامج. وقد انحسرت كثیرا معظم المخاطر 
كلي. ومع ذلك، ستظل المخاطر المتصلة األصلي للشراكة اإلستراتیجیة، والسیما المخاطر السیاسیة وتلك التي تتصل باالقتصاد ال

بالحوكمة والجوانب االجتماعیة مرتفعة ویتعین متابعتھا متابعة دقیقة. وستستمر مجموعة البنك في تقدیم المشورة الفنیة بشأن 
لمخاطر                                                                               ُ  َّ   دعم الطاقة وكذلك بشأن تحسین توجیھ التحویالت النقدیة لحمایة الفئات األشد فقرا. وت صن ف ا وخفضلتضخم ا آثار

على أنھا  واألطراف المعنیةالمتصلة بالقدرات المؤسسیة للتنفیذ، والقضایا المالیة والتعاقدیة، واالعتبارات البیئیة واالجتماعیة، 
للجھات القائمة على التنفیذ، وتوخي قدر أكبر من العنایة  الدعم الفنيھذه المخاطر من خالل تقدیم  ادارةكبیرة، وسیستمر 

 ید أصحاب المصلحة ومتابعتھم، وبناء القدرات بشأن األطر البیئیة واالجتماعیة واإلجراءات الوقائیة.الواجبة، وتحد

        ُّ                                                      : التغی رات في تصنیف المخاطر المتصلة بإطار الشراكة اإلستراتیجیة4الجدول 

تصنیف مخاطر إطار   األداة المنھجیة لتصنیف مخاطر العملیات
 الشراكة اإلستراتیجیة

تصنیف مخاطر 
استعراض األداء 

 والتعلم
 كبیرة مرتفعة المخاطر السیاسیة .1
 مرتفعة مرتفعة مخاطر الحوكمة .2
 كبیرة مرتفعة مخاطر االقتصاد الكلي .3
 مرتفعة مرتفعة المخاطر االجتماعیة .4
 كبیرة مرتفعة مخاطر اإلستراتیجیات والسیاسات القطاعیة .5
 كبیرة كبیرة مخاطر القدرات المؤسسیة للتنفیذ .6
 كبیرة كبیرة المخاطر المالیة والتعاقدیة .7
 كبیرة كبیرة المخاطر البیئیة واالجتماعیة .8
 كبیرة متوسطة مخاطر تتعلق بأصحاب المصلحة .9

 كبیرة مرتفعة  التصنیف العام للمخاطر

اتخذت  ،ومنذ بدایة إعداد إطار الشراكة اإلستراتیجیة  ُ  َّ                                                   ت صن ف المخاطر المتصلة بالجوانب السیاسیة على أنھا كبیرة. .61
الحكومة المصریة قرارات مھمة، منھا الموافقة على عدة قوانین ولوائح تنظیمیة كانت شرطا مسبقا للمشاركة على مستوى 

ت مؤسسیة صعبة قد العملیات في إطار الشراكة اإلستراتیجیة. ویتطلب التنفیذ الفعال للتشریعات الجدیدة في المستقبل إصالحا
ّ                           الحوار بین الحكومة ومجموعة البنك الدولي. عالوة  على ذلك، تشك ل أعمال العنف المتفرقة في  تستأثر بمساحة كبیرة من شمال                                              ً            

 سیناء، إن لم یتم احتواؤھا، أیضا مصدرا للمخاطر السیاسیة.

ببطء نسبیا، وتدعو جماعات المجتمع  حوكمةنظم اإلدارة العامة وال    َّ         تتكش ف إصالحات  ال تزال مخاطر الحوكمة مرتفعة. .62
المدني إلى تحسینات في الحقوق المدنیة وحریة اإلعالم. وفي سیاق التضخم وقلة الوظائف وفرص العمل، سیكون تمكین 

انب المجتمع المدني كشریك مھم في تعزیز االحتواء االجتماعي ومكافحة الفساد عامال حیویا في الحد من المخاطر المتصلة بالجو
السیاسیة والحوكمة، وستمھد مراجعة قانون المنظمات غیر الحكومیة الطریق إلى ھذا. بید أنھ لم یبدأ بعد إعداد ھذا التشریع 
الذي قد ینص على حقوق المواطنین في الحصول على المعلومات، ویحمي المبلغین عن الفساد، ویكفل خصوصیة البیانات. 

اكات بین القطاعین العام والخاص، وتجدد التركیز على األنشطة االقتصادیة التي یقودھا     ً                          عالوة  على ذلك، یتطلب تزاید الشر
القطاع الخاص في شراكة مع مؤسسات األعمال المملوكة للدولة والمنشآت التابعة لھا الشفافیة والتواصل الواضح حتى تؤتي 

یجري تقنین التحسینات في ممارسات حوكمة الشركات ھذه اإلصالحات ثمارھا على الدولة بوجھ عام. وعلى المستوى القطاعي، 
في قطاعات مختارة، لكن یلزم توخي مزید من التركیز على تحسین اإلطار المؤسسي األوسع للشفافیة والمساءلة في المنشآت 
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 العامة.

ستراتیجیة خطرا واجھت مصر وقت إعداد إطار الشراكة اإل  ُ  َّ                                                ت صن ف المخاطر المتصلة باالقتصاد الكلي على أنھا كبیرة.  .63
                                                                         ُ                                   كبیرا لوقوع اختالالت خارجیة وداخلیة. وساعدت اإلصالحات االقتصادیة المھمة التي ا تخذت منذ ذلك الحین في إعادة الثقة، 
                                 َّ                                                                         وتحسین استقرار االقتصاد الكلي، وقل صت كثیرا االختالالت الخارجیة والداخلیة. وعلى الرغم من ھذه التحسینات، مازالت 

ات كبیرة في األمد القریب، السیما بسبب زیادة التقلبات العالمیة والمخاطر التي تتعرض لھا اقتصادات مصر تواجھ تحدی
                             ْ                                                                   ُّ                 األسواق الصاعدة. ودینامیات الدی ن المصري مع ارتفاع نسبة الدین إلى إجمالي الناتج المحلي شدیدة التأث ر بتنفیذ اإلصالحات 

مة. ویخلق ارتفاع معدالت التضخم والبطالة، السیما في صفوف الشباب صعوبات المعززة وإستراتیجیة ضبط أوضاع المالیة العا
ِ                      وقد یضعف زخم اإلصالح االقتصادي، وی نذ ر بتبدد المكاسب التي  -السیما للفئات ذات الدخل المحدود - اقتصادیة واجتماعیة  ُ                               

ثنائیة ومتعددة األطراف الحكومة في     َّ                                                                  تحق قت من اإلصالحات السابقة. وتساند مجموعة البنك الدولي وعدة مؤسسات أخرى
 النواحي الفنیة والمالیة لتسریع وتیرة تنفیذ اإلصالحات الھیكلیة.

مع ارتفاع معدالت البطالة والتضخم، تستمر مخاطر اإلقصاء االجتماعي. وقد تتفاقم  ال تزال المخاطر االجتماعیة مرتفعة. .64
م الوقود. وقد ساعدت إصالحات الحمایة االجتماعیة مثل تطبیق برامج ھذه المخاطر بسبب األثر السلبي الستمرار تخفیض دع

ُ   َّ   التحویالت النقدیة الجدیدة، وإصالح نظام دعم الغذاء على تحسین توجیھ كفاءة البرامج الرامیة إلى دعم الفئات الفقیرة والم ھم شة                                                                                                                  
لكلي، السیما على الفئات األولى بالرعایة. وللحد من من السكان. بید أن ھذه التدابیر ال تكفي للحد من آثار إصالحات االقتصاد ا

ھذه المخاطر، ستساعد مجموعة البنك الدولي الحكومة المصریة على اعتماد نھج ذي محورین وھما: (أ) خلق فرص عمل 
عات وحاضنات األعمال؛ وتحسین إمكانیة  ّ ِ                                   للشباب المتعلم والنساء المتعلمات عن طریق دعم الشركات الناشئة ومسر   الحصول                                                                 

على التمویل، والمساندة المالیة وغیر المالیة لمؤسسات األعمال الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر، وتوفیر بیئة داعمة لنمو 
القطاع الخاص واستثماراتھ؛ و(ب) تعزیز االحتواء اإلنتاجي وفرص كسب الرزق للفئات الفقیرة واألولى بالرعایة ذوي 

لیم والمھارات الذین یقیمون في العادة في المناطق الریفیة أو التي لم تحظ بنصیبھا من التنمیة التي المستویات المتدنیة من التع
وتفتقر إلى الخدمات األساسیة، وتتسبب فیھا القیود على نمو القطاع الخاص في قلة فرص  تتسم بضعف مرافق البنیة التحتیة

 العمل المتاحة. 

في وقت إعداد إطار الشراكة اإلستراتیجیة،  أنھا كبیرة.على  ُ  َّ                                                   ت صن ف المخاطر المتصلة بالسیاسات واإلستراتیجیات القطاعیة  .65
شملت المخاطر الرئیسیة مستوى الطموح في التحول إلى اعتماد نھج سوقي في قطاع الطاقة. وبعد ذلك بثالثة أعوام، أتاحت 

لمصریة اآلن اإلصالحات التي ساندتھا مجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة توفیر بیئة داعمة للقطاع الخاص، وأصبحت الحكومة ا
تكرار ھذه النجاحات في قطاعات أخرى. ومع ھذا، تنطوي الطبیعة الھیكلیة طویلة األمد لإلصالحات الجاریة على مخاطر  تھدف الى

الھیئات وإبقاء التركیز منصبا على التنفیذ. وسیتم الحد من ھذه المخاطر عن طریق  تتصل بصعوبات التنسیق بین الوزارات وبین
ُ   َّ                                نفیذ برامجیة م بس طة في أعقاب دراسة وافیة ومتابعة إعداد ھیاكل ت ھذه لالسیاسي والتنفیذي  المؤسسیة وضمان الدعمعتبارات اال             

             ً                                                                                               اإلصالحات. عالوة  على ذلك، ستعمل مجموعة البنك الدولي على الحد من ھذه المخاطر من خالل االستمرار في تقدیم المساعدات 
 .الفنیة، وبناء القدرات، ومنصات للحوار

ً      ً  برنامج اإلصالحات تقدم ا جید ا  حقق  ُ  َّ                                                                     ت صن ف المخاطر المتصلة بالقدرات المؤسسیة للتنفیذ واالستدامة على أنھا كبیرة.  .66                   
على الجانب التشریعي، إذ تمت المصادقة على العدید من القوانین المھمة لتشجیع مساھمة القطاع الخاص في تحقیق النمو وخلق 

ً                              الجیدة خطوة أولى مھمة وضروریة، لكن من الضروري أیض ا االتساق في تطبیق أحكامھا كي  فرص العمل. ویمثل سن القوانین                                                 
    ُ                ُّ             ُ ّ ِ                                                                               ما ی ترجم ذلك إلى تغی ر فعال. وقد ی ؤد  ي عدم اكتمال التطبیق بسبب القیود على القدرات إلى تقویض أثر برنامج إطار الشراكة 

لقیود التي تحول دون التفعیل، تعمل مجموعة البنك الدولي على توفیر                                              ُّ       اإلستراتیجیة. ولتعزیز القدرات المؤسسیة، والتغل ب على ا
موارد كافیة، وتشارك في مشاورات أوسع، وتعطي أولویة لمشاركة فعالة لفریق العمل التابع للبنك والمواطنین لتقدیم آراء تقییمیة 

 بشأن االختناقات في التطبیق واالسترشاد بھا في اتخاذ القرارات. 

وفي ظل إطار الشراكة اإلستراتیجیة،   ُ  َّ                                                                        ت صن ف المخاطر المالیة والتعاقدیة والمخاطر البیئیة واالجتماعیة على أنھا كبیرة.  .67
لدعم تنفیذ إصالحات إدارة الشؤون  الدعم الفنيالسیاسات وتقدیم  حول في حوار مشاركةستستمر مجموعة البنك الدولي في ال

بشأن اإلطار البیئي  المؤسسیةبناء القدرات  دعم االستمرار في ر البیئیة واالجتماعیة، سیتمالمالیة العامة. وللتصدي للمخاط
ُ   َّ                     واالجتماعي الجدید، وللھیئات المسؤولة عن إدارة التنفیذ بشان إعداد وتنفیذ واإلشراف على أدوات م حد دة لإلجراءات الوقائیة                                                                                           

. وستقوم والتظلماتآلیات لمشاركة المواطنین ومعالجة الشكاوى  لاعداد وتفعیوستشمل ھذه الخدمات  البیئیة واالجتماعیة.
 .صالحاتلإل حشد الدعم المجتمعيوبرنامج للتواصل مع المواطنین من أجل  التظلماتالحكومة بحملة شاملة لتقنین آلیة معالجة 
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 إطار الشراكة اإلستراتیجیةمستھدفات  :1 الملحق

 العامة والحوكمة: تحسین نظم اإلدارة 1مجال التركیز 
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 : تحسین نظم اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركیز 
 

ّ ِ    م ؤش  رات  )2020مؤشرات إطار الشراكة اإلستراتیجیة ( ز التكمیلیة ُ   َ             التقدم الم حر    ُ          
)2016 - 2019( 

 برنامج مجموعة البنك الدولي

 : تحسین إدارة المالیة العامة1.1ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
ُ   َّ                       سعر واحد وم وح د للضریبة على كل السلع  1.1.1           

 والخدمات
 )2015خط األساس: ال (
 )2018المستھدف: نعم (

 العامة:. الرصید األولي للمالیة 1
% من إجمالي 3.5- خط األساس:

 )2015الناتج المحلي ( 
% من إجمالي 1.8المستھدف: +

 )2019الناتج المحلي (
 
. نسبة الضرائب من إجمالي 2

 الناتج المحلي
 )2017% (13.3خط األساس: 

 )2019% (14.6المستھدف: 

 عملیات اإلقراض الجدیدة: 
لیة ) تمویل سیاسات التنمیة لضبط أوضاع الما1

العامة، وتوفیر إمدادات الطاقة المستدامة، 
 القدرة على المنافسة وتعزیز

 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 

مساعدات فنیة لوزارة المالیة ومصلحة  )1
الضرائب بشأن دمج اإلدارة الضریبیة، 
وتحلیل النفقات الضریبیة، وتحلیل تكالیف 
االمتثال، وخیارات خفض الوقت الالزم 

 الضرائب. لدفع
 استعراض اإلنفاق العام  )2
 ) الخدمات االستشاریة بشأن تنمیة القطاع الخاص3

إنشاء نظام خصم ضریبي لمستلزمات اإلنتاج  1.1.2 
 المباشرة وغیر المباشرة

 )2015خط األساس: ال (
 )2018المستھدف: نعم (

 

 : تحسین شفافیة المالیة العامة1.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
إنشاء وظیفة مراجعة الحسابات الداخلیة في وزارة  1.2.1

 المالیة
 )2015خط األساس: ال ( 

 )2019المستھدف: نعم (

. وزارة المالیة تقر مرسوما 1
بقانون إلنشاء وحدة شفافیة المالیة 

العامة والسیاسة بشأن شفافیة 
 المالیة العامة ونشرھا

 )2017خط األساس: ال (
 )2019(المستھدف: نعم 

 

 عملیات اإلقراض الجدیدة:
) قرض سیاسات التنمیة ــ مشروع تنمیة القطاع 1

الخاص من أجل تحقیق النمو الشامل للجمیع (البنك 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر)

 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:  
 ) مراجعة اإلنفاق العام1 
بشأن إدارة الموارد العامة،  2) المھمة الفرعیة 2 

المشورة في مجال الحوكمة  بشأن 1والمھمة الفرعیة 
 اإلستراتیجیة فیما یتصل باإلصالح اإلداري.

 

تخفیض نسبة فاتورة أجور ورواتب موظفي  1.2.2
 الحكومة المركزیة إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي.

 )2015% ( 8.2خط األساس: 
 )2020% ( 4.9المستھدف: 

إدارة الدین العام على األمد نشر إستراتیجیة  1.2.3
 المتوسط

 )2015خط األساس: ال ( 
 )2020المستھدف: نعم (

 



21 

 : إنشاء قاعدة شواھد لإلدارة العامة المستندة إلى األداء1.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
ْ  وض ع 1.3.1  الوطني األداء قیاس إطار  

 العامة الخدمات وھیئات بالوزارات وربطھ
 المحلي الحكم وأجھزة

 )2018( 0 األساس: خط
 خدمات ھیئة 100و وزارة، 30 المستھدف:

 )2020( المحلي الحكم أجھزة من 27و عامة،

 واإلصالح والمتابعة التخطیط ووزارة اإلداریة، الرقابة ھیئة )1
 على تتفق المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت ووزارة اإلداري،

 الوطني. ءاألدا لقیاس نظام إلنشاء بروتوكول
 )2017خط األساس: ال (

 )2019نعم ( المستھدف:

 واإلصالح والمتابعة التخطیط ووزارة اإلداریة، الرقابة ھیئة )2 
 على تتفق المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت ووزارة اإلداري،

 اإلنترنت عبر اإللكترونیة الخدمات إلنشاء بروتوكول
 )2017خط األساس: ال (

 )2019(نعم  المستھدف:

 الھیئات في األعمال ألنشطة جدیدة ممیكنة إجراءات تطبیق )3 
 والمؤسسة الحرة، والمناطق لالستثمار العامة (الھیئة الحكومیة

 أجل: من للعمل االقتصادیة) القاھرة ومحكمة للتنمیة، الدولیة
 أ) خفض عدد األیام من فتح العروض إلى توقیع العقد

 وإنفاذھاب) تنظیم ترتیبات الدفع 
 ج) تنظیم ونشر وإنفاذ إجراءات التقییم وترسیة العقود

 )2017خط األساس: ال (
 )2019نعم ( المستھدف:

 والتحلیلیة: االستشاریة الخدمات
) إدارة شؤون المالیة العامة 1

واالستثمارات العامة (مساعدة 
فنیة من البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
) إصالحات القطاع العام من 2

خالل المساعدات الفنیة للحوكمة 
(مساعدة فنیة من البنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)
 

 اإلنترنت عبر جدیدة خدمات 3 إطالق 1.3.2
 المتاحة الخدمات مستخدمي عدد وزیادة

 )2018( 0 األساس: خط
 مستخدم ألف 100و خدمة، 15 المستھدف:

)2020( 
 للمشتریات جدید نظام تطبیق 1.3.3

 بنود كل في الحكومیة التعاقدات في اإللكترونیة
 الموازنة إنفاق
 )2018( ال األساس: خط

 )2020( نعم المستھدف:

 : تدعیم مشاركة المواطنین في تقدیم الخدمات1.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
نسبة الشكاوى التي تمت تسویتھا في  1.4.1

 مكتب اإلسكان:
 )2015( 0خط األساس: 

 )2020% (90المستھدف: 

 ) إنشاء آلیة للشفافیة والمساءلة في قطاع اإلسكان1
 )2015( 0خط األساس: 

 )2018( 1المستھدف: 
 
 ) تفعیل آلیات معالجة المظالم في قطاع الصرف الصحي2

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018( 1المستھدف: 

 
) اإلفصاح للجمھور العام عن منھجیة احتساب تعریفة 3

 الكھرباء استھالك
 )2015( 0خط األساس: 

 2016المستھدف: سنویا منذ 
 

 المحفظة
) إجراءات لتحسین نظام 1

القطاع ودمج مشاركة  حوكمة
المواطنین في المشروعات 

وعملیات تستند إلى أداة تمویل 
 البرامج وفقا للنتائج

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 
تعمیم نظام اآلراء التقییمیة ) 1

للمستفیدین في قطاعات مختارة 
(مساعدة فنیة من الصندوق 

االستئماني متعدد المانحین لمنطقة 
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا)

إجراء مسح استقصائي لرضا  1.4.2
 المستفیدین في قطاع الصرف الصحي.

 )2015( 0خط األساس: 
 )2020( 1المستھدف: 

المظالم التي تمت معالجتھا في  نسبة 1.4.3
ُ   َّ                  اإلطار الزمني الم حد د في برنامج تكافل                 

 وكرامة للتحویالت النقدیة
 )2015( 0خط األساس: 

 )2020% (70المستھدف: 
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 تدعیم حوكمة قطاع الطاقة :1.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
خفض دعم منتجات الطاقة كنسبة من  1.5.1

 المحليإجمالي الناتج 
 )2015% ( 6.6خط األساس: 

 )2019% (3.3المستھدف:  
 
 زیادة متوسط تعریفة استھالك الكھرباء 1.5.2

جنیھ/كیلووات ساعة  0.226خط األساس: 
)2015( 

جنیھ/كیلووات  0.451المستھدف: 
 )2019( ساعة

نشر قانون سوق الغاز الجدید الذي أفضى إلى اعتماد تعریفة 
وقانون للنقل، وقواعد لعمل السوق، منفصلة لنقل الغاز، 
 وإجراءات للموافقة

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018المستھدف: وضع القانون ونشره (

 
ُ   َّ                           إطالق بوابة إلكترونیة م خص صة تضم كل قواعد قطاع الغاز                       

 ولوائحھ التنظیمیة
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019المستھدف: تفعیل البوابة اإللكترونیة (
 

كھرباء الجدید مع توضیح منھجیة تحدید تكلفة نشر قانون ال
 2022الخدمة والتعریفات وصوال بمسار الدعم إلى صفر بحلول 

 )2015خط األساس: ال (
 المستھدف: أن یوافق علیھ مجلس الوزراء

 )2019تفعیل المنھجیة (
 

تنفیذ برنامج تحدیث وزارة البترول من أجل زیادة المساءلة 
 والشفافیة

 )2015( خط األساس: ال
 )2019المستھدف: یجري تنفیذ برنامج التحدیث (

 المحفظة:
) تمویل سیاسات التنمیة 1

أوضاع المالیة العامة،  لضبط
وتوفیر الطاقة المستدامة، 

التنافسیة (البنك الدولي  والقدرة
 لإلنشاء والتعمیر)
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 بالقطاع الخاص فرص عملخلق  امكانات: تحسین 2مجال التركیز 

 
  

 أھداف
مجموعة 

 الدولي البنك

 مجاالت تركیز إطار 
 الشراكة اإلستراتیجیة

 أھداف إطار 
 الشراكة اإلستراتیجیة

 التحدیات التي 
 تواجھھا مصر
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 بالقطاع الخاص فرص عملخلق  امكانات: تحسین 2مجال التركیز 
 

مؤشرات إطار  
الشراكة 

اإلستراتیجیة 
)2020( 

ز التكمیلیة  َ             م ؤش  رات التقدم الم حر    ُ              ِ ّ   ُ 
)2016 - 2020( 

 برنامج مجموعة البنك الدولي

 : تحسین البیئة التنظیمیة الستثمارات القطاع الخاص2.1ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد القوانین  2.1.1

و/أو اللوائح التنظیمیة 
      ُ َّ               التي س ن ت لتدعیم تنظیم 

 األعمال
 0خط األساس: 

)2015( 
 )2019( 3المستھدف: 

 
 
 
 

) نشر اإلجراءات التنظیمیة المتصلة بأنشطة األعمال 1
 على اإلنترنت للجمھور العام

 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 
) وافقت الحكومة على تبسیط إجراءات التراخیص 2

 الصناعیة
 )2014خط األساس: ال (

 )2016نعم ( المستھدف:

نظام التراخیص الصناعیة في عشرة فروع ) تطبیق 3
 رئیسیة بالمحافظات

 )2014خط األساس: ال ( 
 )2018المستھدف: نعم (

 
) عدد مراكز خدمات المستثمرین التابعة للھیئة 4

العامة لالستثمار التي تقدم خدمات تسجیل آلیة 
 ومتكاملة للشركات وفق قانوني االستثمار والشركات 

 )2014( 0خط األساس:  
 )2018( 4المستھدف: 

 
) متوسط عدد تسجیالت الشركات في مراكز خدمات 5

 المستثمرین الجدیدة شھریا
 )2018( 0خط األساس: 

 )2020( 20المستھدف: 
 
 

 المحفظة
) ممارسة أنشطة األعمال في اإلسكندریة (البنك الدولي/مؤسسة 1

 التمویل الدولیة)
لتنمیة منطقة قناة السویس ) الخدمات االستشاریة مستردة التكالیف 2

 الصناعیة (البنك الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)
) في قطاع تكنولوجیا E4E) مبادرة التعلیم من أجل التوظیف (3

نظام معلومات سوق العمل وإطار  –المعلومات واالتصاالت بمصر 
 ضمان الجودة (البنك الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)

ات التحویلیة/قطاع الخدمات/الكیماویات ) استثمارات في الصناع4
 (مؤسسة التمویل الدولیة)

) ضمانة تأمین من المخاطر السیاسیة الستثمار لصناعة الزجاج 5
 (الوكالة الدولیة لضمان االستثمار)

 
 جدیدة

) دمج برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر في برنامج التنمیة 1
 ر)الزراعیة (البنك الدولي لإلنشاء والتعمی

) مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار (البنك الدولي لإلنشاء 2
 والتعمیر)

) استثمارات متوقعة لمؤسسة التمویل الدولیة في الصناعات 3 
التحویلیة/الخدمات/القطاعات الموجھة للتصدیر وذات القیمة المضافة 

 العالیة (مؤسسة التمویل الدولیة)
ط أوضاع المالیة العامة، والنمو الشامل ) تمویل سیاسات التنمیة لضب4

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر) للجمیع
) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع 5

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 
قدرة على التنافسیة وتعزیز ال البرامجي في إطار الدعم الفني) 1

 المنافسة (البنك الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)
) سیاسة االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتشجیع 2

 علیھ (مؤسسة التمویل الدولیة)
) خدمات استشاریة وتحلیلیة إقلیمیة (شاملة مصر) بشأن سیاسة 3

  االمتیازات
 

متوسط مدة  2.1.2
عملیة ترخیص 

 األعمالمؤسسات 
 320خط األساس:  

 )2015یوما (
یوما  75المستھدف: 

)2020( 
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 : زیادة قدرة تولید الطاقة وكفاءة استخدامھا2.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
إنشاء قدرات  2.2.1

 تولید الكھرباء
 

 قدرات تقلیدیة
 0خط األساس: 

)2014( 
 5500المستھدف: 
 )2018میجاوات (

 
 قدرات متجددة

 0خط األساس:  
)2014( 

 1500المستھدف: 
)2020( 
 
 

 إنشاء قدرات تولید الكھرباء )1
 إعداد كتاب أبیض للطاقة وإستراتیجیة للطاقة

 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 
 ) زیادة إنتاج الغاز2

 )2014( 0خط األساس: 
 )2018%( 20المستھدف: 

 
والعین  2016الجیزة بحلول ) إنشاء محطات كھرباء في شمال 3

 2018وحلوان بحلول  2017السخنة بحلول 
 
میجاوات من  3000) إتمام إنشاء بنیة تحتیة قادرة على نقل 4

 2018بحلول عام  الكھرباء
 )2014خط األساس: ال (

 )2018نعم ( المستھدف:
 
) سن قانون الغاز للتشجیع على مشاركة القطاع الخاص في 5

 قطاع الطاقة
 )2014األساس: ال (خط 

 )2016نعم ( المستھدف:
 
) إعادة ھیكلة قطاع الكھرباء بفصل الشركة المصریة لنقل 6

 الكھرباء عن الشركة القابضة، وزیادة الشفافیة والتوجھ نحو السوق
 )2014خط األساس: ال (

 )2016نعم ( المستھدف:
 
إنشاء وحدة كفاءة استخدام الطاقة في وزارة الكھرباء  )7

 المتجددة  اقةوالط
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 
) إجراء مراجعات للطاقة لدى كبار المستھلكین 8

 الحكومیة والمباني
 )2015(السنة المالیة  134خط األساس: 

 )2019(السنة المالیة  234المستھدف: 
 
 ) اعتماد معاییر كفاءة استھالك الوقود في المركبات9

 )2018(خط األساس: ال 
 )2020المستھدف: نعم (

 
) تقدیم دعم لتوسیع أصول قطاع النفط والغاز 10

 علیھا واالستحواذ
 )2018خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

 المحفظة
الكھربائیة (البنك الدولي  ) مشروع العین السخنة للطاقة1

 لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع تطویر الطاقة الریحیة (البنك الدولي لإلنشاء 2 

 والتعمیر)
) مشروع محطة كھرباء شمال الجیزة (البنك الدولي 3

 لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع محطة كھرباء جنوب حلوان (البنك الدولي 4

 لإلنشاء والتعمیر)
) سلسلة عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرامجیة (البنك 5

 نشاء والتعمیر)الدولي لإل
) مشروع إصالح قطاع الطاقة/شبكات األمان االجتماعي 6

ل (مساعدة فنیة من البنك الدولي لإلنشاء                ُّ                                      من صندوق التحو 
 والتعمیر)

) استثمارات لمؤسسة التمویل الدولیة وضمانات من 7
الوكالة الدولیة لضمان االستثمار لمشروعات تعریفة التغذیة 

 للطاقة الشمسیة في مصر
) عدة استثمارات لمؤسسة التمویل الدولیة وضمانة من 8

 الوكالة الدولیة لضمان االستثمار في قطاع النفط والغاز
 

 عملیات إقراض جدیدة:
) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة القطاع الخاص والنمو 1

 الشامل للجمیع (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
 ) مشروعات محطات كھرباء مستقلة من خالل2

المفاوضات الخاصة أو مناقصة تنافسیة (تولید الغاز والطاقة 
 المتجددة) (مؤسسة التمویل الدولیة)

) االستثمار في مشروعات تمویل الطاقة المستدامة على 3
ٍ                                                نحو  مباشر ومن خالل مؤسسات وساطة مالیة شریكة (البنك    

 الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)
لحراریة والمتجددة في ) االستثمار في مشروعات للطاقة ا4

إطار نظام تعریفة التغذیة مقابل كمیات الكھرباء التي ترد 
 من المستھلكین (مؤسسة التمویل الدولیة)

) االستثمار في قطاع النفط والغاز 5
 الدولیة) التمویل (مؤسسة

 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 

) مذكرة السیاسات بشأن الشراكات بین القطاعین العام 1
 والخاص (مؤسسة التمویل الدولیة)

) مذكرة السیاسات بشأن كفاءة استخدام الطاقة 2
 الدولي لإلنشاء والتعمیر/مؤسسة التمویل الدولیة) (البنك

) مساعدة فنیة بشأن الصناعات المراعیة لظروف المناخ 3
 (مؤسسة التمویل الدولیة)

خفض انبعاثات  2.2.2
غازات الدفیئة المتصلة 

في الطاقة بمشروعات 
 المتجددة

 0خط األساس: 
)2014( 

ملیون  1.5المستھدف: 
طن من مكافئ ثاني 

 )2020أكسید الكربون (
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 : تعزیز قدرات وسالمة البنیة التحتیة األساسیة والخدمات لقطاع النقل 2.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد الركاب  2.3.1

الذین یمكن خدمتھم من 
 2الركاب خالل مبنى 

في مطار القاھرة في یوم 
 واحد (العدد)
 خط األساس:

21,000 )2013( 
 المستھدف:
25,000 )2017( 

) إتمام إقامة مبنى ركاب جدید بمطار القاھرة واعتماد حصولھ 1
على المستوى "ب" من تصنیف االتحاد الدولي للنقل الجوي 

 2016لمستوى الخدمات بحلول 
 
اإلستراتیجیة لدراسات/مخططات % من التوصیات 60) تنفیذ 2

 2016النقل الجوي بحلول 
 
ُ   َّ                 ) تشغیل نظام اإلشارات الم حد ث على خط القاھرة 3                        – 

 2019اإلسكندریة بحلول 
 
) إتمام دراسات لدعم إعادة ھیكلة الھیئة القومیة لسكك حدید 4

 2019مصر بحلول 
 
ت الھیئة اإلشرافیة للنقل رسمیا خطة للتطویر المؤسس5 ي      َّ                                                ) أقر 

 2015لجھاز تنظیم النقل بالقاھرة الكبرى بنھایة 
 
) زیادة عدد تراخیص قیادة المركبات بنظام المشاركة التي 6
 إصدارھا یتم
 )2018( 0خط األساس:  

 )2020( 100,000المستھدف: 

 المحفظة
مبنى الركاب الثاني  –) مشروع تطویر مطار القاھرة 1

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
مشروع إعادة ھیكلة الھیئة القومیة لسكك حدید مصر ) 2

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر (البنك الدولي 3

 لإلنشاء والتعمیر)
 مشروع محطة سونكر للصب السائل (مؤسسة التمویل الدولیة)

 
 جدیدة:

) استثمارات محتملة في قطاع النقل (بما فیھ الموانئ 1
ُ                               والمطارات إذا كانت م جدیة) (مؤسسة التمویل الدولیة)                      

 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:  
بشأن النقل الحضري (البنك الدولي لإلنشاء  الدعم الفني) 1

 والتعمیر)
) استثمارات محتملة في قطاع النقل 2 

 لیة)الدو التمویل (مؤسسة
لمشروع أبو طرطور (شراكة بین القطاعین  الدعم الفني) 3

 لمؤسسة التمویل الدولیة)
بشان المخطط الرئیسي للمطارات وشراكات  الدعم الفني) 4

الدولي لإلنشاء  (البنك محتملة بین القطاعین العام والخاص
والتعمیر/برنامج التسھیالت االستشاریة للشراكة بین 

 البنیة التحتیة) مجال اص فيالقطاعین العام والخ

متوسط عدد  2.3.2
الوفیات بسبب حوادث 
السكك الحدیدیة على 

شبكة سكك حدید مصر 
-(العدد لكل ملیار راكب

 كیلومتر)
خط األساس: 

595 )2014( 
 المستھدف:

0.3 )2020( 
 

 والري                                 َّ          : تعزیز سبل الحصول على خدمات محس نة للزراعة2.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد مستخدمي  2.4.1

المیاه الذین تم تزویدھم 
ُ   َّ   بخدمات جدیدة/م حس نة               

 للري والصرف
 0خط األساس: 

)2014( 
 945,000المستھدف: 

)2020( 

 زیادة جمعیات مستخدمي المیاه العاملة
 )2014( 494 خط األساس: 

 )2016( 12,830المستھدف: 
 

 2016تقنیة جدیدة في مناطق المشروع بحلول  15بیان 
 

 المحفظة
) مشروع اإلدارة المتكاملة لتحسین الري (البنك الدولي 1 

 لإلنشاء والتعمیر)
) المشروع القومي للصرف الزراعي (البنك الدولي لإلنشاء 2

 والتعمیر)
) مشروع تحدیث الري على مستوى المزارع (البنك الدولي 3

 لإلنشاء والتعمیر)
ُ   َّ           ) مشروع اإلدارة الم حس نة للموارد 4 المائیة (مساعدة فنیة                  

 ملیون دوالر) 6.7
) استثمار في مجموعة الوادي وھي العب رئیسي في 5

 مجال الصناعات الزراعیة بمصر (مؤسسة التمویل الدولیة)
) تسھیل المشاركة في تحمل المخاطر مع بنك إقلیمي من 6

 أجل السلع الزراعیة (مؤسسة التمویل الدولیة )
 

 جدیدة:
الزراعیة المتكاملة (البنك الدولي لإلنشاء  ) برنامج التنمیة1

 والتعمیر)
استثمارات محتملة لمؤسسة التمویل الدولیة في  )2 

الصناعات الزراعیة وقطاعات السلع االستھالكیة سریعة 
 الدوران.

 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:

 ) حیازة األراضي واإلصالح المؤسسي1
 

تزوید منطقة  2.4.2
ري كبرى بخدمات 
 وصرف محسنة

خط األساس:  
فدان  450,000

)2014( 
 675,000 المستھدف:

 )2020فدان (
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 : تحسین سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر على التمویل2.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
محفظة تمویل  2.5.1

المشروعات المتوسطة 
والصغیرة ومتناھیة 

المؤسسات الصغر لدى 
المالیة المشاركة في 

إجراءات تدخلیة تمولھا 
 مجموعة البنك الدولي

ملیار  3.2خط األساس: 
 )2014دوالر (

البنك الدولي:  )أ
ملیار  1.9

 دوالر 
مؤسسة  )ب

التمویل 
 1.3الدولیة: 

  ملیار دوالر
ملیار  14.5المستھدف: 

 )2020دوالر (
البنك الدولي:   )أ

ملیار  12.5
 دوالر

مؤسسة   )ب
التمویل 
 2.0 الدولیة:

 ملیار دوالر

وضع إستراتیجیة لتوسیع فرص الحصول على التمویل، السیما 
 في المناطق المحرومة من الخدمات 

 )2015ال ( خط األساس: 
 )2019المستھدف: نعم (

 
إنشاء ھیئة تنظیمیة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وھیئة أشمل 

 یةوأعمق للرقابة المالیة المصر
 )2015ال ( خط األساس:

 )2019المستھدف: نعم (
 

نسبة زیادة الشركات الصغیرة والمتوسطة المشاركة في 
 المناقصات العامة و/أو التي تتم ترسیة العقود علیھا

 )2015( 0خط األساس:  
 )2020%( 20المستھدف: 

 
المستخدمة من جانب  زیادة عدد تسجیالت الضمانات المنشورة 

والمدینین األفراد  متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة،المنشآت 
 وفي حالة القروض المشتركة

 )2015( 0خط األساس: 
 )2020( 20,000المستھدف: 

 
عدد المستفیدین من التمویل متناھي الصغر باستخدام خدمات 

 المدفوعات باستخدام الھاتف المحمول أو أنظمة الدفع اإللكتروني 
 )2015( 0خط األساس: 

% خارج 20% إناث، و 40منھم  600,000المستھدف: 
 )2020القاھرة الكبرى واإلسكندریة (

 المحفظة
) مشروع تعزیز قدرة المشروعات المتوسطة والصغیرة 1

 على الحصول على التمویل (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع تعزیز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالیة 2 

 للجمیع (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) القواعد التنظیمیة الشاملة للتمویل متناھي الصغر (البنك 3

ل) -الدولي لإلنشاء والتعمیر             ٌّ  صندوق التحو 
) استثمارات محتملة في الدیون/أسھم رأس المال في 4

عم المشروعات المتوسطة والصغیرة مؤسسات تمویلیة لد
ومتناھیة الصغر بما في ذلك دعم من برنامج تمویل التجارة 

 العالمیة (مؤسسة التمویل الدولیة)
الصندوق اإلقلیمي للمشروعات المتوسطة والصغیرة 

ومتناھیة الصغر في الشرق األوسط وشمال أفریقیا (مشترك 
 بین البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة)

) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة القطاع الخاص والنمو 5
 الشامل للجمیع (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)

) استثمارات محتملة في الدیون/أسھم رأس المال في 6
مؤسسات تمویلیة لدعم المشروعات المتوسطة والصغیرة 

ومتناھیة الصغر بما في ذلك دعم من برنامج تمویل التجارة 
 -ؤسسة التمویل الدولیة): البنك األھلي الكویتي العالمیة (م

ُ   َّ           ملیون دوالر م قس م بالتساوي  50مصر: قرض ممتاز بقیمة             
بین صندوق تمویل المنشآت الصغیرة ومنشآت األعمال 

متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، باإلضافة إلى 
ملیون دوالر من برنامج تمویل التجارة العالمیة؛ والبنك  50

ملیون  100األفریقي الدولي: قرض ممتاز بقیمة العربي 
ُ   َّ                                           دوالر م قس م بالتساوي بین صندوق تمویل المنشآت الصغیرة       

ومنشآت األعمال متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة؛ 
ملیون دوالر تسھیال ائتمانیا لحین  100وبنك اإلسكندریة: 

صرفھا لمنشآت األعمال متناھیة الصغر والصغیرة 
 والمتوسطة 

) الصندوق اإلقلیمي للمشروعات المتوسطة والصغیرة 7
ومتناھیة الصغر في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 بین البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة) (مشترك
 

 قید اإلعداد: 
) التحفیز على االستثمارات الخاصة والتمویل لرواد 1

 األعمال من النساء والشباب
 ملیون دوالر 185ویة مجموعھا ) ثالثة مشروعات دیون ثان2
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:
) التمویل متناھي الصغر (مساعدة فنیة من مؤسسة 1

 الدولیة) التمویل
) أنشطة مصرفیة خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2

 من خالل أعمال مؤسسة التمویل الدولیة
فنیة من ) برنامج بیزنیس إیدج/مجموعة األدوات (مساعدة 3

 مؤسسة التمویل الدولیة)
 ) حوكمة الشركات (مساعدة فنیة من مؤسسة التمویل الدولیة )4
) األعمال المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة 5

 (مساعدة فنیة من مؤسسة التمویل الدولیة )
 بنك مصر (مساعدة فنیة من مؤسسة التمویل الدولیة ) )6

عدد النساء  2.5.2
على الالتي یحصلن 

 خدمات تسھیالت ائتمانیة
 2,963 خط األساس:

)2014( 
 35,000المستھدف: 

)2018( 
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 االحتواء االجتماعي :3التركیز مجال 
 

مؤشرات إطار الشراكة 
 )2020اإلستراتیجیة (

ز التكمیلیة  َ             م ؤش  رات التقدم الم حر    ُ              ِ ّ   ُ
)2017 - 2020( 

 برنامج مجموعة البنك الدولي

منظومة شبكات : تحسین سبل حصول الفقراء على فرص للدخل قصیرة األجل وتوسیع نطاق تغطیة 3.1ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
 االجتماعي األمان

عدد المستفیدین من البرنامج  3.1.1
 الجاري لألشغال العامة كثیفة العمالة

 )2014( 0خط األساس: 
 منھا: 185,000المستھدف: 

 %40اإلناث  )أ
 %60الشباب  )ب

 
 

) یجري تنفیذ مشروعات فرعیة 1
 لألشغال العامة كثیفة العمالة

 )2015( 0خط األساس:  
 )2017( 1,380المستھدف: 

 
 2016) وضع خطة عمل بحلول 2

العتماد السجل الموحد لشبكة األمان 
االجتماعي بالتنسیق مع وزارة التنمیة 

 اإلداریة
 )2015خط األساس: ال (
 )2017المستھدف: نعم (

 
إتمام مسح أولي بحلول للمستفیدین  )3

لتحدید النقص في تغطیة الفئات الفقیرة 
 برامج القائمةواألولى بالرعایة في ال

 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف نعم (

 
إعداد إستراتیجیة تواصل إعالمي  )4

إلصالح دعم الوقود شاملة التشاور 
 الجمھور  مع

 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 
وضع إستراتیجیة لتسعیر منتجات  )5

ل إلى الوقود البدیل               ُّ                    الطاقة والتحو 
ل للحد من آثار إلغاء      ً       شاملة  خطة عم

 الدعم 
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 المحفظة
االستثمار كثیف االستخدام لألیدي العاملة (البنك الدولي  ) مشروع1

 لإلنشاء والتعمیر)
) المشروع الطارئ لالستثمار في التشغیل (الصندوق االستئماني التابع 2

 واالتحاد األوروبي)للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 
ل لدعم تنفیذ السجل الموحد3                       ُّ                         ) منحة من صندوق التحو 
ومجموعة العمل الفني بشأن برنامج التحویالت النقدیة (الصندوق  

 االستئماني للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
 -) مشروع شبكات األمان االجتماعي (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)4

 دادتمویل إضافي قید اإلع
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 
 (جدید)) النھوض بتنمیة رأس المال البشري في مصر 1
شبكات األمان االجتماعي،  ) الصندوق االستئماني للمملكة المتحدة:2

 السجل الوطني الموحد مع ھیئة الرقابة اإلداریة

ُ   َّ            عدد األسر الم سج لة في السجل  3.1.2            
االجتماعي      َّ              الموح د لشبكة األمان 

 (العدد)
 )2014( 0خط األساس: 

 )2016مالیین ( 10المستھدف: 

عدد األسر الفقیرة المستفیدة  3.1.3
من البرنامج الجدید للتحویالت 

 (العدد) النقدیة
 )2014( 0خط األساس: 

 )2020ملیون ( 1.5المستھدف: 
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 خدمات الرعایة الصحیة ذات الجودة: زیادة سبل الحصول على 3.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
   ِّ                  تلق  ي منشآت رعایة صحة  3.2.1

األسرة المستھدفة في أفقر عشر 
 محافظات شھادات اعتماد

 )2014( 0خط األساس: 
 )2017( 400المستھدف: 

منشآت رعایة صحة األسرة المستھدفة 
في أفقر عشر محافظات التي قدمت 

 خطط تحسین الجودة والصیانة
 )2014( 0خط األساس: 

 )2016( 1,000المستھدف: 
 

 المحفظة
) مشروع تحسین جودة الرعایة الصحیة ( البنك الدولي لإلنشاء 1

  ُ ِ   أ قف ل)–والتعمیر 
) عملیتا استثمار في أسھم رأس المال في مجموعة المغربي مصر ودار 2

 الفؤاد (مؤسسة التمویل الدولیة)
طاعین العام ) ساندت مؤسسة التمویل الدولیة الشراكات بین الق3

 والخاص في مستشفیات اإلسكندریة (مؤسسة التمویل الدولیة)
) تطویر نظام الرعایة الصحیة في مصر (البنك الدولي 4

 والتعمیر) لإلنشاء
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 
 ) االستثمار في التغذیة في مصر1
 ) دور الرائدات الصحیات في التغطیة الصحیة الشاملة2
الرجال والفتیان في جھود خفض معدالت الخصوبة والعنف  ) إشراك3

 ضد المرأة في مصر

األشخاص الذین یمكنھم  3.2.2
الحصول على حزمة أساسیة من 

خدمات الرعایة الصحیة أو التغذیة أو 
 الخدمات السكانیة

 )2015( 0خط األساس: 
  )2017( 1,000,000المستھدف: 

فحص المواطنین الختبار  3.2.3
 إصابتھم بالتھاب الكبد الوبائي سي

 )2014( 0خط األساس: 
 )2020ملیون ( 30المستھدف: 

 : زیادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على مسكن3.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد األسر المستھدف حصولھا  3.3.1

                      ُّ          على وحدات سكنیة بالتمل ك واإلیجار 
 بدعم من البرنامج (العدد)

 
 اإلجمالي

 )2015( 0خط األساس: 
 )2019( 575,000المستھدف: 

 
% على سلم توزیع 20منھا في أدنى 

 الدخل
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019%( 50المستھدف: 
 

 منھا أسر تعولھا نساء
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019%( 20المستھدف: 
 

عدد األسر المستھدفة التي تسكن في 
 البرنامجوحدات "جدیدة" بدعم من 

 )2014( 0خط األساس: 
 )2016( 110,000المستھدف: 

 
عدد األسر المستھدفة التي تسكن في 

وحدات "قائمة من قبل " بدعم من 
 البرنامج

 )2014( 0خط األساس: 
 )2016( 20,000 المستھدف:

 
نظام متابعة وتقییم المساكن یعمل 

ویثري الخطة متعددة السنوات 
 واألھداف السنویة

 )2014س: ال (خط األسا
 )2016المستھدف: نعم (

 
 
 
 
 
 

 المحفظة
 -) برنامج تمویل اإلسكان الشامل (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)1

 تمویل إضافي قید اإلعداد
 

                                               َّ                     : زیادة سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحس نة في المناطق الریفیة3.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
المستخدمین في المناطق عدد  3.4.1

الریفیة الذین یحصلون على خدمات 
 ُ   َّ              م حس نة للصرف الصحي

 )2014( 0خط األساس: 
 )2019( 2,483,000 المستھدف:

إعداد ھیكل وطني جدید لرسوم 
االستھالك یتیح االسترداد المستدام 

 للتكالیف والموافقة علیھ
 )2014خط األساس: ال (
 )2017المستھدف: نعم (

 المحفظة
للبنیة التحتیة المتكاملة للصرف الصحي والمجاري  2و 1) المشروعان 1

  ُ ِ    أ غل قا) -(البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 
 الصرف الصحي (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)

 
 جدیدة:

) استثمارات محتملة لمؤسسة التمویل الدولیة في دعم الشراكات بین 1
خدمات الصرف الصحي القطاعین العام والخاص/استثمارات في 

 (مؤسسة التمویل الدولیة)
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 : التوسع في توصیل الغاز الطبیعي إلى المنازل3.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد األسر التي تم ربطھا  3.5.1

بشبكات الغاز الطبیعي في إطار 
 البرنامج

 )2014( 0خط األساس: 
 )2020ملیون ( 1.5المستھدف: 

شبكات توزیع  كیلومتر من 4500مد 
الغاز الجدیدة للمنازل في المناطق 

 2019المستھدفة بحلول 
 

ُ   وضع خطة إدارة الشؤون المالیة ون ظ م  ُ                               
اإلبالغ للمشروعات المستھدفة 

 2016المملوكة للدولة بحلول 
 

الوفورات السنویة للحكومة من خفض 
واردات غاز البترول المسال نتیجة 
ق لتناقص استھالك ھذا الغاز في مناط

 المشروع المستھدفة
 )2014( 0خط األساس: 

ملیون جنیھ  298المستھدف: 
)2018( 

 مشروعات جاریة:
) مشروعات توصیالت الغاز الطبیعي للمنازل (البنك الدولي لإلنشاء 1

 ملیون دوالر) 500 -والتعمیر
) مشروع إصالح قطاع الطاقة/شبكات األمان االجتماعي من صندوق 2

ل (الصندوق   االستئماني التابع للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)     ُّ           التحو 
) ضمانات تأمین من المخاطر السیاسیة تغطي شركة أباتشي إنرجي 3

 إلنتاج النفط والغاز (الوكالة الدولیة لضمان االستثمار)
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:
نشاء الحوار بشأن الطاقة (البنك الدولي لإل -البرامجي  الدعم الفني) 1

 والتعمیر)
 

نسبة المستفیدات من مشروع  3.5.2
 توصیالت الغاز للمنازل

 0خط األساس: 
 )2020% (50المستھدف: 

 : تحسین حوكمة قطاع التعلیم3.6ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
ْ                    وض ع وتقدیم كتاب أبیض  3.6.1  

بشأن إصالح التعلیم على مستوى 
 القطاع كلھ یقترح تدابیر وتدخالت

لمعالجة أولویات القطاع والمعوقات 
 التي یواجھھا.
 )2015( 0خط األساس: 

 )2017( 1المستھدف: 

بناء القدرات ومشورة فنیة إلعداد 
وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني 

 دلیل عملیات المشروع 
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 
مشورة فنیة لمساعدة وزارة التربیة 

والتعلیم والتعلیم الفني على وضع 
إستراتیجیة للتواصل وخطة للتواصل 

 من أجل برنامج اإلصالح
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 
تقییم األثر لتدریب معلمي ریاض 

 2-1األطفال 
 )2017خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

 المحفظة
 مشروع دعم إصالح التعلیم في مصر(البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ) )1
 

إعداد وإطالق مشروع یستند  3.6.2
إلى النتائج للبنك الدولي لإلنشاء 

والتعمیر لدعم برنامج إصالح التعلیم 
 في مصر

 )2015( 0خط األساس: 
  )2017( 1المستھدف: 
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 والتعلم األداء استعراض مستھدفاتو األصلي اإلستراتیجیة الشراكة إطار مستھدفات بین التغییرات ملخص :2 الملحق
      َّ المنق ح

 مبررات التغییر                                       َّ مؤشرات إطار الشراكة اإلستراتیجیة المنق ح مؤشرات إطار الشراكة اإلستراتیجیة األصلي 
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "نسبة  1.1 

 المحلي"الضرائب إلى إجمالي الناتج 
یعكس مشاركة البنك الدولي في سلسلة تمویل  ُ     م ضاف.

 سیاسات التنمیة لضبط أوضاع المالیة العامة.
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  1.1

 "الرصید األولى"
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  1.1

 "الرصید األولى للمالیة العامة"
أسماء مؤشرات إطار تم تعدیل   ُ                    أ عیدت صیاغتھ وتعدیلھ.

ض اآلن القیم المستھدفة  َ                       الشراكة اإلستراتیجیة. وت عر   ُ                       
ي الدقة. تغییر المستھدف إلى + ّ ِ                             بالسالب لتحر   % لعام 1.8           

 لیعكس التقدم في اآلونة األخیرة. 2019
"تخفیض نسبة فاتورة أجور ورواتب  1.2.2

موظفي الحكومة المركزیة بالمقارنة مع إجمالي 
 السمي"الناتج المحلي ا

"تخفیض نسبة فاتورة أجور ورواتب  1.2.2
موظفي الحكومة المركزیة بالمقارنة مع إجمالي 

 الناتج المحلي االسمي"

% 4.9تم تخفیض ھذه القیمة المستھدفة إلى  تم تعدیلھ.
 لتعكس تقدما أكبر مما كان متوقعا.

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "اعتماد  1.2
إستراتیجیة جدیدة لإلدارة المالیة وزارة المالیة 

 العامة"

من غیر المحتمل اعتماد مسودة إستراتیجیة لإلدارة  ُ     م لغى. 
 المالیة العامة كمنصة لإلصالح.

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تبسیط  1.2
 الضوابط المالیة المسبقة"

یجري حالیا تبسیط الضوابط المالیة، لكن تنسیق نظام  ُ     م لغى. 
معلومات إدارة مالیة الحكومة سیستغرق بعض الوقت بعد 

 اإلطار الزمني إلطار الشراكة اإلستراتیجیة. 
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "بنك  1.2

 بیانات مشروعات االستثمارات العامة"
تقدم محدود في تحقیق ھذا المؤشر. بدأ العمل في بنك  ُ     م لغى. 

االستثمارات العامة/مخطط تحسین بیانات إصالح إدارة 
األداء، وتم إعداد مسودة مذكرة للسیاسات في إطار 

استعراض النفقات العامة، لكن من غیر المحتمل أن تكتمل 
 في حدود اإلطار الزمني إلطار الشراكة اإلستراتیجیة.

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "وزارة  1.2 
فیة المالیة العامة المالیة تبدأ إنشاء وحدة لشفا

 وسیاسة شفافیة المالیة العامة ونشرھا"

َ  ْ                               أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم المحرز في جھود  مضاف.           ُ 
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لتحسین شفافیة المالیة العامة.

"إنشاء قاعدة شواھد لإلدارة العامة  1.3الھدف 
 المستندة إلى األداء"

ُ   َّ  قاعدة شواھد لألداء الم حس ن "إنشاء  1.3الھدف                      
 للقطاع العام"

 

تم إلغاء مجال الھدف األصلي وكل مؤشرات النتائج  .ُ   َّ م نق ح
الالحقة وإنجازاتھا، ألن مجموعة البنك الدولي لم تعد 

ویعكس مجال الھدف الجدید  .مشاركة في ھذا المجال
مشاركة البنك الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة 

 .ي المستقبلف
                                   ُ  ِّ  "عدد الھیئات الحكومیة التي تعتمد وت طب  ق  1.3.1

إطار إدارة األداء المؤسسي المعمول بھ في االتحاد 
 األوروبي"

 .لم یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي .ُ    م لغى 

"نسبة موظفي الخدمة المدنیة الذین یتلقون  1.3.2
 أعلى معدل لألداء الفردي"

 .یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي لم .ُ    م لغى 

ْ                                "وض ع إطار قیاس األداء الوطني وربطھ  1.3.1    
بالوزارات وھیئات الخدمات العامة وأجھزة الحكم 

 ".المحلي

تعكس المؤشرات في مجال الھدف الجدید الخاص  .مضاف
بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 

 .فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل الدولي أثناء
"إطالق خدمات إلكترونیة جدیدة عبر  1.3.2 

 اإلنترنت وعدد مستخدمي الخدمات المتاحة"
تعكس المؤشرات في مجال الھدف الجدید الخاص  .مضاف

بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 
 .الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل

"تطبیق نظام جدید للمشتریات اإللكترونیة  1.3.3 
في الحكومة وربط كل كیانات اإلنفاق من 

 الموازنة"

تعكس المؤشرات في مجال الھدف الجدید الخاص  .فمضا
بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 

 .الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "وزارة  1.3

                                    َّ  التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري تتلق ى 
دا من المعھد األوروبي لإلدارة العامة بصفتھ اعتما

 .لم یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي .ملغى 
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الجھة الوحیدة إلصدار شھادات االمتثال إلطار 
 إدارة األداء المؤسسي"

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تدریب  1.3
موظف عمومي من المستوى المتوسط لدى  100

ي لإلدارة العامة على إدارة األداء المعھد األوروب
 المؤسسي"

 .لم یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي .ُ    م لغى 

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تبسیط  1.3
إجراءات أنشطة األعمال لتقدیم خدمات البلدیات 

 15اإلداریة المعتمدة في عشر بلدیات بالقاھرة و
 بلدیة في اإلسكندریة"

 .لم یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي .ُ    م لغى 

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "ھیئة  1.3 
الرقابة اإلداریة، ووزارة التخطیط والمتابعة 
واإلصالح اإلداري، ووزارة النقل تتفق على 
 ".بروتوكول إلنشاء نظام لقیاس األداء الوطني

تعكس أبرز المعالم في مجال الھدف الجدید الخاص  .مضاف
بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 

 .الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "ھیئة  1.3 
الرقابة اإلداریة، ووزارة التخطیط والمتابعة 

صالح اإلداري، ووزارة النقل تتفق على واإل
بروتوكول إلنشاء الخدمات اإللكترونیة عبر 

 اإلنترنت"

تعكس أبرز المعالم في مجال الھدف الجدید الخاص  .مضاف
بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 

 .الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تطبیق  1.3 .مضاف
إجراءات ممیكنة جدیدة ألنشطة األعمال في 

الھیئات الحكومیة: الھیئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة، والھیئة العامة للتنمیة الصناعیة، 

) 1ومحكمة القاھرة االقتصادیة، للعمل من أجل: 
العروض إلى  خفض عدد األیام من فتح مظاریف

 توقیع العقد
 ) تنظیم ترتیبات الدفع وإنفاذھا2
) تنظیم ونشر وإنفاذ إجراءات التقییم وترسیة 3

 العقود

تعكس أبرز المعالم في مجال الھدف الجدید الخاص  .مضاف
بإنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام مشاركة البنك 

 .الدولي أثناء فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة في المستقبل

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  1.4 
"اإلفصاح للجمھور العام عن منھجیة احتساب 

 ك الكھرباء"تعریفة استھال

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "نشر  1.5 
قانون سوق الغاز الجدید الذي أفضى إلى اعتماد 

تعریفة منفصلة لنقل الغاز، وقانون للنقل، وقواعد 
 .وإجراءات الموافقةللسوق، 

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  1.5 
ُ   َّ                "إطالق بوابة إلكترونیة م خص صة تضم كل قواعد                        

 .قطاع الغاز ولوائحھ التنظیمیة

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "نشر  1.5 
قانون الكھرباء الجدید مع توضیح منھجیة تحدید 

تكلفة الخدمة والتعریفات وصوال بمسار الدعم إلى 
 "2022صفر بحلول 

َ  ْ                              الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز   ُ       أ ضیف ھذا .مضاف   
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تنفیذ  1.5 
برنامج تحدیث وزارة البترول من أجل زیادة 

 المساءلة والشفافیة"

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .مجموعة البنك الدولي في مجاالت مشاركة

عدد الشركات المستفیدة من اإلجراءات  2.1.1
 المنظمة ألنشطة األعمال

"عدد القوانین و/أو اللوائح التنظیمیة التي  2.1.1
  ُ َّ  س ن ت"

تم تعدیل ھذا المؤشر بشكل طفیف لیعكس بدرجة أدق  .ُ   َّ م نق ح
  .مشاركة مجموعة البنك الدولي
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للتقدم المحرز بشأن "أنشطة المؤشر التكمیلي  2.1
الوساطة التجاریة مازالت تساعد في حل 

               ِّ                      المنازعات وتحق  ق وفورات للقطاع الخاص"

تم إعداد مشروع قانون الوساطة لكن لم یتم رفعھ بعد  .ُ    م لغى 
 .إلى البرلمان

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "عدد  2.1
 الشباب المدربین في قطاعات مختارة"

من غیر المحتمل أن یكتمل إنجاز ھذا المعلم في فترة  .ُ    م لغى 
 .إطار الشراكة اإلستراتیجیة

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "عدد  2.1 
مراكز خدمات المستثمرین التابعة للھیئة العامة 
لالستثمار التي تقدم خدمات تسجیل آلیة متكاملة 

 والشركات"للشركات وفق قانوني االستثمار 

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.1 
"متوسط عدد تسجیالت الشركات في مراكز 

 خدمات المستثمرین الجدیدة شھریا"

َ  ْ                   أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلض .مضاف افي المحرز  ُ          
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.1 
 "متوسط عدد األیام الالزمة لبدء النشاط التجاري"

َ  ْ                              أ ضیف ھذا الم ع لم لیعكس التقدم اإلضافي المحرز  .مضاف           ُ 
 .في مجاالت مشاركة مجموعة البنك الدولي

طاقة  -تولید الكھرباء"إنشاء قدرات  2.2.1"
 متجددة"

طاقة  -"إنشاء قدرات تولید الكھرباء 2.2.1"
 متجددة"

میجاوات إلى  250تم رفع النتیجة المستھدفة من  .تم تعدیلھ
میجاوات كي تظھر تقدما أكبر من المتوقع في قطاع  1500

الطاقة المتجددة بفضل مشاركة مؤسسة التمویل الدولیة 
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والوكالة الدولیة لضمان 

 .االستثمار من خالل برنامج تعریفة التغذیة
انبعاثات غازات الدفیئة المتصلة  "خفض 2.2.2 

 بمشروعات في الطاقة المتجددة"
یعكس ھذا المؤشر جیدا اآلثار البیئیة المتوقعة  .مضاف

 .لمشاركة مجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة المتجددة
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "إعداد  2.2

ستخدام إستراتیجیة طویلة األمد لتولید الكھرباء با
 "2016الوقود بحلول 

َ  ْ                       لم یعد ھذ الم ع لم مالئما وسیتم استبدالھ .ُ    م لغى              . 

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "إعداد  2.2  
 كتاب أبیض للطاقة وإستراتیجیة للطاقة"

یصف ھذا المعلم بدقة أكبر سیر تنفیذ مشاركة  .مضاف
 .مجموعة البنك الدولي

التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "إنشاء المؤشر  2.2 
كیلومترات من خطوط نقل الكھرباء  1006

 "2016بحلول عام 

ّ ِ      كانت مشروعات مجموعة البنك الدولي ت رك  ز على  .ُ    م لغى  ُ                                  
 .نقل الغاز بدال من نقل الكھرباء

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "زیادة  2.2 
 "2018% بحلول 20إنتاج الغاز 

یصف ھذا المعلم بدقة أكبر سیر تنفیذ مشاركة  .مضاف
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "سن  2.2 
 قانون الغاز"

ّ ِ      كانت مشروعات مجموعة البنك الدولي ت رك  ز على  .مضاف  ُ                                  
 .نقل الغاز بدال من نقل الكھرباء

"إعادة المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.2 
ھیكلة قطاع الكھرباء بفصل الشركة المصریة 

لنقل الكھرباء عن الشركة القابضة، وزیادة 
 ".الشفافیة والتوجھ نحو السوق

یصف ھذا المعلم بدقة أكبر سیر تنفیذ مشاركة  .مضاف
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "إجراء  2.2 
كبار المستھلكین والمباني مراجعات للطاقة لدى 

 الحكومیة"

یصف ھذا المعلم بدقة أكبر سیر تنفیذ مشاركة  .مضاف
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.2 
"اعتماد معاییر كفاءة استھالك الوقود في 

 المركبات"

َ  ْ                          یتسق ھذا الم ع لم على نحو أفضل مع مشاركة  .مضاف            
 .مؤسسة التمویل الدولیة

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.2 
"مساندة توسیع أصول القطاع الخاص من النفط 

 والغاز واالستحواذ علیھا"

یعكس ھذا المعلم مشاركة مؤسسة التمویل الدولیة  .مضاف
 .في مجال النفط والغاز
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المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "إقرار  2.3
الھیئة اإلشرافیة للنقل رسمیا خطة للتطویر 

المؤسسي لجھاز تنظیم النقل بالقاھرة الكبرى بنھایة 
2015" 

 .لم یعد ھذا مجاال لمشاركة البنك الدولي .ُ    م لغى 

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن " زیادة  2.3 
مركبات بنظام المشاركة عدد تراخیص قیادة ال

 التي یتم إصدارھا"

َ  ْ                         یعكس ھذا الم ع لم المجال اإلضافي لمشاركة  .ُ    م ضاف            
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "عدد  2.4.1
المیاه الذین تم تزویدھم بخدمات “مستخدمي 

ُ   َّ               جدیدة/م حس نة للري والصرف"        

للتقدم المحرز بشأن المؤشر التكمیلي  2.4.1 
"عدد مستخدمي المیاه الذین تم تزویدھم بخدمات 

ُ   َّ               جدیدة/م حس نة للري والصرف"        

تم تخفیض ھذه النتیجة المستھدفة لتعكس سیر  .تم تعدیلھ
تنفیذ أبطأ مما كان متوقعا لمشروعات البنك الدولي لإلنشاء 

 .والتعمیر في القطاع
قیمة التي تجري "محاصیل البستنة األعلى  2.4.2

 زراعتھا"
ھذا المؤشر لم یعد مالئما نظرا ألن المشروع المتوقع  .ُ    م لغى 

 .للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر في القطاع لم یكن مثمرا
"تزوید منطقة كبرى بخدمات ري  2.4.2 

 وصرف محسنة"
ھذا المؤشر شدید الصلة والمالءمة بمشاركة  .مضاف

ّ ِ            مجموعة البنك الدولي في القطاع التي ت رك  ز على تحسین   ُ                                    
 .قدرات الري

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.4
 "جمعیات مستخدمي المیاه العاملة"

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.4
 "جمعیات مستخدمي المیاه العاملة"

تم تخفیض ھذه النتیجة المستھدفة لتعكس سیر  .تعدیلھتم 
تنفیذ أبطأ مما كان متوقعا لمشروعات البنك الدولي لإلنشاء 

 .والتعمیر في القطاع
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  2.4.2

"تزوید منطقة كبرى بخدمات ري وصرف 
 محسنة"

َ  ْ                         ھذا الم ع لم أصبح اآلن مؤشرا للنتائج .ُ    م لغى        . 

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "االتفاق  2.4
على نموذج بدیل للشراكات بین القطاعین العام 

 والخاص في إدارة الري"

ً  ْ                                     ھذا الم ع لم لم یعد مالئما لمشاركة مجموعة البنك  .ُ    م لغى        
 .الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "نسبة  2.5 
الصغیرة والمتوسطة الزیادة في عدد الشركات 

المشاركة في المناقصات العامة و/أو التي تتم 
 ترسیة العقود علیھا"

َ  ْ                                     ھذا الم ع لم مالئم لمشاركة مجموعة البنك الدولي،  .مضاف       
السیما في ضوء قرض سیاسات التنمیة في اآلونة األخیرة 

 .لتنمیة القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع

للتقدم المحرز بشأن "عدد المؤشر التكمیلي  2.5 
تسجیالت الضمانات المنشورة المستخدمة من 

جانب المنشآت متناھیة الصغر والصغیرة 
والمتوسطة، والمدینین األفراد وفي حالة القروض 

 المشتركة"

َ  ْ                                     ھذا الم ع لم مالئم لمشاركة مجموعة البنك الدولي،  .مضاف        
خیرة السیما في ضوء قرض سیاسات التنمیة في اآلونة األ

 .لتنمیة القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "عدد  2.5 
المستفیدین من التمویل متناھي الصغر باستخدام 

خدمات الدفع عبر الھاتف المحمول أو أنظمة 
 الدفع اإللكتروني"

َ  ْ                                     ھذا الم ع لم مالئم لمشاركة مجموعة البنك الدولي،  .مضاف       
ما في ضوء قرض سیاسات التنمیة في اآلونة األخیرة السی

 .لتنمیة القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع

"عدد المستفیدین من البرنامج الجاري  3.1.1
 لألشغال العامة كثیفة العمالة"

"عدد المستفیدین من البرنامج الجاري  3.1.1
 لألشغال العامة كثیفة العمالة"

تم تعدیل مؤشر النتیجة لیتسق مع مشاركة  .تم تعدیلھ
 .مجموعة البنك الدولي

المواطنین الختبار إصابتھم “فحص  3.2.3 
 بالتھاب الكبد الوبائي سي"

یعكس ھذا المشاركة الجاریة للبنك الدولي لإلنشاء  .مضاف
 .والتعمیر في جھود القضاء على التھاب الكبد الوبائي سي

المستخدمین في الریف الذین “عدد  3.4.1
ُ   َّ               یحصلون على خدمات م حس نة للصرف الصحي"                   

المستخدمین في الریف الذین “عدد  3.4.1
ُ   َّ               یحصلون على خدمات م حس نة للصرف الصحي"                   

تم تعدیل مؤشر النتیجة لیتسق مع مشاركة  .تم تعدیلھ
 .مجموعة البنك الدولي

"تنفیذ المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  3.4
شبكة المركزیة لمعالجة میاه الصرف بالریف  45

 "2016بحلول 

كان ھذا متصورا في إطار مشروع البنیة التحتیة  .ملغي 
 .                                           َّ المتكاملة للمجاري والصرف الصحي لكنھ لم یتحق ق
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المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "نسبة  3.4
األسر التي تساھم في تشغیل وصیانة شبكات 

 لصحي الالمركزیة"الصرف ا

كان ھذا متصورا في إطار مشروع البنیة التحتیة  .ملغى 
 .                                           َّ المتكاملة للمجاري والصرف الصحي لكنھ لم یتحق ق

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "اعتماد  3.4
اإلستراتیجیة القومیة المعدلة للصرف الصحي في 

 الریف"

وفقا للمشروع، لیس متوقعا تحقیق ھذا النشاط حتى  .ملغى 
2020. 

"مضاعفة عدد األسر الفقیرة المرتبطة  3.5.2
 بشبكات الغاز الطبیعي"

حدث بعض التقدم، لكن ھذا النشاط تأجل ولیس  .ُ    م لغى 
 .متوقعا اكتمالھ بنھایة فترة إطار الشراكة اإلستراتیجیة

عملیة "وضع تشخیص دقیق وخطة  3.6.1
 لتحسین حوكمة النظام التعلیمي"

لم یعد ھذا مالئما بسبب تغیر طبیعة مشاركة  .ملغى 
 .مجموعة البنك الدولي

إصدار قانون التعلیم العالي وإستراتیجیة “ 3.6.2
 التعلیم العالي وفقا للممارسات الدولیة الجیدة"

ھذا المعیار غیر مالئم لمشاركة مجموعة البنك  .ملغى 
ّ ِ                    الدولي، فھو ال ی رك  ز على التعلیم العالي حدث انفصال بین  .               ُ 

 .نموذج إطار الشراكة اإلستراتیجیة وإطار نتائجھ
ْ                              "وض ع وتقدیم كتاب أبیض بشأن إصالح  3.6.1 .    

التعلیم على مستوى القطاع كلھ یقترح تدابیر 
السیاسات لمعالجة أولویات وتدخالت على صعید 

 ".القطاع والمعوقات التي یواجھھا

ھذا المؤشر وثیق الصلة بأعمال مجموعة البنك  .مضاف
 .الدولي بشأن التعلیم قبل الجامعي

"إعداد وإطالق برنامج إصالح التعلیم"  3.6.2 
"إعداد وإطالق مشروع یستند إلى النتائج للبنك 

دعم برنامج إصالح الدولي لإلنشاء والتعمیر ل
 التعلیم في مصر"

ھذا المؤشر وثیق الصلة بأعمال مجموعة البنك  .مضاف
 .الدولي بشأن التعلیم قبل الجامعي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "اكتمال  3.6
 -مبادرة نھج النظم من أجل تحسین نتائج التعلیم 

 )2016نظام إدارة معلومات التعلیم (

لم یعد ھذا مالئما بسبب تغیر طبیعة مشاركة  .ملغى 
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "مبادرة  3.6
نظام  –نھج النظم من أجل تحسین نتائج التعلیم 

ّ ِ                    إدارة معلومات التعلیم ست قد  م تشخیصا دقیقا وخطة   ُ                        
عملیة من أجل تحسین تبادل المعلومات والمساءلة 

 مستوى المدرسة"على 

لم یعد ھذا مالئما بسبب تغیر طبیعة مشاركة  .ملغى 
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  3.6
ّ ِ                                      "م ذك  رات السیاسات لدعم وضع الصیغة النھائیة    ُ  

 إلستراتیجیة التعلیم العالي وقانون التعلیم"

موعة البنك ھذا المعیار غیر مالئم لمشاركة مج .ُ    م لغى 
ّ ِ                    الدولي، فھو ال ی رك  ز على التعلیم العالي حدث انفصال بین  .               ُ 

 .نموذج إطار الشراكة اإلستراتیجیة وإطار نتائجھ
المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "خطة  3.6

عمل لصندوق تطویر التعلیم تسترشد بالتقییم 
 الحكومي"

لم یعد ھذا مالئما بسبب تغیر طبیعة مشاركة  .ُ    م لغى 
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "دلیل  3.6
اإلجراءات من أجل تحسین المساءلة في وضع 

 الموازنات على مستوى المدرسة"

لم یعد ھذا مالئما بسبب تغیر طبیعة مشاركة  .ُ    م لغى 
 .مجموعة البنك الدولي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "بناء  3.6 
القدرات ومشورة فنیة إلعداد وزارة التربیة 

 والتعلیم والتعلیم الفني دلیل عملیات المشروع"

ھذا المؤشر وثیق الصلة بأعمال مجموعة البنك  .مضاف
 .الدولي بشأن التعلیم قبل الجامعي

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن  3.6 
شورة فنیة لمساعدة وزارة التربیة والتعلیم "م

والتعلیم في إعداد إستراتیجیة للتواصل وخطة 
 للتواصل من اجل برنامج اإلصالح"

 .ھذا المؤشر مالئم للعملیة اإلقراضیة الجاریة .مضاف

المؤشر التكمیلي للتقدم المحرز بشأن "تقییم  3.6 
 "2-1األثر لتدریب معلمي ریاض األطفال 

 .ھذا المؤشر مالئم للعملیة اإلقراضیة الجاریة .مضاف
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 مع تحدیث للتقدم المحرز -الشراكة اإلستراتیجیةمستھدفات إطار : 3الملحق 

 : تحسین نظم اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركیز 
مكافحة الفساد وتنفیذ الالمركزیة بغیة بما یتسق والخطة الثالثیة للحكومة المصریة من أجل اإلصالح اإلداري التي تھدف إلى 

 تحسین جودة وكفاءة الخدمات العامة
 
 

أھداف  
مجموعة 

 البنك الدولي

 مجاالت تركیز إطار 
 اإلستراتیجیة الشراكة

أھداف إطار 
 اإلستراتیجیة الشراكة

 التحدیات التي  
 تواجھھا مصر
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 : تحسین نظم اإلدارة العامة والحوكمة1مجال التركیز 
 

مؤشرات إطار الشراكة 
 اإلستراتیجیة

برنامج مجموعة  التقدم المحرز حتى اآلن 
 الدولي البنك

 إلطار الشراكة اإلستراتیجیة تحسین إدارة المالیة العامة 1.1الھدف 
ُ   َّ  سعر واحد وم وح د  1.1.1           

 للضریبة على كل السلع والخدمات
 )2015خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

                                                               َّ  تواصل الحكومة تنفیذ برنامجھا لضبط أوضاع المالیة العامة الذي تحق ق  .تحقق
وساعد استحداث ضریبة القیمة  .من خاللھ تقدم إلصالح أوضاع المالیة العامة

 المضافة وتطبیقھا وزیادتھا على تعبئة إیرادات للمالیة العامة.

% تم رفعھ إلى 13ویقضي قانون ضریبة القیمة المضافة (بسعر أولي نسبتھ  
) بتطبیق سعر واحد على كل السلع والخدمات، مع 2017% في یولیو 14

إعفاءات للسلع األساسیة التي یستھلكھا الفقراء. ووافق البرلمان المصري على 
سبتمبر  5في ووقعھ الرئیس لیصبح واجب النفاذ  2016أغسطس  29القانون في 

سبتمبر. وأدى تطبیق ضریبة القیمة  8ونشر في الجریدة الرسمیة وأصبح نافذا في 
المضافة إلى زیادة ملحوظة في العائدات الضریبیة من خالل رفع سعر الضریبة 

 وتوسیع نطاق تغطیتھا.

 جدید: 
تمویل سیاسات التنمیة لضبط 
أوضاع المالیة العامة، وتوفیر 

ستدامة، إمدادات الطاقة الم
 وتعزیز القدرة على المنافسة

 
الخدمات االستشاریة 

 والتحلیلیة:
) مساعدة فنیة لوزارة 1

المالیة ومصلحة الضرائب 
 بشأن دمج اإلدارة الضریبیة، 

وتحلیل النفقات الضریبیة،  
وتحلیل تكالیف االمتثال، 

وخیارات خفض الوقت الالزم 
 لدفع الضرائب

) الخدمات االستشاریة 2 
ة التمویل الدولیة بشأن لمؤسس

 تنمیة القطاع الخاص
 
 

إنشاء نظام خصم ضریبي  1.1.2
لمستلزمات اإلنتاج المباشرة وغیر 

 المباشرة
 )2015خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

 

) بنودا 5    َّ                                                       تتضم ن اللوائح التنفیذیة لقانون ضریبة القیمة المضافة (الفصل  تحقق.
عن الخصم الضریبي واإلعفاءات واسترداد المبالغ. وتقضي ضریبة القیمة 

المضافة بنظام خصم ضریبي لمستلزمات اإلنتاج المباشرة وغیر المباشرة حیث 
ستحقة على المبیعات. تقتطع الضریبة المدفوعة على المستلزمات من الضریب الم
 وھذا ھو جوھر ضریبة قیمة مضافة ولیس ضریبة مبیعات.

 مؤشر تكمیلي 
: الرصید األولي للمالیة جدید) 1 

 العامة:
% من إجمالي 3.5--خط األساس: 

 )2015الناتج المحلي (
% من إجمالي 1.8--المستھدف: 

 )2019الناتج المحلي (

% 10.9تضییق العجز الكلي للموازنة إلى ساعد التقدم المذكور آنفا على تحقق. 
% في السنة السابقة. 12.5من  2017من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالیة 

% من إجمالي الناتج 1.8وبالمثل، انخفض عجز الرصید األولي للموازنة إلى 
  % في السنة السابقة.3.5من  2017المحلي في السنة المالیة 

  مؤشر تكمیلي 
نسبة الضرائب إلى  جدید:) 2

 إجمالي الناتج المحلي 
 %13.3): 2017خط األساس ( 

 )2019% (14.6المستھدف: 

قامت مصلحة الضرائب المصریة بدمج دائرتي ضریبة الدخل وضریبة  قید التنفیذ.
القیمة المضافة، واعتمدت ھیكال تنظیمیا جدیدا، وتعاقدت لشراء نظام لإلدارة 

 الضریبیة المتكاملة.
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 : تحسین شفافیة المالیة العامة1.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
إنشاء وظیفة مراجعة الحسابات الداخلیة  1.2.1 

 المالیة وزارة في
 )2015خط األساس: ال ( 

 )2018المستھدف: نعم (

 ُ                                         أ نشئت وحدة إلدارة الشؤون المالیة العامة في     َّ            تحق ق تقدم كبیر.
وزارة المالیة بموجب مرسوم بقانون، وتقوم الوحدة على نحو 

فعال بتنفیذ بعض جوانب اإلصالح التي تم تحدیدھا في 
اإلستراتیجیة. وتم التعاقد مع ھیئة جدیدة للمراجعة الداخلیة. 

مراجعة وفقا ووضعت وحدة إدارة الشؤون المالیة العامة میثاقا لل
للمعاییر الدولیة، وأعدت خططا للمراجعة وبرامج عمل 

للمجموعة األولى من المراجعات لكیانات مختارة تابعة لوزارة 
 المالیة.

عملیات إقراض 
 جدیدة:

) قرض سیاسات 1
التنمیة ــ مشروع 

تنمیة القطاع الخاص 
من أجل تحقیق النمو 

الشامل للجمیع 
(البنك الدولي 

 عمیر)لإلنشاء والت
 
الخدمات  

االستشاریة 
 والتحلیلیة:

) استعراض 1 
اإلنفاق العام 

(الخدمات 
االستشاریة 

والتحلیلیة للبنك 
الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
) المھمة الفرعیة 2
بشأن إدارة  2

الموارد العامة، 
 1والمھمة الفرعیة 

بشأن المشورة في 
مجال الحوكمة 

اإلستراتیجیة فیما 
یتصل باإلصالح 

 دارياإل
 

تخفیض نسبة فاتورة أجور ورواتب موظفي الحكومة  1.2.2
 المركزیة إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي

 )2015% (8.2خط األساس: 
 )2018% (5.4المستھدف: 

 ُ                                                 ت ظھر البیانات األولیة أن اإلنفاق على األجور والرواتب  تحقق.
 2015/2016% من إجمالي الناتج المحلي في 7.9بلغ 

     َّ                       . وثم ة حاجة إلى ضمان االتفاق 2016/2017في  %6.5و
 على مصدر البیانات لخط األساس لضمان المتابعة المالئمة.

 نشر إستراتیجیة إدارة الدین العام على األمد المتوسط 1.2.3
 )2015خط األساس: ال ( 

 )2018المستھدف: نعم (

ِ                                           ن ش رت استراتیجیة إدارة الدیون متوسطة األجل في  تحقق. ُ 
. وكان مزمعا تحدیثھا ونشرھا على أساس سنوي. ولم 2015

 .2017یحدث ھذا، ولكن من المقرر إنجازه بنھایة عام 

 مؤشر تكمیلي
) وزارة المالیة تصدر مرسوما بقانون إلنشاء وحدة شفافیة 1 

 المالیة العامة والسیاسة بشأن شفافیة المالیة العامة ونشرھا
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 ُ                                                 أ نشئت وحدة شفافیة المالیة العامة بموجب قرار لرئیس  تحقق.
ِ      الوزراء ن ش ر في         َّ                     . وتتلق ى الوحدة مساعدة فنیة 2018نوفمبر  1         ُ

من البنك الدولي في إطار الخدمات االستشاریة والتحلیلیة 
للحوكمة إلنشاء موقع إلكتروني لنشر بیانات المالیة العامة، 

شان نشر معلومات المالیة واعتماد سیاسة اإلفصاح االستباقي ب
العامة، وتجریب النھج التشاركي في وضع الموازنة في إحدى 
المحافظات، ووضع مسودة سیاسة للنھج التشاركي في وضع 

 الموازنة.
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 : إنشاء قاعدة شواھد لتحسین أداء القطاع العام.1.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
 إدارة إطار   ُ  ِّ وت طب  ق تعتمد التي الحكومیة الھیئات عدد 1.3.1

 األوروبي االتحاد في بھ المعمول المؤسسي األداء
 )2015( 0 األساس: خط

 )2018( 15 المستھدف:

                        ُّ                   لم یتحقق تقدم بسبب تغی ر األولویات الحكومیة

 معدل أعلى یتلقون الذین المدنیة الخدمة موظفي نسبة 1.3.2 
 13/25 القانون تنفیذ أعقاب في الفردي لألداء

 )2015( %99.5 األساس: خط
 )2018( %75 المستھدف:

                        ُّ                    لم یتحقق تقدم بسبب تغی ر األولویات الحكومیة.

ْ  وض ع جدید: 1.3.1   وربطھ الوطني األداء قیاس إطار  
 المحلي الحكم وأجھزة العامة الخدمات وھیئات بالوزارات

 0 األساس: خط
 من 27و عامة، خدمات ھیئة 100و وزارة، 30 المستھدف:

 )2020( المحلي الحكم أجھزة

 االستشاریة الخدمات لكن مع االفتقار إلى التنسیق بین الھیئات.    َّ             تحق ق بعض التقدم،
 والتحلیلیة:

) إدارة شؤون 1
المالیة العامة 

واالستثمارات العامة 
(مساعدة فنیة من 

البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

إصالحات ) 2
القطاع العام 

(مساعدة فنیة من 
البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
 

 اإلنترنت عبر جدیدة إلكترونیة خدمات إطالق. جدید: 1.3.2
 المتاحة الخدمات مستخدمي عدد وزیادة

 )2018( 0 األساس: خط 
 )2020( مستخدم ألف 100و خدمة، 15 المستھدف:

عت بالفعل. ط ل بت     َّ           ُّ  تحق ق بعض التقد م. ض  ُ  ِ            ُ ِ   مذكرة التفاھم و                
 مشورة مساعدة فنیة أولیة في سیاق أعمال التنمیة الرقمیة.

 في اإللكترونیة للمشتریات جدید نظام استحداث جدید: 1.3.3
 الموازنة من اإلنفاق كیانات بكل وربطھ الحكومة

 )2018( ال األساس: خط
 )2020( المستھدف:

 .على الطریق إلى التحقیق

 مؤشر تكمیلي
 والمتابعة التخطیط ووزارة اإلداریة، الرقابة ھیئة جدید: 

 وتكنولوجیا االتصاالت ووزارة اإلداري، واإلصالح
 األداء لقیاس نظام إلنشاء بروتوكول على تتفق المعلومات

 الوطني
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 على الطریق إلى التحقیق

 مؤشر تكمیلي
 والمتابعة التخطیط ووزارة اإلداریة، الرقابة ھیئة جدید: 

 وتكنولوجیا االتصاالت ووزارة اإلداري، واإلصالح
 اإللكترونیة الخدمات إلنشاء بروتوكول على تتفق المعلومات

 اإلنترنت عبر
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 .على الطریق إلى التحقیق 

 مؤشر تكمیلي
 في األعمال ألنشطة جدیدة ممیكنة إجراءات استحداث جدید: 

 الحرة، والمناطق لالستثمار العامة (الھیئة الحكومیة الھیئات
 االقتصادیة) القاھرة ومحكمة الصناعیة، للتنمیة العامة والھیئة
 أجل: من للعمل

 أ) خفض عدد األیام من فتح العروض إلى توقیع العقد
 وإنفاذھا ب) تنظیم ترتیبات الدفع

 ج) تنظیم ونشر وإنفاذ إجراءات التقییم وترسیة العقود
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 .على الطریق إلى التحقیق 
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 : تدعیم مشاركة المواطنین في تقدیم الخدمات1.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 

 اإلسكان:نسبة الشكاوى التي تمت تسویتھا في مكتب  1.4.1
 )2015( 0خط األساس: 

 )2018% (90المستھدف: 

                               َّ                  فیما یتعلق باإلسكان االجتماعي تحق قت آلیات الشفافیة  تحقق.
والمساءلة من خالل آلیات معالجة المظالم التي أنشئت في 

صندوق اإلسكان االجتماعي لتسویة الشكاوى. ویجري ھذا 
الشامل باستخدام العمل من خالل تنفیذ مشروع تمویل اإلسكان 

أداة تمویل البرامج وفقا للنتائج، والصندوق االستئماني لتعزیز 
 نظام حوكمة اإلسكان االجتماعي.

 المحفظة
) إجراءات 1

لتحسین نظام حوكمة 
القطاع ودمج 

مشاركة المواطنین 
في المشروع 

وعملیات تستند إلى 
أداة تمویل البرامج 
وفقا للنتائج (البنك 

الدولي لإلنشاء 
 التعمیر)و
 

الخدمات االستشاریة 
 والتحلیلیة:

) تعمیم نظام 1
اآلراء التقییمیة 
للمستفیدین في 

قطاعات مختارة 
(مساعدة فنیة یمولھا 
الصندوق االستئماني 

متعدد المانحین 
لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال 
 أفریقیا)

إجراء مسح استقصائي لرضا المستفیدین في قطاع  1.4.2
 الصرف الصحي.

 )2015( 0األساس:  خط
 )2018( 1المستھدف: 

 

مسح شرعت مصر في إجراء  على الطریق إلى التحقیق.
على نطاق ضیق لرضا المستفیدین على مستوى  استقصائي

المجتمعات المحلیة في المحافظات الثالث المستھدفة في برنامج 
الخدمات المستدامة للصرف الصحي في الریف. وشمل ھذا 

استقصاء استبیانیا مھیكال  150ب وتطبیق النشاط إجراء تدری
. وكان مزمعا إجراء المسح االستقصائي 2017في أكتوبر 

 . 2018األساسي في حوالي مایو 
نسبة التظلمات التي تمت معالجتھا في اإلطار الزمني  1.4.3

ُ   َّ                                         الم حد د في برنامج تكافل وكرامة للتحویالت النقدیة    
 )2015( 0خط األساس: 

 )2018% (70 المستھدف:

تظلمات،  259,105تلقت وزارة التضامن االجتماعي  تحقق.
ومن بین العدد اإلجمالي     ُّ   تظل ما. 968,928وتلقى الخط الساخن 

 .2018% حتى سبتمبر 97للتظلمات والشكاوى تمت تسویة 

 مؤشر تكمیلي
 ) إنشاء آلیة للشفافیة والمساءلة في قطاع اإلسكان1 جدید: 

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018( 1المستھدف: 

 تحقق.
 

 مؤشر تكمیلي
) تفعیل آلیات معالجة المظالم في قطاع الصرف 2 جدید: 

 الصحي.
 )2015( 0خط األساس: 

 )2018( 1المستھدف: 

أجري التقییم التشخیصي آللیة  على الطریق إلى التحقیق.
معالجة المظالم على مستوى شركات المیاه والصرف الصحي 

في إطار برنامج الخدمات المستدامة للصرف الصحي في 
ع دلیل آللیة معالجة المظالم یشمل إنشاء وتشغیل  ض  ُ  ِ                                             الریف. وو          

ِ              نظام للشكاوى على مستوى المشروع. وأ نش ئ نظام لإلبالغ   ُ                                  
عالجة المظالم، ویجري اآلن إصدار تقاریر المنتظم في آلیة م

 منتظمة.
 مؤشر تكمیلي

اإلفصاح للجمھور العام عن منھجیة احتساب تعریفة  جدید: 
 الكھرباء

 )2015( 0خط األساس: 
 2016المستھدف: سنویا منذ 

 تحقق. 

 : تدعیم حوكمة قطاع الطاقة1.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
منتجات الطاقة كنسبة من إجمالي خفض دعم  1.5.1

 المحلي الناتج
 %6.6خط األساس: 

 %3.3المستھدف:  

% من إجمالي 6.6انخفض دعم منتجات الطاقة من تحقق. 
 .2018% في عام 3.2، إلى 2014الناتج المحلي في عام 

 المحفظة
) تمویل سیاسات 1

التنمیة لضبط 
أوضاع المالیة 
العامة، وتوفیر 

 الطاقة المستدامة،
والقدرة على المنافسة 

(البنك الدولي 
 لإلنشاء والتعمیر)

 زیادة متوسط تعریفة استھالك الكھرباء 1.5.2
 جنیھ/كیلووات ساعة 0.226خط األساس: 

 جنیھ/كیلووات ساعة 0.451المستھدف:  

بلغ  2018متوسط تعریفة الكھرباء في السنة المالیة  تحقق.
% عن المستوى 45جنیھ/كیلووات ساعة (ما یزید  0.66نحو 

المستھدف في إطار الشراكة اإلستراتیجیة) بسبب زیادة نسبتھا 
% في تعریفة الكھرباء. عالوة على ذلك، حدثت زیادة 190

 % في أسعار الوقود.350-%300تبلغ نحو 
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 تكمیليمؤشر 
نشر قانون سوق الغاز الجدید یفضى إلى اعتماد تعریفة  جدید:

منفصلة لنقل الغاز، وقانون للنقل، وقواعد للسوق، وإجراءات 
 للموافقة

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018المستھدف: وضع القانون ونشره (

 تحقق. 
 

 مؤشر تكمیلي
نشر قانون سوق الغاز الجدید الذي أفضى إلى اعتماد  جدید:

تعریفة منفصلة لنقل الغاز، وقانون للنقل، وقواعد للسوق، 
 وإجراءات للموافقة

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018المستھدف: وضع القانون ونشره (

 تحقق. 
 

 مؤشر تكمیلي
ُ   َّ                     إطالق بوابة إلكترونیة م خص صة تضم كل قواعد قطاع  جدید:                      

 الغاز ولوائحھ التنظیمیة
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019المستھدف: تفعیل البوابة اإللكترونیة (

 تحقق. 
 

 مؤشر تكمیلي
نشر قانون الكھرباء الجدید مع توضیح منھجیة تحدید  جدید:

تكلفة الخدمة والتعریفات وصوال بمسار الدعم إلى صفر بحلول 
2022 

 )2015خط األساس: ال (
 المستھدف: أن یوافق علیھ مجلس الوزراء

 )2019تفعیل المنھجیة (

 تحقق.
 

 مؤشر تكمیلي
تنفیذ برنامج تحدیث وزارة البترول من أجل زیادة  جدید:

 المساءلة والشفافیة
 )2015خط األساس: ال (

 )2019المستھدف: یجري تنفیذ برنامج التحدیث (

 تحقق. 
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 بقیادة القطاع الخاص قرص عملخلق  امكانات: تحسین 2مجال التركیز 

 "فرص عملبما یتسق والركیزة الثانیة من البرنامج االقتصادي للحكومة المصریة "تشجیع االنتعاش االقتصادي وخلق  
 
 

أھداف 
مجموعة 

 الدولي البنك

 مجاالت تركیز إطار 
 الشراكة اإلستراتیجیة

أھداف إطار الشراكة 
 اإلستراتیجیة

 التحدیات التي 
 تواجھھا مصر
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 بقیادة القطاع الخاص فرص عملخلق  امكانات: تحسین 2مجال التركیز 
 

مؤشرات إطار الشراكة اإلستراتیجیة  
)2018( 

 برنامج مجموعة البنك الدولي 1/19تحدیث: 

 : تحسین البیئة التنظیمیة الستثمارات القطاع الخاص2.1ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
استخراج متوسط مدة إجراءات  2.1.1

 تراخیص مزاولة النشاط
 )2015یوما ( 320خط األساس: 

 )2018یوما ( 75المستھدف 

في إطار مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط  .على الطریق إلى التحقیق
بیئة االستثمار، قامت الھیئة العامة للتراخیص الصناعیة بتبسیط 

إجراءات استخراج التراخیص وفقا للقانون الجدید للتراخیص 
وتستكمل العملیة بحلول أكتوبر  .الصناعیة ولوائحھ التنفیذیة

 .تم تنقیح ھذا المؤشر .2019
 
 

 

القوانین و/أو اللوائح  عدد 2.1.1 جدید:
                 ُ َّ                     التنظیمیة التي س ن ت لتدعیم تنظیم األعمال

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018( 3المستھدف: 

 
 
 

دعمت سلسلة قروض سیاسات التنمیة البرامجیة الثالثة  .تحقق
إصالح قانون التراخیص الصناعیة وقانون االستثمار وتعدیل قانون 

 .الشركات
التمویل الدولیة لدعم (ممارسة أنشطة   ُ ِ               وأ قف ل مشروع مؤسسة 

. وتم تعدیل 2017األعمال على مستوى المحافظات) في مارس 
 ) لیعكس التوجھ الجدید للبرنامج.2.1.1المؤشر المتصل بھ (

وفي إطار الخدمات االستشاریة لتعزیز المنافسة والتنافسیة، صادق 
یو ) في ما15/2017البرلمان على قانون التراخیص الصناعیة (

) في 1082/2017، واعتمدت اللوائح التنفیذیة للقانون (2017
 .2017أغسطس 

وفي إطار برنامج مؤسسة التمویل الدولیة لتعزیز التنافسیة في  
) في 72/2017مصر، صادق البرلمان على قانون االستثمار (

 .2017مایو 

 المحفظة
) ممارسة أنشطة األعمال في 1

ة اإلسكندریة (البنك الدولي/مؤسس
 التمویل الدولیة)

) الخدمات االستشاریة مستردة 2
التكالیف لتنمیة منطقة قناة السویس 

الصناعیة (البنك الدولي/مؤسسة 
 التمویل الدولیة)

) مبادرة التعلیم من أجل التشغیل في 3
قطاع تكنولوجیا المعلومات 

نظام معلومات  –واالتصاالت بمصر 
سوق العمل وإطار ضمان الجودة 

 لدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)(البنك ا
) استثمارات في الصناعات 4

التحویلیة/قطاع الخدمات/الكیماویات 
 (مؤسسة التمویل الدولیة)

) ضمانة تأمین من المخاطر 5
السیاسیة الستثمار في صناعة الزجاج 

 (الوكالة الدولیة لضمان االستثمار)
 

 جدیدة
) دمج برنامج التنمیة المحلیة 1

برنامج التنمیة بصعید مصر في 
الزراعیة (البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
) مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط 2

بیئة االستثمار (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

) استثمارات متوقعة لمؤسسة 3 
التمویل الدولیة في الصناعات 

التحویلیة/الخدمات/القطاعات الموجھة 
ة للتصدیر وذات القیمة المضافة العالی

 (مؤسسة التمویل الدولیة)
) تمویل سیاسات التنمیة لضبط 4

أوضاع المالیة العامة، والنمو الشامل 

متوسط مدة إجراءات ترخیص  2.1.2
 مزاولة النشاط

 )2015یوما ( 320خط األساس:  
 )2018یوما ( 75المستھدف: 

 

على الطریق إلى التحقیق. في إطار مشروع تكافؤ الفرص  :2.12
وتبسیط بیئة االستثمار، قامت الھیئة العامة للتراخیص الصناعیة 

بتبسیط إجراءات استخراج التراخیص وفقا للقانون الجدید 
للتراخیص الصناعیة ولوائحھ التنفیذیة. وتستكمل العملیة بحلول 

 .2019أكتوبر/تشرین األول 
 تكمیليمؤشر 

) نشر اإلجراءات التنظیمیة المتصلة 1 
 بأنشطة األعمال على اإلنترنت للجمھور العام

 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 

في إطار مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار تحقق. 
أصبحت اللوائح التنظیمیة المتصلة بأنشطة األعمال متاحة للجمھور 

 على اإلنترنت.

 مؤشر تكمیلي
) وافقت الحكومة على تبسیط إجراءات 2 

 التراخیص الصناعیة
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 

ت على اإلنترنت اللوائح التنفیذیة لتسجیل منشآت  تحقق.  َ                                              ن ش ر   ِ ُ 
 األعمال واستخراج التراخیص الصناعیة.

  
 

 مؤشر تكمیلي 
) تطبیق نظام التراخیص الصناعیة في 3 

 عشرة فروع رئیسیة بالمحافظات
 )2014خط األساس: ال ( 

 )2018المستھدف: نعم (
 

في إطار برنامج الخدمات االستشاریة لتعزیز المنافسة . تحقق 
والتنافسیة، تمت الموافقة على قانون التراخیص الصناعیة ولوائحھ 

ُ   َّ           اإلجراءات الم عد لة الستخراج  . ویجري تنفیذ2017التنفیذیة في             
 التراخیص في إطار مشروع تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار.
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 مؤشر تكمیلي
عدد مراكز خدمات المستثمرین  جدید: )4 

التابعة للھیئة العامة لالستثمار التي تقدم 
خدمات تسجیل آلیة ومتكاملة للشركات وفق 

 قانوني االستثمار والشركات
 )2014( 0خط األساس:  

 )2018( 4المستھدف: 
 

زاد العدد من صفر في السنة المالیة  على الطریق إلى التحقیق.
  2017/2018في السنة المالیة  4إلى  2014/2015

للجمیع (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة 5
القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع 

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:
البرامجي في إطار  الدعم الفني) 1

التنافسیة وتعزیز القدرة على المنافسة 
 (البنك الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)

) سیاسة االستثمار في تكنولوجیا 2
المعلومات واالتصاالت والتشجیع 

 علیھ (مؤسسة التمویل الدولیة)
) الخدمات التحلیلیة واالستشاریة 3

بشأن سیاسات اإلقلیمیة (شاملة مصر) 
ِ                     اقتصادیة مقاو مة لالمتیازات (البنك              

 الدولي/مؤسسة التمویل الدولیة)

 مؤشر تكمیلي
متوسط عدد تسجیالت الشركات  جدید: )5 

 في مراكز خدمات المستثمرین الجدیدة شھریا
 )2018( 0خط األساس: 

 )2020( 20المستھدف: 

َ  ْ   الم ع لم   : على الطریق إلى التحقیق 5  
 

 مؤشر تكمیلي للتقدم المحرز
متوسط عدد األیام الالزمة لبدء  جدید:) 6 

 النشاط التجاري
 )2018( 0خط األساس: 

 )2020( 20المستھدف: 

َ  ْ   الم ع لم   : على الطریق إلى التحقیق.6  
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 زیادة قدرة تولید الطاقة وكفاءة استخدامھا: 2.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
 إنشاء قدرات تولید الكھرباء 2.2.1

 قدرات تقلیدیة
 )2014( 0خط األساس: 

 )2018میجاوات ( 5500المستھدف: 
 قدرات متجددة
 )2014( 0خط األساس: 

 )2020( 1500المستھدف: 

تعمل اآلن محطتا كھرباء شمال  .تحقققدرات تقلیدیة:  2.2.1
لھما البنك الدولي، ومن المتوقع بدء                                َّ                                   الجیزة والعین السخنة اللتان مو 

وتم تشغیل ما  .تشغیل محطة جنوب حلوان في الموعد المقرر
 2014میجاوات من قدرات التولید منذ  7000مجموعھ أكثر من 

البترول   َّ                     أد ى برنامج تحدیث وزارة  .وھو ما یزید على المستھدف
مالیین دوالر من البنك الدولي  3الذي دعمتھ مساعدة فنیة بقیمة 

اتفاقیة امتیاز جدیدة ستؤدي إلى زیادة إنتاج الغاز  75إلى توقیع 
، 2014بالمقارنة بمستواه في  2018% بحلول ینایر 30بنسبة 

 .ومن المتوقع إنتاج غاز إضافي من حقل ظھر
 
دعم قرض تمویل سیاسات التنمیة  .قدرات متجددة: تحقق 2.2.1

من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر الترتیبات المالیة النھائیة 
میجاوات من  1500لمشروعات مملوكة للقطاع الخاص لتولید 

ویجري اآلن تشغیل محطات طاقة شمسیة إجمالي  .الطاقة المتجددة
    ً عالوة   .میجاوات (في إطار برنامج تعریفة التغذیة) 1650قدراتھا 

میجاوات من قدرات  750على ذلك، من المتوقع تشغیل نحو 
 .2020التولید الجدیدة للطاقة الریحیة بحلول 

محطة كھرباء في  30في إطار برنامج تعریفة التغذیة، نجحت  
    َّ        ، وق عت منھا 2017إبرام الترتیبات المالیة النھائیة في أكتوبر 
مشروعا  13مویل مؤسسة التمویل الدولیة اتفاقیات قروض لت

 823میجاوات، وإجمالي تكلفة المشروعات  752إجمالي قدراتھا 
ملیون دوالر بموجب برنامج تعریفة التغذیة للطاقة الشمسیة في 

ع مؤسسة التمویل الدولیة على تسریع خ ط ى التقدم في  .مصر َ             وت شج    ُ                                   ِ ّ  ُ  
تنفیذ مشروعات طاقة الریاح على أساس نھج البناء والتملك 

وتعمل  .برنامج تعریفة التغذیة لطاقة الریاح في مصروالتشغیل و
مؤسسة التمویل الدولیة على مشروعین لطاقة الریاح في منطقة 

وفي إطار برنامج تمویل سیاسات التنمیة، حصلت  .جبل الزیت
الحكومة المصریة على الموافقات إلقامة مناقصات للطاقة الشمسیة 

 .سیةفي الجولة القادمة من المشروعات الشم

 المحفظة:
) مشروع كھرباء العین السخنة 1

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع تطویر طاقة الریاح 2 

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع محطة كھرباء شمال 3

الجیزة (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

) مشروع محطة كھرباء جنوب 4
حلوان (البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
) سلسلة عملیات تمویل سیاسات 5

التنمیة البرامجیة (البنك الدولي 
 لإلنشاء والتعمیر)

) مشروع إصالح قطاع 6
الطاقة/شبكات األمان االجتماعي من 

ل (الصندوق             ُّ           صندوق التحو 
االستئماني للبنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
) استثمارات لمؤسسة التمویل 7

لوكالة الدولیة الدولیة وضمانات من ا
لضمان االستثمار لمشروعات تعریفة 

 التغذیة للطاقة الشمسیة في مصر
) عدة استثمارات لمؤسسة التمویل 8

الدولیة وضمانة من الوكالة الدولیة 
لضمان االستثمار في قطاع النفط 

 والغاز
 

 جدید:
) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة 1

القطاع الخاص والنمو الشامل للجمیع 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر) (البنك

) مشروعات محطات كھرباء 2
مستقلة من خالل المفاوضات الخاصة 

أو مناقصة تنافسیة (تولید الغاز 
والطاقة المتجددة) (مؤسسة التمویل 

 الدولیة)
) االستثمار في مشروعات تمویل 3

ٍ        الطاقة المستدامة على نحو  مباشر                         
ومن خالل مؤسسات وساطة مالیة 

ك الدولي/مؤسسة التمویل شریكة (البن
 الدولیة)

) االستثمار في مشروعات للطاقة 4
الحراریة والمتجددة في إطار نظام 

تعریفة التغذیة (مؤسسة التمویل 
 الدولیة)

خفض انبعاثات غازات الدفیئة  2.2.2 جدید:
 المتصلة بمشروعات في الطاقة المتجددة

 )2014( 0خط األساس: 
ملیون طن من مكافئ ثاني  1.5المستھدف: 

 )2020أكسید الكربون (

 .على الطریق إلى التحقیق

 مؤشر تكمیلي
إعداد كتاب أبیض للطاقة  جدید:) 1

 وإستراتیجیة للطاقة
 )2014خط األساس: ال ( 

 )2016المستھدف: نعم (

صدر الكتاب األبیض للطاقة في مؤتمر عقد في مارس  تحقق.
في  2035في شرم الشیخ، واعتمدت إستراتیجیة الطاقة  2015

 .2016عام 

 مؤشر تكمیلي
 زیادة إنتاج الغاز جدید:) 2

 )2014( 0خط األساس: 
 )2018% (20المستھدف: 

إلى  2014% في الفترة من 20زاد إنتاج الغاز بنسبة  تحقق.
           َّ                                 ُ  َ       ، وھو ما حق ق وفرا في النقد األجنبي الذي كان ی دف ع ثمنا 2017

                                             َّ            لواردات الغاز الطبیعي المسال األعلى تكلفة، وأد ى إلى تقلیص 
         َّ     %، ومن ثم  إلى 15تولید الكھرباء باستخدام الوقود الثقیل بنسبة 

ُ    یئة. وحینما یكتمل تشغیل حقل ظ ھر خفض انبعاثات غازات الدف                             
، سیؤدي إلى تحقیق وفر سنوي یزید على ملیاري 2018بنھایة 

 دوالر من النقد األجنبي للمالیة العامة.
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 مؤشر تكمیلي
) إنشاء محطات كھرباء في شمال الجیزة 3 

 2017والعین السخنة بحلول  2016بحلول 
 2018وحلوان بحلول 

ھرباء في شمال الجیزة والعین السخنة، تم تشغیل محطات الك تحقق.
 .2018ومن المتوقع تشغیل محطة جنوب حلوان في 

) االستثمار في قطاع النفط والغاز 5
 (مؤسسة التمویل الدولیة)

) مساندة محتملة لمشروعات لیكیال 6
لطاقة الریاح (مؤسسة التمویل 

 ولیة)الد
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:
) مذكرة السیاسات بشأن الشراكات 1

بین القطاعین العام والخاص (مؤسسة 
 التمویل الدولیة)

) مذكرة السیاسات بشأن كفاءة 2
استخدام الطاقة (البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر/مؤسسة التمویل الدولیة)
) مساعدة فنیة بشأن الصناعات 3

لظروف المناخ (مؤسسة المراعیة 
 التمویل الدولیة)

 مؤشر تكمیلي
) إتمام إنشاء بنیة تحتیة قادرة على نقل 4 

 میجاوات من الكھرباء  3000
 )2014خط األساس: ال ( 

 )2018المستھدف: نعم (

اكتمل إنشاء بنیة تحتیة قادرة على نقل (الكھرباء والغاز) من  .تحقق
میجاوات من القدرات الجدیدة التي بدأ تشغیلھا منذ  7000أجل نقل 

. ومن المتوقع إتمام نقل كامل قدرات سیمنز البالغة 2014عام 
 .2018جیجاوات بحلول نھایة  14.4

 مؤشر تكمیلي
سن قانون الغاز للتشجیع على  جدید:) 5 

 مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

فأتاح مشاركة القطاع الخاص  2017صدر قانون الغاز في  تحقق.
 في سالسل القیمة.

 

 مؤشر تكمیلي
إعادة ھیكلة قطاع الكھرباء بفصل  جدید:) 6 

الشركة المصریة لنقل الكھرباء عن الشركة 
القابضة، وزیادة الشفافیة والتوجھ نحو 

 السوق.
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

انفصل مجلس إدارة الشركة المصریة لنقل الكھرباء عن  تحقق.
 الشركة القابضة لكھرباء مصر.

 مؤشر تكمیلي
) إنشاء وحدة كفاءة استخدام الطاقة في 7 

 وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة
 )2014خط األساس: ال ( 

 )2016المستھدف: نعم (

 ُ                                                      أ نشئت وحدة كفاءة استخدام الطاقة في وزارة الكھرباء بدعم  تحقق.
من مساعدة فنیة من البنك الدولي. وتعمل مؤسسة التمویل الدولیة 

مع وزارة التجارة والصناعة لمساعدة الصناعة المصریة على 
التكیف مع أسعار الطاقة المتزایدة بإتاحة تقنیات وممارسات الطاقة 

 أجل تحسین القدرة على المنافسة.التي تتسم بالكفاءة من 
 مؤشر تكمیلي

إجراء مراجعات للطاقة لدى كبار  جدید:) 8
 المستھلكین والمباني الحكومیة

 2015السنة المالیة  134خط األساس:  
  2019السنة المالیة  234المستھدف: 

 على الطریق إلى التحقیق.

 مؤشر تكمیلي 
اعتماد معاییر كفاءة استھالك  جدید: )9 

 الوقود في المركبات
 )2018خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

في إطار برنامج التدریب ألغراض  على الطریق إلى التحقیق.
) لمؤسسة التمویل STEP IFCاالستدامة والتعلم اإللكتروني (

الكھربائیة الدولیة، اعتمدت وزارة التجارة والصناعة معیار اللجنة 
    ُ ّ ِ      . وی حد  د ھذا 2017) في مایو 1-30-60034التقنیة الدولیة (

كات. ویعمل المشروع مع  ّ ِ                      المعیار فئات كفاءة استخدام الطاقة للم حر     ُ                                     
الوزارة والقطاع الخاص لالتفاق على جدول زمني للموعد الذي 

                                 َّ   ُ                     تصبح فیھ المعاییر إلزامیة، ومن ثم  تت یح الحصول على محركات 
في استخدام الطاقة، وتساعد على تحسین فرص التجارة  ذات كفاءة

والتصنیع المحلیة، وعلى تعزیز قدرة الصناعة المصریة على 
 المنافسة.
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 مؤشر تكمیلي
تقدیم دعم لتوسیع أصول قطاع  جدید: )10 

 النفط والغاز واالستحواذ علیھا
 )2018خط األساس: ال ( 

 )2020المستھدف: نعم (

-عملت مؤسسة التمویل الدولیة مع بیكو التحقیق.على الطریق إلى 
لتوسیع عملیاتھا في حقل أمل  -وھي شركة مصریة للنفط والغاز

                           ً                             البحري في خلیج السویس. عالوة  على ذلك، كان من النتائج غیر 
المباشرة لما قدمناه من دعم أن مجموعة بیكو استطاعت أیضا 

ا االستحواذ على أصلین كبیرین من أصول النفط والغاز كان
معروضین للبیع. وتشارك مؤسسة التمویل الدولیة في مساندة أبیكس 

في االستحواذ على وتطویر حقول للنفط والغاز. وفازت أبیكس 
وتم  2016بعقدي امتیاز للتنقیب من جولة تقدیم العروض في 

لفترة تنقیب أولیة مدتھا ثالث  2017ترسیة األصول في أغسطس 
ملیون  27.4ما ال یقل عن  سنوات. والتزمت أبیكس باستثمار

دوالر في أنشطة التنقیب لھذه األصول، وتستمر الشركة في البحث 
 عن اثنین من أصول النفط والغاز التي تحتاج إلى تطویر ورأسمال.

 : تعزیز قدرات وسالمة البنیة التحتیة األساسیة والخدمات لقطاع النقل2.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد الركاب الذین یمكن خدمتھم من  2.3.1

في مطار القاھرة في  2خالل مبنى الركاب 
 یوم واحد (العدد)

 )2013( 21,000خط األساس: 
 )2017( 25,000المستھدف: 

في مطار القاھرة، ویستوعب أكثر  2تم تشغیل مبنى الركاب  تحقق.
 ألف راكب یومیا. 25من 

 

 المحفظة: 
 –) مشروع تطویر مطار القاھرة 1

مبنى الركاب الثاني (البنك الدولي 
 لإلنشاء والتعمیر)

) مشروع إعادة ھیكلة الھیئة القومیة 2
لسكك حدید مصر (البنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)
) برنامج التنمیة المحلیة في صعید 3

مصر (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

) مشروع محطة سونكر للصب 4
 لیة)السائل (مؤسسة التمویل الدو

 
 جدید:

) استثمارات محتملة في قطاع النقل 1
(بما فیھا الموانئ والمطارات إذا 
ُ                      كانت م جدیة) (مؤسسة التمویل       

 الدولیة) 
 
 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة: 
بشأن النقل الحضري  الدعم الفني) 1

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) استثمارات محتملة في قطاع 2 

 النقل (مؤسسة التمویل الدولیة)
لمیناء أبو طرطور  الدعم الفني) 3

(شراكة بین القطاعین العام والخاص 
 لمؤسسة التمویل الدولیة)

ن المخطط أبش الدعم الفني) 4
الرئیسي للمطارات وشراكات محتملة 
بین القطاعین العام والخاص (المرفق 

البنیة التحتیة  االستشاري لشؤون
البنك الدولي لإلنشاء -العامة/الخاصة 

 والتعمیر)

متوسط عدد الوفیات بسبب حوادث  2.3.2
السكك الحدیدیة على شبكة سكك حدید مصر 

 كیلومتر)-(العدد لكل ملیار راكب
 )2014( 595خط األساس: 

 )2020( 0.3المستھدف: 

انخفض متوسط عدد الوفیات بسبب  على الطریق إلى التحقیق.
حوادث السكك الحدیدیة على شبكة سكك حدید مصر (العدد لكل 

في الربع األول للسنة المالیة  0.48كیلومتر) إلى -ملیار راكب
2018. 

 
 مؤشر تكمیلي

) إتمام إقامة مبنى ركاب جدید بمطار 1
القاھرة واعتماد حصولھ على المستوى (ب) 

الدولي للنقل الجوي من تصنیف االتحاد 
 2016لمستوى الخدمات بحلول 

صدر مرسوم رئاسي یقضي بإنشاء  على الطریق إلى التحقیق.
جھاز تنظیم النقل بالقاھرة الكبرى وتم إعداد مخطط للتطویر 

المؤسسي للجھاز بدعم من البنك الدولي. ویقوم جھاز تنظیم النقل 
قاھرة الكبرى الذي بالقاھرة الكبرى بإعداد مشروع خط الحافالت لل

 یجري من أجلھ تجمیع البیانات من مختلف أصحاب المصلحة.
 مؤشر تكمیلي

% من التوصیات اإلستراتیجیة 60) تنفیذ 2
لدراسات/مخططات النقل الجوي بحلول 

2016 

الجدید في مطار القاھرة في  2تم تشغیل مبني الركاب  تحقق.
2016. 

 مؤشر تكمیلي
ُ   َّ         اإلشارات الم حد ث على خط ) تشغیل نظام 3           

 2019اإلسكندریة بحلول  –القاھرة 

% من التوصیات اإلستراتیجیة لدراسات/مخططات 60تنفیذ  تحقق.
 2016النقل الجوي بحلول 

 مؤشر تكمیلي
) إتمام دراسات لدعم إعادة ھیكلة الھیئة 4

 2019القومیة لسكك حدید مصر بحلول 

یجري إعداد منظومة التعاقد لنظام  في الطریق إلى التحقیق.
اإلسكندریة، وھو في طریقھ للتحقیق  –اإلشارات على خط القاھرة 

 . 2019في 
 

 مؤشر تكمیلي
ت الھیئة اإلشرافیة للنقل رسمیا خطة 5      َّ                                  ) أقر 

للتطویر المؤسسي لجھاز تنظیم النقل بالقاھرة 
 2015الكبرى بنھایة 

 على الطریق إلى التحقیق.
اللمسات النھائیة على دراسات إعادة ھیكلة سكك حدید یجري وضع 

مصر. ووافق مجلس الوزراء على قانون جدید یجیز الشراكة بین 
القطاعین العام والخاص في السكك الحدیدیة وتجري مناقشتھ في 

 البرلمان.
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 مؤشر تكمیلي
زیادة عدد تراخیص قیادة المركبات  جدید:) 6

 بنظام المشاركة التي یتم إصدارھا
 0خط األساس:  

 )2020( 100,000المستھدف: 

 على الطریق إلى التحقیق.

                                 َّ                : تعزیز سبل الحصول على خدمات محس نة للزراعة والري2.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد مستخدمي المیاه الذین تم  2.4.1

ُ   َّ        تزویدھم بخدمات جدیدة/م حس نة للري                       
 والصرف

 )2014( 1,073,000خط األساس: 
 )2018( 1,400,000المستھدف: 

 

ُ   َّ        تزوید مستخدمي المیاه بخدمات جدیدة/م حس نة للري  تحقق. 2.4.1                                   
مستخدما من بین العدد المستھدف وھو  1,202,647والصرف: 

مستخدما لمشروع تطویر الري  197,453. (1,400,000
لمشروع اإلدارة المتكاملة لتحسین الري،  476,662الحقلي، و

 للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي.) 528,532و
 

 ظةالمحف 
) مشروع اإلدارة المتكاملة لتحسین 1 

 الري (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) المشروع القومي للصرف 2

الزراعي (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)

) مشروع تحدیث الري على 3
مستوى المزارع (البنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)
ُ   َّ           ) مشروع اإلدارة الم حس نة للموارد 4                  

ملیون  6.7اعدة فنیة بقیمة المائیة (مس
 دوالر)

) استثمار في مجموعة الوادي وھي 5
العب رئیسي في مجال الصناعات 
الزراعیة بمصر (مؤسسة التمویل 

 الدولیة)
) تسھیل المشاركة في تحمل 6

المخاطر مع بنك إقلیمي من أجل 
السلع الزراعیة (مؤسسة التمویل 

 الدولیة )
 

 جدید:
عیة المتكاملة ) برنامج التنمیة الزرا1

 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) استثمارات محتملة لمؤسسة 2 

في الصناعات  -التمویل الدولیة 
الزراعیة (مؤسسة التمویل الدولیة)، 
وقطاعات السلع االستھالكیة سریعة 

 الدوران
 

 الخدمات االستشاریة والتحلیلیة:
) االستحواذ على األراضي 1

 واإلصالح المؤسسي

المحاصیل البستانیة األعلى قیمة التي  2.4.2
 تجري زراعتھا (العدد)

 )2015خط األساس (
 )2018( 12,000المستھدف 

المشروع المتوقع لم یتحقق وتم استبدال ھذا  لم یتحقق تقدم. 2.4.2
 المؤشر.

تزوید منطقة كبرى بخدمات  2.4.2 جدید:
 ري وصرف محسنة

 )2014فدان ( 450,000خط األساس:  
 )2016فدان ( 675,000المستھدف: 

تزوید مناطق بخدمات ري وصرف محسنة:     َّ  تحق ق. 2.4.2
فدان.  675,000فدانا تحقق تزویدھا مقابل المستھدف  696,720

 أمكن تخطي المستوى المستھدف.
 

 مؤشر تكمیلي 
 ) زیادة جمعیات مستخدمي المیاه العاملة1
 )2014( 494خط األساس:  

 )2016( 12,830المستھدف: 
 

َ  ْ   الم ع لم  عدد جمعیات مستخدمي المیاه العاملة یصل إلى  تحقق.: 1  
). لم 2014في  494(ارتفاعا من  2016بحلول  1,500أكثر من 

یأخذ المؤشر في االعتبار جمعیات مستخدمي المیاه التي تمت 
كانت مشروعات الري تقویتھا (مثال من خالل التدریب)، وھو ما 

ّ ِ              جمعیة. وی فس  ر ھذا التباین  13,965تقیسھ. وكانت ھذه النتیجة   ُ         
الكبیر بین المستھدف والنتیجة. وكان ینبغي إعادة صیاغة المؤشر 

 لیصبح: "إنشاء و/أو تقویة جمعیات مستخدمي المیاه العاملة".
 مؤشر تكمیلي 
تقنیة جدیدة في مناطق  15) إیضاح 2

 2016 المشروع بحلول

َ  ْ   الم ع لم  تقنیة جدیدة في مناطق المشروع  15تم إیضاح  تحقق.: 2  
في ظل برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لتطویر الري على 

 مستوى المزارع
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 : تحسین سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر على التمویل2.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
محفظة تمویل المشروعات المتوسطة  2.5.1

والصغیرة ومتناھیة الصغر لدى المؤسسات 
المالیة المشاركة في إجراءات تدخلیة تمولھا 

 مجموعة البنك الدولي
 )2014ملیار دوالر ( 3.2خط األساس: 

 ملیار دوالر 1.9البنك الدولي:  )ج
ملیار  1.3مؤسسة التمویل الدولیة:  )د

 دوالر 
 )2019دوالر (ملیار  14.5المستھدف: 

 ملیار دوالر 12.5البنك الدولي:   )ج
ملیار  2.0مؤسسة التمویل الدولیة:   )د

 دوالر

ساعدت مؤسسة التمویل الدولیة على توسیع محفظة تمویل  تحقق.
المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر لدى 

المؤسسات المالیة المشاركة في إجراءات تدخلیة تمولھا مجموعة 
 لي.البنك الدو

 

 المحفظة:
) مشروع تعزیز قدرة المشروعات 1

الصغیرة ومتناھیة الصغر على 
الحصول على التمویل (البنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)
) مشروع تعزیز االبتكار من أجل 2 

إتاحة الخدمات المالیة للجمیع (البنك 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر)

القواعد التنظیمیة الشاملة للتمویل 
الصغر (البنك الدولي لإلنشاء متناھي 
ل) -والتعمیر             ٌّ  صندوق التحو 

) استثمارات محتملة في الدیون/حقوق 3
الملكیة في مؤسسات تمویلیة لدعم 
المشروعات المتوسطة والصغیرة 

ومتناھیة الصغر بما في ذلك مع دعم 
من برنامج تمویل التجارة العالمیة 

 (مؤسسة التمویل الدولیة)
لمشروعات الصندوق اإلقلیمي ل

المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر 
في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

(مشترك بین البنك الدولي ومؤسسة 
 التمویل الدولیة)

) قرض سیاسات التنمیة لتنمیة القطاع 4
الخاص والنمو الشامل للجمیع (البنك 

 الدولي لإلنشاء والتعمیر)
) استثمارات محتملة في الدیون/حقوق 5

ة لدعم المشروعات المتوسطة الملكی
والصغیرة ومتناھیة الصغر بما في ذلك 

مع دعم من برنامج تمویل التجارة 
العالمیة (مؤسسة التمویل الدولیة) البنك 
األھلي الكویتي في مصر: قرض ممتاز 

ُ   َّ           ملیون دوالر م قس م بالتساوي  50بقیمة             
بین صندوق تمویل المنشآت الصغیرة 

الصغر  ومنشآت األعمال متناھیة
والصغیرة والمتوسطة، باإلضافة إلى 

ملیون دوالر من برنامج تمویل  50
التجارة العالمیة؛ والبنك العربي 

األفریقي الدولي: قرض ممتاز بقیمة 
ُ   َّ               ملیون دوالر م قس م بالتساوي بین  100            

صندوق تمویل المنشآت الصغیرة 

عدد النساء الالتي یحصلن على  2.5.2
 خدمات تسھیالت ائتمانیة

 )2014( 2,963خط األساس: 
 )2018( 35,000المستھدف: 

                                             ً         العدد اإلجمالي للمشروعات التي تم تمویلھا شاملة  التمویل  تحقق.
مشروعا عدد المستفیدات  156,185المتجدد متناھي الصغر ھو 

 .2017%) حتى دیسمبر 41( 63,953منھا 

 مؤشر تكمیلي
) وضع إستراتیجیة لتوسیع فرص الحصول 1

على التمویل، السیما في المناطق المحرومة 
 )2015األساس: ال (من الخدمات. خط 
 )2019المستھدف: نعم (

 لم یتحدد بعد

 مؤشر تكمیلي
) إنشاء ھیئة تنظیمیة للمؤسسات المالیة غیر 2

المصرفیة وھیئة أعمق للرقابة المالیة 
 المصریة

 )2015خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 لم یتحدد بعد

 مؤشر تكمیلي
نسبة زیادة الشركات الصغیرة  جدید:) 3

والمتوسطة المشاركة في المناقصات العامة 
و/أو التي تتم ترسیة العقود علیھا خط 

% 20) المستھدف: 2015( 0األساس: 
)2020( 

 تحقق. 
 

 مؤشر تكمیلي
) جدید: زیادة عدد تسجیالت الضمانات 4

المنشورة المستخدمة من جانب المنشآت 
والمتوسطة،  متناھیة الصغر والصغیرة

والمدینین األفراد وفي حالة القروض 
 )2015( 0المشتركة خط األساس: 

 )2020( 20,000المستھدف: 

 تحقق
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 مؤشر تكمیلي
عدد المستفیدین من التمویل متناھي  جدید:) 5

الصغر باستخدام خدمات الدفع عبر الھاتف 
 المحمول أو أنظمة الدفع اإللكتروني

 )2015( 0خط األساس: 
) منھم 2020( 600,000المستھدف: 

% خارج القاھرة الكبرى 20% إناث، و 40
  واإلسكندریة

 تحقق.
 

ومنشآت األعمال متناھیة الصغر 
والصغیرة والمتوسطة؛ وبنك 

ملیون دوالر تسھیال  100إلسكندریة: ا
ائتمانیا لحین صرفھا لمنشآت األعمال 
 متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة.

ومن حیث المشروعات الجاھزة للتنفیذ  
أو التمویل، لدى مؤسسة التمویل الدولیة 

مشروعات دیون ثانویة مجموعھا  3
ملیون دوالر، ومشروع مساعدة  185

 فنیة مع بنك مصر.
الصندوق اإلقلیمي للمشروعات  )6

المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر 
في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

(مشترك بین البنك الدولي ومؤسسة 
 التمویل الدولیة)

 
 قید اإلعداد:

) التحفیز على االستثمارات الخاصة 1
والتمویل لرواد األعمال من النساء 

 والشباب
 

 والتحلیلیة:الخدمات االستشاریة 
) التمویل متناھي الصغر (مساعدة 1 

 فنیة من مؤسسة التمویل الدولیة)
) أنشطة مصرفیة خاصة بالمؤسسات 2

الصغیرة والمتوسطة من خالل أعمال 
 مؤسسة التمویل الدولیة

) برنامج بیزنیس إیدج/مجموعة 3 
األدوات (مساعدة فنیة من مؤسسة 

 التمویل الدولیة)
(مساعدة فنیة من ) حوكمة الشركات 4 

 مؤسسة التمویل الدولیة )
) األعمال المصرفیة للشركات 5

الصغیرة والمتوسطة (مساعدة فنیة من 
 مؤسسة التمویل الدولیة )
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 : االحتواء االجتماعي3مجال التركیز 
 بما یتسق والركیزة الثالثة للبرنامج االقتصادي للحكومة المصریة: "تعزیز الحمایة االجتماعیة وتقدیم الخدمات االجتماعیة"

 
أھداف 

مجموعة 
 الدولي البنك

 مجاالت تركیز إطار 
 الشراكة اإلستراتیجیة

 أھداف إطار 
 الشراكة اإلستراتیجیة

 التحدیات التي 
 تواجھھا مصر
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 : االحتواء االجتماعي3مجال التركیز 
 

مؤشرات إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
)2018( 

برنامج مجموعة البنك  1/19تحدیث 
 الدولي

: تحسین سبل حصول الفقراء على فرص للدخل قصیر األجل وتوسیع نطاق تغطیة منظومة شبكات األمان 3.1اإلستراتیجیة ھدف إطار الشراكة 
 االجتماعي

عدد المستفیدین من البرنامج الجاري  3.1.1
 لألشغال العامة كثیفة العمالة

 )2014( 0خط األساس: 
 منھا: 240,000المستھدف: 

 %40اإلناث 
 %70الشباب 

 من صعید مصر 70%

 .تحقق تقدم كبیر
 
ألفا وھو ما تم تحقیقھ. عدد  180تم تعدیل ھذا العدد المستھدف إلى  

المستفیدین من البرنامج الجاري لألشغال العامة كثیفة العمالة: 
 منھا: 188,701

 %42اإلناث 
 %74الشباب 

 

 جار تنفیذھا 
) مشروع االستثمار كثیف 1 

العمالة (البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمیر)،

) المشروع الطارئ 2
لالستثمار في التشغیل 

(الصندوق االستئماني لالتحاد 
األوروبي والبنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)،
ل 3                      ُّ  ) منحة من صندوق التحو 

لتنفیذ السجل الموحد ومجموعة 
العمل الفني بشأن برنامج 

حویالت النقدیة (الصندوق الت
االستئماني للبنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمیر)،
) مشروع شبكات األمان 4

االجتماعي (البنك الدولي 
تمویل  -لإلنشاء والتعمیر)
 إضافي قید اإلعداد

 
الخدمات االستشاریة 

 والتحلیلیة:
) النھوض بتنمیة رأس المال 1

 مصر (جدید)البشري في 
ي ) الصندوق االستئمان2

للمملكة المتحدة: شبكات األمان 
االجتماعي، السجل الوطني 

الموحد مع ھیئة الرقابة 
 اإلداریة

ُ   َّ                 َّ  عدد األسر الم سج لة في السجل الموح د  3.1.2            
 لشبكات األمان االجتماعي (العدد)

 )2014( 0خط األساس: 
 )2016مالیین (بحلول  10المستھدف: 

السجل یجري إعداده وھو اآلن تحت  .على الطریق إلى التحقیق
قاعدة  34   َّ     ُّ       ُّ         تحق ق تقد م للتأك د من صحة  .إشراف ھیئة الرقابة اإلداریة

وتستعد ھیئة الرقابة  .من قواعد البیانات اإلداریة وربطھا جزئیا
اإلداریة للتنفیذ الكامل للسجل االجتماعي للبرامج االجتماعیة 

ُ   َّ  الم وج ھة   . 
الكامل لكن وزارة التضامن االجتماعي أعدت ویجري إنجاز الربط 
ملیون أسرة من جمیع الفقراء المستفیدین من  17قاعدة بیانات تشمل 

 .2018برنامج تكافل وكرامة حتى سبتمبر 
عدد األسر الفقیرة المستفیدة من البرنامج  3.1.3

 الجدید للتحویالت النقدیة (العدد)
 )2014( 0خط األساس: 

 )2018ملیون ( 1.5المستھدف: 

عدد األسر المستفیدة من شبكات األمان االجتماعي (تكافل  تحقق.
فردا حتى  9,391,152أسرة (نحو  2,247,152وكرامة): 

 ) 2018سبتمبر 
 

 مؤشر تكمیلي
) یجري تنفیذ مشروعات فرعیة لألشغال العامة 1

 كثیفة العمالة
 )2015( 0خط األساس:  

 )2017( 1,380المستھدف: 

 یتحدد بعدلم 

 مؤشر تكمیلي
العتماد  2016) وضع خطة عمل بحلول 2

السجل الموحد لشبكات األمان االجتماعي 
 بالتنسیق مع وزارة التنمیة اإلداریة

 )2015خط األساس: ال (
 )2017المستھدف: نعم (

تم وضع خطة عمل ویجري تنفیذھا من أجل السجل الموحد  تحقق.
 بالتنسیق مع ھیئة الرقابة اإلداریة (انظر أعاله)

 مؤشر تكمیلي
) إتمام مسح أولي للمستفیدین لتحدید النقص في 3

تغطیة للفئات الفقیرة واألولى بالرعایة في البرامج 
 القائمة

 )2014خط األساس: ال ( 
 )2016المستھدف: نعم (

اكتمل إعداد مسح خط األساس األولي لمشروع شبكات األمان  تحقق.
 االجتماعي.

 مؤشر تكمیلي
) إعداد إستراتیجیة تواصل إعالمي إلصالح 4

 دعم الوقود شاملة التشاور مع الجمھور 
 خط

 )2014خط األساس: ال ( 
 )2016المستھدف: نعم (

باالشتراك مع تم إعداد كتاب أبیض وإستراتیجیة للتواصل  تحقق.
فریق الطاقة الخاص بإصالح دعم الوقود والحد من اآلثار 

 االجتماعیة.
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 مؤشر تكمیلي
) وضع إستراتیجیة لتسعیر منتجات الطاقة 5

ل إلى الوقود البدیل شاملة  خطة عمل للحد        ُّ                         ً              والتحو 
 من آثار إلغاء الدعم

 )2014خط األساس: ال ( 
 )2016المستھدف: نعم (

كتاب أبیض وإستراتیجیة للتواصل باالشتراك مع تم إعداد  تحقق.
 فریق الطاقة الخاص بإصالح دعم الوقود وتخفیف اآلثار االجتماعیة.

 : زیادة سبل الحصول على خدمات الرعایة الصحیة ذات الجودة3.2ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
   ِّ                                 تلق  ي منشآت الرعایة الصحیة المستھدفة  3.2.1 

 محافظات شھادات اعتمادفي أفقر عشر 
 )2014( 0خط األساس: 

 )2017( 400المستھدف: 

منشأة للرعایة الصحیة في أفقر عشر محافظات تلقت  642 تحقق.
 شھادات اعتماد.

 مشروعات جاریة:
) مشروع تحسین جودة 1

الرعایة الصحیة (البنك الدولي 
  ُ ِ   أ قف ل)–لإلنشاء والتعمیر 

) عملیتا استثمار في أسھم 2
المال في مجموعة رأس 

المغربي مصر ودار الفؤاد 
 (مؤسسة التمویل الدولیة)

) دعمت مؤسسة التمویل 3
الدولیة الشراكات بین القطاعین 

العام والخاص في مستشفیات 
اإلسكندریة (مؤسسة التمویل 

 الدولیة)
) تطویر نظام الرعایة 4

الصحیة في مصر (البنك 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر)

 
 لفنیة:المساعدات ا

) االستثمار في التغذیة 1
 مصر في
) دور الرائدات الصحیات 21

 في التغطیة الصحیة الشاملة
إشراك الرجال والفتیان في 

جھود خفض معدالت الخصوبة 
 والعنف ضد المرأة في مصر

 

األشخاص الذین یمكنھم الحصول على  3.2.2
حزمة أساسیة من خدمات الرعایة الصحیة أو 

 الخدمات السكانیةالتغذیة أو 
 )2015( 0خط األساس: 

 ) 2017( 1,000,000المستھدف: 

شخص في أفقر قرى صعید مصر حصلوا  3,110,000 تحقق.
على حزمة أساسیة من خدمات الرعایة الصحیة أو التغذیة أو 

 الخدمات السكانیة.

فحص المواطنین الختبار إصابتھم  3.2.3 جدید:
 بالتھاب الكبد الوبائي سي

 )2014( 0خط األساس: 
 )2019ملیونا ( 30المستھدف: 

ملیون  30، تم فحص »ملیون صحة 100«في إطار حملة  تحقق.
مواطن الختبار إصابتھم بالتھاب الكبد الوبائي سي واألمراض غیر 

 المعدیة.

 مؤشر تكمیلي
) منشآت رعایة صحة األسرة المستھدفة في 1

الجودة أفقر عشر محافظات قدمت خطط تحسین 
 2016والصیانة بحلول 

 )2014( 0خط األساس: 
 )2016( 1,000المستھدف: 

منشأة للرعایة الصحیة قدمت خطط تحسین الجودة  1043 تحقق.
 والصیانة.

 : زیادة سبل حصول األسر محدودة الدخل على مسكن3.3ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد األسر المستھدف حصولھا على  3.3.1

                  ُّ                     وحدات سكنیة بالتمل ك واإلیجار بمساندة من 
 البرنامج (العدد)

 اإلجمالي
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019( 575,000المستھدف: 
 % على سلم توزیع الدخل20منھا في أدنى  

 )2015( 0خط األساس: 
 )2019% (50المستھدف: 

 منھا أسر تعولھا نساء 
 )2015( 0خط األساس: 

 )2019% (20المستھدف: 

یستمر البنك الدولي في تحسین برامج  على الطریق إلى التحقیق.
تمویل اإلسكان في مصر من خالل تنفیذ أداة تمویل البرامج وفقا 
للنتائج، ویستمر في تقدیم خدمات بناء القدرات والمشورة لوزارة 

 اإلسكان وصندوق اإلسكان االجتماعي.

 مشروعات جاریة:
) برنامج تمویل اإلسكان 1

(البنك الدولي لإلنشاء  الشامل
ملیون  500والتعمیر، 

تمویل إضافي قید  -دوالر)
 اإلعداد
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 مؤشر تكمیلي
) عدد األسر المستھدفة التي تسكن في وحدات 1

 "جدیدة" بمساندة من البرنامج
 )2014( 0خط األساس: 

 )2016( 110,000المستھدف: 

 لم یتحدد بعد. 

 مؤشر تكمیلي
التي تسكن في وحدات ) عدد األسر المستھدفة 2

 "قائمة من قبل" بمساندة من البرنامج
 )2014( 0خط األساس: 

 )2016( 20,000المستھدف: 

 لم یتحدد بعد

 مؤشر تكمیلي
) نظام متابعة وتقییم المساكن یعمل ویثري 3

 الخطة متعددة السنوات واألھداف السنویة
 )2014خط األساس: ال (
 )2016المستھدف: نعم (

 بعدلم یتحدد 

                                               َّ           : زیادة سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحس نة في الریف3.4ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد المستخدمین في الریف الذین  3.4.1

ُ   َّ              یحصلون على خدمات م حس نة للصرف الصحي                   
 )2014( 0خط األساس:  

 )2019( 2,483,000المستھدف: 

زاد عدد المستخدمین في الریف الذین  .على الطریق إلى التحقیق
ُ   َّ                            یحصلون على خدمات م حس نة للصرف الصحي والمجاري إلى                   

بنھایة المشروع األول للبنیة التحتیة المتكاملة للصرف  68,406
 .الصحي والمجاري

 المحفظة
للبنیة  2و 1) المشروعان 1

التحتیة المتكاملة للصرف 
الصحي والمجاري (البنك 

 -والتعمیر الدولي لإلنشاء 
  ُ ِ    أ غل قا)

الصرف الصحي في الریف 
(البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمیر)
 

 جدید:
) استثمارات محتملة لمؤسسة 1

التمویل الدولیة في مساندة 
الشراكات بین القطاعین العام 

والخاص/استثمارات في 
خدمات میاه الصرف (مؤسسة 

 التمویل الدولیة)

 مؤشر تكمیلي
ید لرسوم االستھالك ) إعداد ھیكل وطني جد1

 یتیح االسترداد المستدام للتكالیف والموافقة علیھ
 )2014خط األساس: ال ( 

 )2017المستھدف: نعم (

تم إعداد تعریفة استھالك جدیدة والموافقة  .على الطریق إلى التحقیق
، ویجري تعدیلھا لمراعاة أثر إجراءات 2016علیھا، وتنفیذھا في 

 .اإلصالح االقتصادي األخیرة

 : التوسع في توصیل الغاز الطبیعي إلى المنازل3.5ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
عدد األسر التي تم ربطھا بشبكات الغاز  3.5.1

 الطبیعي في إطار البرنامج
 )2014( 0خط األساس: 

 )2020ملیون ( 1.5المستھدف: 

توصیالت الغاز الطبیعي ماضیة في طریقھا     َّ          تأخ ر تحقیقھا. 3.5.1
مع تأخیر سنتین إلى ثالث سنوات ومن المقرر أن تكتمل بحلول 

2020. 
 

 مشروعات جاریة: 
) مشروعات توصیالت الغاز 1

(البنك الدولي الطبیعي للمنازل 
ملیون  500 -لإلنشاء والتعمیر

 دوالر)
) مشروع إصالح قطاع 2

الطاقة/شبكات األمان 
ل                         ُّ  االجتماعي من صندوق التحو 

(الصندوق االستئماني للبنك 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر)

ضمانات تأمین من المخاطر 
السیاسیة تغطي شركة أباتشي 

إنرجي إلنتاج النفط والغاز 

مضاعفة عدد األسر الفقیرة المرتبطة  3.5.2
 بشبكات الغاز الطبیعي. 

 )2014( 300,000خط األساس: 
 )2019( 600,000المستھدف: 

. تأخر المشروع وأعیدت ھیكلتھ لیغطي اآلن تأخر تحقیقھ 3.5.2
محافظة بدال من المحافظات اإلحدى عشرة التي كانت مخططة  20

وقت إعداد الصیغة النھائیة إلطار الشراكة اإلستراتیجیة. تم تنقیح ھذا 
 المؤشر.

 
نسبة المستفیدات من مشروع توصیالت  3.5.2

 الغاز للمنازل
 0خط األساس: 

 )2020% (50المستھدف: 

تأخر المشروع وأعیدت ھیكلتھ لیغطي اآلن  .تأخر تحقیقھ 3.5.2
محافظة بدال من المحافظات اإلحدى عشرة التي كانت مخططة  20

 وقت إعداد الصیغة النھائیة إلطار الشراكة اإلستراتیجیة.
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 مؤشر تكمیلي
كیلومتر من شبكات توزیع الغاز  4500) مد 1

للمنازل في المناطق المستھدفة بحلول الجدیدة 
2019 

َ  ْ   الم ع لم    تأخر تحقیقھ. ،1  
 

ولیة لضمان (الوكالة الد
 االستثمار)

 
الخدمات االستشاریة 

 والتحلیلیة:
-البرامجي الدعم الفني) 1

الحوار بشأن الطاقة (البنك 
 الدولي لإلنشاء والتعمیر)

 

 مؤشر تكمیلي 
ُ   ) وضع خطة إدارة الشؤون المالیة ون ظ م 2 ُ                                 

 اإلبالغ للمشروعات المستھدفة المملوكة للدولة
 2016بحلول عام 

 قید التنفیذ:

 مؤشر تكمیلي
الوفورات السنویة للحكومة من خفض واردات 

البترول المسال نتیجة لتناقص استھالك ھذا غاز 
 الغاز في مناطق المشروع المستھدفة جنیھ

 )2014( 0خط األساس: 
 )2018ملیون جنیھ ( 298المستھدف: 

  ُ                                          ست حتسب الوفورات من الغاز الطبیعي المسال بعد  تأخر تحقیقھ:
 إتمام توصیالت الغاز.

 حوكمة قطاع التعلیم: تحسین 3.6ھدف إطار الشراكة اإلستراتیجیة 
وضع تشخیص دقیق وخطة عملیة  3.6.1

 لتحسین حوكمة النظام التعلیمي
 )2015( 0خط األساس: 

 )2018( 1المستھدف: 

  تم تنقیح ھذا النتیجة المستھدفة. ُ   َ  م لغ ى.

ْ                         وض ع وتقدیم كتاب أبیض بشأن  3.6.1 جدید:  
إصالح التعلیم على مستوى القطاع كلھ یقترح 

وتدخالت على صعید السیاسات لمعالجة تدابیر 
 أولویات القطاع والمعوقات التي یواجھھا

 )2015( 0خط األساس:  
 )2017( 1المستھدف: 

مشروع مساندة إصالح التعلیم  .2016تم تقدیمھ في أكتوبر  تحقق.
 (البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر )

إصدار قانون التعلیم العالي وإستراتیجیة  3.6.2
 التعلیم العالي وفقا للممارسات الدولیة الجیدة.

 )2015( 0خط األساس: 
 )2018( 1المستھدف 

 تم تعدیل ھذه النتیجة المستھدفة. ُ   َ  م لغ ى.

إعداد وإطالق مشروع یستند إلى  3.6.2 جدید:
النتائج للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لمدعم 

 برنامج إصالح التعلیم في مصر
 )2015( 0خط األساس: 

  )2017( 1المستھدف: 

یدعم البنك الدولي مشروعا مدتھ خمسة أعوام لدعم برنامج  تحقق.
الفني إلصالح التعلیم بتمویل قیمتھ  وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم

ملیون دوالر باستخدام نھج تمویل المشروعات االستثماریة مع  500
مؤشرات مرتبطة بالصرف. والھدف اإلنمائي للمشروع الجدید ھو 
تحسین ظروف التدریس والتعلم في المدارس الحكومیة من خالل 

لة المبكرة خمسة مكونات: (أ) تحسین جودة التعلیم في مرحلة الطفو
لتعزیز استعداد األطفال للتعلم؛ (ب) االرتقاء بكفاءة المعلمین والقیادة 
التربویة من خالل إصالح أنظمة التطویر المھني؛ (ج) إصالح نظام 
التقییم الشامل من أجل تحسین التحصیل العلمي للطالب؛ (د) التوسع 

لى الربط في تقدیم خدمات التعلیم من خالل أنظمة التعلیم القائمة ع
الشبكي لتشمل تكثیف استخدام تكنولوجیا التعلیم؛ و(ه) إدارة 

 المشروعات والتواصل، والمتابعة والتقییم. 
 

بناء القدرات ومشورة فنیة إلعداد  جدید: )1
وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني دلیل عملیات 

 المشروع:
 )2017خط األساس: ال ( 

 )2019المستھدف: نعم (

 تحقق.
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تقدیم مشورة فنیة لمساعدة وزارة  3.6 جدید: )2 
التربیة والتعلیم والتعلیم الفني في إعداد 

إستراتیجیة للتواصل وخطة للتواصل من اجل 
 برنامج اإلصالح.
 )2017خط األساس: ال (
 )2019المستھدف: نعم (

 على الطریق إلى التحقیق.

تقییم األثر لتدریب معلمي ریاض  جدید:) 3
 2-1األطفال 

 )2017خط األساس: ال (
 )2020المستھدف: نعم (

 على الطریق إلى التحقیق.
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 محفظة المشروعات وبرنامج الخدمات االستشاریة والتحلیلیة لمجموعة البنك الدولي :4 الملحق

 )2019لإلنشاء والتعمیر في مصر (حتى فبرایر محفظة المشروعات الجاریة للبنك الدولي 

الرقم التعریفي 
قطاعات الممارسات العالمیة الرئیسیة/  اسم المشروع أداة اإلقراض للمشروع

صافي مبلغ التمویل  تاریخ اإلقفال سنة الموافقة محاور التركیز العالمیة
 (مالیین الدوالرات)

P101103  تمویل المشروعات
 600,000,000  2020دیسمبر  2009 النقـــل مشروع ھیكلة سكك حدید مصر مصر ــ االستثماریة

 P113416  تمویل المشروعات
 70,000,000  2019یونیو  2010 الطاقة والصناعات االستخراجیة مشروع تنمیة طاقة الریاح االستثماریة

 P116230  تمویل المشروعات
 8,100,000  2020سبتمبر  2014 البیئة والموارد الطبیعیة العضویة الثابتةمشروع اإلدارة المستدامة للملوثات  االستثماریة

 P117407  تمویل المشروعات
 585,400,000  2019یونیو  2013 الطاقة والصناعات االستخراجیة مشروع محطة كھرباء جنوب حلوان االستثماریة

 P145699  تمویل المشروعات
 400,000,000  2019نوفمبر  2015 الحمایة االجتماعیة والعمل االجتماعيمشروع دعم شبكات األمان  االستثماریة

 P146007  تمویل المشروعات
 300,000,000  2021یونیو  2015 الطاقة والصناعات االستخراجیة مشروع توصیالت الغاز الطبیعي للمنازل االستثماریة

 P146244  تمویل المشروعات
 300,000,000  2019دیسمبر  2014 التمویل والتنافسیة واالبتكار االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالیة للجمیعمشروع تعزیز  -مصر  االستثماریة

 P150993  أداة تمویل البرامج
 500,000,000  2020یونیو  2015 التمویل والتنافسیة واالبتكار برنامج التمویل العقاري الشامل     ً        وفقا  للنتائج

 P153487  المشروعات تمویل
 5,000,000  2019یونیو  2016 التمویل والتنافسیة واالبتكار تكافؤ الفرص وتبسیط بیئة االستثمار االستثماریة

 P154112  أداة تمویل البرامج
 850,000,000  2023دیسمبر  2016 المیاه  خدمات الصرف الصحي المستدامة بالریف     ً        وفقا  للنتائج

 P157395 أداة تمویل البرامج 
قطاع الممارسات العالمیة للتنمیة االجتماعیة  برنامج التنمیة المحلیة في صعید مصر     ً        وفقا  للنتائج

 500,000,000  2021دیسمبر   2017 والحضریة والریفیة والقدرة على التكیف

 P157809  تمویل المشروعات
 500,000,000  2023سبتمبر  2018 التعلیم مشروع دعم إصالح التعلیم في مصر االستثماریة

 P164079  تمویل سیاسات
 التنمیة

تمویل سیاسات التنمیة لضبط أوضاع المالیة العامة، والطاقة المستدامة، وزیادة 
 1,150,000,000  2019یونیو  2018 الطاقة والصناعات االستخراجیة القدرة التنافسیة

 P167000  تمویل المشروعات
 530,000,000  2023دیسمبر  2018 الصحة والتغذیة والسكان الرعایة الصحیة في مصرمشروع تطویر نظام  االستثماریة

 P168630  تمویل سیاسات
 1,000,000,000  2020یونیو  2019 التمویل والتنافسیة واالبتكار  مشروع تنمیة القطاع الخاص من أجل تحقیق النمو الشامل للجمیع التنمیة

       7,298,500,000 
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 )2019محفظة الخدمات االستشاریة والتحلیلیة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر في مصر (في فبرایر  
 

 
 اسم الخدمة التحلیلیة واالستشاریة

 مجاالت تركیز إطار الشراكة اإلستراتیجیة

  الوضع
 الحوكمة

خلق فرص عمل 
بقیادة القطاع 

 الخاص

االحتواء 
 االجتماعي

ار 
إط

ي 
ة ف

وقع
مت

جیة
اتی

ستر
 اإل

كة
شرا

ال
 

 2019تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     تقییم أوضاع الفقر
 2019تكتمل في السنة المالیة  2المرحلة  -اكتملت  1المرحلة     االستحواذ على األراضي واإلصالح المؤسسي

 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     حوار بشأن قطاع الطاقة –مساعدة فنیة برامجیة 
 منجز    تكلفة التدھور البیئي

 منجز    مساعدة فنیة فیروس التھاب الكبد سي
 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     إدارة الشؤون المالیة العامة -مساعدة فنیة برامجیة

 2020تكتمل في السنة المالیة  -الحوكمة  -فنیة برامجیة  مساعدة    مساعدة فنیة برامجیة إصالحات القطاع العام
 2021تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ              َّ                            تقییم محد ث ألوضاع المساواة بین الجنسین

 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     مساعدة فنیة النقل الحضري
 2019تكتمل في السنة المالیة  -النفقات العامة قید المراجعة  -جاریة     مساعدة فنیة إدارة االستثمارات العامة

        َّ لم یتحق ق    مساعدة فنیة الحسابات القومیة وتحلیل السیاسات
 2019تكتمل في السنة المالیة  -حوار بشان قطاع الزراعة     مساعدة فنیة سالسل القیمة الزراعیة

 2019تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     واإلطار التنظیميمساعدة فنیة المنافسة 
 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     مساعدة فنیة بشأن شبكات األمان االجتماعي/معاشات التقاعد

جیة
اتی

ستر
 اال

كة
شرا

 ال
طار

ى إ
 إل

ف
ضی

أ 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
 

  
ُ  

 

 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     الصرف الصحي بالریف -مساعدة فنیة 
 2019تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     برنامج الرائدات الصحیات -مساعدة فنیة 
 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ      تطویر المؤسسات المحلیة في صعید مصر -مساعدة فینة 
 2021تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     حوكمة اإلسكان االجتماعي -مساعدة فنیة

 2022تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     إدارة الدین الحكومي ومخاطره
 2019تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     استعراض اإلنفاق العام

 2019تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     برنامج تقییم قطاع البنیة التحتیة في مصر
 2021مساعدة فنیة إلدارة تلوث الھواء، تكتمل في السنة المالیة     تلوث الھواء في القاھرة الكبرى

 2021تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     المبادرة العالمیة للشمول المالي في مصر
 2021تكتمل في السنة المالیة  -التنفیذ قید     تقویة ضمانات االئتمان -مساعدة فنیة 

 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ      رأس المال البشري
 2020تكتمل في السنة المالیة  -قید التنفیذ     إستراتیجیة االقتصاد الرقمي

 2019تبدأ في السنة المالیة     دراسة تشخیصیة للقطاع الخاص
 2020مزمع إجراؤھا في السنة المالیة     منھجیة دراسة تشخیصیة
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 )2018دیسمبر  31محفظة استثمارات مؤسسة التمویل الدولیة في مصر (في 
 (بالملیون دوالر) البرنامج  

السنة المالیة   2012السنة المالیة   
2013 

السنة المالیة 
2014 

السنة المالیة 
2015 

السنة المالیة 
2016 

السنة المالیة  
2017 

السنة المالیة 
2018 

السنة  2الربع 
 2019المالیة 

 75.0 1334.8 146.2 351.8 154.0 35.5 281.8 375.2  إجمالي ارتباطات مؤسسة التمویل الدولیة
الحجم: إجمالي ارتباطات التمویل لحساب 

 75.0 547.7 146.2 299.3 117.4 35.5 132.8 375.2  الخاص المؤسسة

 0.0 787.1 0.0  52.5  36.6 0.0  149.0 0 الحجم: تعبئة الموارد
 0.0 7.2 32.2 9.2 5.4 9.6     مجموع التمویل قصیر األجل

إجمالي ارتباطات التمویل لحساب المؤسسة الخاص 
 1956 منذ

 
 ملیون دوالر 3692 

الصناعة والتصنیع الزراعي  2018دیسمبر  31محفظة القروض الجاریة في 
االتصاالت والتكنولوجیا ورأس  مجموعة المؤسسات المالیة البنیة التحتیة والموارد الطبیعیة والخدمات

 المال المخاطر
 5.7 496.2  270.6 528.9 الدیون وحقوق الملكیة وأشباه حقوق الملكیة

 0.0 12  0.0 0.0 التمویل قصیر األجل
 5.7 508.2  270.6 528.9 اإلجمالي

 
 الجغرافي لمحفظة ارتباطات المؤسسةالتوزیع 

 % (ملیون دوالر)  محفظة ارتباطات المؤسسة 
 %52 858.1 القاھرة

 %16 269.2 صعید مصر
 %9 144.9 أخرى

 %7 113.3 البحر األحمر
 %6 97.9 السویس (شاملة العین السخنة)

 %5 89.0 الدلتا
 %5 77.5 اإلسكندریة

  1,649.9 اإلجمالي
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 )2018دیسمبر  31الخدمات االستشاریة للمؤسسة في مصر (في محفظة 
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 )2019ینایر  31محفظة الوكالة الدولیة لضمان االستثمار في مصر (في 
 

الرقم 
التعریفي 
 للمشروع

تاریخ  تاریخ النفاذ
 قطاع نشاط األعمال المشروع االنتھاء

إجمالي الضمانات 
القائمة بالدوالر 

 األمریكي
 الوصف

أكتوبر  10572
2012 

دیسمبر 
2024 

إعادة التأمین على مجموعة من االستثمارات   150,000,000  النفط والغاز أباتشي مصر
الجدیدة والقائمة ألباتشي، وھي شركة للتنقیب 

 وإنتاج النفط والغاز.

إقامة محطة للتكسیر الھیدرولیكي والتكویك   23,400,000  النفط والغاز الشركة المصریة لتكریر البترول 2022یولیو  2014یولیو  11051
ألف برمیل یومیا في مسطرد  91طاقتھا 

 بالقاھرة الكبرى.

 إنشاء مصنع جدید للتغلیف قرب القاھرة.  20,694,692  الصناعات التحویلیة شركة إلیف جلوبال للتغلیف. 2019یونیو  2014یونیو  11695 

نوفمبر  13803 
2018 

نوفمبر 
2033 

االستحواذ على مصنع قائم للزجاج ثم تحدیث   16,193,715  الصناعات التحویلیة باشابھجھ مصر لصناعة الزجاج.
 المصنع وتوسیع قدراتھ.

دیسمبر   13952
2017 

 39,060,630  البنیة التحتیة أكوا بنبان ون للطاقة 2036ینایر 

مشروعات في إطار برنامج تعریفة التغذیة  
للطاقة الشمسیة في مصر الذي یتألف من إعداد 
وتصمیم وإنشاء وتشغیل وصیانة عدة محطات 

جدیدة لشركات مستقلة إلنتاج الكھرباء من 
الطاقة الشمسیة داخل مجمع بنبان للطاقة 

 الشمسیة.

دیسمبر  13956
2017 

 15,590,842  البنیة التحتیة الشمسیة والمتجددةتي كیھ ألنظمة الطاقة  2036ینایر 

دیسمبر  13959 
2017 

دیسمبر 
2032 

 1,343,581  البنیة التحتیة للطاقة المتجددة 30إم إم آي دي 

دیسمبر  13960 
2017 

دیسمبر 
2032 

 928,998  البنیة التحتیة 1فونیكس باور 

دیسمبر  13961 
2017 

دیسمبر 
2032 

 2,247,244  البنیة التحتیة بنبان للطاقة الشمسیةمجمع إنفینیتي 

دیسمبر  13971 
2017 

 39,939,387  البنیة التحتیة ألكوم إنرجي 2036ینایر 

 14,490,000  البنیة التحتیة الصبح للطاقة الشمسیة 2033ینایر  2018یونیو  14043 
 14,490,000  البنیة التحتیة صنرایز إنرجي 2033ینایر  2018ینایر  14059 
 14,490,000  البنیة التحتیة رایزنج صن إنرجي 2033ینایر  2018ینایر  14080 

  352,869,090 اإلجمالي 
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ُ   َّ الم عد ل البرنامج إطار في المزمعة المشروعات :5 الملحق  اإلستراتیجیة الشراكة إلطار   

   البناء على النتائج القویة التي حققھا برنامج التحویالت النقدیة "تكافل وكرامة" الذي  تمویل إضافي: -تدعیم شبكات األمان االجتماعي
ملیون أسرة. طلبت الحكومة المصریة تمدید العمل  2.2أنشأ برنامجا یتسم بالفعالیة والكفاءة للتحویالت النقدیة في مصر یستفید منھ 

والر لتحقیق مزید من التحدیث والتوسیع لبرنامج التحویالت النقدیة الموجھة ملیون د 500بالبرنامج ثالث سنوات بتمویل إضافي قیمتھ 
 عاما والمعوقین. 65(تكافل وكرامة) وبرنامج االحتواء االقتصادي الذي یستھدف األسر الفقیرة المعیلة والفقراء كبار السن فوق 

 
 ) مشروع تحفیز ریادة األعمال لخلق فرص العملP162835(  فرص العملللمشروع ھو تعزیز جھود خلق الھدف اإلنمائي 

وتحسین الفرص االقتصادیة األخرى للمستفیدین المستھدفین عن طریق زیادة سبل الحصول على التمویل وتعبئة تمویل القطاع 
ملیون دوالر للحكومة المصریة من أجل أن تقوم بإعادة إقراضھا  200الخاص لمؤسسات األعمال، وعن طریق تقدیم قرض قیمتھ 

لمنشآت األعمال متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، ولتمویل استثمارات حقوق الملكیة في الشركات الناشئة االبتكاریة ومنشآت 
ر. مع التركیز على وجھ الخصوص  ِ                              األعمال الصغیرة والمتوسطة عالیة النمو من خالل وسطاء مالیین ووسطاء رأس المال الم خاط     ُ                                                                             

 یدین في المناطق التي لم تحظ بنصیبھا من التنمیة.على النساء والشباب والمستف
 
 :ملیون دوالر، طلبت الحكومة  500بناء على النجاح الذي حققھ المشروع األصلي وتكلفتھ  تمویل إضافي لمشروع اإلسكان الشامل

ملیون دوالر لتوسیع نطاق تقدیم الدعم لإلسكان، وتحسین البیئة المؤسسیة والتنظیمیة  500المصریة إعداد تمویل إضافي بقیمة 
 لإلسكان االجتماعي في مصر.

 
 .موح للحكومة لمضاعفة مساھمة قطاع المعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا في إجمالي الناتج المحلي في تنفیذ األجندة الط التنمیة الرقمیة

مصر خالل السنوات الخمس القادمة عن طریق الشروع في برنامج تأسیسي للبنیة التحتیة الرقمیة. ویھدف البرنامج إلى تطبیق نھج تعظیم 
ن خالل إصالحات أساسیة في مجاالت السیاسات واألطر التنظیمیة للبنیة التحتیة الرقمیة، وفي تمویل التنمیة لتمكین االستثمارات الخاصة م

الوقت ذاتھ تمكین االستثمارات الخاصة في األلیاف البصریة واألبراج ومراكز البیانات. وسیكون البرنامج متعدد المراحل ویھدف إلى 
 صر بالشروع في إقامة بنیة تحتیة رقمیة كعنصر أساسي في المرحلة األولى.معالجة مختلف عناصر التنمیة الرقمیة المتكاملة في م

 
 :تعمیم تطبیق أداة تمویل البرامج وفقا للنتائج لمشروع الصرف الصحي في الریف الذي  الصرف الصحي في الریف بصعید مصر

ا من التنمیة اآلن من صعید مصر. سیھدف القى نجاحا في ست محافظات في منطقة الدلتا بمصر لیشمل المناطق التي لم تحظ بنصیبھ
البرنامج من خالل تمویل مواز من البنك األفریقي للتنمیة إلى تمكین شركات خدمات المیاه الالمركزیة من تعمیم خدمات الصرف 

 الصحي في محافظات صعید مصر.
 
 :زیادة 1                               َّ   ج إسكان شامل متعدد الجوانب یتضم ن: سیدعم التمویل اإلضافي للمشروع الجدید الحكومة في تنفیذ برنام التنمیة البشریة (

الطلب على خدمات تنظیم األسرة بالتركیز على التغییرات السلوكیة والثقافیة ویتراوح من حمالت معینة وطنیة ومحلیة في وسائل 
ما وكیفا) في معالجة اإلعالم الجماھیري، وتطبیق حوافز إیجابیة على من یمتثلون للبرنامج، وتعزیز دور الرائدات الصحیات (ك

) تعزیز المعروض من خدمات تنظیم 2الھواجس والھموم ونشر المعرفة الصحیحة عن تنظیم األسرة وسبل الوصول إلى الخدمات؛ 
األسرة من خالل معالجة أوجھ النقص التي تحول دون تلبیة االحتیاجات، وتوسیع دور مقدمي الخدمات وإمكانیة الوصول إلیھم (كما 

تطبیق أسالیب جدیدة في تنظیم األسرة أقل اعتمادا على توفر مقدمي الخدمات، واستخدام التقنیات االبتكاریة الذكیة في وكیفا)، و
الوصول إلى المستفیدین المستھدفین حتى المستوى الفردي وتعلیمھم، وتقویة سالسل التورید ألسالیب تنظیم األسرة، وتعزیز قدرات 

منظمات غیر الحكومیة (الجمعیات األھلیة) والقطاع الخاص. سیستھدف التمویل اإلضافي للمشروع مقدمي الخدمات لتشمل إشراك ال
ُ   َّ                                                                     المقترح مراكز إداریة م عی نة على أساس خریطة م حد ثة على مستوى عموم البالد للقضایا واألعباء المتصلة بالسكان (ومنھا خصائص                    َّ   ُ                      

  السكان) مثل العنف األسري، والختان، إلخ.
 
  مدن تلوثا في العالم حیث سیدعم البرنامج رؤیة الحكومة لنھج برامجي  10القاھرة اآلن من أكثر  جودة الھواء في القاھرة:تحسین

متكامل لتحسین جودة الھواء في القاھرة عن طریق تحسین إدارة النفایات الصلبة، ومن ذلك من خالل القطاع الخاص، وأنظمة رصد 
 ا، وتحسین حلول النقل الحضري من خالل توسیع نطاق استخدام أنواع الوقود األنظف.جودة الھواء المتقدمة تكنولوجی

 
 :بفضل اإلصالحات في قطاع الطاقة، أصبحت مصر مھیأة لتصبح مقرا لمنصة الغاز لشرق البحر المتوسط  مركز إقلیمي للغاز

والیونان واالتحاد األوروبي. سیھدف البرنامج إلى قبرص وإسرائیل وفلسطین واألردن وإیطالیا  -مدعومة بجمیع البلدان المجاورة 
تسھیل تمكین االستثمارات العامة، ونھج تخفیف المخاطر من أجل تعزیز تجارة الغاز اإلقلیمیة، وتسھیل استثمارات القطاع الخاص 

 واالستغالل األمثل لألصول الحالیة وتمكین السالم اإلقلیمي وتحقیق عوائد النمو.
 
 ت الجوانب اللوجستیة بوصفھا أحد المعوقات الرئیسیة  طاعین العام والخاص في ممر الشحن واللوجستیات:تمكین شراكة الق َ                                                  ذ ك ر   ِ ُ 

للقدرة على المنافسة وتدني مستوى اإلنتاجیة في مصر. ولتدعیم النمو االقتصادي واإلنتاجیة، سیجري تمكین االستثمارات العامة في 
أكتوبر، مع السعي إلى تنمیة الشراكات بین القطاعین  6ء اإلسكندریة والمیناء الجاف في مدینة البنیة التحتیة بین ممر الشحن في مینا
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 العام والخاص في تشغیل وإدارة ھذا الممر لشحن البضائع بالسكك الحدیدیة.
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