
 

 

 

  

 
 

 

 مشروع جديد لدعم النمو االقتصادي الشامل والمستدام في مصر
 
 

  360وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة   -  2021أكتوبر 28واشنطن العاصمة، 
جائحة كورونا وتعزيز آفاق النمو المستدام انحسار    بعد  مليون دوالر لتمويل سياسات التنمية بهدف تحقيق التعافي

اآل البنك  يدرس  العملية،  هذه  إطار  في  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  دعم  ولمواصلة  مصر.  في  سيوي والشامل 
لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار   مواز    لالستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل  

 المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات.   حزمة اإلصالحات نفسها 
 

من   لبالدعلى استقرار االقتصاد، ومكنت افي مصر  وقد ساعدت الموجة األولى من إصالحات االقتصاد الكلي  
( التي ضربت العالم، مع زيادة قدرتها على الصمود في  19-مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

ن حسابات ماليتها العامة وحساباتها اوذلك    مواجهة هذه األزمة وتستند هذه العملية    لخارجية.في ظل تحسُّ
قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعاف  التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وهي "

بتدعيم موجة ثانية من اإلصالحات الهيكلية التي تركز وذلك  ه من قبل  " إلى ما تم القيام بمستدام في مصر
   .شمل الجميع م يعلى خلق فرص العمل وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص ترسي األساس لتعاف مستدا

 
برنامج أدى  وقد  وال تزال مصر واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدالت نمو إيجابية خالل األزمة.  

عام   منذ  تنفيذه  تم  الذي  أوضاع    ،2015اإلصالح  ضبط  بشأن  السريعة  وتيسير واإلجراءات  العامة  المالية 
االقتصاد  إلى دعم  واألسر،    كورونا على الشركاتمن التداعيات التي خلفتها جائحة  لتخفيف  لالسياسات النقدية  

تحديات الهيكلية طويلة األجل التي كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة لمعالجة ال  األزمة.هذه  المصري خالل  
   جائحة. الفي تحقيق التعافي من التي من شأنها المساعدة تواجهها مصر، و 
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سياسات اإلصالح الهيكلي جزًءا ال   تعتبرالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي "  قالتوفي هذا الصدد  
المستدام   االقتصادي  التعافي  تحقيق  إلى  الرامية  الحكومة  جهود  من   مواجهة   في  الصمود  على  والقادريتجزأ 

   ."الشامل  النمو  مستهدفات  وتحقيق   اإلصالح   وتيرة  على  للحفاظ  جهودنا  العملية  هذهوستدعم    المستقبلية،   الصدمات
 

من خالل  بعض القضايا الهيكلية طويلة األجل التي تؤثر على النمو استراتيجي  وبشكلهذا البرنامج  ويتناول
تركيزه على ثالث ركائز تمثل محاور رئيسية هي: تعزيز استدامة المالية العامة واالقتصاد الكلي، وتدعيم تنمية 

  القطاع الخاص، وتعزيز الشمول االقتصادي للمرأة. 
 

الشركات   الكلي   واالقتصاد  العامة   المالية  استدامة  تعزيز  في   المتمثلة  األولى  الركيزة  وتدعم إدارة  تحسين 
كما تعزز الشفافية بشأن   اإلفصاح عن حقيقة أوضاعها.المملوكة للدولة من خالل تعزيز الشفافية و   اتوالمؤسس

تشجع التعافي من شأن هذه الركيزة أن  عن بيانات الدين الخارجي والداخلي. و   باإلفصاح دوماً وذلك  الدين وإدارته  
 خضراء.  السندات الن خالل إصدار دعمه م ، فضاًل عناألكثر استدامةاالقتصادي األكثر مراعاة للبيئة و 

 
فتستند إلى الموجة األولى من اإلصالحات وتدعم   الخاص  القطاع  تنمية  تدعيم  في   المتمثلة  الثانية  الركيزة  أما

الشمول الرقمي والمالي، فضال عن تيسير التجارة وميكنة إجراءاتها، وتطوير إجراءات اإلفالس التي تستهدف 
وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. كما تعزز هذه الركيزة اإلطار التنظيمي   تحسين القدرة التنافسية في مصر

القطاع أساساً   لمشاركة  يرسي  مما  المخلفات،  إدارة  في  األكثر    الخاص  للبيئةللتنمية  هذا   وشموال  مراعاة  في 
   القطاع. 

 
اإلصالحات التشريعية والتنظيمية محور الركيزة الثالثة المتمثلة في تعزيز الشمول االقتصادي للمرأة حول    ويدور

القائم على النوع ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى التصدي للعنف    ،التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة 
في المرأة    ةإلزالة القيود التي تحول دون مشاركمحددة    هذه الركيزة أيضًا على إجراءات  شتملوت  .االجتماعي 

قواعد  قومية لعتماد مدونة  التوجه الحكومي ال  كما تدعمقطاعات معينة والقيود المفروضة على ساعات العمل،  
 تشجع االنتقال اآلمن والالئق للنساء في مرافق المواصالت والسكك الحديدية.  بحيث سلوك ال

 
ئيسية ألصحاب المصلحة  ومن خالل منصة قومية خاصة بمصر، نظمت وزارة التعاون الدولي المشاركات الر 

واألطراف المعنية لضمان أن يدعم هذا البرنامج اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة ويعززها. وعند تصميم 



 

 

هذا البرنامج، تمت االستفادة من تضافر جهود جميع األطراف المعنية والمعلومات والمدخالت التي قدمتها 
 المدني والنساء والقطاع الخاص.  هذه األطراف، ال سيما شركاء التنمية والمجتمع

 
نحن "مارينا ويس المديرة اإلقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي    قالتوفي هذا السياق،  

البناء على نحو أفضل، ال سيما من خالل هذه   المصرية  الحكومة  مساعيبدعم    فخورون  الرامية إلى إعادة 
على الصمود في مواجهة   وقدرةً   شموالً   أكثر  مصر  في  النمو   جعل  في  الرئيسية  أهدافها   يتمثل أحدالتي  العملية  

واإلقرار بالدور المحوري للمرأة   ،األجل  طويلة  الهيكلية   للتحديات  التصدي  خالل   منوذلك  الصدمات المستقبلية،  
   ".لبالدها   االقتصادي النموتحقيق  فيالمصرية  

 
 

 
  لالتصال:

 
   mabdalla@worldbank.org الشؤون الخارجية؛ البريد اإللكتروني:االتصال ومايسة عبد هللا، مسؤولة   في القاهرة:

 
  للمزيد من المعلومات:
en/region/menawww.worldbank.org/ 

https://www.worldbank.org/en/country/egypt 

 https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfrica تابعونا على فيسبوك:

 http://www.twitter.com/worldbankmena تويتر:

 //:www.youtube.com/worldbankhttpيوتيوب: 
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