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ترسم	هذه	الخريطة	المواقع	الجغرافية	لعمليات	البنك	في	مصر	والتي	تم	االنتهاء	منها	بين	عامي	2007  
و2017	في	كل	مجال	من	المجاالت	الخمسة	ذات	األولوية	للبنك.

عمليات البنك في مصر 2007–2017

ما	زال	البنك	ملتزًما	بزيادة	مستوى	شفافية	العمليات	التي	يقوم	بها.	
قام	البنك	بتجديد	أداة	الترميز	الجغرافي	“خريطة	إفريقيا”	مع	التركيز	على	

خمسة	مجاالت	هامة	للغاية	من	االستراتيجية	العشرية،	وهي:		إضاءة	
إفريقيا	وتزويدها	بالطاقة،	وإمداد	إفريقيا	بالغذاء،	وجعل	إفريقيا	قارًة	
مصنعًة،	ودمج	إفريقيا،	وتحسين	حياة	الناس	في	إفريقيا.	استكشف	

مواقع	مشروعاتنا	البالغ	عددها	9000	في	جميع	المجاالت	الخمسة	ذات	
.mapafrica.afdb.org	االلكتروني	الموقع	زيارة	خالل	من	األولوية
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بناء شراكات من أجل جعل مصر 
تنافسية وشمولية ومستدامة

حافظت مصر على مدار العقد الماضي على متوســط معدل نمو ســنوي بلغ 4%، كما 
عالجــت التحديــات الماليــة الملحــة. ومنذ ثورة 2011، تعافى هذا البلد متوســط الدخل وأصبح 

اآلن هو المســتفيد من معظم االســتثمارات األجنبية المباشــرة في إفريقيا. تمتلك مصر 
اقتصــادا متنوعــا للغايــة، حيــث تمثل الزراعة 12% من الناتــج المحلي اإلجمالي، في حين 

تمثــل الخدمــات نصــف الناتــج المحلي اإلجمالي، وتمثــل الصناعة 34%. وتتوقع مصر زيادة 
االســتثمار في رأس المال البشــري على المدى القصير والمتوســط عندما تبدأ اإلصالحات 

األخيرة للسياســات تؤتي ثمارها.

وفي الوقت ذاته، تواجه مصر عددا من التحديات 
التنموية، ال سيما فيما يتعلق بتمكين المواطنين من 

الحصول على خدمات أساسية عالية الجودة، خاصًة 
في المحافظات البعيدة التي تعاني من معدالت فقر 

مرتفعة مثل صعيد مصر وسيناء، وخلق فرص عمل 
كافية لشبابها. ومن المتوقع دخول مليون شاب سوق 
العمل كل عام. وسيساهم تزويد هذا العدد الكبير من 
السكان بالمهارات المناسبة في جعل القوى العاملة 

أحد األصول الفريدة للدولة، كما سيساعد في الحفاظ 
على مستوى نمو مرتفع في معدل اإلنتاجية. وهذا هو 

السبب الذي يبرر قيام الحكومة اآلن بإصالح نظام التعليم 
العام ليتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل. 

ومــن خــالل تمكيــن القطــاع الخاص من النمو واالســتثمار 
فــي التعليــم، تســتعد مصــر لتحقيــق رؤيتها 2030، 

والتــي تركــز علــى تحقيق نمو عال وشــمولي ومســتدام، 
مــع خلــق اقتصــاد قــادر على المنافســة. ولوضع حجر 

األســاس لهــذا التحــول، تماشــيا مع إطــار برنامج اإلصالح 
االقتصــادي المتفــق عليــه مــع صنــدوق النقد الدولي، 

شــرعت الحكومــة فــي إجــراء إصالحات اقتصادية رئيســية 

المجاالت االستراتيجية الشاملة
البلدان اإلفريقية متوسطة مصر

الدخل
خط األساس

2008
مرحلة بارزة

2011
األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

النمو
7.21.84.25.22.7النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )%(●

24572594272428653067الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )منذ	2010	دوالر	أمريكي(●

الحوكمة
15.31412.518.315.5اإليرادات الضريبية وغير الضريبية )%	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي(●

●	تقدم	قوي ● تقدم	محدود	من	خط	األساس ●	تراجع	إلى	ما	بعد	خط	األساس

المصدر:	البنك	الدولي،	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية
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لخفــض الديــن العــام المرتفــع من خالل ضمــان تصحيح 
أوضــاع الماليــة العامــة وتحســين بيئة األعمــال. يقتضي 

هذا تســهيل عملية تأســيس الشــركات والحصول 
علــى التراخيــص بموجــب قانون االســتثمار الجديد. 

ويســاعد اســتقرار االقتصاد الكلي الُمحســن للدولة 
واالحتياطيــات األجنبيــة المتزايــدة علــى توفيــر دعم يحتاج 
إليــه قطــاع األعمــال حاجــة ماّســة، كما يســاعد على جذب 

االســتثمار األجنبي المباشــر.

يســاعد وضــع البنــك الجّيــد على دعم هذه المســاعي 
واالســتفادة مــن األصــول المصريــة. وكما هو موّضح 

فــي هــذا التقريــر، فقــد حقق البنــك بالفعل إنجازات 
مهمــة بالشــراكة مــع الحكومــة المصرية، ال ســيما في 
مجــاالت البنــك الخمســة ذات األولويــة، وهي: إضاءة 
إفريقيــا وتزويدهــا بالطاقــة، وإمــداد إفريقيا بالغذاء، 

وجعــل إفريقيــا قــارًة مصنعــًة، ودمج إفريقيا، وتحســين 
حيــاة النــاس فــي إفريقيــا )انظر الشــكل 1 لإلطالع على 

موجــز النتائــج الخاصــة بمصــر(. يوضح الشــكل 2 حّصة 
االســتثمارات التــي قــام بهــا البنك فــي هذه المجاالت، 

إلــى جانــب أدواتنا الرئيســية. يســتعرض هــذا التقرير 
التقــدم الُمحــرز فــي هــذه األولويــات في مصر من 

خــالل سلســلة مــن المؤشــرات من إطار قيــاس النتائج 
2016–2025 التابــع للبنــك، كمــا يقّيــم التقريــر  مدى 

فعاليــة البنــك وكفاءتــه فــي إدارة عملياتــه في مصر. 

تثــق مصــر فــي البنك باعتباره شــريكا لهــا. تتكون المحفظة 
الحاليــة للبنــك مــن 31 عمليــًة تبلــغ قيمتها 2.98 مليار 
دوالر أمريكــي. مصــر هــي أحد أكبــر المقترضين من 

البنــك، حيــث تولــى البنــك تمويــل أكثر من 100 عمليٍة في 
مصــر منــذ 1974، كمــا أن البنــك هو ثالث أكبر مســاهم 

فــي مصــر. وعلى وجه الخصوص، تســتهدف العمليات 
التــي يمّولهــا البنــك قطاع الطاقــة والتنمية الريفية حيث 

توّفــر إمكانيــة الحصول على التمويل في اســتجابة 
مباشــرة الحتياجات الدولة. حّققت االســتثمارات التي 

قــام بهــا البنــك نتائــج تنموية كبيرة على مر الســنين، كما 
ســتحّقق المزيد من النتائج في إطار »ورقة االســتراتيجية 
المحليــة للفتــرة 2019–2015«، والتــي تهدف إلى تطوير 

البنيــة التحتيــة وتوفيــر إمكانيــة الوصول إلى الخدمات 
األساســية، مع تعزيز الحوكمة. 

وبعــد فتــرة مــن الركــود االقتصــادي منــذ انتفاضات 
2011، مــن المتوّقــع أن ينمــو ● االقتصــاد بمعــدل 

خمس نتائج رئيسية دعمها البنك في مصر خالل الفترة 2008–2017 الشكل 1 

إضاءة إفريقيا وتزويدها 
بالطاقة

توصيل	خدمات	كهرباء	جديدة	أو	ُمحّسنة	لعدد	15 مليون مصري؛	وخلق	طاقة	كهربائية	
جديدة	قدرها	3350 ميجاواط

تحسين	إدارة	المياه	في	000 44 هكتار	من	األراضي،	وزيادة	قدرة	الرّي	والصرف	إمداد إفريقيا بالغذاء
في	منطقة	نهر	النيل	والدلتا

جعل إفريقيا قارًة 
مصنعًة

دعم	600 105 من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة	بقروض	صغيرة	
وخدمات	مالية،	ال	سّيما	في	محافظات	الصعيد	وسيناء

تدريب	100 ملحق تجاري	في	الوكالة	المصرية	للشراكة	من	أجل	التنمية	لجذب	دمج إفريقيا
االستثمارات	وزيادة	التجارة	البينية	اإلفريقية

تحسين حياة الناس 
في إفريقيا

القدرة	على	معالجة	2.5 مليون متر مكعب	يومّيا	من	مياه	الصرف	من	خالل	محّطة	
الجبل	األصفر،	باإلضافة	إلى	1.6 مليون متر مكعب	من	خالل	محّطة	أبو	رواش
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4.2% فــي العــام المالــي 2017\18، كمــا حــدث في 
العــام الماضــي، وأن ينمــو أكثــر فــي الســنوات القادمة. 

ومــن المتوّقــع دعــم هــذا النمــو من خــالل زيادة إنتاج 
الغــاز الطبيعــي واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، 

وتعافــي الســياحة، وتحســين القــدرة التنافســية، 
وتحســين بيئــة االســتثمار التــي تحّقــق سياســات 

اقتصاديــة كليــة متوازنــة. بينمــا ارتفــع نصيــب الفــرد 
مــن ● الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل معتدل خالل 

الســنوات العشــر الماضيــة ليصــل إلــى 2724 دوالرا 
أمريكيــا )باســتمرار منــذ 2010 بالــدوالر األمريكــي( – 
جزئّيــا بســبب األزمــة الماليــة العالميــة واالضطرابــات 

التــي تلــت الثــورة )انظــر الشــكل 3( – تعمــل الدولــة على 
اســتغالل هــذا النمــو فــي خفــض مســتوى الفقر بشــكل 

أســرع، ال ســّيما في صعيد مصر، وتحســين ســبل 
عيــش األغلبية.

ومنذ عام 2015، وفي محاولة الســتعادة االســتقرار 
المالــي وتعزيــز النمــو االقتصــادي الشــمولي المعتمد 

علــى الــذات، شــرعت مصر في إجــراء إصالحات ترّكز 
علــى خلــق بيئــة عمــل أفضل وتعزيز اســتدامة إمدادات 

الطاقــة. حّققــت مصــر تقدمــا كبيــرا فــي جميع المجاالت، 
مّمــا أّدى إلــى خفــض النفقــات وزيادة اإليرادات، بما 
فــي ذلــك تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة في عام 

2016. ومــن المتوقــع أن تواصــل الحكومــة جهود 
تصحيــح أوضــاع الماليــة العامة. ولتشــجيع االســتثمار، 
لــن تحــرك الحكومــة ضريبــة الشــركات لتتركهــا تثبت عند 

محفظتنا تستهدف المجاالت الخمسة ذات األولوية الشكل 2 

اإلقراض االستثماري

العمليات المستندة إلى البرامج

المساعدة الفنية والصناديق االستئمانية  

المجاالت الخمسةاألدوات
المشــاريعذات األولوية

تحسين حياة الناس في إفريقيا

دمج إفريقيا

إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة

إمداد إفريقيا بالغذاء

جعل إفريقيا قارًة مصنعًة
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22.5%، فــي حيــن ســتعتمد علــى ضريبــة القيمة 
المضافــة لزيــادة اإليــرادات. ومــن المتوقــع أن يؤّدي هذا 

النهــج إلــى خفــض العجز العام وتشــجيع المؤسســات 
على االســتثمار، وينبغي أن يســمح بتخفيض أســعار 

الفائــدة المحليــة، ممــا يقّلــل مــن تكلفة اقتراض 
الشــركات مــن البنــوك المحلية. وبشــكل عــام، ُيعتبر 

الحفــاظ علــى العملــة بالقيمــة العادلة، وااللتــزام بالخطط 
الماليــة الحاليــة، وتحســين بيئــة األعمــال، والتركيز على 

االحتياجــات طويلــة األمــد لقطاعــي التعليم واالســتثمار 
مــن المتطلبــات األساســية لمصــر لزيــادة معّدل نمو 

الناتــج المحلــي اإلجمالي. 

وبصفته شــريكا قويا لمصر، ســيواصل البنك العمل 
لتحقيــق أفضــل قيمــة مقابل المــال للمصريين وتعزيز 
قــدرة البــالد علــى فتح الباب أمام اســتثمارات القطاع 

n .الخــاص ودعم خلق الوظائف

معدالت النمو العالية خالل السنوات األخيرة تمهد الطريق لالنتعاش االقتصادي الشكل 3 
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7 إضاءة مصـر وتزويدها بالطاقة

إضاءة مصـر وتزويدها بالطاقة

التحول لمركز إقليمي للطاقة

تتميز مصر بوفرة الموارد الطبيعية – حقول النفط 
والغاز في خليج السويس، والبحر المتوسط، والصحراء 

الغربية – التي ساعدت على جعل مصر دولًة مصنعًة 
وانتشلت العديد من المصريين من الفقر. توفر الدولة 

إمكانية وصول جميع المواطنين ● لخدمات الكهرباء في 
جميع أنحاء البالد، حيث تنتج الدولة حالًيا ● طاقًة كهربائيًة 

تبلغ 45 جيجاوات، أي ما يعادل خمس الطاقة اإلجمالية 
إلفريقيا. وتساعد هذه الطاقة في تلبية متوسط الزيادة 
السنوية في الطلب على الكهرباء في البالد البالغ %5، 

والذي ينجم عن ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي واحتياجات 
الصناعة، وتزايد عدد السكان، والتوسع في إنشاء المدن. 

تستخدم مصر الطاقة الحرارية لتوليد 92% من طاقتها 
من إنتاجها من الكهرباء، في حين تستخدم الطاقة المائية 

ومحطات الرياح إلنتاج النسبة المتبقية. تمتلك مصر 
إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة 

الطاقة الشمسية، حيث تشرق الشمس بمصر بمعدل 9 
إلى 11 ساعًة كل يوم، باإلضافة إلى انخفاض مستوى 

الرطوبة. وفي عام 2014، أطلقت الحكومة برنامج تعريفة 
التغذية إلنتاج 2300 ميجاواط من الطاقة الشمسية 

التقدم المحرز في مصر
البلدان اإلفريقية متوسطة مصر

الدخل
خط األساس

2008
األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

99.699.961.672.5السكان الذين يمكنهم الوصول إلى خدمة الكهرباء )%	من	السكان(●

100.0100.054.452.7السكان الذين يمكنهم الوصول إلى حلول الطهو النظيفة )%	من	السكان(●

23.545113.4156.9إجمالي الطاقة الكهربائية الُمنتجة )جيجاواط(●

3.23.715.823.7الطاقة المتجددة الُمنتجة )جيجاواط(●

9.9511.1515.917.1خسائر الكهرباء من النقل والتوزيع والتحصيل )%	من	إنتاج	الطاقة(●

نتائج العمليات 2008–2017
النتائج اإلجماليةمساهمة البنك*

الُمحققة المتوقعةالُمحققة المتوقعة
1256125633503350القدرة اإلجمالية الجديدة للطاقة الُمنتجة )ميجاواط(●

38138113001300القدرة اإلجمالية الجديدة للطاقة المتجددة الُمنتجة )ميجاواط(●

000 255 00015 264 0006 310 0004 632 1الطاقة – األشخاص الين يمتلكون خطوط كهربائية جديدة أو ُمحسنة●

000 038 0007 113 0003 980 0001 808من بينهم النساء●

بالنسبة	للتقدم	في	مصر،	تشير	النقاط	إلى:	●	تقدم	قوي ●	تقدم	محدود	بالمقارنة	مع	خط	األساس ●	تراجع	بالمقارنة	مع	خط	األساس

ألغراض	نتائج	العمليات،	تشير	النقطة	إلى:	●	تحقيق	عمليات	البنك	95%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	60–94%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	أقل	
من	60%	من	أهدافها.

تصل	مساهمة	البنك	إلى	مستوى	النواتج	اإلنمائية	التي	تتناسب	مع	حصة	الدعم	المالي	للبنك	من	إجمالي	تكاليف	المشروع.	ويتماشي	ذلك	مع	التزام	البنك	بتقديم	تقارير	
حصرية	عن	مساهمته	وليس	إجمالي	مساهمته	في	المشاريع،	بما	في	ذلك	الجهات	المشاركة	في	التمويل.	

المصدر:	وكالة	الطاقة	الدولية،	والشركة	القابضة	لكهرباء	مصر،	وتقارير	إنجاز	المشاريع	من	البنك	اإلفريقي	للتنمية.	
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الكهروضوئية و2000 ميجاواط من الرياح، لتحفيز صناعة 
الطاقة المتجددة واستكمال مصادر الطاقة الحالية. 

ال يزال قطاع الطاقة، والذي ُيعد المحرك الرئيسي للنمو 
االقتصادي في البالد، يواجه بعض التحديات. وقد أدى 

ارتفاع الطلب، والبنية التحتية القديمة، وقلة االستثمارات 
في البنية التحتية للنقل والتوزيع، ودعم الطاقة الكبيرة 

في عجز الطاقة في السنوات األخيرة. وللمساعدة في 
مواجهة الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة، استثمرت 
البالد مؤخًرا بكثافة في البنية التحتية للكهرباء، كما تجري 

حالًيا إصالحات واسعة وشاملة في قطاع الطاقة، بما 
في ذلك تنويع مزيح الطاقة بهدف الحصول على طاقة 

أكثر نظافة. وباإلضافة إلى إصالح الدعم والتعريفات، 
فقد أدى ذلك إلى تحسين مستوى اإلدارة والشفافية 

بهذا القطاع، وفتح الباب لمزيد من االستثمارات من 
القطاع الخاص، كما ساهم في االستمرار في زيادة قدرة 

الدولة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة.  

عالوًة على ذلك، تم تحقيق استثمارات ملحوظة في 
قطاع الطاقة في السنوات األخيرة. من الجدير بالذكر 

أن قطاع الطاقة كان يعاني عام 2014 من عجز يزيد 
عن 5000 ميجاوات، إال أنه اآلن يحقق فائًضا قدره 

000 10 ميجاوات. ومن المتوقع أن تمّكن إمدادات الغاز 
من حقل ظهر بالبحر المتوسط في اآلونة األخيرة مصر 
من وقف االستيراد بحلول نهاية عام 2018، باإلضافة 

إلى التفكير في التصدير إلى الدول المجاورة. ومع 
االكتشافات الخارجية األخيرة في المنطقة، من المرجح 

أن تصبح مصر مركًزا إقليمًيا لصادرات الغاز من حيث 
مصانعها للغاز الطبيعي المسال. كما تستثمر مصر في 

خطوط نقل الطاقة عبر الحدود مع جيرانها في منطقة 
الشرق األوسط والسودان.

تعزيز االقتصاد المصري

يستثمر البنك في قطاع الطاقة المصري منذ عام 1974، 
حيث تولى تمويل 25 عمليًة تهدف إلى تقليل الفجوة 

في مجال الطاقة ومعالجة نقص الطاقة الكهربائية. 
ساهمت استثمارات البنك في مجملها في إضافة 4000 

ميجاوات إلى الشبكة الوطنية )10% من اإلجمالي(، 
باإلضافة إلى خلق 9000 وظيفٍة مباشرٍة والمساعدة 

في تلبية الطلب من قبل حوالي 4.5 مليون عميٍل جديٍد. 
وفي الوقت ذاته، ساعد البنك من خالل تقديم المساعدة 

الفنية وبرامج بناء القدرات في هذا القطاع. 

وعلــى مــدار العقــد الماضي، تولــى البنك تمويل أربعة 
مشــاريع لتوليــد الطاقــة مع إجمالــي التزامات مالية قدرها 

1.5 مليــار دوالر أمريكــي. توفر محطــة كهرباء الكريمات 
المركبــة وحدهــا 780 ميجــاوات من الطاقة اإلضافية، 

حيــث تســاهم بمعــدل 3.2% مــن إجمالي اإلنتاج الوطني 
مــن الطاقــة الكهربائية. وفي الســنوات األخيرة، توجهت 

برامجنــا للتركيــز علــى التقنيات النظيفــة الحديثة والتركيز 
علــى زيــادة كفــاءة الطاقة.  وُتعتبر محطة العين الســخنة 
لتوليــد الكهربــاء، وهــي أول محطــة كهرباء مصرية تعمل 

تعزيز التنمية الصناعية بالعين السخنة المربع 1 

تقع محطة العين السخنة الحديثة لتوليد الكهرباء بمنتجع السويس بالعين السخنة، على بعد 120 كيلومتًرا شرق القاهرة، 
وتستخدم وحدتين تعمالن بالغاز/البترول بقدرة 650 ميجاوات كل منهما لتوليد الطاقة. ونظًرا لموقعها االستراتيجي، 

توفر المحطة الكهرباء للمنطقة الصناعية النامية بالعين السخنة، مما يساعد على تلبية طلب الصناعة على الطاقة. 

بدأت المحطة عملها في مايو 2015 وهي أول محطة مصرية تعمل بالضغوط الحرارية الحرجة، باستخدام التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة لزيادة كفاءة توليد الطاقة وتقليل االنبعاثات. وعلى عكس محطات الطاقة البخارية التقليدية، تعمل هذه 

المحطة بالضغوط الحرارية الحرجة – 230 إلى 265 باًرا بداًل من 170 باًرا – مما يزيد من كفاءة الدورة الحرارية والمحطة. 

ساهم المشروع في خلق 3000 وظيفًة مباشرًة خالل مرحلة البناء وما يصل إلى 250 وظيفًة دائمًة، باإلضافة إلى 
العديد من الوظائف غير المباشرة. 
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بالضغــوط الحراريــة الحرجــة، مثــااًل بارًزا على هذا التحول 
)انظــر المربــع 1(. وفــي الفترة من 2011 إلى 2015، 

تولــى البنــك أيًضا تمويل دراســات جدوى، ومنها 
دراســات عن اســتخدام الطاقة المتجددة لضخ مياه الري. 

وفــي الوقــت الحالــي، يمثــل قطــاع الطاقة حوالي %50 
مــن صافــي التزامــات المحفظــة. يتمثل أحد األدوار 

الرئيســية للبنــك فــي دعــم حوكمة قطــاع الطاقة. ومن 
خــالل برنامــج الحوكمــة االقتصاديــة ودعم الطاقة، 

دعــم البنــك إصالحات السياســات األساســية لتعزيز 
االســتدامة الماليــة لقطــاع الطاقــة وتعزيز اســتثمارات 
القطــاع الخــاص فيــه. ومــن بين هــذه اإلصالحات يبرز 

تمريــر قانــون جديــد للغاز ســاعد علــى تزويد القطاع 
الخــاص بحريــة الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة للغاز وتعزيز 

االســتثمارات الخاصــة فــي هــذا القطاع. عالوًة على 
ذلــك، دعمــت هــذه العمليــة القائمــة علــى البرنامج برنامج 
الحكومــة الجــريء إلصــالح دعــم الطاقة لضمان اســتدامة 

قطــاع الكهربــاء. وتوكــد الموافقــة على االســتراتيجية 

الوطنيــة للطاقــة 2035 هــذه اإلجراءات، والتي ســاعدت 
علــى جــذب اســتثمارات جديــدة مــن القطاع الخاص في 
قطاعــي البتــرول والغــاز بلغــت قيمتهــا 8.1 مليار دوالٍر 

أمريكــٍي فــي 2016–2017، بعــد أن كانــت تبلــغ 2.4 مليار 
دوالٍر أمريكــٍي في 2014. 

وفــي إطــار »الصفقة الجديــدة للطاقة«، وضع البنك 
سياســة النمــو الصديــق للبيئة فــي قلب عملياته. وفي 

عــام 2017، وافــق البنــك على ثالثة مشــاريع تابعة 
للقطــاع الخــاص فــي مجمع بنبان للطاقة الشمســية في 

صعيــد مصــر، بقيمــة تصــل إلى 55 مليون دوالٍر أمريكٍي. 

يواصــل البنــك حــواره القوي حول السياســات مع الدولة، 
ويقدم المشــورة لها بشــأن تعزيز الطاقة المتجددة 

لزيــادة قدرتهــا علــى توليد الطاقــة، وتنويع مزيج الطاقة، 
وتوفيــر الوقــود، والحد مــن انبعاثات الكربون، ودعم 

هــدف الحكومــة للوصــول إلــى 20% من مصادر الطاقة 
n .2022 المتجــددة فــي مزيــج الطاقة بحلول عام
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تزويد مصر بالغذاء

جعل الزراعة محرًكا رئيسًيا للنمو 
الشامل والمستدام

الزراعة هي أحد الدعائم األساسية لالقتصادي المصرية 
ولتنمية المناطق الريفية الفقيرة. يعتمد حوالي %55 

من المصريين على الزراعة في وظائفهم وسبل 
عيشهم. يعمل بهذا القطاع حوالي 28% من العاملين 

في البالد ويمثل حوالي 12% من الناتج المحلي 
اإلجمالي. إن التطوير المستدام للقطاع الزراعي 

سيساعد في خلق الوظائف وتحقيق الدخول التي 
تحتاجها مصر لتعزيز اقتصادها وإطعام مواطنيها. إن 

تعزيز اإلنتاجية الزراعية سيكون له تأثير كبير على الفقراء، 
وخاصًة النساء والشباب. وهذا هو الوضع الدقيق في 

صعيد مصر، حيث يبلغ معدل الفقر ضعفي المعدل 
الوطني، ويصل الفقر ألكثر من نصف سكانها.

مــع ● إنتاجيــة الحبوب تصــل إلى 7.1 طن لكل هكتار، 
أي أعلــى بكثيــر من متوســط إنتــاج الحبوب بأفريقيا 
البالــغ 1.5 طــن. بلغــت ● اإلنتاجية الزراعية الكلية 

بمصــر 5454 دوالًرا أمريكًيــا )على نحو مســتمر منذ 
2010 بالــدوالر األمريكــي(. مصــر هي أحد رواد أفريقيا 
فــي مجــال إنتــاج األرز والقطــن والذرة والقمح. ويمكن 
للــري أن يصــل باإلنتاحيــة إلى مســتويات أعلى: فعدم 
امتــالك مصــر لنظــام صرف مناســب يؤدي إلى ارتفاع 

نســبة الملوحة، وهو ما يضر بنمو المحاصيل. وتشــمل 
التحديــات الرئيســية األخــرى لإلنتاجية تجزئة األراضي 

واإلفراط في اســتخدام األســمدة وسالســل القيمة غير 
المكتملة.

أدى تزايد عدد ســكان مصر والتوســع في إنشــاء 
المناطــق الحضريــة، إلــى جانب تغير األذواق وتنامي 

الطبقــة الوســطى، إلــى زيــادة حادة في الطلب على 
الغــذاء –وهــو الطلــب الذي يتــم تلبيته من خالل الواردات 

الغذائيــة وليــس اإلنتــاج المحلــي. ونتيجًة لذلك، تمثل 
واردات األغذيــة فــي مصــر حوالي 25% من فاتورة 

الــواردات. فــي حيــن قامت الدولة بتصدرير ســلع زراعية 
بقيمــة 5 مليــارات دوالر، فقد اســتوردت ما يقارب 

ثالثــة أضعــاف هــذا المبلــغ في 2017. ونتيجًة لذلك، 
تعانــي مصــر مــن ● ميزان تجاري زراعي ســلبي. مما 

يجعــل المصرييــن عرضــًة لتقلبات أســعار الغذاء العالمية. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال تزال الصادرات الزراعية 

المصريــة تهيمــن عليهــا المحاصيــل غير الُمعالجة أو 
الُمعالجــة جزئًيــا. ومــن المتوقع أن تزداد األنشــطة الزراعية 
– الصناعية في البالد بفضل تحســن القدرة التنافســية 
عقــب تخفيــض قيمــة العملة، وقــد ُترجم هذا الفعل في 

شــكل زيادة في الصادرات الزراعية.

وفي الوقت ذاته، يعتمد غالبية المصريين على قطاع 
الزراعة المحلي في غذائهم وتغذيتهم. وفي العديد 
من األماكن، ال تكون إمدادات الغذاء كافيًة من حيث 

الكمية والقيمة الغذائية، فقد ازداد عدد ● األشخاص 
الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص التغذية خالل 

السنوات العشر الماضية ليصل عددهم إلى 4.1 مليون، 
على الرغم من أن النسبة المئوية لسوء التغذية بين 

السكان انخفضت بسبب مبادرات الدعم الغذائي الكبيرة 
في البالد. كما أدت الجهود المبذولة دعم الغذاء وبرامج 

التغذية المدرسية إلى خفض ● عدد األطفال متأخري 
النمو الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من %31 

إلى %22.

تحتاج مصر إلى إدارة مواردها المائية النادرة بكفاءة أكثر 
من أجل دعم األمن الغذائي والنمو الصديق للبيئة. 
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يتم ري معظم األراضي الزراعية في البالد من خالل 
نهر النيل والدلتا. ومع ذلك، فإن تغير المناخ سيؤدي 

إلى مزيد من ندرة المياه – فتغير المناخ سيهدد اإلنتاج 
ويقتضي اتباع ُنهج استثمارية مالئمة وأخرى إلدارة 

المخاطر. تشجع مصر االستثمارات الزراعية الذكية مناخًيا 
)التي تضع المناخ نصب أعينها(، بما في ذلك تعزيز 
القدرة على إدارة الجفاف لتجنب استنزاف مواردها 

الزراعية الغنية. 

تــدرك الحكومــة المصريــة أهمية الزراعــة لتنمية البالد. 
وتركــز اســتراتيجيات الزراعــة والمياه والري على تعزيز 
األمــن الغذائــي وزيادة القدرة التنافســية للمنتجات 

الزراعية وتحســين المناح لالســتثمارات التجارية-الزراعية. 
وســوف يســاعد دعم هذا القطاع على تحســين ســبل 

العيش لســكان الريف زيادة نســبة العمالة بين الشــباب. 

وللمســاعدة فــي التخفيــف من آثــار تغير المناخ، تخطط 
البالد أيًضا لزيادة اســتخدام المياة الجوفية، وتحســين 
طرق اســتغالل مياه األمطار في المناطق الســاحلية، 

وزيــادة حجــم تحليــة المياه. ويتمثل أحد العناصر الرئيســية 
لهذا النهج في توســيع نطاق تغطية الصرف لتحســين 
جــودة التربــة. وللحــد من الفــوارق المكانية، تعمل مصر 

أيًضــا علــى تطويــر مجمعــات زراعية خارج وادي النيل 
والدلتــا، حيــث تركــز على المحاور اللوجســتية الزراعية. 

مساهمة البنك في زيادة اإلنتاجية 
الزراعية

بعــد تمويــل البنــك للعمليــات الزراعية في جميع أنحاء 
أفريقيــا لســنوات عديــدة، أصبح البنك على دراية 

التقدم المحرز في مصر
البلدان اإلفريقية متوسطة مصر

الدخل
خط األساس

2008
األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

3.64.152.665.6عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية●

4122.65453.83375.34127.3اإلنتاجية الزراعية )مستمرة	منذ	2010،	بالدوالر	األمريكي	لكل	عامل(●

7.57.12.11.7محصول الحبوب )طن/هكتار(●

30.722.334.631.6انتشار تأخر النمو بين األطفال دون سن الخامسة )%(●

22.3-25.7-6.7-6.8-الميزان التجاري الزراعي )مليار	دوالر/السنة(●

0.040.406.48.5حصة القيمة السوقية ألفريقيا للسلع األساسية الُمعالجة )%( ●

696.6645.539.338.5استهالك األسمدة )كيلوجرام	لكل	هكتار	من	األراضي	الصالحة	للزراعة(●

نتائج العمليات 2008–2017
النتائج اإلجماليةمساهمة البنك*

الُمحققة المتوقعةالُمحققة المتوقعة
000 000366 000122 000142 51األشخاص المستفيدون من التحسينات في الزراعة●

000 000212 00071 00082 30من ضمنهم النساء●

000 00044 40044 40016 16الزراعة – األراضي التي تم تحسين إدارة المياه بها )هكتار(●

700 40013 80012 40010 10سكان الريف الذين يستخدمون تقنيات الزراعة الُمحسنة ●

1125323001427الطرق الفرعية التي تم بنائها أو إصالحها )كيلومتر(●

بالنسبة	للتقدم	في	مصر،	تشير	النقاط	إلى:	●	تقدم	قوي ●	تقدم	محدود	بالمقارنة	مع	خط	األساس ●	تراجع	بالمقارنة	مع	خط	األساس

ألغراض	نتائج	العمليات،	تشير	النقطة	إلى:	●	تحقيق	عمليات	البنك	95%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	60–94%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	أقل	
من	60%	من	أهدافها.

تصل	مساهمة	البنك	إلى	مستوى	النواتج	اإلنمائية	التي	تتناسب	مع	حصة	الدعم	المالي	للبنك	من	إجمالي	تكاليف	المشروع.	ويتماشي	هذا	مع	التزام	البنك	بتقديم	تقارير	
حصرية	عن	مساهمته	وليس	إجمالي	المساهمات	في	المشاريع،	بما	في	ذلك	الجهات	المشاركة	في	التمويل.	

المصدر:	منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	المتحدة	)FAO(،	وتقارير	إنجاز	المشاريع	من	البنك	اإلفريقي	للتنمية.	
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بمتطلبات تحســين سالســل التوريد الزراعي، كما أنه 
يعمــل علــى تكييــف الحلول التــي يقدمها مع احتياجات 

مصــر. هنــاك حاجــة إلى تحســين نظام الري وإجراء 
تحديثــات فــي جميــع مراجــل العملية اإلنتاجية لزراعة 

محاصيــل عاليــة الجــودة وخلق قطاع زراعــي أكثر ديناميكيًة 
ُتحقــق فيــه القيمــة فــي كل مرحلة مــن مراحلة العملية 

ويحقــق المزارعــون عائــدات عالية. لقد أنتج عملنا الســابق 
فــي مصــر والقــارة العديد من النمــاذج الناجحة لتحقيق 

ذلك )انظر الشــكل 4(، مما يمنحنا أساًســا قوًيا لتوســيع 
نطــاق أعمالنــا فــي هذا القطاع. لقــد التزمنا بتحقيق 

التغييــر التحويلــي فــي الزراعــة بحلول 2025، كما جعلنا 
هــذا القطــاع من ضمن أولوياتنا الخمســة. 

وأثنــاء عملنــا فــي هــذا القطاع، نتبــع نهًجا متكاماًل يركز 
علــى تعزيــز خدمات الــري والصرف الزراعي وتمكين 

المزارعيــن فــي الريف مــن الحصول على التمويل 
والمهــارات الالزمــة. ومــن خالل تقديم خدمات ري 

أفضــل وأحــدث، ودعم المزارعين بقروض مســتهدفة 
تأخــذ فــي اعتبارهــا دورة التدفق النقدي، وتوفير 

خدمــات تطويــر األعمال والمســاعدة الفنية الُمصممة 
حســب الطلــب، يعمــل البنك علــى تعزيز اإلنتاجية وخلق 

الوظائفــف، وتحســين دخل المجتمعــات الريفية والتصدي 
لتحديات أمن الغذاء. لقد ســاعدت مشــاريعنا في 

مصر 800 10 نســمة من ســكان الريف على اســتخدام 
التكنولوجيا الُمحســنة. 

على ســبيل المثال، في محافظة البحيرة، ســاعدنا في 
زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة من خالل تحســين جودة األراضي 

وتقديــم أفضــل الممارســات في إدارة المياه. وفي 
جميع أنحاء مصر، اســتفادت أســر المزارعين من مجموعة 

تأثير عمليات البنك المكتملة خالل الفترة 2008–2017 في مصر الشكل 4 

142 000
أشخاص مستفيدون من 

التحسينات في الزراعة 

10 800
سكان الريف يستخدمون 

تقنيات الزراعة الُمحسنة

400 16 هكتار
من ألراضي تم تحسين 

إدارة المياه بها 

65 700
منشآت صغيرة 

تم تأسيسها

95 600
قروض صغيرة 

تم منحها

532 كيلومتر
طرق فرعية تم بنائها 

أو إصالحها 
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مــن التدابيــر للســيطرة علــى ملوحــة التربة ومن دعم البنك 
● لتحســين إدارة المياه في أكثر من 400 16 هكتاٍر 

مــن األراضــي المرويــة. كما أثبتنا تأثير اســتخدام تقنيات 
أفضــل لتنميــة الثــروة الحيوانية من خالل 178 حملًة 

للتوعيــة، بمــا فــي ذلك من خــالل التركيز على األعالف 
غير التقليدية وإعادة اســتخدام النفايات. لقد ســاعد هذا 
المشــروع، الــذي انتهــي في 2008، فــي تمهيد الطريق 

أمــام التدخــالت الالحقــة في البالد وفي القارة.

وحيث أن المؤسســات البنكية الرســمية تجد أنه من 
المكلــف تقديــم القروض ألصحــاب الحيازات الصغيرة 

فــي المناطــق الريفيــة،  فقد ســاعدت عملياتنا المزارعين 
المصرييــن فــي التغلــب علــى محدودية حصولهم على 

الخدمــات الماليــة. وبحلول عام 2009، ســاعدت عملياتنا 
فــي 12 محافظــًة، بمــا في ذلك أســيوط ودمياط، أكثر 

من 000 20 مزارٍع على شــراء االحتياجات األساســية 
في الوقت المناســب إلنتاج المحاصيل والمواشــي، 
حيــث وفرنــا خطوًطــا ائتمانيًة للمؤسســات البنكية مثل 
البنــك الزراعــي المصــري )الذي كان ُيعرف في الســابق 
باســم »البنك الرئيســي للتنمية واالئتمان الزراعي«( 

وأنشــأنا صندوًقــا متجدًدا ُمصمــم خصيًصا للمرأة 
الريفيــة. لقــد ســاعد توفير الخدمــات االئتمانية للمزارع 
والصناعــات الزراعيــة الصغيرة ومتوســطة الحجم على 

خلق 000 12 وظيفٍة مباشــرٍة.

عــالوًة علــى ذلــك، قمنــا ببناء قدرات وطنيــة لتعزيز 
مؤسســات التمويــل متناهي الصغر واإلشــراف 

عليهــا بهــدف تقديــم القــروض للمزارعين، ورابطات 
صغــار المنتجيــن، والمنشــآت الصغيرة ومتوســطة 

الحجــم. وفــي صعيــد مصــر، عقدنــا دورات تدريبية عن 
اإلدارة والتســويق لصالــح جمعيــات المزارعيــن، كما 
ســاعدناهم فــي تطويــر خطط العمل في سالســل 
القيمــة لمنتجــات األلبــان والبســتنة. لقد اســتهدفنا 
بشــكل خاص محافظات المنيا وأســيوط وســوهاج، 
وهــي المحافظــات األكثــر فقــًرا بالبالد. وخالل فترة 

مشــروع الدخــل الريفي وتحســين األوضــاع االقتصادية، 

اســتفادت 000 80 منشــأٍة صغيــرٍة ومتناهيــة الصغير – 
ثالثــة أضعــاف الهــدف المحــدد – من الخدمــات المالية 

الريفيــة والتدريــب المخصــص لتنميــة مهــارات إنتاج 
األلبــان. لقــد خلق المشــروع أكثــر من 000 80 وظيفًة، 

وعــزز وضــع 30 جمعيــًة رئيســيًة للمزارعين، وزاد من 
أعمالهــم التجاريــة، ممــا أدي إلــى تغيير ســبل عيش 

الكثيريــن. لقــد اســتفادت المنشــآت المملوكة للنشــاء 
مــن مــا يقــرب مــن نصــف التمويل. من الالفــت للنظر أن 

هــذه اإلنجــازات الكبيــرة تحققــت خــالل انتفاضات الربيع 
العربــي والتحــوالت التــي أعقبتهــا، ال ســيما من عام 

2011 إلى 2015.

وبينمــا تمتلــك مصــر مــوارد هائلة من األراضي 
والميــاه، إال أنهــا تحتــاج إلــى إدارة هــذه الموارد على 

نحــو جيــد ومســتدام إذا أرادت المســاهمة فــي تحقيق 
األمــن الغذائــي والحــد مــن الفقر. إننــا نوفر مرافق 

البنيــة التحتيــة المائيــة للمســاعدة فــي عمليــة الزراعة 
وتحســين إدارة الميــاه واألراضــي في 500 52 هكتاٍر 

مــن األراضــي مــن خالل برنامــج الصرف الوطني، 
وهــو جــزء أساســي من االســتراتيجية الحكوميــة لتنمية 

المــوارد المائيــة. يتنــاول مشــروعنا مشــاكل تدهور وضع 
األراضــي، وارتفــاع ملوحــة التربة، وانخفــاض الخصوبة 

الناجمــة عــن ســوء معــدات الصرف. تجدر اإلشــارة إلى أن 
المســاعدات التــي نقدمهــا ستســاعد في زيــادة إنتاجية 

المحاصيــل بنســبة 15–21% لعدد 000 625 نســمة 
فــي خمــس مناطــق علــى طول ضفــاف النيل، كما 

ســتتيح اســتثماراتنا فــي محطــات معالجــة مياه الصرف 
فــي المناطــق الحضريــة اســتخدام ميــاه الصرف ألغراض 

زراعيــة معينــة واالســتفادة منهــا فــي اإلنتاج الزراعي 
لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للمــدن الحضرية.

يتمثــل الجهــد األكثــر أهميًة فــي العمل من أجل ضمان 
امتــالك المصرييــن لمــا يكفي مــن الطعام حتى يكونوا 

أصحــاء وقوييــن ومنتجيــن. وفي إطار اســتراتيجيتنا لتزويد 
أفريقيــا بالطعــام، يركــز البنــك جهوده على هذا المجال 
األكثر أهميًة، حيث يعمل البنك بنشــاط على إشــراك 



15 تزويد مصر بالغذاء

الحكومــة فــي القضايا الزراعية المتعلقة باســتخدام 
المــوارد المائيــة. كمــا نعمل نحن أيًضا على تحســين 

سالســل القيمــة واألمــن الغذائي، بهدف الوصول إلى 
n .النســبة األكبــر من العمالة فــي المناطق الريفية



3
ي
فع
لرا
ر	ا
نو
ة،	
مي
لتن
ي	ل

يق
فر
إل
ك	ا

لبن
©	ا

ة:	
ور
ص
ال



17 جْعل مصر دولة ُمصّنعة

جْعل مصر دولة ُمصّنعة

جذب التصنيع والصناعة إلى مصر

للتنمية الصناعية دور أساسي في خلق فرص العمل 
وتعزيز اإلنتاجية والحفاظ على النمو. ومع ذلك، أدى 

نقص القدرة التنافسية إلى الحد من مستوى االستثمار 
في جميع أنحاء مصر. ومن خالل السياسات البارزة التي 

ُطِرحت مؤخًرا- مثل قانون االستثمار وقانون الشركات 
وقانون الترخيص الصناعي – والبنية التحتية المناسبة، 

ستشهد التنمية الصناعية زيادة في مصر خالل السنوات 
القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وتتمتع مصر بقطاع صناعي يزداد تنوًعا ويضم صناعات 
النسيج الرئيسية والصناعات االستخراجية الكبيرة، كما 

ُتعتبر موطًنا ألحد أكبر القطاعات الصناعية وقواعد 
المستهلكين في القارة، باإلضافة إلى أنها توفر قوى 

عاملة ماهرة وبتكاليف ميسورة. ويمثل القطاع الخاص 
حوالي 60٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لمصر، و%74 

من إجمالي العمالة.

وبشكل عام، تشير البيانات إلى تقدم بطيء خالل الفترة 
)2008–2017(، حيث إن ● إجمالي تكوين رأس المال 

الثابت )أسعار ثابتة لعام 2010( يتراجع إلى 39.2 مليار 
دوالر أمريكي بعد أن كان 44.5 مليار دوالر أمريكي. 

ويعكس ذلك أنه على الرغم من أن قطاع الصناعة يدعمه 
االستهالك من قبل عدد كبير من السكان المحليين، 

إال إنه ال يزال يخضع لضغوط ناجمة بشكل رئيسي عن 
التباطؤ الذي جاء في أعقاب ثورة 2011. وبالرغم من 

ذلك، ● القيمة المضافة المحققة من التصنيع )أسعار 
ثابتة لعام 2010( زادت في مصر بمقدار 44.5 مليار 

دوالر في عام 2017، أو تقريًبا ُخمس إجمالي القيمة 

تتصدر مصر مرة أخرى قائمة وجهات االستثمار األجنبي المباشر في أفريقيا الشكل 5 

مصر

جنوب إفريقيا

نيجيريا

المغرب

الجزائر

الكونغو، ج.

غانا

موزمبيق

إثيوبيا
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المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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المضافة بالنسبة ألفريقيا. ويحقق مؤشر ● التنوع 
االقتصادي في مصر تقدًما بطيًئا في حين يظل أعلى 

بكثير من مؤشرات التنوع االقتصادي في معظم البلدان 
اإلفريقية. وهذا يقلل من تعرض مصر للتقلبات في 

أسعار السلع.

وسعًيا لتشجيع االستثمارات الخاصة، تضع الحكومة 
المصرية التنمية الصناعية في ُصلب أولوياتها التنموية. 

ولقد استعادت مصر بالفعل مكانتها باعتبارها الوجهة 
األولى لالستثمارات األجنبية المباشرة في القارة )انظر 
الشكل 5(، بعد االنخفاض الذي تبع الربيع العربي، كما 

تعمل القوى العاملة من الشباب والمدن المتوسعة في 
الدولة على إتاحة فرص جديدة للصناعات التي يمكن 
أن تدعم أسواق المستهلكين المتنامية وتشارك في 

سالسل القيمة. وبالفعل يعمل ربع السكان العاملين 
في الصناعة، وخاصة في القطاعات القائمة على كثافة 
اليد العاملة مثل الصناعات التحويلية، والتي تمثل %17 
من إجمالي الناتج المحلي لمصر - مما يخلق فرص عمل 

ف  أكثر بكثير من قطاع البترول. وبشكل إجمالي، يوظِّ
القطاع الصناعي 40% من السكان العاملين.

ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر ● القدرة التنافسية 
العالمية في مصر بدرجة طفيفة منذ عام 2008، وعلى 
وجه الخصوص في أعقاب سنوات التحول، وذلك وفًقا 

لمؤشر القدرة التنافسية العالمية )انظر الشكل 6(، 
مشيًرا إلى عدم استقرار السياسات وعدم كفاية إمداد 

البنية التحتية باعتبارها بعض التحديات. وفي الوقت 
نفسه، ارتفع ● مؤشر األداء اللوجستي في مصر في 

السنوات األخيرة مما يعكس قدرة أكبر على التجارة.

وهناك ارتفاع في مؤشر ● الحصول على التمويل، 
حيث ارتفع من 37.5% إلى 44% من إجمالي سكان 
مصر. ومع ذلك، ال يزال االفتقار إلى الحصول على 

التمويل االستثماري يشكل عائًقا كبيًرا أمام المنشآت 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى النمو. 

وتواجه النساء صاحبات المشاريع الحرة عقبات منيعة. 

التقدم المحرز في مصر
البلدان اإلفريقية متوسطة الدخلمصر

خط األساس
2008

األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

44.539.2353.7423.9إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليار	دوالر	أمريكي	ثابت	في	عام	2010(●

75.485.8285.5324.6الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي )مليار	دوالر	أمريكي	ثابت	في	عام	2010(●

القيمة الُمضافة المحققة من التصنيع )مليار	دوالر	أمريكي	ثابت	في	●
32.344.5128.993.4عام	2010(

0.50.50.60.6التنوع االقتصادي )المؤشر،	1	منخفض	–	0	مرتفع(●

4.03.93.83.8القدرة التنافسية العالمية )المؤشر،	1	منخفض	–	7	مرتفع(	●

37.544.039.881.3الحصول على التمويل )%	سكان(	●

2.43.22.42.5األداء اللوجستي )المؤشر،	1	منخفض	–	5	مرتفع(	●

نتائج العمليات 2008–2017
النتائج اإلجماليةمساهمة البنك*

الُمحققة المتوقعةالُمحققة المتوقعة
000 000175 000229 000160 194األشخاص المستفيدون من المشاريع المستثمر فيها* )العدد(●

000 00088 000114 00080 97السيدات منهم ●

فرادى المالك – المشغلون والمنشآت الصغرى والصغيرة ●
600 000105 60067 30095 49والمتوسطة المزُودون بخدمات مالية

بالنسبة	للتقدم	في	مصر،	تشير	النقاط	إلى:	●	تقدم	قوي ●	تقدم	محدود	بالمقارنة	مع	خط	األساس ●	تراجع	بالمقارنة	مع	خط	األساس

ألغراض	نتائج	العمليات،	تشير	النقطة	إلى:	●	تحقيق	عمليات	البنك	95%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	60–94%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	أقل	
من	60%	من	أهدافها.

ترقى	مساهمة	البنك	إلى	مستوى	النواتج	اإلنمائية	التي	تتناسب	مع	حصة	الدعم	المالي	للبنك	مقارنة	بإجمالي	تكاليف	المشروع.	ويتماشى	ذلك	مع	التزام	البنك	بتقديم	
تقارير	حصرية	عن	مساهمته	وليس	عن	مساهمته	اإلجمالية	في	المشاريع،	بما	في	ذلك	مساهمات	الجهات	المشاركة	في	التمويل.

المصدر:	منظمة	األمم	المتحدة	للتنمية	الصناعية	)يونيدو(،	والبنك	الدولي،	وتقارير	إنجاز	المشاريع	من	البنك	اإلفريقي	للتنمية.
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وغالًبا ما تدفع تلك العقبات الشركات الخاصة لمواصلة 
العمل في القطاع غير الرسمي، وذلك في بلد %95 

من منشآتها هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. 
وللتغلب على هذا التحدي، أصدرت مصر في عام 2014   
قانوًنا يدعم التمويل البالغ الصغر، بينما تتطلع حالًيا إلى 

زيادة الخدمات المالية المتنقلة. 

وتعمل مصر أيضا على تعزيز الصناعات المحلية من 
خالل تطوير المجمعات الصناعية. وتحت إشراف كلِّ من 
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة 
للتنمية الصناعية، تقوم مصر بإنشاء مناطق ومجمعات 

صناعية بحوافز ضريبية وشروط خاصة، وتقع تلك 
المناطق والمجمعات في محافظتي القاهرة واإلسكندرية 
والمناطق المحيطة بهم، وقرب الممرات المائية بمحافظة 

القاهرة. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصبح 
تطوير المنطقة االقتصادية لقناة السويس مشروًعا 

ضخًما بإمكانات كبيرة لزيادة التصنيع وخلق فرص العمل. 

وتتمتع مصر بإمكانات هائلة للتنمية الصناعية، حيث تتمتع 
بفرص محلية جديدة وفرص تتعلق بالصادرات لزيادة 

االستثمار مدعومة بتحسن بيئة األعمال التجارية تحقيًقا 
لمزيد من استثمارات القطاع الخاص والتحول االقتصادي.

دعم البنك لتحفيز االستثمار الخاص

يلتزم البنك بدعم مصر في جهودها لتسريع وتيرة 
التصنيع. وتوّجه استراتيجية جعل أفريقيا قارة ُمصّنعة 

نهجها لتعزيز العمليات التي تقوم بتطوير المشاريع 
من جميع األحجام وتعزيز اإلنتاجية في سالسل القيمة 

العالمية، وذلك من خالل وضع سياسات أفضل تعزز 
مشاركة القطاع الخاص.  

وكان هــدف المســاهمة الرئيســية للبنــك فــي التنمية 
الصناعيــة فــي مصــر هــو مســاعدتها علــى أن تصبح أكثر 

تكمن القدرة التنافسية لمصر في حجم أسواقها الهائلة وبنيتها التحتية الضخمة الشكل 6 
مؤشر	القدرة	التنافسية	العالمية	2017–2018	)كل	نقطة	تمثل	دولة	أفريقية(
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المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية )2017–2018(



موجز النـتائج الخاصة 2018 – مصــر 20

قــدرة علــى المنافســة. ويدعــم البنك االســتثمار الخاص 
لتمكيــن المؤسســات مــن البــدء والتوســع. ومن بين 

اســتثماراتنا الخمســة للشــركات الخاصة، تســتهدف ثالثة 
قــروض مشــاريع الطاقــة الشمســية، حيث تمثــل عملية 

واحــدة أكبــر شــراكات التكريــر بين القطاعيــن العام والخاص 
فــي الدولــة، باســتثمارات إجماليــة تبلغ 4.6 مليار 

دوالر، بينمــا اســتثمرت عمليــة واحــدة بحقــوق الملكية 
فــي أحــد صناديــق الرعايــة الصحية اإلقليمية. وبشــكل 

عام، اســتفاد 000 160 ● شــخًصا من المشروعات 
المســتثمر فيها.

ولتســريع وتيــرة برنامــج التصنيع فــي مصر، أعطى البنك 
أولويــة للعمليــات القائمــة علــى البرنامج، والتي توفر 

دعًمــا للموازنــة مــن أجل اإلصالحات السياســية، بما في 
ذلــك تحســين اإلدارة االقتصاديــة. ومن خالل الدعم الذي 
نقدمــه، عــززت الحكومــة بيئة األعمــال التجارية في الدولة 
مما وفر نظام ترخيص صناعي أكثر بســاطة وشــفافية، 

مما يتيح المزيد من المنافســات المفتوحة، وتحســين 
إمكانيــة الحصــول على االئتمان لكلِّ من المشــاريع 

الصغيرة والمتوســطة والنســاء صاحبات األعمال الحرة. 
ونتيجة لذلك، انحصر متوســط الوقت المســموح به 

لالمتثــال لمتطلبــات الترخيــص الصناعــي إلى 7 أيام فقط 
بالنســبة للصناعــات ذات المخاطــر المنخفضة و30 يوًما 

للصناعــات عاليــة المخاطــر، ممــا يمثل انخفاًضا عن 
643 يوًما في عام 2015. ويســاعد هذا اإلصالح في 

اســتعادة ثقة المســتثمرين في الدولة.

ولتعزيــز القطــاع الخــاص، رّكز البنك علــى تبني تغييرات 
منهجيــة فــي قطــاع االمتيــازات حيث أتضح أن هناك 

أكثــر مــن 700 فرصــة امتياز فــي مصر عبر القطاعات. 
ووافــق البنــك على تمويــل وزارة التموين والتجارة 

الداخليــة والصنــدوق االجتماعي للتنمية لمشــروع جديد 
إلنشــاء شــبكة لتوزيع اإلمدادات الغذائية. وقد حددت 

الوزارة الحاجة إلى توســيع شــبكة »الســوبرماركت« 
لتوزيــع المنتجــات الغذائية المدعومــة ولتصبح بمثابة 

موزع لمختلف الســلع االســتهالكية ســريعة الحركة بســعر 
الســوق. وأضافت خطة الوزارة 000 13 ســوبر ماركت 

جديــد موزًعــا على مختلــف المحافظات في مصر. 

ونحــن بصــدد تكثيــف جهودنــا لجعل مصــر بلًدا ُمصنًعا كما 
نســتهدف مجــاالت جديدة. وعلــى وجه الخصوص، نعيد 

تركيز مســاعدتنا لتعزيز السياســات الصناعية الناجحة، 
كما ننشــئ مناطق اقتصادية خاصة. وتســعى دراســة 

جاريــة ممولــة من البنك بشــأن المنطقة االقتصادية 
لقنــاة الســويس إلى تحديد المهــارات المطلوبة هناك 

حتــى يمكــن تدريــب القوى العاملة وتجهيزها لالســتعداد 
لالســتثمارات القادمــة إلــى تلــك المنطقة. كما قمنا 

بتمويــل االســتراتيجية الوطنيــة لتنمية مجموعات 
الشــركات، والتي أدت إلى تحديد 145 مجموعة أساســية 

مــن الشــركات المترابطــة التي تكمــل بعضها البعض. 
كمــا قدمــت مشــروعات البنــك تطوير ريادة األعمال لعدد 

200 طالــب جامعــي وخريجــي الجامعات، كما دعمت 
22 مشــروًعا ناشــًئا بالتدريب وتوفير نواة التمويل 

األولــى، وذلــك في مجاالت أعمــال جديدة ومربحة مثل 
إعــادة تدويــر النفايات الصناعية.

وتمتلــك مصــر العديد من العوامل األساســية التي 
تحتــاج إليهــا لتصبــح قــوة صناعية أال وهي: وفرة الموارد 

الطبيعيــة، وتوافــر طاقــة هائلــة، ومجموعة هائلة من 
شــباب العمال. وســوف نواصل العمل مع شــركائنا 

لتحفيز المزيد من اســتثمارات القطاع الخاص والمســاعدة 
n .فــي تحويل االقتصاد المصري
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23 دمج مصر مع باقي القارة

دمج مصر مع باقي القارة

ربط مصر باألسواق اإلقليمية

التكامل االقتصادي اإلقليمي هو حجر الزاوية في تنمية 
مصر. ولهذا السبب، انضمت الدولة في عام 2018 إلى 

منطقة التجارة الحرة القارية مع 43 دولة أفريقية أخرى 
مما مهد الطريق لسوق موحد للسلع والخدمات في 

أفريقيا – سوق يضم 1.2 مليار شخص. وتستفيد مصر 
كثيًرا من هذا االتفاق، نظًرا ألهمية قطاعها الصناعي. 
وبالتالي هناك نطاق هائل وحاجة كبيرة إلى االستثمار 

في البنية التحتية اإلقليمية والتكامل في مصر، وذلك 
لجذب االستثمارات وخلق أسواق أكبر.

وتراجــع حجــم ● التجــارة بين البلــدان اإلفريقية من %6.3 
فــي عــام 2008 إلــى 5.4% بعــد مــرور عقد. ويرجع ذلك 

جزئًيــا إلــى أن االقتصــادات اإلفريقيــة ال تــزال تعتمد 
علــى تصديــر ســلع غيــر مجّهزة وذات قيمــة منخفضة 

إلــى البلــدان ذات الدخــل األعلى واســتيراد الســلع منها. 
وكما يوضح الشــكل 7، تعتمد مصر بشــكل رئيســي 

علــى التجــارة مــع الــدول المجاورة، ويرجع ذلــك جزئًيا إلى 
االتفاقيــات التجاريــة المبرمــة مع الــدول والمجموعات 

التجارية.

وفــي الوقــت نفســه، تراجــع مؤشــر ● تكلفة التجارة 
عبــر الحــدود مــن 809 دوالر أمريكي إلى 708 دوالر 
أمريكــي لــكل حاويــة يبلــغ طولهــا 20 قدًما عن طريق 
النقــل البحــري، وهــو مبلــغ يمكــن تحمله بشــكل أكثر 

مــن 2340 دوالر أمريكــي بالنســبة لمتوســط البلدان 
اإلفريقيــة. وهــذه العقبــة التجاريــة الصغيــرة تهيئ مصر 

تحديد التدفقات التجارية بين البلدان اإلفريقية مع مصر الشكل 7 

صادراتواردات
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بشــكل أفضــل لتصبــح منصــة لتطوير سالســل القيمة 
اإلقليمية.

ومــن خــالل 98% مــن ســكانها الذين يعيشــون حول 
ضفــاف النيــل والدلتــا، تعتمــد مصر بشــكل كبيــر على نهر 
النيــل للحصــول علــى جميــع احتياجاتهــا مــن المياه ألغراض 

الزراعــة وميــاه الشــرب. ولذلــك، يمثل نهــر النيل محور 
التركيــز الرئيســي للدولــة فــي الحفــاظ علــى مياهه من 

خــالل الســالم والتعــاون مــع دول حوض النيل. 

ويمثــل تحســين البنيــة التحتيــة للنقــل- مثــل الطرق 
والســكك الحديديــة والمالحــة الجويــة والبحريــة- أهمية 

بالغــة لربــط المســتهلكين عبــر الحــدود الوطنية وبناء 
األســواق اإلقليميــة مــع البلدان اإلفريقية والشــرق 

األوســط. ويلعــب قطــاع الطــرق – علــى وجه الخصوص 
– دوًرا رئيســًيا فــي ضمــان االندمــاج المكانــي والمناطق 

الصناعيــة، وهــي قطاعــات التصديــر الرئيســية التي لديها 
القــدرة علــى الترويــج لمصــر كمركز عالمــي. أما قطاعات 

النقــل البحــري والطيــران هــي قطاعات تلعب دوًرا رئيســًيا 
فــي كلِّ مــن التجــارة والســياحة، ويمكــن تبادل الخبرات 

المتاحــة فــي مصــر مــن خــالل عقد برامــج التعاون الفني 
مــع البلــدان اإلفريقية. 

وال تزال الحركة الحرة لمواطني باقي دول أفريقيا إلى 
مصر تمثل تحدًيا، حيث ال ُيسمح بدخول مصر بدون 

تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول إال لمواطني سبع 
دول أفريقية. ولم تصادق مصر بعد على بروتوكوالت 

بشأن حرية حركة مواطني المجتمعات االقتصادية 
اإلقليمية التي هي عضو فيها.  

الدور التحفيزي للبنك في دمج مصر 
مع باقي القارة

ما زلنا ملتزمين تماًما بربط البلدان واألســواق والشــعوب 
مــن أجــل تيســير التجارة وتحقيــق التحول االقتصادي في 
أفريقيــا. ووافــق البنك مؤخًرا على اإلطار االســتراتيجي 

للتكامــل اإلقليمــي )2018–2025( لدعــم رؤية االتحاد 
اإلفريقــي 2063، كمــا ســنواصل دعم المبادرات الرامية 

إلــى تعزيــز تجــارة مصر عبر الحدود بمــا يضمن تنفيذ 
اســتثمارات فعالــة فــي تكنولوجيــا المعلومات في الدولة 

وتوفيــر االتصــاالت الكهربائيــة مع دول حوض النيل 
األخرى ومع الشــرق األوسط. 

كمــا نعتــرف بأهميــة النقــل البحري لمصــر، وباعتباره 
جــزًءا مــن مبــادرة االتحــاد اإلفريقي الخارجيــة، نتعهد 

بإعــداد المرحلــة األولــى من دراســة الجدوى حول إنشــاء 
رابــط مالحــي نيلــي يربــط بحيــرة فيكتوريــا بالبحر األبيض 

المتوســط بشــكل أفضل.

وقــام البنــك بدعــم الوكالة المصرية للشــراكة 
من أجل التنميــة فــي تدريــب أكثــر من 100 ملحق 

تجاري على اســتخدام وســائل لجذب االســتثمارات 
وزيــادة التجــارة داخــل البلــدان اإلفريقية، كما ســاعدنا 

معهــد التخطيــط القومــي فــي تعزيــز المعرفة في 
إدارة المشــاريع والتحليــل االقتصــادي، وقدمنــا لهيئة 
الرقابــة اإلداريــة وســائل لمكافحة الفســاد. ومن خالل 

الجــوالت الدراســية إلــى جنوب أفريقيا والســودان، 
ندعــم نقــل المعرفــة وتبــادل الخبرات فــي مجال تبادل 

النفايات الصناعيــة.

التقدم المحرز في مصر
البلدان اإلفريقية متوسطة مصر

الدخل
خط األساس

2008
األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

6.35.410.812التجارة البينية بين البلدان اإلفريقية كنسبة من إجمالي تجارة السلع )%(●

80970815431939تكلفة التجارة عبر الحدود )بالدوالر	األمريكي(●

بالنسبة	للتقدم	في	مصر،	تشير	النقاط	إلى:	●	تقدم	قوي ●	تقدم	محدود	بالمقارنة	مع	خط	األساس ●	تراجع	بالمقارنة	مع	خط	األساس

المصدر:	مؤتمر	األمم	المتحدة	للتجارة	والتنمية،	والبنك	الدولي	



25 دمج مصر مع باقي القارة

وتماشــًيا مــع أولويــات حكومــة مصر، قررنا في عام 2016 
إلغاء تعهدنا بتمويل تطوير مطار شــرم الشــيخ كجزء من 
مشــروع قيمته 671 مليون دوالر. وأشــارت إعادة تقييم 

الوضــع إلــى أنــه لــن ترتفع قدرة المطار إال بعودة الســياحة 
مــن جديــد. وهــذا يدل على مرونــة البنك في تحرير 
المــوارد لالســتجابة لالحتياجــات األكثر إلحاًحا للدولة.

وبموجــب اإلطــار االســتراتيجي للتكامل اإلقليمي 
)2018–2025(، ســيقوم البنك بإعداد ورقة اســتراتيجية 

إقليميــة للتكامــل تغطي شــمال أفريقيا. وبذلك 
سيســعى البنك جاهًدا لضمان أن خارطة طريق متســقة 

تســاعد فــي دمــج مصر والمغــرب وتونس وليبيا مع 
بعضهــا البعــض ومــع باقي بلدان القارة. ولقد اســتثمرنا 

في التكامل االقتصادي اإلقليمي وســنحقق االســتفادة 
من أفضل الممارســات والمعارف بينما نوّســع نطاق 

عملنــا فــي هــذا المجال. وســيوفر ذلك الوظائف والنمو 
االقتصــادي وسيســهم في تحقيــق منطقة التجارة 

n .الحرة القارية
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27 تحسين نوعية الحياة لشعب مصر

تحســين نوعية الحياة 
لشعب مصر

توفير فرص العمل والخدمات 
األساسية

لقد أبرز الربيع العربي التحديات االجتماعية واالقتصادية 
لمصر، بما في ذلك عدم المساواة اإلقليمية وارتفاع 

معدل البطالة بين الخريجين الشباب. وفي حين أن 
االقتصاد يتعافى منذ عام 2015 وبدأت االختالالت على 

صعيد االقتصاد الكلي في التضييق، ال تزال الظروف 
االجتماعية صعبة مع محدودية فرص العمل. وفي 

عام 2017، وصل ● معدل البطالة إلى 12.4% بين 
إجمالي القوى العاملة، ويشهد هذا المعدل حالًيا تراجًعا 

مطرًدا بنسبة 9.95% في يونيو 2018. وفي الوقت 
نفسه، بلغ ● معدل البطالة بين الشباب ذروته عند 

نسبة 34.4% في عام 2012، إال إنه ظل مرتفًعا بنسبة 
30.8% في عام 2017. ويعيش حالًيا حوالي %27.8 

من المصريين ● تحت خط الفقر، إذ وصلت نسبتهم إلى 
21.6% في عام 2008.

وتتمثل أحد أعظم األصول والتحديات في الدولة في 
رأس مالها البشري من الشباب، حيث يدخل حوالي 
مليون شاب وشابة سوق العمل سنوًيا. ومن بين 

هؤالء الشباب الذين لديهم عمل، نجد العديد منهم 
محاصرين في أعمال منخفضة اإلنتاجية في القطاع غير 

الرسمي، كما ُيعد توفير التعليم والمهارات والقدرات 
للعمالة المربحة لهؤالء الشباب من األولويات. ومع 
ذلك، ارتفعت نسبة ● االلتحاق بالتعليم االبتدائي 

والثانوي والعالي إلى 78.9%، بينما انخفضت نسبة 
● االلتحاق بالتدريب الفني والمهني من %43.5 

إلى %26.9.

وبشكل عام، فإن نسبة الشباب الذين يبّلغون عن عدم 
العثور على وظيفة مناسبة تتناسب مع خبراتهم أو 

مؤهالتهم تستمر في الزيادة. ويعكس ذلك إلى حد كبير 
عدم التوافق الكبير بين المهارات بين احتياجات السوق وما 

يوفره نظام التعليم والتدريب المهني إلى جانب ثقافة 
وخبرة محدودين في ريادة األعمال. وتتبنى مصر نهًجا 

مبتكًرا للحد من البطالة وتزويد شبابها بالمهارات المناسبة، 
أي مزيج من المهارات الذي يتطلبه السوق. وتركز هذه 

الجهود على تطوير االبتكار وريادة األعمال بين الشباب. 

ومن خالل برنامج اإلدارة االقتصادية ودعم الطاقة، قام 
البنك بدعم اإلصالحات المهمة لتعزيز نمو المنشآت 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل. 

وبما أن عدم توافر الحصول على التمويل هو أحد القيود 
الرئيسية أمام نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد 

دعمنا إجراء إصالح شامل لقطاع التمويل البالغ الصغر 
يهدف إلى توسيع نطاق الحصول على التمويل وتنويع 
الخدمات المالية. وقد أدى ذلك إلى زيادة عشرة أضعاف 

عدد مزودي التمويل البالغ الصغر المرَخصين. وفي الفترة 
من 2017 إلى 2008 فقط، ارتفع عدد المقترضين بنسبة 

30%، حيث دخل ثلثي القروض في األنشطة التجارية، 
وكان 70% منها أنشطة األعمال التجارية التي تديرها 

النساء.

الحصول على الخدمات هو العنصر الرئيسي لتحسين 
نوعية الحياة، حيث إن تحسين الصحة والتعليم والماء 

والصرف الصحي هو ضرورة لخلق مجتمع يتمتع بصحة 
وتغذية جيدة وعلى مستوي عالي من التعليم ومجهزين 

لالستفادة من فرص العمل واألعمال التجارية. وتوفر 
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الدولة بالفعل إمكانية ● الحصول على خدمات مياه 
الشرب و ● يحصلا فرصلا لجميع سكانها تقريًبا. وتحتاج 
الدولة اآلن إلى ربط المزيد من األسر بأنظمة المياه في 
المناطق الريفية وفي األحياء الحضرية الفقيرة، وتحسين 

مستوى النظافة. 

تأثير البنك على حياة المصريين

يتمثل الهدف النهائي لمساعدتنا اإلنمائية في تحسين 
نوعية حياة المصريين، حيث قام البنك بتمويل 20 عملية 
حتى اآلن في القطاع االجتماعي، بما في ذلك مشاريع 

في التعليم والصحة والتمويل بالغ الصغر. 

وتساعد حافظة مشاريعنا االقتصاد المصري على تعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية. وكما ناقش فصل تزويد 

أفريقيا بالغذاء، قام مشروع الدخل الريفي وتحسين 
األوضاع االقتصادية  بتمويل ما يقرب من 000 80 مشروع 

صغير ومتوسط، أي أكثر من الهدف بنسبة 317 بالمائة، 
وخلق أكثر من 000 80 فرصة عمل، كما دخل حوالي 

43% من هذا التمويل في منشآت تملكها النساء )انظر 
المربع 2(.  

ويسعى البنك إلى تعزيز المؤسسات ودعم اإلصالحات 
السياسات الرامية إلى تعزيز الحماية االجتماعية وتحسين 

العدالة االجتماعية مع التركيز على اإلدماج االجتماعي. وال 
يحقق التحول االجتماعي في مصر نجاًحا دون المشاركة 

التقدم المحرز في مصر
البلدان اإلفريقية متوسطة مصر

الدخل
خط األساس

2008
األحدث
2017

خط األساس
2008

األحدث
2017

21.627.838.536.8السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر )%(●

31.131.842.242.2التفاوت في الدخل )مؤشر	جيني(●

25.030.820.721.9معدل البطالة بين الشباب )%(●

53.338.525.124.5معدل البطالة بين الشباب، اإلناث )%(●

8.512.412.410.6معدل البطالة●

18.923.612.112.6معدل البطالة عند اإلناث )%(●

43.526.916.612.2االلتحاق بالتدريب الفني / المهني )%(●

2.13.114.410.0االلتحاق بالتدريب الفني / المهني عند اإلناث )%(●

73.578.960.867.7االلتحاق بالتعليم )%(●

71.678.458.066.1االلتحاق بالتعليم عند اإلناث )%(●

97.899.474.078.8الحصول على خدمات مياه الشرب المدارة بأمان )٪	من	السكان(●

93.394.750.352.6الحصول على مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان )النسبة	المئوية	للسكان(●

نتائج العمليات 2008–2017
النتائج اإلجماليةمساهمة البنك*

الُمحققة المتوقعةالُمحققة المتوقعة
800 300155 900109 000141 98فرص الوظائف المباشرة التي تم توفيرها )العدد(●

400 90077 60053 50070 48منها وظائف للسيدات●

200 200652 500652 50025 25األشخاص الذين يمكنهم الحصول على خدمات صحية أفضل )العدد(●

700 700343 500343 50013 13السيدات منهم  ●

بالنسبة	للتقدم	في	مصر،	تشير	النقاط	إلى:	●	تقدم	قوي ●	تقدم	محدود	بالمقارنة	مع	خط	األساس ●	تراجع	بالمقارنة	مع	خط	األساس

ألغراض	نتائج	العمليات،	تشير	النقطة	إلى:	●	تحقيق	عمليات	البنك	95%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	60–94%	من	أهدافها ●	تحقيق	عمليات	البنك	أقل	
من	60%	من	أهدافها.

ترقى	مساهمة	البنك	إلى	مستوى	النواتج	اإلنمائية	التي	تتناسب	مع	حصة	الدعم	المالي	للبنك	مقارنة	بإجمالي	تكاليف	المشروع.	ويتماشى	ذلك	مع	التزام	البنك	بتقديم	
تقارير	حصرية	عن	مساهمته	وليس	عن	مساهمته	اإلجمالية	في	المشاريع،	بما	في	ذلك	مساهمات	الجهات	المشاركة	في	التمويل.

المصدر:	منظمة	العمل	الدولية،	ومنظمة	الصحة	العالمية،	ومنظمة	األمم	المتحدة	للطفولة	)يونيسيف(،	وتقارير	إنجاز	المشاريع	الخاصة	بالبنك	اإلفريقي	للتنمية.
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الكاملة للنساء والفتيات. ومن خالل مشروع التمكين 
االقتصادي للمرأة الرائد، الذي استثمر فيه البنك 9 ماليين 

دوالر أمريكي، تم تقديم 4306 قرض وتلقت أكثر من 
000 24 امرأة تدريًبا. 

ومن خالل الصندوق االنتقالي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، أنشأ البنك أول نظام لتبادل المخلفات الصناعية 

في مصر، حيث يربط بين مولدات المخلفات الصناعية 
والمستخدمين المحتملين والقائمين بإعادة التدوير، 

وذلك في محاولة لتحسين كفاءة الموارد عبر الصناعات، 
وخلق فرص عمل خضراء، والحد من اآلثار البيئية المترتبة 
على تلك المخلفات الصناعية. وقد تمت بالفعل سبعة 

معامالت من خالل هذه المنصة، واستهدفت على وجه 
الخصوص رواد األعمال الذين يتوقون إلى االنخراط في 

الشركات الناشئة المراعية للبيئة والنظيفة وتوسيع فرص 
العمل في قطاع متخصص جديد.  

وُيعد تحقيق التقدم في الوصول إلى التغطية الصحية 
الشاملة من أولويات قانون التأمين الصحي الشامل في 

مصر لعام 2017. وأتاحت الدراسة األكتوارية التي كلف 
بها البنك للحكومة المصرية خيارات تمويلية ومالية لتنفيذ 

نظام التأمين الصحي االجتماعي الوطني. ويتم اآلن طرح 
هذا النظام تدريجًيا بدًءا من ثالث محافظات. 

وفي الوقت الحاضر، ال تعالج مصر سوى 40% من مياه 
الصرف الصحي. ويساعد البنك مصر في معالجة التدهور 
الناتج عن جودة المياه والصرف الصحي من خالل المرحلة 

الثانية من دعمه لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي 
في الجبل األصفر بسعة إجمالية قدرها 2.5 مليون 

متر مكعب في اليوم ومحطة أبو رواش لمعالجة مياه 
الصرف الصحي بسعة إجمالية قدرها 1.6 مليون متر 

مكعب في اليوم. ويهدف هذان المشروعان العمالقان 
إلى حماية موارد المياه من التلوث والحد من المخاطر 
الصحية الناجمة عن تصريف مياه الصرف الصحي غير 

المعالجة إلى المصارف والقنوات. ومن المتوقع أن يفيد 
هذان المشروعان أكثر من 20 مليون شخص في القاهرة 
الكبرى. وعالوة على ذلك، سيخلق هذان المشروعان أكثر 

من 2000 وظيفة مباشرة و8000 وظيفة غير مباشرة 
للعمال غير المهرة وشبه المهرة والمهرة في العديد 

من المجاالت، بدًءا من تنفيذ المشروعات إلى السياحة 
والزراعة وصواًل إلى مصائد األسماك.

وسنواصل دعم مصر في خلق المزيد من فرص العمل، 
ولكن فرص عمل أفضل، مع تعزيز الحصول على خدمات 

أفضل. وسيساعد تمكين ماليين الشباب من العثور على 
وظائف على تغذية التحول االقتصادي الذي تحتاجه مصر 

n .مما يعزز النمو االقتصادي المّطرد ويحد من الفقر

تنمية األعمال الزراعية بالتمويل الريفي المربع 2 

دعم البنك األعمال الزراعية الصغرى والصغيرة في مصر من خالل زيادة فرصة 
حصول تلك األعمال على التمويل. وعادة ما تفرض البنوك التجارية أسعار فائدة 

عالية لهؤالء العمالء، إال أن البنك يقدم الدعم مستهدًفا األسر الريفية مع التركيز 
على سيدات األعمال. 

وأطلقت مارين بولس نشاًطا تجارًيا لتربية الدواجن، حيث حصلت من خالله على 
قرض بمبلغ 400 دوالر تم تقديمه من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية، 

حيث استخدمت المال لشراء معدات زراعية، بما في ذلك نظام شرب مناسب 
ومغذيات مالئمة. وفي خالل خمس سنوات فقط، تمكنت من زيادة إنتاج الدجاج 
من 100 دجاجة إلى 1000 دجاجة. وتعمل مارين، وهي أم لثالثة أطفال، مع أحد 

البائعين ليقدم لها الرعاية البيطرية ويساعدها في الوصول إلى األسواق. 

وبعد سداد قرضها بنجاح، تمكنت مربية الدجاج التي تباشر العمل الحر أيًضا من 
اكتساب ثقة مورديها إلى الحد الذي يجعلها اآلن تقوم بدفع 10% عربون فقط 

مقابل مشترياتها حتى تتمكن من االستمرار في توسيع نشاطها.
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فعالية البنك في إدارة عملياته 
في مصر

ويســعى البنك إلى تحســين أداء حافظة عملياته في مصر. ونتخذ مجموعة من اإلجراءات 
لتعظيــم تأثيرنــا اإلنمائــي، وتعبئــة المزيد من موارد االســتثمار، وتحقيق نتائــج التنمية بأكبر قدر 

ممكــن من الكفاءة.

أداء حافظة العمليات وسرعة تحقيق 
النتائج

البنــك هــو شــريك مصر الموثوق بــه، ولقد تكيفنا مع 
البيئة السياســية المتغيرة في الدولة وقدمنا اســتجابات 

ســريعة لضمــان أن دعمنــا يفــي بأولويات مصر. ومن 
خــالل حافظتنــا، نســعى جاهدين إلــى تحقيق أكبر تأثير 

إنمائي. 

وخالل العقد الماضي، وافق البنك على 42 مشروًعا 
بقيمة 2543 مليون دوالر أمريكي. وفي حين توقف 

اإلقراض خالل مرحلة االنتقال السياسي للفترة 
2011–2014 )انظر الشكل 8(، قام البنك بزيادة عدد 

العمليات التي تقدم المساعدة الفنية وأعمال القطاع 
االقتصادي من خالل المنح. وقد ساعد ذلك على تعزيز 

مجموعة عملياتنا حتى نتمكن من استئناف اإلقراض 
في عام 2015. 

زاد البنك عدد عملياته في مصر حتى في ظل قيود اإلقراض الشكل 8 
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وتتكون الحافظة النشطة للبنك من 31 عملية، وهو 
التزام إجمالي قدره 2.98 مليار دوالر أمريكي. وتتماشى 
عملياتنا مع ورقة االستراتيجية المحلية وأولويات الحكومة 

الخاصة.  

ومسؤولية المحافظة على أداء حافظة عملياتنا هي 
مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبنك في مصر. وهذا 

اإلنجاز هو نتاج لجهود تعاونية واستباقية من وزارة 
االستثمار والتعاون الدولي ومكتب البنك في مصر 

تعزيًزا لحافظتنا ولحل القضايا المتعلقة بعمليات االشتراء 
المعقدة والتأخير في تنفيذ المنح. ويراقب البنك عن 

كثب حافظته في حين يقدم المشورة والدعم العملي 
ذة التي ُأنِشئت مؤخًرا، وذلك لتحديد  للوكاالت المنفِّ

التحديات التي تواجه المشاريع وإيجاد حلول مشتركة لها.

ومن جانب الحكومة، عملت الحكومة على تحسين 
الشفافية وسرعة عمليات االشتراء، كما تطلب حالًيا من 
وكاالتها نشر إرساء العقد إلجراء المناقصات العامة عبر 

اإلنترنت، وتخطط لالنتقال إلى نظام االشتراء اإللكتروني 
لنشر العطاءات، كما تقوم أيًضا بمراجعة اللوائح العامة 

لعمليات االشتراء الخاصة بها تحقيًقا لكفاءة أكبر.  

ن أداء المشروع خالل السنوات القليلة الماضية،  وتحسَّ
حيث ال يوجد حالًيا أي ● مشروع معرض للخطر في 
حافظة العمليات، وذلك بفضل اإلدارة االستباقية 
للعمليات. كما بلغت ● نسبة اإلنفاق في عملياتنا 

87%، وانخفضت نسبة ● مشاريعنا التي تواجه تحديات 

التنفيذ والتأخير )عمليات العلم األحمر( من 38% في 
أغسطس 2015 إلى 20% في سبتمبر 2018.

العمل مع الشركاء لتحفيز تمويل 
التنمية

من أجل المساعدة في تحقيق جدول األعمال اإلنمائي 
الطموح في مصر، يقوم البنك بتمويل مشترك لعملياته 

مع شركاء التنمية اآلخرين. وفي حقيقة األمر، ال يلتزم 
البنك بتمويل سوى 40% من التكلفة الكاملة لكل 

عملية، بينما يتم تمويل الباقي من ِقبل الحكومة وشركاء 
التنمية. ويتم تصميم تدخالت البنك لتحقيق االستفادة 

القصوى من أدواته التقليدية – اإلقراض االستثماري 
والعمليات المستندة إلى البرامج – باإلضافة إلى 

جذب االستثمارات من القطاع الخاص، ومشاركة مخاطر 
االستثمار، واستخدام األدوات المبتكرة مثل الضمانات.  

أما على صعيد اإلدارة، فإن عمل البنك مع شركاء التنمية 
مرتكز على مصفوفة مشتركة لإلصالحات. وكان هذا 

هو الحال بصفة خاصة في دعم موازنة البرنامج البالغ 
مدته ثالث سنوات بمبلغ 1.5 مليار دوالر أمريكي لبرنامج 
اإلدارة االقتصادية ودعم الطاقة الذي تم تنفيذه بالتعاون 
الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واستند 

هذا البرنامج إلى حوار سياسي رفيع المستوى مع 
الحكومة وأصحاب المصالح اآلخرين في مجاالت ذات 

أهمية استراتيجية.

20112017فعالية البنك في مصر

 أداء حافظة األعمال وجودتها
2.482.8أداء حافظة األعمال ●

3487.3نسبة صرف األموال من الحافظة الحالية )%(●

246342.5متوسط حجم قروض القطاع العام )مليون	دوالر	أمريكي(●

1.131.6متوسط حجم المنح )دوالر	أمريكي(●

االقتراب من عمالئنا
NA 89المشاريع التي تتم إدارتها من المكتب المحلي )%(●

تشير	النقاط	إلى:	●	نحن	فوق	مستوى	خط	األساس ●	نحن	نتحرك	بشكل	معتدل	نحو	الهدف ●	نحن	ال	نتحرك	تجاه	الهدف
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وتتمثل المكونات الرئيسية الستثماراتنا في مصر 
في التمويل من الصناديق االستئمانية ومن خالل 

المساعدة الفنية، وكان ذلك يمثل أهمية خاصة عندما 
توقف اإلقراض بين عامي 2011 و2014. ويخطط 

البنك لمواصلة تعبئة الموارد من مرفق البيئة العالمية 
وصندوق »لننمو مًعا« اإلفريقي وصناديق االستثمارات 

المناخية. ومن خالل مشاركة البنك في شراكة دوفيل 
– وهي منتديات إقليمية تركز على البلدان العربية التي 

تمر بمرحلة انتقالية – حدد البنك مبادرات جديدة يمكنه 
من خاللها جمع التمويل لتقديم المساعدة الفنية وبناء 
القدرات والعمل االقتصادي والقطاعي تعزيًزا لفعالية 

تنفيذ المشروعات.

إدارة المعرفة 

يلعب البنك على نحو متزايد دور وسيط المعرفة، 
وينتج مواد معرفية عالية الجودة تخلق دلياًل على وجود 

احتياجات التنمية الوطنية وأفضل طريقة لمعالجتها. 
ويدعم العمل التحليلي جهودنا الرامية إلى تعزيز 

برامج التنمية الوطنية، ويمّكننا من صقل سياساتنا 
وإجراءاتنا وعملياتنا. ودورنا المعرفي هو أحد الجوانب 
المهمة لعملنا في مصر، حيث أنتجنا مجموعة واسعة 

من الدراسات، على سبيل المثال، تحديد مجموعات 
الشركات، واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع الري، 

وتعزيز عمل المرأة من خالل إدماج األعمال، كما نركز على 
تعميق قدراتنا التحليلية، وبناء الشراكات، وزيادة تعاوننا 

مع الجامعات ومراكز الفكر.

االقتراب من مصر 

لقد جعل نموذج البنك الخاص بأعمال التنمية وتحقيقها 
البنك أقرب إلى العمل مع مصر، حيث تتم إدارة حوالي 

89% من مشروعات البنك في مصر من خالل مكتبه 
المحلي في القاهرة. ويقدم المركز اإلقليمي للبنك الذي 

يتخذ من تونس مقرًا له الدعم في المجاالت الشاملة 
مثل الضمانات والمناخ والمساواة بين الجنسين. وأثناء 

سعينا للُمضي قدًما، سنعتمد على هذا الوضع لتقديم 
n .أكبر تأثير إنمائي لمصر
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معلومات حول هذه النشرة

منذ عام 2011، أنتج البنك اإلفريقي للتنمية )البنك( استعراض سنوي لفعالية التنمية، 
والذي يقّيم مساهمة البنك الشاملة في نتائج التنمية في أفريقيا. وُيستكمل االستعراض 

السنوي بسلسلة من االستعراضات المواضيعية التي تغطي أنشطة البنك في بلدانه 
األعضاء اإلقليمية. 

وُيعد موجز النتائج الخاصة هذا هو جزًءا من سلسلة من االستعراضات الموجزة التي تدرس 
العمليات الجارية في فرادى البلدان األعضاء اإلقليمية. ويقدر البنك المستوى العالي 

للحوار الذي تمكن من عقده مع السلطات المحلية أثناء إعداد هذا االستعراض، وهو تعاون 
يسلط الضوء على جودة الشراكة بين المؤسسة والدولة.  

هذا التقرير – مثله مثل االستعراضات األخرى الخاصة بفعالية التنمية – موجه للجمهور 
العام ويهدف إلى تعزيز شفافية مؤسستنا ومسؤوليتنا أمام شركائنا، كما أن هذا التقرير 

مبتكر بإيجازه وتركيزه على أولويات البنك الخمس العليا، باإلضافة إلى أنه بمثابة أداة إدارية 
إضافية رئيسية لتسهيل التحسين المستمر لعملياتنا وتنظيمنا. 
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