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 -1قراءة ى الوضع الحاي
تعتــر التنميــة ااقتصاديــة مــن أهــم ركائــز اس ـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  ،2030باعتبارهــا امحــرك الرئيــي لتحقيــق التنميــة
امســتدامة .حيــث يــؤدي النمــو ااقتصــادي امســتدام إى توفــر فــرص عمــل وتوليــد وزيــادة الدخــل ،مــا يعــزز مــن قــدرة الدولــة عــى تطويــر
البنيــة اأساســية للبــاد الازمــة لجــذب ااســتثار امحــي واأجنبــي ورفــع مســتوى الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة وتحقيــق العدالــة
ااجتاعيــة وإتاحــة ورفــع مســتوى الخدمــات الازمــة لحيــاة امواطنــن لتحســن مســتوى معيشــتهم ومكينهــم مــن ااســتمرار ي دعــم عمليــة
التنميــة ااقتصاديــة ،وتوفــر حيــاة تتســم بالرخــاء وااســتدامة لجميــع امواطنــن.
ومراجعــة امــؤرات ااقتصاديــة ،نجــد أن مــر قــد مــرت خــال الفــرة الســابقة مرحلــة مــن عــدم ااســتقرار الســياي والتــي أثــرت بالســلب
عــى النشــاط ااقتصــادي بشــكل كبــر .ولكــن ااقتصــاد امــري شــهد تحســناً ملحوظ ـاً خــال العامــن اماضيــن ي أداء كثــر مــن امــؤرات
ااقتصاديــة ي ضــوء اإج ـراءات والسياســات اإصاحيــة التــي نفذتهــا الحكومــة والتــي ســاهمت ي إعــادة بنــاء الثقــة ي ااقتصــاد امــري
محليـاً ودوليـاً .فقــد ارتفــع معــدل مــو الناتــج امحــي اإجــاي الحقيقــي خــال عــام  2015/14ليبلــغ نحــو  ٪4.2مقارنــة معــدل مــو ضعيــف
خــال الفــرة مــن  2011/10حتــى  ،2014/13حيــث تـراوح معــدل النمــو ااقتصــادي الحقيقــي الســنوي خــال هــذه الفــرة بــن  ٪2.1و.٪2.2
كــا بلــغ حجــم الناتــج امحــي اإجــاي بســعر الســوق وباأســعار الجاريــة بنهايــة عــام  2015/14مــا يقــرب مــن  241٩.5مليــار جنيــه بنســبة
زيــادة قدرهــا نحــو  ٪15.1عــن عــام  2014/13والــذي بلــغ نحــو  2101.٩مليــار جنيــه .وتراجــع معــدل البطالــة خــال عــام  ،2014حيــث
انخفــض مــن  ٪13.2ي عــام  2013إى  ٪13ي عــام  2014واســتمر ي اانخفــاض ليبلــغ  ٪12.7خــال الربــع الثــاي لعــام  .2015وبلــغ معــدل
التضخــم ي الفــرة مــن يناير-أكتوبــر خــال عــام  2015قيمــة  ٪10.4مقارنــة بــذات الفــرة مــن الســنة الســابقة .وشــهدت ااســتثارات الكليــة
تحســناً ملحوظـاً خــال العامــن اماضيــن ،حيــث وصــل إجــاي حجــم اإنفــاق ااســتثاري إى نحــو  353.7مليــار جنيــه عــام  2015/14بنســبة
زيــادة تصــل إى  ٪21.7مقارنــة بعــام  ،2014/13والــذي بلغــت فيــه ااســتثارات الكليــة حــواي  2٩0.6مليــار جنيــه .وتراجــع معــدل اادخــار
ي عــام  2015/14ليصــل إى نحــو  ٪5.٩مــا ترتــب عليــه اتســاع الفجــوة التمويليــة بشــكلٍ كبــر.
كــا حقــق ميـزان امدفوعــات فائــض قــدره  3.7مليــار دوار عــام  2015/14مقابــل  1.5مليــار دوار ي العــام الســابق نتيجــة تحقيــق الحســاب
الرأســاي وامــاي صــاي تدفقــات إى الداخــل بقيمــة تبلــغ  17.6مليــار دوار )مقابــل  5.3مليــار دوار ي العــام الســابق( ،بســبب ارتفــاع صــاي
ااســتثارات اأجنبيــة امبــارة ي مــر مــن  4.1مليــار دوار عــام  2014/13إى  6.4مليــار دوار عــام  .2015/14وي الجانــب اآخــر ارتفــع
العجــز ي امي ـزان الجــاري إى  12.2مليــار دوار خــال عــام  2015/14مقابــل  2.7مليــار دوار ي العــام الســابق .ومــن خــال تتبــع تطــورات
ميـزان امعامــات التجاريــة خــال الســنوات القليلــة اماضيــة يتضــح ارتفــاع ي عجــز اميـزان التجــاري مــن  34مليــار دوار خــال عــام 2014/13
إى  3٩مليــار دوار عــام .2015/14
أمــا بالنســبة للموازنــة العامــة للدولــة ،فقــد بلغــت نســبة العجــز الــكي إى الناتــج امحــي اإجــاي عــام  2015/14نحــو  .٪11.5كــا شــهد
الديــن امحــي والخارجــي ارتفاعـاً مســتمرا ً ،حيــث بلغــت نســبة الديــن العــام امحــي إى الناتــج امحــي اإجــاي  .٪٩2.7بينــا بلغــت نســبة
الديــن العــام الخارجــي إى الناتــج امحــي اإجــاي  ٪15بنهايــة العــام امــاي  2015/14مقارنــة بنحــو  ٪16.4ي العــام امــاي الســابق .وانخفــض
صــاي ااحتياطيــات الدوليــة إى  16.4مليــار دوار ي نوفمــر  2015لتراجــع بذلــك عــدد شــهور الــواردات الســلعية التــي تغطيهــا صــاي
ااحتياطيــات الدوليــة إى نحــو  3.2شــهر.
وبالرغــم مــن ارتفــاع معــدل النمــو وتحســن الوضــع ااقتصــادي بشــكل عــام إا أن ااقتصــاد امــري مــازال يواجــه عــدد كبــر مــن التحديّــات
ســيي ذكرهــا بــيء مــن التفصيــل ،ويــأي عــى رأســها انخفــاض تنافســية ااقتصــاد امــري وعــدم كفــاءة إدارة واســتغال مــوارد الدولــة بســبب
انتشــار البروقراطيــة وزيــادة التهديــدات اأمنيــة التــي تُحيــط بامنطقــة واســتمرار مواجهــة الكســاد العامــي ي عــد ٍد كبــر مــن الــدول الكــرى.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يتمتــع ااقتصــاد امــري بعــدد كبــر مــن امقومــات التــي يــؤدي حســن اســتغالها للتغلــب عــى هــذه التحديــات
ودفــع النشــاط ااقتصــادي بشــكل كبــر.
وفيــا يــي عــرض للرؤيــة واأهــداف ااس ـراتيجية للتنميــة ااقتصاديــة ،ومقومــات ااقتصــاد امــري وأهــم التحديــات التــي تواجهــه وأهــم
السياســات وامروعــات والرامــج للتغلــب عــى التحديــات ســوا ًء عــى مســتوى ااقتصــاد الــكي أو القطاعــي ي ســبيل تحقيــق اأهــداف
ااس ـراتيجية للتنميــة امســتدامة.

 -2الرؤية ااسراتيجية للتنمية ااقتصادية حتى عام 2٠3٠
تســتهدف الرؤيــة ااســتراتيجية للتنميــة ااقتصاديــة فــي مصــر حتــى عــام  2030أن يكــون
يتميــز باســتقرار أوضــاع ااقتصــاد الكلــي ،وقــادر
ااقتصــاد المصــري ..اقتصــاد ســوق منضبــط
ّ
ـوع ويعتمــد علــى المعرفــة،
علــى تحقيــق نمــو احتوائــي مســتدام،
ويتميــز بالتنافســية والتنـ ّ
ّ
ويكــون اعبــً فاعـ ً
المتغيــرات العالميــة،
التكيــف مــع
ا فــي ااقتصــاد العالمــي ،قــادرً علــى
ّ
ّ
المضافــة ،وتوفيــر فــرص عمــل ائــق ومنتــج ،ويصــل نصيــب الفــرد مــن
وتعظيــم القيمــة ُ
الناتــج المحلــي اإجمالــي الحقيقــي إلــى مصــاف الــدول ذات الدخــل المتوســط المرتفــع.
2٠

 -3اأهداف ااسراتيجية للتنمية ااقتصادية حتى عام 2٠3٠
تسعى اسراتيجية التنمية ااقتصادية إى تحقيق اأهداف الثانية الرئيسية التالية:

الهدف

التعريف

استقرار أوضاع ااقتصاد الكي

خفض نسبة الدين العام إى الناتج امحي اإجاي وخفض نسبة العجز الكي إى الناتج
امحي اإجاي والحفاظ عى استقرار مستوى اأسعار

تحقيق مو احتواي ومستدام

رفع معدل النمو ااقتصادي وتحقيق مو متوازن إقليمياً وزيادة مشاركة امرأة
واأشخاص ذوي اإعاقة ي سوق العمل وتحقيق التمكن ااقتصادي للعمل عى تخفيض
معدات الفقر

زيادة التنافسية والتنوع وااعتاد
عى امعرفة

زيادة درجة تنافسية ااقتصاد امري دولياً وزيادة مساهمة الصادرات ي معدل
النمو ااقتصادي ورفع مساهمة الخدمات ي الناتج امحي اإجاي وخاصة الخدمات
اإنتاجية وذلك اتساقاً مع توجهات الحكومة وامارسات العامية ي هذا الشأن التي
تعتر كل من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو

تعظيم القيمة امضافة

زيادة امكون امحي ي امحتوى الصناعي وخفض عجز اميزان التجاري

يلعب دور ف ّعال ي ااقتصاد العامي
قادراً عى التكيف مع امتغرات
العامية

زيادة مساهمة ااقتصاد امري ي ااقتصاد العامي لتصبح مر من أكر  30دولة ي
مجال اأسواق العامية ،ومن ضمن أفضل  10دول ي مجال ااصاحات ااقتصادية،
وضمن دول منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية خال  10سنوات وضمن الدول حديثة
التصنيع خال  5سنوات

توفر فرص عمل ائق ومنتج

خفض معدل البطالة ومضاعفة معدات اانتاجية

يصل نصيب الفرد من الناتج امحي
اإجاي الحقيقي إى مصاف الدول
ذات الدخل امتوسط امرتفع

تحسن مستوى معيشة امواطنن

دمج القطاع غر الرسمي ي ااقتصاد

العمل عى دمج القطاع غر الرسمي ي ااقتصاد وخفض حجم امعامات غر الرسمية،
من خال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفر الحوافز والقضاء عى امعوقات
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 -4مؤرات قياس أداء التنمية ااقتصادية حتى عام 2٠3٠
وقــد تــم ترجمــة اأهــداف الثانيــة إى مــؤرات أداء محــددة تُســتخدم كوســيلة لقيــاس مــدى التقــدم ي تحقيــق اأهــداف ،وللمســاهمة ي
متابعــة تنفيــذ ااسـراتيجية .وفيــا يــي عــرض لهــذه امــؤرات عــى مســتوى ااقتصــاد الــكي.

أ -امؤرات الكمية

امسلسل

طبيعة
امؤر

امؤر

تعريف امؤر

1

معدل النمو
الحقيقي )(٪

يقيس التغر ي الناتج امحي
اإجاي خال فرة امقارنة

4.2

2

نصيب الفرد من
الناتج امحي
اإجاي )دوار
أمريي(

يقيس الناتج امحي اإجاي
)باأسعار الجارية( منسوباَ لعدد
السكان

3436.3

3

حصة الناتج امحي
اإجاي الحقيقي
من إجاي الناتج
العامي الحقيقي
)(٪

يقيس مساهمة الناتج امحي
اإجاي امري ي الناتج امحي
اإجاي العامي

0.21

4

نسبة الفقراء وفقاً
مقياس الفقر
القومي )(٪

نسبة السكان عى مستوى إجاي
الجمهورية تحت خط الفقر
القومي )تكلفة الحصول عى
السلع والخدمات اأساسية للفرد/
اأرة(

26.3

نسبة السكان تحت
خط الفقر امدقع
)(٪

نسبة السكان الذين يقع إنفاقهم
تحت خط الفقر الغذاي )كلفة
البقاء عى قيد الحياة(

4.4

6

نسبة الدين العام
إى الناتج امحي
اإجاي )(٪

مثل رصيد الدين امجمع امستحق
عى الحكومة العامة والهيئات
ااقتصادية بعد استبعاد اقراض
الهيئات ااقتصادية من بنك
ااستثار القومي ،وذلك كنسبة
من الناتج امحي اإجاي باأسعار
الجارية

٩2.7

7

نسبة العجز الكي
إى الناتج امحي
اإجاي )(٪

النتائج
ااسراتيجية
5

22

الوضع
الحاي

يقيس صاي إجاي اإيرادات
وإجاي امروفات للحكومة
العامة )ويشمل صاي حيازة
اأصول امالية( كنسبة من الناتج
امحي اإجاي باأسعار الجارية

1

3

4

5

11.5

2

هدف
2٠2٠

هدف
2٠3٠

10

12

4000

0.4
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2.5

6

7

85.7

7.5

10000

1

15

0

75

2.28

امسلسل

طبيعة
امؤر

الوضع
الحاي

امؤر

تعريف امؤر

8

عدد شهور
الواردات السلعية
التي يغطيها صاي
ااحتياطيات
الدولية )شهر(

يقيس قدرة ااحتياطي عى مويل
الواردات السلعية

3.2

٩

معدل التضخم )(٪

يقيس التغر ي اأرقام القياسية
أسعار امستهلكن وهي أسعار
البنود ااستهاكية )السلع
والخدمات التي تشرى أغراض
الحياة اليومية(

٩

11.8

10

معدل البطالة
)**(٪

يقيس نسبة اأفراد )64 – 15
عام( الذين يقدرون عى العمل
ويرغبون فيه ويبحثون عنه
ولكنهم ا يجدونه منسوباُ إى قوة
العمل ي نفس الفئة العمرية

12.8

10

نسبة مشاركة امرأة
ي قوة العمل )(٪

يقيس نسبة اإناث )من سن 15
عام( الاي يزاولن أعااً بأي من
اأنشطة ااقتصادية لبعض الوقت
)عى اأقل ساعة( سواء داخل
امنشآت أو خارجها ،ويدخلن ي
حكم امشتغات امرتبطات بعمل
وم يتمكنوا من مارسته طوال
فرة البحث أسباب امرض أو
اأجازة منسوباً إجاي امشتغلن

22.8

12

يقيس متوسط عدد اأطفال الذي
مكن أن تنجبهم السيدة خال
فرة حياتها اإنجابية وفقاً معدات
معدل الخصوبة
اإنجاب التفصيلية )حسب العمر(
الكي )طفل/سيدة(
السائدة داخل الحدود الجغرافية
للدولة أو لوحدة إدارية محددة
ي سنة معينة

3.5

137

11

النتائج
ااسراتيجية

8

11

هدف
2٠2٠
6

8

10

25

هدف
2٠3٠
10

5-3

5

35

12

3.3

2.4

13

مؤر بيئة ااقتصاد
الكي )ترتيب(

يقيس مدى استقرار بيئة ااقتصاد
الكي من خال خمسة مؤرات
فرعية

13

100

30

14

مؤر سهولة
مارسة أنشطة
اأعال )ترتيب(

يقيس تقدم مر ي عدد من
امجاات امتعلقة بتسهيل اأعال
مثل سهولة الحصول عى الكهرباء
والحصول عى تسهيات ائتانية
وسهولة دفع الرائب وغرها

14

131

100

30
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مؤر التنافسية
العامي )ترتيب(

يقيس تنافسية الدول ي ثاثة
محاور أساسية :التنافسية ي
امتطلبات ااقتصادية اأساسية
)مثل البنية التحتية والبيئة
ااقتصادية( وي تسهيل فعالية
ااقتصاد )مثل التعليم العاي
وااستعداد التكنولوجي( وي
عوامل اابتكار والتطور

16

معدل النمو
الصناعي )(٪

يقيس معدل التغر ي ناتج
الصناعات التحويلية )بدون تكرير
البرول(

5

17

نسبة القيمة
امضافة الصناعية
من الناتج امحى
اإجاي )(٪

يقيس نسبة ناتج الصناعات
التحويلية )بدون تكرير البرول(
من الناتج امحي اإجاي باأسعار
الثابتة بتكلفة عوامل اإنتاج

12.5

18

نسبة التجارة
)سلعية وخدمية(
من الناتج امحي
اإجاي )(٪

يقيس نسبة القيمة اإجالية
للتجارة السلعية والخدمية من
الناتج امحي اإجاي ،ويعر عن
اإنفتاح عى العام

37

نسبة صاي اميزان
الجاري إى الناتج
امحي اإجاي )(٪

يقيس نسبة )الفائض/العجز(
ي ميزان السلع والخدمات
والتحويات من إجاي الناتج
امحي اإجاي

3.7-

20

نسبة الخدمات
ي الناتج امحي
اإجاي )(٪

مؤر محي يقيس مساهمة
اأنشطة الخدمية ي الناتج امحي
اإجاي باأسعار الثابتة

21

نسبة الصادرات
مرتفعة امكون
التكنولوجي من
إجاي الصادرات
الصناعية امرية
)(٪

يقيس مساهمة الصادرات ذات
امكون التكنولوجي العاي مثل
صناعة الطائرات والحاسب اآي
واأدوية ي إجاي الصادرات
الصناعية

15
النتائج
ااسراتيجية

1٩

24
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الحاي

مخرجات
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16

17

18

1٩
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1

21

هدف
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٩0
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هدف
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22

صاي ااستثارات
اأجنبية امبارة
)مليار دوار(

يقيس صاي تدفقات ااستثارات
اأجنبية امبارة

6.37

23

نسبة مساهمة
القطاع الخاص
ي الناتج امحي
اإجاي )(٪

يقيس نسبة قيمة ناتج القطاع
الخاص من إجاي الناتج امحي
اإجاي بسعر السوق باأسعار
الثابتة

60

مخرجات

قيمة إيرادات
خدمات التعهيد
Outsourcing

24

)ترحيل الخدمات(
)مليار دوار(
25
26
27

مدخات

يقيس حجم إيرادات ااستثار ي
اأنشطة التي مكن نقل خدماتها
التجارية لبلد آخر

1.2

22

23

24

هدف
2٠2٠

هدف
2٠3٠

15

30

65

2

75

5

الرائب عى
الدخل )(٪

يقيس معدل ريبة الدخل
امطبقة عى الركات

22.5

25

22.5

22.5

ريبة القيمة
امضافة )(٪

يقيس معدل ريبة القيمة
امضافة امطبقة

10

26

10

10

نسبة ااستثار
العام الذي تديره
امحليات )(٪

يقيس زيادة الصاحيات اممنوحة
للمحليات ي ااستثارات امحلية

12,5

20

30

2٧
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

امسلسل

28

مدخات
2٩
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.٩
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.18
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.20
.21
.22
.23
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.2٩
.30
.31
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معدل التكوين
الرأساي )معدل
اإستثار( )(٪

يقيس حجم اإنفاق عى زيادة
اأصول الثابتة لاقتصاد مضافاً لها
صاي التغرات ي مستوى امخزون
كنسبة من الناتج امحي اإجاي
بسعر السوق باأسعار الثابتة

كفاءة اإستثار
العام (4-0) PIM
نقطة

يقيس مدى الكفاءة ي
ااستثارات الحكومية من خال
مؤرات فرعية تشمل كيفية
تقييم امروعات ،وإختيارها،
وتحديد اميزانية امناسبة لها،
وتنفيذها ،وتقييم جودة التنفيذ

1.43

قيمة مساندة
الصادرات )مليار
جنيه(

يقيس التطور ي التكاليف التي
تتحمها الدولة ي تنفيذ برامج
مساندة وتنشيط الصادرات

2.6

14.4

2٨

2٩

3٠

هدف
2٠2٠
20

2

6

31

هدف
2٠3٠
30

3.5

8

وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري ،إحصاءات الناتج امحي اإجاي بسعر السوق باأسعار الثابتة لعام ) 2015/2014والبالغ  1801.٩مليار جنيه( مقارن ًة بعام .2014/2013
الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء ،بيان عام .2014/2013
Calculated based on: World Bank, World Development Indicators, GDP (Constant 2005) Data for 2014.
الجهاز امركزي للتعبئة العامة وااحصاء ،مسح الدخل واإنفاق وااستهاك ) * .(2013/2012علاً بأن هذا امؤر يرد أيضاً ي محور العدالة ااجتاعية.
الجهاز امركزي للتعبئة العامة وااحصاء ،مسح الدخل واإنفاق وااستهاك ).(2013/2012
وزارة امالية ،بيان عام .2015/2014
وزارة امالية ،بيان عام .2015/2014
البنك امركزي امري ،أكتوبر .2015
الجهاز امركزي للتعبئة العامة وااحصاء ،النرة الشهرية لأرقام القياسية أسعار امستهلكن ،نوفمر .2015
الجهاز امركزي للتعبئة العامة وااحصاء ،النرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة ،بيان الربع الثالث لعام  ** .2015يتم تقدير معدل البطالة حسب النوع وفئات العمر
ومستويات التعليم امختلفة ووفقاً للتوزيع الجغراي.
الجهاز امركزي للتعبئة العامة وااحصاء ،النرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة ،إصدار أغسطس  ،2015بيان الربع الثاي لعام .2015
وزارة الدولة للسكان ،ااسراتيجية القومية للسكان والتنمية .2015 ،2030-2015
.World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2015-2016
.2016 ,World Bank, Doing Business Report
.World Economic Forum, Global competitiveness report, 2015-2016
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري.2015/2014 ،
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري.2015/2014 ،
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري.2015/2014 ،
البنك امركزي امري ،بيان عام .2015/2014
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري ،2015/2014 ،البيان يشمل الخدمات ااجتاعية والخدمات اإنتاجية وا يتضمن الكهرباء وامياه والتشييد والبناء.
World Bank, World Development Indicators, 2014.
البنك امركزي امري ،بيان عام .2015/2014
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري ،بيان عام .2015/2014
تقديرات وزارة اإتصاات وتكنولوجيا امعلومات ،ومن امتوقع وفقاً للتقديرات أن يصل حجم اإستثار ي خدمات التعهيد عام  2020إى حواي  2مليار جنيه مري.
وزارة امالية.
وزارة امالية.
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري ،بيان عام .2015/2014
وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري ،بيان عام .2015/2014
IMF, Investing in Public Investment : An Index of Public Investment Eiciency ,2010.
وزارة امالية ،امتابعة امالية لتنفيذ اموازنة العامة للدولة.2015/2014 ،
وزارة التجارة والصناعة ،ااسراتيجية وخطة العمل 23 ،نوفمر .2015

امؤرات امستحدثة

ب-

امسلسل

امؤر

سبب ااستحداث

آلية القياس

1

نسبة مساهمة
القطاع غر الرسمي
ي ااقتصاد

رورة توفر إحصاءات دقيقة حول
القطاع غر الرسمي لوضع سياسات
وبرامج تستهدف دمجه ي منظومة
القطاع الرسمي ومتابعة مدى فعالية
هذه اإجراءات

سوف يتم إعداد مؤرات تعمل عى توضيح الواقع
الفعي للقطاع غر الرسمي

2

أهمية توفر مؤر محي يقيس التغر
معدات مو اأقاليم
ي الناتج امحي اإجاي لأقاليم
ااقتصادية
ااقتصادية امختلفة

قامت وزارة التخطيط وامتابعة واإصاح اإداري
بركيب “الحسابات اإقليمية” ،حيث تم تقدير القيمة
امضافة عى مستوى امحافظات واأقاليم ااقتصادية،
وبنا ًء عى هذه الحسابات سيتم تقدير معدات النمو
امستهدفة ي عامي  2020و 2030ومن ثم دورية
تركيب الحسابات اإقليمية والتي ترتبط بشكل كبر
بدورية تنفيذ التعداد ااقتصادي الذي يقوم بإعداده
الجهاز امركزي للتعبئة العامة واإحصاء

مق ّومات ااقتصاد امري
يتســم ااقتصــاد امــري بالعديــد مــن امق ّومــات التــي مُ كّنــه مــن الوصــول إى مســتهدفاته بحلــول عــام  2030اذا تــم الركيــز عــى اســتغالها
بشــكل ج ّيــد .فمــر قــادرة عــى تحقيــق قفــزة كبــرة ي مجــال التنميــة ونهضــة اقتصاديــة إذا نظرنــا إليهــا نظــرة شــاملة وواســعة بتاريخهــا
وثرواتهــا وموقعهــا الجغـراي امتم ّيــز ومكانتهــا السياســية والطاقــة البريــة الهائلــة ومق ّومــات اإبتــكار وعوائــد ااســتثار فيهــا كــا أنهــا أكــر
ســوق ي منطقــة الــرق اأوســط .وتتمثــل أبــرز هــذه امق ّومــات ي اآي:
 .1موقــع مــر الجغ ـراي ااس ـراتيجي :تعــد مــر موقعهــا الجغ ـراي أحــد أهــم مم ـرات التجــارة العاميــة بــن الــرق والغــرب.
فــإى جانــب النقــل الــري الــذي يلعــب دورا ً كبـرا ً ي نقــل التجــارة الخارجيــة مــن وإى مــر ،يوجــد عــدد مــن القنــوات والطــرق
وامم ـرات اماحيــة والنهريــة ســواء الطبيعيــة أو الصناعيــة مثــل نهــر النيــل الــذي يشــق أرضهــا مــن الجنــوب إى الشــال .كــا
يوجــد عــدد مــن اموانــئ البحريــة امطلــة عــى البحــر اأحمــر والبحــر امتوســط وخليجــي الســويس والعقبــة وتصــل إى  60مينــاءا ً
بحري ـاً تســاعد عــى تنشــيط التجــارة الخارجيــة مــر ،وتعتــر حلقــة مــن حلقــات النقــل امتكامــل بــن النقــل النهــري والبحــري.
وقــد لعبــت قنــاة الســويس دورا ً كبـرا ً ي دعــم مكانــة اموقــع الجغـراي امــري ،حيــث تصــل البحريــن اأحمــر وامتوســط بطريــق
مــاي بحــري مبــار دون أي حلقــة بريــة وســيطة .ومنــذ إنشــاء القنــاة أضحــت أهــم طريــق ريــاي ي العــام للتجــارة الخارجيــة
واماحــة البحريــة عمو ًمــا ،ولتجــارة الــرق والغــرب خصوص ـاً .ومــن امنتظــر أن تعمــل قنــاة الســويس الجديــدة عــى توســعة
الطاقــة ااســتيعابية للقنــاة وزيــادة اأهميــة ااس ـراتيجية مــر ،ريطــة زيــادة مــو حجــم التجــارة الدوليــة بالطبــع.
 .2الطاقــة البريــة وكــر حجــم الســوق ااســتهاي :تعد مــر من أكــر الــدول تعــدا ًدا ي الــرق اأوســط مــا يجعــل الســوق
امــري أكــر ســوق اســتهاي منطقــة الــرق اأوســط نتيجــة ارتفــاع حجــم ســكانها ،اأمــر الــذي منحهــا ميــزة نســبية كبــرة
لجــذب ااســتثارات عــى مســتوى دول امنطقــة .كــا لديهــا فرصــة متميــزة للغايــة كونهــا دولــة شــابة ،حيــث يبلــغ تعــداد الســكان
بهــا ممــن هــم دون الـــ  30عام ـاً  ٪61مــن إجــاي الســكان .كــا تتمتــع مــر بشــبكة مــن ااتفاقيــات التجاريــة الدوليــة التــي
مكنهــا مــن أن تكــون مرك ـزا ً للتجــارة ي الــرق اأوســط إذا أحســن اســتغال هــذه ااتفاقيــات.
 .3امقومــات الســياحية :تعــد الســياحة أحــد أهــم مصــادر الدخــل القومــي والعملــة اأجنبيــة لاقتصــاد امــري ،حيــث متلــك مــر
كل مقومــات الجــذب الســياحي ،فباإضافــة إى ســحر الطبيعــة وروعــة امنــاخ تضــم مــر حــواي ثلــث آثــار العــام ،وتزخــر بـراث
عريــق وحضــارة تــرب بجذورهــا ي أعــاق التاريــخ عــى مــدار أكــر مــن ســبعة آاف ســنة .وتتميــز مــر بتنــوع امنتــج الســياحي،
حيــث تعــد الســياحة اأثريــة والتاريخيــة والدينيــة والثقافيــة ،مــن أهــم وأقــدم أنــواع الســياحة هــذا إى جانــب ســياحة امؤمـرات
وامعــارض الدوليــة وســياحة الســفاري الصحراويــة وســياحة اليخــوت والســياحة البحريــة والبيئيــة والعاجيــة والرياضيــة والريفيــة،
باإضافــة إى ســياحة امهرجانــات والفعاليــات الرفيهيــة والثقافيــة ،ومثــل ســياحة مراكــز الغــوص اليــوم نشــاطاً ســياحياً يلقــى رواجـاً
كبر ا ً.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

 .4تنــوع ااقتصــاد امــري :يعتمــد اقتصــاد مــر بشــكل رئيــي عــى قطــاع الخدمــات وعوائــد قطــاع النفــط واإنتــاج الزراعــي
والصناعــات التحويليــة وعوائــد الســياحة ودخــل قنــاة الســويس ،اأمــر الــذي يجعــل ااقتصــاد امــري اقتصــاد متنــوع ،ويحمــي
هــذا التنــوع ااقتصــاد امــري مــن التأثــر الســلبي للصدمــات التــي قــد تصيــب قطاعـاً مــن هــذه القطاعــات؛ كــا أنــه يتيــح مــر
فرصــة أكــر ي امشــاركة وااندمــاج ي ساســل اإنتــاج والقيمــة عــى امســتوى العامــي.
 .5توافــر العديــد مــن فــرص ااســتثار الحقيقــي امســتدام :الــذي ســيكون لــه تأثــر ايجــاي ملمــوس عــى تحقيــق التنميــة مــر،
والتــي يتمثــل أهمهــا ي تنميــة محــور قنــاة الســويس ،وتعمــر واســتثار منطقــة شــال غــرب خليــج الســويس ،وشــال ســيناء
والســاحل الشــاي الغــري .وتحويــل مــر إى مركــز لوجســتي عامــي وتطويــر منطقــة امثلــث الذهبــي وغرهــا مــن امروعــات
التــي مثــل فرص ـاً اســتثارية عاليــة الجاذبيــة والربحيــة.
 .6كــر حجــم امســاحة غــر امســتغلة :أكــر مــن  ٪٩0مــن مســاحة مــر مــا زالــت تحتــاج اى اســتصاح واســتغال وتحتــوي عــى
الكثــر مــن الخ ـرات ،فــكاً مــن منطقــة شــال ســيناء وســاحل خليــج العقبــة تعتــر كنــوز غــر مســتغلة حتــى اآن ي مــر.
 .7صابــة ااقتصــاد امــري أمــام اأزمــات :ففــي العقــد اأخــر فقــط ،صمــد ااقتصــاد امــري أمــام أزمتــن عاميتــن أثرتــا عــى دول
العــام أجمــع ،اأوي أزمــة الغــذاء التــي واجهــت العــام عــام  2008ورغــم أن مــر ثــاي أكــر دولــة مســتوردة للقمــح ونســبة كبــرة
مــن امــواد الغذائيــة إا أنهــا اســتطاعت أن تخــرج مــن هــذه اأزمــة وتحقــق معــدل مــو ،٪4.7كــا أن ااقتصــاد امــري نجــح ي
تخطــي تداعيــات اأزمــة العاميــة وأن يحقــق معــدل مــو ٪6خــال الربــع اأخــر مــن العــام امــاي.2010/200٩
 .8توافــر مــوارد الطاقــة امتجــددة :تعــد مــر مــن الــدول الواعــدة ي مجــاات إنتــاج الطاقــة امتجــددة مــا تتمتــع بــه مــن منــاخ
مائــم وموقــع متميــز .فعــى صعيــد طاقــة الريــاح ،تعــد منطقــة قنــاة الســويس مــن أكــر امناطــق التــي تتميــز بريــاح ذات رعــات
عاليــة تصــل إى 10م/ثانيــة ،كــا تعــد مناطــق الصحـراء الرقيــة والغربيــة وامتــداد ســاحل البحــر اأحمــر عــي طــول خليــج العقبــة
مــن أهــم مناطــق توليــد الطاقــة عــن طريــق الريــاح ،مــا يجعــل الدولــة امريــة مــن أكــر الــدول مامــة لتنفيــذ مروعــات توليــد
الطاقــة الكهربائيــة بالريــاح التــي تتســم بالدمومــة وااســتمرارية وعــدم النضــوب .وفيــا يتعلــق بالطاقــة الشمســية كمصــدر
للطاقــة امتجــددة ،فلمــر العديــد مــن امميـزات التنافســية التــي تتمثــل ي وقوعهــا ضمــن الحـزام الشــمي وفقـاً أطلــس الشــمس
الــذي تتوافــر فيــه ســاعات ســطوع الشــمس ويصــل ارتفــاع حــدة أشــعة الشــمس امبــارة ي مــر مــا بــن  2000إى  2600كيلــو
وات ســاعة/م 2وهــذا غــر متوافــر ي عــدد كبــر مــن الــدول ،اأمــر الــذي يجعلهــا مصــدرا ً مهـاً لتوليــد الطاقــة.
 .٩الــروة امعدنيــة :متلــك مــر الكثــر مــن امعــادن التــي تتنــوع مــن حيــث النــوع والكــم وأماكــن التوزيــع ،وتنقســم الــروات
امعدنيــة ي مــر إى خمســة أنــواع أساســية ،هــي :أ -خامــات الطاقــة ،وتشــمل امــواد البروليــة كالبــرول والغــاز الطبيعــي،
وعــى الرغــم مــن ضعــف إنتاجيــة مــر مــن خامــات الطاقــة مقارنــة ببعــض الــدول العربيــة اأخــرى ،ويتضــح ذلــك مــن ارتفــاع
معــدات اســتراد امشــتقات البروليــة والغازيــة ،إا أن هنــاك طفــرة ي مجــال ااكتشــافات الجديــدة التــي تبــر مســتقبل واعــد
للطاقــة ي مــر .ب -خامــات الطاقــة الصلبــة ي طياتهــا عــددا ً مــن اأنــواع ،أهمهــا :الخامــات الكربونية ،كالفحــم ،والطفلــة
الزيتيــة التــي تتواجــد ى الصخــور التــي تعلــو تكويــن الفوســفات ى محافظــات البحــر اأحمــر والــوادى الجديــد .ج -الخامــات
امشــعة ،كاليورانيوم الــذي يتواجــد ي صخــور الصح ـراء الرقيــة ى منطقــة امســيكات وجبــل قطــار وســيناء ويســتخدم ي إنتــاج
الطاقــة النوويــة .د -الخامــات الفلزيــة ،وتشــمل ثاثــة أنــواع مــن امعــادن ،وهــي :الخامــات الحديديــة والخامــات غــر الحديديــة
وامعــادن النفيســة ،هـــ -الخامــات الحديديــة ،كالحديــد الــذي يعــد مــن أهــم الــروات امعدنيــة التــي تشــتهر بهــا مــر ،وهــو
أســاس الصناعــات الثقيلــة حيــث يســتخدم ي صناعــة الســيارات والقطــارات وأعــال البنــاء .كــا يتوافــر العديــد مــن الخامــات غــر
الحديديــة كالنحــاس ،وامعــادن النفيســة كالفضــة والباتــن والذهــب والخامــات الافلزيــة وأخ ـرا ً خامــات الصناعــات الكيميائيــة
واأســمدة ،وكل هــذه امعــادن تتوافــر بكميــات كبــرة ويتــم اســتغالها ي التصنيــع والتصديــر.

 -5التحديات اأساسية التي تواجه التنمية ااقتصادية
بالرغــم مــن امتــاك ااقتصــاد امــري العديــد مــن امقومــات التــي مُ كنــه مــن تحقيــق اأهــداف ااس ـراتيجية للتنميــة ااقتصاديــة ،إا أنــه
يواجــه العديــد مــن التحديــات الهيكليــة التــي تتمثــل ي بعــض ااختــاات ااقتصاديــة الكليــة ،والتشـ ّوهات ااقتصاديــة عــى امســتوى الجــزي،
وضَ عــف رأس امــال البــري والبنيــة اأساســية ،وصعوبــة الحصــول عــى التمويــل ،وانخفــاض مســتوى التنافســية .وتعكــس امــؤرات الدوليــة
تلــك التحديــات ومــدى الجهــد امطلــوب لتخطيهــا ،فلقــد احتلــت مــر ترتيــب  131مــن  18٩دولــة ي تقريــر مارســة اأعــال للبنــك الــدوي
لعــام  ،2016وترتيــب  116مــن  140ي مــؤر التنافســية العامــي لعــام  .2016/2015وتعمــل الحكومــة بشــكل مســتمر عــى مواجهــة هــذه
التحديــات مــن خــال وضــع السياســات والرامــج امامــة والفعالــة.
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وتنقســم التحديــات التــي تواجــه التنميــة ااقتصاديــة إى تحديــات عــى مســتوى ااقتصــاد الــكي وتحديــات عــى امســتوى القطاعــي ،حيــث
تتشــارك جميــع القطاعــات ي التحديــات التــي تواجــه ااقتصــاد الــكي بينــا تختلــف التحديــات مــن قطــاع إى آخــر باختــاف طبيعــة امــوارد
امســتخدمة والعمليــة اانتاجيــة والقوانــن ي كل قطــاع ،وفيــا يــي عــرض لهــذه التحديــات.

 -1تحديات النمو ااقتصادي
عى مستوى ااقتصاد الكي
تعـ ّرض ااقتصــاد امــري خــال الســنوات القليلــة اماضيــة لعــد ٍد مــن اأزمــات التــي ترتــب عليهــا تراجــع معــدات النمو وااســتثار والتشــغيل
واإيـرادات العامــة للدولــة والتدفقــات الحكوميــة وارتفعــت النفقــات الحكوميــة وزاد العجــز الــكي وعجــز اميـزان الجــاري والتجــاري وتراجــع
ااحتياطــي النقــدي إى أدى مســتوياته .ومكــن تقســيم تحديــات النمــو ااقتصــادي إى تحديــات متعلقــة بالسياســات اماليــة والنقديــة
وااســتثار باإضافــة إى التحديــات امؤسســية والهيكليــة.
·تحديات متعلقة بالسياسات امالية
ومكن حر التحديات التي تواجه ااقتصاد امري ي مجال امالية العامة للدولة فيا يي:
–

جمــود هيــكل النفقــات العامــة :ا يتســم الهيــكل الحــاي لإنفــاق العــام بامرونــة الكافيــة ،حيــث تشـكِل مدفوعــات خدمــة الديــن
واأجــور والدعــم والتحويــات اأخــرى مــا يقــرب مــن  ٪75مــن إجــاي اإنفــاق العــام .ويعــوق ذلــك مــن قــدرة السياســة اماليــة
عــى تحقيــق ااســتدامة اماليــة.

–

انخفــاض اإيـرادات العامــة :تُشـكِل اإيـرادات الريبيــة مــا يقــرب مــن  ٪50مــن إجــاي اإيـرادات العامــة للدولــة فقــط ،ويُشــر
ذلــك إى رورة إجـراء إصــاح شــامل منظومــة الرائــب وتحصيلهــا ،خاصــة فيــا يتعلــق برفــع كفــاءة تحصيــل الرائــب امفروضــة
عــى اأعــال الحـ ّرة والقطــاع غــر الرســمي وعــى النشــاط ااقتصــادي بشــكل عــام ي محافظــات الجمهوريــة امختلفــة.
ارتفــاع العجــز الــكي للدولــة :ترتــب عــى ارتفــاع النفقــات العامــة وتراجــع اإيــرادات العامــة للدولــة زيــادة العجــز الــكي ليصــل
إى  ٪11.5خــال العــام امــاي  2015/2014كنســبة مــن الناتــج امحــي اإجــاي.

–
–

تضخــم حجــم الديــن العــام امحــي :مثــل تضخــم حجــم الديــن العــام امحــي تحديـاً كبـرا ً لاقتصــاد امــري ،حيــث وصــل حجــم
الديــن امحــي كنســبة مــن الناتــج امحــي اإجــاي إى  ٪٩2.7خــال العــام امــاي  ،2015/14ويرجــع ارتفــاع حجــم الديــن بشــكل
رئيــي إى اســتخدام الديــن امحــي قصــر اأجــل لتمويــل عجــز اموازنــة ،كــا تــؤدي زيــادة حجــم الديــن امحــي إى ارتفــاع
مدفوعــات الفائــدة )خدمــة الديــن( ،وإصــدار مزيـ ٍـد مــن الديــون بتكلفــة أعــى لســداد الديــون الســابقة .وبشــكل عــام تؤثــر
التحديــات امرتبطــة بالسياســة اماليــة ســلبياً عــى درجــة تنافســية مــر ،ومــن امتوقــع ارتفــاع الضغــوط عــى اماليــة العامــة للدولــة
ي ضــوء االتـزام بالوفــاء بااســتحقاقات الدســتورية التــي تتطلــب زيــادة اإنفــاق عــى التعليــم والصحــة والبحــث العلمــي ي حــدود
 ٪10مــن الناتــج القومــي اإجــاي.

·تحديات متعلقة بالسياسات النقدية
تفــرض ااختــاات عــى مســتوى السياســة اماليــة ضغوطـاً عــى اســتقالية السياســة النقديــة ،حيــث يواجــه البنــك امركــزي ضغوطـاً شــديدة
للموازنــة بــن التضخــم مــن ناحيــة وتحفيــز النمــو ومويــل العجــز الحكومــي مــن ناحيــة أخــرى .ومــن الجديــر بالذكــر أن رفــع ســعر الفائــدة
احتــواء التضخــم يُزيــد مــن تكلفــة ااقـراض ،ومــن ثـ ّم يؤثــر ســلباً عــى الطلــب عــى اائتــان ،كــا ت ُفضــل البنــوك إقـراض الحكومــة نتيجــة
الفــارق بــن ســعر فائــدة اإقـراض والعائــد عــى الســندات الحكوميــة ،اأمــر الــذي يــؤدي إى مزاحمــة القطــاع الخــاص ،ومــن ثــم التأثــر ســلباً
عــى النمــو ااقتصــادي .ومكــن حــر التحديّــات التــي يواجههــا ااقتصــاد امــري ي مجــال السياســة النقديــة فيــا يــي:
 .1ارتفــاع معــدل التضخــم :ا يـزال احتــواء التضخــم مــن التحديــات الرئيســية التــي يعــاي منهــا ااقتصــاد امــري ،فقــد بلــغ متوســط
معــدل التضخــم العــام  ٪10.٩خــال العــام امــاي  ،2015/2014حيــث ازدادت الضغــوط التضخميــة بســبب انخفــاض قيمــة الجنيــه
امــري ،وارتفــاع أســعار الغــذاء محليــاً بســبب ارتفــاع تكاليــف الطاقــة ،وكذلــك نتيجــة لنقــص امعــروض وضَ عــف القــدرات
التخزينيــة ،وانخفــاض الــواردات بســبب تدهــور ااحتياطيــات النقديــة الدوليــة ،اأمــر الــذي يُضيــف مزيــدا ً مــن الضغــوط عــى
اإنتــاج امحــي.
 .2ضعــف موقــف ااحتياطــي النقــدي :فقــد تدهــورت ااحتياطيــات النقديــة الدوليــة مــن  35مليــار دوار بنهايــة عــام  2010لتصــل
إى  16.4مليــار دوار ي نهايــة أكتوبــر  ،2015ي حــن حــال دعــم دول الخليــج دون مزيـ ٍـد مــن التدهــور .ويرجــع ذلــك التدهــور
باأســاس إى تراجــع إيــرادات قطــاع الســياحة وااســتثارات اأجنبيــة ،باإضافــة إى اســتخدام ااحتياطيــات الدوليــة ي مويــل
الــواردات خــال تلــك الفــرة ،والحفــاظ عــى اســتقرار ســعر الــرف .ويُغطــي ااحتياطــي النقــدي  3.2شــهر مــن الــواردات بنهايــة
أكتوبــر .2015
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·تحديات التشغيل
يعــاي ااقتصــاد امــري مــن ارتفــاع معــدات البطالــة منــذ اأزمــة ااقتصاديــة العاميــة ي عــام  2008وحتــى تاريخــه عــى الرغــم مــن تراجــع
معــدات البطالــة بشــكل طفيــف خــال الفــرة مــن ديســمر  2013وحتــى يونيــو  ،2015حيــث انخفضــت مــن  ٪13.4ي ديســمر  2013إى
 ٪12.8ي ســبتمر  .2015ومكــن حــر تحديــات التشــغيل ي اآي:
 .1ارتفــاع البطالــة بــن الشــباب :مثــل ارتفــاع معــدل البطالــة خاصــة بــن الشــباب تحدي ـاً حقيقي ـاً أمــام ااقتصــاد امــري ،حيــث
ينــدرج حــواي  ٪66.4مــن العاطلــن عــن العمــل تحــت الفئــة العمريــة  2٩-15عــام ي يونيــو  ،2015كــا تركــز معــدات البطالــة
بــن الفئــات اأكــر تعلي ـاً.
 .2ارتفــاع معــدل البطالــة بــن اإنــاث :تتفــاوت معــدات البطالــة بــن الجنســن ،فقــد بلــغ معــدل البطالــة بــن الذكــور نحــو ٪٩.3
بنهايــة شــهر يونيــو عــام  2015مقابــل  ٪24.1لإنــاث ي ذات الفــرة .وتســتمر مســاهمة امــرأة ي ســوق العمــل ي اانخفــاض رغــم
الزيــادات الســكانية ،بســبب صعوبــة ظــروف العمــل بالقطــاع الخــاص وارتفــاع عــدد ســاعات العمــل بــه.
 .3ضعــف الكفــاءة ي ســوق العمــل :يتســم ســوق العمــل بضعــف الكفــاءة امرتبــة عــى عــدم توافــر امهــارات اإداريــة الازمــة،
وعــدم الربــط بــن اإنتاجيــة واأجــر ،وعــدم مامــة ُمخرجــات التعليــم متطلبــات ســوق العمــل .وقــد ترتــب عــى ذلــك تأخــر
ترتيــب مــر بالنســبة مــؤر التنافســية العاميــة الصــادر عــن امنتــدى ااقتصــادي العامــي )ترتيــب مــر  137عــام .(2015
 .4ارتفــاع حجــم القطــاع غــر الرســمي :ارتفــع حجــم القطــاع غــر الرســمي منــذ بدايــة اأزمــة ااقتصاديــة العاميــة بشــكلٍ كبــر ،وعــى
الرغــم مــن أن البعــض يــرى أن هــذا القطــاع قــد ســاهم ي توفــر فــرص عمــل لعــد ٍد كبــر مــن الشــباب ،إا أن هــذا العمــل ا
ـدي اأجــور وغيــاب عوامــل اأمــن واأمــان ،وتركــزه ي قطــاع التجــارة والتوزيــع مــا أثــر ســلباً عــى إنتاجيــة
يُعتــر ائقـاً نظـرا ً لتـ ّ
هــذا القطــاع وتدهــور جــودة امنتجــات التــي ا تخضــع للرقابــة وتُـ ِ
ـر مصالــح امســتهلكن) .ســيتم مناقشــة تحديــات القطــاع غــر
الرســمي بشــكل أكــر تفصيـاً احقـاً(.
·تحديات ااستثار
شــهد ااقتصــاد امــري عقــب ثــورة ينايــر  2011تراجــع ي معــدات ااســتثار .فقــد بلــغ متوســط مســاهمة ااســتثار ي الناتــج امحــي
اإجــاي مــا يقــرب مــن  ٪24خــال الفــرة بــن  ،2010/200٩- 2007/2006ليراجــع إى مــا يقــرب مــن  ٪14.4خــال العــام امــاي .2015 /2014
ويعــاي ااقتصــاد امــري مــن بعــض التحديــات التــي تحــول دون زيــادة ااســتثارات مثــل:
 .1ضعــف معــدات اادخــار امحــي :يتســم ااقتصــاد امــري بضعــف معــدات اادخــار امحــي ،حيــث بلغــت مســاهمة اادخــار
امحــي ي الناتــج امحــي اإجــاي ي حــدود  ٪11.3خــال الفــرة  ،2014-2010وتُعــد تلــك امعــدات منخفضــة مقارنــة بــدول
الريكــس ) (BRICsوالتــي تضــم الرازيــل وروســيا والصــن والهنــد وجنــوب أفريقيــا .وتقـ ّدر مســاهمة اادخــار ي الناتــج امحــي ي
هــذه الــدول بحــواي  ٪30.4خــال الفــرة  2013-2010وترتفــع هــذه النســبة ي الــدول اآســيوية الناشــئة .وقــد ترتــب عــى تراجــع
معــدات اادخــار زيــادة الفجــوة اإدخاريــة لتصــل إى  ٪8.4ي عــام  2015/2014بعــد أن كانــت  ٪2.3ي عــام .2005/2004
 .2تراجــع ااســتثار اأجنبــي امبــار :يلعــب ااســتثار اأجنبــي امبــار دورا ً واضحـاً ي تحفيــز النمــو خاصــة ي ظــل ضَ عــف معــدات
اادخــار وااســتثار امحليــن .وقــد تراجعــت تدفقــات ااســتثار اأجنبــي امبــار والتــي بلغــت ي امتوســط  6.5مليــار دوار خــال
الفــرة  ،2010/200٩ - 2007/2006لتبلــغ ي امتوســط  4.1مليــار دوار خــال الفــرة  .2015/2014 – 2014/2013وقــد شــهد عــام
 2015ارتفاعـاً تدريجيـاً ي صــاي ااســتثار اأجنبــي امبــار ليصــل إى نحــو  6.4مليــار دوار ي عــام .2015/2014
 .3عــدم مامــة بيئــة ااعــال :مثــل ضَ عــف بيئــة اأعــال امحفــزة والجاذبــة لاســتثارات امحليــة واأجنبيــة تحديـاً رئيســياً لاقتصــاد
امــري .حيــث مثــل صعوبــة وطــول اإجـراءات اإداريــة لبــدء مــروع وإصــدار تراخيــص اإنشــاء وتســجيل املكيــة ،باإضافــة إى
عــدم وضــوح آليــات تخصيــص اأراي وتنفيــذ العقــود وحايــة حقــوق امســتثمرين وقواعــد الحوكمــة والشــفافية تحديّــات هيكليــة
أمــام تطويــر بيئــة اأعــال ،هــذا باإضافــة إى ظاهــرة امدفوعــات غــر الرســمية ي بعــض الجهــات مــا يؤثــر ســلباً عــى تنافســية
ااقتصــاد امــري .ويُعــد قانــون ااســتثار الجديــد رقــم  17لعــام  2015خطــوة ي ااتجــاه الصحيــح لتطويــر بيئــة اأعــال وجعلهــا
أكــر جاذبيــة مارســة النشــاط ااقتصــادي.
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·التحديات امؤسسية
تركز أهم التحديات امؤسسية التي يواجهها ااقتصاد امري فيا يي:
 .1تعــدّ د القوانــن وتشــابكها :باإضافــة إى تقــادم بعضهــا وعــدم مامــة الكثــر مــن القوانــن مــع التطـ ّورات التــي شــهدها ااقتصــاد
امــري وقطاعاتــه امختلفــة خــال الســنوات اأخــرة ،وعــى الرغــم مــن الجهــد امبــذول لتطويــر اإطــار التريعــي الحاكــم للنشــاط
ااقتصــادي ،إا أنــه يحتــاج إى امزيــد مــن التطويــر.
 .2الحوكمــة والشــفافية وامســاءلة :يُعــد ضعــف ثقــة امواطنــن ي أداء الحكومــة وغيــاب الشــفافية وامســاءلة مــن أهــم التحديّــات
التــي تحتــاج إى اهتــام خــال الفــرة القادمــة .ولذلــك ،تعمــل الحكومــة عــى توفــر البيانــات بشــكل دوري ومســتمر ومتابعــة
تنفيــذ مبــادئ الحوكمــة ي كافــة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص والقطــاع امــدي وزيــادة التنســيق اأفقــي بــن أجهــزة الدولــة
امختلفــة ،وبــن اإدارات امركزيــة وامحليــة.
 .3مركزيــة اتخــاذ القـرار :تركــز ســلطة اتخــاذ القـرار داخــل الجهــاز اإداري للدولــة ي اإدارة ،مــا يرفــع مــن مســتوى البروقراطيــة
داخــل الدولــة ويعــوق التنميــة ااقتصاديــة .لــذا ،ابــد مــن وجــود تفويــض للســلطات مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة ومكــن
امحافظــات مــن تلبيــة احتياجاتهــم التنمويــة .1
·تحديات ااقتصاد غر الرسمي
ت ُعــاي مــر مــن ارتفــاع حجــم القطــاع غــر الرســمي ،ويُعــد تقنــن أوضــاع هــذا القطــاع تحديـاً رئيسـاً أمــام التنميــة ااقتصاديــة امســتدامة.
وتتســم وحــدات القطــاع غــر الرســمي ِ
بص َغــر الحجــم وتــدي مســتوى التنظيــم ،وعــدم وجــود فصــل بــن العمــل ورأس امــال كأحــد عوامــل
اإنتــاج ،باإضافــة إى اتســام عاقــات العمــل بعــدم الرســمية كالعاقــات الشــخصية وااجتاعيــة ،عوض ـاً عــن غيــاب ااتفاقــات التعاقديــة.
ويتســم تقديــر حجــم القطــاع غــر الرســمي بالصعوبــة وعــدم الدقــة ،اأمــر الــذي مثــل تحديًــا أمــام وضــع اس ـراتيجية متكاملــة لاقتصــاد
امــري ،حيــث ا يوجــد مثيــل للقطــاع غــر الرســمي ي الناتــج امحــي اإجــاي أو امــؤرات ااقتصاديــة مثــل الدخــل القومــي والبطالــة.
ووف ًقــا لبعــض التقدي ـرات ،يقــدر حجــم القطــاع غــر الرســمي ي مــر بنحــو  ٪35.1مــن الناتــج امحــي اإجــاي عــام  2002وفقــا منهــج
الطلــب عــى العملــة  .2وي دراســة حديثــة عــن ااقتصــاد غــر الرســمي ،للهيئــة العربيــة للتصنيــع ،بلــغ حجــم اأنشــطة ااقتصاديــة غــر
الرســمية ي مــر ي عــام  2013نحــو  ٪40مــن الناتــج امحــي اإجــاي ،ينتجهــا  ٪66مــن مجمــوع العالــة غــر الزراعيــة ي القطــاع الخــاص.
وترجــع أهــم اأســباب وراء انتشــار القطــاع غــر الرســمي إى ارتفــاع التأمينــات ااجتاعيــة وصعوبــة التريعــات الخاصــة بســوق العمــل،
وارتفــاع معــدات البطالــة ،والهجــرة مــن الريــف إى امــدن ،وتراجــع دور الدولــة ي التوظيــف ،باإضافــة إى مجموعــة مــن اأســباب اأخــرى
مثــل الفقــر ،واأميــة ،وضَ عــف الحالــة الصحيــة وكذلــك الضغــوط ااقتصاديــة التــي تواجههــا العديــد مــن اأر امريــة .وتتمثــل أهــم ااثــار
الســلبية للقطــاع غــر الرســمي عــى ااقتصــاد امــري ي ااي:
–

تعميــق مشــكلة التفــاوت ي الدخــول :حيــث يركــز اإنتــاج كثيــف رأس امــال ي القطــاع الرســمي ،ي حــن يركــز اإنتــاج كثيــف
العالــة ي القطــاع غــر الرســمي .وينتــج عــن هــذا اانقســام نــوع مــن التسلســل الهرمــي لأجــور ،حيــث ترتفــع اأجــور ي القطــاع
الرســمي مقارنــة بالقطــاع غــر الرســمي لــذات العمــل .ويرجــع ذلــك جزئيـاً إى عــدم وجــود حــد أدى لأجــور بالقطــاع غــر الرســمي.
ـدي اأجــور امنخفضــة بالعالــة غــر اماهــرة التــي تنتــر ي القطــاع غــر الرســمي.
كــا يرتبــط تـ ّ

–

زيــادة مشــكلة التمييــز بــن الجنســن ي ســوق العمــل :فــا تحصــل امــرأة العاملــة فقــط عــى أجــور منخفضــة نســبياً نظـرا ً لعملهــا
بالقطــاع غــر الرســمي ،بــل إنهــا تحصــل عــى أجــور أقــل مــن اأجــور التــي يحصــل عليهــا العامــل الذكــر بالقطــاع غــر الرســمي.
عــاوة عــى ذلــك ،تقتــر عالــة اأطفــال عــى القطــاع غــر الرســمي بامخالفــة لحقــوق الطفــل.

–

تفاقــم قضيــة الفقــر ي مــر :حيــث يحصــل العاملــن بالقطــاع غــر الرســمي عــى أجــور متدنيــة ،عــاوة عــى عــدم وجــود ضانــات
كعقــود رســمية أو تأمــن اجتاعي.

–

التأثــر الســلبي عــى ااســتثار الخــاص امحــي واأجنبــي :مــع التهـ ّرب مــن الرائــب وقوانــن العمــل امكلفــة ،تنخفــض تكاليــف
اإنتــاج بالقطــاع غــر الرســمي ،ومــن ثــم تــزداد امنافســة الســعرية بــن منتجــات القطــاع غــر الرســمي والقطــاع الرســمي مــع
تفــاوت درجــة الجــودة بــن منتجــات القطاعــن.

–

انخفــاض اإي ـرادات الريبيــة :بســبب عــدم خضــوع منشــآت القطــاع غــر الرســمي للرائــب عــى النحــو الــذي يحــرم الدولــة
مــن نســبة مرتفعــة مــن اإي ـرادات العامــة ،باإضافــة إى تفــاوت عــبء الريبــة بــن منشــآت القطــاع الرســمي مقارنــة منشــآت
القطــاع غــر الرســمي.

2 Schneider, Friedrich, and Robert Klinglmair. 2004. Shadow Economies Around the World:What Do We Know? Center for Research in Economics
Management and the Arts. Department of Economics, Johannes Kepler University, Working Paper No. 0403
ويعتمــد منهــج الطلــب عــى العملــة عــى منطــق أن امعامــات غــر الرســمية عــادة مــا تتــم مــن خــال مدفوعــات نقديــة وبالتــاي فــإن زيــادة الطلــب عــى العملــة يعكــس
التوســع ي حجــم القطــاع غــر الرســمي.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

تحديات النمو ااقتصادي عى امستوى القطاعي
وبعــد تنــاول تحديــات النمــو ااقتصــادي عــى مســتوى ااقتصــاد الــكي ،فمــن امهــم أن نتطــرق إى التحديــات ااقتصاديــة عــى مســتوى
القطاعــات  1ويضــم امحــور ااقتصــادي باسـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  ،2030تســعة قطاعــات تشــمل قطــاع الزراعــة وقطــاع
اميــاه والــري وقطــاع الصناعــة التحويليــة وقطــاع الســياحة وقطــاع النقــل وقطــاع ااتصــاات وتكنولوجيــا امعلومــات وقطــاع التمويــن والتجــارة
الداخليــة وقطــاع اإســكان وامرافــق وقطــاع التجــارة الخارجيــة.
وفيا يي عرض أهم التحديّات التي تواجه كل قطاع:
·قطاع الصناعة
–

تعقد منظومة دعم الطاقة للمروعات كثيفة استخدام الطاقة.

–

عدم إلتزام الكثر من امنتجات الصناعية بامعاير القياسية الدولية وكذلك امعاير البيئية.

–

ضعف الروابط ما بن الصناعات الصغرة وامتوسطة والكبرة.

–

عدم كفاية اموارد الازمة لرفيق امناطق الصناعية.

–

انخفاض نسبة اإنفاق عى البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية.

–

تعدد الجهات الخاصة بواية اأراي وإصدار الراخيص ومركزية خدمات مارسة اأعال.

–

عدم مناسبة منظومة امعارض إستعادة مكانة مر عى خريطة امعارض الدولية.
·قطاع التجارة الخارجية

–

عجــز متفاقــم ي اميـزان التجــاري :حيــث تعجــز اإيـرادات مــن النقــد اأجنبــي مــن الصــادرات عــن تغطيــة احتياجــات مــر مــن
الــواردات مــن الخــارج.

–

عوائــق بروقراطيــة :تتمثــل ي أســاليب فحــص ُمعقــدة ،وإج ـراءات جمركيــة بطيئــة وانعــدام الشــفافية ي اإعــان عــن اأســعار
ونُظُــم التقييــم.

–

صعوبة النقل الداخي :نتيجة ارتفاع اأسعار غر ام ّرر ،وعدم التزام ركات النقل بالقواعد والقوانن ومواعيد الشحن.

–

تواضع قدرة الخطوط اماحية.

–

عوائق ي تجارة الخدمات :مثل قيام الحكومة بوضع حد أقى لقيمة رأس امال لركة مشركة للحد من النفاذ لأسواق.

قطاع ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات
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1

–

ضعف بيئة اأعال امحفزة والجاذبة لاستثارات امحلية واأجنبية.

–

عدم انتشار الثقافة الرقمية وضعف منظومة التجارة اإلكرونية والربط مع شبكة الريد.

–

ضعف امحتوى الرقمي العري وتضاؤل نسبة وجوده.

–

عــدم مامــة البيئــة القانونيــة والتنظيميــة لإحتياجــات التكنولوجيــة امتطــورة مثــل قوانــن حايــة حقــوق املكيــة الفكريــة
وإجــراءات تحكيــم ااســتثار الــدوي.

–

ضعف اإنفاق الحكومي عى توطن اإتصاات وتكنولوجيا امعلومات.

–

ضعــف ترتيــب مــر بالنســبة مــؤر  ،e-frictionوالــذي يقيــس العوامــل التــي تحــول دون الوصــول إى اانرنــت واســتخداماته،
اأمــر الــذي يحــد مــن تعظيــم ااســتفادة مــن ااقتصــاد الرقمــي.

عى الرغم من أهمية التصدّي لهذه التحديّات التي تواجه القطاعات امختلفة إا أن معالجتها يقع عى عاتق هذه القطاعات ويجب أن تعكس ااسراتيجيات امختلفة آليات
التعامل مع هذه التحديّات بشكل تفصيي.

·قطاع الزراعة
1

–

تزايد نسب الفاقد ي امنتجات الزراعية.

–

امحدودية النسبية لقطاع التصنيع الزراعي امتط ّور.

–

جمود ال ُنظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية وعدم ااهتام معامات ما بعد الحصاد.

–

ارتفاع نسب التع ّدي عى الرقعة الزراعية والتي تجاوزت نحو  20ألف فدان سنويًا.

–

قلة ااهتام بتنمية وتطوير امرافق والخدمات والنظم التسويقية.

–

غياب معاير الجودة وامواصفات القياسية السلعية للغالبية العظمى من امنتجات الزراعية.

–

ارتفاع أسعار امواد الخام ومستلزمات اإنتاج الزراعي ونقص الوقود امستخدم ي تشغيل اآات وامعدات.

–

ارتفاع معدل التلوث البيئي من امخلفات الزراعية ) حواي  28-26مليون طن سنويًا(.

–

محدودية استثارات التنمية الزراعية.

–

جمود السياسات اائتانية واقتصارها عى اأماط التقليدية.

–

ضعف الرقابة عى امدخات الزراعية خاصة اأسمدة والتقاوي والكياويات الزراعية.

–

محدوديــة وعــدم كفايــة امعلومــات والدراســات الســوقية لأســواق التصديريــة ،وضعــف مشــاركة قطــاع صغــار امزارعــن ي
امنظومــة التصديريــة.

–

حــدوث تعديــات عــى امجــاري امائيــة أراي وضــع اليــد ،وتغيــر نظــم الــري إى الــري بالغمــر مــن الــري امتطــور امرشــد
لاســتهاك ،مــا يــؤدي إى حصــول امســاحات ي بدايــات الــرع عــى أكــر مــن امقنــن لهــا.

–

تطبيق تراكيب محصولية عالية ااستهاك اماي مثل محاصيل اأرز واأعاف زيادة عن الحد امسموح به.

–

ـدي نوعيــة اميــاه بنهــر النيــل وامجــاري امائيــة
نقــص امــوارد امائيــة ،بســبب عــدم كفايــة إيـراد نهــر النيــل ،عــاوة عــى تدهــور وتـ ّ
بفعــل التلـ ّوث.
·قطاع امياه والري

–

النمــو الســكاي امســتمر والــذي ينتــج عنــه زيــادة ي الطلــب عــى خدمــات اميــاه مــع محدوديــة ِح ّصــص اميــاه امتاحــة لتلبيــة
هــذا الطلــب.

–

تدهور نوعية امياه بسبب التلوث.

–

التوزيع امكاي والزماي للموارد امائية امحدودة.

–

نقص التمويل وااستثارات امو ّجهة لتوفر خدمات امياه عى امستوى امحي.
·قطاع السياحة

1

–

عــدم ااســتقرار الســياي واأمنــي خــال الســنوات القليلــة اماضيــة ،وعــدم انتظــام رحــات الطـران وعــدم وجــود رائــح طـران
منخفضــة الســعر.

–

ضَ عف امنظومة اإلكرونية إجراءات التعامل مع السياح.

–

عدم توفر السياسات التحفيزية ،عى سبيل امثال حوافز لوسائل الرفيه امختلفة.

–

ضَ عف القدرة التسويقية للسياحة امرية.

–

انخفــاض مســتوى البنيــة اأساســية الازمــة لربــط امناطــق الســياحية امختلفــة ،وعــدم الربــط بــن خدمــات البنيــة اأساســية
والوجهــات الســياحية.

–

عــدم تع ـ ّدد اأمــاط الســياحية امختلفــة واقتصارهــا عــى ســياحة امنتجعــات وإغفــال دور ســياحة ااستشــفاء والســياحة الدينيــة
والســياحة البيئيــة وســياحة الصحــاري والواحــات وســياحة ام ُؤم ـرات وامعــارض.

تُشر اسراتيجية التنمية الزراعية امستدامة ) 2030وزارة الزراعة( إى أن الفاقد الزراعي يُشكّل  ٪15-10من الدخل الزراعي.
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·قطاع التموين والتجارة الداخلية
–

ضعف البنية اأساسية واللوجيستيات الخاصة بالتخزين والنقل ،وعدم كفاية خدمات سلسلة التوريد.

–

عدم وجود مناطق تجارية متخصصة مثل امناطق الصناعية.

–

ارتفاع الفاقد عند امراحل امختلفة إعداد الخبز كالتخزين والنقل.

–

تدي اأجور وضعف مهارات العاملن بنشاط تجارة الجملة والتجزئة.
ّ

–

هيمنة القطاع غر الرسمي عى خدمات التوزيع ما يؤثر بالسلب عى كفاءة الخدمات امقدمة.

·قطاع اإسكان وامرافق العامة

–

اتساع الفجوة بن اإحتياجات السكانية والعرض امتاح من السكن.

–

ارتفاع أسعار السكن بالنسبة لذوي الدخول امتوسطة خاصة مع تواضع الزيادة ي الدخول وزيادة عدد اأفراد با سكن.

–

اارتفاع النسبي ي تكلفة بناء الوحدات السكنية.

–

تباطؤ وتعقيد إجراءات استخراج التصاريح من الجهات امختصة.

–

ضَ عف الحوافز الخاصة بتأجر الوحدات غر امستغلة.

–

تدي أوضاع الوحدات السكنية القامة بنظام اإيجار القديم.

–

زيادة ظاهرة العشوائيات ،وعدم شمولية وفاعلية الحلول معالجة اأحياء الفقرة.

–

عوائق تحول دون مو سوق الرهن العقاري.

–

التناقــص امســتمر ي مســاحات اأراي الصالحــة للبنــاء ،مــا أدى إى زيــادة كبــرة ي أســعار أراي البنــاء والزحــف عــى الرقعــة
الزراعيــة .

–

هجرة السكان وخاصة الشباب إى العاصمة وامدن الكرى.
·قطاع النقل
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–

ضَ عف مستوى الخدمات بشبكات ووسائل وخدمات النقل ،وعدم كفاية تغطية شبكات النقل العام.

–

عدم كفاية إجراءات السامة واأمان ي كافة شبكات ووسائل وخدمات النقل ،وارتفاع معدات الحوادث امرورية.

–

ضَ عف امكانيات البنية اأساسية مواجهه اازدحام امروري.

–

قلــة امــوارد اماليــة الازمــة لتمويــل ااســتثارات ي مجــال النقــل ،وضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص ي تنفيــذ وإدارة مروعــات
النقــل بســبب ضعــف العوائــد اماليــة لهــا.

–

امساهمة ي زيادة التلوث البيئي وانبعاثات ثاي أكسيد الكربون.

–

قلــة ااعتــاد عــى الســكك الحديديــة والنقــل النهــري ي حركــة نقــل البضائــع مــا أدى إى زيــادة الكثافــة امروريــة وتكــرار
الحــوادث.

–

التنسيق غر الكاي بن خطط النقل امستدام وخطط التنمية العمرانية للمدن الجديدة.

–

ضَ عف القدرات امؤسسية واإدارية.

 -2تحديات التنمية ااجتاعية
تحســن ترتيــب مــر عــى مســتوى العــام لرتفــع مــن  110خــال عــام  2013إى  108عــام  ،2014وقــد
وفقــاً مــؤر التنميــة البريــةّ ،
بلغــت قيمتــه  0.6٩خــال عــام  .2014وتشــمل تحديــات التنميــة البريــة ،تحديــات للتخفيــف مــن ِحـ ّدة الفقــر ،والحصــول عــى الخدمــات
ااجتاعيــة )التعليــم ،والصحــة ،وتنظيــم اأرة( مــن ِقبَــل جميــع فئــات الســكان .حيــث ابــد مــن ااســتثار ي امــوارد البريــة للمنافســة ي
امجتمــع ااقتصــادي العامــي وتحقيــق أقــى اســتفادة مــن التحــول الدموغـراي الحــاي وتغــر الهيــكل ال ُعمــري .وفيــا يــي عــرض أهــم هــذه
التحديــات ،وســوف تتنــاول محــاور العدالــة ااجتاعيــة والصحــة والتعليــم داخــل ااس ـراتيجية هــذه التحديــات بالتفصيــل.
·العدالة ي توزيع الدخل واموارد
يعاي ااقتصاد امري من عدم عدالة توزيع الدخل عى مستوى امحافظات وفئات امجتمع ،ويتضح ذلك بالنظر ما يي:
 .1عــدم التــوازن ي التنميــة ااقتصاديــة وااجتاعيــة :حيــث يركــز النشــاط ااقتصــادي ي العاصمــة وامحافظــات الحريــة الكــرى
ي حــن تُعــاي محافظــات الصعيــد وامحافظــات الحدوديــة مــن محدوديــة الفــرص ااســتثارية وتواضــع النشــاط ااقتصــادي مــا
ترتــب عليــه ارتفــاع ي معــدات الهجــرة الداخليــة.
 .2عــدم العدالــة ي التوزيــع :عــى الرغــم مــن معــدات النمــو امرتفعــة نســب ًيا التــي وصلــت ي امتوســط  ٪7خــال الفــرة -2006
 ،2008إا أن معــدات الفقــر ارتفعــت خــال ذات الفــرة وم يشــعر اأغلبيــة ال ُعظمــى بثــار النمــو ،كــا م توفــر معــدات النمــو
تحســن ملحــوظ .وعــى الرغــم
امرتفعــة فــرص عمــل كافيــة ومنتجــة للداخلــن ال ُجــدد ي ســوق العمــل ،وم تشــهد بيئــة اأعــال أي ّ
مــن الجهــود امبذولــة لتحقيــق العدالــة ااجتاعيــة وتكافــؤ الفــرص ،إا أن الطريــق مــازال ي بدايتــه لتحقيــق العدالــة ااجتاعيــة
امنشــودة.
·تحديــات التعليــم :يُعــاى النظــام التعليمــي ي مــر بــكل عنــاره وبــكل مســتوياته مــن بعــض امشــاكل والتحديــات ،والتــي مثــل
عائق ـاً حقيقي ـاً أمــام العمليــة التعليميــة وتطورهــا مثــل انتشــار اأميــة ،وارتفــاع مســتوى التــرب ،ووجــود فجــوة بــن ُمخرجــات
العمليــة التعليميــة ومتطلبــات ســوق العمــل ،وضعــف التمويــل والقــدرات البحثيــة للتعليــم العــاي ،وااعتــاد عــى الــدروس
الخصوصيــة ،والحفــظ والتلقــن ،وارتفــاع درجــة امركزيــة ،وانخفــاض مســتوى ااســتثار ي امــدارس باإضافــة اى امشــكات امتعلقــة
بالتعليــم الفنــي والتدريــب امهنــي .ويؤثــر تراجــع مســتوى التعليــم عــى ارتفــاع الفجــوة بــن ُمخرجــات العمليــة التعليميــة
واحتياجــات ســوق العمــل مــن العالــة اماهــرة وامد ّربــة وامؤ ّهلــة.
·تحديــات الصحــة :ت ُعــاي صحــة امريــن مــن تفــي بعــض اأمـراض الســارية خاصــة فــروس الكبــد الوبــاي «ي» مــا يؤثــر ســلباً
عــى إنتاجيــة العالــة خاصــة الشــباب .كــا تُعــاي امــرأة مــن بعــض امشــاكل الصحيــة التــي تــؤدي إى الحــد مــن ارتفــاع مشــاركة
امــرأة ي ســوق العمــل.

 -6سياسات التنمية ااقتصادية حتى عام 2٠3٠
تشــمل هــذه السياســات أهــم السياســات عــى مســتوى ااقتصــاد الــكي ،مــن سياســات ماليــة ونقديــة واســتثارية وتشــغيل ودعــم انتقــال
القطــاع غــر الرســمي إى ااقتصــاد الرســمي ،كــا تتض ّمــن أيض ـاً أهــم السياســات القطاعيــة.
وفيا يي نستعرض هذه السياسات ببعض التفصيل:

أ -سياسات عى مستوى ااقتصاد الكي
السياسات امالية

·تحقيــق اانضبــاط امــاي :مــن خــال تخفيــض العجــز وتحســن هيــكل اإنفــاق وتقليــص حجــم الديــن العــام ،عــن طريــق تطويــر
نظــام امشــريات الحكوميــة وتطويــر منظومــة الدعــم واإدارة الريبيــة وااتجــاه إى بدائــل أخــرى لتمويــل عجــز اموازنــة.

·زيــادة ااي ـرادات :خاصــة ااي ـرادات الريبيــة مقابــل اإي ـرادات غــر الريبيــة ،وإج ـراء إصــاح ريبــي يعتمــد عــى توســيع
القاعــدة الريبيــة مــا يقلــل مــن التشــوهات الناتجــة مــن ااعتــاد عــى اإي ـرادات غــر الريبيــة .وســتعمل الحكومــة أيض ـاً
عــى مكافحــة التهــرب الريبــي بهــدف القضــاء نهائي ـاً عــى ظاهــرة التهريــب الــكي أو الجــزي ،وتطبيــق نظــام ريبــي خــاص
بامروعــات الصغــرة .وتعــد ريبــة القيمــة امضافــة مــن اإصاحــات الهيكليــة حيــث تعمــل عــى وضــع معــدل ريبــة مو ّحــد
عــى الســلع والخدمــات وخصــم الرائــب عــى امعــدات واآات وتوســيع القاعــدة الريبيــة لتغطيــة نطــاق أكــر مــن الخدمــات.
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·تغيــر أولويــات اإنفــاق :إعــادة ترتيــب أولويــات اإنفــاق وتغيــر هيــكل اإنفــاق مــن خــال تقليــل اإنفــاق الجــاري اموجــه للدعــم
واأجــور ومدفوعــات الفائــدة مقابــل زيــادة اإنفــاق الداعــم للنمــو ااقتصــادي .ويكــون ذلــك مــن خــال زيــادة اإنفــاق ااســتثاري
عــى التعليــم والصحــة وباقــي مجــاات العدالــة ااجتاعيــة مــا يتوافــق مــع النصــوص الدســتورية ويســاعد عــى تحقيــق التنميــة
امســتدامة .ويكــون ذلــك مــن خــال:
–

إصــاح منظومــة الدعــم :اســتمرار الجهــود امبذولــة لرشــيد الدعــم بأنواعــه وضــان وصولــه مســتحقيه ،حيــث تســتهدف الحكومــة
زيــادة أســعار الوقــود بحــواي  ٪20ســنوياً حتــى يتــاى الســعر مــع التكلفــة بحلــول عــام  .201٩/2018ومــن امســتهدف أيضـاً أن
يتــم رفــع الدعــم عــى الكهربــاء بحلــول العــام امــاي  201٩/2018وخفــض الدعــم عــى الطاقــة ليصــل إى  ٪0.5كنســبة مــن الناتــج
امحــي اإجــاي .وا يقتــر اأمــر هنــا عــى إصــاح اأســعار ،بــل تشــتمل سياســة إصــاح دعــم الطاقــة أيضـاً عــى زيــادة كفــاءة
اســتخدام الطاقــة وتنويــع مزيــج الطاقــة وتشــجيع التحــول نحــو امصــادر النظيفــة وامتج ـ ّددة للطاقــة .هــذا باإضافــة إى ســعى
الحكومــة نحــو تطبيــق نظــام الكــروت الذكيــة ي توزيــع الوقــود مــع بنــاء قاعــدة بيانــات كاملــة حــول ااســتهاك والتوزيع ،ي ســبيل
تحســن ااســتهداف ومنــع التهريــب والتأكيــد عــى وصــول الوقــود امدعــم للمســتهلكن امســتحقن.

–

احتــواء فاتــورة اأجــور :وذلــك مــن خــال وضــع حــد أقــى أجــور الحكومــة والقطــاع العــام ،ومعالجــة التشـ ّوهات التــي يُعــاي
منهــا هيــكل اأجــور ،وتضييــق الفجــوات بــن اأجــور ي القطاعــات امختلفــة .ويرتــب عــى هــذه اإصاحــات تخفيــف عــبء
فاتــورة اأجــور عــى اموازنــة العامــة للدولــة عــى النحــو الــذي يؤثــر إيجابيـاً عــى الجــزء امــاي وبالتــاي مكــن توجيــه مزيـ ٍـد مــن
التمويــل الجــاري وااســتثاري لقطاعــات مــس حيــاة امواطنــن ،كالتعليــم والصحــة واإســكان وامرافــق والنقــل  ....وخافــه.

·تحديــد ســقف اائتــان :ترتبــط هــذه السياســة بقــدرة مــر عــى إدارة ديونهــا الخارجيــة والعــودة إى االتـزام بســقف اائتــان
والــذي تخطتــه مــر ي الســنوات اأخــرة.

·طبيعــة ااســتدانة التنمويــة :توجيــه الديــون التنمويــة للقطاعــات اأكــر ربحيــة حتــى تســتطيع الحكومة الوفــاء بأعبــاء الديون دون
زيــادة الضغــوط عــى اموازنــة العامــة للدولــة .وأن تكــون امســاعدات ي شــكل منــح مو ّجهــة بشــكل أكــر للقطاعــات ااجتاعيــة
التــي ا تولِــد دخــول مثــل الصحــة والتعليــم.
السياسات النقدية

·الحفــاظ عــى اســتقرار اأســعار وخفــض معــدات التضخــم :تــوي السياســة النقديــة أولويــة احتــواء الضغــوط التضخميــة كأداة
هامــة اســتقرار أوضــاع ااقتصــاد الــكي .كــا تســتهدف السياســات النقديــة تحقيــق التــوازن بــن اعتبــارات اســتقرار اأســعار والنمو
ااحتــواي ،والتــوازن بــن احتــواء الضغــوط التضخميــة والحفــاظ عــى القــدرة التنافســية للصــادرات وزيــادة الطلــب الخارجــي.

·مراعــاه أثــر سياســات كبــح التضخــم عــى امجموعــات ااجتاعيــة ااقتصاديــة امختلفــة :لتج ّنــب اآثــار الســلبية لرفــع أســعار
الفائــدة عــى امجموعــات اأكــر تــررا ً دون غرهــم مثــل النســاء الذيــن يعانــون بالفعــل مــن نــدرة ي اأصــول ،وكذلــك امروعــات
الصغــرة وامتوســطة.

·زيــادة فعاليــة الوســاطة اماليــة وتحقيــق التضمــن امــاي :مــن خــال زيــادة اائتــان اممنــوح للقطــاع الخــاص وتوفــر التمويــل
لدعــم امروعــات الصغــرة وامتوســطة ،وتعزيــز الصرفــة الريفيــة ،عــى ســبيل امثــال.
سياسات التشغيل
تتض ّمــن السياســات التــي تســتهدف زيــادة الطلــب عــى العمــل وتطويــر امعــروض مــن العمــل وتحقيــق التــوازن بــن الطلــب والعــرض مــن
خــال سياســات ســوق العمــل الف ّعالــة:
–

سياسات اأجل القصر

 .1برامــج اأشــغال العامــة :التــي يقــوم بتنفيذهــا الصنــدوق ااجتاعــي للتنميــة بالتعــاون مــع البنــك الــدوي وعــد ٍد مــن امؤسســات
امانحــة ي محافظــات الجمهوريــة ،حيــث توفّــر هــذه امروعــات فــرص للعمــل خاصــة للعالــة غــر اماهــرة مــن الشــباب ي مجــال
التشــييد والبنــاء.
 .2سياســات ســوق العمــل الف ّعالــة :تتــوى وزارة القــوى العاملــة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة صياغــة برنامــج لسياســات
ســوق العمــل الفعالــة والتــي ترتبــط بالتعليــم والتدريــب والتأهيــل وتشــجيع ريــادة اأعــال وتأســيس امروعــات الصغــرة
وامتوســطة بهــدف توفــر مزيـ ٍـد مــن فــرص العمــل وتضييــق الفجــوة بــن عــرض العمــل والطلــب عليــه.
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– سياسات اأجل الطويل
تستهدف سياسات اأجل الطويل إجراء اصاحات هيكلية من شأنها أن تؤثر بشكل ايجاي عى سوق العمل وتعمل عى:
 .1رفــع معــدات مــو النشــاط ااقتصــادي للقطــاع الخــاص ،وتشــجيع الروابــط بــن الــركات الكبــرة مــن جهــة وامروعات امتوســطة
والصغــرة مــن جهــة أخرى.
 .2إصــاح منظومــة التعليــم والتدريــب عــى النحــو الــذي يــؤدي إى رفــع معــدل إنتاجيــة العالــة ومعالجــة التفاوتــات بــن اأجــور
ي الحكومــة والقطــاع العــام والخــاص وتعزيــز امرونــة داخــل ســوق العمــل ودعــم العمــل الائــق مــن خــال برنامــج العمــل الائــق
الــذي تتب ّنــاه وزارة التخطيــط وامتابعــة واإصــاح اإداري مــع منظمــة العمــل الدوليــة ،ويبــدأ تنفيــذه منــذ بدايــة عــام .2016
 .3سياسات دعم سياسات ااقتصاد الكي التي تساعد عى توفر فرص عمل لتوظيف الشباب خاصة ي القطاع الخاص.
 .4الركيــز عــى توفــر فــرص عمــل ي قطــاع الخدمــات لــذوي امهــارات العاليــة حيــث أن ســهولة الحصــول عــى التعليــم بــن هــذا
الجيــل مــن الشــباب أدت اى زيــادة الطلــب عــى الوظائــف «امهنيــة».
 .5تعزيــز اإرشــاد امهنــي وخدمــات التوظيــف العامــة للمســاعدة ي توجيــه الشــباب نحــو امهــن الفنيــة التــي تتطلــب عالــة بشــكل
أكــر خاصــة ي قطــاع التجميــع واإلكرونيــات وتجهيــز تكنولوجيــا امعلومــات والرمج ّيــات ،وتجهيــز امنتجــات الزراعيــة ،والخشــب
وصناعــة اآثــاث.
 .6مراجعة قانون العمل والتأمينات ااجتاعية ما يحقق التوازن بن العال وأصحاب اأعال.
– سياسات ااستثار
تشمل سياسات ااستثار التي يتم تنفيذها خال الفرة القادمة ما يي:
 .1استكال اصاح البيئة التريعية بحيث تصبح أقل تعقيدا ً وأكر شفافية وفعالية وتوفّر مناخ جاذب لاستثار.
 .2تبسيط إجراءات مارسة اأعال من خال التوسع ي نظام الشباك الواحد ي إطار قانون ااستثار رقم ) (17لسنة .2015
 .3استمرار جهود تسوية امنازعات ي وقت قصر.
 .4إعــادة هيكلــة النظــام اإداري بالدولــة مــن خــال إعــادة تدريــب كــوادر الوحــدات اإداريــة وتبســيط اإجــراءات الحكوميــة
وتســهيل تعامــل النظــام اإداري مــع امواطنــن.
 .5تشجيع امزيد من ااستثارات اأجنبية وامحلية ي القطاعات الخدمية والصناعية امزدهرة.
–

مراجعة حصة الركات ي التأمينات ااجتاعية ما يش ِجع أصحاب اأعال عي زيادة عدد العال امؤمن عليهم.

–

اإراع ي تطبيق الريبة عي القيمة امضافة وما يحقق التوازن بن تشجيع امستثمرين ووضوح الرؤية الريبية.

–

إنهاء التعديات الخاصة بقانون اإفاس شاماً الحوكمة امؤسسية وتقوية حقوق امستثمرين.

–

توفر اأراي الصناعية امرفقة وتيسر إجراءات الحصول عليها )موافقات مج ّمعة من الدفاع امدي.(...,

–

اانتهاء من إعداد الخريطة ااستثارية التي تقسم امناطق الصناعية طبقاً لأنشطة امستهدف إقامتها.

–

تبسيط نظام تخصيص اأراي.

–

تقديم حوافز للمروعات التي تُقام بامناطق النائية وصعيد مر.

 .6التوســع ي نظــام الراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص  PPPالــذي يهــدف إى تحســن نوعيــة الخدمــات امتاحــة ي الدولــة،
وتقليــل العــبء امــاي عــى عاتــق الحكومــة ،والعمــل عــى خلــق ســوق محــي للتمويــل طويــل اأجــل.

3٧

المحور اأول :التنمية ااقتصادية

سياســات تدعــم اانتقــال مــن ااقتصــاد غــر الرســمي لاقتصــاد الرســمي بهــدف مكــن ِص َغــار امســتثمرين مــن امشــاركة ي ااقتصــاد مــن
خــال دمــج القطــاع غــر الرســمي وتشــجيع الصناعــات الصغــرة وامتوســطة عــى امشــاركة ي ااقتصــاد مــن خــال الحوافــز اإيجابيــة عــى
النحــو التــاي:
 .1تب ّنــي سياســات كليــة وقطاعيــة داعمــة للتشــغيل مــن خــال توفــر امزيــد مــن فــرص العمــل بالقطــاع الرســمي وتحقيــق امزيــد
مــن تكافــؤ الفــرص ي العمــل خاصــة للفقـراء والعمــل عــى تعزيــز النمــو ااحتــواي .والركيــز عــى القطاعــات ذات القيمــة امضافــة
امرتفعــة ،وكثيفــة العالــة ،والتــي لديهــا تأثــر مضاعــف وروابــط أماميــة وخلفيــة بااقتصــاد امحــي ،عــاوة عــى تعزيــز ساســل
القيمــة امضافــة.
 .2توفــر بيئــة عمــل مواتيــة إقامــة امروعــات مثــل تيســر إجـراءات التســجيل والرخيــص وخفــض تكلفتهــا مســاعدة امروعــات
عــى ااندمــاج ي القطــاع الرســمي.
 .3توفــر برامــج لتنميــة امهــارات وتيســر الحصــول عــى اائتــان مــن خــال توفــر القــروض متناهيــة ِ
الص َغــر للمروعــات الصغــرة
ومتناهيــة ِ
الص َغــر لتوفــر فــرص العمــل وزيــادة الدخــول.
والتوســع ي توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة للمــرأة والطفــل بالقطــاع غــر الرســمي مــن أجــل تحقيق
 .4تطويــر برامــج لتمكــن امــرأة
ّ
التوســع ي تغطيــة الضــان ااجتاعــي عــن طريــق توفــر الرعايــة الصحيــة
امســاواة ومحاربــة التمييــز ضــد امــرأة .ومحاولــة ّ
والتعليــم مــا يُســاهم ي تحســن الحالــة الصحيــة للعاملــن ،ومــن ثــم إنتاجيتهــم.

ب -سياسات عى امستوى القطاعي
قطاع الصناعة

·تصحيح الخلل ى السوق ،ودعم امنافسة العادلة ،وتوفر موارد إضافية لدعم الصناعة وغرها من القطاعات.

·اســتمرار التو ّجــه التصديــرى واانفتــاح عــى العــام ،مــن خــال تحقيــق امزيــد مــن الرابــط بــن الصناعــة ومــو الصــادرات ،وتحويــل
جــزء مــن اأنشــطة التجاريــة إى أنشــطة تصنيعيــة.

·الجمــع بــن السياســات اأفقيــة التــي تؤثــر عــى كافــة اأنشــطة الصناعيــة ووضــع اسـراتيجيات التنميــة القطاعيــة لتحقيــق أهــداف
التنميــة الصناعية.
·تحقيق التنمية اإقليمية من خال اسراتيجيات للتنمية الصناعية عى امستوى اإقليمى.
·الحفاظ عى البيئة كأحد اأهداف اأساسية للسياسة الصناعية.

·ترشيد استخدام الطاقة وااستفادة من الطاقة امتجددة وتدوير امخلفات.

·زيادة القيمة امضافة والتحول نحو امنتجات القامة عى امعرفة.
·تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافياً.

·دعم الصناعات ذات ام ُحتوى امعرى والتكنولوجى امرتفع.

·تعميق امك ّون امحى ي السلع الصناعية واارتقاء ي ساسل القيمة.

·العمل عى تحقيق الرابط والتكامل بن امناطق الصناعية وامناطق الح ّرة وساسل القيمة امحلية واإقليمية والعامية.
·تشجيع ااستثار ي الصناعة وتسهيل إجراءات انشاء امصانع ،خاصة بتوفر اأراي وإصدار الراخيص.
·مراجعة ووضع حوافز اإستثار ي الصناعة وتشجيع امنتج امحي ودعم التصدير.

·استكال شبكة الطرق والبنية اأساسية ي امناطق الصناعية.

· التوسع ي خدمات امراكز التكنولوجية لتغطي مجتمع امنتجن وامصدرين بكل فئاتهم ومختلف احتياجاتهم.

·العمــل عــى إعتــاد معــدات مطيــة لنســب الهالــك والفاقــد مــن قبــل الرقابــة الصناعيــة بالتنســيق مــع الجهــات امعنيــة والعمــل
عــى تحديثهــا بشــكل مســتمر وذلــك إزالــة امعوقــات التــي تحــول دون ااســتفادة مــن اأنظمــة الخاصــة.

·مراجعة حصة الركات ي التأمينات ااجتاعية ما يش ِجع أصحاب ااعال عي زيادة عدد العال امؤمن عليهم.
3٨

التجارة الخارجبة

امتغرات امحلية والعامية.
·مراجعة التريعات امنظمة لعمليات ااستراد والتصدير وتحديثها للتوافق مع ّ

·تعديــل بنــود قانــون ااســتراد والتصديــر وائحتــه التنفيذيــة رقــم  770لســنة  2005وذلــك بهــدف تيســر حركــة التجــارة الخارجيــة
وتحســن مركــز مــر ى التصنيفــات الدوليــة.

·مراجعــة البنيــة امؤسســية بهــدف تحقيــق التنســيق بــن كافــة الجهــات الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات للمصدريــن ومنــع التداخــل
فيــا بينهــا.
· تيسر اإجراءات الجمركية وفقاً أفضل امارسات وااتفاقات الدولية واإقليمية والثنائية ذات الصلة بتسهيل التجارة.

·التوسع ي امعامل امعتمدة لفحص امنتجات داخل اموايء وعدم اهدار الوقت وامال.

·اعتاد نظام إدارة امخاطر.

·رفع قدرة موظفي الجارك عي تصنيف وتكويد السلع وتطبيق القرارات امختلفة عي السلع امستهدفة.
·تبسيط اإجراءات الجمركية وتحسن إدارة أنظمة الساح امؤقت والرد الريبي.

·الربط اإلكروي لكافة الجهات امعن ّية بعمليات ااستراد والتصدير وميكنة تلك العمليات.
·تطوير اإجراءات الحدودية لحاية حقوق املكية الفكرية وفقاً أفضل امارسات الدولية.

· تبــادل امعلومــات مــع نقــاط ااتصــال لحايــة حقــوق املكيــة الفكريــة اأخــري وزيــادة التعــاون بــن الســلطات الجمركيــة
امختلفــة مواجهــة حــاات التعــدي عــى حقــوق املكيــة الفكريــة.

التوسع ي إنشاء مناطق لوجستية ) ساحات مردة ,أماكن تخزين.(......,
· ّ

·تحسن وتطوير اموانئ امرية وتخفيض زمن وتكلفة التخليص الجمري ومد فرات العمل بها.

·اســتعادة الخطــوط اماحيــة التــي تســهم ي زيــادة التجــارة بــن مــر وإيطاليــا ،والخــط اماحــي امبــار إى امغــرب ،وتوفــر
خطــوط نقــل منتظمــة بــن مــر ودول ااتحــاد اأوراي.
·العمل عى إنهاء مروع الخط اماحي للنقل النهري فيكتوريا ــ البحر امتوسط.

·ااستفادة من مروع النقل امزمع إنشاؤه لربط دول وسط أفريقيا )منطقة البحرات( بالساحل الرقي إفريقيا.
·استعادة الخط اماحي امبار إي امغرب.

·استغال وسائل الشحن أفريقيا كوسيلة لتوفر شحن منتظم.

·تخفيض امصاريف التي يتم إضافتها عي النولون البحري والري ما يعرف ببدل امخاطر ي بعض الخطوط اماحية.
–

مساندة الصادرات

·زيــادة دعــم الصــادرات خاصــة ي ظــل تنــوع برامــج الدعــم ي الــدول امنافســة ،وربــط الحوافــز التصديريــة بالقيمــة امضافــة
بامفهــوم ااقتصــادي الســليم.

·استكال ميكنة العمل بصندوق ميكنة الصادرات حتي مراحله النهائية.
·تفعيل برامج دعم البنية الخدمية للتصدير.

·الرويج للمنتجات امرية بالخارج من خال منح مساندة للمشاركة بامعارض الخارجية والبعثات الرويجية.
–

التمويـــل

·ابتكار آلية لتحفيز البنوك عي مويل الصناعات امغذية.

·تطوير وتنويع الخدمات التمويلية مع مراعاة ااحتياجات امختلفة عر مراحل تطور امنشأة.

· تفعيــل دور بنــك تنميــة الصــادرات والركــة امريــة لضــان ومويــل الصــادرات ي مويــل الصــادرات وضــان امخاطــر وتقديــم
والتوســع ي خدمــات مخاطــر الصــادرات وخاصــة للــدول اأفريقيــة.
خدمــات بــروط ميــرة،
ّ
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–

الجـــودة

·تفعيل امجلس اأعى للجودة للقيام بدوره ي نر واعتاد واالتزام معاير الجودة ي جميع امجاات.
·تحديث امواصفات امرية بشكل دوري مواكبة التطورات العامية.
·تصميم برامج تدريبية خاصة بالجودة ي اإنتاج والشحن والنقل.

·ابتكار مجموعة من الحوافز لتشجيع امنتج امحي عي االتزام معاير الجودة وتيسر قيامه بالتصدير.

التوسع ي تنفيذ برامج تنمية اموردين ما يرفع من جودة الصناعات امغذية.
· ّ

·تطوير منظومة مراقبة اأسواق وفقاً أفضل امارسات التي تتبعها الدول امتقدمة.

–

رأس امال البري

·تقديم حوافز مالية وريبية أكر تنوعاً للمنشآت لتشجيعها عي القيام بعملية التدريب.
·تصميم برامج للرعاية الصناعية والتلمذة الصناعية عي ِغرار النموذج اأماي.

–

التسويق والرويج للصادرات

·تعظيــم ااســتفادة مــن مكاتــب التمثيــل التجــاري ي توفــر امعلومــات الازمــة عــن الفــرص التصديريــة امتاحــة خاصــة ي اأســواق
الواعــدة واتاحتهــا عــى اموقــع االكــروي.
·اإستفادة من ااتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مر ما يزيد الفرص التصديرية للمنتجات امرية.

·اســتكال إجـراءات التفــاوض الخاصــة باتفــاق التجــارة الحــرة مــع دول ااتحــاد اأوراي بعــد انتهــاء الدراســات ااقتصاديــة الازمــة
مــدي جدواهــا عــى الصــادرات امريــة.

·تنشــيط العاقــات التجاريــة مــع دول العــام مــن خــال عقــد اللجــان التجاريــة امشــركة بــن مــر ودول العــام وذلــك لتذليــل
الصعوبــات وامشــاكل التــي تؤثــر عــى حركــة التجــارة.

·إنشــاء مراكــز لوجســتية وتخزينيــة للمنتجــات امريــة ي اأســواق اأفريقيــة الهامــة بحيــث تصبــح مراكــز لتوزيــع وتســويق
امنتجــات امريــة بتلــك اأســواق واأســواق امحيطــة.

·تحســن آليــات توفــر امعلومــات لجميــع امصدريــن عــن امزايــا اممنوحــة ي اأســواق امختلفــة خاصــة الــدول امــرم معهــا اتفاقيــات
تجارية.

·ااســتفادة مــن شــبكة نقــاط التجــارة الدوليــة مــا يعظــم مــن تحقيــق نتائــج التجــارة االيكرونيــة ،ورفــع كفــاءة نقطــة التجــارة
الدوليــة امريــة ي هــذا النشــاط.
· توجيه الجهود التسويقية إى اأسواق الواعدة خاصة اآسيوية واأفريقية.

·تشجيع الركات امتخصصة ي مجال التسويق منتجات امروعات الصغرة ومتناهية ِ
الصغَر.
·ابتكار نظام للرويج والتسويق للمنتجات امرية الكرونياً.

قطاع ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات

·دمج تكنولوجيا امعلومات ي القطاعات ااقتصادية امختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وانتاجيتها.
·فتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا امعلومات وصناعة اإلكرونيات ودعم صادراتها.

·تعظيــم ااســتفادة مــن ااتفاقيــات التجاريــة اموجــودة حال ًيــا مــع الــدول اأفريقيــة واأوروبيــة والوايــات امتحــدة لدعــم صناعــة
تكنولوجيــا امعلومــات وزيــادة حجــم التجــارة.
·تحرير أسعار خدمات ااتصاات ي مر لتعظيم وتحقيق رفاهة امستهلكن.

·توفر خدمات ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات بأسعار مخفضة للمناطق الفقرة وامهمشة.
·تحقيق مزيد من التفعيل لقوانن حقوق امستهلك.
·وضع وتفعيل قوانن الخصوصية واملكية الفكرية.

4٠

قطاع الزراعة

·التوسع الزراعي اأفقي والتوطن الزراعي.
·ترشيد استخدام موارد امياه.
·حاية اأراي الزراعية.

·تنمية امصايد الطبيعية وااستزراع السمي.
·تطوير التكنولوجيا الزراعية.

السياسات امتعلقة بتطوير اإنتاجية الزراعية لوحدي اأرض وامياه:

·تطوير منظومة اارشاد الزراعي.

·تفعيل دور اإعام الزراعي ي خدمة قضايا التنمية الزراعية.
·تطوير أداء امؤسسات الطوعية للمزارعن.
·تشجيع الزراعة التعاقدية.

السياسات التي تستهدف تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية:

·تطوير نظم التجارة والتسويق اإلكروي للقطاع الزراعي.
·تشجيع التعاون الزراعي اإقليمي.

·تطوير منظومات امعلومات الزراعية.
·تطوير مناخ ااستثار الزراعي.
–

قطاع امياه والري

·تنمية وإدارة اموارد امائية وترشيد استخدام امياه ي كافة امجاات.

والتوسع اأفقي.
·استكال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة امائية
ّ
·تطوير منظومة اإدارة امتكاملة للموارد امائية.
·تقوية العاقات بن مر ودول حوض النيل.

·تنمية امياه الجوفية وحصاد مياه اأمطار والسيول.
·تحلية مياه البحر وامياه ام َُسوس.

·إنشاء وإعادة تأهيل محطات الطلمبات.

·الحفاظ عى سامة وكفاءة السد العاي وخزان أسوان ،وحاية مجرى نهر النيل وفرعية والحفاظ عى بحرة نار.

·تأهيل شبكتي الرع وامصارف وكافة منشآت الري.

·إجراء دراسات وبحوث وتطبيقات علمية وفنية مع بناء قواعد للبيانات والحكومة اإلكرونية.
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–

قطاع السياحة

·الرويج مر كمقصد سياحي مع تسليط الضوء عى الطابع العري وحسن الضيافة واأمان.

·تطوير امقاصد السياحية القامة ،واستهداف مقاصد جديدة بالساحل الشاي الغري والواحات وجنوب البحر اأحمر.
·العمل عى جذب رائح السائحن ذوي اإنفاق العاي.

·تشجيع الزيارات امتكررة وزيادة فرة إقامة السائح وتقليص أثر الطابع اموسمي عى الحركة السياحية.
·العمل عى تضييق الفجوة الكبرة بن السياحة الداخلية والسياحة الدولية.

·الرويــج منتجــات جديــدة ي الســوق امريــة للوصــول إى رائــح مختلفــة ،مثــل ســياحة ااستشــفاء والســياحة الدينيــة والســياحة
البيئيــة وســياحة الصحــاري والواحــات وســياحة ام ُؤمـرات وامعــارض.

·تضافــر جهــود وزارة الســياحة مــع كافــة الجهــات امعنيــة بصناعــة الســياحة لضــان عــدم إتخــاذ ق ـرارات تتضــارب مــع أهــداف
الســياحة ي تحقيــق النمــو الســياحي.

·التوســع ي حمــات الرويــج والتنشــيط الســياحي مــن خــال تنظيــم القوافــل الســياحية وامشــاركة ي امؤمـرات وامعــارض الدوليــة
وزيــادة الحمــات اإعاميــة باأســواق الخارجيــة.
·اانفتاح عى أسواق سياحية جديدة واعدة ،خاصة منطقة رق وجنوب رق آسيا ودول الكومنولث الجديدة.

·التوسع ي مروعات البنية اأساسية الخادمة لقطاع السياحة.

·تنمية امهارات البرية للعاملن بالقطاع السياحي والخدمات امرتبطة به.

·تشجيع القطاع الخاص عى تعبئة مزيد من ااستثارات لهذا القطاع.

·إدراج مــادة الســياحة ي مناهــج التعليــم اإبتــداي والتأكيــد عــى أهميتهــا وأهميــة اتبــاع امواطنــن الســلوكيات الســليمة لجــذب
الســائح والحفــاظ عليــه

·ااهتام بالتعليم الفني وانشاء قسم خاص للسياحة والفنادق ويكون للطالب امتميز وبضوابط محددة لالتحاق

·وضع ضوابط وامتحانات قدرات لقبول االتحاق بأي تعليم سياحي أو فندقي سواء فني ،ثانوي أو جامعي.
·تحديد أعداد للقبول ي التعليم السياحي أو الفندقي حسب احتياجات سوق العمل.

·نر برامج توعية ي مختلف قنوات ااتصال لتوضيح أهمية وقيمة السائح.

·معالجــة ظاهــرة التحــرش بنــر برامــج توعيــة ي مختلــف قنــوات ااتصــال مــع تغليــظ عقوبــة امتحــرش بالتنســيق مــع وزارة
العــدل.
–

قطاع التموين والتجارة الداخلية

·تنمية التجارة الداخلية من خال تنفيذ امروعات اللوجيستية.

·زيادة امساحة التسويقية لتصل إى 20سم للفرد بداً من امساحة التسويقية الحالية.

·ضــان إتاحــة وجــودة الســلع التموينيــة امربوطــة عــى البطاقــات التموينيــة وتوافــر الســلع والخدمــات وتدفقهــا وتحقيــق انســيابها
دون تعقيــدات أو مشــاكل.

·حاية حقوق امستهلكن وضان جودة السلع والخدمات التي تقدم للمواطـن امصــري.

·اســتمرار جهــود تطويــر منظومــة الدعــم لضــان وصــول الدعــم الغــذاي إى مســتحقيه ،واســتمرار جهــود تطويــر منظومــة توزيــع
الخُبــز.

·مراجعــة القوانــن والقـرارات التــي منــع الغــش والتدليــس وتــداول الســلع مجهولــة امصــــدر وغرهــا مــن امخالفــات التــي تــر
مصالــح امســتهلكن.
·التأكد من مدى كفاية ما يطرح باأسواق من سلع وخدمات لحاجة ااستهاك.
·التصدي لكافة امارسات التجارية الضارة.
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·التصدي لكافة محاوات رفع اأسعار ،خاصة السلع الغذائية اأساسية.

·تطويــر وإجـراء البحــوث والدراســات امتعلقــة بالســلع وخاصـــــة السلــــع ااسـراتيجية للوقــوف عــى ظــروف إنتاجهــا وتســعرها
وتداولهــا.
امتغرات امحلية واإقليمية والعامية.
·تطوير اأُطُر التريعية الحاسمة لحركة التجارة الداخلية ما يتواءم مع ّ

·حايــة حقـــوق املكيــة الفكريــة خاصــة ي مجــاات العامــات والبيانــات التجاريــة والنــاذج والتصميــات الصناعيــة وامنشــأ
الجغــراي.

·النهوض بدور التعاون ااستهاي ي خدمة امستهلكن وحركة التجارة.

·التنبؤ باأزمات خاصة امتصلة بالسلع اأساسية وااسراتيجية ووضع السيناريوهات الازمة مواجهتها مستقباً.
–

قطاع النقل

·تحقيــق التــوازن بــن وســائل النقــل امختلفــة ،ووضــع اللوائــح امنظمــة لذلــك ،مــع ااهتــام بالنقــل متع ـ ّدد الوســائط ،خاصــة
اموانــئ البحريــة والســكة الحديــد والنقــل النهــري.

·ااهتــام بالنقــل متعـ ّدد الوســائط لتخفيــف العــبء عــن الطــرق ،مــع أخــذ التدابــر الازمــة لتحقيــق ذلــك ،خاصــة ي مجــل نقــل
الحاويــات.

·تفعيــل دور الســكك الحديديــة ســواء مــن حيــث التشــغيل أو اإدارة ،حيــث يعتــر النقــل بالســكك الحديديــة القطــاع الرئيــي الــذي
ســيؤدي إى نجــاح الجهــود امبذولــة لتحقيــق التــوازن بــن وســائط النقــل امختلفــة وزيــادة مشــاركة الســكة الحديــد ي نقــل البائــع
بنســبة .٪20

·تشــجيع النقــل النهــري ،حيــث يعتــر حلقــة وصــل أساســية ي النقــل مــع بعــض اموانــئ البحريــة وذلــك للتخفيــف عــن الطــرق
ومســتهدف زيــادة مشــاركة النقــل النهــري بنســبة  ٪5مــن نقــل البضائــع.

·تدعيــم الــدور الحيــوي للنقــل البحــري حيــث أن اموانــئ البحريــة امريــة هــي طــوق النجــاة للدولــة مــن الناحيــة ااقتصاديــة،
نظ ـرا ً ارتباطهــا بالتجــارة الخارجيــة حيــث أنهــا تهيمــن عــى أنشــطة نقــل البضائــع.

·تعزيــز دور القطــاع الخــاص ي امشــاركة ي تطويــر منظومــة النقــل ،وتقديــم التســهيات والخدمــات والفــرص لهــذا القطــاع مــن
ناحيــة الحكومــة ،حتــى يســتطيع أن يــؤدي دوره بااســتثار أو امشــاركة ي مروعــات قطــاع النقــل بشــكل عــام.
·ااهتام بجودة وكفاءة مستويات اأمان للمسافرين )خاصة امسافرين مسافات طويلة( ،ومق ّدمي خدمات النقل أيضاً.

·تدعيم اموارد البرية مع نظرة شاملة لتطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر امهنية من العاملن بوزارة النقل.

·تحقيــق مســتويات عاليــة لأمــان ي قطــاع النقــل ،خاصــة النقــل عــى الطــرق ،ووضــع اللوائــح واإجـراءات الازمــة لذلــك ،لتقليــل
الحــوادث عــى الطــرق بصفــة خاصــة.

·تحديــث التريعــات ووضــع اللوائــح امنظمــة والتــي تضمــن حريــة امنافســة ي مجــال تقديــم خدمــات النقــل ،مــا يــؤدي إى
تحســن امعيشــة ورفــع امســتوى ااقتصــادي للمواطنــن.

·تحديــد اأهــداف البيئيــة التــي تعــزز التنميــة امســتدامة للنقــل ،خاصــة فيــا يتعلــق بتقليــل جميــع أنــواع التلــوث ،مثــل :تلــوث
الهــواء ،التلــوث البحــري والنهــري ،التلــوث البــري ،التلــوث الســمعي.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

 -٧برامج ومروعات التنمية ااقتصادية حتى عام 2٠3٠
تعــد الرامــج وامروعــات القوميــة الكــرى هــي نقطــة اانطــاق التــي ســتؤدي إى تعــاي ااقتصــاد امــري وتحقيــق التنميــة امســتدامة.
ومــن امتوقــع أن تــؤدي برامــج ترشــيد اإنفــاق الحكومــي وتخفيــض دعــم الطاقــة وزيــادة اإي ـرادات العامــة إى تخفيــض عجــز اموازنــة
العامــة وخفــض الديــن العــام .كــا ستســاهم الرامــج القطاعيــة امختلفــة ي تحقيــق أهــداف اسـراتيجية التنميــة ااقتصاديــة لتحقيــق التنميــة
امســتدامة والعدالــة ااجتاعيــة .كــا ســيكون للمروعــات القوميــة العماقــة مــردود إيجــاي ي تحفيــز النمــو وتخفيــض معــدل البطالــة
وتوفــر فــرص عمــل جديــدة للشــباب مثــل مــروع اســتصاح  4مليــون فــدان ،ومــروع تنميــة محــور قنــاة الســويس ،ومــروع امثلــث
الذهبــي ،وغرهــا مــن امروعــات.
وتجــدر اإشــارة إى أن الخطــوة اأوى ي ســبيل تحقيــق التنميــة امســتدامة وتنفيــذ ااسـراتيجية قــد بــدأت بالفعــل مــن خــال برنامــج عمــل
الحكومــة للعامــن القادمــن ) . 1(2018-2016وبخــاف امروعــات امتضمنــة ي برنامــج الحكومــة للعاميــن القادميــن ،تتضمــن ااسـراتيجية
عــدد أكــر وأشــمل مــن الرامــج وامروعــات التــي يبــدأ تنفيذهــا فــو ًرا وتســتمر عــى مــدار الخمســة عــر عا ًمــا القادمــة بآجــال مختلفــة.
وفيــا يــي عــرض أهــم الرامــج وامروعــات عــى امســتوين الــكي والقطاعــي التــي ستســاهم ي تحقيــق اأهــداف ااس ـراتيجية للتنميــة
ااقتصاديــة وتعكــس التوجهــات والسياســات الســابق ذكرهــا:

أ -برامج ومروعات عى مستوى ااقتصاد الكي (مروعات قومية)
مروع تنمية محور قناة السويس

·وصــف امــروع :يهــدف هــذا امــروع إى تعظيــم ااســتفادة مــن اإمكانيــات الهائلــة لقنــاة الســويس مــن خــال إنشــاء مركــز
لوجيســتي عامــي وتدعيــم وتقويــة شــبكة الطــرق الرابطــة بــن إقليــم قنــاة الســويس وباقــي أقاليــم الجمهوريــة خاصــة العابــرة
لهــذا امحــور .وتتمثــل رؤيــة امــروع ي أن يكــون هــذا اإقليــم إقلي ـاً متكام ـاً اقتصادي ـاً وعمراني ـاً ومتزن ـاً بيئي ـاً ومرك ـزا ً عامي ـاً
متميـزا ً ي الخدمــات البحريــة واللوجســتية والصناعيــة والســياحية ومحــورا ً مشــاركاً ي تشــكيل معــام التجــارة العاميــة بحلــول عــام
 .2030ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:

1

44

–

يضــم هــذا امحــور طبق ـاً أحــكام القانــون رقــم « »83لســنة  2002وتعدياتــه فــإن اأراي الواقعــة ي منطقــة قنــاة الســويس
مســاحة حــواي « »460كيلــو مــر مربــع تعتــر منطقــة اقتصاديــة ذات طبيعــة خاصــة وتتكــون مــن )مينــاء غــرب بورســعيد ،مينــاء
رق بورســعيد وامنطقــة الصناعيــة ،امنطقــة الصناعيــة بالقنطــرة غــرب ،وادي التكنولوجيــا رق اإســاعيلية الجديــدة ،مينــاء
اأدبيــة ،منطقــة ومينــاء العــن الســخنة ،مينــاء العريــش ،مينــاء الطــور(.

–

ويشــمل امــروع تنميــة منطقــة شــال غــرب قنــاة الســويس التــي تشــتمل عــى منطقــة صناعيــة كــرى بالقــرب مــن مينــاء العــن
الســخنة ،ويغطــي مســاحة  200كيلومــر مربــع ،ويشــتمل عــى متنــزه صناعــي عــى مســاحة  176.5كيلومــر مربــع ،ومســاحة 22.5
كيلومــر مربــع متصلــة بامينــاء وتضــم منطقــة اقتصاديــة عــى مســاحة  20.4كيلومــر مربــع.

–

تســاهم وزارة التجــارة والصناعــة لتحقيــق اأهــداف امرجــوة مــن امــروع مــن خــال مويــل امروعــات الصغــرة وامتوســطة،
والتدريــب امهنــي بغــرض التشــغيل عــى اأنشــطة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل بالقنــاة ،وتنميــة امجتمــع واأشــغال العامــة
محافظــات القنــاة ،وإنشــاء وحــدة تراخيــص للمروعــات الصغــرة )نظــام الشــباك الواحــد( داخــل امبنــى اإداري للقنــاة واقامــة
معــرض دائــم للمنتجــات وخاصــة البيئيــة والحرفيــة والراثيــة ،وإنشــاء مركــز لريــادة اأعــال داخــل امبنــى اإداري للقنــاة.

مزيد من التفاصيل حول برنامج عمل حكومة امهندس  /ريف إساعيل خال الفرة من يناير  2016وحتى يونيو  ،2018برجاء اإطاع عى اموقع اإلكروي لوزارة التخطيط
وامتابعة واإصاح اإداري.

مروع إنشاء العاصمة اإدارية الجديدة

·وصــف امــروع :يهــدف إى إنشــاء مدينــة إداريــة واقتصاديــة جديــدة ي إقليــم القاهــرة الكــرى تتضمــن منطقــة ســكنية ومنطقــة
تجاريــة ومناطــق خدميــة أخــرى.

·العنار اأساسية للمروع:
–

يعتمد عى نظام الراكة بن القطاع العام والخاص.

–

مثل امساحة السكنية حواي  ٪67من مساحة امروع.

–

يتضمــن امــروع حــواي  285ألــف وحــدة ســكنية محــدودي الدخــل ،و 185ألــف وحــدة لــذوي الدخــل امتوســط ،و 15ألــف وحــدة
ســكنية للطبقــات امجتمعيــة اأعــى دخاً.

مروع تنمية أربعة ماين فدان

·وصــف امــروع :يتمثــل الهــدف الرئيــي مــن هــذا امــروع ي بنــاء مجتمــع متكامــل داخــل اأراي الجديــدة ،ودعــم الهــدف
الشــامل «اس ـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  ،»2030وامتعلــق بزيــادة امســاحة العمرانيــة بـــحواي  ٪5مــن إجــاي
مســاحتها بحلــول عــام  .2030باإضافــة أثــره عــى دعــم التنــوع ااقتصــادي وتوفــر فــرص العمــل امنتــج والائــق والتأكيــد عــى
مشــاركة كافــة محافظــات الجمهوريــة ي تحقيــق النمــو ااحتــواي امســتدام .ويشــتمل هــذا امــروع عــى توجــه زراعــي -صناعــي
متكامــل محاصيــل محــددة وخــروات وفواكــه محــددة ،وتوفــر التســهيات امطلوبــة لتعبئــة امنتجــات وتصنيعهــا .وســيتم
تخصيــص اأراي بشــكل مناســب بــن الــركات الكبــرة وامتوســطة والصغــرة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

يتــم البــدء ي تنفيــذ امرحــل اأوى مــن امــروع وامتعلقــة بتنميــة امليــون ونصــف امليــون فــدان .وتتضمــن مناطــق ااســتصاح
وااســتزراع ضمــن امــروع امليــون ونصــف امليــون فــدان ،ام ُغــرة بالصح ـراء الغربيــة مســاحة  170ألــف فــدان ،وقريــة اأمــل
باإســاعيلية مســاحة  3.5ألــف فــدان ،وجنــوب رق امنخفــض مســاحة  50ألــف فــدان ،والطــور مســاحة  20ألــف فــدان ،وامتــداد
جنــوب رق امنخفــض مســاحة  50ألــف فــدان ،ورق ســيوة مســاحة  30ألــف فــدان ،وغــرب امنيــا مســاحة  225ألــف فــدان
ومســاحة  220ألــف فــدان ومســاحة  183ألــف فــدان ،والفرافــرة القدمــة مســاحة  100ألــف فــدان ،والفرافــرة الجديــدة مســاحة
 100ألــف فــدان ،وامراشــدة مســاحة  41.5ألــف فــدان ،وامتــداد الداخلــة مســاحة  50ألــف فــدان ،وغــرب كــوم امبــو )جــوي(
مســاحة  25ألــف فــدان ،وتوشــي مســاحة  142ألــف فــدان ،وآبــار توشــي مســاحة  25ألــف فــدان.

–

تــم إطــاق امرحلــة اأوى ي  30ديســمر  2015والخاصــة بتنميــة  10آاف فــدان ي الفرافــرة وتــم إعدادهــا مامـاً للزراعــة ،وتركيــب
أجهــزة الــري امحــوري ،كــا تــم اانتهــاء مــن تســوية اأرض بالليــزر وتســميد اأرض وتجهيزهــا ،وافتتــاح القــرى الجديــدة التــي
تــم إنشــاؤها والوحــدات الســكنية التــي تــم اانتهــاء منهــا والتــي تضــم مــا يقــرب مــن  2500وحــدة ســكنية ،باإضافــة إى امبــاي
الحكوميــة والخدميــة الكاملــة امرافــق.

–

تنميــة زراعيــة صناعيــة متكاملــة ،مــن خــال زراعــة امحاصيــل والخــر والفواكــه اموفــرة للميــاه )الرمــان والنخيــل والنباتــات
الطبيــة والعطريــة والتــن والزيتــون( ،وتأســيس مصانــع للتعبئــة والتغليــف وإنتــاج الزيــوت ومعالجــة النباتــات الطبيــة .كــا
يتضمــن مروعــات لربيــة اماشــية واأغنــام واإبــل ،فضـاً عــن مروعــات لتنميــة الــروة الســمكية .وذلــك بهــدف ســد الفجــوات
بــن الطلــب عــى الســلع الغذائيــة وامعــروض منهــا ومــن ثــم تقليــل اإســتراد مــن الخــارج.

–

اعتــاد منظومــة للتريــد والنقــل بحيــث تصــل امنتجــات مــن امنتــج إى امســتهلك مبــارة للقضــاء عــى تعــدد الوســطاء الــذي
يــؤدي إى ارتفــاع أســعار الســلع وامحاصيــل.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

ركة سيناء لاستثار والتنمية

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى تنميــة ســيناء وتحويلهــا إى مجتمــع تنمــوي متكامــل متطــور يســتغل مميزاتــه التنافســية
ومــوارده الطبيعيــة والبريــة والزراعيــة ي إطــار مــروع تنميــة محــور قنــاة الســويس .ويســهم امــروع ي اســتيعاب وإعــادة
توزيــع امــوارد البريــة ي مــر مــن خــال ااســتثار ي القطاعــات كثيفــة العالــة لتوفــر فــرص عمــل أبنــاء ســيناء وجــذب كثافــة
ســكانية مــن محافظــات القنــاة والــوادي.

·العنار اأساسية للمروع:
–

إنشــاء مناطــق اقتصاديــة ذات طبيعــة خاصــة داخــل ســيناء ي امنطقــة الصناعيــة ببــر العبــد ،عــى أن تكــون امســاحة امخصصــة
لأنشــطة الصناعيــة  150فــدان ،ومتوســط مســاحات القطــع الصناعيــة  6.000 –2.000م ،2ومســاحة الطــرق  70فــدان ،ومســاحة
الخدمــات  13.5فــدان ،ومســاحات خ ـراء  6.5فــدان.

–

إنشــاء ركــة مســاهمة لاســتثار لدعــم التنميــة ي ســيناء ،مــع الركيــز عــى منطقــة شــال ووســط كمرحلــة أوى – وذلــك مشــاركة
القطــاع الخــاص ورأس امــال امحــي مــن أبنــاء ســيناء.

–

يتضمــن امــروع إقامــة مروعــات مثــل؛ تصنيــع اأســاك ،والصناعــات القامــة عــى خــام املــح )صــودا اش( ،وصناعــات مــواد
البنــاء التــي تعتمــد عــى الخامــات امحليــة مــن أســمنت وطفلــة ورخــام ورمــال بيضــاء ،ومعالجــة رمــال الزجــاج ،والزجــاج امســطح
)الرمــال البيضــاء( ،وإنشــاء مصنــع أســمنت ومصنــع تكســر وطحــن الجبــس ومصنــع الرخــام ومصنــع أعــاف.

مروع تنمية الساحل الشاي الغري

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى تنميــة الســاحل الشــاي الغــري مــن خــال إقامــة مجموعــة طــرق ومحــاور عرضيــة وطوليــة
بــن تلــك امنطقــة وباقــي محافظــات الجمهوريــة بهــدف تدعيــم شــبكة الطــرق وامواصــات مــا يحقــق انتقــال الســكان والعالــة
وتحقيــق اانتشــار الســكاي والتجــاري واأنشــطة ااقتصاديــة امتنوعــة .كــا يلعــب دورا ً هامـاً ي حــل مشــكلة نقــص الطاقــة مــن
خــال توليــد الكهربــاء بواســطة الطاقــة الشمســية ،باإضافــة إى توليــد الكهربــاء مــن خــال الطاقــة النوويــة ي منطقــة الضبعــة.
متــد هــذا امــروع مــن مدينــة العلمــن إى مدينــة الســلوم )نحــو  500كيلومــر وبعمــق  280كيلومــر( .ويهــدف هــذا امــروع إى
إنشــاء عــدة طــرق لدعــم شــبكات الطــرق وتحســن النقــل.
·العنار اأساسية للمروع:
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–

تشــمل الطــرق وامحــاور محــور منخفــض القطــارة مــن طريــق )القاهــرة – اإســكندرية( رقًــا بطــول  220كــم وصــواً إى رأس
الحكمــة ووصاتــه الفرعيــة إى العلمــن )الضبعــة( ،ومحــور البهنســا )امنيــا( الواحــات البحريــة )ســيوة( حــوف )عنــد الحــدود
الليبيــة( ،ومحــور أســيوط الفرافــرة عــن دلــه ســيوة.

–

كــا يتضمــن امــروع زراعــة نحــو مليــون فــدان واســتصاح اأراي نظـرا ً لتوافــر مــوارد اميــاه الجوفيــة ي الظهــر الصحـراوي مــع
توافــر نطاقــات ســاحلية تتجمــع بهــا ميــاه اأمطــار مــع توافــر مصــدر للــري مــن نهــر النيــل مــن خــال ترعــة الحــام .ويســاهم
هــذا امــروع ي دعــم الزراعــة واســتصاح هــذه اأراي واســتعادة امنطقــة لريادتهــا حيــث كان يطلــق عليهــا )ســلة الغــال
الرومانيــة( مــن خــال زراعــة هــذه الغــال وعــى رأســها القمــح وتصديرهــا للدولــة الرومانيــة قد ًمــا.

–

كــا أن النشــاط الســياحي لــه النصيــب اأكــر مــن التنميــة ي هــذه امنطقــة نظـرا ً لقربهــا مــن البحــر امتوســط مــن خــال شــواطئ
ســاحلية بطــول  400كــم مــن غــرب اإســكندرية وحتــى الحــدود الغربيــة مــر.

–

وت ٌعــد منطقــة الســاحل الشــاي الغــري مليئــة بالعديــد مــن امــوارد ااســتخراجية مثــل )الحجــر الجــري ،والطفلــة ،والبتــو نايــت،
والدلــو مايــت ،والجبــس ،ورمــال الكوارتــز ،واملــح الصخــري شــديد النقــاء ،باإضافــة إى وجــود نطاقــات واســعة اســتخراج البــرول
والغــاز الطبيعــي .ومــن ثــم هنــاك فــرص كبــرة إقامــة امروعــات الصناعيــة وااســتخراجية ي هــذه امنطقــة والتنميــة العمرانيــة
والزراعيــة والســياحية ي وجــود شــبكة الطــرق وامحــاور التــي ســيتم تنفيذهــا .وســوف مثــل هــذه امنطقــة ،مركـزا ً لجــذب الســكان
وإقامــة مجمعــات عمرانيــة متنوعــة لتســتوعب هــذه امنطقــة نحــو  34مليــون نســمة خــال اأعــوام القادمــة.

مروع امثلث الذهبي للروة امعدنية ي جنوب مر

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة جديــدة بصعيــد مــر عــن طريــق إنشــاء مركــز عامــي متكامــل
)صناعــي – اقتصــادي – تجــاري -لوجيســتي – ســياحي( لتحقيــق التنميــة امســتدامة منطقــة الصعيــد .ومــن امخطــط أن يتــم تنفيــذ
هــذا امــروع عــى  6مراحــل تســتغرق كل مرحلــة منهــا  5ســنوات.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تقــع منطقــة امثلــث الذهبــي داخــل امنطقــة الجنوبيــة الرقيــة مــر ي محافظــة البحــر اأحمــر ،ومتــد عــى الطريــق الســاحي ي
منطقــة امثلــث امحصــورة بــن حــدود مدينــة ســفاجا شــااً والقصــر جنوبـاً وقنــا غربـاً.

–

يهــدف امــروع إى إقامــة  4مناطــق صناعيــة تعدينيــة ومناطــق تخزينيــة لوجســتية تعدينيــة ،يتخصــص كل منهــا ي نوعيــات
محــددة مــن الصناعــات التعدينيــة فتخصــص منطقــة غــرب ســفاجا ي صناعــات الزجــاج والكوارتــز و منطقــة شــال مــرى علــم
لصناعــة تكريــر الذهــب وامنطقــة الصناعيــة شــال جبــل الضــوى ومنطقــة جبــل الجــر الصناعيــة ) 60ألــف فــدان مقرحــة(
لصناعــة اأســمنت.

–

كــا يشــتمل امــروع عــى تأســيس محطــة كهربــاء بســعة  4جيجــاوات )فحــم /طفلــة زيتيــة( ومحطــة طاقــة شمســية 250
ميجــاوات ،ومحطــة تحليــة بســعة  100ألــف مــر مكعــب ي اليــوم ،مدعمــة مصنــع ملــح ومصنــع كلورالــي ،ومعمــل تكريــر بطاقــة
 200ألــف برميل/يــوم مرتبــط بوحــدات إنتــاج بروكياويــة.

–

ويتضمــن امــروع أيضـاً تشــكيل وحــدات التنميــة التعدينيــة امتخصصــة ي اســتخراج الخامــات .وإقامــة  7 – 5تجمعــات تعدينيــة
جديــدة؛ ووصــات طــرق ومحــاور لربــط مناطــق ااســتغال التعدينــي محــاور الطــرق اإقليميــة الرئيســية.

–

يهــدف امــروع أيضـاً إقامــة مركــز مــال وأعــال وخدمــات لوجســتية وبورصــة امعــادن الرئيســية بإقليــم مدينــة ســفاجا ،وتطويــر
مينــاء ســفاجا ليكــون مثابــة امينــاء امحــوري امدخــل الرئيــي لتصديــر الخامــات التعدينيــة وامنتجــات الصناعيــة التعدينيــة
الرئيســية عــى مســتوى دول البحــر اأحمــر وعــى امســتوى القومــي.

–

يتضمــن امــروع تدعيــم مدينتــي ســفاجا/قنا الجديــدة لتكــون أقطــاب النمــو الرئيــي التــي تحفــز آليــات اإســتيطان البــري،
ليصــل حجــم ســكان كا منهــا إى  350 - 250ألــف نســمة ،مــع ربــط مدينــة ســفاجا القصــر بخارطــة التنميــة الســياحية امســتدامة.

–

يتضمــن امــروع إقامــة شــبكة الطــرق الازمــة لتطويــر وتنميــة امثلــث الذهبــي ومــن أهمهــا؛ اســتكال ازدواج طريــق قنــا -ســفاجا
ومــدة التنفيــذ امتوقعــة  3ســنوات وتوفــر اعتــاد  615مليــون جنيــه اســتكال أعــال امرحلــة اأوى مــن طريــق الصعيــد /البحــر
اأحمــر و ازدواج طريــق الصعيــد  /البحــر اأحمــر وإنشــاء اأعــال الصناعيــة وازدواج طريــق ســاحل البحــر اأحمــر ي امســافة مــن
القصــر حتــى مــرى علــم و انشــاء طريــق جديــد ي صحـراء رق النيــل امتــدادا ً لوصلــة قنــا عــى طريــق الصعيــد البحــر اأحمــر.

–

كــا يتضمــن إنشــاء اموانــئ البحريــة الازمــة لتطويــر وتنميــة امثلــث الذهبــي ومنهــا إنشــاء مينــاء ســفاجا البحــري بأرصفــة
متعــددة )حاويــات – بضائــع عامــة (...بطــول  5كيلومــر عــى طــول الســاحل وبطاقــة إجاليــة  40مليــون طــن وإنشــاء مينــاء أبــو
طرطــور محطــة صــب جــاف ومحطــة صــب ســائل ورصيــف متعــدد اأغ ـراض بطــول  300مــر بإجــاي تكلفــة  135مليــون دوار.

محاور التنمية الجديدة

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى تنميــة حــواي  5آاف كيلــو مــر مــن الطــرق والتــي مثــل حــواي  ٪20.4مــن الطــرق القامــة
حاليـاً وامقــدرة بنحــو  24000كــم ،باإضافــة إى تطويــر امناطــق امحيطــة بهــا .وســوف يتــم إنجــاز امــروع عــى مرحلتــن ،تشــتمل
امرحلــة اأوى تنميــة مــا يقــرب مــن  3400كيلــو مــر وســوف يتــم اســتكالها ي ســبتمر  ،2015واســتكال امتبقــي قبــل نهايــة
عــام .2016
·العنار اأساسية للمروع:

–

وتضــم هــذه الطــرق كافــة أقاليــم ومحافظــات الجمهوريــة منهــا طريــق القــوس الغــري مــن الطريــق الدائــري اإقليمــي مــن
طريــق أســيوط /القاهــرة الغــري وحتــى طريــق القاهــرة /اإســكندرية الصحـراوي ،وتطويــر طريــق العريــش /رفــح ،وتطويــر طريــق
طابــا /رأس النقــب ،واســتكال طريــق شــاتن /ســوهاج ،ومحــور اإســاعيلية /بورســعيد التبــادي ،وتطويــر طريــق وادي النطــرون/
العلمــن ،والطريــق الدائــري اإقليمــي )بنها/اإســكندرية الصح ـراوي( وغرهــا.

–

يقــوم هــذا امــروع بتوفــر فــرص عمــل وتخفيــض تكلفــة نقــل الســلع وجــذب ااســتثارات وتحســن البنيــة التحتيــة وســامة
الطــرق.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

محور  3٠يونيو ومدينة الجالة الجديدة

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى إنشــاء محــور  30يونيــو والــذى يبــدأ مــن الطريــق الــدوي الســاحي جنــوب بورســعيد حتــى
طريــق القاهــرة /اإســاعيلية الصحـراوي ،ومــن امخطــط اســتكال الطريــق ليتقاطــع مــع طريــق القاهــرة /الســويس ويصــل حتــى
نفــق وادى حجــول عــى طريــق القاهــرة /العــن الســخنة وبدايــة طريــق جبــل الجالــة امــار مدينــة الجالــة .وتقــع مدينــة الجالــة
أعــى جبــل الجالــة بالصح ـراء الرقيــة عــى خليــج الســويس عــى ارتفــاع « »700مــر مــن ســطح البحــر .وتقــع امدينــة عــى
مســاحة «  »17ألــف فــدان.
·العنار اأساسية للمروع:

–

تضــم مدينــة الجالــة جامعــة املــك عبداللــه ومدينــة طبيــة عاميــة ومناطــق ســكنية وســياحية وخدميــة .باإضافــة إى منتجــع
الجالــة الســياحي الــذى يقــع عــى شــاطئ خليــج الســويس عــى مســاحة ألــف فــدان ويشــمل منشــآت ســياحية وترفيهيــة ومارينــا
لليخــوت.

–

يربط مدينة الجالة بامنتجع طريق صاعد أعى الجبل بطول « »17كم وتليفريك بطول « »6كم.

مروع استكال امرحلتن الرابعة والخامسة مرو اانفاق

·وصف امروع :استكال امرحلتن الرابعة والخامسة مرو اانفاق.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تشــمل امرحلــة الرابعــة مــروع مــرو اأنفــاق خــط )هليوبوليــس /مطــار القاهــرة( بطــول  18.2كيلــو مــر ،والتــي ســوف متــد مــن
محطــة هــارون إى مطــار القاهــرة وتتضمــن  15محطــة ،وسيســتغرق هــذا امــروع خمــس ســنوات.

–

الخــط الرابــع ) 6أكتوبــر /الفســطاط  /القاهــرة الجديــدة( الــذي يربــط مـــدينة الســــادس مـــن أكتوبــر بـــوسط العاصمــة وأطــرافها
اأخــرى بشــبكة مــرو اأنفــاق .ويقــدم خدمــة نقــل الــركاب ويربطهــا بامناطــق ذات الكثافــات الســكانية العاليــة ي الهــرم وفيصــل
والعمرانيــة والجيــزة .ويتــم تنفيــذ هــذا الخــط عــى مرحلتــن :اأوى تتضمــن امحطــة التبادليــة غــرب الطريــق الدائــري عــى حــدود
مدينــة الســادس مــن أكتوبــر وحتــي محطــة الفســطاط بطــول حــواي  1٩كــم وإجــاي 17محطــة .أمــا امرحلــة الثانيــة فتمتــد مــن
محطــة الفســطاط مــرورا ً بالقاهــرة اإســامية وصــواً إى مدينــة نــر والقاهــرة الجديــدة .وقــد تــم اانتهــاء بنســبة كبــرة مــن
الدراســات الخاصــة بهــذه امرحلــة ومــن امنتظــر البــدء ي التنفيــذ بدايــة عــام .2016

مروع بناء مليون وحدة سكنية ي إطار برنامج اإسكان ااجتاعي

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى توفــر مليــون وحــدة ســكنية لإســكان ااجتاعــي للمواطنــن ذوي الدخــل امنخفــض ي كافــة
امحافظــات بتكلفــة إجاليــة قدرهــا  150مليــار جنيــه خــال خمــس ســنوات .لذلــك أصــدرت الحكومــة امريــة قانــون اإســكان
ااجتاعــي والــذي تــم مقتضــاه إنشــاء صنــدوق اإســكان ااجتاعــي الــذي يهــدف إى خفــض عــبء التكلفــة التــي تتحملهــا الدولــة
لبنــاء هــذه الوحــدات.
·العنار اأساسية للمروع:
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–

مــن امتوقــع أن يوفــر هــذا امــروع حــواي  250ألــف فرصــة عمــل .ويســاهم ي دعــم تحقيــق أهــداف العدالــة ااجتاعيــة وفقـاً
«اسـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر .»2030

–

يتــم الركيــز حاليـاً عــى تنفيــذ الرنامــج القومــي لإســكان ااجتاعــي لتوفــر مســاكن كاملــة امرافــق للشــباب محــدودي الدخــل
وتوفــر قطــع أراي مناســبة إيجــاد مجتمعــات صناعيــة وتجاريــة.

–

يعمل امروع عى توفر وحدات سكنية مساحة  50مر و 70مر مربع للوحدة.

–

بدأ تنفيذ امروع ي يوليو  ،2012وبلغ ما تم رفه نحو  7.4مليار جنيه حتى  31مارس .2015

برنامج إصاح البيئة التريعية لتحسن مناخ ااستثار

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى تحســن منــاخ ااســتثار لتوفــر بيئــة اســتثارية جاذبــة وعادلــة وتنافســية ،يحكمهــا
إطــار قانــوي وتريعــي محفــز .ويعمــل الرنامــج عــى إصــاح البيئــة التريعيــة خــال الثــاث ســنوات القادمــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

تعديل قانون الركات.

–

تحديث قانون السجل التجاري.

–

إعداد قانون اإفاس.

–

تعديل اإطار التريعي امنظم لسوق العمل.

–

إعادة النظر ي منظومة توزيع وتخصيص اأراي.

–

وضــع خريطــة اســتثارية متكاملــة جغرافيـاً وقطاعيـاً بالتعــاون مــع كافــة الــوزارات والهيئــات امعن ّيــة ذات الصلــة والقطــاع الخــاص
وامجتمــع امدي.

الحد من الضغوط التضخمية لتحقيق استقرار أوضاع ااقتصاد الكي

·وصف الرنامج :إنشاء العديد من مراكز التخزين واللوجستيات للحد من الضغوط التضخمية بحلول عام .2020
·العنار اأساسية للرنامج:

–

يســتهدف هــذا امــروع إنشــاء العديــد مــن مراكــز التخزيــن واللوجســتيات العاميــة مــا سيســاهم ي تحقيــق اأمــن الغــذاي ي
مــر .ويشــمل ذلــك إنشــاء مركــز لوجيســتي عامــي ي دميــاط عــى مســاحة  3.5مليــون مــر ،2متضمنــة منطقــة صناعيــة ،بتكلفــة
اســتثارية تصــل إى مــا يقــرب مــن  2مليــار دوار أمريــي.

–

ســيكون لهــذا امــروع أثــر إيجــاي كبــر عــى تنفيــذ أهــداف التنميــة ااقتصاديــة وفق ـاً لرؤيــة مــر  ،2030وخاصــة مــا يتعلــق
بالتن ـ ّوع وزيــادة مســاهمة قطــاع الخدمــات ي النمــو ااقتصــادي.

الصندوق السيادي «أماك»

·وصــف امــروع :يهــدف صنــدوق أمــاك إى ااســتفادة امثــى مــن ثــروات الدولــة ،ورفــع كفــاءة إدارة أصــول الدولــة وأماكهــا.
يعــد «أمــاك» صندوقـاً ســيادياً مملــوكاً بالكامــل للدولــة ،ومثّــل الــذراع ااســتثاري للدولــة وأحــد أدواتهــا اأساســية للراكــة مــع
القطــاع الخــاص ي مروعــات للبنيــة اأساســية .ويهــدف الصنــدوق إى امشــاركة مــع امؤسســات اماليــة والصناديــق الســيادية
العربيــة والعاميــة ي مروعــات كبــرة الحجــم.

·العنار اأساسية للمروع:
–

يعمــل صنــدوق «أمــاك» عــى تحقيــق عوائــد ماليــة مســتدامة ومنافــع اجتاعيــة واقتصاديــة لشــعب مــر ،لتحقيــق اأهــداف
التاليــة:

–

تنشيط ااستثارات ي البنية اأساسية.

–

مثــل «أمــاك» قنــاة لاســتثارات اأجنبيــة امبــارة لتمويــل امروعــات القوميــة الكــرى ي مجــاات الطاقــة والنقــل والخدمــات
اللوجســتية وغرهــا.

–

مثــل آليــة لتســهيل الحــزم ااســتثارية لتحفيــز ااســتغال اأمثــل لــرأس امــال ي القطاعــات الرئيســية اأخــرى وتعظيــم أثــر برنامــج
ااســتثار العــام مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة ااجتاعيــة وااقتصاديــة.

–

يساهم ي تحسن قوة التفاوض مع مستثمري القطاع الخاص.

–

يدعم وضع مر عى خريطة صناديق الروة السيادية العامية.
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برنامج العمل الائق

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى تعزيــز فــرص العمــل الائــق للمــرأة وللشــباب خاصـ ًة ذوى اإعاقــة منهــم ي كافــة محافظــات
الجمهوريــة .ويعمــل الرنامــج عــى توفــر هــذة الفــرص خــال الخمــس ســنوات القادمــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

وضع اسراتيجية للعمل الائق وبرنامج عمل متكامل للخمس سنوات القادمة.

–

التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتب العمل ي امحافظات لتعزيز مفهوم العمل الائق.

–

يقــوم الصنــدوق ااجتاعــي للتنميــة بــدور هــام ي الرنامــج ي إطــار الخدمــات غــر اماليــة امقدمــة للمروعــات الصغــرة بالتعاون
مــع ركاء التنميــة لريــادة اأعــال والتدريــب مثــل :منظمــة العمــل الدوليــة ،وركــة شــل ،ومنظــم اأمــم امتحــدة مســاواة
النــوع ومكــن امــرأة  ،UN- Womenوالجمعيــة امريــة لشــباب اأعــال  ،EGBوالنقابــات والجامعــات ،بهــدف تأهيــل وتدريــب
الشــباب ورفــع قدراتهــم مــن خــال برامــج معتمــدة ليتمكنــوا مــن توليــد اأفــكار وتقييمهــا وإدارة مروعــات خاصــة يكتــب لهــا
النجــاح وااســتمرارية.

برنامج التنمية ااقتصادية اإقليمية

·وصــف الرنامــج :دعــم برامــج ومروعــات التنميــة ااقتصاديــة اإقليميــة خــال الفــرة  2030-2016ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة
عالية.
·العنار اأساسية للرنامج:

5٠

–

تطويــر قانــون اإدارة امحليــة وإصــدار قانــون التخطيــط امو ّحــد عــى النحــو الــذي يدعــم فكــرة إنشــاء وتفعيــل اأقاليــم ااقتصاديــة
ويؤســس لفكــرة التكامــل والتنســيق بــن الهيئــات امنوطــة بالتنميــة ااقتصادية.

–

منح امحليات سلطات أوسع ي مجال تنمية اموارد امحلية.

–

إعطــاء دور أكــر للســادة امحافظــن وللمجالــس امحليــة امنتخبــة ي إدارة ااقتصــاد امحــي مــن خــال خطــط للتنميــة ااقتصاديــة
امتكاملــة عــى امســتوى اإقليمــي.

–

تأسيس منتديات التنمية ااقتصادية عى امستوى اإقليمي.

–

دعم التنافسية ااقتصادية امحلية.

–

التو ّجه نحو تطبيق الامركزية ي مجال ااستثار وتفعيل فكرة «الشباك الواحد» عى امستوين الجغراي والقطاعي.

–

تشجيع التكامل بن اأقاليم ااقتصادية وفقاً للمميزات التنافسية امتوافرة بكل إقليم.

–

يعمــل الصنــدوق ااجتاعــي للتنميــة مــن خــال  31مكتبـاً إقليميـاً ي كل محافظــات الجمهوريــة وملحــق بهــا مجمعــات خدمــات
بنظــام الشــباك الواحــد تتيــح للمســتفيد خدمــات اســتخراج الرخصــة والســجل التجــاري والبطاقــة الريبيــة .ي إطــار هــذا التطويــر
قــام معــاي رئيــس مجلــس الــوزراء بإصــدار قـرار رقــم  1034بتاريــخ  2015/4/30يهــدف إى مكــن وحــدات الشــباك الواحــد للقيــام
بكافــة خدمــات تأســيس وترخيــص امروعــات الصغــرة ومتناهيــة الصغــر مــن موافقــات تراخيــص وتصاريــح التشــغيل للمروعــات
مــن وحــدات الشــباك الواحــد التابعــة للصنــدوق بكافــة امحافظــات.

برنامج «إرادة»

·وصــف الرنامــج :امســاهمة ي تحقيــق بعــض أهــداف امحــور ااقتصــادي ومحــور الشــفافية وكفــاءة امؤسســات الحكوميــة الخاصــة
باس ـراتيجية التنميــة امســتدامة  2030مــن خــال مســاعدة الدولــة عــى بنــاء أنظمــة حكوميــة أفضــل وتنفيــذ السياســات مــا
يــؤدي إى تنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة مســتدامة ويبعــث برســائل مهمــة لكافــة اأطـراف مــن مجتمــع أعــال محــى وعــري ودوي
ومنظــات دوليــة معنيــة مــدى اهتــام والتـزام الحكومــة امريــة باأمــور اآتيــة :

–

ااتساق مع أفضل امارسات وامعاير الدولية وتطبيق امائم منها.

–

االتزام بالشفافية وإتاحة وصول امعلومات للجميع والتشاور الجاد مع اأطراف امعنية.

–

العمل عى توحيد وتكامل وترابط اأطر التريعية وعدم تضاربها وتشابكها.

·العنار اأساسية للرنامج:

–

بنــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات وســجل الكــروي يحتويــا عــى اأدوات التريعيــة امنظمــة منــاخ اأعــال «ســجل التريعــات».
وكــذا إعــداد قاعــدة بيانــات وســجل إلكــروي للخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات اإداريــة للمســتثمر« .ســجل خدمــات امســتثمر»
مــا يدعــم تحقيــق رفــع كفــاءة وفاعليــة الجهــاز اإداري بالدولــة وتقديــم خدمــات متميــزة مرتفعــة الجــودة باســتخدام اأســاليب
التكنولوجيــة.

–

مراجعــة ودراســة اموضوعــات ذات اأهميــة ااقتصاديــة لــدى الــوزارات امشــاركة بامبــادرة مــا يضمــن مواكبــة التغـرات امســتحدثة
لأطــر التريعيــة امنظمــة لأنشــطة ااقتصاديــة وبنــاء آليــات تســاعد عــى زيــادة درجــة التنافســية وتنــوع اأنشــطة ااقتصاديــة.

–

امشــاركة ي تبســيط اإجـراءات امتعلقــة منــاخ اأعــال مــا يســاعد عــى رفــع كفــاءة أداء الجهــاز اإداري للدولــة ي التعامــل مــع
الخدمــات الحكوميــة امرتبطــة مارســة اأعــال وإزالــة التكاليــف واإجـراءات غــر الضـــرورية التــي تفرضهــا اأدوات التريعيــة
عــى امســتثمرين والتــي مــن شــأنها الحــد مــن امنافســة ااقتصاديــة.

–

إدخــال نظــام تقييــم اأثــر التريعــي قبــل وبعــد صــدور التريــع مــن الناحيــة القانونيــة وااقتصاديــة ) .(RIAلتحديــد اأهــداف
امرجــوة مــن التريــع ودراســة البدائــل امختلفــة لعرضهــا عــى متخــذ القـرار مــا يضمــن جــودة التريعــات ااقتصاديــة والتنميــة
امســتدامة.

–

العمــل عــى إرســاء آليــة للتشــاور والحــوار امجتمعــي البنــاء مراعــاة مصالــح جهــات اإدارة ومجتمــع اأعــال وامجتمــع امــدي مــا
يســاعد عــى إرســاء قواعــد الشــفافية وإيجــاد آليــة لتلقــى آراء امعنيــن وامتأثريــن بالسياســات الحكوميــة.

برامج ومروعات لتحويل القطاع غر الرسمي إى القطاع الرسمي

·وضــع تعريــف واسـراتيجية بشــكل مؤســي وتريعــي للقطــاع غــر الرســمي ومحاولــة تحويــل القطــاع غــر الرســمي إى القطــاع
الرســمي.

·تطويــر بطاقــة الرقــم القومــي للمنشــآت لاســتفادة منــه واســتخدامه ي امعامــات اماليــة وتوحيــد التعامــل بــه مــع الجهــات
الحكوميــة و قبــول الســحب واإيــداع ،وتحميــل الحوافــز الخاصــة بامروعــات الصغــرة وامتوســطة طبقــا لرائــح التعريــف اموحــد.

·وضع حزمة من الحوافز امشجعة لإدماج ،مثال )الرائب ،تدريب ،اأراي ،خدمات فنية .(...

·يقــوم الصنــدوق ااجتاعــي للتنميــة مراجعــة قانــون  141لســنة  ،2004وذلــك ي إطــار توســيع قاعــدة تعريــف امروعــات
الصغــرة وااســتخدام اأمثــل للحوافــز امتاحــة مــن الجهــات امعنيــة.

·يتــم التنســيق مــع الهيئــة العامــة للرقابــة اماليــة لتوعيــة الجمعيــات اأهليــة بقانــون تنظيــم نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر
رقــم  141لســنة  2014ومســاعدة الجمعيــات ي إصــدار الراخيــص مزاولــة النشــاط  ،وتوفــر قــرو ض للمروعــات متناهيــة الصغــر
لتوفــر فــرص عمــل وزيــادة الدخــول ورفــع مســتوى امعيشــة.
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ب -برامج ومروعات عى امستوى القطاعي
قطاع الصناعة
باإضافــة إى امروعــات الــواردة ي برنامــج الحكومــة للعاميــن القادمــن والتــي تشــمل عــى ســبيل امثــال برنامــج مســاندة امصانــع امتعــرة
ومــروع األــف امصنــع وتعميــق الصناعــة امحليــة بهــدف إحــال الــواردات وزيــادة الصــادرات ،والعمل بشــكل مســتمر عــى نقــل التكنولوجيا
واابتــكار وتبســيط اإج ـراءات وتطويــر امروعــات ،ســنعرض فيــا يــي أمثلــة أهــم الرامــج التــي تتضمنهــا ااس ـراتيجية ي مجــال تدعيــم
الصناعــة وزيــادة مســاهمتها ي النشــاط ااقتصــادي:
التجمعات الصناعية امتخصصة للصناعات الصغرة وامتوسطة

·وصــف امــروع :إنشــاء تج ّمعــات صناعيــة عــى مســتوى الجمهوريــة كحــل تنمــوي لدعــم التكامــل الصناعــي بــن امصانــع الكبــرة
مــن ناحيــة والصغــرة وامتوســطة مــن ناحيــة أخــرى وامســاهمة ي رفــع القيمــة الصناعيــة امضافــة وتوفــر فــرص العمــل للمــرأة
والشــباب وذوي اإعاقــة وربــط امروعــات الصغــرة وامتوســطة بساســل القيمــة واإنتــاج والتجــارة وتنميــة مجموعــة مــن
مروعــات ااقتصــاد اأخــر خــال العــر الســنوات القادمــة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

يهــدف هــذا امــروع القومــي إى إنشــاء  25مج ّمــع صناعــي متخصــص ي  14محافظــة ،ي مجــاات امفروشــات وامابــس الجاهــزة،
الصناعــات امغذيــة لأجهــزة امنزليــة ،مكونــات الســيارات والصناعــات امغذيــة ،الصناعــات الغذائيــة ،الرخــام ومــواد البنــاء،
األومنيــوم واأدوات امنزليــة ،الصناعــات اإلكرونيــة والرمجيــات ،الصناعــات الهندســية والبروكياويــات ،قطــع غيــار وســائل النقــل
الثقيــل.

–

تنميــة الصناعــات الصغــرة ،حيــث تســتهدف الحكومــة رفــع مســاهمة هــذه الصناعــات ي معــدل مــو الناتــج الصناعــي بحــواي
 ،٪5وزيــادة ااســتثارات وفــرص العمــل والصــادرات ي حــدود  ،٪10وخفــض اســتهاك هــذه الصناعــات للطاقــة بحــواي .٪10
وقــد قامــت الحكومــة بإعــداد اسـراتيجية لتنميــة الصناعــات الصغــرة ،وتقديــم برامــج مو ّجهــة للمصانــع عــى امســتوين القطاعــي
والجغـراي لزيــادة التنافســية ،وامســاهمة ي التنميــة امســتدامة مــع الركيــز عــى تعظيــم القيمــة امضافــة وزيــادة التصديــر وتوفــر
فــرص عمــل ائــق و ُمنتــج ،وخفــض اســتهاك الطاقــة وتقليــل تكلفــة اإنتــاج ،وحمــات توعيــة بأهميــة امواصفــات ،وعمــل نســب
تخفيــض ي أســعار الخدمــات للصناعــات الصغــرة مــن اختبــارات ومعايـرات ومواصفــات وتدريــب ،ومعاونــة الصناعــات الصغــرة
وامتوســطة ي تطبيــق امواصفــات القياســية مــن خــال الخ ـراء ي مختلــف امجــاات.

مروع مدينة الجلود بالروبيي

·وصــف امــروع :إنشــاء مدينــة جاذبــة للصناعــة الوطنيــة مــن خــال تشــجيع انتقــال امدابــغ القامــة منطقــة مجــري العيــون اي
امدنيــة الجديــدة لتطويــر القطــاع وزيــادة القيمــة امضافــة للمنتــج امــري وتنميتــه مــا يحقــق لــه القــدرة التنافســية ي اأســواق
العاميــة بحلــول عــام  .2030ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:
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–

استخدام التكنولوجيات الحديثة التي يصعب استخدامها ي امدابغ القامة حالياً.

–

زيادة اإنتاجية  ,ورفع الجودة وزيادة القيمة امضافة.

–

تحسن ظروف وبيئة العمل  ,ورفع مستوى دخول العاملن فيها ,وحايتهم صحياً.

–

إزالة التلوث الناتج عن عمليات الدباغة.

–

الحفاظ عي منطقة مجري العيون ما لها من طابع أثري وتاريخي.

–

تســتهدف الحكومــة اانتهــاء مــن امرحلــة اأوى بالكامــل مــن امــروع خــال العامــن القادمــن بحيــث يتــم بنهايــة عــام
 2018/2017اانتهــاء مــن تنفيــذ أعــال البنيــة اأساســية الداخليــة والخارجيــة ومحطــات امعالجــة للمرحلــة الثانيــة ،وتخصيــص
وتســكن أصحــاب امدابــغ ي الوحــدات اإنتاجيــة للمرحلــة اأوى بالكامــل.

–

متخصصــة
تســتهدف الحكومــة بحلــول عــام  2030نقــل نشــاط الدباغــة مــن منطقــه مــر القدمــة إى الروبيــي إقامــة مدينــة
ّ
لدباغــة وصناعــه الجلــود ،ومضاعفــة الطاقــة اإنتاجيــة مــن  ٩5إى 200مليــون قــدم ،2وتوفــر  20ألــف فرصــه عمــل ،وإنهــاء مشــكله
التلــوث منطقــة مــر القدمــة.

إنشاء مدينة اأثاث بدمياط

·وصف امروع :يهدف هذا امروع إى زيادة نسبة صادرات اأثاث من  ٪2من حجم السوق العامي إى .٪8

·العنار اأساسية للمروع:
–

يشــمل هــذا امــروع تحســن البنيــة اأساســية امحيطــة بامدينــة مــن طــرق وموانــئ لتســهيل حركــة البضائــع خامــات ومنتــج
نهــاي ،كــا تــم وضــع مجموعــة مــن الحوافــز الجاذبــة للمســتثمرين.

–

من امستهدف بنهاية عام  2018/2017اانتهاء من البنية اأساسية للمدينة وامرحلة اأوى منها )صناعية وخدمية(.

–

جاري تأسيس ركة مساهمة مرية ،لتنفيذ وإدارة امروع يكون غرضها إقامة وتطوير وتنمية امدينة.

دعم الصناعات الثقيلة

·وصــف الرنامــج :توطــن الصناعــات الثقيلــة عــى أُ ُســس علميــة واقتصاديــة وبيئيــة لبنــاء قاعــدة بيانــات اقتصاديــة صناعيــة قويــة
لتجــذب حولهــا الصناعــات امتوســطة والصغــرة والحرفيــة .ويعمــل الرنامــج عــى مــدار عــر ســنوات لدعــم الصناعــات الثقيلــة
بشــكل كامــل ،ويعــد هــذا الرنامــج ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تستهدف الخريطة الصناعية التوسع ي امروعات الهادفة لزيادة القيمة امضافة للمنتجات الصناعية.

–

تنمية اللوجستيات امرتبطة بالصناعات امختلفة وكذلك الطرق واموانئ الجافة.

–

التوسع ي تطبيقات الطاقة امتج ّددة.

–

إعادة تدوير امخلفات الصناعية.

مروع تطوير وتنمية امناطق الصناعية محور قناة السويس

·وصــف امــروع :يهــدف التوجــه ااسـراتيجي إى تكثيــف الجهــد اســتغال اموقــع امتميــز محــور قنــاة الســويس صناعيـاً للعمــل
عــى أن تكــون مــر مرك ـزا ً محوري ـاً تتــوزع فيــه الحركــة ااقتصاديــة عــن طريــق التوســع ي تنميــة وإنشــاء امناطــق الصناعيــة
محــور قنــاة الســويس بحلــول عــام  .2025ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

دمج سيناء ي الكيان الصناعي لبقية اأقاليم وامناطق امرية.

–

تنمية امناطق الصناعية الواقعة داخل الحيز الجغراي للمحور.

–

تحديد اأنشطة الصناعية امستهدف توطينها داخل تلك امناطق.

–

وضع اإطار القانوي لتنمية واستغال اأراي الصناعية.

–

جذب وتشجيع ااستثارات وزيادة وتنويع الصادرات الصناعية ذات القيمة امضافة العالية.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

مروع الخريطة الصناعية

·وصــف امــروع :توفــر بيانــات وافيــة عــن ااســتخدامات الصناعيــة لجميــع اأراي لتخطيطهــا كتجمعــات صناعيــة متخصصــة
مبنــي عــى تحليــل طبقــات معلوماتيــة تشــمل مقومــات اأرض جغرافيــا وقطاعيــا و امــوارد الطبيعيــة والــروات امعدنيــة والتعدينية
و البنيــة اأساســية واللوجســتية والربــط محــاور الطــرق والخدمــات و التوزيــع الســكاي والتجمعــات العمرانيــة القامــة والجديــدة
بحلــول عــام  .2030ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

التوسع ي امروعات الهادفة لزيادة القيمة امضافة للمنتجات الصناعية.

–

تنمية اللوجستيات امرتبطة بالصناعات امختلفة.

–

توفر فرص للتوسع ي تطبيقات الطاقة الجديدة وامتجددة ي الصناعة.

–

التوسع ي تطبيقات إعادة تدوير امخلفات الصناعية.

تأسيس مروعات صغرة ي مجال امنافذ والخدمات التسويقية امتنقلة

·وصــف الرنامــج :تطويــر الخدمــات وامنافــذ التســويقية امتنقلــة عــى ســيارات .وا يحتــاج هــذا امــروع إى إنشــاءات ثابتــة ي
صــورة محــات مــا يخفــض التكلفــة ااســتثارية وتكلفــة التشــغيل وبالتــاي هامــش الربــح امطلــوب مــع ســهولة تقديــم الخدمــة
وتوافرهــا ي أماكــن ااحتيــاج إليهــا مــع ااعتــاد عــى أســلوب «مــن امنتــج إى امســتهلك مــن خــال وســيط واحــد» ويوفــر هــذا
امــروع فــرص عمــل كثــرة للشــباب وامــرأة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

استهداف شباب الخريجن والباحثن عن العمل عى مستوى جميع محافظات الجمهورية.

–

إقامة نحو  5000مروع.

–

توفر ما يقرب من  10000فرصة عمل.

–

تدقيق جودة امنتجات والتسويق مثل مروع الحرف اليدوية والراثية امرية بالتنسيق مع امحافظات ي مر.

ااسراتيجية الخاصة بصناعة السفن

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إي تفعيــل اإسـراتيجية الخاصــة بصناعــة الســفن والتــي تــم إعدادهــا لتوطــن وتطويــر الصناعــة
ي مــر بحلــول عــام  2030مــا لهــا مــن تأثــر عــى ااقتصــاد امــري.

·العنار اأساسية للمروع:
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–

تطوير واستكال مواي محور قناة السويس والظهر الصناعي.

–

رورة تفعيل الخدمات اللوجستية البحرية.

–

تكوين ركات ماحية لتشغيل السفن وإنشاء ترسانات إصاح وبناء السفن.

–

جذب توكيات ماحية وركات للشحن والتفريغ وموين السفن والقطر واإنقاذ.

–

إنشاء ركات لتصنيع وإصاح الحاويات كذلك محطات لتداول الحاويات.

إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى التوســع ي الصناعــات الزراعيــة ودعــم الصــادرات مــن هــذا القطــاع مــن خــال مكــن
مراكــز الصناعــات الزراعيــة وتهيئــة البيئــة امامــة إقامــة هــذه الصناعــات .كــا يهــدف إى تحقيــق التكامــل بــن القطــاع الزراعــي
والقطــاع الصناعــي – ورفــع القيمــة امضافــة ي ميــاه الــري وامحاصيــل الزراعيــة عــن طريــق إيجــاد عاقــة بــن امـزارع وامصانــع
وزيــادة القيمــة ااقتصاديــة للمنتجــات الزراعيــة بحلــول عــام  .2020ويعــد هــذا الرنامــج ذو تكلفــة عاليــة .ومــن امتوقــع أن يوفــر
فــرص عمــل للشــباب وللمــرأة الريفيــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية.

–

توفر شبكات النقل واموانئ الداعمة لهذه الصناعات.

–

تقديم الحوافز التي تشجع التوسع ي الصناعات الزراعية.

–

تنمية البنية اأساسية مجمعات الصناعات الزراعية من خال الراكات بن القطاع العام والخاص.

–

إعداد الدراسات ااقتصادية وااجتاعية لكل منطقة.

–

إعداد خريطة واضحة للمناطق امقرحة.

–

إعداد كراسات الروط امطلوبة لطرح تلك امناطق للقطاع الخاص.

–

توفر امرافق والبنية التحتية للمناطق الصناعية الزراعية.

تحقيق تحول ي قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل مر

·وصــف الرنامــج :تنفيــذ تحــواً كبـرا ً ي قطــاع الصناعــات التعدينيــة مــن خــال تقييــم الوضــع الحــاي للخامــات التعدينيــة مــر
واختيــار عــدد ) (5مــن الخامــات اإســراتيجية وخلــق بيئــة مامــة ومشــجعة اســتثارات القطــاع الخــاص ي تحســن القيمــة
امضافــة لهــذه الخامــات والتــي مكــن ااســتفادة منهــا كبيئــة مامــة لخامــات تعدينيــة أخــرى ي مــر فيــا بعــد ،مــع تشــجيع
إنشــاء ركات جديــدة تشــمل ركات صغــرة ومتوســطة وتوفــر فــرص عمــل جيــدة ومنتجــة خاصــة ي امناطــق النائيــة باإضافــة
إى الحــد مــن اآثــار الســلبية أنشــطة التعديــن عــى البيئــة وعــى صحــة امواطنــن امريــن خــال اأربــع ســنوات القادمــة .ويعــد
هــذا الرنامــج ذو تكلفــة متوســطة.

·العنار اأساسية للرنامج:

دعــم قطــاع الصناعــات التعدينيــة للمســاهمة ي التنميــة ااقتصاديــة وااجتاعيــة مــر ي امــدى القصــر وامتوســط والطويــل مــن
خــال:
–

زيادة القيمة امضافة للخامات التعدينية امرية.

–

تشجيع ااستثارات امحلية واأجنبية ي قطاع الصناعات التعدينية.

–

زيادة صادرات مر من الخامات التعدينية امصنعة ذات القيمة امضافة العالية.

–

خلق فرص عمل وخاصة ي امناطق النائية.

برنامج ااقتصاد اأخر

·وصــف الرنامــج :مســاندة القطــاع الصناعــي إدخــال مفهــوم ااقتصــاد اأخــر ي أنشــطته امختلفــة بهــدف زيــادة التنافســية
والنفــاذ إي اأســواق العاميــة وامحافظــة عــي البيئــة وترشــيد اســتخدام الطاقــة واســتخدام الطاقــة البديلــة وتقليــل تكلفــة اإنتــاج
وااســتخدام اأمثــل للمــوارد وزيــادة اإنتاجيــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

يتــم التنفيــذ ي ثــاث مــدن صناعيــة )بــرج العــرب ،العبــور ،الســادات( مــدة ثــاث ســنوات ويتــم نقــل النمــوذج بعدهــا إي مناطــق
صناعيــة أخرى.
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قطاع التجارة الخارجية
باإضافــة إى امروعــات الــواردة ي برنامــج الحكومــة للعاميــن القادمــن والتــي تشــمل عــى ســبيل امثــال وضــع اسـراتيجية متكاملــة لتنميــة
الصــادرات الســلعية غــر البروليــة وضبــط امي ـزان التجــاري ،وحــل مشــاكل امص ّدريــن امريــن ،وتطويــر الجهــود التســويقية ي اأســواق
العاميــة ،ووضــع خطــط لضبــط الــواردات وخفــض معــدات موهــا والعمــل عــى إحــال اإنتــاج امحــي محــل الــواردات وجــذب امزيــد
مــن ااســتثارات ااجنبيــة امبــارة ،ســنعرض فيــا يــي أمثلــة أهــم الرامــج التــي تتضمنهــا ااسـراتيجية ي مجــال تدعيــم الصناعــة وزيــادة
مســاهمتها ي النشــاط ااقتصــادي:
مروع إنشاء شبكة التجارة امرية Egytrader

·وصــف امــروع :إنشــاء منصــة تكنولوجيــة متكاملــة عــى امســتوى الوطنــي للربــط بــن مقدمــي الخدمــة )هيئــة امينــاء – الجــارك
– هيئــة الرقابــة – مراكــز لوجيســتية (...وامســتفيدين منهــا )مصدريــن – مســتوردين – وكاء شــحن – تخليــص (...بحلــول عــام
.2020

·العنار اأساسية للمروع:
–

توفــر التبــادل اآمــن والريــع والدقيــق للمعلومــات داخــل مجتمــع التجــارة والخدمــات اللوجســتية داخــل وخــارج اموانــئ .وتوفــر
مســتوى أعــى للشــفافية وبيئــة خصبــة لاســتثار تتوافــق مــع اأنظمــة الدوليــة امعمــول بهــا.

–

امحافظــة عــى ريــة امعلومــات واأنظمــة الداخليــة لكافــة اأجهــزة العاملــة داخــل اموانــئ وتوفــر البيانــات امختــارة للجهــات
ذات العاقــة وفــق قواعــد منظمــة وقواعــد اتفاقيــات خدمــة . SLA

–

تســاعد عــى تقليــص الوقــت والتكلفــة وامســتندات الازمــة إى الحــدود الدنيــا .وتدعــم الــركات ي قطاعــي التجــارة والخدمــات
اللوجســتية لتشــكيل اتحــادات لدمــج تجارتهــا الرئيســية والخدمــات اللوجســتية منصــة موحــدة عــى مســتوى الجمهوريــة.

–

التكيف مع مختلف ماذج اموانئ امميكنة كلياً أو جزئياً.

–

استخدام تقنيات معمول بها لعرات السنن والتي أثبتت كفاءة ي اموانئ العامية وركات الطران والبنوك وغرها.

–

توفــر الخدمــات حســب توافرهــا وجاهزيــة الجهــات امختلفــة لتوفــر خدماتهــا للجمهــور مثــل املــف اإلكــروي للصــادرات
والــواردات ومتابعــة فحــص رســائل الصــادرات والــواردات وخدمــات الدفــع اإلكــروي باإضافــة إى توفــر بيانــات التجــارة الخارجيــة
وتحلياتهــا.

مروع محور ااقتصاد اأخر كأداة لتحقيق التنمية امستدامة ي مر

·وصــف امــروع :قيــام مؤمــر اأمــم امتحــدة للتجــارة والتنميــة ) (UNCTADبتقديــم مســاعدات فنيــة وإداريــة للــدول الناميــة
واأقــل مــوا ً لتعظيــم صــادرات الســلع امتوافقــة مــع البيئــة) (Green productsوزيــادة قدرتهــا عــى النفــاذ إي اأســواق بحلــول
عــام  2030مــن خــال مراجعــة اإسـراتيجية الوطنيــة لقطاعــات الســلع الخـراء ي هــذه الــدول.
·العنار اأساسية للمروع:

56

–

تنفيذ وتطوير سياسات ااقتصاد اأخر.

–

وضع اأطر التنظيمية وامؤسسية وآليات التعاون لتعزيز القدرة والكفاءة.

–

القــدرة التنافســية للقطاعــات الخ ـراء )الســلع البيئيــة( ،والتــي يتولــد عنهــا خلــق فــرص عمــل وفــرص تصديريــة للقطاعــات
الخ ـراء.

–

تحقيق التنمية امستدامة من خال دعم السياسات الوطنية لتشجيع ااقتصاد اأخر.

–

زيادة قدرة الصادرات امرية للنفاذ إي اأسواق.

برنامج تعزيز التجارة والسوق امحي ()TDMEP

·وصــف الرنامــج :يهــدف الرنامــج إى ضــان وصــول امنتجــات امريــة لأســواق اأوروبيــة بأعــى جــودة ،وضــان جــودة الســلع،
والرقابــة عــى اأســواق خــال الثــاث ســنوات القادمــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تقديــم الدعــم الفنــي معامــل الهيئــة العامــة للرقابــة عــى الصــادات والــواردات ي اختبــار امنتجــات امختــارة اتفاقيــة اأكا لتحقيــق
ااختبــار وااعتــاد طبقــا للمواصفــة القياســية العاميــة اأيــزو .17025

–

دعم و تأهيل الهيئة ي عملية ااعتاد طبقاً للمواصفة العامية  17020كجهة تفتيش عامية.

–

دعم و تأهيل الهيئة ي عملية ااعتاد طبقاً للمواصفة العامية  17065كجهة إصدار شهادات مطابقة منتجات عامية

–

تقديم اأجهزة وامعدات والدعم الفني لإدارة امركزية لتكنولوجيا امعلومات لدعم الفحص امعتمد عى إدارة امخاطر.

قطاع ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات
مــع التطويــر امســتمر للبنيــة اأساســية والقــدرات البريــة واأطــر التريعيــة وامؤسســية الازمــة لتنميــة هــذا القطــاع والعمــل عــى رفــع
مســاهمته ي النشــاط ااقتصــادي ،تقــدم ااس ـراتيجية بعــض الرامــج وامروعــات التــي مــن شــأنها النهــوض بقطــاع ااتصــاات لتحقيــق
التنميــة ااقتصاديــة امســتمرة:
تحويل مر إى محور رقمي عامي

·وصــف امــروع :ااســتفادة مــن مختلــف اأصــول الوطنيــة لوضــع مــر كمركــز رقمــي عامــي ،مــع الركيــز عــى ثاثــة مجــاات
تعظــم ااســتفادة مــن الكابــات البحريــة ،وخدمــة مــروع تنميــة قنــاة الســويس ،وااســتفادة مــن وادي التكنولوجيــا .يهــدف
امــروع إى اســتثار موقــع مــر الجغ ـراي الفريــد ،والــذي مــر بــه  18كابــل بحــري بإجــاي ســعة  8ت ـرا بيــت /الثانيــة مــا
مكننــا مــن تعزيــز ااســتفادة مــن مــرور الكابــات وإضافــة العديــد مــن الخدمــات ذات القيمــة امضافــة لتصبــح مــر مرك ـ ًزا
عام ًيــا لتقديــم الخدمــات الرقميــة وخدمــات اانرنــت ،باإضافــة إى تنميــة الصناعــات القامــة عــى تقنيــات ااتصــاات وتكنولوجيــا
امعلومــات بشــكل عــام للمنافســة وتحســن مركــز مــر ي تقديــم خدمــات التعهيــد عــى امســتوى الــدوي بشــكل خــاص والخدمــة
الرقميــة بشــكل عــام بحلــول عــام  .2030كــا يهــدف امــروع لخلــق فــرص عمــل جديــدة خاصـ ًة للشــباب وامــرأة وذوي اإعاقــة
وتعزيــز التنميــة ااقتصاديــة وااجتاعيــة تحقي ًقــا لخطــة الدولــة للتنميــة امســتدامة ,ويعــد هــذا امــروع مــن امروعــات القوميــة
احتوائــه عــدد مــن امروعــات العماقــة والتــي تتعلــق بصناعــات عديــدة وقطاعــات مختلفــة بالدولــة مــا يســتلزم تدشــن البنيــة
اأساســية الازمــة مــن ااتصــاات وتكنولوجيــا امعلومــات لتنفيــذ تلــك امروعــات ،ولــذا يعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
ينقســم امــروع إى شــقن أساســين ،يتنبــى الشــق اأول تنميــة القــدرة التصديريــة لقطــاع ااتصــاات وتكنولوجيــا امعلومــات،
بينــا يعنــي ااخــر بــدور القطــاع كمشــارك أســاي ي تنميــة القطاعــات اأخــرى.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تنميــة الصناعــة امريــة لتكنولوجيــا امعلومــات وااتصــاات لتصبــح مــر ممـ ًرا رقم ًيــا عام ًيــا بهــدف زيــادة مســاهمة ااتصــاات
وتكنولوجيــا امعلومــات ي معــدل مــو الناتــج امحــي

–

النهــوض بصناعــة التعهيــد ي مختلــف محافظــات الجمهوريــة عــن طريــق إنشــاء مراكــز اتصــال بقيمــة إيجاريــة منافســة وجــودة
خدمــات عاليــة للــركات العاميــة ومــن خــال إنشــاء امنطقــة ااســتثارية التكنولوجيــة لتصديــر خدمــات ااتصــاات وتكنولوجيــا
امعلومــات بامعــادي.

–

زيــادة عــدد الكفــاءات البريــة التــي تســاهم ي تنميــة محــور قنــاة الســويس )وادي التكنولوجيــا( مــن خــال التخصصــات
التكنولوجيــة الحديثــة وتطبيقاتهــا مــن  ٪17إى  ٪40مــن إجــاي خ ّريجــي جامعــات اإقليــم بنســبة تشــغيل ا تقــل عــن ٪80
بحلــول عــام  2018وزيــادة نســبة الخريجــن ي التخصصــات التكنولوجيــة الحديثــة وتطبيقاتهــا إى  ٪60بحلــول عــام .2030

–

طرح مروعات قومية عماقة مثل مروع ميكنة السجل العيني العقاري ،وعدادات امياه الذكية ،وميكنة امحاكم.
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–

الرويــج للتجــارة االكرونيــة مــن خــال توفــر بيئــة مكينيــة وتريعيــة ،وتوفــر بنيــة أساســية للســداد االكــروي وطــرح أنظمــة
ســداد مختلفــة بنكيــة وغــر بنكيــة .عــاوة عــى دعــم الــركات الصغــرة وامتوســطة ورواد اأعــال لزيــادة حجــم أعالهــم عــى
اإنرنــت بهــدف زيــادة النســبة امتوقعــة مــن التجــارة االكرونيــة ي الســوق امحــي لتبلــغ  ٪7مــن إجــاي التجــارة االكرونيــة
خــال عــام  ،2016/2015و ٪12بحلــول عــام .2018

–

إنشاء مركز عامي لتقديم خدمات ااتصاات امتعلقة بالكابات البحرية.

–

إنشاء منطقة حرة لخدمات ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات.

–
–

تأسيس ركات لتكنولوجيا امعلومات وااتصاات ي امنطقة الح ّرة.
تطوير ماذج للحوافز وبناء القدرات البرية.

–

إنشاء مراكز البيانات الضخمة ومرافق الحوسبة السحابية واإستضافة.

–

تأسيس ركات وسائط اإعام الرقمية ،وركات صناعة امحتوى الرقمي.

–

دعم البحث والتطوير واابتكار ي قطاعات تكنولوجيا امعلومات وااتصاات.

–

توفر البنية التحتية وامعلوماتية لتنمية القطاعات اأخرى )اماحة -الشحن -الخدمات اللوجستية ،الطاقة ..الخ(.

امروع القومي لإنرنت فائق الرعة

·وصــف امــروع :نــر خدمــات النطــاق العريــض ي مــر مــن خــال تعزيــز الشــبكات والخدمــات وذلــك مــن خــال تطويــر مزيــج
مــن الحــزم التنظيميــة وااســتثارية خــال اأربــع ســنوات القادمــة ،حيــث تعتــر خدمــات النطــاق العريــض محــرك رئيــي للتنميــة
ااجتاعيــة وااقتصاديــة تطلبــه العديــد مــن قطاعــات الدولــة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

انتشــار اإنرنــت فائــق الرعــة بنســبة  ٪10يــؤدي إى زيــادة ى الدخــل القومــي ي امجتمعــات ذات الدخــل ااقتصــادي الصغــر
وامتوســط بنســبة  50) ٪1.38ألــف فرصــة عمــل(.

–

تطوير البنية ااساسية امطلوبة .

–

امساهمة الحكومية ي مروعات وخدمات النطاق العريض.

بناء مجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة امؤسسات

·وصــف الرنامــج :بنــاء نظــام بيئــي لتكنولوجيــا امعلومــات وااتصــاات يســاعد عــى بنــاء مجتمــع رقمــي تســتخدم فيــه تكنولوجيــا
امعلومــات وااتصــاات لدفــع التنميــة امســتدامة ورفــع كفــاءة وشــفافية امؤسســات الحكوميــة والخاصــة وتقديــم خدمــات
الكرونيــة عاليــة الجــودة لخدمــة امواطنــن خــال الخمــس ســنوات القادمــة .هــذا باإضافــة إى وضــع منصــة رقميــة وطنيــة
لضــان التكامــل الســلس بــن مختلــف النظــم وقواعــد البيانــات الحكوميــة فض ـاً عــن اانفتــاح عــى الخدمــات امقدمــة مــن
القطــاع الخــاص ،مــع وضــع الضانــات الازمــة لحايــة الحقــوق والحريــات والحفــاظ عــى امصالــح العليــا للوطــن .ويعــد هــذا
امــروع ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:
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–

تكامل النظم الحكومية لتقديم الخدمات االكرونية امعقدة وإتاحتها لأشخاص ذوي اإعاقة.

–

إتاحة الخدمات الرقمية )الحكومية وغر الحكومية( بأسعار معقولة وتوفر قنوات اتصال واستخدام سهلة.

–

زيادة نسبة قبول استخدام الخدمات االكرونية بن امواطنن واموظفن.

–

تطوير نظام الحوكمة للمؤسسات والهيئات الحكومية وغر الحكومية.

–

تطوير هيكلة امؤسسات الوطنية.

–

تنفيذ وتطبيق الخدمات الرقمية.

إنشاء امناطق التكنولوجية

·وصــف امــروع :تأســيس نظــام بيئــي قــادر عــى إنشــاء مجتمــع معــري ،صديــق للبيئــة وتوفــر جــو مميّــز لتشــجيع ااســتثار
وتعزيــز مكانــة مــر العاميــة وزيــادة حصيلــة الصــادرات التكنولوجيــة وزيــادة قدرتهــا التنافســية ،ودعــم التنميــة ااقتصاديــة ي
امحافظــات .وذلــك مــن خــال إنشــاء سلســلة مــن امناطــق التكنولوجيــة ي جميــع أنحــاء مــر باعتبارهــا بيئــة جاذبــة للــركات
امحليــة واإقليميــة وامســتثمرين للعمــل ي مختلــف امــدن العمرانيــة خــال الخمــس ســنوات القادمــة .ومــن امتوقــع أن يســاهم
إنشــاء تلــك امناطــق ي تقليــل الهجــرة الداخليــة مــن امحافظــات للقاهــرة مــن خــال توفــر اآاف مــن فــرص العمــل ي العديــد
مــن القطاعــات ي امحافظــات خــارج القاهــرة الكــرى .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

إعداد دراسات الجدوى واأعال لكل امناطق التكنولوجية.

–

إعداد وإنشاء الركة التي سوف تدير بناء وتطوير امناطق التكنولوجية.

–

الراكة مع القطاع الخاص.

–

تخطيط وتأسيس وتنفيذ امرحلة اأساسية ي جميع امناطق التكنولوجية.

–

تصميم وتنفيذ اسراتيجية للتسويق.

–

إدارة امرافق والبنية التحتية للمناطق التكنولوجية.

تطوير الحوسبة السحابية

·وصــف الرنامــج :مكــن ودعــم ااعتــاد عــى الحوســبة الســحابية ي القطــاع الحكومــي لتعزيــز أدائهــا وتخفيــض التكاليــف،
باإضافــة إى تشــجيع مــوذج القطــاع الخــاص ،وبنــاء قاعــدة لتطويــر النظــام البيئــي للســحابة العامــة ،والتــي ســتدعم بدورهــا
الــركات امحليــة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

تنمية السياسة اأولية للسحابة الحكومية وإجراءات الحوكمة السحابية.

–

توحيد مراكز البيانات.

–

تطوير اإطار امعاري.

–

تطوير وتطبيق .EG- Cloud

–

الائحة العامة السحابية.

–

بناء ونر الخدمات السحابية العامة.

تطوير صناعة ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات

·وصــف الرنامــج :تطويــر صناعــة ااتصــاات وتكنولوجيــا امعلومــات بهــدف زيــادة مســاهمتها ي الناتــج امحــي اإجــاي وقدرتهــا
عــى توليــد فــرص عمــل جديــدة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

توفر التمويل امناسب.

–

تطوير قدرات الركات.

–

العامات التجارية واانتشار ي اأسواق.
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المحور اأول :التنمية ااقتصادية

تصميم وتصنيع اإلكرونيات

·وصــف الرنامــج :تعزيــز صناعــة اإلكرونيــات ي مــر مــن خــال الركيــز عــى قطاعــن رئيســين وهــا تصنيــع اأجـزاء اإلكرونيــة
الصلبــة وركات النظــم واللــذان يعتمــدان عــى اابتــكار والتكنولوجيــا وقطــاع الخدمــات الصناعيــة االكرونيــة الــذي يتســم بكونــه
كثيــف العالــة وقــادر عــى توليــد فــرص عمــل جديــدة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

إنشاء مراكز التميز واابتكار.

–

ااستثار اأجنبي امبار.

–

تنمية اأسواق امحلية واإقليمية.

–

زيادة العائد من صناعة االكرونيات إى  10مليار دوار أمريي بحلول عام  2020و 80مليار دوار أمريي بحلول عام .2030

–

جذب امصنعن إى امناطق ااقتصادية الخاصة.

–

تنمية وتطوير ااتفاقات التجارية مع أوروبا وأفريقيا ي هذا امجال.

–

دعم ركات  ASICالقامة ووضع برنامج لتحفيز الصادرات.

–

توفر آليات التمويل وحوافز لجذب ااستثار.

تنمية الريادة واأعال

·وصــف الرنامــج :ااســتفادة مــن الطاقــات اإبداعيــة لــدى امريــن وتوظيفهــا لضــان النمــو ااقتصــادي .يهــدف امــروع إى
إنشــاء عــدد كبــر مــن الــركات وامروعــات الصغــرة وامتوســطة وتوفــر فــرص عمــل .كــا يركــز امــروع عــى أهميــة التعــاون
والتكامــل بــن الحكومــة والصناعــة وامواطــن لتعزيــز النمــو ااقتصــادي عــى امــدى الطويــل .حيــث أن النمــو ااقتصــادي القائــم
عــى اابتــكار واابــداع يجلــب امزيــد مــن فــرص العمــل مــا يحســن نوعيــة الحيــاه لجميــع امواطنــن امريــن.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

بناء القدرات من خال التعليم والتدريب.

–

تطوير مراكز اابتكار.

–

تطوير منهجيات التمويل امختلفة.

–

تطوير برامج الراكة.

–

تشجيع اابتكار وريادة اأعال.

–

تطوير اابتكار ونظم إدارة حقوق املكية الفكرية ي الركات الصغرة وامتوسطة.

قطاع الزراعة
زيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعي

·وصف امروع :العمل عى زيادة مساحة الرقعة الزراعية ،وتشجيع ااستثارات ي مجاات التصنيع الزراعي.

·العنار اأساسية للمروع:
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–

بناء مجتمعات متكاملة داخل اأراي الجديدة.

–

دعــم الهــدف الشــامل اس ـراتيجية التنميــة امســتدامة ،وامتعلــق بزيــادة امســاحة العمرانيــة بـــحواي  ٪5مــن إجــاي مســاحتها
بحلــول عــام  2030معــدل  ٪1كل ثــاث ســنوات.

–

زيادة اإنتاج الزراعي وتحقيق ااكتفاء الذاي من عدد من امحاصيل الزراعية.

–

مراعاة البعد البيئي والتو ّجه نحو الزراعة امستدامة.

–

دعم وتنمية التصنيع الزراعي.

–

زيادة الصادرات من امنتجات الزراعية امصنعة.

–

توفر فرص عمل ائق ومنتج ي مجاات ااقتصاد اأخر.

–

تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا الحيويــة الحديثــة ي تطويــر امجــاات اأكــر أهميــة ي الزراعــة امريــة وللوفــاء متطلبــات التصديــر
والتصنيــع الغــذاي وااســتفادة مــن امخلّفــات الزراعيــة وترشــيد اســتخدام الكياويــات مــن أجــل تحقيــق اأمــان الصحــي للغــذاء.

–

تأسيس وتعظيم ااستفادة من بنك امعلومات الزراعية بهدف توفر وتدفق امعلومات الزراعية بصورة شاملة ودقيقة.

–

تب ّنــى الحكومــة برنامج ـاً قومي ـاً لتطويــر وتحديــث التصنيــع الزراعــي بهــدف زيــادة القيمــة ام ُضافــة للمنتجــات الزراعيــة مــن
متخصصــة ي صناعــات قامــة عــى
خــال اارتقــاء بعنــار الجــودة وتهيئــة امنتجــات ام ُص ّنعــة للتصديــر وإقامــة قــرى إنتاجيــة
ّ
والتوســع ي إقامــة مروعــات
الريفيــة،
ام ُنتجــات الزراعيــة كالزيتــون والتمــور واألبــان والحريــر الصيفــي والحــرف التقليديــة
ّ
صغــرة ومتوســطة للتصنيــع الزراعــي ي اأقاليــم امختلفــة .وإصــدار قانــون مو ّحــد إنتــاج وتــداول الغــذاء.

–

التوســع ي اســتخدام التكنولوجيــا الحيويــة ي التنميــة الزراعيــة بهــدف اســتنباط أصنــاف جديــدة متح ّملــة للجفــاف وملوحــة الربــة
ّ
ودرجــة الح ـرارة وإنتــاج أصنــاف مقاومــة لأم ـراض واآفــات ،وتحســن ام ُحتــوى الغــذاي لبعــض اأصنــاف النباتيــة ،وكــذا زيــادة
إنتاجيــة األبــان واللحــوم.

–

إدخــال النانــو تكنولوجــي ي التنميــة الزراعيــة بهــدف الوصــول إى تقنيــة نانــو تكنولوجيــا لتحســن نوعيــة اميــاه ،وامســاهمة ي حــل
مشــكلة تلــوث اميــاه ،وامتــاك التقنيــة التكنولوجيــة بــداً مــن ااعتــاد عــى الخــارج حتــى عــام .2018

–

التوســع ي الزراعــة العضويــة بهــدف تخصيــص مســاحات بامناطــق الجديــدة امســتصلحة وفتــح آفــاق جديــدة للتصديــر ،وزيــادة
ّ
إنتــاج امركّبــات الحيويــة ورفــع كفاءتهــا )بدائــل مبيــدات – مخصبــات حيويــة – أســمدة عضويــة( ،ومــن خــال تدويــر امخلّفــات
الزراعيــة وإنتــاج أســمدة عضويــة ،ومنــع أو ترشــيد اســتخدام اأســمدة وامبيــدات الكياويــة ،وااســتفادة مــن الخامــات الطبيعيــة
كمصــادر لأســمدة غــر امخلّقــة كياويـاً وامســموح باســتخدامها ي نُظــم الزراعــة العضويــة.

–

إصــدار وتفعيــل قانــون الزراعــة العضــوي امــري ،وتقنــن وضــع مكاتــب التســجيل والتفتيــش العاملــة ي مــر ،وإنشــاء وحــدات
تصنيــع كمبوســت.

–

تنفيذ برنامج قومي متكامل لإرشاد الزراعي يُغطي القرى امرية خال العامن امقبلن.

–

التوســع ي إنتــاج امحاصيــل الرئيســية ،كالقمــح مــن خــال زراعــة  4مليــون فــدان إنتــاج  11مليــون طــن بحلــول عــام  ،2018مــع
ّ
العمــل عــى تحســن اإنتاجيــة بنــر زراعــة اأصنــاف الجديــدة وتطبيــق حــزم التوص ّيــات الفنيــة الخاصــة ،وتقليــل الفاقــد مــا
يوفــر نحــو مليــون طــن مــن اإنتــاج.

–

تخصيــص  33ألــف فــدان حتــى عــام  2018لزيــادة إنتــاج القطــن وتقــاوي نقيــة لجميــع اأصنــاف ســواء التصديريــة أو التــي تائــم
التوســع ي اأصنــاف امســتنبطة حديثـاً إنتــاج كميــات تكفــي صناعــة الغــزل امحليــة.
صناعــة الغــزل امحليــة ،مــع ّ

–

اســتمرار جهــود تقليــص إنتــاج امحاصيــل الرهــة للميــاه ،فركــز عــى خفــض مســاحة اأرز مــا يوفــر كميــات مــن ميــاه الــري مــع
والتوســع ي زراعــة اأرز الهجــن.
امحافظــة عــى اإنتــاج الــكي ووجــود فائــض تصديــري مــن خــال زيــادة إنتاجيــة وحــدة امســاحة
ّ

–

التوســع امســتقبلية مــروع امليــون ونصــف فــدان ،وزيــادة إنتــاج امحاصيــل
زيــادة امســاحة ي اأراي الجديــدة ضمــن خطــة ّ
البســتانية مــن خــال التوســع ي اســتخدام الصــوب الزراعيــة.

–

التوســع ي إنتــاج الــذرة الصفـراء والشــامية ،وخفــض مســاحة الــذرة البيضــاء وذلــك لســد الفجــوة مــن نقــص اإنتــاج امحــي مــن
ّ
الــذرة الصفـراء التــي تصــل إى  ٪75مــن الطلــب.

–

ااهتــام بتشــجيع الصناعــات الريفيــة والصناعــات التصديريــة ي القطــاع الريفــي ،حيــث أن القطــاع الريفــي غــر الزراعــي هــو
مــن أهــم القطاعــات الواعــدة ي الوقــت الحــار ،ومــن أهــم القطاعــات إيجــاد فــرص العمــل محــدودي الدخــل وخاصــة امــرأة.

–

رفــع كفــاءة الــري الحقــي ي أراي الــوادي والدلتــا وذلــك مــن خــال اســتبدال امســاقي وامـرادي بخطــوط أنابيــب باســتيكية أو
تبطينهــا وإنشــاء نقــاط رفــع مو ّحــدة ومحابــس مداخــل اميــاه ،والتســوية الدقيقــة بالليــزر وتحديــث امق ّننــات امائيــة للمحاصيــل
باســتخدام البيانــات امناخيــة.
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إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع ااسراتيجية:

·وصــف امــروع :يهــدف هــذا امــروع إى بنــاء شــبكة لتجميــع امحاصيــل الزراعيــة وتخزينهــا ي مواقــع اسـراتيجية تغطــي جميــع
أنحــاء الجمهوريــة ،بهــدف تعزيــز وصــول امزارعــن لأســواق وخفــض الفواقــد الناتجــة عــن النقــل والتخزيــن ويوفــر هــذا امــروع
فــرص عمــل للشــباب وامــرأة وذوي اإعاقــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

إنشاء مراكز زراعية-لوجستية من خال راكات بن القطاع العام والخاص.

–

تحقيق امكاسب من خال التأجر أو التجارة.

–

تنميــة امناطــق امحيطــة بامراكــز اللوجســتية ااس ـراتيجية مــن خــال مشــاريع صناعــات غذائيــة كبــرة مثــل صناعــة صلصــة
الطاطــم والدقيــق والزيــوت ،باإضافــة إى صناعــات صغــرة ومتوســطة مثــل صناعــة الــذرة امجمــدة وامخلــات والزيتــون.

–

بناء مركزين اسراتيجين للتخزين ونحو  330نقطة تحصيل.

–

التنسيق من أجل تعظيم ااستفادة من اإنتاج امحي من السلع اإسراتيجية.

تنمية مروعات الزراعة امائية

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى تعزيــز وتســهيل ااســتثار ي أنشــطة الزراعــات الســمكية بهــدف الحــد مــن تحديــات
ااكتفــاء الــذاي مــن الغــذاء ،وخفــض فاتــورة واردات مــر مــن اأســاك ،والبنــاء عــى اميــزة التنافســية مــر مــن توافــر امدخــات
الازمــة لهــذا النشــاط )ميــاه وأرض وعالــة ومنــاخ(.

·العنار اأساسية للمروع:
–

إنشاء مزارع سمكية جديدة.

–

إصاح البيئة التريعية لجذب ااستثار ي هذا النشاط ااقتصادي.

–

إنشاء جمعيات تعاونية للزراعات السمكية.

–

إنشاء لجنة تشجيع الصادرات السمكية تحت إراف امجلس التصديري للحاصات الزراعية.

إنشاء «مركز تحديث الزراعة»

·وصــف امــروع :يهــدف إى تأســيس كيــان جديــد قــادر عــى قيــادة وإدارة تنفيــذ امبــادرات الازمــة لتنميــة القطــاع الزراعــي،
بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص

·العنار اأساسية للمروع:
–

إنشاء مركز تحديث الزراعة ككيان مستقل تحت إراف وزارة الزراعة واستصاح اأراي.

–

تشــجيع الزراعــة الجاعيــة مــن خــال إصــاح الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة ،وتعزيــز الصــادرات الزراعيــة ،وإطــاق برنامــج
لتخصيــصاأرايورائهــاوإعــادةتخصيصهــالتحفيــزحيــازةاأراي،وتحســنالبنيــةالتحتيــةوالتريعيــةمراكــزاإرشــادالزراعــي.

الرنامج القومي لتنمية الروة الحيوانية والداجنة والسمكية

·وصــف الرنامــج :وضــع برنامــج قومــي متكامــل العنــار يقــوم عــى امحافظــة عــى الــروة الحيوانيــة والداجنــة والســمكية الحاليــة
وتنميتهــا مواجهــة الطلــب امتزايــد ،بهــدف زيــادة امعــروض مــن ناحيــة وتحســن الجــودة وخفــض التكلفــة مــن ناحيــة أخــرى.

·العنار اأساسية للرنامج:
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–

بالنســبة للــروة الحيوانيــة ،احتــواء والتخلّــص مــن اأم ـراض الوبائيــة ام ُعديــة ،ورفــع الكفــاءة اإنتاجيــة والتناســلية للحيوانــات،
والتوســع ي ودعــم مروعــات تســمن البتلــو عــى مســتوى قومــي.
والبــدء ي مــروع قومــي للتأمــن عــى اماشــية،
ّ

–

والتوســع ي مروعــات اإنتــاج الحيــواي ي اأراي امســتصلحة ،وزيــادة نســبة
إنشــاء نظــام متكامــل للرقيــم وتســجيل الحيوانــات،
ّ
تطبيــق تقن ّيــات التلقيــح ااصطناعــي ونقــل اأجنة.
دعم نُظم اإنذار امبكّر لأمراض الوافدة وامتوطنة واستكال الخرائط الوبائية لأمراض من الفصائل امختلفة.

–

–

تفعيــل مظلــة التأمــن )صنــدوق التأمــن عــى اماشــية( وتنشــيط التعاونيــات ي مجــال اإنتــاج الحيــواي واســتخدام اأعــاف الغــر
تقليديــة وإنشــاء مجــازر ومحاجــر موذجيــة وإنشــاء مراكــز تجميــع األبــان.

–

وبالنســبة لزيــادة الــروة الداجنــة ،اتخــاذ التدابــر الازمــة احتــواء مــرض إنفلونـزا الطيــور وتوفــر لقاحــات الدواجــن مــا يُغطــي
احتياجــات الطيــور ،وذلــك مــن خــال تشــجيع مشــاركة جمعيــات امجتمــع امــدي وركات اأويــة واللقاحــات ي برامــج التوعيــة.

–

تيسر إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل امزارع ي امناطق الصحراوية الجديدة.

–

التوســع ي إنشــاء مجــازر موذجيــة وخاصــة ي امحافظــات ذات الكثافــة اأعــى ي اإنتــاج ،مــع التطويــر امســتمر للقاحــات وفقـاً
ّ
للتحــورات الفروســية والخريطــة امرضيــة.

–

وبالنســبة لتنميــة الــروة الســمكية ،زيــادة إنتــاج اأســاك إى نحــو  ٪12ســنوياً بحيــث يرتفــع اإنتــاج مــن نهــر النيــل مقــدار ٪7
ســنوياً ،وبحــواي  ٪13و ٪20ســنوياً مــن البحـرات وااســتزراع البحــري عــى التــواي.

–

معالجــة مصــادر الــرف الزراعــي للحــد مــن التلــوث وإنشــاء مفرخــات ســمكية بالبح ـرات إمدادهــا بالذريعــة امامــة وإنشــاء
م ـزارع ســمكية بحريــة عــى ســواحل البحــر اأبيــض والبحــر اأحمــر.

قطاع اموارد امائية والري
تطرح الحكومة برنامجاً طموحاً للحفاظ عى اموارد امائية وترشيد الري وتقليل الفاقد يستند إى ِع ّدة محاور عمل رئيسية تشمل:
·إنشاء مج ّمعات عمرانية جديدة لتحقيق التنمية امتكاملة

–

تشــمل مــروع تنميــة واســتصاح امليــون ونصــف فــدان )الريــف امــري الجديــد( ،ومــروع اســتكال البنيــة القوميــة لتنميــة
شــال ســيناء ي زمــام  400ألــف فــدان )ترعــة الســام( ،ومــروع اســتكال ترعــة الشــيخ زايــد بجنــوب الــوادي ي زمــام  540ألــف
فــدان )توشــى(.
·ترشيد استخدام امياه

–

بهــدف التحــول مــن الــري بالغمــر إى الــري الحديــث ،وتطويــر نُظــم الــري عــى مســتوى الــرع وامســاقي ،مــع الحــد مــن زراعــة
اأرز.
·تدعيم وتأهيل امنشآت الكرى ومحطات الرفع

–

رفــات وتحســن حالــة الــري .وذلــك مــن خــال تنفيــذ مــروع حايــة الســد العــاي وتدعيــم خـ ّزان
لتحقيــق تحكــم أمثــل ي الت ّ
أســوان ،ومــروع إنشــاء وتدعيــم القناطــر ومرافــق الــري ومحطــات الرفــع.
للتغرات امناخية وحاية السواحل وامنشآت
·التصدّ ي ّ

–

مــن خــال تطويــر بواغيــز البحـرات الشــالية ،وحايــة وتطويــر الســواحل والشــواطئ مــن أخطــار النحــر وارتفــاع منســوب البحــر،
وااعتــاد عــى الطاقــة الشمســية ي تشــغيل طلمبــات الرفــع واآبــار لتقليــل اانبعاثــات الحراريــة.
·تنمية اموارد امائية

–

والتوســع ي اســتخدام اميــاه الجوفيــة
عــن طريــق إعــادة اســتخدام ميــاه الــرف الزراعــي والصحــي ام ُعالــج طبق ـاً للمواصفــات،
ّ
وحصــاد ميــاه اأمطــار.
·تحسن نوعية امياه

–

حيــث يــأي الحفــاظ عــى البيئــة والصحــة العامــة للمواطنــن عــى رأس أولويــات برنامــج الحكومــة ،وتعتــزم الحكومــة ي هــذا
الشــأن العمــل عــى تغطيــة امجــاري امائيــة داخــل الكتــل الســكنية ،وتنفيــذ برامــج لرصــد ومتابعــة منظومــة امــوارد امائيــة لبحــرة
نــار والنيــل وفرعيــه والــرع وامصــارف واميــاه الجوفيــة ،مــع معالجــة ميــاه الــرف الصحــي عــى امجــاري امائيــة.
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التوسع ي برامج التنمية امستدامة لخ ّزان الحجر الرمي النوي الجوي وامياه امسوس
· ّ
–

رفــع كفــاءة الــري الســطحي وزيــادة اإنتــاج الزراعــي ي مناطــق الــري امطـ ّور بحــواي  .٪30ووضــع نظــام صــارم ماحقة مســتخدمي
اآبــار غــر امرخّصــة وإصــدار قانــون خــاص باميــاه لضــان الكفــاءة ي اســتخدامها .ويتض ّمــن مــروع القانــون معاقبــة كل مــن
يتســبب ي تلويــث اميــاه ،وكــذا عــدم االتـزام بــروط الحصــول عــى الراخيــص.
·تنمية امياه الجوفية ومواجهة التعديّات عليها

–

مــن خــال تطويــر إدارة منظومــة اميــاه الجوفيــة والرصــد الــدوري للخ ّزانــات الجوفيــة ك ـاً ونوع ـاً مــع تنفيــذ محطــات تنقيــة
للميــاه الجوفيــة.
·برنامج لتطوير شبكات الرف امُغطى

–

تزويــد زمــام قــدره  100ألــف فــدان بشــبكات الــرف ام ُغطــى مــن خــال مروعــات اإنشــاء واإحــال والتجديــد باإضافــة إنشــاء
اأعــال الصناعيــة مــن كبــاري وبــداات وســحارات وهــدارات وخافــه ،وتزويــد زمــام قــدره  480ألــف فــدان بشــبكات الــرف
ام ُغطــى بحلــول عــام .2018/2017

–

توســيع مروعــات الــرف العــام والــرف ام ُغطــى لتوســيع وتعميــق مصــارف عامــة مكشــوفة ي امناطــق الجديــدة وامســتصلحة
إضافــة زمــام قــدره  10آاف فــدان ي عــام  ،2016/2015وزمــام قــدره  44ألــف فــدان بحلــول عــام  2018/2017والتــي ت ُغطــي زمــام
قــدره  25ألــف فــدان ي الوقــت الراهــن.

قطاع السياحة
تنمية منطقة اأهرامات

·وصــف امــروع :إحيــاء الســياحة الثقافيــة حــول اأهرامــات مــن خــال تصميــم مــروع ســياحي متكامــل .ويعــد هــذا امــروع
ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تصميم خطة استثارية وموذج عمليات.

–

وضع خطة عمل تفصيلية.

–

وضع رسومات هندسية تفصيلية ومعارية تأخذ ي ااعتبار كود اإتاحة.

–

إعداد دراسة جدوى للمروع.

إنشاء منتجعات تراعى الجودة البيئية ي الصحراء الغربية

·وصــف امــروع :اســتغال اأصــول امحليــة كالواحــات لجــذب الســائحن ذوى القــدرة امرتفعــة عــى اانفــاق .ويعــد هــذا امــروع
ذو تكلفــة متوســطة.

·العنار اأساسية للمروع:
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–

تحديد امناطق اماءمة إقامة هذه امروعات.

–

تنمية البنية اأساسية التي تشمل اللوجستيات لضان سهولة الوصول إى أماكن السياحة.

إنشاء متاحف أثرية ي مدينتي رم الشيخ والغردقة

·وصــف امــروع :تقديــم منتــج جديــد يهــدف إى جــذب زوار الشــواطئ امتكرريــن والســائحن ي رم الشــيخ والغردقــة اســتهاك
امنتجــات الثقافيــة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

تصميم موضوع وحكاية امتحف.

–

تطوير خطة عمل متضمنة الجدوى ااقتصادية وامالية للمتحف.

–

تأمن اموافقات الازمة من وزارة اآثار لاستفادة من القطع اأثرية اأصلية وامستنسخة.

انشاء منتجعات صحية صديقة للبيئة

·وصــف امــروع :اســتغال اأصــول امحليــة الطبيعيــة كالواحــات وعيــون اميــاه العاجيــة لجــذب زوار رائــح اإنفــاق العــاي ي
الســياحة العاجيــة والطبيعيــة ..ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

تطوير البنية التحتية اللوجستية الازمة لضان سهولة الوصول والتنقل.

–

ااتفاق مع امستثمرين لتنمية امنطقة مع ضان اأمان ااقتصادي.

برنامج تشجيع تحول القطاع السياحي إى ااقتصاد اأخر

·وصــف الرنامــج :انطاق ـاً مــن مبــدأ الحفــاظ عــى البيئــة وزيــادة أهميــة ودور حايــة البيئــة وامنــاخ ي مجــال الســياحة فــإن
اســتدامة الســياحة ومراعــاة البعــد البيئــي ي اأنشــطة الســياحية تتطلــب ســياحة نظيفــة صديقــة للبيئــة وامجتمــع وذات جــدوى
اقتصاديــة عاليــة.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تصميــم وتنفيــذ مبــادرات لتشــجيع إدخــال تقنيــات الطاقــة النظيفــة ي القطــاع الســياحي ،والحصــول عــى شــهادة النجمــة الخـراء
“ ،”Green Star Hotelوالتوســع ي ااعتــاد عــى مصــادر الطاقــة امتجــددة باســتخدام الســخانات الشمســية ،والتوســع ي ااعتــاد
عــى أنظمــة الطاقــة اموفــرة باســتخدام اللمبــات اموفــرة وتطبيــق أنظمــة اإضــاءة الذكيــة.

–

تصميــم وتنفيــذ الرنامــج الريــادي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع الفنــادق مــن حيــث ارتفــاع أســعار منتجــات الطاقــة
وكذلــك خفــض نســب اإشــغال.

–

بنــاء عاقــات عمــل قويــة تقــوم عــى امصلحــة امتبادلــة مــع ركاء العمــل عــى امســتوى امحــي واإقليمــي والــدوي لنــر وتطبيــق
مفاهيــم الســياحة الخ ـراء ،واســتمرار تبــادل الخ ـرات مــع ركاء العمــل الدوليــن مثــل امجلــس العامــي للســياحة امســتدامة
وكذلــك التحالــف اإفريقــي لشــهادات الســياحة الخ ـراء ،والتنســيق مــع الجهــات امحليــة ذات الصلــة مثــل امجلــس امــري
للتنافســية وهيئــة الطاقــة الجديــدة وامتجــددة ومرفــق تنظيــم الكهربــاء وحايــة امســتهلك وجمعيــات امســتثمرين ي القطــاع
الســياحي وغرفــة امنشــآت الفندقيــة.

إنشاء مضار سباق وساحات بطوات رياضية

·وصــف امــروع :اســتغال اأراي الشاســعة امتوفــرة ي امناطــق الســياحية للقيــام مروعــات مكملــة لجــذب ســياحة البطــوات
الرياضيــة العاميــة ..ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تحديد اموقع امقرح إقامة مضار السباقات الرياضية وتقييم اموقف القانوي والفني للمروع.

–

تسهيل إجراءات التملك والتأجر وإصدار الراخيص.

–

تقديم حوافز لاستثار ي مضار السباقات الرياضية.

–

توفر خدمات مساندة وداعمة للمروع.
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مراجعة وتطبيق لوائح ااستدامة ي قطاع السياحة

·وصــف الرنامــج :مراجعــة القوانــن الحكوميــة الحاليــة امنظمــة للتطبيقــات البيئيــة مــا يتــاى مــع ااتجاهــات العاميــة ،ومــا يتيــح
تطبيقهــا وتخفيــض التأثــر الســلبي للســياحة عــى البيئــة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة منخفضــة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

ااتجاه نحو تحقيق وجهات السياحة الخراء امتميزة.

–

تصميم لوائح تنظيمية تحفز مقدمي الخدمة )فنادق ومطاعم( باالتزام مفاهيم ااستدامة.

–

تنسيق ورش عمل مع الركاء الرئيسين ومقدمي الخدمة لزيادة الوعي البيئي.

إنشاء تجمعات سياحية وسكنية بالساحل الشاى

·وصــف امــروع :إنشــاء تجمعــات ســياحية عــى مســاحات واســعة تحتــوي عــى جميــع امتطلبــات امعيشــية وتوفــر مرافــق ذات
جــودة عاليــة ،لجــذب العائــات اأجنبيــة والعربيــة لقضــاء إجــازات طويلــة امــدة ي مــر .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

إجراء دراسات الجدوى وتحديد اأراي امناسبة للمروع.

–

توفر البنية التحتية للمروع.

تطبيق نظام رد ريبة القيمة امضافة لزيادة اانفاق عى التسوق

·وصــف الرنامــج :مراجعــة النظــم الريبيــة الحاليــة الخاصــة بــرد ريبــة القيمــة امضافــة عــى الســلع لزيــادة اقبــال الســائحن عــى
اانفــاق عــى الســلع .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة منخفضــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

دراسة الرامج امطبقة ى كثر من بلدان امنطقة.

–

اطاق مناقصة عامية اختيار أفضل ركة منفذة للرنامج.

–

وضع الهيكل الريبي امقرح.

–

تطوير موذج لتقييم الهيكل الريبي امقرح.

تطوير تطبيق سياسة السموات امفتوحة

·وصــف الرنامــج :تقييــم متطلبــات اأجــواء امفتوحــة وتداعياتهــا عــى النظــام البيئــي للســياحة والط ـران واآثــار امرتبــة عــى
اأجــواء امفتوحــة عــى مختلــف أصحــاب امصلحــة ) امطــارات والســياحة ومــر للطــران( ،ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة
متوســطة.

·العنار اأساسية للمروع:
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–

دراسة متطلبات سياسة اأجواء امفتوحة وأثارها عى العالة اموجودة ى ركة مر للطران.

–

تقييم مدي جاهزية امطارات امرية لتنفيذ اأجواء امفتوحة.

–

وضع خطة مراحل التنفيذ.

–

وضع اتفاقيات مستوى الخدمة بااتفاق مع مقدمي الخدمة لضان أعى معاير الجودة ي الخدمة.

إنشاء مراكز تدريب طبقاً للمواصفات الدولية

·وصــف امــروع :بنــاء مراكــز تدريــب لتوفــر برامــج تدريبيــة مصممــة خصيص ـاً لتطويــر امهــارات الازمــة للعاملــن ي قطــاع
الســياحة .ويعــد هــذا امــروع ذو تكلفــة عاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

خطة قومية للتنمية البرية لتبني التعليم والتدريب ى مجال السياحة.

–

تحديــد أولويــات تنفيــذ مراكــز التدريــب عــى أســاس نتائــج التقييــم عــى أن يبــدأ تنفيــذ امــروع ي امناطــق ذات امهــارات
امنخفضــة.

–

تحديــد برامــج مصممــة ودورات لتلبيــة متطلبــات اموظفــن وتحســن مهاراتهــم )عــى ســبيل امثــال الركيــز عــى امهــارات اللغويــة
لأفـراد الذيــن ا يجيــدون اللغــة اإنجليزيــة(.

–

توظيف مدربن محرفن.

–

مراكز لنر برامج توعية.

التنمية التريعية والقانونية

·وصــف الرنامــج :تريــع عمليــة مراجعــة القوانــن والتريعــات ي مجــال صناعــة الســياحة والفنــادق والطــران .ويعــد هــذا
الرنامــج ذو تكلفــة متوســطة.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

خطة للتنمية التريعية والقانونية.

–

تحديد اأولويات لتعديل القوانن والتريعات.

–

مراجعة القوانن والتريعات للتأكد من عدم تعارضها وتحديد اآثار امرتبة عليها.

قطاع التموين والتجارة الداخلية
مروع إقامة امركز اللوجيستي العامي لتجارة وتداول وصناعة الحبوب والغال والسلع الغذائية بدمياط

·وصــف امــروع :يهــدف هــذا امــروع إى تحويــل جمهوريــة مــر العربيــة إى مركــز لوجيســتي عامــي لتــداول وتخزيــن وتصنيــع
كافــة أنشــطة القيمــة امضافــة امرتبطــة بالغــال والتــي تشــمل «التصنيــع – التعبئــة – التغليــف» للحبــوب والبــذور امنتجــة للزيوت
وكــذا تكريــر الزيــوت وتكريــر الســكر الخــام وامــواد الغذائيــة اأخــرى ذات الصلــة وتعــد مــن الســلع وامنتجــات ااسـراتيجية مــا
يحقــق اأمــن الغــذاي مــر ودول امنطقــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

اســتقبال وتــداول الغــال والحبــوب )قمــح – ذرة – صويــا( الــواردة مــن الــدول امنتجــة ي شــال ورق أوروبــا ووســط آســيا وشــال
وجنــوب أمريــكا مــن خــال  6 – 4أرصفــة بحريــة.

–

تخزيــن الغــال والحبــوب ي الصوامــع الحديثــة والقبــاب الفيــر جــاس ذات اأنظمــة امتطــورة للحفــاظ عــى جــودة الغــال
وتهويتهــا بأحــدث اأســاليب العلميــة.

–

إنشــاء صناعــات القيمــة ام ُضافــة لتصنيــع الحبــوب والغــال لخدمــة اأســواق امحليــة والعاميــة بإجــاي حــواي  7.5مليــون طــن
ســنوياً عــي أربــع مناطــق صناعيــة حديثــة )منطقــة صناعيــة للمطاحــن وإنتــاج الدقيــق الفاخــر ،منطقــة صناعيــة لصناعــات
الصويــا ،منطقــة لصناعــة الــذرة ،منطقــة صناعيــة خاصــة بتكريــر وتعبئــة الســكر ،وايضــا منطقــة صناعيــة تكميليــة قامــة عــى
الصناعــات الســابقة(.

–

إعادة تصدير الغال والحبوب والسلع امصنعة لأسواق الخارجية.

–

شــحن الحبــوب والغــال امصنعــة وغــر امصنعــة والســلع الغذائيــة امختلفــة داخــل الجمهوريــة باســتخدام شــبكتي النقــل النهــري
والســكك الحديديــة.
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تطوير الركات التابعة للركة القابضة للصناعات الغذائية

·وصــف امــروع :تــم إعــداد خطــة تطويـــر تعتمـــد باأســاس عــى إدارة الركـــة القابضــة للصناعـــات الغذائيــة وركاتهـــا التابعــة
باأسلــــوب ااقتصــادي اأمثــل وباســتخدام آليــات اإدارة العلميــة الحديثــة مــع الركيــز علـــى تطويـــر أداء كافــة اأنشطـــة للركــة
القابضــة وركاتهــا التابعـــة لتحقيــق أعــى إنتاجيـــة مــن امنتجــات امختلفــة ما يسهـــم بشكـــل فعـــال ى تحقيـــق الوفــرة امطلوبة
للسلـــع باأسواق ويساعد علـــى استقرار أسعارهـــا وزيادة معدات النمــــو بااقتصـــاد امرى تحقيقـــا ًللهدف ااسراتيجـــي الهـــام
بالخطـــة اإسـراتيجية للتنميـــة امستدامـــة «رؤية مر .»2030

·العنار اأساسية للمروع:
–

تطويــر سياســات العمــل مراجعــة تطويــر لوائــح نظــم العمــل اأساســية واللوائـــــح اماليــة مــا يتــاءم مــع التطــور الحــاى ومــا
تشــهده امرحلــة مــن مســتجدات مــع تحقيــق الرؤيــة امســتقبلية لأنشــطة امختلفــة.

–

تطويــر واســتكال الهيــاكل التنظيميــة للــركات التابعــة للركــة القابضــة للصناعــات الغذائيــة مــا يحقــق تنفيــذ امهــام الرئيســية
بكفــاءة )تســويق – إنتــاج – إراف – متابعــة – ســيطرة( مــع اســتكال النقــص الحــاى ى اإمكانيــات وامؤث ـرات عــى الكفــاءة
التخصصيــة للركــة القابضــة وركاتهــا )وســائل نقــل بأنواعهــا – معــدات تخصصيــة – خطــوط ومعــدات إنتــاج – نظــم آليــة حديثــة
– كــوادر مدربــة  . . .الــخ (.

–

امعـــاونة ي امروعــات اإس ـراتيجية الخاصــة بالصناعــات الغذائيــــة كمروعــات )امناطــق اللوجيســتية  -امدينــة التجاريــة –
تطويــر امصانــع – مــروع قنـــاة الســويس الجديــدة – محافظــات شــال وجنــوب ســيناء  -الوجــه القبــى(.

–

عدم إنشاء أو إقامة أى مروعات جديدة دون دراســات جدوى اقتصاديــة بااستعانة ببيوت الخــرة امتخصصة.

–

ميكنــة أعــال كافــة أنشــطة الــركات التابعـــــة باستخــــدام برامـــــج نظـــــم امعلـــومات مـــا يحقــق العديــد مــن امزايــا أهمهــا
توفر أفضل البدائل اتخــــاذ القــــرارات التخصصيـــة امختلفـــة ورعـة الحصــــول عى البيانات باإضافـــة لتطـــــوير أسلوب اأداء
الحـــاى للمهـــام وتحقيــق الســيطرة الكاملة.

–

تحقيــق التكامــل ي اأداء لجميــع الــركات التابعــة )تبــادل امعلومــات – نــر الفكــر العلمــى – توحيــد الجهــود لتدبــر الخامــات
الرئيســية وبعــض معــدات وخطــوط اإنتــاج امتشــابهة – تعظيــم واســتغال أمثــل للمواقــع واأصــول امملوكــة  . . .الــخ( للحصــــول
عــى أعــى ميــزة نســبية وقيمــة مضافــة.

–

التعــاون مــع كافــة الجهــات العلميــة والبحثيــة امتخصصــة لتطويــر اأداء لكافــة امجــاات التخصصيــة مــا يحقــق إدارة عمليــات
اإنتــاج وامبيعــات باأســاليب العلميــة مــع تعظيــم ااســتفادة لصالــح الــركات.

مروعات الشون امطورة

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع لرفــع الطاقــة التخزينيــة امتاحــة وتقليــل نســبة الفقــد ي اأقــاح والحبــوب امخزنــة ،حيــث
ســيتم ربــط تلــك الشــون بنظــم تشــغيل الكرونيــة ذات مســتوى عــاي مــن الدقــة يضمــن ســامة ومتابعــة تلــك الشــون ومــا
تحتويــه مــن أقــاح.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تطوير وتنفيذ عدد من الشون يبلغ  105شونة ،ينفذ منها  23شونة مواقع الركة خال العام اماي .2016/2015

–

ربــط الشــون بنظــم تشــغيل الكرونيــة ذات مســتوى عــاي مــن الدقــة يضمــن ســامة ومتابعــة تلــك الشــون ومــا تحتويــه مــن
أقــاح.

مروعات صوامع الغال
مروع الصوامع اممولة من دولة اإمارات

·وصف امروع :يُعد امروع إضافة هائلة إى الطاقات التخزينية امتاحة بالدولة.

·العنار اأساسية للمروع:
–
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إنشاء عدد  12صومعة بسعة تخزينية لكا منها  60ألف طن وبسعة إجالية  720ألف طن.

مروعات مبادلة الديون اإيطالية

·وصف امروع :العمل عى إنشاء عدد ) (10صوامع أفقية وعدد ) (2منطقة لوجيستية وعدد ) (1صومعة رأسية.

·العنار اأساسية للمروع:
–

إنشاء عدد  10صوامع أفقية بسعة إجالية  165ألف طن موزّعة عى  5مواقع.

–

انشــاء عــدد  3منطقــة لوجســتية منطقتــي كــوم أبــو راى بالوســطي محافظــة بنــى ســويف ،أبــو خليفــة بالقنطــرة غــرب محافظــة
ااساعيلية.

–

انشاء صومعة رأسية منطقة شطا محافظة دمياط.

بناء شبكة رصد وإنذار مبكر لأسواق

·وصــف امــروع :يهــدف امــروع إى منــع امارســات الضــارة بصحــة وســامة امســتهلك ومنــع التغيـرات الغــر مــررة ي أســعار
الســلع وامنتجــات خاصــة الخــر والفاكهــة.

·العنار اأساسية للمروع:
–

تبــادل امعلومــات بــن الجهــات الرقابيــة امختلفــة بالســوق امــري عــن امنتجــات التــي وصلــت اأســواق وتســبب خطــورة عــى
ســامة وصحــة امســتهلك مــا يحقــق اآي:
·استخدام هذا النظام كأداة فاعلة ي مراقبة اأسواق.

·منع تداول امنتجات الضارة داخل السوق امري وحاية امستهلك من امخاطر التي قد يتعرض لها.
· تسجيل اإخطارات التي مت من أجل سحبها من اأسواق.
–

اإســتفادة مــن الرصــد اليومــي الــذي يتــم عــن طريــق الجهــاز امركــزي للتعبئــة العامــة وااحصــاء مــن خــال خمســة عــر ألــف
نقطــة رصــد عــى مســتوى الجمهوريــة وتحديــد مناطــق التغــر غــر امــرر ي أســعار الســلع وخاصــة الخــر والفاكهــة وذلــك لزيادة
امعــروض منهــا بامنافــذ التابعــة لــوزارة الزراعــة ووزارة التمويــن وشــباب الخريجــن والقــوات امســلحة بأســعار مخفضــة مــا ينتــج
عنــه إحــداث التــوازن التلقــاي أســعار تلــك الســلع.

تنمية الراكة بن القطاع العام والخاص ي مجال التجارة الداخلية

·وصف الرنامج :إقامة مروعات تجارية ومناطق لوجيستية ي مختلف امحافظات امرية خال ثاث مراحل:

امرحلة اأوى :تضم محافظات الدقهلية ،كفر الشيخ ،البحرة ،بني سويف ،اأقر.
امرحلة الثانية :تضم محافظات بورسعيد ،الغربية ،الدقهلية ،كفر الشيخ.
امرحلة الثالثة :تضم محافظات شال سيناء ،جنوب سيناء ،الرقية ،اإساعيلية ،الفيوم ،امنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،أسوان.
·العنار اأساسية للرنامج:

يتم تقسيم امحافظات حسب نصيب الفرد إى ثاث تقسيات:
–

 18سم 2ي امحافظات الحرية )القاهرة ،الجيزة ،اإسكندرية ،مرى مطروح ،بورسعيد(.

–

 50سم 2ي امحافظات السياحية )جنوب سيناء ،البحر اأحمر ،اأقر(.

–

 4ســم 2ي باقــي امحافظــات ) دميــاط ،الدقهليــة ،شــال ســيناء ،اإســاعيلية ،كفــر الشــيخ ،الرقيــة ،الســويس ،القليوبيــة ،البحــرة،
امنوفيــة ،قنــا ،أســوان ،الفيــوم ،بنــي ســويف ،امنيــا ،الــوادي الجديــد ،أســيوط ،ســوهاج(.
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قطاع اإسكان
إصاح البيئة امؤسسية الحاكمة لقطاع اإسكان

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إى إعــادة التــوازن ي مجــال التنميــة العمرانيــة وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص ي قطــاع
اإســكان ،باإضافــة إى توفــر مســاكن ائقــة وبأســعار مناســبة لريحــة كبــرة مــن امواطنــن.
·العنار اأساسية للرنامج:

–

وضع وتنفيذ إطار عام إدارة اأراي لتسهيل عملية تخصيص اأراي الازمة لركات التطوير العقاري.

–

تفعيــل قانــون ســوق التطويــر العقــاري وقانــون التســجيل العقــاري وكذلــك إنشــاء وتفعيــل اتحــاد للمطوريــن العقاريــن وصنــدوق
لضــان مروعــات التطويــر العقــاري وكذلــك اتحــادات الشــاغلن.

–

التوســع ي الخدمــات امقدمــة ي برنامــج امســاعدات اإســكانية بهــدف تغطيــة القطــاع امنــزي ذا الدخــل امنخفــض وغــر القــادر
عــى ملــك وحــدة ســكنية.

–

اانتهاء من تطوير امناطق العشوائية مع تطبيق كود اإتاحة وفقاً أولويات الخطة القومية.

–

متابعة وصول نظام تسجيل اممتلكات لجميع امناطق.

–

تأسيس نظام متابعة صيانة امباي بهدف إطالة عمر امباي القامة.

–

وضع خطة تدريجية لتحرير اإيجارات.

إنشاء جيل جديد من امدن الجديدة عى محاور الطرق القومية التنموية

·وصــف الرنامــج :يهــدف هــذا الرنامــج إنشــاء كل مــن العاصمــة اإداريــة الجديــدة رق القاهــرة )كــا ورد ذكرهــا ي إطــار
امروعــات القوميــة الكــرى( ومدينــة العلمــن الجديــدة ومدينــة توشــي الجديــدة ومدينــة الفرافــرة الجديــدة ومدينــة رق
بورســعيد.

·العنار اأساسية للرنامج:
–

تبلغ امساحة اإجالية مدينة العلمن الجديدة  4٩ألف فدان ويبلغ عدد السكان امستهدف حواي  2مليون نسمة.

–

تبلــغ امســاحة اإجاليــة مدينــة توشــي الجديــدة  3000فــدان اســتيعاب  80ألــف نســمة لتوفــر  30ألـــف فرصــة عـــمل ولتتكامــل
مــع القــرى الريفيــة امحيطــة مــروع توشــي وتضــم الخدمــات والصناعــات الخفيفــة والتصنيــع الزراعــي واأنشــطة الرفيهيــة.

–

تشــمل مدينــة الفرافــرة الجديــدة ثــاث قــرى ،منهــا قريتــن زراعيتــن وأخــرى خدميــة كاملــة الخدمــات وامرافــق الداخليــة مســاحة
إجاليــة 1600فدان.

–

تبلــغ امســاحة اإجاليــة مدينــة رق بورســعيد  12ألــف فــدان وتعــد امدينــة الســاحلية الجديــدة اأوى رق قنــاة الســويس لتخدم
أغـراض تنميــة منطقــة قنــاة الســويس بحيــث تســتهدف اســتيعاب أكــر مــن نصــف مليــون نســمة مــع اكتــال موهــا.

قطاع النقل
تطوير ومد شبكة الطرق لخدمة أغراض التنمية

·وصــف امــروع :تطويــر الشــبكة الحاليــة للطــرق عــى النحــو الــذي يســهل مــن حركــة امواطنــن والبضائــع ي أنحــاء الجمهوريــة
ويحســن مــن مــؤرات ااتصاليــة.
·العنار اأساسية للمروع:

٧٠

–

تطوير محور البحر امتوسط ومحور سيناء لتطوير الطرق العرضية عى ساحل البحر امتوسط ومحافظة سيناء.

–

تنفيــذ محــور القاهــرة  /دميــاط /بورســعيد ،لتطويــر الطــرق امؤديــة مــن القاهــرة إى مينــاي بورســعيد ودميــاط عــى ســاحل البحــر
امتوسط.

–

تنفيــذ محــور البحــر اأحمــر وتطويــر الطــرق الســاحلية عــى البحــر اأحمــر حيــث يســاهم ى خدمــة مــروع تطويــر مينــاء ســفاجا
التعديني.

–

تنفيذ محور الصعيد ،لتطوير الطرق والسكة الحديد عى طول صعيد مر عى جانبي النيل.

–

تنفيذ محور تنمية السويس وتطوير الطرق بالدلتا.

تطوير مرفق سكك حديد مر

·وصف امروع :تطوير برنامج شامل لتطوير مرفق سكك حديد مر بهدف تحسن الخدمة امقدمة بقطاع النقل الري.
·العنار اأساسية للمروع:

–

تجديد وتطوير الوحدات امتحركة وتجديد العربات.

–

توريد وإدارة وتشغيل خط ) VIPالقاهرة-أسوان( بسعر خاص.

–

إنشاء القطار فائق الرعة ااسكندرية/أسوان.

–

إنشاء خط كهري جديد يربط بن محافظتي اأقر والبحر اأحمر.

–

تطوير ورش الهيئة اانتاجية والفرعية لرفع كفاءتها ي صيانة الجرارات والعربات.

–

إنشاء ورشة تصنيع عربات السكك الحديدية وامرو وذلك منطقة أبو زعبل عى مساحة  126كم مربع.

–

تطوير نظم الرقابة وتوفر عوامل اأمان من خال تطوير وتحديث امزلقانات ونظم التحكم ي اإشارات وغره.

–

تطوير وتحديث امنشآت الثابتة عى الخطوط من محطات ومزلقانات وتجديد السكك.

تطوير قطاع النقل البحري

·وصــف امــروع :يهــدف هــذا الرنامــج إى زيــادة الطاقــة ااســتيعابية للعديــد مــن امــواي ورفــع كفــاءة الخدمــات امقدمــة مثــل
تطويــر مــوايء ااســكندرية ودميــاط وبورســعيد ونويبــع ورم الشــيخ والســويس والغردقــة والطــور وســفاجا.
·العنار اأساسية للمروع:

–

إقامة مروعات إحال وتطوير اأرصفة البحرية والجافة وانشاء مناطق لوجيستية.

–

تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتقليل زمن انتظار السفن.

–

تطوير وتحديث بيئة العمل داخل اموانئ والربط اإلكروي أنظمة العمل داخل كل ميناء.

–

تحقيق أعى معدل استغال امساحات امتاحة وامخازن داخل اموانئ.

–

العمل عى تنفيذ مروع الشباك اموحد وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور.

–

تحديث اأجهزة امستخدمة ي تأمن اموانئ.

تطوير قطاع النقل النهري

·وصــف امــروع :رفــع كفــاءة مرفــق النقــل امــاي عــر نهــر النيــل وقنواتــه اماحيــة وتطويــره مــا يحقــق اســتغاله ااســتغال
اأمثــل عــى أســس فنيــة واقتصاديــة.
·العنار اأساسية للمروع:

–

تطهــر وتحســن امجــاري اماحيــة واأهوســة وصيانتهــا مــا يحقــق حســن ااســتفادة منهــا عــى الوجــه اأمثــل وتقســيمها إى
خطــوط لنقــل البضائــع والــركاب.

–

تهيئــة البنيــة اأساســية للنقــل النهــري لجــذب ااســتثار الداخــي والخارجــي ي مشــاريع النقــل امــاي )ركاب – بضائــع( للمشــاركة
ي امروعــات وتقليــل ااعتــاد عــى موازنــة الدولــة والوصــول إى التنفيــذ الــذاي مروعــات الهيئــة.

–

امساهمة ي تقليل الرر بالطرق من ناحية نقل حصة من البضائع ي حدود  ٪28عر النيل وروافده.
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