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األستاذ الدكتور /علي عبد العال
رئيس جملس النواب
السيدات والسادة أعضاء جملس النواب املوقر،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

2

"ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار واملعرفة ،قائمةً على العدالة
واالندماج االجتماعي واملشاركة ،ذات نظام بيئي متزن ومتنوع ،تستثمر عبقرية املكان
واإلنسان لتحقق التنمية املستدامة وترتقي جبودة حياة املصريني"

السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،

"وتعول اخلطة بشكلٍ كبريٍ على املسامهة الفعالة للقطاع اخلاص الوطين يف حتقيق التنمية
الشاملة واملستدامة والعادلة ،كما تسعى كذلك جلذب مزيد من االستثمارات األجنبية
املباشرة ،وتُعطي أمهية كربى أيضاً لدعم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتحقيق
أهداف التنمية املنشودة"

3

السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،

"فوفقاً ألحدث البيانات حتتل مصر الترتيب رقم  131من  181دولة يف تقرير ممارسة األعمال
الصادر عن البنك الدويل ،والترتيب رقم  116من  140دولة يف تقرير التنافسية العاملي،
والترتيب رقم  108من  188دولة يف تقرير التنمية البشرية العاملي"

4

السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،

"وهنا قد يتساءل البعض عن مصادر هذا النمو املستهدف ،ويف هذا الصدد أود اإلشارة إىل
أننا نعولُ كثرياً على قطاعات التشييد والبناء ،واالتصاالت ،والصناعة ،وجتارة اجلملة
والتجزئة ،لتقود النمو االقتصادي خالل الفترة القادمة"

5

"وسوف تستمر احلكومة يف جهودها لتحفيز االقتصاد املصري من خالل زيادة االستثمارات
احلكومية مبعدالت تتجاوز "٪00

"تستهدف اخلطة حتقيق منواً احتوائياً من خالل االستثمار يف القطاعات اليت متس احلياة
اليومية لكافة املواطنني خاصةً حمدودي الدخل"

6

"ومن منطلق حرص وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري على رفع كفاءة اإلنفاق العام
والتحول إىل خطط وموازنات الربامج ،فقد قمنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة املالية بالتنسيق
بني خطط اإلنفاق اجلاري واإلنفاق االستثماري ،حيث مت الربط بني منظومة املدفوعات
احلكومية بوزارة املالية وقواعد بيانات وزاريت التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات
خمتلف األبواب باملوازنة العامة املتعلقة باملنشآت الصحية والتعليمية ،ومت عمل منوذج جترييب
على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على  2600وحدة حسابية مميكنة بالفعل،
ومبا يضمن توفري التمويل اجلاري ونفقات الصيانة للمشروعات االستثمارية اليت يتم تنفيذها
لضمان البدء يف تشغيلها فور تنفيذها"
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السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،

8

وتتبىن الدولة فلسفةً جديدةً إلدارة ومتويل كافة مشروعاهتا وأصوهلا املالية ،فلسفةً حتملُ
فكراً مبتكراً وخمتلفاً ،تستفيدُ من أخطاء املاضي والتجارب السابقة ،تستهدف تعظيم عوائد
االستثمار وختفيف العبء على اخلزانة العامة ،وحتويل نقاط الضعف إىل فرصٍ حقيقية،
وتطبيق نظم اإلدارة الرشيدة بفكر القطاع اخلاص ،وكما تعلمون حضراتكم فقد مت تأسيس
شركة الريف املصري اجلديد إلدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان ،وشركة العاصمة
اإلدارية للتنمية العمرانية إلدارة مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة ،والشركة الوطنية
الستثمارات سيناء ،كما مت تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة،
وجاري تأسيس شركة القاهرة لالستثمار والتطوير العمراين والصناعي لتطوير منطقيت
الروبيكي وجمرى العيون ،وشركة إلدارة مدينة األثاث بدمياط"
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السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،
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11

"تويل الدولة أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة املقدمة للمواطنني واليت ال تقتصر فقط
على تقدمي اخلدمات الصحية بل متتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وحتسني مستوى خدمات
املياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي لالستراتيجية القومية للسكان ،وتعكف احلكومة حالياً
على اإلنتهاء من إعداد قانون التأمني الصحي الشامل لتقدميه جمللسكم املوقر ،والذي سيضمن
بعون اهلل حياةً صحيةً سليمةً وآمنةً لكافة املواطنني خاصةً حمدودي الدخل ،كما أن اخلطة
املعروضة أمام حضراتكم تستهدف زيادة عدد املستشفيات وتراعي تطوير عدد كبري من
املستشفيات احلالية ،وتؤكد على حتسني مستوى اخلدمات املقدمة فيها ،وتتبىن فكراً جديداً
يهدف لفصل امللكية عن اإلدارة واالستعانة بالقطاع اخلاص يف إدارة املستشفيات وفقاً ألحدث
النظم اإلدارية احلديثة ،والتوسع يف آليات املشاركة بني القطاعني العام واخلاص ،ومبا يضمن
مستوى خدمة يرقى لتطلعات املواطن ،وتستهدف اخلطة يف هذا اإلطار استكمال تنفيذ ثالث
مستشفيات وثالث حمطات حتلية مياه بنظام املشاركة بني القطاعني العام واخلاص باستثمارات
مستهدفة يف حدود  2.0مليار جنيه خالل العام املايل "2017/16

"ويف جمال الصحة الوقائية ،فإن هذه اخلطة تستهدف ألول مرةٍ وبشكلٍ غري مسبوق زيادة
نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي يف القرى من  ٪10حالياً إىل  ٪30ترتفع لتصل ٪00
حبلول عام  .2018/17وقد مت توجيه استثمارات يف حدود  14.2مليار جنيه تزيد عن خطة
عام  2016/10بنسبة  ٪13لتنفيذ ذلك ،وإعطاء األولوية لالنتهاء من تنفيذ املشروعات
املتوقفة أو اجلارية ذات األولوية القصوى واليت تؤثر بشكل مباشر علي حتسني مستوي معيشة
املواطنني ،واالنتهاء من املشروعات اليت بلغت نسب التنفيذ هبا أكثر من "٪70
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"ويف ضوء ذلك ،تستهدف خطة التنمية املستدامة للعام املايل  2017/16معاجلة التفاوتات
والفجوات التنموية بني األقاليم املختلفة خاصةً حمافظات الصعيد
حيث مت ختصيص استثمارات حكومية هلذه احمافظات يف حدود  26مليار جنيه تشكل نسبة
 ٪31من مجلة االستثمارات املوزعة"

14

" باإلضافة إىل استهداف تطوير املناطق العشوائية بتخصيص حوايل  1.0مليار جنيه لذلك
وإجياد آليات متويل إضافية تصل بإمجايل ما سيتم إنفاقه خالل عامني إىل  14مليار جنيه
لإلنتهاء من تطوير املناطق العشوائية غري اآلمنة واألكثر خطورة وذلك يف ضوء توجيهات
السيد رئيس اجلمهورية مؤخراً "
15

"وال خيفى على حضراتكم أن املشكلة أكرب بكثري من أن تتحملها احلكومة منفردةً ،وبالتايل
فإن اخلطة تركز على حتفيز القطاع اخلاص الوطين على القيام بدوره املنوط به يف جمال
املسؤولية االجتماعية ،وهناك بالفعل مناذج مشرفة جيب أن نشيد هبا وحيذو حذوها اجلميع"
السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،

16

"ما يتجاوز  60مليار جنيه استثمارات تستهدف حتقيق العدالة االجتماعية بشكلٍ مباشر يف
التعليم ،والصحة ،واإلسكان ،والنقل ،والعشوائيات ،والقرى األكثر احتياجاً ،وتسهم بشكلٍ
كبريٍ يف حتقيق النمو االحتوائي"
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السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،
"ال يوجد شك يف أن قضية التشغيل وتوفري فرص عمل منتج والئق ،من أهم القضايا اليت
تشغل املواطن املصري ،ويف هذا اإلطار ،تستهدف خطة التنمية املستدامة للعام املايل
 2017/16خفض معدل البطالة ليصل  ٪11.1مقارنةً مبعدل يبلغ  ٪12.3حالياً ،بتوفري
الضمانات الالزمة لتنفيذ االستثمارات العامة واخلاصة اليت تتضمنها اخلطة واليت من املتوقع
أن توفر حوايل  470ألف فرصة عمل مباشرة باإلضافة إىل آالف الفرص غري املباشرة"
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السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،
"تدرك احلكومة أن ارتفاع معدالت التضخم يتسبب يف تآكل مثار النمو االقتصادي من خالل
التأثري السليب على القدرة الشرائية لألفراد حىت مع ارتفاع دخوهلم .هذا جبانب األثر
السليب املباشر على القيمة احلقيقية للجنيه املصري مقابل العمالت األجنبية وهو ما يضع
ضغوطاً يتعني جتنبها من خالل سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدالت
اإلنتاجية .وتستهدف احلكومة خفض معدالت التضخم تدرجيياً خالل السنوات التالية،
بتطبيق إجراءات على جانيب العرض والطلب الكلى لالقتصاد للسيطرة على معدالت التضخم"
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"تقوم احلكومة خالل الفترة احلالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية مبا يفوق ما مت
إجنازه يف تاريخ مصر وبشكلٍ غري مسبوق ،مستهدفةً استثمارات يف حدود  60مليار جنيه"






"ومن املؤكد أنكم تشاركونين الرأي يف أن العنصر البشري يظل هو العامل احلاسم يف جناح أو
إخفاق جهود التنمية ،ومن هذا املنطلق تعطي خطة عام  2017/16أولوية مطلقة لالستثمار
يف رأس املال البشري من خالل التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير ،وال
أدل على ذلك من توجيه استثمارات تبلغ حوايل  30.4مليار جنيه من االستثمارات احلكومية
هلذا الغرض"
"يضاف لذلك رفع كفاءة اخلدمات العامة األساسية من خالل زيادة االستثمارات يف البنية
األساسية ،وتنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وتطوير اإلدارة احلكومية ،وحتقيق
التوازن بني تكلفة اخلدمة وسعرها ،فال شك أن توفري البنية األساسية الالزمة لعملية التنمية
هو حمل اهتمام خاص يف خطة عام  ،2017/16حيث مت توجيه استثمارات يف حدود 20.7
مليار جنيه من االستثمارات احلكومية ملشروعات النقل والتخزين ،والزراعة والري،
واالتصاالت والكهرباء ،وحنو  33.1مليار جنيه لألنشطة العقارية"
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السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر،،،
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"وتتضمن اخلطة آلية واضحة ملتابعة تنفيذ كافة براجمها ومشروعاهتا ،من خالل مناذج
ومؤشرات قياس أداء حمددة ،ومبا يؤكد حرص احلكومة وعزمها اجلاد على تنفيذ خططها
وأهدافها ،وحتديد املعوقات اليت قد تواجه التنفيذ للتعاطي معها آنياً من خالل التعاون مع
جملسكم املوقر ،وترحب احلكومة بأية خطوات ملراقبة مدى االلتزام بذلك"

22

السيدات والسادة أعضاء اجمللس املوقر...

وحنن بإذن اهلل واثقون من حتقيق هذه األهداف
طاملا التف املصريون حول هذه الرؤية
وال يسعين يف ختام كلميت سوى التوجه حلضراتكم خبالص امتناين وتقديري داعياً
املوىل عز وجل أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه اخلري والصالح لوطننا احلبيب.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

أ.د /أشرف العربي
وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

23

