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 معلومات أساسية

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA 

 أ. البيانات األساسية للمشروع  

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
الرقم التعريفي للمشروع األصلي 

 )إن وجد(:
 بيئة وتبسيط الفرص تكافؤ مشروع P171088 جمهورية مصر العربية

 إضافي تمويل ــ االستثمار
(P171088) 

P153487 

 التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة اسم المشروع األصلي
التاريخ التقديري للعرض على 

 مجلس المديرين التنفيذيين
مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة 

 (EASEاالستثمار في مصر )
منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا
 2019 ،يونيو 19 2019، مايو 24

 الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض/المقترضون أداة التمويل مجال الممارسة )الرئيسي(

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق  وزارة االستثمار والتعاون الدولي استثماريةتمويل مشروعات  التمويل والتنافسية واالبتكار
 (GAFIالحرة )

 
 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي

 
 تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضفاء الشفافية على عمليات تخصيص األراضي الصناعية. طريقعن للمستثمرين تحسين البيئة التنظيمية 

 
 

 
 المكّونات 

 تسهيل وتيسير إجراءات خدمات المستثمرين على نحو يتسم بالشفافية )الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة( 

 مساندة إصالحات القطاع الصناعي التي تهدف إلى إحداث تحوالت ملموسة )هيئة التنمية الصناعية( 

 بناء القدرات من أجل إدارة اإلصالحات التنظيمية )المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال/إرادة(

 

 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات األمريكية(
  

 NewFin1-ملخص

 

 1.75 إجمالي تكلفة المشروع

 1.75 مجموع التمويل

 0.00 منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

 0.00 الفجوة التمويلية
  

 NewFinEnh1-التفاصيل

 التمويل خارج مجموعة البنك الدولي

 1.75 صناديق استئمانية

ــ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بوصفه هيئة مسؤولة عن  صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا          
 التنفيذ

1.75 
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 فئة تقييم التصنيف البيئي

 التقييم البيئي غير مطلوب –جيم 
   

 القرار

    العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوضأجاز االستعراض لفريق 
 

 
 ب. المقدمة والسياق 

 
 السياق القطري

 
يمثل مما اإلدارية، تحقيق االمتثال للوائح والتعليمات ب المتعلقةبيئة األعمال في مصر العديد من األعباء والقيود  عانيت.  بيئة أعمال صعبة

عدم اليقين عقبة خطيرة أمام ممارسة أنشطة األعمال في مصر، كما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة. وتعاني بيئة األعمال من 
تعاني من االفتقار إلى الكفاءة والشفافية في الحكومة السياسات العامة، والبيئة التنظيمية التي تفرض أعباًء على أصحاب األعمال، كما  بشأن

 ال سيما عند تقديم الخدمات ألنشطة األعمال والشركات.
 

 2011أدت الثورة التي اندلعت في مصر في يناير  وضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي بقيادة القطاع الخاص. عدم اليقينأوقات يشوبها  

غضون ثالث سنوات  وفيفترة مضطربة اتسمت بعدم االستقرار، وركود في النمو ومتوسط دخل الفرد، وتزايد معدالت البطالة والفقر.  إلى
وزيادة العنف، مما  ،يقين، وانعدام األمنالفقط شهدت مصر نظامين للحكم وانتخاب رئيسين للجمهورية، مع فترات من االضطراب وعدم 

، 2014، وانتخاب رئيس جديد في مايو 2014ومع اعتماد دستور جديد في يناير   ى االستقرار والتوجيه.عل اجعل الشعب حريصً 

، تطورت الساحة السياسية بسرعة وبدأ االقتصاد في إظهار عالمات على 2015الربع األخير من عام  التي تحدد لهاواالنتخابات البرلمانية 

، إال أن األزمة المالية العالمية التي 2008إلى  2004عدالت نمو مرتفعة خالل الفترة من مقد حقق االقتصاد المصري كان االنتعاش. و

أدت إلى تباطؤ النشاط االقتصادي. وبلغ معدل  ،2011، والتي أعقبتها االضطرابات وحالة عدم اليقين بسبب ثورة 2008شهدتها سنة 

وهو أقل بشكل هامشي من المعدالت المسجلة منذ بداية  (،2014يونيو -بريل)أ 2014% خالل الربع األخير من السنة المالية 13.3البطالة 

سنة، وهو ما  29 - 15% في الشريحة العمرية 70مليون شخص معطل عن العمل حاليًا، نجد حوالي  3.7. ومن بين 2014السنة المالية 

% من السكان 26.3تصادي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن يجعل البطالة بين الشباب التحدي الرئيسي الذي يواجه االستقرار والشمول االق

مصر. وكان فقدان العمل  قرى صعيد% في 50معدالت الفقر إلى  مع وصول، 2013كانوا يعيشون تحت خط الفقر في السنة المالية 

ً لوقوع األسر المعيشية في براثن فقر. وهذا يزيد من تعرض النساء والشباب وس ً رئيسيا كان المناطق الريفية في مصر الرسمي سببا
 .األكثر ترجيحا للتعرض للبطالةلألخطار، ألنهم 

نظًرا لألداء االقتصادي المتقلب، لم يتغير هيكل االقتصاد  .بيئة أعمال معقدة ال تسمح بتكافؤ الفرص وتحابي البعض وتقيد المنافسة
بأنه محدود، وتميل  السوق المصرية يف األعمال سمي لمؤسساتالرويتسم الدخول   المصري كثيًرا على مدى السنوات العشر الماضية.

 والتي تتواجداالستثمارات نحو عدد صغير من الشركات الكبيرة التي تتسم بكثافة رؤوس األموال، والتي ال تخلق كثيًرا من فرص العمل، 
يؤدي و  مع تطور محدود لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. -أيًضا مع الغالبية العظمى من الشركات متناهية الصغر جنبًا إلى جنب

ضعف الحوكمة والبيئة التنظيمية المعقدة التي تزيد من انعدام تكافؤ الفرص أمام المستثمرين مع محاباة كبار المستثمرين إلى انعدام 
الديناميكية، ال سيما في قطاع الصناعات التحويلية، ويتمتع بامتيازات كبرى في هذه البيئة كبار المستثمرين وأصحاب المناصب الذين 

ون من المزايا التنافسية نظًرا لنفوذهم وقدرتهم على التأثير على النواتج البيروقراطية، وقدرتهم إلى إنجاز األمور بسهولة أكبر أو يستفيد
وقد   الطاقة )المدعومة في كثير من األحيان(.مصادر و األموال ورؤوسمثل األراضي  ،الحصول بشكل أفضل على المستلزمات

فرص العمل في نهاية المطاف. ووفقًا  أعاقت خلقكما  الخاص،دودية الفرص االقتصادية، وتخلف القطاع ساهمت هذه العوامل في مح
لمؤشرات الحوكمة العالمية لمجموعة البنك الدولي، تراجعت فعالية الحكومة والجودة التنظيمية وتصنيفات سيادة القانون في مصر في 

 السنوات القليلة الماضية.
لفرص وتبسيط بيئة االستثمار في مصر على وجه التحديد إلى معالجة هذه المسائل التنظيمية والمؤسسية والخاصة ويهدف مشروع تكافؤ ا

ويتيح السياق الحالي واإلرادة القوية للسلطات الحكومية   بالحوكمة التي أثرت سلبًا على ديناميكية القطاع الخاص في مصر لعدة سنوات.
 فريدة إلحراز تقدم في هذه المجاالت. حين فرصةة القائمة منذ لمعالجة هذه اإلصالحات التنظيمي
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 السياق القطاعي والمؤسسي
 

(، وهو 1وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على تعديالت مهمة لقانون االستثمار )انظر اإلطار   .بارقة أمل جديدة إلصالحات طموحة

وسيكون   الصحيح لتحسين مناخ أنشطة األعمال وتحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين.إصالح طال انتظاره. وهذه خطوة مهمة في االتجاه 
الفنية لمساندة وزارة  الخاص بالمساعدةالتنفيذ الفعال للقانون المعدل ضروريًا، وتقوم مجموعة البنك الدولي حاليًا بإعداد هذا المشروع 

وجب القانون الجديد. وتهدف الهيئة العامة لالستثمار إلى الحد من البيروقراطية اختصاصاتهما بم لالستثمار لتنفيذاالستثمار والهيئة العامة 
وإجراءات منح التراخيص والتصاريح وتخصيص األراضي  خطوات والجزافي فيالمجال أمام التقدير الشخصي  إفساحالخانقة وعدم 

العامة لالستثمار من العمل كنافذة واحدة للمستثمرين )خدمة لالستثمارات الجديدة. واألهم من ذلك، يهدف هذا القانون إلى تمكين الهيئة 
 يحتاج المستثمرون إلى الحصول عليها من مختلف الجهات المعنية.  الالزمة التيالشباك الواحد( وتمكينها من الحصول على الموافقات 

 
تهدف أجندة  بشأن األراضي والجوانب التنظيمية.ضرورة التركيز على القيود الملزمة في بيئة األعمال: التراخيص الصناعية، والحوكمة 

الحكومة الحالية إلى توجيه رسالة قوية للمستثمرين من خالل االنخراط في خطة طموحة لمعالجة المشكالت عميقة الجذور المتمثلة في عدم 
األراضي وتراخيص  على والحصولالمساواة في معاملة الشركات. ومن بين هذه المجاالت ذات األولوية القصوى التراخيص الصناعية، 

برنامج اإلصالح.  نشطة فيالبناء، ويُعد ذلك من أشد القيود التي تعوق النمو الصناعي. وتشارك جميع الجهات المعنية والمختصة بصورة 
كتها المكونة من نوافذ تقدم وتعتبر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الجهة الحكومية الرئيسية المعنية بتسهيل االستثمار من خالل شب

الخدمات من خالل شباك واحد، كما تهدف إلى تسهيل وتيسير سبل دخول الشركات إلى السوق المصري وإجراءات التراخيص والعمليات 
األراضي وتعتبر هيئة التنمية الصناعية الجهة الرئيسية المعنية بتنظيم القطاع الصناعي وتخصيص   والقيام بكل هذا بصورة المركزية.

لسنة  1038للمشروعات الصناعية، بينما تقوم المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال )إرادة(، التي تجددت بقرار رئيس الوزراء رقم 

  عليها حاليا وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، بتحفيز تنفيذ اإلصالح ومساندة الجهود الرامية إلى ذلك. ، ويشرف2014

ير التجارة والصناعة مبادرة إرادة بالتركيز على التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي وتراخيص البناء بوصفها مجاالت وكلف وز
 تركيز ذات أولوية لإلصالح.

 
ان تعتبر مصر واحدة من البلد  إرث من السياسات السابقة التي ال تزال تشكل عبئًا على المستثمرين ومصدًرا للتقدير الشخصي والجزافي.

مع المصلحة  مدى تماشيهاالقليلة التي ال تزال تشترط فحص وترخيص المشروعات الصناعية في إطار سياستها الصناعية، أو لتقييم 
والنقل،  والمياه،المالية، وموارد الطاقة  -األساس وسيلة تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد  الصناعية فيالوطنية. وتعتبر التراخيص 

وكانت أعمال فحص االستثمارات   مواد، والنقد األجنبي، بطرق ال يتسنى للسوق توظيفها إذا ما تُرك لألجهزة الخاصة به.والعمالة، وال
على غرار ما قامت به هيئة التنمية الصناعية شائعًا في جميع أنحاء العالم من قبل، ولكن تم التخلص من هذه األعمال بصورة تدريجية في 

بصورة حاليا الجهات التي كانت مسؤولة من قبل عن أعمال الفحص والتفاوض مع المستثمرين موجهة  صبحتالب معظم البلدان. وفي الغ
 .هوتيسير تامة أو في الغالب نحو تشجيع  االستثمار
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والجزافية  السلطات التقديريةحالة من عدم اليقين والضبابية بصورة كبيرة لدى المستثمرين مع اإلفراط في خلق ينظام إلصدار التصاريح على مرحلتين  

" تتضمن الحصول على ترخيص مؤقت، ثم مرحلتينجرت العادة في مصر أن تصدر التراخيص من خالل عملية تتم على "  لدى الجهات والهيئات العامة.
رخيص تشغيل دائم، ويتم تسجيل الشركة في السجل الصناعي. وهذه الخطوة األخيرة بعيدة تماًما عن كونها مجرد إجراء شكلي، بمجرد بدء اإلنتاج، يتم إصدار ت

حرمان الشركات الصناعية غير المسجلة في السجل الصناعي من العديد من األنشطة المهمة، لويمكن أن تستغرق سنة أو أكثر حتى يتم االنتهاء منها. ونظًرا 
، لم يتم تخفيفها جزئيًا افي ذلك الحصول على شهادة المنشأ، والبيع في السوق المحلية، ودخول مناقصات العقود الحكومية، فإن هذا الشرط يمثل عقبة كؤودبما 

 : قانون االستثمار الجديد في مصر ومشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة االستثمار 1اإلطار 
 

، وتهدف هذه التعديالت إلى تعزيز 2015وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديالت على قانون االستثمار المصري في أوائل مارس 

الخاص على مستوى العالم. وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تم تحديث قانون  بيئة صديقة لألعمال تجذب المستثمرين من القطاع

 "العتماد سياسات واضحة تحقق تكافؤ الفرص للمستثمرين من خالل إطار عمل شفاف".   1997ضمانات وحوافز االستثمار لعام 
 

إليه القطاع الخاص والخبراء الدوليون في أن سلطة منح التراخيص وتخصيص أشار ويتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية في القانون القديم الذي كثيراً ما 

ن بأعباء.  ويحدد أدى بدوره إلى تباطؤ اإلجراءات وانعدام الكفاءة في هذه اإلجراءات وتحميل كاهل المستثمري وهو مااألراضي مقسمة بين عدة جهات، 

الشباك  قانون االستثمار الجديد اإلطار القانوني الذي يمّكن الهيئة العامة لالستثمار من تسهيل خدمات التراخيص وتخصيص األراضي من خالل خدمة

شباك واحد لتسجيل الشركات، ومن خالل من خالل حاليا الواحد بالتنسيق والتعاون مع األجهزة الحكومية المعنية. وتتيح الهيئة العامة لالستثمار خدماتها 

ت الواحد، يتم استيفاء إجراءات دخول الشركات، لكن ال يتم إصدار التراخيص من هذا الشباك الواحد. ومن شأن القانون الجديد تبسيط إجراءاالشباك خدمة 

 لمتعددة.االمتثال التنظيمي عن طريق تقليل نقاط تفاعل المستثمر المباشر مع األجهزة التنظيمية ا
 

الهيئة العامة وسيساند هذا المشروع على نحو مباشر تنفيذ هذه التغييرات الخاصة بالسياسات من خالل إنشاء النظم وبناء القدرات التي من شأنها تمكين  

من تنفيذ مهامها واختصاصاتها  لالستثمار وشبكة خدمات الشباك الواحد التابعة لها من تقديم هذه الخدمات.  وسيعمل هذا المشروع على تمكين الهيئة

الفنية، كما  الجديدة التي بموجبها يتعين عليها تنظيم جميع اإلجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين على نحو منهجي.  وسيقدم هذا المشروع المساعدة

عمالئها وفي تعامالتها التعامل المباشر ة لالستثمار في سيعمل على بناء القدرات، وتوفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتدعيم الدور الجديد للهيئة العام

تنظيمية مع الوزارات والجهات األخرى، ال سيما هيئة التنمية الصناعية.  كما سيساند هذا المشروع هيئة التنمية الصناعية في تبسيط عملياتها ال

 شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثمار.  واالشتراطات والمتطلبات التي ستتم ميكنتها في إطار تقديم الخدمات من خالل
 

 ويطرح القانون الجديد أيًضا نظاًما جديدًا للتحكم في آلية تخصيص األراضي.

 

أجير تتمثل إحدى الوظائف األساسية لهيئة التنمية الصناعية في مساعدة الشركات ومطوري المناطق من شركات القطاع الخاص على تحديد وشراء / تو 

 تطويرها )ترفيقها( ومساعدتهم في تعامالتهم مع أجهزة اإلدارة المحلية والمركزية )على مستوى الدولة(. وسيساند هذا المشروع جهود هيئةاألراضي و

ظام التنمية الصناعية الرامية إلى اعتماد إجراءات شفافة لتخصيص األراضي الصناعية بنظام الجملة بدالً من التركيز على تخصيص األراضي "بن

لتجزئة" من خالل وضع وإدارة سياسات وإجراءات تخصيص األراضي الصناعية وتقديم أدوات تتفق مع أفضل الممارسات بشأن التعاقد مع شركات ا

 التطوير من القطاع الخاص. 
 

افز إضافية غير ضريبية لتشجيع باإلضافة إلى ذلك، سيتم وضع آليات جديدة للتعامل مع شكاوى ومنازعات المستثمرين وفق القانون الجديد، وتقديم حو

يم حوافز المشروعات االستثمارية. وتم أيًضا إدخال تعديالت على قانون الشركات، وقانون ضريبة المبيعات العامة، وقانون ضريبة الدخل. وسيتم تقد

لمحتمل في المناطق الحرة والحوافز المالية جديدة للمستثمرين عن طريق خفض الجمارك على اآلالت ومعدات اإلنتاج المستوردة، مع الحد من التوسع ا

 ،يق التنميةوالتوسع في الحوافز غير الضريبية وغير المالية باستثناء المناطق المحرومة، وسيكون هذا التوسع ألنشطة اقتصادية محددة ومستهدفة لتحق

 مثل الطاقة المتجددة.
 . 
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جب تسجيل مؤقت لمدة إال من خالل إصدار شهادات تسجيل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتشير بعض التقارير إلى أن بعض الشركات الصناعية تعمل بمو
 وصلت إلى خمس سنوات.

 
خلص تقييم حديث للوائح الصناعية في مصر إلى أن  في إصدار التصاريح. قد تستغرق سنوات ثقافة قوية للتحكم والسيطرة ينجم عنها تأخيرات غير متوقعة

أشهر على األقل  تتطلب عدةإجراءات الحصول على الموافقات األولية والحصول على األراضي ثم الحصول على ترخيص تشغيل وشهادة التسجيل الصناعي 
لبداية أن يكون وسيلة لجمع البيانات عن النشاط الصناعي في ولكن قد يستغرق األمر عدة سنوات. وقد تحول السجل الصناعي، الذي كان الغرض منه في ا

وأصبح ، وانطوى ذلك على تقييمات فنية تفصيلية وأعمال تفتيش على المصانع من قبل الموظفين الفنيين بهيئة التنمية الصناعية، تحكم وسيطرةإلى أداة  مصر،
 طة األعمال. السجل أحد المعوقات اإلدارية األخرى أمام االستثمار وأنش هذا

 
أجرته مؤسسة التمويل الدولية بشأن تراخيص أنشطة األعمال والشركات واإلجراءات اإلدارية األخرى أنه نتيجة لذلك، "فإن بمصر ستراتيجي إوخلص تقييم 

يص األراضي على مستوى األقاليم يتزايد تعقيد التراخيص الصناعية وتخصوأحد أكثر أنظمة التراخيص تعقيدًا وأعباًء واستهالًكا للوقت في العالم". 
ووفقًا للمسح االستقصائي السريع لتقييم مناخ   والمحافظات، حيث تشير الدالئل إلى أن المحافظات األخرى غير القاهرة تواجه المزيد من التحديات اإلدارية.

 % من المستجيبين27عقبة رئيسية أمام  البحري باعتبارها لوجهالشرقية وا، تم تحديد التراخيص والتصاريح في محافظة 2011االستثمار الذي أُجري في عام 

 % فقط في القاهرة.8هذا االستقصاء من الشركات وأنشطة األعمال، مقارنة بـما بلغ  في المشاركين

 
 ج. الهدف اإلنمائي المقترح

 
 
 

 الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي 
 تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضفاء الشفافية على عمليات تخصيص األراضي الصناعية. طريقعن للمستثمرين تحسين البيئة التنظيمية  

 
 النتائج الرئيسية 

 
 المشروع األصلي. سياقسيستخدم هذا التمويل اإلضافي إطار النتائج الذي تم وضعه في 

 
 د. وصف المشروع

 
من المشروع األصلي المعني بتيسير  1سيعمل هذا التمويل اإلضافي على زيادة األنشطة التي يجري القيام بها وتوسيع نطاقها في إطار المكون  

األهداف العامة ويتوافق هذا التمويل اإلضافي مع   إجراءات خدمات المستثمرين على نحو يتسم بالشفافية )الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة(.
وتتمثل هذه األهداف في تشجيع خلق فرص العمل  ،إلطار الشراكة القطرية لمصر والدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة )الدراسة التشخيصية(

 ضافي: وفيما يلي تفاصيل األنشطة التي ستتم مساندتها من خالل هذه التمويل اإل  بقيادة القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل للجميع.
 

  : مساندة دور مركز خدمات المستثمرين بوصفه الجهة المركزية لتسجيل الشركات 1النشاط 

شيا مع قانون االستثمار الجديد، بوصفها نقطة الدخول ايهدف هذا التمويل اإلضافي إلى تعزيز دور الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، تم 
لنافذة الواحدة" )الشباك الواحد( لتقديم خدمات التراخيص والتصاريح المحددة للمستثمرين. وهذا يتطلب إعداد الرئيسية لجميع أنواع الشركات و "ا

إجراءات العمل الخاصة بأنشطة األعمال والشركات، وربط المستويات المركزية واإلقليمية معًا، وتيسير سبل  شامل لتعميموتفعيل نظام رقمي 
يه في جميع المناطق الجغرافية واعتماد ممارسات دولية ناجحة في تقديم الخدمات الحكومية. وتحقيقًا لهذه الغاية، الوصول إلى النظام والدخول عل

بين  سيعتمد هذا التمويل اإلضافي على العمل الذي يجري تنفيذه في إطار المشروع األصلي، كما سيعمل على تشجيع التنسيق والتزامن اإللكتروني
 والشركات؛سلطات المحلية في مختلف المحافظات والهيئات العامة المشاركة في منح تراخيص وتصاريح أنشطة األعمال الوزارات المختصة وال

 وإنشاء نظام لمراقبة الجودة لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية.
 

 المعنية  طرافواألأصحاب المصلحة  في أوساط: تقييم المتطلبات الفنية لرقمنة اإلجراءات 1-1المهمة 

منح تراخيص وتصاريح أنشطة األعمال والشركات بهدف بالمعنية  وطنيةاللهيئات والجهات ا جاهزيةسيتيح هذا التمويل اإلضافي تقييًما كامالً بشأن 
لدولة تقييم قدراتها واستعدادها لتنفيذ هذا التحول الرقمي في خدمات التراخيص. وال بد من جذب أصحاب المصلحة واألطراف المعنية على مستوى ا

، واالنتقال إلى ةالرقمي تمكنهم من التكنولوجيالمدى كي يصبحوا مشاركين نشطين في هذا النظام الرقمي الجديد بغض النظر عن الوضع الحالي 
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 نموذج "النافذة الواحدة" وفقًا لقانون االستثمار الجديد وبحسب التوصيات المستندة إلى نواتج المشروع الحالي.
 

 : التعاقد على تجهيزات ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتركيبها2-1المهمة 

ضافي الخطوة األولية المتمثلة في تعميم "وحدات / مجموعات التكامل الرقمي" التي يمكن أن تعمل على تمكين الوزارات سيساند هذا التمويل اإل
  رقمي.والمؤسسات الحكومية المعنية من إجراء معامالت الترخيص في دورة رقمية كاملة باستخدام األجهزة األساسية والبرمجيات وحلول التوقيع ال

التعميم المبدئي لهذا النموذج لتبسيط بعض أنشطة التراخيص الرئيسية كنموذج للتطبيق على مستوى الدولة، مع ضرورة اتباع هذا وسيتم تنفيذ هذا 
ويجب أن تتضمن هذه العملية والخطوات   النموذج بناًء على التقييم الذي يتم إجراؤه والخبرات والدروس المستفادة من هذا التعميم المبدئي.

ذات الصلة أيًضا إنشاء نموذج أعمال مستدام لعمليات التعميم، وتقديم برامج بناء القدرات الالزمة ألصحاب المصلحة واألطراف واإلجراءات 
 المعنية، واتخاذ قرار بشأن التدابير الرئيسية لضمان العمليات الفعالة للبرنامج، وتحقيق االستدامة، وتوسيع نطاق العمل.

 
    الوكالء لمساندة التحول الرقمي شبكة من إنشاء: 3-1المهمة 

جراء المعامالت سيساعد هذا التمويل اإلضافي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في إنشاء شبكة من الوكالء المعتمدين الذين لديهم القدرة على إ
نت وتخفيف أوجه القصور والقيود الحالية لدى دوائر الرقمية لمساندة تعميم أنظمة الهيئة على نحو تام على شبكة اإلنتر االتكنولوجيمن خالل 

إنشاء شبكة محامين ومراجعي  الخصوص، تسهيلعلى وجه ، من شأن ذلكومما يسمح لـلهيئة بالوصول إلى سيناريو تحول رقمي تام.  المستخدمين،
  قديم الخدمات لمجتمع االستثمار والمستثمرين.حسابات قانونين معتمدين ومرخصين ومدربين على استخدام النظام الجديد وخصائصه وفوائده لت

 وسيساند التمويل اإلضافي الهيئة العامة لالستثمار في اآلتي: 
 أ( إنشاء وحدة أنشطة أعمال جديدة إلدارة وتشغيل أنشطة هذه الشبكة.

ب( تقديم أنشطة بناء القدرات على المستوى الداخلي، وإعداد أدلة وكتيبات التدريب الالزمة، وتوفير وحدات تدريب المدربين لضمان  

 تحقيق االستدامة وتبادل المعرفة.

 ج( تقديم أنشطة بناء القدرات على المستوى الخارجي ووضع معايير للمشاركة وإصدار شهادات االعتماد. 

( إحاطة مجتمع االستثمار والمستثمرين بالتحول الكامل من التعامل المادي/الورقي إلى التعامل الرقمي 1ة حملة تواصل تستهدف )د( مساند 

 ( اختيار المرشحين للتدريب.2استخدام هذا النظام و) من نولمستثمرحتى يتمكن الخلق الحافز حتى يتسنى للمتدربين التسجيل في النظام و

 لالستثمار العامة الهيئة في الرقمي التحول نطاق توسيع: 2 النشاط

خالل مركز  يساعد المشروع األصلي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في إنشاء بوابة إلكترونية وتوفير الخدمات اإللكترونية للمستثمرين من
وتوسيع نطاق خدمات المستثمرين عبر اإلنترنت  بكفاءة،ثمار خدمات المستثمرين. ومن الضروري إجراء المزيد من التطوير إلدارة بيانات االست

    سيعمل التمويل اإلضافي على تدعيم كل هذه الخطوات.ووربط الجهات والهيئات التابعة بالشبكة الرقمية، 
 

 : وضع نظام موحد إلدارة المعلومات الخاصة باالستثمارات 1-2المهمة 

للهيئة العامة لالستثمار بهدف مساندة مصادر البيانات المتعددة، وتجميع من حلول تم التوصل إليه  ما من شأن هذا التمويل اإلضافي تقديم آخر 

 ،هاواسترجاع هاوتنظيم االستثماالبيانات وأدوات إعداد التقارير. وسيتم تحقيق ذلك من خالل نظام كفء إلدارة المعلومات بهدف تسهيل حفظ معلومات 

األخطاء التي تحدث بسبب التعامل اليدوي. وسيؤدي هذا بدوره إلى توحيد آليات إعداد  مما سيسمح بتدفق البيانات عبر جميع اإلدارات والتخلص من

م إدارة التقارير الخاصة بالبيانات، وتجنب االزدواجية وعدم االتساق في السجالت ومساندة واضعي السياسات التخاذ قرارات مستنيرة. وسيساند نظا

يضمن أن جميع القطاعات واإلدارات والوحدات تستخدم منصة معلومات سيئة العامة لالستثمار، ومعلومات االستثمار سياسة التحول الرقمي في اله

    فضاًل عن المشاركة في االستخدام.االستخدام ومطورة  وفعالة وسهلةموحدة 

 : توسيع نطاق خدمات خريطة االستثمار2-2المهمة 

ات ألنشطة األعمال والشركات من خالل خريطة االستثمار. وقد ساهم المشروع سيساند هذا التمويل اإلضافي خطوات إدخال خصائص جديدة وخدم
حسب  الرئيسية مصنفةاألصلي في إطالق المرحلة األولى من خريطة االستثمار التي قدمت البيانات والمعلومات الالزمة عن فرص االستثمار 

القيمة للمستثمرين وتعزيز دور الخريطة  بهدف تعظيمالخدمات والخصائص زيادة لثمة ضرورة وخالل نظام تفاعلي.  الجغرافي منالقطاع والموقع 
ائص في تشجيع االستثمارات وفرص أنشطة األعمال. وبالتالي، سيعمل هذا التمويل اإلضافي على مساندة الهيئة العامة لالستثمار في تقديم الخص

 اإلضافية التالية من خالل خريطة االستثمار:
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من أفضل الممارسات إلدارة عالقات العمالء حيث : يعد هذا الدليل "Customer 360« درجة 360اوية رؤية العميل بز» دليل (أ)

 ومن شأن هذا الدليلتعزيز العالقة مع المستثمرين الحاليين، والوصول إلى مستثمرين جدد، وإعادة االتصال بالعمالء السابقين.  يستهدف
 اليات ترويجية هادفة لجذب المستثمرين.تمكين الهيئة العامة لالستثمار من القيام بفع

ب( تفعيل الخصائص المدرة للدخل على الخريطة التي تشمل: المعلومات التفصيلية وعناصر البيانات لمساندة دراسات الجدوى الخاصة )

 ت.بالمستثمرين، واإلحاطة بالفرص االستثمارية الجديدة المتاحة وإجراءات تقديم العطاءات والدخول في المناقصا

 : استمرار اإلصالحات من خالل تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية 3 النشاط 

شاملة تستهدف الكفاءات التنظيمية والبشرية. وفي هذا الشأن، سيتم ستراتيجية إسيساند هذا التمويل اإلضافي استدامة نواتج اإلصالح من خالل 
الناجحة في مجال تحسين إدارة التغيير المؤسسي، وكذلك الدروس المستفادة من أنشطة بناء القدرات للمشروع األصلي  بالممارسات الدوليةاالسترشاد 

 .لتعزيز القدرات البشريةستراتيجي إالتي تشدد على أهمية وضع نهج 
 

 التغيير إدارة إجراءات مساندة: 1-3 المهمة

يدة سيساند هذا التمويل اإلضافي الهيئة العامة لالستثمار إلضفاء الطابع المؤسسي على الوظائف التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ اإلصالحات الجد
القدرة على التكيف والتنفيذ الفعال والكفء لألنظمة والعمليات واستدامتها والتحول الرقمي. وستكون هذه الوحدة بمثابة عنصر حفز للتغيير لضمان 

التنسيق المناسب بين الجهات المعنية المختلفة الداخلية والخارجية. وسيشمل دورها تنظيم األنشطة، ووضع كذلك الرقمية التي تم إدخالها حديثًا، و
ما ستعمل أيًضا على ضمان إدراج جميع الفروع والجهات التابعة للهيئة العامة االستراتيجيات، وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها عملية التحول. ك

لمكون لالستثمار في خطة التحول، وإنشاء قنوات اتصال مناسبة مع األطراف المعنية بعملية التغيير في الجهات الحكومية األخرى. ويتماشى هذا ا
 مع التغييرات التنظيمية الكبرى، بما في ذلك العمليات والتكنولوجيات ذات الصلة.مع أفضل الممارسات الدولية واألساليب المنهجية للتعامل 

 
 في إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة لالستثمار. )القياسي والموحد( المعياري التشغيل تحسين: 2-3 المهمة  

خدمات تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلدارة النظام الرقمي بفعالية وكفاءة. سيقدم هذا التمويل اإلضافي لموظفي الهيئة العامة لالستثمار مهارات إدارة 
ا المكون، وال تتوافق القدرات الحالية إلدارة تكنولوجيا/نظم المعلومات في الهيئة العامة لالستثمار مع نطاق وسرعة التحول الرقمي. وفي إطار هذ

( التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية إلدارة ITILنظمة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية )سيتلقى فريق تكنولوجيا المعلومات تدريبات فنية على أ

 تكنولوجيا المعلومات. ومن شأن إدخال هذه األنظمة مساندة عمليات األتمتة )التحول اآللي(. 
 

 المشروع إدارة: 3-3المهمة  

وستضم الوحدة   عاون الدولي في إطار المشروع األصلي في إدارة أنشطة التمويل اإلضافي.والت بوزارة االستثمارستستمر وحدة تنفيذ المشروع المنشأة  
من شأن هذا المكون أيًضا المساعدة في اختيار موظفين إضافيين في وحدة تنفيذ و، ومدير توريدات، وأخصائي رصد وتقييم. امالي امديًرا للمشروع، ومدير

 تكاليف التشغيل المؤهلة. ومساندة مر،األالمشروع للعمل كاستشاريين، إذا لزم 
 

 ه. التنفيذ

 
 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

 
وتعتبر وزارة االستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة   ستقوم وحدة تنفيذ المشروع بتنفيذ هذا المشروع تحت إشراف الهيئة العامة لالستثمار.

وتعتبر الهيئة العامة لالستثمار جهة رائدة في   الحكوميتين الرئيسيتين المعنيتين بتنظيم وتسهيل وتيسير االستثمارات في مصر.لالستثمار الجهتين 
خيص ووضع سياسات االستثمار. ولدى وزارة االستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة اتسهيل تسجيل أنشطة األعمال والشركات وإصدار التر

 ليًا كوادر مهنية قوية على مستوى اإلدارة العليا والمسؤولين تتمتع بسجل جيد من اإلنجازات والعمل مع البنك الدولي.لالستثمار حا
 

متعلقة وقد تم إعداد دليل للعمليات في إطار المشروع األصلي، ويحدد هذا الدليل أدوار ومسؤوليات وحدة تنفيذ المشروع والمبادئ واإلجراءات ال
 بالمشتريات والتوريدات والتعاقدات والتمويل ووظائف المحاسبة الخاصة بالمشروع واالشتراطات االئتمانية والتعاقدية األخرى ذات الصلة.

 
 .   
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 و. موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إن كانت معروفة( 

 

المشروع إلى إصالح عمليات وخدمات االستثمار الرئيسية، باإلضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة المصرية على تنفيذ هذه الخدمات، يهدف هذا 
التحليلية واالستشارية. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في القاهرة وفي جميع أنحاء  واألنشطة وسيتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خالل الخدمات

سيشمل تقديم مساعدة فنية لنوافذ خدمات الشباك الواحد التابعة للهيئة العامة لالستثمار في محافظات أخرى  3ن المكون مصر، ال سيما وأ

نات المذكورة. فلن يشمل المشروع إنشاء  ولنخارج القاهرة.  يتم تفعيل السياسات الوقائية للبنك الدولي نتيجةً لألنشطة المقترحة في إطار المكّوِّ
مادية أو أشغال مدنية. ومن غير المتوقع أن يكون لنشاط األعمال والشركات المتزايد الذي قد ينتج عن هذا المشروع على نحو غير بنية تحتية 

مباشر آثار بيئية ضارة، حيث من المتوقع أن يكون معظم المستفيدين من هذا المشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات أقل 
 لمال.كثافة من حيث رأس ا

 
 

 العمل فريق في واالجتماعية البيئية الوقائية السياسات خبراء. ز

 

 اجتماعية، ومحمد فاروق إبراهيم قنديل، أخصائي شؤون بيئة تنميةأمل نبيل فالتاس باسطوروس، أخصائية 

 
 
 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها

 
SAFEGUARD_TBL 

 التفسير )اختياري( تفعيلها؟هل تم  السياسات الوقائية

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -التقييم البيئي 
(OP/BP 4.01) 

  ال

منشور سياسة  -الخاص معايير األداء ألنشطة القطاع 
 (OP/BP 4.03) إجراءات البنك/العمليات

  ال

إجراءات /منشور سياسة العمليات -الموائل الطبيعية 
 (OP/BP 4.04) البنك

  ال

 إجراءات البنك/منشور سياسة العمليات -الغابات 
(OP/BP 4.36) 

  ال

  ال (OP 4.09منشور سياسة العمليات ) -مكافحة اآلفات 

منشور سياسة  -الموارد الحضارية المادية 
 (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )

  ال

العمليات/إجراءات منشور سياسة  -الشعوب األصلية 
 (OP/BP 4.10البنك )

  ال

منشور سياسة  -إعادة التوطين القسرية 
 (OP/BP 4.12العمليات/إجراءات البنك )

  ال

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -سالمة السدود 
(OP/BP 4.37) 

  ال

المشروعات على مجاري المياه الدولية ــ منشور سياسة 
 (OP/BP 7.50العمليات/إجراءات البنك )

  ال

منشور  -المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها 
 (OP/BP 7.60البنك )سياسة العمليات/إجراءات 

  ال
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 قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها

 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 
 الوقائية األساسيةأ. موجز لقضايا السياسات واإلجراءات 

 
د واشرح أي آثار محتملة واسعة النط1 اق وكبيرة و/أو . اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية. ثم حدِّّ

 ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:
 بالسياسات واإلجراءات الوقائية.ال يوجد أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق 

 
 . اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع:2

 ال يوجد في هذه المرحلة. 
 

 ية أو الحد منها.. اشرح أية بدائل للمشروع )إذا كان مناسباً( تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلب3

 غير منطبق.
 

م تقييماً لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابي4  ر الوارد وصفها وتنفيذها.. اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية. قدِّّ

 واإلجراءات الوقائية.ال يوجد أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات 

 
د األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز 5 على السكان . حدِّّ

 المحتمل تضررهم من المشروع.

 
 
  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 

 )تنبيه مهم: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(ب. متطلبات اإلفصاح 

          
 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 

عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيفة بيانات  ء ذلكج. مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي )يتم استيفا
 اإلجراءات الوقائية المتكاملة( )تنبيه هام: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(

           
OPS_ PDI_ COMP_TA BLE 

 

 

 
 
 
 OPS_ALL_COMP_TABLE 

 

 
 
 

 مسؤول االتصال

 

 البنك الدولي  

 

 آندريه ميخنيف

 مدير الشؤون القطرية
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 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد  
 

 وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 سحر نصر

 الوزيرة

snasr@moic.gov.eg 

 
 

 وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 المهندس/مجدي غازي

 رئيس مجلس اإلدارة

magdy.ghazy@ida.gov.eg 
 

 الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ  

 

 (GAFIالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة )

 

 

 
 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473(202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/projects موقع الويب:

 

 

 الموافقة 

 

 آندريه ميخنيف رئيس فريق العمل:
 

 

 تمت الموافقة:

 2019-مايو 29 نينا تشي باإلجراءات الوقائية: المستشار المعني

 2019-يونيو  02 جان دنيس بيسمي قطاع الممارسات:مدير 

 2019-يونيو  03 مارينا ويس المدير القطري:
 

 

http://www.worldbank.org/projects
http://www.worldbank.org/projects
http://www.worldbank.org/projects


 
  البنك الدولي

  (P171088) إضافي تمويل ــ االستثمار بيئة وتبسيط الفرص تكافؤ مشروع

 

  
 Page 12 of 12 2019مايو  13 

 

  
 

 
 
 
 
 


