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€ÁÅŒh;
،�و�و�٢٠/٢٠٢١ي�ناول��ذا�التقر�ر�ُمتا�عة�أداء�ال�شاطات�االقتصادّية����إطار�خطة�التنمية�للعام�الـما���

 ).�٢١/٢٠٢٢�–�١٨/٢٠١٩العام�الثالث�من�ا��طة�ُمتوسطة�الـمدى�(

و��دف�التقر�ر�إ���رصد�اإلنجازات�الـُمحّققة�خالل�عام�ا��طة،�وتقو�م��ذه�اإلنجازات�قياًسا�بُمس��دفات�

� �التباينات �إيضاح �مع ��–ا��طة، �وجدت �وُمستوى��–إن �التنمية �مس��ة �ع�� �وا�ع�اسا��ا �أسبا��ا وتحليل

 مع�شة�الـُمواطن�ن.�

نجازات�اقتصادّية�واجتماعّية����ظل�التوّجھ�ا���ومي�ما�تحّقق�من�إ�–ع���وجھ�ا��صوص��–وُ���ز�التقر�ر�

الس��داف�إحداث��غّ��ات��ي�لّية����االقتصاد�الوط��،�واستجالء�الدور�الذي�قامت�بھ�الدولة�من�خالل�

��جائحة� الـُمبادرات�الرئاسّية�واإلنفاق�ا���ومي�الـُم��ايد����التصّدي�للتداعّيات�الناتجة�عن�استمرار�تف��ّ

ونا،�و�صفة�خاصة�ما�يتعلق�باالرتقاء�بالـمستوى�الص���والتعلي��،�وال��وض�بالر�ف�الـمصري،�ف��وس��ور 

 فضًال�عن�الـمشروعات�القومّية�الـُموّج�ة�لتطو�ر�الب�ية�التحتّية،�وتحف���االس�ثمار�ا��اص.�

تغّ��ات�االقتصادّية�ع���ُمستوى�الـُم �٢٠/٢٠٢١ُمعّدالت�األداء�لعام��–ابتداًء��–و�ستعرض�تقر�ر�الـُمتا�عة�

�الـمح��� �الناتج �تطّورات �حيث �من �ذاتھ، �العام ��� �التنمية �بخطة �الـُمس��دفة �بالـُمعّدالت �ُمقارنة ال�لّية،

�والبطالة� �الت�ّ�م �وُمعّدالت �االس�ثمار�واالدخار، �وُمستو�ات �والعام، �ا��اص �ال��ا�ي �واالس��الك اإلجما��

لـمصرفّية�خالل�العام،�وكذا�تطّورات�م��ان�الـمدفوعات�والـُموازنة�والفقر،�مع�رصد�التطّورات�النقدّية�وا

 العامة�للدولة.�

القطاعّية�ع���ُمستوى�األ�شطة�السلعّية�من�زراعة��اإلنجازاتو��تقل�التقر�ر����القسم�الثا�ي�إ���تحليل�

ارة�وتخز�ن�ونقل�وصناعة�و�عدين�و���ول�وك�ر�اء�و�ش�يد�و�ناء،�ثم�األ�شطة�ا��دمية�اإلنتاجّية�من�تج

� �ش�د��ا �ال�� �التطّورات �ت�ّبع ��غرض �وذلك �ومعلومات، �واتصاالت �وسياحة �األ�شطة وُمسّ�با��ا��ذه

وُمست�ِبعا��ا�من�منظور�النمو�االقتصادي�وال�شغيل،�فضًال�عن�ا�ع�اسا��ا�ع����ي�ل�الب�يان�االقتصادي�

 ".�٢٠٣٠تيجّية�للتنمية�الـُمستدامة�وفق�"رؤ�ة�مصر�للدولة�ُمقارنة�بُمس��دفات�عام�الـُمتا�عة،�وا��طة�االس��ا

�ال�شرّ�ة�وُ�واِص  �التنمية �قطاعات �ع�� �طرأت �ال�� �التغّ��ات �رصد �الثالث �القسم ��� �تقر�ر�الـُمتا�عة ل

واالجتماعّية�بدًءا�من�النمو�الس�ا�ي�وُمستو�ات�ال�شغيل�و�ي�ل�البطالة،�و�عُقب�ذلك�استعراض�تطّورات�

عليم�وكذا�أ�شطة�الُعمران�ا��ضري�والر�في�والتطو�ر�البي���وا��دمات�االجتماعّية�قطاعات�ال��ة�والت

ذات�الِصلة����ضوء�الـُمبادرات�الرئاسّية�وا���ود�ا���ومّية�الـمبذولة�لتنمية��ذه�القطاعات�واأل�شطة����

 إطار�التنمية�الشاملة�والـُمستدامة.�
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ة���طة�التنمية�وما�تحّقق�����ذا�الشأن�من�منظور�التنمية�و���ا��تام،��ستعرض�التقر�ر�األ�عاد�الـم�انيّ 

 الر�فية�واإلقليمية�والـمحلية�ع���ُمستوى�ُمحافظات�ا��م�ورّ�ة.�

�ا��طة،� �عام �شِ�د�ا �ال�� �الـُمستِجّدات �إبراز�أ�م �التقر�ر�ع�� �يحِرص �العرض، �ثنايا �من �س�تّ�� وكما

الشاملة�والتنمية�ال�شر�ة�واالستدامة�البي�ية،�وكذا�بيان��و�خاصة�تلك�الـُمتعّلقة�ب��امج�التنمية�الر�فية

�الُب�يان� �قواعد �إرساء �ُ�غية �ا��طة �عام �خالل �م��وًظا �زخًما �اك�س�ت �ال�� �القومّية �الـمشروعات أ�مية

 و�عز�ز�ُقدرتھ�التنافسّية�الدولّية.و�غي��اتھ�ال�ي�لّية،�االقتصادي�

و�الرغم�من�استمرار�جائحة�ف��وس��ورونا�وان�شار�تداعّيا��ا�االقتصادّية،�إال�أنھ�ي�بّ�ن�من�استخالصات�

تقر�ر�الـُمتا�عة�تحّسن�ُمؤّشرات�األداء�االقتصادي�ع���ُمستوى�الـُمتغّ��ات�ال�لّية،�حيث��ّ�ل�الناتج�الـمح���

افة�ُمؤّسسات�التمو�ل�الدولّية�وو�االت�التص�يف�،�و�و�ما�أشادت�بھ��%٣٫٣اإلجما���ا��قيقي�نمًوا�ب�سبة�

ال���عانت�من�ر�ود�شديد�أسفر�عن�ُمعّدالت�نمو��امشية��االئتما�ي�العالـ��،�قياًسا�بأداء�غالبية�دول�العالم

 أو�سلبية.�

� �األداء�ا��ّيد ��ذا �ُمقارنة�بُمس��دفات�ِخطط�التنمية�قبل�وقوع�ا��ائحة��–و�س�ند  رغم�تواضعھ��س�ًيا

�ا�ا��ائحة،�ُف إ���مرونة�ا���از�اإلنتا���للدولة�وُقدرتھ�ع���التعا���من�الصدمات�ال���تخلُ �–)�%٥٫٥حو�(ن

و�خاصة����ظل�فاعلية�الـُمبادرات�ا���ومّية،�والسياسات�الـمالّية�والنقدّية�واالس�ثمارّ�ة�الـُمطّبقة،�وال���

 سوق�كُمحّرك�أسا����للنمو.�اس��دفت�دفع���لة�اإلنتاج�وال�شغيل،�وت�شيط�ُمبادالت�ال

التوفيق�ب�ن�االل��ام�بُمواصلة�برامج�اإلصالح�االقتصادي��–خالل�عام�الـُمتا�عة��–وقد�راعت�ا���ومة�

�والتداب���االح��ازّ�ة� �اإلجراءات �تطبيق �ُمواصلة �ذاتھ، �الوقت �و�� �ال�يك��، �اإلصالح �مرحلة �إ�� واالنتقال

��جائحة�ف��وس��  ورونا�وتداعّيا��ا�بأ�عاد�ا�ال��ّية�واالجتماعّية�والبي�ّية.�والوقائّية�لـمنع�تف��ّ

� �القطا��وع�� �الـُمستوى ،� �ُمؤّشرات �نمو�ُتفيد �لـُمعّدالت قة �الـُمحّقِ �القطاعات �أ�م �أن �االقتصادي األداء

)،�%٥٫٤)،�وا��دمات�ال��ّية�(%٧)،�وال�ش�يد�والبناء�(حوا���%١٦ُمرتفعة�تمّثلت����قطاعات�االتصاالت�(

�واالجتماعّية�(و  �والتجزئة�%٤٫٦والنقل�والتخز�ن�()،�%٤٫٩�-�%٤٫٧ا��دمات�ا���ومّية )،�وتجارة�ا�ُ�ملة

 السيا���القطاع�)،����ح�ن��ّ�لت��عض�القطاعات�األخرى�ُمعّدالت�نمو�سالبة،�جاء����ُمقّدم��ا�%٤٫٤(

�و %٢٦٫٧-( ،(� �(قطاع �التحو�لّية �%٥٫٨-الصناعة �ب�ِبعات �تأّثًرا �السفر�) �حركة �ع�� ��ورونا �ف��وس جائحة

 االقتصادّية����األسواق.�الـُمعامالت��شاط�وانتقاالت�األفراد،�وع���

عن�العام�السابق،�لُ��ّ�ل��%٣٫٥وفيما�يُخص�االس�ثمارات�الـُمنّفذة�خالل�عام�الـُمتا�عة،�فقد�تنامت�ب�سبة�

و�لغ�نص�ب�االس�ثمارات�ا���ومية�م��ا�نحو��مليار�جنيھ�اس�ثمارات�عامة،�٦٢١مليار�جنيھ،�م��ا��٨٣٣نحو�



 

 ز 

مليار�جنيھ�����١٦٩عف،�لتصل�إ���اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادّية�العامة�بأك���من�الِض نمت�كما��،%٤٠

 مليار�جنيھ����العام�السابق.��٨٢عام�الـُمتا�عة،�ُمقاِبل�

ولكنھ��–أقل�مما��ان�ُمس��دًفا��و�و �–مليار�جنيھ��٢٠٠أما�اس�ثمارات�القطاع�ا��اص،�فقد��انت����حدود�

جاء�ُمتوّقًعا����ظل�التأث��ات�السلبية�ل��ائحة�ع���ال�شاطات�االقتصادّية،�و��م�الطلب�السو������ظروف�

تنامي�إ���حٍد�كب���عّوض�انحسار�االس�ثمارات�ا��اصة�عدم�اليق�ن�بتطّورات�تِبعات�الفاجعة�حينذاك.�وقد�

�ت �والسّيما �العامة، �االس�ثمارات �القومّية �للمشروعات �الـُموّج�ة �والتنمية�لك �األساسّية �الب�ية �مجال ��

ا�وفاعًال����ال��وض�بُمستو�ات�ال�شغيل�وا��يلولة�دون�تجاوز�ُمعّدل�البطالة� ال�شرّ�ة،�وال���لعبت�دوًرا�ُم�م�

مدعومة����ذلك�بالـُمبادرات�ا���ومّية�وُمبادرات�البنك�الـمركزي�ال���اس��دفت�ُمساندة�الـمشروعات��،%٧٫٣

 الـُمتوّسطة�والصغ��ة�وُمتنا�ية�الِصَغر.�

مليار��٥٫٢إ����١٩/٢٠٢٠مليار�دوالر�عام��٧٫٥من��تراُجًعاوكذلك،�شِ�دت�االس�ثمارات�األجن�ّية�الـُمباشرة�

�عة،��س�ب�استمرار�تِبعات�جائحة�ف��وس��ورونا�ع���ُمناخ�االس�ثمار�العالـ��.�ومع�ذلك،�دوالر����عام�الـُمتا

ُيالحظ�تحّسن��عض�الـُمؤّشرات�الفرعّية�الـمعنّية�باالس�ثمار،�مثل�ُمؤّشر�البدء����ُممارسة�األعمال،�وُمؤّشر�

ُمؤّشر�ُمديري�الـُمش��يات����ظل�ا��صول�ع���الك�ر�اء،�وُمؤّشر�حماية�ِصغار�الـُمس�ثمر�ن،�وكذلك�ارتفاع�

 اتجاه�ظروف�السوق�للتحّسن�وتوّقع�ر�ادة�ال�شاط�واألعمال�التجارّ�ة�ا��ديدة.�

وع���صعيد�الـُمؤّشرات�الـمالّية،�فقد�رصد�تقر�ر�الـُمتا�عة�تراُجع��سبة�ال��ز�الك���للناتج�الـمح���اإلجما���

من�الناتج،�مع�استقرار��%١٫٦ذلك�تحّقق�فائض�أو���ب�سبة����العام�السابق،�وك�%٧٫٩ُمقابل��%٧٫٦إ���نحو�

 ).�%٤٠،�أي����نطاق�ا��دود�اآلمنة�(أقل�من�%٣٤�سبة�الدين�ا��ار���للناتج�عند�

تنامي�السيولة�الـمحلّية��–�من�استقراء�بيانات�البنك�الـمركزي �–أما�بال�سبة�للـُمؤّشرات�النقدية،�فيتّ���

� ��%١٨ب�سبة �عن �السابق، �تلالعام ��٥٫٣تجاوز �لُتقاِرب �الـمصرّ�ة �الودا�ع �تزاُيد �وكذا �جنيھ، �٥٫٨تر�ليون

 تر�ليون�جنيھ،�مما��عكس�استقرار�السياسات�النقدية�وفاعلّي��ا����دعم�الثقة����سالمة�ا���از�الـمصر��.�

�%١٥تجاري�ب�سبة�،�ُتفيد�الـُمؤّشرات�تزاُيد�قيمة���ز�الـم��ان�الوفيما�يُخص�الـُمعامالت�التجارّ�ة�الدولّية

بالـُمقارنة�بنمو�الصادرات��%١٢٫٦���عام�الـُمتا�عة،��س�ب�ِكَ���الواردات�وتنام��ا�بُمعّدالت�ُمرتفعة�بلغت�نحو�

مليار�دوالر����عام�الـُمتا�عة�بالـُمقارنة����ز�بلغ��١٫٩قدُره��).�وأما�الـم��ان�الك��،�فقد�حّقق�فائًضا%٨٫٧(

�ال�٨٫٦نحو� �التعا���مليار�دوالر�خالل �ع�� �الـمصري �االقتصاد �ُقدرة ��عكس �و�و�ُمؤّشر�جّيد �السابق، عام

 السر�ع�من�تِبعات�األزمات�العالـمّية.�
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ومن�الـُمؤّشرات�اإليجابّية�األخرى�ال���أظ�ر�ا�تقر�ر�الـُمتا�عة،�ز�ادة�تحو�الت�الـمصر��ن�العامل�ن�با��ارج،�

��مليار�دوالر �٢٧٫٨وال���ارتفعت�من� ،�وكذلك�تراُجع�%١٣،�ب�سبة�نمو�حوا���مليار�دوالر�٣١٫٤لتِصل�إ��

 ���عامي�الـُمقارنة.��%٤٫٨إ����%٥٫٣ُمعّدالت�الت�ّ�م�العام�من�

وفيما�يُخص�التنمية�الـم�انّية،�بأ�عاد�ا�اإلقليمّية�والـمحلّية،�فقد�رصد�التقر�ر�ِحرص�ا��طة�ع���توز�ع�

�التو  �تحقيق �ُترا�� �ُمت�افئة �بصورة �األقاليم�االس�ثمارات �ب�ن �القائمة �التنمو�ة �الفجوات �وُمعا��ة ازن

�أ�ّمية� �إعطاء �من �ذلك ��عنيھ �وما �الُس�ا�ي، �والِتعداد �الفقر�والبطالة �بُمؤّشرات �اس��شاًدا والـُمحافظات،

خاصة�لـُمحافظات�الصعيد�لتحقيق�التقاُرب�الـم�شود����ُمستو�ات�الدخول�والـمع�شة�ب�ن��افة�ُمحافظات�

� �الـُمتا�عة�ا��م�ور�ة، �عام ��� �الـُمحافظات �عموم �دواو�ن �اس�ثمارات �تخصيص �نمط ��� �ذلك �تجّ�� وقد

من��%٣٠٫٢مليار�جنيھ،�ب�سبة��٧٫٥مليار�جنيھ،�حيث�حظيت�أقاليم�الصعيد�بنحو��٢٤٫٨نحو��والبالغة

 إجما���اس�ثمارات�األقاليم،�باعتبار�ا�األك���احتياًجا.�

الـمصري�التحّرك�الفاعل�نحو�التعا���التدر����من�جائحة�ف��وس��وُخالصة�ما�تقّدم،�استطاع�االقتصاد

�ورونا�وتِبعا��ا،�خالل�عام�الـُمتا�عة،�بفضل�مرونة�الُب�يان�اإلنتا��،�واالل��ام�ا���ومي�بُمواصلة�ا���ود�

�البناء �ُمواصلة �ع�� �وِحرصھ �الـمصري، �الشعب �صالبة �ذلك ��� �ُ�عّزز�ا �األزمات، �أمام �والصمود �التنمو�ة

ع���تحقيق�االنطالقة�الُك��ى�نحو�مز�ٍد�من��–بحسٍم�وإصرار��–والتفافھ�حول�القيادة�السياسّية�وعزم�ا�

 الرخاء�والرفا�ة���موع�الـُمواطن�ن.�

 

 
ÁÜÂzzzzzzzzÎÖ;

ÏÁÄ]ëiÕˆ\;ÏË⁄fii’\Â;ªË�}i’\;

;

;IÄI^Ï’]·;ÅË¬â’\;

 

 

  



 

 ط 

˛

;È’]⁄z’\;‹]¬’\;ÿ˜|;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;k\Ö�åı⁄z’\;€·^٢٠J٢٠٢١;

;È’]⁄z’\;‹]¬’]d;Ï›Ñ]ŒŸ̌١٩J٢٠٢٠ 

 العام�الـما����������
 الـمؤشر

 ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ معدل�التغّ���
-�٠٫٣ 

 نقط�مئو�ة
 ل�النمو�االقتصادي�ا��قيقي�(%)عّد ُم  ٣٫٦ ٣٫٣

٨٠٤٫٤ ٨٣٢٫٨ %٣٫٥ 
 قيمة�االس�ثمارات�ال�لية�باألسعار�ا��ار�ة�

 (*)(مليار�جنيھ)
-٠٫٦ 

 نقطة�مئو�ة
 معدل�االس�ثمار�(%) ١٣٫٧ ١٣٫١

 اإليرادات�العامة�(مليار�جنيھ) ٩٧٥٫٤ ١١٠٨٫٦ %١٣٫٧
 الـمصروفات�العامة�(مليار�جنيھ) ١٤٣٤٫٧ ١٥٧٨٫٨ %١٠

٤٥٩٫٣ ٤٧٠٫٢ %٢٫٤ 
 ال��ز�النقدي����الـموازنة�العامة�للدولة�

 (مليار�جنيھ)
 %�من�الناتج�الـمح���اإلجما�� ٧٫٩ ٧٫٦ نقطة�مئو�ة�٠٫٣-

-٧٫٥ ٥٫٢ %٣٠٫٧ 
 صا���تدفقات�االس�ثمار�األجن���الـمباشر�

 (مليار�دوالر)

٢٧٫٨ ٣١٫٤ %١٢٫٩ 
 تحو�الت�العامل�ن�با��ارج�

 (مليار�دوالر)

 ٥٫٣ ٤٫٨ نقطة�مئو�ة�٠٫٥-
 متوسط�معدل�الت��م�العام�(%)

 (إجما���ا��م�ور�ة)
 معدل�البطالة�(%) ٩٫٦ ٧٫٣ نقطة�مئو�ة�٢٫٣-

 والتنمية�االقتصادية�/�وزارة�الـمالية�/�البنك�الـمركزي�الـمصري�/�ا���از�الـمركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء.:�وزارة�التخطيط�الـمصادر

 (*)�شاملة�التغّ������الـمخزون

;

;

;

;
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;

١H١;ÍÄ]ëiÕˆ\;Ê⁄fi’\;
 ٢٠/٢٠٢١عام�خالل��ا��قيقيل�النمو�عّد مُ �%٣٫٣� 

فاظ�ات�غ���الـمسبوقة�ال���فرض��ا�جائحة�ف��وس��ورونا،�استطاع�االقتصاد�املصري�ا�ِ� رغم�التحديّ 
،�وإن�جاء�ُمنخفًضا�بدرجة�طفيفة�عن�نظ��ه�%٣٫٣بلغ��٢٠/٢٠٢١��ُمعّدل�نمو�إيجا�ي�خالل�عام�ع�

 .%٣٫٦���العام�السابق�والبالغ�

قر�ًبا�من�نظ��ه�الذي��ان�ُمتوقًعا�با��طة��٢٠/٢٠٢١ومع�ذلك،�ُ�عد�ُمعّدل�النمو�الـُمحّقق�بالفعل�عام�
� �األسا��� �الس�نار�و �ظل ��)٣٫٥%(� �ب�وُمتفّوًقا، �الـُمعّدل �عن �كب��ة �عام�درجة �بخطة الـُمس��دف

ذي�)�وال%٢الـُمتوّقع����ظل�الس�نار�و�الـُمتحّفظ�(،�وكذلك�بال�سبة�للـُمعّدل�%٢٫٨ه�وقدرُ �٢٠/٢٠٢١
الحتماالت�تأّث��ات�أك���فداحة�وِحّدة�ع���أداء�القطاعات�االقتصادية،��ّخًياتھ�ا��طة�تو قد�تب�ّ ��ان

 )].١/١األسواق�[ش�ل�رقم�(�وع�����م�الـُمبادالت���

 )١/١ش�ل�رقم�(
 )٢٠/٢٠٢١�-�١٢/٢٠١٣تطّور�ُمعّدالت�النمو�االقتصادي�ا��قيقي�خالل�الف��ة�(

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�صدر:ـمال

�اإلنتا���ز نة�ا���اإ���مرو �–رغم�تواضُعھ��س�ًيا��–�٢٠/٢٠٢١و�س�ند�األداء�االقتصادي�ا��ّيد����عام�

�التعاُم  ��� �ا��ائحةللدولة �تداعّيات �مع �و �،ل �فاعليّ إ�� �االقتصادية �السياسات �النقدية��-ة بأ�عاد�ا

�واالس�ثمار�ة �وتحر�ك�-�والـمالية �اإلنتاج ���لة �ت�شيط �ِح ��� �عن �فضًال �ع���األسواق، �الدولة رص

ُمواصلة�تطبيق���ذا�بجانبصالح�ال�يك��،�اإل �مرحلةواالنتقال�إ����،االقتصادياالل��ام�ب��امج�اإلصالح�

 نع�تف����جائحة�ف��وس��ورونا.ـماالح��از�ة�والوقائية�ل�التداب�� 
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٢٠٢٢/٢١خطة�عام�

)الس�نار�و�الـُمتحفظ(٢٠٢٢/٢١كما�ورد�بخطة�٢٠٢١/٢٠ُمتوّقع�
(%)

فعليخطة/ ُمتوّقع



 

٣ 

ُمتوافقة��،كما�سبق�الذكر�%٣٫٣والبالغة��٢٠/٢٠٢١وتأ�ي�ُمعدالت�النمو�االقتصادي�الـُمحّققة�خالل�عام�
���تحقيق�مصر�نجاح�)�والذي�أفاد�٢٠٢١���إصدار�(أكتو�ر��صندوق�النقد�الدو��مع�تقديرات�إ���حٍد�كب���

،�قبل�ُمعاودة�٢٠٢١عام��%٣٫٣،�مع�توّقع�حدوث�تراُجع�طفيف�إ���٢٠٢٠عام��%٣٫٦ُمرتفع�قدره�ُمعّدل�نمو�
� ��التصاُعدياالتجاه ��%٥٫٩للنمو�إ�� ��٢٠٢٢عام ��%٥ول�ستقر�عند �لإلصدار�ا��ديث��٢٠٢٣عام وفًقا

 )].١/٢[ش�ل�رقم�(٢٠٢٢�للصندوق����أبر�ل

 )١/٢�ل�رقم�(ش
 تطّور�ُمعّدالت�النمو�االقتصادي�لـمصر،�بحسب�تقديرات�صندوق�النقد�الدو��

 
�(*)IMF, Data Mapper, April, 2022 

 IMF, World Economic Outlook, Recovery During A Pandemic, Oct 2021�الـمصدر:

�النق �صندوق �تقديرات �مع �ُمتوافقة �الدو�� �البنك �تقديرات �جاءت �لـُمعّدل�وكذلك �بال�سبة �الدو�� د
� �لـمصر�لعامي �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠النمو�االقتصادي �لعام �أك���تحّفًظا ��انت �غ���أ��ا ،٢١/٢٠٢٢�

)� �ُمعّدل�نمو�ُمنخفض��س�ًيا �ُمقارنة�بتقديرات�صندوق�النقد�الدو��،�مع�%٥٫٥�-�%٤٫٥باف��اض�ا (
�.�إثر�زوال�تداعّيات%٥نمو�ُقع�ا�ُمعّدل�بتو �٢٢/٢٠٢٣ُمالحظة�أ��ا�عاودت�االتفاق�معھ�بال�سبة�لعام�

 )].١/٣جائحة�ف��وس��ورونا�[ش�ل�رقم�(

 )١/٣ش�ل�رقم�(
 ُمعدل�النمو�االقتصادي�لـمصر�بحسب�تقديرات�البنك�الدو��

 
�(*)World Bank, May, 2022 

 World Bank, Global Economic Prospects, June 2021�الـمصدر:
WB, Arab Republic of Egypt: Key Conditions and Challenges, Oct. 2021.  
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٥٫٦

٣٫٦ ٣٫٣
٤٫٥ ٥٥٫٥(% )

فعلي تقدیري
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  ُاالقتصاد�املصري��بأداءالدولية��التص�يف�االئتما�ي�ساتؤّس إشادة�م 

�ا�العالم�أجمع�إال�أن�التقار�ر�الدولية�الصادرة�عن�مؤسساتواج��ُ ال���يُ �شيوع�ا��ائحةبالرغم�من�

مالية�الدولية�(صندوق�النقد�الدو���شأ��ا����ذلك�شأن�الـمؤسسات�الـ�–االئتما�ي�أشادت�التص�يف�

 بُقدرة�االقتصاد�الـمصري�ع���التعا���من�تداعّيات��ذه�ا��ائحة،�و�جدارة�كب��ة.�–والبنك�الدو��)�

�–�٢٠٢٠الصادر�للف��ة�(أبر�ل�"ستاندرد�آند�بورز" ���أحدث�تقار�ر�الـمؤسسة�العاملية�–ومن�دالالت�ذلك،�أنھ�

لـمصر�بالُعملت�ن�ا��لية�واألجن�ية�كما��و�دون��عديل��يع���التص�يف�االئتما� أبقت�الـمؤسسة�–)�٢٠٢٢مارس�

،�«Stable Outlook»�ي مع�اإلبقاء�أيًضا�ع���النظرة�الـُمستقبلية�الـُمستقّرة�لالقتصاد�الـمصر �،«B» ُمستوى عند�

�يمنذ�ظ�ور�جائحة�ف��وس��ورونا،�مما��عكس�تزاُيد�ثقة�ُمؤّسسات�التص�يف�االئتما���ة�الرا�عة�ع���التوا�للمرّ 

ساءت��يالوقت�الذ���». ا��ائحة«املِرن�مع�تداعّيات��يوُقدرتھ�ع���التعاُمل�اإليجا��ي صالبة�االقتصاد�املصر ���

 اشئة�ع���حٍد�سواء.فيھ�األوضاع�االقتصادية����ُمعظم�الدول�الـُمتقّدمة�والن

ات�السلبية�تجاوز�التداعيّ �ي مصر ـال�ستطيع�االقتصاد�،�"ستاندرد�أند�بورز"و�حسب�تقديرات�مؤسسة�

رات�االقتصادية�الرئ�سة،�مثل�استقرار�أوضاع�املالية�العامة،�ؤّش ن�الـُم تحُس بفعل�الناتجة�عن�ا��ائحة�

�أجن��ياحتياط�وّفر وت �ُم ��نقد �إ�� �باإلضافة �اآمن، �واصلة �ج�ود�ا �املالية�������ومة �اإلصالحات تنفيذ

 .اإليجابّية�ؤشرات�االقتصاديةُمناخ�األعمال�وضمان�استدامة�الـُم من�شأ��ا�تحس�ن���ال�ي�لية�ال�

)�٢٠٢٢أبر�ل��–�٢٠١٩���تقار�ر�ا�للف��ة�(مارس��يللتص�يف�االئتما��"سة�في�شؤّس مُ "�وكذلك،�قامت

�مصر�ت�بب �تص�يف �مُ  B +عند ت �نظرة �مُ مع �ةستقرّ ستقبلية �ال. �القرار�ؤّس ُم ـوأو��ت �أن �جاءسة

�باستمرار مدعوًم  ��ا �تنفيذ �املصر�ة �لإل السلطات �واملالية، �االقتصادية ��عِكس�صالحات �كب��ة و�مرونة

�الـمصري قُ  �االقتصاد �ا�ِ� �درة �ع�� �استقراره �ع�� �ان�شار�فاظ �توّقعات��.ا��ائحةرغم �جاءت وقد

�بنحو� �النمو�االقتصادي �قّدرت �حيث �الدو��، �البنك �تقديرات �من �قر�بة ��%٣الـُمؤّسسة عام�خالل

العام�����%٦عا��ا�لـُمعّدل�نمو�ُمرتفع�يصل�إ���الضعف،�أي�،�وإن�بدت�أك���تفاؤًال����توقّ ٢٠/٢٠٢١

 .٢١/٢٠٢٢التا���

�"B2"�مستوى عند��ع���التص�يف�االئتما�ي�لالقتصاد�املصري �"موديز"�الة����السياق�ذاتھ،�أبقت�و و 

،�إدارة�املؤسسات�كفاءةن�وتحّس �يةاالقتصاد�القاعدة�عتنوّ �بفعل،�)٢٠٢٢مارس��–�٢٠٢٠للف��ة�(أبر�ل�

ثقة�خ��اء��–�مّرة�أخرى �–�س�عِك �األمر�الذيبمرونة�عالية�و�ي�ل�تمو����قوي����ع�القطاع�املصروتمتّ 

�فعاليّ �الو�الةحل���وُم  ��� �واملالية �االقتصادية �السياسات �و�ة �أ�عاد�ا، �وتواُزن �تلك�الـُمطبّقة، خاصة

�ا��اليةـُم ال �وال��ية �االقتصادية �األزمة �بإدارة �ا�ساعرتبطة �إ�� �باإلضافة �ا����،��، �التمو�ل قاعدة

 د�من�النقد�األجن��.البال �اتواستقرار�احتياطيّ 



 

٥ 

 ٢٠/٢٠٢١تر�ليون�جنيھ�قيمة�الناتج�ا�����اإلجما���خالل�عام��٦٫٣٤ 

�٦٫٣٤�نحو �–�و�سعر�السوق �باألسعار�ا��ار�ة�–طلقة،�بلغت�قيمة�الناتج�ا�����اإلجما���ـُم من�الناحية�ال
�.%٨٫٣�سبة�نمو�،�ب١٩/٢٠٢٠���عام��تر�ليون�جنيھ�٥٫٨٦قارنة�بنحو�ُم �٢٠/٢٠٢١���عام�جنيھ��تر�ليون 

�٦٫٣٦عن�الناتج�الـمح���اإلجما���الذي��ان�ُمتوقًعا�با��طة،�وقدُره�جنيھ�مليار��١٩وجاء�ذلك�بفارق�قدُره�
 مليار�جنيھ�عند�الـُمقارنة�بُمس��دف�خطة�العام�ذاتھ.�٤٩١تر�ليون�جنيھ،�و�انخفاض�كب���يصل�إ���

ُمقابل�ناتج��تر�ليون�جنيھ�٤٫١٣نحو���سعر�السوق �يقيالناتج�ا�����اإلجما���ا��ق�بلغو�األسعار�الثابتة،�
عما��%٠٫٥،�و�ز�ادة��سب��ا�%٣٫٣ُم�ّ�ًال�ُمعّدل�نمو��العام�السابق�ق���تر�ليون�جنيھ�تحّق �٤قدُره�حوا���

تر�ليون�جنيھ،�وإن��ان�بانخفاض�طفيف��٤٫١١والبالغ�حوا����)٢٠/٢٠٢١�ان�ُمتوّقًعا�بخطة�العام�ذاتھ�(
 )].١/٤[ش�ل�رقم�(الـُمقارنة�بُمس��دف�ا��طة�للعام�ذاتھ��عند�%٠٫٨�س�تھ�

 )�١/٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠الناتج�ا�����اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�بأسعار�السوق�

ÏÁÑ]°\;Ñ]¬à¯]d Ïid]m’\;Ñ]¬à¯]d 

;;
 ومية.،�وحدة�ا��سابات�القوزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةصدر:�ـمال

 ن�األسا����للناتج�ا�����اإلجما��املكوّ �:اإلنفاق�االس��ال�ي 

ُمقابل�نحو��٢٠/٢٠٢١تر�ليون�جنيھ����عام��٦٫١ا��ار�ة�نحو�حّقق�اإلنفاق�االس��ال�ي�ال��ا�ي�باألسعار�
عما��ان�ُمتوقًعا��%١٫٤و��سبة�ز�ادة��،%١٠٫٩تر�ليون�جنيھ����العام�السابق،�ب�سبة�نمو�ُتقارب��٥٫٤٩

،�١٩/٢٠٢٠���عام��%٩٣٫٨نحو�من�الناتج�ا�����اإلجما���ُمقابل��%٩٦وُمشّكًال�بذلك�نحو��خطة�العام.ب
 عن�تقديرات�ا��طة�ذا��ا.�%٥٫٧ب�سبة��٢٠/٢٠٢١ومع�ُمالحظة�انخفاض�اإلنفاق�االس��ال�ي�لعام�

تر�ليون�جنيھ����عام��٤�اإلنفاق�االس��ال�ي�ال��ا�ي�باألسعار�الثابتة�حوا��ومن�ناحية�أخرى،�بلغت�قيمة�
�%٣٫٦�نمو و��سبة��،%٦٫٧تر�ليون�جنيھ����العام�السابق،�ب�سبة�نمو�ُتنا�ز��٣٫٧٤،�ُمقابل�نحو�٢٠/٢٠٢١

�ُمتوقّ  ��ان �العامعما �بخطة ��ًعا �ز�ادة �العام.�%٢و��سبة �خطة �ُمس��دف �عن �األ�مية��تقر�ًبا �حيث ومن
�نحو �إ���١٩/٢٠٢٠عام��%٩٣٫٥س��الك�ال��ا�ي�من�اال �سبة��تال�س�ية�للناتج�ا�����اإلجما��،�فقد�ارتفع

 )].١/٥رقم�(�[ش�ل٢٠/٢٠٢١عام��%٩٦٫٦

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٥٨٥٥٫٠

٦٣٤١٫٠ ٦٣٦٠

٦٨٣١٫٩

فعلي ُمتوقّع خطة

٣٩٠٠

٤٠٠٠

٤١٠٠

٤٢٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٣٩٩٥٫٢

٤١٢٨٫١
٤١٠٧٫١

٤١٦٢٫١

فعلي

 ملیار جنیھ ملیار جنیھ

;√�ÕÊiŸ̌ Ï�| 
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 )�١/٥ش�ل�رقم�(
 تطّور�اإلنفاق�االس��ال�ي�ال��ا�ي�باألسعار�ا��ار�ة��والثابتة

 باألسعار�الثابتة باألسعار�ا��ار�ة

  
 ومية.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�الق�صدر:ـمال

 �حّرك�الرئ�س�لإلنفاق�االس��ال�يـمُ الاالس��الك�ا��اص 

األك���من�جملة�اإلنفاق�االس��ال�ي�ال��ا�ي،��الشطر استحوذ�اإلنفاق�االس��ال�ي�ا��اص�(باألسعار�ا��ار�ة)�ع���
�وُتمّثل�ال�سبة�)%٩١٫٦ع���ِغرار�العام�السابق�تقر�ًبا�(،�٢٠/٢٠٢١خالل�عام��%٩١٫٧�س�تھ�حيث�بلغت� .

ا���ومي.�وُ�الحظ�عدم�اختالف��ذه�ال�سب��ش�ل�م��وظ�عما��اإلنفاق�االس��ال�ي)�نص�ب�%٨٫٣الـُمتبقية�(
 االس��الك�ا���ومي).�%٨٫٨االس��الك�ا��اص،�و�%٩١٫٢(�٢٠/٢٠٢١�ان�ُمتوّقًعا�لعام�

�ا �من �وك�سبة �ا��اص �االس��ال�ي �اإلنفاق �شّ�ل �اإلجما��، �ا���� ��%٨٨٫١لناتج �عام ،�٢٠/٢٠٢١خالل
�،%٨٥٫٩والبالغة��العام�السابق�ال�سبة�الـُمحّققة����قابلُم )،�%٨٦٫١ُمتجاوًزا�ما��ان�ُمتوّقًعا�بالعام�ذاتھ�(

�ُم  ��سبة �بلغت �نحو كما �ا���ومي �االس��ال�ي �اإلنفاق �ال�%٧٫٩�سا�مة �ف���ي ��ان�قارنةـُم خالل �ح�ن ��� ،
 )].١/٦�ل�رقم�(ش[�%٨٫٣حدود�ُمس��دًفا�با��طة�أن�ت�ون��ذه�الـُمسا�مة����

;

 )�١/٦ش�ل�رقم�(
 �سبة�االس��الك�ال��ا�ي�ا��كومي�وا��اص�إ���الناتج�ا�����اإلجما���

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠باألسعار�ا��ار�ة�خالل�عامي�

;;;

;

;

;

  )خطة(�٢٠/٢٠٢١  )ُمتوّقع(�٢٠/٢٠٢١ (فع��)�٢٠/٢٠٢١ (فع��)�١٩/٢٠٢٠
 ،�وحدة�ا��سابات�القومية.ديةوزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاصدر:�ـملا

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٥٤٩٢٫٤

٦٠٩٠٫٢
٦٠٠٨٫٢

٦٤٥٦

)٩٣٫٨()%٩٦()%٩٤٫٥%(
�سبة�من�الناتج

ا�����اإلجما��

ع�ُمتوقّ  خطة
)٩٤٫٥%(

مليار�جنيھ

فع��

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٣٧٣٥٫٨
٣٩٨٦٫١

٣٨٤٨ ٣٩٠٩٫٨

�سبة�من�الناتج�

ا�����اإلجما��
)٩٣٫٥()%٩٦٫٦()%٩٣٫٧%(

ع�ُمتوقّ  خطة
)٩٣٫٩%(

ھمليار�جني

فع��

٧٫٩

٨٥٫٩ االس��الك�ا���ومي

االس��الك�ا��اص�

HEI
٧٫٩

٨٨٫
١

HEI
٨٫٣

٨٦٫١

HEI
٨٫٣

٨٦٫
٢

HEI
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 الـموارد�واالستخدامات�ال�لية 

���عام�ا��طة�وارد�واالستخدامات�ال�لية�ب�ٍل�من�األسعار�ا��ار�ة�والثابتة�ـم)�ال١/١ا��دول�رقم�(�ُيوّ��
�دًفا�و�ما��ان�ُمس�)�بالـُمقارنة�بالعام�السابق،�و�ما��ان�ُمتوقًعا�أثناء�إعداد�خطة�عام�الـُمتا�عة،�٢٠/٢٠٢١(

 ���خطة�العام�ذاتھ.
 )�١/١جدول�رقم�(

 املوارد�واالستخدامات�ال�لية�باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي��

باألسعار�ا��ار�ة�-أ   (مليار�جنيھ) 

 البيــــان
 ال�ي�ل�ال�س���(%) العام�املا��

 �الـُمتوقع
(%) 

 خطة�
(%) 

٢٠/٢٠٢١ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ 
 واردـمال

 ٩٥٫٣ ٩٤ ٩٤٫٩ ٩٥٫٣ ٦٠١٤٫٦ ٥٥٨٢٫٠ بت�لفة�عوامل�اإلنتاج�الناتج�ا�����اإلجما��
 ٤٫٧ ٦ ٥٫١ ٤٫٧ ٣٢٦٫٤ ٢٧٣ صا���الضرائب�غ���املباشرة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٦٣٤١ ٥٨٥٥ ح���اإلجما����سعر�السوق ـمالناتج�ال
 ١٧٫٦ ١٧٫٣ ٢٠٫٣ ٢٠٫٦ ١٢٨٥٫٧ ١٢٠٩٫٢ الواردات�من�السلع�وا��دمات

 ١١٧٫٦ ١١٧٫٣ ١٢٠٫٣ ١٢٠٫٦ ٧٦٢٦٫٧ ٧٠٦٤٫٢ واردـممجموع�ال
 االستخدامات

 ٨٦٫٢ ٨٦٫١ ٨٨٫١ ٨٥٫٩ ٥٥٨٦٫٦ ٥٠٢٨٫٥ االس��الك�ال��ا�ي�ا��اص
 ٨٫٣ ٨٫٣ ٧٫٩ ٧٫٩ ٥٠٣٫٦ ٤٦٣٫٩ االس��الك�ال��ا�ي�ا��كومي
 ٩٤٫٥ ٩٤٫٤ ٩٦ ٩٣٫٨ ٦٠٩٠٫٢ ٥٤٩٢٫٤ مجموع�االس��الك�ال��ا�ي

 ١٠٫٨ ١٣ ١٣٫٢ ١٣٫٧ ٨٣٢٫٨ ٨٠٤٫٤ (*)جملة�اإلنفاق�ع���االس�ثمار
 ١٢٫٣ ٩٫٩ ١١٫١ ١٣٫١ ٧٠٣٫٧ ٧٦٧٫٤ الصادرات�من�السلع�وا��دمات

 ١١٧٫٦ ١١٧٫٣ ١٢٠٫٣ ١٢٠٫٦ ٧٦٢٦٫٧ ٧٠٦٤٫٢ مجموع�االستخدامات
باألسعار�الثابتة�-ب   (مليار�جنيھ) 

 البيــــان
 الـُمتوقع ال�س���(%)ال�ي�ل� العام�املا��

(%) 
٢٠/٢٠٢١ 

 خطة
(%) 

٢٠/٢٠٢١ 
١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

٢٠/٢٠٢١ 

 واردـمال
 ٩٦٫٧ ٩٥٫٧ ٩٥٫٨ ٩٧٫١ ٣٩٥٥٫٥ ٣٨٧٩٫٤ بت�لفة�عوامل�اإلنتاج�الناتج�ا�����اإلجما��

 ٣٫٣ ٤٫٣ ٤٫٢ ٢٫٩ ١٧٢٫٦ ١١٥٫٨ صا���الضرائب�غ���املباشرة
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤١٢٨٫١ ٣٩٩٥٫٢ ر�السوق الناتج�ا�����اإلجما����سع

 ١٧٫٢ ١٦٫٧ ٢٠٫٤ ٢١ ٨٤٣٫٤ ٨٤١٫٣ الواردات�من�السلع�وا��دمات
 ١١٧٫٢ ١١٦٫٧ ١٢٠٫٤ ١٢١ ٤٩٧١٫٥ ٤٨٣٦٫٥ مجموع�املوارد

 االستخدامات
 ٨٣٫٤ ٨٣٫٣ ٨٦٫٧ ٨٣٫٧ ٣٥٨١٫١ ٣٣٤٥٫٢ االس��الك�ال��ا�ي�ا��اص

 ١٠٫٥ ١٠٫٤ ٩٫٨ ٩٫٨ ٤٠٥ ٣٩٠٫٦ االس��الك�ال��ا�ي�ا��كومي
 ٩٣٫٩ ٩٣٫٧ ٩٦٫٥ ٩٣٫٥ ٣٩٨٦٫١ ٣٧٣٥٫٨ مجموع�االس��الك�ال��ا�ي
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 البيــــان
 الـُمتوقع ال�س���(%)ال�ي�ل� العام�املا��

(%) 
٢٠/٢٠٢١ 

 خطة
(%) 

٢٠/٢٠٢١ 
١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

٢٠/٢٠٢١ 

 ١٠٫٧ ١٣ ١٢٫٣ ١٣٫٧ ٥٠٦٫٣ ٥٤٧٫٦ (**)جملة�اإلنفاق�ع���االس�ثمار
 ١٢٫٦ ١٠ ١١٫٦ ١٣٫٨ ٤٧٩٫١ ٥٥٣٫١ الصادرات�من�السلع�وا��دمات

 ١١٧٫٢ ١١٦٫٧ ١٢٠٫٤ ١٢١ ٤٩٧١٫٥ ٤٨٣٦٫٥ مجموع�االستخدامات
 ).٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��١٢،�و١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��٨�شمل�التغّ������الـمخزون�(�(*)

 ).٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��١٠و��١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��٥(**)��شمل�التغّ������الـمخزون�(
 ،�وحدة�ا��سابات�القومية.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةصدر:�ـمال

 )�الـموارد�واالستخدامات�خالل�عامي�الـُمقارنة�باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة.٢،�م/١(م/و�و���الـُم��قان�رقم�
 ومن�استقراء�األرقام�با��دول�السابق،�ُيمكن�استخالص�اآل�ي:

 ع���ِغرار�ما�٢٠/٢٠٢١�سب��ا�نحو�ُخمس�قيمة�الناتج�الـمح���اإلجما���عام��لتن�الواردات�ش�ّ إ�،
ام�السابق،�وإن�جاء�ذلك�ُمغايًرا�لتوّقعات�ا��طة�وُمس��دفا��ا�ال����ان�عليھ�الوضع�تقر�ًبا����الع

ما�االست��اد�بدرجة�أك���لتنخفض��سبة�الواردات�للناتج�الـمح���إ���نحو���انت�تميل�إ���ترشيد
 .%١٧ير�و�قليًال�عن�

 �العام�السابق�%١٣٫٧ُمقابل��%١٣٫٢إ���نحو��٢٠/٢٠٢١إن�ُمعّدل�االس�ثمار�تراجع����عام����،
ا��طة�ال���قّدرت�ُمعدل�االس�ثمار��)�وُمرتفًعا�عن�ُمس��دفات%١٣وجاء�كما��ان�ُمتوّقًعا�با��طة�(

و�ذا�ال��اُجع�االس�ثماري�عّوضھ�تزايد�اإلنفاق�االس��ال�ي�عما��ان�ُمس��دًفا�با��طة��.%١٠٫٨بنحو�
 ).%٩٤ُمقابل�نحو��%٩٦(

 � �ال إن �ُمتواضعة �مازالت �وا��دمية �السلعية �اإلجما����الصادرات �الـمح�� �للناتج ��سب��ا تتجاوز
،�مع�ُمالحظة�%١٢٫٣وقد��ان�من�الـُمس��دف����خطة�العام�أن�ترتفع��ذه�ال�سبة�إ����،%١١٫١

).�و�الـُمقارنة�بالواردات�السلعية�وا��دمية،�%١٣٫١أن�وز��ا�ال�س����ان�أع������العام�السابق�(
الـمح���اإلجما��،�وُ�عاِدل��سع�نقاط�مئو�ة.�وقد��ان�مازالت�الفجوة�ُم�سعة�بي��ما�م�سو�ة�للناتج�
خمس�نقاط�و���توّقعات�ا�ِ�ّطة�إ���سبع�نقاط��نحو �ُمس��دًفا����ا��طة�تخفيض��ذه�الفجوة�إ��

 .١٩/٢٠٢٠مئو�ة�تقر�ًبا�ع���ِغرار�عام�

 يث�تظل�ال�تختلف�الـُمؤّشرات�الـُمستخلصة�أعاله����حالة�استقراء�البيانات�باألسعار�الثابتة�ح
 �عِكس�االتجا�ات�ذا��ا�ب�ن�الـُمتغ��ات�االقتصادية.

)�تطّورات�األداء�والنمو�قياًسا�بالف��ات�٢٠/٢٠٢١وُتظِ�ر�نتائج�الف��ات�البي�ية�(الر�ع�سنو�ة)�لعام�ا��طة�(
ة�)،�وفًقا�لـمن��ية�وحدة�السياسات�ال�لية�بوزارة�التخطيط�والتنمي١٩/٢٠٢٠الـُمناظرة�من�العام�السابق�(

االقتصادية�وال����عتمد�ع���حساب�الرقم�القيا����للتطّورات�ا��ادثة�����ل�ف��ة�من�الف��ات�البي�ية�
 .Back To Normal Index (BNI)لعامي�الـُمقارنة�



 

٩ 

و�عِكس��ذا�الـمقياس�ُمؤّشر�التعا������الف��ات�الـمعنّية�عما��ان�عليھ�الوضع����الف��ات�الـُمناظرة�من�
دّل�ذلك�ع���بقاء�الوضع�ع���ما��ان�عليھ�سابًقا،�وإذا��%١٠٠إذا��انت�قيمة�الـُمؤّشر�العام�السابق.�ف

دّل�ذلك�ع���تطّور�إيجا�ي�نحو�التعا��،�وتزداد�درجة��ذا�التعا���مع��%١٠٠ارتفعت�قيمة�الـُمؤّشر�عن�
� �الـُمؤّشر�عن �قيمة �انخفاض �حالة ��� �أما �الـُمؤّشر. �قيمة �ذلك%١٠٠ارتفاع �من �فُ�ستدل �ترّدي��، ع��

 .%١٠٠األوضاع�قياًسأ�بما��انت�عليھ،�وتزداد�درجة�التدّ�ي��لما�انخفضت�قيمة�الـُمؤّشر�عن�

)�ارتفاع�قيمة�الـُمؤّشر�و�صورة�تدر�جّية�من�الر�ع�األول�ح���الر�ع�الرا�ع�من�١/٢وُ�وّ���ا��دول�رقم�(
�انت��عِكس�الـمسار�السليم،�مع�ُمالحظة�العام،�وتُدل�الز�ادة�الـُمحدودة�ع���تباطؤ�عملية�التعا��،�وإن�

 .١٩/٢٠٢٠ُمتمّ�ً�ا�بالـُمقارنة�بالر�ع�الـُمناظر�من�عام��٢٠/٢٠٢١أن�الـُمؤّشر�ُيظ�ر�أداء�الُر�ع�الرا�ع�لعام�

 )١/٢جدول�رقم�(
 ١٩/٢٠٢٠ُمقارنة�بالف��ات�الـُمناظرة�لعام��٢٠/٢٠٢١تطّور�ُمؤّشر�التعا���خالل�الف��ات�البي�ية�لعام�

 الر�ع�الرا�ع الر�ع�الثالث الر�ع�الثا�ي الر�ع�األول  لر�عا
 %١٠٦ %١٠٣ %١٠٢ %١٠١ الـُمؤّشر

 .٢٠٢١وحدة�السياسات�ال�لية،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،��الـمصدر:

)،�ُيمكن�١/٣و�تطبيق�ُمؤّشر�التعا���أيًضا�من�منظور�م�ّونات�الطلب�ع���النحو�الـموّ���با��دول�رقم�(
 استخالص�اآل�ي:

،�وإن�تذبذب�تطّور�اإلنفاق�%١٠٠تنامي�دور�اإلنفاق�االس��ال�ي�ا��اص،�مع�ارتفاع�قيمة�الـُمؤّشر�عن� -
�السياسات� �سا�مت �وقد �الـُمتا�عة. �عام �من �والرا�ع �األول �الر�ع�ن ��� �وتماُيزه �السنو�ة، �األر�اع ب�ن

مستوى�االس��ال�ي�ل�ذه�الفئات،�باعتبار�ا�ا���ومية�الداعمة�للفئات�األو���بالرعاية����ال��وض�بالـ
 الفئات�أك���تضّرًرا�من�تداعّيات�جائحة�ف��وس��ورونا.

التصاُعد�الـُمطرد����اإلنفاق�ا���ومي�والـُموّجھ����األساس�لدعم�بند�األجور�و�عو�ضات�العامل�ن�و�رامج� -
افة�الف��ات�البي�ية،�و�خاصة�تزايدت�أ�مية��ذا�اإلنفاق�ا���ومي�خالل���الدعم�السل���والنقدي.�وقد

رص�ا���ومي�ع���اتخاذ�خطوات�فاعلة�الر�ع�الرا�ع�من�عام�الـُمتا�عة.�و�وجھ�عام،��عّكس�تزايد�اإلنفاق�ا�ِ� 
لت�عن�العمل��س�ب�واج�ة�التأث��ات�السلبية�ل��ائحة،�و�خاصة�بال�سبة�للفئات�الفق��ة�وتلك�ال����عطّ لـُم 

 نتاج�وال�شغيل.ستو�ات�اإل ِتبعات�ا��ائحة�ع���ُم 

����ل��%١٠٠ت�الـُمتا�عة،�مع�انخفاض�قيمة�الـُمؤّشر�عن�اتأّثرت�االس�ثمارات�بدرجة�م��وظة�خالل�ف��  -
الف��ات�البي�ية،��س�ب�استمرار�حالة�الر�ود�باألسواق،�ومع�توّفر�طاقات�إنتاجية�عاطلة����ظل�ظروف�

 رات�االس�ثمار.عدم�التيّقن�باألحوال�الـُمستقبلية�والـُمؤّثرة�ع���قرا

���الر�ع�الثا�ي،��%٧٦���الر�ع�األول�إ����%٥٨ومع�ذلك،�ُيالحظ�التصاُعد�التدر�������قيمة�الـُمؤّشر�من�
���الر�ع�الرا�ع،�مما��عّكس�توّفر�فرص�واعدة��%٨٤ع��س���إ������الر�ع�الثالث،�مع�تراُج �%٨٩ثم�
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ع�الدولة����الـمشروعات�القومية�الـُموّج�ة�لك�توّس ز�ذعزّ و�ُ �لتعا���السر�ع����الف��ة�القادمة.إلم�انية�ا
وافًقا�لالس�ثمار�ا��اص�(الـمح���واألجن���وّفر�مناًخا�ُم لتطو�ر�الب�ية�األساسية�والتنمية�ال�شر�ة�مما�يُ 

 ع���حد�سواء).

�عِكس�ُمؤّشرات�التعا���للصادرات�والواردات�السلعية�وا��دمية�عودة�الواردات�للتصاُعد�التدر���� -
�و  �عما �أما�تجاُوز�ا �الرا�ع. �الر�ع ��� �السابق �ُمستوا�ا �عند �استقرار�ا �ثم �الثالث �الر�ع ��� �عليھ �انت

�العام� �من �الـُمناظرة �الف��ات ��� �سائًدا ��ان �الذي �وضع�ا �تحس�ن �عن ��عيدة �فمازالت الصادرات،
�التصدي �ا���ود �لتكثيف �تحف��ية �سياسات �باتخاذ �ا���ومي �التدّخل �استوجب �مما ����السابق، ر�ة

 ِحّدة�ال��ز����الـم��ان�التجاري.�الـمرحلة�القادمة�إلم�ان�التعا���السر�ع�وُمواَصلة�النمو�لتخفيف

 )١/٣جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١تطّور�ُمؤّشرات�التعا���بحسب�مكّونات�الطلب����الف��ات�البي�ية�لعام�

 ١٩/٢٠٢٠بالـُمقارنة�بالف��ات�الـُمناظرة�من�عام�
 الر�ع�الرا�ع الر�ع�الثالث الر�ع�الثا�ي الر�ع�األول  يةالـُمؤّشرات�الفرع

 %١١٣ %١٠٨ %١٠٨ %١١٢ االس��الك�ا��اص
 %١١٦ %١٠٦ %١٠٤ %١٠٣ االس��الك�ا��كومي
 %٨٤ %٨٩ %٧٦ %٥٨ اإلنفاق�االس�ثماري 

 %١٠٠ %١٠٦ %٨٦ %٧٨ الواردات�السلعية�وا��دمية
 %٧٩ %٩٤ %٧٢ %٥٩ الصادرات�السلعية�وا��دمية

 .٢٠٢١�–وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية��–وحدة�السياسات�ال�لية��لـمصدر:ا

ُمقارنة�بالف��ات�الـُمناظرة��٢٠/٢٠٢١وع���مستوى�ُمؤّشرات�التعا���القطاعية�خالل�الف��ات�البي�ية�لعام�
 )]،�يت���اآل�ي:١/٤[جدول�رقم(�١٩/٢٠٢٠لعام�

ال��ة�خدمات�اة�السو�س�وا���ومة�العامة�و أداء��شمل�االتصاالت�وقن�فضلالقطاعات�األ ن�إ )١
الر�ع����.�وتميل�القيمة�إ���االرتفاع�%١٠٠والتعليم،�حيث�تتجاوز�قيمة�الـُمؤّشر����معظم�األحوال�

األداء����الر�ع�الرا�ع�من�العام�السابق��النخفاض�ُمستوى ع�نظًرا�توقّ الرا�ع�من�العام،�و�و�أمر�ُم 
 جائحة�ف��وس��ورونا�ع���االقتصاد�الـمصري.�اتو�و�الر�ع�الذي�ش�د�أثر�تداعيّ 

�ب�ِ إ )٢ �تضّرًرا �أك���القطاعات �مازالت �وتكر�ر�الب��ول �واالستخراجات �السياحة �قطاعات بعات�ن
ًعا�خالل�الف��ات�داؤ�ا�ُمتواِض ألتعا���وتجاوز�األزمة،�بل�استمر�ن��عد�من�اا��ائحة،�ولم�تتمّك 

)،�حيث�تقل�قيمة�١٩/٢٠٢٠قابلة�من�العام�السابق�(ُم ـقارنة�بالف��ات�الالبي�ية�من�عام�ا��طة�ُم 
واق��اب�أو��،ب�التعا��قرُ ر�بِ السياحة�ُي�ّش دي�لنمو�،�وإن��ان�االتجاه�التصاعُ %١٠٠الـُمؤّشرات�عن�

�توّقعل�داللة�بال�سبة�لقطاع�االستخراجات�يحمِ �%٩٠و�ع����تر �ُمستو�اتيم�الـُمؤّشر�عند�استقرار�قِ 
 ق�القول�إ���حد�كب���ع���قطاع�تكر�ر�الب��ول.�و�صُد �.ى�القر�بتحّسن�األداء����الـمد
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 )١/٤جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١تطّور�ُمؤّشرات�التعا���ع���مستوى�القطاعات�االقتصادية�خالل�الف��ات�البي�ية�لعام�

 ١٩/٢٠٢٠ُمقارنة�با�لف��ات�الـُمناظرة�لعام�
 )High Performance((أ)�القطاعات�األفضل�أداء�

شرالـُمؤ   الر�ع�الرا�ع الر�ع�الثالث الر�ع�الثا�ي الر�ع�األول  
%١١٥ االتصاالت  ١١٧%  ١١٦%  ١٣١%  

%٨٩ قناة�السو�س  ٩٦%  ٩٧%  ١١٥%  
%١٠٦ ا���ومة�العامة  ١٠٦%  ١٠٥%  ١١١%  

%١٠٥ ال��ة  ١٠٦%  ١٠٥%  ١١١%  
%١٠٥ التعليم  ١٠٥%  ١٠٥%  ١٠٩%  

 )Low Performance(ب)�القطاعات�األقل�أداء�(
حةالسيا  ٣٣%  ٥٦%  ٧٤%  ٨٥%  

%١٠٧ تكر�ر�الب��ول  ٩٧%  ٩١%  ٨٢%  
%٩٧ االستخراجات  ٩٤%  ٩٢%  ٩١%  

 .٢٠٢١وحدة�السياسات�ال�لية،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،��الـمصدر:

 :مصادر�النمو�االقتصادي 

�اإلنفاق�ا �وال���تضم �م�ّونات�الطلب�الك��، �مصادر�النمو�االقتصادي����إس�امات �ال��ا�ي�تتمّثل الس��ال�ي
 �شقيھ�ا��اص�وا���ومي،�واإلنفاق�االس�ثماري،�وصا���التغّ������الصادرات�السلعية�وا��دمية.

)��سبة�ُمسا�مة��ل�م�ّون�من�الـم�ّونات�الثالثة����النمو�خالل�عام�الـُمتا�عة�١/٧و�وّ���الش�ل�رقم�(
 )�بالـُمقارنة�بالعام�السابق.٢٠/٢٠٢١(

 )�١/٧ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠در�النمو�االقتصادي�خالل�عامي�مصا

;
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.صدر:�ـمال

 ص�إ���اآل�ي:نخلُ السابق،�الش�ل�ومن�استقراء�

 .الس��الك�ال��ا�ي����دفع�حركة�النمو�االقتصادي�سبة�ُمسا�مة�ا��عاُظم -

-٤
-٢
٠
٢
٤
٦
٨

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٠٫٨
-١٫٩

٠٫٣ ١٫٤

-٣٫٧
-١

-٠٫٣ -٣٫٤

٦٫٥ ٦٫٢ ٢٫٨
٥٫٥

صا���التغ������الصادرات االس�ثمار االس��الك�ال��ا�ي

فع�� خطة

)٣٫٦()%٣٫٣()%٢٫٨%(
نقطة�مئو�ة معدل�النمو�

)( %االقتصادي�
( ٣٫٥%)

ُمتوّقع
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بـمقدار�نقطة�مئو�ة،�وإن�ظل�األداء��٢٠/٢٠٢١���عام��النمو�االقتصادي���الـُمسا�مة�السلبية�لالس�ثمار� -
 نقطة�مئو�ة).�٣٫٧أفضل�من�العام�السابق،�والذي�ش�د�تراُجًعا�أشد،�مع�ُمسا�مة�سالبة�(

ال��اُجع�الـشديد�����سبة�ُمسا�مة�صا���التغ������الصادرات����النمو�االقتصادي�من�قيمة�موجبة� -
سا�مة�موجبة�خالل�عام�عامي�الـُمتا�عة،�و�الـُمقارنة�بما��ان�ُمتوّقًعا�كُم �إ���قيمة�سالبة�خالل

 ).%٤٠)،�وما��ان�ُمس��دًفا�كُمسا�مة����النمو�با��طة�(%١٠٫٧ا��طة�(نحو�
و�وجھ�عام،�يأ�ي��ذا�النمط����الـُمسا�مات�ال�س�ية�ملصادر�النمو�كِنتاج�طبي���لتِبعات�ا��ائحة�الـُمؤّثرة�

س�ثمار�و�شاط�التجارة�ا��ارجية.�لذا،�فإن��ذا�ا��لل����نمط�ُمسا�مة�مصادر�النمو�دفع����قرارات�اال 
�فاعلة،� �إجراءات �باتخاذ �وذلك �موجبة، �لـُمسا�مات �جميع�ا �لتتحّول �تصو��ية �خطوات �لتبّ�� ا���ومة

سا�مة�االس�ثمار��لت�شيط�االس�ثمار�وتنمية�الُقدرات�التصدير�ة�وترشيد�عملّيات�االست��اد�ع���نحو�ُ�عّزز�ُم 
بصورة�ُمتوازنة����النمو�االقتصادي،���-بجانب�اإلنفاق�االس��ال�ي�ال��ا�ي�–وصا���التغّ������الصادرات�

 تِبعات�جائحة�ف��وس��ورونا.�السو���الناجمة�عن�إلم�ان��سر�ع�ا��روج�من�حالة�الر�ود
�١٩/٢٠٢٠عامي�ح���اإلجما������ـملناتج�السا�مات�القطاعية����اـُم ال�)٤و�(م/�)٣م/(أرقام�الحق�ـمال�ُتوّ��

 .�ب�ٍل�من�األسعار�ا��ار�ة�والثابتة�٢٠/٢٠٢١و�

 معدالت�النمو�القطاعية 
ـــُمحققة�ل�٢٠/٢٠٢١)�خالل�عام�١/٩)�و�(١/٨(�ي�ب�ن�من�استقراء�الش�ل�ن�رقم ـــمأن�أ�م�القطاعات�الـ  عدالتـ

�نـــمـــو�مـــُ  ل��ـــ��قـــطــــــاعــــــات �%%١٦٫١(�االتصـــــــــــــــــاالترتـــفـــعــــــة�تـــتـــمـــثــــــّ �والـــبـــنــــــاوالـــ�شــــــــــــــ�ـــ)، �(يــــــد �وال�ــــــــــــــ�ــــــة�%%٦٫٨ء ،( 
ة)،�%%٥٫٤( ة�واالجتمــــاعيــــّ )،�وتجــــارة�ا�ُ�ملــــة�%%٤٫٦)،�والنقــــل�والتخز�ن�(%%٤٫٩�-�%٤٫٧(�وا��ــــدمــــات�ا���وميــــّ

جــاء����ُمقــدم��ــا�قطــاع��،ســـــــــــــالبــةالت�نمو�عــّد القطــاعــات�األخرى�ُم )����ح�ن��ــــــــــــّ�لــت��عض�%%٤٫٤والتجزئــة�(
ف��وس��ورونا،�ثم�قطاع�الصـــــــــــناعة�التحو�لية�الذي�تراجع�ُمعّدل��)�تأّثًرا�بتداعّيات�جائحة%٢٦٫٧-الســـــــــــياحة�(

 )��بفعل�الر�ود�االقتصادي�الـُمصاحب�ل��ائحة.%٥٫٨-نموه�ليصبح�قيمة�سالبة�(
 )١/٨ش�ل�رقم�(

 (باألسعار�الثابتة)��٢٠/٢٠٢١تطّور�معدالت�النمو�القطاعية�خالل�عام�

;
 ،�وحدة�ا��سابات�القومية.يةوزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادصدر:�ـمال
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-٢٦٫٧

 معدل النمو االقتصادي (%)
 (بتكلفة عوامل اإلنتاج)

 )٢%( 



 

١٣ 

�ة�بالش�ل�رقم�وّ� ُم ـ،�وال٢٠/٢٠٢١خالل�خطة�عام��الـُمس��دفةقارنة�بمعدالت�النمو�القطاعية�ـُم و�ال
�ال�ش�يد�والبناء)،�يليھ�قطاع�%١٦٫٩(�ُمرتفع�ل�نمو عّد ُم لـقطاع�االتصاالت�توّقع�ا��طة�تحقيق�،�ي�بّ�ن�)١/٩(
،�وكذا�توقع�معدل�%;٦٠��أداء�قطاع�السياحة�ليصل�ُمعّدل�االنخفاض�إ���توّقع�ال��اُجع�الشديد��)،�مع�%٦٫٥(

 .)%٦٫٣-نمو�سالب�لقناة�السو�س�(
 )١/٩ش�ل�رقم�(

 باألسعار�الثابتة�٢٠/٢٠٢١تطّور�معدالت�النمو�القطاعية�الـُمس��دفة����خطة�عام�

;
 ية.،�وحدة�ا��سابات�القوموزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةصدر:�ـمال

 :الـُمسا�مة�القطاعية����النمو�االقتصادي 
ُ�عد�قطاعات�تجارة�ا��ملة�والتجزئة�واالتصاالت�وال�ش�يد�والبناء�واأل�شطة�العقار�ة�والزراعة�أ�م�القطاعات�

ُيدعّم�ا����ذلك�ارتفاع�وز��ا�ال�س������الناتج�الـمح���اإلجما��،����ح�ن��٢٠/٢٠٢١الـُموّلدة�للنمو�االقتصادي�عام�
جاءت�ُمسا�مة��عض�القطاعات�األخرى����النمو�ُمتواضعة،�مثل�االستخراجات،��شاط�قناة�السو�س،�والنقل�

-والتخز�ن.�وع���نقيض�ذلك،�سا�م�قطاعا�الصناعة�التحو�لية�والسياحة�بصورة�سالبة����النمو�االقتصادي،�(
 )].١/٥نقطة�مئو�ة�ع���التوا��)�[جدول�رقم�(�٠٫٦-،�٠٫٩

 )�١/٥جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١املسا�مة�القطاعية����النمو�ا��قيقي�للناتج�ا�����اإلجما���خالل�عام�

*�معدل�النمو القطاع
)%(  

 املسا�مة����معدل�النمو�
��سبة�املسا�مة  (نقطة�مئو�ة)

)%(����الناتج  
املتوسط�العام�للنموعن�(�أ�)�القطاعات�اُ��ّققة�ملعدالت�نمو�تر�و�  

 ٠٫٤٥ ١٦٫١ االتصاالت

 

٫٢٣  
 ٦٫٦ ٠٫٤٣ ٦٫٨ بناءال�ش�يد�و ال

 ٥٫٢ ٠٫٢٥ ٥٫١ ا��دمات�االجتماعية(**)
 ٨٫٨ ٠٫٤٢ ٤٫٩ *)*(*ا��كومة�العامة�

 ٤٫٧ ٠٫٢١ ٤٫٦ النقل�والتخز�ن
 ١٤ ٠٫٦ ٤٫٤ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
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 ج)معدل النمو االقتصادي (بتكلفة عوامل اإلنتا )%(
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*�معدل�النمو القطاع
)%(  

 املسا�مة����معدل�النمو�
��سبة�املسا�مة  (نقطة�مئو�ة)

)%(����الناتج  
 ٠٫٣  ٠٫٠١ ٤ املعلومات

 ١٫٦  ٠٫٠٦ ٣٫٩ الك�ر�اء
 ١٠٫٥  ٠٫٣٩ ٣٫٨ األ�شطة�العقار�ة�وخدمات�األعمال

 ١١٫٥  ٠٫٤٣ ٣٫٨ الزراعة�والغابات�والصيد
 تقل�عن�املتوسط�العام�للنمو�عادل�أو�(ب)�القطاعات�اُ��ّققة�ملعدالت�نمو�

 ٠٫٦  ٠٫٠٢ ٣٫٦ املياه�والصرف�وإعادة�الدوران
 ٣٫٩  ٠٫١٤ ٣٫٦ البنوك

٢٣٫ التأمينات�االجتماعية�والتأم�ن  ٠٫٨  ٠٫٠٢ 
٠٢٠٫ ٠٫٦ قناة�السو�س  

 

٢٫٤ 
٠٥٠٫ ٠٫٦ االستخراجات  ٩٫٥ 

  سالبة)�القطاعات�اُ��ّققة�ملعدالت�نمو�ج(
)٢٦٫٧( املطاعم�والفنادق  -٠٫٦  ١٫٦ 

)٥٫٨( الصناعات�التحو�لية  -٠٫٩  ١٤٫٨ 
 ١٠٠ ٢ ٢ اإلجما��

 (*)�معدل�نمو�الناتج�بت�لفة�عوامل�اإلنتاج.��
 عية�األخرى.)�قطاعات�التعليم�وال��ة�وا��دمات�االجتما*(*

 )�ا���از�اإلداري�وا��ليات�وال�يئات�ا��دمية.*(**
 �معدل�نمو�القطاع�للعام�ا��ا��.× املسا�مة����معدل�النمو�=�األ�مية�ال�س�ية�للقطاع�للعام�السابق 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.صدر:�ـمال
�االقتصادية�ل�ال���سا�مت�����سر�ع���لة�النمو�بالقطاعات)�أ�م�العوام١/١٠��الش�ل�رقم�(وّ� و�ُ 

 .٢٠٢١�/٢٠الرائدة�خالل�عام�
 )�١/١٠ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١أ�م�القطاعات�ال���حّققت�معدالت�نمو�مرتفعة�خالل�عام�
;
;
;

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:�

 ال�ش�يد�والبناء

ا��دمات�
 االجتماعية

 االتصاالت

 توف���سبل�الرعاية�ال��ية�والتعليمية�وتنامي�االس�ثمارات�املوج�ة�للقطاع�ن %٥٫١

٦٫٨% 

 النقل�والتخز�ن
 

 ولة����املشروعات�القومية�ذات�الصلةاالن�شار�الواسع�لنظام�النقل�ُمتعّدد�الوسائط�وتوسع�الد %٤٫٦

 تجارة�
تطو�ر�اـلُمجّمعات�االس��الكية�والبقالة�التمو��ية�ع���أحدث�الُنُظم�العاملية،�باإلضافة�إ���ز�ادة�عدد�السلع�� %٤٫٤ ا��ملة�والتجزئة

 التمو��ية،�ُمتا�عة�تطبيق�منظومة�التمو�ن�ودعم�ا����

 الك�ر�اء
� 

 .ار����الب�ية�التحتية�وال��ك���ع���تنمية�الطاقات�املُتجّددةتنامي�االس�ثم %٣٫٩

 ز�ادة�ج�ود�الدولة�املتمثلة����املشار�ع�القومية����الب�ية�التحتية�واملدن�ا��ديدة�والطرق�واألنفاق.
 

 %١٦٫١ ن�يجة�االتجاه�نحو�الرقمنة����ا��دمات�والتعليم�وا��دمات�ا��تلفة 

تكنولوجيا�
 الـمعلومات

� 

 التوّجھ�نحو�التحّول�الرقمي�والشمول�املا���وتطو�ر�قواعد�البيانات�والـمعلومات %٤

 س�ب�ارتفاع�النمو معدل�النمو



 

١٥ 

١H٢;Ñ]⁄miàˆ\;
 عات�القطاعيةاالس�ثمارات�ال�لية�والتوز��١-٢-١
 ٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�اس�ثمارات��لية�بخطة�عام��٨٣٣ 

�٨٣٢٫٨لُ��ّ�ل��%٣٫٥ب�سبة��–شاملة�التغّ������الـمخزون��–تنامت�االس�ثمارات�ال�لية����عام�ا��طة�
�%١٧ال���شِ�دت�تراُجًعا�حاًدا�ب�سبة��١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ،�وذلك�ع���نقيض�اس�ثمارات�العام�السابق�

 تأّثر�ا�بدرجة�أشد�بتداعّيات�جائحة�ف��وس��ورونا.�داللة�ع���
مع�ما��ان�ُمتوّقًعا�بخطة��٢٠/٢٠٢١ومن�ناحية�أخرى،�فقد�تقار�ت�االس�ثمارات�الفعلية�لعام�الـُمتا�عة�

)� �ذاتھ ��٨٢٦٫٧العام �عن �تقل �طفيفة �بز�ادة �الـُمقارنة�%١مليار�جنيھ)، �عند �كب��ة �الفجوة �ظلت �وإن ،
مليار�جنيھ�تحّوًطا�بظروف��٧٤٠وال���قّلصت���م�االس�ثمارات�الـُمقّدرة�إ����٢٠/٢٠٢١بتقديرات�خطة�

 �)].١/١١ب�ل��ائحة�(ش�ل�رقم�(عدم�االستقرار�االقتصادي�الـُمصاِح 
 )�١/١١ش�ل�رقم�(

 ُمقارنة�بالعام�ن�السابق�نـبال�٢٠/٢٠٢١تطّور���م�االس�ثمارات�ال�لية�باألسعار�ا��ار�ة�خالل�عام�

 
 .زارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةو الـمصدر:�

مليار�جنيھ����عام�الـُمتا�عة�ُمقابل��٥٠٦٫٣�نحو��–باس�بعاد�أثر�التغّ��ات�السعر�ة��–و�لغت�االس�ثمارات�ال�لّية�
�%٢٧،�و���اُجع�م��وظ�ب�سبة�)%٧٫٥-(� ة�انخفاض)،�ب�سب١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ����العام�السابق�(�٥٤٧٫٦

قبل�وقوع�جائحة�ف��وس��ورونا�وإن�ظل�األداء�أفضل�بالـُمقارنة�بما��ان�ُمس��دًفا��١٨/٢٠١٩عما�تحّقق�عام�
 �)].١/١٢مليار�جنيھ)�[ش�ل�رقم�(�٤٤٣٫٥با�ِ�ّطة�(

 )١/١٢ش�ل�رقم�(
 بالـُمقارنة�بالعام�ن�السابق�ن�٢٠/٢٠٢١تطّور���م�االس�ثمارات�ال�لية�باألسعار�الثابتة�خالل�عام�

 
 والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�وزارة�التخطيطالـمصدر:�

٧٠٠

١٢٠٠

٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٩٦٩٫٣

٨٠٤٫٤ ٨٣٢٫٨ ٨٢٦٫٧
٧٤٠

)مليار�جنيھ(

فع�� ُمتوّقع خطة

٤٠٠

٨٠٠

٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٦٩٢٫٧

٥٤٧٫٦ ٥٠٦٫٣ ٥٣٤٫٩
٤٤٣٫٥

ملیار جنیھ

ُمتوقّع خطة
فعلي
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 ٢٠/٢٠٢١عام�الـُمحّقق�خالل�معدل�االس�ثمار��%١٣ 
� �إ�� �االس�ثمار�تراُجًعا �ُمعّدل ��%١٣٫١شِ�د �امتداد�٢٠/٢٠٢١عام �ع�� �اس�ثمار�تحّقق �ُمعّدل �و�و�أقل ،

،�و�رجع��ذا�ال��اُجع����ُمعّدل�)%١٣األعوام�السابقة،�وإن��ان�ُمتواِفًقا�مع�توّقعات�خطة�عام�الـُمتا�عة�(
االس�ثمار�إ���ترا�����لة�االس�ثمار����ظل�ظروف�جائحة�ف��وس��ورونا�وا�ع�اسا��ا�السلبية�ع���الـُمناخ�

)�بنظ��ه�قبل�وقوع�ا��ائحة،�أي�%١٣االقتصادي.�و�بدو�ذلك�جلًيا�عند�ُمقارنة�ُمعّدل�االس�ثمار�الـُمحّقق�(
 )].�١/١٣[ش�ل�رقم�(�%١٨٫٢ل�الـُمعّدل�،�حيث��ان�قد��ّ� ١٨/٢٠١٩عام�

 )١/١٣ش�ل�رقم�(
 تطّور�ُمعّدالت�االس�ثمار�باألسعار�ا��ار�ة�خالل�أعوام�الـُمقارنة

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�الـمصدر:

 �٢٠/٢٠٢١تواُصل�ا�ساع�الفجوة�االدخارّ�ة�عام 

الس�ثمار�واالدخار�خالل�عام�الـُمتا�عة،�ا�ساع���م�الفجوة�بي��ما�ليصل�إ���ي�بّ�ن�من�ُمقارنة�ُمعّدالت�ا
،�وإن�انحسرت�١٩/٢٠٢٠و�١٨/٢٠١٩ِ�سع�نقاط�مئو�ة�عن�العام�السابق،�وُمقارنة�بفجوات�أقل����عامي�

مئو�ة،�مع�ُمالحظة�أن�توّقعات�نقطة��١٠٫٥حيث��انت����حدود�١٧/٢٠١٨الفجوة�قليًال�بالـُمقارنة��عام�
 )].�١/١٤رقم�(�ا��طة�وُمس��دفا��ا��انت�تحُصر�الفجوة�ب�ن�خمس�وسبع�نقاط�مئو�ة�[ش�ل

 )١/١٤ش�ل�رقم�(
 دخار�ة�خالل�أعوام�الـُمقارنةدخار�والفجوة�اال تطّور�ُمعّدالت�االس�ثمار�واال 

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�الـمصدر:

إ���انخفاض�الُقدرة��–رغم�تواُضع�ُمعّدل�االس�ثمار�الـُمحّقق��–اع�الفجوة�االدخارّ�ة�وُ�عزى�استمرار�ا�س
دخارّ�ة����ظل�ظروف�الر�ود�االقتصادي�الناجم�عن�ان�شار�ا��ائحة�وتأث���ا�السل���ع���ُمستو�ات�اال 

٠

١٠

٢٠

٢٠١٥/١٤ ٢٠١٦/١٥ ٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٤٫٣ ١٥ ١٥٫٣ ١٦٫٧ ١٨٫٢
١٣٫٧ ١٣٫١ ١٣ ١٠٫٨

(% )

فعلي ُمتوّقع خطة

٠

١٠

٢٠

٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠
توقع

٢٠٢١/٢٠
خطة

١٦٫٧ ١٨٫٢
١٣٫٧ ١٣٫١ ١٣ ١٠٫٨

٦٫٢
١٠

٦٫٢ ٤ ٥٫٥ ٥٫٥

ُمعّدل�االس�ثمار
ُمعّدل�االدخار

(%)

الفجوة�
)١٠٫٥()٨٫٢()٧٫٥( )٩٫١( )٧٫٥( )٥٫٣(



 

١٧ 

�تھ�إ���الناتج�الـمح���اإلنتاج�وال�شغيل�عامة،�باإلضافة�إ���تأث���ارتفاع���ز�الـُموازنة�العامة�للدولة�و�س
 دخار�ا���ومي�السالب.اإلجما��،�والذي�ُ�عّ���عن�اال 

 �من�إجما���االس�ثمارات�ال�لية�%٦١استحواذ�قطاعات�الب�ية�األساسية�والتنمية�ال�شر�ة�ع���نحو 
)� �رقم �الش�ل �استقراء �من )�١/١٥و��بّ�ن

�لالس�ثمارات� �القطا�� �بالتوز�ع وا��اص
ام�الـُمتا�عة،�است�ثار�ال�لية�الـُمنّفذة����ع
� �السلعية �الزراعة��–األ�شطة ��� ُممّثلة

�واالستخراجات� �التحو�لّية والصناعة
�الـمرافق� �وخدمات �والبناء وال�ش�يد

� �الص��) �والصرف �والـمياه �–(الك�ر�اء
� �ال�لية،��%٤٧بنحو �االس�ثمارات من
لأل�شطة�ا��دمّية�اإلنتاجّية��%٢٦ُمقابل�

�وا �والتجارة �النقل لـمال�(خدمات
 واالتصاالت�والـمعلومات�والسياحة).�

 )١/١٥ش�ل�رقم�(
 �ي�ل�التوز�ع�القطا���لالس�ثمارات�ال�لّية�

 �٢٠/٢٠٢١الـُمنفذة�خالل�عام�

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادّية.�الـمصدر:

ة�األخرى�واأل�شطة�أما�األ�شطة�ا��دمّية�االجتماعّية�وال���تُضم�ا��دمات�التعليمّية�وال��ّية�واالجتماعيّ 
،�داللة�ع���التوّجھ�االس�ثماري�نحو�دعم�خدمات�تنمية�الـُمجتمع،�%٢٧العقارّ�ة،�فقد�بلغ�وز��ا�ال�س���

�الـموّج�ة� �وتلك �السلعّية �القطاعات �اس�ثمارات �ب�ن �الـم�شود �التواُزن �ع�� �ا��فاظ �ذاتھ، �الوقت و��
 للقطاعات�ا��دمّية.

الحظ�استمرار�استحواذ�قطاعات�الب�ية�األساسية�والتنمية�ال�شر�ة�ع���،�يُ ١٩/٢٠٢٠و�الـُمقارنة��عام��
رص�الدولة�ع���ُمواصلة�من�إجما���االس�ثمارات�تأكيًدا��ِ� �%٦٢�-�%٦١ذات�األ�مية�ال�س�ّية�بِحّصة�

�عز�ز��ذه�القطاعات�باعتبار�ا�داعمة�لب�ئة�االس�ثمار�وقطاع�األعمال،�ولدور�ا�البارز����تحس�ن�نوعية�
 )]١/١٦��ياة�للُمواطن�ن�من�ناحية�أخرى�[ش�ل�رقم�(ا

 )��نص�ب�اس�ثمارات�الب�ية�األساسّية�والتنمية�ال�شرّ�ة�١/١٦ش�ل�رقم�(
 ١٩/٢٠٢٠من�االس�ثمارات�ال�لية����عام�الـُمتا�عة،�ُمقارنة�بالعام�السابق�

٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

  
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

;  قطاعات�خدمية�اجتماعية
٢٧٫١%

; القطاعات�السلعية
٤٧٫٢%

; قطاعات�خدمية�إنتاجية
٢٥٫٧%

(%)

, ب�ية�أساسية�وتنمية��شر�ة
٦٢٫٠٠%

, أ�شطة�أخرى 
٣٨٫٠٠%

(%)

مليار�جنيھ٣٠٢٫٧

مليار�جنيھ٤٩٣٫٧

مليار�جنيھ٧٩٦٫٤
, ب�ية�أساسية�وتنمية��شر�ة

٦١٫١٠%

, أ�شطة�أخرى 
٣٨٫٩٠%

(%)

مليار�جنيھ٣١٩٫٣
مليار�جنيھ٥٠١٫٥

مليار�جنيھ٨٢٠٫٨



 

١٨ 

;Í
Ä]ë

iÕˆ\;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
È

¡]⁄ip
ˆ\Â

;
;ÿ˜

|
;È

’]⁄z’\;;‹]¬’\
٢٠

J
٢٠٢١

 
  

�بنحو��وع�� �الـمركز�األول ��� �االستخراجات �فجاءت �االقتصادّية �األ�شطة �جملة��%٢٠٫٦ُمستوى من
�وال��� �األخرى، �االجتماعّية �وا��دمات �وال��ة �التعليم �قطاعات �أ�ّمية �ت�ُ�ز �كما �ال�لية، االس�ثمارات

مًال��شاط�قناة�من�االس�ثمارات�ال�لية،�و�ل��ا�قطاع�النقل�(شا�%١٩�ستحوذ����مجموع�ا�ع���ما�ُينا�ز�
�استأثر�بنحو� �والذي �والـمرافق��%١٩السو�س) �التحتية �الب�ية �قطا�� �من ��ل �ثم �االس�ثمار، �ُجملة من

 )].�١/١٧ع���التوا���[ش�ل�رقم�(�%٨و��%٩٫٢واأل�شطة�العقارّ�ة�ب�سب�
 )١/١٧ش�ل�رقم�(

 )٢٠/٢٠٢١التوز�ع�القطا���لالس�ثمارات�ال�لية�الـُمنّفذة�خالل�عام�الـُمتا�عة�(

 
 مليار�جنيھ.�١٢،�وقدره�ال��شمل�التغّ������الـمخزون(*)�

 .)قطاعات�الك�ر�اء�والـمياه�والصرف�الص��(شمل�الب�ية�التحتية�والـمرافق��(**)�
 (***)��شمل�الصناعات�التحو�لية�قطا���تكر�ر�الب��ول�وتحو�لية�أخرى.

 بات�القومية.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سا�الـمصدر:

 )،�ُيمكن�استخالص�اآل�ي:�١٩/٢٠٢٠و�الـُمقارنة���ي�ل�االس�ثمارات�القطاعّية����العام�السابق�(

 �ا��ام� �الز�ت �واستخراجات �والتخز�ن �النقل �قطا�� �الس�ثمارات �ال�س�ّية �الـُمسا�مة تصاُعد
�التوا���من�ُجملة�االس�ثمارات�عام�الـُمتا�عة�ُمقار %١٤٫٦)�و�(%١٧٫٢( �ع�� و��%١٣٫٨نة�بنحو�)

 ���العام�السابق.��%٥٫٢

 �بفارق�أر�عة�نقاط�مئو�ة.��%٤٫٤إ����%٨٫٤تراُجع�م��وظ����اس�ثمارات�قطاع�الك�ر�اء�من 

)٥٫٢%( 
)٦٫٤%( 

)٢٠٫٦%( 

)٤٫٦%( 

)١٨٫٩%( 

)٠٫٧( )%١٫٤%( 

)٥٫٩%( 

)٨%( 

)١٩٫١%( 

)٩٫٢%( 

٨٢٠٫٨

(*)جنيھ�مليار�

الزراعة�
واستصالح�

األرا����والري�
٤٢٫٤

الصناعة�
التحو�لية�وتكر�ر�

٥٢٫٥الب��ول�

االستخراجات

١٦٨٫٨

االتصاالت�
والـمعلومات

٣٧٫٨

النقل�وقناة�
السو�س

التجارة�١٥٥
والـمال

١١٫٦

الـمطاعم�
والفنادق

٦٫١

ال�ش�يد�
والبناء�

٤٨٫٦

األ�شطة�
العقار�ة

٦٥٫٦

التعليم�
وال��ة�

وا��دمات�
االجتماعية�

١٥٦٫٨

الب�ية�التحتية�
(**)والـمرافق�

٧٥٫٦



 

١٩ 

 � �من �(أقل �السياحة �الس�ثمارات �ال�س�ّية �األ�ّمية �و�و��%١�امشية �ال�لّية) �االس�ثمارات  من
طاعم�والفنادق�دون�غ���ما�من�القطاعات�ما�ُيفّسر�جزئًيا�باقتصار�ا�ع���اس�ثمارات�قطا���الـم

 )].�١/١٨واأل�شطة�األخرى�ال���تندرج�تحت�مظّلة�السياحة�[ش�ل�رقم�(
 )�١/١٨ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠األ�ّمية�ال�س�ّية�لالس�ثمارات�حسب�األ�شطة�االقتصادّية�خالل�عامي�

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

 ٢٠/٢٠٢١ارات�ال�لية�خالل�عام��ي�ل�االس�ثم�: 
 :�٢٠/٢٠٢١من�االس�ثمارات�ال�لية�لعام��%٧٦استحواذ�االس�ثمارات�العامة�ع���

)�ال�ي�ل�ال�س���لالس�ثمارات�ال�لية�وتوز�ع�ا�ب�ن�ُمختلف�ج�ات�اإلسناد،�بجانب�١/٦ُيوّ���ا��دول�رقم�(
 اس�ثمارات�القطاع�ا��اص.�

 )١/٦جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١ثمارات�الـُمنّفذة�لعام�تطّور��ي�ل�االس�

 االس�ثمارات�الفعلّية البيان
 االس�ثمارات�الـُمتوّقعة ال�سبة�(%) (مليار�جنيھ)

 ال�سبة�(%) (مليار�جنيھ)

 ٧٧ ٦٣٦٫٩ ٧٥٫٦ ٦٢٠٫٨ االس�ثمارات�العامة
 ٣٥٫٨ ٢٩٦٫٢ ٣٠٫٤ ٢٤٩٫٤ ا���از�ا��كومي

 ١٢٫٢ ١٠٠٫٧ ٢٠٫٦ ١٦٩ ال�يئات�االقتصادية
 ١٠٫٩ ٩٠ ٦٫٤ ٥٢٫٤ قطاع�األعمال�العامشر�ات�

 ١٨٫١ ١٥٠ ١٨٫٢ ١٥٠ الـمشروعات�الـمركزّ�ة
 23 ١٨٩٫٨ ٢٤٫٤ ٢٠٠ االس�ثمارات�ا��اصة

 ١٠٠ ٨٢٦٫٧ ١٠٠ (*)٨٢٠٫٨ االس�ثمارات�ال�لّية
 (*)�ال��شمل�التغّ������الـمخزون.�

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادّية.�الـمصدر

 �ع�ال�س���لالس�ثمارات�ال�لية�تناُقص�األ�مّية�ال�س�ّية�الس�ثمارات�ا���از�ا���ومي�و�تّ���من�التوز
�ح�ن� ��� �الـمركزّ�ة، �الـمشروعات �الس�ثمارات �ال�س�� �الوزن �ثبات �مع �العام، �األعمال �قطاع وشر�ات

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

١٣
٫٨

٥٫
٢

١٢
٫٦

١١
٫١

٦٫
٥

٩٫
٧

٥٫
٢

٤٫
٨ ٥٫
١

٨٫
٤

٤٫
٨

٣٫
٢

٢٫
٧

١٫
٣ ١٫
٨ ١٫
٩

٠٫
٧ ٠٫
٨

٠٫
٣

٠٫
١

١٧
٫٢

١٤
٫٦

١٠
٫٣

٨

٦ ٥٫
٩ ٥٫
٩

٥٫
٣

٥٫
٢

٤٫
٤

٣٫
٩

٣٫
٥

٣٫
٤

١٫
٧

١٫
٤

١٫
٤

٠٫
٧

٠٫
٧

٠٫
٥

٠٫
٠٣

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

(% )
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من��%٢١تصاعدت�األ�مّية�ال�س�ّية�الس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادّية�بدرجة�م��وظة�لُ�شّ�ل�نحو�
 اس�ثمارات�ُمتوّقعة�للعام�ذاتھ.��%١٢االس�ثمارات�ال�لّية����عام�الـُمتا�عة�ُمقارنة�بـ�

 ���اس�ثمارات�ُمتوّقعة.��%٢٣ُمقابل��%٢٤٫٤أما�االس�ثمارات�ا��اصة،�فقد�ارتفعت��سب��ا�قليًال�إ 
 �ي�ل�االس�ثمارات�ال�لّية�بحسب�ج�ات�اإلسناد:�٢-١-١

 أوًال:�االس�ثمارات�العامة:

 ٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�اس�ثمارات�عام��٦٢١ 
مليار��٤٩١٫٣مليار�جنيھ�ُمقابل��٦٢٠٫٨لُ��ّ�ل��٢٠/٢٠٢١شِ�دت�االس�ثمارات�العامة�ارتفاًعا�م��وًظا����عام�

�%٧٥٫٦،�ول�ستأثر�بالشطر�األعظم�من�االس�ثمارات�ال�لّية�بنحو�%٢٦٫٤،�ب�سبة�ز�ادة�١٩/٢٠٢٠جنيھ����عام�
 سابق.����العام�ال�%٦١٫٧ُمقابل�

ُيالحظ�تناُقص�االس�ثمارات�العامة�عن�الـُمتوّقعة�للعام�ذاتھ�بنحو�،�٢٠/٢٠٢١و�الـُمقارنة�بالـُمتوّقع�خالل�عام�
عند�الـُمقارنة�بُمس��دف�ا��طة��%٤٫٢ب�نما�يتحّقق�ُمعّدل�ز�ادة��%٢٫٥-مليار�جنيھ،�و�ُمعّدل�انخفاض��١٦٫١

 �)].١/١٩مليار�جنيھ)[ش�ل�رقم�(�٥٩٥٫٥(
 )١/١٩قم�(ش�ل�ر 

 )�٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠تطّور�االس�ثمارات�العامة�خالل�عامي�الـُمتا�عة�(

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.صدر:�الـم

بالـُمقارنة��%٢٥)�فقد�تزايد�نص�ب�الفرد�من�االس�ثمارات�العامة�لنحو�١/٢٠كما��و�ُموّ���بالش�ل�رقم�(
 بالعام�السابق.

 )١/٢٠ش�ل�رقم�(
 �ب�الفرد�من�االس�ثمارات�العامةتطّور�نص

;
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر

٤٠٠
٤٥٠
٥٠٠
٥٥٠
٦٠٠
٦٥٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٤٩١٫٣

٦٢٠٫٨ مليار�جنيھ٦٣٦٫٩

فع��ُمتوّقع من�االس�ثمارات�ـ(%) 
%٦١٫٧%٧٥٫٦%٧٧ال�لية

خطة
٨٠٫٥%

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٣١٦٠

٤٨٤٣ ٥١٩٤ ٤٩٠٥

٦١٤٢
)جنيھ(



 

٢١ 

 ٢٠/٢٠٢١نص�ب�القطاع�ا��كومي�من�إجما���االس�ثمارات�العامة�خالل�عام��%%٤٠ 
�٢٠/٢٠٢١عام��%٤٠يتّ���من��ي�ل�االس�ثمارات�العامة�احتالل�االس�ثمارات�ا���ومية�الـمركز�األول�ب�سبة�

���العام�السابق،�ب�نما�تراجع�نص�ب�االس�ثمارات�الـُموّج�ة�لقطاع�األعمال�العام�ُمقارنة�بالعام��%٣٩ُمقابل�
�%١٦٫٧ُمقابل��%٢٧٫٢،�مع�تصاُعد�م��وظ����ِحّصة�ال�يئات�االقتصادّية�إ���%%٨٫٤إ����%١٣٫٨السابق�من�

خالل��%٢٤٫٢إ����%٣٠٫٥من��فقط����العام�السابق،�أما�عن�االس�ثمارات�الـمركزّ�ة،�فقد�انخفضت��سب��ا
 )].�١/٢١عامي�الـُمقارنة�[ش�ل�رقم�(

 )�١/٢١ش�ل�رقم�(
 تا�عةمُ ـالعامة�الـمنفذة�خالل�عامي�ال�االس�ثمارات��ي�ل
٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

  
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:�

ق،�من�حيث�إس�امات�ال�يئات�االقتصادّية�وقطاع�ُمغايًرا�ملا��ان�ُمتوّقًعا����العام�السابو�أ�ي��ذا�ال�ي�ل�
ُمتوّقع)،�والثانية��%١٥٫٨(ُمقابل��%٢٧٫٢،�فاألو���نمت����عام�ا��طة�إ���وا���از�ا���ومي�األعمال�العام
ُمتوّقع،����ح�ن��%٤٦٫٥إ����%٤٠٫٥ُمتوّقع).�وكذلك�ا���از�ا���ومي�من��%١٤٫١(ُمقابل��%٨٫٤انخفضت�إ���

 ).%٢٤ت�الـمركزّ�ة�الـُمنّفذة�مع�القيمة�الـُمتوّقعة�(تقار�ت�االس�ثمارا
من�جملة��%٢٠٫٧وع���مستوى�األ�شطة�االقتصادية،�ت�ُ�ز�أ�مية�قطاع�النقل�والتخز�ن�لُ�سا�م�ب�سبة�

،�يليھ�قطاع�ا��دمات�االجتماعية�األخرى�بنحو�%١٨٫٧االس�ثمارات�العامة�ثم�قطاع�الب��ول�ا��ام�ب�سبة�
 )].�١/٢٢)�ع���التوا���[ش�ل�رقم�(%٦٫٤،�%٦٫٩ش�يد�والبناء�والتعليم�ب�سب�ُمتقار�ة�(،�وقطا���ال�%١٢٫١

 )�١/٢٢ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���لالس�ثمارات�العامة�حسب�األ�شطة�االقتصادية�خالل�عام�الـُمتا�عة

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

٣٩٫٠%

١٣٫٨%١٦٫٧%

٣٠٫٥% القطاع�ا��كومي
ال�يئات�االقتصادية
قطاع�األعمال
االس�ثمارات�الـمركزّ�ة

٤٠٫٢%

٨٫٤%٢٧٫٢%

٢٤٫٢%

٠
٥٠

١٠٠
١٥٠
٢٠٠

نالنقل�والتخز� الب��ول�ا��ام خدمات�
اجتماعية�أخرى 

ناءال�ش�يد�والب التعليم الك�ر�اء الزراعة�والري  قطاعات�أخرى 

١٢
٨٫

٣

١١
٦٫

١

٧٥
٫١

٤٢
٫٧

٣٩
٫٨

٣٣
٫٢

٢٩
٫١

١٥
٦٫

)مليار�جنيھ( ٥

٢٠٫٧ ١٨٫٧ ١٢٫١ ٦٫٩ ٦٫٤ ٥٫٣ ٤٫٧ ٢٥٫٢ (%)

مليار�جنيھ٦٢٠٫٨اإلجما���

 ملیار جنیھ ٤٩١٫٣  ملیار جنیھ ٦٢٠٫٨
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̂�Uأ Â;UÏËŸÊ“¢\;k\Ñ]⁄miàˆ\;

 ٢٠/٢٠٢١يار�جنيھ�اس�ثمارات�حكومية�عام�مل�٢٤٩٫٤ 

�١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��١٩٢ُمقابل�نحو��٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��٢٥٠بلغت�االس�ثمارات�ا���ومّية�نحو�
مليار�جنيھ�عن�اس�ثمارات�العام�السابق،�لُ�شّ�ل�بذلك��٥٧٫٨،�و�فارق�قدُره�%٣٠٫٢ب�سبة�نمو�ُمرتفعة�قدُر�ا�

كما�سبق�الذكر).�ومع�ذلك،�جاءت��ذه�االس�ثمارات�أقل��%٤٠ة�االس�ثمارات�العامة�(ال�سبة�األك���من�ُجمل
عند��%١١٫٢،�و��سبة�تراُجع�%١٥٫٨مليار�جنيھ،�ب�سبة�انخفاض��٢٩٦٫٢مما��ان�ُمتوّقًعا�با��طة�وقدُره�

 )].�١/٢٣الـُمقارنة�بالـُمس��دف�ل��طة[ش�ل�رقم�(

 )١/٢٣ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠ية�تطّور�االس�ثمارات�ا��كوم

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:�

وع���ُمستوى�ا���از�اإلداري،�تحتل�ا���ات�التا�عة�لوزارة�اإلس�ان�والـُمجتمعات�العمرانية�الـمركز�األول،�حيث�
�نحو� �االس�ثمارات �من �نصي��ا �االتصاال %٢٢يبُلغ �لوزارة �التا�عة �ا���ات �األ�مّية ��� �وتل��ا �وتكنولوجيا�، ت

،�كما�تبُلغ�حّصة�%١٤،�ثم�ا���ات�التا�عة�لوزارة�ال��ة�ب�سبة�ُمشاركة�%١٥الـمعلومات�ب�سبة�ُمشاركة�
ع���التوا��،�و�ذلك�ت�ون�ُمسا�مات�ا���ات�التا�عة��%٩و�%١٢وزار�ي�الـموارد�الـمائّية�والري�والداخلية�نحو�

من�ُجملة�اس�ثمارات�ا���از�اإلداري��%٧١ب�سبة�تر�و�ع����مليار�جنيھ�٧٢للوزارات�ا��مس�سالفة�الِذكر�نحو�
 )].�١/٢٤[ش�ل�رقم�(

 )١/٢٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١اس�ثمارات�ا���از�اإلداري�وفًقا�أل�م�الوزارات�

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادّية.�الـمصدر:

١٧٠

٢٢٠

٢٧٠

٣٢٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٩١٫٦

٢٤٩٫٤

٢٩٦٫٢ ٢٨٠٫٧
مليار�جنيھ

فع��ُمتوّقع خطة

٠

٥٠

وزارة�اإلس�ان�واملرافق
وا��تمعات�العمرانية

وزارة�االتصاالت وزارة�ال��ة�والس�ان وزارة�الـموارد�املائية�
والري 

وزارة�الداخلية

٢١٫٨٥ ١٥٫١ ١٤٫١٦ ١١٫٩ ٨٫٨

)مليار�جنيھ(

٢١٫٧%١٥%١٤٫١% ١١٫٨%

)مليار�جنيھ٧١٫٧٧(وزارات�٥أ�م�

٨٫٨%



 

٢٣ 

لنقل،�اإلس�ان،�التعليم�العا��،�ال��بية�وع���ُمستوى�ال�يئات�ا��دمّية،��ستأثر�ال�يئات�التا�عة�ألر�ع�وزارات�(ا
�١٢٣من�إجما���اس�ثمارات�ال�يئات�ا��دمّية�والبالغة�نحو��%٨٥مليار�جنيھ،�بما�ُ�عاِدل��١٠٥والتعليم)�بنحو�

)]�ومن�أ�م�ال�يئات�ال���تحظى�باس�ثمارات�كب��ة��س�ًيا�ال�يئة�العامة�للُطُرق�١/٢٥مليار�جنيھ�[ش�ل�رقم�(
�ال�يئة�القومّية�لـمياه�الُشرب�والصرف�الص����٢٥٫٢النقل)�باس�ثمارات�والكباري�(وزارة� مليار�جنيھ،�تل��ا

مليار�جنيھ،�ثم�ال�يئة�العامة�لألب�ية�التعليمّية�(وزارة�ال��بية�والتعليم)��٢٢(وزارة�اإلس�ان)�باس�ثمارات�ُتناِ�ز�
�ر�الـمناطق�العشوائّية�والـمجلس�القومي�مليار�جنيھ،�باإلضافة�إ����ٍل�من�صندوق�تطو �٨٫١باس�ثمارات�بلغت�

 مليار�جنيھ�ع���التوا��.��٣٫٤و�٤للر�اضة�واللذان�بلغت�حّص��ما�من�ُجملة�اس�ثمارات�ال�يئات�ا��دمية�نحو�
 )١/٢٥ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١�اس�ثمارات�ال�يئات�ا��دمّية�وفًقا�أل�م�ال�يئات

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

،�و�ليھ�إقليم�%٣٧ال�سبة�للتنمية�الـمحلّية،�يأ�ي�إقليم�القا�رة����الـمركز�األول�بحّصة�اس�ثمارّ�ة�قدر�ا�و�
.�وُ�الحظ�است�ثار�%١٣،�ثم�إقليم�القناة�بحّصة�ُتقارب�%١٩جنوب�الصعيد،�و�بُلغ�نص�بھ�من�االس�ثمارات�

 )].�١/٢٦مارات�األقاليم�[ش�ل�رقم�(من�إجما���اس�ث�%٣٠ُمحافظات�الصعيد����مجموع�ا�بما�ير�و�ع���
 )١/٢٦ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١�اس�ثمارات�التنمية�الـمحلّية�ُموّزعة�ع���أقاليم�ا��م�ورّ�ة

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.��الـمصدر:

٠

٥٠

وزارة�النقل وزارة�اإلس�ان�واملرافق�
وا��تمعات�العمرانّية

وزارة�التعليم�العا�� وزارة�ال��بية�والتعليم

٤٦٫٩
٣٥٫١٩

١٤٫٣٦
٨٫١

)مليار�جنيھ(

٣٨٫٣%٢٨٫٧% ١١٫٧%

)مليار�جنيھ١٠٤٫٥٥(وزارات�٤أ�م�

٦٫٦%

٠

١٠
٩٫١

٤٫٦
٣٫١ ٢٫٦ ٢٫٤ ١٫٧ ١٫٢

)مليار�جنيھ(

٣٦٫٧%١٨٫٧%١٢٫٦% ١٠٫٦% ٩٫٧% ٦٫٨% ٤٫٩%
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 تمو�ل�ا��زانة�العامة�لالس�ثمارات�الـمحلّية:��%٥٩ 

در�التمو�ل،�وُ��ِ�ز�ا��دول�أ�مّية�ا��زانة�العامة�كمصدر�)�التوز�ع�ال�س���حسب�مصا١/٧يوّ���ا��دول�رقم�(
 .�%٢٥من�إجما���الـمصادر،�و�ل��ا�التمو�ل�الذا�ي�ب�سبة��%٥٩تمو����ب�سبة�

و�تّ���أ�مّية�تمو�ل�ا��زانة�العامة�بال�سبة�ل�افة�ُم�ّونات�ا���از�ا���ومي،�و�صفة�خاصة�بال�سبة�ل���از�
�نحو� ��س�تھ �تبُلغ �حيث �التمو�ل��%٧٤اإلداري، ��سبة �ارتفاع �ُمالحظة �مع �الـمصادر�التمو�لّية، �إجما�� من

 ���حالة�ال�يئات�ا��دمّية.��%٣٠واالعتماد�الذا�ي�إ���

 )١/٧جدول�رقم�(
 )٢٠/٢٠٢١�ي�ل�اس�ثمارات�ا���از�ا��كومي�بحسب�الـمصادر�التمو�لّية�عام�

 (مليار�جنيھ)

 اإلجما�� صناديق�خاصة ِمَنح قروض ذا�ي خزانة�عامة بيان
 ١٠٠٫٧ ٠٫٢ ١٫٥ ٣ ٢٢ ٧٤ ا���از�اإلداري 

 ١٢٣٫٣ ١٧٫٤ ٠٫٥ ١٢ ٣٧ ٥٦٫٤ ال�يئات�ا��دمّية
 ٢٥٫٤ ٣٫٤ --- ٢ ٣ ١٧ اإلدارة�الـمحلّية

 ٢٤٩٫٤ ٢١ ٢ ١٧ ٦٢ ١٤٧ اإلجما��
%٥٩ ال�سبة�(%)  ٨ %١ %٧ %٢٥%  ١٠٠%  

 �وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادّية.الـمصدر:�

;U]�Ë›]lÒË6\UÏÁÄ]ëiÕˆ\;k];

 ٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�عام�١٦٩ 

مليار�جنيھ��١٦٩،�حيث�بلغت�نحو�٢٠/٢٠٢١م��وًظا�خالل�عام��اش�دت�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�تناميً 
قًعا�للعام�ذاتھ�عما��ان�ُمتو �%٦٨�حوا���ع���الِضعف�بالـُمقارنة�بالعام�السابق،�و�ز�ادة�قدُر�اب�سبة�نمو�تر�و�

 )].١/٢٧عن�ُمس��دف�ا��طة[ش�ل�رقم�(�%١٢٦و��سبة�نمو�

 )١/٢٧ش�ل�رقم�(
;٢٠/٢٠٢١تطّور�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�خالل�عامي�الـُمتا�عة�ُمقارنة�بالـُمتوقع�لعام�

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

٦٠

١١٠

١٦٠

٢١٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٨١٫٩

١٦٩٫٠

١٠٠٫٧
٧٤٫٨

مليار�جنيھ

فع��ُمتوّقع خطة



 

٢٥ 

اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية����مجال�الب��ول�ا��ام�حيث��وع���ُمستوى�ال�شاط�االقتصادي،�ت�ُ�ز�أ�مية
تقر�ًبا�من�إجما���اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية،�وتأ�ي�����%٦٦مليار�جنيھ�ب�سبة��١١١بلغت�اس�ثماراتھ�نحو�

� �ب�سبة �والتخز�ن �النقل �قطاع �اس�ثمارات �الثانية �بنحو�%١١الـمرتبة �السو�س �قناة �ثم �ا��دمات�%٨، �ثم ،
 )].١/٢٨[ش�ل�رقم�(�%٥٫٣ماعية�األخرى�بنحو�االجت

 )�١/٢٨ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�القطا���الس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�حسب�ال�شاط�االقتصادي�خالل�عام�الـُمتا�عة

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

عة�لوزارة�الب��ول�ع���النص�ب�األك���)�استحواذ�ال�يئات�االقتصادية�التا�١/٨و�ت���من�استقراء�ا��دول�رقم�(
،�وتل��ا�ال�يئات�االقتصادية�التا�عة�%٦٦من�جملة�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�حيث�بلغت�مسا�م��ا�حوا���

� �ب�سبة �النقل �%١٠٫٢لوزارة �ب�سبة �السو�س �قناة ��يئة �ثم �اإلس�ان�%٨، �وزارا�ي �مسا�مة �بلغت �ح�ن ��� ،
 .ع���التوا���%٣٫١و��%٤٫٨والك�ر�اء�والطاقة�نحو�

 )١/٨جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١اس�ثمارات�ال�يئات�التا�عة����ات�اإلسناد�عام�

 (مليون�جنيھ)
 من�اإلجما���)%( القيمة الوزارة

 ٦٥٫٨ ١١١١٩٧٫٣ وال��وة�الـمعدنّية�وزارة�الب��ول
 ١٠٫٢ ١٧٣٠٧٫٢ وزارة�النقل

 ٨ ١٣٥٨٠ �يئة�قناة�السو�س
الـُمجتمعات�الُعمرانّيةوالـمرافق�و �وزارة�اإلس�ان  ٤٫٨ ٨٠٢٦٫٩ 

 ٣٫١ ٥٢٦٨٫٩ الـُمتجّددة�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة
 ٢٫٤ ٤٠٣٦٫٩ وزارة�االتصاالت�وتكنولوجيا�الـمعلومات

 ١٫٩ ٣١٩٤٫٨ رئاسة�مجلس�الوزراء
 ١ ١٧٧١٫٦ وزارة�التجارة�والصناعة
 ١ ١٦٠٦٫٧ وزارة�السياحة�واآلثار

 ٠٫٧ ١١٩٨٫١ رئاسة�ا��م�ور�ة
 ٠٫٤ ٦٩٥٫٧ والُسّ�ان�وزارة�ال��ة

 ٠٫٣ ٤٦١٫٩ التضامن�االجتما��وزارة�
 ٠٫١ ٢١١ وزارة�التنمية�الـمحلية

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

الب��ول�ا��ام النقل�والتخز�ن قناة�السو�س خدمات�اجتماعية�
أخرى 

الك�ر�اء االتصاالت قطاعات�أخرى 

١١
٠٫

٩

١٩
٫٢

١٣
٫٦

٨٫
٩

٧٫
٣

٤٫
١ ٥

)مليار�جنيھ(

٦٥٫٦ ١١٫٤ ٨ ٥٫٣ ٤٫٣ ٢٫٤ ٣ (%)

مليار�جنيھ١٦٩اإلجما���
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 من�اإلجما���)%( القيمة الوزارة
 ٠٫١ ١٩٥٫٦ وزارة�األوقاف

 ٠٫٠٦ ١٠٢ وزارة�الزراعة�واستصالح�األرا���
 ٠٫١ ٨٥٫٣ وزارة�الشباب�والر�اضة

 ٠٫٠١ ٢٢٫٩ وزارة�التمو�ن�والتجارة�الداخلية
 ٠٫٠١ ١١٫٧ وزارة�الداخلية

 ٠٫٠١ ٥٫٧ وزارة�الـموارد�الـمائية�والري 
 ٠٫٠١ ١٫٤ وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية

 ١٠٠ ١٦٨٩٨١٫٦ اإلجما��
 املصدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.

للب��ول�ع���الشطر�األعظم�من�اس�ثمارات���ستأثر�ال�يئة�املصر�ة�العامة�)،١/٩وكما��و�ُموّ���با��دول�رقم�(
،�وتل��ا����املرتبة�الثانية��ّل�من��يئة�قناة�السو�س�وال�يئة�%٦٦مليار�جنيھ�ب�سبة��١١٢ال�يئات�االقتصادية�بنحو�

ل�ٍل�م��ما،�باإلضافة�إ����يئة�الـُمجتمعات��%٨مليار�جنيھ�ب�سبة��١٣٫٦القومية�لسكك�حديد�مصر�باس�ثمارات�قدُر�ا�
 من�اإلجما��.��%٥مليار�جنيھ،�ب�سبة��٨ُعمرانية�ا��ديدة�ال���حظيت�ع���اس�ثمارات�بلغت�نحو�ال

 )١/٩جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�العامة

 % القيمة�(مليار�جنيھ) ال�يئة
 ٦٦ ١١١٫٢ ال�يئة�الـمصر�ة�العامة�للب��ول

 ٨ ١٣٫٦ �يئة�قناة�السو�س
 ٨ ١٧٫٣ لسكك�حديد�مصرال�يئة�القومية�

 ٥ ٨ �يئة�الـمجتمعات�العمرانية�ا��ديدة
 صدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.ـمال

�دول�رقم�ا�الس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية،�يت���من�البيانات�الواردة�����للمصادر�التمو�ليةو�ال�سبة�
مليار�جنيھ�ُمقابل��١٦٠٫٢وقدر�ا��،%٩٥ب�سبة�ُتنا�ز�)،�ترُكز�ُمعظم�مصادر�التمو�ل����الـم�ّون�الـمح���١/١٠(

تقليل�االق��اض�من�مصادر����الدولة�ُمس��دفات�و�و�ما�ُ�عّزز��،مليار�جنيھ�٨٫٨لالق��اض�ا��ار���بقيمة��%٥
 �لما�أمكن�ذلك.وإحالل�مصادر�محلّية�بديلة�أجن�ية�

 )١/١٠جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�مكّوناتاس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�العامة�حسب�الـ

 (مليون�جنيھ)

 الوزارة
موارد�
 ذاتية

منح�
 ومعونات

بنك�
 االس�ثمار

مصادر�
 أخرى 

مسا�مة�ا��زانة�
 العامة

 القروض
إجما���مصادر�

 التمو�ل
 ١١١١٩٧٫٣ - - ٦٩٣٣٧  - ٤١٨٦١ وال��وة�الـمعدنية�وزارة�الب��ول

 ١٧٣٠٧٫٢ ٨٣٧٤٫٤ ٥٤٠١٫٣ ١٤٢٢  ٢٣٫١ ٢٠٨٦٫٤ وزارة�النقل
 ١٣٥٨٠ - - - -  ١٣٥٨٠ قناة�السو�س�يئة�

 وزارة�اإلس�ان�والـمرافق
 والـُمجتمعات�الُعمرانية�

٨٠٢٦٫٩ ٥٥٥٨٫٧ - - - - ٢٤٦٨٫٢ 

 ٥٢٦٨٫٩ ٢٦٧٣٫٩ ٢٤٢٠٫٩ ١٣٣٫١  ٦٫٩ ٣٤٫١ وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـُمتجّددة



 

٢٧ 

 الوزارة
موارد�
 ذاتية

منح�
 ومعونات

بنك�
 االس�ثمار

مصادر�
 أخرى 

مسا�مة�ا��زانة�
 العامة

 القروض
إجما���مصادر�

 التمو�ل
وزارة�االتصاالت�وتكنولوجيا�

 الـمعلومات
٤٠٣٦٫٩ - - ٣٩٫٣ - - ٣٩٩٧٫٦ 

 ٣١٩٤٫٨ ١٥١٠ - ١٧٠٫١ ١٫٢ ٠٫١ ١٥١٣٫٤ ة�مجلس�الوزراءرئاس
 ١٧٧١٫٦ ١٦٧٤٫٤ - - - ٥٫٢ ٩٢ وزارة�التجارة�والصناعة

 ١١٩٨٫١ - ١١٠٠ ٩٨٫١ - - - رئاسة�ا��م�ور�ة
 ١٦٠٦٫٧ ١٤٦ ١٢٠٩٫٦ ٢١٤٫٣ - ١٦٫١ ١٩٫١ وزارة�السياحة�واآلثار

 ٦٩٥٫٧ - - ٦٫٩ - ٣٩٫٤ ٦٤٩٫٤ والُسّ�ان�وزارة�ال��ة
 ٤٦١٫٩ - - - - - ٤٦١٫٩ رة�التضامن�االجتما��وزا

 ٢١١ - ١٦٫٢ - ١٢٫٨ ١٫٢ ١٨٠٫٨ وزارة�التنمية�الـمحلية
 ١٩٥٫٦ - - - - - ١٩٥٫٦ وزارة�األوقاف

 ١٠٢ - - ٣٫٢ - ٠٫٤ ٩٨٫٤ وزارة�الزراعة�واستصالح�األرا���
 ٨٥٫٣ - ٨١٫٣ - - ٤ - وزارة�الشباب�والر�اضة

 ٢٢٫٩ - - - - - ٢٢٫٩ داخليةوزارة�التمو�ن�والتجارة�ال
 ١١٫٧ - - - - - ١١٫٧ وزارة�الداخلية

 ٥٫٧ - - - - - ٥٫٧ وزارة�الـموارد�الـمائية�والري 
وزارة�التخطيط�والتنمية�

 االقتصادية
- ١٫٤ - - - - ١٫٤ 

 ١٦٨٩٨١٫٦ ١٩٩٩٣٧٫٤ ١٠٢٢٩ ٧١٤٢٤ ١٤ ٩٧٫٨ ٦٧٢٧٨ اإلجما��
 صادية.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقت�املصدر:

�،و�استقراء�الش�ل�.عة�حسب�مصادر�التمو�لوّز )�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�ُم ١/٢٩��الش�ل�رقم�(وّ� �ُ و 
من�ُجملة�الـمصادر�التمو�لّية،��%٤٠وال���شّ�لت�نحو��اعتماد�ال�يئات�االقتصادّية�ع���موارد�ا�الذاتية،ن�ي�ب�ّ 

بلغت��سب��ما�فقد�قروض�واس�ثمارات�ا��زانة�العامة�ال.�أما�%٤٢عالوة�ع���مصادر�تمو�لية�أخرى�ب�سبة�
عونات�ـمنح�والـمع���التوا��،����ح�ن�سا�مت�اس�ثمارات��ل�من�بنك�االس�ثمار�القومي�وال�%٦٫١و��%١١٫٨

 �%١ب�سب��امشية�ال�تتعدى�
 )١/٢٩ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١�ي�ل�اس�ثمارات�ال�يئات�االقتصادية�العامة�حسب�مصادر�التمو�ل����عام�

 
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.صدرـمال

٣٩٫٨

٠٫٠٦

٠٫٠١

٤٢٫٣

٦٫١ ١١٫٨

موارد�ذاتية منح�ومعونات بنك�االس�ثمار مصادر�أخرى  ا��زانة�العامة القروض

%
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 ثالًثا:�الشر�ات�العامة:

 مليار�جنيھ�اس�ثمارات�الشر�ات�العامة.��٥٢٫٤ 

� �لتبلغ �العامة، �االس�ثمارات �إجما�� �من �العام �األعمال �قطاع �اس�ثمارات �مليار�جنيھ�٥٢٫٤انخفضت
�%٤٢)،�و���اجع�حوا���%٢٢٫٧بة�تناقص�(ب�س���العام�السابق،��مليار�جنيھ�٦٧٫٨ُمقابل��٢٠/٢٠٢١عام

 )].١/٣٠[ش�ل�رقم�(�وعن�ُمس��دف�ا��طة�عما��ان�ُمتوقًعا����عام�ا��طة

 )١/٣٠ش�ل�رقم�(
 تطّور�االس�ثمارات�للشر�ات�العامة�خالل�عامي�الـُمقارنة�

 
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.صدرـمال

� �الشر�ات �ب�ن �االس�ثمارات ��ذه �وتتوّزع �رقم �للقانون ��٢٠٣ا��اضعة �القابضة�٩٧وقانون �والشر�ات ،
 .)١/٣١بالش�ل�رقم�(النوعية�وفًقا�للقيم�وال�سب�الـُمو��ة�

 )�١/٣١ش�ل�رقم�(
 )٢٠/٢٠٢١�ي�ل�التوز�ع�القطا���الس�ثمارات�شر�ات�قطاع�األعمال�العام����(

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:�

�ا��دول وُ�وّ�  �(ر �� �ُي��ز��)١/١١قم �والذي �العام �األعمال �لقطاع �التا�عة �الشر�ات �وال�يئات الوزارات
مليار�جنيھ��١٢٫٨جنيھ،�وشر�ات�الب��ول��مليار �١٩٫٦االس�ثمارات�الـموج�ة�ل�ل�من�شر�ات�الك�ر�اء�(

 مليار�جنيھ).�٨٫٥وشر�ات�الغازات�

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٦٧٫٨
٥٢٫٤

٩٠٫٠ مليار�جنيھ٩٠

فع�� متوقع خطة

٦٠٫٩ %

٢٧٫٨%

١١٫٣ %

الشر�ات�القابضة�النوعية ٩٧شر�ات�قانون� ٢٠٣شر�ات�قانون�

٣١٫٩
ملیار جنیھ

٥٫٩
ملیار جنیھ

١٤٫٦
ملیا رجنیھ



 

٢٩ 

 )١/١١جدول�رقم�(
 توز�ع�اس�ثمارات�قطاع�األعمال�العام�

 ار�جنيھ)(ملي
٢٠٣شر�ات�قانون� الشر�ات�القابضة�النوعية ٩٧شر�ات�قانون�   

 القيمة شر�ات القيمة الشركة�القابضة القيمة الشركة�القابضة
 ١٢٫٨ الب��ول ٢٫٣ النقل�البحري�وال��ي  ١٩٫٦ الك�ر�اء
 ١ اإلنتاج�ا��ر�ي ٢٫١ الغزل�وال�سيج ٨٫٥ الغازات

عدنيةالصناعات�الـم ٣٫٨ الط��ان�الـمد�ي  ٠٫٥٢ اإلس�ان ٠٫٦ 
 ٠٫١٩ قناة�السو�س ٠٫٣٣ الشركة�الكيماو�ة  
 ٠٫٠١ الزراعة ٠٫٣ القابضة�للسياحة  
   ٠٫٢ القابضة�لألدو�ة  
   ٠٫١ القابضة�للتأم�ن  

 ١٤٫٥٧  ٥٫٩٣  ٣١٫٩ اإلجما��

صادية�الرئ�سة����عام�)�توز�ع�اس�ثمارات�قطاع�األعمال�العام�ع���األ�شطة�االقت١/٣٢الش�ل�رقم�(�ُ�و��و 
 .٢٠/٢٠٢١الـُمتا�عة�

(الك�ر�اء،�والغاز�الطبي��،��%٦٩مليار�جنيھ،�ب�سبة��٣٦و�استقراء�األرقام،�يت���استحواذ�ثالثة�أ�شطة�بنحو�
 .%١٦والنقل�والتخز�ن)،�و�ل��م�قطاعا�الصناعة�التحو�لية�والب��ول�ا��ام�ب�سبة�

 )�١/٣٢ش�ل�رقم�(
 ات�شر�ات�قطاع�األعمال�العام�التوز�ع�ال�س���الس�ثمار 

 حسب�األ�شطة�االقتصادية�خالل�عام�الـُمتا�عة

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر:

 را�ًعا:�االس�ثمارات�املركز�ة
 سبة�اس�ثمارات�الـمشروعات�الـمركز�ة�%٢٤� 

يار�جنيھ،�وإن�اختلفت��سبة�مل�١٥٠ع���ِغرار�العام�السابق،�بلغت�قيمة�اس�ثمارات�املشروعات�املركز�ة�
عام��%٢٤٫٢نقطة�مئو�ة�ُم�ّ�لة��٦٫٣ُمسا�م��ا����ُجملة�االس�ثمارات�العامة����العامي�ن�لت�ناقص�بنحو�

�الثالثة���العام�السابق.�واحتلت�االس�ثمارات�املوّج�ة�للمشروعات�املركز�ة�املرتبة��%٣٠٫٥ُمقابل��٢٠/٢٠٢١
 .)]١/٣٣[ش�ل�رقم�(االقتصادية�وال�يئات��عد�االس�ثمارات�ا���ومية

٠
٥

١٠
١٥
٢٠

الك�ر�اء الغاز�الطبي�� نالنقل�والتخز� تحو�لية�أخرى  الب��ول�ا��ام لتكر�ر�الب��و خدمات�
اجتماعية�أخرى 

أخرى 

١٩
٫٦

٨٫
٥

٨

٤٫
٧

٣٫٩ ٣٫٧ ٢٫
٩

١٫
١

)ملیار جنیھ( 

٣٧٫٤ ١٦٫٢ ١٥٫٢ ٩ ٧٫٤ ٧٫١ ٥٫٦ ٢٫١ (%)

مليار�جنيھ٥٢٫٤اإلجما���
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 )١/٣٣ش�ل�رقم(
 نص�ب�االس�ثمارات�املركز�ة�من�االس�ثمارات�العامة�ال�لية�خالل�عامي�الـُمقارنة

 
 الـمصدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.

ن�م�%٥١)�استحواذ�أ�شطة�ال�ش�يد�والبناء�والنقل�بما�ير�و�ع���١/١٢��من�استقراء�ا��دول�رقم�(و�تّ� 
)� �الـمركز�ة �االس�ثمارات �التحو�لية�%٢٤و��%٢٧جملة �الصناعة �من ��ل �استحواذ �ُمقابل �التوا��، �ع�� (

 .%١٠ل�ل�م��ما،�و�ل��ما�الزراعة�ب�سبة�ُتنا�ز��%١٥وا��دمات�االجتماعية�األخرى�ع����سبة�

 )١/١٢جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١توز�ع�االس�ثمارات�الـمركز�ة�وفًقا�لأل�شطة�لعام�

 الوزن�ال�س���(%) القيمة�(مليون�جنيھ) ال�شاط
 ٢٧ ٤٠٥٠٠ ال�ش�يد�والبناء
 ٢٤٫٢ ٣٦٣٠٠ النقل�والتخز�ن

 ١٥٫٥ ٢٣٢٥٠ خدمات�اجتماعية�أخرى 
 ١٥٫١ ٢٢٦٥٠ الصناعات�التحو�لية

 ٩٫٧ ١٤٥٥٠ الزراعة�والري�واستصالح�األرا���
 ٣٫٧ ٥٥٥٠ خدمات�التعليم

 ١٫٣ ١٩٥٠ ا��دمات�ال��ية
 ٠٫٩ ١٣٥٠ الـمياه

 ٠٫٩ ١٣٥٠ الصرف�الص��
 ٠٫٩ ١٣٥٠ الب��ول�ا��ام

 ٠٫٦ ٩٠٠ الك�ر�اء
 ٠٫١ ١٥٠ الـمطاعم�والفنادق

 ٠٫١ ١٥٠ قناة�السو�س
 ١٠٠ ١٥٠٠٠٠ اإلجما��

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�الـمصدر

٢٠

٣٠

٤٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٣٠٫٥

٢٤٫٢

(%)
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 خامًسا:�االس�ثمارات�ا��اصة:
 ٢٠/٢٠٢١عام��اس�ثمارات�القطاع�ا��اص�خالل��سبة�تراُجع�٪٣٤ 

مليار��١٠٥بانخفاض�قدُره�تا�عة،�ُم ـعام�ال�مليار�جنيھ�خالل�٢٠٠نحو�القطاع�ا��اص�بلغت�اس�ثمارات�
أسفر�عن�تراُجع�نص�ب�القطاع��ممامليار�جنيھ،��٣٠٥نحو�عن�العام�السابق�والبالغ�اس�ثماراتھ��جنيھ

� �من �ال�لية �االس�ثمارات �من �٣٨٫٣ا��اص �إ�� ٪٢٤٫٤٪�� �من �و�الرغم �االس�ثمارات�. �إال�أن �ال��اُجع، ذا
�نحو� �وقدُره �ُمتوقًعا ��ان �أك���مما �ظّلت �الـُمحققة �ا��طة��١٨٩٫٧الفعلية �ُمس��دفات �ومن مليار�جنيھ،

 )].١/٣٤[ش�ل�رقم�(�مليار�جنيھ)�١٤٤٫٥(
 )�١/٣٤ش�ل�رقم�(

 تطور�اس�ثمارات�القطاع�ا��اص�خالل�عامي�املتا�عة��

;
 تنمية�االقتصادية.صدر:�وزارة�التخطيط�والـمال

  أغلب�األ�شطة�االقتصادية�اتاست�ثار�القطاع�ا��اص�بالشطر�األعظم�من�االس�ثمار��� 

�ال �ع�� �االس�ثمارات �إجما�� �من �االس�ثمار�ا��اص �نص�ب �ـُم باستقراء �ُيالحظ �القطا��، �غلبةستوى
٪�٩٠٫٩٪�و٩٨اس�ثمارات�القطاع�ا��اص�ع���مستوى�أغلب�القطاعات�االقتصادية،�حيث�بلغت��س�تھ�

�٨٢٫٦و �والتجزئة �ا��ملة �تجارة �قطاعات ��� �والفنادقو ٪ ��والغاز�الطبي���املطاعم �ال��ت�بع�� �ووصلت،
ثم����قطا���االتصاالت�والصناعات�،�واملعلومات�األ�شطة�العقار�ة���قطا����٪٦١٫٤و�٪٧١٫٨حّصتھ�إ���

 )].�١/٣٥٪�[ش�ل�رقم�(٤٣٫٦و�٪٤٧٫٥التحو�لية�األخرى�ب�سب�
 )١/٣٥(�ش�ل�رقم

 نص�ب�االس�ثمارات�ا��اصة�من�إجما���االس�ثمارات�املنفذة�عام�املتا�عة

;
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�صدر:ـمال

٠

٥٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٣٠٥٫١
٢٠٠ ١٨٩٫٧

١٤٤٫٥

)مليار�جنيھ(

ُمتوّقع فع��خطة

٥,٠
٢٥,٠
٤٥,٠
٦٥,٠
٨٥,٠

١٠٥,٠ ٩٨٫٠
٩٠٫٩

٨٢٫٦
٧١٫٨

٦١٫٤
٤٧٫٥ ٤٣٫٦ ٣١٫٣

١٢٫٤ ١٢٫١ ١١٫٢ ٩٫٣
٩٫٢

٣٫٠

)٪( 
 العام المتوسط

٢٤٫٣٪ 
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 � �التحو�لية �والصناعة �والغاز�الطبي�� �العقار�ة �األ�شطة �قطاعات من��٪٥٤نحو��ع��استحواذ
 ٢٠/٢٠٢١عام�خالل��إجما���اس�ثمارات�القطاع�ا��اص

�ترّك �فيما �ُيالحظ �القطاعات، �مستوى �ع�� �ا��اصة �لالس�ثمارات �ال�س�� �التوز�ع �من�٥٤٫٤ز�نحو�يخص ٪
والصناعة�التحو�لية.�أما�القطاعات�األخرى،�فقد��،والغاز�الطبي���،االس�ثمارات����قطاعات�األ�شطة�العقار�ة

 )].١/٣٦٪�[ش�ل�رقم�(٧٫٦٪�و١٫٥ب�ن��حظّيت�بأنصبة�ُمتفاوتة�تراوحت

 )١/٣٦(ش�ل�رقم�
 ٢٠/٢٠٢١ال�ي�ل�القطا���الس�ثمارات�القطاع�ا��اص�خالل�عام�

;
 (*)��شمل�األ�شطة�العقار�ة.

 صدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.ـمال

تا�عة�ـمُ ال�عامي)��ي�ل�االس�ثمارات�ال�لية�(العامة�وا��اصة)�خالل�٦و�٥��قان�رقم�(ـمُ و�وّ���ال  

 

٢٠٠

مليار�جنيھ

ال�ش�يد�
(*)والبناء

٢٦٫٤٪ الصناعة�
التحو�لية�

١٠٫٦٪

ي���الب��ول�والغاز�الطب
٢٢٫١٪

االتصاالت�واملعلومات�
٩٫٤٪

النقل�والتخز�ن�
٦٫٥٪

ا��ددمات�
االجتماعية

٨٫٥٪

تجارة�ا��ملة�
والتجزئة�

٥٫٦٪

الزراعة�والري 
٦٫٦٪

السياحة�
املطاعم�(

)والفنادق
٢٫٨٪

الك�ر�اء
١٫٥٪
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;ُمباشرـالسادًسا:�االس�ثمار�األجن���

تراُجًعا�ليقتصر�صا���التدّفقات�الداخلة�ع�����ّ�ل�األجن���االس�ثمار �صا���أن�املركزي �البنك�بيانات�أظ�رت
��٥٫٢نحو� �عام �نحو��٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�خالل �ُ�عاِدل��٧٫٥(ُمقاِبل �و�ما �السابق، �العام  مليار�دوالر�خالل

)]�وليق��ب�بذلك�مما��ان�ُمتوقعًا����خطة�عام�الـُمتا�عة�١/٣٧)�[ش�ل�رقم�(٢٠/٢٠٢١ما��ان�ُمس��دًفا�بخطة�عام�
الصعيد��ع��مليار�دوالر.�وجاء��ذا�االنخفاض�ُم�سقًا�مع�تراُجع�االس�ثمار�األجن���الـُمباشر��٥٫٤والذي�ُقدر�بنحو�

 الـمًيا.�كن�يجة�طبيعية�لـَمخاوف�الـُمس�ثمر�ن�الناجمة�عن�استمرار�تِبعات�جائحة�ف��وس��ورونا�ع�العاملي
 وُتفيد�ُمؤّشرات�البنك�املركزي�اآل�ي:

 �مليار�دوالر،�وذلك�ُمقابل�صا����١٫٢صا���تدّفق�ل��ارج�بلغ�نحو��إ��تحّول�االس�ثمارات����قطاع�الب��ول
مليار�دوالر�خالل�العام�املا���السابق�(وذلك�كُمحّصلة�لتدّفقات�للداخل��١٫١تدّفق�للداخل�بلغ�نحو�

�٦٫٣ا��ارج�بمبلغ��إ��ر�ن�يجة��غذية�شر�ات�ب��ول�أجن�ية�مطروًحا�م��ا�تحو�الت�مليار�دوال �٥٫١بنحو�
 مليار�دوالر�ُمقاِبل�اس��داد�الت�اليف�ال���يتحّمل�ا�الشر�اء�األجانب����أعمال�البحث�والتنمية�وال�شغيل).

 �مليون��٧٠٫٢مقدار�الـُمباشرة����القطاعات�غ���الب��ولية�بدرجة�طفيفة�بارتفاع�االس�ثمارات�األجن�ية

�الرتفاع،�وذلك�كُمحّصلة�٪١٫١مليون�دوالر،�بمعدل�نمو��٦٫٤دوالر�ليصل�صا���التدّفق�للداخل�إ���نحو�
 �ٍل�من:

مليون��٧٧٫٨�إ��٪�لتصل�٢٤٫٧تنامي�االس�ثمارات�الواردة��غرض�تأس�س�شر�ات�جديدة�بمعدل�نمو� )أ
 دوالر.

 مليار�دوالر.�٤٫٤نحو��إ��لتصل��٪١١٫٥�نمو �لدائنة�بُمعّدلز�ادة�صا���األر�اح�الـُمرّحلة�وفائض�األرصدة�ا )ب
 �ّل�من:�تراجع���ح�ن�

�ع��مليون�دوالر�لتقتصر��٢٥٩٫٦صا���التدّفقات�الواردة�لز�ادة�رؤوس�أموال�الشر�ات�القائمة�بمقدار� -

 مليار�دوالر.�١٫٢نحو�

مليون��٥٤٫٥لُ���ل�نحو��مليون�دوالر �٨٩٫٢حصيلة�بيع�شر�ات�وأصول�إنتاجية�لغ���ُمقيم�ن�بمقدار� -

 دوالر.

مليون�دوالر�لُ���ل�نحو��٤٩٫٨التحو�الت�الواردة�لشراء�عقارات����مصر�بمعرفة�غ���ُمقيم�ن�بمقدار� -

 مليون�دوالر.�٦١٦٫٤

الرغم��ع��(�إفر�قيا����باشرةـُم ال�األجن�ية�لالس�ثمارات�متلِق �كأك�� �األو���املرتبة���ظلت��مصر �أن�إ��وتجدر�اإلشارة�

�٢٠٢١�لعام�العاملي�االس�ثمار �وفقًا�لتقر�ر �مليار�دوالر)�٥٫٩�إ��لتصل��٪٣٥انخفاض�التدّفقات�الواردة�ب�سبة��من
�استقرار �تدعيم�إ���أدت�ا���ومة�أجر��ا�ال���االقتصادية�اإلصالحات�حيث�أن�"نكتاداأل "�عن�منظمة�الصادر 

 الـُمس�ثمر�ن.�ثقة�و�عز�ز �الك��،�االقتصاد
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 )١/٣٧ش�ل�رقم�(
 صا���االس�ثمارات�األجن�ية�املباشرة�خالل�عامي�املتا�عة

;
 ،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.صري ـمركزي�الـم:�البنك�الاملصدر

االتجاه�التناق�������االس�ثمارات�األجن�ية�الـُمباشرة�ع���امتداد��،�ُيالحظ٢٠/٢٠٢١و�النظر�إ���عام�الـُمتا�عة�
 مليار�دوالر����الف��ة�الـُمناظرة�من�العام�السابق.�٥مليار�دوالر�ُمقابل��٣٫٣٥ل�النصف�األول�من�العام�حيث��ّ� 

مليون�دوالر��٤٢٠ورغم�تحّسن�التدّفق��س�ًيا����الر�ع�الثالث،�إال�أنھ�عاود�االنخفاض��شدة����الر�ع�الرا�ع�إ���
 )].١/٣٨مليار�دوالر����الر�ع�الـُمناظر�للعام�السابق�[ش�ل�رقم�(�١٫٥٢فقط�ُمقابل�

 )١/٣٨ش�ل�رقم�(
 أساس�ر�ع�سنوي�خالل�عامي�املتا�عة���ع��صا���االس�ثمارات�األجن�ية�املباشرة�

;
 صري.ـمركزي�الـمالبنك�الصدر:�ـمال

و�جدر�التنو�ھ�أن��عض�الـُمؤّشرات�الفرعية�الواردة�بتقر�ر�ممارسة�األعمال�الصادر�عن�البنك�الدو���لعام�
البدء����ممارسة�خ�االس�ثمار�للتحّسن،�ومن��ذه�الـُمؤّشرات�الفرعية�ُمؤّشر�تدل�ع���اتجاه�منا�)١(٢٠٢٠

 )].١/٣٩[ش�ل�رقم�(�س�ثمر�نُم ـغار�الالك�ر�اء،�ومؤشر�حماية�ِص ��ر�ا��صول�ع�ؤّش األعمال،�وُم 

                                                             
 وح���تار�خھ.�٢٠٢٠)�توقفت�إصدارات��ذا�التقر�ر�منذ�عام�١(

٠

٥

١٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٧٫٥

٥٫٢
٥٫٤

٧٫٥
(ملیار دوالر)

فعلي ُمتوقّع خطة

٠

٢

٤

٦

٨

الر�ع�األول  الر�ع�الثا�ي الر�ع�الثالث الر�ع�الرا�ع اإلجما���للعام

٢٫٤ ٢٫٦

٠٫٩٧
١٫٥٢

٧٫٥

١٫٦
١٫٧٥ ١٫٤٣

٠٫٤٢

٥٫٢٢

٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

 ملیار دوالر
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 )١/٣٩ش�ل�رقم�(
 ٢٠٢٠و�٢٠١٩�لعامي�الدو���البنك�وفق�التقر�ر �ا��اص�االس�ثمار �مقومات

;
 ،�البنك�الدو��.٢٠٢٠و�٢٠١٩�ر�ممارسة�األعمال�لعامي�صدر:�تقر ـمال���

�٢٩٫٧�بلغحيث��٢٠٢٠أبر�ل��ش�ر �لھ�خالل�قراءة�فقد���ل�أد�ى�،ش��ياتـُم ر�مديري�الؤّش ُم ��و�النظر�إ�
�٢٠٢١يونيو��نقطة�خالل�٤٩٫٩أن�استقر�عند���ب�ب�ن�االرتفاع�واالنخفاض�إ�نقطة،�ثم�أخذ����التذبُذ 

 .)]١/٤٠[ش�ل�رقم�(
بالعناصر�الفرعية�لإلنتاج�والطلبات�ا��ديدة،�مما��نقطة�مدفوًعا�١٫٣األخ���بمقدار���ذا�االرتفاع�و�ان

ن�ظروف�السوق�تحّس �إ��ز�ادة�ال�شاط�واألعمال�التجار�ة�ا��ديدة،�وال���أرجع��ا�الشر�ات�توقع���ش���إ��ُ 
����ظل�السائح�ن�أعداد�عن�ارتفاع�االح��از�ة�لـُمواج�ة�ف��وس��ورونا،�فضًال تداب���ال�عدم�ال�شدد���مع�

منذ�ش�ر��مرتفعة�نمو �تعدال ملبيعات�امل�وتحقيق�التصدير �طلبات�تزايد�معو ا��ار��،��السفر �تخفيف�قيود
 .ف��اير

 )�١/٤٠ش�ل�رقم�(
 ٢٠٢٠تطّور�مؤّشر�مديري�املش��يات�خالل�عام�

;
 .٢٠٢٠ش��يات،�ـُم دراء�الرات�ُم ؤّش تقر�ر�ُم صدر:�ـمال

١٠٩

٦٨

٩٦

١٢٥

٦٠
٧٢

١٥٩
١٧١

١٦٠

١٠١٩٠
٧٤ ٧٧

١٣٠

٦٧
٥٧

١٥٦
١٧١ ١٦٦

١٠٤

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠

البدء����
ممارسة�
ال�شاط

التعامل�مع
تصار�ح�

البناء

ا��صول�
ع���

الك�ر�اء

���يل�
املمتل�ات

ا��صول�
ع���

االئتمان�

حماية�
صغار�
�ناملس�ثمر 

دفع�
الضرائب

التجارة�
خارج�حدود�

البلد

تنفيذ�
العقود

اإلنقاذ�من�
اإلفالس

٢٠١٩

٢٠٢٠

٤٦ ٤٧٫١
٤٤٫٢

٢٩٫٧

٤٠٫٧ ٤٤٫٦
٤٩٫٦ ٤٩٫٤ ٥٠٫٤ ٥١٫٤ ٥٠٫٩ ٤٨٫٢ ٤٨٫٧ ٤٩٫٣ ٤٨ ٤٧٫٧ ٤٨٫٦ ٤٩٫٩

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
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 سوق�األوراق�الـمالية:�شاط�سا�ًعا:�

 :�السوق�األو���أوًال 

�٢٠٢١خالل�عام��٪٥٢ارتفعت�قيمة�اإلصدارات�ا��ديدة�لألس�م�والسندات�بالبورصة�املصر�ة�بنحو�
أس�م�ز�ادة�،�ونمو�٪١٠٣مع�ز�ادة�قيمة�االس�ثمارات�ا��ديدة�(أس�م�التأس�س)�بنحو��٢٠٢٠باملقارنة��عام�

٪،�مع�نمو����سندات�٢٢بنحو��١قيمة�إصدارات�سندات�التور�ق�عت���ح�ن�تراج�٪،٥٧بنحو��رأس�املال
�٢٠٢١مليار�جنيھ����عام��١٫٦،�مع�مالحظة�بدء�استصدار�السندات�ا��ضراء�بقيمة�٪٢٠الشر�ات�ب�سبة�

 .])١/١٣جدول�رقم�([ألول�مرة�

 �)١/١٣جدول�رقم�(�
 �٢٠٢١و�٢٠٢٠اإلصدارات�ا��ديدة�من�األس�م�والسندات�خالل�عامي�

ان�البي  
جنيھ)�مليار القيمة�(  

 معدل�التغ���(٪)
٢٠٢٠�د�سم�� �/يناير ٢٠٢١�د�سم�� �/يناير   

�أس�م�التأس�س  ١٠٢٫٨ ٤٣٫٨ ٢١٫٦ 
 ٥٦٫٩ ١٥٠٫٢ ٩٥٫٧ أس�م�ز�ادة�رأس�املال

)٢٢( ١٨٫٨ ٢٤٫١ إصدارات�سندات�التور�ق  
 --- ١٫٦ --- إصدارات�السندات�ا��ضراء
 ٢٠ ٠٫٦ ٠٫٥ إصدارات�سندات�الشر�ات

السنداتإجما���قيمة�إصدارات�األس�م�و   ٥١٫٥ ٢١٥ ١٤١٫٩ 
 .٢٠٢١�تقر�ر�د�سم�� �املصدر:�ال�يئة�العامة�للرقابة�املالية،

 )�اآل�ي:١/٤١،�ي�بّ�ن�من�الش�ل�رقم�(٢٠٢١،�٢٠٢٠وع���مستوى�عامي�

يھ�عام�مليار�جن�٢٨٠٫٣إ����٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��١٩٣٫٧من��%٤٤٫٧نمو�إجما���اإلصدارات�ب�سبة� -
٢٠٢١. 

مليار�جنيھ�خالل�ف��ة�الـُمقارنة،�ب�سبة��١٩٤مليار�جنيھ�إ����١١٧٫٣تنامي�قيمة�األس�م�الـُمصدرة�من� -
 .%٦٥٫٤نمو�

مليار�جنيھ،�ب�سبة�ز�ادة��٨٦٫٣مليار�جنيھ�إ����٧٦٫٤والص�وك�من�)�٢(ارتفاع�قيم�إصدارات�السندات -
١٣%. 

                                                             
ات،�و�تم�إصدار�ا�من�خالل�إحدى�شر�ات�التور�ق�سندات�قابلة�للتداول����حدود�ما�ُيحال�إل��ا�من�حقوق�مالية�ومستحقات�آجلة�الدفع�بالضمان) ١(

�ا�من�التوسع����املُرخص�ل�ا�من�ال�يئة�العامة�للرقابة�املالية،�و�حق�للشركة�املصدرة�ا��صول�ع���قيم��ا�فور�إصدار�ا�مما�ي�يح�ل�ا�توف���سيولة�تمك�
 تقديم�مز�د�من�التمو�ل�دون�انتظار�مواعيد�سداد�األقساط.

مليار�جنيھ،�بالتعاون�مع�ُمؤسسة�التمو�ل�الدولية�لدعم��١٫٦بقيمة��٢٠٢١دات�خضراء�ألول�مرة�عام�)��شمل�إصدار�سن٢(
 تحّول�التعادل�لـمصر�إ���االقتصاد�األخضر.



 

٣٧ 

 )١/٤١ش�ل�رقم�(
 لية�غ���الـمصرفيةُمؤّشرات�أداء�األسواق�الـما

 
 .٢٠٢١�يئة�الرقابة�الـمالية،��الـمصدر:

 :�السوق�الثانوي ثانًيا
�ُم  �ثالثة �خالل �من �الثانوي �السوق ��شاط �ُيقاس �وإجما���تغ��ات �أسعار�األس�م، �بنمو�مؤشرات تتعلق

 التداول،�ورأس�املال�السو��.
 مؤشرات�األسعار )أ
 �تراُجع�مؤشرEGX30��عد�تذبذبھ�٢٠٢١وح�����اية�ش�ر�يونيو�بصفة�ُمطردة��عد�ش�ر�ف��اير��،

 .٢٠/٢٠٢١صعوًدا�و�بوًطا����الش�ور�السابقة�من�العام�
  �ّ� را�ؤّش ل�ُم EGX70 EWIوEGX100EWI��عدا�تراُجع��تا�عةُم ـامتداد�عام�ال�ع��تصاعًدا�ُمطرًدا)

 .])١/٤٢(ش�ل�رقم�([�)٢٠٢١طفيف����مارس�
 )١/٤٢ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١عام�مؤشرات�السوق�الثانوي�خالل�

 
 .البنك�املركزي�املصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�أعداد�مختلفةصدر:�ـمال

 قيم�التداول  )ب
�تر�ليون حيث�بلغت�قيم��ا��٪٤٦بنحو��٢٠٢١ارتفعت�قيمة�األس�م�والسندات�املتداولة�خالل�عام�

 .])١/١٤رقم�(جدول�[مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق��٦٩٣جنيھ�مقابل�نحو�

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

أس�م سندات�وصكوك اإلجما��

١١٧٫٣
٧٦٫٤

١٩٣٫٧١٩٤

٨٦٫٣

٢٨٠٫٣

٢٠٢٠ ٢٠٢١

ملیار جنیھ

١٠٠٠

٣٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٩٠٠٠

١١٠٠٠

EGX٣٠

EGX ٧٠ EWI

EGX ١٠٠ EWI
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 )١/١٤م�(جدول�رق
 ٢٠٢١و�٢٠٢٠األس�م�والسندات�خالل�عامي��ع��إجماليات�التداول�

 البيان�
جنيھ)�ار القيمة�(ملي  

معدل�التغ���
�د�سم�� �/يناير (٪)

٢٠٢٠ 
�د�سم�� �/يناير

٢٠٢١ 
النيل�بورصة��شمل�-�املقصورة)�(داخل�املقيدة�األس�م  ٣٤ ٣٧٠٫٥ ٢٧٦٫٤ 

�املقصورة)�(خارج�غ���املقيدة�األس�م  ٥٫٢٣  ١٦٤٫٢ ٩٣ 
 ٤٣٫٩ ٥٤٣٫٩ ٣٧٨ السندات

 ٦٫٩ ٣٫١ ٢٫٩ صناديق�املؤشرات
 ٤٥٫٩ ١٠١٠٫٥ ٦٩٢٫٥ إجما���قيمة�التداول 

 .٢٠٢١�تقر�ر�د�سم�� �املصدر:�ال�يئة�العامة�للرقابة�املالية،
�د�سم�� ���السوق�ب��اية�ش�ر��مليار�جنيھ�لألس�م�املُقيدة�٧٦٦،�حيث���ل�نحو�رأس�املال�السو�� )ج

�ل�ارتفع��ولقدالش�ر�املُناظر�من�العام�السابق.���اية�٪�عن�١٧٫٦،�بز�ادة�بلغت�نحو�٢٠٢١عام�
رأس�املال�السو���لألس�م�املُقيدة����بورصة�و ٪،�٣٠بنحو��EGX30رأس�املال�السو���لشر�ات�من�

 .])١/١٥رقم�(جدول�[٪�١٥٠النيل�بنحو�
 )١/١٥جدول�رقم�(

 ٢٠٢١و�٢٠٢٠املال�السو���خالل�ش�ر�د�سم���من�عامي�رأس�

 البيان�

جنيھ)�ار القيمة�(ملي  
معدل�التغ���

�د�سم�� إغالق� (٪)
٢٠٢٠ 

إغالق�
�د�سم�� 
٢٠٢١ 

�املقيدة�رأس�املال�السو���لألس�م  ١٧٫٦ ٧٦٥٫٦ ٦٥٠٫٩ 
 ٣٠٫٢ ٤١٤٫٧ ٣١٨٫٤ EGX30رأس�املال�السو���لشر�ات�

�ملقيدة����بورصة�النيلا�رأس�املال�السو���لألس�م  ١٥٠ ٢٫٥ ١ 
 .٢٠٢١�تقر�ر�د�سم�� �صدر:�ال�يئة�العامة�للرقابة�املالية،ـمال

;

وا��دمات�املالية�غ���املصــــرفية��العقارات�تقطاعا�ت،�فقد�جاءالقطا���لتداول�األســــ�م�املســــتوي �ع��و 
،�ثم�)٪٩و٪�١٦٫٨و٪�٢٠٫٢(من�حيـــــث�األ�ميـــــة�ال�ســـــــــــــ�يـــــة�التوا����ع��األو���الثالثـــــة����املراكز��والبنوك

 �.])١/١٦جدول�رقم�([�٪٨٫٨و�٪٠٫٤ب�سب�متفاوتة�ت��اوح�ب�ن��األخرى �اتقطاعال
 �)١/١٦جدول�رقم�(

 �٢٠/٢٠٢١تطور�قيم�التداول�حسب�القطاعات��خالل��عام�
 األ�مية�ال�س�ية�(٪) (باملليار�جنيھ)�قيمة�التداول  القطاع

 ٢٠٫٢ ٦٩٫٤ العقارات
 ١٦٫٨ ٥٧٫٩ املصرفية�غ�� الية�ـما��دمات�ال

 ٩ ٣١ البنوك
 ٨٫٨ ٣٠٫٣ وارد�األساسيةـمال

 ٨٫٥ ٢٩٫١ �سوجات�والسلع�املُعمرةـمال
 ٧٫٢ ٢٤٫٨ والتبغ�شرو�اتـماألغذية�وال



 

٣٩ 

 األ�مية�ال�س�ية�(٪) (باملليار�جنيھ)�قيمة�التداول  القطاع
 ٥٫٨ ٢٠٫١ الرعاية�ال��ية�واألدو�ة

 ٤٫٥ ١٥٫٤ السياحة�وال��فيھ
 ٤٫٤ ١٥٫١ االتصاالت�واإلعالم�والتكنولوجيا

 ٣٫٨ ١٣ الصناعية�والسيارات�ا��دمات�واملنتجات
 ٣٫٤ ١١٫٥ قاوالت�واإل�شاءات�ال�ندسيةـمال

 ٢٫٥ ٨٫٧ مواد�البناء
 ١٫٥ ٥٫١ �ملةا�موزعون�وتجارة�لـا

 ١٫٢ ٤٫١ تعليميةال�دمات�ا�
 ٠٫٨ ٢٫٨ ساندةـمالطاقة�وا��دمات�ال

 ٠٫٧ ٢٫٤ خدمات�النقل�وال��ن
 ٠٫٥ ١٫٦ الورق�ومواد�التعبئة�والتغليف

 ٠٫٤ ١٫٢ فقراامل
 ١٠٠ ٣٤٣٫٥ اإلجما��

 .تقار�ر�مختلفة:�البورصة�املصر�ة،�صدرـمال
;
;
;

 االس�ثمار����محفظة�األوراق�املالية�املصر�ة

 ٢٠/٢٠٢١���عام�صا���تدفق�االس�ثمارات�بمحفظة�األوراق�املالية��مليار�دوالر �١٨٫٧ 
�مقابل�،٢٠/٢٠٢١�املا���العامخالل��)دوالر�مليار �١٨٫٧�و نح(�رقًما�غ���مسبوًقا�للداخل�تدفقال�صا���بلغ

�محفظة�س�ثماراتا����امل��وظ�وجاء�ذلك�التحسن�العام�السابق.�خاللتدفق�سالب��دوالر �مليار �)٧٫٣(�نحو 
ن�يجة�ارتفاع�عوائد�االس�ثمار����البورصة�املصر�ة�وأدوات�الدين�العام�مقارنة�بالعوائد��املالية�األوراق

�جائحةان�شار��جراء�اليق�ن�عدم�حالة�وال���تراجعت����ظل�استمرار �األسواق�املالية�العامليةاملناظرة�ب
 )].١/١٧[جدول�رقم�(��وروناف��وس�

 �)١/١٧جدول�رقم�(
 صا���اس�ثمارات�محفظة�األوراق�املالية�خالل�عامي�املتا�عة�

CÑˆÂÄ;‡ÊË÷ŸD˛

 البيـان
 

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
ألوراق�املالية����مصر�صا���اس�ثمارات�محفظة�ا  )٧٣٠٧٫٣(  ١٨٧٤٢٫٤ 

 وم��ا:
 سندات -

٤٥٤٨٫٩ ٤٥٩٤٫٩ 

 .٢٠٢٢،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�صدر:�البنك�املركزي�املصري ـمال

Ñ]⁄miàˆ\;Ø›\ÊŒ’;Ï¬î]£\;k]—Öç’\;

 الشر�ات�ا��ديدة�عدد�٪��سبة�الز�ادة���٢٩� 
�تأس�س�ا�ارتفع �تم �ال�� �الشر�ات ��فأل�٢٨٫٥�نحو �إ���عدد �بمعدل �عام�٢٩�نمو�قدرهشركة �خالل ٪

لتصل�إ����وس�األموال�اُملصدرة�ل�ذه�الشر�اتؤ ر �مع�ز�ادة�طفيفة���ُمقارنة�بالعام�السابق،��٢٠/٢٠٢١
 .])١/١٨جدول�رقم�([مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق��٨٣٫٨قابل�مليار�جنيھ�ُم �٨٤٫١
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 )١/١٨جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١و��١٩/٢٠٢٠ل�املصدرة�خالل�عامي�الشر�ات�ال���تم�تأس�س�ا�ورؤوس�األموا

 القطاع
 العام�املا���

 معدل�النمو�(٪)
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

٤٦٢٢٠ عدد�الشر�ات�(شركة)  ٢٩٫١ ٢٨٤٦٥ 

جنيھ)�مليار ُمصدر�(ـرأس�املال�ال  ٠٫٣٥ ٨٤٫١ ٨٣٫٨ 
 .٢٠٢١،�عامة�لالس�ثمار�واملناطق�ا��ّرة:�ال�يئة�الصدرـمال

 �قائمة�الشر�ات�امل��لةوالصناعية��الشر�ات�ا��دميةتصدر 

٪�٥٣٫٢٪�و٤٩٫٧لقطاعات�خالل�ف���ي�املتا�عة�بنحو�ل�وفقاً ال�سبة�األك����ع���الشر�ات�ا��دمية�استحوذت
�تل�ع�� ��التوا��، �ب�سبة �الصناعية �الشر�ات �١٨٫٨�ا �عام ��� �بنحو�ُم �٢٠/٢٠٢١٪ �العام�٢٢٫١قارنة ��� ٪

ة�والتمو�لية����ذيل�القائمة�من�حيث�األ�مية�ال�س�ية�ب�سب�السياحي�القطاعاتمن��جاءت��ٍل .�و السابق
 .)١/١٩كما��و�موّ���با��دول�رقم�(�ال��ت�ب�ع��٪�٠٫١٪�و١٫٣

 �)١/١٩جدول�رقم�(
 التوز�ع�القطا���ألعداد�الشر�ات�ال���تم�تأس�س�ا�

 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

اتالقطاع  
 األ�مية�ال�س�ية�(٪) العام�الـما��

١٩/٠٢٠٢  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 ٥٣٫٢ ٤٩٫٧ ١٥١٣٧ ١٠٩٦٤ ا��دمية

 ١٨٫٨ ٢٢٫١ ٥٣٥١ ٤٨٨١ الصناعية
 ١٥٫٨ ١٥٫٩ ٤٤٨٤ ٣٥١١ اإل�شائية

 ٦٫٩ ٦٫١ ١٩٦٧ ١٣٤٠ االتصاالت�وتكنولوجيا�املعلومات
 ٤٫٠ ٤٫٠ ١١٤٥ ٨٧٢ الزراعية

 ١٫٣ ٢٫١ ٣٦٥ ٤٥٦ السياحية
 ٠٫١ ٠٫١ ١٦ ٢٢ التمو�لية
 ١٠٠ ١٠٠ ٢٨٤٦٥ ٢٢٠٤٦ اإلجما��

 �.٢٠٢١ة،�عامة�لالس�ثمار�واملناطق�ا��رّ ال�يئة�ال�صدر:ـمال

 قطاع�اإل�شاءات����املركز�األول�من�حيث�رؤوس�األموال�املُصدرة 

٪�خالل�٣٦٫٦بلغت�نحو�حيث��،ع���ال�سبة�األع���اإل�شا�ياستحواذ�القطاع��)١/٤٣يت���من�الش�ل�رقم�(
مع��)،١٩/٢٠٢٠(مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق��٢٥٫٥ليار�جنيھ،�ُمقارنة�بنحو�م�٣٠٫٨عام�املتا�عة،�بقيمة�

 التوا���خالل�عامي�املتا�عة.�ع���٪٠٫٤و٪�٠٫٧�بأ�مية��س�ية�ُمالحظة��امشية�القطاع�التمو���



 

٤١ 

 )١/٤٣ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠التوز�ع�القطا���لرؤوس�األموال�املصدرة�للشر�ات�خالل�عامي�املتا�عة�

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  
 .٢٠٢١،�لعامة�لالس�ثمار�واملناطق�ا��ّرة:�ال�يئة�اصدرـمال

 �إقليم�القا�رة����املركز�األول�من�حيث�عدد�الشر�ات�ا��ديدة 
�ع��،�٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�٧٢٫٥إ����وصلتالقا�رة�ع���أك���عدد�من�الشر�ات�ب�سبة��إقليم�استحوذ

٪�[ش�ل�٧٧٫٨س�األموال�املُصدرة�للشر�ات�ب�سبة�رؤو ارة�من�حيث�الصد�كما�احتلالعام�السابق،��غرار 
 )].١/٤٥)�ورقم�(١/٤٤رقم�(

;
;
;
;
;
;
;

 )١/٤٤ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���للشر�ات�ال���تم�تأس�س�ا�وز�ادة�رؤوس�أموال�ا�بحسب�األقاليم�ا��غرافية�

 خالل�عامي�الـمتا�عة����

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  

 .٢٠٢١،�ة�لالس�ثمار�والـمناطق�ا��ّرةال�يئة�العامالـمصدر:�

٠
٥

١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥ ٣٠٫٧

٢٥٫٥
٢٠٫٩

٣٫٢ ١٫٦ ١٫٣ ٠٫٦

)مليار�جنيھ(

٠
٥

١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥ ٣٠٫٨

٢٣٫٩
١٨٫٤

٦٫٥
٣٫١ ١٫١ ٠٫٣

)مليار�جنيھ(

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠
٧٢٫٩

٧٫٥ ٧٫٥ ٥٫٩ ٣٫٢ ١٫٧ ١٫٣
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠ ٧٢٫٥

١١ ٨٫٤ ٣٫٤ ٢٫٨ ١٫٧ ٠٫٣

)٪(
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 )١/٤٥ش�ل�رقم�(
 ال�ي�ل�ال�س���لرؤوس�أموال�الشر�ات�حسب�األقاليم�ا��غرافية�خالل�عامي�الـمتا�عة���

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  
 .٢٠٢١،�ال�يئة�العامة�لالس�ثمار�والـمناطق�ا��ّرةالـمصدر:�

 �املتا�عةب��اية�عام��رات٪�من�االس�ثما٨٨استحواذ�الشر�ات�املصر�ة�عل�نحو 
خالل��٪٨٨نحوعند�املصر��ن��استقرار�حصةوس�األموال�بحسب�ا���سية�ؤ �عكس��ي�ل�تدّفق�ر 

٪�٦٫٢٪����عام�املتا�عة��عد�أن��ّ�لت�٥٫٨،�وتراُجع�األ�مية�ال�س�ية��ِ�صص�العرب�إ���املتا�عةعامي�
)�١/٤٦[ش�ل�رقم�(��٢٠/٢٠٢١عام��خالل�٪٦٫٥نحو��إ��،�مع�ارتفاع�مسا�مة�األجانب����العام�السابق

 )].١/٤٧ورقم�(
 )١/٤٦ش�ل�رقم�(

 التوز�ع�ال�س���ملصادر�التدفق�الرأسما���بحسب�ا���سية�خالل�عامي�املتا�عة
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  
 .٢٠٢١،�ال�يئة�العامة�لالس�ثمار�والـمناطق�ا��ّرةالـمصدر:��

 )١/٤٧ش�ل�رقم�(
 تا�عةمُ ـخالل�عامي�ال�رؤوس�أموال�الشر�ات�بحسب�ا���سية

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  
 .٢٠٢١،�ال�يئة�العامة�لالس�ثمار�والـمناطق�ا��ّرةالـمصدر:�

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

٧٩٫٢

٩٫٢ ٤٫٩ ٤٫٦ ١٫٣ ٠٫٤ ٠٫٤

)٪(

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

٧٧٫٨

٩٫٦ ٥٫٤ ٤٫٧ ١٫٤ ٠٫٦ ٠٫٥

)٪(

مصر�ون 
٨٧٫٩%

عرب
٦,٢%

أجانب
٥٫٩%

مصر�ون 
٨٧٫٦%

عرب
٥,٨%

أجانب
٦٫٥%

٠

١٠٠

مصر�ون  عرب أجانب

٧٣٫٧

٥٫٢ ٤٫٩

(مليار�جنيھ)

٠

١٠٠

مصر�ون  عرب أجانب

٧٣٫٨

٤٫٩ ٥٫٥

(مليار�جنيھ)
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١H٣;ÏË’]⁄z’\;k\Ñ�Ê�i’\;
 :الصورة�ال�لية

 �٢٠/٢٠٢١خالل�عام��%٢٫٤ز�ادة�ال��ز�النقدي�ب�سبة 
مليار�جنيھ��١١٠٨٫٦نحو�لُ��ــــــّ�ل��٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـــــــــــــــــــما����٪١٣٫٧�ب�ســــــبة�اإليرادات�العامة�زادت

ـــــــــــــــــمصـــــروفات�وكذلك،.�خالل�العام�الســـــابقمليار�جنيھ��٩٧٥٫٤ُمقابل� �لغت�و �٪١٠ب�ســـــبة��العامة�نمت�الـ
 .١٩/٢٠٢٠عام��مليار�جنيھ�١٤٣٤٫٧مليار�جنيھ�ُمقابل��١٥٧٨٫٨قيم��ا�نحو�

ــــــــــــــــمصــــرو  ــــــــــــــــمح���اإلجما��،�فقد�تنامت��ســــبة��ٍل�من�اإليرادات�والـ إ���العامة�فات�و�الت�ســــ�ب�إ���الناتج�الـ
 ع���التوا��.٪�٢٤٫٧٪�و١٦٫٧ُمقابل�٪�٢٦٫١٪�و١٧٫٩

� �٪٢٫٢ة�ب�ســب�ال��ز�الك��و ،�٪٢٫٤قيمة�ال��ز�النقدي�بنحو��ز�ادة)�١/٢٠ا��دول�رقم�(ب�وكما��و�ُمو�ــّ
 .٪١٢٫٦���ح�ن�استمر�امل��ان����تحقيق�فائض�أو���وإن��ان�قدُره�أقل�من�العام�السابق�ب�سبة�

،�وال��ز�الك���من�٪١٫٦�إ���٪١٫٨ج�ا�����اإلجما��،�تراجعت��ســـبة�ال��ز�النقدي�من�وك�ســـبة�من�النات
 ،�وكذلك��سبة�الفائض�األو���للناتج.٪٧٫٦�إ���٪٧٫٩

 )�١/٢٠جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و١٩/٢٠٢٠أ�م�مالمح�مؤشرات�الـمالية�العامة�خالل�عامي�

 (مليار�جنيھ)
 

�سبة�التغ��� العام�الـما�� البيان
(٪) ٩١/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

 ١٣٫٧ ١١٠٨٫٦ ٩٧٥٫٤ اإليرادات�العامة
 ١٠ ١٥٧٨٫٨ ١٤٣٤٫٧ الـمصروفات�العامة

 ٢٫٤ ٤٧٠٫٢ ٤٥٩٫٣ ال��ز�النقدي
 ٢٫٢ ٤٧٢٫٨ ٤٦٢٫٨ ال��ز�الك��

)١٢٫٦( ٩٥٫٣ ١٠٩٫١ الفائض�األو��  
 %�من�الناتج�الـمح���اإلجما��

نقطة�مئو�ة�١٫٢ ١٧٫٩ ١٦٫٧ اإليرادات  
تالـمصروفا نقطة�مئو�ة�١٫٤ ٢٦٫١ ٢٤٫٧   

نقطة�مئو�ة�٠٫٣- ٧٫٦ ٧٫٩ ال��ز�النقدي  
نقطة�مئو�ة�٠٫٣- ٧٫٦ ٧٫٩ ال��ز�الك��  

األو���الفائض نقطة�مئو�ة�٠٫٢- ١٫٦ ١٫٨   

�الـماليةالـمصدر �وزارة :� �للدولة، �العامة �الـموازنة �ختامي �حساب �(أكتو�ر�٢٠/٢٠٢١، �املصري �املركزي �البنك �مراجعة�٢٠٢١، ،(
 .٢٠٢١ندوق�النقد�الدو��،�يونيو�ص

 �ي�ل�اإليرادات�العامة:
 سبة�اإليرادات�الضر��ية��ُ�ملة�اإليرادات�العامة�٧٥��٪ 

 :اآل�ي�،٢٠/٢١٢٠�ي�ل�اإليرادات�العامة�خالل�عام�الـُمتعّلق��)�١/٢١��من�استقراء�ا��دول�رقم�(يتّ� 
  ع��من�اإلجما����٪٧٥٫٢ب�ســـبة��مةاألعظم�من�اإليرادات�العابالشـــطر�اســـت�ثار�الضـــرائب��اســـتمرار�

مليار��٨٣٤بلغ�إجما���اإليرادات�الضـــــــــــــر��ية�نحو��)،�حيث٪٧٥٫٨حد�كب���(�إ��ِغرار�العام�الســـــــــــــابق�
 ٪.١٢٫٨ب�سبة�ز�ادة��،السابقعام�المليار�جنيھ�خالل��٧٣٩٫٦قابل�ُم �٢٠/٢٠٢١جنيھ�خالل�عام�
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 �ُتنا�ز �ب�ســـــــــــــبة�ز�ادة�،مليار�جنيھ�٢٧١٫٧مليار�جنيھ�إ����٢٣٠٫٥األخرى�من��اإليراداتارتفاع�قيمة�
 .٪٢٤٫٥�إ��٪�٢٣٫٦�منجما���اإليرادات��سب��ا�إل �ارتفاع�٪،�مع١٨

 ــــــــــــــــــــمنح�بدرجة�م��وظة�ب�ســـــبة��تراُجع ـ مليار��٢٫٩مليار�جنيھ�إ����٥٫٣٪،�من�٤٥٫٣قيمة�ال
٪خالل�ف��ة�٠٫٣٪�إ���٠٫٦جما���اإليرادات،�من�إل ال�س�ية����اأ�مي�تناقصجنيھ،�وكذلك�

ُم   تا�عة.الـ
;

 )�١/٢١(رقم�جدول�
 عامي�الـمتا�عة��ي�ل�اإليرادات�العامة�خالل�

   (مليار�جنيھ)

 البيان
�سبة�التغ��� العام�الـما��

(٪) 
 التوز�ع�ال�س���(٪)

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 ٧٥٫٢ ٧٥٫٨ ١٢٫٨ ٨٣٤ ٧٣٩٫٦ الضرائب

)٤٥٫٣( ٢٫٩ ٥٫٣ الـمنح  ٦٠٫  ٠٫٣ 

 ٢٤٫٥ ٢٣٫٦ ١٧٫٩ ٢٧١٫٧ ٢٣٠٫٥ اإليرادات�األخرى 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٣٫٧ ١١٠٨٫٦ ٩٧٥٫٤ اإلجما��
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�الـمالية:�وزارة�الـمصدر

ل�ب�سبة�ع���الـمركز�األو �عةتنوّ املُ يرادات�اإل ��من�استقراء��ي�ل�اإليرادات�األخرى�استحواذ�بند��تّ� و 

٪�٢٩٫٣ب�سبة��،�و�ليھ�بند�عوائد�الـملكيةالسابقعام�ال٪�خالل�٤٤٫٢�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�٤٦٫٦
تحو�الت�البند��و�ليھ٪،�٢٥٫٥قابل�٪�ُم ٢١٫٢بند�حصيلة�بيع�السلع�وا��دمات�ب�سبة�،�ثم�٪٢٨٫٤�ُمقابل

��٪٢٫٢ب�سبة��ختيار�ةاال  �و الند�و�أ�ي����الـمرتبة�األخ��ة�ب�.٪١ُمقارنة�بـ �التعو�ضات ٪�٠٫٧غرامات�ب�سبة
 )].١/٤٨تا�عة�[ش�ل�رقم�(٪�خالل�ف���ي�الـُم ٠٫٩قارنة�بنحو�ُم 

 )�١/٤٨(رقم�ش�ل�
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠عامي�اإليرادات�العامة�األخرى�خالل���ي�ل
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�وزارة�الـمالية�الـمصدر:

عوائد�امللكية�
٢٨٫٤

حصيلة�بيع�السلع�وا��دمات�
٢٥٫٥

�عو�ضات�
وغرامات

٠٫٩

تحو�الت�
اختيار�ة

١٫٠

أخرى 
٤٤٫٢

عوائد�
امللكية�

٢٩٫٣

حصيلة�بيع�السلع�وا��دمات
٢١٫٢

�عو�ضات�
وغرامات

٠٫٧

تحو�الت�اختيار�ة�
٢٫٢

أخرى 
٤٦٫٦

(%) (%) 
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 السلع�وا��دمات٪��سبة�الز�ادة����حصيلة�الضرائب�ع���١٦٫٦ 
 )�اآل�ي:١/٤٩)�والش�ل�رقم�(١/٢٢�ة�با��دول�رقم�(وّ� يت���من�استقراء��ي�ل�اإليرادات�الضر��ية�الـُم 

  ٤٦٫٢(النص�ب�األك���من�جملة�اإليرادات�الضر��ية�باست�ثار�الضرائب�ع���السلع�وا��دمات�واصلة�ُم٪����
 ���العام�السابق).�٪٤٤٫٦مقابل��٢٠/٢٠٢١عام�

 �جنيھ�إ����مليار �٢٨٦٫٩٪�(من�١٢ز�ادة�الضرائب�ع���الدخول�واألر�اح�والـم�اسب�الرأسمالية�ب�سبة
 .٪١٠٫٧التجارة�الدولية�بنحو��ع��،�وكذلك�الضرائب�مليار�جنيھ)�٣٢١٫٣

 �مليار�جنيھ،�مع��٧٢٫٤مليار�جنيھ�إ����٥٩٫٦من��٪٢١٫٥�بنحو ارتفاع�بند�الضرائب�ع���الـممتل�ات
 .ناظر)خالل�العام�الـُم �٪٨٫١قابل�٪�ُم ٨٫٧سا�م��ا����جملة�اإليرادات�الضر��ية�(شبھ�استقرار��سبة�ُم 

  خالل�عام�الـُمتا�عة�ُمقابل�٪�٢٫٣إ����ال�س���وز��اوكذا��،٪٣٦٫٩بنحو��الضرائب�األخرى �قيمة�عتراُج
 خالل�العام�السابق.��٪٤٫١نحو�

 )١/٢٢(رقم�جدول�
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠عامي��ل�اإليرادات�الضر��ية�خالل��ي�

 البيان
 بالـمليار�جنيھ

 �سبة�التغ���(٪)
 التوز�ع�ال�س���(٪)

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 الضرائب�ع���الدخول�واألر�اح

والـم�اسب�الرأسمالية�  ٣٣٢١٫ ٢٨٦٫٩  ٣٨٫٥ ٣٨٫٨ ١٢ 

 ٨٫٧ ٨٫١ ٢١٫٥ ٧٢٫٤ ٥٩٫٦ الضرائب�ع���الـممتل�ات
 ٤٦٫٢ ٤٤٫٦ ١٦٫٦ ٣٨٤٫٩ ٣٣٠ الضرائب�ع���السلع�وا��دمات
 الضرائب�ع���التجارة�الدولية

)الرسوم�ا��مركية(�  ٤٫٣ ٤٫٤ ١٠٫٧ ٣٦٫١ ٣٢٫٦ 

)٣٦٫٩( ١٩٫٣ ٣٠٫٦ ضرائب�أخري   ٢٫٣ ٤٫١ 
٧٧٣٩٫ جملة�اإليرادات�الضر��ية  ١٠٠ ١٠٠ ١٢٫٨ ٨٣٤ 

 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�ة:�وزارة�الـماليالـمصدر

 )١/٤٩ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�ي�ل�اإليرادات�الضر��ية�خالل��

;
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�:�وزارة�الـماليةالـمصدر

الضرائب�ع���الدخول�
واألر�اح�وامل�اسب�

الرأسمالية
٣٨٫٥

الضرائب�ع���املمتل�ات
٨٫٧

الضرائب�ع���السلع�
وا��دمات

٤٦٫٢

الضرائب�ع���التجارة�
)ةالرسوم�ا��مركي(الدولية�

٤٫٣

ضرائب�أخري 
٢٫٣
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 سبة�تمو�ل�ا��زانة�لإليرادات�العامة�%٨٧� 

ادات،�فُيالحظ�است�ثار�ا��زانة�العامة�بالنص�ب�األك���وفيما�يخص�التوز�ع�ال�س���ملصادر�تمو�ل�اإلير 
٪�٦٫٨مليار�جنيھ،�ثم�املوارد�الذاتية�والصناديق�وا��سابات�ا��اصة�بنحو��٩٦٦٫٩بقيمة��)٪٨٧٫٢(
 .])١/٥٠((ش�ل�رقم[�)٪٠٫٣نحو�(سا�مة�املنح�التوا��،�مع��امشية�ُم �ع��٪�٥٫٧و

 )١/٥٠رقم�(�ش�ل�
 ٢١/٢٠٢١عام�ة�خالل�العام�اإليرادات�مصادر�تمو�ل�

 
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�:�وزارة�الـماليةالـمصدر

 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام�الـمصروفات�العامة���سبة�الز�ادة����%١٠ 
تر�ليون�جنيھ�ُمقارنة��١٫٥٨نحو��إ���٢٠/٢٠٢١قيمة�الــــــــــــــــــــــــــمصـــــــــــــروفات�العامة�للدولة�خالل�عام��ارتفعت
ــــــــــــــــُمناظر�ب�ســــبة�ز�ادة��ــــّ� تر�ليون�جن�١٫٤٣بحوا��� ٪،�ل��تفع��ســــبة�ُمســــا�م��ا����١٠لت�يھ�خالل�العام�الـ

 .])١/٥١كما�سبق�الذكر�[ش�ل�رقم�(�١٩/٢٠٢٠عام�٪����٢٤٫٧٪�ُمقابل�٢٦٫١الناتج�الـمح���اإلجما���إ���
 )�١/٥١(رقم�ش�ل�

 �ح���اإلجما��الـمصروفات�العامة�للدولة�و�سب��ا�من�الناتج�الـم�تطّور 
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠مي�خالل�عا

;
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�:�وزارة�الـماليةالـمصدر�������

 �(عدا�الفوائد)�ة�للمصروفات�العامةالبنود�الرئ�ستزاُيد�حتمية��افة 
،�جميع�ا�بوت��ة�واحدة�تِزدإال�أ��ا�لم��٢٠/٢٠٢١بنود�الـمصروفات�العامة�خالل�عام��أغلبية�تزايدرغم�

 اآل�ي:�إ��والذي�نخُلص�منھ�)،�١/٢٣��با��دول�رقم�(وّ� ع���النحو�الـُم ����معدالت�نمو�افقد�تفاوتت�

 �٣٩٫٦قابل�٪�ُم ٣٥٫٨استحواذ�الفوائد�ع���النص�ب�األك���من�جملة�الـمصروفات�العامة�ب�سبة�٪
إ����١٩/٢٠٢٠مليــار�جنيــھ�خالل�عــام��٥٦٨٫٤قيم��ــا�من��مع�تراُجع�طفيف������العــام�الســــــــــــــابق،�

 ٪.٠٫٥�انخفاض�سبة�ب،�٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�خالل�عام��٥٦٥٫٥

,  )مليار�جنيھ٩٦٦٫٩( خزانة�عامة�
٨٧٫٢

,  )مليار�جنيھ٣٫١(منح�
٠٫٣

صناديق�وحسابات�خاصة�
٥٫٧, )مليار�جنيھ٦٣٫٣(

٦٫٨, )مليار�جنيھ٧٥٫٣(موارد�ذاتية�

١٠٠٠٫٠

١٥٠٠٫٠

٢٠٠٠٫٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

١٤٣٤٫٧ ١٥٧٨٫٨
١٠٪

٢٤٫٧٪٢٦٫١٪

مليار�جنيھ

�سب��ا�للناتج�الـمح���اإلجما��



 

٤٧ 

 ���مليار�جنيھ�٢٨٨٫٨قابل�مليار�جنيھ�ُم �٣١٨٫٨ارتفاع�قيمة�بند�األجور�و�عو�ضـــــــــــــات�العامل�ن�إ،�
لتحتل�بذلك�املركز�الثا�ي��عد�الفوائد�من�حيث�األ�مية�ال�ســــــــــ�ية�إلجما���٪،�١٠٫٤�ب�ســــــــــبة�ز�ادة

 ٪.٢٠٫٢ا�مة�املصروفات،�ب�سبة�ُمس
 ــــــــــــــمصــروفات�العامة�إ���تل�،زايا�االجتماعيةبند�الدعم�والـــــــــــــــمنح�والـــــــــــــــم�تنامي صــل��ســ�تھ���ملة�الـ

 �مليار�جنيھ.�٢٦٣٫٩مليار�جنيھ�إ����٢٢٩٫٢�نحو �من�املطلقة�،�وكذلك�قيمتھ٪١٦٫٧
 ي�٪�خالل�ف�� ٦قابل�٪�ُم ٦٫٣األ�مية�ال�س�ية�لبند�الــــمصروفات�األخرى�بدرجة�طفيفة�إ����ارتفاع�

 مليار�جنيھ).�٩٩٫٧مليار�جنيھ�إ����٨٦٫٨(من��٪١٤٫٩ب�سبة��املطلقة�قيمتھ�ز�ادة،�مع�قارنةالـُم 
 ــــــــــــــمالية�(االســ�ثمارات)�إ����ز�ادة ٪�١٣٫٤قابل�ُم و ٪�١٥٫٨األ�مية�ال�ســ�ية�لبند�شــراء�األصــول�غ���الـ

 )].١/٢٣[جدول�رقم�(
 )١/٢٣(رقم�جدول�

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠عامي�صروفات�العامة�خالل�الـم�ي�ل��

 البيان
 بالـمليار�جنيھ

 �سبة�التغ���(٪)
 التوز�ع�ال�س���(٪)

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 ٢٠٫٢ ٢٠٫١ ١٠٫٤ ٣١٨٫٨ ٢٨٨٫٨ األجور�و�عو�ضات�العامل�ن

 ٥٫٢ ٤٫٩ ١٦٫٦ ٨١٫٥ ٦٩٫٩ شراء�السلع�وا��دمات
)٠٫٥( ٥٦٥٫٥ ٥٦٨٫٤ الفوائد  ٣٥٫٨ ٣٩٫٦ 

ـمزايا�االجتماعيةالدعم�والـمنح�وال  ١٦٫٧ ١٦٫٠ ١٥٫١ ٢٦٣٫٩ ٢٢٩٫٢ 
 ٦٫٣ ٦ ١٤٫٩ ٩٩٫٧ ٨٦٫٨ الـمصروفات�األخرى 

 ١٥٫٨ ١٣٫٤ ٣٠٫٢ ٢٤٩٫٤ ١٩١٫٦ شراء�األصول�غ���الـمالية�(االس�ثمارات)
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠ ١٥٧٨٫٨ ١٤٣٤٫٧ اإلجما��

 .٢٠/٢٠٢١الـموازنة�العامة�للدولة،�،�حساب�ختامي�:�وزارة�الـماليةالـمصدر

 سبة�تمو�ل�ا��زانة�للـمصروفات�العامة�%٩٠� 
�١٤٢٥و�ال�سبة�ملصادر�تمو�ل�املصروفات�العامة�للدولة،�فجاءت�ا��زانة�العامة����املرتبة�األو���بقيمة�

،�ثم�الصناديق�مليار�جنيھ)�٧٤٪�(بقيمة�٤٫٧ل��ا�املوارد�الذاتية�بنحو�،�ت٪٩٠٫٣مليار�جنيھ�ب�سبة�مسا�مة�
 .])١/٥٢ش�ل�رقم�([�٪٣٫٨مليار�جنيھ،�ب�سبة��٦١وا��سابات�ا��اصة�بنحو�

 )١/٥٢رقم�(�ش�ل
 ٢١/٢٠٢١عام�العامة�خالل��املصروفات�مصادر�تمو�ل�

 
 .٢٠/٢٠٢١،�حساب�ختامي�الـموازنة�العامة�للدولة،�:�وزارة�الـماليةالـمصدر

مليار�١٤٢٤٫٨( خزانة�عامة�
٩٠٫٣, )جنيھ

١, )مليار�جنيھ١٦٫٤(قروض�

٠٫٢, )مليار�جنيھ٣(منح�

٣٫٨, )مليار�جنيھ٦٠٫٧(صناديق�وحسابات�خاصة�
٤٫٧, )مليار�جنيھ٧٣٫٩(موارد�ذاتية�
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١H٤;ÏÁÅŒfi’\;k\Ñ�Ê�i’\;
;Ï’ÊËâ’\⁄z’\ÏË÷u;;

 ٢٠٢١يونيو�����%١٨بنحو�حلية�الـمالسيولة��ناميت 

نحو��٢٠٢١)����يونيو�(M2حلية�الـمبلغت�السيولة�
تر�ليون�جنيھ�����٤٫٥٤�ُمقابلتر�ليون�جنيھ��٥٫٣٦

ـــــــــــــــُم الشـــ�ر� ناظر�من�العام�الســـابق�ُمحققة�معدل�الـ
مما�أدي�إ���ارتفاع��سب��ا�للناتج�ا�����،�%١٨نمو�

�إ� ��%٨٤٫٥��اإلجمــــــا�� ���شـــــــــــــ�ر��%٧٧٫٥ُمقــــــابــــــل
 �)].١/٥٣[ش�ل�رقم�(�الـُمقارنة�من�العام�السابق

�تواُصل �التصاُعدي �االتجاه ��ذا اتباع��و�عكس
 الدولة�لسياسات�توسعية�لت�شيط�الطلب�السو���

 

 )١/٥٣ش�ل�رقم�(
 تطّور�السيولة�الـمحلية��

 و�سب��ا�للناتج�الـمح���اإلجما��

 ��������������������.�����ة�اإلحصائية�الش�ر�ةالـمصري،�ال�شر ركزي�الـم:�البنك�صدرالـم
)،�استمر�ُمتوسط�معدل�نمو�السيولة����١/٥٤بالش�ل�رقم�(.�فكما��و�ُموّ���الـمح���وز�ادة�تدفقات�االس�ثمار 

 .٢٠/٢٠٢١���الف��ة�الالحقة�ح���عام��%٢١�إ��)�١٥/٢٠١٦�–�١٠/٢٠١١���الف��ة�(�%١٥٫٨االرتفاع�من�
 )١/٥٤ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١إ����١٠/٢٠١١ّور�السيولة�الـمحلية�خالل�الف��ة�من�تط�

 
 صري،�سنوات�ُمختلفة.الـمركزي�الـمالبنك��صدر:الـم

 �حليةالـممن���م�السيولة��%٢٣٫٤عروض�النقدي�عند�الـماستقرار 
�بنحو �)M1(�عروض�النقديالـمفقد�ارتفع�،�ن�ن�األساسي�ن�للسيولة�الـمحلية�وّ الـُم بالنظر�إ���تطّور�نمو�

 )].١/٥٥تا�عة�[ش�ل�رقم�(الـُم ش�ر�يونيو�من�عامي��ب��اية�%١٨٫٧نمت�أشباه�النقود�ب�سبة�،�و %١٦

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�

٤٥٣٨٫٨

مليار�جنيھ٥٣٥٦٫٦

)٧٧٫٥()٪٨٤٫٥٪(
ح���اإلجما��الـممن�الناتج�) ٪(

٧٠٠

٢٧٠٠

٤٧٠٠

٦٧٠٠

١٠٠٩٫٤ ١٠٩٤٫٤ ١٢٩٦٫١ ١٥١٦٫٧ ١٧٦٥٫٥ ٢٠٩٤٫٥
٢٩١٨٫٢

٣٤٥٤٫٣
٣٨٦٣٫٧

٤٥٣٨٫٨
٥٣٥٦٫٦

)جنيھمليار (

)١٨(٪ 



 

٤٩ 

 )١/٥٥ش�ل�رقم�(
 ��٢٠٢١و�٢٠٢٠تطّور���م�الـمعروض�النقدي�وأشباه�النقود����يونيو��

 أشباه�النقود� عروض�النقديالـم

  
 .٢٠٢٢مارس�ائية�الش�ر�ة،�صري،�ال�شرة�اإلحصالـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

حيث��ورغم�تباُين�معدالت�النمو�ل�ٍل�من�ُم�ّو�ي�السيولة،�إال�أنھ�ُيالحظ�شبھ�استقرار�األ�مية�ال�س�ية،
عن�الش�ر�الـُمناظر�دون��غ���ُيذكر��٢٠٢١�����اية�ش�ر�يونيو�ع���التوا����%٧٦٫٦و�%٢٣٫٤بلغت��سب��ما�

 )].١/٥٦[ش�ل�رقم�(�من�العام�السابق
 )�١/٥٦رقم�(�ش�ل

 )٢٠٢١و�٢٠٢٠�ي�ل�السيولة�الـمحلية�بحسب�الـُمكّونات�(يونيو�
 ٢٠٢١یونیو  ٢٠٢٠یونیو 

   
 .٢٠٢٢مارس�صري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

تر�ليون��٢٫٧٩�نحو �حلية�منالـمنات�أشباه�النقود،�ُيالحظ�ارتفاع�الودا�ع�غ���ا��ار�ة�بالعملة��وّ و�تحليل�ُم 
��ا،�ُمحققة�ز�ادة�مقدارُ ٢٠٢١ش�ر�يونيو���اية�تر�ليون�جنيھ�����٣٫٤٥إ����٢٠٢٠ش�ر�يونيو���اية�جنيھ����

و�ما�ُ�عادل�قيمة��@٢٫٥ب�سبة�الودا�ع�بالعملة�األجن�ية��تراجعتمليار�جنيھ.�ومن�ناحية�أخرى،��٦٦٤�نحو 
 �مليار�جنيھ.�١٦٫٥

،�حيث�%٢٠٫٧حلية�ب�سبة�الـملنقدي،�ُيالحظ�نمو�الودا�ع�ا��ار�ة�بالعملة�عروض�االـمو�ال�سبة�مل�ونات�
�ش�ر�يونيو��٥٨١٫٨بلغت�نحو� �مقارنة��ش�ر�يونيو��٩٩٫٨ز�ادة�مقدار�ب(�٢٠٢١مليار�جنيھ��� مليار�جنيھ

�٦٧٣٫٤إ����٢٠٢٠مليار�جنيھ����يونيو��٦٠٢٫٧صر���من�الـمتداول�خارج�ا���از�الـُم )،�كما�ارتفع�النقد�٢٠٢٠
 .�%١١٫٧مليار�جنيھ)،�ب�سبة�نمو��٧٠٫٦ز�ادة�مقدار�ب(�٢٠٢١مليار�جنيھ����يونيو�

�ش�ر�يونيو�من�عامي�الـُمتا�عة،حلية����الـم���السيولة��النقص�/)�م�ونات�الز�ادة١/٥٧الش�ل�رقم�(�وّ��و�
حلية�ع���نحو�الـملة�ستحواذ�الودا�ع�ا��ار�ة�وغ���ا��ار�ة�بالعمامع�مالحظة�،�مليار�جنيھ�٨١٧٫٨والبالغة�

 .٢٠٢١من�جملة�السيولة�ب��اية�يونيو��%٧٥٫٣

٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠

٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�

١٠٨٤٫٧
١٢٥٥٫٢

٣٠٠٠
٣٥٠٠
٤٠٠٠
٤٥٠٠

٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�

٣٤٥٤٫١

٤١٠١٫٤
)١٨٫٧٪(

٢٣٫٩%

٧٦٫١%

املعروض�النقدي

أشباه�النقود�

٢٣٫٤%

٧٦٫٦%

 ملیار جنیھ ملیار جنیھ

)١٥٫٧(٪ 



 

٥٠ 

;Í
Ä]ë

iÕˆ\;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
È

¡]⁄ip
ˆ\Â

;
;ÿ˜

|
;È

’]⁄z’\;;‹]¬’\
٢٠

J
٢٠٢١

 
  

 )١/٥٧رقم�(ش�ل�
 ٢٠/٢٠٢١التغ������السيولة�الـمحلية�خالل�عام��

;
 .٢٠٢٢مارس�صري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

  ّ�امتداد�معظم�ش�ور���تا�عة�ع�الـمُ حلية����عام�الـممن�السيولة��%٧٥حلية�نحو�الـملت�الودا�ع�ش
 العام

حلية�إلجما���السيولة�الـملودا�ع�ا��ار�ة�وغ���ا��ار�ة�بالعملة�ل�التوز�ع�ال�س��)�تطور�١/٥٨الش�ل�رقم�(�وّ��يُ 
���الش�ور��@٧٥شبھ�االستقرار�عند�ُمستوي��إ��،�وُ�الحظ�االتجاه�٢٠/٢٠٢١�تا�عةالـُم �امتداد�عام��ع�حلية�الـم

 .٢٠/٢٠٢١ام�الـما���األخ��ة�من�الع
 )�١/٥٨ش�ل�رقم�(

 تطّور�التوز�ع�ال�س���للودا�ع�ا��ار�ة�وغ���ا��ار�ة�بالعملة�الـمحلية�إلجما���السيولة
 ٢٠/٢٠٢١امتداد�عام�الـمتا�عة��ع��

;
 .�شرات�مختلفةصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

 �صرفية�الـمتطّور�الودا�ع 
 تا�عةالـُم معدل�نمو�الودا�ع����عام��@٢٢٫٣

�١٠/٢٠١١ش�دت�الودا�ع�الـمصرفية�نمًوا�ُمتصاعًدا�وُم�سارًعا�خالل�األعوام�الـماضية،��عد�تباطؤ�نمو�ا����عام�
ل�الودا�ع�أ�٢٠١٦،�و�صفة�خاصة��عد�تحر�ر�سعر�الصرف�عام�٢٠١١تأثًرا�بأحداث� معدل�نمو�����ع��ِلُ��ّ�ِ

 .@٤٢٫٦بنحو��١٦/٢٠١٧عام�

مليار�جنيھ٨١٧٫٨

الز�ادة����أشباه�النقود
مليار�جنيھ٦٤٧٫٤
)١٨٫٧٪(

�ية�الودا�ع�بالعملة�األجن
)جار�ة�وغ���جار�ة(
مليار�جنيھ�) ١٦٫٤(

)-٢٫٥٪(

الودا�ع�غ���ا��ار�ة�
بالعملة�الـمحلية�

مليار�جنيھ�٦٦٣٫٨
)٢٣٫٨٪(

الز�ادة����الـمعروض�النقدي
مليار�جنيھ١٧٠٫٤

)١٥٫٧٪(

ة�الودا�ع�ا��ار�ة�بالعمل
الـمحلية�

مليار�جنيھ�٩٩٫٨
)٢٠٫٧٪(

النقد�الـمتداول�خارج�
ا���از�الـمصر���

مليار�جنيھ�٧٠٫٦
)١١٫٧٪(

٧٢٫٠
٧٢٫٩

٧٣٫٦ ٧٣٫٨ ٧٤٫٢ ٧٤٫٤ ٧٤٫٤ ٧٤٫٨ ٧٥٫٢ ٧٤٫٨ ٧٤٫٨ ٧٥٫٣

٧٠

٧٢

٧٤

٧٦

٢٠/٢٠٢١

)٪(



 

٥١ 

�@١٧و�@١٢وقد�ظل��ذا�االتجاه�التصاعدي�للودا�ع�ُمستمًرا����األعوام�التالية،�و�معدالت�ُمرتفعة�تراوحت�ب�ن�
 .١٩/٢٠٢٠عام���سنوً�ا�ح�

 )].١/٥٩[ش�ل�رقم�(�@٢٢٫٣تر�ليون�جنيھ،�ُم�ّ�لة��سبة�نمو��٥٫٨و���عام�الـُمتا�عة،�قفزت�الودا�ع�لُتقاِرب�
 )�١/٥٩ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١إ����١٠/٢٠١١دا�ع�لدى�البنوك�خالل�الف��ة�من�تطّور�الو 

 
 صري،�سنوات�ُمختلفة.الـمركزي�الـم�شرات�البنك��صدر:الـم

امتداد�عام�الـُمقارنة،�وُ�الحظ�التصاعد��ع��)�التطّورات�الش�ر�ة���ملة�الودا�ع�١/٦٠وُ�وّ���الش�ل�رقم�(
 الـُمطرد������م�اإليداعات�الش�ر�ة.

ع�النمو�الـم��وظ������م�الودا�ع�إ���تنامي�الثقة����سالمة�القطاع�الـمصر���الـمصري�واستقرار�و�وجھ�عام،�يرج
ووضوح�سياساتھ�النقدية،�وإ���ن���التحّوط�االس�ثماري����ظل�تِبعات�جائحة�ف��وس��ورونا�وتأث���ا�السل���

الـمصر��ن�العامل�ن�با��ارج�إيداع�اقتصادّيات�السوق،�مع�تفضيل�أ��اب�الـُمدخرات�من�الـُمواطن�ن�ومن��ع��
أموال�م����صورة�ش�ادات�ادخار�وودا�ع�آجلة�باعتبار�ا�مالًذا�آمًنا����ظل�ارتفاع�مخاطر�عدم�التيّقن�مع�استمرار�

تنامي��ذه�الودا�ع�ع���وجھ�ا��صوص�ارتفاع��ع��تف����ا��ائحة�وصعو�ة�التكّ�ن�بأجل�زوال�ا.�وقد��ّ�ع�
�و  �اإليداعات، �ع�� �احتواء�العائد �سياسات�نقدية�تحّوطية�حِذرة��س��دف �ع���ان��اج ِحرص�البنك�الـمركزي

أموال�الـُمودع�ن�بُمراعاة�تحقيق�االنضباط����أسواق���الت�ّ�م�والتحّكم����الـمعروض�النقدي�وا��فاظ�ع�
 النقد.

 )�١/٦٠ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠١تطّور���م�الودا�ع�الـمصرفية�خالل�عام�

;
 .�شرات�مختلفةصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�ـمال:�البنك�صدرالـم

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٩٦٥٫٣ ١٠٢٦٫٧ ١١٩٠٫٨ ١٤٣٣٫٧ ١٧٤٠٫٢ ٢١٢٣٫١
٣٠٤٢٫١

٣٥٦٩٫٥ ٤٠٠٧٫٤
٤٧٠١٫٤

)جنيھمليار (٥٧٥٠٫٥

٤٠٠٠٫٠

٥٠٠٠٫٠

٦٠٠٠٫٠

٤٧
٩٠

٫٨

٤٨
٩٨

٫٧

٥٠
٥٢

٫٧

٥٠
٨٨

٫١

٥١
٢٦

٫٣

٥١
٩٦

٫٩

٥٢
٨٢

٫٨

٥٣
٧٤

٫٤

٥٥
١٥

٫٨

٥٥
٥٤

٫٠

٥٦
٢٨

٫٧

٥٧
٥٠

جنيھمليار�٫٥
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 صرفيةالـمسا�مة�الودا�ع�غ���ا��كومية����إجما���الودا�ع��سبة�مُ �%٨٢ 

،�من�إجما���الودا�ع�الـمصرفية�)٢٠٢١(ب��اية�يونيو��تر�ليون�جنيھ�٤٫٧ا���ومية�نحو�غ���بلغت�الودا�ع�
من�اإلجما��،�و�ز�ادة�نقطت�ن�مئو�ت�ن��@١٨ون�جنيھ،�ب�سبة�نحو�تر�ليالودا�ع�ا���ومية�����ح�ن�بلغت

 .])١/٦١ش�ل�رقم�([عن�حّص��ا����العام�السابق�
 )�١/٦١ش�ل�رقم�(

 تطّور��ي�ل�الودا�ع�الـمصرفية�(ا��كومية�وغ���ا��كومية)��
 �����اية�ش�ر�يونيو�من�عامي�الـمتا�عة

٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�   

  
الودا�ع�ا��كومية�� الودا�ع�غ���ا��كومية�    

 .٢٠٢٢،�مارس�الـمصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ةركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

 �مسا�مة�االدخار�العائ������جملة�الودا�ع�غ���ا��كومية�بالعملة�الـمحلية�@٨٥نحو 

من��%٨٥٫٣نحو��ةسا�م�سبة�ُم تر�ليون�جنيھ،�ب�٣٫٤٥بالعملة�الـمحلية�ُمدخرات�القطاع�العائ����بلغت
تر�ليون�جنيھ)�����٢٫٧٩مقارنة�بإجما���قدُره��٢٠٢١���يونيو�جملة�الودا�ع�غ���ا���ومية�بالعملة�الـمحلية�

�تجعل�ودا�ع�القطاع�العائ���أيًضا�من�اإلجما��،�و�ذه�الِ�َسب�الـُمرتفعة�@٨٥ب�سبة��٢٠٢٠��اية�يونيو�
مليار��٥٠٨،�فقد�بلغت�نحو�ع�األعمال�ا��اصودا�ع�قطا�أما�.صر��الـمل���از��سالوعاء�االدخاري�الرئ�

سا�مات�ُم �،�مع�ُمالحظة��امشية٢٠٢١ب��اية�يونيو��@١٢٫٥عند�سا�م��ا��سبة�ُم �شبھ�استقرار مع��جنيھ
 )].١/٦٢[ش�ل�رقم�(التوا����ع���)%٠٫٤و��%١٫٨(قطاع�األعمال�العام�والقطاع�ا��ار���بنحو��ل�من�

 )�١/٦٢ش�ل�رقم�(
 �ع�غ���ا��كومية�بالعملة�الـمحلية�ال�ي�ل�ال�س���للودا

 �����اية�ش�ر�يونيو�من�عامي�الـُمتا�عة
٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�   

  
 .٢٠٢٢،�مارس�الـمصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ةركزي�الـمالبنك��:صدرالـم

مل٣٩٥٦٫٢
يار�جنيھ

)٨٤٫١٪(

٧٤٥٫٢
ھمليار�جني

)١٥٫٩٪(

١٠٣٥٫٨
ھمليار�جني

)١٧٫٩٪(

مليار�جنيھ٤٧١٤٫٨
)٨٢٫١٪(

٠٫٤% ٢٫٠% ١٢٫٦%

٨٥٫٠%

العالم�ا��ار��

قطاع�األعمال�العام

قطاع�األعمال�ا��اص

القطاع�العائ��

٠٫٤% ١٫٨% ١٢٫٥%

٨٥٫٣%



 

٥٣ 

�يُخ  �وفيما �أيًضا��ودا�ع�القطاع�العائ��استأثرت�ي�ل�الودا�ع�غ���ا���ومية�بالعملة�األجن�ية،�فقد�ص
وإن��انت�قد�تناقصت�عن�نظ����ا����،�٢٠٢١)�من�إجما����ذه�الودا�ع����يونيو�%٦٧٫٤ال�سبة�األك���(ب

 مليار�جنيھ.��١٤٫٥العام�السابق�بنحو�
�ُم أما�ودا�ع�قطاع�األعمال�العام�وا��اص�بالعملة�األ  ة�األو����ش�ل�سا�مجن�ية،�فقد�انخفضت��سبة

تا�عة،�الـُم خالل�ف��ة��%٢٦٫٣إ����%٢٥٫٥�ارتفعت�ُمسا�مة�الثانية�من����ح�ن،�%٤٫١إ����%٤٫٨من��طفيف
�ل �ال�س�ية �الـُمسا�مة �استمرار�محدودية �ا��ار��مع �العالـم �ش�ر�يونيو�من��%٢٫٢و�%١٫١(�قطاع ب��اية

 )].�١/٦٣[ش�ل�رقم�(�ال��ت�ب)�ع���٢٠٢١و�٢٠٢٠عامي�
 )�١/٦٣ش�ل�رقم�(

 عملة�األجن�ية������اية�ش�ر�يونيو�من�عامي�الـُمتا�عةتطّور��ي�ل�الودا�ع�غ���ا��كومية�بال
٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�   

  
 

 .٢٠٢٢مارس�صري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

 عام�الـُمتا�عة�إجما���الودا�عمن��%٨٦نحو��إ��حلية�الـم�سبة�الودا�ع�بالعملة��تصاُعد��� 
�ُم �زادت �ال�سبة �سا�مة �بالعملة �الـمودا�ع �الودا�ع �إلجما�� �يونيو�الـمحلية �ب��اية ��٢٠٢١صرفية �%٨٦٫٢إ��

�نحو �ُمقابلتر�ليون�جنيھ��٥نحو�ُم�ّ�لة�بذلك�ناظر�من�العام�السابق،�الـُم ���الش�ر��%٨٣٫٥نحو�ب�بالقياس
 .١٩/٢٠٢٠عام�تر�ليون�جنيھ�����٣٫٩

مليار��٧٧٧٫٢من�إجما���الودا�ع�(�%١٦٫٥من��قد�انخفضت،�فإليداعات�بالنقد�األجن��ل�ال�س�ية��ميةاأل �أما�
[ش�ل�رقم��٢٠٢١مليار�جنيھ�ب��اية�يونيو��٧٩٦بقيمة�ُ�عادل�نحو��%١٣٫٨إ����٢٠٢٠�جنيھ)������اية�يونيو 

)١/٦٤.[( 
 )�تطّور��ي�ل�الودا�ع�بالعملة�األجن�ية�والـمحلية�١/٦٤ش�ل�رقم�(

 �����اية�ش�ر�يونيو�من�عامي�الـُمتا�عة
٢٠٢٠نيو�يو  ٢٠٢١يونيو�   

  
حلية�الـمالودا�ع�بالعملة�� الودا�ع�بالعملة�األجن�ية�    

 .٢٠٢٢مارس�صري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

١٫١% ٤٫٨%
٢٥٫٥%

٦٨٫٦%

العالم�ا��ار��

قطاع�األعمال�العام

قطاع�األعمال�ا��اص

القطاع�العائ��

٢٫٢% ٤٫١%
٢٦٫٣%

٦٧٫٤%

مليار ٣٩٢٤٫٢
جنيھ�

)٨٣٫٥٪(

مليار�٧٧٧٫٢
جنيھ

)١٦٫٥(%

٤٩٥٤٫٧
…مليار�جنيھ�

مليار�جنيھ٧٩٥٫٩
)١٣٫٨٪(
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�عكس�التطّورات�سالفة�الذكر�التغّ��ات�ال���طرأت����اتجا�ات�السياسة�النقدية����اآلونة�األخ��ة،�فقد��و 
بال��ت�ب��%٨٫٧٥و�%٩٫٢٥و�%٨٫٢٥من�سعر�اإليداع�وسعر�اإلقراض�وسعر�إعادة�ا��صم�إ����ع��ل� تراج

 )].١/٢٤[جدول�رقم�(�٢٠٢٠يونيو�األسعار�الـُمناظرة����،�بفارق�نقطة�مئو�ة�عن�٢٠٢١���يونيو�

 )�١/٢٤رقم�(جدول�
 )٢٠٢١و�٢٠٢٠تطّور�سعري�اإليداع�واإلقراض�(يونيو�

٢٠٢٠يونيو� البيان ٢٠٢١نيو�يو    
 ٨٫٢٥ ٩٫٢٥ )%ركزي�ملدة�ليلة�واحدة�(الـمسعر�اإليداع�لدى�البنك�

 ٩٫٢٥ ١٠٫٢٥ )%ركزي�(الـمسعر�اإلقراض�لدى�البنك�
 ٨٫٧٥ ٩٫٧٥ )%سعر�إعادة�ا��صم�(

 .٢٠٢١أغسطس�صري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

;€ë£\Â;ô\ÖÕ¸\;Ïeâ›;
 ٥١قراض�وا��صم���ملة�الودا�ع�عند�نحو�استقرار��سب�اإل% 

تر�ليون��٢٫٩إ���نحو���٢٠٢٠تر�ليون�جنيھ����يونيو��٢٫٢من��%٣١بالتوازي�مع�نمو�أرصدة�اإلقراض�بنحو�
صرفية�ب��اية�الـممن�جملة�الودا�ع��%٥٠٫٧،�فقد�بلغت��سبة�اإلقراض�وا��صم�نحو�٢٠٢١جنيھ����يونيو�

ع����لتوّس لصر���الـما���از��اتجاهمما��عكس��٢٠٢٠��اية�يونيو�����)@٤٦٫٩(�ُمقابل،�وذلك�٢٠٢١يونيو�
 )].١/٦٥[ش�ل�رقم�(�الـُمختلفة�ت�شيًطا�لالس�ثمار ات�اإلقراض�للقطاعات�عمليّ 

 )١/٦٥(�رقم�لش�
 ٢٠/٢٠٢١تطّور��سب�اإلقراض�وا��صم���ملة�الودا�ع�لدي�البنوك�خالل�عام���

;
 صري.الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

ل�ست���ذا��لتمو�ل�األ�شطة�اإلنتاجية�تاحة�لدي�البنوكالـُم مع�ذلك،�يتعّ�ن�التنو�ھ�أن�السيولة�الفعلية�و 
،�أدوات�الدين�العامع�ا����استخدام�ما�لد��ا�من�فوائض�مالية����االكتتاب����ا�لتوّس القدر�الكب���نظرً 

ُيِحد�من�قدر��ا�الفعلية�ع���تمو�ل��سواء����سوق�اإلصدار�األو���أو�السوق�الثانوي�ع���النحو�الذي�قد
وازنة�العامة�وتفضيل�االتجاه�نحو�تمو�ل��ذا�الـُم طرد������ز�الـُم السيما�مع�ال��ايد�و األ�شطة�األخرى،�

 .ح��الـمال��ز�من�خالل�أدوات�الدين�
جنيھ�من�إجما����ليون تر��٣٫٤،�شّ�لت�توظيفات�ا���ومة����األوراق�الـمالية�نحو�)١/٢٥رقم�(�وكما��و�ُمبّ�ن�با��دول 

 .���حالة�قطاع�األعمال�ا��اص�@٨٫٩ُمقابل��@٧٥و�و�ما�ُ�عاِدل�جنيھ،��تر�ليون �٤٫٦١توظيفا��ا�البالغة�

٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١

٤٦٫٩ ٤٦٫٦ ٤٦٫٥ ٤٧٫٣ ٤٧٫٦ ٤٧٫٩ ٤٨٫٢ ٤٨٫١ ٤٨ ٤٨٫٢
٤٩٫١

٥٠٫٢ ٥٠٫٧(٪) 



 

٥٥ 

ألغراض��@٤٠�ُمقابلمن�إجما���التوظيفات��@٦٠الية�نحو�الـمو�وجھ�عام،�بلغت�التوظيفات����األوراق�
 اإلقراض�وا��صم.

 )١/٢٥(رقم�جدول�
 *٢٠٢١بحسب�النوع�والقطاع�خالل�ش�ر�يونيو���ي�ل�التوظيفات��

جنيھ)�مليار (  

 توظيفات� القطاع
 ���أوراق�مالية

 التوز�ع�ال�س�� اإلجما�� التوز�ع�ال�س�� إقراض�وخصم التوز�ع�ال�س��

 ٧٧٫٤ ٤٦١٠ ٤٨٫٥ ١١٦٥٫٤ ٩٧ ٣٤٤٤٫٦ القطاع�ا��كومي
 ٢٫٥ ١٤٨٫٥ ٦٫٢ ١٤٨٫٢ ٠٫٠٠٨ ٠٫٣ قطاع�األعمال�العام

عمال�ا��اصقطاع�األ   ٢٠٫١ ١١٩٥ ٤٥٫٣ ١٠٨٨٫١ ٣ ١٠٦٫٩ 
 ١٠٠ ٥٩٥٣٫٥ ١٠٠ ٢٤٠١٫٧ ١٠٠ ٣٥٥١٫٨ جملة

من�اإلجما��)�%(  ١٠٠ -- ٤٠٫٣ -- ٥٩٫٧ -- 

 .ح��الـم*�تمثل�توز�عات�االئتمان�
  .صري الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

�ات�.�ووفًقا�للتوّج تاحةالـُم ئتمانية�وأفضل�البدائل�اال �ُمخاطرةوت��أ�البنوك�إ����ذا�التوظيف�باعتباره�أقل�
بات�التمو�لية�ل�افة�القطاعات�تطلّ الـُم نحو�يفي�ب�إ��حفظة�االئتمانية�الـمتنو�ع��إ���س���البنوك��،ا��ديثة

 (القطاع�ا��اص،�والقطاع�العائ��،�والقطاع�ا���ومي).

 �صرفية�الـممن�القروض��%٧٥٫٣ع���نحو��وا��كومياستحواذ�القطاع�ن�ا��اص 

من�إجما����%٣٨صرفية�بحسب�القطاع�حصول�القطاع�ا��اص�ع���نحو�الـمعكس��ي�ل�القروض��
صرفية،�الـممن�جملة�القروض��%٧٥�ير�و�ع��،�أي�بإجما����سبة�ُمماثلةع����ا���وميالقروض،�والقطاع�

 .٢٠٢١ب��اية�يونيو�
لت�حي��ا�حيث��ّ� قطاع�ا��اص�منوحة�للالـم�سبة�القروض�ع�تراُج �ُيالحظ،�السابقعام�الذلك�ب�قارنةو�ُم 

٤١٫٧%�� �القروضمن �يونيو��إجما�� ��٢٠٢٠� �القروض ��سبة �بلغت �ح�ن ��� �الـم، �ل���ومة �نحو منوحة
�%٠٫٣ل�نحو��ّ� منوحة�للقطاع�ا��ار���ل�ُ الـمالحظة��امشية��سبة�القروض����الش�ر�ذاتھ،�مع�ُم �%٣٠٫٧

 .)]١/٦٦[ش�ل�رقم�(تا�عة�الـُم ش�ر�يونيو�من�عامي�ب��اية�
 )�١/٦٦ش�ل�رقم�(

 �ي�ل�القروض�الـمصرفية�بحسب�القطاع
٢٠٢٠یونیو  ٢٠٢١یونیو    

  
  صري.الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

٣٠٫٧%

٢٠٫٢%

٤١٫٧%

٠٫٣% ٧٫١%

٣٧٫٦%

١٩٫٤%

٣٧٫٧%
٠٫٣% ٥٫٠%

القطاع�ا��كومي

القطاع�العائ��

القطاع�ا��اص

قطاع�العالم�ا��ار��

أخرى 
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 صرفية�للقطاع�ا��اصالـمالقطاع�الصنا���من�جملة�القروض�نص�ب��%٤٤ 

صرفية�الـم�من�إجما���القروض�%٤٤٫٣مليار�جنيھ�ب�سبة��٤٧٧٫٨�ا�قد�استحوذت�الصناعة�ع���قروض�قدرُ 
منوحة�لقطاع�الـمة�س�األولو�ّ ركز�األول،�و�و�ما��عِك الـم�ولتحتل�بذلك�،منوحة�لقطاع�األعمال�ا��اصالـم

رتبة�الـمجاءت�األ�شطة�ا��دمية����و �.الصناعة�ملا�ل�ا�من�أ�مية�بالغة����تحر�ك���لة�النمو�االقتصادي
من�اإلجما��،�مع��%١٧أل�شطة�التجار�ة�ب�سبة�من�جملة�القروض،�ثم�ا�%٣٥�بلغت�حّص��ا�نحو الثانية�حيث�

 )].١/٦٧[ش�ل�رقم�(�)%٣٫٥(�امشية�القطاع�الزرا���

 )١/٦٧ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���ألرصدة�القروض�الـممنوحة�لقطاع�األعمال�ا��اص��

 ٢٠٢١(بالعملة�الـمحلية�واألجن�ية)�ب��اية�ش�ر�يونيو�

;
 صري.الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

  الدوالر�وارتفاع�أسعار�صرف�اليورو�واالس��لي��ع�أسعار�صرف�تراُج 

�ُمقابل�٢٠٢١يونيو��جنيھ/�دوالر������اية�١٥٫٦٧�ّ�ل�الدوالر�أمام�ا��نيھ�الـمصري�ل�ُ �سعر�صرفتراجع�
سعر�صرف��،����ح�ن�ارتفع.%٣�انخفاضمن�العام�السابق�ب�سبة��الـُمناظر �الش�ر جنيھ/�دوالر�����١٦٫١٥

�@٣٫٩ب�سبة�ز�ادة��٢٠٢٠يونيو��ب��اية�٢٠٫٢١و�١٨٫١٧ُمقابل��٢١٫٩٧و�١٨٫٨٧�إ��يھ�االس��لي���ا��ناليورو�و 
 �.])١/٢٦جدول�رقم�([التوا����ع���@٨٫٧و

 )١/٢٦(رقم�جدول�
 تطّور�متوسطات�أسعار�الصرف�للعمالت�األجن�ية�الرئ�سة���

 ٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـما����

 العملة/�العام

٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

يو  يونيو
ليو

 

س
 أغسط

 س�تم��

 أكتو�ر

 نوفم��

 د�سم��

 يناير

 ف��اير

س
ر  ما

 أبر�ل

 مايو

 يونيو

 ١٥٫٦٧ ١٥٫٦٧ ١٥٫٦٩ ١٥٫٧١ ١٥٫٦٧ ١٥٫٧٠ ١٥٫٦٩ ١٥٫٦٦ ١٥٫٧١ ١٥٫٧٧ ١٥٫٩٣ ١٥٫٩٩ ١٦٫١٥ الدوالر�األمر��ي
 ١٨٫٨٧ ١٩٫٠٧ ١٨٫٧٤ ١٨٫٧٠ ١٨٫٩٥ ١٩٫١٠ ١٩٫١٠ ١٨٫٥٣ ١٨٫٥١ ١٨٫٦٠ ١٨٫٨٦ ١٨٫٢٨ ١٨٫١٧ اليورو

 ٢١٫٩٧ ٢٢٫٠٩ ٢١٫٧١ ٢١٫٧٨ ٢١٫٧٢ ٢١٫٤١ ٢١٫٠٩ ٢٠٫٦٧ ٢٠٫٤٠ ٢٠٫٤٥ ٢٠٫٩٣ ٢٠٫٢٢ ٢٠٫٢١ ا��نيھ�اإلس��لي��

  .صري الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

ا��دمات
٣٥٫١%

الزراعة�
٣٫٥%

التجارة
١٧٫١%

الصناعة�
٤٤٫٣%



 

٥٧ 

ك�سبة�من�إجما���الودا�ع����السيولة�الـمحلية��للودا�ع�األجن�ية�ع�معدل�الدولرةوتجدر�اإلشارة�إ���أن�تراُج 
،�ن�يجة�استقرار�)]١/٦٨الثة�الواردة�بالش�ل�رقم�(رات�الثؤّش ا�للُم �عة،�وذلك�وفًق تاالـُم �امتداد�ش�ور �ع��

العمالت��ع��اإليداعات�با��نيھ�الـمصري�بالـُمقارنة�بالعائد��ع��أسواق�الصرف�األجن��،�وارتفاع�العائد�
 األجن�ية.�

 )�١/٦٨ش�ل�رقم�(
 )٢٠٢١�يونيو ��-��٢٠٢٠مؤشرات�معدل�الدولرة�خالل�الف��ة�(يوليو�

;
 صري.الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

١٦٫١ ١٥٫٨ ١٥٫١ ١٥ ١٤٫٧ ١٤٫٨ ١٤٫٧ ١٤٫٥ ١٥ ١٤٫٤ ١٤٫١ ١٣٫٨

٥ ٤٫٩ ٤٫٧ ٤٫٦ ٤٫٦ ٤٫٦ ٤٫٦ ٤٫٥ ٤٫٥ ٤٫٧ ٤٫٤ ٤٫٥

١٦٫٧ ١٦٫٥ ١٦ ١٥٫٩ ١٥٫٦ ١٥٫٦ ١٥٫٧ ١٥٫٥ ١٦٫٢ ١٥٫٥ ١٥٫١ ١٤٫٩

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

�سبة�الودا�ع�بالعملة�األجن�ية�إلجما���السيولة�ا��لية

�سبة�ودا�ع�القطاع�ا��اص�بالعملة�األجن�ية�إلجما���ودا�ع�القطاع�العائ��

�سبة�الودا�ع�بالعملة�األجن�ية�إلجما���الودا�ع

(٪) 
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١H٥;ÏË’ÂÅ’\;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;k˜Ÿ]¬⁄̌z’\;
  الـم��ان�التجاري 

 �سبة�الز�ادة������ز�الـم��ان�التجاري����عام�الـُمتا�عة�٪١٥
ـــــم��ان�التجاري�ارتفاًعا�ب�سبة� ـــــما������٪�١٥٫١�ّ�ل���ز�الـ مليار�دوالر��٤٢�نحو �حيث�بلغ�٢٠/٢٠٢١العام�الـ

وفًقا�لبيانات�م��ان�الـمدفوعات�الصادرة�عن�البنك�،�وذلك�١٩/٢٠٢٠عام�مليار�دوالر�����٣٦٫٥نحو�ُمقارنة�ب
 الـمركزي�الـمصري.

)،�مما�٪٨٫٧بالـــــــــــــــــــــــــُمقارنة�بنمو�الصــــــــــــادرات�(�٪١٢٫٦تنامي�الواردات�بُمعّدالت�ُمرتفعة�بلغت��إ��و�رجع�ذلك�
 .])١/٦٩(ش�ل�رقم�([�٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر����عام��٥٫٥دار�أسفر�عن�تنامي�ال��ز�التجاري�بمق

 )�١/٦٩ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠��ان�التجاري�والصادرات�والواردات�خالل�عامي�الـمتطّور�ال��ز����

 الواردات�مدفوعات�عن� الصادرات�حصيلة� ��ان�التجاري الـم

   
 .٢٠٢١،�أكتو�ر�:�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر

  الـم��ان�التجاري�الب��و��
شـــــــبھ�انتفاء�ال��ز،�حيث�تناولت�الصـــــــادرات�والواردات�الب��ولّية�بفارق�شـــــــ�د�الــــــــــــــــــــم��ان�التجاري�الب��و���

مليون�دوالر�خالل�العــــام�الســــــــــــــــابق،�كن�يجــــة�الرتفـــــاع��٤٢١ُمقــــابــــل���ز�قــــدُره��مليون�دوالر)�٦٫٧طفيف�(
مليار�دوالر،�ب�نما�انخفضــــــــــت�الواردات��٨٫٦الر�ل��ــــــــــّ�ل�نحو�مليون�دو �١١٧٫٣الصــــــــــادرات�الب��ولية�بمقدار�

 مليار�دوالر.�٨٫٦مليون�دوالر�ل��ّ�ل�نحو��٢٩٧الب��ولية�بمقدار�
 ٢٠/٢٠٢١٪�من�جملة�الواردات�السلعية�عام�٨٨�إ��ارتفاع�نص�ب�الواردات�غ���الب��ولية�

اردات�الســــــــــــلعيـة�ن�يجـة�ارتفـاع�من�جملـة�الو �٪٨٨إ����٪٨٦تصـــــــــــــاعـدت��ســــــــــــبـة�الواردات�غ���الب��وليـة�من�
 الـمدفوعات�عن�الواردات�السلعية�غ���الب��ولية����عام�الـُمتا�عة.

ــــم��ان�التجاري�١/٢٧و�وّ���ا��دول�رقم�( ــــُمتا�عة)�الصورة�اإلجمالية�لتطّورات�الـ بحسب��خالل�عامي�الـ
غطية�الصادرات�للواردات��سبة���تراجعأسفرت�عن��وال���،من�الصادرات�والواردات�البنود�الرئ�سية�ل�ٍل 

 خالل�العام�السابق.�٪٤٢ُمقابل��٢٠/٢٠٢١���عام��٪٤٠٫٦�إ��
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 )١/٢٧جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠تطّور�البنود�الرئ�سية����الـم��ان�التجاري�خالل�عامي�

 )مليار�دوالر(

رالـُمؤّش  )٪ُمعّدل�النمو�( ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢٠/١٩   

 ١٥٫١ ٤٢ ٣٦٫٥ الـم��ان�التجاري ��ز�

 ٨٫٧ ٢٨٫٧ ٢٦٫٤ حصيلة�الصادرات����

 ١٫٢ ٨٫٦ ٨٫٥ صادرات�ب��ولية -

 ١٢٫٣ ٢٠٫١ ١٧٫٩ صادرات�غ���ب��ولية -

 -- ٧٠ ٦٧٫٨ )٪(�الصادرات�غ���الب��ولية���ملة�الصادرات

 ١٢٫٦ ٧٠٫٧ ٦٢٫٨ مدفوعات�الواردات���

)٣٫٤( ٨٫٦ ٨٫٩ واردات�ب��ولية -  

 ١٥٫٢ ٦٢٫١ ٥٣٫٩ واردات�غ���ب��ولية -

 -- ٨٧٫٨ ٨٥٫٨ )٪(�ردات�غ���الب��ولية���ملة�الوارداتالوا

 -- -- ٠٫٤ ��ز�الـم��ان�الب��و��

 ١٦٫٧ ٤٢ ٣٦ ��ز�الـم��ان�غ���الب��و��

 -- ٤٠٫٦ ٤٢ )٪�سبة��غطية�الصادرات�للواردات�(

 .٢٠٢١،�أكتو�ر�:�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر

 �ي�ل�الصادرات�السلعية����مجموعة�السلع�تامة�الصنع��سبة�ُمسا�مة��%٣٩

النص�ب�األك���من�إجما���الصادرات�السلعية�غ���الب��ولية،�ب�سبة�بالسلع�تامة�الُصنع��است�ثار الحظ�يُ �

السلع�نصف��جاءت٪،����ح�ن�٣٠٫٦نتجا��ا�ب�سبة�مجموعة�الوقود�والز�وت�الـمعدنية�وُم �ثم٪،�٣٩٫٤

الصادرات�من�الـمواد�ا��ام��الـمرتبة�األخ��ةجما��،�وتأ�ي����اإل ٪�من�١٩الـمرتبة�الثالثة�ب�سبة����الـُمصّنعة�

 )].١/٢٨٪�[جدول�رقم�(١١�نحو �بلغتوال���

�الك�ر�ائية �األج�زة �صادرا��ا �ارتفعت �ال�� �الُصنع �تامة �السلع �أ�م �الـم�����ومن �لالستعمال واألدو�ة�،

 ومصنوعاتھ.�والزجاجألرضيات،�وأج�زة�ال�اتف�واالتصاالت،�وال�ّ�اد�وأغطية�ا،�واألمصال�واللقاحات

،�بوليم��ات�اي�يل�ن�و�رو�يل�نل�أ�م�السلع�ال���نمت�صادرا��ا����بال�سبة�للسلع�نصف�الـُمصّنعة،�فتتمثّ أما�

�العضو�ة، �وغ�� �العضو�ة �واألناب�ب�و �والـُمركبات �ا��يوانية، �أو �النباتية �والد�ون �والز�وت ال��وم

 .را��ديد�صب�ز�والـمواس���وا��راطيم،�و 

�ا��ام �والقطن �والبطاطس، �أو�الـُمجّففة، �الطازجة �الفواكھ �مجموعة �ش�دت �ضمن�اارتفاعً �وكذلك
 .مجموعة�الـمواد�ا��ام
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 )�١/٢٨جدول�رقم�(
 الـُمتا�عةالتص�يف�السل���للصادرات�حسب�درجة�التص�يع�خالل�عامي�

 (مليون�دوالر)

 السلعة
  

التغّ����ُمعّدل
(٪) 

 ال�ي�ل�ال�س���(٪)
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
�٨٧٧٥٫٢��� ٨٦٢٢٫٢ عدنية�ومنتجا��االـمالوقود�والز�وت�  ٣٠٫٦ ٣٢٫٧ ١٫٨ 

 ١١ ١٠٫٢ ١٧٫١ ٣١٦٧ ٢٧٠٣٫٨ واد�ا��امالـم
 ١٩ ١٩٫٩ ٣٫٨ ٥٤٣٩٫٧ ٥٢٤٠ صّنعةالـمُ السلع�نصف�

 ٣٩٫٤ ٣٧٫٢ ١٥٫١ ١١٢٩٣٫١ ٩٨٠٨٫٨ السلع�تامة�الُصنع
 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥ ٢٥ ١٫٥ ١٫٢ وّزعةمغ����صادرات

 ١٠٠ ١٠٠ ٨٫٧ ٢٨٦٧٦٫٥ ٢٦٣٧٦ إجما���الصادرات
 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�:�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر

 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام��السلعيةإجما���الواردات��ارتفاع�ُمسا�مة�السلع�الوسيطة�إ���نحو�ُثلث� 

ُمتا�عة،�مما�سا�م����رفع��سبة�خالل�عامي�الـ�٪١٦٫٧ش�دت�مجموعة�السلع�الوسيطة�ارتفاًعا�بنحو�

�ومن�ناحية�أخري،�تقار�ت��٪،٣٢٫٥ُمسا�م��ا����إجما���الواردات�لُ��ّ�ل� ولتحتل�بذلك�الـمركز�األول.

ع���التوا��،��٪١٤و�٪١٣األ�مية�ال�س�ية���موعة�الوقود�ومجموعة�السلع�االس�ثمار�ة�ب�سب�ُمسا�مة�

من�إجما���الواردات����عامي��٪٢٧بحّصة�ثابتة�ُتمّثل�نحو��السلع�االس��الكية،�فقد�احتفظت�أما�مجموعة
 )].١/٢٩[جدول�رقم�(�الـُمتا�عة

 )١/٢٩جدول�رقم�(
 الـُمتا�عةالتص�يف�السل���للواردات�حسب�درجة�االستخدام�خالل�عامي��

 (مليون�دوالر)
 السلعة

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
التغّ����ُمعّدل

(٪) 
 ال�ي�ل�ال�س���(٪)

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
)٣٫٥( ٩٠١٤٫١ ٩٣٤٤٫٥ عدنية�ومنتجا��االـمالوقود�والز�وت�  ١٢٫٧ ١٤٫٩ 

 ١٠٫٦ ١٠٫٨ ١٠٫٩ ٧٥١٤٫٥ ٦٧٧٨٫٢ واد�ا��امالـم
 ٣٢٫٥ ٣١٫٣ ١٦٫٧ ٢٢٩٧٤٫٨ ١٩٦٨١ السلع�الوسيطة�

 ١٣٫٦ ١٤٫٤ ٥٫٨ ٩٥٨٣ ٩٠٥٣٫٧ السلع�االس�ثمار�ة�
 ٢٦٫٨ ٢٦٫٩ ١٢٫٣ ١٨٩٧٣٫٤ ١٦٨٩١ السلع�االس��الكية

 ٣٫٨ ١٫٧ ١٤٤٫٩ ٢٦٧٦٫٣ ١٠٩٢٫٧ موّزعةغ����ارداتو 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٢٫٦ ٧٠٧٣٦٫١ ٦٢٨٤١٫١ إجما���الواردات

 .٢٠٢١،�أكتو�ر�:�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر

للسيارات�وا��رارات،�وال��وم����قطع�غيار�وأجزاء���ا�اواردل�أ�م�السلع�الوسيطة�ال���ارتفعت�وتتمثّ 
� �الـُمقوي والد�ون �والورق �أو�ا��يوانية، �النباتية �من�والز�وت �الواردات �عن �الـمدفوعات �ارتفعت �كما ،

 وخامات�ا��ديد.��الذرة�رأس�ا��وع��،مجموعة�الـمواد�ا��ام



 

٦١ 

� �االس��الكية �السلع �مجموعة �ضمن �واألج�زة�الـُمعّمرةومن �الر�وب �سيارات �من �الواردات �ارتفعت �فقد ،
و�ة�وال��وم�واألحشاء،�واألقمشة�الـم�سوجة،�والـمال�س�ا��ا�زة،�واألسماك�ا��ية�الك�ر�ائية،�فضًال�عن�األد

انخفضت�الـمدفوعات�،����ح�ن�الـُمعّمرةوالطازجة�والـُم��دة�وا��افة�ضمن�مجموعة�السلع�االس��الكية�غ���
��التلفز�وناتعن�الواردات�من� �بجانب�الـُمعّمرةمجموعة�السلع�ضمن ��عضتراُج ، من�السلع�الواردات��ع

وُمحضرات�ال��وم�وا��يوط�ستحضرات�الغسيل�الصابون�وُم الشاي�و و���مقّدم��ا��،الـُمعّمرةاالس��الكية�غ���
 .�وأصناف�نقل�أو��عبئة�البضا�ع

 من�الصادرات�الـمصر�ة�٪٥٤است�ثار�االتحاد�األورو�ي�والـمنطقة�العر�ية�بنحو�
،�ثم�جاءت�الدول�٪�من���م�التجارة�ا��ارجية�ملصر٥٤�االتحاد�األورو�ي�والـمنطقة�العر�ية�بنحو �استأثر 

 من�إجما�����م�تجارة�مصر�الدولية.�٪١٥٫٤اآلسيو�ة�غ���العر�ية����الـمركز�الثا�ي�بنحو�

مع�الدول�العر�ية،�كما�تزايد��٪٠٫٦���ح�ن�تراجعت�بنحو��٪٧٫٦ونمت�التجارة�مع�االتحاد�األورو�ي�بنحو��
� �الدول �من ��ٍل �مع �التجارة �الـُمتحدة���م �والواليات �األخرى �األورو�ية �والدول �(غ���العر�ية) اآلسيو�ة

روسيا�ودول�ال�ومنولث��إ��ال��ت�ب،�باإلضافة��ع���٪٢٠,٣و٪ ٢٩٫٤و�٪٣٥٫١ب�سب�نمو��ّ�لت��األمر�كية

�دول�رقم�با�وّ���كما��و�ُم التوا����ع���٪١٠٫٥و�٪١٥٫٤الـُمستقلة�والدول�اإلفر�قية�غ���العر�ية�بنحو�
)١/٣٠(. 

 )١/٣٠جدول�رقم�(
 �ي�ل�الصادرات�وفًقا�للتكتالت�االقتصادية�خالل�عامي�الـُمتا�عة�

 البيــــــــــــــــــــــــــــــان
١٩/٢٠٢٠  

 (مليون�دوالر)
٢٠/٢٠٢١  

 (مليون�دوالر)
النمو�(٪)�ُمعّدل  

 ال�ي�ل�ال�س���(٪)
٢٠/٢٠٢١  

 ٣٠٫٦ ٧٫٦ ٨٧٧٣٫٧ ٨١٥٥٫٨ االتحاد�األورو�ي

األورو�ية�األخرى �الدول   ٩٫٢ ٢٩٫٤ ٢٦٣١٫٥ ٢٠٣٣٫٥ 

ستقلةالـمُ ودول�الكومنولث��روسيا�االتحادية  ١٫١ ١٥٫٤ ٣٢٥٫٥ ٢٨٢٫١ 

تحدة�األمر�كيةالـُم الواليات�  ١٠٫١ ٢٠٫٣ ٢٨٩١٫٨ ٢٤٠٣٫٨ 
)٠٫٦( ٦٧٣٢ ٦٧٧٢٫٥ الدول�العر�ية  ٢٣٫٥ 

غ���العر�ية)(الدول�اآلسيو�ة�  ١٥٫٤ ٣٥٫١ ٤٤٠٩٫٥ ٣٢٦٣٫٤ 
غ���العر�ية)(ل�األفر�قية�الدو   ٢٫١ ١٠٫٥ ٦٠٦٫٦ ٥٤٨٫٩ 

 ٠٫١ ٢٥٫١ ٤٢٫٨ ٣٤٫٢ أس��اليا
)٢١٫٥( ٢٢٦٣٫١ ٢٨٨١٫٨ دول�ومناطق�أخري   ٧٫٩ 

 ١٠٠ ٨٫٧ ٢٨٦٧٦٫٥ ٢٦٣٧٦ إجما���الصادرات

 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�:�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر

 ٪�من�اإلجما��٣٥�حوا���وق�األورو�ية�الـمصدر�الرئ�س�للواردات�الـمصر�ة�ب�سبةالس
للواردات�الــــــــــــــمصـر�ة،�ب�سـبة��األول سـتوى�الواردات�السـلعية،�ظلت�السـوق�األورو�ية����الــــــــــــــُمصـدر�ع���ُم 

٪�١٩نحو�٪،�والدول�العر�ية�ب٢٥العر�ية�بنحو�غ���الدول�اآلســـــــيو�ة��من�ثم�تل��ا��ّل ،�٪٣٥ُتناِ�ز�ُمســـــــا�مة�
 .])١/٣١جدول�رقم�([
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 )١/٣١جدول�رقم�(
 وفًقا�للتكتالت�االقتصادية�خالل�عامي�الـُمتا�عة�الواردات�ي�ل��

 البيــــــــــــــــــــــــــــــان
١٩/٢٠٢٠  

 (مليون�دوالر)
٢٠/٢٠٢١  

 (مليون�دوالر)
النمو��ُمعّدل

(٪) 
 ال�ي�ل�ال�س���(٪)

٢٠/٢٠٢١  
١٨١٩٣ ١٧٩٤٤ االتحاد�األورو�ي  ٢٧٫٣ ٧٫٧ 

 ٧٫٥ ١٢٫٨ ٥٢٨٠ ٤٦٨٠٫٤ الدول�األورو�ية�األخرى 
ستقلةالـمُ روسيا�االتحادية�ودول�الكومنولث�  ٦٫٣ ٠٫٦ ٤٤٤٠٫٧ ٤٤١٢٫٥ 

تحدة�األمر�كيةالـُم الواليات�  ٥٫٢ ١٤٫٦ ٣٦٦٥٫١ ٣١٩٧٫٥ 
 ١٨٫٧ ٥ ١٣٢٠٤٫٩ ١٢٥٨٠٫٣ الدول�العر�ية

٣٫٨١٧٤٠ ١٤٥٠٨٫٣ الدول�اآلسيو�ة�(غ���العر�ية))  ٢٤٫٦ ٢٠ 
 ٠٫٦ ١٠ ٤٣٧٫٤ ٣٩٧٫٥ الدول�األفر�قية�(غ���العر�ية)

)٧٫٥( ٢٩١٫٨ ٣١٥٫٥ أس��اليا  ٠٫٤ 
 ٩٫٤ ٣٩٫٣ ٦٦٩٤٫٤ ٤٨٠٥٫١ دول�ومناطق�أخري 

 ١٠٠ ١٢٫٦ ٧٠٧٣٦٫١ ٦٢٨٤١٫١ إجما���الواردات

 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�صري الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

 الـم��ان�ا��دمي 

 خالل�عام�الـُمتا�عة��٪٤٣بنحو�فائض�الـم��ان�ا��دمي��تراُجع�كب�����

�٩حوا���مليار�دوالر�ُمقابل��٥٫١حيث�لم�يتجاوز��فائض�الـم��ان�ا��دمي�تراجًعا����٢٠/٢٠٢١ش�د�عام�
 )].�١/٧٠٪�[ش�ل�رقم�(٤٣٫٣�بذلك�ُمعّدل�انخفاض�ب�سبةا�ًق حّق العام�السابق�ُم ���مليار�دوالر�

 )�١/٧٠ش�ل�رقم�(
 الـُمتا�عةتطّور�الفائض����الـم��ان�ا��دمي�خالل�عامي�

 دفوعات�ا��دميةالـم ا��دمية�الـُمتحصالت ��ان�ا��دميالـم

   

 .٢٠٢١،�أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر:�

 ذلك�كن�يجة�أساسية�للعوامل�اآلتية:وجاء�

 مليار�دوالر �٩٫٩دوالر�(ُمقابل�نحو��مليار �٤٫٩�نحو �ع���لتقتصر �٪٥٥٠٫�بُمعّدل�السياحية�اتاإليراد�تراُجع�
 ).���العام�السابق
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 العام��مليار�دوالر �٧٫٩نحو��(ُمقابل�دوالر �مليار �٧٫٥�نحو ��ّ�لل�ُ �٪٥�بُمعّدل�النقل�متحصالت�تناقص���
الت�ًرا�بجائحة��ورونا،�وكذا�الـُمتحصّ الت�شر�ات�الط��ان�تأثّ )�كن�يجة�أساسية�النخفاض�ُمتحصّ السابق

 عن�خدمات�الـموا�ئ.
 م��ان�دخل�االس�ثمار 

 خالل�عام�الـُمتا�عة�٪٨٫٨بنحو����ز�م��ان�دخل�االس�ثمار �ارتفاع 

مليار�دوالر�����١١٫٤�ُمقابلعام�الـُمتا�عة��خاللمليار�دوالر��١٢٫٤ال��ز����م��ان�دخل�االس�ثمار�نحو��حقق

�رقم�(�٪٨٫٨عّدل�نمو�،�بُم العام�السابق �دخل�االس�ثمار�بمقدار�)]،�١/٧١[ش�ل �٦٧٦الرتفاع�مدفوعات
 �ٍل�من:�الرتفاعمليار�دوالر.�وجاء�ذلك�ا�ع�اًسا��١٣مليون�دوالر�ل��ّ�ل�نحو�

  ّالناتجة�عن�االس�ثمار�األجن���الـُمباشر����مصر.ل��ارج�لة�األر�اح�الـُمحو 
 �انب����السندات�واألوراق�الـمالية�الـمصر�ة.اس�ثمارات�األج��الفوائد�والتوز�عات�ع 

�٥٧٢٫٩نحو��ع��مليون�دوالر�لتقتصر��٣٦٩٫٢الت�دخل�االس�ثمار�بمقدار�ع�ُمتحصّ تراُج �إ���ذا�باإلضافة�
 الودا�ع�با��ارج.�ع��مليون�دوالر��ن�يجة�انخفاض�الفوائد�

 )�١/٧١ش�ل�رقم�(
 الـُمتا�عةتطّور�م��ان�دخل�االس�ثمار�خالل�عامي�

 ��ز�م��ان�دخل�االس�ثمار تحّصالتالـمُ  دفوعاتلـما

   
 البنك�الـمركزي�الـمصري.الـمصدر:�

 التحو�الت

 تحو�الت�الـمصر��ن�العامل�ن�با��ارجُمعّدل�نمو��٪١٣ 
مليار�دوالر��٣٠٫٩نحو���ّ�لمليار�دوالر�ل�ُ �٢٧٫٧من�مليار�دوالر��٣٫٢نحو�بصا���التحو�الت�ا��ار�ة��ارتفع

صا���نمو�،�و�رجع��ذا�التطّور�اإليجا�ي�إ���عن�العام�السابق�٪١١٫٦،�ب�سبة�نمو�٢٠/٢٠٢١خالل�عام�

�ُم  �ا��اصة �التحو�الت �وال�� �با��ارج �العامل�ن �الـمصر��ن �تحو�الت ��� �ّ�ل�ل�ُ �٪١٢٫٩بنحو��تنامتمثلة
�ش�ل[مليار�دوالر)��٢٧٫٨ة�والبالغ،�١٩/٢٠٢٠مليار�دوالر�عن�العام�السابق��٣٫٦مليار�دوالر�(بفارق��٣١٫٤
�الوط���و االقتصاد�سالمة����ثقة�الـمصر��ن�الـُمقيم�ن�با��ارج��ذه�التطورات��عكسو�،�])١/٧٢رقم�(

 .الـُمستقبل�القر�ب�أو�البعيد���ض�أموال�م�ألى�مظ�ر�من�مظا�ر�االضمحالل�عدم��عرّ 
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 )١/٧٢ش�ل�رقم�(
 ��٢٠/٢٠٢١��ح��١٦/٢٠١٧الف��ة�من��تحو�الت�الـمصر��ن�العامل�ن�با��ارج�خاللتطّور��

 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر:�

 عامالت�ا��ار�ة�الـمُ حساب�
 ٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�خالل�عام��١٨٫٤عامالت�ا��ار�ة�إ���نحو�الـُم ال��ز����حساب��ارتفاع 

�تنامي�إ��وم��ان�دخل�االس�ثمار���و��)تجاري�(غ���الب�وال�ا��دميالتطّورات�سالفة�الذكر����الـم��ان��أدت
�نحو� �إ�� �ا��ار�ة ��١٨٫٤��ز�الـُمعامالت �مليار�دوالر�خالل ��ان�٢٠/٢٠٢١عام �أن �حدود��عد �ال��ز���

 ��٪.٦٤ير�و�ع����� �غ�ّ و�ُمعّدل��،مليار�دوالر�٧٫٢ه�بفارق�قدرُ �السابقمليار�دوالر�خالل�العام�١١٫٢
�إ��أنھ�جاء�كن�يجة�أساسية�لل�بوط�الـم��وظ����اإليرادات�السياحية�ؤقًتا،�حيث�عت����ذا�االرتفاع�ُم و�ُ 

 عات�ا��ائحة.رة�ب�بِ تأثّ أقل�من�نصف�ما�تم�تحقيقھ�خالل�العام�الـما���السابق�ُم 
و�حسب��الـُمتا�عة�����حساب�الـُمعامالت�ا��ار�ة�خالل�ف��ة�رة����التغ�ّ ��البيان�التا���العوامل�الـُمؤثّ وّ� و�ُ 

 ال�س�ية.ي��ا�أ�ّم 

 (مليون�دوالر)�

عامالت�ا��ار�ةالـمُ حساب�  
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  الفرق  

)١١١٦٦٫٧(  )١٨٤٣٦٫٤(  )٧٢٦٩٫٧(  
أل�مي��ا�ال�س�ية�اطبًق �الـُمقارنةعامالت�ا��ار�ة�خالل�ف��ة�الـمُ ؤثرة����التغ������حساب�الـمُ ترت�ب�العوامل�  

)٤٤٩٣٫١( ٢١٥٣٫٣ ٦٦٤٦٫٤ صا���متحصالت�السفر  
تحو�الت�ال��صا�  ٣٢٢٣٫٥ ٣٠٩٠٣٫٤ ٢٧٦٧٩٫٩ 

)٦٢٨٤١٫١( صا���الواردات�السلعية  )٧٠٧٣٦٫١(  )٧٨٩٥(  
 ٦٣٩٫٦ ٢٩٦٥٫٧ ٢٣٢٦٫١ با���بنود�حساب�ا��دمات،�بالصا��

 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر:�

 اليةالـمعامالت�الرأسمالية�و الـمُ حساب�
 ُمعامالت�الرأسمالية�والـمالية�للداخلق�الـمليار�دوالر�صا���تدفّ �٢٣٫٤ 

مليار�دوالر��٢٣٫٤نحو��ليصل�إ��الـُمعامالت�الرأسمالية�والـمالية��ارتفع�صا���التدفق�للداخل����حساب
بصفة�السابق.�وجاءت��ذه�الن�يجة�الـما���مليار�دوالر�العام��٥٫٤نظ����)٢٠/٢٠٢١(�خالل�عام�الـُمتا�عة

�١٨٫٧�نحو �بلغ�للداخل�تدفق�صا���إ���الـمالية�األوراق�بمحفظة�راتأساسية،�بفعل�تنامي�االس�ثما
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�دوالر �مليار �٧٫٣�نحو �بلغ�ل��ارج�تدفق�صا���ُمقابل�)،٢٠/٢٠٢١(�الـما���ا��ا���خالل�العام�دوالر �مليار 
 العام�السابق.�خالل

 :])١/٣٢(� رقم جدول [رات�اآلتية�الحظة�التطوّ �ذا�مع�ُم 

 مليار�دوالر�ُمقابل�نحو��٥٫٢نحو��ع��للداخل�اقتصر��تدّفقق�صا���حّق لـُمباشر�ليُ تراُجع�االس�ثمار�األجن���ا
الصعيد��ع��مليار�دوالر�(وقد�جاء��ذا�االنخفاض�ُم�سًقا�مع�تراُجع�االس�ثمار�األجن���الـُمباشر��٧٫٥

 مًيا)�.�ورونا�عالـجائحة�ف��وس�العالـ���كن�يجة�طبيعية���اوف�الـُمس�ثمر�ن�الناجمة�عن�استمرار�
 �مليار�دوالر�(ُمقابل��٦٫٤�ّ�ل�صا���استخدام�القروض�وال�س�يالت�طو�لة�ومتوسطة�األجل�نحو

 ).���العام�السابق�مليار�دوالر �٦٫٦نحو�
 �مليار�دوالر�(ُمقابل��١٫٥�ّ�ل�صا���استخدام��س�يالت�الـُموردين�والـُمش��ين�قص��ة�األجل�نحو

 مليار�دوالر).�٢صا���سداد�

 )١/٣٢رقم�(�جدول 
 تطور�بنود�حساب�الـُمعامالت�الرأسمالية�والـمالية�خالل�عامي�الـُمتا�عة

 (مليون�دوالر)

١٩/٢٠٢٠ البيــــــــــــــــــــان  ٢٠/٢٠٢١  
)٢٤٨٫٥( ا��ساب�الرأسما��  )١٥٣(  

 ٢٣٥٢٧ ٥٦٢٣٫١ ا��:الـما��ساب�
 ٥٢١٤٫٢ ٧٤٥٣ باشر����مصر�(صا��)الـمُ االس�ثمار�-

)٧٣٠٧٫٣( الية����مصر�(صا��)الـمظة�األوراق�اس�ثمارات�محف-  ١٨٧٤٢٫٤ 
)٨١٨٫١( الية����ا��ارج�(صا��)�الـماس�ثمارات�محفظة�األوراق�-  )٧٥٠٫٧(  

 ٧٠٠٫٢ ٦٦٤٦٫٧ االس�ثمارات�األخرى�(صا��)-
)٣٥١٫٢( باشر����ا��ارجالـمُ االس�ثمار�-  )٣٧٩٫١(  

 ٢٣٣٧٤ ٥٣٧٤٫٦ ا��الـما��ساب�الرأسما���و 
 ر:�البنك�الـمركزي�الـمصري.الـمصد

 صا���االحتياطّيات�الدولية
 ٢٠٢١ب��اية�يونيو��مليار�دوالر�صا���االحتياطّيات�الدولية�٤٠٫٦ 

،�حيث�٢٠/٢٠١خالل�النصف�األول�من�عام��٪٤٫٧ش�دت�االحتياطّيات�الدولية�نمًوا�بلغ�ُمعّدلھ�نحو�
من�مليار�دوالر����د�سم����٤٠٫١ُمقابل�نحو��مليار�دوالر �٣٨٫٣نحو��٢٠٢٠�يوليو ����االحتياطّيات��ّ�لت

مليار�دوالر،��٤٠٫٦ل��ّ�ل�نحو��٢٠٢١ح���يونيو��٢٠٢١وش�دت�استقراًرا�بدًءا�من�يناير�.�العام�ذاتھ
 .��])١/٧٣(ش�ل�رقم�([لت�ون�بذلك�ُمتوافقة�تماًما�مع�ما��ان�ُمتوّقًعا����خطة�العام�

�ترتّ  �وقد �الدولية �االحتياطّيات �تطّور �ع�� �ب �األجن�� �النقد �الواردات��تراُجعمن ��غطية �ش�ور عدد
،�واستقرت�٢٠٢٠�د�سم�� نوفم���و ����أش�ر �٧و�٦٫٩إ����٢٠٢٠�يوليو ش�ًرا�����٧٫٧السلعية�من�نحو�

 امتداد�أش�ر�النصف�الثا�ي�من�عام�الـُمتا�عة.��ش�ًرا�ع��٧٫١الف��ة�عند�
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 )١/٧٣ش�ل�رقم�(
 تطّور�صا���االحتياطّيات�الدولية��

 
 .٢٠٢١،�أكتو�ر�صري الـمركزي�الـم:�البنك�صدرلـما

 ��ان�الك��الـم

 ان�الك��الـم����امليار�دوالر�فائضً ١٫٩�� 

�عاممليار�دوالر�خالل��١٫٩�نحو��ا�بلغا��ليً فائضً حّققت�الـُمعامالت�االقتصادّية�مع�العالـم�ا��ار���

ام�السابق،�تأّثًرا�بجائحة�ف��وس��ورونا�العمليار�دوالر�خالل��٨٫٦����ز�بلغ�نحو الـُمتا�عة�بالـُمقارنة�

التعا���السر�ع�من�تِبعات�األزمات��ع��ال���اجتاحت�العالـم،�و�و�ُمؤّشر�ِلُقدرة�االقتصاد�الـمصري�

 العالـمية.�

حسب�ك�سبة�من�الناتج�الـمح���اإلجما���م��ان�الـمدفوعات�بنود�)�تطّور�١/٣٣وُ��ّ�ص�ا��دول�رقم�(
 .�٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠كذا�الـم��ان�الك���لف���ي�الـُمقارنة�لعامي�الـمواز�ن�الفرعية،�و 

 )١/٣٣جدول�رقم�(
 رات�أداء�م��ان�الـمدفوعات�أ�م�ُمؤّش 

(٪) 

 البيــــان
ا��الـمالعام�  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 ٤٠٫٥ ٤٢ الصادرات�السلعية/�الواردات�السلعية

٩١٧٢٫ دفوعات�ا��دميةالـمتحصالت�ا��دمية/�الـُم   ١١٤٧٫  
 ٨٠٫٥ ٨٧٫٢ دفوعات�ا��ار�ةالـمتحّصالت�ا��ار�ة/�الـُم 

)١٠( ح���اإلجما���الـم��ان�التجاري/الناتج�الـم��ز�  )١٠٫٤(  
)٣٫١( ح���اإلجما���الـم��ان�ا��اري/الناتج�الـم��ز�  )٤٫٦(  

)٢٫٤( ح���اإلجما��الـم��ان�الك��/الناتج�الـم  ٠٫٥ 
 ١٫٣ ٢ ح���اإلجما��الـمالناتج��باشر(صا��)/الـُم االس�ثمار�األجن���

 .٢٠٢١،�أكتو�ر�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ةصري،�الـمركزي�الـم:�البنك�صدرالـم

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٣٨٫٣ ٣٨٫٣ ٣٨٫٤

٣٩٫٢ ٣٩٫٢

٤٠٫١ ٤٠٫١ ٤٠٫٢ ٤٠٫٣ ٤٠٫٣ ٤٠٫٥ ٤٠٫٦
مليار�دوالر



 

٦٧ 

 الدين�العام�ا��ار���

 ٢٠/٢٠٢١�سبة�الز�ادة����الدين�ا��ار���خالل�عام��٪١٢

�١٣٧٫٩��إ��٢٠١٦�مليار�دوالر������اية�ش�ر�يونيو �٥٥٫٨�ش�ل�ُمطرد�من�نحو�الدين�العام�ا��ار����دتزايُ 

�ش�ر�يونيو� �اُمحّق �،٢٠٢١مليار�دوالر�ب��اية �بذلك �الـمذ�ورة�٪١٤٧�نا�ز�نحو �ارتفاعً ًقا �الف��ة  �.خالل

 .)١/٧٤ع���النحو�الـُموّ���بالش�ل�رقم�(�٪١٢،�فقد�بلغت�الز�ادة�نحو�٢٠/٢٠٢١ص�عام�وفيما�يُخ 

 )�١/٧٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠٢١ح���يونيو��٢٠١٦ة�من�يونيو�تطّور���م�الدين�العام�ا��ار���خالل�الف�� 

 
 البنك�الـمركزي�الـمصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة.��الـمصدر:

ك�سبة��٪٤٠وع���الرغم�من��ذا�ال��ايد�الـم��وظ،�إال�أن�الدين�ا��ار���ما�زال����ا��دود�اآلمنة�(أقل�من�
 استدامة�الدين.�ع��ا�من�الناتج�الـمح���اإلجما��)،�و�التا���ال�ُ�شّ�ل�األمر�خطًرا�كب��ً 

٪)�بدرجة�كب��ة�حيث�٢٤٠وك�سبة�من�الصادرات،�فقد�تجاوز�الدين�ا��ار���ال�سبة�اآلمنة�الـُمرتفعة�(
.�أما�بال�سبة�ل�سبة�%٢٠٥،�وإن��ان�قد�تراجع����عام�الـُمتا�عة�إ���٢٠٢٠٪����يونيو�٢٥٩تخّطي�حاجز�الـ�

،�٢٠٢١٪)�ب��اية�ش�ر�يونيو�٢١ت�ا��دود�اآلمنة�أيًضا�(خدمة�الدين�ا��ار���للصادرات�ال�لية،�فقد�تخطّ 
 )].١/٧٥)،�وش�ل�رقم�(١/٣٣٪������اية�ف��ة�الـُمتا�عة�[(جدول�رقم�(٣٥٫٤حيث��ّ�لت�

 )�١/٣٣جدول�رقم�(
 تطّور��سبة�الدين�العام�ا��ار���وخدمة�أعباءه�للناتج�الـمح���اإلجما���والصادرات�

 ٢٠٢١ونيو�ح���ي�٢٠١٦خالل�الف��ة�من�يونيو�

 البيان
 يونيو

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ 
 ٣٤٫٢ ٣٣٫٩ ٣٦ ٣٧ ٣٣٫٦ ١٦٫٦ ح���اإلجما��الـمالدين�ا��ار��/�الناتج���سبة
 ٢٠٥٫٤ ٢٥٩٫١ ٢٠٥٫٤ ١٩٥٫٨ ٢١٢٫٩ ١٦٠٫٣ الدين�ا��ار��/�الصادرات�السلعية�وا��دمية��سبة
 ٣٥٫٤ ٣٦٫١ ٢٥٫٥ ٢٠ ١٩٫٧ ١٤٫٦ خدمة�الدين�ا��ار��/�الصادرات�ال�لية��سبة

 .�٢٠٢١،�أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري،�ال�شرة�اإلحصائية�الش�ر�ة�الـمصدر:
 

١٠

٢١٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٥٥٫٨
٧٩ ٩٢٫٦ ١٠٨٫٧ ١٢٣٫٥ ١٣٧٫٩

)دوالرمليار (

یونیو

٤١٫٦% ١٧٫٢%
١٧٫٣% ١٣٫٧% ١١٫٧%
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 )�١/٧٥ش�ل�رقم�(

 .٢٠٢١أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري،��الـمصدر:
 ٪��سبة�الديون�ا��ارجية�قص��ة�األجل١٠

�����اية�ش�ر��٪٩٠نحو��،�وشّ�لتالديون�طو�لة�األجل�بالشطر�األعظم�من�إجما���الدين�ا��ار���أثرتاست

���حسب�أجل�توز�عات�الدين�العام�ا��ار للديون�قص��ة�األجل،�وذلك�وفًقا�ل�٪١٠ُمقابل�٢٠٢١يونيو�
 .السداد

 ٪�نص�ب�ا��كومة�العامة�من�الديون�ا��ارجية٦٠

مليار�دوالر.����ح�ن�بلغ��٨٢٫٤�بقيمة٪،�٥٩٫٨نحو�ملصر�ا���ومة�العامة�من�الديون�ا��ارجية��بلغ�نص�ب

�٪١٨٫٥ذا��ا�ب�سبة��مليار�دوالر�خالل�الف��ة�٢٥٫٦نص�ب�البنك�الـمركزي�الـمصري�من��ذه�الديون�نحو�
�اإلج �ما��من �جاءت، ��ثم �األخرى �للقطاعات �ا��ارجية �بالديون �الـمركز�الثالث �مليار�دوالر ١٥٫٥نحو���

 �سبة�الدين�ا��ار���للصادرات�السلعية�وا��دمية حلي اإلجماليالـمنسبة الدین الخارجي للناتج 

  
 نسبة خدمة أعباء الدین الخارجي للصادرات الكلیة

 

١٦٫٦

٣٣٫٦
٣٧ ٣٦ ٣٣٫٩ ٣٤٫٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

یونیو

%)٤٠(الحدود الـمتوسطة 

%)٥٠(الحدود الـمرتفعة 

١٦٠٫٣

٢١٢٫٩
١٩٥٫٨

٢٠٥٫٤

٢٥٩٫١

٢٠٥٫٤

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

یونیو

%)٢٤٠(الحدود اآلمنة 

١٤٫٦

١٩٫٧ ٢٠
٢٥٫٥

٣٦٫١ ٣٥٫٤

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

یونیو

%)٢١(الحدود اآلمنة 



 

٦٩ 

ش�ل�([�)مليار�دوالر�١٤٫٤(بقيمة��٪١٠٫٤���ذيل�القائمة،�ب�سبة�ديون�البنوك�ا��ارجية�وأخ�ً�ا�،�)٪١١٫٢(
 �.])٧٦رقم�(

 )�١/٧٦ش�ل�رقم�(
 ٢٠٢١يونيو�توز�ع�الدين�العام�ا��ار���حسب�ا���ات�خالل�ش�ر�

 
 .٢٠٢١،�أكتو�ر�البنك�الـمركزي�الـمصري �الـمصدر:

 
 

;;

ا��كومة�العامة
٦٠%

البنك�املركزي�
املصري 

١٩%

البنوك�
١٠%

القطاعات�األخري 
١١%
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;

١H٦;Ï’]�e’\Â;◊⁄¬’\;–Êà;
 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام��٪٩ة�العمل�بنحو�د���م�قوّ تصاعُ 

���م�بلغ�فقد�واإلحصاء،�العامة�للتعبئة�ركزي الـم�ا���از �هصدرُ يُ �الذي�العاملة�القوي �بحث�لبيانات�وفًقا
�٢٦٫٧�بنحو �بالـُمقارنة�٢٠/٢٠٢١�تا�عةالـُم �الر�ع�الرا�ع�من�عام�ب��اية�فرد�ون ملي�٢٩٫١�نحو �العمل�ةقوّ 

 ٪.٩�هقدرُ �نمو �ُمعّدلب�السابق،�العام�من�ناظر الـُم �الر�ع�ب��اية�فرد�مليون 

����فرد�مليون �٢٤٫١�بنحو �ُمقارنة�فرد�مليون �٢٧��إ��إجمال��م�ليصل�شتغل�نالـُم �عدد�ارتفع�،الـُمقابل�و��
�جديدة�عمل�رصفُ توليد��ذلك،��ع��ترتب�وقد٪.�١٢�نمو �ُمعّدلب�،١٩/٢٠٢٠�عام�من�ناظر الـُم �عالر����اية

 .�الـُمقارنة�ف��ة�خالل�رصةفُ �ألف�٢٨٨٥�نحو لغت�ب

�فرد،�ألف�٤٥٩�حوا���بلغ�العمل�سوق �إ���الـُمتعّطل�ن�من�قدر �جذب�سالفة�الذكر�عن�اتتطّور ال�وأسفرت
�٧٫٣�إ���طالةالب�ُمعّدل�خفض�بدوره��ع���ما�و�و  �[٩٫٦(�السابق�ستواهبُم �الـُمقارنةب٪ �رقم�جدول ٪)

)١/٣٤[(. 

 )١/٣٤جدول�رقم�(
 ُمؤّشرات�سوق�العمل�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة

١٩/٢٠٢٠�الرا�ع�الر�ع البيان ٢٠/٢٠٢١�الرا�ع�الر�ع  )٪التغ���(�ُمعّدل   
(باأللف)�قوة�العمل  ٩٫١ ٢٩٫١١٥ ٢٦٫٦٨٩ 

(باأللف)�لون شتغالـُم   ١٢ ٢٧٫٠٠٠ ٢٤٫١١٥ 
(باأللف)�تعطلون الـُم   ١٧٫٨( ٢٫١١٥ ٢٫٥٧٤(  

)٪البطالة�(�ُمعّدل  ٧٫٣ ٩٫٦ -- 

 .�٢٠٢١�–�٢٠٢٠يونيو)��–،�(أبر�ل�ا���از�الـمركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�بحث�القوي�العاملةال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لالـمصدر:�

ع�تراُج �،٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠�يلعام�تا�عةالـُم ��ةامتداد�ف���كر�ع�تغّ��ات�سالفة�الذالـُم �تطّور و�عكس�
أعداد��وز�ادةفرص�عمل�جديدة،��توليدن�يجة��٢٠/٢٠٢١خالل�الر�ع�الرا�ع�من�عام��الـُمتعّطل�نأعداد�

 من�العام�السابق.�ذاتھ�الر�عب�ُمقارنةشتغل�ن�و��م�قوة�العمل�الـُم 

 شتغل�نـُم الاس�يعاب�قطاع�الزراعة�لنحو�ُخمس�أعداد�

�٢٠٢١�/٢٠من�عام��الر�ع�الرا�علل�شاط�االقتصادي�خالل��ات�التوز�ع�ال�س���للمشتغل�ن�وفًق �ش���بيانا

قطاع�تجارة�ا��ملة�والتجزئة��،،�و�ليھ٪١٩٫٢ب�سبة����قطاع�الزراعة�من�الـُمشتغل�ن�ز�ال�سبة�األك���ترّك �إ��

قطاع�النقل��و��بعھ)،�٪١٢٫٩صناعة�التحو�لية�(قطاع�الثم��،)٪١٣٫٦)،�وقطاع�ال�ش�يد�والبناء�(٪١٥٫٣(

 )].١/٧٧رقم�(�ش�ل[�شتغل�نالـُم من�جملة��٪٧٧٫٣بإجما���)�٪٧٫٥التعليم�(وخدمات�،�)٪٨٫٨والتخز�ن�(



 

٧١ 

 )١/٧٧ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���للُمشتغل�ن�وفقًا�لل�شاط�االقتصادي

 ٢٠/٢٠٢١خالل�الر�ع�الرا�ع�من�عام��

;

 .٢٠٢١�–�٢٠٢٠يونيو)��–(أبر�ل�،�ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاءالـما���از��،سنو�ة�لبحث�القوي�العاملة:�ال�شرة�الر�ع�الـمصدر

 ل�نتعطّ ا��صائص�ال�ي�لية�للمُ 

 ������ت�البطالةُمعّدال استمرار�التفاوت�النو 

�٪١٦٫٢�قابلُم �٢٠٢١�/٢٠من�عام��الر�ع�الرا�ع�����اية��٪١٥�إ��البطالة�ب�ن�اإلناث��ُمعّدلانخفض���������
��ذه�الـُمعّدالت��عكس�و من�العام�السابق،��ناظرةالـُم الف��ة���� استمرار�قصور�سوق�العمل�عن�ارتفاع

�واستدامة�الفجوة�النوعّية�بدرجة�كب��ة.�وُ�الحظ�أيًضا�انخفاض�ُمعّدل،�اس�يعاب�اإلناث�قياسًا�بالذ�ور 

بحوا���ثالث�نقاط�مئو�ة��من�العام�السابق�ارنةالـُمق���ف��ة��٪٨٫٥�ُمقابل�٪٥٫٧��إ��البطالة�ب�ن�الذ�ور�
 .�])١/٧٨ش�ل�رقم�([مما��عكس�الس�ولة�ال�س�ية�للذ�ور����االنضمام�لسوق�العمل�قياًسا�باإلناث�

 )١/٧٨ش�ل�رقم�(
 خالل�ف���ي�الـُمتا�عة تطّور�ُمعّدالت�البطالة�النوعية�

 ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء�(أعداد�مختلفة).الـم���از�ا�،صدر:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملةالـم

١٩٫٢
١٥٫٣ ١٣٫٦ ١٢٫٩

٨٫٨ ٧٫٥
٥٫٣ ٣٫٨ ٢٫٩ ٢٫٥ ٢٫١ ١٫١ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٧ ٠٫٦ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫١

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥)٪(

  

١٤

١٥

١٦

١٧

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

١٦٫٢

١٥

(٪)اإلناث

٠

١٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٨٫٥
٥٫٧

)٪(الذكور 
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� ��� �الكب��ة �النوعية �الفجوة ��ذه �أن �تُ �ُمعّدلوال�شك ��اإ�دارً �مثلالبطالة �ال�لية وّج�ة�الـُم لالس�ثمارات

�٪٣٤٫٦من�اإلناث����حالة�بطالة،�ب�سبة��ألفاً �٧٣٢د�نحو�خاصة�مع�تواُج و�ال�ال�شري،�الـملتنمية�رأس�
�ش�ل�م��وظ�بدًءا�من�الر�ع�األول�من�لإلناث�البطالة��ُمعّدلع�تراُج �منالرغم��ع��،�الـُمتعّطل�نمن�جملة�

،�األمر�الذي�ُيؤّكد�أ�ّمية�التمك�ن�االقتصادي�للمرأة�بإتاحة�)]١/٧٩[ش�ل�رقم�(�٢٠/٢٠٢١�تا�عةالـُم عام�
 الُفرص�لـمز�ٍد�من�الـُمشاركة����سوق�العمل.

������ 

 )١/٧٩رقم�(�ش�ل��������������
 ُمعّدل�البطالة�وفقًا�للنوع�خالل�ف���ي�الـُمتا�عة 

;
 ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء�(أعداد�مختلفة).الـما���از��،صدر:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملةالـم

 �سن�الشباب�الـُمتعّطل�نمن�جملة��٪٦٨نحو��� 
�٢٩و�١٥من�الشباب�الذين�ت��اوح�أعمار�م�ب�ن��ل�نالـُمتعطّ أظ�رت�نتائج�بحث�القوي�العاملة�أن��سبة�

��وّ� وكما��و�ُم �.٢٠/٢٠٢١ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عام��الـُمتعّطل�نمن�إجما����٪٦٨٫٤�نحو سنة�قد�بلغت�
٪،�٣٣٫١نحو�ب�ال�سبة�األك����ع��سنة)��٢٤�–�٢٠(�ُعمر�ةاستحوذت�الفئة�ال)،�فقد�١/٨٠بالش�ل�رقم�(

،����ح�ن�بلغت��ذه�ال�سبة����الفئة�إجما���الـُمتعّطل�نمن��٪٣٠٫٣)�بنحو�٢٩�–�٢٥(�ُعمر�ةالفئة�ال�ثم
 ٪.١٨٫٦سنة)�نحو��٣٩�–�٣٠(�ُعمر�ةال

 )١/٨٠ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���للُمتعّطل�ن�بحسب�الفئات�الُعمر�ة 

 ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة�

 
 ).�شرات�مختلفةركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء�(الـما���از��،ملةصدر:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاالـم
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٧٣ 

البطالة��ُمعّدل�عتراُج )]،�ُيالحظ�١/٨١[ش�ل�رقم�(�ختلفةالـُم �ُعمر�ةت�البطالة����الفئات�الُمعّدال �إ��و�النظر�
�عبتاستو �ال���القومية�شروعاتالـم�تنفيذن�يجة�ج�ود�الدولة����،�وجاء�ذلك�ُعمر�ةال�اتالفئ�افة����

 االس�ثمارات.�من�مز�ٍد ���ذب�األعمال�ب�ئة�تحس�ن�جانب�إ���العمالة،�من�اكب��ً �قدًرا
 � )١/٨١ش�ل�رقم�(

 ُمعّدل�البطالة�وفقًا�للفئات�الُعمر�ة�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة

 
 ).�شرات�مختلفةة�واإلحصاء�(ركزي�للتعبئة�العامالـما���از�،�:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملةالـمصدر

 ت�العلياالـُمؤّ�ال حملة��من�الـُمتعّطل�ن�سبة��٪٤٤ 
ب�ن�الفئات�ذات��الـُمتعّطل�ن��سبة�ارتفعتستوي�التعلي��،�الـُم للتوز�ع�ال�س���للمتعطل�ن�حسب��اوفًق 

�ُمقارنة�٪٤٣٫٩��إ�صل�تمن�عام�الـُمتا�عة�ل�الر�ع�الرا�ع)�خالل�فوق�ا��ام���ام���أو�ا�ت�العليا�(الـُمؤّ�ال 

.�الف��توسط�الـُم �الـُمؤّ�لب�ن�حملة��٪٢٩٫٤نحو��ُمقابلمن�العام�السابق،��ةماثلالـُم �الف��ة����٪٣١٫٧بنحو�

�٪٩٫٥غ�بلُ تتوسط�ف���لِ ُم أقل�من��ُمؤّ�ل�ع��ب�ن�ا��اصل�ن��م��وًظا�اعً �ذه�ال�سبة�تراُج �ت�ّ�ل���ح�ن�
�٪ ١٧٫٢نحو�ب�ُمقارنة �الس�ع��داللة �اس�يعاب �من �أقل ��عليم�ا �لعمالة �وُم الـُم وق ����توسط، عظم�ا

 )].١/٨٢[ش�ل�رقم�(�ب�عل��ا�الطا�ع�غ���الرس��ر،�و�غلُ غَ تنا�ية�الِص مشروعات�صغ��ة�وُم 
 )١/٨٢ش�ل�رقم�(

 سنة)�طبقًا�ل��الة�التعليمية�٦٤�-�١٥التوز�ع�ال�س���للُمتعّطل�ن�(
 ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة

 
 ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء.الـما���از��،صدر:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملةمالـ���
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ت�الـُمؤّ�ال �افة�الفئات�وحام����تراجع�ُمعّدل�البطالة�ب�ن�إ��يمية�ل��الة�التعل�ُمعّدالت�البطالة�وفًقاو�ش���
ن�من�الـمعا�د�ومدارس�التعلم�فوق�الـُمؤّ�ل�فوق�الـُمتوسط،�مما��عكس�تزاُيد�أعداد�ا��ر�ج�فيما�عدا�

 )].١/٨٣[ش�ل�رقم�(�الـُمتوسط����تخّصصات�ال�ت�ناسب�بالضرورة�مع�احتياجات�قطاع�األعمال
 )١/٨٣ش�ل�رقم�(

 ُمعّدل�البطالة�وفقًا�للمستوي�التعليمي�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة��

 
 

 ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء.الـما���از��،لةصدر:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العامالـم

 ت�البطالة�ب�ن�أقاليم�ا��م�ور�ة�ُمعّدال �انخفاض 
حافظات�عدا�حضر�ور�ف�ُم �،أقاليم�ا��م�ور�ة�افة�ت�البطالة����ُمعّدال ع�تراُج )�١/٨٤��الش�ل�رقم�(وّ� يُ 

البطالة��ُمعّدلاستقرار�ومع�ال��ت�ب،��ع���٪١٢و�٪١٥٫٦بنحو��ُمقارنة�٪٢٥و�٪١٨٫٢ال�ّ� �ا��دود،�ل�ُ 

 تا�عة.الـُم حافظات�ا��ضر�ة�خالل�عامي�الـُم ����٪١٣٫٩عند�
 ��)١/٨٤ش�ل�رقم�(

 ُمعّدل�البطالة�األقاليم�ا��غرافية�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة

 
 ء.ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاالـما���از��،:�ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملةالـمصدر

 �الذين�سبق�ل�م�العمل�الـُمتعّطل�ن����سبة��م��وظانخفاض 
�طبًق البيا�ش�� �ُ  �الـُمتعّطل�ن ���ي�ل �ا��اصة �التعطّ �انات �لنوع ��إ��ل �انخفاض ��سبة��محسوسوجود ��

����٪٧٤�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١من�عام��الرا�ع���الر�ع��٪٥٤٫٦�حيث�بلغت�،الذي�سبق�ل�م�العمل�الـُمتعّطل�ن
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٧٥ 

�إ��من�الذ�ور��الـُمتعّطل�ن�سبة�ع�تراُج ن��ذا�االنخفاض����ناظر�من�العام�السابق،�و�كُم الـُم ��اية�الر�ع�

 )].٨٥ماثل�من�العام�السابق�[ش�ل�رقم�(الـُم �����اية�الر�ع��٪٨٥٫٣�ُمقابل�٪٦٧٫١
 )�٨٥ش�ل�رقم�(

 من�عامي�الـُمتا�عة�الرا�عل�ن�خالل�الر�ع�تعطّ التوز�ع�ال�س���للمُ 

  
 ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء�(أعداد�مختلفة).الـما���از��–ال�شرة�الر�ع�سنو�ة�لبحث�القوي�العاملة��:الـمصدر����

ش�لون��سبة�تر�و��ُ �حيث�ايظل�الوضع�صارًخ فسبق�ل�م�العمل،��لم�ممن��الـُمتعّطل�ن�سبة��صوفيما�يُخ 

تعّطل�ن�من�حيث�سبق�أو�عدم�و�ذه�القضية�الـُمزدوجة�لطبيعة�الـُم ���الـُمتعّطل�ن،�من�إجما�٪٤٥�ع��
قضية�ال�شغيل�لم��عد�حيث�أن��،القرار�يتخذأمام�ُم �اا�كب��ً ل�تحديً مثّ سبق�انخراط�م����سوق�العمل�تُ 

وتوف���ُفرص�عمل�ل�م،�بل�تمتد�أيًضا�إلعادة��سوق�العمل�إ��اس�يعاب�حدي���االنضمام��ع��رة�قاِص 
 الذ�ور.و �ذه�ال�سب�ب�ن�اإلناث�تباُين�ظة�الح،�مع�ُم �شغيل�من�سبق�لھ�العمل�و�عّرض�للتعّطل

 شاط�التمو�ل�ُمتنا���الصغر� 
� ��إ��تجدر�اإلشارة �ج�ود �الـمج�از�تنمية �الصغرالـمُ شروعات �ومتنا�ية �والصغ��ة �ز�ادة��توسطة ��

،�حافظات�ا��م�ور�ةختلف�ُم ���ُم �ة�للشبابَج نتِ ���االقتصاد�القومي�وخلق�فرص�عمل�الئقة�وُم سا�م��ا�ُم 
����العاملة�بادراتالـُم و �ةاأل�ليّ �اتوا��معيّ �ةعنيّ الـم�ا���ات��افة�ج�ود�وتوحيد�بت�سيقا���از��وميق�حيث

�.ل���يع�ا�الالزم�ناخالـُم �و��يئة�شروعاتالـم�وتطو�ر �لتنمية�وط���برنامج�وضع�إ�����دفكما�.�جالالـم��ذا
�الذراع�ُ�عد�وال���حافظاتالـُم �توى سُم �ع���ن�شرةالـُم �اإلقليمية�الفروع�شبكة�خالل�من�ا���از �و�عمل

�حوا���مع�راكةالِش �إ���إضافة�،OSS�الواحد�الشباك�وحدات�يضم�فرًعا�٣٣�بإجمالــــي�ل���از �التنفيذي
�بجميع�ن�شرةالـُم �البنوك�أفرع�من�١٨٠٠�و �ر غَ الِص �تنا�يةُم �شروعاتالـم�ب�نمية�ةمعنيّ �أ�لية�جمعية�٦٠٠

 .حلي�نالـم�التنمية�اءشر��من�وعدٍد �ا��م�ور�ة�حافظاتُم 
مـــــــّول�ا���ـــــــاز�مشـــــــروعات�بقيمـــــــة��،)٢٠٢١تا�عة�(أبر�ـــــــل/�يونيـــــــو�الــــــــُم ففـــــــي�خـــــــالل�الر�ـــــــع�الرا�ـــــــع�مـــــــن�عـــــــام��

مــــــــا�شروعات�الصـــــــغ��ة�بقيمـــــــة�مليــــــــار�جنيـــــــھ،�وّفـــــــرت�الـــــــــملـــــــت��ــــــــ��قـــــــروض�لتمو�ـــــــل�مليـــــــار�جنيـــــــھ،�تمثّ �١٫٧
ــــــــــ�١٥٫٨ب�مــــــــــن�يقــــــــــرُ  جنيــــــــــھ��يــــــــــون مل�٧٠٠نحــــــــــو��قيم��ــــــــــا�بلغــــــــــت�ادم�قروًضــــــــــألــــــــــف�فرصــــــــــة�عمــــــــــل،�كمــــــــــا�ّق

 �.ألف�فرصة�عمل�٦١٫٤الصغر�وأتاحت�نحو��ةتنا�يُم �اتمشروعلل
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ستفيد،�فتفيد�بيانات�ال�يئة�العامة�للرقابة�الـُم تنا���الصغر�حسب�نوع�لتحليل��شاط�التمو�ل�ُم �ووفًقا
�تمو�لال�وقيم�ستفيدينالـُم �عدد����م��وًظا�اش�دت�نموً �٢٠/٢٠٢١من�عام�الرا�ع�الر�ع���اية�الية�أنالـم
��با��دول�وّ� الـُم النحو��ع���٢٠٢٠�/١٩عام��ناظر�منالـُم �الر�ع�ب��اية�ُمقارنةواإلناث��للذ�ور �منوحةالـم

 ).١/٣٥رقم�(
 )١/٣٥جدول�رقم�(

 تطّور��شاط�التمو�ل�متنا���الصغر�وفقًا�لنوع�الـُمستفيد�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عة

 البيان
١٩/٢٠٢٠�الرا�ع�الر�ع��اية� ٢٠/٢٠٢١�الرا�ع�الر�ع��اية�   

ستفيدين�الـمُ عدد�  
ستفيد)(ألف�مُ   

أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

ستفيدينالـمُ عدد�  
ستفيد)(ألف�ُم �  

 أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

 ١١٫٩ ١٢٥٤٫٧ ٩ ١١٢٥٫٦ ذكور 
 ١٠٫٦ ٢٠٦٣٫١ ٨٫٢ ١٩٧٩ إناث

 ٢٢٫٥ ٣٣١٧٫٨ ١٧٫٢ ٣١٠٤٫٦ إجما��
 

 .٢٠٢١العامة�للرقابة�الـمالية،��ال�يئةصدر:�الـم

الـمركز�األول��ع��الذ�ور��للعمالء�التمو�ل�ةرصدأل �السوقية�ةا��صّ و�عكس�ا��دول�السابق�استحواذ�
�الـُمتا�عة�٪٥٢٫٩�ب�سبة �عام �من �الرا�ع �الر�ع �عدد��،ب��اية �حيث �من �الـمركز�الثا�ي ��� �الذ�ور وجاء

 .٪٣٧٫٨الـُمستفيدين�ب�سبة�
�استحواذ�ال�شاط�التجاري�١/٣٦شطة،��عكس�ا��دول�رقم�(مستوي�األ��ع��و  الـمركز�األول�من��ع��)

�مليون�ُمستفيد�٢٫٢لنحو��جنيھ�مليار �١٣٫٨�بقيمة�وذلك�،ستفيدينوعدد�الـُم �التمو�ل�ةأرصد�قيمةحيث�
�قيمة�فيھ�بلغت�والذي�الـُمناظر �عاممن�ال�الرا�ع�الر�ع�ب��اية�ُمقارنة�٢٠/٢٠٢١ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عام�

�تمو�ل�صدةألر �السوقية�ةا��صّ �احتلتُمستفيد،�كما��مليون �٢�لنحو �جنيھ�مليار ١٠٫٦�التمو�ل�ةأرصد
 .٪٦٥٫٣�ب�سبة�ستفيدينالـُم �دأعدا�وكذا،�٪٦١٫٣�ب�سبة��األو��الـمرتبة�التجاري �ال�شاط

�٪١٦٫١و�٪١٨٫٢بنحو��وجاء�ال�شاط�الزرا������الـمركز�الثا�ي�من�حيث�أرصدة�التمو�ل�وعدد�الـُمستفيدين
خالل�الف��ة�ذا��ا�من�العام�السابق،�ثم��٪١٣٫٨و�٪١٥٫٧ع���ال��ت�ب�خالل�ف��ة�الـُمتا�عة�ُمقارنة�بنحو�

مع�ُمالحظة��امشية��سبة�تمو�ل�ال�شاط�اإلنتا���والـُمستفيدين��٪١٢٫٤و�٪١٣٫٨ال�شاط�ا��دمي�ب�سب�
 ).�٪٦٫٧و�٪٦٫٢ب�سب�(

 )١/٣٦جدول�رقم�(
 تمو�ل�متنا���الصغر�وفقًا�لنوع�ال�شاط�ب��اية�الر�ع�الرا�ع�من�عامي�الـُمتا�عةتطّور��شاط�ال

 البيان
١٩/٢٠٢٠�الرا�ع�الر�ع ٢٠/٢٠٢١�الرا�ع�الر�ع   

ستفيدين�الـمُ عدد�  
 (ألف�مستفيد)

أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

ستفيدينالـمُ عدد�  
(ألف�مستفيد)�  

 أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

٩٢٠٠٥٫ تجاري   ١٣٫٨ ٢١٦٦٫٧ ١٠٫٦ 
 ٣٫١ ٤١٢ ٢٫٧ ٤٥٧٫٧ خدمي
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 البيان
١٩/٢٠٢٠�الرا�ع�الر�ع ٢٠/٢٠٢١�الرا�ع�الر�ع   

ستفيدين�الـمُ عدد�  
 (ألف�مستفيد)

أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

ستفيدينالـمُ عدد�  
(ألف�مستفيد)�  

 أرصدة�التمو�ل�
 (مليار�جنيھ)

 ٤٫١ ٥٣٤٫١ ٢٫٧ ٤٢٧٫٣ زرا��

 ١٫٥ ٢٠٥ ١٫٢ ٢١٣٫٧ إنتا��

 ٢٢٫٥ ٣٣١٧٫٨ ١٧٫٢ ٣١٠٤٫٦ اإلجما��
 

 .٢٠٢١،�اليةالـمال�يئة�العامة�للرقابة�صدر:�الـم

�رغَ تنا�ية�الِص مُ توسطة�والصغ��ة�و الـُم شروعات�الـمتنمية�ج�از�وفيما�ي���عرض�ُمقارن�أل�م�إنجازات�
 ٢٠٢١،�والف��ة�(يناير�/�يونيو)�٢٠٢٠خالل�عام�

 ٢٠٢٠أوًال:�عام�
  �ّ�� مليار�جنيھ�(مولت��٤٫٤ا�بنحو�ن�قروضً مليار�جنيھ،�تضّم �٤٫٥ا�بنحو��إجماليً ا���از�تمو�ًال

�إ��ألف�فرصة�عمل)،�باإلضافة��٢٢٤٫٨رت�ألف�قرض�صغ���ومتنا���الصغر،�ووفّ �١٣٨حوا���
رت�مليون�جنيھ�(وفّ �١٣٨٫٤ت�الب�ية�األساسية�والتنمية�الـُمجتمعية�والتدر�ب�بنحو�نح�ملشروعامِ 

 ألف�يومية�عمل).�٢٣٠

 �ألف��٥٧٫٥بإجما���(لإلناث،��٪٤٢ألف�قرض)�و�٨٠٫٦(�٪٥٨بلغت��سبة�التمو�ل�الـُموّجھ�للذ�ور
 .)قرض

 تصادية،�حيث�احتل�القطاع�التجاري�الـمرتبة�األو���من�حيث�التمو�ل�حسب�القطاعات�االق

ھ�للمشروعات�الصغ��ة�من�إجما���التمو�ل�الـُموّج �٪٧٠ل�نحو�مليار�جنيھ�بما�ُيمثّ �٣٫١حصل�ع���

،�ثم�القطاع�ن�الصنا���وا��يوا�ي�بنحو�٪١٥تنا�ية�الصغر،�وجاء��عده�القطاع�ا��دمي�بنحو�وُم 

 م��ما.�ل�ٍل �٪٧
 )�لتمو�ل�حسب�الفئات�الُعمر�ة�سنة)����الصدارة�من�حيث�ا�٤٠�–�٣٠جاءت�الشر�حة�الُعمر�ة

،�بقيمة�٪٣٢سنة)�بنحو��٥٠�–�٤٠مليار�جنيھ)،�تل��ا�الشر�حة�(�١٫٦(بما�ُ�عاِدل��٪٣٦ب�سبة�
 مليار�جنيھ.�١٫٢تمو�ل�قدُر�ا�

 ٤٧ا�للتوز�ع�ا��غرا���بنحو�األول�من�حيث�التمو�ل�طبًق �الـمركز محافظات�الوجھ�القب����احتلت٪�
�٪١١و�٪٣٥حافظات�الوجھ�البحري�والـُمحافظات�ا��ضر�ة�ب�سب�مليار�جنيھ،�ثم�م�٢٫١بإجما���

 .٪٧ال��ت�ب،����ح�ن�جاءت�الـُمحافظات�ا��دودية����الـمركز�األخ���ب�سبة��ع��

 )٢٠٢١ثانيًا:�الف��ة�(يناير/�يونيو�
  �ّ�� ًألف��٨٧٫٧مليار�جنيھ�لتمو�ل�حوا����٢٫٨مليار�جنيھ،�م��ا�نحو��٣ا�بإجما���ا���از�قروض

ألف�فرصة�عمل،�باإلضافة��١٤٦٫٥���توف���حوا�����ذلكتنا���الصغر،�وسا�م����وُم قرض�صغ
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�مِ  �بإ�� �والتدر�ب �الـُمجتمعية �والتنمية �األساسية �الب�ية �ملشروعات �نح مليون��١٢٨٫٤نحو�لغت
 ألف�يومية�عمل.�٤١٤٫٦رت�وفّ �،جنيھ

 �٣٨ولإلناث�٪�٦٢بلغت��سبة�التمو�ل�الـُموّجھ�للذ�ور٪.� 
  ع�ال�س���للتمو�ل�حسب�الفئات�الُعمر�ة،�فقد�جاءت��سبة�التمو�ل�الـُمتاح�للفئة�ا�للتوز وفًق�

)� �بنحو��٤٠�–�٣٠الُعمر�ة �الـمركز�األول ��� �(٪٣٦سنة) �الُعمر�ة �الفئة �تل��ا �بنحو�٥٠�–�٤٠، (

 من�إجما���التمو�ل�الـُمتاح.�٪٣٥٫٩�ع���األخرى �،����ح�ن�استحوذت�الفئات٪٢٨٫١

 ��ثم�من�إجما���التمو�ل�للقطاعات�االقتصادّية٪ ٦٩مة�ب�سبة���الـُمقّد جاء�القطاع�التجاري�،

ة�بال�سبة�رّ والـم�ن�ا�ُ� واإلنتاج�ا��يوا�ي�قطاعات�الصناعية�ال�تليھ،�٪١٩القطاع�ا��دمي�بنحو�

 ).٪١٢الباقية�(

 �ا�للتوز�ع�من�إجما���التمو�ل�الـُمتاح�وفًق �٪٤٣٫٦�سبة��ع��القب���الوجھ�حافظات�ماستحوذت

�ا �جاءت �ح�ن ��� �م��غرا��، �حافظات �الوجھ �ب�سبة �الثانية �الـمرتبة ��� �ثم�٪٣٧٫٧البحري ،

 ال��ت�ب.��ع���٪٦٫٣و�٪١٢٫٤الـُمحافظات�ا��ضر�ة�ومحافظات�ا��دود�بنحو�
 غ���الـمالية� �ا��دمات �مجال �يُ )١(و�� �وّ� ، �ا��اصل�ن �العمالء �عدد �التا�� �البيان خدمات��ع���

 الشباك�الواحد.
 

 عدد�العمالء ا��دمة�الـُمقدمة عدد�العمالء ـُمقدمةا��دمة�ال

 ٢٦٥٤ ش�ادات�التص�يف�للمشروعات ٤٧٦٠ استصدار�رخصة���ائية

 ٣٣٠١ رقم�قومي�للم�شأة ٥٥١ رخصة�مؤقتة�لتوفيق�األوضاع

 ٢٤٥ ��ل�تجاري  ٥٢٨٤ رخص�مؤقتة�للمشروعات�ا��ديدة

 ٢٣٦٢ بطاقة�ضر��ية ٢٦٤١ ش�ادات�الـمزايا�للعميل

 ١٣٧١ مينات�اجتماعيةتأ

 .٢٠٢١توسطة�والصغ��ة�ومتنا�ية�الصغر،�يونيو�الـُم شروعات�الـم:�تقر�ر�إنجازات�ج�از�تنمية�صدرالـم

;
;

                                                             
تنا�ية�الصغر����تطو�ر�منتجا��م�وتحس�ن�ا��ودة�وز�ادة�الـمبيعات،�و���توسيع�ساعدة�أ��اب�الـمشروعات�الصغ��ة�وُم ُم ����دف�إ��)١(

 ق�أعمال�م،�وتوف���عمالة�ُمدر�ة.نطا
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١H٧;€�}ïi’\;
 ٢٠/٢٠٢١عام�خالل��الت�ّ�ممعدل��%٤٫٨ 

العام�ع���أســاس�ســنوي�ل�ٍل�من��الت�ــّ�متوســط�معدل����ُم تراُجًعا��٢٠/٢٠٢١ا���الـــــــــــــــمشــ�د�العام�
كما��و�التوا��،��ع���%٤٫٨و�%٤٫٥إ����%٥٫٣و�%٥٫٧وإجما���ا��م�ور�ة،�حيث�انخفض�من�ا��ضر�

 �.)١/٨٦بالش�ل�رقم�(�وّ��م
الدولة�خالل�الف��ة�األخ��ة�وال�����دف�إ���احتواء�الت�ـــــّ�م�لتحقيق�لســـــياســـــات�وجاء�ذلك�ا�ع�اســـــًا�

ذلك�خفض��ع��واطن�ن،�وقد�ترتب�استقرار�األسعار�وتوف���السلع�بأسعار�ُمناسبة�تتوافق�ودخول�الـُم 
 التوا��.�ع��معدالت�الت�ّ�م�للعام�الرا�ع�

 )�١/٨٦ش�ل�رقم�(
 متوسط�معدل�الت��م�العام�خالل�عامي�املتا�عة

;
 .٢٠٢١و�٢٠٢٠�س��لك�ن،�يونيو الـُم ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�الـم:�ا���از�صدرالـم

قيمة�ل�ا�����ع��ســـياق�ُمتصـــل،��شـــ���البيانات�إ���اســـتمرار�تراُجع�معدالت�الت�ـــّ�م�منذ�أن��ـــّ�لت�أو���
قد��ـــّ�ل�أد�ي��٢٠/٢٠٢١أن�عام�الــــــــــــــــُمتا�عة��)١/٨٧رقم�(الشـــ�ل��).�و�ت�ـــ��من٪٢٤٫٦(�١٦/٢٠١٧عام�

 .معدل�للت�ّ�م�بالـُمقارنة�باألعوام�األر�عة�الـماضية
 )�١/٨٧ش�ل�رقم�(

 �٢٠/٢٠٢١ح����١٦/٢٠١٧لت��م�السنوي�خالل�الف��ة�من�متوسط�معدل�ا
 (إجما���ا��م�ور�ة)

;
 .٢٠٢١،�يونيو�س��لك�نالـُم ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�،�ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاءالـم:�ا���از�صدرالـم

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

متوسط�معدل�الت��م�العام
)٪(إجما���ا��م�ور�ة�

متوسط�معدل�الت��م�العام
)٪(حضر�

٥٫٣ ٥٫٧٤٫٨ ٤٫٥

٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢٤٫٦
٢١٫٢

١٣٫٤

٥٫٣ ٤٫٨

٠٫٠
٥٫٠

١٠٫٠
١٥٫٠
٢٠٫٠
٢٥٫٠
٣٠٫٠

٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٪
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  ُأساس�ش�ري ��ع��الت�ّ�مب�معدالت�تقار 
حضـــــــــــــر�وإجمــا���ولــة����احتواء�الت�ـــــــــــــّ�م�العــام�����ــٍل�من�نجــاح�ج�ود�الــد�)١/٨٨الشـــــــــــــ�ــل�رقم�(�عكس�

ُتفيد�البيانات�)�ُمقارنة�بالعام�السابق،�حيث�٢٠/٢٠٢١(ا���الـمخالل�العام�أساس�ش�ري��ع��ا��م�ور�ة�
ُمقارنة�بقيم�تفاوتت�من��٪٥٫٧و�٪٣٫٤تقاُرب�معدالت�الت�ـــــــــــــّ�م�بحضـــــــــــــر�ا��م�ور�ة�بقيم�تراوحت�ب�ن�

الســـــــــابق.�أما�بال�ســـــــــبة�إلجما���ا��م�ور�ة،�فقد�شـــــــــ�دت�معدالت�الت�ـــــــــّ�م��خالل�العام�٪٨٫٧�إ���٪٣٫١
معدل�ت�ــــّ�م��ع�����شــــ�ر�نوفم���من�العام�ذاتھ�(و�و�أ�٪٦٫٣و�٢٠٢٠���شــــ�ر�ســــ�تم����٪٣٫٣تأرُ��ًا�ب�ن�

)����األشـــــــــــ�ر�ذا��ا�من�العام�٪٢٫٧و�٪٤٫٣)�ُمقابل�معدالت�ت�ـــــــــــ�م��ـــــــــــَ�لت�(٢٠/٢٠٢١ع���امتداد�عام�
 السابق.

 )�١/٨٨قم�(ش�ل�ر 
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠تطّور�معدالت�الت��م�العام�ع���أساس�سنوي�خالل�عامي�

 حضر�ا��م�ور�ة

;
 إجما���ا��م�ور�ة

;
 .رقام�القياسية�ألسعار�الـُمس��لك�نركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�ال�شرة�الش�ر�ة�لأل الـم:�ا���از�صدرالـم

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

يو�
يول

١٩ س
سط

أغ
م��

س�ت
و�ر

كت
أ

م��
وف

ن
م��

�س
د

ير�
ينا

٢٠
اير

ف��
س

مار
ل�

بر�
أ

يو
ما

يو
يون

يو�
يول

٢٠ س
سط

أغ
م��

س�ت
و�ر

كت
أ

م��
وف

ن
م��

�س
د

اير
ين

٢١ اير
ف��

س
مار

ل�
بر�

أ
يو

ما
يو

يون

٨٫
٧

٧٫
٥

٤٫
٨

٣٫١
٣٫٦

٧٫
١ ٧٫
٢

٥٫
٣

٥٫
١ ٥٫

٩
٤٫

٧ ٥٫
٦

٤٫
٢

٣٫٤ ٣٫٧
٤٫

٥
٥٫

٧
٥٫

٤
٤٫

٣ ٤٫
٥

٤٫
٥

٤٫
١ ٤٫

٨ ٤٫
٩

)٪٥٫٧(املتوسط�العام�)٪٤٫٥(املتوسط�العام�
)٪(

٠

٢

٤

٦

٨

يو�
يول

١٩ س
سط

أغ

م��
س�ت

و�ر
كت

أ

م��
وف

ن

م��
�س

د

ير�
ينا

٢٠

اير
ف��

س
مار ر�ل

أب

يو
ما

يو
يون

يو�
يول

٢٠ س
سط

أغ

م��
س�ت

و�ر
كت

أ

م��
وف

ن

م��
�س

د

ير�
ينا

٢١

اير
ف��

س
مار ر�ل

أب

يو
ما

يو
يون

٧٫
٨

٦٫
٧

٤٫
٣

٢٫
٤ ٢٫

٧

٦٫
٨

٦٫
٨

٤٫
٩

٤٫
٦

٥٫
٩

٥

٦

٤٫
٦

٣٫٦ ٣٫٣

٤٫
٦

٦٫
٣

٦

٤٫
٨ ٤٫
٩

٤٫
٨

٤٫
٤ ٤٫

٩ ٥٫
٣

)٪(
)٪٥٫٣(املتوسط�العام� )٪٤٫٨(املتوسط�العام�



 

٨١ 

 �٥٫٢و�%٣٫٨سنو�ة�ب�ن����الف��ات�الر�ع�ال�الت�ّ�متراوح�معدالت% 
�� ســـنوي�خالل�عامي�ر�ع�ع���أســـاس���ضـــر�ا��م�ور�ة�عدالت�الت�ـــّ�م�العام�)�تطّور�ُم ١/٨٩الشـــ�ل�رقم�(يو�ـــّ

ـــــــــــــــُمتا�عة،� ـــــــــــــــُمتا�عة�(��شـــــ���إ���تناُقص�حيثالـ ل�أقل�قيمة����الر�ع�األول�من�عام�الـ )�٪٣٫٨معدل�الت�ـــــّ�م�ِلُ��ـــــِ�ّ

ـــــــــــــ� ـــــــــــــُمناظر�من�٪٧ُمقارنة�بـ امتداد�الف��ات�البي�ية���العام�الســـابق،�وكذلك�انخفاضـــھ��شـــ�ل�عام�ع��خالل�الر�ع�الـ

 التوا��.�ع���٪٤٫٦و�٪٤٫٤�إ���٪٥٫٤و�٪٥٫٩لي��اجع����الر�ع�ن�الثالث�والرا�ع�من��٢٠/٢٠٢١لعام�

الر�ع�األول�من�عام�����٪٣٫٨�إ���٪٦٫٣من��الت�ــــــــّ�ممعدل��انخفضو�ال�ســــــــبة�إلجما���ا��م�ور�ة،�فقد�

ـــــــــــــــــُمتا�عة�الر�ع�الثا�ي�من�عام����قيمة��ع��ل�أبالعام�الســـــابق،����ح�ن��ـــــّ� �اقياســـــً �٢٠/٢٠٢١ )�٪٥٫٦([الـ

 .]من�العام�السابقذا��ا�الف��ة�����٪٤بـ��الـُمقارنةب
 )١/٨٩ش�ل�رقم�(

 التطّورات�الش�ر�ة�ملعدل�الت��م�العام�بحضر�وإجما���ا��م�ور�ة�
 )٢٠٢١ح���يونيو��٢٠١٩(ع���أساس�ر�ع�سنوي)��خالل�الف��ة�من�يوليو��

 (�أ�)�حضر�ا��م�ور�ة�

 
 (�ب�)�إجما���ا��م�ور�ة

;
 .٢٠٢١و�٢٠٢٠�س��لك�ن،�يونيو الـُم ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�الـم:�ا���از�صدرالـم
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 ٢٠/٢٠٢١عام�األسا����خالل��الت�ّ�ممتوسط�معدل��٪٣٫٢ 

�السلع�أسعار �منھ�س�بعداً ُم �س��لك�نالـُم �ألسعار �العام�القيا����الرقممن��األسا����الت�ّ�معدل�ُم �شتق�ُ 

أسعار�الـمواد�الغذائية��إ���باإلضافة�من�السّلة�السلعية�للُمس��لك�ن،�٪٢١٫٤إدارً�ا�وُتمّثل�حوا����دةحّد الـُم 

 ن�السّلة�السلعية�للُمس��لك�ن.م�٪٥٫٥األك���تقلًبا�و���ا��ضروات�والفاك�ة،�و�شّ�ل�نحو�

���عام�الـــــــــــــــــُمتا�عة،��٪٣٫٢�إ���١٩/٢٠٢٠���عام��٪٢٫٧وقد�ارتفع�ُمتوســــط�معدل�الت�ــــّ�م�األســــا�ــــ���من�

ارتفاع�أســــــــعار��عض�الســــــــلع�الغذائية�األســــــــاســــــــية،�مثل�الز�وت�واأللبان�وا���ن�والبيض،��إ��و�عود�ذلك�

 يانة�الـمنازل،�واألج�زة�والـُمعدات�الطبية.فضًال�عن�أسعار�السلع�وا��دمات�الـُمستخدمة����ص

�و�ُ  العام�واألســـا�ـــ��،��الت�ـــّ�م��عد�ُم ــــــــــــــــ)�التطّور�الشـــ�ري�(ع���أســـاس�ســـنوي)�ل١/٩٠الشـــ�ل�رقم�(�و�ـــّ

نحو�ُمطرد�����ع��،�ثم�تراجعـــھ�٢٠٢٠تزايـــد�معـــدل�الت�ـــــــــــــّ�م�العـــام�من�يوليو�ح���نوفم���الحظ�حيـــث�يُ 

ــــــــــــــــُمقابل،�قفز�ُمعدل�الت�ــــّ�م�األســــا�ــــ���من�ُمســــتو�ات�ُمتدّنية�����الشــــ�ور�التالية�ح�����اية�العام.�و�� الـ

 �ب��اية�العام.�٪٣٫٨�إ�����س�تم���ثم�واصل�ارتفاعھ��٪٣٫٣�إ��ليصل��٢٠٢٠ش�ري�يوليو�وأغسطس�
 )�١/٩٠ش�ل�رقم�(

تطّور�معدل�الت��م�العام�واألسا����ع���أساس�سنوي�(ش�ر/�الش�ر�املناظر�من�العام�السابق)��
 امي�املتا�عة�خالل�ع

;
 .٢٠٢١،�يونيو�صري الـمركزي�الـمركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�البنك�الـم:�ا���از�صدرالـم

 

��ضــر�وإجما���ا��م�ور�ة�ع���أســاس�ســنوي،�ُيالحظ��الت�ــّ�معدل�ُم ــــــــــــــــو�اســتقراء�التطّورات�الشــ�ر�ة�ل
األسا�����الت�ّ�معدل�توسط�ُم بُم �ُمقارنةكما�سبق�الذكر�)�%٤٫٥العام�(�الت�ّ�معدل�توسط�ُم ُم �تراُجع

 تا�عة.�الـُم مئو�ة�خالل�ف���ي��ةطنق�١٫٣)�بفارق�%٣٫٢(
)�معدالت�الت�ّ�م�ب�ن�ش�ور�عام�الـُمتا�عة،�حيث��ّ�ل�ش�ر�أكتو�ر�من�عام�١/٩١و�عكس�الش�ل�رقم�(

 ال��ت�ب).�ع���%١٫٧و�%١٫٨معدل�للت�ّ�م�العام�واألسا����(�ع��أ�٢٠٢٠
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 )�١/٩١ش�ل�رقم�(
 الت��م�العام�واألسا����ع���أساس�ش�ري�(��اية�الش�ر/���اية�الش�ر�السابق)��معدل

 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام�

;
 .٢٠٢١،�يونيو�صري الـمركزي�الـمركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�البنك�الـم:�ا���از�صدرالـم

�يوليو �م�ور�ة�من�إجما���ا�مستوي��ع��لش�ر�ة�(ُمقارنة�بالش�ر�السابق)�ا�الت�ّ�مو�ال�سبة�لـُمعدالت�
 )]،�ُيالحظ�اآل�ي:١/٩٢[ش�ل�رقم�(�٢٠٢١�يوليو وح����٢٠٢٠

 امتداد�الف��ة�الـمذ�ورة.��ع��–صعوًدا�و�بوًطا��–عدالت�الـُم �تقّلب -

�٪٢٫٣قيمة��ع��،�وتحّقق�أ٢٠٢١وجبة�بدًءا�من�ف��اير�ح���يوليو�ُم قيًما�ت�ّ�م�الالت�عّد ُم �حّققت -
�ش�ر�أكتو�ر� �معد٢٠٢٠�� �ظ�ور �مع �عام�، �ود�سم���من �أغسطس �ش�ري �خالل �سالبة الت

 .٢٠٢١،وش�ر�يناير�من�عام�٢٠٢٠

 )�١/٩٢ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١معدالت�الت��م�(الش�ر�عن�الش�ر�السابق)�إلجما���ا��م�ور�ة�خالل�عام�

 
 ،�ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاءالـم:�ا���از�صدرالـم
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 بالتطّورات����أسعار�مجموعة�الطعام�والشراب�ُمس��لك�نألسعار�الـ�العام�لرقم�القيا���ارتباط�تطّور�ا 

�.الرقم�القيا����ألسعار�مجموعة�الطعام�والشرابباشر�ب�ش�ل�ُم س��لك�ن�الـُم الرقم�القيا����ألسعار�ر�يتأثّ 
الرقم�القيا����العام��ل�ّ� ،�حيث��مابي�القو�ة��يةرتباطاال عالقة�ال��تّ� ت�،)١/٩٣�استقراء�الش�ل�رقم�(و 

امتداد��ع��و�و�الرقم�األع���،�٢٠٢١نقطة����يونيو��١١٣٫٢س��لك�ن�إلجما���ا��م�ور�ة�نحو�ـُم الألسعار�
.�وجاء�ذلك�٢٠٢١عن�البيانات�ا��اصة��ش�ر�مايو��٪٠٫٣،�بارتفاع�طفيف�قدره�٢٠/٢٠٢١العام�الـما���

 .٪١٣٫٥�ب�سبة�والد�ون �الز�وت�مجموعةتأثًرا�باالرتفاع�الكب������أسعار�
 )�١/٩٣ش�ل�رقم�(

 تطور�الرقم�القيا����ألسعار�املس��لك�ن��و��موعة�الطعام�والشراب�
 مستوي�إجما���ا��م�ور�ة�ع���٢٠/٢٠٢١خالل�العام�املا���

;
 .٢٠٢١و�س��لك�ن،�يونيالـُم ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�الـم:�ا���از�صدرالـم

 

�ُم �وكما��و  ســـتوى�العام�الــــــــــــــــُم ���ارتفاع��األســـا�ـــ��م�ســـاِ� الــــــــــــــــُم ]�ُ�عد�التعليم��و�)١/٩٤لشـــ�ل�رقم�(با�و�ـــّ
ش�ر��خاللستوى�األسعار�ل�سبة�األك����من�االرتفاع����ُم ع���اخدمات�التعليم�،�حيث�استحوذت�لألسعار

،�وقد�بلغ�معدل�الت�ـــــــــــــّ�م�نحو�%٣٠ُمســـــــــــــا�مة�ُتنا�ز�ب�ســـــــــــــبة��،)%٥٫٣من�إجما���%١٫٦١(�٢٠٢١يونيو�
)،�%٥٦٫٥(�إ��وصـــلت�وذلك��ســـ�ب�ارتفاع�أســـعار�مجموعة�التعليم�الثانوي�العام�والف���ب�ســـبة�،�٪٢٩٫٧

 .%١٢٫٣)،�ومجموعة�التعليم��عد�الثانوي�والف���ب�سبة�%١٣٫٢مجموعة�التعليم�العا���ب�سبة�(ثم�
 )�١/٩٤ش�ل�رقم�(

 ٢٠٢١يو�مسا�مة�مجموعة�السلع�وا��دمات����معدل�الت��م�السنوي����ش�ر�يون

;
 ).٢٠٢١س��لك�ن�(يونيو�الـُم ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،�ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�الـم:�ا���از�صدرالـم

١٠٧٫٨ ١٠٧٫٤ ١٠٧٫٥ ١٠٩٫٩ ١١١٫٢ ١١٠٫٦ ١١٠٫٢ ١١٠٫٣ ١١٠٫٩ ١١٢٫٢ ١١٢٫٩ ١١٣٫٢

٩٩٫٩ ٩٧٫٤ ٩٦٫٨ ٩٧٫٥ ١٠٠٫٦ ٩٩ ٩٧٫٧ ٩٧٫٧ ٩٩٫٥ ١٠٢٫٥ ١٠٣٫٩ ١٠٤٫٩

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

الرقم�العام الطعام�والشراب

٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠
٥٫٣

١٫٦١ ١٫١٠ ٠٫٨٤ ٠٫٥٠ ٠٫٤٧ ٠٫٣٨ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤

 (٪)�سا�مة�ال�س�يةالـُم  (٪)

)١٠٠( )٠٫٨( )٠٫٨( )١٫٦( )٢٫١( )٢٫١( )٧٫٢( )٨٫٩( )٩٫٣( )١٥٫٨( )٢٠٫٨( )٣٠٫٥( 



 

٨٥ 

�فُيالحظ �وا��دمات، �السلع �من �الـُمختلفة �للمجموعات �الت�ّ�م �معدل �يُخص �ُمعّدالت��وفيما تصاُعد
كما�سبق��٢٠/٢٠٢١���يونيو�من�عام��%٢٩٫٧إ����٢٠٢٠���يونيو��%٢٨٫٥��دمات�التعليم�من��الت�ّ�م

�%٣٫٣(من��،�ثم�خدمات�الثقافة�وال��فيھ)%٣٫٣إ����%٠٫٤(من�مجموعة�الطعام�والشراب�وتل��ا��الذكر،
)،����ح�ن�تراجعت�ُمعّدالت�%٨٫٥إ����%٤٫٧(من��الـُمتنّوعة�دمات�السلع�وا��وتل��ا�مجموعة)،�%٥إ���

��الت�ّ�م ��ش�ل �لعام �لبال�سبة �والـمشرو�ات�ـمجموعات �الدخان �مجموعات �خاصة �و�صفة الـُمتبقية،
 )].١/٩٥[ش�ل�رقم�(الكحولية،�والـمال�س�واألحذية،�والـمطاعم�والفنادق�

;

 )١/٩٥ش�ل�رقم�(
 معدل�الت��م�(إلجما���ا��م�ور�ة)���موعات�السلع�وا��دمات��

 خالل�ش�ري�يونيو�من�عامي�املتا�عة�

;
 .)٢٠٢١س��لك�ن�(يونيو�الـُم ال�شرة�الش�ر�ة�لألرقام�القياسية�ألسعار�،�ركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاءالـم:�ا���از�درصالـم

;

٠٫٠

١٠٫٠

٢٠٫٠

٣٠٫٠

٦٫٠

٠٫٤

١٣٫١

٣٫١

٧٫١

٣٫٢

٨٫٧
١٢٫٨

٣٫٣

٢٨٫٥

٨٫٣
٤٫٧٥٫٣ ٣٫٣

٠٫٧ ٠٫٨
٤٫٧

٢٫٢
٥ ٧٫٨

٥

٢٩٫٧

٢٫٦

٨٫٥

٢٠٢٠يونيو� ٢٠٢١يونيو�

(٪) 



 



 

 

;
;

;
;

;

;

;

;

;

;
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٢H١;Ï¡\Ñá’\;ƒ]�Õ;ÍÖ’\Â;
 والري ناتج�قطاع�الزراعة�

 ُمتا�عةخالل�عام�الـ�والري �معدل�نمو�ناتج�قطاع�الزراعة�٪١٠٫٨� 

�٧٥٠٫٢��إ��ارتفع،�حيث�٪١٠٫٨بنحو��ُمتا�عةناتج�قطاع�الزراعة�باألسعار�ا��ار�ة�نمًوا�خالل�عام�الـ�حّقق
���الناتج�الـمح����ُمسا�مة�بذلك��سبة�حّققليُ العام�السابق،�خالل�مليار�جنيھ��٦٧٧٫٣قابل�مليار�جنيھ�ُم 

،�وأقل�مما��ان�ُمس��دًفا�٪١٫٥أك���مما��ان�متوقًعا�بنحو��حّققي�ون�الناتج�الـُم ��ذلك،�و ٪٥١٢٫اإلجما���

 .٪٢٫٤بنحو�

مليار��٤٥٥٫٢�إ��مليار�جنيھ��٤٣٨٫٧٪�من�نحو�٣٫٨�الناتج�الـمح���اإلجما���باألسعار�الثابتة�ب�سبةو�الـمثل،�نما�
مليار�جنيھ�قيمتھ�ًعا�بفارق�ما��ان�ُمتوقّ م��ان�ُمس��دًفا�بخطة�العام�ذاتھ،�و�ق��ب�مع�ماليتعادل�بذلك�جنيھ،�

 )].٢/١جدول�رقم�([

 )٢/١جدول�رقم�(
 ،�٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�خالل�عامي�والري�ناتج�قطاع�الزراعة�

 ٢٠/٢٠٢١عام�والـمس��دف�والـمتوقع�

 البيان

 باألسعار�الثابتة�(فع��) باألسعار�ا��ار�ة�

١٩/
٢٠

٢٠
 

٢٠/
٢٠

٢١
 

 معدل�التغ���(٪)
٢٠/٢٠٢١  

 (ُمتوقع)
٢٠/٢٠٢١  
)خطة(  

١٩/
٢٠

٢٠
 

٢٠/
٢٠

٢١
 

 معدل�التغ���(٪)
٢٠/٢٠٢١  

 (ُمتوقع)
٢٠/٢٠٢١  
)خطة(  

ناتج�الزرا��ال  
)(مليار�جنيھ  

٢٧٥٠٫ ٦٧٧٫٣  ٤٥٥ ٤٥٤٫٢ ٣٫٨ ٤٥٥٫٢ ٤٣٨٫٧ ٧٦٨٫٣ ٧٣٩٫٦ ١٠٫٨ 

 �سبة�الناتج�الزرا���للناتج
 الـمح���اإلجما���(٪)

٥١٢٫ ١٢٫١  -- ١١٫٣ ١١٫٦ -- ١١٫٥ ١١٫٣ ١١٫٨ ١٢٫٤ 

 الـمصدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.

 االس�ثمارات�

 والري����إجما���االس�ثماراتاس�ثمارات�قطاع�الزراعة��ُمسا�مة�سبة��٪٥ 

�٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـما����مليار�جنيھ�٤٢٫٤�إ��والري�ذة�بقطاع�الزراعة�نّف االس�ثمارات�الـُم �ارتفعت
٪�عن�اس�ثمارات�العام�السابق�والبالغة�٤ا�قدُر��نمو ��سبة�،�و ٪�من�جملة�االس�ثمارات٥٫٢�ُمسا�مةب�سبة�

��٤٠٫٨نحو� �تراُج مليار�جنيھ، �و�معدل �ُم عّم �٪١٫٤و�٪١٤٫٩ع ��ان �توقّ ا �ًعا �وُمس��دًفا �عام ��٢٠/٢٠٢١�
 )].٢/٢[جدول�رقم�(



 

٨٩ 

 )٢/٢جدول�رقم�(
�ة،�والـمتوقع٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي��والري �االس�ثمارات�الـمنفذة����قطاع�الزراعة

 ٢٠/٢٠٢١عام��والـمس��دفة�خالل

 البيان
   العام�الـما��

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١ معدل�النمو� 
(٪) 

٢٠/٢٠٢١�
 (ُمتوقع)

٢٠/٢٠٢١  
 (خطة)

�االس�ثمارات�الزراعية�الـمنفذة  
٨٤٠٫ (مليار�جنيھ)  ٤٣ ٤٩٫٨ ٤ ٤٢٫٤ 

�سبة�االس�ثمارات�الزراعية���ملة�
 ٥٫٨ ٦ -- ٥٫٢ ٥٫١ االس�ثمارات�(٪)

 الـمصدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.

 ال�شغيل

 بال�شاط�الزرا���ُمشتغلمليون��٥٫٣ 

�نحو� �بھ ��عمل �حيث �العمل، �لُفَرص �توف�ً�ا �أك���القطاعات �الزراعة �قطاع �ب�سبة��٥٫٣ُ�عد �فرد، مليون
 �ن�ب�افة�القطاعات�االقتصادّية.�ُمشتغلمن�إجما���الـ�%١٩٫٦

 الـم��ان�التجاري�للزراعة

 الزرا���ع���ز�الـم��ان�التجاري�تراُج �سبة��٪١٩٫٥ 

�نحو �ال��ز�منارتفعت�قيمة��حيث،�ُمتا�عة٪�خالل�عام�الـ١٩٫٥�بنحو ��ز�الـم��ان�التجاري�الزرا����ارتفع

�إ��،�و�رجع�تنامي�ال��ز�٪٦٫١رغم�تزايد�الصادرات�الزراعية�ب�سبة��مليار�دوالر �٧٫٤�إ��مليار�دوالر��٦٫٢
 )].٢/٣جدول�رقم�([�٪١٥٫٨الواردات�الزراعية�ب�سبة��ارتفاع

 )٢/٣جدول�رقم�(
 �٢٠٢١�/٢٠و��١٩/٢٠٢٠��اصالت�الزراعية�خالل�العام�الـما���ا�م��ان

 (مليون�دوالر)
 

 البيان
 العام�الـما��

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١ التغ���(٪)معدل�   
٥٨٢٣ صادرات�ا��اصالت�الزراعية  ٦٫١ ٢٥٠١ 

ا��اصالت�الزراعيةواردات�  ٩٨٥٨  ٩٤٨٩  ١٥٫٨ 
)٦٢٣١( الـم��ان�التجاري   )٧٤٤٧(  ١٩٫٥ 

 وزارة�التجارة�والصناعة،�تقر�ر�التجارة�ا��ارجية�الـمصر�ة�غ���الب��ولية.الـمصدر:�

�إ�وتجُد  �الـُم ��ر�اإلشارة �الدول �قائمة ��� �الـمراكز�األو�� �ضمن �جاءت �االتحادية �روسيا �أل�م�أن ستوردة
،�كما�جاءت�الـمملكة�العر�ية�السعودية����٢٠٢١مليون�دوالر�ب��اية�يوليو��٢٧٢الصادرات�الزراعية�بقيمة�

�ع��مليون�دوالر��١٣٦و�١٧٠من��ولندا�و�ر�طانيا�بنحو���ّل �و�عد�ا،�مليون�دوالر�١٦٨الـمركز�الثا�ي�بنحو�
 مليون�دوالر.��٨٢بقيمة��تحدةاإلمارات�العر�ية�الـُم ال��ت�ب،�ثم�
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�ار ملي�١٫٣ت�الواليات�الـمتحدة�األمر�كية�الـمركز�األول�بإجما���الواردات�الزراعية،�فقد�احتلّ �يُخصوفيما�
،�التوا����ع��مليون�دوالر �٧١٩و�٨٠٠بنحو�الثا�ي�والثالث���ن���الـمركز روسيا�االتحادية�وأوكرانيا�ثم�دوالر،�
 مليون�دوالر.��٤٤٧ال��از�ل�بنحو�وتل��ما�

 قطاع�الإنجازات�

 قطاع�الزراعة )أ

 ةعمالقالتنمو�ة�الزراعية�الشروعات�الـم�:أوًال 

  ��جنيھ�مليار �٤٠�تجاوزت�بت�لفة�تنموً�ا،�زراعًيا�امشروعً �٣٢٠�من�تنفيذ�نحو�أك. 

 جنيھ�مليار �٢٥٠�بت�لفة�الـمنطقة،����استصالح�مشروع�أ��م�ا��ديدة،�و�و �الدلتا�مشروع. 
 فدان�مليون �٢�من�أك�� �ال���اس��دفت�األفقي�توّسعال�مشروعات. 
 وشرق �غليون�بكفر�الشيخ�بمناطق�السمكية�ال��وة�ومشروعات�البح��ات�لتنمية�القومي�الـمشروع�

 .والديبة�بدمياط�التفر�عة
 االست��اد.�فاتورة�لتقليل�ا��ضر �بذور �إلنتاج�القومي�ال��نامج 

 فدان.�مليون �١٫٥�وزراعة�الستصالح�الـمصري �الر�ف�تنمية�مشروع 
 الغذا�ي.�األمن����طفرة�وتحقيق�اإلنتاجية�لز�ادة�الرأ����توّسعال 
 غذاء�توف�� �مع�واإلنتاجية�ا��ودة�عالية�محاصيل�إنتاج���دف�للصوب�الزراعية�القومي�الـمشروع�

 واطن�ن.للُم �وآمن�ص��
 ٣٫٧�مساحة����وإطالق�ا�فدان،�مليون �مساحة����الري �تحديث�ملنظومة�األو���الـمرحلة�إ��اء�

 فدان.�مليون 

 النبا�ي�اإلنتاج�مجال����ثانًيا:

 �الطماطم،��التجاري �للتداول �ا��ضر ���اصيل�و���يل�م�جديًدا�وصنًفا���يًنا�٢٤است�باط�نحو)
 والبازالء،�وال�سلة،�والفاصوليا).والكنتالوب،�والبطيخ،��والباذنجان،�والفلفل،

 �والشع��،�واألرز،��والقطن،�البلدي،�والفول �الصفراء،�الذرة���اصيل�جديًدا�صنًفا�٢٥است�باط
 األعالف.�ومحاصيل�السودا�ي،�والفول �والبصل،

 زارع�نالـمُ �دعم�مجال����ثالًثا:

 الدولة�ل٪،�وتتحّم ٥�رةُم�ّس �بفائدة�سنوً�ا،�جنيھ�مليارات�٦االس��اتيجية�بنحو��الـمحاصيل�تمو�ل�
 جنيھ.�مليون �٥٠٠�من�أك�� �ُ�عادل�٪بما٧�بواقع�دعًما�ع��ا

 الزراعية�التنمية�برنامج�من�اإلقراض�بلغ���م�(ADP)��ألف�١١١�لصا���جنيھ�مليار �٥٫٢نحو�
 .وا��يوانية�الزراعية�األ�شطة�لتمو�ل�ُمستفيد
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 را�ًعا:����مجال�اإلرشاد�الزرا��:

 � �تنفيذ ��١٣٫٦تم �م��ا �االس��اتيجّية، �بالـمحاصيل �لل��وض �إرشادي �حقل �حقل��١٨٫١ألف ألف
ألف�حقل�إرشادي�لزراعات��٢٫٤،�و%٣٥إرشادي�لزراعات�القمح�سا�مت����ز�ادة�اإلنتاج�ب�سبة�

 .�%٢٠الذرة،�سا�مت����ز�ادة�اإلنتاج�ب�سبة�

 الداجنة�ال��وة�مجال����خامًسا:

 �عمل�فرصة�مالي�ن�٣�وتوف�� �الداجنة،�ال��وةتنمية�����جنيھ�مليار �١٠٠نحو�اس�ثمار. 

 الوادي�خارج�الداجنة�ال��وة����لالس�ثمار �اموقعً �٢٢�وتخصيص�جديدة،�اس�ثمار�ة�فرص�إتاحة�
 .ا��يوي �األمان�لتوف�� 

 )�ألف�فدان�لالس�ثمار�الداج��.��١٩)�مناطق����أر�ع�ُمحافظات�بمساحة�إجمالّية�٩تخصيص 

 �عن�ً�ا�لتحو�ل�ا�من��١٠١مزرعة�تُضم��١٣عن�ً�ا،�وم��ا��١٧١مزرعة�بإجما����٦٢تطو�ر�ورفع�كفاءة
نظام�ال��بية�الـمفتوح�إ���النظام�الـمغلق،�مما�ُيؤّدي�إ���ز�ادة�اإلنتاجّية�وخفض�ت�اليف�اإلنتاج،�

 العائد�االقتصادي.��ز�ادةو�التا���

 ٢�إ���مليون �١٢٠�من�اإلنتاجية�الطاقة�وز�ادة�واجنالد�لقاحات�إلنتاج�جديد�خط�وتطو�ر �إ�شاء�
 .اسنو�ً �جرعة�مليار 

 الـُمنّظمة�ُموافقة�ع���بناءً �الطيور �انفلونزا�مرض�من�خالية�معزولة�ُم�شأة)�٣٠(�و���يل�اعتماد�
 ).OIE(�ا��يوانية�لل��ة�العالـمية

 ا��يوا�ي�اإلنتاج�مجال����سادًسا:

  جنيھ.�مليار �٤٫٦�بإجما���،إلحياء�البتلو�القومي�الـمشروع�من�ُمر�ي�ألف�٢٨�استفادة�نحو 
 �ألف��٩٢٨البيطر�ة،�وإنتاج��بالوحدات�ُمج�زة�حديثة�اصطنا���تلقيح�نقطة)�٦٠٠(إ�شاء�نحو

 ُجرعة�قصّ�بات�محلّية.

 مليون �٢٥٣�بإجما���امركزً )�٩٧(�لنحو �قروض�واعتماد�األلبان،�لتجميع�امركزً �٨٢٦�تطو�ر �اس��داف�
 .٪٥�رةُم�ّس �بفائدة�جنيھ

  اقدُر��مديونية�بإجما���،ستحقةالـُم �األقساط�تأجيل�ُمبادرة�من�مزارع�ألف�٣٢٨�استفادة�نحو�
 جنيھ.�مليار �٨٫٩

 ن،�وتم�ر�ّ الـُم �لدعم�ا��م�ور�ة�حافظاتُم �ختلفبُم �انيةمّج �عالجية�بيطر�ة�قافلة�١٠٤٥�إطالق�
�ا�ُ�ّ���الُقالعّية�وُحّ���الوادي�الـمنصِدع��١١٥٫٧تحص�ن�نحو� �ماشية�ضد�أمراض مليون�رأس

 وا��لد�العقدي�وُجدري�األغنام.�

 �مركًزا�لتجميع�األلبان،�وكذا�االن��اء�من�تج���ات�وإ�شاءات�نحو��٦٧االن��اء�من�تطو�ر�و�شغيل
 مركًزا�آخر.��٥٩
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 ت�اِملوا�ي�الـمُ سا�ًعا:�مشروعات�اإلنتاج�ا��ي
 � �مساحة �ع�� �الفيوم، �بُمحافظة �الصديق �يوسف �مدينة �(�٤٨٥مشروع �و�ُضم �مزارع�٣فداًنا، (

� �اس�يعابّية �بطاقة �الـماشية �و�سم�ن �رأس�١٨ل��بية �ال��وم��،ألف �إلنتاج �ومصنع �آ�� ومجزر
 و�عبئ��ا،�ومنافذ�بيع�ع���مساحة�ألف�م���ُمر�ع.�

 اإلنتاج�ا��يوا�ي�بُمحافظة�البح��ة:�اتُمجّمع 
ألف�ل�ٍل�من�الـمجّمع��١٥ألف�فدان�(�٤٠ع���مساحة��٤،�٣،�٢،�١تم�افتتاح�الـمجّمعات�رقم�

 آالف�فدان�ل�ٍل�من�الـمجّمع�ن�الثالث�والرا�ع).��٥األول�والثا�ي�و
 �:مزارع�اإلنتاج�ا��يوا�ي�بُمحافظات�الغر�ية�و����سو�ف�ودمياط 

ألف�رأس�ماشية،�ومزرعة�واحدة�بُمحافظة�ب����٢٫٢مزارع�بُمحافظة�الغر�ية�تُضم�)�٣تم��شغيل�(
 رأس�ماشية.��٨٠٠سو�ف�تُضم�ألف�رأس،�ومزرعة�واحدة�بُمحافظة�دمياط،�بطاقة�

 :مشروع�الـمليون�رأس�ماشية 
ألف�رأس�من�األبقار،�و�قع��ذا�الـمشروع����منطقة��٢٠٠،�وقد�بدأ�ب��بية�٢٠٢٠تم�إطالقھ�عام�

 لـمركز�البحوث�الزراعّية.��تا�عةفداًنا��٣٥٠رب�النو�ار�ة�بُمحافظة�البح��ة�وع���مساحة�غ

 :مشروع�ُمجّمع�اإلنتاج�ا��يوا�ي�بُمحافظة�الفيوم 
آالف�رأس��١٠،�حيث�تم�إ�شاء�الـمجّمع�بمنطقة�قارون�بطاقة�٢٠٢١بدأ��ذا�الـمشروع����يناير�

 ماشية.�
 ثامًنا:�اإلنتاج�السم�ي:�

 �افتتاح�الـمرحلة�األو���من�مشروع�الف��وز�الس��راع�السمك�شرق�التفر�عة�لـُمحافظة�بورسعيد
،�و�ت�ّون�من�مزارع�سمكية�بإجما���٢٠٢١ألف�فدان،�وقد�تم�افتتاحھ����يناير��٢٦ع���مساحة�

ألف�طن�سنوً�ا��١٣�تر�و�ع��فداًنا�ل�ل�حوض،�بطاقة�إنتاجّية��١٫٧٥ألف�حوض�بمساحة��٥٫٩
 من�األسماك�وا��م��ي.�

 الـمصر�ة�الزراعة�الصادرات�دعم�تاسًعا:
 دوالر.�مليار �٢٫٢�بقيمة�طن�مليون �٥٫٢�إ���نحو �الـمصر�ة�الزراعية�تنامي�الصادرات 
 �نحو� �ل�شمل �الزراعية �للصادرات �ا��غرا�� �النطاق �من�سلعة�٢٥٥��ستورد�دولة�١٥٠ا�ساع

 عة.تنوّ الزراعية�الـُم �الصادرات
 الرقمي�التحول �مجال����عاشًرا:
 اآلن،�وقد�بلغ�عدد�كروت�الفالح�الـمصدرة��ح���محافظة�٢٣����الذ�ي�الفالح��ارت�منظومة�إطالق

 مليون��ارت.��٣نحو��٢٠٢١ح���أغسطس�

 ش�ل�ا��دمات�لتقديم�الـمعامل�وخدمات�الـمصر�ة�الـموا�ئ�ور�ط�الزرا���ا���ر �خدمات�ميكنة��
 رق��.



 

٩٣ 

 �االصطنا���الذ�اء�تطبيقات�استخدام�ع���الزراعية�اتا��معيّ ����آالف�ُمستخدم�٨�نحو تدر�ب. 
 الزراعية.�الـمحاصيل�مساحات�حصر ����االصطنا���الذ�اء�تطبيقات�استخدام 

 حادي�عشر:����مجال�تحقيق�االكتفاء�الذا�ي:

 مليون�طن،��٥٫٥ت�مصر�االكتفاء�الذا�ي�����سعة�محاصيل�زراعّية،�أ�ّم�ا�ا�ُ�َضر�بإنتاج�حّقق
مليون��٤٫٥مليون�طن،�والذرة�البيضاء�بإنتاج��٦٫٥مليون�طن،�واألرز�بإنتاج��١٠٫٧والفاك�ة�بإنتاج�

دة�مليون�طن،�بجانب�االكتفاء�الذا�ي�من�الدواجن�واأللبان�و�يض�الـمائ�٤طن،�والبصل�بإنتاج�
 واألسماك.�

 �الدو���الـمستوى �ع���اإلنجازات�أ�م�ثا�ي�عشر:

 �إنتاج����والثالثة�جّمدة�وإنتاج�الز�تون،الـُم �والفراولة�الـموا���تصدير ����اعالـميً �األو���مصر تأ�ي�
 السم�ي.�االس��راع����اإفر�قيً �واألو���البلطي،�السمك

  اليو�وف(�النباتية�األصناف���ماية�الدو���االتحاد�لعضو�ة�مرة�ألول �انضمام�مصر(. 
 الغذاء.�وسالمة�فحص����اإلفر�قي�لالتحاد�مرجعية�الزراعة�وزارة�أصبحت�معامل 

��الزراعة�لوزارة�التا�عة�اإلسناد�ج�ات�إلنجازات�عرض�ي���وفيما �عام� األرا����واستصالح خالل
 ٢٠/٢٠٢١�ُمتا�عةالـ

 ��اإلداري �ا���از :��أوال 

 �األرا����واستصالح�الزراعة�وزارة�عام�ديوان -١
 التبخ�� �محطات�مبا�ي�وتجديد�إحالل�تم�الزرا��،�حيث�ا���ر �محطات�تطو�ر �استكمال�

 .��ودمياط�اإلسكندر�ة��بموا�ئ
  باـلمزرعة�الري �لشبكة�جز�ي�تجديد�تم�ا��ديدة،�حيث�باألرا����التعاونية�التدر�ب�تطو�ر�مراكز�

�ب�� �وإ�شاء�،خمسة�أفدنةملساحة��بالفيوم�اإلرشادية�واـلمزرعة�ملساحة�عشرة�أفدنة،�اإلرشادية
 عشرة�أفدنة.�ملساحة�الط��ا�ي�قر�ة�ال�ستان�بمنطقة�م�� �١٠٠��عمق�ارتوازى 

 الدول �مع�التعاون �تفعيل�تمحيث�اإلفر�قية،��الدول �مع�ُمش��كة�مزارع�إ�شاء�استكمال�
�أسواق�فتح�تم�،�كما)أر���يا�أوغندا،�الديمقراطية،�ال�و�غو �النيجر،�ما��،�زنز�ار،�(زامبيا،

�الـمصر�ة�بالـمزرعة�حقلية�محاصيل�وإنتاج�اإلفر�قية،�بالدول �الـمصر�ة�نتجاتللُم 
�تحس�ن�عن�فضًال �،)توجو�النيجر،�ما��،�الديمقراطية،�ال�و�غو �زامبيا،(�دول �مع�ُمش��كةالـ

�الـمستوى �لرفع�الـمصر�ة�البحوث�بمراكز �ور�ط�ا�اإلفر�قية�بالدول �البحثية�الـمراكز �وضع
 ��واإلرشادي.�البح��

 بإحداث��بأسوان،�العا���السد�بمنطقة�الفق��ة�للمجتمعات�ثابتة�أصول �خلق�استكمال
 �٢٠٠�لعدد�شاملة�تنمية

ُ
�٧٥٠ك�ر�اء��توليد�وحدت�ن�السد،�وتوف�� �بح��ة�حول �فق��ة�سرةأ
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�وإحالل�وعافية،�بتوماس�الري �شبكة�وتركيب�الـموقع،�عزل �����اب�نة�.و.سك�١٠٠٠و
 ا��يو�ة.�الزراعة�خدمة�بمركز �والتغذية�الصرف�شبكة�من��ل�وتجديد

 الـمصا�ع�من�كب�� �عدد�كفاءة�رفع�وتم�الـمدرسية،�للتغذية�ا��دمي�الـمشروع�استكمال�
 .بالـمدارس�للتالميذ�ُمقّدمةالـ�الغذائية�الوجبة�جودة�لتطو�ر �الـمحافظات�مختلف���

 الزراعية�ا��يازات�حصر �منظومة�وإدارة�و�شغيل�تصميم�خدمات�تطو�ر �استكمال�
 .زارع�نللُم �النقدي�والدعم

  ���األمية.�محو �وفصول �الطبية�والعيادات�ا��ضانات�من�عدٍد �تج 

 ال��راو�ة�الب�ئات����مةءالـموا��عز�ز �استكمال�)PRIDE(،�جتمعاتلـُم ل�ساعدةُم �وتقديم�
 .ستص��ةالـُم �لألرا����اإلنتاجية�اإلم�انيات�تعز�ز ل�الـمحلية

 و�شر �ستوى ُم �ع���الزراعية�الـميكنة�محطات�تطو�ر �استكمال� �الـميكنة�ا��م�ور�ة،
 ).الشرقية�البح��ة،�الشيخ،�كفر �األقصر،�أسوان،�سو�اج،(�بمحافظات�الزراعية

 التقاوي،�صو�ة�إ�شاء� �إلنتاج �عالية�بالتقاوي �الـم��رعة�الـمساحات�و�غطية�زراعية
 �ختلفة.الـُم �الـمحافظات����األصناف���ميع�اإلنتاجية

  ��اإلنتاجية.�لز�ادة�باإلسكندر�ة�٢١�بالكيلو �البحري �السم�ي�خفرّ للُم �الك�ر�اء�ل حوّ ُم �توف� 

 وادى�من�والتحلية�سعفة،�أبو �وادى�ا���الديف�وادى�من�الشمسية�الطاقة(�محط���نقل�
 وشالت�ن.�حاليب�تنمية�علم)،����إطار�استكمال�بمر����مبارك�وادى�إ���الديف

 الـمساس�دون �نة�ّ� الـُم �اإليطا���الطالئق�باستخدام��البلدي�ل��اموس�الورا�ي�التحس�ن�
 .الـمحلية�بالساللة

 الزرا��.�الـمتحف�تطو�ر �استكمال� 

 ا��ضر.�محاصيل�لبعض�التصدير�ة�الـمنافذ�ز�ادة� 

 وإن��نت�ك�ر�اء�شبكة�حافظات،�وإ�شاءبالـُم �الزراعية�اتدير�ّ الـُم �مبا�ي�تطو�ر �استكمال�
 .با��سي�ية�الزراعية�لإلدارة�ص���وصرف�مياه�وتوصيل�ببورسعيد،�الزراعة�دير�ةبُم 

 ٣٤(�عدد�تنفيذ� �التثقيف�مجا������الـمختلفة�الـمشروع�بمحافظات�تدر��ًيا�برنامًجا)
 .ال��ية�والتوعية�الغذا�ي،

 توف�� �إ��باإلضافة��بالد��،�الـمل�ات�تر�ية�ومحطة�معامل�سالالت�العسل،�وتجديد�إحالل�
 ا��ديدة.�الـمواقع�����اتلِ الـَم �تر�ية���طات�خش�ية�خلية�٣٠٠�عدد

 �الري�بالبح��ة�شب�ات�وتجديد�إحالل. 



 

٩٥ 

  من�اآلمن�ص���إطار�التخلّ �للمبيدات�الـمركزي �للمعمل�العام�الـموقع�كفاءة�ورفع�تطو�ر�
 الثابتة.�العضو�ة�ثاتلوّ الـُم 

 مركز�بحوث�ال��راء -٢
 :األعمال�اآلتيةاستكمال�
 البحثية.�والـمحطات�الـمعامل�تحديث� 
  بمطروح.�الطبيعية�الـموارد�وتنمية�تطو�ر� 

 ر.الت�ّ� ��افحةُم ـل�الوط���تنفيذ�ال��نامج 
 ال��راو�ة.�بالـمناطق�إقليمية�بحثية�محطات�إ�شاء 

 ال��راو�ة.�باألرا����الوديان�تنمية 

 ثانًيا:�ال�يئات�ا��دمية

 �،الزراعية�مركز�البحوث -١
 �ا:استكمال�تنفيذ�عدٍد�من�الـمشروعات،�ومن�أ�ّم 

  األلبان�إنتاجية�لز�ادة�الورا�ي�التحس�ن�برامج�تطو�ر. 
 تصدير �قبل�بالتحاليل�عتمدةُم �ش�ادات�وإصدار �الزراعية،�الـمنتجات�ع���ا��ودة�مراقبة�

�توف�� �إ���باإلضافة�الزراعية،�الـمحاصيل�من�الواردات�راقبةوُم �الزراعية،�نتجاتالـُم 
 .بيداتالـُم �اتتبقيّ بُم �األغذية�ثتلوّ �عن�بيانات�قاعدة

 والطفيلية�والبكت��ية،�الف��وسية،(�اللقاحات�استخدام�تطو�ر �استكمال� واألمصال،�)
 .العالـ���ستوى للُم �اإلنتاج�معدالت�وز�ادة

 ختلفة.ُم �بمناطق�القطن�زراعة����توّسعوال�القطن،�الالتُس �وتحديث�تحس�ن 
  الورا�ي�لتحس�نل�اإلنتاج�عالية�جديدة�الالتُس �باست�باط�الدواجن�إنتاج�نظم�تطو�ر. 
 باإلضافة�مكنة،ُم �ف��ة�ألطول �استخدام�ا��يحيُ �بما�ا��ضراء�األعالف�حفظ�طرق �تحس�ن�

 .التغذية����الزراعية�فاتخلّ الـُم �استخدام�إ��
 التكنولوجيا�ا��يوّ�ة�مجال����االخ��اع�براءات�وز�ادة�،جديدة�حيو�ة�نتجاتُم �إنتاج. 
 وتجديد�ا��يوا�ي،�من�خالل�إحالل�اإلنتاج�بحوث�مع�د�أصول �ع���حافظةالـُم �استكمال�

 .الـمع�د�محطات
 �الب���نخيل�الوقاية،�لتطو�ر �صو�ة�داخل�للتحض�ن�معمل�ن�وإ�شاء�ري �ب�� �إ�شاء��. 
  والبيطر�ة.�ا��يو�ة�ستحضراتالـُم �ع���الرقابة�طرق �وتحديث�تطو�ر 

 ،�الزرا���لإلصالح�العامة�ال�يئة -٢
 .ال�يئة�وأصول �مبا�ي�تطو�ر �استكمال
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  األرا����تحس�ن�ملشروعات�التنفيذي�ل���از �العامة�ال�يئة -٣
 تحت�حرث�تنفيذ�وا��ديدة،�حيث�تم�القديمة�الزراعية�باألرا����ال��بة�تحس�ن�استكمال�

�االن��اء�كما�تم�مائية،�مجارى �وتط��� �بالل��ر،�و�سو�ة�فدان،�ألف�٨١٫٤�نحو �ملساحة�ال��بة
�،)خاصة��عاقدات�–�ف���تقييم�–�عامة�(خطة�فدان�ألف�٩٧٫٨�نحو �مساحة�دراسة�من

�أساليب�باستخدام��ج�نا��رّ �شباب�أرا����وتحس�ن�جديدة�أرا����فضًال�عن�استصالح
 الزراعية.�الرقعة����توّسعوال�الف���والتنفيذ�والتصميم�التخطيط

 الصندوق�الدو���للتنمية�الزراعية�(�مع�بالتعاون �،ا��ق���الري �وتحديث�تطو�ر �استكمال
الشرقية،�(�بمحافظات�فدان�ألف�١٥٦٫٦�نحو �تحديث�تم�،�حيث)الدو���والبنك�"اإليفاد"،

�و��� �والسو�س، �والـمنيا،�واإلسماعيلية، �والوادي�سو�ف، �والواحات�وقنا، �ا��ديد،
 ).البحر�ة

 ٥٠٠٠�نحو �تنفيذ�تم�الـمنيا،�حيث��غرب�الزراعية�األ�شطة����الـمياه�استخدام�ترشيد�
�بمحاصيل��سو�ة�تنفيذ�تم�كما�وقب��،�ي بحر �محافظات�عشر ����بالل��ر��سو�ة�فدان

�ألعمال�السكر�ة�بالـمحاصيل�ال��وض�مشروع�ضمن�السكر �و�نجر �ا��ر�في�القصب
 �بالل��ر.�وال�سو�ة�ا��رث

 البيطر�ة�ل��دمات�العامة�ال�يئة -٤
 الـمكس،�فنار �م��ر �كفاءة�ورفع�وتطو�ر �باإلسكندر�ة،�العرب�ب��ج�البيطر�ة�الوحدة�إ�شاء�

 .قطور�بالغر�ية�وحدة�كفاءة�ورفع
 �طائر �مليون �٥٫٤٧�ونحو �الـم��لية،�بال��بية�طائر �ألف�٤٤٢٫٨�نحو �تحص�ن�من�االن��اء�

�من�ا��يوانات���ماية�الرقابة�وإح�ام�بأجر،�طائر �ألف�٩١٢٫٨�وحوا���با��ضانات،
 .الوافدة�واألمراض�األو�ئة

 السمكية�ال��وة�لتنمية�العامة�ال�يئة -٥
 �ال��دو�ل�أد�و،�مر�وط،�ال��لس،�الـم��لة،(�بح��ات�وتكر�ك�وتطو�ر �تط��� استكمال(.�� 

 واالن��اء�خاتفرّ والـُم �للمزارع�السم�ي�االس��راع�نظم�استكمال� �إ�شاء�من�السمكية،
�اتبإصبعيّ �الزاو�ة�مزرعة�نموذج�واس��راع�،IPRS�بنظام�الـمكثف�االس��راع�أحواض

�الـم��لة�مزرعة�كفاءة�ورفع�بالقراميط،�الـم��لة�مزرعة�نموذج�واس��راع�الني��،�البلطي
��تنفيذ�جانب��إ��للفدان،�اسنو�ً �طن�١٠�نحو �إنتاج�لتحقيق�فةكثّ الـُم  �لتفر�خصو�ت�ن

 .�للمزرعة�الذا�ي�االكتفاء�لتحقيق�برسيق�بمزرعة�البلطي�أسماك
 ميناء�وتطو�ر �والب�ئة،�والسالمة�األمن�لشروط�اطبًق �السروح�نقاط�تطو�ر �من�االن��اء�

�"الس��فر"�الـمركزي �ا��ادم�ج�از �مع�ال�يئة�أج�زة�ر�ط�من�واالن��اء�س�ناء،�بجنوب�الطور 
 .العمل�س�� �لس�ولة



 

٩٧ 

 :�ال�يئات�االقتصاديةاثالثً 
  الـمصر�ة�الزراعية�ال�يئة -١

 خالل�ستوى ُم �ع���ال�يئة�محطات�تحديث� �من ��عض�وإصالح�تحديث�ا��م�ور�ة،
�ا��م�ور�ة،�أنحاء�ب�افة�الـمن�شرة�بال�يئة�التقاوي �وإعداد��غر�لة�ا��اصة�الـمحطات

�وتوف�� �ختلفة،الـُم �الزراعية�للمحاصيل�والتخز�ن�والتعف�� �التبخ�� �عمليات��افة�وإجراء
 .الزراعية�والـمعدات�اآلالت�ستلزماتُم 
 ا��يول �مزرعة�إ�شاء�عملية�تنفيذ�واستكمال�األصيلة،�العر�ية�ا��يول �سالالت�تحس�ن�

�بالعاصمة�األوليمبية�لأللعاب�الدولية�مصر �جنوب�افدانً �٨٤�مساحةع����األصيلة�العر�ية
 ا��ديدة.�اإلدار�ة

 الزراعية�والتنمية�التعم�� �ملشروعات�العامة�ال�يئة�� -٢
 و���،�بحر �السو�س،�وشمال�الصعايدة،�وغرب�وادي(�بمناطق�أرا����استصالح�استكمال�

�وقوتة�سو�ف،�ب����ج�ن،�وغربا��رّ �السو�س،�وشباب�وشرق �ا��سي�ية،�س�ل�وشمال
�والـمراشدة�ا��ديدة �وس�ل�بالفيوم، �والوادي�وامتداده،�بورسعيد�جنوب�ا��ديدة،

 ).الشما���ا��ديد،�والساحل
 العامة.�الـمراقبة�إ���الصعايدة�بوادي�الفرعية�الرفع�ومحطة�النضال،�رفع�محطات��سليم� 

 ألف�١٦�ملساحة(�ا��ديدة�قوتة�ملشروع�يةغّذ الـُم �الرئ�سة�ال��عة�أعمال�من�االن��اء�
 .)فدان

 فدان،�٢٨٠٠�مساحة�تخدم�وال��)��فدان�ألف�١٤٫٧(��بمساحة�١�رقم�الـمحطة��سليم�
 .السو�س�غرب�بمشروع�السبا���يوسف�مصرف�وتنفيذ

 الـمياه�بإطالق)�افدانً �٣٨٦٠(�ساحةمل�أوشيم�و�وم�و����بحر �شمال�مشروع�من�االن��اء�
 �بالـمنطقة.�م��ا�واالستفادة

 البحر�ة�بمنطقة�الواحات�جديدة�أرا����و�عم�� �استصالح. 
 األر�ع�ن�درب�بمشروع)�آبار�استصالح،�شب�ات،(�الرا�عة�للقر�ة�التأ�يل�أعمال�من�االن��اء�

 فدان.�ألف�١٣�ساحةمل
 فدان�٦٠٠٠(�مساحةع����ا��ر�ج�ن�شباب�بمشروع�اجوفيً �اب��ً �٢٢�عدد�حفر �من�االن��اء(.� 
 بمطروح،�ا��مام�امتداد�فدان�ألف�١٦�مساحة�الستصالح�األساسية�الب�ية�استكمال�

 .عمل�فرص�وتوف�� �القومي�الدخل�وز�ادة�الزراعية�الرقعة����األفقي�توّسعال���دف
 ناصر�بح��ة�لتنمية�العامة�ال�يئة -٣

 الدراسات�واستكمال�العا��،�السد�لبح��ة�الرئ�سة�الـمرافق�وتنمية�تطو�ر �استكمال�
��عدين،(�البحثية�بالـمراكز �التطبيقية�والبحوث �سمك، �بي���رصد�زراعة، �الستمرار�ة)
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�ومياه�للزراعة�قابلة�أراٍض �من�ناصر �بح��ة�بطول �الطبيعية�للموارد�األمثل�االستغالل
 و�عدي�ية.�سمكية�وثروة

 �:)ومعداتھ�للصيد�الـمصر�ة�الشركة(االقتصادية��الوحدات -٤

 للمراكب.�ا��سيمة�العمرات�استكمال

�ُمتا�عةذات�الكمية�لقطاع�الزراعة�وفًقا�ملا�جاء�بالـمنظومة�الوطنية�للنّف و�عرض�البيان�التا���الـمُ 
 والتقييم.

 س��دفاتالـُم 
وحدة�
 القياس

٢٠/٢٠٢١ 
 )ُمنفذ(

 �الغذا�ي�االمن�متطلبات�توف�� :��أوًال 
 ٢٫٤ مليار�جنيھ ��م�اإلنفاق�ع���البحوث�والتطو�ر����القطاع�الزرا��

 ٤٢٫٧ ٪ �سبة�االكتفاء�الذا�ي�من�ال��وم�ا��مراء

 ٩٨ ٪ الدواجن�سبة�االكتفاء�الذا�ي�من�
 ٢٫١ مليون�طن ��م�إنتاج�األسماك

 ٩٥ ٪ �سبة�االكتفاء�الذا�ي�من�األسماك
 العاجلة�لل��شيد�وتدب���االحتياجات:�ا��طة�اثانيً 

 ٨٦ ألف�فدان مساحات�األرا����ال���يتم��سو���ا�بالل��ر

 ٨٣ ٣مليون�م كمية�الـمياه�الـمتوفرة�من�ال�سو�ة�بالل��ر
�الـُم  �للمحاصيل �جديدة �وسالالت �بأصناف �الـمزروعة �األرا��� �مساحات س��دفة�إجما��

 ساعد�ع���توف���الـمياهبال��نامج��ُ 
 ٧٢١٫٥ فدانألف�

��إجما�� �ل��ر،��ال���األرا���مساحات ��سو�ة �مصاطب، �(زراعة �مختلفة �عمليات ���ا تم
 ،�م�افحة�حشا�ش)�لتوف���الـمياهحق���ري تطو�ر�

 ٨٦٫٣ ألف�فدان

 ٥٣٧٫٧ ٣مليون�م إجما���كمية�الـمياه�الـمتوفرة�من�وسائل�الزراعة�ا��ديثة

 :�تنمية�القدرات�التصدير�ة�اثالثً 
 ٥٦٧٣٫٢ ألف�طن صادرات�الـمنتجات�الزراعيةكمية�

مليون� قيمة�صادرات�الـمنتجات�الزراعية
 دوالر

٢٩٧٨٫٤ 

 ١٤٫١ ٪ معدل�نمو�الصادرات�الزراعية
 :�تنمية�الـمشروعات�الصغ��ة�ومتنا�ية�الصغر�ارا�عً 

مليون� ملشروع�إحياء�البتلو�ُمقّدمة��م�القروض�الـ
 جنيھ

٢٩٥٢ 

 ١٨٢٣٨ مستفيد عدد�الـمستفيدين�من�مشروع�إحياء�البتلو



 

٩٩ 

 قطاع�الـموارد�الـمائية�والري  )ب

 .٢٠١٤�عام�منذ�الـُمحّققة�اإلنجازات

 إ���رئا����كت�ليف�النيل،�إلنقاذ�القومية�ا��ملة�ببدء�إيذاًنا�،٢٠١٥النيل����يناير��وثيقة�توقيع�
�ينص�بما�خالف�نالـُم �عاقبةوُم �ختلفة،الـُم �يالتعّد �أش�ال�من�النيل���ر ���ماية��افة�الدولة�أج�زة

 .القانون �عليھ

 وثيقة�توقيع�عقب�خالفةُم �ألف�٥٠٠�إ���اإلزالة�حمالت�أثناء�زادت�خالفة،ُم �ألف�٤٥٠�رصد�
 .النيل

 ٢٧١�إزالة�من�االن��اء�� �محافظات�ستوى ُم �ع���الـمائية�والـمجاري �النيل���ر �ع����عدًياألف
 .٢٠٢٠�يونيو �ا��م�ور�ة،���

 �م��،��١٦٠٠مايو�وح����و�ري�إمبابة�بطول��١٥مم����أ�ل�مصر،����الـمسافة�من��و�ري�مشروع
 .مليون�جنيھ�٩٫٥بت�لفة�تقارب�الـ�

 ٦٫٥�تجاوزت�بت�اليف�ستة�أعوام�مدار �ع�����ا�العمل�واستمر �،ا��ديدة�أسيوط�قناطر �افتتاح�
 .مالحي�ن�من�الدرجة�األو��ن�تصميم�القناطر�ا��ديدة،��و�س�ن�ضّم جنيھ.�وت�مليار 

 ��ديروط�قناطر �إل�شاء�٢٠٢٠�أكتو�ر ���)�جاي�ا(�اليابانية�الدو���التعاون ��يئة�مع�بروتو�ول �توقيع�
�الوسطى،�مصر �إقليم�زمام�مساحة�لعاِد �ُ �فدان،�مليون �١٫٥�نحو �مساحتھ�زمام�لتخدم�ا��ديدة،

�السنوي �التصّرف�غو�بلُ .�)وا����ة�الفيوم،�سو�ف،�و����والـمنيا،�أسيوط،(�حافظاتُم �٥�ميضُ �الذي
����مصر �ةصّ ِح �إجما���من٪�١٧٫٣�لمثّ يُ �ما�أي�،مكعب�م�� �مليار �٩٫٦�نحو �ديروط�قناطر �خالل�من

 فرعية.�ترع�سبع�القناطر �يوُ�غّذ �النيل،�مياه

���مجال�الـموارد�الـمائية�والري،��٢٠/٢٠٢١ال��امج�واألداء�لعام��ُمتا�عةبتقر�ر�ما�ورد����ذا�باإلضافة�إ�
 :���اآل�ية�حّققأ�م�النتائج�الـموتمّثلت�

 الـمائية�الـمجاري �من�كم�ألف�١٫٩�وتبط�ن�تأ�يل�. 

  الشمسية�بالطاقة�ب�� �١٠٠�وتج��� �،اجوفيً �اب��ً �٧٧�وتجديد�وإحالل�حفر�. 

 السيول �مياه�الس�يعاب�صناعية�و�ح��ة�إعاقة�سد�١٥٢�إ�شاء. 

 رفع�محطة�٥٨و�،صناعية��شأةوُم �قنطرة�١٠٠٠�وتطو�ر �إ�شاء. 

 النيل���ر �مجرى �ع���ي�عّد �حالة�ألف�٣٣�وإزالة�كم�٦٫٩�وتطو�ر �تنمية. 

  السيول �اتومخرّ �ال��ع�من�كم�ألف�٦٣٫٨�وتط��� �وصيانة�،ومسقى�مأخذ�٢٥١�تطو�ر. 

 فدان�ألف�٦٣�لنحو )�غطىوالـُم �العام(�الزرا���الصرف�شب�ات�وتطو�ر �إ�شاء. 
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 واالس��اتي��:�التنموي �األثر �مستوى �وع��

 سعة�وتوف�� �،الـمائية�والـمجاري �ال��ع�وتبط�ن�تأ�يل�مشروعات�من�فدان�ألف�٣٠٠�استفادة��
 .�عمل�يومية�آالف

 الرفع�محطات�وتطو�ر �إ�شاء�من�فدان�مليون �٢٫٥�استفادة�. 
 �وسيول �أمطار �/جوفية�مياه(من�الـمياه��٣م�مليار �١٣٫٢توف���نحو�.( 

 العام�بـ�قارنةُم �٪٦٠�نمو �بمعدل�ضافةالـُم �ا��وفية�الـمياه�ع���باالعتماد�فدان�ألف�٤٠٠�زراعة
 �.السابق

  ��الزرا���الصرف�شب�ات�وتطو�ر �إ�شاء�برنامج�تنفيذ�خاللمن��عمل�فرصة�ألف�٧٥�توف�. 

 ،�ف�شمل�اآل�ي:٢٠/٢٠٢١اإلنجازات�الـُمنفذة�من�برنامج�عمل�ا��كومة�خالل�عام��يُخصوفيما�

 :تنمية�الـموارد�الـمائية:�برنامج�أوًال 

 وتم�تنفيذ�األعمال�اآلتية:

 �اب��ً �٤١حفر�� �وإبمحافظات �ا��ديد، �والوادي �س�ناء �جنوب �وتجديد بمحافظات��اب��ً �٢٠حالل
�الـمياه�م�سوب�وخفض�،ال��ع�ب��ايات�تعبةالـُم �بالـمناطق�الري �حالة�والشرقية�لتحس�نالـمنوفية�
 ال��راو�ة.�بالـمناطق�التنمية�ال��بة�بالوادي�والدلتا�وتحقيق�ةنوعيّ �لتحس�ن�السطحية

  مطار�والسيول�بمحافظة�مطروحلالستفادة�من�مياه�األ �اأرضيً �اخزانً �٤٠�عدد�تطو�ر�وحفر. 

 كم�ع����٦٫٩وتطو�ر�وتنمية��محافظة،�١٦���ى�ع���طول�مجرى���ر�النيل��عّد ألف��٣٣نحو��إزالة
 طول�مجرى���ر�النيل.

 خلق�مما�سا�م�����)مكعب�مليون�م���١٠٫٥(مطار�انات�مياه�األ لطاقة�االس�يعابية���زّ ا�استغالل
 �.س�ناء�والبحر�األحمر�وشمال�مطروح�وجنوببجتمعات�عمرانية�جديدة�ُم 

 إ� ��١٥٢�شاء �سطحيً إسد �واخ��ا��ا �السيول �مياه �الس�يعاب �صناعية �و�ح��ات �غرض��اعاقة
الـم�����أو�الزراعة�التكميلية�والسماح���زء�من��االستخدامم��ا����أغراض�الشرب�أو��االستفادة

�منھ�فيما��عد�االستفادةيمكن��يان�ا��و���الذا�إ���أسفل�لتغذية�ا��زّ �ذه�الـمياه�باالر�شاح�رأسيً 
 �وأسوان�والقا�رة�والـمنيا.�والبحر�األحمر �جنوب�س�ناءشمال�و بمحافظات�

 �مع�تور�د�طلمبات��،العمل�بخاليا�الطاقة�الشمسية�ب���من�العمل�بالسوالر�إ��١٠٠تحو�ل��شغيل
االستفادة�من��ُيمّكن�منمما�بالواحات�البحر�ة�والوادي�ا��ديد�وا����ة�وقنا�و����سو�ف�حديثة�

 فاظ�ع���الطاقة�والـمياه�والب�ئة.الطاقة�الشمسية����أنظمة�الري�ل�ِ� 
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 و إ� �إ�شاء �وتجديد �الـم�)١٠٠٠(حالل �آ�شمن �الـُم ت �–�كباري �-��ارات�-قناطر�(�ة�ّم الـمائية
�كفاء��ا�ورفع�وتأ�يل�ا�األساسية�الري �مل�شآت�األساسية�الب�ية�ع���ا��فاظ�وذلك���دفمحطات)�

 .والري �الـمائية�الـموارد�منظومة�إدارة����جا�ز���ا�لضمان

 �للري،�القومية�الب�ية�كفاءة�ورفع�الري �مياه�استخدامات�ترشيد�ثانًيا:�برنامج

 األعمال�اآلتية:تم�تنفيذ�

 الصرف�كفاءة�يضمن�بما�فدان�ألف�٦٣بـنحو��ر ُيقّد �لزمام�ىغطّ الـُم �الصرف�شب�ات�وإحالل�إ�شاء�
(القليو�ية،��بمحافظات�وذلك�الزراعية،�اإلنتاجية�وز�ادة�ثالتلوّ �من�الب�ئة�وحماية�ا��ق��

سو�ف،��الفيوم،�ب���البح��ة،�اإلسكندر�ة،�الشيخ،�الـمنوفية،�كفر �السو�س،�الشرقية،�الغر�ية،
 دمياط).�ا��ديد،�أسوان،�الوادي�ا����ة،�قنا،�الـمنيا،�أسيوط،�الدق�لية،�سو�اج،

 ال��شيد�بأ�مية�الو���رفع���دف�الـمحافظات����الـمياه�استخدام�ل��شيد�التوعو�ة�ا���ود�تكثيف�
�من�وا����ات�الـم�ارات�الك�ساب�بالوزارة�للعامل�ن�القدرات�و�ناء�الـمواطن�ن�فئات�جميع�عند

�تدر�ب�إ���باإلضافة�مسابقات،)�٨(�وتنظيم�،توعو�ة�وأفالم�و�شرة�وتنو�ھ�ندوة�٧٦٣�تنفيذ�خالل
لوزارة�الـموارد�الـمائّية��التا�عة�التدر�ب�بمراكز �واإلقلي���القومي�الـمستوى �ع���ً�اتدرّ ُم �٥٠٩٣�نحو 

 .والري 

 تحت٢٠٢٠أكتو�ر�٢٢�إ���١٨(من��الف��ة�خالل�للمياه�الثالث�القا�رة�أسبوع�اتفاعليّ �إطالق�(�
�وقد�،"٢٠٢١�دا�ار �إ���الطر�ق�-�القاحلة�الـمناطق����والتنمية�السالم�أجل�من�الـما�ي�األمن"�شعار 

�حوا���مصر �خارج�من�شاركةُم �(ب�سبة�ُمشارك�٧٨٠٠�نحو �األسبوع�اتفعاليّ ����الـمشارك�ن�عدد�بلغ

�أحداث�ةخمس�وتنظيم�وإقليمية،�دوليھ�ُمنّظمة�٥٠عن�فضًال �)،٪٥٥�مصر �داخل�ومن�،٪٤٥
�٢٢٨�وُمتحدث�ن�ُمحاضر�ن�(بإجما���عامة،�جلسات�خمسو �علمية�جلسة٢٥�إ���إضافة�جان�ية،

 ).امحليً �اُمتحدثً �٨٠و�دولة،�٤٠�من�ادوليً �اُمتحدثً �١٤٨�م��م

 تنفيذ�اآل�ي:�وتم�الـمشروعة،�الـمصر�ة�الـمائية�ا��قوق �حفظ�ا:�برنامجثالثً 

 وتطو�ر�ا�الثقة�بناء�سياسة�و�عز�ز �النيل���ر �حوض�دول �مع�التعاون �لتدعيم�الالزمة�األعمال�تنفيذ�
�من�ا��امسة�الـمرحلة�أعمال�تنفيذ�وجارى ،�ُمش��كةالـ�الـمنافع�تؤكد�جديدة�سياسية�مرحلة�إ��

�ا��شا�ش�إدارة�مشروع�من�الثانية�الـمرحلة�وأعمال�بأوغندا،�الـمائية�ا��شاش�مقاومة�مشروع
�جوفية�شرب�مياه�محطاتست��إ�شاء�كما�تم�وأل��ت،�كيوجا�بح���ي����ال��لة�بالـمواقع�الـمائية
 .السودان�بجنوب

 :تنفيذ�ما�ي���وتم�الـمناخية،�التغ��ات�مع�والتكيف�والـم�شآت�السواحل�حماية�ا:�برنامجرا�عً 

 ��� م�سوب�ارتفاع�عن�الناتجة�واآلثار �للنحر �والتصدي�الـمناخية�التغ��ات�مع�التكّيف�أعمال�إطار�
�عتراُج �إليقاف�كم�١٣٫١�بطول �الشواطئ�ألطوال�حماية�عمل�تم�الساحلية،�بالـمناطق�البحر �سطح
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�والـمحافظة�السواحل،�ع���القائمة�واالس�ثمارات�الزراعية�األرا����ع���وا��فاظ�الشاطئ�خط
�م���مر�ع�ألف�٣٦٫٤�بمساحة�أرا����اك�ساب�تم�كما�السكنية،�الكتلة�واستقرار �سالمھ�ع��

 ودمياط.�الشيخ�وكفر �والبح��ة�اإلسكندر�ة�بمحافظات

��،بات�األمن�الغذا�يتطلّ توف���مُ �برنامجا:�خامًس  والصرف��الري رفع�كفاءة�شبكة�تم�تنفيذ�أعمال
ز�ادة�الرقعة�وذلك�ل�،أعمال�االستصالح�واالس��راع�ألغراض�الالزمةساسية�التنمية�الب�ية�األ �أعمالو 

،�ولتحقيق�التنمية�من�ا��اصالت�الزراعية�والصناعات�الغذائية�القائمة�عل��ا�الزراعية�وتوف���مز�ٍد 
 ت�املة��شمال�س�ناء�وجنوب�الوادي�بتوش�ى.الـُم 

حيث�تم��تنفيذ�أعمال��غطية�لل��ع��غطية�ال��ع�والـمصارف�داخل�الكتل�السكنية،��برنامجا:�سادًس 
 كم�بمحافظات�ا��م�ور�ة).��٢٫٦كم،�و�غطية�مصارف�بطول��١٫٤والـمصارف�(�غطية�ترع�بطول�

ذات�الكمية�لقطاع�الـموارد�الـمائية�والري�وفًقا�ملا�جاء�بالـمنظومة�الوطنية�نّف و�عرض�البيان�التا���الـمُ 
 والتقييم.�ُمتا�عةلل

 وحدة�القياس الـمس��دفات
٢٠/٢٠٢١ 

 (منفذ)
 ٦٫٤٥ لف�فدانأ الـمستفيدة�من�شب�ات�الصرف�الـمغطى����جنوب�القنطرة�شرق��الزمامات

 ٣١٩٨٫٢ مليون�جنيھ ��لتنمية�وتطو�ر�جنوب�الوادي�بتوش�ى�قيمة�االس�ثمارات�الـمنفذة
 ١٫٤ كم أطوال�ال��ع�ال���تم��غطي��ا

 ٢٫٦ كم أطوال�الـمصارف�ال���تم��غطي��ا
 ١٣٫١ كم ���أطوال�الشواطئ�ال���تم�حماي��ا�

 ١٤٫٩ كم مساحة�الزمامات�ال���تم�تطو�ر�شب�ات�ري�ل�ا
 ٥٨ محطة حالل�ا�ورفع�كفاء��ا�وتأ�يل�اإ�شاؤ�ا�و إعدد�محطات�الرفع�ال���تم�

 ٦٣ ألف�فدان �حالل�شب�ات�الصرف�الـمغطى�ل�ا�إمساحات�الزمامات�ال���تم�إ�شاء�و 
 ٧٧ ب�� عدد�اآلبار�ال���تم�حفر�ا�وتطو�ر�ا�

 ١٠٠ ب�� �عدد�اآلبار�ال���تم�تزو�د�ا�بالطاقة�الشمسية�

 ٠٫٨ ٣مليار�م تاح��ا�من�الـمياه�ا��وفية�إالـموارد�الـمائية�ال���تم�

 ١٫٢ ٣مليار�م حصاد�مياه�األمطار�والسيول 

 ١٩١٩٫٩ كم أطوال�الـمجاري�الـمائية�ال���تم�تأ�يل�ا�وتبطي��ا
 والتقييم.�ُمتا�عةالـمنظومة�الوطنية�لل�:الـمصدر

;;
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�ان�ل�ا�تأث���و الظروف�الصعبة�ال���ش�د�ا�االقتصاد�العالـ����ناحيةمن��ااست�نائيً �عاًما�٢٠٢٠ل�عاممثّ يُ 

����ذا�و�عديٍد�من�دول�العالـم.كب���ع���تباطؤ�حركة�التجارة�الدولية�وغلق�عدد�كب���من�الـمصا�ع����
جراءات�وقرارات�جر�ئة�سا�مت����تخفيف�إلدعم�الصناعة�الوطنية�ب�ا���ومة�ج�وًدا�كب��ة�بذلت�،طاراإل 
موجبة��تصدير و �نتاجت�إال عّد فاظ�ع���ُم ساند��ا����ا�ِ� بل�وُم �،زمة�ع���الصناعة�الـمصر�ةة��ذه�األ ّد ِح 

 وعالية.

ات�ال����ة�للتحديّ يجاد�حلول�جذر إتوازنة�ارتكزت�ع���خطة�عمل�ُم �التجارة�والصناعة�وزارةووضعت��
ات�غ���مسبوقة�ل���يع�االس�ثمار�ت�س�� �عن�تقديم�فضًال �،القطاع�الصنا���-ومازالت�تواجھ��-�واج�ت

�عميق�التص�يع�الـمح���نظًرا�ل�ون�عات�الصناعية�ا��ديدة،�و�صفة�خاصة����الـمجّم �،���القطاع�الصنا��
 .�٢٠٢١خالل�عام�ة�الـُمستدامالتنمية�الصناعية�ساسية���طة�األ ر�ائز�ال�من

 خالل�األعوام�السبعة�الـماضية: إنجازات�الصناعة�التحو�لية
�الصناعية ��عز�ز�التنمية �اس��اتيجية �والصناعة �التجارة �وزارة �جعل�٢٠١٦/٢٠٢٠(�أطلقت ���دف (

 ستدامة����مصر.التنمية�الصناعية�قاطرة�التنمية�االقتصادية�الـُم 

 ���مجال�التنو�ع�الصنا��: )١

�أر�عة -١ ��ٍل �تخصيص ��� �وال�سيج �للغزل �وكفر�الدوار�والدلتا��مراكز�تصدير�ة �الُك��ى �الـمحلة من
 ودمياط.

ألف�م����٦٢٫٥ستوى�العالـ���بالـمحلة�الُك��ى�ع���مساحة�البدء����إ�شاء�أك���مصنع�غزل�ع���الـُم  -٢
 طن�غزل�يومًيا.�٣٠نتاجية�تصل�إ���إمر�ع�بطاقة�

 للغزل�وال�سيج����كفر�الدوار.�إ�شاء�ِقالع�صناعية�جدديدة -٣

 نات�التكنولوجية�وخلق�ب�ئة�ُمبتكرة.�وّ تطو�ر�الصناعة�الـمصر�ة�من�خالل�إدخال�الـُم  -٤

 .،�و�غطي��افة�ُمحافظات�ا��م�ور�ةمصر�����ت�املة�لالس�ثمار�الصنا�إطالق�اول�خر�طة�ُم  -٥

 التوّسع����الصناعات�الدوائّية.� -٦

 طاقة�الك�ر�ائّية.�دام�التص�يع�الـمركبات�باستخ -٧

 تصاالت�وتكنولوجيا�الـمعلومات.�تص�يع�األلواح�الشمسّية�و�عض�ُم�ّونات�قطاع�اال -٨

 ���مجال�التعميق�الصنا��: )٢

 .٢٠١٦���أغسطس�"ب�ل�فخر�ُصنع����مصر"�لة�باسم�إطالق�أول�عالمة�مصر�ة�ُم�ّ�  -١

�الصناعة� -٢ �ب�نافسية �االرتقاء ��س��دف �والذي �الـمح�� �التص�يع �لتعميق �القومي �ال��نامج إطالق
 الواردات.�حاللإالـمصر�ة�و 
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(تم��افدانً �٥٠٦دن�صناعية�جديدة�شملت�مدينة�ا��لود�بالرو�ي�ي�ع���مساحة�ُم �ثالث�إ�شاء -٣
فدان�(تم�افتتاح�ا)��٣٣١ومدينة�األثاث�ا��ديدة�بدمياط�ع���مساحة��،)االن��اء�من�الـمرحلة�األو��

 .ألف�م���مر�ع�١٨٠وكذا�افتتاح�مدينة�الدواء�بمنطقة�ا��انكة�ع���مساحة�

محافظة�بت�لفة�اس�ثمار�ة����خمسة�عشر�للصناعات�الصغ��ة��اصناعيً �اعً جّم ُم �سبعة�عشر ��شاءإ -٤
 .مليار�جنيھ�١٠نحو�

مصا�ع�ة،�م��ا�من�الـمشروعات�التنمو�ة����سياق�امتالك�مصر�قاعدة�صناعية�ُمتنّوع�إطالق�عدٍد  -٥
وتضم��،آالف�فدان�٤بركة�غليون�لالس��راع�السم�ي�وال���ُ�عد�مدينة�سمكية�قائمة�ع���مساحة�

أر�عة�مصا�ع،�م��ا�مصنع�إلنتاج�األعالف�لألسماك�البحر�ة�وتبلغ�الطاقة�اإلنتاجية�للمصنع�نحو�
 ف�طن�سنوً�ا.أل�١٨٠

،�و�لغ�إنتاج�الـمصنع�نحو�٢٠١٨إ�شاء�ُمجّمع�لألسمنت�بب���سو�ف�وتم�افتتاحھ����أغسطس� -٦
 من�إنتاج�مصر�من�األسمنت.�%٢٠

�جديدة� -٧ �عناصر�تكنولوجية �ع�� �واالعتماد �مرحلت�ن �ع�� �مصر�لأللومنيوم �وتطو�ر�شركة إحالل
 رة�للطاقة�الك�ر�ائية.وفّ ُم 

�صناعية -٨ �ومنطقة �ُمجمع �الـمضافة��إ�شاء �القيمة �ز�ادة ���دف �األلومنيوم �لصناعات �الصعيد ��
 ��ام�األلومنيوم�بدًال�من�تصديره�كمادة�خام.

توقيع�اتفاقية�إ�شاء�الـمنطقة�الصناعية�الروسية�بمحور�قناة�السو�س�بمنطقة�شرق�بورسعيد� -٩
وتم�البدء��،احل،�و�تم�تنفيذ�ا�ع���ثالث�مر مليون�م���مر�ع�بنظام�حق�االنتفاع�٥٫٢٥ع���مساحة�

 .٢٠١٨���الـمرحلة�األو���عام�

����،بالتعاون�مع�الص�ن�،صة�لصناعات�الغزل�وال�سيجإ�شاء�أك���مدينة�صناعية����مصر�ُمخصّ  -١٠
مليون�م���ُمر�ع�بمدينة�السادات�باس�ثمارات��٣٫١تنفيذ�الـمشروع�ع���مساحة��و�جري ،�٢٠١٩عام�

 مليار�دوالر.�٩تصل�إ���

بدر�وُمجمع�مدينة�السادات�بالـمنوفية،�باإلضافة�إ���ُمجمع�جنوب�الرسوة�إ�شاء�ُمجمع�مدينة� -١١
 ببورسعيد.

 .%١٠٠نحو�تص�يع�سيارة�مصر�ة�محلًيا�ب�سبة��للتوّجھارات�الك�ر�ائية�توط�ن�صناعة�السيّ � -١٢

خالل��%١١٫٨الواردات�ب�سبة��خفضباإلضافة�إ����%٣٦بنحو�السلعية��ز�ادة�قيمة�الصادرات� -١٣
 .٢٠١٥نة��عام�قار ُم �٢٠٢٠عام�

 .وإصدار�الئحتھ�التنفيذية�،منح�ال��اخيص�الصناعية�صدار�قانون�ت�س���إجراءاتإ� -١٤



 

١٠٥ 

 ���مجال�التطو�ر�التق���والتدر�ب�الصنا��: )٣

١- � �اإللك��ونيّ �ُمبادرةإطالق �مصر�ُتصنع �عام ��� �الدوائر�والُنُظم��٢٠١٦ات �وتص�يع لتصميم
 ضافة.اإللك��ونية�عالية�القيمة�الـُم 

٢- � �والِش �ُمبادرةإطالق �األعمال �اإلبت�ار�و�عز�ز�ر�ادة �لتمك�ن �اإلبداع �القطاع�ُمجّمعات �مع راكة
 ).PPPا��اص�(

�وتُضم� -٣ �األعمال، �ر�ادة �دعم ��س��دف �ُمحافظات �ِست ��� �تكنولوجية �ُمجّمعات تطو�ر�ِستة
�أنظمة� �إ�� �باإلضافة �الناشئة، �للشر�ات �وحاضنات �الألك��ونية �األج�زة �لتصميم معامل

 ب�ع���الذ�اء�االصطنا���وعلوم�وتحليل�البانات�واألمن�السي��ا�ي.للتدر�

ألف�شاب�مصري�����١٠٠وال����س��دف�تدر�ب�وتطو�ر�"ُمستقبلنا�رقمي"��ُمبادرةتطبيق� -٤
شركة�من��٢٠٠مجاالت�تحليل�البيانات�وال�سو�ق�الرق��،�باإلضافة�إ���تأ�يل�ما�ير�و�ع���

 كيميائية.الشر�ات�العاملة����قطاع�الصناعات�ال

�طالب)�خالل��٧٠٫٦صات�(تخر�ج�سبع�دفعات�من�ال��امج�التدر��ية����جميع�التخصّ  -٥ ألف
 .)٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤(الف��ة�

 .ألف�من�العمالة�الفنية�الـمؤ�لة�لتلبية�احتياجات�القطاع�الصنا���٨٥٫٦تخر�ج� -٦

وأسفرت�ج�ود��ذا�ال��نامج��،مثل�اإلغراق�،مارسات�الضارةحماية�الصناعة�الوطنية�من�الـُم  -٧
ب�سبة��،٢٠٢٠مليار�دوالر�عام��٢٩٫٣إ����٢٠١٥مليار�دوالر�عام��٢٢عن�ارتفاع�الصادرات�من�

 .%٣٠ز�ادة�

 ���مجال�التحس�ن�البي�� )٤

���مشروعات�الك�ر�اء��توّسعوال�،ارات�واالنبعاثاتث�الناجم�من�السيّ خفض�ُمعدالت�التلوّ  -١
 النظيفة���دف�تحس�ن�جودة�ال�واء.

تكثيف�الصناعات�ا��ضراء�وز�ادة�االس�ثمارات����الـمشروعات�الصديقة�للب�ئة�من�خالل� -٢
 مشروع�تنمية�صناعات�االقتصاد�األخضر.

 .٢٠٣٠إعداد�خارطة�الطر�ق�للطاقة�الشمسية�بالعاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة�ح���عام� -٣

استخدام�محطات��ُنُظم�ا��اليا�الشمسية�والذي���دف�إ���دعم�ان�شار التوّسع����مشروعات� -٤
محطة�طاقة�شمسية����خمسة�عشر��١٢١�لعدددرة�اإلنتاجية�و�لغت�الُق �،ا��اليا�الشمسية

 ميجاوات.�٩٫٨ُمحافظة�حوا���

كسيد�الكر�ون�ب�سبة� -٥
ُ
�١٢٩واس��داف�الوصول�إ����،طن�/كيلو�٧٫٩خفض�انبعاثات�ثا�ي�أ

 .٢٠٣٤طن�بحلول�عام��/كيلو
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 والنفاذ�إ���األسواق:���مجال��عز�ز�التجارة�ا��ارجية� )٥
�رؤ�ة -١ �من �مصر��انطالًقا �ُتصبح �ع����أحد"أن �التجارة �لتوط�ن �الرئ�سة �التجار�ة الـمقاصد

عت�مصر��عض�االتفاقيات�لتعز�ز�التجارة�ا��ارجية�وتنمية�الصادرات�وقّ �،الـمستوى�اإلقليمي"
 �ا���:تتمثل�أ�ّم 

  ّة�القار�ة�اإلفر�قية.اتفاق�إطالق�منطقة�التجارة�ا��ر 
  ّة�ب�ن�التكّتالت�االقتصادية�األفر�قية�استضافت�مصر�مؤتمر�توقيع�اتفاقية�التجارة�ا��ر

 .٢٠١٥ع�شرق�أفر�قيا)�عام�تجّم �-السادك�-الثالثة�(ال�وم�سا
 ���الـمعرض�األفر�قي�األول�للتجارة�البي�ية�لتعز�ز�التبادل��٢٠١٨استضافت�مصر����د�سم

 التجاري�داخل�قارة�أفر�قيا.
  اتفاقية�تحر�ر�تجارة�ا��دمات�ب�ن�الدول�العر�ية.�شاركةالـُم��� 
  من�االتحاد�األورو�ي.�تخاُرج�اراكة�مع�بر�طانيا�عقب�توقيع�اتفاقية�ِش 
 �تفعيل�اتفاق�التجارة�ا��ّرة�ب�ن�مصر�وتجّمع�الـم��كسور،�وتم�تحر�ر�القائمة�األو���لالتفاق

 .٢٠٢٠والقائمة�الثانية����س�تم����،٢٠١٧���س�تم���
  والذي�يُضم�دول�روسيا،�بيالروسيا،��،قيع�اتفاق�التجارة�ا��ّرة�مع�دول�االتحاد�األورا���تو

 �ازاخستان،�أرمي�يا،�قرغ��ستان.
مثل�منطقة�قناة�السو�س�ومشروع�الـمليون��،ال��و�ج�للفرص�االس�ثمار�ة�بالـمشروعات�القومية -٢

�٨٫٩يدة�باس�ثمارت�بلغت�نحو�ث�الذ���،�والعاصمة�اإلدار�ة�ا��دثلّ ونصف�فدان،�مشروع�الـُم 
 مليار�دوالر.

مليار��٤٣٫٤ن�و�لغ�إجما���ت�لفة�ال��نامج�ح���اآل �،صياغة�وتنفيذ�برنامج�رد�األعباء�التصدير�ة -٣
 جنيھ.

 د.ُد ر�ن�ُج ر��ن�من�خالل�إدخال�ُمصّد توسيع�قاعدة�الـمصّد  -٤
 .الـموارد�ال�شر�ةتنمية�برنامًجا�تدر��ًيا����مجال��٤٠دورة�تدر��ية�و�١٨٥عقد�حوا��� -٥

 خالل�عام�الـُمتا�عة�رات�األداء�الصنا��ؤّش مُ 
 ��الناتج�الصنا 

مليـار�جنيـھ�عـام��٩٨٢٫٨إ����١٩/٢٠٢٠مليـار�جنيـھ�عـام��٩٥٨٫٩ارتفع�نـاتج�القطـاع�بـاألســـــــــــــعـار�ا��ـار�ـة�من�
ًعا�بخطة�العام�ذاتھ�ب�ســـــــــــــبة�توقّ ،�وجاء�ذلك�أقل�مما��ان�ُمســـــــــــــ��دًفا�وُم �٪٢٫٥،�ب�ســـــــــــــبة�ز�ادة�٢٠/٢٠٢١

 �ع���التوا��.��%١٫٨و�%١٤٫٢ُتنا�ز��

ـــــــــــــــمح���اإلجما���ا��قيقي�للقطاع، ا�ب�ســـبة��أما�بال�ســـبة�للناتج�الـ ا�ملموســـً حيث��٪٥٫٨فقد�شـــ�د�انخفاضـــً
ـــــــــــــــــ�٥٨٦٫٧إ����١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ����عام��٦٢٣تراجع�من�نحو� ).�٢٠/٢٠٢١(�ُمتا�عةمليار�جنيھ����عام�الـ

ا�عن�الـــــــــــــــــُم و�الـــــــــــــــــمثل،� (شــــ�ل�رقم�[بال��ت�ب.��%٣٫٤و�%١٢ع�بحوا���توقّ ســــ��دف�والـــــــــــــــــُم جاء�ذلك�ُمنخفضــــً
)٢/١([. 
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 )٢/١ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١،�١٩/٢٠٢٠عامي�تطّور�الناتج�الـمح���اإلجما���للقطاع�الصنا���خالل�

 باألسعار�الثابتة باألسعار�ا��ار�ة

  
 االقتصادية.والتنمية�الـمصدر:�وزارة�التخطيط�

 االس�ثمارات�الصناعية

�إجما�� �الـُم �انخفاض �االس�ثمارات �تأثّ وّج�ة ��عد �التحو�لية �الصناعة �جائحة�لقطاع �بتداعيات �الشديد ر�ا
� �لتبلغ ��ورونا، ��٥٢٫٥ف��وس �عام ��٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ ��٨٠٫١ُمقابل �عام �ب�سبة�١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ ،

 .)]٢/٢([ش�ل�رقم��٪٣٤٫٥انخفاض�حوا���

�ش�ّ و�ُ  �حوا�� �التحو�لية �الصناعة �لقطاع �االس�ثمارات �الـما��٪٦٫٤ل �العام �اس�ثمارات �إجما�� �٢٠/٢٠٢١من
�بنحو� ��٪١٠٫١ُمقارنة �العامة �االس�ثمارات �واستأثرت �السابق. �العام �الخالل �اس�ثمارات��شطر ع�� األك���من
 )�.٪٤٠وسا�م�القطاع�ا��اص�ال�سبة�الـمتبقية�(٪،�٦٠القطاع�بنحو�

 )٢/٢رقم�(ش�ل�
 تطور�االس�ثمارات�الصناعية�خالل�ف���ي�الـمقارنة

 
 والتنمية�االقتصادية.وزارة�التخطيط��الـمصدر:

�(و  �رقم �الش�ل �من �٢/٣�تّ�� �ب�سبة �الصنا�� �القطاع �اس�ثمارات �ُجملة ��� �الـم��وظ �االنخفاض (٣٤٫٥%.�
قارنة،�ع���نقيض�االس�ثمارات�خالل�ف���ي�الـُم �%٣٧و�رجع�ذلك�إ���انخفاض�االس�ثمارات�غ���الب��ولية�ب�سبة�

 مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق�٢٫٦مليار�جنيھ�ُمقابل��٣٫٧لتبلغ��%٤٢٫٣ت�ب�سبة�الب��ولية�ال���نّم 

٦٥٠

٨٥٠

١٠٥٠

١٢٥٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٩٥٨,٩ ٩٨٢,٨ ١٠٠٠,٧

١١٤٥,٣
ملیار جنیھ

فع��متوقعخطة

١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٦٢٢,٩ ٥٨٦,٧ ٦٠٧,٥
ملیار جنیھ٦٦٦,٨

)٥٫٨(٪

فع�� متوقع خطة

٠

٥٠

١٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٨٠٫١

٥٢٫٥

 ملیار جنیه٨٥٫٤

 متوقع
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 )٢/٣ش�ل�رقم�(
 وغ���الب��وليةتطور�االس�ثمارات�الصناعية�التحو�لية،�الب��ولية�

 (باألسعار�ا��ار�ة)�ُمتا�عةخالل�عامي�الـ
 (ملیار جنیه)

 تحویلیةالصناعات إجمالي ال غیر بترولیة بترولیة

   
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.الـمصدر:�

 ���الب��وليةالصادرات�والواردات�القطاعية�غ 
بلغ�إجما���قيمة�،�حيث�٪١٦)�تنامي�الصادرات�الـمصر�ة�ب�سبة�تر�و�ع���٢/٤(�ي�بّ�ن�من�ا��دول�رقم

العام�السابق،�ومن����مليار�دوالر��٢٢٫٦ُمقارنة�بحوا����ُمتا�عةمليار�دوالر�خالل�عام�الـ�٢٦٫٢الصادرات�نحو�
�٦٦٫١مليار�دوالر�ُمقابل��٦٨٫٥،�لتبلغ�٪٣٫٦ب�سبة�ناحية�أخرى،�يت���االرتفاع�الطفيف����قيمة�الواردات�

 مليار�دوالر�خالل�العام�السابق.

وُ�الحظ�من�استقراء�ا��دول�تفاوت�ُمعدالت�األداء�التصديري�من�قطاع�لقطاع،�وارتفاع�ُمعدالت�الز�ادة�
�والكيميائية�لـما� �والـمفروشات�والصناعات�ال�ندسية ير�و�ع������قطاعات�الصناعات�اليدو�ة�والطبية

٢٠%. 

نتجات�ا��لدية�واألحذية�ومن�حيث�الواردات�ُيالحظ�اتجاه�واردات��عض�القطاعات�لالنخفاض،�مثل�الـُم 
ل�ُمعدالت�نمو�سالبة،�ع���نقيض��عض�ثاث�ل��ّ� فات�الفنية�واألصنّ والصناعات�الغذائية�والكتب�والـُم 

ع���رأِس�ا�قطاعات�الـمفروشات�الـم��لية�رتفعة،�و القطاعات�األخرى�ال����ّ�لت�ُمعدالت�نمو�ُموجبة�وُم 
 وا��اصالت�الزراعية�والـمال�س�ا��ا�زة�والصناعات�الطبية.

 )�٢/٤جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠الصادرات�والواردات�القطاعية�خالل�عامي��

 (مليون�دوالر)

معدل� الصادرات البيان
)٪التغ���(  

معدل� الواردات
)٪التغ���(  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠٢١/٢٠  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠٢١/٢٠  

 ٧٫٣ ٩٨٩٧ ٩٢٢٢ ٩٫٧ ٦٣٠٣ ٥٧٤٨ مواد�البناء
 ٠٫٨ ٩١٩٥ ٩١٢٣ ٢٤٫٧ ٥٦٤١ ٤٥٢٣ كيماو�ة�وأسمدة

 ٤٫٣ ٢١٢٩٦ ٢٠٤١٧ ٢٨٫٨ ٢٨٤٠ ٢٢٠٥ قطاع�السلع�ال�ندسية�اإللك��ونية

٠

٢

٤

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٢٫٦

٣٫٧

١٠
٣٠
٥٠
٧٠
٩٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٧٧٫٥

٤٨٫٨

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

٨٠٫١

٥٢٫٥



 

١٠٩ 

معدل� الصادرات البيان
)٪التغ���(  

معدل� الواردات
)٪التغ���(  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠٢١/٢٠  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠٢١/٢٠  

٠١٣٤ الصناعات�الغذائية  ١١- ٦٦٠٣ ٧٤٠٧ ٩٫٥ ٣٧٢٥  
 ١٥٫٨ ٩٩٤٨ ٨٥٨٩ ٦٫١ ٢٥٠١ ٢٣٥٨ ا��اصالت�الزراعية

 ١٠٫٧ ٤٩٦ ٤٤٨ ١٧ ١٧٦٧ ١٥١٢ الـمال�س�ا��ا�زة
 ٠٫٢٦ ٣١٠٣ ٣١١١ ٦٫١ ٨١٣ ٧٦٦ الغزل�والـم�سوجات
 ٢٤٫٩ ٢٢١ ١٧٧ ٣٠٫٥ ٥٩٥ ٤٥٦ الـمفروشات�الـم��لية

 ١٠ ٤٢٨٧ ٣٨٩٩ ٣٣٫٨ ٦٤٩ ٤٨٥ الصناعات�الطبية
 ٢٫١ ٣٣٨ ٣٣١ ٣٥٫٨ ٢٦٢ ١٩٣ الصناعات�اليدو�ة

٣٫٢- ١٥١٥ ١٥٦٥ ٣٠٫٥ ٢٩١ ٢٢٣ األثاث  
١٣٫٥- ١٦٦ ١٩٢ ١١٫٥ ٦٨ ٦١ الـمنتجات�ا��لدية  

١٠٫٩- ١٤٤٣ ١٦٢٠ ٢١٫٦ ٧٧٠ ٦٣٣ الكتب�والـمصنفات�الفنية  
 ٣٫٦ ٦٨٥٠٨ ٦٦١٠١ ١٦٫٢ ٢٦٢٢٥ ٢٢٥٦٤ اإلجما��

��الـمصدر: �والصناعةوزارة ��–�التجارة �والواردات �الصادرات �ع�� �للرقابة �العامة ��–ال�يئة �ا��ارجية الـمصر�ة�غ���تقر�ر�التجارة
 .٢٠٢١الب��ولية�د�سم���

)�استحواذ�قطاع�مواد�البناء�ع���٢/٤ومن�حيث�ال�ي�ل�ال�س���للتجارة�ا��ارجية،�يتّ���من�الش�ل�رقم(
)،�%٢١٫٥)،�و�ليھ�قطاع�الصناعات�الكيمائية�واألسمدة�ب�سبة�(%٢٤ال�سبة�األك���من�ُجملة�الصادرات�(

 بال��ت�ب.��%١٠٫٨و�%١٤٫٢ال�ندسية�ب�سبة��ُثم�قطاعا�الصناعات�الغذائية�والسلع

 )٢/٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�ي�ل�الصادرات�حسب�التص�يف�القطا���خالل�العام�الـما���

 
��الـمصدر: �والصناعةوزارة ��–�التجارة �والواردات �الصادرات �ع�� �للرقابة �العامة �غ����–ال�يئة �الـمصر�ة �ا��ارجية تقر�ر�التجارة

 .٢٠٢١الب��ولية�د�سم���
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،�%٣١٫١و�ال�سبة�للواردات�يت���احتالل�قطاع�السلع�ال�ندسية�ع���نحو�ُثلث�ُجملة�الواردات�ب�سبة�
م��م��ل�ٍل �%١٤ليھ�قطاعات�مواد�البناء�وا��اصالت�الزراعية�والصناعات�الكيميائية�واألسمدة�بنحو�تو 

 )].٢/٥تقر�ًبا،�[ش�ل�رقم(

 )٢/٥ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١حسب�التص�يف�القطا���خالل�العام�الـما����واردات�ي�ل�ال

 
 تقر�ر�التجارة�ا��ارجية�الـمصر�ة��–ال�يئة�العامة�للرقابة�ع���الصادرات�والواردات��–وزارة�الصناعة�والتجارة�ا��ارجية��الـمصدر:

 .٢٠٢١غ���الب��ولية�د�سم���

 والتقييم�ُمتا�عةنظومة�الــمأداء�القطاع�الصنا���وفًقا�ل 

نظومة�ـموفًقا�ل�٢٠/٢٠٢١الصنا���عام�رات�قياس�األداء�للقطاع�ؤّش أ�م�ُم )�٢/٥�دول�رقم�(�عرض�ا�
ذات�التدر�ب�الصنا���وتنافسية�القطاع�وُمحّفزات�االس�ثمار�والتقييم،�وُ�غطي�الـمؤّشرات�ُمنّف �ُمتا�عةالـ

 �ة.تع�ّ الـمصا�ع�والـمشروعات�الـُم الصنا���وتنمية�الصادرات،�فضًال�عن��عميق�التص�يع�الـمح��،�وإقالة�

 )٢/٥جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١ُمنفذات�قطاع�الصناعة�التحو�لية����العام�الـما���

 ٢٠/٢٠٢١ رالـمؤّش 
وحدة�
 القياس

 أوًال:�التدر�ب�الصنا��
 مركز ١٥ عدد�مراكز�التدر�ب�الـمطورة�

 ألف�متدرب ٥٠٫٦ عدد�الطالب�الـمستفيدين�من�التدر�ب�الصنا��
 متدرب ٢٥٣ تطو�ر�الـمعلم�ن��-عدد�الـمتدر��ن�الذين�يتم�رفع�كفاء��م�الـم�نية�

 محطة ١٢ عدد�الـمحطات�التدر��ية�الـم�شأة�لتوف���عمالة�ما�رة�للمصا�ع�
 متدرب ٤٠٣ عدد�الـمتدر��ن�ع���نظم�ا��ودة�

 حاضنة ٥ عدد�حضانات�التكنولوجيا�للمشروعات�الصغ��ة�
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 ٢٠/٢٠٢١ رالـمؤّش 
وحدة�
 القياس

 عالمة ٨ �االتجار�ة�ال���تم�ابت�ار�ا�سنو�ً عدد�العالمات�

 منتج ٢٧ عدد�الـمنتجات�الـمبتكرة�سنوً�ا�

 ثانًيا:�تحس�ن�تنافسية�قطاع�الصناعة
 مواصفة ٦٥٠ عدد�الـمواصفات�القياسية�الـمتوافقة�مع�الـمعاي���الدولية�

 مشروع ٨ مشروعات�التأ�يل�ل��صول�ع���ش�ادات�نظم�إدارة�ا��ودة

 عدد ٧٩ إصدار�رخصة�مزاولة�الـم�نة�الس�شار��ن�ا��ودة�

 مركز ٩٢٦ عدد�مراكز�خدمات�ما��عد�البيع�ال���تم�اعتماد�ا�

 والشر�ات�الـم��لة����نظام� CE MARK عدد�الشر�ات�ال���تم�تأ�يل�ا�ل��صول�ع��
 سنوً�ا� REACH ال

 شركة ٣٩

 ثالًثا:�تحف���االس�ثمار�الصنا���ا��اص
 ألف�رخصة ١٣٫٣ الرخص�الـمصدرة����إطار�قانون�ت�سيط�اجراءات�ال��اخيص�الصناعية�(رخصة)عدد�

عدد�الـمجمعات�الصناعية�ال���تخدم�الصناعات�الصغ��ة�والـمتوسطة�ال���تم/س�تم�
 ا�شاؤ�ا�(مجمع)

 مجمع ٥

 فرصةألف� ١٣٫٣ متوسط�عدد�فرص�العمل�الـمباشرة�ال���تم�توف���ا�بالـمجمعات�(فرصة)

 �سبة %٦٠٫٥ متوسط�نمو�الـمنتج�الـمح������األج�زة�الـم��لية�(�سبة)

 را�ًعا:�تطو�ر�تنمية�الصادرات�الصناعية
 شركة ٢٣٠٠ عدد�الشر�ات�الـمستفيدة�من�برنامج�رد�األعباء�(شركة)

 مليار�جنيھ ٢١٫٧ قيمة�مخصصات�برنامج�رد�األعباء�

 مليون�دوالر ٢٨١٨٢ قيمة�الصادرات�غ���الب��ولية�

 را�ًعا:�إقالة�الـمصا�ع�والـمشروعات�الـمتع��ة

 مصنع ١ الـمخاطر�مالالـعدد�الـمصا�ع�ال���يتم�تحو�ل�ا�إ���شركة�مصر�لرأس�

 عدد�الـمصا�ع�ال���يتم�دراس��ا�(مصنع)
االن��اء�من�دراسة��افة�الـمصا�ع�الـمتع��ة�ال���تقدمت�إ���مركز�تحديث�الصناعة�وعدد�ا�

ولكن�لم�يتقدم����الوقت�ا��ا���أي�مصا�ع�ُمتع��ة�جادة�ينطبق�عل��ا�معاي����مصنع،�١٢٩
 التمو�ل�من�خالل�شركة�مصر�لرآس�الـمال�إلعداد�الدراسات�الـمالية�والفنية�ل�ا

0 

 مصنع

 )خامًسا:�برنامج��عميق�التص�يع�الـمح���(مدة�ال��نامج�عام�ن
 م�شأة ١٩ عدد�الـم�شآت�الصناعية�الـمستفيدة�من�ال��نامج�

 مورد ٢٠ عدد�الـموردين�الـمستفيدين�من�ال��نامج�

 منتج ١١ عدد�الـمنتجات�ال���تم�البدء����تص�يع�ا�محليا�
 .٢٠٢١والتقييم،��ُمتا�عةالـمنظومة�الوطنية�لل�الـمصدر:
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 ���بحسب�ال��امج�٢٠٢٠/٢٠٢١إنجازات�القطاع�الصنا���خالل�العام�الـما 

تتضّمن�خطة�وزارة�التجارة�والصناعة�ِستة�برامج�عمل�رئ�سة،�يندرج�تح��ا�عدد�من�الـمشروعات�الفرعية�
 :�يا��ا��اآل�يو �،التنمية�الشاملةت�بلور�جميع�ا�حول��دف�تحقيق�

rŸ]›1’\;;È¡]fië’\;ƒ]�Œ’\;ÏËâ…]fih;Øâü;UÿÂ¯\;
 :اآلتيةالفرعية�ت�الـمشروعامن��ا��نامج�عددً ال�شمل�

 الدولية مع�الـمعاي�� قالتوافُ  -١
 واصفات�واصفات�القياسية�الـمصر�ة�مع�الـُم ق�الـُم توافُ من�خالل��إزالة�العوائق�الفنية�للتجارة

 �.اودوليً �اع���الـمنافسة�محليً نتج�الـمصري�درة�الـمز�ادة�قُ لالعالـمية�
  ستو�ات�ا��ودة�الـمقبولة�للسلع�حدد�ُم عاي���فنية�تُ ومواصفات�س��لك�من�خالل�ُم حماية�الـُم

 نتجاتوالـُم 

 � �الدولية، �الـمعاي���البي�ية �مع �تتوافق �ال�� �القياسية �عمليّ لإصدار�الـمواصفات ات�تحس�ن
�الصنا�� �األخضر�اإلنتاج �نحو�االقتصاد �إطار�التحّول ��� .� �او�لغ �الـمواصفات لـصادرة�عدد

 ُمواصفة�قياسية.�٦٥٠نحو��٢٠/٢٠٢١خالل�عام�
 الشاملة�ل��ودة تحديث�الـمنظومة -٢

  اعتمدة�محليً طابقة�ومراكز�تدر�ب�ُم خت��ات�وج�ات�ُم تطو�ر�الب�ية�التحتية�من�معامل�وُم. 
  تحس�ن��٢٠/٢٠٢١ا��ودة،�وتم�خالل�عام�دارة�إ�يساعدة�الـمصا�ع����ا��صول�ع���ش�ادا�ُم

لكيمياء،�باإلضافة�ألف�عّينة�من�خالل�مص��ة�ا�٤٠منظومة�ا��ودة�عن�طر�ق�تحليل�حوا���
 سنوً�ا.تطو�ر�الـمنتج��ع���اختبار ألف��١٨إ���اجراء�نحو�

 الصنا��تطو�ر�منظومة�الرقابة�والتفت�ش� -٣
 نتجات�طابقة�الـُم د�من�ُم للتأّك �جراء�حمالت�تفت�شية�من�خالل�مص��ة�الرقابة�الصناعية،إ

 ز�ارة.ألف��٤٫٨الـمصا�ع�حوا����ع��حمالت�التفت�ش�و�لغ�عدد��.واصفاتللُم 

  الف��وتقديم�الدعم�،�ستوى��افة�ا���اتتوحيد�أساليب�وإجراءات�الرقابة�والتفت�ش�ع���ُم�
ة�ل�خطورة�ع���اإلنتاج�و�ّ� مثّ تُ �ال��واطن�ن�من�الـمصا�ع�من�ش�اوى�الـُم �حّققوالت�،للمصا�ع

 .س��لكالـُم 
 ���الصناعة ستخدمةتطو�ر�التكنولوجيا�الـُم  -٤

 حيث�بلغ����الصناعة،�وإصدار�قاعدة�للبياناتستخدم�الـُم ن�التكنولو���الـم�وّ �وتطو�ر �ز�ادة�،
 مصنًعا.�١٤٥نحو��٢٠/٢٠٢١ال���تم�ُمساعد��ا�خالل�عام�عدد�الـمصا�ع�

 ��الـمح� �عميق�التص�يع -٥

 ���ش��ياتالـُم ������افة�ا���ات�ا���ومية�بتطبيق�قانون�تفضيل�الـمنتج�الـمح��إلزامالعمل�ع�
 .ستوردةالـُم ناِظرة�نتجات�الـُم مام�الـُم تنافسية�أومنح�ا�م��ات�،�ا���ومية



 

١١٣ 

 الـموّر إ� �سالسل �تنمية �خالل �من �التجاري، ���ز�الـم��ان �وخفض �الواردات �من�حالل دين
�تُ  �وال�� �والـمتوسطة �الصغ��ة �األك���مثّ الصناعات �الشر�حة �الـمصر�ة���ل �الصناعة ،��ي�ل

 .إ���األسواق�ا��ارجية النفاذلتعز�ز��ة�درّ التمو�ل�والعمالة�الفنية�الـُم �فضًال�عن�تدب�� 
  ُم� �نظام �و�عظيم�استحداث �الـمحلي�ن �الـموردين �قاعدة �وز�ادة �الـموردين �لتقييم ت�امل

 .االستفادة�من�الطاقات�اإلنتاجية�الـمتاحة
rŸ]›1’\;;;Ñ]⁄miàˆ\;áË ü;UÈ›]m’\È¡]fië’\;

 :اآلتية��نامج�الـمشروعات�ال�شمل�
 .ت�سيط�إجراءات�ال��اخيص�الصناعية -١

 ���العمل�ع���تحقيق�الر�ط�اإللك��و�ي�ب�ن��افة�فروع��يئة�التنمية�الصناعية�مما�يؤدي�إ
 .زمن�استخراج�ومنح�ال��اخيص�الصناعيةخفض�

 ٣٠إ����ايومً �٦٣٠من�،�حيث�تم�تقليص�ُمّدة�منح�ال��اخيص�ت�س���منح�ال��اخيص�الصناعية�
�ونحو��ايومً  �الـمخاطر، �عالية �الـمشروعات �حالة �اآلمنة��أيام�سبعة�� �الـمشروعات �حالة ��
 .ابي�يً 

 �٢٠/٢٠٢١�عام�ألف�رخصة�صناعية�خالل�١٣٫٣إصدار. 
 عات�الصناعيةتوف���الـمجّم  -٢

  ة.غذيّ من�الصناعات�الـُم الصغ��ة�و ل�الصنا���ب�ن�الـمصا�ع�الكب��ة�دعم�الت�اُم 
 �ألف�فرد.�١٣٫٣�،�بطاقة��شغيلية٢٠/٢٠٢١�عام�صناعية�خالل�اتعجّم ُم إ�شاء�خمسة 

 ترشيد�الواردات -٣
 شيد�الوارداتز�ادة�الـم�ّون�الـمح���لدور�الصناعات�كأداة�لتعميق�الصناعة�و �تفعيل��. 
 �خط�ُمسا�مة��سبة�خفض�خالل�من�%٤٦بلغ�متوسط�نمو�الـمنتج�الـمح������السيارات�

 .%٦٥نتج�الـمح������األج�زة�الـم��لية�نحو�نمو�الـُم �التجميع،����ح�ن�بلغ�متوسط
 �واإلدارة�الرشيدة�للطاقةا��د�من�اس��الك�الـموارد� -٤

 مثل�الـمواد�ا��ام�والـمياه�والطاقة،�و���يع�القطاعات�الصناعية��،ترشيد�اس��الك�الـموارد
 النظيف.مبادئ�كفاءة�استخدام�الـموارد�واإلنتاج���ع���تب�ّ 

  ستدام�و���يع�الصناعات�النظيفةاإلنتاج�واالس��الك�الـُم ھ�نحو�التوّج. 
 �٢٠/٢٠٢١والب�ئة�خالل�عام�مجال�الطاقة��دراسة����٦٤٣إجراء. 

 توف���األرا����الصناعية�الـمرفقة -٥
 �حافظات�����افة�ُم �الصناعية�لألغراضصة�خصّ الـُم �األرا���ز�ادة�الـمساحة�الـمعروضة�من

من��مر�ع�مليون�م��١٫٤٥.�وقد�تم�طرح�نحو�ختلفةالـُم �ا��م�ور�ة�باستخدام�أساليب�الطرح
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الطرح�حالًيا�بصفة�ُمؤقتة�تم�ايقاف�،�و ٢٠/٢٠٢١األرا����الصناعية�خالل�الر�ع�األول�من�
 .را����السابق�تخصيص�احصر�و�يان�موقف�األ ا��اص�بقرار�مجلس�الوزراء�تنفيًذا�ل

 اإلصالح�الـمؤس��� -٦

 وتدر�ب�ال�وادر�ال�شر�ة�وتأ�يل�ا�للعمل�،ميكنة�فروع��يئة�التنمية�الصناعية. 
 توّسعال�� �لل�يئةإ�� �فروع �الـُم �،�شاء �تدر�ب�ؤّ� وتوف���ال�وادر�الشابة �وكذلك ���ا. �للعمل لة

 .العامل�ن����اإلدارات�الفنية
n’]m’\;rŸ]›1’\U;Ÿ̌⁄̌z’\;k]¡ÂÖç⁄z’\;ÎÅ›]â�m¬iÎÖ;

�ة�من�خالل�مركز�تحديث�الصناعة�ثم�إحال��ا�إ���شركة�مصر�لرأس�تع�ّ دراسة�حاالت�الـمشروعات�الـُم 
للوقوف��للدراسة�وإبداء�الرأي�الف�������ذه�الـمشروعات�-٢٠١٩عمل�ا����يناير��أتبد�ال���-الـمال�الـمخاطر�

 .���الـما���للمشروعات�وتحديد�آلية�تمو�ل�اع���حاالت�وأسباب�التع�ّ 
الـمخاطر�كذراع�تنفيذي��الـمال�لرأس�مصر �شركة�إ���أنھ�قد�تم�إ�شاءر�اإلشارة�و����ذا�السياق،�تجُد 

تواجھ�ال��امات�مالية����ز�عن�الوفاء��ال���ة�تع�ّ �دف�إعادة��شغيل�الـمصا�ع�الـُم وذلك����لتنفيذ�ال��نامج.
�تلك� �تمو�ل �من �للشركة �ر�حية �تحقيق �ضمان �مع �الـمال، �رأس �ضعف ��س�ب �اإلنتاج �أو����ز�عن ��ا

 .الـمشروعات

�الـُم و  �الـمصا�ع ��افة �دراسة �من �االن��اء �تقّد تع�ّ تم �ال�� ��ة �الصناعةإمت �مركز�تحديث ��،�� �١٢٩وعدد�ا
 ا.مصنعً 

k\ÑÄ]zzzë’\;ÏzzzË⁄fih;U√d\Ö’\;rŸ]›1’\˛

 ��جـراءات�اإل �شـر�عات�و ال�ا،�باإلضافة�إ���توف�� ت�سـيط�إجـراءات�التصديـر�واالسـت��اد�مـن�خـالل�ميكن
 الداعمة.�ؤسسـيةالـُم 

  ّل�لضمان�ل���ا�نحو�الت�اُم والتحوّ ،�ة�ب�نميـة�الصادرات�والفحص�والرقابةحوكمة�الكيانات�الـمعني
 والفعالية.الكفاءة�

 �ن�الـمح��،��وّ �سبة�الـُم �مثل�،ور�ط�ا�بمجموعة�من�الـمعاي���،ساندة�التصدير�ةمنظومة�الـُم تحديث
ستو�ات�ا��ودة،�باإلضافة�إ���تنمية�الصادرات����ُمحافظات�الصعيد،�و�عز�ز�النفاذ�لألسواق�وُم 

 الواعدة.

 �اا�وخارجيً داخليً ���تنظيم�الـمعارض��توّسعالوكذا،��.لصادراتلاللوجس�يات�الداعمة�خدمات�تطو�ر،�
 �ر�ن�بمعلومات�التصدير�من�خالل�ورش�العمل.صّد الـُم �تزو�دإ���جانب�

 ومن�الـمشروعات�ا��ار�ة�����ذا�ا��صوص،�اآل�ي:

 ساندة�التصدير�ةمشروع�تطو�ر�منظومة�الـُم  -١
 �عدد�من��أك�� عباء��ستوعب�تطبيق�برنامج�شامل�لرد�األ �و �عز�ز�تنافسية�الصادرات�الـمصر�ة

 .الشر�ات



 

١١٥ 

  وقد�بلغ�ات�برنامج�رد�االعباء�ودعمھ�بالـموارد�الـمالية�من�موازنة�الدولةخصصّ ز�ادة�قيمة�ُم�،
 .٢٠/٢٠٢١عام��شركة�٢٣٠٠�ستفيدة�من�ال��نامج�نحو الـُم الشر�ات�عدد�

 اللوجس�ياتمشروع�تطو�ر� -٢
 خالل��اإل�شاء�بالـميناءمن�أعمال��%١٩حوا���ن��اء�من�اال تم�و ،�تحديث�وتطو�ر�ميناء�سفاجا

 .٢٠/٢٠٢١عام�
 ���تنظيم�ورش�العمل�و�رامج�التدر�ب�للمصدر�ن�توّسعال -٣

 ٤١٠و�لغ�عدد�الـمشارك�ن�ف��ا��٢٠/٢٠٢١خالل�عام��ورش�عمل�و�رامج�تدر��ية�١٠�تم�تنفيذ�
 ُمشارً�ا.

 ���الـمعارض�الداخلية�وا��ارجية�توّسعال -٤
 معرًضا�ومؤتمًرا�بالقا�رة��٤٧،�فقد�تم�تنظيم�ع���الرغم�من�تداعيات�جائحة�ف��وس��ورونا

 .٢٠/٢٠٢١خالل�عام�
 ز�ادة�الصادرات�وترشيد�الواردات�من�محصول�القطن -٥

  لِص� �العالية �ذو�ا��ودة �كمية�توف���القطن �وز�ادة �ا��ا�زة، �والـمال�س �وال�سيج �الغزل ناعات
 .جراء�اختبارات�قياس�ا��ودةإل القطن�الذي�تم�فرزه�وتقييمھ�

 القطاع.تدر��ية�للمتعامل�ن�����اتعمل�ودور �تنظيم�ورش 
 �٢٠/٢٠٢١ألف�اختبار�وتقييم�وقياس�جودة�خالل�عام��٥٤٫٦عمل. 

 ز�ادة�النفاذ�إ���األسواق�ا��ارجية -٦
 �الرد�ع���االستفسارات�وطلبات�ال��و�ج�ا��اصة�بالـمصدر��ن����بقيام�ج�از�التمثيل�التجاري

 .٢٠/٢٠٢١ألف�استفسار�عام��١٠٫٢و�لغ�عدد�ا��األسواق�الواعدة

  ّالتفاقيات�التجار�ةا�ال���ت�يح�اكيفية�االستفادة�من�الـمزايا�التفضيلية�بدر�ن�توعية�الـمص. 
 تحس�ن�األداء�الـمؤس��� -٧

 وتقليل�الزمن�الـمستغرق�الـمصدرة�والـمستوردة�نتجاتالـمفحص��ت�س���وت�سيط�اجراءات�،
 .إل��ا��ا

 ساعة�فقط.�٧٢إ����لـمستغرق�إل��اء�إجراءات�الفحص�الـمعم���ملعظم�األصنافتقليل�الزمن�ا 
 ال�شر���تحس�ن�األداء� -٨

 تذليل�العوائق�غ���ل�يتم�إبرام�االتجار�ة�ال����من�خالل�ز�ادة�االتفاقياتالصادرات��تنامي
 .ا��مركية

 االلك��ونية�ةالبواب -٩
 �لك��ونية�للصادرات�الـمصر�ة�البوابة�اإل���ز�ادة�عدد�الـمش��ك�نEXPOEGYPT��واعتبار�ا�سوًقا

إضافة�الدراسات�وا��دمات�فضًال�عن��بصورة�مستمرة،�ال���توفر�ا�البياناتتحديث�و اف��اضًيا،�
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� �من ��ل �ع�� �تحتوي �إلك��ونية �منصة �بمثابة �و اللت�ون �الـمدراسات �علومات �الصلة عن�ذات
 ستوردين.ر�ن�بالـُم صّد الـُم والفرص�التصدير�ة�لر�ط��األسواق�ا��ارجية

  ش��ك.�ألف�ُم �٧٫٩حوا����٢٠/٢٠٢١ابة�اإللك��ونية����عام�تصل�ن�بالبوّ ش��ك�ن�والـُم بلغ�عدد�الـُم
ألف��١٤٧٫٦ابة�ستفيدين�من�الـمعلومات�ال���تم�إتاح��ا�من�البوّ ���ح�ن�بلغ�عدد�الزائر�ن�والـُم 

;ستفيد.ُم 

rŸ]›1’\;;äŸ]£\⁄̌z’\;Ï’]Õb;U�⁄q;k]¬�ë}i⁄z’\;ÏË¡]fië’\Ï’]⁄¬’\;Ï Ëm—;Ïë;
 :األ�ي���تتمثل�من�الـمشروعات�الفرعية��اال��نامج�عددً �يتضمن

 مدينة�الصناعات�ال�سيجية�بالـمحلة�الك��ى  -١
  ُم� �جّم تطو�ر �بالـمحلة، �ال�سيجية �الصناعات �التحتية�ع �الب�ية �تحديث �ع�� �العمل جاري

من��%١٥و�تم�االن��اء�من�نحو��شبكة�الك�ر�اء.تنفيذ�.�و ٢بالقطعة�رقم��(طرق�+�ك�ر�اء�)الداخلية
 .٢٠/٢٠٢١أعمال�التطو�ر�خالل�عام�

 منطقة�الصناعات�ال�سيجية�بكفر�الدوار -٢

 م�� �ألف�٦٠٠وتبلغ�الـمساحة�اإلجمالية�للمشروع�نحو�،�نطاق�مدينة�كفر�الدوار���الـمشروع��يقع�
صة�لصناعات�الغزل�وال�سيج�والـمال�س�ا��ا�زة،�تخصّ منطقة�صناعية�ُم �لةإقا�ُمر�ع،�و�س��دف

ستغلة�داخل�زمام�شر�ات�الغزل�ُم الـغ����واألرا���والعمل�ع���االستفادة�من�القاعدة�الصناعية�
 .وال�سيج

 �واالن��اء�ك�ر�اء�)�/ساسية�الداخلية�(طرق شب�ات�الب�ية�األ من�أعمال�التطو�ر�ا��اصة���%١٧��و�،
 ه.مياشبك���الصرف�و�الـ�من�تطو�ر 

rŸ]›1’\;;ãÄ]â’\:‚⁄z’\;fÁÑÅi’\Â;: ’\;€Ë÷¬i’\;ÏŸÊæfiŸ;ÖÁÊ�h;U;
 شمل�برنامج�تطو�ر�منظومة�التعليم�والتدر�ب�الـم���الـمشار�ع�الفرعية�التالية:�

 �ةدرّ ما�رة�وُم  عمالة توف�� -١
  ال��وض�و ا�رة�ـ�متوف���العمالة�ال��دف�خرجاتھ�تطو�ر��ي�ل�وأداء�التعليم�الف���والتدر�ب�الـم���وُم

 .بجودة�الـم�شآت�التعليمية�والتدر��ية

 ���من�خالل�مشروعتحس�ن�النظرة�الـمجتمعية�للعمل�الـم�) (TVET II�باآل�ي:و�قوم 
 أوًال:����مجال�دعم�ا��وكمة�والقيادة�ل���ات�التا�عة�للقطاع:

 �وورش�العمل،�لبناء�من�الدورات�التدر��ية��عدٍد ��ستفيدة��من�ُممث���ا�ِ��ات�الـُم �٥٥١ُمشاركة
�التخطيط� �وم�ارات �الـم�نية �الـمعاي�� �ُمواصفات �بصياغة �ا��اصة �الـم�ارات �ع�� ُقدرا��م

 ل�مع�األزمات.وقياس�األداء�وكيفية�التعاُم �ُمتا�عةوالـ
  ا�بال�امل�عدادُ إختلفة�تم�وظائف����صناعات�ُم ِ�سع�معاي���للم�ارات�الـم�نية�لـِ�سعة��تطو�ر�

 .ة�الذين�تم�تدر���ما���ات�الـمعنيّ ���مثّ ل�ُم بَ من�قِ 



 

١١٧ 

 ثانًيا:����مجال�التنمية�الـم�نية�لـمدارس�ومراكز�التعليم�والتدر�ب�الف���والـم��:

 �م��ن�بوزارة�ال��بية�التعليم�ع���كيفية�إدارة�إستخدام�التعلُ وّج م�ن�والـُم علّ من�الـُم �٢٦٥تدر�ب�
 ة.ة�إ���منا���إلك��ونيّ منا���دراسيّ �ستةن��اء�من�تحو�ل�اال ،�و اإللك��و�ي

 قطاع�تكنولوجيا�الـمعلومات�واالتصاالت��ري�منا����طوّ ُم �١٢�حوا���تدر�ب�.� 
  �َ�نحو دارات�لاالن��اء�من�تور�د�الـمواد�ا��ام�الالزمة�لتطبيق�الـمنا���ا��ديدة�القائمة�ع���ا�

 ًثا.ديضاف��م�حإتم��اموقعً ١٥�لـة�تنفيذ�الب�ية�التحتيّ ،�و مدرسة��عليم�ف���١٠٣

 مجال�تحس�ن�الصورة�الذ�نية:����ثالًثا:�
 ل�من�خالل�وسائل�التواصُ �للتعليم�الف���فيديو�قص���لتحس�ن�الصورة�الذ�نية�٢٢عداد�إ

�و جتما��اال  ،�� �تنفيذ �سبع �توعية �وُم األ���حمالت �واالسكندر�ة �القناةقصر ،�حافظات
 .حافظات�الصعيدوُم 

 العمل:را�ًعا:����مجال�الت�س���لالنتقال�لسوق�
  عن��اباحثً �٦٧٠شاركة�فرصة�عمل�وُم �ألف�٢٤٠٠عرض�أك���من�و توظيف���نعرضتنظيم�َم

 ا.شابً �١٨٧ك���من�أعمل،�وتوظيف�
  اعتماد�م�من��وقد�تم�،داراتع���ا�َ� يقوم��اقص��ً �اتدر��يً �ابرنامًج خمس�ن�عداد�إن��اء�من�اإل

 ة�والقطاع�ا��اص.ل�ن�من�ا���ات�الـمعنيّ مثّ ل�ُم بَ قِ 
 �ا�من�خالل�منحة�جديًد �ار�اديً �امشروعً �٣٧�وا���جلسة�دعم�ف���واس�شاري��بع�ن�َس تقديم

)�من�الشباب�١٤٩ل�م�(مثّ يُ �اصغ��ً �ار�اديً �ا)�مشروعً ٥٥اختيار�(،�باإلضافة�ا���"سيكم"ؤسسة�ُم 
 .جراءات�االحتضان�ا��اصة���مإ��واد�االعمال�للبدء��رُ 
  ُناقل�خ��ة�للتوجيھ�واإلرشاد�لبناء��وادر��١٠٠درات�عقد�ورش���عمل�تم�من�خالل�م�بناء�ق

����من�خرّ �٢١٧٢تم�تدر�ب�،�و ���تقديم�ا��دمات�االستدامةر�ن�لتحقيق��ّس جديدة�من�الـُم 
 التعليم�الف���والتدر�ب�الـم���ع���الـم�ارات�الالزمة�لسوق�العمل.

 �وال��صية،�وتقديم�الدعمألف�باحث�عن�عمل�ع���عديٍد�من�الـم�ارات�الفنية��١٤٫٥تدر�ب�
 .حافظات�الصعيد���ُم )�سيدة�من�خالل�تدر���م�ع���م�ارات�الزراعة�ا��ديثة�٧٥٠لعدد�(

 �ألف�ِخّر�ج.�١٤٫٦نحو��٢٠/٢٠٢١����التلمذة�الصناعية�خالل�عام�بلغ�عدد�خرّ �التلمذة�الصناعية: -٢
بتكر�من�الشباب�الـُم �٢٥نحو�ُمساعدة��٢٠/٢٠٢١تم�خالل�عام��االعمال:مشروع����يع�االبت�ار�ور�ادة� -٣

�بُم  �الـمشارك�ن �و�لغ �االبت�ار، �رّو سابقة �الـُم عدد �األعمال �٣٦٨�ستفيديناد �� �و�لغ �اعمال، عدد�رائد
�دعُم  �تم �ال�� �(الـمشروعات �األعمال �لرواد �ال�)امشروعً ٤٢�ا �تقديم �تم �حيث �لالدعم شروعات�ـمف��

���األسمرات�بالتعاون�مع�شراكة�ال�شارة����صغ��ة����مجال�الـمال�س�ا��ا�زة�للسيدات�والفتيات�
 �.)بروتو�ول��شغيل�مركز�األسمرات(جتمعية�الـُم �ُمسا�مةلألز�اء����إطار�الـ
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;

٢H٣;ÏË›Å¬⁄z’\;ÎÂÖm’\Â;ÿÂ2e’\;ƒ]�Õ;
 ٢٠/٢٠٢١ح����١٤/٢٠١٥ة�خالل�الف��ة�إنجازات�قطاع�الب��ول�وال��وة�الـمعدنيّ 

 ُمؤشرات�اإلنتاج )١
 �بواقع�مليون�طن�٥١٧حوا����خالل�األعوام�السبع�الـماضيةبلغ�إجما���اإلنتاج�لل��وة�الب��ولية�،

مليون�طن�بوتاجاز،��٩مليون�طن�غاز�طبي��،��٢٩٠مليون�طن�ز�ت�خام�وُمتكثفات،�وحوا����٢١٨
 .التكر�ر��نتج�من�مصا�البوتاجاز�الـُم بخالف�

 �خالل�الف��ة�الـمذ�ورة.مليون�طن�من��٥٩٫٤ا���حو �ةنتجات�التعدي�يّ خامات�الـُم �إنتاجبلغ 
 ���مجال�البحث�واالستكشاف )٢

 ����٣٥١مليار�دوالر���فر��١٤٫٨اتفاقية�جديدة�مع�الشر�ات�العالـمية�باس�ثمارات��٨٤التوقيع�ع�
 .ب�ً�ا

 �كحد�أد�ى��–�مليار�دوالر �٣٫٥بإنفاق��يق����بال��ام�اإبرام�اتفاقية�مع�شركة�أبا�����األمر�كية–�
 ��أعمال�البحث�واالستكشاف�بال��راء�الغر�ية.ع�
  ُمليار�قدم�ُمكعب��١٫٢نتاج�إل وُ�عد�أك���حقل�غاز�تم�اك�شافھ����مصر��،�رمشروع�تنمية�حقل�ظ

 يومًيا�مما�أس�م����تحقيق�االكتفاء�الذا�ي.
 اإلقلي���بخليج�السو�س���دف�إعادة�اك�شاف�الـمنطقة�مرة�أخرى.��مشروع�الـم���الس��مي

 ر�ع.كيلو�م���ُم �١٫٢وقد�تم�تنفيذ�الـمرحلة�األو���من�الـمشروع�ع���مساحة�بلغت�
 �وتم�وضعھ��،ب�غاز�يومًياكعّ مليون�قدم�ُم �٣٥٠ضافة�إل مشروع�تنمية�حقل�أتول��شمال�دمياط

 .٢٠١٧ع���خطوط�اإلنتاج����د�سم���
 دلتا�النيل���دف�تنمية�االحتياطات�الـمك�شفة�بتنمية�حقول�شمال�اإلسكندر�ة�وغر �مشروع�

�ةتر�ليون�ُمكعب�من�خمس�٥بالـمياه�العميقة�من�الغاز�الطبي���والـمتكثفات�وال���ُتقدر�بنحو�
 حقول.

 �ب�يومًيا�من�إنتاج�مليون�قدم�ُمكعّ �٧٠٠لنقل�حوا���"نيدوكو/�ا��ميل"�مشروع�خط�أناب�ب
 دو�و�إ���محطة�ا��ميل.حقل�ني

 ���مجال�التكر�ر�والب��وكيماو�ات� )٣
  مليون�طن�سنوً�ا�من��٢٠٥ع�التكر�ر�والب��وكيماو�ات�بالعلم�ن�ا��ديدة�باستخدام�إ�شاء�ُمجّم

 فات.تكثّ الز�ت�ا��ام�والـُم 
  باس�ثمارات�����اإلسكندر�ة�ودمياط����مجال�صناعة�الب��وكيماو�ات�ع�ن�عمالق�نتدش�ن�ُمجّم

 .من�الطاقة�اإلنتاجية�للب��وكيماو�ات�%٤٠���إضافة�ما�يز�د�ع����مليار�دوالر�وسا�ما�٤
 �ة�مشروعات�جديدة�لتكر�ر�وتص�يع�الب��ولسبعتدش�ن. 



 

١١٩ 

  نتجات�ب��ولية�إ�شاء�ثالثة�مشروعات�ُك��ى�بمصا���التكر�ر�ُتضيف�أك���من�ستة�مليون�طن�ُم
 .سنوً�ا

   ُم� �تكر�ر �مصفاة �و افتتاح �بُمسطرد، �باإل توّسعتطّورة �الب��ين �إنتاج �لـُمضاعفة سكندر�ة�ات
 .�وأسيوط

 �إطار� ��� �السو�س �لقناة �االقتصادية �بالـمنطقة �التكر�ر�والب��وكيماو�ات �ُمجّمع �إ�شاء ��� البدء
� �نحو �للمشروع �اإلنتاجية �الطاقة �وتبلغ �الـمنطقة، �تنمية �للُم �٢٫٧خطة �طن نتجات�مليون

 نتجات�الب��ولية�سنوً�ا.مليون�طن�للُم �١٫٢الب��وكيماو�ة�و

 �افتتاح�مشروع�إنتاج�الب��ين�عا���األوكتان��شركة�أسيوط�لتكر�ر�الب��ول�و�لغت�طاقة�الـمشروع
 ألف�طن�غاز�بوتجاز�سنوً�ا.�٢٣ألف�طن�ب��ين�عا���األوكتان،��٨٠٠اإلنتاجية�حوا���

 ���مجال�النقل�والتوز�ع )٤

 �صبح�إجما���مراكز�التوز�ع�حوا���مركًزا�ليُ �٣٩�عدد��البوتاجاز ز�ادة�عدد�مراكز�توز�ع�أسطوانات
 آالف�مركز.�٣

 �ستورد�من�ميناء�ال��نة�إ���كيلو�م���لنقل�الـمازوت�الـُم �١١٥إ�شاء�خط�ال��نة/�التب�ن�بطول
منطقة�التب�ن�بالقا�رة���دف�إمداد�محطات�الك�ر�اء����جنوب�حلوان�والـُكر�مات�و����سو�ف�

 بالـمازوت.

 ة�بالع�ن�ال��نة��سعة�تخز��يّ �البوتاجاز نتجات�السوالر�وغاز�ـُم إ�شاء�منطقة�تداول�ونقل�وتخز�ن�ل
 .البوتاجازب�لغاز�ألف�م���ُمكعّ �١٥٠ب�للسوالر�وألف�م���ُمكعّ �١٠٠

  ب.كعّ ألف�م���ُم �٢٨٫٥ستودع�جديد�لشركة�مصر�للب��ول�بمنطقة�بدر��سعة�إ�شاء�ُم 

 كيلو�م��.�١١٤بطول��البوتاجاز سو�اج�لنقل�غاز��/تنفيذ�و�شغيل�خط�أناب�ب�أسيوط 

 �١٢٫٥حافظات�اإلسكندر�ة�وسو�اج��سعة�تخز��ية�بُم �البوتاجاز إ�شاء�ص�ار�ج�كرو�ة�جديدة�لغاز�
 ألف�طن.

  ٢٠١٨ألف�محطة����يونيو��٣٫٦نتجات�الب��ولية�لتصل�إ���تطو�ر�وز�ادة�منافذ��سو�ق�الـُم. 

 �نتجات�الب��ولية�باإلضافة�إ���لنقل�الز�ت�ا��ام�والـُم �اخطً �ستة�عشر االن��اء�من�تنفيذ�و�شغيل
� �وتجديد �إحالل �آخر�ن �وعشر�ن �حوا�واحد �األطوال �إجما�� �بلغت �١٫٣��وقد �بت�لفة�ألف كم،

 .مليار�جنيھ�٤٫٦حوا���اس�ثمار�ة�

 �أطوال���االن��اء�من�تنفيذ�و�شغيل�عدد�من�خطوط�الغاز�لتدعيم�الشبكة�القومية�للغاز�بإجما
حطات�الك�ر�اء�ـمغذية�لعد�أبرز�ا�خطوط�الغاز�الـُم مليار�جنيھ�و�ُ ١٢كم�و�ت�لفة�حوا����٩٤٥حوا���

�ال� ��  أ�شأتھ��العمالقة �اإلدار�ة��الدولة ��لُ وال�ُ �ا��ديدة�العاصمة �سو�ف �و��� �س شركة�مع
 االلـمانية.�سيم�س
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 ���مجال�ال��وة�الـمعدنية: )٥
 ��٢٠٢٠راء�الشرقية����يوليو�تحقيق�كشف�تجاري�للذ�ب����ال. 

 �ستغالل�مساحة�ال توقيع�اتفاقية�استغالل�خام�الفوسفات���ضبة�أبو�طرطور�بال��راء�الغر�ية
 .٢٠١٩ر�ع����مايو�ُم ���مكيلو��٢٢٠

  ١٢٠عة�للمشروع�توقّ نتجات�الـُم استغالل�الطفلة�الكر�ونية�بأبو�زنيمة�وتبلغ�الـُم� 
َ
فلة�مليون�طن�ط

 كر�ونية.
  ُوتبل� �س�ناء �جنوب ��� �ا��نة ���ضبة �ال�اولي�ية �الرمال �استغالل �الـُم اغ �اإلنتاجية عة�توقّ لطاقة

 مليون�طن��اول�ن.�٢٥مليون�طن�رمال�زجاج�و�٢٤٠للمشروع�نحو�

 �ة.عامًال����مجال�ال��وة�الـمعدنيّ �٤٥٠إطالق�برنامج�تدر�ب�العامل�ن�والذي��ستفيد�منھ 
 ���مجال�ترشيد�الطاقة: )٦

 ��مليون�دوالر.�٤٥٠��تنفيذ�مشروعات�ل��شيد�الطاقة�بت�لفة�اس�ثمار�ة�عالية�بلغت�نحو�البدء 

 ���مليون�دوالر�أمر��ي�سنوً�ا�من�خالل�تطبيق�إجراءات��٣٥تحقيق�وفر����اس��الك�الطاقة�يصل�إ
 ل��شيد�الطاقة.

ة�الب��و���ألول�مرة�منذ�عّد ومن�النتائج�الـُم��تبة�ع����ذه�اإلنجازات�تحقيق�فائض����الـم��ان�التجاري�
ماتھ�تجاه�الشر�ات�األجن�ية�ان�القطاع�بالوفاء�بال�� .�وكذلك�تمّك ١٨/٢٠١٩مليار�دوالر�عام��٩٫٩أعوام،�بلغ�

�ُم و  �تخفيض �الشر�اتستحقات ���ذه ��٦٫٣من ��٢٠١١مليار�دوالر�عام ��٨٥٠إ�� �دوالر�ب��اية �عاممليون
 .%٨٦ب�سبة�انخفاض�بلغت�أك���من��٢٠١٩/٢٠٢٠

 ٢٠/٢٠٢١اإلنجازات�العي�ّية�للقطاع�خالل�العام�الـما���
 الـمشروعـــات�الب��وليــــة

 مشروعات�البحث�والتنمية�وإنتاج�الز�ت�والغاز:�-١
ز�ت�خام��ب��   ٢٠١مشروعات�ك��ى�لتنمية�حقول�الز�ت�والغاز،�باإلضافة�إ���وضع��٥تم�تنفيذ�واستكمال�

الت�إنتاج�الغاز�األولية�عّد ب���ز�ت�خام)�و�لغ�إجما���ُم �١٩٠ب���غاز�،�١١وغاز�جديدة�ع���خطوط�اإلنتاج�(
ب�كعّ مليار�قدم�ُم ١ر٥تم�إصالح�ا�حوا�����ضافة�من�الـمشروعات�واآلبار�التنمو�ة�ا��ديدة�وآبار�الغاز�ال�الـُم 

 �.األف�برميل�ز�ت�يوميً ١٦٠حوا���ا�و فات�يوميً تكثّ ألف�برميل�ُم �٣٢ر٥ا�وغاز�يوميً 
  :ومن�أ�م��ذه�الـمشروعات

 مشروعات�إنتاج�وتنمية�حقول�الغاز -أ
 �مشروع�تنمية�الـمرحلة�التاسعة�بحقول�غرب�الدلتا�إلنتاج�حوا� مليون�قدم��٤٣٥��استكمال

ا��طوط�آبار�باستخدام��٨حفر�ور�ط�باإلضافة�إ����،افات�يوميً تكثّ آالف�برميل�ُم �٩٫٣ب�غاز�وكعّ ُم 
نتاج�خالل�عام�آبار�ع���اإل �٣س�وقد�تم�وضع��لُ عا��ة�ا��اصة��شركة�ال�ُ البحر�ة�و�س�يالت�الـُم 

 ا.فات�يوميً تكثّ ألف�برميل�ُم �١٫٨ ب�غازكعّ مليون�قدم�ُم �١٥٥حوا�����بإجما��٢٠٢٠
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 �بالبحر�الـمتوسط�بإ�شاء�ال�س�يالت�الالزمة��–استكمال�مشروع�تنمية�حقل�جنوب�غرب�بلطيم
)�آبار�باس�ثمارات�حوا���٤ا�من�خالل�حفر�(يوميً  ب�غازكعّ مليون�قدم�ُم �٣٨٥��الس�يعاب�حوا�

الت�عّد بُم �٢٠٢٠وضع�ب��ين�عام�و �مليون�دوالر�وقد�تم�االن��اء�من�دخول�اآلبار�ع���اإلنتاج�٣٦٣
 .ايوميً  فاتتكثّ ألف�برميل�ُم ١٫٧ب�غاز�و�كعّ مليون�قدم�ُم �٢٢٥إنتاج�حوا���

 مليون��٥٥��قدر�بحوا�ات�من�الغاز�الطبي���تُ ��دف�إنتاج�كميّ �بالبحر�الـمتوسط�حقل�القطامية
قطر��ي ا�من�خالل�إعادة�دخول�حقل�القطامية�وإكمالھ�وتركيب�خط�بحر ب�غاز�يوميً كعّ قدم�ُم 

شتمالتھ�لنقل�إنتاج�ا��قل�إ����س�يالت�حا�ى�البحر�ة�بامتياز�شركة�كم�بُم �٤٤بوصة�بطول�١٤
 .٢٠٢٠نتاج�من�الب���أكتو�ر�االن��اء�منھ�و�دء�اإل �الفرعونية،�وقد�تم

 �النيل�(الـمرحلة�الثالثة� �-حقل�ر�ف�ن)��-استكمال�تنمية�حقول�شمال�اإلسكندر�ة�وغرب�دلتا
�٢٤ا�باإلضافة�إ���ب�غاز�يوميً كعّ مليون�قدم�ُم �٨٥٠بالبحر�الـمتوسط�و��دف�الـمشروع�إ���إنتاج�

 .جديدة آبار�بحر�ة�٨من�خالل�حفر��افات�يوميً تكثّ ألف�برميل�ُم 

 �تة�شر�ا�راء�الغر�ية�لعّد �ب���غاز�جديدة�ع���اإلنتاج�من�مناطق�دلتا�النيل�وال�١١تم�وضع�
ا�ب�يوميً كعّ م�ُم مليون�قّد �٢٠٦��ة�حوا�الت�إنتاج�أوليّ عّد بُم �٢٠٢٠خالل�الف��ة�من�يناير�إ���أكتو�ر

 .افات�يوميً تكثّ آالف�برميل�ُم �٥و

 إنتاج�وتنمية�حقول�الز�ت�ا��اممشروعات� -ب

 بخليج�السو�س�بالشركة�العامة�للب��ول�و��دف�الـمشروع�إ����–تنمية�حقل�شمال�غرب�أكتو�ر
�قّد تُ ��عة�من�الز�ت�ا��ام�من�حقول�الشركة�وال�توقّ اس�يعاب�الز�ادة�الـُم  ألف�برميل��٣٫٨ر�بـ

كم�ل��ط�الواحد��٢٢بوصة�و�طول��٥تركيب�خط�ن�بقطر�و ا�من�خالل�إ�شاء�منصة�بحر�ة�يوميً 
وإكمال�ب��ين�وحفر�الب���الثالث،�وتم��شغيل�الـمشروع،�وتجدر�اإلشارة�إ���أن�الشركة�العامة�

ا�إلنتاج�ا�من�الز�ت�ا��ام�حيث�تخطت�ا�قياسيً ت�رقًم حّققللب��ول�الـمملوكة�بال�امل�للدولة�
 .١٩٥٧منذ�تأس�س�ا�عام� خ�اتار���ا�ألول�مرة��ألف�برميل�يوميً �٦٤

 �ختلفة�ع���اإلنتاج�دة�لعدد�من�الشر�ات�الـُم تعّد ب���ز�ت�خام�جديدة�من�مواقع�ُم �١٩٠تم�وضع
 ا.ألف�برميل�يوميً �١٥٦��ة�حوا�الت�إنتاج�أوليّ عّد بُم �٢٠٢٠خالل�الف��ة�من�يناير�إ���أكتو�ر

 مشروعات�التكر�ر�:اثانيً 

 �مليون��٤ر٧لتحو�ل� مشروع�مصفاة�تكر�ر�الشركة�الـمصر�ة�للتكر�ر�افتتاح��ش�د�العام�ا��ا
�سنو�ً  �مازوت �ُم طن �إ�� �ب��وليّ ا �(سوالرنتجات �ا��ودة �عالية �عا��/ة بوتاجاز)،��/ن�األوكت��ب��ين

ألف�طن��٧٠٠ا�إلنتاج��شركة�أنر�ك�رسميً �ت�ناألوك��افتتاح�مشروع�الب��ين�عا��باإلضافة�إ��
 .ن�األوكت��ب��ين�عا�
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  إلنتاج� لوحدة�إنتاج�الب��ين�عا���األوكت�ن��شركة�أسيوط�لتكر�ر�الب��ول����بدء�ال�شغيل�التجر
من���ا�من�الب��ين�عا���األوكت�ن�لسد�احتياجات�مناطق�الوجھ�القب�ألف�طن�سنو�ً �٨٠٠حوا���

 .نتجات�الب��وليةالـُم 
 ٦٠التكر�ر�ة�للمعمل�ب�سبة�ات�مصفاة�تكر�ر�ميدور�و��دف�الـمشروع�إ���ز�ادة�الطاقة�توّسع%. 
 � �طن��٤٠٠���وحدة�إنتاج�األسفلت��شركة�السو�س�لتص�يع�الب��ول�إلنتاج�حواالبدء��� ألف

 .مليون�دوالر�٦٤��أسفلت�باس�ثمارات�حوا�

 :�مشروعات�الب��وكيماو�ات�اثالثً 

 :تنفيذ�عدد�من�الـمشروعات�الب��وكيماو�ة�م��ا��البدء��

 � �األلواح �إ�شاء �الكثافةمشروع �متوسطة �  (MDF)ا��ش�ية �م���ُم �٢٠٥إلنتاج �سنو�ً كعّ ألف ا�ب
 .�من�حرقھ�واإلضرار�بالب�ئةا�من�قش�األرز�كمادة�خام�بدًال ألف�طن�سنو�ً �٢٤٥ا�ع���اعتمادً 

  ع�التكر�ر�والب��وكيماو�ات�بالـمنطقة�االقتصادية�بمحور�قناة�السو�س�(شركة�البحر�جّم مشروع�ُم
�األ  �من��ُمسا�مةلل( للتكر�ر�والب��وكيماو�اتحمر�الوطنية �الـمح�� �السوق �احتياجات �تلبية ��

مليون�طن��٤��غ�طاقة�الـمشروع�حوا�نتجات�الب��ولية�والب��وكيماو�ة�وتصدير�الفائض،�وتبلُ الـُم 
�الـُم  �ا��ام �الز�ت �إلنتاجمن �وذلك �سنو�ً �٢ر٧��حوا��ستورد �طن �الـمنتجات�مليون �من ا

 .مليار�دوالر�٧٫٥��نتجات�الب��ولية�باس�ثمارات�حوا�ا�من�الـُم مليون�طن�سنو�ً ١٫١الب��وكيماو�ة�و

 مشروعات�الب�ية�األساسية�:ارا�عً 

 نتجات�الب��وليةمشروعات�خطوط�نقل�الز�ت�ا��ام�والـمُ 

  الـُم� �لنقل �جديدين �خط�ن ��شغيل �تم �عام �خالل �الب��ولية �إحالل��٢٠٢٠نتجات �إ�� باإلضافة
نتجات�ستمر�لشبكة�نقل�وتداول�الـُم إطار�التطو�ر�والتحديث�الـُم ��� من�ا��طوط�وتجديد�عدٍد 

 .كم�٣٥٤��ضافة�حوا�أطوال�ا��طوط�الـُم ��وقد�بلغ�إجما� الب��ولية�والز�ت�ا��ام،
 مشروعات�تدعيم�خطوط�الشبكة�القومية�للغازات

 �٢٠٢٠كم�خالل�عام��٧٦�أطوال�مضافة�حوا����بإجما���خطوط�لنقل�الغاز�الطبي��٥تم��شغيل. 
  نتجات�الب��ولية�من�خطوط�نقل�وتداول�ا��ام�والـُم �تم�تنفيذ�مشروعات�نقل�وتحو�ل�مسار�عدٍد

تطو�ر�شبكة�الطرق���قطاع�الب��ول���ُمسا�مةإطار���ع���مستوى�ا��م�ور�ة����والغاز�الطبي�
 .بمصر�ي والكبار 

 مشروعات�ز�ادة�ِسعات�التخز�ن

 � �ُم تم �من�إ�شاء �التخز��ية �الطاقة �لز�ادة �سونكر" �"شركة �ال��نة �بالع�ن �التخز�ن ستودعات
�فضًال السوالر�والبوتاجاز�الـُم  �البالد، �احتياجات �لتأم�ن �ستورد �البوتاجاز��٣�عن �لنقل خطوط

  .مليون�دوالر��شمل�ت�لفة�إ�شاء�الرصيف�البحرى �٤٥٠ة�والسوالر�باس�ثمارات��ليّ 
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  الفعّ الـُم� �الـمصر�ة �الدوليّ شاركة �الـمحافل ��� �الـُم الة �والغاز�تخصّ ة �الب��ول �صناعة ��� صة
��والتعدين، �شاركت �الـُم ؤتمر�الـَم ُم   ��حيث �ُم رصد �من �الرا�عة �والدورة �للطاقة، ؤتمر�توسط

�مصر�الدو� بتورنتو�بكندا،� PDAC  للتعدين��ؤتمر�الدو�والـُم �)٢٠٢٠(إيج�س�للب��ول��ومعرض
لدول�األو�ك�وخارج�أو�ك�(أو�ك�+)�واالجتماع��ياالست�نا��ي الـمؤتمر�الوزار ��كما�شاركت�مصر��

�ل �بمنطق�ـما��امس �الطاقة �حول �اإلقليمية �العمل �أفر�قيا���جموعة �وشمال �األوسط الشرق
�للُم  ��ُ التا�عة �الذى �الـمتحدة �بالواليات "� �مؤتمر�"س��او�ك �العالـ�� �االقتصادى �األ�م�نتدى عد

ؤتمر�"�،�والـُم ٢٠٢٠للب��ول�"�أديبك���الدو����ؤتمر�أبوظالطاقة،�وشاركت�مصر�بُم ا����مجال�عالـميً 
باحثات�نتجة�للب��ول�(اآلبو)،��ذا�باإلضافة�إ���الـُم فر�قية�الـُم الدول�األ �نّظمةـُم ل�٣٨الـ��ي الوزار 

ن�ستمرة�مع�وزراء�الب��ول�والتعدين�وكذلك�السفراء�لبحث�تدعيم�أوجھ�التعاو واللقاءات�الـُم 
الصناعة�الب��ولية�سواء�الثنا�ى�أو�اإلقلي���أو�لتوضيح�ما�يتم�ع���أرض�مصر���ش��ك�سواء��الـُم 

مجا���الب��ول����تاحة�الـُم مجال���يئة�مناخ�االس�ثمار�وكذلك�فرص�االس�ثمار���من�إنجازات��
واألردن�ونيج��يا�باحثات�مع�وزراء�الب��ول�والطاقة����العراق�الـُم والتعدين�و�ان�من�تلك�اللقاءات�

  .ولقاءات�سفراء�اس��اليا�وفر�سا�واالتحاد�األورو�ى�..إ��

 نتجات�الب��وليةالـُم استدامة�توف���االحتياجات�من�الغاز�و �-٢
 نتجات�الب��ولية�والغاز�الطبي��الـُم االس��الك�الـمح���من�

 � �التوا��، �ع�� �الرا�ع �للعام �الـمح�� �للسوق �االستقرار�ال�امل �تحقيق ��افة�تم ��غطية �تم حيث
نتجات�الب��ولية�والغاز�الطبي��،�و�لغ�ختلفة�من�الـُم واطن�ن�وقطاعات�الدولة�الـُم احتياجات�الـُم 

�ا������العام�السابق�مليون�طن�ُم �٧٥٫٥قابل��ا���ُم مليون�طن�ُم ٧١٫٣إجما���ما�تم�اس��الكھ�
� ��س�تھ ��%٥٫٩بانخفاض �ال��نامج �تطبيق �قرارات �إ�� �يرجع �وذلك ��سع���، �ل�ي�ل اإلصال��

�ال�شوّ الـُم  �وإزالة �الب��ولية �السعر�ةنتجات ��  �ات �الغاز�الطبي�����واإلسراع �توصيل مشروعات
 .استخدام�الغاز��وقود�للسيارات����توّسعوكذلك�ال�،للمنازل�ليحل�محل�البوتاجاز

  مليون�طن����العام�  ٢٩٫٩ل�قابُم  مليون�طن�٢٦نتجـات�الب��وليـة�حوا���بلغ�إجما���اس��ـالك�الـُم
 .%١٣السابق�بانخفاض��س�تھ�حوا���

 ��مليون��٤٥ر٦قابل�مليون�طن�ُم �٤٥٫٢�بلغ�االس��الك�الـمح���من�الغاز�الطبي���خالل�العام�حوا
�%٢٣وقطاع�الصناعة��%٦٠٫٤ل�اس��الك�قطاع�الك�ر�اء�حوا���مثّ ،�و�ُ %١طن�بانخفاض��س�تھ�

 .من�إجما���اس��الك�الغاز

 واطن�ن�تم�رصد�اإلنجازات�اآلتية:للـمُ �ُمقّدمةاالرتقاء�با��دمات�الـو���مجال�

  ّتم��شغيل�ا�خالل�العام��ال��تمو�ن�وخدمة�السيارات�ا��ديدة�والـمنافذ�الات�ز�ادة�عدد�محط
� �الـمحطّ �،محطة�١١٥بواقع �عدد �إجما�� �ُم ليصل �ع�� �ات �إ�� �ا��م�ور�ة محطة��٣٧٨٠ستوى
 .اومنفًذ 
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 لتوز�ع��اجديًد �امركزً �٣٢تم�إضاف��ا�خالل�العام���أسطوانات�البوتاجاز�ال��بلغ�عدد�مراكز�توز�ع
 .امركزً �٣٠٧٨ستوى�ا��م�ور�ة�ليصل�عدد�ا�إ���أسطوانات�البوتاجاز�ع���ُم 

  ًللُم �اتماشي� �خاصة �االجتماعية �العدالة �لتحقيق �الدولة �سياسة �األك���مع �والـمناطق حافظات
�الـُم �ااحتياًج  �عن �العبء �وتخفيف �الـُم ���واطن�ن �البوتاجاز�وعن �اسطوانة �ع�� وازنة�ا��صول

� �للدولة �البوتاجاز���العامة �ال�،است��اد �تم �بديًال ����توّسعفقد �الغاز�الطبي�� عن��استخدام
�العام �خالل �سكنية �وحدة �مليون �الغاز�ألك���من �توصيل �تم �حيث �عدد��،البوتاجاز، وارتفع

�الـُم  �إ���الوحدات �السكنية �الوحدات �عدد �إجما�� �ليصل �ا��ضار�ة �ا��دمة ��ذه �من ستفيدة
حافظات�ا��م�ور�ة�منذ�بدء�ال�شاط�وح�����اية�ستوى�ُم مليون�وحدة�سكنية�ع���ُم �١١٫٧حوا��

  .امصنعً �٤٧،�و��اتجار�ً �اس��ل�ً ُم �١٥٢٨العام�،�كما�تم�توصيل�الغاز�إ���

 ���حافظة�الوادى�ا��ديد����ُم إاإلعالن�عن�بدء�خطوات�التنفيذ�ألول�مشروع�لتوصيل�الغاز�الطبي
إلطالق�تلك�ا��دمة�ا��ضار�ة�ألول�مرة��اتم�يًد �،بإستخدام�تكنولوجيا�الغاز�الطبي���الـمضغوط

 .حافظةبالـُم 

 ���عدد�السيارات�ألف�سيارة�للعمل�بالغاز�الطبي���ليصل�إجما�٣٨تم�خالل�العام�تحو�ل�حوا���
ألف�مركبة�خالل��٤٠٠س��دف�إضافة�ألف�سيارة،�ومن�الـُم �٣٣٥٫٦لة�منذ�بدء�ال�شاط�إ���حوّ الـُم 

ات�التمو�ن�بالغاز�الطبي���ا��الية�والبالغة�خطط�ز�ادة�محطّ ومن�الـُم �.قبلةالـُم �ةالثالث�األعوام
 .٢٠٢١خالل��مثالأ�٣���إمحطة��٢٢٥

 ورفع�معدالت�اإلنتاج�الب��ول�والغاز �عز�ز�موارد�مصر�من��-٣

 اآل�ي:�ُمتا�عةالـتم�خالل�عام�

 )�وجاري�اب��ً �٧٤اتفاقية�للبحث�عن�الب��ول�والغاز�مع�شر�ات�عالـمية�بحد�أد�ى���فر��)٢٢توقيع�،
�إلصدار� �الالزمة �اإلجراءات �أخرى �١٢اتخاذ �اتفاقية �االتفاقيّ ، �ا��ديدة�وا�سمت �والشرا�ات ات

�لشر�ات�بجذب � اس�ثمارات �مثل �عمالقة ��أعالـمية �للعمل �وشيفرون �مو�يل ��مصر����كسون
  .توسط�واألحمرمناطق�جديدة�بالبحر�ن�الـُم 

 �غاز)�بال��راء�الغر�ية�والشرقية�وخليج��١٥�/ز�ت�خام�٤٧للب��ول�والغاز�(�اكشًف �٦٢تحقيق
 .توسطالسو�س�ودلتا�النيل�والبحر�الـُم 

 ل.بال��راء�الغر�ية�ودلتا�النيعقد�تنمية�١٢�توقيع  

 واإلنتاج� �مصر�لالستكشاف �بوابة �وإطالق �تدش�ن �من � (Egypt Upstream Gateway)االن��اء
و�و�ما�يتما����مع�،�،�حيث�جرى�التنفيذ�بوت��ة�عمل�سر�عةالل�سو�ق�للمناطق�الب��ولية�عالـميً 

  .ل�الرق��اتجاه�الدولة�لدعم�التحوّ 
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 م�يتم�تقّد ع�الب��ول�وشركة�شلم��ج���العالـمية�إلجراء�م���س��مى�ُم تم�توقيع�اتفاقية�ب�ن�قطا
�مرّ  �ألول �تنفيذه �����ة �الب��ولية �الـموارد �تقييم �لز�ادة���مصر�إلعادة �السو�س �خليج منطقة

�٢كم�٣٤٥ملساحة��ن��اء�من�أعمال�الـم���الس��مىوقد�تم�اال �.ات�وإنتاج�الز�ت�ا��اماحتياطيّ 
ن��اء�من�الـم���الس��مى�لشركة�ن�تون�بمناطق�شركة�ب��ول�خليج�السو�س�(جاب�و)،�وكذلك�اال 

لة��ّ� عا��ة�البيانات�الـُم ُم �اباستخدام�تكنولوجيا�النودز�ا��ديثة،�و�تم�حاليً �٢كم�١٠٠ملساحة�
�أيضً  �يتم �كما �خليج �حوض �لتغطية �الـمشروع �من �الثالثة �للمرحلة �التخطيط ��ذه� السو�سا

  .وتقليل�مخاطر�ا� ات�البحث�واالستكشاف�عمليّ  ة�من�البيانات�لإلسراعالنوعيّ 

 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�األداء�لعام�

 ناتج�القطاع 

�٢٠/٢٠٢١���عام��%٠٫٦ارتفاًعا�طفيًفا�ب�سبة�الناتج�الـمح���اإلجما���ا��قيقي�لقطاع�االستخراجات��ارتفع
وجاء�ذلك�الناتج�أع���مما���مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق.�٣٧٥٫٣قابل�مليار�جنيھ�ُم �٣٧٧٫٤ُم�ّ�ًال�نحو�

مليار��٣٦٥٫٨ل�ناتج�القطاع�حوا���عت�أن�ُ��ّ� حيث�توقّ �%٣٫١ا��طة�ب�سبة��ُمتا�عةًعا����ضوء��ان�ُمتوقّ 
 جنيھ).مليار��٤١٣٫٤(�أقل�مما��ان�ُمس��دًفا�بخطة�العام�ذاتھ�حّققمع�ذلك،�جاء�الناتج�الـُم و جنيھ.�

عام����مليار�جنيھ��٤٠٢٫٨،�حيث��ّ�ل�٪٢٫٨ب�سبة�ًصا�تناقُ �ناتج�القطاع�باألسعار�ا��ار�ة�ولقد�ش�د
ة�أع���مما��ان�ُمتوقًعا�حّققت�القيمة�الـُم وإن�ظلّ �،خالل�العام�السابق�مليار�جنيھ�٤١٤٫٥�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١

�%٢٤٫٥��دًفا����خطة�العام�ذاتھ�ب�سبة�).�ب�نما�جاءت�تلك�القيمة�أقل�مما��ان�ُمسمليار�جنيھ�٣٦٣٫٢(
 مليار�جنيھ.�٥٣٣٫٢حيث��ان�من�الـُمس��دف�بلوغ�الناتج�نحو�

،�أن�يصــــــل�ناتج�أ�شــــــطة�اســــــتخراجات�الغاز�الطبي���باألســــــعار�٢٠/٢٠٢١عام�����توقعُم ـــــــــــــــــــوقد��ان�من�ال
مليـــار�جنيـــھ�١٥٧نحو��حّققمليـــار�جنيـــھ�بـــال��ت�ـــب،�وقـــد�ت�١٨١٫٦مليـــار�جنيـــھ�و�١٢٣ا��ـــار�ـــة�والثـــابتـــة�إ���

 ٪�ع���التوا��).٨٫٨٪�و٢٧٫٦م��وظة�(ب�سبة�ز�ادة�مليار�جنيھ�ع���التوا��،�١٩٧٫٦و

ــــــــــــــمح���اإلجما���ل�شــاط�الب��ول�باألســعار�الثابتة�و�األســعار�ا��ار�ة�نحو� مليار�١٢٨٫٦وكذلك،�بلغ�الناتج�الـ
�١٣٣٫٦حوا���أن�يصـــــــــــــل�إ���ًعا�قّ ،�وقد��ان�ُمتو ٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�بال��ت�ب�خالل�عام��١٦٢٫٧جنيھ�و

 .�ار�ةباألسعار�ا��١٥٩٫٧،�ونحو�ثابتةمليار�جنيھ�باألسعار�ال

أك���مما��ان�معدل�نمو�باألســعار�ا��ار�ة�واألســعار�الثابتة��تحّققفقد��،أ�شــطة�االســتخراجات�األخرى �أما
مليار��٨٠٫٥(�ا��ان�ُمتوقًعامأع���م�و�و �،مليار�جنيھ�باألســـــــــــــعار�ا��ار�ة�٨٣حيث�بلغ�الناتج�نحو�ًعا،�توقّ ُم 

مليار��٥٠٫٦(إ���حد�كب����والذي�جاء�ُمقارً�ا�للــــــــــــــــــــــــــُمتوّقع�باألســـــــــــــعار�الثابتةمليار�جنيھ��٥١٫١ونحو�جنيھ)،�
 .])٢/٦)�وش�ل�رقم�(٢/٦[جدول�رقم�(�،جنيھ)
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 )�٢/٦جدول�رقم�(
 الناتج�الـمح���اإلجما���ا��قيقي�لقطاع�االستخراجات�ومعدل�نموه

 )و�ُمس��دف�(فع���وُمتوقع�٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي
 (مليار�جنيھ)

 البيــــان

معدل� باألسعار�ا��ار�ة
النمو�

(٪) 

معدل� باألسعار�الثابتة
النمو�

(٪) ١٩/٢٠٢٠  
٢٠/٢٠٢١  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

  خطة متوقع فع��   خطة متوقع فع��
)٤٫٧( ٢٠٨٫٩ ١٥٩٫٧ ١٦٢٫٧ ١٧٠٫٨ ب��ول  ٦٫٦( ١٣٩٫٦ ١٣٣٫٦ ١٢٨٫٧ ١٣٧٫٧(  

)٧٫٣( ٢٤١٫٧ ١٢٣ ١٥٧ ١٦٩٫٣ غاز�طبي��  ٥ ٢٢٢٫٦ ١٨١٫٦ ١٩٧٫٦ ١٨٨٫٢ 

استخراجات�
 أخرى (*)

٥٠٫٦ ٥١٫١ ٤٩٫٣ ١١٫٧ ٨٢٫٦ ٨٠٫٥ ٨٣ ٧٤٫٤ 
٥١٫٢ 

٣٫٦ 

إجما���
 االستخراجات

٢٫٨( ٥٣٣٫٢ ٣٦٣٫٢ ٤٠٢٫٧ ٤١٤٫٥(  ٠٫٦ ٤١٣٫٤ ٣٦٥٫٨ ٣٧٧٫٤ ٣٧٥٫٣ 

 والـمعدنية،�مثل�الذ�ب�وا��ديد�والفضة،�وغ���ا�من�الـمعادن�الـمستخرجة�من�باطن�األرض.(*)��شمل�ا��امات�الطبيعية�
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.الـمصدر

 )٢/٦ش�ل�ر�قم�(
 ٢٠/٢٠٢١معدل�نمو�الناتج�ا��قيقي�لقطاع�االستخراجات�خالل�عام�

 
 والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�:�وزارة�التخطيطالـمصدر

 ٢٠/٢٠٢١اس�ثمارات�قطاع�الب��ول�وال��وة�الـمعدنية�خالل�عام��سبة�ز�ادة��٪٨٠� 

من�رتفعت�٪،�حيث�ا٨٠ب�سبة�تنا�ز�ذة�بقطاع�االستخراجات�تنامًيا�م��وًظا�نّف ش�دت�االس�ثمارات�الـــــــــــــُم 
ع���ال�ســـــــبة��الب��ولمليار�جنيھ.�وقد�اســـــــتحوذ�قطاع��١٦٨٫٨إ����١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�خالل�عام��٩٣٫٨

غاز�الطبي��.�مع�ُمالحظة�التنامي�الكب���٪�لقطاع�ال٢٩�ُمقابل�،٪٧١ســــبة�األك���من�إجما���االســــ�ثمارات�ب�
.�و�رجع�ذلك�%١٨٧مليار�جنيھ�ب�ســــبة�ز�ادة�تر�و�ع����١١٩٫٧لت����اســــ�ثمارات�قطاع�الب��ول�وال����ــــّ� 

ــــــــمية�الُك��ى�ألول�مّرة����مجاالت�البحث�التفاقيّ إ���توقيع�عدد�من�ا ات�ا��ديدة�مع�شر�ات�الب��ول�العالـ
[جدول�قارنة�خالل�ف���ي�الـــــــــُم �%٦واالستكشاف،����ح�ن�ش�دت�اس�ثمارات�الغاز�الطبي���تراخًيا�ب�سبة�

 .])٢/٧رقم�(

٠٫٦

٥٫٠
٣٫٦

-١٠-٦٫٦

-٥

٠

٥

١٠

إجما���االستخراجات الغاز�الطبي�� استخراجات�أخرى  الب��ول

)٪(;
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 )�٢/٧جدول�رقم�(
 �ُمتا�عةذة�بقطاع�االستخراجات�خالل�عامي�الـنّف االس�ثمارات�الـمُ 

 البيــــان
 العام�الـما��

 (بالـمليار�جنيھ)
معدل� ُمتوقع

 النمو�(٪)

 ال�ي�ل�ال�س��
(٪) 

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
٥٤٤٫ ١٨٧٫١ ٢٨٫٥ ١١٩٫٧ ٤١٫٧ ب��ول  ٧٠٫٩ 

)٥٫٨( ٦٧٫٩ ٤٩٫١ ٥٢٫١ غاز�طبي��  ٢٩٫١ ٥٥٫٥ 
 ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٦٫٤ ١٦٨٫٨ ٩٣٫٨ إجما���االس�ثمارات�الـمنفذة

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.الـمصدر

  ذات�القطاع�ُمنّف 

�(وّ� يُ  �رقم �ا��دول �ُمنّف ٢/٨� (� �الـما�� �العام �خالل �الب��و�� �القطاع �لبيانات�٢٠/٢٠٢١ذات �وفًقا ،
ؤّشرات�ا��دول�تفاوت�ُمعدالت�التنفيذ�من�والتقييم،�و��بّ�ن�من�استقراء�ُم �ُمتا�عةالـمنظومة�الوطنية�لل

ؤّشرات�أ�ّم�ا�عدد�الـمناطق�ال�������عض�الـُم ��%١٠٠ر�آلخر،�حيث�بلغت�ُمعدالت�التنفيذ�أك���من�ؤّش ُم 
زايدات�ال���يتم�طرح�ا�لتطو�ر��ذه�الـمناطق،�باإلضافة�إ���كمية�الصادرات�يجري�تطو�ر�ا�وعدد�الـُم 

ال���يتم��ّ��ا����مجال�البحث�واالستكشاف،����ح�ن�تراوحت�ُمعّدالت�الب��ولية�وقيمة�االس�ثمارات�
 .%٩٥و�%٢٥رات�ب�ن�ؤّش تنفيذ�با���الـُم 

 )٢/٨(�رقم�جدول 
 ٢٠/٢٠٢١س��دفات�العام�الـما���قارنة�بمُ ذات�القطاع�الب��و���مُ ُمنّف 

ُمعدل�التنفيذ� ٢٠/٢٠٢١ الوحدة رؤّش الـُم 
 ُمنفذات خطة (%)

 ١٠٠ ١ ١ (مزايدة) زايدات�العالـمية�ال���س�تم�طرح�اعدد�الـُم 
 ١٣٣٫٣ ١٦ ١٢ (منطقة) عدد�الـمناطق�ال���س�تم�طرح�ُمزايدات�عالـمية�لتطو�ر�ا

 ات�الب��وليةعدد�االتفاقيّ 
 ٢٥ ٢ ٨ (اتفاقية) ال���س�تم�توقيع�ا

 قيمة�االس�ثمارات�ال���س�تم��ّ��ا
 ���مجال�البحث�والتنمية�وال�شغيل

 ٩٠٫١ ٤٢١٥ ٤٦٧٨ (مليون�دوالر)

 تلبية�احتياجات�السوق�الـمح��
 نتجات�الب��وليةمن�الـُم 

 ٨٧٫١ ٢٦٫٨٦٥ ٣٠٫٨٥١ (مليون�طن)

 ٧٦٫٨ ٤٣٣٥ ٥٦٤٧ (ألف�طن) كمية�صادرات�الز�ت�ا��ام
 ١٠٧٫٨ ٨٠٧١ ٧٤٩٠ (ألف�طن) نتجات�الب��وليةكمية�صادرات�الـُم 

 ٦٨٫٣ ١٥٩١ ٢٣٢٨ دوالر)(مليون� قيمة�صادرات�الز�ت�ا��ام
 ٨٩٫٩ ٢٨٤٤ ٣١٦٢ (مليون�دوالر) نتجات�الب��وليةقيمة�صادرات�الـُم 

 عدد�خطوط�نقل�ا��ام
 نتجات�الب��وليةوالـُم 

 ٦٣٫٦ ٧ ١١ (خط)
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ُمعدل�التنفيذ� ٢٠/٢٠٢١ الوحدة رؤّش الـُم 
 ُمنفذات خطة (%)

 أطوال�خطوط�نقل�ا��ام
 ضافةنتجات�الب��ولية�الـُم والـُم 

 ٤٢٫٩ ١٣١ ٣٠٥ (كم)

 ٦٠ ٣ ٥ (مستودع) نتجاتستودعات�تخز�ن�ا��ام�والـُم عدد�ُم 

 ٨٠٫٦ ٧٥ ٩٣ (ألف�طن) ضافةالسعات�التخز��ية�الـُم 

 �عظيم�اإلنتاج�من�الز�ت�ا��ام
 تكثفات�والبوتاجازوالـُم 

 ٨٣٫٩ ٢٩٫٠٩٥ ٣٤٫٦٤٧ (مليون�طن)

 كمية�الصادرات�من�الز�ت�ا��ام
 نتجات�الب��وليةوالـُم 

 ٩٤٫٤ ١٢٤٠٦ ١٣١٣٧ (ألف�طن)

 ١٠٠ ١ ١ مزايدة زايدة)ال���س�تم�طرح�ا�(ُم زايدات�العالـمية�عدد�الـُم 
 ات�البحث�واالستكشافعدد�اتفاقيّ 

 ال���س�تم�إبرام�ا
 ١٠٠ ١٠ ١٠ اتفاقية

 �اقيمة�االس�ثمارات�ال���يتم��ّ� 
 ���مجال�البحث�واالستكشاف

 ١٥٢٫١ ١٠٣٤ ٦٨٠ (مليون�دوالر)

احتياجات�السوق�الـمح���من�الغاز�الطبي���شاملة�
 قطاع�الك�ر�اء

 ٩٢٫١ ٢٢٠٨ ٢٣٩٦ )٣(مليار�قدم

 احتياجات�قطاع�الك�ر�اء
 من�الغاز�الطبي��

 ٩٥٫٣ ١٣٣٧ ١٤٠٢ )٣(مليار�قدم

ات�كمية�الوقود�السائل�(مازوت)�ال���س�تم�توف���ا���طّ 
 الك�ر�اء

 ٣٩٫٩ ٥٨٣ ١٤٦٠ (ألف�طن)

ات�كمية�الوقود�السائل�(سوالر)�ال���س�تم�توف���ا���طّ 
 الك�ر�اء

  ٣٫٦ ٠ (ألف�طن)

 ٥٢٫٨ ٢٨٤٫٣ ٥٣٨ )٣(مليار�قدم سالكمية�صادرات�الغاز�الطبي���والـُم 
 ٥٣٫٣ ١٣٠٨ ٢٤٥٣ (مليون�دوالر) سالقيمة�صادرات�الغاز�الطبي���والـُم 

 ١٢٠ ١٢٠٠ ١٠٠٠ (ألف�وحدة) عدد�الوحدات�السكنية�ال���س�تم�توصيل�غاز�طبي���ل�ا
الغاز�عدد�أسطوانات�البوتاجاز�ال���س�تم�إحالل�

 �االطبي���محلّ 
(مليون�

 أسطوانة)
١٢٠ ٢١٫٦١٠ ١٨٫٠٠٠ 

ات�اإلنتاج�من�الغاز�الطبي���لتلبية��عظيم�كميّ 
 احتياجات�السوق�الـمح��

 ٩٣٫٩ ٢٣٤٥ ٢٤٩٧ )٣(مليار�قدم

 إجما���الت�لفة�االس�ثمار�ة�لتنفيذ�ال��نامج�الفر��
 ٥٤٫١ ٨٥١٥ ١٥٧٢٨ (مليون�جنيھ) 

 اي�يل�ن�كمية�إنتاج�مادة�البو��
 (ألف�طن)

٧٧ ٤٧٠ ٦١٠ 
 ٦٠ ٤٨ ٨٠ كمية�إنتاج�مادة�البو���في�يل��لورايد



 

١٢٩ 

ُمعدل�التنفيذ� ٢٠/٢٠٢١ الوحدة رؤّش الـُم 
 ُمنفذات خطة (%)

 ٦٣٫٣ ٣٨ ٦٠ كمية�إنتاج�مادة�الصودا�ال�او�ھ
 ٩٨٫٦ ٢٧٦ ٢٨٠ كمية�إنتاج�مادة�البو���برو�يل�ن

 ١٠٥٫٩ ٢٠٤٠ ١٩٢٥ كمية�إنتاج�مادة�اليور�ا
 ٩٠٫٣ ١١٦٠ ١٢٨٥ كمية�إنتاج�مادة�الـميثانول 

 ١١٢٫٧ ١٧٨ ١٥٨ كمية�إنتاج�مادة�االلكيل�ب��ين�ا��طى
 ٩٥٫٧ ٤٢١٠ ٤٣٩٨ نتجات�الب��وكيماو�ةكمية�إنتاج�الـُم 

 ٩٣٫٢ ٢٨٨٨ ٣١٠٠ نتجات�الب��وكيماو�ةكمية�الصادرات�من�الـُم 
 ١٣٣٫٢ ١٣٧٥ ١٠٣٢ إجما���الت�لفة�االس�ثمار�ة�لتنفيذ�ال��نامج�الفر��

 ١٣٦٫٧ ٢٦٦٢ ١٩٤٧ لتنفيذ�ال��نامج�الفر��إجما���الت�لفة�ال�لية�
عدد�البعثات�ا��قلية�الستكشاف�وتقييم�ا��امات�

 ختلفةالـُم 
 ٧٥ ٣ ٤ (�عثة)

زايدات�ال���س�تم�طرح�ا�الستكشاف�وتقييم�عدد�الـُم 
 ختلفةا��امات�الـمُ 

 .٥٠ ١ ٢ (مزايدة)

�ا����مجال�البحث�قيمة�االس�ثمارات�ال���س�تم��ّ� 
 لشر�ات�التعدينواالستكشاف�

 ٦٤ ١٢٫٨ ٢٠ (مليون�دوالر)

 ١٣١٫٥ ١٧٫١ ١٣ (مليون�دوالر) نتجات�التعدي�يةقيمة�صادرات�ا��امات�والـُم 
 ٠ ٠ ٢ (مركز) عدد�مراكز�تج����وتص�يع�ا��امات

 ١٠٣٫٣ ٩٫٤ ٩٫١ (مليون�جنيھ) قيمة�اس�ثمارات�ال�يئة�لتنمية�ا��امات�التعدي�ية
 ٨٦٫٩ ٤٥١٫٨ ٥٢٠ (ألف�أوقـيـة) والفضةكمية�إنـتــاج�الـذ�ـب�

 ٩٨٫٤ ٧٤٣ ٧٥٥ (مليون�دوالر) إجما���الـمبيعات
 ٦٢ ٦٫٢ ١٠ (مليون�طن) نتجات�التعدي�يةكمية�اإلنتاج�من�ا��امات�والـُم 

 ١٦٨٫٧ ١٣٨٫٣ ٨٢ (مليون�دوالر) عدنيةعائدات�تنمية�ال��وة�الـُم 
عدنية�لتنفيذ�إجما���الت�لفة�االس�ثمار�ة�ل�يئة�ال��وة�الـُم 

 ال��نامج�الفر��
 ٥٢٫٢ ١٠٫٩ ٢٠٫٩ (مليون�جنيھ)

إجما���الت�لفة�االس�ثمار�ة�لتنفيذ�ال��نامج�الفر���
 لشر�ات�التعدين

 ٥١٫٢٢ ١٢٫٨ ٢٥ (مليون�دوالر)

 ٥٢٫١ ١٣٫٦٩ ٢٦٫٣ (مليون�دوالر) إجما���الت�لفة�ال�لية�لتنفيذ�ال��نامج�الفر��
 ُمتا�عةللتقييم�والـالـمنظومة�الوطنية�الـمصدر:�

 �الب��و��اإلنتاج 
ـــــُم  ب�سبة��٢٠/٢٠٢١مليون�طن����عام��٢٨٫٩٦حوا����البوتاجاز تكثفات�و بلغ�إجما���إنتاج�الز�ت�ا��ام�والـ

حوا����١٩/٢٠٢٠تكثفات����عام�حيث���ل�إجما���إنتاج�الز�ت�والــــــُم �٪٧تراُجع�عن�العام�السابق�ُتنا�ز�
ى�إ���ة�جائحة�ف��وس��ورونا�مما�أدّ جأسعار�النفط�عالــــــــــمًيا�ن�يانخفاض�مليون�طن.�و�رجع�ذلك�إ����٣١

 )].٢/٩[جدول�رقم�(تأجيل�الشر�ات�األجن�ية���طط�التنمية،�األمر�الذي�أّثر�ع���ُمعدالت�اإلنتاج.�
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 )٢/٩(�رقم�جدول 
 لب��وكيماو�ةنتجات�الب��ولية�وامن�الـمُ �اإلنتاجكمية��

 (مليون�طن)�

 البيان
اإلنتاجإجما���  

 ُمعدل�التغ���(%)
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

)١٠٫٦( ١٫٦٩ ١٫٨٩ بوتاجاز  
)٢( ٥٫٣٢ ٥٫٤٣ ب��ين�بأنواعھ  

)٨٫٢( ١٫٣٤ ١٫٤٦ نافتا  
تر�اين/ك��وس�ن  ٢٨٫١( ١٫٩٢ ٢٫٦٧(  
ديزل /سوالر  ٢٫٨- ٩٫٤٧ ٩٫٧٤  

 ٦٠٫١ ٦٫٨٧ ٤٫٢٩ مازوت
 ٦٦٫٧ ٠٫٨٥ ٠٫٥١ أسفلت�ومحاليل�أسفلتية

األساسيةالز�وت�  ١٨٫٧ ٠٫١٩ ٠٫١٦ 
)٧٥٫١( ١٫٣١ ٥٫٢٧ أخرى   

)٧٫٨( ٢٨٫٩٦ ٣١٫٤٢ نتجات�الب��وليةإجما���الـمُ   
نتجات�الب��وكيماو�ة�الـمُ 

 ٦٫٩ ٤٫٨ ٤٫٤٩ وال��و�ان

نتجات�الب��ولية�مجموع�الـُم 
)٦٫١( ٣٣٫٧ ٣٥٫٩ والب��وكيماو�ة  

 ٢٠/٢٠٢١،�تقر�ر�نتائج�أعمال�قطاع�الب��ول�خالل�العام�الـما���وال��وة�الـمعدنية�وزارة�الب��ول�الـمصدر:
فقد�شــــــــ�د�طفرة�خالل�األعوام�األخ��ة�بفضــــــــل�اك�شــــــــافات�حقول�الغاز�ا��ديدة�الغاز�الطبي����أما�إنتاج

ـــــــــــــم�مصر سا�م�����عز�ز�م�انة��مما ـــــــــــــُم إنتاج��وارتفع;ية.ع���خر�طة�الطاقة�العالـ بنحو�باع�الغاز�الطبي���الـ
بالـُمقارنة�بنحو��ُمتا�عة���عام�الـ�مليون�طن�٤٩٫٩٪�عن�العام�السابق،�حيث�بلغت�قيمة�اإلنتاج�نحو�٥٫١

 .١٩/٢٠٢٠مليون�طن����عام��٤٧٫٥

 االس��الك 

ـــــــــــــُم �تنامت ـــــــــــــمح���من�الـ ٪،�٢٫١ب�سبة��٢٠/٢٠٢١نتجات�الب��ولية�والغازات�خالل�عام�كمية�االس��الك�الـ
 وذلك�ع���النحو�اآل�ي:مليون�طن�العام�السابق،��٧٢٫٤ُمقابل�مليون�طن��٧٣٫٩االس��الك��بلغحيث�

  ــــــــــــــُم �عمليون�طن�ب�ســبة�تراُج ٢٦٫٩نحو��٢٠/٢٠٢١نتجات�الب��ولية�خالل�عام�بلغ�إجما���اســ��الك�الـ
 ،�وقد�تالحظ�اآل�ي:٪٢٫٤�اقدُر�
  والب��ين��٪١٣ة�ب�ســـــــــب�٩٢(ز�ادة�الب��ين��٪٩عدل�اســـــــــ��الك�الب��ين�بأنواعھ�ب�ســـــــــبة�حوا���ز�ادة�ُم

 .٪٩٥س��لك�ن�الستخدام�ب��ين�ل�الكث���من�الـُم نظًرا�لتحوّ �٪٦٠ب�سبة��٩٥
 �عن�العام�السابق.�٪٣ز�ادة�اس��الك�السوالر�ب�سبة 



 

١٣١ 

 �ــــــــــــــــــمازوت�ب�ســــــبة ص�اســــــ��الك�عن�العام�الســــــابق�و�رجع�ذلك�إ���تناقُ �٪٦٤انخفاض�اســــــ��الك�الـ
 .٪٦٨مازوت�قطاع�الك�ر�اء�ب�سبة�بلغت�حوا���

 مليون�طن�(ُتمثل��٤٧،�حيث�بلغ�حوا���عن�العام�الســـــــــــــابق�٪٤٫٨اســـــــــــــ��الك�الغازات�ب�ســـــــــــــبة��ز�ادة
كمية��عزي�ذلك�إ���ارتفاعو�ُ .�٢٠/٢٠٢١٪�من�إجما���االســـــــ��الك�الــــــــــــــــــــمح��)�خالل�عام�٦٣٫٦حوا���

 )].٢/١٠٪�[جدول�رقم�(٥٫١الك�ر�اء�من�الغاز�ب�سبة�قطاع�اس��الك�
 )٢/١٠(�رقم�جدول 

 نتجات�الب��ولية�والغازات�ه�من�الـُم كمية�االس��الك�الـمح���ومعدل��غ�ّ �
 ٢٠/٢٠٢١و��١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 (مليون�طن)

 البيان
��عدل�التغ�ّ ُم  العام�الـما��

)(٪�  
�ل�ال�سب���(%)يال�  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/١٢٠٢  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/١٢٠٢  
 ٦٣٫٦ ٦٢ ٤٫٩ ٤٧ ٤٤٫٨ غازات

 ٥ ٥٫١ ٠٫٨ ٣٫٧ ٣٫٦٧ بوتاجاز
٨٠ب��ين�  ١٫٦٩- ٢٫٩ ٢٫٩٥  ٣٫٩ ٤٫١ 
٩٢ب��ين�  ٥ ٤٫٥ ١١٫٢ ٣٫٦٧ ٣٫٣ 
٩٥ب��ين�  ٠٫٩ ٠٫٦ ٥٩٫١ ٠٫٧ ٠٫٤٤ 

 ٩٫٨ ٩٫٢ ٩٫٣٢ ٧٫٢٧ ٦٫٦٥ جملة�الب��ين
 ٠ ٠ ١٦٫٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٦ ك��وس�ن

٢٨- ٠٫٣٦ ٠٫٥ تر�اين  ٠٫٤ ٠٫٧ 
 ١٧٫٢ ١٧ ٣٫٢٥ ١٢٫٧ ١٢٫٣ سوالر
٦٥- ١ ٢٫٨٦ مازوت  ١٫٤ ٤ 
 ٢٫٦ ٢ ٢٦٫٧ ١٫٩ ١٫٥ أخرى 

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٫٢ ٧٣٫٩ ٧٢٫٣ اإلجما��
 االس��الك�تمو�ن�السفن�والطائرات�الـمصر�ة.�شمل�

 .٢٠/٢٠٢١،�تقر�ر�نتائج�أعمال�قطاع�الب��ول�خالل�العام�الـما���وال��وة�الـمعدنية�وزارة�الب��ول�الـمصدر:

 التجارة�ا��ارجية 

�٨٫٦٠إ���نحو��١٩/٢٠٢٠مليار�دوالر�عام��٨٫٤٨من�ارتفاًعا�طفيًفا�قيمة�صادرات�قطاع�الب��ول�ش�دت�
� �ب�سبة٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�عام ��.٪١٫٤�ز�ادة�، �و�رجع �إ�� �الغاز�ذلك �من �الذا�ي �مصر�االكتفاء تحقيق

�بالبحر�الـُم  �"ظ�ر" �حقل �إنتاج �ارتفاع ��عد �تصديره �واست�ناف �تحوّ توسطالطبي��، �إ�� �باإلضافة ل�.
نتجات�الب��ولية�السائلة،�حيث�أصبح�توليد�ستخدام�الغاز�الطبي���كبديل�للُم ال ارة�الب��ول�ة�وز اس��اتيجيّ 

�.الك�ر�اء����مصر��عتمد�ع���الغاز�فقط،�مع�وقف�استخدام�السوالر�والـمازوت��ش�ل�تام�����ذا�الـمجال
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،�عالوة�ع���تنامي�تجاتنصة�الست��اد��ذه�الـُم خصّ الـموارد�الـمالية�ال����انت�ُم �ومن�ثم،�تحقيق�وفر���
 .االس�ثمارات�الـُموّج�ة�لقطاع�الب��ول�خالل�الف��ة�األخ��ة

٪،�حيــث�بلغــت�٣٫٤واردات�من�الز�ــت�ا��ــام�والغــاز�الطبي���ب�ســـــــــــــبــة�التراجعــت�قيمــة�ومن�نــاحيــة�أخرى�
خطة��إ��ع�عزى��ذا�ال��اُج �ُ و �.١٩/٢٠٢٠عام��٨٫٩ُمقابل��٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�خالل�عام��٨٫٦قيم��ا�نحو�

وما�صــــــــــاح��ا�من�ت�ــــــــــ�يح�لل�ســــــــــع���وترشــــــــــيد��٢٠١٦عام�ال���أطلق��ا�مصــــــــــر�االكتفاء�الذا�ي�من�الب��ين�
ــــــــــــــُم �ىاألمر�الذي�أدّ للدعم،� ــــــــــــــمواد�و بأ�مية��ســ��لكإ���ز�ادة�الو���عند�الـ ترشــيد�االســ��الك�من�الب��ين�والـ

ــــــــُم ،�باإلضافة�إ���الب��ولية ات�االقتصادية�ًرا�بالتداعيّ لب��ولية�تأثّ نتجات�اانخفاض�أسعار�الز�ت�ا��ام�والـ
ــــــــــــــُم ٢٠٢٠خالل�الشــ�ور�األو���من�عام����ائحة�ف��وس��ورونا ســتوردة�من�،�فضــًال�عن�نقص�الكميات�الـ

 ة.نتجات�الب��وليالـُم 
)�تطّور�حركة�الصادرات�والواردات�وال��ز����الـم��ان�التجاري�الب��و���خالل�٢/١١وّ���ا��دول�رقم�(و�ُ 

 .ُمتا�عةالـ��يف�� 
 )٢/١١جدول�رقم�(

 تطّور�حركة�الصادرات�والواردات�وال��ز����الـم��ان�التجاري�الب��و���
 ٢٠/٢٠٢١و��١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

لبيانا (مليون�دوالر)���������������������������العام�الـما��   
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  معدل�النمو�(٪) 

دوالر)�ون الـم��ان�التجاري�الب��و���(ملي  
 ١٫٤ ٨٥٩٧٫٢ ٨٤٧٩٫٩ الصادرات
)٨٩٠٠٫٩( الواردات  )٨٦٠٣٫٩(  -٣٫٣  

٤٢١- الفائض/ال��ز  -٦٫٧  -٩٨٫٤  
 البنك�الـمركزي�الـمصري.الـمصدر:�

ع�مليون�طن،�فتتوّز ٢٠٫٣مليار�دوالر،�وكميا��ا�اإلجمالية�نحو��٨٫٦الواردات�والبالغ�قيم��ا�نحو��يُخصوفيما�
 أدناه.�النحو�الواردختلفة�ع���نتجات�الـُم ب�ن�الـُم 

 ٢٠/٢٠٢١ال�ي�ل�ال�س���للواردات�الب��ولّية�حسب�الكمية�والقيمة�خالل�عام�
 ال�ي�ل�ال�س���للقيمة�(%) ال�ي�ل�ال�س���للكمية�(%) البيان

 ٤٢٫٩ ٤٦٫٤ الز�ت�ا��ام�الـُمستورد
 ٩٫٥ ١٣٫٧ الغاز�الطبي��

 ١٣٫٢ ١٠٫٥ بوتاجاز
 ١٨٫٩ ١٧٫١ سوالر

 ١٣٫٣ ١٠ ب��ين�خا���من�الرصاص�
 ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ب��ين�ط��ان

 ٢ ٢٫٢ أسفلت
 ٠٫٢ ٠٫١ ز�ت�وإضافات

 ١٠٠ ١٠٠ اإلجما���
 .٢٠/٢٠٢١:�وزارة�الب��ول�وال��وة�الـمعدنّية،�تقر�ر�إنجازات�الـمصدر



 

١٣٣ 

�وّ� و�ُ  �)� �رقم ��)٢/٧الش�ل �والـُم �ي�ل �ا��ام �الز�ت �من �الصادرات �بحسب �الب��ولية الشر�ات�نتجات
ملة�الصادرات�،�و��بّ�ن�استحواذ��يئة�الب��ول�ع���ال�سبة�األك���من�ُج ٢٠/٢٠٢١رة�خالل�عام�صّد الـُم 

٪،�١٦٫٣٪،�ثم�صادرات�الشر�ك�األجن���بحوا���٢٠٫٧٪،�وتل��ا�شر�ات�اإلنتاج�االس�ثمار�ة�بنحو�٥٣بنحو�
 ٪.١٠وصادرات�الغاز�الـمسال�بنحو�

٪�من�إجما���٥٢٫٥نحو�ستأثرة�با��ّصة�األك���بُم �رة،�تظل��يئة�الب��ولات�الـمصّد وع���مستوى�الكميّ 
أخ�ً�ا�٪،�و ١٦٫٤نحو�ب�شر�ات�اإلنتاج�االس�ثمار�ة٪.�و ١٨٫٩نحو�بالشركة�القابضة�للغازات�تل��ا�الكميات،�و 

 .٪١٢٫٣نحو�بصادرات�الشر�ك�األجن���

 )٢/٧ش�ل�رقم�(
 ر�الصادرات�من�الز�ت�ا��ام�والـمنتجات�الب��ولية�بحسب�الشر�ات�الـمصدرة�تطوّ �

 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام�
 كمية�الصادرات قيمة�الصادرات

  
 شر�ات�اإلنتاج�االس�ثمار�ة� الشركة�القابضة�للغازات�و�يئة�الب��ول�من�الغاز� �يئة�الب��ول�

 صادرات�الشر�ك�األجن��

 الب��ول�وال��وة�الـمعدنية.وزارة�الـمصدر:�

 

  

٤٫٦

٠٫٨٦

١٫٨

١٫٤

دوالرمليار ٨٫٦اإلجما���

٪١٦٫٣

١٠%

٪٢٠٫٧
٪٥٣

١٢٫٨

٤٫٦

٤

٣

مليون�طن٢٤٫٤اإلجما���

٪١٢٫٣

١٨٫٩٪

٪١٦٫٤ ٪٥٢٫٥



 

١٣٤ 

;Í
Ä]ë

iÕˆ\;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
È

¡]⁄ip
ˆ\Â

;
;ÿ˜

|
;È

’]⁄z’\;;‹]¬’\
٢٠

J
٢٠٢١

 
  

;
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 )٢٠/٢٠٢١�–�١٤/٢٠١٥إنجازات�القطاع�خالل�الف��ة�(

مصر�تحتل�ترت�ًبا��جعلت�–�األخ��ة�السبعة�األعوام�خالل�–�السياسات�واإلجراءات�من�عديًدا�تم�اتخاذ
��حّول �الذي�القطاع�إنجازات�ُي��جم�التقّدم�والطاقة،�و�ذاُمتقّدًما�ع���خر�طة�العالـم����مجال�الك�ر�اء�

�عام�بداية����قرارات�اتخاذ�إ���الك�ر�اء�قطاع�دفع�مما�،فائض�إ���الـما�������الك�ر�اء�قصور�إمدادات
اإلنتاج��فائض�الستغالل�واألورو�ية�واألفر�قية�العر�ية�الدول �مع�الك�ر�ا�ي�الر�ط�مشروعات�لتفعيل�٢٠٢٠

�تخطّ  �والذي �و �%٢٥ى �الـمحلية �االحتياجات �النمطية�الشبكة�تحو�ل�بجانب�جيجاوات،�٢٨٫٥�قدُرهعن
�ع���االعتماد�وز�ادة�والتوز�ع�النقل�شب�ات�تطو�ر ����االستمرار �إ���باإلضافة�ذكية،�شبكة�إ���ا��الية
 .تجّددةالـُم �الطاقة

 الـمذكورة�الف��ة�خالل�إنجازه�تم�ما�أل�م�عرض�ُموجز �ي���وفيما

 ا��ديدة�الطاقة�من�الك�ر�اء�لتوليد�مشروعات�٨:��التا���مةُمقّس �،امشروعً �١٥٣�نحو �من�االن��اء�
�الـمحطات��يئة�ومشروع�القابضة،�الشركة�قبل�من�الك�ر�اء�لتوليد�امشروعً �٢١و�تجّددة،والـُم 

 .الك�ر�اء�لنقل�الـمصر�ة�للشركة�مشروًعا�١٢٣و�النوو�ة،

 ففي�مجال�توليد�الك�ر�اء:

 ميجاوات�٣٦٣٦�بإضافة�الك�ر�اء�انقطاع�ظا�رة�ع���للقضاء�العاجلة�ا��طة�تنفيذ. 
 ميجاوات�٢٧٥٠١�ُقدرة�بإجما���الك�ر�اء،�إنتاج�اتمحطّ �مشروعات�تنفيذ. 

 شركة�مع�بالتعاون �م��ا،�ل�ٍل �ميجاوات�٤٨٠٠�بقدرة�بةرّك الـُم �الدورة�بنظام�اتمحطّ �ثالث�تنفيذ�
 ".سو�ف�و����وال��لس،�ا��ديدة،�اإلدار�ة�العاصمة"�من�ب�ٍل �سيم�� 

 ١٣٠٠�بُقدرة�ال��نة�والع�ن�ميجاوات،�١٩٥٠�بُقدرة�حلوان�بــجنوب�بخار�ة�اتمحطّ �ثالث�تنفيذ�
 .ميجاوات�٣٩٠٠�إجمالية�بُقدرة�ميجاوات�٦٥٠�بُقدرة�والسو�س�ميجاوات،

 بُقدرة�ميجاوات�٧٥٠�بُقدرة�و���ا�ميجاوات،�٢٢٥٠�بُقدرة�ا����ة��شمال�مركبة�دورة���محطّ �تنفيذ�
 .ميجاوات�٣٠٠٠�إجمالية

 ميجاوات�١٨٤٠�إجمالية�بُقدرة�بةُمرّك �كدورة�للعمل�غاز�ة�اتمحطّ �بتحو�ل�اتمحطّ �خمس�تنفيذ. 
  ّ٢٠٢٠البحر�األحمر�(يونيو��ةلة�بُمحافظات�ك�ر�اء�ُمتنّق إ�شاء�خمس�محط.( 
 ميجاوات�٤٣٦١�إجمالية�بُقدرة�غاز�ة�دورة�اتمحطّ �عشر �تنفيذ. 

 تجّددة:و���مجال�الطاقة�الـمُ 

 ُقدرة�بإجما��)�ماء�شمس،�ر�اح،(�تجّددةالـُم �الطاقة�مصادر �من�النظيفة�الك�ر�اء�إنتاج����توّسعال�
 .الشمسية�للطاقة�ب�بان�ومحطة�الز�ت�جبل�ر�اح�اتمحطّ �ب�نفيذ�ميجاوات�٢٣٥٣
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مليار��١٦٨٫١وقد��ان�جّراء�مشروعات�توليد�الك�ر�اء�سالفة�الذكر،�ز�ادة�الطاقة�الك�ر�ائية�الـمولدة�من�

 .٢٠١٩مليار�ك.و.س�عام��١٩٧٫٤إ����١٣/٢٠١٤ك.و.س�عام�

 الوثائق�من�اأيضً �واالن��اء�النوو�ة،�الضبعة�محطة�بمشروع�ا��اصة�التصميمات�أعمال�استكمال�
 .األمان�بتقر�ر �ا��اصة

 بخليج�ميجاوات�٢٥٠�بقدرة�الر�اح�طاقة�من�الك�ر�اء�توليد�محطة�مشروع�تنفيذ�عقد�توقيع�
�ف�ستاس�شركة�وتحاُلف�تجّددةوالـُم �ا��ديدة�الطاقة�واستخدام�تنمية��يئة�من��ل�ب�ن�السو�س

 ).شي���-فر�سا�-إيطاليا(
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 تجّددة.)�التوز�ع�ال�س���للطاقة�الـُم ٢/٨��الش�ل�رقم�(وُ�وّ� 

 )٢/٨رقم�(ش�ل�
 تجّددةالتوز�ع�ال�س���للطاقة�الـُم 

 
 وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّددة.الـمصدر:�

 Geo Thermalوعالوة�ع���ما�تقّدم،�تتجھ�الدولة�إ���إنتاج�الك�ر�اء�ع���استخدام�طاقة�حرارة�باطن�األرض�
Energy�مع�شركة�جنوب�الوادي�للب��ول�ومرصد� إلجراء��٢٠٢٠حلوان�عام�،�وتم�توقيع�ُمذكرة�تفا�م

 دراسات�ا��دوى�الفنية�واالقتصادية�للـمشروع.

 وأما����مجال�التحس�ن�البي���

� �ر�ط �محطّ �٢٠تم �من �و محطة �برصد �تقوم �ال�� �االنبعاثات �رصد �بوحدات �الك�ر�اء �توليد �ُمتا�عةات
 االنبعاثات���ظًيا.

بما��١٩/٢٠٢٠و�٢٠١٤ب�ن�عامي��%١٣٫٦وقد�نجم�عن�ذلك�انخفاض�ُمعّدالت�اس��الك�الوقود�ب�سبة�
ب�ن��%٢٠٫٣مليار�جنيھ،�وسا�م�ذلك����انخفاض�انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�ب�سبة��١١قيمتھ�حوا���

 .١٩/٢٠٢٠و��١٤/٢٠١٥عامي�

 و�ال�سبة�لـمجال�رفع�كفاءة�شب�ات�النقل�وتوز�ع�الك�ر�اء:

 االس��الك،�وم��ا:�الس�يعاب�وُمحّوالت�بخطوط�والتوز�ع�النقل�شب�ات�دعيمت 
o � �مزار�شرق�بت�لفة �محطة�ُمحّوالت�ب�� مليون�جنيھ،�ومحطة�أبو�الـمطام����٤٤٫٨إ�شاء

 مليون�جنيھ.�١٩٤٫٦بالبح��ة�بت�لفة�
o �مليون�جنيھ.�٦٩٫٣إ�شاء�محطة�ُمحّوالت�وادي�النطرون�بالبح��ة�بت�لفة 
o مليون�يورو.�٢٥٫٥مليون�جنيھ.�و�١٩٩ُمحّوالت�شرق�سو�اج�بت�لفة��إ�شاء�محطة 
o  مليون��١٣٫٥مليون�جنيھ،��٣٤٤٫٦س�ثمر�ن�بالقا�رة�بت�لفة�إ�شاء�محطة�ُمحّوالت�الـُم

مليون�دوالر�ومحطة��٢٢٫٣مليون�جنيھ�و�٣٠٫٩يورو،�ومحطة�ُمحّوالت�مطار�إمبابة�بت�لفة�
 مليون�يورو.�١٣٫٩مليون�جنيھ�و�١٥٧٫٦ُمحّوالت�ز�راء�الـمعادي،�بت�لفة�

٦٣٫٤١٧٫٩

١٨٫٧
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رياح

شمسية
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o  ّمحط� �ا��ديدة�إ�شاء �والفيوم �بالـمنوفية، �وأشمون �بالـمنيا، �مغاغة �غرب �ُمحّوالت ات
ومشتول�السوق�الدائمة�بالشرقية،�والقص���بالبحر�األحمر�وأبو�زعبل�بالقليو�ية،�وحدائق�

�شرق�النيل، �والقوصية�بأسيوط،�وسمنود�بالغر�ية�وُمحّوالت�أسيوط �شأة�وُم �أكتو�ر،
 ناصر�بالقا�رة�ومحطة�ب���سو�ف�الصناعية�ومحطة�ال��جس�بالقا�رة.

o  عتمد�ع���الشبكة�القومية�للك�ر�اء�(مايو�ر�ط�محطة�ُمحّوالت�إمبابة�ا��ديدة�ضمن�الـُم
٢٠٢٠.( 

o دة�للك�ر�اء.وّح ختلفة�لتعز�ز�الشبكة�الـُم حافظات�الـُم وحدة�ك�ر�اء�غاز�ة�بالـُم �٢٠تركيب 

 ؤّشرات�اآلتية:ا���ود�عن�تحّسن�الـُم �وقد�أسفرت��ذه

  الـُم� �الطاقة �من �الفرد �نص�ب �ارتفاع �من �سنوً�ا ��١٫٩وّلدة �عام ��سمة  إ����٢٠١٩ميجاوات/
 .١٩/٢٠٢٠ميجاوات/��سمة�عام��٢
 �ش��ك�مليون�ُم �٣٧٫٤إ����٢٠١٤مليون�ُمش��ك�عام��٣٠٫٩ز�ادة�عدد�ُمش���ي�شبكة�الك�ر�اء�من

 مليون�ُمش��ك.�٦٫٥نحو�بز�ادة�ُمطلقة��٢٠٢٠عام�
 لتطو�ر �الك�ر�اء�توز�ع�لشب�ات�متحّك �مركز �١٤�إل�شاء�الفر�سية�الشر�ات�إحدى�مع�التعاُقد�

�متحّك �مركز �٤٧�إل�شاء�الك�ر�اء�وزارة�خطة�ضمن�ا��م�ور�ة�ستوى ُم �ع���والتوز�ع�التحكم�مراكز 
 .قبلةالـُم �العشرة�األعوام�خالل�مراحل�خمس�ع��

 إطار ����وذلك�اد،عّد �ألف�٢٥٠�إجما���من�توز�ع�شر�ات�ست�بنطاق�ذ�ي�عّداد�ألف�٢٠٠�تركيب�
�ش��ك�نللُم �ُمقّدمةالـ�ا��دمات�وتتضّمن�ذكية،�شبكة�إ���ا��الية�النمطية�الشبكة�من�ل التحوّ 

�،اإلك��ونيً �الفوات�� �وسداد�والش�ر �اليوم�مدار �ع���االس��الك�ُمتا�عة�الذكية�العّدادات�مشروع�من
�بأعمال�القيام�عند�التيار �فصل�ومواعيد�حمل�وأق����الفاتورة،�بميعاد�نصية�رسائل�واستالم
 .الصيانة

 إطالق�تطبيق�NFC� الدفع�ُمسبق�العّداد���ن�خاللھ�من�ش��كالـُم ��ستطيع�مّجا�ي�تطبيق�و�و�
�القديمة�ال��ن�كروت��عض��غي�� �إم�انية�مع�التطبيق،��ذا�عليھ�ث�تالـُم �الـمحمول �التليفون �ع�� 

 .ش��كالـُم �ل�ا�التا�ع�الك�ر�اء�توز�ع�شركة�من�NFC�ب�ارت

 باستخدام�وذلك�ادات،العّد �أنواع�لـُمختلف�الك�ر�اء�لفوات�� �اإللك��و�ي�التحصيل�خدمات�تفعيل�
 .الك�ر�اء�فوات�� �إيصال�ع���الـموجود »اإللك��و�ي�السداد��ود«
 الـمحمول.�ال�اتف�خالل�من�الفوات�� �ش�اوى �تطبيق�إطالق� 

 لللتعاُم �الك�ر�اء�توز�ع�شر�ات�من�عديٍد ����واطن�نالـُم ���دمة"�الواحد�اكالشبّ "�خدمة�تفعيل�
 .�منذ�تفعيل�ا�)خدمة�١٧(�الوزارة�م�اُتقّد �ال���ا��دمات��افة����واطنالـُم �مع

 بنظام�الك�ر�اء�الس��ال�ات�حاسبةالـُم �من�للتحّول �٢٠٢١�يونيو �ح���طلب�ألف�٩٧٠��حوا��تلقي�
 .وحدة�مليون �٢٬٢٧�نحو �بلغ�العقار�ة�الوحدات�من�لعدد��ودية�اداتعّد �إ���مارسةالـُم 
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 القص���الك�ر�ي�ا��ط��شغيل�خالل�من�وّحدةالـُم �القومية�الك�ر�ائية�بالشبكة�علم�مر����ر�ط/�
�٢٢٠/٢٢/٢٢�ج�د�علم�بمر����ُمتنّقلة�محطة�٢�وعدد�كم،�١٥٠�بطول �ف.ك�٢٢٠�ج�د�علم�مر���

 .الواحدة�للوحدة�أ.ف.م)�٦٠(�ُمقداُر�ا�و�سعة�ف.ك

 ة����قطاع�الك�ر�اء�والطاقةحّققإشادة�دولّية�باإلنجازات�الـمُ 

دولة�ع���مستوى�العالـم����ُمؤّشر��٣٦نقطة�خالل�سبع�سنوات�لُتصبح�من�أفضل��٥٨�ت�مصر�تحّس 
 .٢٠١٧تجّددة�الصادر�عن�البنك�الدو���لعام�الطاقة�الـُم 

رتبة�لتأ�ي����الـمرتبة��٣٠�(Electricity Supply Quality)وتقّدمت�مصر����ُمؤّشر�جودة�اإلمداد�بالك�ر�اء�
 ).٢٠٢٠مارسة�األعمال،�(البنك�الدو��،�تقر�ر�ُم �١٣/٢٠١٤عام��١٠٧ُمقارنة�بالـمرتبة��٢٠١٩عام��٧٧

ر�ا��صول�ع���الك�ر�اء،�لتأ�ي����رتبة����ُمؤّش �٢٨ت�ا���ود�الـمبذولة����القطاع�إ���تقّدم�مصر�وقد�أدّ 
؛�وذلك��س�ب�خفض�عدد�اإلجراءات،�والوقت،�٢٠١٤عام��١٠٥قارنة�بالـمركز�بالـُم �٢٠٢٠عام��٧٧الـمركز�

 والت�لفة�الالزمة�ل��صول�ع���الك�ر�اء.

ة�ُيحتذى���ا����وشرعت�مصر����بناء�أك���محطة�طاقة�شمسية����العالـم؛�و�و�ما�ُ�عد�ثورة�تكنولوجيّ 
 تحقيق�نمو�اقتصادي�يضمن�لألجيال�القادمة�حق�ا.

 و���مجال�التعاون�اإلقليمي�والدو��:

 الر�ط���ط�األو���للمرحلة�الفع���ال�شغيل�تم�حيث�ا��وار،�دول �مع�الك�ر�ا�ي�الر�ط�تفعيل�
�٨٠�إ���تصل�الساعة�مدار �ع���بُقدرات�السودا�ي�ا��انب�إلمداد�والسودان�مصر �ب�ن�الك�ر�ا�ي

��ذه�و�إ��اء�السودا�ي،�ا��انب�بمحطات�الالزمة�األج�زة��عض�تركيب�استكمال����ن�وات،�ميجا
�تم�كما�وات،�ميجا�٣٠٠�إ���تصل�بُقدرة�السودان�إلمداد�الر�ط�من�الثانية�الـمرحلة�تأ�ي�األعمال

�لتبادل�كر�ت�جز�رة�ع�� �واليونان�وق��ص�مصر �ب�ن�الك�ر�ا�ي�الر�ط��شأن��عاون �اتفاق�توقيع
 .فولت�كيلو ± ٥٠٠�ميجاوات،�٢٠٠٠�ستمر الـُم �التيار �ذي�العا���ا���د�ع���الك�ر�ائية�الطاقة

 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�أداء�القطاع�لعام�

 ٢٠/٢٠٢١���عام��الناتج�الـمح���ا��قيقي�للقطاع 

مليار�جنيھ��٩٤من�نحو�باألسعار�ا��ار�ة��تجّددةقطاع�الك�ر�اء�والطاقة�الـُم ل�تنامي�الناتج�الـمح���اإلجما��
،�وتقارب�بذلك�٪٩٫٨�ا�بذلك�معدل�نمو حّقق،�ُم ُمتا�عةمليار�جنيھ����عام�الـ�١٠٣٫٢��إ��١٩/٢٠٢٠���عام�

مليار��١١٠٫٨مليار�جنيھ)،�وإن�ظل�أقل�من�ُمس��دفات�ا��طة��١٠٣٫٥مع�ما��ان�ُمتوّقًعا����العام�ذاتھ�(
قطاع�الك�ر�اء����الناتج�الـمح���اإلجما���خالل��ُمسا�مة�سبة��ثبات�،�مع�ُمالحظة%٦٫٩جنيھ�ب�سبة�

 )].٢/٩٪�[ش�ل�رقم�(١٫٧���حدود��ُمتا�عةالـعامي�
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 )٢/٩ش�ل�رقم�(
 دة�تجّد الناتج�الـمح���اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة�لقطاع�الك�ر�اء�والطاقة�الـمُ �

 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.�الـمصدر:

مليار�جنيھ����عام��٦٣٫٥٪�لُ��ّ�ل�نحو�٣٫٩ناتج�القطاع�باألسعار�الثابتة�ارتفاًعا�بنحو��حّققو�الـمثل،�
 مليار�جنيھ����العام�السابق.�٦١ُمقابل�نحو��٢٠/٢٠٢١

مليار��١٫٧نحو��ُمتا�عةتوّقع�لعام�الـ�ان�ُمتوّقًعا،�فقد�بلغ�الفارق�ب�ن�الناتج�الفع���والـُم قارنة�بما�و�الـُم �
 )].٢/١٠[ش�ل�رقم�(�%١٫٢س��دف�با��طة�ما�ُ�عادل�عن�الـُم �حّققجنيھ�كما�انخفض�الناتج�الـُم 

 )٢/١٠ش�ل�رقم�(
 دة�تجّد الـمُ لقطاع�الك�ر�اء�والطاقة��باألسعار�الثابتةالناتج�الـمح���اإلجما����

 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 
 .الـمصدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية

 االس�ثمارات

نحو���ّ�لت،�حيث�٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�٤٦�حو ذة����قطاع�الك�ر�اء�بننّف تراجعت�االس�ثمارات�الـُم 
مليار��٦٦٫٩٪�للقطاع�ا��اص)�ُمقارنة�بحوا���٨�ُمقابل٪�٩٢مليار�جنيھ�(سا�م�القطاع�العام�بنحو��٣٦٫١

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٩٤ ١٠٣٫٢ ١٠٣٫٥ ١١٠٫٨

)١٫٧١٪( )١٫٧٣(%)١٫٧(%

فع�� ُمتوّقع خطة

٥٥

٦٠

٦٥

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٦١٫١
٦٣٫٥

٦١٫٨
٦٤٫٣

الـمساھمة في الناتج ) ٪(
)١٫٥٧(% )١٫٦(% )١٫٥٧(% )١٫٥٩(%

ملیار جنیھ

فع�� ُمتوّقع خطة

)١٫٦٨٪( 

 سا�مة����الناتج�الـم(٪)�

 مليار�جنيھ
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،�وال���ش�د�طفرة�����ذا�العام��س�ب�مشروعات�توليد�الك�ر�اء�مع�شركة�١٩/٢٠٢٠جنيھ�خالل�عام�
 .�])٢/١١[ش�ل�رقم�(�لـمانية�وشر�ات�أخرى سيم���األ

�٤٦٫٣مليار�جنيھ،�حيث�بلغت�قيم��ا��١٠٫٢بنحو��اعً توقّ ة�أقل�مما��ان�ُم حّققو�ذلك�ت�ون�االس�ثمارات�الـُم 
 عما��ان�ُمس��دًفا�با��طة.�جنيھمليار��٩٫٢مليار�جنيھ،�وكذلك�أقل�بنحو�

 )٢/١١ش�ل�رقم�(
 دة�تجّد نفذة�بقطاع�الك�ر�اء�والطاقة�الـمُ االس�ثمارات�ال�لية�الـمُ �

 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 
 االقتصادية.وزارة�التخطيط�والتنمية�الـمصدر:�

قابل�٪�من�إجما���االس�ثمارات�العامة�لقطاع�الك�ر�اء�ُم ٥٩ما�ُينا�ز�وقد�استحوذ�قطاع�األعمال�العام�ع���

قابل�٪�(ُم ٢٫٧و٪�٢٢٫٢يھ�ال�يئات�االقتصادية�والـمشروعات�الـمركز�ة�بحوا���تل٪����العام�السابق،�و ٦٧٫٥

٪����عام�٦٫٥قابل�(ُم �٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�١٦بنحو��ا���از�ا���ومي٪����العام�السابق)،�ثم�١١و٪�١٥

 .])٢/١٢ش�ل�رقم�([)�١٩/٢٠٢٠

 )٢/١٢ش�ل�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي���ي�ل�إجما���االس�ثمارات�العامة�لقطاع�الك�ر�اء�

٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

  
 قطاع�األعمال�العام�������ح�ومة� مشروعات�مركز�ة��� �يئات�اقتصادية��

 .:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةالـمصدر

٠

١٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٦٦٫٩
٣٦٫١ ٤٦٫٣ ٤٥٫٣

٨٫٤٪ ٤٫٤٪

ال�سبة�إلجما��

)ملیار جنیھ(

٥٫٦٪
فعلــي ُمتوقع خطة

٦٫١٪

٦٫٥

١٥

٦٧٫٥

١٦٪١١

٢٢٫٢٥٩٫١

٢٫٧٪



 

١٤١ 

 الطاقة�الـمولدة�ومصادر�ا

ــــــــــــــــــــُم ���م�إنتاج�الطاقة�الك�ر�ائية�ارتفع ــــــــــــــــــــُم �دةولّ الـ �إ��دة�وّح من�محطات�التوليد�بالشــــــــبكة�الك�ر�ائية�الـ
ــــــــــــــُم �٢٠/٢٠٢١عام�مليار�كيلو�وات/�ســاعة�����٢٠٤٫٧ ســاعة����عام��مليار�كيلو�وات/�١٩٧٫٢قارنة�بنحو�بالـ

 .])٢/١٣(�[ش�ل�رقم�٪٣٫٨�نمو ب�سبة��،١٩/٢٠٢٠
 )�٢/١٣ش�ل�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠دة�خالل�عامي�ولّ ��م�الطاقة�الك�ر�ائية�الـمُ 

 
 .دةوزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّد الـمصدر:�

ـــــــــُم �وجاءت ـــــــــمصادر�ا��رار�ة�ولّ الطاقة�الـ ـــــــــمرتبةدة�من�الـ مليار�كيلو��١٧٩٫٧٪�(نحو�٨٧٫٨ب�سبة���األو�����الـ
ـــــــــــمائية�ب�سبة�تل��،�٢٠/٢٠٢١وات/ساعة)����عام� ـــــــــــمصادر�الـ مليار�كيلو�وات�/ساعة)،�ثم��١٤٫٨٪�(٧٫٢ا�الـ

�٤٫٩مليار�كيلو�وات/ســـــاعة�و�٥٫٣(نحو��التوا���ع��٪�٢٫٤٪�و٢٫٦الطاقة�الشـــــمســـــية�ب�ســـــب�و مزارع�الر�اح�
 )].�٢/١٤ش�ل�رقم�([)�ال��ت�بمليار�كيلو�وات/ساعة�ع���

 )٢/١٤ش�ل�رقم�(
 دة�ولّ التوز�ع�ال�س���ملصادر�الطاقة�الك�ر�ائية�الـمُ �

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�
٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

  
 .دة:�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّد الـمصدر
�تقّد و�تّ�   م�أن�الـمصادر�ا��رار�ة����األساس����توليد�الطاقة�الك�ر�ائية،�وأن�الـمصادر�األخرى���مما

دة�من�با���الـمصادر�األخرى�(مزارع�الر�اح�والـمحطات�تجّد ي��ا�محدودة،�إذ�أن�الطاقات�الـُم ما�زالت�أ�ّم 
 )].�٢/١٢٪�من�إجما���مصادر�الطاقة�[جدول�رقم�(٥سا�م��ما�مًعا�ى�ُم الشمسية�ال�تتعّد 

١٣٨

١٨٨

٢٣٨

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

١٩٧٫٢ ٢٠٤٫٧

س.و.ملیار ك

,  الشمسية
٢٫٣

٢٫١, الر�اح

٧٫٦, املائية

٨٨, ا��رار�ة

, الشمسية
٢٫٤

٢٫٦, الر�اح

٧٫٢, املائية

, ا��رار�ة
٨٧٫٨
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 )٢/١٢جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠وّلدة�خالل�عامي���م�الطاقة�الك�ر�ائية�الـمُ �

 (مليار�ك.و.س)

 البيان
 العام�الـما��

 معدل�التغ���(٪)
٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

 ٣٫٥ ١٧٩٫٦٨٩ ١٧٣٫٥٣٥ طاقة�حرار�ة
)١٫٨( ١٤٫٧٦٩ ١٥٫٠٣٨ طاقة�مائية  
 ٢٥٫٧ ٥٫٢٥٧ ٤٫١٨٣ طاقة�الر�اح

 ١٢٫١ ٤٫٩٤٥ ٤٫٤١٢ شمسيةطاقة�
 ٣٫٨ ٢٠٤٫٦٦٠ ١٩٧٫١٦٨ دةولّ إجما���الطاقة�الـمُ 

 .دة:�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّد الـمصدر

 من�الك�ر�اء�وتوز�عا��ا�القطاعية�االس��الك

٪،�حيث�ارتفعت�من�٢٫٧ب�سبة��٢٠/٢٠٢١س��لكة�خالل�العام�الـما���نمت�جملة�الطاقة�الك�ر�ائية�الـُم 
 مليار�ك.و.س.��١٥٢٫٨إ����١٩/٢٠٢٠مليار�ك.و.س�عام��١٤٨٫٧نحو�

� �الـُم �يُخصوفيما �للطاقة �ال�س�� �الـُم التوز�ع �القطاعات �حسب �است�ثار�قطاع�س��لكة �فُيالحظ ختلفة،
٪،�ثم�الـمحالت�٢٧٫٤ركز�الثا�ي�قطاع�الصناعة�ب�سبة�٪،�ثم����الـم٤٠٫٦الـمنازل�بالـمركز�األول�ب�سبة�

٪،�ثم�جاءت����الـمراكز�األخ��ة��ٍل�من�الزراعة،�٨٫٢٪،�وتال�ا�الـمرافق�العامة�ب�سبة�١٣٫١وأخري�ب�سبة�
 ال��ت�ب.��٪�ع�٠٫٩٪�و٤٫٧٪�و٥٫١وا���ات�ا���ومية،�والصادرات�ب�سب�

ع�األ�مية�ال�س�ية�لقطا���الصناعة�فُيالحظ�تراُج �)]٢/١٣،�[جدول�رقم�(١٩/٢٠٢٠قارنة�مع�عام�و�الـُم 
�أ�ّم  �وتنامي �نص�ب�والـمنازل، �ثبات �مع �والصادرات، �والـمحالت �العامة �والـمرافق �الزراعة �قطاعات ية

)].٢/١٥٪�[ش�ل�رقم�(٤٫٧ا���ات�ا���ومية�عند�

 )�٢/١٣جدول�رقم�(
 �٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠�س��لكة�خالل�عامي��م�الطاقة�الك�ر�ائية�الـمُ 

 (مليار�ك.و.س)

معدل�التغ��� العام�الـما�� البيان
(٪) ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

 ٠٫٦ ٦٢٫٠٦٩ ٦١٫٧١٧ الـمنازل 
 ١٫٦ ٤١٫٩٣٨ ٤١٫٢٦٢ الصناعة

 ٥٫٤ ٢٠٫٠٣٦ ١٩٫٠١٥ الـمحالت�وأخرى 
 ٧٫١ ١٢٫٤٤٥ ١١٫٦٢١ الـمرافق�العامة

 ٤٫٥ ٧٫٧٥٨ ٧٫٤٢٦ الزراعة
 ٣٫٤ ٧٫٢١٤ ٦٫٩٧٥ ا���ات�ا���ومية

 ٨٠٫١ ١٫٣١٣ ٠٫٧٢٩ الصادرات
 ٢٫٧ ١٥٢٫٧٧٣ ١٤٨٫٧٤٥ س��لكةإجما���الطاقة�الـُم 

 �.دة:�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّد الـمصدر



 

١٤٣ 

 )٢/١٥ش�ل�رقم�(
 �ختلفةالـمُ س��لكة�وفًقا�للقطاعات�التوز�ع�ال�س���للطاقة�الك�ر�ائية�الـمُ �

 ��٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠�خالل�عامي
٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

  
 .:�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمتجّددةالـمصدر

 ٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـما����اإلنجازات�العي�ّية�لوزارة�الك�ر�اء�والطاقة�أ�م
  ّةات�التوليد�الك�ر�ائي���مجال�محط 

 �ا��ديدة�م.و.�بمحطة�توليد�ك�ر�اء�غرب�القا�رة��٦٥٠ال�شـــــغيل�التجر����للوحدة�البخار�ة�ُقدرة
 ).٢٠٢١�/٣/٣البخار�ة�(بتار�خ�

 �م.و.�بمحطــة�توليــد�ك�ر�ــاء�أســـــــــــــيوط�الوليــديــة��٦٥٠ال�شـــــــــــــغيــل�التجر����للوحــدة�البخــار�ــة�قــدرة
 ).٢٠٢١�/٢٤/٤ا��ديدة�البخار�ة�(بتار�خ�

 مجال��عز�ز�شب�ات�النقل��� 
  ِـــــــــــــــــــُم بلغ�إجما���الســـــــ النحو���ع��م.ف.أ،�٢٠٣٨٣ا���دين�الفائق�والعا���حوا�����ضـــــــافة�ع�عات�الـ

 التا��:
 م.ف.أ.�١٧٧٠٨ا���د�الفائق:���افة�ع�ضات�الـُم علِس ا 
 م.ف.أ.�٢٦٧٥ا���د�العا��:���افة�ع�ضات�الـُم علِس ا 

 مجال�ا��طوط�ال�وائية�وال�ابالت�األرضية��� 
 �حوا����والعــــا���الفــــائق�ينع���ا���ــــدوال�ــــابالت�األرضـــــــــــــيــــة���طوط�ال�وائيــــة�ابلغ�إجمــــا���أطوال

 النحو�التا��:��ع�كم،�وذلك��٢٣٦٤
كم،�وع���ا���ـــــد��١٩٢٩٫٦ا���ـــــد�الفـــــائق�نحو���طوال�الـــــدوائر�ل��طوط�ال�وائيـــــة�ع�أ 

 كم.�٣١٩٫٥العا���نحو�
��كم،�أطوال�ال�ابالت�األرضــــــــــية�ع��٤٤ا���د�الفائق�نحو���طوال�ال�ابالت�األرضــــــــــية�ع�أ 

 كم.�٧٠٫٩ا���د�العا���نحو�
 مجال�ك�ر�ة�الر�ف�وشب�ات�التوز�ع��� 

 القرى �ك�ر�ة
 �ًعاتا�ًعا�وتجّم �٢٣٠٥��الكة�لعدد�إحالل�وتجديد�شب�ات�ُم ،�ًعاتا�ًعا�وتجّم �٦٨٨تدعيم�عدد، 
 �ًعا.تا�ًعا�وتجّم �٥٥ك�ر�ة�عدد 

٤١٫٥

٢٧٫٧

١٢٫٨

٧٫٨
٥٫٠
٤٫٧ ٠٫٥ المنازل

الصناعة
المحالت وأخرى
المرافق العامة
الزراعة
الجھات الحكومیة
الصادرات

٤٠٫٦

٢٧٫٤

١٣٫١

٨٫٢

٥٫١٤٫٧ ٠٫٩
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 شب�ات�التوز�ع

 ل�توز�عحوّ ُم �٣٤٣٢ًعا،�ووّز )�ُم ٢٩عدد�(�وإحالل�وتجديد�توسيع. 
 ���٥٦٣٧توسط،�ونحو�كم�خطوًطا��وائية�و�ابالت�أرضية�ج�د�ُم �٢٨٩٤مد�وإحالل�وتجديد�حوا�

 نخفض.كم�ج�د�ُم 
 )�ج�از�فصل�وتوصيل�أتوماتي�ي.٣٠تركيب�( 
 �تجّددةاالستغالل�األمثل�لـمصادر�الطاقة�الـمُ ���مجال 

 درات�محطات�شـــــمســـــية�أع���مبا�ي�الشـــــركة�القابضـــــة�والشـــــر�ات�التا�عة�بإجما���قُ عشـــــر��تنفيذ
ــــــــــــــــمحطات�ال���تم�تركي��ا�(،�ليُ كيلو�وات�٥٤١١ )�محطة�بإجما���ُقدرات�١٥٨صــــبح�إجما���عدد�الـ
 كيلو�وات.�٩٠٧٨حوا���

 �لة�االســ��الك�(شــ��ك�ن�ل�الـــــــــــــــُم بَ شــمســية�من�قِ �ةمحط)�٢٧٩(تنفيذ �)Net Meteringبنظام�ُمحصــّ
محطة،�)�٨٢٢ات�ال���تم�تركي��ا�(،�ِلُيصِبح�إجما���عدد�الـمحطّ كيلو�وات�١٤٦٦٨درات�بإجما���قُ 
 كيلو�وات.�٤١٧٥٢درات�حوا���بإجما���قُ 

  ُواطن�ن���مجال�تحس�ن�خدمة�توف���الك�ر�اء�للم 

 )�ألف�عداد�ُمسبق�الدفع.١٧٥٢)�مركز�خدمة،�وتركيب�عدد�(١٩تنفيذ�عدد�( 
 )�ألف�عّداد�ذ�ي.٢٦٫٣تركيب�عدد�( 
 ���ألف�كم،��١٢٩٫٢تحو�ل�خطوط��وائية�مارة�بالكتل�الســـكنية�ل�ابالت�أرضـــية�بأطوال�حوا

 ألف�كم.��٤٨٧٤٫٧الت�الـمعزولة�حوا���وصّ كما�بلغ�إجما���أطوال�الـُم 

 ٢٠/٢٠٢١ذات�قطاع�الك�ر�اء�خالل�العام�الـما���نّف ��البيان�التا���ُم وّ� و�ُ 

 اتنفّذ الـُم  وحدة�القياس البيان
٢٠/٢٠٢١ 

 ٧ محطة ك.ف�٥٠٠الت�ع���ج�د�ات�الـمحوّ عدد�محطّ 
 ١١٩٢٫٢ كم ك.ف�٥٠٠ضافة�ع���ا���د�الفائق�أطوال�الشب�ات�الـُم 

 ٤٥١٫٥ كم ك.ف�٦٦ضافة�ع���ا���د�العا���أطوال�الشب�ات�الـُم 
 ٢٦٫٣٥٢ ألف سبقة�الدفعادات�مُ عدد�العّد 

 ١٧٥١٫٧ ألف ادات�الذكية�عدد�العّد 
 ٨٠٣ مليون�جنيھ دةتجّد قيمة�االس�ثمارات����مجال�الطاقة�الـُم 

 ١٤٦٧٠٩٫٩ جيجاوات/ساعة دةولّ الـُم �إجما���الطاقة�الك�ر�ائية
 والتقييم.�ُمتا�عةدة،�الـمنظومة�الوطنية�للجّد تالـمصدر:�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة�الـمـ

ات�بحسب�طبيعة�الـمحطّ �)الفائق�والعا��(الت�ذات�ا���دين�)�محطات�الـمحوّ ٨��ق�رقم�(��الـُم و�وّ� 
ع(جديدة�/�ُم  عة�أفقية�/�ُم توســــــّ )�٩��ق�رقم�(��الـــــــــــــــــــُم و�ــــــّ و�حســــــب�الـــــــــــــــــــمناطق،�كما�يُ ة�رأســــــية)�توســــــّ

 .�)الفائق�والعا��(ا��طوط�ال�وائية�وال�ابالت�األرضية�ع���ا���دين�
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 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤(ف��ة�الذة�خالل�نّف اإلنجازات�الرئ�سة�الـمُ 

 :�مجال�اإلس�انأوًال 

 ألف�١٥٦٫٥�تنفيذ�وجاري �جنيھ،�مليار �٨٨�بت�لفة�االجتما��،�باإلس�ان�وحدة�ألف�٥٠١�تنفيذ�تم�
�بت�لفة�،"مصر�دار "�بمشروع�وحدة�ألف�٥٠٫٩�تنفيذ�وتم�جنيھ،�مليار �٤٨�بت�لفة�أخرى،�وحدة

�تنفيذ�وكذلك�جنيھ،�مليار �٢٫٠٨�بت�لفة�أخرى،�وحدة�آالف�٦�تنفيذ�وجاري �جنيھ،�مليار �١٦٫٧٥
�ألف�وحدة�٣٣٫٢�تنفيذ�وجاري �جنيھ،�مليار �٦٫٦�بت�لفة�،"مصر�سكن"�بمشروع�ألف�وحدة�٢٥٫٩
�مليار �٣٫٠٥�(جّنة)�بت�لفة�بمشروع�ألف�وحدة�٨٫١�عالوة�ع���جنيھ،�مليار �١٠٫١٥�بت�لفة�أخرى 

�وحدة�٢٣٫١�تنفيذ�وجاري �جنيھ، ��جنيھ،�مليار �١٢٫٣�بت�لفة�أخرى �ألف اإلس�ان��يُخصوفيما
ألف��٧٧٫٧�تنفيذ�و�جري�حالًيا�جنيھ،�مليار �٤٫٦٦�ةبت�لف�وحدة�آالف�٧�تنفيذ�الـُمتمّ��،�فقد�تم

 .جنيھ�مليار �١٩٨�بت�لفة�أخرى �وحدة
 �ألف�٢٤٦�،�تم�تنفيذطةخطّ الـمُ �غ�� �والـمناطق�اآلمنة،�غ�� �العشوائية�الـمناطق�تطو�ر ���إطار�

�وجاري �مليار�جنيھ،�٦٣حافظة�بت�لفة�إجمالية�بلغت�ُم �٢٥����آمنة�غ�� �منطقة�٣٥٧����وحدة
جنيھ،��مليار �١٥٫٧�بت�لفة�تطو�ر�ا�يجرى �منطقة�٤١����أخرى �ألف�وحدة�٥٠٫٨�تنفيذ�من�االن��اء

 وتمّثلت�أ�م�الـمشروعات�الـُمنّفذة�����ذا�ا��صوص����اآل�ي:
o )� �الف��ة �خالل �مراحل �ثالث �ع�� �تنفيذه �وتم �األسمرات، �ووّفر�٢٠٢٠�–�٢٠١٨مشروع (

 مليار�جنيھ.�٣٫٤ة�إجمالية�ألف�وحدة�سكنية�بت�لف�١٨٫٣الـمشروع�نحو�
o � �عام �والثانية �األو�� �بمرحلتيھ �الـمحروسة �إس�ان �نحو��٢٠١٨مشروع �إجمالية بت�لفة

 ألف�وحدة�سكنية.�٤٫٩مليون�جنيھ.�وضم�الـمشروع�نحو��٧٩١٫٤
o  ُوحدة�سكنية�لعدد��٨١٦م�الـمشروع�مشروع�روضة�السيدة�"تل�العقارب�سابًقا"،�و�ض

 آالف�ُمستفيد.�٤
o الك�ش�بالسيدة�ز��ب�بمرحلتيھ�األو���والثانية.�منطقة�قلعة 
o  حافظة�اإلسكندر�ة.مشروع��شاير�ا�����والذي�تم�تنفيذه�ع���ثالث�مراحل�بُم 
o  بورسعيد.�ةحافظحافظة�الغر�ية،�زرزارة�بُم تطو�ر�مناطق�الكندية�بُم 

 � �ع�� �الـمناطق �حصر��ذه �من �االن��اء �تم �غ���الـُمخّططة، �تطو�ر�الـمناطق �سياق ُمستوى���
�نحو� �شّ�لت �وقد ��%٣٧٫٥ا��م�ور�ة �عدُد�ا �و�لغ �الُعمرانّية، �الكتلة �مساحة �إجما�� �٢٢٦من

 منطقة،�وتمّثلت�أبرز�الـمشروعات�ال���تمت�لتطو�ر�تلك�الـمناطق����اآل�ي:
o  حافظة�السو�س.تطو�ر�منطقة�النواه�ب���فيصل�بُم 
o  بُم� �غ���ُمخّططة �مناطق �عددتطو�ر�سبع �و�لغ �ا����ة �نحو��حافظة ألف��٢٤٧الوحدات

 وحدة.
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o عز�ة�سكينة�و��ازي�باإلسكندر�ة.�اطقتطو�ر�من 

o  حافظة�الـمنوفية.حافظة�الـمنيا،�ومنطقة�العز�ة�الغر�ية�بُم تطو�ر�منطقة�أبو��الل�بُم 

 � �عدد�ا �والبالغ ��١١٠٥���إطار�تطو�ر�األسواق�العشوائية ألف�وحدة�بيع،��٣٠٦٫٣سوًقا�وتُضم
 العشوائية�ال���تم�تطو�ر�ا����اآل�ي:تمّثلت�أ�م�األسواق�

o  حافظة�ا����ة،�تطو�ر��ٍل�من�سوق�غزة�بالزاو�ة�ا��مراء،�سوق�ال�ون�سة�ا��ضاري�بُم
 حافظة�الشرقية.سوق�السكة�ا��ديد�بمدينة�فاقوس�بُم 

o  حافظة�دمياط.تجديد�سوق�النيل�بُم 

o  بُم� �ا��ضاري �بار�س �سوق �الـمو�يلياإ�شاء �وسوق �ا��ديد، �الوادي الـُمستعملة��حافظة
 حافظة�بورسعيد.بُم 

 نُد ُم �قائمة�من�جديدة�مدينة�٢١بنحو��وغ���ا�والـمرافق�اإلس�ان�مشروعات�تنفيذ�وجاري �تم�
�التنمية�مناطق�من�ِلقُر��ا�نُد الـُم ��ذه�مواقع�اختيار �وتم�جنيھ،�مليار �١٦٠�بقيمة�الرا�ع�ا��يل

 الواعدة.�ا��ديدة

ن�ا��يل�الرا�ع����صعيد�مصر،�مثل�مدينة�ناصر�ُد اإل�شائية�لـُم �لو����ذا�السياق�يجري�استكمال�األعما
�بُم  �ا��ديدة �قنا �غرب �ومدينة �توش�ى، �ومدينة �أسيوط، ��ضبة �بمنطقة �ومدينة�ا��ديدة �قنا، حافظة

حافظة�الـمنيا،�الفشن�ا��ديدة�ع���طر�ق�القا�رة/�أسوان�ال��راوي�الغر�ي،�ومدينة�ملوي�ا��ديدة�بُم 
 حافظة�سو�اج.سو�ف�ا��ديدة،�ومدينة�أخميم�ا��ديدة�بُم وكذا،�مدينة�ب���

�الثالث�السك���،�م��ا�ال��بالعاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة�السكنية�الوحدات�من�عديٍد �تنفيذ�وجاري �تم
�منطقة�مشروع�تنفيذ�بجانب�،"ا��ديدة�سي���جاردن"�ا��امس�السك���وال���،"ر�ز�د�س��اب�تال"

�٤٠٠�نحو �بارتفاع�إفر�قيا،����برج�أع���و�و �األيقو�ي،�ال��ج�وم��ا�،ابرًج �٢٠�ميضُ �والذي�الـمركز�ة،�األعمال
�الـمرافق�أعمال�تنفيذ�بجانب�كم،�١٠�من�أك�� �بطول �"بارك��اب�تال"�الـمركز�ة�ا��دائق�ومشروع�م��،

 .الص���الصرف�عا��ةوُم �الشرب�مياه�تنقية���ومحطّ �فدان،�ألف�٤٠�بمساحة�األو���للمرحلة

�وم��ا�،بمدينة�العلم�ن�ا��ديدةختلفة�الـُم �وا��دمية�السكنية�الـمشروعات�من�عدد�تنفيذ�وجاري �تم
�بالـمرحلة�أبراج�ثمانية�وتنفيذ�األو��،�بالـمرحلة�ابرًج �١٥��شطيب�يجرى �حيث�الشاطئية�األبراج�مشروع
�مصر،�سكن�مشروعات�وكذا�باشرة،ُم �البحر �ع���تطل�ترف��ية�منطقة�األبراج�منطقة�طوتتوّس �الثانية،

�ومحطة�يوم،/٣م�ألف�١٥٠�بطاقة�الشرب�مياه�تحلية�ومحطة�السيا��،�والـمم�����،تم�ّ الـُم �واإلس�ان
�الساح���الطر�ق�تحو�ل�ومشروع�ختلفة،الـُم �الـمرافق�وشب�ات�يوم،/٣م�ألف�٩٠�بطاقة�الص���الصرف

�الـمدينة�عن�مشروع�فضًال �وسيارات،�هشاُم ��و�رى �١٣و�كم،�١٠�بطول �مار�نا�جنوب�وطر�ق�كم،�٤٨�بطول 
�الـمركز�ة�ا��ديقة�–�الرئ�سية�البح��ة(�و�شمل��شأة،ُم �٧٠�حوا���وتُضم�فداًنا،�٢٦٠�مساحة�ع���الُ��اثية

�–�القديم�ال������والفندقية�التجار�ة�الـمبا�ي�–�األو�را�–�الروما�ي�الـمسرح�–�الكن�سة�–�الـم��د�–
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�للعلوم�البحر�ة�واأل�اديمية�والتكنولوجيا،�للعلوم�الدولية�العلم�ن�وجامعة�،)الس�نمات�جّمعُم 
 .تاون �الداون �ومنطقة�والتكنولوجيا،

 :�مجال�خدمات�مياه�الشرب�والصرف�الص��اثانيً 

 أ)�مياه�الشرب

عدد��٢٠٢١ح���يونيو��٢٠١٤نّفذت�ال�يئة�القومية�لـمياه�الشرب�والصرف�الص���خالل�الف��ة�من�يونيو�
�٢٥٫٧مشروًعا�و�خاصة����الـمناطق�األك���احتياًجا����مجال�مياه�الشرب،�بت�لفة�إجمالية�بلغت��٢١٦

 مليار�جنيھ.�ومن�تلك�الـمشروعات،�اآل�ي:

  يوم.�/٣ألف�م�٢٠٤بطاقة�إنتاجية��٢٠١٥حافظة�الشرقية�عام�محطة�مياه�بلب�س�بُم 

  يوم.�/٣م�ألف�٦٠حافظة�سو�اج�بطاقة�إنتاجية�محطة�مياه�دار�السالم�بُم 
  ل������الثانية.�٦٠٠حافظة�قنا�بطاقة�إنتاجية�محطة�مياه�أبو��شت�بُم 

 ٣ألف�م�١٢٠و�٣٤حافظة�البح��ة�بطاقة�إنتاجية�ت��اوح�ب�ن�ات�محطة�مياه�النو�ار�ة�بُم توّسع/�
 يوم.

  يوم.�/٣ألف�م�٥١حافظة�سو�اج،�بطاقة�إنتاجية�محطة�مياه�شطورة�(ط�طا�ا��ديدة)�بُم 

،�نّفذت�الشركة�القابضة�لـمياه�الشرب�والصرف�الص���عدًدا�من�الـمشروعات����قطاع�عالوة�ع���ذلك
 مليون�جنيھ.�ومن��ذه�الـمشروعات:�٥٩٨مياه�الشرب�خالل�الف��ة�الـمذ�ورة�بت�لفة�إجمالية�بلغت�نحو�

  ل�� �٤٠٠ل������الثانية�إ����٢٠٠حافظة�الشرقية�من�ُمضاعفة�طاقة�محطة�مياه������القائمة�بُم�
 ���الثانية.

 ل�ً�ا����الثانية�إ���طاقة��١٨٠حافظة�الغر�ية�من�طاقة�ات�محطة�مياه�الـمشتل�القائمة�بُم توّسع
 ل������الثانية.�٤٠٠

 ل�ً�ا����الثانية�إ����٣٦٠حافظة�الغر�ية�من�طاقة�ات�محطة�مياه�الـمحلة�القديمة�القائمة�بُم توّسع
 ل������الثانية.�٨٠٠طاقة

  مليون��٣٧حافظة�أسيوط�بت�لفة�إجمالية�بلغت�مشروع�إ�شاء�محطة�ُمدمجة�بمحطة�منقباد�بُم
 جنيھ.

ات�مياه�تمّثلت����من�ناحية�أخرى،�نّفذت��يئة�الـُمجتمعات�العمرانية�ا��ديدة�سبعة�مشروعات�محطّ 
 اآل�ي:

 �يھ.مليون�جن�٢٨٢يوم،�و�ت�لفة�تقدير�ة��/٣ألف�م�٢٠محطة�تنقية�غرب�قناة،�بطاقة 
 �١٦٨٫٢يوم�و�ت�لفة�تقدير�ة��/٣ألف�م�٢٥الـمرحلة�الثانية�من�محطة�تنقية�أسوان�ا��ديدة�بطاقة�

 مليون�جنيھ.
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 �٨٠٠يوم.�و�ت�لفة�نحو��/٣ألف�م�٥٠٠الـمرحلة�الثانية�من�محطة�تنقية�القا�رة�ا��ديدة�بطاقة�
 مليون�جنيھ.

 رم� �بالعاشر�من �ا��ديدة �التنقية �محطة �من �الثانية �الـمرحلة �بطاقة �م�٦٠٠ضان، يوم.��/٣ألف
 مليون�جنيھ.�٦٩٦و�ت�لفة�

 �٣ألف�م�٤٠٠الـمرحلة�الثانية�من�محطة�التنقية�ا��ديدة�بمدينة�السادس�من�أكتو�ر�بطاقة/�
 مليون�جنيھ.�٥٢٦٫٤يوم.�و�ت�لفة�تقّدر�بنحو�

 �٣م�ألف�٤٠٠الـمرحلة�الثالثة�من�محطة�التنقية�ا��ديدة�بمدينة�السادس�من�أكتو�ر،�بطاقة/�
 مليون�جنيھ.�٩٦٠يوم.�و�ت�لفة�

 �مليون�جنيھ.�١٠٠يوم.�و�ت�لفة��/٣ألف�م�٢٠محطة�تنقية�غرب�أسيوط،�بطاقة 

قر�ة�ع����٧٤١عالوة�ع���ذلك،�فإن�الدولة��س��دف�تنفيذ�مشروعات�لـمياه�الشرب�والصرف�الص���بـ�
�٢٠١ستوى�ا��م�ور�ة،�بجانب�استكماالت�الـمرحلة�السابقة�وال����شمل�تنفيذ�مشروعات�مياه�لعدد�ُم 

 حياة�كر�مة.�و�شتمل�مشروعات�الـمرحلة�ا��الية:�ُمبادرةقر�ة،�وذلك����إطار�

 �قر�ة.�٧٠٧مشروعات�مد�وتدعيم�لشب�ات�مياه�الشرب��عدد 

 �محطة�مياه�جديدة.�٣٦إ�شاء 

 حدات�إزالة�حديد�ومنجن��.مشروع�دق�آبار�وو �٧٦ 

 ات�مياه.مشروع�إعادة�تأ�يل�محطّ �٧٤ 

 �مشروًعا�لـمياه�الشرب�والصرف�الص��.�١٢٥٥االن��اء�من�تنفيذ 

 �٨٫٩يوم�ُمقابل��/�٣مليار�م�١١مليار�جنيھ�بطاقة�إنتاجية��٦١٫٤مشروًعا�للـمياه�بت�لفة��٢٧٩تنفيذ�
 .١٣/٢٠١٤يوم�عام��/٣مليار�م

 ٩٧ُمقابل��٢٠٢١ستوى�ا��م�ور�ة�عام�ع���ُم �%٩٨٫٧ياه�الشرب�إ���الوصول�ب�سبة��غطية�م%�
 .٢٠١٤عام�

 �ألف��١٨٠مليون�جنيھ،�وتبلغ�أطوال�الشب�ات��٦٠٠ألف�وصلة�م��لية�بت�لفة��١٧٦تنفيذ�أك���من
 كيلو�م��.

 جنيھ،�مليار �٦١٫٤�يوم�بت�لفة/٣م�مليون �١١�بطاقة�الشرب،�ملياه�امشروعً �٢٧٩�تنفيذ�من�االن��اء�
�بت�لفة�يوم/٣م�مليون �٢٫٣�بطاقة�امشروعً �٩٨�تنفيذ�وجاري ��سمة،�مليون �٦٠�من�أك�� ���دمة

 جنيھ.�مليار �١٦٫٣

 ال�شغيل،�كفاءة�لز�ادة�اتوالـمحطّ �للشب�ات�وتجديد�إحالل�مشروع�٧٤٠٠�تنفيذ�من�االن��اء�
�مشروع�ألف�١٩٢٫٢�وتنفيذ�جنيھ،�مليار �١٣٫٣�بت�لفة�حافظاتالـُم �ختلفبُم �الفاقد�وتقليل
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�من�عدٍد ��باإلضافة�إ��جنيھ،�مليون �٦٧١٫٤�للمنازل�بت�لفة�ا��دمة�لتوصيل�الـم��لية�للوصالت
 .جنيھ�مليون �٤٦٩�بت�لفة�والتدعيم�الـمد�مشروعات

 ب)�الصرف�الص��

� �ب�نفيذ �الص�� �والصرف �الشرب �لـمياه �القومية �ال�يئة �الف��ة��٦٩٧قامت ��� �الص�� �للصرف مشروًعا
 يوم.�/٣مليار�م�٢٫٦مليار�جنيھ�و�طاقة�اس�يعابية��٣٧بت�لفة�الـمذ�ورة�

� �عدد �الـمذ�ورة �الف��ة �خالل �الص�� �والصرف �الشرب �لـمياه �القابضة �الشركة �نّفذت �ناحي��ا �٧١ومن
 ستوى�القرى.مليار�جنيھ�ع���ُم �٤٫٥مشروًعا����مجال�الصرف�الص���بت�لفة�بلغت�

ا����مجال�الصرف�الص���من�ِقَبل�ال�يئة�القومية�لـمياه�مشروعً �١٨٣ستوى�ا��ضر،�تم�تنفيذ�وع���ُم 
 مليار�جنيھ.�٢٤٫٢الشرب�والصرف�الص���بت�لفة�إجمالية�بلغت�

ستوى�ا��م�ور�ة�عام�ع���ُم �%٦٥ر�اإلشارة�إ���أن��سبة�التغطية�لـمياه�الصرف�الص���بلغت�نحو�وتجُد 
��%٥٠ُمقابل��٢٠٢١ �ُم ٢٠١٤عام ،�٢٠١٤عام��%١١ُمقابل��%٣٨بلغت�ستوى�الـمناطق�الر�فية�،�وع��

 .٢٠١٤عام��%٧٩ُمقابل��%٩٦وترتفع�ال�سبة����ا��ضر�إ���

�يوم/٣م�مليون �٦٫٩�بطاقة�الص���للصرف�امشروعً �٨٦٤�تنفيذ�من�وعالوة�ع���ذلك،�فقد�تم�االن��اء
�مليون �٣٫١�بطاقة�امشروعً �٤٧٣�تنفيذ�وجاري ��سمة،�مليون �٤٥�من�أك�� ���دمة�جنيھ�مليار �٦٧٫١�بت�لفة

 .جنيھ�مليار �٤٧٫١�بت�لفة�يوم/٣م

 ج)�تحلية�الـمياه

يوم.�بت�لفة��/٣مليون�م�١٫٤محطة�لتحلية�الـمياه�بقدرة��٣٩اع��ام�ا�بناء��٢٠١٩أعلنت�الدولة����أغسطس�
يوم�مع�بدء��شغيل�ا.��/٣ألف�م�٥٥٠ات�نحو�مليار�جنيھ،�ومن�الـُمتوّقع�أن�ُتضيف�تلك�الـمحطّ �٢٩٫٣غ�تبلُ 

ألف��٨٠يوم،�ُمقارنة�بأقل�من��/٣الُقدرة�اإلجمالية�لتحلية�الـمياه����مصر�إ���ما�يز�د�ع���مليون�ملتصل�
 .�٢٠١٤يوم�خالل�عام��/٣م

 ات�تحلية�الـمياه�اآل�ي:ذ��ا�الدولة����مجال�إ�شاء�محطّ ومن�أبرز�الـمشروعات�ال���نّف 

  ّ١٣٦،�بطاقة�إجمالية�٢٠١٩فم����نة����نو ات�تحلية�مياه�البحر�بالع�ن�الُ� إ�شاء�مشروع�محط�
 مليار�جنيھ.�٧٫٣٥يوم،�و�ت�لفة��لّية��/٣ألف�م

 ���٣ألف�م�١٥٠بطاقة��٢٠١٩إ�شاء�محطة�لتحلية�مياه�البحر�بمدينة�العلم�ن�ا��ديدة،����نوفم/�
ات�التحلية�العمالقة�يوم،�وتكفي�الحتياجات�مليون�مواطن�يومًيا،�كما�تم�إ�شاء�عدد�من�محطّ 

 ن�الغر�ية�البعيدة�مثل:�السلوم،�وسيدي�برا�ي،�والنجيلة.ُد احتياجات�س�ان�الـُم لتكفي�

  ٩٨٠حافظة�مطروح،�بت�لفة�إجمالية�بلغت�إ�شاء�محطة�تحلية�مياه�البحر�بمدينة�الضبعة�بُم�
رى�ألف�مواطن�من�قاط���الُق �٢٠٠يوم���دمة��/٣ألف�م�٤٠مليون�جنيھ،�و�عمل�الـمحطة�بطاقة�

 لضبعة.والنجوع�بمدينة�ا
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 �و�عمل�ا��طة�٢٠٢٠مليون�يورو�عام��٦مليون�جنيھ�و�١١٠"�بت�لفة�٣إ�شاء�محطة�"الرميلة�،
 يوم.�/٣ألف�م�١٢بطاقة�

  ّمليون�دوالر.�٩٨٫٦حافظة�جنوب�س�ناء�بت�لفة�ن�ُم ُد ات�لتحلية�مياه�البحر�بُم إ�شاء�أر�ع�محط 
 بت�لفة�٢٠١٩وب�س�ناء����نوفم���افتتاح�الـمرحلة�األو���من�محطة�"نبق"�لتحلية�مياه�البحر�بجن�،

 يوم.�/٣آالف�م�٦مليون�جنيھ،�وطاقة��٢١٠
  ّالـمحط� �من �عدد �بُم إ�شاء �الشرب �مياه �لتحلية �ُم ُد ات �(سفاجا�ن �وم��ا �البحر�األحمر، حافظة

 مليون�جنيھ.�٩٨٥يوم،�و�ت�لفة��/٣ألف�م�٢٢٫٥والغردقة�والقص���وشالت�ن)�بطاقة�إجمالية�

�جميع�من�لالستفادة�الساحلية�بالـمناطق�التحلية�اتمحطّ �تنفيذ����توّسعنھ�تم�الر�اإلشارة،�إ���أوتجُد 
�يوم/٣م�ألف�٨٣١٫٦٩�إجمالية�بطاقة�قائمة،�تحلية�محطة�٧٦�خالل�من�وذلك�تاحة،الـُم �الـمائية�الـموارد

�وجاري �،)السو�س�–�اإلسماعيلية�–�مطروح�–�األحمر �البحر �–�س�ناء�جنوب�–�س�ناء�شمال(�حافظاتبُم 
�مطروح(�حافظاتبُم �جنيھ�مليار �٩٫٧١�بت�لفة�يوم/٣م�ألف�٤٧٦�إجمالية�بطاقة�تحلية�محطة�١٤�تنفيذ

 .)السو�س�–�الدق�لية�–�بورسعيد�–�س�ناء�جنوب�–�س�ناء�شمال�–�األحمر �البحر �–

وكذلك،�قامت�الشركة�القابضة�لـمياه�الشرب�والصرف�الص���ب�نفيذ�عدٍد�من�الـمشروعات����مجال�
 حلية�مياه�البحر�واآلبار�ع���النحو�اآل�ي:ت

 يوم.�/٣آالف�م�٥بطاقة�،�إ�شاء�محطة�الر�سة�لتحلية�مياه�البحر 
 �يوم.�/٣م�٢٥٠إ�شاء�محطة�تحلية�مياه�آبار�أبو�ا��لود�بطاقة 

  والقسيمة�بُم� �عميقة�بنخل،�والـمنبطح، �وحفر�تنفيذ�عدد�ثالثة�آبار�مياه حافظة�شمال�س�ناء،
 مليون�جنيھ.�٣٨عميقة،�بت�لفة�آبار��٣عدد�

 �مليون�جنيھ.�٤٩مشروع�رفع�كفاءة�وتطو�ر�محطة�تحلية�مياه�آبار�با��سنة�القائمة،�بت�لفة 

  ّات�تحلية�مياه�اآلبار�بالر�د،�وصدر،�وا��يطان،�و�غداد،�والقسيمة،�وحفر�ب���عميقة�إ�شاء�محط
 مالي�ن�جنيھ.�١٠٤بأبو���يلة،�بت�لفة�

.�٢٠١٤يوم����عام��/٣ألف�م�٨٠مرات:�حيث��انت��١٠�هضاعفت�كمية�الـمياه�الـُمحّال وا��دير�بالذكر�أنھ�ت
�ومن�الـُمتوّقع�أن�تبلغ�الطاقة�اإلجمالية�لـمياه�البحر�الـُمحّال ٢٠٢٠يوم�عام��/٣ألف�م�٨٠٠وأصبحت� �ه.

� �من �الف��ة ��٢٠٢٠خالل �نحو�٢٠٥٠ح�� .٦٫٤�� �بت�لفة �اليوم، ��� �م���ُمكّعب جنيھ،��مليار �١٣٤٫٢مليون
 مليار�جنيھ.�٣٥٫١وت�لفة��شغيل�

 عا��ةد)�محطات�الـمُ 

���مشروعات�ُمعا��ة�مياه�الصرف�الص���لضمان�االستخدام�األمن،�مثل�محطة�ُمعا��ة�مياه��توّسعال
�مصرف� �مياه �ومحطة �بحر�البقر، �مصرف �مياه �ُمعا��ة �ومحطة �األصفر�بالقليو�ية، �با��بل الصرف

حافظة�شرق�قناة�السو�س،�ومحطة�ُمعا��ة�مياه�الصرف�بمدينة�الطور،�وا��بيل�بُم �الـمحسمة��سرابيوم
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حافظة�ا����ة،�ومحطة�الـُمعا��ة�الثالثية�بمدينة�برج�العرب�ا��ديدة�ومحطة�األقصر،�وأبو�رواش�بُم 
 حافظة�الغر�ية.الدواخلة�بُم 

يوم،�بما�ُ�عادل��/٣مليون�م�١٦٫٢ات�ُمعا��ة�الصرف�الص���غ�الطاقة�التصميمية�لـمحطّ و�وجھ�عام،�تبلُ 
 سنة.�/٣مليار�م�٤٫٢

�٣٧(�بالصعيد�وثالثية�ثنائية�ص���صرف�عا��ةُم �مشروع�٥٤�تنفيذ�من�ر�اإلشارة،�إ���أنھ�تم�االن��اءوتجُد 
�التلوث،�من�عليھ�حافظةللُم �بالصعيد�النيل���ر �من�القر�بة�بالـمناطق)�ثالثية�محطة�١٧و�ثنائية،�محطة

�خمس�كفاءة�رفع�تم�كما�لذلك.�الـُمخّصصة�األغراض����الـُمعا��ة�للمياه�اآلمن�االستخدام�وإلعادة
�٣٢٠٫٥�إجمالية�بطاقة�أخري �اتمحطّ �ثالث�كفاءة�رفع�وجاري �ثالثية،�عا��ةُم ��إ��وتحو�ل�ا�ثنائية�اتمحطّ 
 .جنيھ�مليار �١٫٨�بت�لفة�ات�الثمانيةللمحطّ �يوم/٣م�ألف

�،)سنة/٣م�مليار �٠٫٤�-�يوم/٣م�مليون �١(�بطاقة�الـمحسمة�عا��ةُم �محطة�تنفيذ�من�وكذلك،�تم�االن��اء
�البقر �بحر �عا��ةُم �محطة�تنفيذ�كما�أنھ�جاري �،)مصري �جنيھ�مليار �٢�حوا��(�دوالر �مليون �١١٤�بقيمة
�التنفيذ��سبة�و�لغت��و���،�دينار �مليون �٢٧٠�بقيمة)�سنة/٣م�مليار �٢٫٠٤�-�يوم/٣م�مليون �٥٫٦(�بطاقة

٧٠�٪. 

عن�اإلنجازات�الواردة�من�الشركة�القابضة�ملياه�الشرب�والصرف�الص���وا���از�التنفيذي���ذا�فضًال 
 ملياه�الشرب�والصرف�الص��،�و�ت��ص�أ�ّم�ا����اآل�ي:

 �دمة�مليار�جنيھ�١٫٢يوم،�بت�لفة�/٣ألف�م��٢١٧ملياه�الشرب�بطاقة��خمسة�مشروعاتتنفيذ���،
 مليون�فرد.�١٫١نحو�

 �١٫٧بت�لفة��،يوم/٣ألف�م�١٣٠،�بطاقة�بالقري �للصرف�الص���امشروعً �٣٠االن��اء�من�تنفيذ�
 .ألف�فرد�٢٩٧��دمة�نحو�مليار�جنيھ،�

 �مليار�جنيھ�١٫٦بت�لفة�يوم،��/٣ألف�م�٥٨٫٥بطاقة�،�نُد بالـُم مشروًعا�للصرف�الص����١٢تنفيذ�،
 ألف�فرد.�٣٠٠��دمة�نحو�

 �مليون�جنيھ��٩٢٧مليار�جنيھ،�موزعة��التا���(�١٫٨٥بت�لفة��مشروع�إحالل�وتجديد،�٧٤٧تنفيذ
�و �الشرب، �مياه �و�٧٦٩ملشروعات �الص��، �الصرف �ملشروعات �جنيھ �جنيھ��١٦٢مليون مليون

 ات�والسيارات).عّد للُم 

  الـُم� �الص�� �الصرف �مشروعات �(تنفيذ �ISSIP IIت�امل �بقيمة (١٫٤�� ��� قر�ة��١٥مليار�جنيھ،
 ألف��سمة.�٢٨٥ة�وأسيوط،���دمة�نحو�حافظات�سو�اج�والشرقيبُم 

 )���و�مشروعات�تحس�ن�خدمات�مياه�الشرب�والصرف�الص��IWSP I�مليار�جنيھ،��١٫٢)�بت�لفة
 ألف��سمة.�١١٩١حافظات�الشرقية�والغر�ية�والبح��ة،�ل�ستفيد���ا�قر�ة�بُم �٤٥���
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  ّمحط� �خمس �من �للُم االن��اء �محطّ ات �م��ا �الثالثية، �عا��ة ��سو�اج �وغرب�ت�ن �ال�وال، (محطة
�ومحطّ  �ا��اجر)، �(محطة �بأسوان �ومحطة �والفشن)�سو�اج) �تزمنت �(محطة �سو�ف �بب�� ت�ن

 مليون��سمة.�١٫٣مليون�جنيھ،���دمة�نحو��٨٩٦بت�لفة�
 ختلفة:����مجال�الطرق�وتطو�ر�الـمناطق�الـمُ اثالثً 
 ١١�تنفيذ�من�واالن��اء�جنيھ،�مليارات�٨�بت�لفة�قومية�ق رُ طُ �مشروعات�ثالثة�تنفيذ�من�االن��اء�

�رئ�سية�ق رُ طُ ��سعة�مشروعات�تنفيذ�وجاري �جنيھ،�مليار �٥٫٩�بت�لفة�الرئ�سية�للطرق �مشروًعا
�وكذا�منھ،�األو���الـمرحلة��شغيل�تم�يالذ�الفردوس،�محور �مشروع�وم��ا�جنيھ،�مليار �١٤�بت�لفة
�مشروع�١٦٦�تنفيذ�من�االن��اء�تم�كما�تنفيذه،�ا��اري )�سابقا�الزمر (�عامر �كمال�الفر�ق�محور 

�بت�لفةبالـُم �داخلية�ق رُ طُ  �داخلية�طرق �مشروع�٤٦�تنفيذ�وجارِ �جنيھ،�مليار �٥٫٤٠٥�حافظات
 .جنيھ�مليار �٢٫٣٤١�بت�لفة�حافظات،بالـُم 

  التحر�ر،�ميدان�ومنطقة�عرا�ي،�الفر�ق�محور �وتطو�ر �باإلسكندر�ة،�الـمحمودية�محور �تطو�ر�
�ع�ن�منطقة�وتطو�ر �مصر،�أ�ل�مم����ومشروع�ا��ديو�ة،�القا�رة�منطقة�تطو�ر �ومشروع
 �القا�رة.�تطو�ر �مشروعات�من�وغ���ا�الص��ة،

 كر�مة�حياة"�الرئاسية�ُمبادرةالـ�مشروعات�تنفيذ� �ا��دمات�لتوف�� �الـمصري،�الر�ف�لتطو�ر "
�الر�فية،�بالـمناطق�يقطنون �مصري �مواطن�مليون �٦٠�لنحو �ا��ياة�جودة�وتحس�ن�ختلفة،الـُم 

 �اتر�ن.�سانت�بمدينة�السالم�أرض�فوق �)١(األعظم�التج���موقع�تطو�ر �مشروع�تنفيذ�وكذلك

 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�أداء�القطاع�عام�

 �باألسعار�ا��ار�ة��٪٥و�٪١٢بنحو�اإل�شاءات�والـمرافق�العامة�نمو�الناتج�الـمح���اإلجما���لقطاع
 التوا����ع��والثابتة

�قدُره�٢٠/٢٠٢١والـمرافق�العامة�نمًوا�خالل�العام�الـما����الناتج�الـمح���اإلجما���لقطاع�اإل�شاءات�حّقق
قطاع�القارنة�بالعام�السابق،�حيث�بلغ�ناتج�٪�ع���التوا���ب�ٍل�من�األسعار�ا��ار�ة�والثابتة�ُم ٤٫٩٪�و١١٫٧

حد�كب���مع�ما��ان���لي�ون�بذلك�ُمتواِفًقا�إ�،�مليار�جنيھ�باألسعار�ا��ار�ة�١١٥١نحو��ُمتا�عةعام�الـ���
،�و�الـُمقارنة�مع�ما��ان�ُمس��دًفا،�جاء�الناتج�الفع���أقل�بنحو�)مليار�جنيھ�١١٦١(�ًعا�خالل�العام�ذاتھتوقّ ُم 

٧٫٧٪�. 

�مليار�جنيھ����٦٦٦٫٣ُمقارنة�بنحو��ُمتا�عةمليار�جنيھ�خالل�عام�الـ�٦٩٨٫٨،�فقد�بلغ�باألسعار�الثابتة�أما
،�وأقل�ب�سبة�ز�يدة�٢٠/٢٠٢١ًعا����عام�ُمقارً�ا�لـما��ان�ُمتوقّ �حّققالعام�السابق.�و�ذلك،�ي�ون�الناتج�الـُم 

 )].٢/١٦[ش�ل�رقم�()�مما��ان�ُمس��دًفا�%١(

                                                             
ع���ا�مدينة�سانت��اتر�ن،�س،�وذلك����ضوء�امل�انة�العظيمة�ال���تتمتّ قّد ُم ـحيطة�بالوادي�الُم ـا��بال�المشروع���دف�إ���إ�شاء�مزار�روحا�ي�ع����)١(

 .فضًال�عن��و��ا�مقصًدا�للسياحة�الروحانية�وا��بلية�واالس�شفائية



 

١٥٣ 

 )٢/١٦ش�ل�رقم�(
 �،٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠ناتج�قطاع�اإل�شاءات�خالل�عامي��

 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام��س��دفوالـمُ �عتوقّ والـمُ 

 
 التخطيط�والتنمية�االقتصادية.وزارة�الـمصدر:�

�نمو� �و�رجع �اإلجما�� �الـ�لقطاعالناتج �ف��ة �خالل �والـمرافق �القطاعات��ُمتا�عةاإل�شاءات �نمو�ناتج ل��اُيد
 ،��التا��:)]٢/١٤[جدول�رقم�(الرئ�سة�الـُم�ّونة�للقطاع�

 �قارنة�ع���ال��ت�ب�ُم ٪�باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�٣٫٨٪�و١٠٫٢ب�سب��قطاع�األ�شطة�العقار�ةنمو�ناتج
�٦٢٣٫٨قارنة�بنحو�مليار�جنيھ�ُم �٤١٥٫٤ومليار�جنيھ��٦٨٧٫٣بالعام�السابق،�حيث�بلغ�ناتج�القطاع�

 مليار�جنيھ����العام�السابق�ع���ال��ت�ب.�٤٠٠٫٣ومليار�جنيھ�
 �مليار�جنيھ�باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة��٢٦٠٫٣ومليار�جنيھ��٤٢٩٫٢غ�نحو�ليبلُ قطاع�ال�ش�يد�والبناء�ارتفاع�ناتج

ا�نمًوا�حّققمليار�جنيھ����العام�السابق�ع���ال��ت�ب،�ُم �٢٤٣٫٨ومليار�جنيھ��٣٧٤٫٧قارنة�بنحو�التوا���ُم ��ع�
 ٪�ع���التوا��.٦٫٨و٪�١٤٫٥�قدُره

 � �التدو�ر نمو�ناتج �وإعادة �والصرف �الـمياه ��قطاع �و٧٫٦ب�سب �والثابت٣٫٦٪ �باألسعار�ا��ار�ة �ع�٪ ��ة
 ال��ت�ب.

 )٢/١٤جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و��١٩/٢٠٢٠رات�ناتج�قطاع�اإل�شاءات�خالل�عامي�ؤّش أ�م�مُ �

 (مليار�جنيھ)
معدل�النمو� األسعار�ا��ار�ة البيان

(٪) 
معدل�النمو� األسعار�الثابتة�

(٪) ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
 ٤٫٩ ٦٩٨٫٨ ٦٦٦٫٣ ١١٫٧ ١١٥١ ١٠٣٠٫٦ الناتج�الـمح���اإلجما���لقطاع�اإل�شاءات

ناتج�قطاع�اإل�شاءات����الناتج��ُمسا�مة
 -- ١٧٫٧ ١٧٫٢ -- ١٩٫١ ١٨٫٥ الـمح���اإلجما���(٪)

 ٣٫٨ ٤١٥٫٤ ٤٠٠٫٣ ١٠٫٢ ٦٨٧٫٣ ٦٢٣٫٨ ناتج�قطاع�األ�شطة�العقار�ة
 ٦٫٨ ٢٦٠٫٣ ٢٤٣٫٨ ١٤٫٥ ٤٢٩٫٢ ٣٧٤٫٧ ناتج�قطاع�ال�ش�يد�والبناء
 ناتج�قطاع�الـمياه�والصرف�

 ٣٫٦ ٢٣ ٢٢٫٢ ٧٫٦ ٣٤٫٥ ٣٢٫١ وإعادة�التدو�ر

 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:����

٥٠٠

٨٠٠

١١٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٠٣٠٫٦
١١٥١ ١١٦١٫١ ١٢٤٦٫٧

٦٦٦٫٣ ٦٩٨٫٨ ٦٩٨٫٣ ٧٠٥٫٧

ملیار جنیھ

متوقع خطة
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سا�مة��الـم�سبة�
ح���الـم���الناتج�

 اإلجما���(٪)

باألسعار�الثابتةفع���  
متوقع�  

باألسعار�ا��ار�ة�فع��  
 خطة
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 ٧والـمرافق�بنحو��اس�ثمارات�قطاع�اإل�شاءات�تراُجع٪� 
إ����انخفضت،�حيث�٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�٧٫١اس�ثمارات�قطاع�اإل�شاءات�والـمرافق�العامة�بنحو��تراجعت

٪�من�جملة�١٨٫٧ل�بذلك�ش�ّ العام�السابق،�ل�ُ �خاللمليار�جنيھ��١٦٥٫٥قارنة�بنحو�مليار�جنيھ�ُم �١٥٣٫٧نحو�
لت�،�فقد�ش�ّ ًعاتوقّ ما��ان�ُم قارنة�مع����العام�السابق،�و�الـُم ٪�٢٠٫٨ُمقارنة�بنحو��ُمتا�عةاالس�ثمارات����عام�الـ

 )].٢/١٧[ش�ل�رقم�(�مليار�جنيھ)�١٥٦٫٤(بقيمة�من�إجما���االس�ثمارات��٪١٨٫٩االس�ثمارات�نحو�
 )�٢/١٧ش�ل�رقم�(

 ،�٢٠/٢٠٢١و��١٩/٢٠٢٠اس�ثمارات�قطاع�اإل�شاءات�خالل�عامي�

 

 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:��������

٪�٢٥٫٨�بنحو �ُمتا�عةخالل�عام�الـ�األ�شطة�العقار�ة�اس�ثمارات�قطاع�انخفاض�ن�يجة�عجاء��ذا�ال��اُج و 
الرغم�من�ارتفاع�معدالت�نمو�قطا���الـمياه�والصرف�الص���وال�ش�يد�والبناء���،�ع�٢٠/٢٠٢١خالل�عام�

 )].٢/١٥[جدول�رقم�(�٪١٨٫٥و�٪٩٫٧بنحو�
 )�٢/١٥جدول�رقم�(

 �والـمرافق�العامة�اإل�شاءات�اتاس�ثمارات�قطاع
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 (مليار�جنيھ)

 العام�الـما�� البيان
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  معدل�النمو�(٪) 

والـمرافق�العامة�قطاع�اإل�شاءات  ٧٫١( ١٥٣٫٧ ١٦٥٫٥(  
 -- ١٨٫٧ ٢٠٫٨ ال�سبة�من�إجما���االس�ثمارات�(٪)

 ١٨٫٥ ٤٨٫٦ ٤١ قطاع�ال�ش�يد�والبناء
األ�شطة�العقار�ةقطاع�  ٢٥٫٨( ٦٥٫٦ ٨٨٫٥(  

 ٩٫٧ ٣٩٫٥ ٣٦ قطاع�الـمياه�والصرف
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر:�

وُمقارنة��٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��٧٩٫٥بلغ�اإلنفاق�ا���ومي�ع���قطاع�اإلس�ان�والـمرافق�الـُمجتمعّية�نحو�
من�إجما���اإلنفاق�ا���ومي�وُ�ناظر�ا��سبة��%٤٫٦ب�سبة��١٩/٢٠٢٠وازنة�عام�مليار�جنيھ�بُم �٥٩٫٦بنحو�

 .١٣/٢٠١٤���عام��٢٫٥إنفاق�

١٤٠

١٥٠

١٦٠

١٧٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٦٥٫٥

١٥٣٫٧
١٥٦٫٤

)٢٠,٨()١٨,٧(

٧٫٤%

)١٨,٩(

 مليار�جنيھ

النسبة من إجمالي 
 (فع��) )٪(االستثمارات 

 (متوقع)



 

١٥٥ 

 ُمواد�البناء�مؤّشرات� 

�من�ا��ديد�نحو �الطن�سعر �فقد��ّ�ل�ا��ا��،�العام�خالل�األسعار �����غّ��ات�البناء�مواد�سوق �ش�د

من�العام��٢٠٢٠�ش�ر�يونيو �عن�٪٥١�بلغ�السعر ����ز�ادة�،�بمعدل٢٠٢١�ش�ر�يونيو �خالل�جنيھ�١٤٥٠٠
 جنيھ).�٩٦٠٠(�السابق

�العادي�البورتالند�اإلسمنت�طن��ّ�ل�حيث�واألبيض،�العادي�بنوعيھ�البورتالند�وكذلك�خام�األسمنت
�سمنتاأل �أما�طن�.الـما����العام�من�جن�ً�ا����الش�ر�ذاتھ�٧٥٠قارنة�بـــ�ُم �٢٠٢١�ش�ر�يونيو �خالل�جن�ً�ا�٨٥٠

�الش�ر�ذاتھ�من�العام�عن�٪٤٫٢�بلغت�نحو �بز�ادة�٢٠٢١جنيھ����ش�ر�يونيو��٢٥٠٠�األبيض،�ف�ّ�ل�نحو 
 .ُمتا�عةجن�ً�ا�للطن�خالل�ش�ور�النصف�األول�من�عام�الـ�٢٤٠٠الحظة�استقرار�سعره�عند�الـما���،�مع�ُم 

�١٥٠�الـمخصوص�نحو �الزلط�الـم���الـُمكّعب�من�ف�ّ�ل�،٪٢٥�بنحو �ارتفاًعا�الزلط�أسعار �وكذلك�ش�دت
�السابق،����ح�ن�الش�ر�ذاتھ�من�العام�عن�للم���الـُمكّعب�جنيھ�٢٠�بلغت�بز�ادة�،٢٠٢١جن�ً�ا�ب��اية�يونيو�

�١٢٥جن�ً�ا�للم���الـُمكّعب��عد�أن�تراوحت�ما�ب�ن�١٥٠الـماضية�عند��الـخمسة�أش�ر �األسعار�خالل�تاستقرّ 
 .٢٠/٢٠٢١�جن�ً�ا�للم���الـُمكّعب�خالل�النصف�األول�من�العام�١٤٥و

ل�طن�ا���س�قارنة�ببا���مواد�البناء،�حيث��ّ� و�ال�سبة�ألسعار�ا���س،�فقد�ش�دت�استقراًرا�نوًعا�ما�ُم 
العام����اية٪�عن�٥٫٦ا�قدُر�مارس�من�ذات�العام،�و�ز�ادة���ح��٢٠٢١جن�ً�ا�منذ�يناير��٩٥٠م�رَ ا��اص�بالُف 

 .٢٠٢١يونيو�الـما���
 ٢٠/٢٠٢١لعام��ُمتا�عةامتداد�ش�ور�الـ��ع��االبناء�ش�ر�ً وفيما�ي���بيان�بأسعار�أ�م�مواد�

 الش�ر/�ا��امات
 حديد�ال�سليح
 (جنيھ/�طن)

 الزلط�الـمخصوص
 )٣(جنيھ/�م

 األسمنت�
 (بورتالند�عادي)

 (جنيھ/�طن)

ا���س�(فاخر�للفرم�
 وا��ليات�والـمصيص)

 (جنيھ/�طن)

 ٩٠٠ ٧٥٠ ١٣٠ ٩٦٠٠ ٢٠٢٠يوليو�

 ٩٠٠ ٧٣٠ ١٢٥ ٩٥٥٠ أغسطس
 ٩٠٠ ٧٢٠ ١٤٠ ٩٥٥٠ س�تم��
 ٩٠٠ ٧٢٠ ١٤٠ ٩٥٥٠ أكتو�ر
 ٩٠٠ ٧٢٠ ١٤٠ ٩٥٥٠ نوفم��
 ٩٤٠ ٧٥٠ ١٤٥ ١١٦٠٠ د�سم��

 ٩٥٠ ٧٥٠ ١٥٠ ١٣٨٠٠ ٢٠٢١يناير�
 ٩٥٠ ٧٥٠ ١٥٠ ١٣٦٠٠ ف��اير
 ٩٥٠ ٧٨٠ ١٥٠ ١٣٦٠٠ مارس
 ٩٢٠ ٨١٠ ١٥٠ ١٣٦٠٠ أبر�ل
 ٩٢٠ ٨٥٠ ١٥٠ ١٤٥٠٠ مايو
 ٩٢٠ ٨٥٠ ١٥٠ ١٤٥٠٠ يونيو

 .وزارة�اإلس�ان�والـمرافق�والـمجتمعات�العمرانيةالـمصدر:�
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�من�ا��ديد� �٪١٫٤و�٪٧٫٢،�فقد�تراجع�بنحو�])٢/١٦جدول�رقم�([و�ال�سبة����م�اإلنتاج�والـمبيعات
�مع�االضطرابات�ا��و�ر�ة�إ��ُمقارنة�بالعام�السابق،�و�عود�الس�ب�����ذا��٢٠/٢٠٢١�ُمتا�عةخالل�عام�الـ

�إ���األسواق�ضو�عرُّ �اإلنتاج،���م����كب�� �تراُجع�عن�-�اعالـميً �ا��ام�للصلب�ُمنتج�ك�� أ�-�الص�ن�إعالن
�حدوث����سا�م�ما�و�و �العالـ��،�الطلب��عا���وسط�ا��ام�من�الـمعروض�نقص�ظل����كب��ة�صدمة

�الـمصا�ع��عتمد�حيث�الـمصر�ة،�السوق �بي��ا�ومن�العالـم����التص�يع�وخامات�ا��ديد�أسعار ����ز�ادة
ص�إنتاج�الـمصا�ع����أما�تراُجع�الـمبيعات،�فجاء�ن�يجة�تناقُ �.ا��ارج�من�ا��امات�است��اد�ع���الـمحلية

 ظل�ارتفاع�ت�لفة�اإلنتاج�والرسوم�الـُمقّررة�ع���البيليت.

 )�٢/١٦جدول�رقم�(
 �ُمتا�عةر�إنتاج�ومبيعات�حديد�ال�سليح�خالل�عامي�الـتطوّ 

١٩/٢٠٢٠ البيان  ٢٠٢١�/٢٠ )٪معدل�التغ���(   
)٧٫٢( ٦٩٣٢ ٧٤٦٩٫٢ اإلنتاج�(ألف�طن)  

)١٫٤( ٦٩٦٧٫٨ ٧٠٦٣٫٨ الـمبيعات�(ألف�طن)  
 

 .البنك�الـمركزي�الـمصري الـمصدر:�

،�وجاء�ذلك�ن�يجة��])٢/١٧جدول�رقم�([�٢٠/٢٠٢١خالل�عام��٪٣٫٣و�الـمثل،�تراجع�إنتاج�اإلسمنت�بنحو�
�نتجا��ا،ُم �من�السوق �احتياجات�عن�الفائض��سب�ُ�عادل�طرح��عض�الشر�ات�لفكرة�خفض�اإلنتاج�بما

طو�لة،�مع��لـُمدد�للتخز�ن�قابلة�غ�� �السوق،�و�خاصة�وأن�اإلسمنت�سلعة�طلبات�تلبية�ع���يؤّثر �ال �و�ما
 .وقت�حال�ارتفاع�الطلب�أيالستعداد�لز�ادة�اإلنتاج����تأكيد�ا

ُمقارنة�بالعام�السابق�ن�يجة�وجود��ُمتا�عةخالل�عام�الـ�٪٤٫٣وكذلك�تراجعت�مبيعات�اإلسمنت�بنحو�
 يفوق�كث�ً�ا���م�الطلب�الـُمناظر.�من�اإلسمنت�الـمعروض�فجوة�ب�ن�العرض�والطلب،�حيث�أن���م

 )�٢/١٧جدول�رقم�(
 �ُمتا�عةالـر�إنتاج�ومبيعات�اإلسمنت�خالل�عامي�تطوّ 

١٩/٢٠٢٠ البيان  ٢٠٢١�/٢٠ )٪معدل�التغ���(   
)٣٫٣( ٤٣٨٨٢ ٤٥٣٦٥ اإلنتاج�(ألف�طن)  

)٤٫٣( ٤١٧٢٠ ٤٣٥٩٦ الـمبيعات�(ألف�طن)  
 

 .٢٠٢١البنك�الـمركزي�الـمصري،�الـمصدر:�

�٥٫٢مواد�البناء،�فمن�الـُمالحظ�ارتفاع���م�الصادرات�من�نحو�تجارة�مصر�ا��ارجية�من��يُخصوفيما�
ستمًرا�ًعا�ُم .�أما�الواردات،�فقد�ش�دت�تراُج ٢٠٢١مليار�دوالر������اية�عام��٦٫٥��إ��٢٠١٧مليار�دوالر�عام�

مليار�دوالر��١٠نحو��إ��مليار�دوالر،�وعاودت�االرتفاع��٨٫٦ل�نحو��ّ� ل�ُ �٢٠٢٠ح���عام��٢٠١٨من�عام�
 .])٢/١٨جدول�رقم�([�٢٠٢١ب��اية�ش�ر�نوفم���من�عام�
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 )�٢/١٨(جدول�رقم�
 ٢٠٢١ح���يوليو��٢٠١٧ر�صادرات�وواردات�مواد�البناء�خالل�الف��ة�من�تطوّ 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ البيان

*٦٥٣٨ ٦٢٤٥ ٥١٣٩ ٥٣٤٠ ٥٢٤٤ الصادرات�(مليون�دوالر)  
**١٠٠٦٤ ٨٦١٦ ١٠١٤٢ ١٢٢٤٢ ٩٤٧١ الواردات�(مليون�دوالر)  

 ٢٠٢١*��اية�د�سم���
 ٢٠٢١**��اية�نوفم���

 .الصادرات�والواردات��ال�يئة�العامة�للرقابة�ع�الـمصدر:�

 ُمنّفذات�ج�ات�وزارة�اإلس�ان�والـمعنّية�بالـمرافق،�تم�إنجاز�(أو�جاري�استكمال)�اآل�ي:�

 :�ا���از�الـمركزي�للتعم��أوًال 

 بحوض�عمارة)�١١٣(�االجتما���اإلســــــــــــ�ان�منطقة مشــــــــــــروع�إ�شــــــــــــاء�ورفع�كفاءة�طر�ق�ير�ط�ب�ن�
 القليو�ية.�حافظةبُم �ا��انكة�بمركز �حيطةالـُم �بالـمناطق�الز�ار 

 ��بطول �الغر�ي�ال�ــــــ�راوي �والطر�ق�حافظة�الـــــــــــــــــــمنيابُم �صــــــموئيل�األنبا�الدير �ير�ط�طر�ق�إ�شــــــاء�
 كم.�٢٦٫٥

  ُواسمنت�ق� �بالط �ب�ن �وقر�ة �القصر�اإلسالمية، �قر�ة �إ�شاء �تم �حيث �الظ����ال��راوي، ري
 بالفيوم.�والـمحمودية�بالـمنيا�والسالم�وشارونة�العز�مة�بالداخلة،�واستكمال�قري 

 :�ج�از��عم���القا�رة�الك��ى�اثانيً 
 �.مشروع�تطو�ر�شمال�ا����ة�وأرض�مطار�امبابة�لبناء�منطقة�سكنية�جديدة 

  با����ة.�العرضية�الـمحاور �من�عديٍد �ب�ن�ا��نو�ي،�للر�ط�القطاع�عامر �كمال�الفر�ق�محور 
 لتخفيف�روض���ور �الـمرافق�تحو�الت�مشروع� �الـمرور �محاور ��ع��الـمرور�ة�ا��ركة�الفرج،

�ألماكن�الـمرافق�وتحو�ل�،)الل�ن�صفط�/الـمر�وطية/يوليو�٢٦�محور (�الك��ى �بالقا�رة�الرئ�سة
 القائمة.�الـمرافق�شب�ات�ع���التأث�� �دون �الـمشروع�تنفيذ

 ل�اتجاه�عرض�اتجا��ن����مراد�شارع�اتجاه����نفق�عن�مشروع�"نفق�ال��ضة"،�و�و�"عبارة��
 سبعة�أمتار.

 :�ج�از��عم���شمال�ووسط�الصعيد�اثالثً 

 أسيوط��ضبة�ع�� �الغر�ي�ال��راوي �أسيوط�/القا�رة�بطر�ق�أسيوط�مدينة�ير�ط�طر�ق�إ�شاء�
�إ�شاء�٢٢�بطول  �االس��اتي����ا��ديد�السكة�أع���للسيارات�علوى ��و�رى �كم، �للر�ط بملوى،

 ة�شرق�وغرب�ال��عة�اإلبرا�يمية.الـُم�ّم للمحاور�الـمرور�ة�
 جاورة�ع�الس�ا�ي�بقر�ة�ز�رة�والقرى�الـُم الـمنيا،���دمة�التجّم �حافظةبُم �ز�رة�خدمات�عُمجّم �إ�شاء

 ��ل�ا.
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 :�ج�از��عم���جنوب�الصعيد�ارا�عً 

 كم.٢٣�بطول �ادفو /�أسوان�النيل�شرق �اإلقلي���الطر�ق�كفاءة�ورفع�ةتوّسع�مشروع 

 الرئ��ـــــــــ���بالطر�ق�الصـــــــــعيد�جنوب�حافظاتُم �لر�ط�علو�ة�وكباري �تنمو�ة�ق رُ طُ �إ�شـــــــــاء�مشـــــــــروع�
 النيل.�وغرب�شرق 

 :�ج�از��عم���س�ناء�اخامًس 

 الـمساعيد،��عمارات�وتأ�يل�مشروعات�اإلس�ان�البدوي�الشع����شمال�وجنوب�س�ناء،�وإصالح
 العر�ش�(ميدان�الرفا��).�مدينة�وتطو�ر �تنمية

 � �و�ابالت �شب�ات �لقري�مشروعات �ك�ر�ائية �شب�ات �وتوصيل �وتدعيم �س�ناء، �وجنوب �شمال
 وأحياء�السو�س.

  ن�القناة�وشمال�س�ناء.ُد إ�شاء�مبا�ي�خدمية�بُم 

 اإلسماعيلية.�حافظةبُم �عاتوالتقاطُ �الـمحاور �القناة،�وتطو�ر �حافظاتبُم �طرق �رصف 

 وجنوب�س�ناء.�شمال�نُد بُم �ق رُ طُ �ورصف�إ�شاء 

 ا��دمات.�ومبا�ي�حيطةالـُم �ق رُ والطُ �وأنفاق�كباري �وتجديد�وإحالل�إ�شاء 

 :�ج�از�القا�رة�الفاطمية�اسادًس 

 الظافر.�برج�ح���الشما���والسور �ا��عفري �شارع�ح���الشر���السور �من�جزء�ترميـم 

 رقيـــة.�السيدة�م��د�بناء�وإعادة�إحالل 

 و�الـــــة�تأ�يــــل�وإعـــــادة�ترميــــم�� �وتطو�ر �–قاي�باي �النصر، �القا�رة�لسور �ا��نو�ية�ا���ة�بباب
 الشما��.

 :�ج�از���عم���الوادي�ا��ديد�اسا�عً 

 كم.�٣١٠�بطول �بأسيوط�بديروط�ا��ديد�بالوادي�الفرافرة�ير�ط�محور �طر�ق�إ�شاء 

 كم.�٢٩٨�بطول �منفلوط�/ت�يدة�محور �ورصف�إ�شاء 

 الغر�ي�الدائري �الطر�ق�ورصف�وإ�شاءا��ديد،��بالوادي�بالبحر�ة�ق رُ طُ �كم�١٤�ورصف�إ�شاء/�
 كم.�١٧٠�بطول �سو�اج�/ا��ارجة�محور �ورصف�ملطار،�وإ�شاء�ا/الـمو�وب�غرب

 ا��رطوم.�بقر�ة�بدوى �ب�ت�٥٠�إ�شاء 
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 والتقييم.�ُمتا�عةا�جاء�بالـمنظومة�الوطنية�للـمذات�القطاع�وفًقا�لُمنّف �و�عرض�البيان�التا��

 وحدة�القياس س��دفاتالـُم 
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنفذ)
 :��اإلس�انأوًال 

 ١٣٠٦٨٠ وحدة�سكنية إجما���عدد�الوحدات�السكنية�ضمن�الـمشروع�القومي�لإلس�ان��

 ٥٦٨١ قطعة�أرض إتاحة�األرا����بالـمدن�ا��ديدة
 ٤٧٧٣٢ عميل�أو�مستفيد عدد�العمالء�الذي�تم�توف���تمو�ل�عقاري�ل�م

 :��مياه�الشرب�والصرف�الص��اثانيً 
 ��٣٥٨٫٢٥ كم أطوال�شب�ات�مياه�الشرب�الـمضافة

 ٤٨٣٫٤ ي/٣لف�مأ� طاقة�مشروعات�الـمياه�الـمضافة
 ٤٦ مشروع� عدد�مشروعات�مياه�الشرب�الـمنفذة

 ٩٤٩٫٣� كم أطوال�شب�ات�الصرف�الص���الـمضافة
 ٣٧٥٫٨ ي/٣لف�مأ طاقة�مشروعات�الصرف�الـمضافة

 ٤٢ مشروع عدد�مشروعات�الصرف�الص���الـمنفذة
 ١٤٧ مشروع الـمنفذة�بالقري��عدد�مشروعات�الصرف�الص��

 ١٣٧٨٫٥ كم الـمضافة�بالقرى��أطوال�شب�ات�الصرف�الص��
 :��ترشيد�وتدب���االحتياجات�الـمائيةثالثا

 ٢ مشروع  �التحلية�مشروعات�عدد
 ٤٣٨٠ �٣م�ألف التحلية�مشروعات�من�توف���اال���تم��الـمياه�كمية
 ١٨٥ �ھمليون�جني التحلية�مشروعات�ت�لفة

 .والتقييم�ُمتا�عةالـمنظومة�الوطنية�للالـمصدر:�
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ختلفة،�وذلك����إطار�اال�تمام�ـُم من�املشروعات����مجاالت�النقل�ال�استطاعت�وزارة�النقل�تنفيذ�عديٍد 

�السياس �القيادة �توليھ �النُ يالذي �أحدث �وفق �مصر ��� �النقل �منظومة �بتطو�ر �التكنولوجية�ظُ ة م
 .صري ـمواطن�الللُم �تمّ��ةلتقديم�خدمة�ُم  العاملية،

 إنجازات�قطاع�النقل�خالل��األعوام�الـماضية

 :���مجال�الطرق� )١
 ���ألف�كم�خالل��١٥٥٫٢ألف�كيلو�م���ُمقابل��١٨٤ز�ادة�إجما���أطوال�الطرق�املرصوفة�لتصل�إ

 .%١٩،�ب�سبة�ز�ادة�ُتنا�ز�)٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤(الف��ة�

 ،من�أ�م�ا:�تنفيذ�ُطرق�ومحاور�جديدة 
�٨٫٣كم،�و�ت�لفة��لية��٩٠بطول��،الشما���من�الدائري�اإلقلي��االن��اء�من�طر�ق�القوس� -

 مليار�جنيھ.
 مليار�جنيھ.�٤٫٥كم،�و�ت�لفة��٨٢بطول��،طر�ق�ا��اللة -
 مليار�جنيھ.�٣٫٥كم،�و�ت�لفة�إجمالية��٤٠طر�ق�ش��ا/�ب��ا�ا��ر�بطول� -
 مليار�جنيھ.�١٫٢بت�لفة��لية��،إ�شاء�طر�ق�القا�رة/�السو�س -
 مليون�جنيھ.�٦٥٠بت�لفة��لية��،رحلة�األو���من�الطر�ق�الدائري�األوسطياالن��اء�من�امل -
�علم - �مر��� �سفاجا/ �مواِز�لطر�ق �طر�ق ��،تنفيذ ��،كم�٢٠٠بطول �إجمالية مليار��١٫٧وت�لفة

 جنيھ.

 �أبرز�امن��،طرق�قائمةورفع�كفاءة��تطو�ر: 
 مليار�جنيھ.�١٠٫٤كم،�و�ت�لفة��١٠٦تطو�ر�الطر�ق�الدائري،�بطول� -
كم،��٢٣٠بطول��،نيا)ـمسافة�من�القا�رة�ح���الـمالصعيد�ال��راوي�الغر�ي�(الطر�ق� -

 مليار�جنيھ.�٧٫٦�و�ت�لفة
 مليار�جنيھ.�٥كم،�و�ت�لفة��١٥٦الطر�ق�الدائري�األوسطي،�بطول� -
 مليار�جنيھ.�٥٫٧كم،�وت�لفة��١٣٥تطو�ر�طر�ق�وادي�النطرون/�العلم�ن،�بطول� -
 مليار�جنيھ.�٣٫٧و�ت�لفة�نحو��كم،�٦٠طر�ق�السو�س/�ال��نة،�بطول� -
 مليار�جنيھ.�٣٫٢�و�ت�لفةكم،��٣٥٠بطول��،طر�ق�النفق/�شرم�الشيخ -
مليون��١٩٢ة�األو���بت�لفة�لرحـماالن��اء�من�ال�،�وتمة�طر�ق�وادي�النطرون/�العلم�نتوّسع -

 جنيھ.
 مليار�جنيھ.�١٫٣كم،�وت�لفة��لية��٥٠بطول��،تطو�ر�طر�ق�املنصورة/�جمصة -
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املشروع�القومي�لرصف�الطرق�ا��لية�داخل�ا��افظات،�وجاري�العمل����املرحلة�إطالق� -

 مليار�جنيھ.�٢وت�لفة��لية��،مشروًعا�٢٠٧ُمحافظة��عدد��١٢األو���ال���تُضم�
 الكباري:����مجال )٢

�عام� �خالل �الكباري �عدد �بلغ �حيث �واألنفاق، �العلو�ة �الكباري �من �تطو�ر�عدد �املاضية �الف��ة ش�دت
 .%٢٠ب�سبة�ز�ادة�تر�و�ع����،١٣/٢٠١٤ألف��و�ري�عام��١٫٥ألف��و�ري�ُمقابل��١٫٨نحو��١٩/٢٠٢٠
 :أبرز�مشروعات�الكباري�ال���تم�تنفيذ�ا 

�والقب��،�بت�لفة� - �ع���الطر�ق�الزرا���والذي�ير�ط�ُمحافظات�الوج�ي�ن�البحري �و�ري�ب��ا
 مليون�جنيھ.�٦١٧٫٥�لية�

 مليون�جنيھ.�٥٧٠طر�ق�القا�رة/�السو�س،�بت�لفة�ع����١٠٩�و�ري�الكيلوم��� -
 مليون�جنيھ.�٤٣٨٫٦�و�ري�تقاطع�محور�التعم���مع�وصلة�سيدي�كر�ر،�بت�لفة��لية� -
 مليون�جنيھ.�٢٨١�و�ري�أسن�ت�العلوي�بمحافظة�القليو�ية،�بت�لفة��لية� -
بت�لفة��،در�ةبُمحافظة�اإلسكن�٢١�و�ري�تقاطع�الذراع�البحري�مع�الطر�ق�الساح���عند�الكم� -

 مليون�جنيھ.�٢٨٨٫٣�لية�
 :محاور�ع���النيل 

مليار�جنيھ،�وتُضم�(محور�تحيا��١١٫٢محوًرا�جديًدا�ع���النيل،�بت�لفة��لية��١١تنفيذ�نحو� -
�قوص،� �سمالوط، �منصور، �عد�� �جرجا، �طما، �مزار، �ب�� �ا��طاطبة، �ب��ا، �ط��ا، مصر،

 الكال�شة)
 مليار�جنيھ.�٢٠بت�لفة��لّية��،آخر�نجاري�العمل�ع���تنفيذ�أحد�عشر�محوًرا� -

 ���مجال�السكك�ا��ديدية: )٣
ألف�ُمفتاح،�بت�لفة�ُتنا�ز��٢٫١ألف�كيلو�م���و��١٫٤عمل�تجديدات�للسكة�ا��ديد،�بأطوال� -

 مليار�جنيھ.�٤
 مليار�جنيھ.�٢٫٧،�بت�لفة�اُمفتاًح �٧٥٠كم�و�١٠٠جاري�تنفيذ�أعمال�تجديدات،�بأطوال� -
 مليون�يورو.�١٥٧ة�الصيانة�وقطع�الغيار،�بت�لفة�تور�د�ِستة�قطارات،�شامل -
- � �تأ�يل ��٣٠إعادة �بت�لفة �نحو��١٦جراًرا �إصالح �دوالر، �وُمحرّ �٢٠مليون �جر�١٢٠ً�ا �،موتور

 مليار�جنيھ.�٢٫١بت�لفة��لية��،VIPعر�ة�ُمكيفة��٢١٢تور�د�و مليون�دوالر،��١٢بت�لفة�
- � ��٤٥٠تطو�ر�حوا�� �بت�لفة �ُمم��ة، ��٣٩٣٫٥عر�ة �جنيھ، �فر�ساوي��١١٦تطو�ر�و مليون عر�ة

مليون��٤٣٫٦رة،�بت�لفة��ة�وُمطوّ رفع�كفاءة�ُثلثمائة�عر�ة�ُمم�ّ و مليون�جنيھ،��١٤٩٫٤بت�لفة�
عر�ة��٤٥مليون�جنيھ،�وصيانة�نحو��١٧٩٫٤جنيھ،�وتور�د�نحو�عشر�ن�عر�ة�قوى�بت�لفة��لية�

 مليون�جنيھ.�٢٠بت�لفة��نوم

 ���إطار��تطو�ر�ُنُظم�اإلشارات�الواقعة�ع���الشبكة،�جاري�العمل�ع���تنفيذ�املشار�ع�اآلتية:

مليون�يورو،��١٠٦كم،�بت�لفة�إجمالية��٢٠٨ك�ر�ة�إشارات�خط�القا�رة/�اإلسكندر�ة،�بطول� -
 مليون�جنيھ.�٤٧١و
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مليون�يورو،���٨٢٫٢كم،�وت�لفة�ُ�لية��٢٥٠ك�ر�ة�إشارات�خط�ب���سو�ف/�أسيوط،�بطول�� -
 مليون�جنيھ.�٣٦٦و

�٨٤٦مليون�يورو،�و�٨٦٫٥كم،�وت�لفة��١٨١ك�ر�ة�إشارات�خط�أسيوط/�نجع�حمادي،�بطول� -
 مليون�جنيھ.

 ���مجال�م��و�األنفاق�وا��ر�الك�ر�ا�ي� )٤
القديمة�وا��ديدة�با��ط�األول�للم��و،�بت�لفة�بلغت�مشروع�ازدواج�السكة�ب�ن�محط���املرج� -

 مليون�جنيھ.�٤٤٤
 مليون�جنيھ.�٣٧٧٫٤االن��اء�من�مشروع�تور�د�وتركيب�بوابات�ل��ط�ن�األول�والثا�ي،�بت�لفة� -
 مليار�جنيھ.�٤٤بت�لفة�ُتقّدر�بنحو��٢٠١٩البدء����تنفيذ�مشروع�مونور�ل�القا�رة����أغسطس� -
- � �مشروع �تنفيذ ��� �رمضان/�البدء �العاشر�من �الرو�ي�ي/ �السالم/ �(مدينة القطار�الك�ر�ا�ي

 مليار�جنيھ.�٤١٫٧،�بت�لفة�ُتقّدر�بنحو�٢٠١٩العاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة)����نوفم���
�العلم�ن/� - �اإلدار�ة/ �العاصمة �ال��نة/ �(الع�ن �السر�ع �القطار�الك�ر�ا�ي �ع�� �العمل جاري

 مطروح).
ة�من�ا��ط�الثالث�للم��و،�وال���تمتد�من�محطة�العتبة�ح���العمل�ع���تنفيذ�املرحلة�الثالث -

 محطة�جامعة�القا�رة.
 ���مجال�النقل�البحري: )٥

- � �بت�لفة �دمياط �مايو��،مليار�جنيھ�١٫٤تطو�ر�ميناء ��� �افتتاح�ا �وتطو�ر�ميناء�٢٠١٩وتم ،
 مليون�جنيھ�٤٨٥بت�لفة��لية��،مليون�جنيھ،�وميناء�نو�بع�٣٠٢الغردقة�بت�لفة�

 مجال�النقل�ال��ري:��� )٦
 مليون�جنيھ.�١٦٥٫٦إ�شاء�الب�ية�املعلوماتية�ل��ر�النيل،�بت�لفة�إجمالية� -
 مليون�جنيھ.�٦٢٫٩إزالة�االختناقات�املالحية�ب��ر�النيل،�ورفع�كفاءة�األ�وسة،�بت�لفة� -
 ت�شيط�حركة�نقل�البضا�ع���رً�ا�ب�ن�ا��افظات���دف�تقليل�األحمال�ع���الطرق�ال��ية. -
 مليون�جنيھ.�٣٠٠ء�كباري�فوق�أ�وسة�املا���بمحافظة�اإلسكندر�ة،�بت�لفة�ُتنا�ز�إ�شا -

 ���مجال�الط��ان�املد�ي )٧
)،�٢٠٢٠أكتو�ر،�(وتم�افتتاحھ����يونيو��٦إ�شاء�ثالثة�مطارات�جديدة�مطار�سفنكس�بمدينة� -

�طرق�رئ�س٢٠٢٠ومطار�العاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة�(يونيو� ���دف�ر�ط�العاصمة�بأر�عة ة،�)
 باإلضافة�إ���مطار�برن�س�الدو������ُمحافظة�البحر�األحمر.

 مليون�راكب�سنوً�ا.�٣٠مطاًرا،�بطاقة�اس�يعابية��٢٥تطو�ر�ورفع�كفاءة�املطارات�البالغ�عدُد�ا� -
مليون�جنيھ،��٧٥٧إ�شاء�ممر�جديد�ورفع�كفاءة�ا��قل�ا��وي�القديم�بمطار�الغردقة�بت�لفة� -

مليون�راكب�سنوً�ا����عام��٧٫٥جديد�للر�اب�بمطار�الغردقة��سع�باإلضافة�إ���إ�شاء�مب���
٢٠١٤. 
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 طائرة.�١٢لعدد��اكرسيً �١٦٨٠إحالل�وتجديد�طائرات�األسطول،�وإضافة� -
صيانة��ُمتا�عة)،�وتطو�ر�أنظمة�املعلومات�والتطبيقات�لـA330/200شراء�ثالث�طائرات�طراز�(� -

 الطائرات�بأحدث�الُنُظم�الدولية.
- � �مب�� �إ�شاء �بت�لفة �مطار�القا�رة، ��� �األرضية �ل��دمات �مصر�الط��ان مليون��١٧٠لشركة

 جنيھ.
 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�أداء�القطاع�خالل�عام�

 والتخز�ن�ناتج�قطاع�النقل 
� �عام �خالل �باألسعار�ا��ار�ة �والتخز�ن �النقل �قطاع �ناتج �ُم �٣١٠٫٦نحو��٢٠/٢٠٢١بلغ قابل�مليار�جنيھ

٪،�وكذا�استمر�١١�قدُرها�معدل�نمو�حّقق،�ُم الـُمناظرة�من�العام�السابق�الف��ةمليار�جنيھ�خالل��٢٧٩٫٩
مليار��١٨٦٫٩إ����١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��١٧٨٫٦تنامي�ناتج�القطاع�باألسعار�الثابتة،�حيث�ارتفع�من�

القطاع����الناتج�ا�����اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة��ُمسا�مة،�مع�شبھ�استقرار��سبة�٢٠/٢٠٢١جنيھ�عام�
 )].٢/١٩[جدول�رقم�(�%٥والثابتة�حول�

 )٢/١٩جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠مؤشرات�قطاع�النقل�والتخز�ن�خالل�عامي��

 ١٩/٢٠٢٠ البيان
معدل�النمو� ٢٠/٢٠٢١

 خطة متوقع فع�� (٪)

 ناتج�قطاع�النقل
 (أسعار�جار�ة،�مليار�جنيھ)

١١ ٣٣١٫١ ٣١٤ ٣١٠٫٦ ٢٧٩٫٩ 

 -- ٥٫١ ٥٫٢ ٥٫٢ ٥ ���الناتج�الـمح���اإلجما���(٪)�القطاعناتج��ُمسا�مة
 ناتج�قطاع�النقل

 (أسعار�ثابتة،�مليار�جنيھ)
٤٫٦ ١٨٥٫٦ ١٨٥٫٥ ١٨٦٫٩ ١٧٨٫٦ 

ناتج�قطاع�النقل����الناتج�الـمح����ُمسا�مة
 اإلجما���(٪)

٤٫٦ ٤٫٧ ٤٫٧ ٤٫٦ -- 

 التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�:�وزارةالـمصدر

 االس�ثمارات 

حيث�بلغت�اس�ثمارات�القطاع�،٪٢٨٫٣�ذة����قطاع�النقل�والتخز�ن�ب�سبةنّف االس�ثمارت�الـُم �رتفعتا
والذي�بلغت�جملة�اس�ثماراتھ��١٩/٢٠٢٠قارنة��عام�مليار�جنيھ�ُم �١٤١٫٣نحو��٢٠/٢٠٢١خالل�عام�

الـمشروعات�الـمركز�ة�و �قطاع�ا���ومي)�است�ثار�الـ٢/١٨ش�ل�رقم�(ال�مليار�جنيھ،�و�ت���من١١٠٫١
مًعا�ما�حيث�بلغت��سب���،٢٠/٢٠٢١ة�األك���من�جملة�االس�ثمارات�الـمنّفذة�للقطاع�عام�ا��صّ �تلك

مليار�جنيھ)��١١٩٫٧االس�ثمارات�الـُمنّفذة�االس�ثمارات�الـُمس��دفة�با��طة�(�تجاوزت.�و�الـمثل،�٪٧١٫٦
 بال��ت�ب.�%٨٫٦و��%١٨مليار�جنيھ)�ب�سبة��١٣٠٫١أداء�ا��طة�(�ُمتا�عةعة����ضوء�والـُمتوقّ 
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 )�٢/١٨ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١النقل�خالل�عام���قطاع��اس�ثمارات

 
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر

 حسب�ج�ات�اإلسناد�٢٠/٢٠٢١إنجازات�القطاع�العي�ّية�خالل�عام�
 للطرق�والكباري�والنقل�ال��ي أوًال:�ال�يئة�العامة�

والكباري،�باإلضافة�إ������مجال�الطرق�من�املشروعات�القومية��استكمال�عديٍد �استطاعت�وزارة�النقل
لت�تلك�وتمثّ مشروًعا�خاًصا�بأعمال�الكباري)،��١٦مشروًعا�خاًصا�بأعمال�الطرق،��١٧مشروًعا�(�٣٧تنفيذ�

 املشروعات����اآل�ي:
 مشروعات�الطرق  -أ

آالف�كم�طرق�جديدة،�ليصل�بذلك�إجما���أطوال�شبكة�الطرق��٧ش�د�املشروع�القومي�للطرق�إ�شاء�
 )].�٢/٢٠آالف�كم�طرق�[جدول�رقم�(�١٠ألف�كم،�باإلضافة�إ���تطو�ر�ورفع�كفاءة��٣٠إ���

 )٢/٢٠جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١أ�م�مشروعات�الطرق�القومية�ال���تم�تنفيذ�ا�خالل�عام�

 املنفذ اسم�املشروع م
 كم�١٩كم/�القطاع�ا��امس�بطول��١٨القطاع�الرا�ع�بطول� طر�ق�ب��ا/�اإلسكندر�ة ١
٢ 

تطو�ر�الطر�ق�الدائري�حول�
 القا�رة�الك��ى 

 .إ�شاء�طر�ق�داعم�من�سعد�الشاذ���ح���جوز�ف�ت�تو 
 .الطر�ق�الداعم�ح���طر�ق�السو�س 
 .تطو�ر�ورفع�كفاءة�الطر�ق�الدائري�من�السالم�ح���املرج 

٣ 
 تطو�ر�الطر�ق�الساح���الدو��

 ���كم.�٣٣املسافة�من�سيدي�عبد�الرحمن�للضبعة�اإلتجاه�القب 
 �كم.�١١اإلتجاه�الشما���من�سيدي�عبد�الرحمن�ح���مطروح 

أعمال�مواج�ة�ومعا��ة�آثار� ٤
 السيول 

 منطقة�أبو�زنيمة/�رأس�سدر/�رفع�كفاءة�طر�ق�الزعفرانة/�رأس�غارب

٤٥٫٩

١٣٫٦

٥٫٦

٩٫٢

٢٥٫٧

القطاع�ا��كومي

ال�يئات�االقتصادية

الشر�ات�العامة

القطاع�ا��اص

مشروعات�مركز�ة

(%)
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حركة�إ�شاء�طر�ق�خدمة� ٥
 النقل�الثقيل

طر�ق�القا�رة/السو�س�(املسافة�من�الطر�ق�الدائري�حول�القا�رة�ح���
 كم�٣٧الدائري�اإلقلي��)�بطول�

٦ 
إ�شاء�محطات�تحصيل�رسوم�

 ع���الطر�ق

 .الطر�ق�الساح���أمام�جامعة�الدلتا 
 �٢٫٨٥طر�ق�القا�رة/أسيوط�الكم. 
 .محور�كال�شة�ومحور�سمالوط 

٧ 
وتطو�ر�ورفع�ة�توّسعمشار�ع�

 كفاءة

 �كم.�٥٠طر�ق�رافد/جمصة�املنصورة�بطول 
 �كم.�٦٥تطو�ر�طر�ق�كم�ن�سعال/�سانت��اتر�ن�(اتجا��ن)��بطول 
 ح���طر�ق�السو�س�بطول��١٠٩ة�وتطو�ر�وصلة�النفق�من�كم�توّسع

 كم�واألعمال�الصناعية.�٢٤
٨ 

 مشار�ع�ازدواج

 �كم.�٢١٣طر�ق�سفاجا/�القص��/�مر����علم 
 �القا�رة�/اإلسماعيلية.�٨٥الكيلو�طر�ق 
 �كم.�٤٠طر�ق�القصاص�ن/الصا��ية 
 �كم.�١٠طر�ق�مدخل�املنصورة/�مدخل��و�ري�ط��ا�بطول 
 �كم.�١٢املرحلة�الثانية�من�طر�ق�فاقوس/�ا��سي�ية/�سعود�بطول 
 �كم.�٣٠املسافة�من�القنطرة�ح���الصا��ية�بطول 
 �/البحر�األحمر�القطاع�الثالث�والرا�ع�من�وصلة�أسيوط/�سو�اج

 كم.�٥٥بطول�
٩ 

 مشار�ع�استكمال

 �كم.�٤٠استكمال�الطبقة�السطحية�ش��ا/�ب��ا�ا��ر�بطول 
 �ح���مصرف��٤٦القطاع�الثالث�من�مصرف�بلب�س�من�الكم

 .٦٦٫٥القليو�ية�الكم�
 �ح���طر�ق��٦٦٫٥القطاع�الرا�ع�من�مصرف�القليو�ية�من�الكم

 .٧٩٫٣ب��ا/املنصورة�الكم�
 وزارة�النقل.�الـمصدر:

 مشروعات�الكباري  -ب

 م
اسم�

 املشروع
 املنفذ

١ 
محاور��٣

 ع���النيل
 قوص/�سمالوط/�كال�شة�مرحلة�أو���وثانية/�محور�عد���منصور�بب���سو�ف

٢ 
�و�ري�

 مشاة
 قر�ة�العطوا�ي�بأسوان�ضمن�مشروع�إحالل�وتجديد�الكباري�الضعيفة.

٣ 
كباري�
 علو�ة

ب���سو�ف��-جنوب�البلينا�مرحلة�ثانية/��و�ري�جرجا�ع���السكة�ا��ديد/�طر�ق�العياط
كباري�ع���ترعة�النو�ار�ة/��٤إحالل�وتجديد��/٢،١(امليمونة)/�قلما�ع���الطر�ق�الزرا���مرحلة�

�و�ري�الشرقاو�ة�العلوي/�إحالل��و�ري�سيارات�بديل��و�ري�مشأة�بطوخ/��و�ري�للسيارات�أع���
 أكتو�ر�بب���سو�ف/��و�ري�توش�ا�طر�ق�أسوان.�٦�مزلقان

 وزارة�النقل.�الـمصدر:
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 ثانًيا:�ال�يئة�العامة�للنقل�ال��ري 

 مشروع�تطو�ر�ا��رى�املال���الر�اح�البح��ى�/�ترعة�النو�ار�ة
  ّ٣٩٫٣قة�(املسافة�من�كم�االستالم�اإلبتدا�ى�لعملية�حماية�جسور�ترعة�النو�ار�ة�بأماكن�ُمتفر�

 ).٥٣�ح���كم
  ّح����٩٢٫٨قة�(املسافة�من�كم���و�األعمال�ا��اصة�بحماية�جسور�ترعة�النو�ار�ة�بأماكن�ُمتفر

 ).٦٢٫٣كم�
 .و�أعمال�تجفيف�ورفع�كفاءة��و�س�املا���الكب��،�وتم�إطالق�املياه�بحوض�ال�و�س�� 
 �٨٥ب�سبة�تنفيذ��،١٠٠استكمال�عملية�رفع�كفاءة�أج�زة�التجفيف���او�س�ا��طاطبة�كم%. 

 )�٤٤ب�سبة�تنفيذ��،ا��ـم)��و�رى�فوق�أ�وسة�ال٢استكمال�إ�شاء�عدد%. 
 مشروع�تطو�ر�الطر�ق�ال��رى�القا�رة�/�أسوان

 �إسنا�/��٢٥٦ح���كم��١٦٩��و�أعمال�إزالة�اإلختناقات�املالحية�ب��ر�النيل�للمسافات�(من�كم
الصف�/��٩٥٣ح���كم��٨٨٥من�كم��نزلة�العوامر/�ب���مزار�،�٧٥٠ح���كم��٦١٥قوص،�من�كم�

 القناطر�ا����ية).�
 �اسوان�/��٧٠ح���كم��٨استكمال�أعمال�إزالة�اإلختناقات�املالحية�ب��ر�النيل�للمسافات�(من�كم

نجع�حمادى/��٦١٥ح���كم��٣٥٩كال�شة�/�إسنا�،�من�كم��١٦٩ح���كم��٧٠كال�شة،�من�كم�
 الصف).ب���مزار/��٨٨٥ح���كم��٧٥٠نزلة�العوامر،�من�كم�

 �الدفاع�وسام،�٢٠،�القاطرة�٢١استكمال�أعمال�رفع�كفاءة�الوحدات�ال��ر�ة�(الل�ش��يئة�،
 ،�الصندل�اآل���مرمر).٢٢الل�ش��يئة�

 مشروعات�أخرى�
 �من��–٤٤٫٥ح���كم��٢٧االستالم�اإلبتدا�ى�لعملية�حماية�جسور�فرع�دمياط�للمسافات�(من�كم

 ر�ق�ال��رى�القا�رة/�دمياط.)�بمشروع�تطو�ر�الط٩١٫٥ح���كم��٥٣٫٥كم�

 )�و�رى�فوق�ترعة�اإلسماعيلية�من�كبارى�ثابتة�إ���كبارى�متحركة�٢استكمال�أعمال�تحو�ل�عدد��(
 .تطو�ر�الطر�ق�ال��رى�القا�رة/�اإلسماعيليةبمشروع��%٧٢ب�سبة�تنفيذ�

 � ثالًثا:�ال�يئة�العامة�لتخطيط�مشروعات�النقل
�للمشروعات���� �التنفيذ �ع�� �واإلشراف � �تصميمات �وإعداد �وتخطيط �الدراسات �إعداد �الطرق: مجال

 التالية:

 املرحلة�األو���من�طر�ق�ب��ا/�امل�شأة�الُك��ى�باملنصورة.�� .١
�-كم)�بطر�ق�القا�رة/�أسيوط�الغر�ى.��٥٢املرحلة�الثانية�(املسافة�من�املنيا�ح���ديروط،�بطول� .٢

 الدراسة�ال�يدرولوجية�للمشروع.وذلك�بإعداد�
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 أبوسمبل.�–أعمال�الرفع�املسا���لطر�ق�أسوان/�مفارق�توش�ى� .٣
إعداد�الدراسات�والتصميمات�للطر�ق�الدائرى�حول�القا�رة�الك��ى�(املسافة�من�نفق�الشاذ��� .٤

 كم�مفرد).�٨ح���نفق�السالم�بطول�
الم�ح���طر�ق�اسكندر�ة�الزرا���أعمال�الرفع�املسا���للطر�ق�الدائرى�(املسافة�من�نفق�الس .٥

 كم)�وا��دمات�االس�شار�ة.�١٥بطول�
ا��دمات�اإلس�شار�ة�للمرحلة�الثانية�من�طر�ق�ب��ا/�املنصورة�(املسافة�من�امل�شأة�الك��ى�ح��� .٦

 ميت�غمر).
 ا��دمات�اإلس�شار�ة�ألعمال�الرفع�املسا���لطر�ق�األقصر/�أسوان. .٧

 السكك�ا��ديدية�والنقل�البحري:

ن��اء�من�إعداد�دراسة�جدوى�مد�وإزدواج�خط�السكة�ا��ديد�إمبابة/�املنا���/�إيتاى�البارود�اإل � .١
 ح���اإلسكندر�ة.

اإلن��اء�من�إعداد�دراسة�ا��دوى�ا��اصة�بخطة�مد�سكة�حديد�القا�رة/�أسوان�ح���توش�ى� .٢
 لتنمية�منطقة�جنوب�الوادى.

�البحرى  .٣ �النقل �قطاع ��ي�لة �دراسة �إعداد �من �ال�يا�ل�اإلن��اء �من �اإلستفادة �خالل �من �وذلك ،
 ت�ُمعدالت�تداول�كب��ة.حّقق�ال��التنظيمية�للقطاعات�البحر�ة�بالدول�املتقدمة�و 

تقديم�التقر�ر�املبد�ى�لدراسة�جدوى�ر�ط�مصا�ع�األسمنت��شبكة�السكك�ا��ديدية�لنقل�املواد� .٤
 خاصة�الدول�اإلفر�قية.�ا��ام�إ���املصا�ع�والفائض�من�اإلنتاج�إ���موا�ىء�التصدير�و 

استكمال�دراسة�تخطيط�وتصميم�وإشراف�ع���التنفيذ���طة�عد���منصور�لتصبح�ا��طة�أحد� .٥
 مصر.���د�الوسائط�تعّد برز�املعالم�كأول�مركز�للنقل�ُم أ

�باملنطقة�� .٦ �مروًرا �ب���العبد �الفردان/ �خط �تأ�يل �إعادة �جدوى �لدراسة �التقر�ر�املبد�ى تقديم
 وم��ا�إ���طابا.�،ومد�ا��ط�إ���العر�ش�ثم�رفح�،السو�س�اإلقتصادية�لقناة

بدائل�املسارات)�للر�ط�السك�ى�ب�ن��-البي�ية��–ا��يولوجية��–إعداد�الدراسات�(ال�يدرولوجية�� .٧
 مصر�والسودان.

 ألنفاقرا�ًعا:�ال�يئة�القومية�ل
عد���منصور)�بأطوال��اإلن��اء�من�أعمال�املرحلة�الرا�عة�من�ا��ط�الثالث�للم��و�(�ارون�الرشيد/ )١

 .٢٠٢٠كم،�وتم�افتتاح�املرحلة����أغسطس�١١٫٥
االن��اء�من�أعمال�ازدواج�محطة�املرج/�املرج�ا��ديدة�(با��ط�االول�مل��و�األنفاق)،�و�لغت��سبة� )٢

 .٢٠/٢٠٢١ا��ـمخالل�العام�ال�%٢٨تنفيذ�املشروع�نحو�
،�و�لغت��سبة�التنفيذ�(عتبة/�إمبابة)استكمال�تنفيذ�محطات�املرحلة�الثالثة�من�ا��ط�الثالث� )٣

 ).٢٠٢٣س��دف�اإلن��اء�من�أعمال�تلك�املرحلة�خالل�عام�ـُم (ومن�ال�٢٠/٢٠٢١خالل�عام��%٢٥
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�اإلدار�ة) )٤ �العاصمة �رمضان/ �العاشر�من �(السالم/ �القطار�الك�ر�ا�ى �مشروع �تنفيذ �،استكمال
 .٢٠/٢٠٢١خالل�العام�املا����%٤٠و�لغت��سبة�التنفيذ�

 :�ال�يئة�القومية�لسكك�حديد�مصر�اخامًس 
)�عر�ة�جديدة�ب�سبة�٣٤٧تور�د�(،�و س��دفـُم من�ال�%١٠٠ار�حديث�ب�سبة�تنفيذ�)�جرّ ٤٠تور�د�( )١

 .)عر�ة�٤١٨(�تور�دس��دف�ـُم من�ال�%٨٣تنفيذ�
 .�%٧٦٫٨مليون�طن�بالسكك�ا��ديدية،�ب�سبة�تنفيذ��٤٫٣٨نقل�بضا�ع�بنحو� )٢
 ا��ديدية�ا��الية.عمال�دعم�وتطو�ر�شبكة�ا��طوط�أ )٣
 .%٣٤ب�سبة�تنفيذ��،كم�١٤٧٫٨بطول��ا��ديديةعمال�تجديدات�السكك�أتنفيذ� )٤
٥( � �اعمال ��صيانةتنفيذ �(السكك �دورً�ا)�ال��ا��ديدية �صيان��ا ��تتم �كم،�٢٫٩بطول ب�سبة��ألف

 كم).�٢٦٥٠صيانتھ�(س��دف�ـُم ال�،%١١٠٫٦تنفيذ�
 اإلشارات.من�مشروعات�تطو�ر�ُنُظم��%١٥االن��اء�من�تطو�ر� )٦
س��دف�ـُم من�ال�%١٠٨)�مزلقاًنا�(ُنُظم�تحُكم�أوتوماتي�ى)�ب�سبة�تنفيذ�٧٨اإلن��اء�من�تطو�ر�عدد�( )٧

 .�)مزلقاًنا�٧٢(�هتطو�ر 
 موزعة�ع���ا���ات�املعنية:�٢٠/٢٠٢١ذات�قطاع�النقل�خالل�العام�املا���نّف )�ُم ٢/٢١ا��دول�رقم(��وّ� و�ُ 

 )٢/٢١(�جدول�رقم
 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام��ُمنفذات�قطاع�النقل

 املؤشر
وحدة�
 القياس

٢٠/٢٠٢١  

:�تطو�ر�الطرق�والكباري أوًال   
 ٢٥٠ كم أطوال�شبكة�الطرق�(املُضافة)

٩١٢٣٫ مليون�جنيھ ت�لفة�مشروعات�تطو�ر�ورفع�كفاءة�الطرق�االس��اتيجية��شبھ�جز�رة�س�ناء  
ع���النيلأة�ت�لفة�ا��اور�امل�ش  ٢٨٩٢٫١ مليون�جنيھ 

 ١٠٩٦٫٣ مليون�جنيھ ت�لفة�الكباري�العلو�ة�امل�شئة�واملطورة
٫٥٢ مليار�جنيھ إجما���االس�ثمارات�املوج�ة�ل��نامج�الطرق�والكباري   

:�النقل�البحري�(دمياط،�اإلسكندر�ة،�البحر�األحمر)اثانيً   
قطاع�النقل�البحري �عدد�السفن�اإلجما���ضمن�برنامج�تطو�ر   ٩ ألف 

 ١٠١٫٩ مليون�طن ��م�البضا�ع�املتداولة�ضمن�برنامج�تطو�ر�قطاع�النقل�البحري 
 ٨٫٦ مليار�جنيھ اإليرادات�ضمن�برنامج�تطو�ر�قطاع�النقل�البحري 

:�تطو�ر�خدمات�السكك�ا��ديديةاثالثً   
 ١٤٧٫٨ كم أطوال�املسافات�ا��ددة�بالسكك�ا��ديدية

 ٤٫٧ مليون�طن كمية�البضا�ع�املنقولة�من�خالل�السكك�ا��ديدية
 ٢٥٣٫١ مليون  عدد�ر�اب�السكك�ا��ديدية
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 املؤشر
وحدة�
 القياس

٢٠/٢٠٢١  

 ٢٫٤ مليار�جنيھ اإليرادات�الناتجة�عن�نقل�الر�اب
 ٢٩٤٫٣ مليون�جنيھ اإليرادات�الناتجة�عن�نقل�البضا�ع

:�النقل�ال��ري ارا�عً   
 ٤٫٣ مليون�م٣ ��م�املسافات�املط�رة�من�مجرى���ر�النيل

 
 عدد�األ�وسة�ضمن�أ�شطة�رفع�كفاءة�الطرق�ال��ر�ة

 
 ١ عدد

البضا�ع�املنقولة�ضمن�أ�شطة�رفع�كفاءة�الطرق�ال��ر�ة�ب��نامج�تطو�ر�قطاع���م�
 النقل�ال��ري 

 ٤٦٦٨٫١ ألف�طن

 ١٢٩٩٠ عدد عدد�رحالت�السفن�ضمن�أ�شطة�رفع�كفاءة�الطرق�ال��ر�ة
 خامًسا:�م��و�األنفاق

 ٨ كم األطوال�الـُمضافة�لشبكة�م��و�األنفاق
 ٥ عدد عدد�ا��طات�الـُمضافة�إ���ا��دمة

 ٥٧٥ ألف عدد�رحالت�القطارات��شبكة�م��و�األنفاق
 ٨٣٥ مليون  عدد�ر�اب�م��و�األنفاق

 والتقييم.�ُمتا�عةاملنظومة�الوطنية�لل�الـمصدر:

 إشادة�دولية�بتقّدم�قطاع�النقل����مصر:
ترت�ب�مصر����ن�،�تحّس ٢٠١٩أفاد�تقر�ر�التنافسية�العاملي�الصادر�عن�املنتدى�االقتصادي�العاملي�عام�

 رات�الب�ية�التحتية،�م��ا:ؤّش �عض�ُم 
 دولة.�١٤١من�ب�ن��٢٨ر�جودة�الطرق�لتأ�ي�مصر����املرتبة�ؤّش تحّسن�ترت�ب�ُم  -

 .�٤٤مرتبة����مؤّشر�الب�ية�التحتية�للنقل�لتأ�ي����املرتبة��١٢تقّدم�مصر� -

 .٢٠١٨عام��٥٤باملرتبة�قارنة�ـُم ���مؤشر�الر�ط�ب�ن�شبكة�الطرق�بال�٤٨رتبة�ـممصر�ال�شغلت -

�٥٨رتبة�ـمُمقارنة�بال�٥٠رتبة�ـمل�الؤّشر�كفاءة�خدمات�القطارات،�ل��ّ� مراكز����ُم �٨مت�مصر�تقّد  -

 .٢٠١٨عام�

ات�املؤسسات�الدولية���يّ ا�من�ا��وائز�الدولية����مجال�النقل،�وأشادت�ُك عددً �مصر �حصدتوكذلك،�
مراكز����مؤشر�الفرص�اللوجس�ية�الدولية��خمسةصر�تقدمت�م�حيثباإلنجازات�����ذا�القطاع�ا��يوي،�

��٢٠٢٠عام� �عن�،�فضًال ٢٠١٩عام��٢٨قارنة�باملركز�،�ُم ٢٣بفضل�جودة�الب�ية�التحتية�لتحتل�املركز�الـ
;.٢٠٢٠حصول�مصر�ع���ا��ائزة�املم��ة�من�بنك�التنمية�اإلفر�قي�لبناء�الطرق�لعام�
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 لقناة�السو�س�اإلجما��الناتج�الـمح���

�١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ����عام��٩٢�نحو �زاد�ناتج��شاط�قناة�السو�س�باألسعار�ا��ار�ة�بدرجة�طفيفة�من
عما��ان�ُمتوّقًعا�وُمس��دًفا�ع���التوا����%٤٫٥و�%٣٫٩ب�سبة�ز�ادة��ُمتا�عةمليار�جنيھ�خالل�عام�الـ�٩٢٫٨إ���

 .%١٫٥ا�قدُر����الناتج�الـمح���اإلجما����ُمسا�مةللعام�ذاتھ.،�ولُ��ّ�ل�بذلك��سبة�

�نحو� �باألسعار�الثابتة �القطاع �ناتج �بلغ ��٩٥٫٨وقد �عام �خالل �العام��٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ �لناتج ُمقارً�ا
ع���ال��ت�ب،�ومع�استقرار��سبة��%١٩٫٥و�%٢السابق،�وليتجاوز�بذلك�ما��ان�ُمتوًقعا�وُمس��دًفا�بنحو�

 �)].٢/٢٢[جدول�رقم�(�%٢٫٤لـمح���اإلجما���عند�القطاع����الناتج�ا�ُمسا�مة

 )�٢/٢٢جدول�رقم�(
 الناتج�الـمح���اإلجما���لقناة�السو�س�باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�

 ٢٠/٢٠٢١،�والـمتوقع�من�عام�ُمتا�عةخالل�عامي�الـ

 البيان
�٢٠/٢٠٢١ األسعار�ا��ار�ة�(فع��)

 (ُمتوّقع)
٢٠/٢٠٢١  

 (ُمس��دف)

(فع��)األسعار�الثابتة�  
معدل�

 التغ���(٪)
٢٠/٢٠٢١  

 (ُمتوّقع)
٢٠/٢٠٢١  

 (ُمس��دف)
 العام�الـما��

معدل� العام�الـما��
١٩/٢٠٢٠ التغّ���(٪)  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  

الناتج�الـمح���اإلجما���
 ٨٠٫٢ ٩٣٫٩ ٠٫٦٣ ٩٥٫٨ ٩٥٫٢ ٨٨٫٨ ٨٩٫٣ ٠٫٩ ٩٢٫٨ ٩٢ (مليار�جنيھ)

القطاع�����ُمسا�مة
الناتج�الـمح���اإلجما���

(٪) 
١٫٩٩ ٢٫٣٨ - ٢٫٤٢ ٢٫٤٥ ١٫٣٦ ١٫٤٩ --- ١٫٥٤ ١٫٦٥ 

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر

 االس�ثمارات

لت�٪،�حيث��ّ� ٣٣ب�سبة��٢٠/٢٠٢١ذة�بقناة�السو�س�خالل�العام�الـما���ملة�االس�ثمارات�الـمنّف ُج �تنامت
٪�١٫٧�ُمسا�مة،�ب�سبة�١٩/٢٠٢٠�مليار�جنيھ�خالل�العام�السابق�١٠٫٣قابل�نحو�مليار�جنيھ�ُم �١٣٫٧نحو�

مليار�جنيھ)��١٦٫٩ورغم�ذلك،�جاءت�أقل�مما��ان�ُمتوّقًعا�وُمس��دًفا�للعام�ذاتھ�(���إجما���االس�ثمارات،�
 )].٢/٢٣[جدول�رقم�(�%١٨٫٩بنحو�

 )�٢/٢٣جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١والـمتوّقع�من�عام��ُمتا�عةل�عامي�الـاس�ثمارات�قناة�السو�س�خال

 البيان
٢٠/٢٠٢١ معدل�التغ���(٪) العام�الـما��  

 (ُمتوّقع)
٢٠/٢٠٢١  

 (خطة)
١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١    

 ١٦٫٩ ١٦٫٩ ٣٣ ١٣٫٧ ١٠٫٣ االس�ثمارات�الـمنفذة�(مليار�جنيھ)
اس�ثمارات�قناة�السو�س����إجما���االس�ثمارات�(٪)�ُمسا�مة  ٢٫٣ ٢ --- ١٫٧ ١٫٣ 

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.الـمصدر



 

١٧١ 

 ر�ا��ركة�الـمالحيةتطوّ 
مليار�دوالر�خالل�العام��٥٫٩١�حيث�بلغت�ّ�لت�قناة�السو�س�إيرادات�سنو�ة�ُ�عد�األع������تار�خ�ا،�

دوالر.�وجاء�ذلك�مليار��٥٫٨ح�ن�بلغت��١٩/٢٠٢٠عن�العام�الـما����%١٫٩ا�قدُر�،�بز�ادة�٢٠/٢٠٢١الـما���
�يوليو� ��� �الصادرة �الدو�� �النقد �صندوق �بيانات �مع �عام��٥٫٩(نحو��٢٠٢١ُم�سًقا مليار�دوالر�خالل

٢٠/٢٠٢١.( 
�١٩/٢٠٢٠مليون�طن����عام��١٢١٠٫٨وع���الرغم�من�تراُجع�ا��مولة�الصافية�للُسفن�العابرة�من�نحو�

)]،�إال�أن�إحصائيات�٢/١٩[ش�ل�رقم�(�%١٫٦�غّ���،�بُمعّدل�ُمتا�عةمليون�طن����عام�الـ�١١٩١٫٤إ���نحو�
�ّ�لت�ز�ادة�م��وظة����أعداد�السفن�العابرة�للقناة،�حيث��٢٠٢١خالل�النصف�األول�من�عام��الـمالحة

�%٢٫٣سفينة،�بُمعّدل�نمو��٩٧٦٣عبور��٢٠٢١ش�دت�حركة�الـمالحة�بالقناة����الف��ة�من�يناير�إ���يونيو�
 العام�الـما���.�ُمقارنة�بالف��ة�ذا��ا�من

 )�٢/١٩ش�ل�رقم�(
 ُمتا�عةأ�م�مؤشرات�قناة�السو�س�خالل�عامي�الـ

   
 البنك�الـمركزي�الـمصري.،�:��يئة�قناة�السو�سالـمصدر

وقد��ان�للسياسات�ال�سو�قية�وال�سع��ية�الـمرنة�ال���اتبع��ا��يئة�قناة�السو�س�دوًرا�فاعًال����تقليل�
� ���ائحة �السفن�التأث���السل�� �لعبور �مناسبة �ُمعّدالت �ع�� �ا�ِ�فاظ ��� �ن��ت �حيث ��ورونا، ف��وس

بالقناة،�فضًال�عن�ا��وافز�والتخفيضات�الـممنوحة�ال���سا�مت����تحقيق�طفرة�كب��ة����ُمعّدالت�عبور�
 سال�وسفن�ا��او�ات�وحامالت�السيارات�وسفن�الصب�ا��اف.�ٍل�من�سفن�الغاز�الطبي���الـُم 

�قناة��أن�وجدير�بالذكر، �أغلقت �ال�� �"إيفر�غر�ن" �سفينة �جنوح �حادثة �رغم �جاءت �السابقة التطّورات
ة�ستة�أيام����مارس�الـما���،�مما�أدى�إ���ا�سداد�أحد�أك���الشراي�ن�التجار�ة�حيو�ة����السو�س�لـمّد 

ادث�(���العالـم�و�عطيل�سالسل�التور�د�العالـمية،�ولكن�بفضل�ج�ود��يئة�قناة�السو�س�تم�احتواء�ا��
 �.)١()٢٠٢١مارس��٢٩

                                                             
كر�ك����عملية�اإلنقاذ،�،�وتوج���ا�إ���منطقة�االنتظار�بالبح��ات�باالعتماد�ع���استخدام�الت%٨٠)�تم��عديل�مسار�ا�ب�سبة�١(

قاطرة،��١٥فرد�من�العامل�ن���ا،�باستخدام��٦٠٠وتمكنت�وحدات�اإلنقاذ�بال�يئة�من��عو�م�السفينة�بُمشاركة�ما�يز�د�ع���
 باإلضافة�إ���ل�شات�ا��دمة�والكرا�ات�من�أسطول�ال�يئة.

٥٫٨ ٥٫٩١

٠

٢

٤

٦

٨

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

)دوالرمليار (اإليرادات

١٢١٠٫٨
١١٩١٫٤

١٠٠٠

١١٠٠

١٢٠٠

١٣٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

)طنألف�(ا��مولة�الصافية
١٩٫٣ ١٩

٠
٣
٦
٩

١٢
١٥
١٨

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

(باأللف)عدد�السفن
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 �ي�ل�ا��ركة�العابرة�للقناة��
وفًقا�لنوع�السفينة�وا��مولة�الصافية��%٥١٫٩و�%٤٨٫٤تراجعت�حركة�سفن�الر�اب�(السياحة)�بنحو�

،�رغم�احتالل�ا�الـمركز�%١٨٫٤و�%١٣٫١ع���التوا��،�وجاءت��عد�ا�ناقالت�الب��ول�والغاز�ب�سب�تراُجع�
�الـ �عام ��� ��ُمتا�عةاألول ��عبور �السفينة) �نوع �����٥٣٨١(حسب �ا��او�ات �سفن �جاءت �ح�ن ��� سفينة،

� �صافية �حمولة �لُ��ّ�ل �ل��مولة �وفًقا �األو�� �قدُر�الـمرتبة ��٦١٧٫٢ا �بز�ادة �طن �العام��%٣٫٨ألف عن
 )].٢/٢٤من�إجما���ا��مولة�الصافية�[جدول�رقم�(�%٥١٫٨�س�ية��ُمسا�مةالسابق،�و�

 )�٢/٢٤جدول�رقم�(
 ر�ا��ركة�العابرة�للقناة�بحسب�نوعيات�السفن�الـمارة���ا�تطوّ 

 ١٩/٢٠٢٠قارنة�بالعام�الـما���السابق�مُ �٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـما���

 النوع

 العام�الـما��
معدل�

)٪النمو(  

األ�مية�ال�س�ية�
 إلجما���ا��مولة�(٪)�

٢٠/٢٠٢١لعام�  
معدل� عدد�السفن

)٪النمو(  

 ا��مولة�الصافية
(ألف�طن)�  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  ١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١  
)١٣٫١( ٥٣٨١ ٦١٩٠ ناقالت�الب��ول�والغاز  ١٨٫٤( ٢٧٩٫٦ ٣٤٢٫٧(  ٢٣٫٥ 

سفن�البضا�ع�الصب�
 ١٧٫٩ ١١٫٢ ٢١٢٫٧ ١٩١٫٣ ٧٫٩ ٥٢٣٥ ٤٨٥٢ ا��اف

 ١٫٦ ٩٫٨ ١٩ ١٧٫٣ ١٤٫١ ١٨٩٩ ١٦٦٤ سفن�البضا�ع�العامة
 ٥١٫٨ ٣٫٨ ٦١٧٫٢ ٥٩٤٫٦ ٠٫٧ ٤٩٢٨ ٤٨٩٣ سفن�ا��او�ات

حامالت�ا��رارات�
)٨٫٢( ١٧٩ ١٩٥ (الرورو)  ٠٫٥ ١٫٦ ٦٫٤ ٦٫٣ 

 ٤٫٢ ٢٫٥ ٥٠ ٤٨٫٨ ٣٫٢ ٧٩٤ ٧٦٩ حامالت�السيارات
)٤٨٫٤( ٤٨ ٩٣ سفن�الر�اب�(السياحة)  ٥١٫٩( ٢٫٥ ٥٫٢(  ٠٫٢ 

)١١( ٥٨٣ ٦٥٥ أخرى   ١٣( ٤ ٤٫٦(  ٠٫٣ 
)١٫٤( ١٩٠٤٧ ١٩٣١١ اإلجما��  ١٫٦( ١١٩١٫٤ ١٢١٠٫٨(  ١٠٠ 

 :��يئة�قناة�السو�س.الـمصدر

 اإلنجازات�العي�ية
ذ��ا��يئة�قناة�السو�س�خالل�واأل�شطة�االس�ثمار�ة�ال���نّف �)�أ�م�الـمشروعات٢/٢٥ُيو���ا��دول�رقم�(

مليار�جنيھ��١٢٫٨مليار�جنيھ�(م��ا��١٦٫٧،�حيث�بلغت�االعتمادات�االس�ثمار�ة�نحو�٢٠/٢٠٢١العام�الـما���
 مليار�جنيھ�نقد�أجن���حر).�٣٫٩مح��،�و

 )�٢/٢٥جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١توز�ع�اس�ثمارات��يئة�قناة�السو�س�بحسب�الـمشروعات�خالل�العام�الـما���

 )�باأللف�جنيھ(�������������

الـمنصرف�خالل�العام�الـما��� الـمشروعات
٢٠/٢٠٢١  

 ٣٤٤٥ م�مات�الـمجري�الـمال��
الـمجرى�الـمال��مشروعات�  ٧٢٠ 

                                                             
ّيات�اإلنقاذ�البحري�و�و�أمر�غ���ُمتعارف�و�ذلك�ت�ون��يئة�قناة�السو�س�أول�من�قامت�باستحداث�عملية�التكر�ك����عمل

نظمات�والتوكيالت�الـمعليھ�لـما�يتطلبھ�من�دقة�عالية�وُمراعاة�أق����معاي���األمان،�وحظيت�عملية�اإلنقاذ�والتعو�م�بإشادة�
 ية.�الـمالبحر�ة�الع



 

١٧٣ 

الـمنصرف�خالل�العام�الـما��� الـمشروعات
٢٠/٢٠٢١  

 ٢٤ مشروعات�الـم�شآت�البحر�ة
 ١٠٣ مشروعات�تجديد�ال��سانات�والورش

 ٣٧٠ مشروعات�أرصفة�خدمة�الوحدات�وم�مات�مواقع�األعمال
 ٩٣٢ مشروعات�تنمية�مبا�ي�ومرافق�ال�يئة

 ١٧٢ مشروعات�تطو�ر�خطوط�العبور 
 ١٠٥ مشروعات�تم�يدية�لتطو�ر�القناة

اس��اتيجيةمشروعات�  ٦١٥ 
 ١٠٩٣٫٩ مشروعات�أنفاق�أسفل�قناة�السو�س

 ٦٠٠٠ الـمشروعات�القومية
 ١٣٥٨٠ اإلجما��

 .٢٠/٢٠٢١تنفيذ�الـمشروعات�والـم�مات�االس�ثمار�ة�ل�يئة�قناة�السو�س�خالل�العام�الـما����ُمتا�عةتقر�ر��:الـمصدر

من�إجما����%٤٤٫٢القومية�ع���نحو�شروعات�الـمُيالحظ�استحواذ����با��دول�السابق،وّ� وكما��و�ُم 
 .%٢٥٫٤،�وُم�مات�الـمجرى�الـمال���ع���نحو�٢٠/٢٠٢١خالل�العام�الـما����ُمنّفذةاالس�ثمارات�الـ

 ���اآل�ي:�نّفذةالـمُ �وتت��ص�أ�م�الـمشروعات

�الـمال��م  �الـمجري �ا�:�مات �(بستكمال �عدد �وتور�د �كرّ ٢ناء �حّف ا) �ذات �للكرّ لاثِ مر�ُم اكة كة�اة
استكمال�بناء�ناقلة�مزّودة�برّفاصات�فو�ث،��اطنً �٧٠)�قاطرات�٤بناء�عدد�(استكمال�مش�ور،�

� �حمولة ��٥٠٠وقود �مزدوج �بدن �Double Hullطن ،� �التحّك �أنظمةوتحديث �و�اب�نة�م الك�ر�ائية
وشراء�،�،�بناء�وتور�د�ثالثة�ل�شات�ألومنيوم�طراز�بحاراطنً �٤٠الو�ش�ا��اصة�بالرافعة�خليفة�

 الـم�مات�الالزمة�لتطو�ر�محا�ي�السفن�القديم.�

غرب�القناة��٨٢ألعمال�الـمدنية�ا��اصة�بإ�شاء�جراج�جديد�بالكم�ا�:شروعات�الـمجري�الـمال��م 
قدًما،��٥٢ا��ديدة،�استكمال�إ�شاء�أحواض�ال�سر�ب،��عميق�بوغاز�بورسعيد�الغر�ي�إ���عمق�

قدًما،�إ�شاء�ق�سونات��٤٨/٥٢توسيع�و�عميق�تفر�عة�بورسعيد�الغر�ية/�مرابط�التمساح�الغر�ية�
�جديدة�وتدب�ش��١٣٣السفن�بموقع�ا��راج�بالكم� شرق�ترقيم�القناة،�وإزالة�وإ�شاء�تكسيات

 �شمعات�الر�اط.

 .طو�ر�سقالة�محطة�الدفرسوارت�شروعات�الـم�شآت�البحر�ة:م 

 شروعات�تجديد�ال��سانات�والورشم 

ع�إصالحات�بالـمنطقة�الشمالية،�استكمال�:�استكمال�إ�شاء�ُمجّم ترسانة�بورسعيد�البحر�ة -
مب���جديد�بموقع�محطة�الك�ر�اء�القديمة��عد�إزال��ا�جنوب�قزق�ناصر،�استكمال�إ�شاء�
� ��ورشةإ�شاء �واألرضية �البحر�ة �لألعمال �دور�ن �ا��وض��ع��من �ب�ن �الـمحصور الرصيف

 الشر���وا��وض�األوسط،�واستكمال�إ�شاء�ورشة�صيانة�لبناء�السفن�بمنطقة�القزقات.
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)�مسار�قض�ب�ساحة�توز�ع�رافع�السفن�الـمي�اني�ي�٢٠(تطو�ر��:ترسانة�بور�توفيق�البحر�ة -
 طن.�٢٠٠٠حمولة�

 استكمال�إ�شاء�الرصيف�ا��نو�ي�بمجمع�ورش�الكّرا�ات�باإلسماعيلية.�:الكّرا�اتإدارة� -

�التحّر�ات� - �إدارة �استكمال �ورشة�: �برصيف �ا��ر�ق �إطفاء �لشبكة �خدمات �مجري إ�شاء
إ�شاء�مب���من�دور�أر����مخازن�وم�اتب�إدار�ة�بحوض�التجارة�التحر�ات�باإلسماعيلية،�

 �ات�اإلسماعيلية.رصيف�تحرّ �ع��وإ�شاء�ورشة�وم�اتب�للم�ندس�ن�ببورسعيد،�

 غرب�القناة.�١٥٢ردة�بالكم�إ�شاء�مخزن��شو�ن�ا�ُ� �:إدارة�التمو�ن -

�دمة��صيف�بحري�شرق�محطة�الفردان�ر �إ�شاء�شروعات�أرصفة�خدمة�الوحدات�العائمة:م 
�معديّ  �تطو�ر�مر��� �ا��ديدة، �السو�س �قناة �رقم �الـمعديّ �٣ة �ترا�ي �أرصفة �إ�شاء ات�ببورفؤاد،

� ��–بمواقع�الـمعدّيات�بالقناة�ا��ديدة�(سرابيوم الفردان)،�وشراء�أوناش�ذات�حموالت��–نمرة
ائية،�مختلفة،�وِعدد�صغ��ة�وأثاثات�إلدارات�ال�يئة،�وأج�زة�حاسب�آ���وطا�عات،�وُمعدات�ك�ر�

 ات�اتصاالت�سلكية�والسلكية.�ّم وسيارات�نقل،�وُم 

 شروعات�تنمية�مبا�ي�ومرافق�ال�يئةم 

- � �غ���السكنية: ��استكمالالـمبا�ي ��ُمجمعإ�شاء �ورش �الـمبا�ي �لصيانة �الطرق ا��ديدة�ب�بة
باإلسماعيلية،��٦س�شفى�نمرة�استكمال��علية�مب���وحدة�القلب�الـمفتوح�بُم باإلسماعيلية،�

تنفيذ�خطوط�شبكة�،�العالـ���باإلسماعيلية�إعداد�وتج����متحف�قناة�السو�ساستكمال�
وإ�شاء�مسار�جديد�ل�ابل�تطو�ر�مب���القبة�ببورسعيد،�،�٦س�شفى�نمرة�إطفاء�ا��ر�ق�بُم 

� �بورتوفيق، �ح�� �بورسعيد �من �الضوئية �(األلياف �غيار�لعدد �لقطع �مخزن �ك٢إ�شاء ّراكة�)
،�وإ�شاء�م�ً�ا�٣٠X٤٠بالـمخزن�العام�ببورفؤاد،�تركيب��نجر�من�القطاعات�ا��ديدية�بمسطح�

 .باإلسماعيلية�مب���مخازن�وم�اتب�إدار�ة�للمراقبة�اإللك��ونية

�السكنية: - �ال�يئة��الـمبا�ي �ملبا�ي �وا��ارجية �الداخلية �الصرف �شب�ات �كفاءة تطو�ر�ورفع
�٢٦٢و�٢٦١(م�ان�العمارات�أرقام�ء�عمارة�إس�ان�اقتصادي�السكنية�باإلسماعيلية،�وإ�شا

 .سعيدببور �)٢٦٣و

أسوار�حول�استكمال�استكمال�إ�شاء�طرق�وأرصفة�جديدة،��مشروعات�الطرق�والـمرافق: -
استكمال�الب�ية�التحتية�ملنطقة�حوض�الدرس�(ك�ر�اء،�أرا����وعمارات�ال�يئة�باإلسماعيلية،�

�شوارع�وطرق�ال�يئة�وتز�د�ا�بأنظمة�اإلضاءة�ا��ديثة�نارة�اإل أعمدة��مياه،�صرف)،�إحالل
LED�، راقبة�محطة�ا��ونة�وإ�شاء�برج�جديد�بدًال تطو�ر�برج�مراقبة�محطة�الت�نة�وفك�برج�ُم�

 وتطو�ر�وإحالل�شبكة�الصرف�بمساكن�ال�يئة�بمنطقة�عتاقة.منھ،�
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�ومُ  - �الـمياه:�مّ مشروعات �الـمياه��ات �شب�ات �وتجديد �وإحالل �جديدة �خطوط �مد استكمال
� �و�ورسعيد، �واإلسماعيلية �بالسو�س �بيّ استكمال �الـمياه�إ�شاء �طلمبات �ل��ب �جديدة ارة

استكمال�تطو�ر�ا��ّزان�األر����والـمروقات���طة�باماج�القديمة��،�ة�بمحطة�اإلنكسالـمرّ� 
 .الـمياهات���طات��ّم ،�وشراء�ُم بمحطة�مياه�الرسوة

�٧٤ائم�بالكم�ع�)��و�ري ٢نفيذ�طرق�بمداخل�عدد�(تاستكمال��:شروعات�تطو�ر�خطوط�العبور م 
�تطو�ر�الـمعديّ  �استكمال �باإلسماعيلية، �الرسوة�٨٨٩ة ��و�ري �مداخل �أعمال �تنفيذ �استكمال ،

�طًنا���دمة�مرور�العبور �٣٢٠ة�حمولة�)�معديّ ٢ترقيم�القناة�شرق،�و�ناء�(�٤٫١٣العائم�بالكم�
 .بالقطاع�الشما���للقناة

ناة�االتصال�قبمم��٠٠٠١مياه�قطر��تاسيفون�ور�د�وتركيبت�:شروعات�تم�يدية�لتطو�ر�القناةم 
 .،�واستكمال�أعمال�تكر�ك�خليج�نف�شةبورسعيدب

ماية�ميول�ا��وض�ا��نو�ي�ملشروع�تطو�ر�ميناء�شرق�بورسعيد،�تأم�ن�ح�:شروعات�اس��اتيجيةم 
القناة،�حماية��ع��عابر،�استكمال�التج���ات�ال�ندسية�للقوات�الـمس��ة�الـمجري�الـمال���والـم

�ال��نة،� �الع�ن �بميناء �والـمركبة �الفوسفاتية �األسمدة �تصدير�ُمجمع �لرصيف �ا��ان�ية الـميول
األفقي��بوصة�بطر�قة�التدكيك�٦وتصميم�وتور�د�وتركيب�سيفون�وقود�من�الصلب�قطر�داخ���

 ترقيم�القناة.��٧٣٫١٥ع���قناة�السو�س�ا��الية�بمنطقة�الكم�

السو�س�ا��ديدة�باإلسماعيلية��إ�شاء�أنفاق�أسفل�قناة�:شروعات�أنفاق�أسفل�قناة�السو�سم 
 .٢و�ورسعيد،�وإ�شاء�نفق�الش�يد�أحمد�حمدي�

مشروعات��و�ري�الفردان،�ورأس�بنان،�وتطو�ر�بح��ات�الـم��لة�ومر�وط،�تطو�ر��الـمشروعات�القومية:
 .سفينة�صيد�٣٤وتكر�ك�ميناء�جرجوب،�و�ناء�
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٢;H;٨;Ñ]l˙\Â;Ït]Ëzzzzâ’\;
 إنجازات�القطاع

 أ)�قطاع�السياحة
 �إنارة�طر�ق�جاري�اســــتكمال�أعمال�توصــــيل�التيار�الك�ر�ا�ي�للمناطق�األك���احتياًجا�تنفيًذا���طة

القرى�السياحية�برأس�سدر،�باإلضافة�إ���البدء����أعمال�رصف�طر�ق�القرى�السياحية،�والبدء�
 ���أعمال�رفع�الكفاءة.

 �تطو�ر�طر�ق�جز�رة�القرنة.�ُمتا�عةجاري 
 األقصر.�-تطو�ر�ورفع�كفاءة��ورن�ش�مدينة�رأس�غارب 
 وتصـــــــــــــميم�برجوالت�وتث�ي��ـا�ع����،األقصـــــــــــــر�-إ�شـــــــــــــاء�منطقـة�ألعـاب�ترف��يـة�ب�ورن�ش�رأس�غـارب

 ال�ورن�ش�مما�أدى�إ���إظ�ار�ال�ورن�ش�بمظ�ر�حضاري�متم��.
 �الت�ســـــــــــــيق�مع�ال�يئة�العامة�للطرق�والكباري�إلعداد�الرفع�املســـــــــــــا���وأعمال�التصـــــــــــــميم�وأعمال

ا��ماية�من�أخطار�الســــــيول����إطار�تنفيذ�املرحلة�األو���من�مشــــــروع�إ�شــــــاء�شــــــبكة�طرق�داخلية�
 الفيوم.�-ح��ة�قارونشمال�ب

 ��رأس�سدر.�-االن��اء�من�تنفيذ�مشروع�إ�شاء�شبكة�طرق�داخلية�بمركز�النخيلة�السيا 
  ّات�ال�يئة�ا��ارجية�بالع�ن�ال�ـــــ�نة�االن��اء�من�أعمال�التطو�ر�ا��اصـــــة�بمشـــــروع�رفع�كفاءة�مقر

 ومر����علم.
 لدبلوماسي�ن.ومقر��يئة�ا�،رفع�كفاءة�مقر��يئة�دعم�التنمية�السياحية�با����ة 

 ب)�قطاع�اآلثار:
 تنفيذ�أعمال�التطو�ر�ورفع�كفاءة�الـمتاحف�والـُمقت�ّيات�األثر�ة:

  ـــملكية�ببوالق،�و ـــمالمتحف�الــــمركبات�الـ ،�واالن��اء�من�تحف�القومي�ل��ضارة�املصر�ة�بالفسطاطـ
 املرحلة�األو���من�متحف�شرم�الشيخ،�متحف�كفر�الشيخ�القومي.

 (كنوز�خفية�باملتحف�املصـرى�بالتحر�ر)�حصـن�بابليون و ع�الكنا�س�جّم تطو�ر�ُم ،�قاعة�ا��ب�ئات�،
 .ترميم�مق��ة�رمس�س�األول و 
 متحف�السو�س�القوميو ،�ترميم�معبد�إيز�س. 
 �(املرحلــــة�األو��)�-ترميم�مجموعــــة�تمــــاثيــــل�الكبــــاش�املوجودة�بمعبــــد�آمون�رع�بمعــــابــــد�الكرنــــك�،

 .)٣�و �٢�(صالة�-متحف�املطارو ،�ةمتحف�العاصمة�اإلدار�و 
  ّإطار��ابة�الفتوحرفع�كفاءة�اإلضــاءة�بمنطقة�ا��مالية��شــارع�املعز�وم�ــ�د�ا��اكم�بأمر�هللا�و�و���

 برنامج�إحياء�القا�رة�التار�خية.
 �عجّم ـُم دير�مار�جرجس�الو ،�دير�األنبا��س�تاؤسو ،�الك�ميخائيلـمدير�التطو�ر. 
 �ثر�ةست���ات�األـُم مصنع�ال. 
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 � رفع�كفاءة�السور�ا��ديدى�واملوقع�العام�باملتحف�املصرى. 
 مب���أثري�(آثار�منطقة�السيدة�عا�شة�والدرب�األحمر).١٠٠ستكمال�إنقاذ�ا 
 �بالشرقية.�إ�شاء�سور�حول�موقع�تواب�ت�أبو�ياس�ن،�قلعة�شا���وجامع�أغورميتطو�ر 
 ��ترميم�سقف�م��د�الرفا.� 
 يم�وتطو�ر�معبد�أتر��س�(بالت�ســـــــــــــيق�مع�محافظة�ســـــــــــــو�اجترم،�ترميم�وتطو�ر�مقابر�ا��واو�ش�،(

 .ترميم�وتدعيم�املق��ة�ا��نو�ية��سقارةو 
 �،ـــــمرحلة�األ���من�حماية�املنطقة�اآلثر�ة�بميت�ر�ينة قصر�محمد�ع����ش��ا�(كشك�ا��بالية)،�والـ

 وإ�شاء�سور�وغرفة�آمن���راسة�موقع�أبوال�ول�باملطر�ة.
 �سقارة.�منحتب�أي�ملتحف�إ�شاء�حائط�ساند�للسور�الغر� 
  (املرحلة�األو��)�إعادة�إعمار�م��د�الظا�ر�بي��س�البندقداري. 
 (��املرحلة�األو)�إ�شاء�املركز�العل���بطور�س�ناء. 

 ٢٠/٢٠٢١رات�أداء�القطاع�عام�ؤّش مُ 

 والـُمتمّثل�جزء�منھ�����واآلثار �الناتج�الـمح���اإلجما���لقطاع�السياحة�سبة�انخفاض��%١٨)
 �شاط�الـمطاعم�والفنادق)

�عــــــامانخفــــــســـــــــــــتمر�اا �خالل �الســـــــــــــيــــــاحــــــة �لقطــــــاع �بــــــاألســـــــــــــعــــــار�ا��ــــــار�ــــــة �اإلجمــــــا�� ـــــــــــــــــــــــــمح�� �الـ �النــــــاتج  ض
تراُجع��مليار�جنيھ����العام�السابق،�ب�سبة�١٣٠٫٣قارنة�بنحو�مليار�جنيھ�ُم �١٠٧٫٤إ����ليصل�٢٠٢١�/٢٠�

ـــــمثل،��ـــّ�ل�١٧٫٦(�حوا�� ا��ا��قيقي�للقطاعناتج�ال٪).�و�الـــــــــــ ��ـــّ�ل�حيث�)،�٪٢٦٫٧كب�ً�ا�ب�ســـبة�(انخفاضـــً
 )].٢/٢٠ش�ل�رقم�([����العام�السابقمليار�جنيھ��٨٨٫٣�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��٦٤٫٧

 )٢/٢٠ش�ل�رقم�(
 �ي�املقارنةخالل�ف�� �سيا��تطّور�الناتج�ا�����اإلجما���للقطاع�ال

 تةباألسعار�الثاب باألسعار�ا��ار�ة

  
 والتنمية�االقتصادية.وزارة�التخطيط��صدر:ـمال

 االس�ثمارات�السياحية��سبة�الز�ادة�����%١٦٫٧ 
مليار�جنيھ��٥٫٣حيث�ارتفعت�من�٪�١٧ُتنا�ز�ب�سبة�الـُموّج�ة�لقطاع�السياحة�ارتفاًعا��االس�ثماراتزادت�

ن�يجة�عودة��شاط�السفر��عد�قيود�تحر�ر�اإلغالق��،٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�عام��٦٫٢إ����١٩/٢٠٢٠عام�

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٣٠,٣ ١٠٧,٤
٦٩,٥ ٦٥,٧

ملیار جنیھ

فع��متوقعخطة

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

٨٨,٣
٦٤,٧

٤١,٥ ٣٦,٢

ملیار جنیھ

فع�� متوقع خطة
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جاءت�االس�ثمارات�الفعلية�أقل��ال���طّبق��ا�معظم�دول�العالم�إثر�تداعيات�جائحة�ف��وس��ورونا.�وإن�
 )].٢/٢١[ش�ل�رقم�(�%١٩٫٢،�ولكن�أك���مما��ان�ُمس��دًفا�ب�سبة�٪٤٫٨�سبة�ًعا�بتوقّ مما��ان�ُم 

 )٢/٢١ش�ل�رقم�(
 واآلثار�اس�ثمارات��قطاع�السياحةتطور��

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�.الـمصدر:�

 �٥١والدخل�السيا���ب�سبة��%٥٧انخفاض�حاد����ا��ركة�الوافدة�ب�سبة% 

��� �كب�ً�ا �تراجًعا �الوافدة �ا��ركة �السائح�ن�ش�دت �السابق،�٪٥٦٫٧�بحوا���أعداد �بالعام حيث��ُمقارنة
�الوافدة�عام� ��٤نحو��٢٠/٢٠٢١�ّ�لت�األعداد�السياحية مليون�زائر�العام��٩٫٢٤مليون�زائر����ُمقابل

� �انكماش �ذلك �وصاحب �السياحيةالسابق، �الليا�� ��أعداد �الـ�٤٧٫٨إ�� �عام ��� �ليلة ُمقابل��ُمتا�عةمليون
جعت�اإليرادات�السياحية�ب�سبة�ترا�،و�الـمثل�.٪٥٣٫٦مليون�ليلة�العام�الـُمناظر،�ب�سبة�انخفاض�١٠٣٫١

[ش�ل��٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�عام��٩٫٨٥ُمقابل��٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�عام��٤٫٨٦،�ُم�ّ�لة�٪٥٠تر�و�ع���
 )].٢/٢٢رقم�(

 )٢/٢٢ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�–�١٦/٢٠١٧تطّور�ا��ركة�السياحية�واإليرادات�الـمناِظرة�خالل�الف��ة�

 عدد�الزائر�ن عدد�الليا�� اإليرادات�السياحية

   
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.����–البنك�الـمركزي�الـمصري�–:�وزارة�السياحة�اـلمصدر

�بتداعّيات� �تضّرًرا �أك���القطاعات �السياحة �قطاع �ل�ون �طبيعية �ن�يجة �السلبية �التطّورات ��ذه وتأ�ي
ُمؤّخًرا�ولك��ا��س���بُخطى�ُمتباطئة�[ش�ل�رقم�جائحة�ف��وس��ورونا،�وإن��ان�القطاع�بدأ�عملية�التعا���

)٢/٢٣.[( 

٥٫٣
٦٫٢ ٦٫٥

٥٫٢

٠

٢

٤

٦

٨

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

ملیار جنیھ

(فعلي)(خطة) (متوقع)

٠
٥

١٠
١٥

٤٫٣

٩٫٨
١٢٫٥٧

٩٫٨٥
٤٫٨٦

مليار�دوالر

٠
٥٠

١٠٠
١٥٠

٥٠٫٩
١٠٢٫٦

١٣١٫٥
١٠٣٫١

٤٧٫٨

مليون�ليلة

٠
٥

١٠
١٥

٦٫٦
٩٫٨

١٢٫٤
٩٫٢٤

٤

مليون�زائر



 

١٧٩ 

 )٢/٢٣ش�ل�رقم�(
 اإليرادات�السياحية�(ر�ع�سنوي)�

 
 البنك�الـمركزي�الـمصري �الـمصدر:

�جاري �غطية�ال��ز�التُ �ِل�من��الدخل�السيا�������ُمسا�مة�سبة�وقد�أسفرت��ذه�التطّورات�عن�تناقص�
�٪٢٧حوا��قارنة�بُم �بال��ت�ب،�٪٣٠٫٤و�٪١١٫٦لتصل�إ����،٢٠/٢٠٢١الت�ا��دمية����العام�الـما���تحصّ الـُم و 

 )].٢/٢٦.�[جدول�رقم�(ـُمناظرخالل�العام�الـما���الع���التوا����٪٤٦٫٣و�

 �)٢/٢٦جدول�رقم�(
 تحصالت�ا��دمية�الدخل�السيا������الـمُ �ُمسا�مةر�تطوّ �

 قارنة�التجاري�خالل�عامي�الـمُ و����غطية���ز�الـم��ان�

 البيان

 (٪) (مليون�دوالر)

 الدخل�السيا��
الت�تحصّ الـُم 

 ا��دمية
ال��ز�
 التجاري 

الدخل�السيا������ُمسا�مة�سبة�  
الت�تحصّ الـُم 

 ا��دمية
�غطية�ال��ز�

 التجاري 
١٩/٢٠٢٠  ٣٦٤٦٥٫١- ٢١٢٨٨٫٩ ٩٨٥٩٫٤  ٢٧ ٤٦٫٣ 
٢٠/٢٠٢١  ٤٢٠٥٩٫٦- ١٥٩٩٥٫١ ٤٨٦١٫٥  ١١٫٦ ٣٠٫٤ 

 :�البنك�الـمركزي�الـمصري.الـمصدر

نحو�بفائض�قيمتھ�قارنة�ُم �ُمتا�عةالـمليار�دوالر����عام��٢٫٢بنحو�الـم��ان�السيا����وكذلك،�انخفض�فائض
الفائض�السيا�������ِل�من�اإليرادات��ُمسا�مةومن�ناحية�أخرى،�ش�دت��.مليار�دوالر����العام�السابق�٦٫٦

 )].�٢/٢٧[جدول�رقم�(نقطة�مئو�ة�بال��ت�ب.��٣٢و��٢٣السياحية�والـم��ان�ا��دمي�انخفاًضا�م��وًظا�بحوا���
 )٢/٢٧جدول�رقم�(

 تطور�فائض�الـم��ان�السيا���خالل�عامي�الـمقارنة��
 (مليون�دوالر)

الفائض�من�سبة� الفائض الـمدفوعات اإليرادات البيان  
 الـم��ان�ا��دمي اإليرادات

١٩/٢٠٢٠  ٧٤٫١ ٦٧٫٤ ٦٦٤٦٫٤ ٣٢١٣ ٩٨٥٩٫٤ 
٢٠/٢٠٢١  ٤٢٫١ ٤٤٫٣ ٢١٥٣٫٣ ٢٧٠٨٫٢ ٤٨٦١٫٥ 
 :�البنك�الـمركزي�الـمصري.الـمصدر

٤٫٢
٣٫١

٢٫٣

٠٫٣
٠٫٨ ١ ١٫٣ ١٫٧

٠
١
٢
٣
٤
٥

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

ملیار دوالر

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠
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 تواُضع��سب�اإلشغال�بالفنادق 

٪،�٢٥٫٤لت��ّ� �حيث�٢٠٢١تفيد�التقديرات�ا��ديثة�بوادر�تحّسن�ِ�َسب�اإلشغال�بداية�من�ش�ر�مارس�
٪.�ومع�ذلك،�ُيالحظ�أن��ذه�الِ�سب�٣٣٫٣و�صفة�خاصة����ش�ر�يونيو.�نظًرا�الرتفاع�ِ�سبة�اإلشغال�إ���

�ال�يت �االنخفاض �بالغة �الـمال��حّققمازالت �رأس �ع�� �العائد �منظور �من �الـُمرتقب �الـما�� �الـمردود مع�ا
 )].٢/٢٤الـُمس�ثمر�[ش�ل�رقم�(

 )٢/٢٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١أغسطس)�من�عام��–اإلشغال�الفند������الف��ة�(يناير��تطّور��سب

 
 من�بيانات�وزارة�السياحة�واآلثار.:�الـمصدر

ورغم�استمرار�تداعّيات�جائحة�ف��وس��ورونا،�إال�أن�فاعلية�اإلجراءات�الوقائية�واالح��از�ة�ال���اتخذ��ا�
حمالت�التطعيم�ضد�الف��وس،�قد�أسفرت��،�وال�سيما�مع�تزايد٢٠٢١الدولة�خالل�النصف�األول�من�عام�

عن��عض�الـُمؤّشرات�اإليجابّية،�تمّثلت����تصاُعد��سب�اإلشغال�الفند������الـمقاصد�السياحية�الـمصر�ة.�
،�إال�أ��ا��عكس�اتجاً�ا�كما�سبق�الذكر���يح�أ��ا�مازالت�بالغة�االنخفاض�من�منظور�الر�حية�التجار�ة

�ش�ور�ا �و�صُدق�ذلك�ع����افة�تصاعدًيا�ع���امتداد لنصف�األول�من�العام،�و�خاصة����ش�ر�يونيو.
�موسمية� �العتبارات �الصيف �ش�ور ��� �األقصر�وأسوان �فنادق �باست�ناء �مصر، ��� �السياحية الـمناطق

 )].٢/٢٥[ش�ل�رقم�(�ال�شاط�السيا�����ما،�وترّكزه����فص���ا��ر�ف�والشتاء�أساًسا

 )٢/٢٥ش�ل�رقم�(
 )٢٠٢١يونيو��–ِ�َسب�اإلشغال�الُفند������الـمقاصد�السياحّية�خالل�الف��ة�(يناير�

 جنوب�س�ناء البحر�األحمر� األقصر

   

٠

٢٠

٤٠

٦٠

يناير ف��اير مارس أبر�ل مايو يونيو يوليو أغسطس

١٤٫٨ ١٦٫٣
٢٣٫٢ ٢٥٫٤ ٢٣٫١

٣٣٫٣ ٣٦٫٤ ٤١٫٥

)٪(

١١٫٧١
١٤٫٨٧

١٦٫٥٦

١١٫٨٩

٧٫٢٨
٩٫٩٩

٢

٧

١٢

١٧

٢٢
)٪(

١٠٫٧٨١٢٫٥٥

٢١٫٣٥
٢٤٫٨٧ ٢٦٫٤

٢٩٫٢٢

٢
٧

١٢
١٧
٢٢
٢٧
٣٢

)٪(

١٧٫٣٦١٨٫٧٨
٢٤٫٠٩٢٤٫٦٤٢١٫٣٥

٣٨

٢

١٢

٢٢

٣٢

٤٢

)٪(



 

١٨١ 

 أسوان القا�رة�الُك��ى  اإلسكندر�ة

   
 إجما���الفنادق�الثابتة مطروح�والساحل�الشما��

  
 إجما���ا��م�ور�ة الفنادق�العائمة

  
 وزارة�السياحة�واآلثار.�الـمصدر:

)�حدوث�تطّور�إيجا�ي�٢٠/٢٠٢١وقد�ترّتب�ع���اتجاه��سب�اإلشغال�للتحّسن����النصف�الثا�ي�من�العام�(
واحتواء�ان�شار��من�الدول �رعات�اللقاح����عديٍد ي�ُج مع�تنامي�تلّق �،�و�خاصة��ركة�السياحية�الوافدة���ا

 )]٢/٢٧[جدول�رقم�(�ؤشرات�أداء�القطاع.باإليجاب�ع���م��عكس�ذلكوا،�الف��وس

 )٢/٢٧جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١تطّور�ا��ركة�السياحية�الوافدة�ش�رً�ا�واإليرادات�الُر�ع�سنو�ة�الـمناظرة�خالل�عام�

 عدد�الزائر�ن الش�ر
 (ألف�فرد)

 عدد�الليا���السياحية�
 (ألف�ليلة)

 اإليرادات�السياحية
 (مليون�دوالر)

 ٨٠١ ٥٣٤٤ ٥٢٧٫٤ الُر�ع�األول 
  ٦٨٧٫٣ ٨٩ يوليو

  ٢٠٠٩ ٢٢٢٫٦ أغسطس
  ٢٦٤٧٫٧ ٢١٥٫٨ س�تم��

 ٩٨٦٫٩ ١٠٣٢٤ ٨٥٧٫٤ الُر�ع�الثا�ي
  ٣٢٥٨٫٧ ٢٩٧٫٣ أكتو�ر
  ٣٥٤٣٫١ ٢٦٨٫٧ نوفم��
  ٣٥٢٢٫٢ ٢٩١٫٤ د�سم��

٢٨٫٨٤٣٠٫٤٧٣٤٫٣٧
٢٨٫٣٦٢٥٫٦٢

٣٧٫٨٤

٢

١٢

٢٢

٣٢

٤٢
)٪(

٢١٫٣٦٢١٫٠٣
٢٨٫٦٤

٣٨٫١٦

٢٥٫٠٩
٣٥٫٠٨

٢

١٢

٢٢

٣٢

٤٢
)٪(

١٢٫٣٥

١٧٫٤٨١٦٫٧٧

١١٫٠٣
٧٫٥٥

١٠٫٨٦

٢

٧

١٢

١٧

٢٢
)٪(

١٫٧٩ ٢٫٧٩
٥٫٦١ ٤٫٢٦ ٣٫٢٧

٢٢٫٠٣

٠
٥

١٠
١٥
٢٠
٢٥

يناير ف��اير مارس أبر�ل مايو يونيو

)٪(

١٤٫٨٥ ١٦٫٣
٢٣٫٢ ٢٥٫٤٧ ٢٣٫٢٥

٣٢٫٣٥

٢

١٢

٢٢

٣٢

٤٢

يناير ف��اير مارس أبر�ل مايو يونيو

)٪(

٣٫٢٥ ٢٫٩٨
٥٫٩٧

١١٫٢٢ ٩٫٧٧

١٥٫٨٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

يناير ف��اير مارس أبر�ل مايو يونيو

)٪(

١٤٫٨١ ١٦٫٢٥
٢٣٫١٥ ٢٥٫٤٢ ٢٣٫٠٧

٣٢٫٣١

٢

١٢

٢٢

٣٢

٤٢

يناير ف��اير مارس أبر�ل مايو يونيو

)٪(
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 عدد�الزائر�ن الش�ر
 (ألف�فرد)

 عدد�الليا���السياحية�
 (ألف�ليلة)

 اإليرادات�السياحية
 (مليون�دوالر)

 ١٣٢٤٫٧ ١٣٨٥٥٫٩ ١٠٤١٫٧ الُر�ع�الثالث
  ٥٤٢٣٫٢ ٢٦٤ يناير
  ٣٤٨٢٫٨ ٣٠١ ف��اير
  ٤٩٤٩٫٩ ٤٧٦٫٧ مارس

 ١٧٤٨٫٩ ١٨٢٩٤٫٤ ١٥٩٤٫٣ الُر�ع�الرا�ع
  ٦١٠٤٫٩ ٥٢٤٫٤ أبر�ل
  ٦٠٣٧٫٥ ٥٠٧٫٥ مايو
  ٦١٥٢ ٥٦٢٫٤ يونيو

 ٤٨٦١٫٥ ٤٧٨١٨٫٣ ٤٠٢٠٫٨ إجما���العام
 ا���از�الـمركزي�للتعبئة�العامة�واإلحصاء،،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�البنك�الـمركزي�الـمصري،:�الـمصدر

ا��اصة�ُمؤّشرات�األداء��)٢/٢٨الواردة�با��دول�رقم�(�ُمتا�عةفيد�بيانات�الـمنظومة�الوطنية�للتقييم�والـوتُ 
 اآلثار.قطاع�ب

 )٢/٢٨(�جدول�رقم
 ٢٠/٢٠٢١ُمنفذات�قطاع�اآلثار�خالل�عام�

مؤشرالـ  ٢٠/٢٠٢١  وحدة�القياس 

��ال���تم�إ�شا��ا�وافتتاح�ا�للز�ارةعدد�املتاحف�  متحف ٣ 
�شروع�إ�شاء�املتحف�املصري�الكب���تنفيذ�املرحلة�الثالثة�مل�سبة�اإلنجاز����

٢٠/٢٠٢١خالل�العام�املا���  
٢ % 

نقل�ا�للمتحف�املصري�الكب�������تم�ثر�ة�العدد�القطع�اآل  عدد ٣٠٠٣ 
 مشروع ٥ عدد�مشروعات�ترميم�اآلثار�اإلسالمية�والقبطية�ال���تم�تنفيذ�ا�

ثر�ة����س�ناء�ال���تم�تحقيق�ا�عدد�االك�شافات�اآل  اك�شاف ٢ 
صيان��ا��ال���تم�عدد�املناطق�واملتاحف�وا��ازن�املتحفية�  منطقة ٤٥ 

��ال���تم�تحقيق�اعدد�االك�شافات�  اك�شاف ٦٦ 
 .٢٠٢١والتقييم،��ُمتا�عةالـمصدر:�الـمنظومة�الوطنية�لل

;



 

١٨٣ 

٢H٩;k]ŸÊ÷¬⁄z’\Â;kˆ]ëhˆ\;ƒ]�Õ;
 ٢٠/٢٠٢١عام�ُمؤّشرات�األداء�

 للقطاع��ا��اري الناتج��سبة�الز�ادة�����%١٩ 

�٢٠/٢٠٢١خالل�العام�املا���(باألسعار�ا��ار�ة)�الناتج�ا�����اإلجما���لقطاع�االتصاالت�واملعلومات��تنامي
مليار�جنيھ�خالل�العام�املا���الســــــــابق،�ب�ســــــــبة�نمو��١٣٨٫٣قابل�حوا���مليار�جنيھ�ُم �١٦٤٫٧�لُ��ــــــــّ�ل�نحو 

نحو��قدُره�،�و�معدل�نمو ُمتا�عةالـ�عامخالل��الـمح���اإلجما���٪����الناتج٢٫٧بنحو��بذلكسا�م�ل�٪،�١٩٫١

 العام�ذاتھ.��خالل�عما��ان�ُمس��دًفا�٪٨٫١ُمتوّقًعا،�وأقل�ب�سبة�عما��ان��٪٢٫٧

مليار��١٣٧٫١حيث�بلغت�قيمتھ��،٪١٥نحو��قدُرها�نموً �حّققو�ال�سـبة�لناتج�القطاع�باألسـعار�الثابتة،�فقد�
و�ذلك�ي�ون�الناتج�،�٢٠/٢٠٢١ح���اإلجما���خالل�عام�ــــــــــــــــــــــــــمالناتج�ال���٪�٣٫٥�ُمســـــــــــــا�مةب�ســـــــــــــبة�جنيھ�

شـ�ل�[٪١٫٤،�ولكن�أقل�مما��ان�ُمسـ��دًفا�للعام�ذاتھ�بنحو�%٠٫٥يز�د�عما��ان�ُمتوّقًعا�ب�سـبة��حّققالــــــــــــــُم 
 .])٢/٢٦رقم�(

 )٢/٢٦ش�ل�رقم�(
 تطور�الناتج�ا�����اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة�والثابتة�لقطاع�االتصاالت�والـمعلومات�

 ٢٠/٢٠٢١،�والـُمتوقع�والـُمس��دف�من�عام�٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�
 (بالـملیار جنیھ)

  
 صدر:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.ـمال

 �ُمتا�عة���عام�الـ�%١٤اس�ثمارات�القطاع�ب�سبة�ُتنا�ز�تراُجع 
مليار��٣٨نحو��٢٠/٢٠٢١ذة����قطاع�االتصـــاالت�واملعلومات�خالل�عام�نّف ــــــــــــــــُم بلغت�االســـ�ثمارات�ال�لية�ال

مليار�جنيھ�خالل�العام�الســـــــــــــابق،��٤٤٫١قابل�نحو�ُم مليار�جنيھ)��٣٫٣(أقل�مما��ان�ُمتوقًعا�بحوا����جنيھ
�٪٥٫٥،�نظ���ُمتا�عةخالل�عام�الــــــــــــــ�٪�من�االس�ثمارات�ال�لية٥نحو�،�ولُ�ساِ�م�ب٪١٣٫٨�نحو لت��اجع�بذلك�ب

��ا�من�الناتج����عام� من�االســــــــــ�ثمارات�ال�لية�خالل�العام�الســــــــــابق،�ولكن�بدرجة�محســــــــــوســــــــــة�عن�حصــــــــــّ
ــــــــــــــوضــع�عام�،�وتجدر�اإلشــارة�إ���ِكَ����ذه�االســ�ثمارات�ُمقارنة�)]٢/٢٧[شــ�ل�(�%٣٫٢البالغة��١٧/٢٠١٨ بالـ
 مليون�جنيھ.�٧٤٧حيث�لم�تكن�تتجاوز��١٣/٢٠١٤

١٣٨٫٣
١٦٤٫٧ ١٦٣٫٦ ١٧٩٫٣

٠
٥٠

١٠٠
١٥٠
٢٠٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

ار�ةالناتج�ا�����اإلجما����باألسعار�ا��

)٢٫٥()٢٫٧()٢٫٧(

من�(%) 

الناتج�

الـمح���

اإلجما��

١١٩٫٣

١٣٧٫١ ١٣٦٫٤ ١٣٩٫١

١٠٠
١١٠
١٢٠
١٣٠
١٤٠
١٥٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

ثابتةالناتج�ا�����اإلجما����باألسعار�ال

فعلي متوقع خطة
)٣٫١()٣٫٥()٣٫٥()٣٫٥(

 متوقع فع��
)٨٢٫(  

 خطة
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 )�٢/٢٧ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١،�١٩/٢٠٢٠اس�ثمارات�قطا���االتصاالت�واملعلومات�خالل�عامي�

   
 االتصاالت المعلومات اإلجمالي

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.املصدر

من��%٥٠العامة�وا��اصــــــــــة�حيث�ُ�شــــــــــ�ل�كال�ما�نحو�وتجدر�اإلشــــــــــارة�إ���تقاُرب�ِحصــــــــــص�االســــــــــ�ثمارات�
 .٢٠/٢٠٢١اإلجما���عام�

 �١٨/٢٠١٩ُمقارنة��عام��%٢٥تنامي�الصادرات�الرقمية�ب�سبة 
مليـــار�دوالر����عـــام��٤٫٥إ���نحو��١٨/٢٠١٩مليـــار�دوالر�عـــام��٣٫٦ارتفعـــت�قيمـــة�الصـــــــــــــــادرات�الرقميـــة�من�

 .٢٠/٢٠٢١�ُمتا�عةالـ

 �١٩/٢٠٢٠اع�االتصاالت�وتكنولوجيا�الـمعلومات����عام�ألف�فرد�بقط�٢٨١اشتغال�نحو 
،�١٧/٢٠١٨ألف�فرد����عام��٢٣٣ألف�فرد�ُمقابل��٢٨١نحو��١٩/٢٠٢٠�ن����عام�ُمشـــــــــــــتغلبلغ�عدد�الــــــــــــــــــــــــــ

 .%٢١ب�سبة�نمو�ُتقاِرب�
 ُمتا�عةاألداء�العي�ية�خالل�عام�الـ�مؤشرات 
ن�عن�تحســــــــــّ �)٢٠٢١(تقر�ر�يوليو��املعلوماتشــــــــــ���البيانات�الصــــــــــادرة�عن�وزارة�االتصــــــــــاالت�وتكنولوجيا��ُ 

 ).٢/٢٩الـُموّ���با��دول�رقم�(رات�ع���النحو�ؤّش ـُم ال�ُمعظم
 )�٢/٢٩جدول�رقم�(

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠أ�م�مؤشرات�قطاع�االتصاالت�واملعلومات�خالل�ش�ر�يونيو�من�عامي��
٢٠٢٠يونيو� البيان ٢٠٢١يونيو�   معدل�النمو�(٪) 

)خط�ا��مول�(مليون �ال�اتف�مش��كو   ٢٫١ ٩٨٫٦ ٩٦٫٦ 
)مش��ك�الثابت�(مليون �مش��كو�ال�اتف  ٤٫١ ١٠٫٣ ٩٫٨٩ 

)٪�سبة�ان�شار�ال�اتف�ا��مول�(  ٠٫٢ ٩٥٫٩ ٩٥٫٧ 

)٪�سبة�ان�شار�ال�اتف�الثابت�(  ٠٫٨ ٧٫٧٩ ٧٫٧٣ 
 ٠٫٣٥ ٢٥٫١١ ٢٥٫٠٢ إجما���سعة�السن��االت�(مليون�خط)

التليفون�ا��مول�(مليون�مستخدم)�مستخدمو�شبكة�اإلن��نت�عن�طر�ق  ٤٢٫٨ ٥٩٫٧ ٤١٫٨ 

)٪(�شبكة�اإلن��نت�عن�طر�ق�التليفون�ا��مول �يمستخدم�سبة�  ٣٩٫٧ ٦٠٫٥ ٤٣٫٣ 
(مليون�مستخدم)�USB Modemمستخدمو�شبكة�اإلن��نت�عن�طر�ق�  ٤٥٫٤ ٣٫٢ ٢٫٢ 

(مليون�مش��ك)�ADSLمش��كو�اإلن��نت�فائق�السرعة�  ٩٧٫٩  ١٨٫٩ ٩٫٥ 
 وزارة�االتصاالت�وتكنولوجيا�املعلومات.�املصدر:

٤٤٫١

٣٧٫٨

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

)١٤٫٣%(

ملیار جنیھ
٦٫٣

٦

٥٫٨

٦

٦٫٢

٦٫٤

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

(٤٫٨%)

ملیار جنیھ
٣٧٫٨

٣١٫٨

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

)١٥٫٩%(

ملیار جنیھ



 

١٨٥ 

 من�استقراء�أرقام�ا��دول�اآل�ي:�
 �٪.٤٢٫٨ال��ايد�الـم��وظ����عدد�ُمستخدمي�االن��نت�عن�طر�ق�ا��مول�بنحو� -
�٢٠٢١ســـــــــــــتخدم����يونيو�مليون�ُم �١٠٫٣ارتفاع�عدد�املشـــــــــــــ��ك�ن����خدمة�التليفون�الثابت�ليصـــــــــــــبح� -

 ناظر�من�العام�السابق.لـُم ٪�عن�الش�ر�ا٤٫١مليون�مستخدم�بمعدل�نمو��٩٫٨٩قارنة�بنحو�ُم 
مليون��٩٫٥شـــــــــ��ك�إ���نحو��مليون�ُم �٨)�من�نحو�ADSLشـــــــــ���ي�اإلن��نت�فائق�الســـــــــرعة�(ز�ادة�عدد�ُم  -

 ٪.١٨٫٩،�بمعدل�نمو�٢٠٢١ش��ك����يونيو�ُم 

��اية�يونيو�����٪٤٣٫٣ســـــتخدمي�شـــــبكة�اإلن��نت�عن�طر�ق�التليفون�ا��مول�من�نحو�ُم ��ســـــبةز�ادة� -

 .٢٠٢١يونيو�������اية�٪٦٠٫٥نحو��إ���٢٠٢٠
�٢٠٢١���يونيو��استخدًم مليون�ُم �٩٨٫٦ش��ك�ن����خدمة�التليفون�ا��مول�ليصبح�ـُم عدد�ال�تنامي -

 ٪.�٢٫١�نمو بمعدل��،العام�السابقناظر�من�ـُم ���الش�ر�ال�استخدًم مليون�ُم �٩٦٫٦قابل�نحو�ُم 

 ال��ت�ب.�ع���٪٠٫٨و�٪٠٫٢ارتفاع�معدالت�ان�شار�التليفون�ا��مول�والثابت�بنحو�� -
;ÅÁ1’\;ƒ]�Œ’;Ïeâfi’]dÂ;

UÈh˙]—;„h\ÖåıŸ;ôÖ¡;fl“⁄Ë…;

 �١٦/٢٠١٧مكتًبا�ب��اية�عام��٣٩٨٦�إ���٢٠١٤ب��اية�يونيو��٣٨٦٥ز�ادة�عدد�م�اتب�ال��يد�من�نحو�
 .٢٠٢١مكتًبا�ب��اية�يونيو��٤١٠٧ثم�إ����

 �ماكينة،��١٧٥٠مكتب،�مع�تزو�د�م�اتب�ال��يد�بألف�ماكينة�صـــــــّراف�آ���لتصـــــــل�إ����١٥٠٠تطو�ر
مكتًبا�ُمتنقًال�ليصـــــل�عدُد�ا��٥٠كشـــــك�بر�دي،�وتج�����١٠٠إ����٣٠وز�ادة�األكشـــــاك�ال��يدية�من�

 مكتًبا.�٨٥إ���

 مليون�ُمستفيد��٣٫٣نحو��إ��رفة�من�خالل�ال��يد�تراُجع�عدد�الـُمستفيدين�من�الـمعاشات�الـُمنص
مليون�ُمســـــتفيد�ب��اية�يونيو�من�العام�الســـــابق.�و�رجع�ذلك��٥٫٣،�ُمقارنة�بنحو�٢٠٢١ب��اية�يونيو�

 إتاحة�صرف�املعاشات�من�خالل�محافظ�ا��مول�والبطاقات�املصرفية.�إ��
 ل�نح حوالـــة������ـــايـــة�يونيو��١٣٣٩و�تنـــاُقص�عـــدد�ا�ِ�واالت�ال��يـــديـــة�الـــداخليـــة�الفور�ـــة�ل��ـــــــــــــ�ـــّ

 حوالة����الش�ر�ذاتھ�من�العام�السابق.�١٥٥٤،��عد�أن��ّ�لت�٢٠٢١
 �ــــــَمخدوم�ن�من�م�اتب�ال��يد�نحو ــــــُمستفيدين/�الـ مليون��سمة�ب��اية�يونيو��٢٥بلغ�عدد�الس�ان�الـ

٢٠٢١. 

 َغر �ُمتنا���التمو�ل�صـــرف�خدمات�إطالق �ع���االعتمادب�وذلك�،"تمو���"�شـــركة�مع�بالتعاون �الصـــِ
ـــــــــــمصري �ال��يد�يمتلك�ا�ال���الكب��ة�اإلم�انيات ـــــــــــُمتمّثلة�الـ �ا��غرا���واالن�شار �التحتية�الب�ية����والـ

 محافظة.�١٥�نحو ����ا��دمة�ُتقدم�ال�يئة�أن�حيث�ال��يد،�مل�اتب�الواسع
 �لت�ون�منصــــــــــة�تجارة�إلك��ونية�٢٠٢٠إطالق�منصــــــــــة�"ال��يد�مول"����مارس�،(B2C)��باســــــــــتخدام

 .(Online)ال���ت�يح�عرض�الـُمنتجات�وإدارة�عملّيات�العرض�والبيع��(SAP Hybris)تقنّيات�
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�الفعالة�ا��طوات�من�عديٍد �تحقيق�اســتطاعت�املعلومات�وتكنولوجيا�االتصــاالت�وجدير�بالذكر�أن�وزارة
�ودعم�والدو���اإلقلي���التعاون ��ســـــــــــبل�والدفع�االصـــــــــــطنا���الذ�اء�مجال����الدولية�مصـــــــــــر �م�انة�لتعز�ز 

 �الدولية.�املبادرات�من�عدٍد 

 .٢٠/٢٠٢١�عام�خالل�تحّققت�ال���اإلنجازات�أ�م�استعراض�ي���وفيما
 الرقمي�التحّول �مجال���:�أوًال 

 �جميع�ا��دمات�ا���ومية�ب��اية��خدمة�ح�ومية،�ضـــــــــــــمن�خطة��ســـــــــــــ��دف�رقمنة�٩٠رقمنة�نحو
مليار��٣٠،�مع�إ�شـــــــــاء�خمســـــــــة�منافذ�لتقديم�ا��دمات�ا���ومية�اإللك��ونية،�بت�لفة�٢٠٢٣عام�

 مليون�ُمستخدم�حالًيا.�٢٫١جنيھ.�ول�ستفيد�من�منصة�مصر�الرقمية�أك���من�

 ٨لعدد��مشــــــــــــروع�تطو�ر�ميكنة�منظومة�ا��يازة�الزراعية�الذي�ينطوي�ع���إصــــــــــــدار��ارت�الفالح�
مالي�ن�ُمزارع����مصـــــــــــر،�وذلك�لضـــــــــــمان�وصـــــــــــول�دعم�الدولة�لألســـــــــــمدة�وُمســـــــــــتلزمات�اإلنتاج�إ���
ُمســـتحق��ا.��ذا�باإلضـــافة�إ���بناء�نظام�معلوما�ي�إلدارة�ُمنظومة�ا��يازة�الزراعية:�مما�ُ�ســـ�م����

ـــــــــــــــــــــــُم��رع�لدعم�اتخاذ�القرار،�وتحديد�االســـــــــــ��اتيجّيات�والســـــــــــياســـــــــــات�الز  راعية�ضـــــــــــبط�الزمام�الـ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــمحاصــــيل�الزراعية،��ُمســــا�مةوالســــمادية،�والـ ــــــــــــــــمياه،�ونوع�ومســــاحة�الـ ���الت�بؤ�باســــ��الك�الـ

ـــــتكمالھ�����١٢وتحســــــــ�ن�ســــــــياســــــــة��ســــــــع���ا.�وقد�تم�إطالق��ارت�الفالح���� محافظة،�وجاري�اســـ
 الـمحافظات�األخرى.

 �ـــــــــــــــُمســـ�شـــفيات�باألج�زة�مشـــروع�ميكنة�منظومة�التأم�ن�الصـــ���الشـــامل،�والذي�يتطّلب�تزو�د الـ
الالزمـــة�لتطبيق�النظـــام�اإللك��و�ي�من�أج�زة�ا��ـــاســـــــــــــــب�والتـــابلـــت�والطـــا�عـــات،�وتج����قواعـــد�
البيانات�الـُمختلفة�ا��اصة�باألطباء�وُمقّدمي�ا��دمة�والـُمواطن�ن.�كما�يتم�تأ�يل�وتدر�ب�األطقم�

 اإلدار�ة�والطبية�للعمل�بالـمنظومة.

 م�شآت�طبية�ضمن�الــــمرحلة�األو����١٠٦الــــميكنة�والتحّول�الرق���داخل��االن��اء�من�تفعيل�ُنُظم
 لـمنظومة�التأم�ن�الص���الشامل،�وذلك����ُمحافظات�بورسعيد�واألقصر�واإلسماعيلية.

 �ــــــــُمس�شفيات�ا��امعية،�وتم�البدء�بميكنة�عدد ُمس�شفى�جام�������٧٣مشروع�تطو�ر�وميكنة�الـ
 .٢٠٢٠وحدة����يص�عن�ُ�عد�ح���يونيو��٣٠٠جامعة،�فضًال�عن�إ�شاء��١١

 �خدمات�ضـــــــــمن�حزم�خدمات��١٠و���إطار�ج�ود�تنفيذ�ُمســـــــــ��دفات�مصـــــــــر�الرقمية،�تّمت�ميكنة
ـــــــــــــــــــــــمرور،�و�٢٢التمو�ن،�و خدمات�ضـــــــــــمن�حزم�خدمات�الشـــــــــــ�ر��٦خدمة�ضـــــــــــمن�حزم�خدمات�الـ
خـدمـات�ضـــــــــــــمن�حزم�خـدمـات�األحوال��٤خـدمـة�ضـــــــــــــمن�حزم�خـدمـات�التوثيق،�و�٢١العقـاري،�و

ـــــــــــــــــــــمدنية،�وال ـــــــــــــــــــــتأمينات�االجتماعية،�و�١٣ـ خدمات�ضـــــــــمن�حزم��٧خدمة�ضـــــــــمن�حزم�خدمات�الـ
خدمات�ضـــــــــــمن�حزم�خدمات�الــــــــــــــــــــــــمحاكم�والقضـــــــــــايا،�وخدمتان��٩خدمات�ال�ـــــــــــ�ل�التجاري،�و

 للضر�بة�العقار�ة.
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 �ــــــــــُمجتمعات�الُعمرانية�ا��ديدة،�من�خالل�تطو�ر ــــــــــمحلّيات�والـ �٢٥٥تطو�ر�ا��دمات�ا���ومية�بالـ
خدمة،�إ���جانب�تطو�ر��١٣٣وحدة�محلية�تقّدم��٣٠٧مركًزا�تكنولوجًيا�ع���مســـــــــــــتوى�الدولة����

ــــــــــــُمحافظات،�وتطو�ر��٨عدد� ــــــــــــُمجتمعات�الُعمرانية�من�إجما����١٨دوواين�عموم�الـ مدينة���يئة�الـ
خدمة.�كما�تم�إطالق�بوابة�ا��دمات�اإللك��ونية���دمات�الــــــــــــــــــــــــــمحلّيات��١٨٠مدينة�تقّدم��٢٢

 خدمة.�٤٣�عدد�

 �تم�ر�ط�خدمات�تراخيص�البناء�مع�الــــُمتغّ��ات�الــــم�انية�وصور�األقمار�الصناعية�ل�س�يل�إصدار
ــــــــــــــــــُمتنقلة�(عر�ات�خد مات�ُمتنقلة)�شــــــ�ادة�ال��ــــــ�يل�إ���جانب�البدء����إتاحة�مراكز�ا��دمات�الـ

 والوسائل�التكنولوجية�لتقديم�ا��دمات.

 وتطو�ر �ا��مول �ال�اتف�شــــــــــب�ات�وتطو�ر �كفاءة،�أك�� �بأخرى �االتصــــــــــاالت�خطوط�وتجديد�إحالل�
�املواطن�ن،���م�ال���ا��دمات�من�كب��ة�حزمة�لتقديم�ملراكز �وتحو�ل�ا�ال��يد�وم�اتب�الســـــــــــــن��االت

 ".كر�مة�حياة"�ُمبادرة�إطار ����وذلك

 ����مجال�التدر�ب�ع���التحّول�الرق��

 ا�١٤٣١تـــدر�ـــب ����الرق���التحّول �تطبيق�ع���والتنفيـــذيـــة�ا���وميـــة�العليـــا�القيـــادات�من�ُمتـــدر�ـــً
 .التكنولوجيا�ع���اعتماًدا�والـمواطن�ن�ا���ومية�ا���ات�ب�ن�املعامالت

 ُمستقبلنا�رق��"�ال����س���إ����عز�ز�م�انة�مصر�ع���خر�طة�تكنولوجيا�الـــــــــمعلومات�من��ُمبادرة"
 خالل�تأ�يل�الشباب�لـُممارسة�الوظائف�الرقمية�ا�ُ�ّرة.

 ـــــــــــــــم���ا�ُ�ر"،�وال����ســـ���إ���تدر�ب��ُمبادرة ألف�شـــاب�وشـــابة�ع����٢٠"تمك�ن�الشـــباب�للعمل�الـ
ُ�ر�(ع���الــــــــــــــــــمنصـــــات�اإللك��ونية).�من�خالل�الــــــــــــــــــمراكز�مســـــتوى�ا��م�ور�ة�ع���م�ارات�العمل�ا�

ـــــــــــُمتدر��ن�من� ـــــــــــُمت�املة�الدامجة�ال���تم�تطو�ر�ا�تكنولوجًيا،�باإلضافة�إ���دمج�الـ ـــــــــــُمجتمعّية�الـ الـ
 من�إجما���عدد�الـُمتدر��ن.�%١٠ذوي�ال�َمم�ب�سبة�

 لـــــــــــــــــمتوســــطة����تنفيذ�الشــــر�ات�الصــــغ��ة�وا�ُمســــا�مة"فرصــــ�نا�..�رقمية"�و�ســــ��دف��عز�ز��ُمبادرة
مشـــــــــــــروعـــات�التحّول�الرق���ل���ـــات�ا���وميـــة.�ممـــا�يـــدعم�الشـــــــــــــراكـــة�ب�ن�القطـــاع�ن�ا���ومي�

ـــــــــ ـــــــــمنصة�ا��اصة�بالـ ـــــــــمتوسطة،�وأعلنت�الـ ���بداية��ُمبادرةوا��اص�وتنمية�الشر�ات�الصغ��ة�والـ
ـــــــــــــــمعروضـــة��٣١إطالق�ا�عن� للشـــر�ات�مشـــروًعا�للتحّول�الرق��،�بقيمة�تقدير�ة����م�األعمال�الـ

 مليون�جنيھ.�٧٩٫٨الصغ��ة�والـمتوسطة�بنحو�

 أطلقت�الدولة�عدة�ُمبادرات�أخرى،�م��ا:

 وظيفة�تك"�بالتعاون�مع�وزارة�التضــــــامن�الجتما���لر�ط�ال��امج�التدر��ية�مع�احتياجات��ُمبادرة"
 الصناعة�ل�شمل�إتاحة�التدر�ب�ع���تكنولوجيا�ُمتخّصصة.
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 أة�الــــــــمصر�ة�وتمكي��ا�باستخدام�تكنولوجيا�الــــــــمعلومات�من�خالل�"قدوة�تك"�لدعم�الــــــــمر �ُمبادرة
دعم�م�ارات�رائدات�األعمال�من�صــــــــــــاحبات�ا��رف�اليدو�ة����مجال�ال�ســــــــــــو�ق�الرق���والتجارة�

 اإللك��ونية.

 لتأ�يل�الشباب�الـُمجندين�أثناء�تأدي��م�لف��ة�التجنيد�بالتعاون�مع�وزارة�الدفاع.�ُمبادرة 

 ١٠تك"�الرقمية�وال���ُتوّفر�دورات�تدر��ية�عالية�ا��ودة�لدعم�الشـــــــباب�العر�ي����"م�ارة��ُمبادرة�
 مسارات�لتكنولوجيا�الـمعلومات.

 استخدام�مواقع�التواُصل�االجتما���والسالمة�ع���اإلن��نت.�وقد�تم�إطالُق�ا�بالتعاون�مع��ُمبادرة
 منصات�التواُصل�االجتما��.العر�ية،�و�س���إ���تمك�ن�الشباب�من�استخدام��(ICDL)ُمؤسسة�

 رواد�تكنولوجيا�الــــُمستقبل"�وال�����دف�إ���تأ�يل�الشباب�الــــمصري����مجال�تكنولوجيا��ُمبادرة"
 الـمعلومات�واالتصاالت.

 وتنطوي�ع���منحة�مجانية�٢٠٢٠"بناة�مصــــــــــــر�الرقمية"�ال���تم�اإلعالن�ع��ا����ســــــــــــ�تم����ُمبادرة�،
لبناء��وادر�تقنية�عالية�التخّصص،�وذلك�من�خالل�تدر�ب�ألف�ُمتدّرب�سنوً�ا�من�خّر�����ليات�
ال�ندســة�وعلوم�ا��اســب�ا��اصــل�ن�ع���شــ�ادة�الب�الور�وس�����ندســة�ا��اســبات،�أو��ندســة�

 ّيات�واالتصاالت،�أو�ا��اسبات�والـمعلومات،�أو�علوم�ا��اسب�اآل��.اإللك��ون

 بكرة�ديجيتال"،�و��دف�إ���دعم�الشباب�بتطو�ر�إم�انا��م�لــــــــُمواكبة�التطّور�التكنولو��،��ُمبادرة"
ـــــــــــــــــ �٤٠-١٤ال����ســـــ��دف�الشـــــباب����الفئة�العمر�ة�(�ُمبادرةوتوظيفھ�لصـــــا���م،�وقد�بدأ�تنفيذ�الـ

 ���محافظة�بورسعيد.�٢٠٢٠سم���سنة)�����ش�ر�د�

  اإللك��ونية،�والـُمنتجات�للتطبيقات�الرق���والتص�يع�املعرفة�لنقل�العاملية�الشر�ات�مع�التعاون�
����ال�وادر �وتنمية�الناشــــــــئة�الشــــــــر�ات�تحف�� �إ�����دف�ال���ال��امج�من�عديٍد �تنفيذ�إ���باإلضــــــــافة

ــــــــــــــــــــُمتقّدمة،�اإللك��ونّيات�مجال ــــــــــــــــــــ�تنفيذ�إطار ����وذلك�الـ �وصــــــــناعة�لتصــــــــميم�الرئاســــــــية�ُمبادرةالـ
 ".اإللك��ونّيات�تصنع�مصر "�اإللك��ونّيات

  وتطبيقات�املميكنة،�االختبارات�منظومة�مشروع�تنفيذ�أجل�من�العا���التعليم�وزارة�مع�التعاون�
�التحتيــــة�الب�يــــة�كفــــاءة�ورفع�رقميــــة�جـــامعــــات�إ���ا��ــــامعــــات�تحو�ـــل���ــــدف�الـــذكيــــة�ا��ــــامعــــات

 .ا��امعية�املس�شفيات�ميكنة�مشروع�تنفيذ�عن�فضًال ���ا،�التكنولوجية

 .التعاون�مع�وزارة�العدل�لتطبيق�منظومة�عدالة�مصر�الرقمية،�وتطو�ر�الـمحاكم�االقتصادية 

  ال��و�جية،�أو �ا��دمية�ســـــــــــــواء�التكنولوجية�البّوابات�لتطو�ر �واآلثار �الســـــــــــــياحة�وزارة�مع�التعاون�
�ميكنة�مشــــــروع�إ���باإلضــــــافة�للســــــائح�ن،�ا��دمات�لتقديم�ا��مول �ال�اتف�ع���تطبيق�وإ�شــــــاء

�العمل،�دورة�وميكنة�األثر�ة،�البعثات�طلبات�خدمات�تطو�ر �ومشـــروع�الوزارة،�بديوان�ا��دمات
 .والسياحية�األثر�ة�باملواقع�ا��رائط�إدارة�نظام�تطو�ر �ومشروع
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 داخل�الرقمية�مصـــــر �إبداع�مراكز �إ�شـــــاء�مشـــــروع�ضـــــمن�الفيوم�بجامعة�رق���إبداع�مركز �إ�شـــــاء�
 .ا��افظات

 ـــــــُمميكنة�التوثيق�خدمات�لتقديم�زايد�والشيخ�أكتو�ر �من�بالسادس�مم��ين�توثيق�فر���افتتاح �الـ
 .للمواطن�ن

 يوليو �ب��اية�الرقمية�مصـــــــر �منصـــــــة�ع���خدمة٢٠�وإطالق�الزراعة،�لوزارة�خدمة�١٣٠�نحو �رقمنة�
٢٠٢١. 

 ال��يد�مجال���:�اثانيً 
 إ���املطورة�امل�اتب�عدد�إجما���ليصـــــــــــــل�ا��اري،�العام�ب��اية�امكتبً �٧٨١�كفاءة�رفع�من�االن��اء�

�خــدمــات�وُتقــديم�مكتــب،�٩٥�خالل�من�العقــاري �الشـــــــــــــ�ر �خــدمــات�تقــديم�مع�مكتــب،�١٦٠٠�نحو 
 .مكتب�١٥٠خالل�من�الرقمية�مصر 

  ـــــ�بتقنية�مزود�لالتصاالت�العاملي�اليوم�بُمناسبة�تذ�اري �بر�د�طا�ع�إصدار ـــ �لتمك�ن"��QR Code"�الـ
 .بھ�ا��اصة�املعلومات�ع���ا��صول �من�الطا�ع�مقت��

  عام،��ل�من�أبر�ل�١٨�املوافق"�العاملي�ال��اث�يوم"�بمناسبة�تذ�ار�ة�بر�د�طوا�ع�مجموعة�إصدار�
 .عليھ�والـُمحافظة�اإل�سا�ي�الُ��اث�حماية�ثقافة�أ�مية��شر ����الـُمشاركة���دف�وذلك

 لالتصاالت�التحتية�الب�ية�تطو�ر �مجال���:�اثالثً 
 �مب���ح�ومي����محافظة�بورســـــعيد��شـــــبكة�األلياف�الضـــــوئية�من�خالل�الشـــــركة��٨٠٠ر�ط�عدد

 الـمصر�ة�لالتصاالت.
 �صـــــــة����االتصـــــــاالت إ�شـــــــاء�مدينة�الــــــــــــــــــــمعرفة�بالعاصـــــــمة�اإلدار�ة�ا��ديدة،�وأول�جامعة�ُمتخصـــــــّ

صـــ�ن����وتكنولوجيا�الــــــــــــــــمعلومات����أفر�قيا�وال شـــرق�األوســـط،�فضـــًال�عن�مركزي�أبحاث�ُمتخصـــّ
 مجال�تكنولوجيا�الـمعلومات.

 �ألف�عامل�من�العامل�ن�الـُمنتقل�ن�إ���العاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة.�٣٩٫٤االن��اء�من�تدر�ب�نحو 
 افة�لر�ط�خطة�إطار ����الضــــوئية�األلياف��ابالت��شــــبكة�ح�ومي�مب���ألف�١٣�ر�ط�من�االن��اء��

 .الشبكة���ذه�ا��م�ور�ة�مستوى �ع���ا���ومية�املبا�ي
 محاور �لثالثة�اوفًق �كر�مة�حياة�بادرةملُ �األو���املرحلة�لقرى �املعلوماتية�التحتية�الب�ية�كفاءة�رفع�

�م��ل �ملليون �اإلن��نــت�خــدمــات�كفــاءة�لرفع�الضـــــــــــــوئيــة�األليــاف�ب�ــابالت�القرى �ر�ط�و���رئ�ســـــــــــــيــة
�آ���صـــــــــــّراف�بماكينة�وتزو�د�م�بر�دًيا�مكتًبا�٩٠٦�وتطو�ر �جنيھ،�مليار �٥٫٦�نحو �إ���تصـــــــــــل�بت�لفة
�القرى �تزو�د�خالل�من�االتصاالت�خدمات�جودة�وتحس�ن�جنيھ،�مليار �٢٫١�نحو �إ���تصل�بت�لفة

 .ا��مول �شب�ات�بمحطات
 ا�توب�والالب�التــابلــت�ألج�زة�الــــــــــــــــــــــــــُمشـــــــــــــ��ك�التصـــــــــــــ�يع�إنتــاج�خطوط�تــدشـــــــــــــ�ن �الثورة�ملعــاي�� �وفقــً

 .الرا�عة�الصناعية
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 ٣٩٫٦�إ���٢٠١٩�ينـــاير ����ثـــانيـــة/ميجـــابـــايـــت٦٫٥�من�األر�ـــــــــــــ���االن��نـــت�ســـــــــــــرعـــة�متوســـــــــــــط�ارتفـــاع�
 .٢٠٢١�أبر�ل����ثانية/ميجابايت

 الدو���املستوي �ع��:�ارا�عً 
 إشادة�دولية�بتقّدم�قطاع�االتصاالت�وتكنولوجيا�الـمعلومات����مصر

 �ر�جا�ز�ة�الشــب�ات�ســبعة�مراكز�ل��تفع�من�الــــــــــــــــمركز عالــــــــــــــــمًيا�عام��٨٤تقّدم�ترت�ب�مصــر����ُمؤشــّ
 دول�نمًوا�للشمول�الرق��.��١٠،�وجاءت�مصر�ضمن�أك���٢٠٢١عام��٧٧إ���الـمركز��٢٠٢٠

 �ـــــ ـــــمركز�الـ ـــــمًيا��٦٥تقّدم�ترت�ب�مصر�بُمؤّشر�"جا�ز�ة�ا���ومة�للذ�اء�االصطنا��"�لتصبح����الـ عالـ
 .٢٠٢١ام�ع
  العاملي�ال��يدي�لالتحاد�التا�ع�ا��دمة�نوعية�تحســـــ�ن�صـــــندوق �إدارة�مجلس��عضـــــو�ة�مصـــــر �فوز�

 .أعوام�ثالثة�لـمّدة
  مواقع"�مؤشـــــــــــــر ����عاملًيا�عشـــــــــــــر �وا��امس�وأفر�قيا،�األوســـــــــــــط�بالشـــــــــــــرق �األول �باملركز �مصـــــــــــــر �فوز�

 ".٢٠٢١�العاملية�ا��دمات

 ذي"�مجموعة�عن�الصـــــــادر �٢٠٢١�لعام�الشـــــــامل�اإلن��نت�مؤشـــــــر ����مراكز �خمســـــــة�مصـــــــر �تقّدمت�
 ".إي�ونوم�ست

 ٢٠٢٠�عام����الرق���الشمول ����نمًوا�دول �عشر �أسرع�ضمن�مصر �جاءت. 

  خالل�الرق���التحول ����عر�يــة�بر�ــديــة�مؤســـــــــــــســــــــــــــة�كــأفضــــــــــــــل�التمّ�� �بجــائزة�املصـــــــــــــري �ال��يــد�فوز�
ّلھ�املصـــــــــــارف�مع�العالقات�و�عز�ز �االمتثال�تحديات"�منتدى����مشـــــــــــاركتھ �ينظمھ�والذى�،"املَُراســـــــــــِ

 .ب��وت����العر�ية�املصارف�اتحاد
  تم��ه�ع���٢٠٢٠�لعام"�السر�ع�ال��يد��عاونيات"�العاملي�ال��يد�اتحاد�بجائزة�املصري �ال��يد�فوز����

 .الدو���املستوى �ع���السر�ع�ال��يد�عمالء�خدمة
 �ر�"جا�ز�ة�ا���ومة�للذ�اء�االصـــــــــــــطنا��"�الصـــــــــــــادر�عن�مؤســـــــــــــســـــــــــــة تقّدم�ترت�ب�مصـــــــــــــر����ُمؤشـــــــــــــّ

ـــــ��٥٥"أكسفورد�إ�سايت"�ومركز�أبحاث�التنمية�الدولية� ـــــمركز�الـ ـــــمًيا�ب�ن��٥٦مرًزا�لتصبح����الـ عالـ
ـــــــــــــــ��١٧٢ ـــــــــــــــمركز�الـ .�كما�تم�اعتماد�االســـ��اتيجية�٢٠١٩دولة����عام��١٩٤ب�ن��١١١دولة.�ُمقارنة�بالـ

 لوطنية�للذ�اء�االصطنا���تحت�شعار�"الذ�اء�االصطنا���من�أجل�التنمية�واالزد�ار".ا
 �ر�األمن�الســــي��ا�ي��٣٠جاءت�مصــــر�ضــــمن�أفضــــل �٢٠٢٠�(GCI)دولة�ع���مســــتوى�العالم����ُمؤشــــّ

ــــمتحدة،�حيث�احتلت�الـــــمرتبة� �١٨٢ب�ن��٢٣الصادر�عن�االتحاد�الدو���لالتصاالت�التا�ع�لألمم�الـ
 .١٠٠درجة�من��٩٥٫٤٨الـُمؤّشر،�بقيمة��دولة�شمل�ا

 �ــــــــــــــمحمول،��٤٣قفزت�مصــر ــــــــــــــمحافظ�اإللك��ونية�لل�اتف�الـ ر�القواعد�التنظيمية�للـ مركًزا����ُمؤشــّ
ـــــــــــــــــــــــمرتبة� ـــــــــــــــــــــــمرتبة��٢٠١٩عام��٧٩حيث�انتقلت�من�الـ ،�و���أع����ســـــــــــبة�نمو�٢٠٢٠عام��٣٦إ���الـ

 دولة.�٩٠للـُمؤّشر�عالـمًيا�ب�ن�



 

١٩١ 

  ٢٠٢١�عام����العر�ية�الرقمية�العاصمة�لت�ون �ا��ديدة�اإلدار�ة�العاصمة�اختيار. 
 والتنمية�االقتصــــــادي�التعاون �ُمنّظمة�توصــــــيات�وثيقة�صــــــياغة����مصــــــر �ُمشــــــاركة�)OECD(� حول�

 .االصطنا���للذ�اء�املسئول �االستخدام
 �ـــــــمرتبة �ا،�واملركز�الرا�ع�عر�يً ٢٠٢٠و�٢٠١٨���تقر�ري�����األمن�السي��ا�ي�اعامليً �٢٣احتلت�مصر�الـ

 ���ذات�العام�ن.
 �ر�خوادم�اإلن��نـــت�اآلمنـــة ن��قيمـــة�ُمؤشـــــــــــــّ أمثـــال،��٦بـــأك���من��(Secure Internet Servers)تحســـــــــــــّ

 .٢٠١٤عام��٧٢٥ُمقابل��٢٠٢٠آالف�عام��٤٫٥ليصبح�
�بإصدار �املتحددة�لألمم�التا�ع�لالتصاالت�الدو���االتحاد�،�فيقوم)١(مؤشر�األمن�السي��ا�ي�يُخصوفيما�
�ع���درجة�١٠٠�من����ترت�ب�الدول �املؤشر �عام�ن،�و�عتمد��ل�دوري��ش�ل�السي��ا�ي�لألمن�العاملي�املؤشر 

 .)٢(محاور�أساسية/�معاي�� �٥
�السي��ا�ي، �األمن �مجال �األمن��و�� �لقضايا �واملؤس��� �ال�شر��� �ا��زء ��� �كب�ً�ا �مصر�شوًطا قطعت

 السي��ا�ي،�لرفع�القدرات�الفنية�وامل�ارات،�وكذلك�سد�الفجوات�املوجودة����الب�ية�التحتية.
 ،�ومن�أ�م�ا:كما�اتخذت�خطوات��امة�لدعم�األمن�السي��ا�ي

 السي��ا�ي.�التنمية�لألمن�ووثائق�الدستور،�دعم 
 ٢٠١٥�عام�السي��ا�ي�لألمن�أع���مجلس�تأس�س. 
 ٢٠٢١-٢٠١٧�السي��ا�ي�لألمن�وطنية�اس��اتيجية. 

 ا��اسبات�والشر�ات��الوط���لالستعداد�لطوارئ �املركز �تأس�س.CERT-EG 
Uƒ]�Œ’\;k\É� fiŸ̌;

ƒ]�Œ’\;k]¡ÂÖç±;ÎÉ fi�∏\;k\Ü]ß¸\;€·_d;‡]Ëd;È÷Á;]⁄Ë…Â;

                                                             
العالم،�و�ناء��ع�� �)ICTلتكنولوجيا�املعلومات�واالتصاالت�(يرتبط�املؤشر�بدور�االتحاد�الدو���لالتصاالت����بناء�ب�ئة�عاملية�موثوقة�) ١(

 ب�ن�دول�العالم.��السي��ا�يثقافة�األمن�
،�محور�القدرة�الفنيةوا��رائم�السي��انية،��السي��ا�ي�األمن�مع�تتعامل�قانونية�مؤسسات�افر �تو �مدى�،�و�ق�سالقانونية�محور�األطر ) ٢(

�ع���واس��اتيجيات�سياسات�افر �تو �مدى�،�و�ق�سمحور�تنظي��السي��ا�ي،��األمن�مع�للتعامل�فنية�وأطر �مؤسسات�افر �تو �مدى�و�ق�س
�والتدر�ب�املرتبطة�والتعليم�والتطو�ر �للبحث�برامج�افر �تو �مدى�،�و�ق�سالقدرات�محور�بناءالسي��ا�ي،��األمن�لتنمية�وتطو�ر �الوط���املستوى 

�فعالة�وأطر�للتعاون �توافر�شرا�ات�مدى�،�و�ق�سمحور�التعاون عامة،��مؤسسات�من�ملتخصص�ن�ُمعتمد�تأ�يل�السي��ا�ي،�وج�ود�باألمن
 .السي��ا�ي�باألمن�الصلة�ذات�املعلومات�وا����ات�لتبادل�وشب�ات

 املؤشر البيان
 تطو�ر�الب�ية�التحتية�لالتصاالت

� �املواقع �ور�ط �معلومات �شب�ات �إ�شاء �من �االن��اء �وتج����مراكز�معلومات��سبة ا��تلفة
 وتدر�ب�ال�وادر�الفنية�ووضع�سياسات��شغيل�ملشروع�تطو�ر�الب�ية�التحتية�لالتصاالت

٢٤٪ 

���ز�امل��م�ن� �أماكن �ول�ل �محكمة �ل�ل �ضوئية �ألياف �خطوط �توصيل �من �االن��اء �سبة
 وخطوط�اتصاالت�احتياطية�السلكية�وأج�زة�الفيديو��ونفرا�س

٢٤٪ 
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 املؤشر البيان
�سبة�االن��اء�من�توف���أحدث�رخص�ال��مجيات�بأسعار�تنافسية�من�الشر�ات�العاملية����

 مجال�تكنولوجيا�املعلومات
٢٥٪ 

 تنمية�القدرات�ال�شر�ة

 ألف�طلب�١٢٫٦ مع�د�تكنولوجيا�املعلومات موقع ع�� تقديم�ا تم ال�� االلتحاق طلبات عدد

 طالب�٧٨٤ عدد�الطلبة�الذين�يتم�تدر���م�

 طالب�٢٥١٨ (التدر�ب�الصيفي�آفاق)�املصر�ة ا��امعات داخل تدر���م تم الذين املتدر��ن عدد

 خر�ج� ٢٣٦١ تدر���م تم الذين ا��ر�ج�ن شباب عدد

 تطبيق�١٠٠ اإلعاقة) ذوي  عدد�التطبيقات�واألف�ار�ال���تم�اختيار�ا�ودعم�ا�(مسابقة�تمك�ن�لأل��اص

 متدرب�٥٠٠ تدر���م تم الذين اإلعاقة ذوي  عدد

 التنمية�ا��تمعية
 مستفيد�٣٢٥٩ املعلومات تكنولوجيا ونوادي تدر�بات من املستفيدين عدد
 مدرب�٣٩٧  تكنولوجيا�املعلومات نوادي �� تأ�يل�ا تم ال�� ال�شر�ة ال�وادر عدد

 نادي�١٨ املؤسسية قدرا��ا تطو�ر تم ال�� التكنولوجيا نوادي عدد

 مستفيد�٧٦١ التعلم�االلك��و�ي ملراكز القومية الشبكة تدر�ب برامج من املستفيدين عدد

 متدرب�٣٠٩ اإللك��و�ي التعلم تكنولوجيا ع�� املتدر��ن عدد

 اُ��ر العمل ثقافة مجال �� لل�ساء�والفتيات ا��تم�� الو�� رفع جلسات من املستفيدات عدد
 باملشاركة األعمال ور�ادة

 مستفيدة�٧٢٨

 ٪٨٥ �سبة�تطو�ر�منصة�إلك��ونية�لر�ط�األ��اص�ذوي�اإلعاقة��سوق�العمل

 مركز�٢٠ تم�اعتماد�ا ال�� ة ا��ديد اإللك��و�ي التعلم مراكز عدد

 التحول�الرقمي

 مأمور�ات�٣ عدد�مأمور�ات�الش�ر�العقاري�ال���تم�االن��اء�من�ميكن��ا

 خدمات�٦ الرقمية مصر ع�� إطالق�ا تم ال�� ا��دمات عدد

 ٪٥٠ �سبة�االن��اء�من�تنفيذ�ميكنة�م�اتب�ومأمور�ات�الش�ر�العقار�ي

 ٪٥٠ �سبة�االن��اء�من�تنفيذ�املنظومة�الرقمية���وكمة�وإدارة�أصول�وامالك�الدولة

 ٪٩٠  الك�ر�اء توز�ع شر�ات أعمال ميكنة تنفيذ من االن��اء �سبة

 ٪٦٠ ال�يئة�العامة�لالس�ثمار�واملناطق�ا��ر�ة�سبة�االن��اء�من�تنفيذ�ميكنة�

 ج�ات�٩ عدد�ا���ات�ا���ومية�ال���تم�تج����مواقع�العمل���ا�بالعاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة

 متدرب�٥٠٠ عدد�املتدر��ن����مجال��علم�اآللة�والذ�اء�االصطنا��

 ٪٧٠ �سبة�االن��اء�من�تنفيذ�منظومة�التأم�ن�الص���الشامل



 

١٩٣ 

 .٢٠/٢٠٢١مشروعات�وزارة�االتصاالت�وتكنولوجيا�املعلومات�لعام��ُمتا�عةاملصدر:�تقر�ر�

 والتقييم.�ُمتا�عةالوطنية�للُمنفذات�القطاع�وفًقا�ملا�جاء�باملنظومة���باإلضافة�إ�

 وحدة�القياس املس��دفات
٢٠٢١-٢٠  

 (منفذ)
 ٢ مصنع عدد�مصا�ع�اإللك��ونيات�املس��دف�إ�شا��ا��

 ٥ مجتمع عدد�مجتمعات�التكنولوجيا�واإلبداع�املس��دف�إ�شاؤ�ا�

 ٠٫٢١٣ مليون  عدد�املنازل�ال���تم�توصيل�خدمة�االتصاالت�األرضية�ل�ا�

 ١٤٠٥ مكتب عدد�م�اتب�ال��يد�املس��دف�تطو�ر�ا��
 ١٠٧ شركة عدد�الشر�ات�الناشئة�ال���تم�احتضا��ا��

 ١٠٫٦ مليون�دوالر قيمة�االس�ثمارات����الشر�ات�الناشئة

 ١٣١ شركة عدد�الشر�ات�املستفيدة�من�برنامج�دعم�الصادرات
 ١ شركة عدد�شر�ات�االس�ثمار�العاملية�ال���تم�جذ��ا��

 ٦٫٥ ألف عدد�فرص�العمل�املباشرة�وغ���مباشرة�املس��دف�توف���ا��

;

 القانون إنفاذ�

 ٪٨٥ �سبة�تطو�ر�بوابة�وزارة�العدل

 ٪٩٥ �سبة�تطو�ر�تطبيق�ميكنة�مركز�الدراسات�القضائية

 مليون�قضية�٥ املميكنة القضايا عدد

 تنمية�القدرات�التصدير�ة

 ٪٥٢ واإلقلي�� ا���� املستوى  ع�� الواعدة اإللك��ونية املنتجات تص�يع تحف�� �سبة

 ٪٦٦ و�عظيم�االستفادة�من�االتفاقيات�التجار�ة�سبة����يع�الصادرات�

 ٪٥٠ �سبة�ال��و�ج�ملصر�كمركز�للتصميمات�املبدعة�ومصنع�إلك��ونيات����املنطقة
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٣H١;ÏË⁄Ë÷¬i’\;k]ŸÅ£\;
 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤الف��ة�(خالل��والتعليم�الف��التعليم�ال��بية�و إنجازات�قطاع�

 التعليم�العام 

 للتعلم�التعليم�من�الطالب�تحو�ل�ع����عتمد�)،�الذي٢٫٠ا��ديد�(�الـمصري �التعليم�نظام�تطبيق�

 .والف�م�ال�شاط�وُممارسة

 ال��بوي.�والتقو�م�لالمتحانات�القومي�الـمركز �مع�بالتعاون �الثانو�ة�للمرحلة�أسئلة�بنوك�بناء 

 ٤(�إن��نت��شر�حة�ُمزود�تابلت�ج�از �الثانوي �األول �بالصف�طالب��ل��سليمG�(��١٫٨نحو��بإجما�

 .تابلت�مليون�ج�از 

 )�وذلك�٢٫٠إعداد�ُموائمة�لـمنا���ال��بية�ا��اصة�ح���ت�ناسب�مع�منظومة�التعليم�ا��ديدة�،(

 بالتعاون�مع�اليون�سيف.

 )�مدرسة�بجميع�ُمحافظات�ا��م�ور�ة�٤٣التوّسع����الـمدارس�اليابانية،�حيث�تم�إ�شاء�و�شغيل�(

 .١٩/٢٠٢٠�ح���عام

 �مدرسة�من�الـمدارس�الـمصر�ة�الدولية�ا���ومية�لتقديم�خدمة��عليمية�متم��ة��١٣إ�شاء�نحو

 بأسعار�ُمخّفضة�ُتضا���ما�يتم�تقديمھ�بالـمدارس�الدولية.

 �نحو� �إ�شاء �تم �حيث �الدولية، �النيل �مدارس �بناء ��� ��٩التوّسع �م��ا �جديدة، مدارس��٥مدارس

 دولة�ب�نميتھ.بالصعيد����إطار�ا�تمام�ال

 )�التوّسع����مدارس�"الـُمتفوق�ن����الر�اضيات�والعلوم�والتكنولوجياSTEM���ليصل�عدد�ا�إ�"(

 .١٩/٢٠٢٠مدرسة�ب��اية�عام��١٥

 �)����إجراء�تحليل�ف��وB,C�مليون�طالب،�باإلضافة�إ���تنظيم�حملة�للقضاء�ع����٢٠)�ألك���من

 مليون���ة).�١٠٠ية�(ضمن�الـُمبادرة�الرئاسية�التقُزم�واألنيميا�لطالب�الـمرحلة�االبتدائ

 �توف���ا��دمة�التعليمية،�وخّفض�الكثافات�بالقرى�األشد�احتياًجا�والقري�الـُمدرجة�ب��نامج�حياة

 ألف�فصل�بالقرى�األشد�احتياًجا.�١٩٫٣مشروع�بإجما���عدد��١٤٣١كر�مة،�حيث�تم�تنفيذ�نحو�

 �مناطق�النائية�والـُم�ّمشة�من�خالل�الـُمجتّمع�الـمد�ي.مدرسة��عليم�ُمجتم���بالـ�١٩٤إ�شاء�نحو 

 �مركز�للُمو�و��ن�والتعليم�الذ�ي�ع���ُمستوي�ُمحافظات�ا��م�ور�ة.�٥٤إ�شاء�نحو 



 

١٩٧ 

 �توقيع�بروتو�ول��عاون�مع�وزارة�االتصاالت��شأن�تطو�ر�العملية�التعليمية�للطالب�ذوي�اإلعاقة

آالف��٣دمج�وُمو�و��ن،�وتقديم�دعم�تق���ألك���من�ألف�ُمعلم�تر�ية�خاصة�و �٣٠من�خالل�تدر�ب�

 مدرسة�تر�ية�خاصة�ودمج.

 �تطو�ر�نحو� ���دف �اليون�سيف، �مع �بالشراكة �وا��ماية" �"التعليم �برنامج مدرسة��٢٠٠إطالق

 آالف�طفل�من�ذوي�االحتياجات�ا��اصة.�٦دامجة،�وإتاحة�االلتحاق�بالتعليم�لعدد�

 �ا��م�ور�ة�للُمو�و��ن����مادة�الر�اضيات�بالتعاون�مع�ال�لية�الفنية�تنفيذ�ُمبادرة�السيد�رئ�س

 .٢٠١٧العسكر�ة�خالل�عام�

 � �عدد �(�٦٢تقديم �تكنولوجية �لنحو�Smart Hitوحدة �العام��٣١) �التعليم �مدارس �من مدرسة

 .�٢٠١٧الدامجة�بُمحافظ���األقصر�و�ورسعيد�خالل�ش�ري�نوفم���ود�سم���من�عام�

 ا� �الـُملتقي �عام�تنفيذ �أكتو�ر�من ��� �الشيخ ��شرم �والدمج �ا��اصة �ال��بية �لـمدارس �األول لعر�ي

٢٠١٨. 

 ��التعليم�الف 

 �بدء�تطبيق�االس��اتيجية�الشاملة�لتطو�ر�التعليم�الف���مما�سا�م����تحس�ن�النظرة�الـُمجتمعّية

 :ع��للتعليم�الف��،�و�عتمد�

 �طر�ق�تطو�ر�الـمنا���حسب�من��ية�ُمالئمة�ال��امج�الدراسّية�الحتياجات�سوق�العمل�عن

مدرسة،��١٠٥نظام�ا�َ�دارات����نحو��إ��)�ُم�مة�٤٨،�حيث�تم�تحو�ل�منا���()١(ا�َ�دارات

 ألف�طالب.���٥٥يدرس���ا�حوا���

 .ضمان�جودة�برامج�التعليم�الف��،�واعتماد�ا�عن�طر�ق�ج�ة�ُمستقلة 

 � �الف�� �التعليم �ُمعل�� �وتأ�يل ��غي�������ع��تدر�ب �من ��ستلزمھ �وما �ا�َ�دارات من��ية

 منظومة�تقييم�الطالب.

 �مدارس� �شبكة �إ�شاء �طر�ق �عن �الف�� �التعليم �تطو�ر ��� �ا��اص �القطاع إشراك

،�والـُمسا�مة����إ�شاء�٢٠٢٠)�مدرسة�عام�١٦التكنولوجيا�التطبيقّية�ال���بلغ�عدد�ا�(

 االقتصادّية�الـُمختلفة.عدد�من�مجالس�الـم�ارات�القطاعّية����الـمجاالت�

                                                             
نا��،��ي�يتم�من�خالل�ا�تأ�يل�الطالب�لسوق�العمل�وفق�ما�يتم�الـمبالصناعة�من�أجل�وضع�تلك��ختص�نالـُم شارك�فيھ�ا����اء�نظام�جديد��ُ �و��)١(

�األجانب�وا����اء�علم�نالـُم �إ���،�باإلضافةختصة�وخ��اء�التعليم�الف��الـُم �ار��ن����الصناعة�الـمشاركة�بل��ؤالء�ا����اء،�وذلك�عن�طر�ق�ُم وضعھ�من�قِ 

�اتالسلوكيّ �تحديد�وأيًضا�العمل،�سوق �واج�ةُم ��ستطيع��ي�يحتاج�ا�ال����اراتالـمو �ا��ر�ج�واصفاتُم �تحديد�ليتم�،"ايجي�ت�تيفيت"�مشروع�من

 .ل��ر�ج�طلو�ةالـم�واصفاتالـُم �تحديد����ختلفةالـُم �والصناعات�ا��رف�خ��اء�شارك�ُ �أن�ذلك�من�وال�دف�العصر،�واكبيُ �ل�ي�الطالب�يحتاج�ا�ال��
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 �صياغة�مشروع�قانون�إ�شاء�ال�يئة�الـمصر�ة�الوطنية�لضمان�ا��ودة�واالعتماد�ل��امج�التعليم
 ع���مشروع�القانون.�٢٠٢٠س�تم����٢٢الف���والـم��،�وقد�وافق�مجلس�الوزراء����جلستھ�بتار�خ�

 ��التعليم�الف��.�صياغة�مشروع�قرار�رئ�س�الوزراء��شأن�إ�شاء�أ�اديمية�لـُمعل 

 �إبرام�اتفاقية�طو�لة�الـمدي�مع�ا���ومة�األلـمانية�لتطو�ر�التعليم�الف���(تم�التوقيع�عل��ا����أكتو�ر
)،�وُتقّدم�بُموج��ا�ا���ومة�األلـمانية�دعًما�فنًيا�ومالًيا�لكًال�من��يئة�ضمان�جودة�برامج�٢٠١٨

من��ية��إ��تعليم�الـُمزدوج�التعليم�الف���وأ�اديمية�ُمعل���التعليم�الف��،�وتحو�ل�منا���م�ن�ال
)� �إ�شاء �ودعم �ُمعل���٢٧ا�َ�دارات، �أل�اديمية �كفروع ��عض�ا ��ستخدم �التعليم �مركز�تمّ����� (

 التعليم�الف��.

 �استحداث�برنامج�التأس�س�العسكري�بالتعاون�مع�قيادة�قوات�الدفاع�الشع��،�حيث�تم�تطبيق
 .٢٠٢٠مدرسة�ح���س�تم����١٢٦�ذا�النظام����نحو�

 ٨٠ليحتل�الـمركز��)١(سن�ترت�ب�التعليم�الف���والتدر�ب�الـم���لـمصر����ُمؤّشر�الـمعرفة�العالـ��تح�
 .٢٠١٧دولة�عام��١٣٨من��١٢٣ُمقارنة�بالـمركز��رقم��٢٠٢٠دولة�عام��١٢٨من�

 �تحديث�منا���الـمدرسة�الفنية�الـُمتضّمنة�لتكنولوجيا�الطاقة�النوو�ة�بمدينة�الضبعة�بالتعاون
 يئة�الـمحّطات�النوو�ة.��مع��

 مجال�طباعة�الكتب�وتطو�ر�التعليم�ا��ديد��� 

 �٢٠٢٠مليار�كتاب�مدر����خالل�عام��٢٫٦طباعة�نحو. 

 � �مع��١٣تنفيذ �ا��ديد �تطو�ر�التعليم �برامج �تنفيذ �وتج����ُمستلزمات �وشراء ��عاقد مشروع
تاج�ا��ر�ي،�والشركة�الـمصر�ة�الـُمخابرات�العامة،�و�يئة�ال�سليح�بالقوات�الـمس��ة،�ووزارة�اإلن

 نايل�سات.
 را�ًعا:����مجال�تكنولوجيا�الـمعلومات 

 � �التعليمية �الـمنّصة �جائحة��Edmodoإطالق �ف��ة �خالل �الـمدارس ��� �الدراسة ��عليق لـُمواج�ة
 �ورونا.

 �تنظيم�دورات�تدر��ية�ُمكّثفة�لـُمعل���ر�اض�األطفال�والصف�األول�االبتدا�ي،�وُمعل���الصفوف
 .الثانو�ة،�والقيادات،�وُمديري�الـمدارس�والـمدير�ات�للتدر�ب�ع���كيفية�إدارة�الـمدارس

 �نحو� �(�٣٠٠تدر�ب �وُمعّلم �التعليمOnlineمتدّرب �بمراحل �االف��اضّية �ا��صص �ب�ث �للقيام ( 
 ما�قبل�ا��ام��.

                                                             
 )�بالتعاون�مع�ُمؤسسة�األم���محمد�بن�راشد�ال�مكتوم�باإلمارات�العر�ية�الـمتحدة.UNDPُيصدره�برنامج�األمم�الـمتحدة�اإلنما�ي�(�)١(
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 راءات�االح��ازّ�ة�إعداد�تطبيق�إلك��و�ي�جديد�للتقّدم�للقبول�بمرحلة�ر�اض�األطفال،�تنفيًذا�لإلج
 لـُم�افحة�ف��وس��ورونا،�و�س�يًال�ع���أولياء�األمور�للتقديم�ألبنا��م�إلك��ونًيا.

 �إ�شاء�منظومة�إلك��ونية�شاملة�لتقديم�ا��دمات�الـُمختلفة�مثل�تحصيل�الـمصروفات
الش�اوى�الدراسية�من�خالل�الدفع�اإللك��و�ي،�باإلضافة�إ���إطالق�نظام�إلك��و�ي�الستقبال�

 أيًضا.
 �مدرسة).�٢٤١٥تج����الب�ية�التحتية�لـمدارس�الثانوي�العام�ا���ومي�(نحو 
 )���توصيل�خطوط�ر�ط�شب�ات�الفايVPN�مدرسة.�٢٣٢١)�لنحو 
 �ألف�شاشة).�٣٧توف���الشاشات�التفاعلّية�لفصول�الـمرحلة�الثانو�ة�(نحو 
 ة�السادس�من�أكتو�ر.تحديث�الب�ية�التكنولوجّية�بالـمدينة�التعليمّية�بمدين 
 .إتاحة�ثالث�قنوات�فضائية��عليمّية�ع���أج�زة�التلفز�ون 
 .��توف���ُمحتوي�إلك��و�ي�ل�ل�الـمراحل�الدراسية�ع���موقع�وزارة�ال��بية�والتعليم�والتعليم�الف 
 �خامًسا:����مجال�األب�ية�التعليمية 

 �احتياًجا�وُمبادرة�حياة�كر�مة.ألف�فصل���دمة�القرى�األك��٢٠ألف�فصل،�م��م��٧٢إ�شاء�نحو�� 
 )�مدارس.٧)�مدرسة�بنماذج�مصر�ة�يابانية،�وجاري�العمل�بنحو�(٥٠إ�شاء�( 
 �شمل�الصيانة�الدور�ة�ال�سيطة�والصيانة��٢٠١٦ألف�مشروع�صيانة�منذ�عام��١٨تنفيذ�نحو�

 العاجلة،�ورفع�الكفاءة،�ومشروعات�استكمال�وإحالل.
 �واإلدارات�التعليمية.إ�شاء�مبا�ي�إدار�ة�للمدير�ات 
 )���١٥٤إ�شاء�وتطو�ر�مبا�ي�مدرسّية�من�خالل�منح�خارجية�من�اليابان�وألـمانيا�وال�و�ت�بإجما�(

 مدرسة.
 �سادًسا:����مجال�محو�األمية�و�عليم�الكبار 

 كر�مة�حياة"�القومي�الـمشروع����الـُمشاركة� �والبدء�ا��م�ور�ة�ُمحافظات���" �١٢�����افة،
مي�ن،�أعداد�بحصر �ال�يئة�حيث�قامت�أو��،�ةكمرحل�ُمحافظة

ُ
�١٠٠����أمية�محو �وفتح�فصول �األ

ُمحافظة،��٢٠����إدارً�ا�مركًزا�٥٠�وال���اس��دفت�الثانية�بالـمرحلة�العمل�تم�تفعيل�قر�ة،�كما
ألف�فرد�����١٩٫٣�نحو �أمية�بمحو �الـُمبادرة�����ذه�الـُمشاركة�إنجاز �جاء�وقد�قر�ة،�٢٧٣��عدد
 .٢٠/٢٠٢١ألف�فرد����عام��٦٨٫٢،�و١٩/٢٠٢٠آالف�فرد����عام��٦،�ونحو�١٨/٢٠١٩عام�

 �بتجر�ة�مصر����٢٠٢٠إشادة�التقر�ر�العالـ���الرا�ع�لتعليم�الكبار�(الصادر�عن�اليون�س�و�عام�(
 محو�األمية.

 �ف��وس�إشادة�مع�د�التعّلم�مدي�ا��ياة�بألـمانيا�بتجر�ة�مصر�����عليم�الكبار����ُمواج�ة�جائحة
 .٢٠٢٠�ورونا�عام�

 .(فئة�القابل�ن�للتعّلم)�إعداد�من����عليم�كبار�لذوي�اإلعاقة�العقلية�ال�سيطة 
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 )٢٠/٢٠٢١�-�١٣/٢٠١٤(إنجازات�قطاع�التعليم�العا���والبحث�العلمي�خالل�الف��ة�

  ّواإلنتاج�ات�لر�ط�منظومة�التعليم�العا���والبحث�العل����سوق�العمل�إطالق�عدد�من�االس��اتيجي
 ة�مجاالت،�م��ا:���عّد 

 .االس��اتيجية�القومية�للتوظيف 

 .��االس��اتيجية�القومية�للذ�اء�االصطنا 

 .االس��اتيجية�القومية�لصناعة�السيارات�الك�ر�ية 

  ف�والفكر�التكف��ي�با��امعات.�افحة�التطرّ اس��اتيجية�ُم 

  ّ�رحلة�ما��عد��ورونا.ـمات�واستعدادات�البحث�العل���لأولو 

 وُمبادرة�شركة��واوي،�مع�ُم��مج�مليون �تنفيذ�ُمبادرات�بالشراكة�مع�ُمؤسسات�الدولة،�م��ا�ُمبادرة�
�لدعم�"Women up"�وُمبادرة�العل��،�والبحث�ال�ند����التعليم�ب�ن�للشراكة�FUSION »اندماج«

�وُمبادرة�ش�ًرا،�٢٦�وُمدتھ�يورو �ألف�٤٠٠�الـمشروع�تمو�ل�قيمة�بلغت�وقد�األعمال،�رائدات
Science UP�بتمو�ل�مصر ����األعمال�ر�ادة�دعم�وتطو�ر �تنمية�وُمبادرة�جنيھ،�مليون �٧٥�بتمو�ل�

 .اإلفر�قي�التنمية�بنكمن�� يورو�مالي�ن�٤�قدره

 وجاري �،»الـمركز�ة�والـمعامل�البحثية�الـمشروعات«�العلوم��ليات�ُقدرات�رفع�برنامج�عن�اإلعالن�
�٢٨�نحو �ع���التعاقد�إ���باإلضافة�والف��ياء،�الر�اضيات����سر�عة�بحثّية�منحة�٢٥١�ع���التعاقد

�الر�اضيات�مجاالت����ا���ومية�العلوم�ب�ليات�بحثّية�معامل�وصيانة�وتحديث�تطو�ر �منحة
�من�األو���الـمرحلة�ع���التعاقد�تم�كما�جنيھ،�مليون �٥٥�قدره�بتمو�ل�،Grade UP�والف��ياء

�الطفل�جامعة�ِغرار �ع���الـمصر�ة�ا��امعات�مع�بالتعاون �والر�اضيات�العلوم����للنوا�غ�حاضنات
 .القا�رة�جامعة�علوم��لية�مع

 ���مجال����حاضنة�إل�شاء�الوزارة�الـمح��،��عاقدت�التص�يع�و�عميق�التكنولوجية�التنمية�مجال�
�غرفة�مع�التعاقد�وأيًضا�اإلسكندر�ة،�جامعة�ال�ندسة�و�لية�"،٢٠٣٠�"رواد�مع�االصطنا���الذ�اء

�ضمن�للسوق �شركة�١٤٥�تخر�ج�إ���باإلضافة�إبداع،�حاضنة�إل�شاء�الـمعلومات�تكنولوجيا
�بلغ�حيث�اآلن،�ح���٢٠١٥�عام�إ�شائھ�منذ »انطالق«�التكنولوجية�ل��اضنات�القومي�ال��نامج

�واحتضان�ُمتدّرب،�٢٠٠٠�من�أك�� �تدر�ب�وتم�حاضنة،�٣٠�لعدد�جنيھ�مليون �١٣٠�التمو�ل�قيمة
�القيمة�و�لغت�،٢٠٢٠����حاضنة�١٤�عل��ا�الـُمتعاقد�ا��اضنات�عدد�بلغ�وقد�شركة،�١٧٥

�بُمشاركة�تحاُلًفا�١٨�التحاُلفات�إجما���بلغ�كما�جنيھ،�مليون �١٠٠�نحو �شر�ات�٧�لعدد�السوقّية
�وُمؤسسات�صناعّية�وُمؤسسات�بحثّية�ومراكز �ومعا�د�جامعات�ب�ن�ما�ُمؤسسة�١٢٠�من�أك�� 

 .جنيھ�مليون �٢٤٠�بقيمة�مد�ي�ُمجتّمع
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 ��ب�ن�ما�وتنّوعت�جنيھ،�مليون �٧٠�نحو �حاضنة)�٢٠(�إ�شاؤ�ا�تم�ال���ا��اضنات�تمو�ل�بلغ�إجما�
�األشياء،�وإن��نت�الصنا��،�والذ�اء�ال�سيج،�مجال����ُمتخّصصة�وحاضنات�عامة�حاضنات
�تكنولوجية�شركة�٩٠�ودعمت�الـُمعزز،�والواقع�االف��ا���،�والواقع�واإللك��ونّيات،�والتعليم،

 .سواء�حد�ع���العالـمية�أو �الـمحلية�األسواق����عاملة�شركة�٨٢�م��ا�تخّرجت

 مليون �١٥�بقيمة�تكنولوجية،�شركة�٥٠�لدعم�جديدة،�حاضنات�١٠�لتمو�ل�برنامج�عن�اإلعالن�
�مليون �٣١٠�حوا���التكنولوجية�التنمية��عميق�برنامج�لتنفيذ�اإلجمالية�الت�لفة�بلغت�حيث�جنيھ،
 .جنيھ

 نادًيا�٣٣و�البحثية،�والـمراكز �والـمعا�د�با��امعات�التكنولوجيا�و�سو�ق�لنقل�مكتًبا�٥٨�إ�شاء�
 .وا��اصة�ا���ومية�با��امعات�األعمال�لر�ادة

 إطالقھ�تم�الـمشروع�من�الثالث�والقمر �كيوب،�نوعية�من�صغ��ة�أقمار �ثالثة�من�إثن�ن�إطالق����
�بتمو�ل�كجم�٣-٢�عن�تقل�ال �بكميات�،APIs�صيدالني�ن�تحالف�ن�تمو�ل�إ���باإلضافة�،٢٠٢٠�يونيو 

�ال�يئة�مع�محلًيا�والطبية�الـمعملّية�األج�زة�تص�يع����تحاُلف�تمو�ل�و�جري �جنيھ،�مليون �٣٠
 .للتص�يع�العر�ية

 جامعة�أفضل�ُمسابقة�إطالق�م��ا�ا��امعات،�مستوى �ع���الـُمسابقات�من�عدد�تنظيم����
�را���وُمسابقة�،»األمية�ومحو �العشوائيات،�تطو�ر �الرق��،�التحّول �الدرا���،�للعام�االستعداد«

�رئ�س�برعاية�ا��ديدة�اإلدار�ة�بالعاصمة�الك�ر�ائية�السيارات (خالل��الوزراء�مجلس�السيد/
�٣٠٠�اختيار �(تم�الطالبية�التخّرج�مشروعات�لدعم�وُمسابقة�)،٢٠٢٠و�٢٠١٩و�٢٠١٨�األعوام
�ال��جمة�وُمسابقة�الـُمجتّمع،�احتياجات�تخدم�مجاالت����جنيھ)�مليون �١٣�بقيمة�للتمو�ل�مشروع
 .١/٧/٢٠٢٠����والثقافة�العا���التعليم�وزار�ي�ب�ن�الـُموّقع�ال��وتو�ول �ع���بناءً �ا��امعات�لشباب

 ُمؤّشرات�األداء

 ناتج�قطاع�التعليم�ُمعّدل�نمو ٪�١١٫٧ 

ـــــــــــمح���اإلجما���لقطاع�التعليم�(باألسعار�ا��ار�ة)�نمًوا�ب�سبة��ّ�ل�الناتج� �١٠٨٫٢٪،�حيث�ارتفع�من�نحو�١١٫٧الـ

٪�من�الناتج�الـــــــــــــــمح���٢،�و��ســـبة�ُمســـا�مة�٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ����عام��١٢٠٫٩إ����١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ����عام�

 .ذاتھ�٪)�عما��ان�ُمتوّقًعا�وُمس��دًفا����العام٤٫٧٪)�و(٢٫٧قدر�ا�(�انخفاض�اإلجما��،�و��سبة

ا�ب�ســــبة�و � ــــــــــــــــُم �٧٤٫٧٪�ُم�ــــّ�ًال�٤٫٨�األســــعار�الثابتة،�فقد�نما�ناتج�القطاع�أيضــــً تا�عة�مليار�جنيھ����عام�الـ

العام�توّقع����مليار�جنيھ)�عن�الــــــــــــــــــــــــُم �٠٫٣مليار�جنيھ����العام�الســـــــــــابق،�بفارق�محدود�(نحو��٧١٫٣ُمقابل�

 )].٣/١قارنة�بما��ان�ُمس��دًفا��[جدول�رقم�(٪)�بالـُم ٠٫٤ذاتھ،�و��سبة�انخفاض�طفيفة�(
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 )٣/١جدول�رقم�(
 الثابتةو �ا��ار�ةالناتج�الـمح���اإلجما���لقطاع�التعليم�باألسعار��

 ٢٠/٢٠٢١و�١٩/٢٠٢٠خالل�عامي�

 معدل�النمو ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ البيان
(٪) 

٢٠/٢٠٢١ 
 ُمس��دف ُمتوّقع فع��

 ١٢٦٫٩ ١٢٤٫٣ ١١٫٧ ١٢٠٫٩ ١٠٨٫٢ الناتج�الـمح���اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة�(مليار�جنيھ)
 ١٫٩ ٢٫١ -- ٢ ١٫٩ من�الناتج�الـمح���اإلجما���(٪)�ا��اري ناتج�ال�سبة�

 ٧٥ ٧٤٫٤ ٤٫٨ ٧٤٫٧ ٧١٫٣ الناتج�الـمح���اإلجما���باألسعار�الثابتة�(مليار�جنيھ)
 ١٫٩ ١٫٩ -- ١٫٩ ١٫٨ من�الناتج�الـمح���اإلجما���(٪)الثابت�ناتج�ال�سبة�

 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.الـمصدر

 �٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�١٦بنحو��اس�ثمارات�قطاع�التعليمنمو 

مليار��٣٨�بـُمقارنة��٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�خالل�عام��٤٤بلغت�االس�ثمارات�الـُمنّفذة����قطاع�التعليم�نحو�
أقل�مما��ان�ُمتوّقًعا��ةالـُمحّقق�ت�ون�االس�ثمارات٪،�و�ذلك�١٥٫٥جنيھ�خالل�العام�السابق،�ب�سبة�نمو�

 )].٣/١ل�رقم�(٪�ع���التوا���[ش�١٣٫٧٪�و١٤٫٦بنحو��٢٠/٢٠٢١وُمس��دًفا�لعام�

 )٣/١ش�ل�رقم�(
 �الـُمتا�عة�خالل�عامي�ة�لقطاع�ا��دمات�التعليميةاالس�ثمارات�ال�ليّ �

 
 :�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�وحدة�ا��سابات�القومية.الـمصدر

 

 ٢٠/٢٠٢١اإلنجازات�الـُمحّققة�خالل�عام�
 أوًال:�التعليم�ما�قبل�ا��ام��

�وّ� يُ  �)� �رقم �ال���)٣/٢ا��دول �الـمدرسية �الـمبا�ي �إ�شاء �مشروعات �لألب�ية��قامت�إجما�� �العامة ال�يئة
 .عة�ع���الـمحافظاتوّز ُم �٢٠/٢٠٢١إنجاز�ا�خالل�العام�الـما���ب�التعليمية

 )٣/٢جدول�رقم�(
 ع���مستوي�الـمحافظات�٢٠/٢٠٢١إنجازات�ال�يئة�العامة�لألب�ية�التعليمية�خالل�عام��

 التوز�ع�ال�س���للفصول�(٪) عدد�الفصول  عدد�الـمدارس الـمحافظة
 ٧٫٣ ١١٣٢ ٤٥ القا�رة

 ٦٫٥ ١٠٠٦ ٤٩ اإلسكندر�ة

٠

٢٠

٤٠

٦٠

١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ٢٠/٢٠٢١ ٢٠/٢٠٢١

٣٨
٤٣٫٩ ٥١٫٤ ٥٠٫٩

)٤٫٨٪( )٥٫٣٪(

)جنيھمليار (

إلجما���ال�سبة
االس�ثمارات

)٦٫٢٪(
فع��متوقع

(١٥٫٥%)

)٦٫٩٪(
خطة
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 التوز�ع�ال�س���للفصول�(٪) عدد�الفصول  عدد�الـمدارس الـمحافظة
 ٠٫٨ ١٢٢ ٧ بورسعيد
 ٠٫٦ ٨٦ ٣ السو�س
 ١٫٢ ١٨٩ ١٣ دمياط

 ٤٫٩ ٧٥٦ ٥٠ الدق�لية
 ٨٫٣ ١٣٠١ ٧٩ الشرقية
 ٥٫١ ٧٩٠ ٤٩ القليو�ية

 ٢٫٩ ٤٥٧ ٢٩ كفر�الشيخ
 ٧٫٠ ١٠٩٣ ٦٥ الغر�ية

 ٥٫١ ٧٩٦ ٤١ الـمنوفية
 ٧٫٣ ١١٤٥ ٦٧ البح��ة

 ١٫٠ ١٥٤ ١٠ اإلسماعيلية
 ١٠٫٣ ١٦٠٤ ٦٦ ا����ة

 ٢٫٥ ٣٩٧ ٣٠ ب���سو�ف
 ٣٫١ ٤٨٥ ٣٤ الفيوم
 ٣٫٤ ٥٢٨ ٣٨ الـمنيا

 ٦٫٣ ٩٨٥ ٦٥ أسيوط
 ٤٫٢ ٦٥٨ ٤٩ سو�اج

 ٤٫٣ ٦٦٥ ٤٨ قنا
 ١٫٩ ٢٩٢ ٢٤ أسوان

 ٠٫٥ ٧٥ ٤ البحر�األحمر
 ٠٫٦ ١٠٠ ٨ الوادي�ا��ديد

 ١٫٤ ٢١٤ ١٤ مطروح
 ١٫١ ١٧١ ١١ شمال�س�ناء
 ٠٫٦ ٨٦ ٧ جنوب�س�ناء

 ١٫٨ ٢٩٥ ٢٠ األقصر
 ١٠٠ ١٥٥٨٢ ٩٢٥ اإلجما��

وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�قطاع�التنمية�ال�شر�ة،�تقر�ر�م��ص�أ�م�إنجازات�ال�يئة�العامة�لألب�ية�التعليمية،��الـمصدر:
 .٢٠/٢٠٢١للعام�الـما���

و�اســــــتقراء�ا��دول�الســــــابق،�ُيالحظ�اســــــتحواذ�ُمحافظة�ا����ة�ع���ال�ســــــبة�األك������عدد�الفصــــــول�ال���تم�
واإلســــــكندر�ة�ب�ســــــب�والغر�ية�جما��،�ثم�ُمحافظات�الشــــــرقية�والقا�رة�والبح��ة�٪�من�اإل ١٠٫٣إ�شــــــاؤ�ا�بنحو�

٪)�ع���ال��ت�ــب.�وجــاءت�محــافظــة�البحر�األحمر����الــــــــــــــــــــــــمركز�األخ���بنحو�٦٫٥و�%٧و٪،�٧٫٣٪،�و٧٫٣٪،�و٨٫٣(
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مدرســــة��)٩٢٥قد�بلغ�(�٢٠/٢٠٢١٪�من�اإلجما��.��و�ذلك،�ي�ون�إجما���ما�تم�إنجازه�خالل�العام�الــــــــــــــــما���٠٫٥
 )�فصًال.١٥٥٨٢بإجما���(

)�إنجازات�مشـــــــــــروعات�إحالل�وتجديد�للمدارس�ب�افة�أنواع�ا،�وإ�شـــــــــــاء�ــ٣/٣وكما��و�مو�ـــــــــــ��با��دول�رقم�(
 وتج����فصول،�فضًال�عن�الـمشروعات�ال���تمت����القري�األشد�احتياًجا.

 )٣/٣جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١خالل�عام��إنجازات�قطاع�ا��دمات�التعليمية�حسب�طبيعة�الـمشروعات

 فصول  مدارس� البيان

 ٢٩٠٤ ٢٠١ إحالل�وتجديد�مدارس��عليم�أسا����(ابتدا�ي/�إعدادي/��عليم�أسا���)

 ٢٧١ ١٦ إحالل�وتجديد�مدارس��عليم�ثانوي�عام

 ٤٨٢ ١٨ إحالل�وتجديد�مدارس��عليم�ف���(صنا��/�زرا��/�تجاري)

تجاري)إ�شاء�وتج����فصول��عليم�ف���(صنا��/�زرا��/�  ٣٩٦ ١٨ 

 ١٠٤٣ ٦٨ إ�شاء�وتج����فصول��عليم�ثانوي�عام

 ٦٨ ٥ إ�شاء�وتج����فصول�تر�ية�خاصة

 ١٧٠٩ ٦٥ إ�شاء�وتج����فصول�تجر����لغات�ومتم��

 ٦٥٥٢ ٣٧٠ إ�شاء�وتج����فصول��عليم�أسا����(ابتدا�ي/�إعدادي/��عليم�أسا���)

 ٢١٥٦ ١٦٦ القري�األشد�احتياًجا
��وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�قطاع�التنمية�ال�شر�ة،�تقر�ر�م��ص�أ�م�إنجازات�ال�يئة�العامة�لألب�ية�التعليمية،�للعام�الـما��الـمصدر:

٢٠/٢٠٢١. 
 

 والبحث�العلمي�العا��التعليم�ثانًيا:�
�لقطاع�واإل�سانية�العلمية�ال��صية�بناء�بھ�ُ�عد�قطاع�التعليم�العا���والبحث�العل���القطاع�الـمنوط

 العليا.�الـمعا�د�أو �ا��امعات�سواء�الشباب�من�عر�ض
 .٢٠/٢٠٢١��البيان�التا���إنجازات�ج�ات�اإلسناد�التا�عة�لوزارة�التعليم�العا���خالل�عام�وّ� �ُ و 

 اإلنجازات ج�ة�اإلسناد
�الت�لفة�ال�لية

 الـمقدرة
 (بالـمليون�جنيھ)

 طنطاجامعة�

�بمجمع�الر�اضیة�ال��بية�ب�لیة�مدرجات�مب���استكمال�مشروع�من�االن��اء
 ٣٢٫٥ �س��باي�ال�لیات

�االختبارات�مركز �إل�شاء�الـمركز�ة�بالـمكتبة�دور �تأ�يل�إعادة�مشروع�من�االن��اء
 ٣٦ الط���بالـمجمع�اإللك��ونية

 ٦٨٫٥ اإلجما��

 جامعة�القا�رة

�٦�بمدينة�القا�رة���امعة�الدو���بالفرع�الرئ�����الـمب���إ�شاء�من�االن��اء
 ١٢٨ أكتو�ر

 ٦٫٤ ا��ام���با��رم�اإلعالم�ب�لية�علوي �دور ��علية�استكمال�من�االن��اء
�بمس�شفى�واالستقبال�مس�شفى�الطوارئ �كفاءة�ورفع�تطو�ر �استكمال�من�االن��اء
 ٢٩٢٫٨ العي���القصر 

 ٤٢٧٫٢ اإلجما��



 

٢٠٥ 

 اإلنجازات ج�ة�اإلسناد
�الت�لفة�ال�لية

 الـمقدرة
 (بالـمليون�جنيھ)

 جامعة�دمياط

 ١٨٥٫٥ ل��امعة�العامة�اإلدارة�مشروع�من�االن��اء
 ١٤٨٫٣ لل�ليات�اإلدار�ة�الـمبا�ي�مجمع�من�االن��اء
�األو���بالـمرحلة�الرئ�سي�ن�للمدرج�ن�وال�شطيبات�االعتيادية�األعمال�من�االن��اء

 ٨٥ والثانية

 ٤١٨٫٨ اإلجما��

 جامعة�ب��ا

 ١٦٨ الر�اضية�ال��بية��لية�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ١٢٫٣ بمش��ر�السباحة�حمام�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ١٢ ا��ام���با��رم�الـمراقبة��ام��ات�تركيب�من�الثانية�الـمرحلة�من�االن��اء
 ١٨٫٩ الر�اضية�ال��بية��لية�مالعب�من�االن��اء
 ٦٢٫٥ ب��ا�جامعة�مس�شفى�عمليات�غرف�تطو�ر �من�االن��اء
 ١٩٫٣ ا��ام���ب��ا�بمس�شفى�ا��ر�ق�اإلطفاء�نظام�وتركيب�تور�د�من�االن��اء
 ١١٫٩ )أو���مرحلة(�ا��ام���ب��ا�بمس�شفى�الـمراقبة��ام��ات�تركيب�من�االن��اء
 ٩٫٣ ا��ام���ب��ا�بمس�شفى�مصاعد�٥�عدد�وتركيب�تور�د�من�االن��اء

 ٣١٤٫٢ اإلجما��

 جامعة�الـمنيا
 ١١٧ ا��ام���الـمنيا�بمس�شفى�والطوارئ �االستقبال�وحدة�وتج��� �إ�شاء�من�االن��اء
 ٢٣٥ الكبد�مس�شفى�وتج��� �إ�شاء�من�االن��اء

 ٣٥٢ اإلجما��
 ١٣٫١ )األو���الـمرحلة(�الـمركز�ة�الـمعامل�من�االن��اء جامعة�دم��ور 

 جامعة�الفيوم

 ١٠ قارون�ببح��ة�السيا���اإلرشاد�مركز �امتداد�مشروع�من�االن��اء
 ٤٥٫٣ الطـــب��لية�ملـحق�مبنــي�إ�شــــاء�مشــروع�من�االن��اء
�اللياقة�صالة�إل�شاء�الطالبية�ا��دمات�بمب���دور �تأ�يل�مشروع�من�االن��اء

 ٥٫٥ الفيوم�بمحافظة�ا��ام���با��رم�البدنية

 ٦٠٫٨ اإلجما��

جامعة�قناة�
 السو�س

 ٤٢ طالب)�٦٥٠(�سعة�اآلداب��لية�مدرجات�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٤٢ طالب)�٦٥٠(�سعة�التجارة��لية�مدرجات�مب���إ�شاء�من�االن��اء

 ٨٤ اإلجما��

 جامعة�أسيوط

 ١٥٣ األسنان�طب�ومس�شفى��لية�من�االن��اء
 ١٧٠ )األورمان�مس�شفى(�وم��قاتھ�القلب�جراحة�مركز �من�االن��اء

 ١٠٠ )الراج���مس�شفى(�والف��وسات�الكبد�أمراض�عالج�مركز �من�االن��اء
 ٤٢٣ اإلجما��

 جامعة�الزقاز�ق

 ١٠٫١ النوعية�ال��بية�ب�لية��علي���مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٢٫٨ ال�ندسة���لية�ورش�أع���دور ��شطيب�من�االن��اء
 ٣٫٨ بن�ن�الر�اضية�ال��بية�ب�لية��علية�دور ��شطيب�من�االن��اء
 ٠٫٣ العامل�ن�شئون �مب���أع���دور ��شطيب�من�االن��اء

 ١٧ اإلجما��

 جامعة�بورسعيد

 ٥٫٩ ال�ندسة�ب�لية�الكيمياء�معمل�وتص�يع�تصميم�أعمال�تنفيذ�من�االن��اء
 ١٢٫٩ الـمعلومات�نظم�و �االدارة�تكنولوجيا��لية�مخزن �وإ�شاء�دور ��علية�من�االن��اء
 ١٠٫٤ ا��امعية�والـمدن�والتعليمية�اإلدار�ة�الـمبا�ي�كفاءة�رفع�و �تطو�ر �من�االن��اء

 ٢٩٫٢ اإلجما��
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 اإلنجازات ج�ة�اإلسناد
�الت�لفة�ال�لية

 الـمقدرة
 (بالـمليون�جنيھ)

 جامعة�العر�ش

 ٧٨٫٢ طالب�٢٥٠�سعة�الـمدرجات�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٦٩٫٨ اآلداب��لية�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٣٦٫٥ )١(�الطلبة�إس�ان�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٥٦٫٩ طالب�٦٥٠�سعة�الـمدرجات�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٤٩٫٨ البحر�ة�والـمصايد�الـما�ي�االس��راع��لية�مب���إ�شاء�من�االن��اء
 ٣٢٫٨ ال��بية��لية�إ�شاء�من�االن��اء

 ٣٢٤ اإلجما��

 جامعة�السو�س

 ٤٥٫٤ ٩�ورش�إ�شاء�من�االن��اء
�العام�بالـموقع�والـمرافق�الطرق �ألعمال�التم�يدية�الـمرحلة��أعمال�من�االن��اء

 ٥٩٫٤ �ل��امعة

��العام�بالـموقع�والـمرافق�الطرق �ألعمال�التم�يدية�الـمرحلة�أعمال�من�االن��اء
 ٥٣٫٦ ا��ام���والـمس�شفى�الطب�ل�لية

 ١٫٩ ل��امعة�الرئ�����الطرد�وخط�الرئ�سية�الص���الصرف�بيارة�أعمال�من�االن��اء
�الـمعامل��عض�وتطو�ر �علوم��لية�مياه�دورات�تأ�يل�إعادة�أعمال�من�االن��اء

 ٩٫٩ السمكية�ال��وة�ب�لية

 ١٧٠٫٢ اإلجما��

جامعة�الوادي�
 ا��ديد

 ٦١٫٣ ال�شري �الطب��لية�مب���تأ�يل�إعادة�من�االن��اء
 ٨٤٫٩ ال��بية��لية�مب���إ�شاء�من�االن��اء

 ١٤٦٫٢ اإلجما��
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية،�قطاع�التنمية�ال�شر�ة.�الـمصدر:

� �التا�� �البيان ��ُمنّفذاتو�عرض �الـما�� �العام �خالل �الف�� �والتعليم �التعليم ُمقارنة��٢٠/٢٠٢١قطاع
 تا�عة�والتقييم.ة�للمُ ا�جاء�بالـمنظومة�الوطنيّ ـموفًقا�ل�١٩/٢٠٢٠بخطة�العام�والـُمنّفذ�الفع���عام�

 ؤّشرالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 تطو�ر�منظومة�التعليم�قبل�ا��ام��أوًال:�

 ٢٩ ١٥ ٢٫٥ (ألف)ووكالء�الـمدارس�الذين�تم�تدر���م�ع���م�ارات�القيادة��مديري عدد�
 ١١٫٨ ١٠ ٢ (ألف)عّلم�ن�الـمتدّر��ن�ع���أساسّيات�التوجيھ�الف���عدد�الـُم 

 ٣٤٨٣ ٥٠٠ ١٢٥ )التعليميةعدد�القيادات�التعليمية�ال���تم�تطو�ر�قدرا��ا�(مديري�ووكالء�اإلدارات�
عدد�الـمعّلم�ن�الذين�تم�تدر���م�ع���توظيف�التكنولوجيا����العملية�التعليمية�

 (ألف)
٤٦ 

١٧٫٨ ٢٨ 

 ٢٢ ٨ ١٠ (برنامج)عدد�ال��امج�التدر��ية����مجال�توظيف�التكنولوجيا�
ستو�ات�ـُم عدد�الـمعّلم�ن�الذين�تم�تدر���م�ع���برامج�ال�����ضمن�السلم�الوظيفي�ل

 (ألف)برامج�ال�سك�ن�ع���ال�ادر�-عّلم�ن�ادر�الـُم 
١٫٣ ٨ ٧٠ 

 -- ١٢٫٢٥ ١٥٫٩ (ألف)تدّر��ن�ع���برامج�إدارة�القيادات�عدد�الـُم 
 -- ٨٫٧ ١٠٫٣ (ألف)صة�تخصّ تدّر��ن�ع���برامج�اإلدارة�الـُم عدد�الـُم 



 

٢٠٧ 

 ؤّشرالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 -- ٢٫٨٥ ٣٫٥ (ألف)�تدّر��ن�ع���برامج�إدارة�اللغاتعدد�الـُم 

 -- ٧ ١١٫٥ (ألف)تدّر��ن�ع���برامج�إدارة�ا��اسب�األ���الـُم �عدد
 ر�اض�األطفال

 ٢٨١ ٩٥٤ ٣٤٥ عدد�مدارس�ر�اض�األطفال�ا��اصلة�ع���االعتماد�(ر�اض�أطفال)
عدد�األطفال�الـمش��ك�ن����برنامج�تنمية�أ�شطة�ال��بية�الـمسرحية�ومسابقة�أعياد�

 (ألف)الطفولة�
١٥ ٢٠ ١٠٫٢٤ 

 االبتدائية�الـمرحلة
 ١٢٥ ٥٠٠ ٢٤٠٠ راجع��ا�و�عديل�اعدد�الـمواد�التعليمية�الرقمية�ال���تم�ُم 

 ٩٠ ٦٣٨ ١٢٨ عدد�الـمدارس�ا��اصلة�ع���االعتماد�(مدرسة)ابتدا�ي
 ١٨١ -- ٣٣ ات�التفاعلية�ال���تم�توف���اعدد�ال��مجيّ 

 ٦٤ ٢٥ ٢٥ )٪معدل�الكتب�التفاعلية�(
 الـمرحلة�اإلعدادية

 ١٤٠٧ -- ٥٠ ة)صّ (ِح نا���الصف�الثالث�اإلعدادي�ـما��صص�التفاعلية�للبث�لعدد�
 ٦٢ ٣٧٥ ٤٢ (مدرسة)عدد�الـمدارس�ا��اصلة�ع���االعتماد�

 �"بلدك�"اعرفعسكرات�لتحقيق�شعار�شارك�ن����لقاءات�وُم الـُم �طالبعدد�
 (ألف�طالب)

٢٠٠٫٥ 
١٤١ ٣٠ 

 الـمرحلة�الثانو�ة
 ٥٠ -- ٥٠ (مدرسة)دة�بالشب�ات�الداخلية�والفاي���زّو عدد�الـمدارس�الـُم 

 ١٢ ٨٠ ٢ (مدرسة)عدد�الـمدارس�ا��اصلة�ع���ا��ودة�واالعتماد�
 ٦٥٠ -- ٦٥٠٫٥ (ألف)رة�للطالب�توفّ عدد�أج�زة�التابلت�الـُم 

 -- ٥٠٠ ٤٢٥ (مدرسة)مة�بالكتب�ا��اصة�بالـمكتبات�دعّ عدد�الـمدارس�الـُم 
 ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٥١٨٠ (كتاب)مة�للمدارس�قّد بالـمكتبات�الـُم عدد�الكتب�ا��اصة�

 -- ١٣٠ ١٣٠ (طالب)حات�من�ال�ند)�ـمسابقة�الفنية�(لشاركة����الـُم عدد�الطالب�الـُم 
 التعليم�الف��

 ١٥ ١٤ ٣ (تخصص)صات�والـم�ن�طبًقا�لأل�شطة�االقتصادية�بالنطاق�ا��غرا���عدد�التخّص 
 ٣١٧٫٢٥ ٢٠٠ ٠ (ألف)عسكرات�"اعرف�بلدك"�رحالت�وُم شارك�ن����عدد�الطالب�الـُم 

ا��ماعية)�،�الكشافة،�شارك�ن����األ�شطة�(األلعاب�الفرديةعدد�الطالب�الـُم 
 (طالب)

١٥٤٠ 
٥٠٠٠ ٧٩٠٠ 

 ٥ ٩٣ ١٢ (مدرسة)عدد�الـمدارس�ا��اصلة�ع���االعتماد�
 ٩ -- ٣ (تخصص)صات�ا��ديدة�عدد�التخّص 

 ٢٧ ٦ ٤٠ (من��)عدد�الـمنا���ال���تم�تطو�ر�ا�
 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٣٥ (معلم)ر�ن�للتوجيھ�واإلرشاد�الـم���بالـمدرسة�تدّر��ن�للعمل�كم�ّس عّلم�ن�الـُم عدد�الـُم 

عدد�الـمعّلم�ن�ومسئو���الـم�ن�الـمتدّر��ن�ع���ر�ادة�األعمال�وم�ارات�التوظيف�
 (معلم)

٩١٠ 
١٠٠٠ ١٠٠٠ 
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 ؤّشرالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
صات�الـمدارس�ال���تم�ضم�ا�إ���نظام�الفصل�الدرا����الـمش��ك�ب�ن��ل�تخّص �سبة�

 (٪)الـمدارس�الفنية�
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٣١٨٢ دارات�رة�باستخدام�ا�َ� طوّ دّر��ن�ع���تطبيق�الـمنا���الـُم عّلم�ن�الـُم عدد�الـُم 
 ٣٥٠٠ ٣٣٥٠ ٣٦٠٠٠ (طالب)ستفيدين�من�برامج�التدر�ب�الـم�ارى�عدد�الطالب�الـُم 

 ال��بية�ا��اصة�(ذوي�االحتياجات�والـمو�و��ن)
 ١٢٠٠ ٩٦٨ ١٤٤٢ تدّر��ن�ع���الـمشروعات�العلميةعدد�الطالب�الـُم 

 ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ ٦٧٢٠٤ ستفيدين�من�األ�شطة�العلمية�والفنية�لل���يع�ع���اإلبداع�واالبت�ارعدد�الـُم 
ل�مع�ذوي�اإلعاقات�ال�سيطة�ع���التعاُم دّر��ن�عّلم�ن�الـُم خصائي�ن�والـُم عدد�األ 

 م)علّ (ُم بمدارس�الدمج�
٥٧٠٠ ٥٠٠٠ ١٦٢٠٠ 

 ١٦٠٠٠ ١٤٩١٤ ١٤١١٢ لغاتالستفيدين�من�دورات�ا��اسب�اآل���و عدد�الطالب�وأولياء�األمور�الـُم 
 ٣٥٠٠ ٣٠٥٠ ١٥٧٥ (تنمية�م�ارات�ذوي�القدرات�ا��اصة)�تدر��يةالستفيدين�من�ال��امج�عدد�الـُم 

 التعليم�الـُمجتّم��
 ٢٥٠ ٤٠٠٠ ٨٧٩١ �ة)تدرّ (ُم �ات�تدرّ رات�الـُم �ّس عدد�الـُم 

 التصدي�لـُمش�لة�األمية
 ٠٫٤ ٢ ٠٫٢٤ (مليون)واطن�ن�الذين�تم�محو�أمي��م�عدد�الـُم 

 ٥٤٩ -- ١٦٤٢ ���بخطورة�األميةجتّم عدد�القوافل�اإلعالمية�لل�يئة�لرفع�الو���الـُم 
نظمات�ع�الـمد�ي�والـّم جتّم ختلفة�والـُم ؤسسات�الدولة�الـُم عدد�ال��وتو�والت�مع�ُم 

 الدولية
٨٩ 

-- ٤٠ 

 ١٧٢٥٦ -- ٩٢ عاي���جودة��عليم�الكبارـمعدد�العامل�ن�بال�يئة�الذين�تم�تأ�يل�م�وفقا�ل
 ٤٤ ٩٥ ٪٤٣ معدل�الـمتا�عة�الـميدانية�للفصول�(إدارً�ا�وفنًيا�)

 تمي��ثانًيا:�إتاحة�التعليم�ل��ميع�دون�
 ر�اض�األطفال

 ١٤٩٠ ١٨٨٢ ٢٢٢٣ (فصل)عدد�فصول�ر�اض�األطفال�ال���تم�توف���ا�
ة�جتمعيّ شاركة�الـُم عدد�القاعات�ال���تم�إضاف��ا�ملرحلة�ر�اض�األطفال�ضمن�الـُم 

 (قاعة)
٢٠٧ 

٢٨ ١٠٠ 

 ٥٫٨ ١٤٫٦ ٩٫٣ (مليون)عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�
 ٩٤١٫٦ ١٠١٥ ١٨٨٣٫٢ (ألف)عدد�األطفال�الـمستفيدين�من�برنامج�التغذية�سنوً�ا�

 ٨٩٧١ ٨٧٩٤ ٨٩٧١ (مدرسة)عدد�الـمدارس�الـمستفيدة�من�برامج�التغذية�
 ٤ ٥٠ ٢١٤ (غرفة)عدد�غرف�الـمصادر�للفئات�ال���تم�دمج�ا�سنو�ا�

 التعليم�االبتدا�ي
 ٣٥٠٤ ٣٦٩٣ ٥٣٥٥ (فصل)عدد�الفصول�ا��ديدة�ال���تم�توف���ا�

��الكة�بمدارس�التعليم�االبتدا�ي�ال���تم�إحالل�ا�وتجديد�ا�عدد�الفصول�الـُم 
 (فصل)

١٥٨١ 
١٦٦٢ ١٧٨١ 

 ١٤٨٫٦ ١٢٩ ١٤٢٫٠١ (مليون)عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�
 ١٠٫٧ ١٠٫١ ٢١٫٥ (مليون)ستفيدين�من�برنامج�التغذية�عدد�التالميذ�الـُم 



 

٢٠٩ 

 ؤّشرالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 ١٦٠٥٩ ١٥٥١٣ ١٦٠٥٩ (مدرسة)س��دفة�بالتغذية�سنوً�ا�عدد�الـمدارس�الـُم 

 التعليم�اإلعدادي
 ١٨٦٥ ١٩٢١ ٢٥٢٧ (فصل)�عدد�الفصول�ا��ديدة�ال���تم�توف���ا

 ٧٦٧ ٩٢٩ ٧١٥ (فصل)���الكة�ال���تم�إحالل�ا�وتجديد�اعدد�الفصول�الـُم 
 ٣٠٢٫٣ ٦٦٫٨ ٦٩٫٨ (مليون)�عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا

�عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�ا��اصة�باإلعدادية�الـم�نية
 (مليون)

١٫٦ 
١٫٣ ١٫٦ 

 ٢٤٦٫١٣ ٨٫٥ ٦٫٥ (ألف)�ستفيدين�من�التغذيةعدد�طالب�الـمرحلة�اإلعدادية�الـُم 
 ١٠٣٣ ٣٠٠٠ ١٠٣٣ (مدرسة)س��دفة�بالتغذية�سنوً�ا�عدد�الـمدارس�الـُم 

 التعليم�الثانوي 
 ١٠٤٥ ١٠٥٦ ١٤١١ (فصل)عدد�الفصول�ا��ديدة�للتعليم�الثانوي�العام�ال���تم�إ�شاؤ�ا�

 ٢٤٤ ٢٧١ ١٧٧ (فصل)عدد�الفصول�الـم��الكة�ال���تم�إحالل�ا�وتجديد�ا�
 ١٧٠ ١٨٧٫٨ ١٣٤٫٤ (ألف)عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�(ا��ط�العر�ي)�

 ٩٫٦ ١٠ ١٠٫٠٠ (ألف)ستفيدين�من�التغذية����الـمدارس�الر�اضية�الـُم �عدد�الطالب
 ٤٤ ٤٣ ٤٣٫٠٠ (مدرسة)ستفيدة�من�التغذية�عدد�الـمدارس�الـُم 

 ٢٨٫٣ ٤٠٫٧ ٢٨٫٣ (ألف)ستفيدين�من�التغذية�الـمدرسية�عدد�طالب�الـمرحلة�الثانو�ة�الـُم 
 التعليم�الف��

 ٤٤٢ ٥١٣ ٢٤٤ (فصل)�ا�ؤ عدد�الفصول�ا��ديدة�ال���تم�إ�شا
 ٤٤١ ٤٨٠ ٢٥٤ عدد�الفصول�ال���تم�إحالل�ا�وتجديد�ا

 ٢١٫٧٤ ٢٤ ٢٥ (مليون)تب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�عدد�الُك 
 ٣٠١٫٨ ٣٠١٫٨ ١٨١٫٤ (ألف)زدوج�تب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�ا��اصة�بالتعليم�الـُم عدد�الُك 

 ١٠ ٥ ٨ التطبيقيةلوجيا�و عدد�مدارس�التكن
 ١٢٤ ١٧٨ ١٢٤ (مدرسة)ستفيدة�من�التغذية�عدد�الـمدارس�الـُم 

 ١٠٣٫٠٢ ٩٦٫٥ ١٠٣ (ألف)ستفيدين�من�التغذية�الـمدرسية�عدد�طالب�الـمرحلة�الثانو�ة�الـُم 
 ال��بية�ا��اصة�(ذوي�اإلعاقة�والـمو�و��ن)

 ٤٤ ٥٨ ٤١ (فصل)عدد�الفصول�ال���تم�إ�شاؤ�ا�لذوي�اإلعاقة�(�يئة�األب�ية)�
 ٨٣٫٦ ٩٠٫٨ ٨٣٫١ (باأللف)عدد�الكتب�الـمدرسية�ا��اصة�بال��بية�الفكر�ة�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�

��اصة�بالصم�وضعاف�السمع�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�اعدد�الكتب�الـمدرسية�
 (باأللف)

٢٢٫٧ 
١٣٫٧ ٣٨٫٢ 

عدد�الكتب�الـمدرسية�ا��اصة�بمدارس�الـمكفوف�ن�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�
 (باأللف)

٤٢٫٩ 
٤٨٫٨ ٣٩٫٥ 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ )٪(�ستفيدين�من�التغذية����مدارس�ال��بية�ا��اصةالطالب�الـُم ��سبة
عّلم�ن�الـمدّر��ن�ع���التعامل�مع�ذوي�اإلعاقات�ال�سيطة�عدد�األخصائي�ن�والـُم 

 م)علّ (ُم بمدارس�الدمج�
٥٠٠٠ ١٠٣٨ -- 

 ٤ ٤ ٩ (مركز)�ا�ؤ و�بة�ال���تم�إ�شاق�والـُم عدد�مراكز�التفوّ 
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 ؤّشرالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 التعليم�الـمجتم��

 ١٢ ٥٠ ٦٨١ (فصل)���جتّم عدد�فصول�التعليم�الـُم 
 ١٥ ٥٠ ٤٧ (فصل)ع�الـمح���جتّم مولة�من�الـُم عدد�الفصول�ا��ديدة�الـُم 

 ٣١ ٢٠٠٠ ١٣٠٠ (مدرسة)ع�الـمد�ي�جتّم شاركة�الـُم عاد�تأ�يل�ا�بُم عدد�الـمدارس�الـُم 
 ٨٣٢٫٦ ٨٢٩٫٧ ٨١٠٫٢ )(باأللفعدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا�

 ٥٠ ٥٠ ٩٤ (فرد)رات�ا��ديدات��ّس عدد�الـُم 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ (٪)�ستفيدين�من�التغذية�سبة�الطالب�الـُم 

 التوّسع����إ�شاء�الـمدارس
 ١٣٩٩٣ ١٥٠٠٠ ١٤٤٣٣ (فصل)عدد�الفصول�الـمدرسية�ال���تم�توف���ا�

 توف���نظام��عليمي�ُمتمّ��
 ١ ٤ ٤ (مدرسة)ال���تم�توف���ا��STEMق�ن�تفوّ عدد�الـمدارس�الداعمة�لتعليم�الـُم 

 -- ٨ ٤ (مدرسة)عدد�مدارس�النيل�ال���تم�إ�شاؤ�ا�
 ٦ ٢١ ٦ (مدرسة)عدد�الـمدارس�اليابانية�ال���تم�إ�شاؤ�ا�

 ٢ -- ١٠ عدد�الـمدارس�الدولية
 ٤٨٠ ٢٦٧٫٤ ٢١٤٫٤ (مليون)عدد�الكتب�الـمدرسية�ال���تم�طباع��ا�وتور�د�ا���ميع�الـمراحل�الدراسية�

 ثالًثا:�تنافسّية�ُنُظم�وُمخرجات�التعليم
 -- ٢٦٢٥ ٨٥١ ة�لالبت�ار�والفنون سابقات�الـمحليّ ش��ك�ن����الـُم عدد�الطالب�الـُم 

 -- ٢٥١٫٧ ٢٣٣٫٤ (ألف)شارك�ن����بطوالت�ا��م�ور�ة�عدد�الطالب�الـُم 
 ١٠٠ ١٠٠ ٦٦ (٪)��سبة�اإلنجاز����تطبيق�نظام�التعليم�ا��ديد����التعليم�الثانوي 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ (٪)��سبة�اإلنجاز����تطبيق�نظام�التعليم�ا��ديد����التعليم�االبتدا�ي

 تا�عة�والتقييم،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.:�الـمنظومة�الوطنية�للُم الـمصدر�
 

ُمنّفذات�البحث�العلمي�وفًقا�لـما�ورد�بالـمنظومة�الوطنية�للُمتا�عة��التا���البيان�كما��عرض
 .١٩/٢٠٢٠ُمقارنة�بخطة�العام�والـُمنّفذ�عام��٢٠/٢٠٢١والتقييم�خالل�عام�

 وحدة�القياس س��دفاتالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 أوًال:�تطو�ر�التعليم�الف���التطبيقي

 -- ٢ ٣ جامعة �اؤ س��دف�إ�شاعدد�ا��امعات�التكنولوجية�الـُم 
 ٩٦ ٨٦ ٨٥ ألف دين����ال�ليات�التكنولوجيةقيّ عدد�الطالب�الـُم 

 ٢ ٢ ٠ مع�د س��دف�تطو�ر�اعدد�الـمعا�د�الفنية�الـُم 
 :�تطو�ر�منظومة�التعليم�العا���وا��ام��ثانًيا

 ٢١ ٢٧ ١٦ �لية عدد�ال�ليات�ا��امعية�ا��ديدة
 -- ١ ٠ جامعة عدد�ا��امعات�ا���ومية�ا��ديدة

 ٣٫٤ ٣٫٤٥ ٣٫١ مليون  دين����التعليم�ا��ام��قيّ إجما���عدد�الطالب�الـُم 



 

٢١١ 

 وحدة�القياس س��دفاتالـُم 
١٩/٢٠٢٠ 

 ذ)(ُمنّف 
٢٠/٢٠٢١ 

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١ 

 (ُمنّفذ)
 ١٠٤ ٥٠٠ ٥٠٣ طالب أعداد�الطالب�الـمبعوث�ن

 والتكنولو���البح���النظام�جودة�تحس�ن�ثالًثا:
 ٢٨ ٣٥ ٣٢٫١ مليار�جنيھ قيمة�اإلنفاق�ع���البحث�والتطو�ر

 ٥٧٥ ٥٩٠ ٥٧٥ براءة�اخ��اع عدد�براءات�االخ��اع�لألجانب
 ٥٦٫٩ ٢٢٫١ ٢٥ ألف عدد�األبحاث�الـم�شورة�دولًيا

 ٥٦ ٥ ٣٧ مكتب ا��ديدةعدد�م�اتب�نقل�و�سو�ق�التكنولوجية�
 :��عميق�التنمية�التكنولوجيةرا�ًعا�

 ١٢ ٣ ١ حاضنة عدد�ا��اضنات�التكنولوجية
 ٧٠ ٥٠ ٥١ شركة عدد�الشر�ات�الناشئة�الـمحتضنة

 ٢٩ ٥ ٤ مشروع عدد�مشروعات��عميق�التص�يع�الـمح��
 خامًسا:��شر�ثقافة�العلوم�واالبت�ار

 ٢٫٥ ٣ ٣٫٦ ألف عدد�طالب�جامعة�الطفل
ترت�ب�مصر����ال�شر�العل������الـمجاالت�

 ف�رسة�عالـمًياالـُم 
 ٢٧ ٣٣ ٣٥ مركز

 تا�عة�والتقييم،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.:�الـمنظومة�الوطنية�للُم الـمصدر
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 إنجازات�القطاع�الص���خالل�األعوام�السبعة�الـماضية

 ال��ية�الشاملة:���مجال�الرعاية� )١
 .٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�بموازنة�عام��٩٣٫٥قيمة�اإلنفاق�ع���ا��دمات�ال��ية��تبلغ -
 .٢٠١٩إ�شاء�ال�يئة�الـمصر�ة�للشراء�الـُموّحد�واإلمداد�والتمو�ن�الط������ -
 .٢٠٢٠تأس�س�شركة�ُمسا�مة�باسم�الشركة�الـمصر�ة�لالس�ثمارات�الطبية����يوليو� -
)�وال���ترتكز�ع���تفعيل�برامج�تنظيم�األسرة�٢٠١٥/٢٠٢٠ومية�للس�ان�(وضع�اإلس��اتيجية�الق -

�ا �ال��ية�وإتاحة �والوحدات �الـُمس�شفيات �جميع ��� ��عز�ز�ال��ة��،�دمات �إ�� باإلضافة
 اإلنجابية.

 ���مجال�التأم�ن�الص���الشامل: )٢
جودة�عالية���دف�تقديم�رعاية���ية�ذات��٢٠١٨إصدار�قانون�التأم�ن�الص���الشامل�عام�تم� -١

 ��ميع�الـُمواطن�ن.
 يرتكز�برنامج�التأم�ن�الص���الشامل�ع���أر�عة�ُمرتكزات�رئ�سة،�تتمّثل���: -٢

 .��تقديم�خدمات�طبية�عالية�ا��ودة�ل�افة�الفئات�الس�انية�دون�تمي 
 .تتحّمل�الدولة�ت�اليف�ا��دمات�الوقائية�وتنظيم�األسرة�والطوارئ 
 �ال��ية�عن�طر�ق��سع���ا��دمات�الطبية��ش�ل�عادل.تخفيض�اإلنفاق�ع���ا��دمات 

 �إطالق�نظام�الت�اُفل�االجتما���بُمشاركة�جميع�أفراد�الـُمجتمع،�باإلضافة�إ���رعاية�الفئات
 األشد�احتياًجا.

ك�شغيل�تجر����للمنظومة.�و����ذا�اإلطار،��٢٠١٩تفعيل�ال��نامج����ُمحافظة�بورسعيد����يوليو� -٣
مليون�جنيھ،�ُمس�شفى�ال�ساء��٣٦٧٫١لنصر�التخص����لألطفال�بت�لفة�تم�إ�شاء�ُمس�شفى�ا

مليون�جنيھ،�باإلضافة�إ����٢٢١٫٤يونيو�بت�لفة��٣٠مليون�جنيھ،�ُمس�شفى��٥٠والوالدة�بت�لفة�
 مليون�جنيھ.�٢٨٤٫٧تطو�ر�ُمس�شفى�السالم�بت�لفة�

 مليون�جنيھ.�١٨٠٫٨بت�لفة��٢٠١٧إ�شاء�ُمس�شفى�الصدر�بالسو�س�عام� -٤
لبدء����إ�شاء�الـُمجمع�الط���ا��ديد�والذي�ُ�عد�أك���ُمجمع�ط������شمال�مصر�ع���مساحة�ا -٥

 ألف�م���ُمرّ�ع.�٤٠٠
 مليون�جنيھ.�٥٥٥٫٢تطو�ر�شامل�لـُمس�شفى�اإلسماعيلية�العام،�بت�لفة��لية� -٦
 مليون�جنيھ.�٢٤٣٫٧تطو�ر�ُمس�شفى�فايد�بُمحافظة�اإلسماعيلية،�بت�لفة� -٧
 مليون�جنيھ.�٣٠٨٫٥س�شفى�أبو�صو�ر،�بت�لفة�تقدير�ة�البدء����إ�شاء�ُم  -٨
 مليون�جنيھ.�٨٢٫٣لـُمس�شفى�شرم�الشيخ،�بت�لفة��لية��تطـو�ر�شـامل -٩



 

٢١٣ 

تضم�الـمرحلة�األو���من�ال��نامج�ما�ير�و�ع���خمسة�ُمليون�ُمواطن،�وُمس��دف���و�ا����يونيو� -١٠
٢٠٢٢. 

 ركز�ط��.وحدة���ية�وم�٣١٠ُمس�شفى�وأك���من��٥١إ�شاء�وتطو�ر� -١١
مليون��٥٠٫٥،�حيث�ارتفع�من�%١٣ز�ادة�عدد�الـُمستفيدين�من�التأم�ن�الص��،�ب�سبة�ُتنا�ز� -١٢

 .٢٠٢٠مليون�ُمستفيد�عام��٥٧ليصل�إ����٢٠١٤ُمستفيد�عام�
،�بت�لفة�ت��اوح�ب�ن�٢٠١٩عاًما�بدًءا�من�عام��١٥يتم�تطبيق�ال��نامج�ع���ِست�مراحل�ع���مدار� -١٣

 �ة�أدناه:مليار�جنيھ�ُموّ� �١٢٠و�٨٠

 
 ���مجال�الـُمبادرات�ال��ية: )٣

 �ُمبادرة�لتحس�ن�ِ�ّ�ة�الـُمواطن�الـمصري،�من�أ�ّم�ا:�٢٠أطلقت�الدولة�أك���من 
مليار�جنيھ،�و�لغ�عدد�الـُمستفيدين�م��ا��٦٫٢ُمبادرة�القضاء�ع���قوائم�االنتظار،�بت�لفة�تقدير�ة� -

 ألف�حالة.�٧٤٩٫٣نحو��٢٠٢١ح���يونيو�
�ســـ��دف�،�و ٢٠١٨تم�إطالق�ا����سـ�تم���،�لقضــاء�علــى�فيــروس�"���"�واألمراض�غ���السـار�ةدرة�ااُمب -

مليـــون��٦٠فحــــص�أكثــــر�مــــن�وتم�تقسيم�ا�ع���ثالث�مراحل.�وتم�ـــواطن�مصــري،�مليـــون�ُم �٥٠نحـــو�
ــواطن�ثبــت�إصـــــاب��م�حتـــــى�مليــون�ُم �٥٫٢ـر�مــن�ـــواطن�علـــى�مســـتوى�ا��م�ور�ـــة،�كمــا�تــم�عــالج�أكثـُم 

 مليار�جنيھ.�٨٫٣بادرة�نحو�للُم ال�لية�و�لغـــــت�الت�لفـــــة��،٢٠٢١يونيـــــو�
�إطار�� - �قـّد ُم �� �كر�مـة: �حيـاة �للُم بـادرة �ال��ية �ا��دمات �الدولـة �القوافـل�مت �خالل �من واطن�ن

�الـُمس�ّ  �كبار�االطبية ���دمات ��ة �وذوي �واألطفـال، �النائيـــــة��الِ�َمملسن، �الـمنـــــاطق �فـــــــــي بالـمجـــــــــان
 ستوى�ا��م�ور�ة.والـمحرومـــــة�مـــــن�ا��ـــــدمات�ال��ية�ع���ُم 

ـــــــــاير�بــادرة�عـــالج�أمـــراض�ســـوء�التغذيـــة�بـــ�ن�أطفـــال�الـمـــــــــــــدارس،�إطــالق�ُم  - ــــــــي�ينــــ بت�لفـــــــــــــة��،٢٠١٩فـــــ
وجـــرى�تنفيـــذ�ا��م�بـ�ن�طـالب�الـمـدارس.أمــــراض�األنيميـا�والسـمنة�والتقـزّ �لفحصمليــــون�جنيــــھ��٤٦٣

 .٢٠٢١مليــون�طالــب�حتــى�يونيو��٢.�٥علـــى�ثـــالث�مراحـــل،�تـــم�خالل�ـــا�فحــص�نحــو�
�صِــ  - �لــدعم �الرئاســية �الـمصــر�ة"،ّح الـُمبــــادرة �الـمــرأة ��ة �تنفيذ��.جنيـھ�يون مل�٦٠٣بت�لفـة �تم وقد

�ُم  �جميـع �لتغطـي �مراحـل �ثـالث �علـى �ا��م�ور�ـة،الـُمبـادرة �فحــص�و �حافظـات �فــي �الـُمبــادرة ن��ــت
 .مليــــون�ســــيدة�٢١�ب�مــــنوتقــديم�ا��دمــة�الطبيــــة�ملــــا�يقــــرُ 
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ّ
ر���ـــاالت�ضـــعف�وفقـــدان�الســـمع�لألطفـــال�حــــدي���الـــــوالدة"�الـُمبادرة�الرئاسية�لالك�شاف�الـُمبكـ

�ســـــبتم��� ��،٢٠١٩فــــي ��١١٢بت�لفـــــة �جنيــھ، �انطــالق�و مليــون �منــذ �الـمفحوصـ�ن �األطفـال �عـدد �لـغ
 مليون�طفل.�١٫٨�نحــو �٢٠٢١ـى�يونيــو�الـُمبــادرة�وحتـ

ر�عـــــن�االعـــــتالل�ال�لـــوي"�فـــي�الـُمبــادرة�الرئاســية�لفحــص�وعــالج�األمــراض�الـُمزمنـــــة�والكشـــــف�الـُمبّك  -
 .جنيـھ�يون مل�٣٫٨بت�لفـــة�،�٢٠٢٠يونيــــو�

 ���مجال�ُمواج�ة�جائحة�ف��وس�كورونا: )٤
 �الـُمصاب�ن����إطار�ا��د�من�ان�شار�الف��وس.كشف�ورصد 
 .فحص�جميع�الـقادم�ن�من��ل�دول�العالـم 

 .رفع�كفاءة�ا���ر�الص���الستقبال�ا��االت�الـُمصابة�وتوف���الرعاية�ال��ية�الشاملة 
 �الـُمُدن� ��عض �تحو�ل �إ�� �باإلضافة �والطوارئ، �ا��ارجية �بالعيادات �عزل �غرف تخصيص

 ثل�الـمدينة�ا��امعية����جامعة�حلوان.ا��امعية����ر�ص��،�م

 .التخّلص�اآلمن�من�النفايات�الـُمتأّثرة�بالـمرض 
 .تنظيم�ز�ارات�م��لية�لـُمتا�عة�الـُمخالط�ن�بالـمنازل 
 �يوًما.�١٤ت�ّبع�الـمر����والـُمخالط�ن�والتأّكد�من�ُمتا�عة�إجراءات�الرقابة�عل��م�لـُمّدة 

 �١٠٥إ�شاء�ا��ط�الساخن. 
 ���جو�سون،�توف� �أس��ازني�ا، �(س�نوفارم، �للف��وس �الـُمضادة �اللقاحات �من �نوع أك���من

 فايزر،سبون�يك،...)،�باإلضافة�إ���توف���لقاح�س�نوفاك�الـمصري.
 �،إطالق�الـموقع�اإللك��و�ي�ل���يل�طلبات�الراغب�ن����اللقاح،�وتوف���اللقاحات�ع���ُجرعت�ن

 باإلضافة�إ���ُجرعة�ثالثة�ت�شيطية.

   ّسافر�نكنة�منظومة�تحاليل�ف��وس��ورونا�للُم تفعيل�مي. 

  تنفس�صنا��،�الستقبال�وأج�زة��زةرّك ة�رعاية�ُم رَّ أِس ُمزّودة�ب�عزل�وفرز �ياتس�شفُم �تخصيص
 .PCRإلجراء�تحليل�الـ��معمًال �٦١ا��االت�الـُمصابة،�فضًال�عن�تخصيص�

  مرحل��ا�الثالثة،���ف��وس��ورونا���ع���لقاحات التجاُرب�اإل�لي�يكّية�إجراء����ُمشاركة�مصر
�الـُمنّظِ  �والضوابط �اإلجراءات �من �عدًدا �الدولة �أصدرت �الـمدارس�كما �فتح �لعملية مة

 ش�مع�ف��وس��ورونا�الـُمستجد.إطار�خطة�الدولة�للتعا�ُ ��وا��امعات��

  ة�العالـميةمة�ال�ّ� نظّ تفعيل�غرفة�إدارة�أزمة�ف��وس��ورونا�فور�تحذير�ُم. 

  ُوتوف��ه�بالـُمس�شفيات��مع�الشر�ات�الوطنية�لز�ادة�تور�د�األك���ن�الط�د�التعاق. 

 �واج�ة�ف��وس��وروناُم ـاإلجراءات�الوقائية�واالح��از�ة�لع���ال�شديد�باستمرار. 



 

٢١٥ 

  ّبجميع�منافذ�دخول���لف��وس��ورونا�با���ر�الص��يد�الو�ا�استمرار�تطبيق�إجراءات�ال��ص
 عالـم.ة�للوافدين�من�جميع�دول�الصات�الـمعملية�واإل�لي�يكيّ البالد،�واستمرار�إجراء�الفحو 

 ات�ا��ائحة.عيّ اواج�ة�تدُم ـساعدة�العمالة�غ���الـُمنتظمة�لُم ـتخصيص�تمو�ل�ل 

  ّلتوصي� �وفًقا �ال�ّ� نظّ ُم  اتتوف���اللقاحات �العالـميةمة �ف��وس�ولو�ّ بأ ة �بلقاح �التطعيم ة
م�الطبية،�باإلضافة�إ���الفئات�األك���رضة�لإلصابة�و���األطُق �ورونا�ل�ل�من�الفئات�األك���عُ 

 ضاعفات�عند�اإلصابة�و�م�كبار�السن�وأ��اب�األمراض�الـُمزمنة.رضة���دوث�ُم عُ 

 �باإلضافة�إ���الـمركز�حافظات�ا��م�ور�ة،�ستوى�ُم ى�اللقاح�ع���ُم مركز�لتلّق �٤٠٠تخصيص
واطن�يومًيا،�آالف�ُم �١٠�ستوعب�تطعيم��يوالذ�،الكب���بأرض�الـمعارض�بمنطقة�مدينة�نصر

�� �مكتب �تخصيص �تم �ال��يّ ��كما �ُم الوحدات �ع�� �والـُمس�شفيات �ا��م�ور�ة�ة ستوى
�ل �الـُمستحقة �الفئات �من �الـُمواطن�ن ��ل �الـُموقّ َم ِـ ل���يل �ع�� �ال���يل ��ستطيع �ال �ع،ن

 ل��صول�ع���لقاح�ف��وس��ورونا.

 ،ودور�الس�نما�والـمسارح،��الـمتاحفمثل��عودة�ُمزاولة�األ�شطة�الثقافية�والتجّمعات�العامة
 .�سعة�اس�يعابية�أقل�واأل�شطة�الر�اضية

  �ّ�ية�للوقاية�منھ.إطالق�حمالت�لتوعية�الـُمواطن�ن�حول�الف��وس�واإلجراءات�ال 
 الطبية:���مجال��عز�ز�كفاءة�الفرق� )٥

 طالب��ل�عام.��١٢٠٠و�س��دف�ال�لية�اس�يعاب��،إ�شاء�أول��لية�للطب�بالقوات�الـُمس��ة 

 � �ب�سبة �بالعمل �القائم�ن �ال�شر��ن �األطباء �عدد �%٥٫٢ز�ادة �من �ارتفعت �حيث ألف��٧١٫٢،
 .١٩/٢٠٢٠�–�٢٠١٤��/١٣ألف�طب�ب�خالل�الف��ة��٧٤٫٩طب�ب�لتصل�إ���

 �لل��امج�التدر��ية�الـُمقدمة�لألطقم�الطبية�العاملة�بالوزارة�إ���نحو�ز�ادة�الـُمخّصصات�الـمالية
 مليار�جنيھ.�١٫٧

 ���٣٢ز�ادة�عدد�الـُم�شآت�ال��ية�الـُمعتمدة�من�ال�يئة�العامة�لالعتماد�والرقابة�ال��ية�إ�
 ُم�شآة.

 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�أداء�القطاع�الص������عام�
 معدل�نمو�قطاع�ا��دمات�ال��ية�٪٥٫٤ 

مليار�جنيھ�خالل��١٣٥٫٤ارتفع�الناتج�الـمح���اإلجما���باألسعار�ا��ار�ة�لقطاع�ا��دمات�ال��ية�من�
،�وإن�جاءت�٪٢٫٨١ًقا��سبة�ز�ادة�،�ُمحّق ٢٠/١٢٠٢مليار�جنيھ�خالل�عام��١٥٢٫٦إ����١٩/٢٠٢٠عام�

� �ب�سبة �الالحقة �و�التوّقعات �ذاتھ، �العام �بخطة �ُمس��دًفا ��ان �مما �أقل �ال�سبة ،�%١٫٧و�%٩٤٫�ذه
مليار�جنيھ��٨٫٣٨حيث�ارتفع�من��٪٥٫٤باألسعار�الثابتة�ير�و�ع���ُمعّدل�نمو�ق�ناتج�القطاع�وكذلك�حّق 
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���ح�ن�جاء�ذلك�ُمعاِدًال�ملا��ان�ُمس��دًفا�وُمتوّقًعا�بخطة�العام،�مليار�جنيھ،�٩٣٫١إ����١٩/٢٠٢٠عام�
ال�س�ية�لناتج�القطاع�للناتج�الـمح���اإلجما��،�من�الـُمسا�مة����ض�عن�ز�ادة�طفيفة�مر�الذي�تمّخ األ 

 دول ].)٣/٤[جدول�رقم�(،�ا��ار�ة٪�باألسعار�٥٢٫٪�إ���٤٢٫،�و�من�لثابتة٪�باألسعار�ا٢٫٤٪�إ���٢٫٣

 �)٣/٤جدول�رقم�(
 أ�م�ُمؤّشرات�قطاع�ال��ة�خالل�عامي�الـُمتا�عة

 البيان
معدل� باألسعار�ا��ار�ة

 النمو�(٪)
)٢٠/٢٠٢١(  معدل باألسعار�الثابتة 

النمو�
(٪) 

)٢٠/٢٠٢١(  

١٩/٢٠٢٠  ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ُمتوّقع مس��دف   ٢٠/٢٠٢١  ُمتوّقع مس��دف 
الناتج�الـمح���

 اإلجما��
 (مليار�جنيھ)

٩٢٫٧ ٩٣ ٥٫٤ ٩٣٫١ ٨٨٫٣ ١٥٥٫٣ ١٦٠٫١ ١٢٫٨ ١٥٢٫٦ ١٣٥٫٤ 

ناتج�قطاع�ال��ة�
للناتج�الـمح���

 اإلجما���(٪)
٢٫٤ ٢٫٣ - ٢٫٤ ٢٫٣ ٢٫٦ ٢٫٥ - ٢٫٥ ٢٫٤ 

 .وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةالـمصدر:�

 ٢٠/٢٠٢١٪��سبة�الز�ادة����اس�ثمارات�قطاع�ال��ة�خالل�عام��٤٫٨ 
،�حيث�٢٠/٢٠٢١٪�خالل�عام�١٣ُتنا�ز�ذة����قطاع�ا��دمات�ال��ية،�ب�سبة�نمت�االس�ثمارات�الـُمنّف 

.�و�و�ما�جاء�أع���مما��ان�ُمتوّقًعا�بخطة�العام�ذاتھ�ب�سبة�مليار�جنيھ�٢٨٫٤مليار�جنيھ�إ����٢٥٫٢ارتفعت�من�
��ان�٪٣٫٣ ��حيث �الـُمتوّقع �تصلمن ��أن �القطاع �اس�ثمارات �تخّطت�مليار�جنيھ�٢٧٫٥نحو�إ�� �وكذلك ،

)� �ُمس��دًفا ��ان �ما �الفعلية ��٢٢٫٤االس�ثمارات �ب�سبة �و %١١٫٨مليار�جنيھ) �ُم . ��سبة سا�مة��خصوص
٪�٣٫٣لت�خالل�عامي�الـُمتا�عة�(�ّ� فقد�اس�ثمارات�قطاع�ا��دمات�ال��ية����جملة�االس�ثمارات�الـُمنّفذة�

 .])٣/٢[ش�ل�رقم�(�.التوا����٪)�ع�٥٣٫و
 )٣/٢ش�ل�رقم�(

 االس�ثمارات�الـُمنفذة�لقطاع�ال��ة�خالل�عامي�الـُمتا�عة

 
 .وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةالـمصدر:�

 ٢٠/٢٠٢١٪��سبة�االس�ثمارات�العامة�إلجما���اس�ثمارات�القطاع�عام�٨٧ 
٪�٨٧٫٦و�لوغ�ا�سا�مة�االس�ثمارات�العامة�ُم �تنامي�،�ي�بّ�ن)٣/٣الش�ل�رقم�(�باستقراء�البيانات�الواردة���

�الـُمنّف  �االس�ثمارات �إجما�� �من �عام �خالل �ال��ة �قطاع ��� �ُم �٢٠/٢٠٢١ذة �العام�٦٩٫٨قابل �خالل ٪
 ٪����العام�السابق).٣٠٫٢قابل�ُم �٪)١٢٫٣(ق،�ب�نما�سا�مت�االس�ثمارات�ا��اصة�بال�سبة�الـُمتبقية�الساب

٢٥٫٢

٢٨٫٤ ٢٧٫٥
٢٥٫٤

٢٠

٢٥

٣٠

٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠ ٢٠٢١/٢٠

١٢٫٧٪

(مليار�جنيھ)

من�إجما���) ٪(
)٣٫١(االس�ثمارات

ِخّطة
)٣٫٣(

ُمتوّقع
(٣٫٥))٣٫٣(
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 )٣/٣ش�ل�رقم�(
 ���قطاع�ال��ة�خالل�عامي�الـُمتا�عة�التوز�ع�ال�س���لالس�ثمارات�العامة�وا��اصة

 
 .:�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةالـمصدر

 ا��كومية�من�جملة�االس�ثمارات�العامة����قطاع�ال��ة�٪��سبة�االس�ثمارات٨٧ 
�لي�ب�ّ  �ال�س�� �التوز�ع �من �ان ��ي�ل �ال��ية �ا��دمات �قطاع ��� �العامة االس�ثمارات�است�ثار�الس�ثمارات

�،١٩/٢٠٢٠٪�خالل�عام�٨٤٫٦قابل�نحو�٪�ُم ٨٧ا���ومية�بال�سبة�األك���من�جملة�اس�ثمارات�القطاع�بنحو�
 )].٣/٤[ش�ل�رقم�(.٪٥٫١نحو�بال�يئات�االقتصادية�و ٪�٧٫٨الـمشروعات�الـمركز�ة�بنحو��اس�ثمارات�تل��ا

 )٣/٤ش�ل�رقم�(
 التوز�ع�ال�س���لالس�ثمارات�العامة����قطاع�ال��ة�خالل�عامي�الـُمتا�عة

  
 القطاع�العام� الـمشروعات�الـمركزّ�ة� ال�يئات�االقتصادّية� ا���ومة�

 .التخطيط�والتنمية�االقتصاديةوزارة�الـمصدر:��

 الصناعات�الطبية 
�٣٫٦إ����١٩/٢٠٢٠مليار�دوالر�خالل�عام��٣٫٤قيمة���ز�الـم��ان�التجاري�للصناعات�الطبية�من��ارتفعت

ب�نما��٪١٠بنحو�لل��اُيد�مّرة�أخرى�قيمة�الواردات��عودة،�وذلك�ن�يجة�٢٠/٢٠٢١مليار�دوالر�خالل�عام�
ا���انت�الواردات�قد�أخذت العام�الـما����إثر�تداعّيات�جائحة�ف��وس��ورونا�ال���خالل�اتجاً�ا�تراُجعي�

ست��اد�[جدول�ات�اال دول�العالـم�وصعو�ة�عمليّ معظم�����حركة�الط��انأّدت�إ���انحسار�الواردات�وإغالق�
 .)]٣/٥رقم�(

دة�الطلب�العالـ���ن�يجة�ز�ا�%٣٣٫٨وع���نقيض�ذلك،�ارتفعت�قيمة�صادرات�الصناعات�الطبّية�ب�سبة�
 ع���الـُمنتجات�الدوائّية����ظل�ان�شار�جائحة�ف��وس��ورونا

٠٫٠

١٠٠٫٠

اس�ثمارات�عامة اس�ثمارات�خاصة

٦٩٫٨

٣٠٫٢

٨٧٫٧

١٢٫٣
٢٠٢٠/١٩

٢٠٢١/٢٠

٨٧٫١

٥٫١
٧٫٨

(٪)٢٠٢١/٢٠عام�

٨٤٫٦

٨٫٧٢٫٦ ٤٫١ )٪(٢٠٢٠/١٩عام�

(٪) 
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 )٣/٥جدول�رقم�(
 خالل�عامي�الـُمتا�عة�صادرات�وواردات�الصناعات�الطبية

 )دوالر�مليون (

 الـما���العام البيان
 (٪)�التغ�� �معدل ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠

 ٣٣٫٨ ٦٤٩ ٤٨٥ الطبية�الصناعات�صادرات
 ١٠ ٤٢٨٧ ٣٨٩٩ الطبية�الصناعات واردات

 ٦٫٥ )٣٦٣٨( )٣٤١٤( التجاري �الـم��ان
 .٢٠٢١�د�سم�� �الب��ولية،�غ�� �الـمصر�ة�ا��ارجية�التجارة�تقر�ر �والصناعة،�التجارة�وزارة�الـمصدر:

  ٢٠/٢٠٢١عام��ال��ةذات�قطاع�نّف ُم 
مليار�جنيھ�����٦٫٦مليار�ُمقارنة�بـ�٧لتصل�إ���نحو��%٦تنامي�ُمخّصصات�العالج�ع���نفقة�الدولة�بـحوا����-

١٩/٢٠٢٠. 
 ما�تم�إنجازه اسم�الـمشروع م

 ال��امج�ال��ية�الوقائية
 نيا،�وأج�زة�رقابة�مللوثات���ر�النيلتطو�ر�معمل�الرصد�البي���بالـم مراكز���ة�الب�ئة ١
 االن��اء�من�مجمع�األمراض�الـُمتوطنة�بدم��ور  البل�ارسيا�م�افحة ٢

�مركز�عباس�حل�����كًال�من�(�استكمال�أعمال�التطو�ر�بمراكز�عالج�االدمان مراكز�عالج�االدمان ٣
 و�لصفورة)،�وتور�د�تج���ات�غ���طبية�ملركز�علوان�وش��اقاص

ادارة�مخلفات�الرعاية�ال��ية� ٤
 وم�افحة�العدوى 

مجمع�ا��طارة�بالشرقية،�وتور�د�أج�زة�فرم�و�عقيم�ء�من�االن��ا
 بمس�شفيات�(االسماعيلية،�سمالوط،�ملوي،�البياضية،...)

م�افحة�ا��شرات�وناقالت� ٥
 األمراض

تج����معمل�ناقالت�األمراض�بب���سو�ف�وتور�د�تج���ات�غ���طبية�إلدارة�
 الـُمتوطنة����دم��ور 

غرفة��١٥،�ياإلضافة�إ���االن��اء�من�تطو�ر�٥غرف�ترصد�وترميم��٦تطو�ر� الو�ائيات�وال��صد ٧
 بكفر�الشيخ

 برامج�الرعاية�العاجلة
 تور�د�أج�زة�شفط�للمعامل�الـمركز�ة�وأج�زة�تكنولوجيا�معلومات الـمعامل�الطب�ية ٨

 مس�شفيات�الـمراكز�الطبية�الـُمتخصصة

مداد�بالتج���ات�مشروع�اإل  ٩
 الطبية

�مس�شفيات�ا��مية�والعامة�والـمركز�ةاستكمال�أعمال�تطو�ر�
 بالـُمحافظات،�تور�د�أسرة�رعاية�مركزة�وتج���ات�طبية

 الـُمـبادرات�الرئاسية 

تطو�ر�أقسام�الرعاية�ا��رجة� ١٠
 تور�د�أثاثات�لإلدارة�الـمركز�ة�للرعاية�العاجلة والعاجلة

الكشف�الـُمبكر�عن�ضعف� ١١
 ج�از�ايماء�١٥تور�د�أج�زة�للكشف�الـُمبكر،�و� السمع

 استكمال�أعمال�تطو�ر�بنوك�الدم مشروع�فصل�وتجميع�البالزما ١٢
 برنامج�وحدات�الرعاية�ال��ية 

استكمال�تطو�ر�مجمع�األمصال�بحلوان،�استكمال�أعمال�تطو�ر�مع�دي� ا��دمات�ال��ية�الـُمكملة ١٣
 أثاثات�ملدارس�التمر�ضاالسماعيلية�والداخلة،�تور�د�



 

٢١٩ 

 ما�تم�إنجازه اسم�الـمشروع م
 تور�د�كرا����غسيل�ال�لوي�بجميع�الـُمحافظات تطو�ر�مراكز�الفشل�ال�لوي  ١٤
 سيارات�اسعاف���نوب�السودان�٣قوافل�عالجية�متنقلة،��٤تور�د� القوافل�العالجية ١٥

تطو�ر�مراكز�جراحة�الفم� ١٦
 واألسنان

استكمال�أعمال�تطو�ر�مركز�أبحاث�األسنان�بالقا�رة�وتور�د�أثاثات�لإلدارة�
 الـمركز�ة�لألسنان

 .٢٠٢١�:�وزارة�ال��ة�والس�ان.الـمصدر

 نجازات��يئة�اإلسعاف�الـمصر�ة،�و�شمل:إ )١
�-االن��اء�من�تطو�ر�اإلسعاف�ال��ري�بالقناطر�ا����ية،�وجاري�تطو�ر�مبا�ي�اإلسعاف����(بورسعيد -

 الـمنيا).�-دمياط�-الـمنصورة
 عمل�عمرات�جسيمة�لبعض�سيارات�اإلسعاف. -
توصيل�خدمات�الـمرافق�(الك�ر�اء�والـمياه�والصرف�الص��)�لبعض�النقاط�والـمراكز�الرئ�سية� -

 ع���مستوى�ا��م�ور�ة.
 سيارة�إسعاف�نمطي.�٣١تجديد� -
 التعاقد�ع���تور�د�ألف�سيارة�إسعاف�ُمجّ�زة�طبًيا. -
 ع���تطو�ر��عض�الـمراكز�الرئ�سة�ع���ُمستوى�ا��م�ور�ة.التعاقد� -
 محطة�طاقة�شمسية.�٣٢التعاقد�ع���تور�د�وتركيب� -

 س�شفيات�والـمعا�د�التعليمية:نجازات�ال�يئة�العامة�للمُ إ )٢
 رعاية�مركزة.�٦٤سر�ر�و�٢٠٠افتتاح�ُمس�شفى�الساحل�التعلي���بطاقة� -
م - ات�شفط�وأسطوانات�أك���ن�بالـُمنظم�لـُمس�شفيات�تور�د�أج�زة�تنفس�صنا���وفلومت���وُمنّظِ

 لبعض�ُمس�شفيات�ال�يئة.�UPSال�يئة،�وتوف���أج�زة�بنوك�الدم،�وتور�د�أج�زة�
 .TELERADIOLOGYاستحداث�وحدة� -
 تور�د�سيارات�نقل�لبعض�ُمس�شفيات�ال�يئة. -
�ر�قسم�األشعة�إ�شاء�عيادة�الل��اب�األعصاب�الطرفية�ُمزّودة�بأج�زة����يصية�حديثة،�وتطو  -

بال�امل،�وإضافة�غرفة�قسطرة�ُمجّ�زة،�باإلضافة�إ���تطو�ر�قسم�األسنان�االقتصادي،�وتطو�ر�
 محطة�ا��ر�ق�بمع�د�السكر.

افتتاح�وحدة�مناظ���ا���از�ال�ض��،�افتتاح�عيادات�تخّصصية�(أطفال،�صدر،�كبد)،�فضًال�عن� -
 س�شفى�أحمد�ما�ر.تج����الـُمس�شفى�ورفع�كفاءة�قسم�جراحة�العظام�بُم 

�صنا��� - �تنفس �أج�زة �وتور�د �لل�شغيل �الالزمة �الطبية �األج�زة �بجميع �الطوارئ تج����ُمس�شفى
 واستكمال�مب���االستقبال�والطوارئ�بُمس�شفى�ب��ا�التعلي��.

افتتاح�وحدة�زراعة�الكبد�وتور�د�األج�زة�الطبية�الالزمة�ألقسام�الـُمس�شفى�بُمس�شفى�دم��ور� -
 التعلي��.

 ان��اء�تطو�ر�مصنع�األطراف�الصناعية،�عالوة�ع���تور�د�أج�زة�للمصنع. -
 ;تج����مب���ُمس�شفى�شب�ن�ال�وم�باألج�زة�الطبية�واستكمال�مب���الطوارئ�استعداًدا�لل�شغيل. -
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 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤إنجازات�ال��امج�األساسّية�للرعاية�وا��ماية�االجتماعّية�خالل�الف��ة�(

 أوًال:����مجال�ا��ماية�االجتماعّية:
 �الدعم�النقدي 

َسر�الفق��ة����مصر،�و�شمل� -
ُ
مليون��٣٤٫٥مليون�أسرة�تُضم��٩٫٥تطو�ر�أول�قاعدة�بيانات�عن�األ

 ُمواطن.
َسر�الـُمستفيدة�من�برنامج�الدعم�النقدي�من� -

ُ
مليون��٦٫٤مليون�أسرة�(�شمل��١٫٦٨ارتفاع�عدد�األ

،�بز�ادة�تر�و�٢٠٢١مليون�فرد)�عام��١٤٫١مليون�أسرة�(�شمل��٣٫٨،�لتصل�إ���٢٠١٤فرد)�عام�
 .�%١٢٠ع���

مليار�جنيھ�عام��١٩إ����٢٠١٤مليار�جنيھ�عام��٣٫٧ز�ادة�الـُموازنة�الـُمخّصصة�للدعم�النقدي�من� -
 .�%٤١٤،�بُمعّدل�ز�ادة�ُتناِ�ز�٢٠٢١

دعم�الفئات�األك���ُعرضة�لسوء�التغذية�من�ا��وامل�والـُمرضعات�واألطفال�دون�العام�ن����إطار� -
ألف�أم،�كما�يتم�صرف��٤١برنامج�األلف�يوم�األو������حياة�األطفال،�و�س��دف�ال��نامج�نحو�

،�وصرف��عو�ض�للسيدات�جنيھ�ش�رً�ا�١٠٠ة�التمو��ّية�بقيمة�نقاط�إضافية�ع���السلة�الغذائيّ 
� �ب�سبة �الوضع �ف��ة �أثناء �ا��اص �القطاع ��� �ُ�سّدده��%٧٥العامالت �األخ��، �األجر�التأمي�� من

 صناديق�التأمينات�االجتماعية.�
 �كفاية)�٢ا��د�من�الز�ادة�الس�انّية�(برنامج 

آالف�ندوة�للتوعية�بأ�ّمية��٤مليون�ز�ارة�م��لية،�و�٦عيادة�تنظيم�أسرة،�والقيام�بنحو��٦٥تطو�ر�
جمعية��١٠٨تنظيم�األسرة�والتعر�ف�با��دمات�الـُمتاحة،�واستفاد�م��ا�نحو�مليون�سيدة،�بُمشاركة�

��ة�وعيادات�ألف�سيدة�إ���عيادات�تنظيم�األسرة�بوزارة�ال�٨٩٤وُمؤّسسة�أ�لية،�كما�تم�تحو�ل�
 كفاية�ل��صول�ع���خدمات�تنظيم�األسرة.��٢

 :برنامج�موّدة 
� �مارس ��� �موّدة �برنامج �إطالق �����٢٠١٩تم �الزواج �ع�� �الـُمقِبل �الشباب ��س��دف �تدّخالت لوضع

مليون�ُم��ّدد��٤٫١سنة.�و�لغ�عدد�الـُم��ّددين�ع���الـمنّصة�ُمنذ�إطالق�ا��٢٥إ����١٨الـمرحلة�الُعمر�ة�من�
�للمنّصة��%٧٠( �التدر��� �اجتياز�ال��نامج �ل��امعات �األع�� �الـمجلس �اعتمد �كما �اإلناث)، �من م��م

،�٢٠/٢٠٢١كُمتطّلب�تخرُّج�اختياري�ع���ُمستوى��افة�ا��امعات�ا���ومّية�بدًءا�من�العام�الدرا����
 ألف�ُمتخّرج.��٢٥٩٫٥وحصل�ع���ش�ادة�التدر�ب�الـُمعتمدة�نحو�

 �:برنامج�محو�األمّية 
 فصل�لـمحو�األمّية�بالتعاون�مع�ُمبادرة�"ال�أمّية�مع�ت�اُفل".��٢٥٠تم�إ�شاء�



 

٢٢١ 

 �:العمالة�غ���الـُمنتظمة 
 حصر�ال�شر�عات�ا��اصة�با��ماية�االجتماعّية�للعمالة�غ���الـُمنتظمة.� -
�غ��� - �للعمالة �االجتماعّية �ا��ماية �برامج �بمد �ا��اصة �التوصّيات �لتطبيق �الطر�ق �خارطة وضع

 الـُمنتظمة.�
إطالق�الـمرحلة�األو���من�الـُمبادرة�الرئاسّية�"بر�أمان"���ماية�ودعم�صغار�الصيادين�بالشراكة� -

�السمكّية،�حيث�ُ�غّطي�ا �مصر�وال�يئة�العامة�لتنمية�ال��وة ألف��٤٢لـُمبادرة�مع�صندوق�تحيا
 مليون�جنيھ�ُممّولة�من�صندوق�تحيا�مصر.��٥٠صّياد�ع���ُمستوى�ا��م�ور�ة،�بت�لفة�

 تنفيذ�مشار�ع�للعمالة�ال�امشية�وِصغار�الصّناع،�مثل�ُصّناع�ال�ّ�اد�وال�ليم�الـمصري.� -
 �:َسر�األو���بالرعاية

ُ
 توف���سكن�لأل

الـُمعّدة�لُس�ان�الـمناطق�العشوائّية�ا��ِطرة�غ���ألف�وحدة�سكنية�من�الوحدات��١٢٫١فرش�وتأث�ث�
 .�اآلمنة

 �:التأمينات�والـمعاشات 
�ُمش�لة�العالوات�ا��مسة�غ���الـمضمومة�إ���األجر�األسا���،�وز�ادة�معاش�األجر�الـُمتغّ��� - إ��اء

ليار�م�٧مليون�ُمستفيد،�لُتصِبح�الت�لفة�السنو�ة�لقيمة�العالوات�ا��اصة�الـُمستحقة��٢٫٤لنحو�
 مليار�جنيھ،�تم�صرف�ا�ع���أر�ع�دفعات�سنوّ�ة.��٢٨جنيھ�بإجما���قيمة�ُمتجّمد�ُمستحق�

�١٠٫٥إلجما����٢٠٢١ح���يونيو��٢٠١٨من�عام��%٥٠ز�ادة�قيم�الـمعاشات�الـُمنصرفة�ب�سبة�ُتناِ�ز� -
 جنيھ/ش�رً�ا.��٩٠٠مليون�ُمستفيد،�باإلضافة�إ���ز�ادة�ا��د�األد�ى�للمعاشات�إ���

 اية�االجتماعية�لفاقدي�الرعايةالرع: 
مليار��٥نحو�ستفيدين�من�الدعم�ُم ـأل��اص�ذوي�اإلعاقة�الم�لإجما���الدعم�النقدي�الـُمقّد �بلغ -

 ��ص.مليون�١٫١�وا���جنيھ�سنوً�ا��
بمدارس�ــــــم�ذوي�اإلعاقــــــة�ال�ســــــيطة�َم ل�مـع�أصــــــحاب�ال�ِ م�علـى�التعاُم علّ ألف�ُم �٢٦٫٤تدر�ب�نحو� -

 .الدمج
 .م����مدارس�ا��م�ور�ةَم ألـف�طالـب�وطالبـة�مـن�أ��اب�ال�ِ �١٢٠دمج�ما�يز�د�ع��� -
 .ذوي�اإلعاقة�فرد�منألف��٨٠٠ ت�املة�ألك���منُم ـإثبات�اإلعاقة�وا��دمات�ال�إصدار�بطاقات� -
 .�دراس��مستكمال�اساعد��م�ع���ُم ـتوف���أج�زة�"الب�توب�ناطق"�لذوي�اإلعاقات�البصر�ة�ل -
- � �لأليتام �ش�ري �نقدي �دعم �ا��معيّ تقديم �مع �األ�ليّ بالت�سيق �ةات �مصروفات�وتحمُّ ، �ت�لفة ل

 .�التعليم�ومصروفات�الرعاية�الطبية
سات�ؤّس إما�مع�أسر�م�أو����ُم �الشوارع،من�األطفال�والكبار�بال�مأوى����ألف��٢١٫٦أك���من�دمج� -

 .رعاية
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برنامج�ت�افل�وكرامة�بالتعاون�مع�وزارة�االتصاالت��يسـتفيدُم ـمليون�خط�محمول�ل�٣٬٥تم�توف��� -
 .ستفيدين�من�ال��نامجُم ـمعلومات�لسـ�ولة�التواصل�ب�ن�الوزارة�والـوتكنولوجيا�ال

 ثانًيا:����مجال�التنمية�االجتماعّية:

 �:برنامج�ُفرصة�اإلقراض�ُمتنا���الِصَغر 
ُمحافظة�لتوف���ُفرص�التدر�ب�والتوظيف��٢٧افتتاح�م�اتب�ُفرصة�للتمك�ن�االقتصادي���� -

 وامتالك�أصول�إنتاجّية.�
 ألف�فرد.��٥٠توف���ُفرص�التدر�ب�والتوظيف���وا��� -

  ُفات�ا��دمة�العامة�قبل�ا��روج�إ���سوق�العمل�لّ توظيف�طاقات�م: 
فة�لّ �ألف�ُم �١١٥٫٩�إ��،�٢٠١٤عام��فةألف�ُم�لّ �٢٨٫٦ا��دمة�العامة�من��بأداء�فات�لّ الـُم ز�ادة��سبة�

 .ح�وميةو�يئة�وزارة��٢٨ع����نوتوز�ع��،سنوً�ا

 طي:م�افحة�وعالج�اإلدمان�والتعاثالًثا:����مجال�

 �بمراحل�التعليم�ة�منا����عليميّ �٥����ھإدماجوضع�ُم�ّون��علي���ُمت�امل�حول�ُمش�لة�الـُمخّدرات،�وتم
 .)٢٠١٥عام�ما�قبل�ا��امعية�(منذ�

 خالل�مدرسة�٢٠٠٠�مع�بالت�سيق�والتعليم�ال��بية�وزارة�مع�بالتعاون )�والدناأ�حماية(�بادرةُم �تنفيذ�
 .ا��م�ور�ة�ستوى ُم �ع���وطالبة�طالب�لفأ�٢٠٠�باس��داف�٢٠/٢٠٢١�الدرا����العام

 ����حافظات�ُم ـة�للشباب����جميع�الت�تطوعيّ �ة،�وت�و�ن�شب�ادرّ ة�واعية�وُم إعداد��وادر�شبابيّ التوّسع
 �ع.تطوّ ألف�ُم �٣٠اآلن�م�تضُ 

 � ��� �التوّسع �الاحمالت �بّك ُم ـلكشف �ال�سائقير�ع�� �يقوم�مدرسيةـا��افالت �الصندوق �أن �حيث ،
أّدى�إ���خفض��سبة�التعاطي�بي��م�من��ألف�سائق،�األمر�الذى�١٥بالكشف�سنوً�ا�ع���ما�يقُرب�من�

 .٢٠/٢٠٢١)�عام�%١٬٥إ���(�٢٠١٧)����عام�%١٢(
  مر����اإلدمان�وتدر�ب�ـمشروعات�الصغ��ة�لـبادرة�بداية�جديدة)�لدعم�ال�عز�ز�التمك�ن�االقتصادي�(ُم

 ن�يحتاج�ا�سوق�العمل.�َ تعا���ع���مِ ُم �٦٠٠٠لـ���َ� مِ 
 ُمبادرة�حياة�كر�مة:را�ًعا:�

ستوى�الدولة،�كما�ة�األك���احتياًجا�ع���ُم جتمعيّ ـُم ستوى�ا��ياة�للفئات�البادرة�لتحس�ن�ُم ُم إطالق�الـتم�
�بُم س�ِ �ُ  �االرتقاء ��� �اليوميّ م �ا��دمات �الستوى �للُم قّد ـُم ة �ال�واطن�نمة ����ـبالر�ف �خاصة �و�صفة مصري،

 رى�ور�ف�مصر.قُ مركًزا�����٥٢مرحلة�األو���ـو�س��دف�ال�.األك���احتياًجا�مناطقـال

�تتضّم  �ن ا �ِشق� �ال��يّ الـُمبادرة �الطبيّ للرعاية �ا��دمات �وتقديم �والعمليّ ة �ا��راحيّ ة �أج�زة�ات �وصرف ة،
 .�ة،�فضًال�عن�تنمية�القرى�األك���احتياًجا�وفًقا���ر�طة�الفقر�عو�ضيّ 
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 ٢٠/٢٠٢١ُمخّصصات�دعم�ا��دمات�االجتماعّية����عام�

مليار�جنيھ��٢٥١الدعم�الـُموّجھ�للِمَنح�وا��دمات�االجتماعّية�وللدعم�السل���نحو�ُمخّصصات�بلغ�إجما���
عن�الف��ة�ذا��ا�من�العام�الـُمناِظر،�حيث�بلغ�إجما���ُمخّصصات��%٢٥٫١،�ب�سبة�ز�ادة�٢٠/٢٠٢١���عام�

مما�ظّلت�أقل�)�١٩/٢٠٢٠(مليار�جنيھ،�غ���أن�قيمة��ذه�الـُمخّصصات��٢٠٠٫٧حوا����١٩/٢٠٢٠عام�
،�وذلك��س�ب�خفض�دعم�%٢٨نحو�مليار�جنيھ،�ب�سبة�انخفاض��٢٧٧٫٣وقدُره��١٨/٢٠١٩ُتحّقق�عام�

 واس�بعاد�دعم�الك�ر�اء.��%٧٨الـمواد�الب��ولّية�ب�سبة�

 ٢٠/٢٠٢١ُمخّصصات�األمان�واإلس�ان�االجتما���وُم��قاتھ�عام�
ة�التنامي�الـم��وظ����ُجملة�الـُمخّصصات،����عامي�الـُمتا�عتوز�ع�ُمخّصصات�األمان�االجتما���يتّ���من�

مليار�جنيھ����عام�الـُمتا�عة�ب�سبة��١١٨٫٣لتصل�إ����١٩/٢٠٢٠مليار�جنيھ�عام��٧٣٫٩حيث�ارتفعت�من�
[جدول�رقم��%٨٠٫٣،�و�رجع�ذلك�إ���تزاُيد�الـُمسا�مات����صناديق�املعاشات�ب�سبة�%٦٠ز�ادة�تر�و�ع���

)٣/٦[( 
 )٣/٦جدول�رقم�(

 ُمخّصصات�األمان�االجتما���
 (مليون�جنيھ)

١٩/٢٠٢٠ البيان  ٢٠/٢٠٢١ ُمعدل�التغ��� 
(%) 

 ٢٫٧ ١٩٠٠٠ ١٨٥٠٠ الضمان�االجتما���و�رنام���ت�افل�وكرامة
 -- ٧٠ ٧٠ معاش�الطفل

 إعانات�شئون�اجتماعية�وال��نامج�القومي�
٥٦٫٢- ١٢٧ ٢٩٠ لتنمية�الطفولة�الـُمبّكرة  

املعاشات�ُمسا�مات����صناديق  ٨٠٫٣ ٩٩١٤٩ ٥٥٠٠١ 
 ٦٠٫٢ ١١٨٣٤٦ ٧٣٨٦١ اإلجما��

 .٢٠/٢٠٢١:�وزارة�املالية،�ا��ساب�ا��تامي�املصدر
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 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤خالل�الف��ة�(قطاع�ا��دمات�الشبابّية�والر�اضّية�إنجازات�

�ومشروع�بُم خمسة�آالف��نحو �تنفيذتم� �برنامج �واأل�شطة�،�وتنوّ فردمليون��٨٩شاركة  عت�تلك�ال��امج
بات�سوق�تطلّ ُم ـة،�و�رامج�تأ�يل�الشباب�لة�ور�اضيّ سابقات�شبابيّ ة�وُم ة�وسياسيّ ة�وتثقيفيّ ب�ن�برامج�تدر��يّ 

�وتطو�ر�الـُم  �م�ارا��م، �وتنمية �الـمصر�ّ العمل �الـمحليّ شار�ات �البطوالت ��� �والدوليّ ة �توعية،�ة �وحمالت ة،
 .ة�وغ���ا�من�الـمشروعاتجتمعيّ درات�ُم باوُم 

خالل��ملعب�بمراكز�الشبابألف��٣٫٦حوا����فقد�تم�تطو�ر �،ةة�والر�اضيّ �شآت�الشبابيّ ع���صعيد�الـُم و 
أعمال�إ�شاء�وتطو�ر�مركز�شباب،�واستكمال��٢٤٥ة،�وإ�شاء�ن�الشبابيّ ُد تطو�ر�الـُم عالوة�ع���،�الف��ة�ذا��ا

�الر�اضيّ  �األندية �الر�ا���، �للطب �وحدات �وإ�شاء �ة، �إ�� �الشبابيّ باإلضافة �الـمدينة �الر�اضيّ إ�شاء ة�ة
ستضيفة�لبطولة�العالـم�غطاة�الـُم ة،�وإ�شاء�وتطو�ر�الصاالت�الـُم ستادات�الر�اضيّ باألسمرات،�وتطو�ر�اال 

 التطو�ر�ة.لكرة�اليد،�وغ���ا�من�األعمال�
 وفيما�ي��،�عرض�أل�م��ذه�اإلنجازات:�

 الر�اضيّ االن� �واألندية �بمراكز�الشباب �لتطو�ر�الـمالعب �القومي �الـمشروع �من �يونيو���اء ��� ،�٢٠٢١ة
 مليار�جنيھ.��٢٫٦بت�لفة�

 ���ُيمّثل�بما�ُدفعات،�ثالث�منھ�،�وتخّرج٢٠١٥تدش�ن�ال��نامج�الرئا����لتأ�يل�الشباب�للقيادة����س�تم�
 وفتاة.��شاب�١٥٠٠نحو�

 لتمك�ن�ُمشاركة�الشباب����صياغة٢٠١٧�عام"�وتأ�يل�الشباب�لتدر�ب�الوطنية�األ�اديمية"�إ�شاء�،�
ط

َ
 التنمية�وتنفيذ�ا.�ِخط

 ت�سيقّية"� �والسياسي�ن�شباب�إطالق �األحزاب �٢٠١٨�عام" �وتُضم �باإلضافة�٢٥، �سياسًيا  �إ���حزً�ا
 السياسّية.�واأليدولوجّيات�التوّج�ات�من�ُمختلف�السيا����الشباب�من�٩

 الـمحلّيات�قادة"�تحت�عنوان�السياسّية�والـُمشاركة�الشباب�للمحلّيات�لتأ�يل�القومي�إطالق�الـمشروع�
 ."�٢٠٣٠�مصر �ورؤ�ة

 � �ا��ديدة�شباب�اتحاد"إطالق �ا��م�ور�ة ���دف٢٠٢١�عام" �ج��ات�، �الـُمجتم���العمل�توحيد
 .�٢٠٣٠�مصر �إطار�رؤ�ة����والتنموي 

 اتالـمحليّ �قادة"�تحت�عنوان�ةالسياسيّ �شاركةوالـُم �اتالشباب�للمحليّ �لتأ�يل�القومي�إطالق�الـمشروع�
 ."�٢٠٣٠�مصر �ورؤ�ة

 �وُمبادرة�"الـُمشاورات�٢٠١٧ح���يناير��٢٠١٥إطالق�ُمبادرة�"ُمستقبلنا����أيدينا"����الف��ة�من�أبر�ل�،
�شعار �تحت�الـمر�ي�االتصال�ع���تقنية�٢٠٢٠يوليو)��٣٠�–�٢٠من�(�الف��ة�"���٢٠٢٠الشبابّية�العر�ية�

 الـُمستقبل".�أجل�من�رؤى�الشباب��ش�يك"



 

٢٢٥ 

 �إطالق�عديٍد�من�الـُمؤتمرات،�م��ا�الـُمؤتمر�الوط���الدوري�للشباب��شرم�الشيخ�واإلسماعيلّية�وأسوان
 .�٢٠١٦والعاصمة�اإلدارّ�ة�ا��ديدة�اعتباًرا�من�عام�

 آالف�٣�من�أك�� �وشارك�فيھ�الشيخ،�شرم�مدينة����٢٠١٧�عام�ُمنتدى�شباب�العالـم�ألّول�مّرة�إطالق�
ا����ات��أ��اب�من�دولة�٦٤�من�ُمتحدًثا�٢٢٢نحو��ُمشاركة�عن�ُمختلف�ا���سّيات،�فضالً �من�شاب

 الـُمتنّوعة.�
 جنيھ�مليار �٢٠٠�بتوف�� �الـمركزي �إطالق�ِعّدة�ُمبادرات�لتوف���ُفرص�العمل�للشباب�أ�ّم�ا�ت�ليف�البنك�

ا���از�����العاملة�،�مع�إلزام�البنوك%٥بفائدة�ال�تتعّدي��طةوالـُمتوّس �الصغ��ة�لدعم�الـمشروعات
�الصغ��ة�تمو�ل�الـمشروعات����للتوّسع�االئتمانّية�من�محافظ�ا�%٢٠�بتخصيص�الـمصري �الـمصر��

 .�وُمتنا�ية�الِصَغر�والـُمتوّسطة
 للتدر�ب�الـِمَ����٢٠٢٠،�والـمرحلة�الثانية����ف��اير�٢٠١٩مصر"����أكتو�ر��إطالق�ُمبادرة�"�صنا�عية

 وا��ر�����ماية�الُ��اث�وإعادة�إحيائھ.
 �٢٠١٦إ�شاء�بنك�الـمعرفة�الـمصري����عام. 
 ٩٢�ع���مساحة�،�حيث�تم�تنفيذ�ا"اإلدارّ�ة�ا��ديدة�بالعاصمة�الر�اضّية�الـمدينة"�من�إ�شاء�االن��اء�

 .٢٠٢١ح���مايو��٢٠١٨من�يوليو��الف��ة����وذلك�مليار�جنيھ،�٢٫٨�حوا���قدُر�ا�بت�لفة�فداًنا،
 )�٢٠١٩)�استادات�الستضافة�كأس�األمم�اإلفر�قّية�٦تطو�ر�عدد. 
 األول"�الر�ا����عجّم الـُم �أعمال�استكمال� �ةمبيّ ـالقر�ة �ُم �حافظةبُم " �نادي �وإ�شاء ي�تحّد بورسعيد،

 اإلعاقة�بالـمنيا�ا��ديدة.
  ألف��٣٫٨بواقع��جاءت�وقد�ة،الر�اضيّ �واألندية�الشباب�بمراكز �ةوالقانونيّ �ةا��ماسيّ �الـمالعب�تطو�ر

 .ونادًيا�ملعًبا
  ة.الر�اضيّ �واألندية�الشباب�بمراكز �السباحة�اماتحّم �من�٩٦�عدد�وإ�شاء�تطو�ر 
  عسكرات�الكشفيةوالـُم �الشباب�نتدياتوُم �الـمد�ي�التعليم�مراكز �من�٣٠�عدد�وإ�شاء�تطو�ر. 
 احتياًجا.�األك�� �بالقرى �الشباب�مراكز �من�٢٥١�إ�شاء 
 ���مركز�ع���ُمستوى�ا��م�ورّ�ة.��٤٤٠٠ز�ادة�عدد�مراكز�الشباب�ليصل�إجمال��ا�إ 
 �٦٢دولة�إفر�قّية�و�١٦،�بُمشاركة�٢٠١٨استضافة�مصر�لبطولة�إفر�قيا�للدراجات�ا��بلّية����أبر�ل�

 ُم�سابًقا�دولًيا.�
 �٢٠١٩بطولة�دولية����عام��٦٠استضافة. 
 �ختلف�األ�شطة�واأللعاب�الر�اضية.ة����ُم من�البطوالت�الدوليّ �عديٍد حصد 

�من�مرتبة����ُمؤّشرات�"تقّدم�الشباب"�الصادر �١٣و�صفة�عامة،�أّدت�اإلنجازات�الـُمحّققة�إ���تقّدم�مصر�
�دولة،�١٦٣�ب�ن�من�٩٣�الـمركز �مصر �)،�حيث�احتلت٢٠٢٠�–�٢٠١٤(�الف��ة�خالل�األورو�ي�ُمنتدى�الشباب

 .٢٠١٤�عام�١٠٦بالـمركز��ُمقارنة
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 ٢٠/٢٠٢١إنجازات�قطاع�ا��دمات�الشبابّية�والر�اضّية�خالل�عام�
 تتمّثل�أ�م�اإلنجازات����اآل�ي:�

 ا� �لكرة �األفر�قّية �واأل�اديمية �اليد �لكرة �الـمصري �االتحاد �ومقر �الـُمغّطاة �الصالة  ليد�إ�شاء
 أكتو�ر.�٦بمدينة�

 �.إ�شاء�الصالة�الـُمغّطاة�لكرة�اليد�باستاد�ا���ش�ب��ج�العرب 
 من�الصالة�الـُمغّطاة�لكرة�اليد�باستاد�القا�رة.�االن��اء 

 �.تنفيذ�ال���ة�الثانية�من�برنامج�ُمحا�اة�دورة�األلعاب�األوليمبية�للطفل�الـمصري 
 .إقامة�أوملبياد�الـُمحافظات�ا��دودّية 

 .تنفيذ�ورشة�عمل����إطار�ُمبادرة��ّ�تك����لياقتك�للفتيات����الـمرحلة�ا��امعية 
 �يوًما�لـُمنا�ضة�الُعنف��١٦الـُمشاركة����فعالّيات�ُمؤتمر�ر�اضة�الـمرأة�العر�ية�ال���ة�الثانية�خالل

 ضد�الـمرأة��عنوان�"�معًا�لـُم�افحة�الُعنف�ضد�الـمرأة"
 �ر� �الـمو�و��ن �رعاية �الـمحلية�ُمواصلة �البطوالت ��� �الـمصرّ�ة �الـُمشار�ات �و�عز�ز�وتطو�ر�أداء اضًيا

 واإلقليمّية�والدولّية.

 .�٢٠/٢٠٢١)�ُمنّفذات�قطاع�الشباب�والر�اضة�خالل�عام�٣/٧وُ�وّ���ا��دول�رقم�(
)٣/٧جدول�رقم�(  

 ُمنفذات�القطاع�الشبا�ي�والر�ا����خالل�عام�الـمتا�عة
 ٢٠/٢٠٢١ وحدة�القياس رؤّش الـُم 

�برنامج�ضمن�ااحتياًج �األك�� �بالقرى �رةطوّ الـُم �الشباب�مراكز �عدد
 ةالشبابيّ ��شآتالـُم �توف�� 

 ٢٣ مركز�شباب

 ٦٠ ملعب عدد�الـمالعب�الـمفتوحة�ال���تم�إ�شاؤ�ا
 ٢٠ ملعب عدد�الـمالعب�الـمفتوحة�ال���تم�تطو�ر�ا

 ٧٠ ملعب رةطوّ �شاة�والـمُ مالعب�كرة�القدم�الـُم 
 ٥ حمام�سباحة طورة�شأة�والـُم امات�السباحة�الـمُ عدد�حّم 

�شآت�رة�ضمن�برنامج�توف���الـُم طوّ عدد�مراكز�الشباب�الـُم 
�-مراكز�شباب��-دة�تعّد ة�(مالعب�خماسية�وقانونية�وُم الشبابيّ 

 مبا�ي�خدمات)
 ١٤٥ مركز�شباب

 ٥ اةغطّ صالة�ُم  اة�ا��ديدةغطّ عدد�الصاالت�الـُم 
 ١ عاق�ننادي�للُم  عاق�ننوادي�الـُم عدد�

 ١ نادي رةطوّ �شأة�والـُم عدد�األندية�الـُم 
 تا�عة�والتقييم.الـمنظومة�الوطنية�للُم �الـمصدر:

 
;
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 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤خالل�الف��ة�(اإلنجازات�الـُمحّققة�

األخالقّيات�واالرتقاء�بالذوق�الـمصري،�باإلضافة�إ���انطالًقا�من�أ�مية�دور�الثقافة�والفنون����تحس�ن�
 أ�ّمي��ا�كقوى�ناعمة،�حّقق�القطاع�الثقا���اإلنجازات�اآلتية�خالل�األعوام�السبعة�الـماضية:

 تحقيق�العدالة�الثقافية���مجال�(أ)�

 وتقديم�األ�شطة�الـُمختلفة�(ندوات،�وُملتقيات�وصالونات�ثقافّية،�وأ� مسيات�تنفيذ�ِعّدة�برامج
 أدبّية�وشعرّ�ة،�وورش�ل��رف�اليدوّ�ة....إ��)�للمناطق�ا��دودّية�والنائية�واألك���احتياًجا.�

 .عودة�برنامج�الـمكتبات�والـمسارح�الـُمتنّقلة 

 �دف��شر�ا��دمات����الـمناطق�ا��دودّية�ودمج�م�مع�٢٠١٨إطالق�مشروع�أ�ل�مصر�عام���،
 أبناء�القا�رة.

 وال���بدار �والفنون �للُموسيقى�للمكفوف�ن�قاعات�و�شغيل�افتتاح� �بأج�زة�تج����ا�تم�الكتب،
 .٢٠١٨�مارس����الـمعرفة����مجاالت�برايل�بطر�قة�ومطبوعات�تكنولوجّية�ُمتطّورة،

  الفنون.�ةبأ�اديميّ �ةالفنيّ �لثقل�مو�ب��م�مَم ال�ِ �ذوي �من�طالًبا�٥٥�قبول 

 سات�الثقافيةؤّس تطو�ر�الـمُ ���مجال�(ب)�

 �ح�منارة�لإلبداع�الف���والفكري�صبِ ة�ا��ديدة�لتُ مدينة�الفنون�والثقافة�بالعاصمة�اإلدار�ّ إ�شاء
 والثقا��.

 اآلخر،�بت�لفة��البعض�وتأم�ن�تأ�يل�وإعادة�ورفع�كفاءة�الثقافية،�الـم�شآت��عض�إحالل�وتجديد
 مليار�جنيھ.��٢٫٢نحو�

 �نحو� �من �الثقافة �و�يوت �قصور ��٣٢٧ز�ادة �عام ��٣٥٣�إ���٢٠١٤�� �عام �أبرز�٢٠٢٠�� �ومن ،
 الـمشروعات�الـُمنّفذة�قصر�ثقافة�دم��ور،�والقناطر�ا����ية،�وتوش�ي،�ووادي�النطرون.�

 � �إجمالية �بت�لفة �ا����ة، �بُمحافظة �الشعبية �للفنون �العا�� �الـمع�د �متحف مليون��١١٫٢إ�شاء
 جنيھ.

 لباليھ،�والـمركز�الدو���للكتاب�بقصر�تطو�ر�الـمع�د�العا���للُموسيقي�العر�ية،�والـمع�د�العا���ل
 النيل.

 �تطو�ر�عديٍد�من�الـمتاحف�الثقافّية،�وم��ا�متحف�محمد�محمود،�ومتحف�قيادة�الثورة،�ومتحف
 .ومتحف�الفن�ا��ديث�عا�شة�ف���،�ومتحف�الزعيم�مصطفي��امل

 �٢٠٢٠���ح���نوفم�٢٠١٦االن��اء�من�مشروع�س�نما�السادات�الشتو�ة،�خالل�الف��ة�من�مارس. 
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 (ج)����مجال�الر�ادة�الثقافّية�الـمصرّ�ة�عالـمًيا:

  عديٍد� �الفعاليّ �تنفيذ �لمن �الذ��� �اليو�يل �دورة �وم��ا �مصر، �داخل �الدولية �القا�رة�ـات معرض
�الـُم  �الـمسرح �وم�رجان �الدو��، �الس�نما�ي �القا�رة �وم�رجان �للكتاب، ر�والتجر���،�عاِص الدو��

� �الدو�� �القا�رة �والـُم وُملتقي �لإل�شاد �الدو�� �سماع �وم�رجان �العر�ي، �الروحيّ ل��ط ة،�وسيقي
 وم�رجان�الطبول�الدو��.

  ّ�ت�"أسرار�مصر�ؤقّ ،�مثل�الـمعرض�الـُم ٢٠١٧ة����عام�ة�ا��ارجيّ افتتاح�عدٍد�من�الـمعارض�الـمصر
 ا.الغارقة"��سو�سرا،�ومعرض�"مصر،�االك�شاف�االست�نا�ي�للفرعون�أمنحتب�الثا�ي"�بإيطالي

  الـمرأة����دورتھ�األو����لس�نما�الدو���أسوان�ة،�أبرز�ا�م�رجانات�الـمحليّ من�الفعاليّ �تنفيذ�عديٍد
�األقصر �م�رجانـل�ة،�والدورة�السادسةواألورو�يّ �ةللس�نما�العر�يّ �الشيخ�شرم�،�وم�رجان٢٠١٧عام�

�والسياحة،�وم�رجان�والفنون �للس�نما�اآلسيوي �الشيخ�اإلفر�قي�شرم�ة،�وم�رجاناإلفر�قيّ �للس�نما
 .٢٤الدورة��عاصر�والتجر���الـُم �للمسرح�الدو���القا�رة

 حماية�و�عز�ز�ال��اث�الثقا��مجال����(د)�

 �إطالق�مشروعات�ُمختلفة�ل��فاظ�ع���الـمناطق�ال��اثّية����الـُمُدن�الـمصرّ�ة،�وتحس�ن�الصورة
النيل،�وتطو�ر�ميدان��قصر �لشارع�ا��ضاري �سيقالبصرّ�ة�للُعمران�الـُمحيط���ا،�وم��ا�مشروع�الت�

�لقلعة�البصرّ�ة�الصورة�التحر�ر�واإلضاءة�ا��ارجّية�للمتحف�الـمصري�بالتحر�ر،�ومشروع�تحس�ن
 بمطروح.��سيوة�شا��

 ال��اثّية.�ا��دائق�وإحياء�توثيق�مشروع�إطالق 

  بطنطا،�السيد�البدوي �وساحة�وشارع�الـمحّطة،�ميدان�مثل�الـمصرّ�ة،�الـميادين�من�عدد�تطو�ر�
 .بُمحافظة�القا�رة�ز��ب�السيدة�وميدان�بُمحافظة�ا����ة،�ا��الء�وميدان

 :�٢٠/٢٠٢١إنجازات�القطاع�خالل�عام�

ات�تم�است�ناف�الفعاليّ �س�ب�جائحة�ف��وس��ورونا،�و ش�ر�أ�٤ُتناِ�ز�ة�ّد ُم ـ�عليق�ال�شاط�الذي�استمر�ل
ف�انت�األو������الـمحيط�العر�ي�واإلفر�قي�والعالـ����،��ا�الدولةقرّ أ��ة�ال�لتداب���الوقائيّ لا�ة�وفًق بداعيّ اإل 
الستكمال�رسال��ا�التنو�ر�ة�و�شر�الو���ب�ن�جموع�الـمصر��ن�بما�تملكھ�من�مخزون� ة�بديلةطّ ت�ِخ عّد أ��ال�

�وعناصر�ُم  �القوّ تعّد إبدا�� �من �الناعمةدة �لـمصر��.ة �عو�ان �الفع�� �ال�شاط �عودة ��� �مسارح�السبق ��
 
ُ
للثقافة�الـمصر�ة��عاًما�٢٠/٢٠٢١عام�عالن�األمر�الذي�نتج�عنھ�إ�.ا�لذلكت�خصيصً ّد عِ وساحات�مفتوحة�أ

 .�التو�سية

للم�رجانات�� م��غفل�وزارة�الثقافة�رعاي��اح،�لغلق�قاعات�الـمعارض�والـمسار و ا��ائحة�تداعّيات�رغم�و 
ي��ا�ا�م��ا�بأ�ّم ا�إيمانً ا�وأدبيً ا�فنيً لتقيً ا�وُم م�رجانً �١٤من��أك�� م�ينظتم�تحيث��،ةة�والفنيّ لتقيات�الفكر�ّ والـُم 



 

٢٢٩ 

أ�م��ذه�الفعالّيات���ان�منو ،�ةة�الناعمة�الـمصر�ّ الفكري�واإلبدا���الذي�يخدم�القوّ �الفارق ���إحداث�
 �اآل�ي:

  وذلك��،ول�من�نوعھ����جنوب�مصرعد�األ الذي��ُ �،حافظة�قناوسيقي�والغناء�بُم م�رجان�دندرة�للُم
وضم��يلة�����يئة�ت�شيط�السياحة�وجامعة�جنوب�الوادمثّ بالتعاون�مع�وزارة�السياحة�واآلثار�الـُم 

 .يامأ�ستةمدار���حفالت�ع��١٠
 �١٣الـم�رجان�القومي�للمسرح�الدورة. 

 �٤٢م�رجان�القا�رة�الس�نما�ي�الدو���الـ. 
 ��٢٩م�رجان�ومؤتمر�الـموسيقي�العر�ية�الدورة. 

 �١٣وسيقى�الدورة�لـإل�شاد�والـُم ��مـاع�الـدو�م�رجــان�ســ. 
 �امسة.ملتقي�القا�رة�الدو���لفنون�ا��ط�العر�ي�الدورة�ا� 
 ٢٥للنحت�الدورة���سوان�الدو�ُملتقى�أ. 

 �٣٦م�رجان�االسكندر�ة�الس�نما�ي�الدو���الدورة. 
 �لتاسعةقصر�للس�نما�االفر�قية�الدورة�ام�رجان�األ. 

 ��٢٧م�رجان�الـمسرح�التجر����الدورة. 
  را�عةفالم�الـمرأة�الدورة�الم�رجان�أسون�الدو���أل و �قصر�للتصو�ر لتقي�األُم. 
  ٢٩الـــ��ح�ى�القلعة����دورتھَم. 

�الثقافة�ب�ن�أيديك"بادرة�ُم تنفيذ� �الب�ت ��� �وقطاعا��ا�� "خليك �تملكھ�الوزارة وال�����دف�إ���بث�ما
ش��ك�ن�بالقناة�ة�ع���قناة�الوزارة�ع���اليوتيوب�ليصل�عدد�الـُم ة�وفنيّ ة�وفكر�ّ إبداعيّ دة�من�كنوز�تعّد الـُم 

دولة�حول�العالـم�من��٢٨مليون�زائر�من��٣٤واستطاعت�جذب�أك���من��،ألف���ص�١٠٩رابة�إ���قُ 
حة�إ���جانب�إتا�،ألف�ساعة�٣١٠رابة�شا�دة�قُ و�لغ�عدد�ساعات�الـُم �،احتوى�إبداعيً ُم �٣٥٤خالل�بث�

ب�تُ اء�الُك رّ حيث�بلغ�عدد�قُ ،�انإصدارات�وزارة�الثقافة�ع���الـموقع�الرس���ل�ا�لالطالع�والتحميل�بالـمّج 
�٢١٥ألف�و��١١٠ة�متاحف�الفنون�ال�شكيليّ ـة�لقت�ا��والت�االف��اضيّ ح�ن�حّق ����،لف�قارئ أ�٣٢٥٫٧

 .بادرةنذ�انطالق�الـُم زائر�ُم 
�تقديم���دف�،العامة�الرئ�سة�وفرع��ا�بالز�تون�والزاو�ة�ا��مراءرفع�كفاءة�وتج����مقر�مكتبة�مصر� -١

�ع���ةتدر��يّ �ودورات�ةو�عليميّ �ةترف��يّ �وأ�شطة�ةتدر��يّ �برامج�ع�ب�ني�نوّ ��شاط�أر�عة�آالف�من�أك�� 
�(قُ �العام�مدار  �ألف�٢٥�من�الـمكتبة�أك�� �حيث�تخدم�اللغات،�لتعليم�ودورات��شاط)،�٩٠٠رابة�الــ

 العام.����تبللُك �إعارة�عملية�ألف�٣٠٠�من�أك�� �مقّد وتُ �سنوً�ا،��شط�عضو 
�الو�����دف�رفعة)،�ال��اثيّ �و(الـمبا�ي�شارع)�ح�اية�و(أعمدة��نا)�(عاش�الفتات�مشروعتنفيذ� -٢

راث�الـمدينة�وتار�خ�ا�من�خالل�تُ ��و تم�ّ الـُم �الـمعماري �الطا�ع�ذات�الـمبا�ي��ع��ل��فاظ�ةال��اثيّ �بالـمبا�ي
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� �الـمبا�وضع �ع�� �الـُم ��ال��يالفتات �ش�ّ �بدعون سك��ا �والعُ الذين �الثقافة �وجھ �لوا وسيقى�والـُم مران
 � �.واآلداب�وجميع�الـمجاالت�للتعر�ف���م

�ةاالجتماعيّ �والطبقات�األعمار �جميع�من�األفراد����يع���دف�بفاقوس،�العامة�مصر �مكتبةافتتاح� -٣
 .بالـمكتبة�تاحةالـُم �ةالثقافيّ �الـمواد�من�واالستفادة�معارف�م�لتنمية

 �.النطرون�وادي�ثقافة�االن��اء�من�ب�ت -٤
�أنواع�ختلفُم ���دف�تجميع����العمرانية،�)الـمتحف(�الشعبية�للفنون �العا���االن��اء�من�الـمع�د -٥

 .مصري �شع����اثك�ُ �علية�ل��فاظ�ا��م�ور�ة�حافظاتُم �جميع�من�الشع���الفل�لور 
 .ومكتبات)����العمرانية�كتب�بيع�منافذ�و(إ�شاء�الفنون �أ�اديمية�سور �تطو�ر  -٦
 .)القا�رة�مكتبة(��امل�سميحة�األم��ة�قصر �كفاءة�ورفع�تطو�ر  -٧
 .ا��ر�ة����اإلسكندر�ة�ل�سيھ�افتتاح�مسرح -٨
�التطو�ر�ب -٩ �أعمال بال�رم،��الفنون �ةبأ�اديميّ �العام�للموقع�ةا��دميّ �الشب�ات�مشروعاستكمال

 ة.األ�اديميّ �مشروعات���دمة�ةالتحتيّ �بالب�ية���دف�االرتقاء
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٣H٦;Ï�ËÒËe’\;k]ŸÅ£\;
 )٢٠/٢٠٢١�–�١٣/٢٠١٤خالل�الف��ة�(قطاع�الب�ئة�إنجازات�

 ���مجال�التحّول�نحو�االقتصاد�األخضر:
  ّطن/��٢٫١إ����١٤/٢٠١٥طن/فرد�عام��٢٫٥ة�من�انخفاض�نص�ب�الفرد�من�االنبعاثات�الكر�وني

 .%١٦ب�سبة�،�٢٠/٢٠٢١فرد�عام�
  ًال�ن�أداء�مصر����ُمؤّشر�االقتصاد�األخضر�الصادر�عن�الـمع�د�العالـ���للنمو�األخضر،�ُم�ّ� تحّس

 .٢٠١٨نقطة�عام��٣٦٫٧٤ُمقابل��٢٠١٩نقطة�عام��٤٢٫٦٦
 ���ة�ومن�طاقة�الر�اح،�توجيھ�االس�ثمارات�نحو�مشار�ع�توليد�الك�ر�اء�من�الطاقة�الشمسيّ �التوّسع

 .٢٢/٢٠٢٣جة�عام�نتَ من�الطاقة�الـُم �%٢٠دة�إ���تجّد اقة�الـُم ليصل�نص�ب�الط
  ٣٣٩٫٧لة�إ���حوّ تحو�ل�السيارات�للعمل�بالغاز�الطبي���بدًال�من�الب��ين،�ليصل�عدد�السيارات�الـُم�

 .١٤/٢٠١٥ألف�سيارة�عام��٢٢٠،�ُمقارنة�بنحو�٢٠/٢٠٢١ألف�سيارة�عام�
  ّة�خالل�محطّ �١٨٠ُمقابل��،ةمحطّ �٢٤٤القائمة�لتصل�إ���ات�تمو�ن�الغاز�الطبي���ز�ادة�عدد�محط

 الف��ة�الـمذ�ورة.

 �ألف�طن�من��٢٦٤بدء�تنفيذ�مشروع�إحالل�التاك�������القا�رة�الك��ى،�الذي��س��دف�خفض
 ة�سنوً�ا.االنبعاثات�الكر�ونيّ 

  بالـُم� �الصناعات �وتوط�ن �األنظف، �الصنا�� �اإلنتاج �الـمصُد ���يع �عدد �و�لغ �ا��ديدة، ا�ع�ن
 .٢٠١٤عام�ألف�مصنع��٧٫٨قارنة�بحوا���ُم �،ألف�مصنع�١١٫٤ن�نحو�ُد جة���ذه�الـُم نتِ الـُم 

 ���مجال�إدارة�الـُمخّلفات
 �٢٠١٥إ�شاء�ج�از�تنظيم�وإدارة�الـُمخّلفات�عام. 
 � �ير�و�ع�� �ما �رفع �الـمدفن�مليون �إ�� �ونقل�ا �اإلسكندر�ة �بُمحافظة �الـُمخّلفات �تراكمات �من طن

 مليون�جنيھ.�١٩٣٫٥،�بت�لفة�٢٠١٧يونيو�الصّ������
 �٣٨العمل�ع���رفع�ال��اكمات�من�ثالث�ُمحافظات�(الغر�ية،�الـمنوفية،�الدق�لية)�بت�لفة�ُتناِ�ز�

 مليون�جنيھ.

 �مليون�جنيھ.�٢٥إ�شاء�خلي���دفن�ص���بمدين���السادات�والعبور،�بت�لفة 
 لـُمخّلفات�الصلبة�والزراعّية�وُمعا��ة�الصرف�تنفيذ�برنامج�القرى�األك���احتياًجا����مجال�إدارة�ا

 مليون�جنيھ.�١٠٨الصّ������سبع�ُمحافظات�بت�لفة�

 �مليون�جنيھ،��٨٣٫٨اإلن��اء�من�إ�شاء�ِست�محّطات�وسيطة�ثابتة����خمس�ُمحافظات�بت�لفة
 مليون�جنيھ.�٩٣باإلضافة�إ���ثماِن�محّطات�ُمتحّركة�بت�لفة�حوا���

  مليون�جنيھ.�٣٢بت�لفة��٢٠١٧خّلفات����الـمنيا�عام�إ�شاء�مصنع�لتدو�ر�الـُم 
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 ���مدافن�عام��١٠،�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١مدفًنا���ًيا�عام��٣٨ز�ادة�عدد�الـمدافن�ال��ّية�لتصل�إ
 .%٣٨٠ب�سبة��١٤/٢٠١٥

 � �بت�لفة �الك�ر�ائّية �الـُمحّوالت �ز�وت �من �طن �ألف �حوا�� �من �اآلمن �دوالر،��٦٫٥التخلص مليون
 ھ.مليون�جني�١٠٧٫٥و

 ���سبع�ُمحافظات،�بت�لفة�حوا���� �الزراعية�(قش�األرز) مليون��٢٨٠ا��د�من�حرق�الـمخلفات
 جنيھ.

 �التوّجھ�نحو�ا��د�من�استخدام�األكياس�البالس�يكّية،�وتوز�ع�األكياس�صديقة�الب�ئة�بدًال�م��ا
 (الورقية،�القماش،..).

 ���مجال�تحس�ن�نوعية�ال�واء�والـمياه:

  مليون�جنيھ.�١٣٧مية�لرصد�ُملّوثات�ال�واء�بت�لفة�تطو�ر�الشبكة�القو 

 � �مصر�بت�لفة ��� �النقل �استدامة �للُمشاه��٧مشروع �مسارات �إ�شاء �إ�� �و��دف �دوالر، مليون
 -والدّراجات،�وتم�خالل�الـمرحلة�األو��:

 كم.١٤إ�شاء�مسارات�للُمشاه�والدّراجات����الفيوم�وشب�ن�ال�وم�بطول� -
 ة�الدّراجات�داخل�جامعة�الفيوم.إ�شاء�ِست�محطات�لـُمشارك -
أكتو�ر�مع�محّطة�م��و��٦إ�شاء�سبعة�خطوط�أوتو��س�حديثة�تر�ط�ب�ن�مدينة�الشيخ�زايد�و -

 ا����ة.

 �مليون�جنيھ.�٩٫٦تطو�ر�شبكة�رصد�ُمستو�ات�الضوضاء����معظم�ُمحافظات�ا��م�ور�ة،�بت�لفة 

  ��الفحم�النبا�ي����أماك��ا.�وضع�منظومة�لتوفيق�أوضاع�م�ام 

 �مليون�دوالر.�٤٠خفض�انبعاثات�مركبات�وسائل�النقل�العام�بت�لفة 

 �مليون�دوالر.�١٢٦تفعيل�ا��طط�الرئ�سة�إلدارة�الـُمخّلفات�الصلبة����القا�رة�الـُك��ى،�بت�لفة 

 �مليون��١٦إ�شاء�محّطة�لـُمعا��ة�وتطو�ر�مياه�الصرف�الصنا����شركة�أبو�ق���لألسمدة�بت�لفة
 دوالر.

 ���محّطة�عام��٣٩٠ز�ادة�عدد�مواقع�الرصد�بالشبكة�القومّية�لرصد�االنبعاثات�الصناعّية�لتصل�إ
 .%١٤٠،�ب�سبة�ز�ادة�ُتنا�ز�١٤/٢٠١٥محّطة�عام��١٦٤،�ُمقابل�٢٠/٢٠٢١

 �مليون�دوالر.�٧٫٢تنفيذ�مشروع�إدارة�الـمناطق�الساحلّية،�بت�لفة 

 �مليون�دوالر.�٢٥الصنا���لشركة�أبو�ق���لألسمدة،�بت�لفة�ُمعا��ة�وتدو�ر�مياه�الصرف 

 ���محّطة�رصد��١١٤ز�ادة�عدد�محّطات�الرصد�بالشبكة�القومّية�لرصد�نوعية�ال�واء�الـُمحيط�إ
 )].�٣/٥.�[ش�ل�رقم(%٩ب�سبة�ز�ادة�
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)�٣/٥ش�ل�رقم�(  
)٢٠١٤/٢٠٢١تطور�عدد�محطات�رصد�ال�واء�الـمحيط�خالل�الف��ة�(  

 
 ٢٠٢٠وزارة�الب�ئة،�تقر�ر�إنجازات�وزارة�الب�ئة�خالل�عام�:�الـمصدر

 ٢٠/٢٠٢١ُمؤّشرات�أداء�قطاع�الب�ئة�عام�
وفًقا�لـما�جاء�بالـمنظومة�الوطنّية��٢٠/٢٠٢١وُ�وّ���البيان�التا���ُمؤّشرات�أداء�القطاع�البي���خالل�عام�

 للُمتا�عة�والتقييم

 الـُمؤّشر
٢٠/٢٠٢١  

 (خطة)
٢٠/٢٠٢١  

 (منفذ)
ة)حيط�(محطّ ة�لرصد�نوعية�ال�واء�الـمُ ات�الشبكة�القوميّ عدد�محطّ   ٩ ٧ 

ةة�لرصد�االنبعاثات�الصناعيّ عدد�نقاط�الرصد�(غرفة)�للشبكة�القوميّ   ٤٩ ١٥ 

ال�واء���ة�العالقة��ث�من�األتر�ة�الصدر�ّ أحمال�التلوّ ���سبة�ا��فض��  
 ���القا�رة�الك��ى�والدلتا�(%)

٢٥ ٥ 

ة)ة�(محطّ ستو�ات�الضوضاء�البي�يّ ة�لرصد�مُ الشبكة�القوميّ ات�عدد�محطّ   ٢ ٢ 

لف)ق�(باألرُ أعداد�الـمركبات�ال���تم�فحص�عادم�ا�ع���الطُ   ٣٦٫٢ ٤٦ 

ة�ع���ة�لالنبعاثات�الصناعيّ رتبطة�بالشبكة�القوميّ ة�الـُم عدد�الكيانات�الصناعيّ 
ةستوى�ا��م�ور�ّ ُم   

١٠ ٩ 

ة�ال���تم�القيام���امياه�البح��ات�الـمصر�ّ �ة�لرصد�نوعيةعدد�الرحالت�ا��قليّ   ٤ ٤ 

ةة�لرصد�نوعية�مياه�البحر�األحمر�وخلي���السو�س�والعقبالرحالت�ا��قليّ   ٤ ٤ 

توسطة�لرصد�نوعية�مياه�البحر�الـُم عدد�الرحالت�ا��قليّ   ٤ ٤ 

�اؤ عدد�وحدات�البيوجاز�الـم�����ال���تم�إ�شا  ٨٢٦ ١٠٠٠ 

ذةنّف البي���الـُم عدد�برامج�ز�ادة�الو���  ١٧٥ ٧٠٠ 

حافظات�ال���تم��غطي��ا�بالتدر�بعدد�الـُم   ١٦ ١٤ 

ستدامةصة����التنمية�الـمُ تخصّ ة�الـُم ة�البي�يّ عدد�الدورات�التدر��يّ   ٢٣ ١٤ 

ستدامةة�ا��اصة�بالتنمية�الـُم ستفيدين�من�ال��امج�التدر��يّ عدد�الـمُ   ٤٦٠ ٢٨٠ 
 .�٢٠٢٢:�الـمنظومة�الوطنية�للمتا�عة�والتقييم،�الـمصدر

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٨٧
٩٠

٩٣
٩٦

١٠٢
١٠٨

١١٤

محطة
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 ٢٠/٢٠٢١إنجازات�أ�شطة�األج�زة�التا�عة�لوزارة�الب�ئة�خالل�العام�الـما���
 تحس�ن�نوعية�الـمياه

 �تنفيذ�مشروع�معا��ة�وتدو�ر�مياه�الصرف�الصنا���بال�امل�لشركة�أبو�ق���لألسمدة���دف�خفض
�من�الصرف�الصنا���ع��� طن/�عام،�وتم�االن��اء�من��٤٫٥البحر�الـمتوسط�بمقدار�أحمال�التلوث

 ال��كيبات�وجاري�ال�شغيل.
 �البدء����تنفيذ�إ�شاء�محّطة�ُمعا��ة�للصرف�الصنا����شركة�النصر�لألسمدة�والصناعات�الكيماو�ة

(سيماد�و)�من�خالل�برنامج�التحّكم����التلّوث�الصنا�����دف�وصول�الشركة�إ���التطاُبق�مع�قانون�
 الب�ئة�وا��اص�بالصرف�ع���الب�ئة�البحر�ة.

 �استكمال�العمل�إل��اء�الصرف�الصنا���الـُمخالف�ع���خليج�السو�س،�حيث�تم�االن��اء�من�تنفيذ
�سبع� �ُمتا�عة �وجاري �البحر�ة، �الب�ئة �ع�� ���ائًيا �الصرف �ووقف �لشركت�ن، �البي�� �اإل��اح خط��

 شر�ات�أخرى.
 من�ال��نامج�الدوري�لرصد�نوعّية�الـمياه�والرواسب�بثمان�ُبح��ات�تنفيذ�أر�ع�رحالت�حقلية�للرصد�ض

 التمساح).�–الـمرة��–الر�ان��–قارون��–ال��ُلس��–إد�و��–مر�وط��–(الـم��لة�
 �القيام�بثماِن�رحالت�حقلية�للرصد�ب�ٍل�من�البحر�الـُمتوسط�واألحمر�وخلي���السو�س�والعقبة�ضمن

 مياه�الساحلية.ال��نامج�الدوري�لرصد�نوعّية�الـ
 تحس�ن�نوعّية�ال�واء

 ُمواج�ة�ظا�رة�نو�ات�تلّوث�ال�واء�ا��ادة� 
من�إجما����%٩٩ة�ل��د�من�حرق�الـُمخّلفات�الزراعّية،�و�لغت��سبة�ا��مع�والك�س�عتماد�من��يّ ا

ألف�طن��٧٠مليون�طن،�وتجّنب�ما�ُيقارب��٦٫٤قش�األرز�الـُمتوّلد�من�الـمساحة�الـُم��رعة�بإجما���
 من�ُملّوثات�ال�واء.

 ���تطو�ر�برامج�الرصد�البي 
البدء����تنفيذ�مشروع�تحس�ن�جودة�ال�واء�وُم�افحة��غّ���الـُمناخ�بالقا�رة�الك��ى���دف�تحديث� -

نظام�رصد�جودة�ال�واء،�باإلضافة�إ���دعم�إدارة�الـُمخّلفات�الصلبة����القا�رة�بما����ذلك�إ�شاء�
فات�وإعادة�تأ�يل�مدفن�أبو�زعبل،�عالوة�ع���الـُمسا�مة����تقليل�مدفن�ُمت�امل�إلدارة�الـُمخلّ 

 انبعاثات�الـمركبات�من�خالل�دعم�تجر�ة�النقل�الك�ر�ا�ي����القطاع�العام.
 العمل�ع���اإلغالق�اآلمن�للمدفن�الصّ���بالوفاء�واألمل�للُمخّلفات�بالقا�رة.� -
 البدء����مشروع�تحو�ل�الـُمخّلفات����ثماِن�ُمحافظات،�و���النحو�اآل�ي:� -

 الغر�ية�(دفرة/محلة) ا����ة�(أبو�رواش)
 الفيوم�(إطسا) اإلسكندر�ة�(أم�زغيو)
 دمياط�(دمياط�ا��ديدة/�أبو�جر�دة) البح��ة�(أبو�الـمطام��)

 الشرقية�(ا��سي�ية) الـمنوفية�(أشمون)



 

٢٣٥ 

ألف��٣٦٫٢فحص��–من�خالل�ا��–تنفيذ�برامج�دور�ة�لفحص�عادم�الـمركبات�ع���الطر�ق�وتم� -
� �عادم �وفحص �للتفت�ش، �ليلّية �حمالت �تنفيذ �وكذا، �من��٢٫٣مركبة. �عام �نقل �أوتو��س ألف

 أوتو��سات��يئة�النقل�العام�بالقا�رة.
- � �القومية �بالشبكة �الـُمرتبطة �الصناعّية �الـُم�شآت �عدد �ز�ادة �إ�� �لالنبعاثات �ال��ظي �٨٣للرصد

 ُم�شأة.
محّطة�رصد�ب�سبة�ز�ادة��٣٨ز�ادة�عدد�محّطات�الرصد�بالشبكة�القومية�لرصد�الضوضاء�إ��� -

٩%. 
 منظومة�تطو�ر�م�ام���الفحم�النبا�ي 

ُمتا�عة�تنفيذ�خطة�تطو�ر�م�ام���الفحم�النبا�ي�باستخدام�تكنولوجيا�ُمستدامة�بي�ًيا،�حيث�تم�االن��اء�
ن�وضع�االش��اطات�والضوابط�البي�ية�للنماذج�الـُمطّورة�إلنتاج�الفحم�النبا�ي�واإلجراءات�الالزمة�م

 لتوفيق�األوضاع�البي�ّية�لـم�ام���إنتاج�الفحم�النبا�ي����أماك��ا�ا��الية.
 �����أعمال�ال 

بروتو�ول�التعاون�مع�تنفيذ�مشروع�������الـمناطق�األك���تلّوًثا�با��انكة�وأبو�زعبل�من�خالل� -
 وزارة�الزراعة�وُمحافظة�القليو�ية.�وتم�االن��اء�من�زراعة�أر�عة�آالف���رة.

 ��رة.�٢٦٥تنفيذ�أعمال�زراعة�شوارع�مصر�ا��ديدة،�حيث�تم�زراعة�أك���من� -
 صون�الطبيعة�والتنوع�البيولو��

 تطو�ر�الـمحميات�الطبيعية 
ألف�زائر�مصري،��٦٣٦ألف�زائر�م��م�(�٩٧٦حوا����٢٠/٢٠٢١بلغ�عدد�زوار�الـمحمّيات�خالل�عام� -

 مليار�جنيھ.�٢٢ألف�زائر�أجن��)،�و�لغ�إجما���االيرادات��٣٤٠و�
مصر���عد�الـمركز�الوحيد���ُ �يوالذ�،�شرم�الشيخ�"�مركز�تدر�ب�صون�الطبيعة"رفع�كفاءة�تم� -

 .وحماية�الب�ئةة�مجال�حماية�الـموارد�الطبيعيّ ���ب��در الت�اتعمليّ ��ص��تخصّ الـُم 
�يية�وادمة�الـمدقات�بمحمية�رأس�محمد�ومحمية�نبق�ومحاءصيانة�ورفع�كفاستكمال�أعمال� -

 .نالر�ا
 ن.محمية�سانت��اتر�بجبل�مو����ومركز�الزوار��دقإعادة�تأ�يل�م -
-  � �اتفاقية �جائزة �ع�� �وحصول�ا �مصر�العر�ية �جم�ور�ة �الطيور�الـمعنيّ  األيواتتو�ج �بحماية ة

 ���أول�مّرة�تحصل�ف��ا�الدولة�ع�����ذه�ا��ائزة.و �،�اجرةالـُم 
����بأع��تم�ّ و العالـم���الر�ان�ع���تقييم�أفضل�موقع���يا��يتان�بمحمية�واد�يحصول�موقع�واد -

��تحاد�الدو�اللاألداء�تقييم�تقر�ر��لات�ا��وكمة�الرشيدة�من�خالدرجات�ا��ماية�واستخدام�آليّ 
 .٢٠٢٠لعام���العالـ���ال��اث�الطبي�مواقع�ـل�(IUCN)� لصون�الطبيعة

 .دولة�١٩٠بمشاركة�أك���من���تفاقية�التنوع�البيولو�ال�٢٠٥٠ما��عد�ـوضع�خارطة�الطر�ق�ل  -
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 ��صون�التنوع�البيولو 
 .يــةة�فــي�ا��يــاة�ال��ّ �افحـة�التجـارة�غيــر�الشــرعيّ ُم ـتـم�تطو�ـر�برنامـج�ل -
،�سـطحات�الـمائيـةصـة�بالت�سـيق�مـع�شـرطة�الب�ئـة�والـُم تخصّ الـُم �السـواق�والـمحأل التفت�ـش�علـى�ا -

معـارض��٩تا�ع��ـا�والرقابـة�عل��ـا�لة�والتـي�يتـم�ُم سـّج �لـغ�عـدد�الـمعـارض�وحدائق�ا��يوانـات�الـُم و 
 .ومتنقـًال �اثابـتً �اسـ���ً �١٥و�،وحدائـق

 �غّ���الـُمناخ�وحماية�طبقة�األوزون 
 اســتكمال�تنفيـ

ّ
 ـة�لـذ�مشــروع�ا��ر�طــة�التفاعليــ

ّ
ناخيــة�علــى�جم�ور�ـة�مصـر�رات�الـُم مخاطــر�ظا�ــرة�التغيــ

 ضــة�للمخاطــر�الـُم عرّ تخــذي�القــرار�علــى�تحديــد�الـمناطــق�الـُم ســاعدة�ُم ��ــدف�ُم ،�العر�يـة
ّ
ر�حتملــة�مــن��غيـ

 �زمـة�فال واتخـاذ�التدابيـر�ال�،الدولـة���ـر�علـى�تنفيـذ�خطـة�التنميـة�ؤثّ بمـا�قـد�يُ �،نـاخالـُم 
ّ
ة���القطاعــات�التنمو�ــ

 .ختلفــةالـُم 
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٤H١;;k\Ñ]⁄miàˆ\⁄z’\;‹Ê⁄¡;flÁÂ\ÂÅ’;ÎÉ� fi⁄z’\k]æ…]u;
 إجما���االس�ثمارات�ومصادر�التمو�ل 

ا���الـــــــــممليار�جنيھ�خالل�العام��٢٤٫٨حافظات�نحو�الـــــــــمذة�لدواو�ن�عموم�نّف الـــــــــُم إجما���االس�ثمارات��بلغ
 .٪٢٤٫٦�بحوا��ل�نمو�عّد ُم بذلك�ة��ّ�ل،�ُم السابقمليار�جنيھ�خالل�العام��١٩٫٩قارنة�بنحو�ُم �٢٠/٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــُم �اســـــــــتقراء�ال�ي�ل�التمو����لالســـــــــ�ثمارات�و � ـــــــــــــــــــــُم ذة�نّف الـ اســـــــــتحواذ�حافظات،�ُيالحظ�لدواو�ن�عموم�الـ
ــــــــــــــممّولةالاالســ�ثمارات�  قابل�ُم ٪�٦٦ب�ســبة�تر�و�ع����،ع���النصــ�ب�األك���من�اإلجما��من�ا��زانة�العامة��ـ

ة�للغاية����صورة�لو�سبة�ض�ي�،جن�يةاأل قروض�من�ال٪�٧ونحو�٪�من�مصادر�التمو�ل�الذا�ي،�٢٥ما�ُينا�ز�
مة����تمو�ل�اس�ثمارات�دواو�ن�عموم�)،�مما��عِكس�االعتماد�الــــُم��ايد�ع���ا��زانة�العا٪٠٫٥(�منح�محلية

 )].�٤/١[جدول�رقم�(الـُمحافظات

 )٤/١رقم�(�جدول 
 حافظات�الـمُ ال�ي�ل�التمو����الس�ثمارات�دواو�ن�عموم��

 تا�عة�الـُم خالل�عامي�

 البيان

 

 ليون�جنيھ)الـمُمنفذ�(ب
 )٪معدل�النمو�(

 )٪ال�ي�ل�ال�س���(

٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 

 ٦٧ ٥٩ ٤١٫٤ ١٦٦٢٦٫٣ ١١٧٦٠٫٣ خزانة�عامة�

 ٢٥٫٦ ٣٤٫٧ )٨٫٣( ٦٣٤٨٫١ ٦٩٢٠٫٣ تمو�ل�ذا�ي

 ٠٫٥ ٠٫٣ ٩٣٫٣ ١٢١٫٦ ٦٢٫٩ منح�محلية�

 ٦٫٩ ٦ ٤٤٫٣ ١٧١٧٫٣ ١١٩٠ ةقروض�أجن�ي

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٤٫٥ ٢٤٨١٣٫٣ ١٩٩٣٣٫٥ جما��اإل 

 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.االقتصادية�ارة�التخطيط�والتنميةوز �صدر:الـم

 �حليةالـم�ي�ل�االس�ثمارات�بحسب�برامج�التنمية 

ـــــــــــــُم األك���من�إجما���االســ�ثمارت��بالنصــ�ببرنامج�النقل�والطرق��اســتأثر  ذة�ع���برامج�التنمية�خالل�عام�نّف الـ
تحس�ن��،�ثم�برنامج٪١٢٫٥حلية�ب�سبة�الـمتدعيم�احتياجات�الوحدات��٪،�و�ليھ�برنامج٥٨٫١�بنحو �٢٠/٢٠٢١

�٪٦٫٧ب�سـبة�مد�وتدعيم�شـب�ات�الك�ر�اء�و �و��بعھ�برنام���تنمية�ُمحافظ���قنا�وسـو�اج٪،�١٢٫٤بنحو�الب�ئة�

برنامج�االس��داف����الـــــــــــــمرتبة�األخ��ة�و،�٪٤٫٥رور�ب�سبة�الـــــــــــــمامج�األمن�واإلطفاء�و نبر �ثم�،ع���التوا���٪٥٫٤و
 )].٤/١٪)�[ش�ل�رقم�(٠٫٤(�امشية��ب�سبة�اا��غرا���للقرى�األك���فقرً 
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 )٤/١ش�ل�رقم�(
 حلية�الـمذة����برامج�التنمية�نّف الـُم التوز�ع�ال�س���لالس�ثمارات��

 تا�عة��الـُم خالل�عام�

 
 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�صدر:الـم

�(وّ� و�ُ  �رقم �ا��دول �ُم ٤/٢� �عّد ) �عام �خالل �التنفيذ �الـُم الت �االس�ثمارات �إلجما�� �لعام�عّد الـُم تا�عة لة
بلوغ�التنفيذ�الت�بوجھ�عام�مع�عّد الـُم ب��ذه�فيد�تقارُ و�ُ �.حليةالـمبرامج�التنمية��ستوى ُم ع����٢٠/٢٠٢١

وكُمتوسط�عام،��٪����حالة�االس��داف�ا��غرا���للقري�األك���فقًرا.�١٠٠الفع���لالس�ثمار�الـُمعّدل�ما�ُينا�ز�
 �٪.٨٩تصل��سبة�التنفيذ�ل�افة�ال��امج�إ���نحو�

 )�٤/٢جدول�رقم�(
 حليةالـمبحسب�برامج�التنمية��٢٠/٢٠٢١عدلة�خالل�عام�الـمذة�و نّف الـُم االس�ثمارات�

 ال��نامج
االس�ثمارات�

 �)*(لةعّد الـُم 
 (مليون�جنيھ)

ذة�نّف الـُم االس�ثمارات�
 (مليون�جنيھ)

ذة�نّف الـُم ثمارات���سبة�االس
 عدلة�(٪)الـمإ���

 ٨٩٫١ ١٤٤٠٢٫٩ ١٦١٦٢٫٦ النقل�والطرق 
 ٩٨٫٦ ٣١٠٦٫٩ ٣١٥٠٫١ حليةالـمتدعيم�احتياجات�الوحدات�

 ٧٩٫٧ ٣٠٧٢٫٤ ٣٨٥٤٫٦ تحس�ن�الب�ئة
 ٨٢٫٢ ١٦٦٥٫٩ ٢٠٢٧٫٨ تنمية�سو�اج�وقنا�

 ٩٣٫٤ ١٣٤٧٫٢ ١٤٤١٫٩ الك�ر�اء
 ٩٧٫٨ ١١١٣٫٩ ١١٣٩ رورالـماألمن�واإلطفاء�و 

 ٩٩٫٨ ١٠٤٫١ ١٠٤٫٣ ااالس��داف�ا��غرا���للقرى�األك���فقرً 
 ٨٩ ٢٤٨١٣٫٣ ٢٧٨٨٠٫٣ اإلجما��

 �����مبدئية.)�*(
 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�صدر:الـم

 ي�ل�االس�ثمارات�بحسب�األقاليم� 

،�فقد�٢٠/٢٠٢١أقاليم�ا��م�ور�ة�خالل�عام��ستوى مُ ذة�ع���نّف الـُم التوز�ع�ا��غرا���لالس�ثمارات��صوفيما�يُخ 
مليار�جنيھ،��٩٫١٪�بقيمة�٣٦٫٧ذة�ب�سبة�نّف الـُم النص�ب�األك���من�إجما���االس�ثمارات�ع����القا�رةإقليم��استحوذ
مليار�جنيھ)،�ثم�يأ�ي�����٤٫٦ُتنا�ز�جما���اس�ثمارات�(بإ�٪١٨٫٧ب�سبة��جنوب�الصعيدرتبة�الثانية�إقليم�الـمو�ليھ����

٥٨٫١

١٢٫٤

١٢٫٥

٥٫٤
٤٫٥

٠٫٤ ٦٫٧
النقل�والطرق 

تحس�ن�الب�ئة

تدعيم�احتياجات�الوحدات�ا��لية

الك�ر�اء

األمن�واإلطفاء�واملرور

االس��داف�ا��غرا���للقرى�األك���فقًرا

سو�اج�وقنا

@ 



 

٢٤٠ 

;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
;Í

Ä]ë
iÕˆ\

È
¡]⁄ip

ˆ\Â
;

;ÿ˜
|

;È
’]⁄z’\;;‹]¬’\

٢٠
J

٢٠٢١
 

  
حوا���٪�(١٠٫٦ب�سبة��اإلسكندر�ةبھ�إقليم�مليار�جنيھ)،�و�عُق �٣٫١حوا���٪�(١٢٫٦ب�سبة��القناةرتبة�الثالثة�إقليم�الـم

إقليم�شمال�الصعيد�ع����ليھ�،�و مليار�جنيھ�٢٫٤��اقدرُ �٪)�بإجما���اس�ثمارات٩٫٧مليار�جنيھ)،�ثم�إقليم�الدلتا�(�٢٫٦
مليار�جنيھ)��١٫٢٪�(٤٫٩رتبة�األخ��ة،�يأ�ي�إقليم�وسط�الصعيد�ب�سبة�اـلم،�و���)مليار�جنيھ�١٫٧(٪�بقيمة�٦٫٨�سبة�

 )].٤/٢[ش�ل�رقم�(

من�إجما���االس�ثمارات،�مليار�جنيھ)��٧٫٥٪�(٣٠استحواذ�أقاليم�الصعيد�ع���ما�ُينا�ز���وتجدر�اإلشارة�إ�
 .انحو�تكثيف�االس�ثمارات�العامة����األقاليم�األك���احتياًج �الدولة�ھداللة�ع���توّج 

 )�٤/٢ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�العام�الـما���ذة�ع���مستوى�أقاليم�ا��م�ور�ة�خاللنّف الـُم �ي�ل�االس�ثمارات�

 
 

 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.االقتصاديةارة�التخطيط�والتنمية�وز �صدر:الـم

 �حافظاتالـمُ �ي�ل�االس�ثمارات�بحسب 

قابل�٪�ُم ٢٦ة�ُتنا�ز�صّ ركز�األول�بِح الـم���جاءت�حافظة�القا�رة�ُم أن��ُيالحظمن�واقع�استقراء�التوز�عات،�
�سو�اجتا�محافظا�م،�وتل��٪٧٫٥ركز�الثا�ي�ب�سبة�الـم����ا����ةحافظة�٪����العام�السابق،�ثم�ُم ١٧٫٦نحو�
 )].٤/٣[جدول�رقم�(�٪٤٫٦و�٪١٫٢حافظات�ب�ن�،����ح�ن�تراوحت��سبة�با���الـُم ٪٥٫١و�٪٦٫١بنحو��وقنا

 )�٤/٣جدول�رقم�(
 تا�عة�الـُم حلية�خالل�عامي�الـمذة����برامج�التنمية�نّف الـُم التوز�ع�ا��غرا���لالس�ثمارات�

 ٢٠/٢٠٢١عام��-أ�
حافظةالـم ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ  حافظةالـم  ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ   

 ٢٫٢ ٥٤٩٫١ أسوان ٢٦٫٦ ٦٦١٨٫٦ القا�رة
 ٢٫٢ ٥٣٦٫٤ السو�س ٧٫٥ ١٨٦٣٫٢ ا����ة

 ٢٫١ ٥١٧٫١ الفيوم ٦٫١ ١٥٢٠٫٢ سو�اج
 ٢٫١ ٥١٦٫١ ب���سو�ف ٥٫١ ١٢٧٥٫٢ قنا

 ٢٫١ ٥١٢٫٧ كفر�الشيخ ٤٫٦ ١١٣٨ اإلسكندر�ة

٩١١٢٫٦

٤٦٤٣٫٧
٣١١٢٫٤ ٢٦٣٥٫٢ ٢٤١١٫١

١٦٨٣٫٥ ١٢١٤٫٨

٠٫٠

٢٠٠٠٫٠

٤٠٠٠٫٠

٦٠٠٠٫٠

٨٠٠٠٫٠

١٠٠٠٠٫٠

)٪٣٦٫٧(القا�رة� جنوب�الصعيد�
)١٨٫٧٪(

)٪١٢٫٦(القناة� اإلسكندر�ة�
)١٠٫٦٪(

)٪٩٫٧(الدلتا� شمال�الصعيد�
)٦٫٨٪(

وسط�الصعيد�
)٤٫٩٪(

 إجمالي  
 جنیھ ونملی ٢٤٨١٣٫٣

C„Ëfip;‡ÊË÷ŸD 



 

٢٤١ 

حافظةالـم ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ  حافظةالـم  ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ   
 ٢٫١ ٥١١٫١ األقصر ٤٫٣ ١٠٦١٫٧ البح��ة
 ١٫٩ ٤٩٢٫٥ الغر�ية ٣٫٢ ٧٩٧٫١ أسيوط

 ١٫٧ ٤٣٥٫٤ مطروح ٣٫٢ ٧٨٨٫٢ البحر�الـحمر
 ١٫٧ ٤١٧٫٧ الوادي�ا��ديد ٢٫٩ ٧٣٣٫٩ جنوب�س�ناء

نياالـم نوفيةالـم ٢٫٦ ٦٥٠٫٤   ١٫٦ ٤٠٣٫١ 
 ١٫٦ ٣٩١ دمياط ٢٫٥ ٦٣٠٫٧ القليو�ية
 ١٫٣ ٣١٨٫٦ اإلسماعيلية ٢٫٥ ٦١٤٫٩ بورسعيد
 ١٫٢ ٢٩٩٫١ شمال�س�ناء ٢٫٥ ٦١١٫٧ الدق�لية
 ١٠٠ ٢٤٨١٣٫٣ اإلجما�� ٢٫٥ ٦٠٩٫٦ الشرقية

 ١٩/٢٠٢٠عام��-ب
حافظةالـم ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ  حافظةالـم  ٪)ال�سبة�( مليون�جنيھ   

 ٢٫٣ ٤٦٠٫٧ األقصر ١٧٫٦ ٣٥٠٩٫١ القا�رة�
 ٢٫٢ ٤٤٣٫١ كفر�الشيخ ٩٫٢ ١٨٣٤٫٧ ا����ة

 ٢٫٢ ٤٣٦٫٧ الفيوم ٧٫١ ١٤١٨٫٢ مطروح
 ٢٫١ ٤١٧ ب���سو�ف ٦٫٩ ١٣٦٦٫٥ سو�اج

 ٢٫٠ ٣٩٩٫١ الدق�لية ٥٫٢ ١٠٤٤٫٤ اإلسكندر�ة
 ١٫٨ ٣٥٤٫٩ جنوب�س�ناء ٥٫٢ ١٠٣٨٫٦ قنا

 ١٫٨ ٣٥١٫٩ دمياط ٤٫٣ ٨٦٦٫٣ بورسعيد
 ١٫٧ ٣٣٣٫٦ الغر�ية ٤٫١ ٨١٩٫٨ البح��ة

 ١٫٥ ٢٩٠٫٢ السو�س ٤٫١ ٨١٧٫٤ البحر�الـحمر
 ١٫٣ ٢٦٨٫٧ شمال�س�ناء ٣٫١ ٦٢٧٫٣ الشرقية
نوفيةالـم ٢٫٨ ٥٦٦٫٤ القليو�ية  ١٫٣ ٢٦٠٫٤ 
 ١٫٢ ٢٤٣٫٧ الوادي�ا��ديد ٢٫٨ ٥٥٨ أسيوط

نياالـم  ٠٫٩ ١٨١٫٥ اإلسماعيلية ٢٫٦ ٥٢٥٫٨ 
 ١٠٠ ١٩٩٣٣٫٥ اإلجما�� ٢٫٥ ٤٩٩٫٥ أسوان

 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.ارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةوز �صدر:الـم

;ÎÉ fi⁄̌z’\;rŸ\1’\k]æ…]u⁄z’\;ÓÊiâŸ;Ì÷¡;

–Ö�’\Â;◊Œfi’\;rŸ]›Öd;U�̂ Â^;

الفعلّية��تنفيذال،�وقد�جاءت�أع����سب�٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�خالل�عام��١٤٫٤تم�تنفيذ�مشروعات�بقيمة�
�الـُمعّدلة �االس�ثمارات �ُم �من �بنحو��� �سو�اج �(١٦٦حافظة �أدنا�ا �ال�سبة �و�لغت �محافظة�٣٢٫٥٪، ��� (٪

 )].�٤/٣السو�س�[ش�ل�رقم�(
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 )٤/٣ش�ل�رقم�(

 حافظات�الـُم برنامج�النقل�والطرق�بحسب�اس�ثمارات��سبة�تنفيذ��
 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمخالل�العام�

 
 قطاع�التخطيط�اإلقلي��.،�وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�صدر:الـم

 .ختلفةالـمُ حافظات�الـمُ ستوي�مُ ��ع�وتم�تنفيذ�األعمال�اآلتية�
حافظةالـم مجال�النقل�والطرق أ�م�األعمال����   

 القا�رة
 تطو�ر�ورصف�وتبليط�شوارع�باألحياء�الـمختلفة. -
 سفلت.ترميم�أرصفة�وتر�شات،�وفرش�طبقات�الصقة�وسطحية�من�األ  -
 تركيب�بالوعات�لصرف�مياه�األمطار. -

 ا����ة
 وإعادة�رصف�وتوسعة��عض�الشوارع.رصف� -
 حافظة.سفلت�القديم�ببعض�طرق�الـُم عمل�طبقة�كشط�لطبقات�األ  -
 ن��لوك�للشوارع�الـمختلفة.إتركيب� -

 حافظة.دن�الـُم إ�شاء�شب�ات�تصر�ف�األمطار�بُم  - القليو�ية
 استكمال�تطو�ر�الطرق،�والـميادين. -

 حافظة.ختلفة�بنطاق�الـمُ رصف�طرق�ُم  - اإلسكندر�ة
 استكمال�كباري�وأنفاق. -

 .حافظةأعمال�رصف�ع���مستوى�الـُم  - البح��ة
 الكباري�واألنفاق.إ��اء�األعمال�ببعض� -

 ختلفة.حافظة�الـُم الـُم �ى داخل�قر �اشارعً �١٢٠رصف� - مطروح

 .طرق وتطو�ر�رصف� - الغر�ية
 استكمال�رصف�وتطو�ر�ال�ورن�ش�ب���طنطا�ثان. -

نوفيةالـم  كم.�١٣٠ل�حوا���اطو أحافظة�بإجما���مستوي�الـُم ��ع��اوطر�ًق �اشارعً �١٢٠االن��اء�من�عدد� - 
 �عض�الكباري.استكمال�إحالل�وتجديد� -

 كفر�الشيخ
 .ختلفةطرق��شوار�ع�ُم االن��اء�من�رصف� -
 كم.�٧٥،�بطول�اطر�ًق �٦٠تنفيذ�عدد� -
 دفع�ُمستحقات�عن�أعمال�سنوات�سابقة�بمركز�كفر�الشيخ. -
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٢٤٣ 

حافظةالـم مجال�النقل�والطرق أ�م�األعمال����   

 الدق�لية

 ختلفة.،�ورصف�شوارع�بالـمراكز�الـُم اطر�ًق �٢٣رصف�نحو� -
 .م�ً�ا�٦٨٩شوارع،�بطول��خمسةعمل�بالطات�خرسانية�لنحو� -
 قابل�للش�ر�العقاري�بمركز�بلقاس.رفع�كفاءة�الشارع�الـُم  -
 ستحقات�فروق�أسعار.ستحقات�أح�ام�قضائية�وُم سداد�ُم  -

 دمياط

 ).رصف�أعمال(�النيل��ورن�ش�تطو�ر �مشروع�تنفيذ -
 استكمال�رصف��عض�الطرق. -
 إ�شاء�بالوعات�أمطار. -
 .الشرقاو�ة�ال��عة�طر�ق�كفاءة�ورفع�تطو�ر �مشروع -

س�ناء�شمال  ختلفة�بالعر�ش،�و����العبد،�والشيخ�زو�د،�وا��سنة،�ونخل.بأطوال�ُم رصف�طرق� - 

س�ناء�جنوب كم،�واستكمال�رصف�طرق�داخلية�بمدن:�رأس�سدر،�وأبو�زنيمة،��٣٠بطول��اطر�ًق �٢٥تنفيذ�نحو� - 
 وشرم�الشيخ،�ونو�بع،�وسانت��اتر�ن.

 بورسعيد

 �عض�الشوارع.�تطو�ر�ورفع�كفاءة�ورصف -
 .دنيةالـمطفاء�ا��ماية�رفع�كفاءة�نقاط�اإل  -
�طُ  - �استكمال �وإ�شاءالـمرق �الصناعية، �نطقةالـمب�ب��اميدز �صنعـمل�ؤدىالـمُ �الطر�ق�نطقة

 .الصناعية
 كم.�٢٢طرق�بطول��٨كم�عرض،�ونحو��٩٥طر�ق�بطول��٢٢رصف�نحو� - اإلسماعيلية

 الشرقية

 استكمال�رصف�طرق. -
 جاري�تنفيذ�حماية�ا��سور. -
 بمدينة�الزقاز�ق.�يعرا��أحمد�بميدان�ا��ديد�السكة�أسفل�سيارات�نفق�إ�شاء�استكمال -
 ختلفة.بالـمدن�الـُم �ا��ديد�السكة�أسفل�شاهمُ �قانفأ�إ�شاء�استكمال -

 ب���سو�ف
 مشروع�تطو�ر��ورن�ش�النيل. -
 استكمال�رصف�وإعادة�رصف�طرق. -
 ردم�و�علية��عض�الطرق. -

 أسيوط

 .سيوطأ�دينةـمل�الشما���دخلالـمب�برا�يميةاإل �ال��عة��ع���و�ري ��شاءإ�استكمال -
 .��ر�ة�اراتعبّ �٨�وعدد�،��ري �تو��سأ�٢�لعدد�جسيمة�عمرات�عمل -
 .البحر�جموعاتبُم ��اتحرّ ُم أر�عة��عدد�شراء� -
 .للسيارات�ةجسيم�عمرات�عمل -
 ة.ال��ر�ّ ارات�،�وتدعيم�مر����العبّ )الواسطى�/عابدةالـم�/منفلوط(�مرا����وتجديد�تطو�ر  -

 األقصر
 .والقرى �راكز الـم�طرق �رصف�تنفيذ�ع���الوطنية�ا��دمة�مشروعات�ج�از �مع�التعاقد -
 ).السو�س�قناة��يئة�تنفيذ(���ا�أ�معدية�٢�عدد��شاءإ�عملية�من�والثالثة�الثانية�الدفعة�دفع -
 .والز��ية�سناإب�ي كبار �أر�عة�وتجديد�حاللإ�عمالأ�استكمال -

 .مبوإ��وم�دينةـمل�التفصي���طخطّ الـُم �عدادإ�استكمال - أسوان
 حافظة.رق�بمراكز�الـمُ رصف�طُ  -

 دن�الـمحافظة.استكمال�أعمال�رصف�الطرق�بمناطق�تطو�ر�العشوائيات�بُم  - البحر�األحمر
 حافظة.استكمال�رصف�الطرق�الداخلية�بالـُم  -

;
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;U]�Ë›]lÏÒËe’\;Øâü;rŸ]›Öd;

 .�٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�خالل�عام��٣٫١ذة�����ذا�ال��نامج�نحو�نّف الـُم ملة�االس�ثمارات�بلغت�ُج 

الفعلّية�من�االس�ثمارات��)،�ُيالحظ�أن��سبة�التنفيذ٤/٤الت�التنفيذ�الواردة�با��دول�رقم�(عّد و�استقراء�ُم 

حافظات�الشرقية�والوادي�ا��ديد�واألقصر�والغر�ية�و����سو�ف�وأسوان�وكفر����ُم �٪١٠٠قد�بلغت��الـُمعّدلة

����تنفيذ�حافظات،����ح�ن�بلغت�أد�ي��سبة���با���الـُم �٪٩٩و�٪٧٢الشيخ�والقا�رة�وا����ة،�وتراوحت�ب�ن�

 التوا��.���ع��٪٤٧و�٪٢٠٫٨حافظ���مطروح�والبح��ة�ب�سب�ُم 

 )٤/٤جدول�رقم�(
 حافظات�الـُم �سب�تنفيذ�االس�ثمارات����برنامج�تحس�ن�الب�ئة�بحسب��

 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمخالل�العام��
حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   

 ٤٧ محافظة�البح��ة ١٠٠ محافظة�الشرقية
نياالـممحافظة�  ٫٨٩٤ حمرمحافظة�البحر�األ    ٧٥٫٢ 

ليةيسماعمحافظة�اإل  ٩٥٫٦ محافظة�السو�س  ٩٣٫٢ 
 ١٠٠ محافظة�كفر�الشيخ ١٠٠ محافظة�الوادي�ا��ديد

الفيوممحافظة� ٩٧٫٣ محافظة�اإلسكندر�ة  ٩٩٫٤ 
قصرمدينة�األ  ٩١٫٧ محافظة�شمال�س�ناء ١٠٠ 

 ٢٠٫٨ محافظة�مطروح ١٠٠ محافظة�الغر�ية
 ٩٥٫٧ محافظة�القليو�ية ١٠٠ محافظة�جنوب�س�ناء

أسيوطمحافظة� ٩٠٫٥ محافظة�بور�سعيد  ٩٧٫٧ 
نوفيةالـممحافظة�  ٩٠٫٣ محافظة�دمياط ٩٢٫٤ 

 ١٠٠ محافظة�القا�رة ٧٢٫٤ محافظة�الدق�لية
 ١٠٠ محافظة�ا����ة ١٠٠ محافظة�ب���سو�ف

سوانأمحافظة�  ١٠٠ 
 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.ارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةوز �صدر:الـم

ÈÒËe’\;Øâui’\;ÿ]⁄¡^;

 حافظات.الـُم ع���مستوى��٢٠/٢٠٢١�ت�خالل�عامأعمال�التحس�ن�البي���ال���تّم أ�م����البيان�التا��وّ� يُ 
;

 أ�م�األعمال����مجال�التحس�ن�البي�� حافظةالـُم 

 القا�رة
 .بند�ِعدد�وأدوات،�و�ش�يدات –
 �.ال�سات�ناآل���ب�مجزر لل�الص���الصرف�عا��ةاستكمال�إ�شاء�محطة�ُم  –

 ا����ة

 �إنارة.���جل�)١(�جسيمة�عمرة�عمل –
 للسيارات.�وتور ُم �و�غي�� �حركُم �و�غي�� �شامل�تجديد�عمل –
م،�ولودر�٦سيارات�نصف�نقل��٣م،�و٦وسيارة�قالب��،�وجليدر،ك���سيارة�شراء –

 زاحف.
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 أ�م�األعمال����مجال�التحس�ن�البي�� حافظةالـُم 
 .مفص���لودر �٣،�وقالب�سيارة�٢�عدد�صالحإ –

 القليو�ية

 .غرب�ش��ا�ا��يمة����عة�البوالقية�بمنطقة��ال�غطية� –
 .م���٣٠٠�بمسافة�القديم�ا��زان�ترعة�من�جزء��غطية –
 .القناطر�شب�ن�مجزر �تطو�ر و �ا��انكة،�مجزر �كفاءة�ورفع�تطو�ر �ستكمالا –
�جسيمة�عمرة�عملو �ك�س،الـم�للسيارة�صندوق �٤٠�وعدد�مك�س�سيارة�شراء –

 .يدو�ة�نظافة�أدوات�وشراء�لسيارة،
�لودر �١�عددو �،يخلف�بصندوق �تروسي�ل�٣�وعدد�،أر�عة�أمتار�ك���سيارة�شراء –

 .يسو�د���آ�ك�س�وج�از �بوكيت
 ،�وأج�زة�رش�ضباب.�قمامة�ديقاصنزة،�و شراء�سيارات�قالب،�وسيارات�ك���ُمج�ّ  –

 اإلسكندر�ة

 .حموديةالـم�محور �تطو�ر �استكمال –
 .وسط�و���شرق،�و���العرب،�برج�ومدينة�ومركز �ثان،�هن�� مُ �ب�������� �عمل –
 ات.عّد وُم �آالت�تور�د –
 .مر�وط�بح��ة�تط���  –
 بيطري.��م��ر ��شاءإ�مشروع –

 البح��ة

 ة.وتور�د�ج�از�تر�و�وعمل�صيان�،شراء�قطع�غيار�لوادر�و�او�ش –
 .ي�انيكيةالـم�ا��ملة�اتعّد ـُم ل�عمرات�عمل –
 .نظافة�أدوات�شراء –
 زة�قالب،�ومك�س،�وك��.تور�د�سيارات�ُمج�ّ  –

 مطروح
 )�حديقة.٢تطو�ر�عدد�( –
 كم.�٣٫٥تجميل�شوارع�وطرق�بطول� –

 الغر�ية
 م.�٥٠�حوا���بطول ��ى الك�ُ �حلةالـمب�الليث�ميت�ترعة��غطية�استكمال�من�االن��اء –
 للمجازر�اآللية.�ةي�انيكيّ الـم�ات�ّم الـمُ �تور�د� –
 بالـمحلة.�م�� �٣٠٠استكمال��غطية�ترعة�العشر�نات�بطول� –

 نوفيةالـم

 .حافظةالـمُ بمدرسة��٣٠صرف�ص��)�لعدد��-مياه�توصيل�الـمرافق�( –
 .حدائق�سبع�عدد�تطو�ر � –
 .السبع�بركة��ورن�ش�كفاءة�ورفع�تطو�ر  –
 .بمنوف�مطر �بالعة�١٧�عدد�إ�شاء –
 .بمنوف�حليةالـم�والوحدة�التنموي �عجّم الـُم ب�هميا�عدادات�ثالثة�تركيب –
 .قو�سنا�ال�وم�شب�ن�بطر�ق�تبقىالـم�ل��زء�ن��لوكإ�بالط�وتركيب�تور�د –
�ُمعّدات�٥١�لعدد�جسيمة�عمرات�عمل – �من �بدائرة�حليةالـم�الوحدات�ُمعّدة

 .حافظةالـُم 

 كفر�الشيخ
 .الشيخ�كفر �مدينة����وميادين�شوارع�وتطو�ر �تجميل�من�االن��اء –
�ال��لس�و�رج�وفوه�دسوق �مدن����اتعّد الـُم و �التلآل�ةجسيم�عمرات�عمل�من�االن��اء –

 .ومطو�س
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 أ�م�األعمال����مجال�التحس�ن�البي�� حافظةالـُم 

�ندـمل�طن٦�عشر�سيارات�عدد�تور�د�،الـمسي�سيد�دينةـمل�مك�س�صناديق�تور�د –
 .ومطو�س�و�يال �ا��امول 

 ،�وماكينات�قص�نجيلة،�وسيارات�مك�سة،�ولوادر.مياه�ك���اتسيار تور�د� –

 الدق�لية

�الباز �ترعة�لتغطية�خرسانة�بكعّ ُم �م�� �١٧٤�و�شغيل�مواس�� �م�� �٥٠٩�وتركيب�تور�د� –
 غمر.�ميت�مركز �بدقادوس

 شراء�حاو�ات�جمع�قمامة،�ورافع�حاو�ات،�وصناديق�قمامة�صغ��ة. –
 أجا.�الثورة�بمركز ��شارع��ورن�ش�وتطو�ر �تجميل�استكمال –
��ةسّ� الـُم �ل��رسانة�وفرشة�للمشايات�عادية�خرسانية�ةوصبّ �أحمر �طوب�بناء –

 بالرمل.�وفرشھ�وجرافيت�وتخش�ن�و�ياض�خامرُ �وتركيب�سلم�وخرسانة
 ن��لوك.إم���بالط��١٩١،�وتركيب�)البحر��ورن�ش(�ا��مالية�مدينة�مدخل�تجميل –
�باكيات�ثمان�وعمل�،ايً ك�ر�ائ�اعمودً �١٨�لعدد�فرعية�ك�ر�ائية�افاتكّش �تركيب –

 حديدية.
 .يا��ر��لإلنتاج�القومية�ال�يئة�من�نظافة�ددعِ �شراء –
 .دينة�ط��ا�لألتو��س�ال��ري ـممر����ل�٢ستكمال�إ�شاء�عدد�ا –
 ٠الدفن�مراكز �إ���نصورةالـم�مدينة�من�دةتولّ ُم �صلبة�فاتخلّ مُ �طن�ألف�٢٥٥�نقل –

 دمياط

 .جر�دة�أبو �مصنع�حول �خرسانية�و�الطات�سور �إ�شاء –
�وعدد،�طن�١٠�ك�سالـم�السيارات�ع���لل�شغيل�٣م١�صندوق �)١٠٠(�عدد�تور�د –

 .٣م١٠�ك���زةج�ّ ُم �سيارة�)٢و(�،٣م�٤�مياه�ك���سيارة)�٦(
)�٣(�وعدد�،طن�١٠�مك�س�سيارة)�٧(�وعدد�،طن�٢٠�مك�س�سيارة)�١(�عدد�تور�د –

 .�وم��وسرو �مفص��،�ك�ر�ا�ي�سلم�م١٤�زةج�ّ ُم �سيارة

 شمال�س�ناء

���انـمل�شاشة�وتركيب�،دينةالـم�جلسـمل�عمومية�مخازن ��شاءإ�جارى �:العر�ش -
�معلومات�شبكة�وتج��� �،الس�يل�درسةــمل�رافقالـم�توصيلو �،ا��ملة��سوق ��س�ول 

 .رافقالـم

�والصرف�الشرب�مياه�توصيلو �ة،مانرُ �بقر�ة�ميادين�تجميل�من�االن��اء�ب���العبد: -
��شاءإو �،دينةالـم�مجلس�بجوار �ن��هالـُم �كفاءة�رفع�وجارى �،العبد�ب�� �بمدرسة�الص��
 .�العبد�ب�� �سوق �كفاءة�ورفع�وتطو�ر �،التعم���ب���نافورة

�وتوصيل�،يادينالـم�وتجميل�،مطاراأل �مياه�لتخز�ن�ر���أ�انخزّ ��شاءإ�:لشيخ�زو�دا -
�جامبو �وسيارة�،للنظافة�قالب�٣/٤�سيارة�تور�د،�و ا��مايدة�درسةـمل�الشرب�مياه

 �.طبلية

 �.للنظافة�قالب�٣/٤�سيارة�وتور�د�،قمامة�صندوق �١٥٠�عدد�تور�د:�ا��سنھ -

 .نظافة�قالب�نقل�٣/٤�سيارة�تور�د:�نخل -

�جمع�سيارة�وتور�د�،حدائق�)٥(��شاءإو �،كفاءة�ورفع�وتطو�ر �بردورات،�كم�٢٥�تنفيذ - جنوب�س�ناء
 الـمحافظة.�بمدن�ةقمام�وصناديق�قالب�سيارة�)٣(�عدد�وتور�د�ة،قمام

 بورسعيد
 تجميل�وتطو�ر�ا��دائق�والشوارع. –
 )�سيارات�مك�س.٤عمل�عمرات�جسيمة�لـ�( –
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 بورفؤاد.�ومدينة�لألحياء�نظافة�اتعّد وُم �آالت�شراء –

 اإلسماعيلية

 ات.عّد الـُم و �اآلالت�كفاءة�رفع –
 �.دوات�نظافةأشراء�عدد�و  –
 رفع�كفاءة�ا��دائق. –
 �غطية�مجاري�مائية. –
 �.مك�س�سيارات�/قالب�نقل�/سيارات�/حفارات�/لوادر�اتعّد وُم �آالتتور�د� –

 السو�س

 .تقليم��عض�النخيل�البلدىو ،�بردورات�حدائق،�وتركيب�ا��دائق��عض�تطو�ر  –
 .السو�س�/القا�رة�طر�ق�وتجميل�تطو�ر �ستكمالا –
 .توفيقر األمطار�بال�ورن�ش�بطر�ق�بو �هياـمإ�شاء�شبكة�صرف�ل –
 .�الص��الرصف�اتحطّ َم ��عض�وتجديد�إحالل –
 .وا��دائق�التجميل����از �النظافة�اتعّد ُم ��عض�تور�د –
 ة.تور�د�سيارات�قالب،�ولوادر�مفصليّ  –

 الشرقية

 مياه.�ك���زةج�ّ ُم �مقطورة�شراء  –
�٢(�عدد�شراء – �(�رش�ج�از ) �طُ ٣ناموس، �وحفار��اتر�يلر�ع�) �شفط، �او�ش،���لمبة

 )�سيارات�بقالب.٣ولودر�مفص����اتر�يلر،�و(
 حافظة.الـُم ل�السر�ع�بنطاق�ات�التدّخ عّد تور�د�ُم  –
 حافظة.الـُم �مراكز �ببعض�النظافة�أدوات�تور�د –

 نياالـم

 .٪٩٠وال�ورن�ش�ب�سبة�تنفيذ��دينةالـم�تجميل –
 �غطية�ال��ع. –
 دينة.الـمتطو�ر�وتجميل��ورن�ش� –
 تور�د�صناديق�قمامة،�وحاو�ات�قمامة�بال��ل. –

الوادي�
 ا��ديد

 .الداخلة�ركز ـمل�اتمقطور �)٦،�و(ةزراعيّ �خمسة�جّرارات�عدد�تور�د –
 .عمومية�شوارع�مك�سة،�و لودر�تور�د�ع���التعاقد –
 .الداخلة�ركز ـمل�بلدورات�بناء�مواد�تور�د –
 ركز�بار�س�وا��ارجة.ـمتور�د�نجيل�صنا���وأ��ار�مور�نجا�ل –

 الفيوم

�ا���ش�رضأو �ي طنطاو �بم�شاة�قابر الـم�رضأ�ب�ن�فاصل�الد�ش�من�سور ��شاءإ –
 .�سنورس

 .ارالعّم �مصرف�ع��و �،عا��الـم�مصرف�ع���ساند�حائط��شاءإ –
 الـمصارف.�ع���ةصناعي�عمالأ –
 .تفت�شال�غرف�ةوتوسع�مواس�� �تركيب –
 �غطية�مجاري�مائية. –
 زة�بقالب،�ومقطورات�ك��،�وصناديق�قمامة.ج�ّ شراء�لوادر،�وسيارات�نقل�ُم  –

 سو�فب���
 .العاطلة�النظافة�اتعّد مُ �لبعض�جسيمة�عمرات�عمل -

 ب،�وسيارات�ك��.ة�وزاحفة،�وسيارات�قّال لوادر�مفصليّ شراء� -

 ارات�لتخفيض�م�سوب�الـمياه�ا��وفية.إ�شاء�بيّ  -



 

٢٤٨ 

;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
;Í

Ä]ë
iÕˆ\

È
¡]⁄ip

ˆ\Â
;

;ÿ˜
|

;È
’]⁄z’\;;‹]¬’\

٢٠
J

٢٠٢١
 

  
 أ�م�األعمال����مجال�التحس�ن�البي�� حافظةالـُم 

 سو�اج

ة،�ولوادر�زاحفة،�وسيارات�قالب،�وسيارات�ري�أ��ار،�وحاو�ات�شراء�لوادر�مفصليّ  –
 حافظة�وأحياء�ا.قمامة�بمراكز�الـُم 

 .يالعموم�سو�اج�مصرف�تدب�ش –
 لتھ.بمركز�ساقُ �سفالق�ساحل�ل��عة�ةخرساني�اترضيّ أو �حوائط�عمل�استكمال –

 األقصر

�ا��زء – �من �(ي العلو �االن��اء �وعدد �االقصر�٣، �تطو�ر��ورن�ش �بمشروع �ميادين (
 .٪٩٠والـميادين�ب�سبة�إنجاز�

�األثر�ة�للمناطق�ؤديةالـُم �السياحية�الطرق ��عض�وتطو�ر �كفاءة�رفع�ع���دالتعاقُ  –
�عمالاأل �تنفيذ�وتم�،)ا���اج�بو أ�ساحة�–��السيا��السوق �شارع(�قصر األ�بمدينة

 ٪.٨٥ب�سبة�إنجاز�
�جميع�مستوى �ع���النظافة�التوآ�معدات�منظومة�وتطو�ر �كفاءة�رفع�ع���دالتعاقُ  –

العام،�وتحقيق�االستفادة�القصوى�من��الالـم�أصول �ع���ل��فاظ�دنالـمو �راكز الـم
 .عداتالـمتلك�

 �.تجميل�عمالوأ�تاتاونب�أ��ار �تور�د� –
 .راكزالـمب�قمامة�وحاو�ات�نظافة�دواتأ�تور�د –

 قنا
 ل�مع�ال��ع�والـمصارف�داخل�الكتل�السكنية.التعاُم  –
 أعمال�تجميل�و�����. –

 أسوان

 .أسوان�بمدينة�ماتوال��اُك �واألتر�ة�فاتخلّ الـُم �رفع –
 .أسوان�بمدينة�ةحطّ الـم�وميدان��السيا��السوق �تطو�ر  –
 .شوارع�وتجميل�تطو�ر و �ا��دائق،�دارةإل �اتعّد وُم �التآ�شراء –
 .حياءواأل �القرى �مداخل�تطو�ر �استكمال –
 بالنو�ة.�الشرب�مياه�شب�ات�كفاءة�رفع –
 �غطية�الـمصارف. –

 البحر�األحمر

 ،�والـمجزر�اآل���بمدينة�شالت�ن.الغردقة�بمدينة���آ�النصف�جزر الـم�إ�شاء�ستكمالا -

 .القديم�رور الـم�منطقة�وتطو�ر �كفاءة�رفع�ستكمالا -

 �عض�الشوارع.�تطو�ر �مشروع�ستكمالا -

 لبعض�الـمناطق�بمدينة�رأس�غارب.��الطبي��الغاز �توصيل -

،�وإحالل�وتجديد�غرف�تفت�ش�ووصالت�الص���الصرف�لغرف�أغطية�وتركيب�ترميم -
 الصرف�الص���بالغردقة.

بمر�����الثالثية�عا��ةالـُم �بمحطة�عمارات)�٦(�لعدد��الص��الصرف�وصالت�ر�ط -
 علم.

;U]�m’]lÂ;Ô] ö¸\Â;flŸ¯\;rŸ]›Öd⁄z’\ÑÂÖ;

.�و�شمل��ذا�٢٠/٢٠٢١ا���الـمجنيھ�خالل�العام��نحو�مليار ذة�����ذا�ال��نامج�نّف الـُم بلغت�االس�ثمارات�

ت�وسيارات�ا�ّم ات�وُم عّد ق��شراء�ُم رور،�وتتعلّ الـمدنية�و الـمص�األمن�وا��ماية�ال��نامج�األعمال�ال���تُخ 

 دنية.�الـمرور�وا��ماية�الـموإ�شاء�واستكمال�مبا�ي�نقاط�األمن�و ،�رق راقبة�للطُ و�ام��ات�ُم 
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بلغت�أقصا�ا��الفعلّية�من�االس�ثمارات�الـُمعّدلة�ب�التنفيذ��أن��س)،�يتّ� ٤/٥و�استقراء�أرقام�ا��دول�(

�وأسوان�واألقصر �وجنوب�س�ناء�والشرقيةحافظات�كفر�الشيخ�،�ثم�ُم ٪١١٩٫١ة�الفيوم�بنحو�حافظ���ُم 

�أد�ي٪)،�وجاءت�١٠٠(مال�س�ناء�و����سو�ف�والوادي�ا��ديد�وا����ة�واإلسماعيلية�والغر�ية�ب�سبة�وش

 .)٪٤١٫٣(مطروح��ةتنفيذ����محافظ�ة�سب

 )٤/٥جدول�رقم�(
 حافظات�الـُم رور�بحسب�الـم�سب�تنفيذ�اس�ثمارات�أعمال�األمن�واإلطفاء�و �

 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمخالل�العام�
حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   

 ١٠٠ ا����ة ٨٦٫٣ البح��ة

سكندر�ةاإل  ليةيسماعاإل  ٩٦   ١٠٠ 

نوفيةالـم ١٠٠ كفر�الشيخ  ٩٨ 

مطروح� ١٠٠ جنوب�س�ناء  ٤١٫٣ 

 ١١٩٫١ الفيوم ١٠٠ الشرقية

نياالـم حمراأل البحر� ٦٤٫٨   ٩٠٫٨ 

قصراأل سيوطأ ١٠٠   ٦٨٫٨ 

سوانأ  ٨٣٫٧ الدق�لية ١٠٠ 

 ٩٩٫٦ السو�س ١٠٠ شمال�س�ناء

سعيدبور  ١٠٠ ب���سو�ف  ٨١٫٤ 

 ٦٤٫٢ دمياط ١٠٠ الوادي�ا��ديد

 ٩٩٫٤ القا�رة

 ٩٤٫٨ القليو�ية

 ١٠٠ الغر�ية
 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.ارة�التخطيط�والتنمية�االقتصاديةوز �صدر:الـم

Â;Ô] ö¸\Â;flŸ¯\;rŸ]›Öd;ÿ]⁄¡^⁄z’\ÑÂÖ;

�وّ� يُ  �برنامج �أعمال �التا�� �البيان �و � �واإلطفاء �تّم الـماألمن �رور�ال�� �عام �خالل �مستوي��٢٠/٢٠٢١ت ع��
 حافظات.الـُم 

حافظةالـم رورالـمأ�م�األعمال����مجال�األمن�واإلطفاء�و    

 القا�رة

 استكمال�عمل�عمرات�جسيمة�لألوناش�وسيارات�الـمرور. -
 شراء�أج�زة�رادار�وأج�زة�السلكية،�وحاسبات�آلية،�وطا�عات،�وما���ضو�ي. -
فردة،�سيارات�ر�وب�ب�مُ أوتوسيكالت�مرور�خدمة�شاقة،�سيارات�بيك�شراء�وسائل�نقل�(ُم  -

 رافقة�الوفود�الرسمية).ـُم ل
 استكمال�منظومة�النداء�اآل��. -
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حافظةالـم رورالـمأ�م�األعمال����مجال�األمن�واإلطفاء�و    

 .رافقالـم�لشرطة�العامة�دارةاإل �مب���وتطو�ر �اس��احة��شاءإ�مشروع -
 تطو�ر�نقط�إطفاء��عض�الـمناطق�بالـمحافظة. -
 �وت�ا��اص�بالتعامل�مع�الـمفرقعات.و بالر �تور�د�بطار�ات�خاصة -

 ا����ة

دراجة��)١٢(عدد�،�و و�ش�مرور��يدرولي�ى�)٤)�سيارة�نقل�شاسيھ�طو�ل،�و(٣(تور�د�عدد� -
 .وفنار�خاص�بالشرطة�،ر�نةازة�ل��كيب�سج�ّ بخار�ة�مُ 

 .)الصف�-�واللقاح�صلالـم�-�الطالبية(�اإلطفاء�نقاط�ستكمالا�جارى  -
 .القناطر�بم�شأة�ي ال��ر �اإلنقاذ�وحدة�ستكمالا�جارى  -
�ُم  - �أدوات �خوذ�شراء �عادي، �قاذف �اكرون، �قاذف �رغوي، �خالطات �(خراطيم، �وم��ا ختلفة،

وأحذية�إطفاء،�أج�زة�السلكية�يدو�ة،�أج�زة�تنفس،�بدل�غوص،�أسالك�صلبة،�أقفال�حديد،�
 سالح�قطع�حدادي�ك�ر�ا�ي).

 القليو�ية
 .و�ش)�٢و(�للمرور،�العاكس�والالصق�بالفالشر �زةج�ّ ُم �سيارة�)٨(�عدد�تور�د -
،�خراطيم�إطفاء،�حر�ق��افحةمُ �بدل،�تنفس�تور�د�أدوات�للدفاع�الـمد�ي�(أج�زة�إطفاء،�أج�زة -

 .)زة�للدفاع�الـمد�يراقبة،�سيارات�ُمج�ّ �ام��ات�ُم 

 اإلسكندر�ة
 .ا��ر�ق�شبكة�وتدعيم�اتعّد الـُم ب�دارةاإل �أقسام�تدعيم�مشروع -
�وإجراء�،يمبا��شاءإ�و �وأوتو��سات،�،فردُم �اب�بيك�وسيارات�،صالون �ر�وب�سيارات�شراء -

 .رورالـم�لوحدات�جسيمة�عمرات

 البح��ة

 بوحدات�اإلطفاء،�وتصليح�وتركيب�حنفيات�حر�ق.�وات�� الـم�تركيب�من�االن��اء -
 .قرطاس�ب�وم�مرور �وحدة��شاءإ��ع��العمل�جارى  -
 �شطيب�سباكة،�السلكيات�للمرور،�عالمات�مرور�ة.شراء�ج�از�رادار�للمرور،�أدوات� -
 ب���ا��ماية�الـمدنية.ـمتوصيل�الك�ر�اء�والـمياه�ل -

 مطروح
 .دنيةالـم�ا��ماية�دارةإل ���مب�)٢(�عددتطو�ر� -
 .رورالـم�يمبا�إ�شاء�وتطو�ر� -
 .طفاءاإل �نقطل���مب)�٢(�عددإ�شاء�وتطو�ر� -

نوفيةالـم  

 .قو�سنا�مرور �وحدة�عمالأ�استكمال�تنفيذ -
 .رورالـم�إلدارة�السلكية�أج�زة�)٤(�وتور�د�شراء -
 .)بخار�ة�٧و�،نار�ة�٨دراجة�(١٥و�،مرور�ة�استغاثة�وسيارة�،سر�ع�ان�شار �)�سيارات٤(�تور�د -
 .ال�وم�شب�ن�مرور �لوحدة�ذار نواإل �طفاءاإل �نظام�تطو�ر �مشروع�تنفيذ -
 .طن٢�سعة�خفيفة�طفاءإ�سيارات�)٤(�تور�د -
 .ي ال��ر �واإلنقاذ�رافقالـم�وشرطة�د�يالـم�الدفاع�إدارات�اتعّد وُم �ات�ّم مُ �شراء -
 .مرور�ة�ات�ّم مُ و �،رورالـم�إلدارة�وتج���ات�أثاث�تور�د -

 الغر�ية
�جميع�وتوصيل�،أدوار�٤��عدد�الك��ى �حلةالـم�مرور �عجّم مُ �بمب����شائيةاإل�األعمال�من�االن��اء -

 �.الداخلية�ال�شطيبات�أعمال�استكمالو �للمب��،�رافقالـم
 �.دنيةالـم�ل��ماية�نقا���إطفاء�ماكينةو �إطفاء،�عر�ية�وتور�د�شراء -



 

٢٥١ 

حافظةالـم رورالـمأ�م�األعمال����مجال�األمن�واإلطفاء�و    
�حلةالـمب�حر�ق�حنفية�)٢و(�طنطا،�وثان�أول �ب���حر�ق�حنفيات�)١٠(�عدد�وتركيب�تور�د -

 .بقطور �حر�ق�حنفية�)١٠و(��سمنود،�حر�ق�حنفية)�١٠و(�بزف��،�حر�ق�حنفية�)١٢و(�الك��ى،
 .للمرور�وصدادات�أقماع�شراء -

 .قل�ن�/بلطيم�مرور �وحدة����العمل�وجارى �،الر�اض�مرور �مب���استكمال�من�االن��اء - كفر�الشيخ

 الدق�لية

 �.رافقالـمو �دنيةالـم�وا��ماية�رور الـمو �لألمن�وآالت�اتعّد ُم �شراء -
�)٢عدد�(و �،إطفاء�سيارات�)٣(و،�حديدية�وسدادات�،اإلطفاء�لرجال�كشاف)�٥٠(�عدد�تور�د -

�)٢(�وعدد�،رافقالـم�لشرطة�اب�بيك�وسيارة�،لك��ونيةإ�و�وابة�صيانة،�وج�از �،نقا���ماكينة
 .رورالـم�دارةإل �السيارات�لرفع�و�ش�)٢(و�،للمرور�زةج�ّ ُم �سيارة

 دمياط

 .رورالـم�إدارة�داخل�ركباتالـم�انتظار �ساحة�لزوم�خرسانية�بالطات�تركيب -
 .)LED�بفالش�موداع�+�ورن(�رور الـم�وتوسي�لبُم �خاصة�ر�نةاس)�١٠(�عدد�شراء -
 .ت��ا�ج�از )�٢٠،�و(نقاذواإل �طفاءاإل �لرجال�تنفس�أج�زة)�١٠(�تور�د -
 .اتعّد الـُم ب�خلفي�بو�ش�زةج�ّ مُ �بري �إنقاذ�سيارة�شراء� -

 شمال�س�ناء

�كفاءة�ورفع�،العر�ش�مرور �بإدارة�جندينللُم �عنابر �اس��احات�مب����شاءإ�من�االن��اء�:رورالـم -
�،العبد�ب�� �مرور �بوحدة�فرادأ�اس��احة��شاءإو �،مرور�ة�اتعّد مُ �تور�دو �،العبد�ب�� �مرور �وحدة

 .بالعر�ش�القيادة�تراخيص�وحدة�بمب���الثا�ي�الدور ��علية�وجارى 
�مب��و �،برمانة�فرقعاتالـُم �ومخزن �دنيةالـم�ا��ماية�مب����شاءإ�من�االن��اء�:دنيةالـم�ا��ماية -

�وجارى �،زو�د�الشيخ�مدينة�مجلس�بمب���طفاءإ�شبكة��شاءإو �،بنخل�دنيةالـم�ا��ماية�وحدة
 �.طفاءإ�اتعّد ُم �وتور�د�،بالعر�ش�دنيةالـم�با��ماية�خازن الـم�مب����شاءإ�استكمال

 جنوب�س�ناء

�واحتياجات�رشاديةإو �مرور�ة�وعالمات�،مرور�مب���)٢و(�مدنية،�حماية��يامب�)٣(�عدد�تنفيذ -
�حنفية�)٥٠(�عدد�وتركيب�طفاء،إ�سيارة�)١٢(�عدد�وتور�د�،دنيةالـم�وا��ماية�رور الـم�دارةإل 

 .وناشأ�سيارات�)٨(�وتور�د�حر�ق،
 .دنيةالـم�ا��ماية�مب���كفاءة�ورفع�تطو�ر :�س�ناء�طور �مدينة -
 .دينةالـمب�رور الـم�وحدة�مب���استكمال:�سدر�رأس�مدينة -
،�نقاذإ�اتسيار �٣(ر�رو الـمو �دنيةالـم�ا��ماية�دار�يإ�من�ل�ل�احتياجات�تور�د�:العام�الديوان -

 .)طفاءات�إسيار �٥و
 .دينةالـمب�رور الـم�مب���وتطو�ر �ثابتة�رادارات�تور�د�:الشيخ�شرم -

 بورسعيد

 .دنيةالـم�ا��ماية�لسيارة�جسيمة�عمرات�عمل� -
 ).الش�داء�نقطة،�و العبور �نقطة(�دنيةالـم�ل��ماية�طفاءاإل �نقطة�كفاءة�رفع -
 .للمرور�و�ش�شراء -
 .دنيةالـم�ل��ماية�فارولأ)�٧٠٠(�شراء،�و رورالـم�يإدارة�لعامل�نل�مال�س�تور�د -
 .للمرور�حديدية�سدادات�شراء -
 .دنيةالـم�ل��ماية�بطار�ات�تور�د -

ليةياإلسماع  ���.امرور�ً �ز ج�ّ مُ �وتوسي�لُم )�٢(�عدد�كفاءة�رفعو �،�يدرولي�ي�و�ش�شراء - 
 .ال��ري �نقاذاإل �مب���استكمال -
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حافظةالـم رورالـمأ�م�األعمال����مجال�األمن�واإلطفاء�و    

 �.فرقعاتالـُم �مب����شاءإ -

 السو�س

�ر�نةاس�أطقم�فسفور�ة،�يةدإرشا�لوحات�حديد،�سدادات(:�مرور�ة�ستلزماتُم �وتور�د�شراء -
 �).إنارة�كشافات�بالفالشر،

�أسفل�إنارة�كشافات�ثال�ى،�غوص�قنصول (�:دنيةالـم�ل��ماية�ستلزماتمُ �وتور�د�شراء -
�خراطيم،�ا��ر�ق،��افحةمُ �بدل�محمولة،�وفتح�قص�وحدات�ن�شار،اال �عالية�ى رغو �،هياالـم

�ماكينات�فقودين،الـم�عن�الكشف�ج�از �عادن،الـم�عن�الكشف�اباتبوّ �يدوى،�إطفاء�أج�زة
�إطفاء�أج�زة��عبئة�ج�از �،إنارة�كشافات�حقائب،�تفت�ش�ج�از �تنفس،�أج�زة�،�نقا��إطفاء
 .)ثقيلة�إطفاء�سيارة�بودرة،

 الشرقية

 الـمطا��.استكمال��عض�وحدات�الـمرور،�ومبا�ي�� -
 زة�مرورً�ا.وتوسيكالت�ُمج�ّ تور�د�سيارات�وُم  -
 طن.�٨شراء�سيارة�إطفاء�خزان�مياه� -
 حنفيات�حر�ق��سوق�ا��ملة�بمركز�الزقاز�ق.�٤تركيب� -
 .)مرور�ة�سدادات(�فنية�ساعداتُم �شراء -
 .دنيةالـم�ل��ماية�العامة�لإلدارة�وأدوات�ات�ّم ُم �تور�د -

 .رورالـم�دارةإل �اتعّد وُم �ات�ّم مُ �شراء - ب���سو�ف
 ل��ماية�الـمدنية.�اتعّد وُم �ات�مّ ُم �تور�ـد -

نياالـم  
 شراء�وتركيب�حنفيات�حر�ق�وطفايات�حر�ق�جديدة�للمدينة.� -
 ٪.�٤٠إ�شاء�وحدة�إطفاء�بالت�سيق�مع�الوحدة�الـمدنية� -
 ٪.٤٣إحالل�وتجديد�محطة�الوقود�من�الـمرور�إ���دمش���ب�سبة�تنفيذ� -

 الفيوم

 .طاميةو �الفيوم�مرور �دارةبإ��النموذ��القيادة�تراخيص�مب����شاءإ -
�اإلطفاء�منظومة�وتركيب�،الفيوم�مرافق�شرطة�قسم�مب���كفاءة�ورفع�وتطو�ر �استكمال -

 .��ا�يالذا�
 .�شكشوك�ائيةالـم�سطحاتالـُم �شرطة�مب����شاءإ -
 .اوشيم�و�وم�وسرسنا�كساه�أبو �إطفاء�نقطة�تطو�ر  -
 .الفيوم�مدينة�حياءأو �مناطق�ببعض�حر�ق�حنفيات)�٣(�وتركيب�تور�د -
 .حافظةالـم�داخل�يادينالـمب�الشمسية�بالطاقة��عمل��ام��ات�)٩(�تركيب -
 طن).�٢٪�(كمية�٦شراء�وتور�د�سائل�رغوى� -
 .ةطبلي�و�ش�شراء -
�ضوئية�طاحونة�٢٠�،سم٢٣٠�عرض�حديدية�مرور �ةسداد�١٠٠(�مرور�ة�ستلزماتُم �شراء -

�وبا��امل �حمرأ�مخروط�فالشر �٥٠، �بالس�يك�ةلسلس١٥٠و�،بحلقة�بوصة�٤�محدد�٢٦و،
 .)�عواكس�مةدعّ مُ �بيضأ����حمر أ

 .�شواىإب�رافقالـم�شرطة�وحدة�مب����شاءإ -

 �.بار�س�تراخيص�لوحدة�سور �إ�شاء - الوادي�ا��ديد
 .مياه�انخزّ �سيارات�)٥(�تور�د� -
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حافظةالـم رورالـمأ�م�األعمال����مجال�األمن�واإلطفاء�و    
 .رورالـم�لـُمتا�عة�وُمراقبة��ام��ات�)٣(�تور�د -

 األقصر

 .ةيدنالـم�ل��ماية�بري �نقاذإ�سيارة�شراء�عملية�استكمال -
 ��.ال��ري �نقاذاإل و �دنيةالـم�وا��ماية�للمرور �والفنية�ساعدةالـم�دواتاأل �شراء -
 .للمرور�مروري �وو�ش�،مرور�ة�توسيكالتو ُم �شراء -
 .دنيةالـم�ل��ماية�ةالسلكي�أج�زة�شراء -
،�حر�ق��افحةُم ��دلو �،تنفس�ج�زةوأ�،كيماو�ة�بودرة(�دنيةالـم�ل��ماية�اتعّد وُم �دواتأ�تور�د -

 .)نقاذإ�دواتوأ

 ��.ال��ري �لإلنقاذ��شاتال�)٣(�صالحإ -

 أسوان

��طفاءإ�اتعّد وُم �آالت�شراءو �،دنيةالـم�ا��ماية�بإدارة�ا��ا���لل��ج�بديل�حراسة�برج��شاءإ -
 .لدراو�إطفاء�سيارة�شراء�واستكمال�،فرقعاتالـُم �قسم�اتعّد وُم �،�رى و ���رى �نقاذإ�اتعّد وُم 

 حافظة.راقبة�لتأم�ن�الـمقاصد�السياحية�والـمناطق�الرئ�سة�بالـُم تركيب��ام��ات�ُم  -
 دفو.إاستكمال�إ�شاء�وحدة�إطفاء�بمركز� -

 البحر�األحمر

(أج�زة���و�ة،�قطع�غيار�خاصة�بمي���رو�وت،�ُمباعد��دنيةالـمات�إلدارة�ا��ماية��ّم تور�د�ُم  -
 شتمال��ا،���افحة�حر�ق�بمُ عالية�االن�شار،�بدل�ُم �ي��عمل�بالبطار�ة،�أج�زة�رغوة�ي�يدرول

خالفات،�أج�زة�السلكية�ت��ا،�أوناش�لرصد�الـُم �� PDA(أج�زة�رورالـم�إلدارة�ات�ّم الـُم �تور�د -
 ��إنقاذ،�صدادات�مرور�ة،�فواصل�طر�ق،�الفتات�إرشادية�وتحذير�ة).�

;k\ÅtÊ’\;k]p]Ëit\;€Ë¡Åh;rŸ]›Öd;U]�¬d\Ñ⁄z’\ÏË÷u;

أع���مليار�جنيھ،�و�لغت��٣٫١نحو��٢٠/٢٠٢١ذة�����ذا�ال��نامج�خالل�عام�نّف الـُم بلغت�جملة�االس�ثمارات�
ا����ة�والغر�ية�وكفر�الشيخ�وجنوب�س�ناء��اتحافظ���ُم �الفعلية�من�االس�ثمارات�الـُمعّدلة��سب�التنفيذ

�بورسعيد�أقل��سب�تنفيذ�بنحو �حافظةُم �لت�ّ� ب�نما��،)٪١٠٠(ب�سبة��والشرقية�واألقصر�وشمال�س�ناء
 )].٤/٦[جدول�رقم�(�)٪٣٦(

حلية�من�األثاث�والتج���ات�الـمتنفيذ�مشروعات�لتدعيم�احتياجات�الوحدات���و��دف��ذا�ال��نامج�إ�
 ووسائل�النقل�واالنتقال،�أو�إ�شاء�أو�استكمال�وحدات�محلية.

 )٤/٦جدول�رقم�(

 حلية�الـم�سب�تنفيذ�اس�ثمارات�برنامج�تدعيم�احتياجات�الوحدات��

 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمالعام��خاللحافظات�الـُم بحسب�

حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   

 ٩٧٫٤ دمياط ١٠٠ ا����ة

 ٦٢٫١ القليو�ية ١٠٠ الغر�ية

 ١٨٫٨ البح��ة ١٠٠ كفر�الشيخ

 ٩١٫٢ الدق�لية ١٠٠ جنوب�س�ناء
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حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   

 ٨٠٫١ السو�س ١٠٠ الشرقية

نياالـم ليةيسماعاإل  ٨٧٫٧   ٦٦٫٧ 

قصراأل  ٥١٫٧ مطروح ١٠٠ 

 ٦١٫٦ القا�رة ٩٨٫٧ الوادي�ا��ديد

 ٩٦ اإلسكندر�ة ١٠٠ شمال�س�ناء

حمراأل البحر�  ٣٦ بورسعيد ٩٨٫٢ 

سوانأ�  ٩٩٫٧ الفيوم ٩٩٫١ 

 ٩٦٫٧ أسيوط ٥٤٫٨ الـمنوفية
 ٩٨٫١ ب���سو�ف

 ،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��.التخطيط�والتنمية�االقتصاديةارة�وز :�صدرالـم

;k\ÅtÊ’\;k]p]Ëit\;€¡Ä;rŸ]›Öd;Ñ]öb;∫;ÿ]⁄¡¯\;€·^⁄z’\ÏË÷u;

ع���مستوي��٢٠/٢٠٢١ت�خالل�عام�حلية�ال���تّم الـم��البيان�التا���أعمال�برنامج�دعم�احتياجات�الوحدات�وّ� يُ 
 حافظات.الـُم 

 
 

حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 

 القا�رة

- � �للسيارات، �جسيمة �عمرات �(عمل �وم��ا: �مركز�ة، �نظام�مشروعات �كفاءة تطو�ر�ورفع
� �بمحطّ الـمالتكييف �األز�ر�نفق�اتركزي ،� �ب���إمشروع �ا��ضاري �التو���� �سوق �شاء

مون�أشارع�ا��ليفة�الـم��طلة�ع�واق�الـُم سال�د�ان�ورفع�كفاءة�العقارات�واأل عم،�أال�سات�ن
�جسيمة�عمرات،�حافظة�القا�رةـم�شاء���ل�تار����ل،�إاالتحادية�ورفع�كفاءة�سور�قصر 

 اإلنارة).�براجأل 
 ختلفة.بند��ش�يدات�باألحياء�الـمُ  -
شراء�ِعدد�وأدوات�(م�اتب،�كرا���،�أج�زة�كمبيوتر،�ما��ات�ضوئية،�طا�عات،�أرفف� -

 معدنية،�أج�زة�إنذار).�
 عمل�عمرات�جسيمة�للسيارات. -

 ا����ة

 .ادار�ً إو �او�ندسيً �افنيً �شمال��ب��ا��ديد�ب��الـم�استالم -
�جسيمة�عمرة�عمل�وجارى �،صالون �شا��ن�وسيارة�ليھرو شيف�سيارة�صالحإ�من�االن��اء -

 .سيارة"�٢"�لعدد
 .النمرس�بو أ�ومدينة�مركز �مب���من�االن��اء -

 القليو�ية

 .حليةالـم�للوحدات�مراقبة��ام��ات�تركيب -
 .س��احاتواال �حافظةالـُم �عام�ديوان�مب���تطو�ر �ستكمالا -
�إ�شاءو �وتجديد�إحاللو �ت�املة،الـُم �ا��دمات�عجّم ُم �سور �إ�شاء�ستكمالال �وإعالن��شر  -

 .البصمة�ج�از �شراءو �القناطر،�شب�ن�ومدينة�ركز ـمل�حليةالـم�الوحدة�مب��

 .األثاث�و�عض��وكرا���وم�اتب��آ��حاسب�أج�زة�تور�د - اإلسكندر�ة
 .لھ�التا�عة�واإلدارات�العام�الديوان�تج���ات�شراء�ستكمالا -
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حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 

 �.حليةالـملوحدات�لمب�����شاء�وتطو�ر إ - مطروح
 .تطو�ر�مركز�تكنولو�� -

 الغر�ية

 �.ب�سيون �حليةالـم�بالوحدة�ال�شطيبات�أعمال�من�االن��اء -
 .الك��ى �حلةالـمب��اشم�الليث�ميت�لقر�ة�حليةالـم�الوحدة�مب���استكمال�جاري  -
 .العام�للديوان�وتج���ات�أثاث�شراء -
 .طنطا�ول أ��ب��ةحطّ الـم�ميدان�تطو�ر �من�االن��اء -
 �.ي�انيكيةالـم�عداتالـم�وتور�د�البيض�نتاجإ�ةمحطّ �استكمال�جاري  -
 ��.زف��بمركز �مطار أ�شفط�ماكينة�١٤�عدد�شراء -

 الـمنوفية

 .حافظةالـُم �مستوي ��ع��ةحضار��قاسو أ�٣��شاءإ�تنفيذ -
 .بالباجور �حر�ق�وطخطثالثة��تنفيذ -
 .حافظةالـُم �مستوي ��ع��مواقف�ثالثة�وتطو�ر �إ�شاء -
�ا��طاطبة�مفيض�قنطرة�حول )�نيوج�����(�كةتحرّ ُم �خرسانية�حواجز �إ�شاء�من�ن��اءاال  -

 .السادات�بمركز 
 .بالش�داء�بد�شواي�ةي�انيكيّ الـم�ا��ملة�لزوم�حر�ق�وخط�مظالت�عمل -
 .بالش�داء�التكنولو���ركز الـم�تطو�ر  -
�ةي�انيكيّ الـم�ا��ملة�كفاءة�ورفع�تطو�ر و �بقو�سنا،�ةي�انيكيّ الـم�ل��ملة�سور �إ�شاء -

 .مراقبة��ام��ات�وتركيب�بالش�داء
 .وتال�غرب�و���بالش�داء�ةمي�انيكيّ �حمالت�٣�عدد�وتجديد�إحالل�تطو�ر �تنفيذ -
 .باألخماس�السكنية�العمارات�بجوار �قابر الـم�حول �سور �إ�شاء -
 ).منوف–�طمالى�–�ا��امول (�الوحدات�اتعّد ـُم ل�تمظال �ثالث�إ�شاء -
 .الليان��سرس�الوحدة�ب��ـمل�حر�ق�إطفاء�أج�زة�٤٢�عدد�تور�د -
�ركز ـمل�مطا���خرطوم�وتور�د�بوصة�٤�مياه�شفط�ماتور �ماكينة�)٢٠(�عدد�وتور�د�شراء -

 .منوف
 .حليةالـم�للوحدات�ةمكت�يّ �ات�ّم ومُ �أثاث�تور�د -

 دمياط

 .بالروضة�حليةالـم�بالوحدة�وا��راج�ا��ديد�للمب��)�ك�ر�اء�عداد(�الك�ر�ا�ي�التيار �توصيل -
 .العام�بالديوان�اإلدار�ة�والشئون �خازن الـم�إدار�ي�لزوم�م��ان)�٢(�عدد�شراء -
 .مرة�ول أل �التكنولو���للمركز �ك�ر�ا�ي�عداد�تركيب -
�بجراج�للعامل�ن�وانصراف�حضور �ساعةو �،GPS�ج�از �١٥و�حر�ق،�طفاية�٤٠�نحو �تور�د -

�واس��احة�دمياط�بمدينة�الزوار �كبار �الس��احة�ثاثأو �ستلزماتُم �شراءو �،دمياط�مدينة
 .ال���سأر �نةبمدي�حافظةالـُم 

 .بدمياط�حليةالـم�الوحدة���راج�راقبةُم ��ام��ات�وتركيب�تور�د�قيمة -

 �.ب�سيون �حليةالـم�بالوحدة�ال�شطيبات�أعمال�من�االن��اء - الغر�ية
 .الك��ى �حلةالـمب��اشم�الليث�ميت�لقر�ة�حليةالـم�الوحدة�مب���استكمال�جاري  -
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حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 

 .العام�للديوان�وتج���ات�أثاث�شراء -
 .طنطا�ول أ��ب��حطةالـم�ميدان�تطو�ر �من�االن��اء -
 �.ي�انيكيةالـم�عداتالـم�وتور�د�البيض�نتاجإ�محطة�استكمال�جاري  -
 �.زف���بمركز �مطار أ�شفط�ماكينة�١٤�عدد�شراء -

 الـمنوفية

 .حافظةالـمُ �مستوي ��ع��حضاري �سوق �)٣(��شاءإ�تنفيذ -
 .بالباجور �حر�ق�وطخط�ثالثة�تنفيذ -
 .حافظةالـُم �مستوي ��ع��مواقف�ثالثة�وتطو�ر �إ�شاء -
�ا��طاطبة�مفيض�قنطرة�حول )�نيوج�����(�كةتحرّ ُم �خرسانية�حواجز �إ�شاء�من�ن��اءاال  -

 .السادات�بمركز 
 .بالش�داء�بد�شواي�ي�انيكيةالـم�ا��ملة�لزوم�حر�ق�وخط�مظالت�عمل -
�شب�ن�مركز )�و�شطيب�وك�ر�اء�وتنده�سور �عمل(�ايالـمب�حليةالـم�الوحدة�مخازن �كفاءة�رفع -

 .ال�وم
�ي�انيكيةالـم�ا��ملة�كفاءة�ورفع�تطو�ر و �بقو�سنا،�ةي�انيكيّ الـم�ل��ملة�سور �إ�شاء -

 .مراقبة��ام��ات�وتركيب�بالش�داء
 .باألخماس�السكنية�العمارات�بجوار �مقابر �حول �سور �إ�شاء -
 ).منوف–�طمالى�–�ا��امول (�الوحدات�اتعّد ـُم ل�تمظّال ثالثة��إ�شاء -
 .منوف�مركز �بلمشط�التنموي �عجّم للُم �ك�ر�اء�ادعّد �تركيب -
 .الليان��سرس�الوحدة�ب��ـمل�حر�ق�إطفاء�أج�زة�)٤٢(�تور�د -
 .منوف�ركز ـمل�مطا���خرطوم�وتور�د�،بوصة�٤�مياه�شفط�اكينةم�)٢٠(�وتور�د�شراء -
 .حليةالـم�للوحدات�مكت�ية�وم�مات�أثاث�تور�د -

 كفر�الشيخ

�مب���و�شطيب��شاءوإ�،بلطيم�مركز �الر�ع�بقر�ة�ةحليالـم�ةالوحد�مب���استكمال�من�االن��اء -
 .ال��لس�ب��ج�ةال�ندسي�ةدار واإل �ةا��مل

�ةالقبلي�والفق�اء�بيال �مركز ��ال����بكفر �السالم�بدار �ةحليالـم�ةالوحد��شطيب�من�االن��اء -
 �.قل�ن�مركز �والب�اتوش��والغني����ى الُك �ة�شأالـَم �طفاءإ�ومب���الـمسي�سيد�مركز 

 �.مطو�س�بمدينة�البلدوزر �مب����شاءإ�من�االن��اء -
 �ة�التا�عة.ج�ز أل وا�العام�للديوان�تج���ات�شراء -
 �.قل�ن�دينةـمل�ةي�انيكيّ الـم�ةا��مل�ب��ـمل�رافقالـم�تركيب -
 .بالر�اض�الف��وز �بقر�ة�ي دار إ�مب����شاءإ�من�االن��اء -

 شمال�س�ناء

�ا��ملة�سوق ��شاءإ�من�االن��اء�:العر�ش - �جارى و �،دينةالـم�وسط�����شاءإ�وجارى ،
 �.ساعيدالـمب�ا��رفية�الصناعات�عجّم ُم �استكمال

 �.التعم������بمب�����قالـُم �ب��الـم��شاءإ�جارى �:العبد�ب��  -
�وجارى �،ا��ملة�وورش�دينةالـم�بمجلس�وجراجات�مخازن ��شاءإ�من�االن��اء�:زو�د�الشيخ -

 .واطن�نالـُم ���دمة�تكنولو���مركز ��شاءإ
 .ا��ملة�مب���حول �وسور �تومظّال �ومخازن �جراجات��شاءإ�من�االن��اء�:ا��سنة -



 

٢٥٧ 

حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 
 .دينةالـم�مجلس�حول �عاتتوّس �سور ،�و الزوار�كبار �اس��احة��شاءإ�من�االن��اء�نخل: -

 جنوب�س�ناء

 �.اتعّد وُم �التآ�وتور�د�تكنولو���مركز �وتطو�ر �،محلية�وحدات�مبا�ي�)٥(�واستكمال�تنفيذ -
 �.دينةالـمب�خازن الـم�مب���كفاءة�ورفع�تطو�ر �من�االن��اء:�س�ناء�طور �مدينة -
 �.دينةالـم�التكنولو���ركز الـم�مب���ورفع�تطو�ر �من�االن��اء�:طابا�مدينة -
 .)و��األ �رحلةالـم(�للمدينة�ا��ديد�حليةالـم�الوحدة�مب����شاءإ:�الشيخ�شرم�مدينة -
�ودار �ز�نةالـمو �للمدينة،�حليةالـم�الوحدة�مب���كفاءة�ورفع�تطو�ر �من�االن��اء�:نو�بع�مدينة -

 �.مجرح�وادي�مناسبات
 .متعدد�وحفار �لودر �تور�د:��اتر�ن�سانت�مدينة -
 .س�اناإل �مب���كفاءة�ورفع�تطو�ر �من�االن��اء�:العام�الديوان -

 بورسعيد

 .عام�ديوان�–)�الب��ول�ارعش(�واقفالـم�عجّم ُم �استكمال� -
 .الشرق ����–�السادات�عاطف�ارعش�كفاءة�ورفع�تطو�ر �عملية -
 .دنيةالـم�ل��ماية�ات�ّم ُم �تور�د -
 .بورفؤاد�ل���وأفومي�� ��يل���ج�از �تور�د -
 .ومعدات�التآ�شراء -
 .حليةالـم�لإلذاعة�احتياجات�شراء -
 .التجارى �الفرما�مول �إ�شاء�عملية�ستكمالا -
 .األحياء�عموم�بدواو�ن�صاعدالـم�كفاءة�ورفع�تجديد -
 .ا��ديد�ا��ضار �لسوق �ا��دمي�ركز الـم��شاءإ�عملية -
 .وا��يوم�انية�رافقالـم�معلومات�مركز �لشبكة�أج�زة�شراء -

 اإلسماعيلية

 �.ح�ومية�وحدات�مبا�ي�استكمال -
 �.وتج���ات�ثاثأ�شراء -
 .العام�بالديوان�منيةأ��ام��ات�تركيب -
 �.سماعيليةاإل �ومدينة�مجلس�مب���من�االن��اء�جاري  -
 عدة.ُم �٥٥�كفاءة�رفع��ع��التعاقد�جاري  -

 السو�س
 .الشال��ات�شروعـمل�ومشاية�سور �عمل -
 .والنظافة�التجميل�ج�از �مب���ستكمالا -
 .السيارات�تخر�د�ساحة�إ�شاء -

 الفيوم

 �.مدرسة١٧�لعدد�شرب�هياـمل�ا��ارجية�وصيالتالت�عمل -
 .الفيوم�حافظمُ �اس��احة�منأ�مب�ت��شاءإ -
 .حافظةالـُم ب�اليةالـم�دارةلإل �ثاثوأ�تج���ات�شراء -
 .العام�للديوان�ة�يّ مكت�تج���ات�شراء -
 ختلفة.تطو�ر�مبا�ي�الوحدات�الـمحلية�بالـمراكز�الـمُ  -
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حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 

 الوادي�ا��ديد

 .ر�ع�ناأل �در �لقرى �محلية�وحدة�استكمال -
 .أثاث�وشراء�راقبةُم ��ام��ات�تركيب -
 .بار�س�ركز ـمل�جسيمة�عمرات�عمل�جارى  -
 �.التكنولو���للمركز �مكت�ية�اتعّد أثاث�وُم �تور�د -
 �.الز�راء�ةحطّ ـمل�ر���أ�انخزّ �إ�شاء -
 �.سيارات�عشر �لعدد�جسيمة�عمرات�عمل -
 .�������������������������������������������������������������������������������مكت�ية�اتعّد وُم �ثاثشراء�أ -

 األقصر

�ا��دمات�طر�ق�عن�ي مركز �شراء(�جنيھ�لفأ�٣٢٦�بقيمة���آ�حاسب�أج�زة�تور�د -
�االتجاه�ظل����واطن�نللُم �مةقّد الـُم �ا��دمة�جودة�وتحس�ن�كفاءة�رفع���دف)�ا���ومية

 .الرق���ل للتحوّ 
 .راكزالـمب�فراداأل �وسالمة�ا���ومية�يبا�الـم�ع���ل��فاظ�حر�ق�طفايات�تور�د -
 .بالطود�خازن الـمو �لةا��ّم �بمب���عمالاأل ���اءإ -
 .ي بحر �الز��ية�بقر�ة�ةي�انيكيّ الـم�لةا��ّم ��سور �عمالاأل ���اءإ -
��ع��نفاقاإل �ترشيد�ةخطّ �ضمن(�حافظةالـُم �ومدن�بمراكز �االستكمال�عمليات�تنفيذ�جارى  -

 ).ةسكنيّ ال��� غ�با�يالـم�بند

 أسوان

�،الرق���ل التحوّ �شروعـمل�متحّك �وغرفة�معلومات�شبكة�إ�شاء�:ش��كةمُ �مشروعات -
�مصر،�تحيا�صندوق �من�النو�ة�لنصر �والعاجلة�ال�امة�القومية�شروعاتالـم�استكمالو 

�العا��،�السد�وميناء�نتاجاإل �ومركز �العام�للديوان�دواتوأ�ددعِ �الزوار،�لكبار �معديةإ�شاء�
 .العام�للديوان�تج���ات�شراءو 

 .)وطا�عة�آ���حاسب�أج�زة(�تج���ات�تور�د�:العاصمة -
�سوانأ�ومدينة�مركز  - �غرب�بقر�ة�ال�و�انية�ولوحدة�الر�ش�بو أ�لقر�ة�تج���ات�تور�د:

�الورشة�تج��� و �سوان،أ�غرب�حليةالـم�بالوحدة�مراقبة��ام��ات�وتركيب�تور�دو �سوان،أ
�دفع�قوة�غاطس�مياه�رفع�لمبةوطُ �،كم�٣٠�قدرة�ديزل �مياه�رفع�ماكينةو �بكركر،�با��راج

 .�كم�٣٠
�مب���تطو�ر و �حلية،الـم�الوحدة�بمب���األيمن�ا��ناح�استكمال�:مبوإ�كوم�ومدينة�مركز  -

�و سلوا�قر�ة�لوحدة�تج���ات�تور�دو �فارس،�جراج �ل��ملة�راقبةُم ��ام��ات�تور�د،
�العباسية�ووحدة�الكفور �ووحدة�العتمور �و�وحدة�مبو إ�ب�وم�خازن الـمو �،ي�انيكيةالـم

�٢(�شراء�العباسية،�لقر�ة�تروسي�ل�شراء�اقليت،�ووحدة �اقليت،�لقر�ة�تروسي�ل)
 .اقليت�بقر�ة�بفط��ة�حليةالـم�للوحدة�تا�ع�مب����شاءإ�استكمالو 

�ادفو�ومدينة�مركز  - �عمرات�عملو �دينة،الـم�وجنوب�شمال����مب���تطو�ر �استكمال:
�طفاءاإل �وسيارات�النظافة�ومشروع�لةا��ّم �اتعّد ـُم ل�جسيمة ��ام��ات�تركيبو �وتور�د،

�تطو�ر �استكمالو �بالبصيلية،�التكنولو���التطو�ر �مركز ��شاءوإ�دفو،إ�بمدينة�ا��ملة�ب��ـمل
�والبصيلية�السباعية�للوحدة�تج���ات�شراءو �،ي بحر �بالرد�سية�ا��لية�الوحدة�مب��

�بقر�ة�الوحدة�ب��ـمل��ام��ات�شراءو �،ي بحر �والرمادى�غرب�والك���شرق �والك���والرد�سية
 .قب���الرمادى



 

٢٥٩ 

حافظةالـم  األعمال�الرئ�سة 
�الوحدة�تج���ات�شراء�كال�شة،�بقر�ة�حليةالـم�ةالوحد�مب���استكمال�:النو�ة�نصر �مركز  -

 .بالنة�القر�ة�رئ�س�اس��احة�تج���اتو �النو�ة،�نصر �دينةـمل�ةحليالـم
 .ا��عافرة�قر�ة�ووحدة��بانبِ �بقر�ة�ةحليالـم�الوحدة�تج���ات�شراء�:دراو�مدينة -

 البحر�األحمر

�إ���يوم�/٣م٣٠٠٠�من�الشالت�ن�التحلية�محطة�عاتتوّس �ستكمالا�:العام�الديوان -
 يوم.�/٣م٩٠٠٠

 .الشالت�ن�ومدينة�رماد�أبو �بقر�ة�الصيد�يمينا��إ�شاء�ستكمالا -
 .حاليب�خدمات�عجّم مُ �إ�شاء�ستكمالا -
 ٠وحاليب�الشالت�ن��دين�ـمل�لودر )�٢(�تور�د -
�بطـــول �وممشـي�تقر�بـاً �م٥٧٠بمساحة(�ال�ورن�ش�تطو�ر �عملية�استكمال:�غارب�رأس�مدينة -

 .)كم١
��الطبي��الغاز �وتوصيل�،الزراعات�ي لر �س��و�يدانـمل�مياه�خط�توصيل�:الغـــردقة�مدينة -

 .)أو���مرحلة(�التخر�د�رضأ�وتج��� �إعدادو �،)أو���مرحلة(�مجاو�ش�نطقةـمل
�سفاجا�مدينة - �وتطو�ر الـمب�حرومةالـم�ناطقالـم�لبعض�ياهالـم�شب�ات�تدعيم: �دينة،

 .ال�دى�ب���وتدب�ش��ت�ا���حلية،�وأعمالالـم�بالوحدة��النموذ��عجّم الـُم 
�عدد�إ�شاء�استكمالو مصر،��مكتبة�مب���كفاءة�رفع�مشروع�اســتكمال:�القص���مدينة -

 .١٤�والكيلو �القص�� �بميناء�حدود�حرس�نقطة)�٢(
�عدد�وإ�شاء�حلية،�وإحاللالـم�الوحدة�ب��ـمل�تج���ات�تور�د�:وحاليب�الشالت�ن�مدين�� -

 .�ص��صرف�انخزّ )�٣٦(

Ô]dÖ‚“’\;k]“eå;€Ë¡ÅhÂ;ÅŸ;rŸ]›Öd;U]�âŸ]|;

وّ���ا��دول�.�و�ُ ٢٠/٢٠٢١مليار�جنيھ�خالل�عام��١٫٣٤ذة�����ذا�ال��نامج�نحو�نّف بلغت�جملة�االس�ثمارات�الـُم 
)� �٤/٧رقم (� �تنفيذ ��سب �أع�� �الـُمعّدلة �االعتمادات �من �ُم فعلية ��� �ب�سب �والفيوم �البح��ة ٪�١٠٥حافظ��

�ع�١٠١٫٧و ٪��� �تنفيذ �و�سبة �ُم ١٠٠التوا��، ��� �س�ناء،�٪ �وجنوب �وكفر�الشيخ، �والغر�ية، �ا����ة، حافظات
ية،�وشمال�س�ناء،�و����سو�ف،�والوادي�ا��ديد،����ح�ن�و�ورسعيد،�والشرقية،�واألقصر،�وأسوان،�والقليو�

 ٪).٦٢٫٦حافظة�مطروح�(بلغت��سب�التنفيذ�أدنا�ا����ُم 

 )٤/٧جدول�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمحافظات�خالل�العام�الـم�سب�تنفيذ�اس�ثمارات�برنامج�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء�بحسب��

حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   
 ١٠٠ القليو�ية ٦٢٫٦ مطروح
 ١٠٠ شمال�س�ناء ١٠٥ البح��ة
 ٩٥٫٨ دمياط ١٠٠ ا����ة

نوفيةالـم  ٧٣٫٣ الدق�لية� ٨٨٫٥ 
 ١٠١٫٧ الفيوم ١٠٠ الغر�ية

 ١٠٠ ب���سو�ف ١٠٠ كفر�الشيخ
 ٩٩٫٧ القا�رة� ١٠٠ جنوب�س�ناء�

 ٩٩٫١ السو�س ١٠٠ بور�سعيد
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 .،�قطاع�التخطيط�اإلقلي��وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية�صدر:الـم

Ô]dÖ‚“’\;k]“eå;€Ë¡ÅhÂ;ÅŸ;ÿ]⁄¡^;

�تّم وّ� يُ  �ال�� �األعمال �التا�� �البيان �� �عام ��٢٠/٢٠٢١ت �مستوي �ع�� �ال��نامج �إطار��ذا حافظات�الـُم ��
 ختلفة.الـُم 

حافظةالـم  أ�م�األعمال����مجال�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء 

 القا�رة
 �ات�اإلنارة.�ّم وتور�د�وتركيب�مُ إحالل�شراء�و  -

 إحالل�وتجديد�شب�ات�اإلنارة. -

 ختلفة.صب�قواعد�خرسانية�لألعمدة�����عض�الشوارع�الـُم  - ا����ة

 ��الكة.إحالل�وتجديد�أعمدة�اإلنارة�الـُم  -

 القليو�ية

�وتدعيم�مدو �ا��يمة،�ش��ا�غرب����زمام�ا��ديدة�مصر �طر�ق�امتداد�:�إنارةش��كةُم �مشروعات -
 .طوخ/ب��ا�١٣�،١٢�بخط�الك�ر�اء�شب�ات

 .إنارة�اتعّد وُم �أدوات�وتركيب�تور�دو �برج،�للسيارة�جسيمة�عمرةعمل��:طوخ�مركز  -

�شب�ن-�ق�ا�-طوخ�–�ب��ا�–�شكر �كفر (�راكز ـمل�عامة�إنارة�اتعّد وُم �دواتأ�وتركيب�تور�د�عملية -
 .)ا����ية�القناطر �–�قليوب–�ا��صوص�–�ا��انكة�–�القناطر 

 اإلسكندر�ة
 حافظة.ختلف�مدن�الـمُ الشوارع�بُم �إنارة -

 .حافظةمد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء�بنطاق�الـمُ  -

 مطروح

 �عمود�إنارة.�)٢٣٤٤(�تركيب -

 ومراكز.�مناطقو �طرق �)١٠(�إنارة -

 .م��١٢٣٠١٢بأطوال��جديدة��ابالتتركيب� -

 .ك�ر�اء�براجأو �أكشاك�تركيب -

 ك�ر�ا�ي.�دولّ ل�وُم حوّ ُم �)١٦(تركيب� -

نوفيةالـم  

�موداع�٥٤�عدد�تركيب�من�االن��اءو ��داء،والُش �ال�وم�شب�ن�غرب�ب���دي�وري�موداع�١٠٤�تور�د -
 �.ال�وم�شب�ن�بمدينة�زغلول �سعد��شارع�ك�ر�اء

 .م���٥٠��حوا��بطول �الباجور �مركز �بال��انقة��ابالت��إ���وا�ي�من�متوسط�خط��عديل -
�عجمّ الـمُ �جرجس�ماري �ودير �الص���دفنالـم�طر�ق�نارةإل �ك�ر�اء�التحوّ مُ �٨�وتركيب�تور�د -

 �.منصور �كفر �و�طر�ق�السادات�بمركز �داوود�بكفر �التنموي 
 .�ور�ن�كفر �-�عليم�كفر �طر�ق�إلنارة�عمود�٥٨�عدد�تور�د -
 .حافظةالـُم �ومراكز �دنُم ����عمود�٣٣٣�عدد�تور�د -

حافظةالـم ٪)ال�سبة�(  حافظةالـم  )٪ال�سبة�(   
 ٧٧٫٨ أسيوط� ١٠٠ الشرقية�
 ٩٨٫٩ اإلسكندر�ة ١٠٠ األقصر
 ٨٥٫٧ اإلسماعيلية ١٠٠ أسوان

نياالـم  ٩٦٫٢ البحر�األحمر� ٩٨٫٥ 
 ١٠٠ الوادي�ا��ديد�



 

٢٦١ 

حافظةالـم  أ�م�األعمال����مجال�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء 
 .١٩/٢٠٢٠�ا��الـم�العام�ةطّ ِخ �من�إنارة�ل حوّ ُم �١٢�عدد�تور�د�ستكمالا -
 .نوفـمل�ك�ر�اء�برج�سيارة�وتور�د�شراء -

 الدق�لية

 .غمر�ميت�ومدينة�ركز ـمل��يدرولي�ى�سلم�ك�ر�اء�سيارة�تور�د -
 غمر�ميت�النصر،�منية�شر��ن،�أجا،�الس�بالو�ن،�بمراكز �شتمالتالـمب�عمود�٥٢٣�عدد�تور�د -
�إلنارة�كشاف�ذراع�١٣٠٠(��التا���بيا��ا�حافطةالـم�ومدن�بمراكز �إنارة�وم�مات�أدوات�شراء -

�شر�حة�٧١٠و�،اإلنارة�افاتلكّش �ترا�س�١٦٣١و�ختلفة،ُم �بأنواع�سلك�لفة�٥٥٠٠و�عمدة،األ 
�مقاسات�صي���عازل �٢٠٧٠و�موفرة،�بةـمل�١٤٤٥و�ليد،�افكّش �٨١٦�عددو �ليد،�افكّش 

 .)صوديوم�بةـمل�٣٤٠�عدد�ثال�ى،�قاطع�٦٦�عدد�ختلفة،ُم 

 شمال�س�ناء

االن��اء�من�توصيل��ابالت�و �،الك�ر�اء�الرئ������سوق�ا��ملة�عوّز االن��اء�من�تركيب�ُم :�العر�ش -
 .�شارع�يافا�افكّش ١٩٢وعدد��،نخفضج�د�ُم �عمود�١٩٣كم�وعدد��١٩٫٧٣٤��بطول�حوا�

�د�ُج �عمود�٤٩٠و�،ضنخّف �د�ُم ج��يك���ُج ابر أ�٣و�،ختلفةالت�قدرات�ُم حوّ ُم �٨تركيب�ب���العبد:� -
 ��.ر����وطر�ق�أبو�شلةالـم�ھاف�ليد�بطر�ق�نجيلكّش �٥٠٠و�،ضنخّف ُم 

اف�ليد�كّش �٢٠٣و�،٣٠٠ل�حوّ ُم �٢وتركيب�عدد��،ضنخّف �د�ُم ُج �موداع�١٣٥�كيبتر�:ا��سنة -
 .�كم�١٩٫٢٥��بطول�حوا�وسلك�معزول�

�عدد�تركيبو �،كم�٣٣٫٠١٦��حوا��بطول �رضيةأ�ب�ابالت��وائية��ابالت�اس�بدال�:الشيخ�زو�د -
 .والقرى �دينةالـمب�ختلفةُم �دراتقُ �تال حوّ ُم �٣و�،�يك���موداع�٤٦و�،ضنخّف ُم �ج�د�موداع�١٢٥

��دُج �موداع�٣٨و�،ضنخّف ُم ��دُج �موداع�٧٩٥و�،ختلفةُم �دراتقُ �التحوّ مُ �٧�تركيب�نخل: -
 .كم�٣٠حوا���بطول �معزول�وسلك�،ليد�افكّش �٤٥و�،توسطُم 

 جنوب�س�ناء
�عدد�وتركيب�،طر�ق�١١٥�إنارةو �،ك�ر�ا�ي�موداع�٢٤٠٠�وعدد�ك�ر�ا�ي،��ابل�ط/م�٧٥٢�تنفيذ -

بمدن�رأس�سدر،�ود�ب،�وطور���يدرولي�ي��سلم�زةج�ّ مُ �سيارات�٣�وتور�د�،ك�ر�ائية�التحوّ ُم �٤
 س�ناء،�وسانت��اتر�ن،�وأبو�زنيمة،�وأبو�رد�س،�ونو�يع،�وشرم�الشيخ.

 اإلسماعيلية

 �.محرومة�منطقة�١٣�إنارة�استكمال -
 .عمدةأ�وشراء�عمدةأ�كفاءة�رفع -
 �إنارة.�ات�ّم مُ �شراء -
 �.الك�ر�اء�شركة�طر�ق�عن�موداع�١٥٠٠و�،التحوّ مُ �١٠�عدد�تركيب��ع��التعاقد -
 .ك�ر�ا�ي��سلم�سيارات�٤�عدد�تور�د�جاري  -

 السو�س

�تور�د�طر�ق�عن�وذلك�السو�س��ب��ناطقالـم�ببعض�العامة�اإلنارة�كفاءة�وتجديد�إحالل -
 .فكثّ ُم �حداتو و �تصال،ا�علبو ��،سّ� مُ ��ابالت�وتركيب�تور�دو ��املة،�إنارة�والعات�تركيبو 

�تركيبو �تور�د�طر�ق�عن�األر�ع�ن����شوارع�ببعض�العامة�اإلنارة�شب�ات�كفاءة�وتجديد�إحالل -
 �.صاج�حائط�علبو �ال��ا،شتّم بُم �والعة�صناديقو �حديد،��ابو���تركيبو ��،سّ� ُم ��ابالت

��ابالت�تور�دو �قديمة،�إنارة�أعمدة�بصيانة�وذلك�فيصل��ب��العامة�اإلنارة�كفاءة�وتجديد�إحالل -
 .�املة�إنارة�والعاتو ��،سّ� ُم 

�ا��ناين�عتاقة��ب��العامة�اإلنارة�وتجديد�إحالل - �تركيبو �قديمة،�أعمدة�بصيانة�وذلك�و��
�كشكو �ض،نخّف مُ �د�ّ ُج �توز�ع�صندوق و �،إنارة�أعمدة�تركيبو �،والعة�صناديقو �،�سّ� ُم ��ابالت

 .ل حوّ الـمب��امل

�نار��اإ�تم�طر�ق�١٨�لعدد�إنارة�عمود�٤٥٠عدد��جما�إب�بمشتمال��ا�إنارة�أعمدة�وتركيب�تور�د - الشرقية
 .�حافظةالـُم �ومدن�مراكز �ببعض�تركي��ا�تم�جديدة��ابالت�كم�٥٫٥�طول ��جما�إب
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حافظةالـم  أ�م�األعمال����مجال�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء 

�لفة�١٥٠٠و�،القدرات�مختلفة�رةوفّ ُم �باتـمل�٣٥٠٠٠و�،كشاف�٥٢٥٠(�إنارة�ات�ّم ُم �تور�د -
 .حافظةالـم�حياءأو �دنوُم �راكز ـمل)�بالعدد�مختلفة�أنواع�ات�مّ ُم �٨٤٠٠،�واألقطار�ختلفةمُ �أسالك

 .مج�زة�اتسيار �٤�تور�د -

الوادي�
 ا��ديد

 .ا��مسة�حافظةالـمُ �راكز ـمل�للطاقة�موفرة�كشافات�)٥٠٠(�عدد�تور�د -
 ��.مختلفة�قدرات�ك�ر�اء�التحوّ مُ �–�إنارة�ستلزماتُم  -
 .ا��ارجة�ركز ـمل�ب��الـم�ع��أ�الشمسية�الطاقة�واحأل�وتركيب�فك -

 األقصر

�كاكشأ�٧و�،٣كم�٥�ضنخّف ُم ��دُج �بالتا�(�حافظةالـُم �بنطاق�شب�ات�وتدعيم�مد�تنفيذ�استكمال -
�١٥٠٠�عددو �،متوسط��دُج ��ابل�كم�١٠،�ول حوّ الـُم ب�٥٠٠�كاكشأ�١٠�عدد،�و ل حوّ الـمب�١٠٠٠

�سلك�لفة�٧٠٠،�ومب��أ�١٦٠�ثال�ي�فتاحُم �١٥٠٠�عدد،�و ضوئية�خلية�١٥٠٠�عدد،�و �ونتاكتور 
�و وات�٢٦�رةوفّ ُم �بةـمل�٥٠٠٠و�،مم٢*٢�ترمو�الس�يك �٥٠٠٠�،سم٢٥�كروي�جلوب�٥٠٠٠�،

 .)فلوروس�ت�ملبة�ترا�س
�شب�ات�وتدعيم�مد�عمالأ�لتنفيذ)�البصر�ات(�الوطنية�ا��دمة�مشروعات�ج�از �مع�دالتعاقُ  -

 .وال��كيب�ال�شو�نات�عمالوأ�التنفيذ�و�دء�،جنيھ�مليون �٧٥�بقيمة�حافظةالـمب
 �.الغر�ي�ال�� �جبل�إنارة�عمالأ�تنفيذ -
�تور�دو �،قصراأل�ومدينة�والبياضة�والطود�وارمنت�سناإ�بمراكز �شب�ات�وتدعيم�مد�عمالأ�تنفيذ -

�كم�١٣٣و��ابالت�كم�٤٣٫٥و�،متوسط�ج�د�اعمودً �٣١١٠�وعدد�،مختلفة�قدرات�محوًال �٤٢
 .التوصّ ُم 

 .�ا��األ �ش�اوى �ع���بناء�سناإب��وم�� �وحاجر ��وم�� �بقر�ة�الك�ر�اء�و�غذية�كفاءة�رفع�تنفيذ -

 أسوان

�ش��كةُم �مشروعات - �تقسيمات��غذية�استكمالو �م��،الـم�اإلس�ان�شروعـمل�الك�ر�اء�توصيل:
�اعتمادو �دينة،الـمب�قةتفرّ ُم �بأنحاء�و�ابالت�منخفض�وج�د�ان�وس�يل�أعمدةو �التعو�ضات،

�شراء�ا��ديدة،�سوانأو �كيما�صنعـمل�العا���الضغط�ك�ر�اء�أبراج�خطوط�مسار �� �لتغي�إضا��
 .إنارة�ات�مّ وُم �أدوات

 :امبو�كوم�مركز  -
�إنارة�ستلزماتوُم �للطاقة�رةوفّ ُم �باتـمل�وتور�د��افاتوالكّش �شتمالتالـُم ب�م�١٠�عمدةأ�وتركيب�تور�د

�تور�دو �معزول،�مم�٣٥�ألومنيوم�سلك�تور�دو �امبو،��وم�دينةـمل�وات�١٠٠�ليد�كشافات�وتور�د
�بالكشاف�م١٠�إنارة�وأعمدة�،أ.ف.ك�١٠٠�محول �٢�وتركيب�تور�دو �،إنارة�ستلزماتوُم �ات�ّم وُم �باتـمل

 .العتمور �لقر�ة�شتمالتوالـُم 
�سمبل�بو أ�بمدينة�وكشافات�عامة�إنارة�ات�ّم ومُ �وأدوات�للطاقة�موفرة�باتـمل�شراء�:سوانأ�مركز  -

�أدوات�وشراء�الزرا��،�بالطر�ق�شتمالتبالـُم �ان�وس�يل�إنارة�أعمدة�تركيبو �تور�دو �السياحية،
 .كركر�و �والعال���أسوان�غرب�لقرى �إنارة�ات�ّم وُم �أدوات�وشراء�الر�ش،�أبو �لقر�ة�إنارة�ات�ّم وُم 

�ة،حرومالـم�ناطقالـم�إنارة�الستكمال�شتمالتالـُم ب�ضنخّف مُ �ج�د�إنارة�أعمدة�تركيب:�دفوإ�مركز  -
�والرد�سية�بحرى �با���ز �ع���أبو �خور �نطقةـمل�شتمالتالـُم ب�.أف.ك�٢٠٠�قدرة�تال حوّ ُم �٤و

�وشراء�تور�دو �ان�وس�يل،�عمدةأ�/بحرى �ا���ز �القر�ة�ا.ف.ك�٥٠�ل حوّ وُم �الطوناب،�وقر�ة
�و رةوفّ ُم �باتـمل �٣�عدد�شراءو �للمركز،�التا�عة�دنالـمو �والقرى �للمدينة�إنارة�ات�ّم وُم �أدوات،
 .)السباعية�لقر�ة�تل�س�وب�سيارة�شراءو �الرد�سية،�لقر�ة�أ.ف.ك�٢٠�قدرة�تيار �ث�تُم 

�تال حوّ ُم �٣و�م١٠�إنارة�بأعمدة�ةكال�ش�/بالنة�طر�ق��الرئ����الطر�ق�إنارة�استكمال�:نصر�مركز  -
�دينةـمل�أ.ف.ك�١٠٠�ل حوّ ُم و �شتمالتالـُم ب�نخفضُم �ج�د�إنارة�أعمدة�وتركيب�تور�دو �أ،.ف.ك�٥٠
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حافظةالـم  أ�م�األعمال����مجال�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء 
�بقر�ة�شتمالتالـُم ب�م١٠�إنارة�بأعمدة��الداخ��ةعن�ب/مصمص�طر�ق�إنارة�استكمالو �سمبل،�أبو 

�ة،للطاق�رةوفّ ُم �باتـمل�وشراء�شتمالتالـمب�نخفضُم ��دُج �إنارة�أعمدة�وتركيب�تور�دو �عن�بھ،
 .لھ�ةالتا�ع�والقرى �نصر �ركز ـمل�ك�ر�اء�ستلزماتوُم 

�ل حوّ ُم �دراو،�بمدينة�صغ��ة�ك�ر�اء�توليد�وماكينات�ةبالقفطي�ةرضيأ��ابالت�عمل�:دراو�مدينة -
�دي�ور�ة،�عمدةأ�وتركيب�تور�د�ا��ديدة،�بب�بان�التقسيمات�نطقةـمل�إنارة�موداع�٥٠و�ك�ر�اء

 .�للمركز�ةالتا�ع�والقرى �دراو �دينةـملإنارة��ات�ّم ُم و �ةللطاق�رةوفّ ُم �باتـمل�شراء

 البحر�األحمر

�٤٨ـ�وال�الناصر �عبد�وجمال�دمشق�بمناطق�العامة�اإلنارة�عمالأ�استكمال�:غارب�سرأ�مدينة -
�السادات�ومدرسة�يوا��نو���الشما��دخلالـمو �� خت�ّ الـُم �وخلف�العامة�الشركة�وتقسيم�وحدة

 �ة.وحد�١٢٨ـ�ال�النصر �أبو �ماراتوعُ �٦٠٨ـ�ال�ب�ن�فاصل�وشارع
�وحدة�١٠٠ـال�–�وحدة�٧٢ـ�ال�–�وحدة�٧٥ـ�ال�–�السقالة�/نياالـم(�بمناطق�العامة�اإلنارة�عمالأ -

 .)الكم�ن�عمارات�–�ا��ر�ة�–�جاس�سي���–�يمانإل ا�–�ال�ورن�ش�–
 .اتقر�بً �كم١٤�طول ��جما�إب�اإلنارة�أعمدة�لزوم�بالس�يكية�جرابات�تركيب -
�تركيبو �كم،١٣٫٢٥٥٠�طوالبأ��ابالت�وتركيب�،عمود�٢٦٣�عدد�تركيب�،إنارة�عمود�٣٠٠�د�ان -

 .�والعات�٨و�خاليا�٨و�توز�ع�صناديق�٤�تركيبو �بالكشك،�محول 
�أو���مرحلة�مجاو�ش�تقسيمل�اإلنارة�اتعّد وُم �الك�ر�اء�شب�ات�وتدعيم�مد�:الغردقة�مدينة -

�والنجدة�يناءالـمو �ومجا�د�وعرابية�الفالحة�ميدان�بجوار �طار الـم�وتقسيم�ال�وثر �وتقسيم
بنحو��عمدةأ�عدد��جما�بإ�وذلك�أخرى �ومناطق�الوفاء�وتقسيم�والنور �لاألم�و�لو�ات�ةالحالـمو 

�تركيبو �،إنارة�افكّش �٢٠٠بنحو��تركي��ا�جارى �إنارة�افاتكّش �عدد��جما�وإ�،إنارة�عمود�٢٣٢٠
 ).شكُك �)٣٤(�عددو �ل،محوّ )��١٥(��عددو �توز�ع،�صندوق )�٧١(�عددو ��ابالت،�كم)�١٢٤٫٢٥٥(

 .األعطال�عن�للكشف�واس�� الـمو �ال�ابالت�مسار �عت�بّ �ج�از �تور�د� -
�التوز�ع�لوحة�مب���إ�شاء(�دينةالـمب��املة�ك�ر�اء�توز�ع�لوحة�تنفيذ�ستكمالا�:سفاجا�مدينة� -

 ).واصفاتالـُم و �الروسومات�حسب
،��ابالتو �خلية�١٧�من�يت�ون �عوّز ُم �تركيب(�دينةالـمب�ناطقالـم�ببعض�ك�ر�اء�تدعيم�استكمال -

 .)توز�ع�صناديق١٠و�كم،�٢١٫٢�طوالأ��جما�وتركيب��ابالت�بإ
�كثف،الـم�جنوب�ج٦و�ب٦و�أ٦�ناطقالـمب�اإلنارة�اتعّد وُم �الك�ر�اء�شب�ات�وتدعيم�مد�:القص�� -

�إنارة�استكمالو �القديمة،�العو�نة�منطقة�،�والشما��يالغر��والكم�ن�التليفز�ون �امتداد�تدعيمو 
�وشوارع�العشر�ن�وشارع��ي�ل�شارع�إنارة�استكمالو �ا��ديد،�ي الدائر �–�ا��م�ور�ة�شارع

�عددو �تركي��ا،�تم�تال محوّ �٨�عدد��جما�بإ(�وذلك�ملاأل �امتداد�ومنطقة�ملاأل �بمنطقة�داخلية
 ).إنارة�اتوالع�٥�تور�دو ��ابالت،�كم�٤٠٫٨١٧و�،إنارة�موداع�٥٢٤

 .�التقوى �ل���فكثّ الـُم �جنوب�من�ل حوّ ُم �نقل -
�دينةالـم�دخلـمل�العامة�اإلنارة�عمالأ�،ي ا��ضر �لل���يالك�ر�ا��التيار �توصيل�:علم�مر��� -

�دفوإ�طر�ق�مع�ي ا��ضر ��ال��مدخل(�يا��نو� �،يفرد�إنارة�موداع�٧٠عدد�تركيب�ي جار ()
 .)�ابالت�كم�٣و�زوج،�إنارة�موداع�٥٠وعدد

�الز�ور ����بمنطقة�الشالت�ن�بمدينة�الك�ـر�اء�شــب�ات�وتدعيــم�مــد�استكمال:��شالت�نو �حاليب -
�تطو�ر �إس�ان�وحدة�١٩٦�لعدد�الك�ر�اء�صيلو ت�،يسالماإل �عجّم الـُم و �التوط�ن�وحدات�ومنطقة

�بو أب�يعرا��حمدأ�مدرسة�مامأ�موداع�٣٠و�رماد،�أبو �بقر�ة�موداع�٥٠�عدد�تركيبو �العشوائيات،
�بحاليب،�العشوائيات�بديل�شوارع�موداع�٥٠و�ادلديت،�شارع�إنارة�استكمال�موداع�٢٠و�رماد،



 

٢٦٤ 

;Ô\Ä¯\;Ï¬d]iŸ;ÖÁÖŒh
;Í

Ä]ë
iÕˆ\

È
¡]⁄ip

ˆ\Â
;

;ÿ˜
|

;È
’]⁄z’\;;‹]¬’\

٢٠
J

٢٠٢١
 

  
حافظةالـم  أ�م�األعمال����مجال�مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء 

�تم�ما��جما�باإلضافة�إ���إ�الك�ر�اء،�عمالأل �سلم�سيارة�شراءو �حاليب،�بمدينة�إنارة�موداع�٨٧و
�تركيبو ��ابالت،�كم)��١٠٫٨٣٠(�تركيبو �،إنارة�مودا)�ع١٠٠٠(�د�انإنارة،��موداع)�٢٣٧(��:تركيبھ

 .ةضوئيّ �ةخليّ �٤٨�عددو �توز�ع،�صندوق �٢٠و�،إنارة�افكّش �١٥٠
�ب��كيب�دينةالـمب�اإلنارة�اتعّد وُم �الك�ر�اء�شب�ات�وتدعيم�مد�استكمال�جارى :�حاليب�مدينة -

 .)�ابالت�كم)�١٥٫٠٥(و�،إنارة�افكّش �١٥٠عدد�تركيبو �،إنارة�عمود٢٣٧�عدد(

;rŸ]›Öd�ÖŒ…;Öm—¯\;ÍÖŒ÷’;∫\Ö∆°\;Ã\Å‚iàˆ\ا;

ل��نامج�االس��داف�ا��غرا���للقرى�األك����ذةنّف )�التوز�ع�ا��غرا���لالس�ثمارات�الـُم ٤/٤��الش�ل�رقم�(وّ� �ُ و 
حافظة�الـمنيا�استحوذت�ُم مليون�جنيھ.�و �١٠٤٫١����ذا�ال��نامج�نحو��ذةنّف الـُم �إجما���االس�ثمارات��لغفقًرا،�و 

�ا��صّ  �ُج ع�� �األك���من �ب�سبةة �االس�ثمارات �(٦٤٫٤�ملة �ُم ٦٧٪ �تل��ا �جنيھ)، �مليون ب�سبة��أسيوطحافظة
 .مليون�جنيھ)�٣٧٫١٪�(٣٥٫٦

 )�٤/٤ش�ل�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١ا���الـمخالل�العام��ااس�ثمارات�برنامج�االس��داف�ا��غرا���للقري�األك���فقرً 

 
 وزارة�التخطيط�والتنمية�االقتصادية.�صدر:الـم

 :اآل�ي����ا��ذا�ال��نامج�ع�ال���تضمّ �ذةنّف الـُم واشتملت�األعمال�

 ةاألعمال�الرئ�س الـمحافظة

 الـمنيا

 ٪.�١٠٠ب�سبة��االن��اء�من�استكمال�إعادة�رصف�طرق�قرى�الـمركز ��:�العدوة�مركز  -

ـــيخ�النيل�(طراد�اســـــتكمال�رصـــــف�طرق مركز�مغاغة:� - ز�ادة،�وطر�ق�الشــــيخ�ز�اد�العور،�وطر�ق��الشـ
 .وشراء�وتور�د�أدوات�ك�ر�ائية�وأعمدة�إنارة�للقرى�األك���فقًرا٪،�١٠٠ب�سبة� العمدة�الزرا��)

وشــــراء�وتور�د�أدوات�،�عادة�رصــــف�طر�ق�الطراد�بقر�ة�ا��ســــ�يةع���إجارى�العمل��مركز�ب���مزار: -
 ك�ر�ائية�وأعمدة�إنارة�للقرى.

تبقي�من�الطر�ق�العام�طر�ق�النحال،�ا��زء�الــــــُم الطرق�(�استكمال�إعادة�رصف:�مركز�أبو�قرقاص -
وطر�ق�صـــــــــــ�يم،�وطر�ق�الكســـــــــــان)،�وشـــــــــــراء�وتور�د�أدوات�ك�ر�ائية�وأعمدة�إنارة�لقر����ب���حســـــــــــن�

 .وإتليدم

 شراء�وتور�د�أدوات�ك�ر�ائية�وأعمدة�إنارة�للقرى�األك���فقًرا.:�مركز�سمالوط -

مليون�جنيھ٦٧٫٢
٦٤٫٤٪

مليون�جنيھ٣٧٫١
٣٥٫٦٪ المنیا

أسیوط
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 ةاألعمال�الرئ�س الـمحافظة

لعلوي�تجاه�قر�ة�الــــــــــــــمعصـرة،�ملوي�ا�ي من��و�ر �٣٩٨إعادة�رصـف�الطر�ق��العمل�ع���مركز�ملوي: -
اســـــتكمال�إ�شـــــاء�ورصـــــف�وإعادة�رصـــــف�طرق�قرى�الــــــــــــــــــمركز،�باإلضـــــافة�إ���تركيب�خمس�محوالت�

 ك�ر�اء�بقرى�الـمركز.

إعادة�رصـــــــف�وتوســـــــعة�طر�ق�طراد�النيل�اتجاة�التل،�واســـــــتكمال�إعادة�رصـــــــف�طر�ق��مركز�مطاي: -
ـــــــــــــمركز�وتور�د�٠ك١٠٠محوالت�بقدرة��ة�وم�مطاي،�واالن��اء�من�تركيب�ثالث�٤١٨درو�ش� ف�قرى�الـ

 قطع�غيار�ك�ر�اء.

ـــــمنيا - ــ ــ ــ رصف�وإعادة�رصف�طرق�قري�الـــــــــــــمركز،�وجارى�العمل�ع���إعادة�رصف�:�استكمال�مركز�الــــ
ـــمدخل�لقر�ة�م�دية،� ــ الطر�ق�من��و�رى���يا�ح�����اية�رصف�عز�ة�و الطر�ق�من�عز�ة�النخل�إ���الــــ

رعة�عبده�ح����و�رى�أبو�طراف�ع���ترعة�ســــرى�باشــــا،�وإعادة�أبو�طراف،�وطر�ق�دمشــــ���غرً�ا�من�ت
 ٪.٦٠ب�سبة�تنفيذ��رصف�طر�ق�سرى�باشا�من��و�رى�ا��كيم�ح���طر�ق�الـمحيط

س��دف،�وشراء�وتور�د�٪�من�الـُم ٦٠استكمال�إ�شاء�ورصف�طرق�قرى�الـمركز�وتنفيذ�:�مركز�دير�مواس
 البدرمان.���–طر�ق�أوالد�مرجان�شتمالت�إلنارة�ف�بالـُم ٠ك١٠٠كشك�بالـمحول�قدرة�

 .حافظةعمال�الك�ر�اء�والرصف�بمراكز�ومدن�الـُم تنفيذ�أ - أسيوط
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٤;H٢;;ÏË⁄fii’\;ÎÑ\ÜÂ;‹]¡;‡\ÊÁÄ;k\Ñ]⁄mià\⁄z’\;ÏË÷u;
 
ُ
ــــــم�التنمية�وزارة�عام�لديوان�درجأ ــــــم�العام�بخطة�حليةالـ �مليون �٣٢٣٠��اقدرُ �اس�ثمارات�٢٠٢١�/٢٠�ا��الـ

 .جنيھ�مليون �٤٠٧٨٫٨٦���إ�تا�عةالـُم �ف��ة�ثناءأ�التعديل�تمو �،جنيھ
تم�توجيھ�و مليار�جنيھ،��٢٫٩ذة�لديوان�عام�وزارة�التنمية�الــــــــــــمحلية�نحو�نّف و�لغ�إجما���االس�ثمارات�الــــــــــــُم 

 :تيةاالس�ثمارات�للمجاالت�اآل��ذه
 تضّمن�ما�ي��:،�والذي�حافظاتتدعيم�خطط�التنمية�والـمشروعات�بالـُم :�برنامج�أوًال 
  ُحافالت�السائح�ن�م�ن�خطوط�س�� ألتراقبة�تركيب��ام��ات�ُم �:�سكندر�ةاإل القا�رة�وا����ة�و �حافظاتم�

 ).اتعّد (بند�اآلالت�والـُم 
  ُتطو�ر�وتط����بح��ة�الـم��لة��حافظة�الدق�لية�:م. 
  ُقدسة)(مسار�العائلة�الـُم �رصف�طرق �:س�ناء�حافظة�شمالم. 
  ُات�صرف�ص��تطو�ر�محطّ �:حافظة�ب���سو�فم. 
  ُدارساملرب�بُش �همية�وتطو�ر�مشروعات�صرف�ص���ومياتن:�حافظة�الغر�يةم�. 
  ُومشروعات�رصف�طرق ،�مدارسالـمشروعات�صرف�ص���باستكمال�تطو�ر�:�حافظة�ا����ةم. 
  ُشروعات�تدعيم�الك�ر�اءم:�حافظة�السو�سم. 
  ُتنفيذ�مشروعات�رصف�طرق.�:حافظة�الوادى�ا��ديدم 
 ��تركيب�خطوط�تليفونات�بمقر�الوزارة�بالعاصمة�اإلدار�ة�ا��ديدة�:�تصاالتالصر�ة�لالـمالشركة. 
 حافظاتالـُم واج�ة�مخاطر�السيول�بـمعدات�لتدب���ُم :�وزارة�الدفاع. 

 �"منظومة�النظافة�ا��ديدة"ثانًيا:�مشروع�فر���
 د�تولّ نقل�الـُم وكذا،��.سندوبمقلب�ب�فاتخلّ بمصنع�تدو�ر�الـُم :�تنفيذ�األعمال�ال�يئة�العر�ية�للتص�يع

�دنية�بمدافن�ا��ارجة�والداخلة�والفرافرةالـمعمال�ز�ادة�األ ب،�باإلضافة�إ���الـمقلّ فات�خلّ من�ُم �ياليوم
 �.ا��ديد�يبالواد

 :ا�����العمرا�ي�للمدن�والكفور�والنجوعمشروع�فر���ثالًثا:�
 بأ�الصرف� �للقيام �نظًرا �للمساحة �العامة �الـمصر�ة �ر لل�يئة �ا�����عمال �عالمات �وتث�يت صد

 .العمرا�ي
 حياة�كر�مة:مشروع�فر���را�ًعا:�
 ��درة�باالـُم ���إ�مليون�جنيھ�مرحلة�ثانية�٥١١٫٩و���ومبلغ�مرحلة�أ�مليون�جنيھ�٣٢٥صرف�مبلغ

 .محافظة�١٤الرئاسية�حياة�كر�مة��عدد�
 :صر�ةالـمبرنامج�تنمية�وتطو�ر�القرى�خامًسا:�
 �خطة�مع�ا���از�الـمركزي�للتعم�������إطار��دا�للتعاقُ حافظات�طبًق الـُم ب�امجزًر �٤٣تطو�ر�وتنمية

 بإجما���ت�لفة�مليار�جنيھ.جازر�الـمتطو�ر�ورفع�كفاءة�
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;Ï…]æ›;ÏÒË·ÎÖ·]Œ’\;◊Ë⁄ûÂ;

دِر 
ُ
ن�جنيھ،�تم�مليو �١٣٠�ا�اس�ثمارات�قدرُ �٢٠/٢٠٢١ا���الـمج�ل�يئة�نظافة�وتجميل�القا�رة�بخطة�العام�أ

مليون�جنيھ��١٣٧٫٤�ا�مليون�جنيھ،�وقد�تم�تنفيذ�اس�ثمارات�قدرُ ١٤٣٫٥تا�عة�إ����عديل�ا�خالل�ف��ة�الـُم 
 .٪٩٥٫٧�إنجاز ،�ب�سبة�٢٠٢١ح�����اية�يونيو�

 :ةُوّج�ت��ذه�االس�ثمارات�لتنفيذ�األعمال�اآلتيوقد�
 :وطالء��،س��ةومد��ابالت�أرضية�ُم عامة،�خلع�وتركيب�أعمدة�إنارة��مد�وتدعيم�شب�ات�الك�ر�اء

شتمال��ا،�وشراء�ُم�مات�إنارة،�باإلضافة�إ���عمل�عمرات�جسيمة�ألبراج�اإلنارة،�اإلنارة�وُم �أعمدة
 ُ�عد.وتور�د�وتركيب�وحدات�مراقبة�عن�

 �الـمرور،�شراء�إشارات�ورفع�كفاءة�وتحس�ن�أداء�وصيانة�:�إحالل�وتجديد�رورالـمك�ر�اء�إشارات
 .ات�إشارات�مرور�ّم ُم 

 :تطو�ر�ورفع�كفاءة�ا��ز�رة�الوسطى�بصالح�سالـم،�وشراء�صناديق�قمامة��ورش�وجراجات�ال�يئة
 وِعدد�ك�ر�ائية�ومي�انيكية�و�دو�ة.

 �طو�ل،��وسيارت�ن�شاسيھ،�٣م١٠�عن�تقلال��فناط�سسبعة�٧عدد��شراء�نظافة�عامة:وسائل
 �شراء�م�ا�س�يدو�ة،�وعمل�عمرات�جسيمة.��باإلضافة�إ�

 :�����أدوات�حدائق،�نجيلة�جا�زة،�براميل�)بيداتأسمدة�وُم (�زراعية�ات�ّم ُم �شراء�حدائق�و�،
 ات�زراعية.ُمعّد باإلضافة�إ���تركيب�صوب�زراعية�وشراء��حدائق،�وأدوات�خراطيم،و �صاج،

  ّي��� �عامةمقالب �ونظافة �حّف ة �شراء �ُم : �وسيارت�ن ��ات�نة، �مياه�ج�ّ ار�ع�� �لك�� �بدالة زت�ن
 السيول�وعمل�عمرات�جسيمة.�

 ال�يئة� �احتياجات �ل�:تدعيم ��ام��ات �جّم ـُم شراء �الـمع �وللورش، �الشمالية �صناديق�و نطقة شراء
 قمامة�صاج�وصناديق�قمامة�بالس�يك.

;Ï…]æ›;ÏÒË·ÎáË°\;◊Ë⁄ûÂ;
دِر 

ُ
تم�،�و مليون�جنيھ�٥٠�ا�اس�ثمارات�قدرُ �٢٠/٢٠٢١ا���الـمج�ل�يئة�نظافة�وتجميل�ا����ة�بخطة�العام�أ

ح�����اية���ذه�االس�ثمارات�بال�امل�قد�تم�تنفيذو مليون�جنيھ.��٤٥٫٧٥�صبحتُ تا�عة�لِ �عديل�ا�أثناء�ف��ة�الـُم 
 .٢٠٢١يونيو�

;
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 )�١م��ق�رقم�(
 خالل�عامي�املتا�عة�املوارد�واالستخدامات�ال�لية�لالقتصاد�املصري�

 ا��ار�ة)�(باملليار�جنيھ)باألسعار�(�

 البیان
 العام المالي

 ٪معدل النمو
 ٪هیكل نسبي 

٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 
           املـــــــوارد

 ٩٤٫٩ ٩٥٫٣ ٧٫٧ ٦٠١٤٫٦ ٥٥٨٢٫٠ الناتج�ا�����االجمــا���بت�لفة�عوامل�اإلنتاج
 ٥٫١ ٤٫٧ ١٩٫٦ ٣٢٦٫٤ ٢٧٣٫٠ صا���الضرائب�غ���املباشرة

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٨٫٣ ٦٣٤١٫٠ ٥٨٥٥٫٠ الناتج�ا�����اإلجمـــا����سعر�السوق 
 ٢٠٫٣ ٢٠٫٧ ٦٫٣ ١٢٨٥٫٧ ١٢٠٩٫٢ الواردات�من�السلع�وا��دمات
 ١٢٠٫٣ ١٢٠٫٧ ٨٫٠ ٧٦٢٦٫٧ ٧٠٦٤٫٢ مجموع�املوارد
      االستخدامــات

 ٨٨٫١ ٨٥٫٩ ١١٫١ ٥٥٨٦٫٦ ٥٠٢٨٫٥ االس��الك�ال��ا�ى�ا��اص
 ٧٫٩ ٧٫٩ ٨٫٦ ٥٠٣٫٦ ٤٦٣٫٩ االس��الك�ال��ا�ى�ا��كومى

 ٩٦٫٠ ٩٣٫٨ ١٠٫٩ ٦٠٩٠٫٢ ٥٤٩٢٫٤ مجموع�االس��الك�ال��ا�ى
 ١٢٫٩ ١٣٫٦ ٣٫١ ٨٢٠٫٨ ٧٩٦٫٤ االس�ثمــار

 ٠٫٢ ٠٫١ ٥٠٫٠ ١٢٫٠ ٨٫٠ التغ������ا��زون
 ١٣٫١ ١٣٫٧ ٣٫٥ ٨٣٢٫٨ ٨٠٤٫٤ جملة�اإلنفاق�ع���االس�ثمار

 ١١٫١ ١٣٫١ ٨٫٣- ٧٠٣٫٧ ٧٦٧٫٤ السلع�وا��دماتالصادرات�من�
 ١٢٠٫٣ ١٢٠٫٧ ٨٫٠ ٧٦٢٦٫٧ ٧٠٦٤٫٢ مجموع�االستخدامات

 والتنمیة االقتصادیة، وحدة الحسابات القومیة.وزارة التخطیط  المصدر:
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 )�٢م��ق�رقم�(
 �عامي�املتا�عةخالل� املوارد�واالستخدامات�ال�لية�لالقتصاد�املصري 

 (باملليار�جنيھ)�)الثابتةباألسعار�(�

 البیان
 العام المالي

 ٪معدل النمو
 ٪هیكل نسبي 

٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ ٢٠/٢٠٢١ ١٩/٢٠٢٠ 
           املـــــــوارد

 ٩٥٫٨ ٩٧٫١ ٢٫٠ ٣٩٥٥٫٥ ٣٨٧٩٫٤ الناتج�ا�����االجمــا���بت�لفة�عوامل�اإلنتاج
 ٤٫٢ ٢٫٩  ١٧٢٫٦ ١١٥٫٨ الضرائب�غ���املباشرة�صا��

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٣٫٣ ٤١٢٨٫١ ٣٩٩٥٫٢ الناتج�ا�����اإلجمـــا����سعر�السوق 
 ٢٠٫٤ ٢١٫١ ٠٫٢ ٨٤٣٫٤ ٨٤١٫٣ الواردات�من�السلع�وا��دمات
 ١٢٠٫٤ ١٢١٫١ ٢٫٨ ٤٩٧١٫٥ ٤٨٣٦٫٥ مجموع�املوارد
      االستخدامــات

 ٨٦٫٧ ٨٣٫٧ ٧٫١ ٣٥٨١٫١ ٣٣٤٥٫٢ االس��الك�ال��ا�ى�ا��اص
 ٩٫٨ ٩٫٨ ٣٫٧ ٤٠٥٫٠ ٣٩٠٫٦ االس��الك�ال��ا�ى�ا��كومى

 ٩٦٫٦ ٩٣٫٥ ٦٫٧ ٣٩٨٦٫١ ٣٧٣٥٫٨ مجموع�االس��الك�ال��ا�ى
 ١٢٫٠ ١٣٫٦ ٨٫٥- ٤٩٦٫٢ ٥٤٢٫٦ االس�ثمــار

 ٠٫٢ ٠٫١  ١٠٫١ ٥٫٠ التغ������ا��زون
 ١٢٫٣ ١٣٫٧ ٧٫٥- ٥٠٦٫٣ ٥٤٧٫٦ جملة�اإلنفاق�ع���االس�ثمار

 ١١٫٦ ١٣٫٨ ١٣٫٤- ٤٧٩٫١ ٥٥٣٫١ الصادرات�من�السلع�وا��دمات
 ١٢٠٫٤ ١٢١٫١ ٢٫٨ ٤٩٧١٫٥ ٤٨٣٦٫٥ مجموع�االستخدامات

 والتنمیة االقتصادیة، وحدة الحسابات القومیة.وزارة التخطیط  المصدر:

  



 
 

٢٧٢ 

 )�٣م��ق�رقم�(
 الناتج�ا�����اإلجما���خالل�عامي�املتا�عة�

 ا��ار�ة)�(بالـمليار�جنيھ)(باألسعار�

 

  

األنشطة االقتصادیة
 

العام الـمالي 
١٩

/
٢٠٢٠

 
العام الـمالي 

٢٠
/

٢٠٢١
 

معدل النمو 
٢٠

/
٢٠٢١

 )
(٪ 

عام
 

ص
خا

 
جملة

 
عام

 
ص

خا
 

جملة
 

عام
 

ص
خا

 
جملة

 
صید

الزراعة والغابات وال
 

٠,٤٩
 

٦٧٦,٧٩
 

٦٧٧,٢٨
 

٠,٥٥
 

٧٤٩,٦٩
 

٧٥٠,٢٤
 

١١,٦
 

١٠,٨
 

١٠,٨
 

االستخراجات:
 

٢٩٥,٥٠
 

١١٨,٩٦
 

٤١٤,٤٦
 

٢٧٨,٣٥
 

١٢٤,٤٢
 

٤٠٢,٧٨
 

)
٥,٨

( 
٤,٦

 
)

٢,٨
( 

أ) بترول 
 

١٤٧,٣٣
 

٢٣,٤٣
 

١٧٠,٧٦
 

١٤٠,١٨
 

٢٢,٥٢
 

١٦٢,٧١
 

)
٤,٨

( 
)

٣,٩
( 

)
٤,٧

( 
ب) الغاز 

 
١٤٤,٤٠

 
٢٤,٩٤

 
١٦٩,٣٤

 
١٣٣,٩٩

 
٢٣,٠٤

 
١٥٧,٠٣

 
)

٧,٢
( 

)
٧,٦

( 
)

٧,٣
( 

ج) 
ا

ستخراجات أخرى
 

٣,٧٧
 

٧٠,٥٨
 

٧٤,٣٦
 

٤,١٨
 

٧٨,٨٦
 

٨٣,٠٤
 

١٠,٨
 

١١,٧
 

١١,٧
 

صناعات التحویلیة:
ال

 
٣٠٠,٠٧

 
٦٥٨,٨٣

 
٩٥٨,٩١

 
٣١١,١٧

 
٦٧١,٦٢

 
٩٨٢,٧٨

 
٣,٧

 
١,٩

 
٢,٥

 
أ) تكریر البترول 

 
٢٢٨,٤٥

 
١٢,٤٣

 
٢٤٠,٨٨

 
٢٣٧,٨٢

 
١٢,٩١

 
٢٥٠,٧٣

 
٤,١

 
٣,٩

 
٤,١

 
ب) تحویلیة 
أ

خرى
 

٧١,٦٣
 

٦٤٦,٤١
 

٧١٨,٠٣
 

٧٣,٣٥
 

٦٥٨,٧١
 

٧٣٢,٠٥
 

٢,٤
 

١,٩
 

٢,٠
 

الكهرباء
 

٨١,٦٢
 

١٢,٣٦
 

٩٣,٩٨
 

٨٩,٧١
 

١٣,٥١
 

١٠٣,٢٢
 

٩,٩
 

٩,٣
 

٩,٨
 

صرف و 
المیاة وال

إ 
عادة 

الدوران
 

٢٨,٧١
 

٣,٣٨
 

٣٢,٠٩
 

٣٠,٨٨
 

٣,٦٧
 

٣٤,٥٤
 

٧,٥
 

٨,٤
 

٧,٦
 

تشیید وبناء
 

٣٦,٤٣
 

٣٣٨,٢٧
 

٣٧٤,٧٠
 

٤٣,٠٠
 

٣٨٦,١٥
 

٤٢٩,١٥
 

١٨,٠
 

١٤,٢
 

١٤,٥
 

النقل والتخزین
 

٥٠,٦٠
 

٢٢٩,٢٧
 

٢٧٩,٨٧
 

٥٦,٤٠
 

٢٥٤,١٨
 

٣١٠,٥٨
 

١١,٥
 

١٠,٩
 

١١,٠
 

صاالت
االت

 
٢٤,٠٨

 
٩٧,٦٣

 
١٢١,٧١

 
٢٨,٨٨

 
١١٧,٧٧

 
١٤٦,٦٥

 
٢٠,٠

 
٢٠,٦

 
٢٠,٥

 
المعلومات

 
١,١٦

 
١٥,٤٢

 
١٦,٥٧

 
١,٢٥

 
١٦,٨٤

 
١٨,٠٩

 
٨,٥

 
٩,٢

 
٩,١

 
قناة السویس

 
٩١,٩٧

 
- 

٩١,٩٧
 

٩٢,٧٧
 

- 
٩٢,٧٧

 
٠,٩

 
 

٠,٩
 

تجارة الجملة والتجزئة
 

٤٣,٣٥
 

٧٦٦,٨٦
 

٨١٠,٢١
 

٤٨,٢١
 

٨٥٣,١٢
 

٩٠١,٣٣
 

١١,٢
 

١١,٢
 

١١,٢
 

البنوك
 

١٢٧,٠٩
 

٨٣,٩٢
 

٢١١,٠١
 

١٣٧,١٤
 

٩١,٠٩
 

٢٢٨,٢٤
 

٧,٩
 

٨,٥
 

٨,٢
 

التأمینات االجتماعیة 
والتأمین

 
٣١,٧٦

 
٩,٨٣

 
٤١,٥٩

 
٣٣,٩٨

 
١٠,٦٠

 
٤٤,٥٨

 
٧,٠

 
٧,٨

 
٧,٢

 
المطاعم والفنادق

 
١,٣١

 
١٢٩,٠١

 
١٣٠,٣٢

 
٠,٩٠

 
١٠٦,٥٤

 
١٠٧,٤٤

 
)

٣١,٣
( 

)
١٧,٤

( 
)

١٧,٦
( 

األنشطة العقاریة وخدمات 
األعمال

 
٥,٩٢

 
٦١٧,٨٦

 
٦٢٣,٧٨

 
٦,٤٩

 
٦٨٠,٨٢

 
٦٨٧,٣١

 
٩,٧

 
١٠,٢

 
١٠,٢

 
-ا

الملكیة العقاریة
 

٠,٨١
 

٤٤٥,٦٥
 

٤٤٦,٤٦
 

٠,٨٩
 

٤٩١,٠٨
 

٤٩١,٩٧
 

٩,٧
 

١٠,٢
 

١٠,٢
 

ب 
- 

خدمات األ
عمال

 
٥,١١

 
١٧٢,٢١

 
١٧٧,٣٢

 
٥,٦٠

 
١٨٩,٧٤

 
١٩٥,٣٤

 
٩,٧

 
١٠,٢

 
١٠,٢

 
الحكومة العامة

 
٤٠٣,٥١

 
- 

٤٠٣,٥١
 

٤٣٧,٤٢
 

- 
٤٣٧,٤٢

 
٨,٤

 
 

٨,٤
 

الخدمات االجتماعی
 ة

٧,٥٧
 

٢٩٢,٤٨
 

٣٠٠,٠٤
 

٨,٤٤
 

٣٢٩,٠٤
 

٣٣٧,٤٨
 

١١,٥
 

١٢,٥
 

١٢,٥
 

-أ
 

التعلیم
 

- 
١٠٨,٢٤

 
١٠٨,٢٤

 
- 

١٢٠,٩٠
 

١٢٠,٩٠
 

 
١١,٧

 
١١,٧

 
-ب

 
صحة

ال
 

٦,٥٧
 

١٢٨,٧٩
 

١٣٥,٣٥
 

٧,٣٤
 

١٤٥,٢٨
 

١٥٢,٦٢
 

١١,٨
 

١٢,٨
 

١٢,٨
 

-ج
 

الخدمات األ
خرى

 
١,٠٠

 
٥٥,٤٥

 
٥٦,٤٥

 
١,١٠

 
٦٢,٨٦

 
٦٣,٩٦

 
١٠,٠

 
١٣,٤

 
١٣,٣

 
اإل

جمالى 
العـــــــــــــــــام

 
١،٥٣١,١٣

 
٤،٠٥٠,٨٧

 
٥،٥٨٢,٠٠

 
١،٦٠٥,٥٥

 
٤،٤٠٩,٠٦

 
٦،٠١٤,٦١

 
٤,٩

 
٨,٨

 
٧,٨

 
المصدر:
 

وزارة التخطیط 
صادیة، وحدة الحسابات القومیة.

والتنمیة االقت
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 )�٤م��ق�رقم�(
 الناتج�ا�����اإلجما���خالل�عامي�املتا�عة�

 (باألسعار�الثابتة)�(بالـمليار�جنيھ)

 

 

  

األنشطة االقتصادیة
 

العام الـمالي 
١٩

/
٢٠٢٠

 
العام الـمالي 

٢٠
/

٢٠٢١
 

معدل النمو 
٢٠

/
٢٠٢١

 )
(٪ 

عام
 

ص
خا

 
جملة

 
عام

 
ص

خا
 

جملة
 

عام
 

ص
خا

 
جملة

 
صید

الزراعة والغابات وال
 

٠,٣٣
 

٤٣٨,٤٠
 

٤٣٨,٧٣
 

٠,٣٤
 

٤٥٤,٨٨
 

٤٥٥,٢٣
 

٤,٤
 

٣,٨
 

٣,٨
 

االستخراجات:
 

٢٨٠,١٣
 

٩٥,١٦
 

٣٧٥,٢٩
 

٢٧٩,٧٩
 

٩٧,٥٧
 

٣٧٧,٣٦
 

)
٠,١

( 
٢,٥

 
٠,٦

 
أ) بترول 

 
١١٧,٧٤

 
١٩,٩٦

 
١٣٧,٧٠

 
١٠٩,٥٨

 
١٩,٠٧

 
١٢٨,٦٥

 
)

٦,٩
( 

)
٤,٤

( 
)

٦,٦
( 

ب) الغاز 
 

١٥٩,٨٨
 

٢٨,٣٦
 

١٨٨,٢٤
 

١٦٧,٦١
 

٢٩,٩٦
 

١٩٧,٥٧
 

٤,٨
 

٥,٦
 

٥,٠
 

ج) 
ا

ستخراجات أخرى
 

٢,٥١
 

٤٦,٨٤
 

٤٩,٣٥
 

٢,٥٩
 

٤٨,٥٤
 

٥١,١٤
 

٣,٤
 

٣,٦
 

٣,٦
 

صناعات التحویلیة:
ال

 
٢٠٣,٧٦

 
٤١٩,١٧

 
٦٢٢,٩٢

 
١٩٤,٩٠

 
٣٩١,٨٥

 
٥٨٦,٧٥

 
)

٤,٣
( 

)
٦,٥

( 
)

٥,٨
( 

أ) تكریر البترول 
 

١٥٨,٦٥
 

٨,٧٤
 

١٦٧,٤٠
 

١٥٢,٦٠
 

٨,٤٥
 

١٦١,٠٤
 

)
٣,٨

( 
)

٣,٤
( 

)
٣,٨

( 
ب) تحویلیة 
أ

خرى
 

٤٥,١١
 

٤١٠,٤٢
 

٤٥٥,٥٣
 

٤٢,٣٠
 

٣٨٣,٤٠
 

٤٢٥,٧١
 

)
٦,٢

( 
)

٦,٦
( 

)
٦,٥

( 
الكهرباء

 
٥٢,٩٥

 
٨,١٦

 
٦١,١٢

 
٥٤,٩٨

 
٨,٥٠

 
٦٣,٤٨

 
٣,٨

 
٤,١

 
٣,٩

 
المیاة 

صرف و 
وال

إ 
عادة 

الدوران
 

١٩,٩٢
 

٢,٣٣
 

٢٢,٢٥
 

٢٠,٦٣
 

٢,٤١
 

٢٣,٠٤
 

٣,٦
 

٣,٤
 

٣,٦
 

تشیید وبناء
 

٢٤,٧٠
 

٢١٩,١٢
 

٢٤٣,٨٢
 

٢٧,٢٤
 

٢٣٣,٠٧
 

٢٦٠,٣١
 

١٠,٣
 

٦,٤
 

٦,٨
 

النقل والتخزین
 

٣٣,١٣
 

١٤٥,٥١
 

١٧٨,٦٣
 

٣٤,٤٦
 

١٥٢,٤٨
 

١٨٦,٩٤
 

٤,٠
 

٤,٨
 

٤,٦
 

صاالت
االت

 
٢١,١١

 
٨٦,٦٥

 
١٠٧,٧٦

 
٢٤,٤١

 
١٠٠,٧٤

 
١٢٥,١٥

 
١٥,٦

 
١٦,٣

 
١٦,١

 
المعلومات

 
٠,٨٠

 
١٠,٧٠

 
١١,٥٠

 
٠,٨٣

 
١١,١٤

 
١١,٩٦

 
٣,٤

 
٤,٠

 
٤,٠

 
قناة السویس

 
٩٥,١٨

 
- 

٩٥,١٨
 

٩٥,٨٠
 

- 
٩٥,٨٠

 
٠,٦

 
 

٠,٦
 

تجارة الجملة والتجزئة
 

٢٨,٤٨
 

٥٠٠,٥٧
 

٥٢٩,٠٥
 

٢٩,٧٩
 

٥٢٢,٧٢
 

٥٥٢,٥١
 

٤,٦
 

٤,٤
 

٤,٤
 

البنوك
 

٨٩,٠٧
 

٥٨,٨١
 

١٤٧,٨٩
 

٩٢,٢٣
 

٦٠,٩٥
 

١٥٣,١٨
 

٣,٥
 

٣,٦
 

٣,٦
 

التأمینات االجتماعیة 
والتأمین

 
٢٢,٣٥

 
٧,٠١

 
٢٩,٣٦

 
٢٣,٠٥

 
٧,٢٥

 
٣٠,٣٠

 
٣,١

 
٣,٤

 
٣,٢

 
المطاعم والفنادق

 
٠,٨٩

 
٨٧,٤٣

 
٨٨,٣٢

 
٠,٥٢

 
٦٤,٢٢

 
٦٤,٧٤

 
)

٤١,١
( 

)
٢٦,٦

( 
)

٢٦,٧
( 

األنشطة العقاریة وخدمات 
األعمال

 
٤,٠٠

 
٣٩٦,٣٣

 
٤٠٠,٣٣

 
٤,١٥

 
٤١١,٣٠

 
٤١٥,٤٥

 
٣,٧

 
٣,٨

 
٣,٨

 
-ا

الملكیة العقاریة
 

٠,٥٣
 

٢٨٤,٩٨
 

٢٨٥,٥١
 

٠,٥٥
 

٢٩٥,٤١
 

٢٩٥,٩٧
 

٣,٢
 

٣,٧
 

٣,٧
 

ب 
- 

خدمات األ
عمال

 
٣,٤٧

 
١١١,٣٥

 
١١٤,٨١

 
٣,٦٠

 
١١٥,٨٩

 
١١٩,٤٩

 
٣,٨

 
٤,١

 
٤,١

 
الحكومة العامة

 
٣٣٣,٦٢

 
- 

٣٣٣,٦٢
 

٣٤٩,٨٤
 

- 
٣٤٩,٨٤

 
٤,٩

 
 

٤,٩
 

الخدمات االجتماعی
 ة

٥,٠٦
 

١٨٨,٥٩
 

١٩٣,٦٤
 

٥,٢٨
 

١٩٨,٢٠
 

٢٠٣,٤٩
 

٤,٤
 

٥,١
 

٥,١
 

-أ
 

التعلیم
 

- 
٧١,٣١

 
٧١,٣١

 
- 

٧٤,٦٩
 

٧٤,٦٩
 

 
٤,٧

 
٤,٧

 
-ب

 
صحة

ال
 

٤,٤٢
 

٨٣,٨٤
 

٨٨,٢٦
 

٤,٦٢
 

٨٨,٤٢
 

٩٣,٠٤
 

٤,٥
 

٥,٥
 

٥,٤
 

-ج
 

الخدمات األ
خرى

 
٠,٦٤

 
٣٣,٤٣

 
٣٤,٠٧

 
٠,٦٦

 
٣٥,٠٩

 
٣٥,٧٥

 
٤,١

 
٥,٠

 
٤,٩

 
اإل

جمالى العـــــــــــــــــام
 

١،٢١٥,٤٩
 

٢،٦٦٣,٩٤
 

٣،٨٧٩,٤٢
 

١،٢٣٨,٢٣
 

٢،٧١٧,٢٨
 

٣،٩٥٥,٥٢
 

١,٩
 

٢,٠
 

٢,٠
 

المصدر:
 

وزارة التخطیط 
صادیة، وحدة الحسابات القومیة.

والتنمیة االقت
 



 
 

٢٧٤ 

 )٥(�رقم�م��ق
 ١٩/٢٠٢٠االس�ثمارات�اإلجمالية�ا��تامية�املنفذة�خالل�عام�

 القطاع�ا��كومي�وال�يئات�االقتصادية�والقطاع�العام�وا��اص�(باملليون�جنيھ)

 �يئات حكومة القطاعات�االقتصادية
قطاع�

 عام
مشروعات�

 مركز�ة

جملة�
االس�ثمارات�

 العامة

قطاع�
 خاص

 جملة

 ٤٠٧٥٣٫٢ ١٢٠٢١٫٠ ٢٨٧٣٢٫٢ ٢٠٢٦٦٫٠ ٠٫٤ ٣٧٣٫٧ ٨٠٩٢٫١ الزراعة�والري�واالستصالح
 ٤١٦٦٥٫٢ ٦٨٦٥٫٦ ٣٤٧٩٩٫٦ ١٥٦١٫٨ ٢٨٨٥٫٥ ٣٠٣٥٢٫٣ ٠٫٠ الب��ول�ا��ام
 ٥٢١١٣٫٤ ٤٤٧٨١٫٠ ٧٣٣٢٫٤   ٥٣٩٥٫٠ ١٩٣٧٫٤   الغاز�الطبي��

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠         استخراجات�اخري 
 ٢٥٦٠٫٦ ٠٫٠ ٢٥٦٠٫٦   ٢٥٦٠٫٦     تكر�ر�الب��ول
 ٧٧٥٣٩٫٤ ٣١٢٦٦٫٠ ٤٦٢٧٣٫٤ ٣٤٦٥١٫٩ ٧١٢٠٫٧ ٠٫٥ ٤٥٠٠٫٣ تحو�لية�اخري 

 ٦٦٨٦٨٫٦ ١٧٩٦٥٫٢ ٤٨٩٠٣٫٤ ٥٣٦٩٫١ ٣٣٠٠٣٫٩ ٧٣٥٨٫٠ ٣١٧٢٫٤ الك�ر�اء
 ١٤٤٠٤٫٣ ٠٫٠ ١٤٤٠٤٫٣ ٥٠٨٠٫٧   ١٤٨٢٫٠ ٧٨٤١٫٦ املياه

 ٢١٦٠٩٫٢ ٠٫٠ ٢١٦٠٩٫٢ ٥١٠٣٫١   ٨٢٢٫٧ ١٥٦٨٣٫٤ الصرف�الص��
 ٤٠٩٩٨٫١ ١١٣٤٩٫٠ ٢٩٦٤٩٫١ ٢٧٧٥٥٫٠ ١٠١٣٫٠ ٩٫٢ ٨٧١٫٩ ال�ش�يد�والبناء
 ١١٠٠٨٤٫٣ ٢١٦٧١٫٤ ٨٨٤١٢٫٩ ٣٣٣٠١٫٣ ١٢٣٦٠٫٧ ١٧٢٦٣٫٩ ٢٥٤٨٧٫٠ النقل�والتخز�ن

 ٣٧٧٩٢٫٢ ٣١٧١١٫٠ ٦٠٨١٫٢ ١٠٫٨   ١٤٢٥٫٧ ٤٦٤٤٫٧ االتصاالت
 ٦٣٥٣٫٨ ٥٦٩٠٫٠ ٦٦٣٫٨     ٣٧٣٫٤ ٢٩٠٫٤ املعلومات

 ١٠٣٣٣٫٤ ٠٫٠ ١٠٣٣٣٫٤ ١٢٦٫٠   ١٠٢٠٧٫٤   قناة�السو�س
 ١٤٩٤٦٫٦ ١٤١٤٥٫٠ ٨٠١٫٦ ١٨٫٢ ٣٧١٫٧ ٤١١٫٧ ٠٫٠ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

الوساطة�املالية�والتأم�ن�
 والضمان�االجتماعـــي

٩٨٧٫٦ ٠٫٠ ٩٨٧٫٦   ٩٥٨٫٠ ٠٫٠ ٢٩٫٦ 

 ٥٢٧١٫٨ ٤٩٥٣٫٠ ٣١٨٫٨   ٢٦٠٫١ ٤٣٫٥ ١٥٫٢ املطاعم�والفنادق
 ٨٨٥١٥٫٣ ٦٤٩٩٨٫٠ ٢٣٥١٧٫٣     ١١٫٤ ٢٣٥٠٥٫٩ اال�شطة�العقار�ة
 ٣٨٠٤٤٫٩ ٥٦٣٩٫٠ ٣٢٤٠٥٫٩ ٢٣٫١   ٨٩٢٫٤ ٣١٤٩٠٫٤ خدمات�التعليم

 ٢٥١٩٤٫١ ٧٥٦٦٫٠ ١٧٦٢٨٫١ ٤٥٧٫٠ ٧٢٥٫٥ ١٥٣٢٫٨ ١٤٩١٢٫٨ ا��دمات�ال��ية
 ١٠٠٣٦٤٫٠ ٢٤٤٦٧٫٥ ٧٥٨٩٦٫٥ ١٦٢٧٦٫٠ ١١٣٢٫٨ ٧٣٨٣٫٥ ٥١١٠٤٫٢ خدمات�اخري 

   ٠٫٠           ال�سو�ات
 ٧٩٦٤٠٠٫٠ ٣٠٥٠٨٨٫٧ ٤٩١٣١١٫٣ ١٥٠٠٠٠٫٠ ٦٧٧٨٧٫٩ ٨١٨٨١٫٥ ١٩١٦٤١٫٩ اجما���االس�ثمارات�املنفذة�

 والتنمیة االقتصادیة، وحدة الحسابات القومیة.وزارة التخطیط  المصدر:
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 )�٦(�رقم�م��ق
 ٢٠/٢٠٢١االس�ثمارات�اإلجمالية�ا��تامية�املنفذة�خالل�عام�

 القطاع�ا��كومي�وال�يئات�االقتصادية�والقطاع�العام�وا��اص�(باملليون�جنيھ)

 هیئات حكومة القطاعات االقتصادیة
 قطاع
 عام

 مشروعات
 مركزیة

 االستثماراتجملة 
 العامة

 قطاع
 جملة خاص

الزراعة�والري�
 واالستصالح

٤٢٣٧٤٫٤ ١٣٢٧٨٫٢ ٢٩٠٩٦٫٢ ١٤٥٥٠٫٠ ١٫٠ ١٦٢٫٢ ١٤٣٨٣٫٠ 

 ١١٩٧٢٨٫٣ ٣٥٨٣٫٩ ١١٦١٤٤٫٤ ١٣٥٠٫٠ ٣٨٥٩٫٧ ١١٠٩٣٤٫٧ ٠٫٠ الب��ول�ا��ام
 ٤٩٠٧٩٫٦ ٤٠٥٣٢٫١ ٨٥٤٧٫٥ ٠٫٠ ٨٥١٥٫٠ ٣٢٫٥ ٠٫٠ الغاز�الطبي��

 ٢٢٫٣ ٠٫٠ ٢٢٫٣ ٠٫٠ ٧٫٥ ٠٫٠ ١٤٫٨ استخراجات�اخري 
 ٣٧٣١٫١ ٠٫٠ ٣٧٣١٫١ ٠٫٠ ٣٧٣١٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ تكر�ر�الب��ول
 ٤٨٧٧٦٫٦ ٢١٢٨٦٫٨ ٢٧٤٨٩٫٨ ٢٢٦٥٠٫٠ ٤٧٢١٫٧ ١٠٫٠ ١٠٨٫١ تحو�لية�اخري 

 ٣٦٠٥٥٫٤ ٢٨٩٣٫٣ ٣٣١٦٢٫١ ٩٠٠٫٠ ١٩٦١٠٫٤ ٧٣٤٩٫٦ ٥٣٠٢٫١ الك�ر�اء
 ١١٦١٧٫٦ ٠٫٠ ١١٦١٧٫٦ ١٣٥٠٫٠ ٠٫٠ ١٤٢٤٫٥ ٨٨٤٣٫١ املياه

 ٢٧٩١٨٫٥ ٠٫٠ ٢٧٩١٨٫٥ ١٣٥٠٫٠ ٠٫٠ ٦٨٩٫٢ ٢٥٨٧٩٫٣ الصرف�الص��
 ٤٨٥٧٦٫٦ ٥٨٨٠٫٢ ٤٢٦٩٦٫٤ ٤٠٥٠٠٫٠ ٥٢٢٫٥ ٠٫٠ ١٦٧٣٫٩ والبناءال�ش�يد�

 ١٤١٢٦٥٫٤ ١٢٩٦٧٫٤ ١٢٨٢٩٨٫٠ ٣٦٣٠٠٫٠ ٧٩٥٨٫٧ ١٩١٥٧٫١ ٦٤٨٨٢٫٢ النقل�والتخز�ن
 ٣١٨٢٤٫٨ ١٥١١١٫٠ ١٦٧١٣٫٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٠٧٩٫٦ ١٢٦٣٤٫٢ االتصاالت
 ٥٩٨١٫٨ ٣٦٧١٫٠ ٢٣١٠٫٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٤٨٫٣ ٢١٦٢٫٥ املعلومات

 ١٣٧٣٠٫٠ ٠٫٠ ١٣٧٣٠٫٠ ١٥٠٫٠ ٠٫٠ ١٣٥٨٠٫٠ ٠٫٠ قناة�السو�س
 ١١٣٥٩٫٠ ١١١٢٩٫٦ ٢٢٩٫٤ ٠٫٠ ١٢٠٫٩ ١٠٨٫٥ ٠٫٠ تجارة�ا��ملة�والتجزئة

الوساطة�املالية�والتأم�ن�
 والضمان�االجتماعـــي

٢٦٣٫٦ ٠٫٠ ٢٦٣٫٦ ٠٫٠ ٦٩٫٦ ١٩٤٫٠ ٠٫٠ 

 ٦١٥٣٫٨ ٥٥٩٥٫٧ ٥٥٨٫١ ١٥٠٫٠ ٣٩٣٫٥ ٢٫٨ ١١٫٨ املطاعم�والفنادق
 ٦٥٥٥١٫٤ ٤٧٠٧٩٫٩ ١٨٤٧١٫٥ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٨٢٫٢ ١٨٢٨٩٫٣ العقار�ةاال�شطة�

 ٤٣٨٧٤٫١ ٤٠٦٧٫١ ٣٩٨٠٧٫٠ ٥٥٥٠٫٠ ٠٫٠ ٧٦٦٫٨ ٣٣٤٩٠٫٢ خدمات�التعليم
 ٢٨٤١٢٫٧ ٣٥١٢٫٤ ٢٤٩٠٠٫٣ ١٩٥٠٫٠ ٠٫٠ ١٢٥٨٫٥ ٢١٦٩١٫٨ ا��دمات�ال��ية

 ٨٤٥٧١٫٤ ٩٤٨٨٫٩ ٧٥٠٨٢٫٥ ٢٣٢٥٠٫٠ ٢٩٢٥٫٨ ٨٩٠١٫١ ٤٠٠٠٥٫٦ خدمات�اخري 
 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ال�سو�ات

اجما���االس�ثمارات�
 املنفذة�

٨٢٠٨٦٨٫٤ ٢٠٠٠٧٧٫٥ ٦٢٠٧٩٠٫٩ ١٥٠٠٠٠٫٠ ٥٢٤٣٧٫٤ ١٦٨٩٨١٫٦ ٢٤٩٣٧١٫٩ 

 والتنمیة االقتصادیة، وحدة الحسابات القومیة.وزارة التخطیط  المصدر:

  



 
 

٢٧٦ 

 )�٧م��ق�رقم�(
 ٢٠/٢٠٢١�١٩/٢٠٢٠م��ان�املدفوعات�خالل��عامي�

 (ملیون دوالر)     
 ٢٠/١٢٠٢ ١٩/٢٠٢٠)*( 

 ٤٢٠٥٩٫٦- ٣٦٤٦٥٫١-  امل��ان�التجاري 
 ٢٨٦٧٦٫٥ ٢٦٣٧٦ حصيلة�الصادرات

 ٨٥٩٧٫٢ ٨٤٧٩٫٩ الب��ولية
 ٢٠٠٧٩٫٣ ١٧٨٩٦٫١ غ���الب��ولية

 ٧٠٧٣٦٫١- ٦٢٨٤١٫١- مدفوعات�عن�الواردات
 ٨٦٠٣٫٩- ٨٩٠٠٫٩- الب��ولية

 ٦٢١٣٢٫٢- ٥٣٩٤٠٫٢- غ���الب��ولية
 ٥١١٩ ٨٩٧٢٫٥ م��ان�ا��دمات

 ١٥٩٩٥٫١ ٢١٢٨٨٫٩ املتحصالت
 ٧٥٢٧٫٧ ٧٨٨١٫١ النقل

 ٥٩١١٫٢ ٥٨٠٥٫٧ م��ا:�رسوم�النقل����قناة�السو�س�����
 ٤٨٦١٫٥ ٩٨٥٩٫٤ السفر

 ٥١٣٫١ ٧٥٨٫٥ متحصالت�ح�ومية
 ٣٠٩٢٫٨ ٢٧٨٩٫٩ متحصالت�أخري 

 ١٠٨٧٦٫١ ١٢٣١٦٫٤ املدفوعات
 ١٨١٢٫٢ ٢٠٥٠٫١ النقل

 ٢٧٠٨٫٢ ٣٢١٣ السفر
 ١٢٤٦٫٦ ٩٧٥٫٨ مصروفات�حكومية

 ٥١٠٩٫١ ٦٠٧٧٫٥ مدفوعات�أخري 
 ١٢٣٩٩٫٢- ١١٣٥٤- م��ان�دخل�االس�ثمار�(صا��)

 ٥٧٢٫٩ ٩٤٢٫١ متحصالت�دخل�االس�ثمار
 ١٢٩٧٢٫١ ١٢٢٩٦٫١ مدفوعات�دخل�االس�ثمار

 ٢٥١٨٫٧ ٢٩٤٧٫٧ م��ا:�فوائد�مدفوعة������
 ٣٠٩٠٣٫٤ ٢٧٦٧٩٫٩ التحو�الت

 ٣١١٨٠٫٣ ٢٧٤٦١٫٨ التحو�الت�ا��اصة�(صا��)
 ٣١٤٢٥٫٣ ٢٧٧٥٨ م��ا:�تحو�الت�العامل�ن������

 ٢٧٦٫٩- ٢١٨٫١ التحو�الت�الرسمية�(صا��)
 ١٨٤٣٦٫٤- ١١١٦٦٫٧- حساب�املعامالت�ا��ار�ة
 ٢٣٣٧٤ ٥٣٧٤٫٦ ا��ساب�الرأسما���واملا��

 ١٥٣- ٢٤٨٫٥- ا��ساب�الرأسما��
 ٢٣٥٢٧ ٥٦٢٣٫١ ا��ساب�املا��

 ٣٧٩٫١- ٣٥١٫٢- االس�ثمار�املباشر����ا��ارج
 ٥٢١٤٫٢ ٧٤٥٣ االس�ثمار�املباشر����مصر�(صا��)
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 ٢٠/١٢٠٢ ١٩/٢٠٢٠)*( 
 ٧٥٠٫٧- ٨١٨٫١- اس�ثمارات�محفظة�األوراق�املالية����ا��ارج�(صا��)

 ١٨٧٤٢٫٤ ٧٣٠٧٫٣- اس�ثمارات�محفظة�األوراق�املالية����مصر�(صا��)
 ٤٥٤٨٫٩ ٤٥٩٤٫٩ :�سنداتام��

 ٧٠٠٫٢ ٦٦٤٦٫٧ االس�ثمارات�األخرى�(صا��)
 ٣٠٧٥٫٩- ٢٧٩٥٫١- صا���الس�و�وا��طأ

 ١٨٦١٫٧ ٨٥٨٧٫٢- امل��ان�الك��
 ١٨٦١٫٧- ٨٥٨٧٫٢ )�-التغ������األصول�االحتياطية�للبنك�املركزي،�الز�ادة�(

 أرقام�مبدئية.)�*(

 املصدر:�البنك�املركزي�املصري.

 
  



 
 

٢٧٨ 

 )٨(م��ق�رقم�
 محطات�ا��والت�ذات�ا���دين�الفائق�والعا��

 محطات�ا���د�الفائق�-أ

 املشروع م
ا���د�
 (ك.ف)

 )م.ف.أ(السعة�املضافة�

ع���ا���د� تار�خ�االن��اء
 الفائق

ع���
ا���د�
 العا��

 محطات�جديدة
 ٥٠٠/٢٢٠ اإلسماعيلية�ا��ديدةمحطة�محوالت� ١

٢٢٠/٢٢ 
٧٥٠×٣ 
١٢٥×٣ 

- ٨/٩/٢٠٢٠ 
١٩/١/٢٠٢١ 

 ٢١/١٢/٢٠٢٠ - ٧٥٠×٣ ٥٠٠/٢٢٠ ٥٠٠أكتو�ر��٦محطة�محوالت� ٢
 ١٠/٢/٢٠٢١ - ٧٥٠×  ٢ ٥٠٠/٢٢٠ ٥٠٠�)غرب�بكر(�S4محطة�محوالت� ٣
 ٥٠٠/٢٢٠ ٥٠٠تي���االمديد�محطة�محوالت� ٤

٢٢٠/٦٦ 
٦٦/١١ 

٧٥٠×  ٣ 
١٧٥×٢ 

- 
 

٤٠× ٣ 

١٢/٣/٢٠٢١ 
٤/٢٠٢١/�٧ 

١١/٤/٢٠٢١ 
 ٥٠٠/٢٢٠ ٥٠٠غرب�كفر�الشيخ�محطة�محوالت� ٥

٢٢٠/٦٦ 
٦٦/١١ 

٧٥٠× ٢ 
١٧٥× ٣ 

  
 

٤٠× ٤ 

٢٦/٦/٢٠٢١ 

 ٨/٩/٢٠٢٠ - ١٧٥×  ٢ ٢٢٠/٣٣/٣٣ (ملك�للغ��)�القناة�للسكر محطة�محوالت� ٦
 ٢٢٠/٦٦ صان�ا���ر�املتنقلةمحطة�محوالت� ٧

٦٦/١١ 
٤٠  

٢٥ 
٢٢/٩/٢٠٢٠ 

 ١/١٠/٢٠٢٠ - ٧٥×  ٣ ٢٢٠/١١ أسيوط�لتكر�ر�الب��ول�(ملك�للغ��)محطة�محوالت� ٨
 ٢٢٠/٦٦ (ملك�للغ��)�٢بدر��محطة� ٩

٦٦/٢٢ 
١٧٥×  ٢ 

 
 

 ٤٠× ٣ 
٨/١٢/٢٠٢٠ 

 ٢٢٠/٦٦ )GISأسيوط�شرق�(محطة�محوالت� ١٠
٦٦/٢٢ 

١٧٥× ٣ 
 

 
٤٠ ×٤ 

١٠/١٢/٢٠٢٠ 

 ٢٢٠/٦٦ )٢مايو�(�١٥محطة�محوالت� ١١
٦٦/١١ 

١٢٥×  ٢  
٤٠× ٣ 

١١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٢٢٠/٦٦ )٢جمصة�(محطة�محوالت� ١٢
٦٦/١١ 

١٢٥×  ٢  
٤٠× ٢ 

٢٠/١٢/٢٠٢٠ 

 ١٣/٢/٢٠٢١ - ١٧٥×  ٢ ٢٢٠/٣٣ BOOلكيال�(ملك�للغ��)�بنظام�محطة�محوالت� ١٣
 ٢٢٠/٢٢ املطور�ن�بالقا�رةمحطة�محوالت� ١٤

 
٨/٣/٢٠٢١ - ١٢٥×  ٢ 

 ٥/٦/٢٠٢١ - ٧٥×  ٢ ٢٢٠/٢٢ مرا����سيدي�عبد�الرحمن�(ملك�للغ��)محطة�محوالت� ١٥
 أفقيةمحطات�تمت���ا�توسعة�

١ �)� �ب�بان �محوالت �محطة �٣توسيع �ج�د ك.ف.��٢٢٠/٦٦)
 ك.ف.�٥٠٠/٢٢٠ج�د�ع���.ف.أ.�م�٥٠٠× ٢�سعة��نبمحول

٢٢/٢/٢٠٢١ - ٥٠٠×٢ ٥٠٠/٢٢٠ 

٢ � �محوالت �محطة �توسيع ��٢توش�ي ك.ف.��٢٢٠/٦٦ج�د
�م�٧٥٠× ٢�سعة�تبمحوال  �.ف.أ. �ع�� �٥٠٠/٢٢٠ج�د
 ك.ف.

١٨/٣/٢٠٢١ - ٧٥٠×٢ ٥٠٠/٢٢٠ 

٣ � �محوالت �محطة �(الرسوة)توسيع �سعة��بورسعيد  ٥/٧/٢٠٢٠ - ١٧٥ ٢٢٠/٦٦بمحول



 
 

٢٧٩ 

;È
¡]⁄ip

¸\Â;Í
Ä]ë

iÕˆ\;Ô\Ä¯\;Ï
¬d]iŸ;ÖÁÖŒh

;ÿ˜
|

;È
’]∏\;‹]¬’\

٢٠
J

٢٠٢١
 

  

 املشروع م
ا���د�
 (ك.ف)

 )م.ف.أ(السعة�املضافة�

ع���ا���د� تار�خ�االن��اء
 الفائق

ع���
ا���د�
 العا��

 �م.ف.أ��١٧٥
�١٢٥بمحول�سعة��شرق�العو�ناتتوسيع�محطة�محوالت� ٤

 م.ف.أ.
١٦/٧/٢٠٢٠ - ١٢٥ ٢٢٠/٦٦ 

٥ � �محطة �(توسيع �ط��ا �GISتوليد �ج�د ك.ف��٢٢٠/٦٦)
 م.ف.أ.�١٢٥بمحول�سعة�

١٦/٩/٢٠٢٠ - ١٢٥ ٢٢٠/٦٦ 

ميناء�شرق�بورسعيد�بمحول�سعة�توسيع�محطة�محوالت� ٦
 م.ف.أ.�(ملك�للغ��)�١٢٥

٢٢٠/٢٢ 
 

٢٧/١/٢٠٢١ - ١٢٥ 

٧ � �محوالت �محطة �توسيع �ج�د �القائمة �٦٦/١١ا��مراء
ك.ف.��٢٢٠/٦٦م.ف.أ.�ع���ج�د��٧٥ك.ف.�بمحول�سعة�

 ك.ف.�٦٦/١١م.ف.أ.�ع���ج�د��٤٠ ×٢ومحول�ن�سعة�

٢٢٠/٦٦ 
٦٦/١١ 

٧٥×١  
٤٠ ×٢ 

 
٥/٢٠٢١ 

�محوالت ٨ �محطة ��توسيع ��٥٠٠السو�س �سعة  ×٢بمحول�ن
١٢٥�� �ج�د �ع�� �و �٢٢٠/٦٦م.ف.أ. �ك.ف. �سعة �٢٥محول

 ك.ف.�٦٦/١١م.ف.أ.�ع���ج�د�

٢٢٠/٦٦ 
٦٦/١١ 

١٢٥ ×٢  
٢٥ 

 
٢٨/٥/٢٠٢١ 
٣/٦/٢٠٢١ 

٩ � �محطة �توسيع �سمالوط ��٥٠٠محوالت �سعة �٢٥بمحول
 ك.ف.�٦٦/١١م.ف.أ.�ج�د�

٥/١٠/٢٠٢٠ ٢٥ - ٦٦/١١ 

�٤٠توسيع�محطة�محوالت�ب���سو�ف�شرق�بمحول�سعة� ١٠
 ك.ف.�٦٦/٢٢ج�د��م.ف.أ.�

٢٠/١١/٢٠٢٠ ٤٠ - ٦٦/٢٢ 

ك.ف.أ��٢٢٠/٦٦توسيع�محطة�محوالت�غرب�ملوي�ج�د� ١١
 ك.ف.�٦٦/١١ج�د��م.ف.أ.��٤٠بمحول�سعة�

٢١/١٢/٢٠٢٠ ٤٠ - ٦٦/١١ 

�الطور  ١٢ �محوالت �محطة ��توسيع �ك.ف.�٢٢٠/٦٦ج�د
 ك.ف.�٦٦/١١ج�د��م.ف.أ.��٤٠بمحول�سعة�

١٠/٣/٢٠٢١ ٤٠ - ٦٦/١١ 

بمحول��ك.ف.�٢٢٠/٦٦ج�د��توسيع�محطة�محوالت�ال�رم ١٣
 ك.ف.�٦٦/١١ج�د��م.ف.أ.��٢٥سعة�

٢٩/٥/٢٠٢١ ٢٥ - ٦٦/١١ 

 محطات�تمت���ا�توسعة�رأسية
ج�د��دمو�م.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٧٥إحالل�محول�سعة� ١

وإحالل�م.ف.أ�،��١٢٥ك.ف.��بمحول�سعة��٢٢٠/١٣٢/٦٦
م.ف.أ��٤٠  ×٢بمحول�ن�سعة�م.ف.أ���٢٥×٢سعة���نمحول
 ك.ف.�٦٦/١١ج�د�ع���

٢٢٠/٦٦ 
٦٦/٢٢ 

٣٠ ٥٠ 
 

١٤/١١/٢٠٢٠ 
٢/٢٠٢١ 

�محول  ٢ ��إحالل �محوالت��٧٥سعة �بمحطة م.ف.أ
 م.ف.أ�١٢٥ك.ف.�بمحول�سعة�٢٢٠/٦٦ج�د��االقتصادية

١/١٢/٢٠٢٠ - ٥٠ ٢٢٠/٦٦ 

بمحطة�محوالت�ر�ط�م.ف.أ.��٢X١٢٥إحالل�محول�ن�سعة� ٣
� �أسولن ��٢٢٠/٦٦ج�د �ك.ف. �سعة م.ف.أ.��١٧٥بمحول

 م.ف.أ.�١٧٥وتوسيع�بمحول�سعة�

٥٠ ٢٢٠/٦٦ 
١٧٥ 

- ٢٨/١/٢٠٢١ 
٢٢/٣/٢٠٢١ 

٤ � �سعة �محول ��١٢٥إحالل �ميت�م.ف.أ. �محوالت بمحطة
ك.ف.�بمحول�سعة��٢٢٠/٦٦ج�د��غمر�ا��ديدة�(دماص)

 م.ف.أ.�١٧٥

٥٠ ٢٢٠/٦٦ 
 

- ٢/٢٠٢١ 

�بمحطة�محوالت�ر�فا�ج�دم.ف.أ.��١٢٥إحالل�محول�سعة� ٥
 م.ف.أ.�١٧٥ك.ف.�بمحول�سعة��٢٢٠/٦٦

٢٢٠/٦٦  
٥٠ 

- ١٦/٢/٢٠٢١ 



 
 

٢٨٠ 

 املشروع م
ا���د�
 (ك.ف)

 )م.ف.أ(السعة�املضافة�

ع���ا���د� تار�خ�االن��اء
 الفائق

ع���
ا���د�
 العا��

�محول  ٦ ��إحالل ��٧٥سعة �األقصر�م.ف.أ. �محوالت بمحطة
 �م.ف.أ.��١٢٥ك.ف.�بمحول�سعة��٢٢٠/٦٦شرق�ج�د�

٥٠ ٢٢٠/٦٦ 
٥٠ 

- ٢/٢/٢٠٢١ 
 

ت�ا��مالية�محوال محطة�م.ف.أ.�ب�١٢٥إحالل�محول�سعة� ٧
 �م.ف.أ.�١٧٥ك.ف.�بمحول�سعة��٢٢٠/٦٦/١١ج�د�

٤/٢٠٢١ - ٥٠ ٢٢٠/٦٦ 

�محول ٨ ���نإحالل �ب�١٦×٢سعة �م.ف.أ. ت�محوال محطة
× ٢�سعة��نمحولبك.ف.��١٣٢/٣٣ج�د�الواحات�البحر�ة�

 م.ف.أ.��٥٠

٦٨ ١٣٢/٣٣ 
 

- ٢/٢٠٢١ 

م.ف.أ.�ج�ــــــــــــــــــــــــــــــــد��٢٥× ٢�ســــــــــــــــــــــــــــــــعة��نإحــــــــــــــــــــــــــــــــالل�محــــــــــــــــــــــــــــــــول ٩
��إيتــــــــــــــــــــــــاي�البــــــــــــــــــــــــارود.�بمحطــــــــــــــــــــــــة�محــــــــــــــــــــــــوالت�ك.ف�٦٦/١١

 × ٢�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة�ن�ك.ف.�بمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول٥٠٠/٢٢٠ج�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�
 م.ف.أ.��٤٠

٣٠ - ٦٦/١١ 
 

١٧/١٢/٢٠٢٠ 

ك.ف.�بمحطة��٦٦/٢٢م.ف.أ.�ج�د��٢٥إحالل�محول�سعة� ١٠
� ��أكتو�ر �٦محوالت ��٢٢٠/٦٦ج�د �سعة �بمحول �٤٠ك.ف.

 م.ف.أ.

٢٣/١٢/٢٠٢٠ ١٥ - ٦٦/٢٢ 

ك.ف.�بمحطة��٦٦/١١م.ف.أ.�ج�د��٢٥إحالل�محول�سعة� ١١
ك.ف.�بمحول�سعة��٢٢٠/٦٦ج�د��جنوب�التب�نمحوالت�

 م.ف.أ.�٤٠

٥/٢/٢٠٢١ ١٥ - ٦٦/١١ 

ك.ف.�بمحطة��٦٦/١١م.ف.أ.�ج�د��٢٥إحالل�محول�سعة� ١٢
� �ا��ديدةمحوالت ��أبو�زعبل �بمحول��٢٢٠/٦٦ج�د ك.ف.

 م.ف.أ.�٤٠سعة�

١٤/٢/٢٠٢١ ١٥ - ٦٦/١١ 

ك.ف.�بمحطة��٦٦/١١.�ج�د�م.ف.أ�٢٥إحالل�محول�سعة� ١٣
� �ج�د �ا��ديدة �الشرقية بمحول��ك.ف.أ�٢٢٠/٦٦محوالت

 م.ف.أ.�٤٠سعة�

١٦/٤/٢٠٢١ ١٥ - ٦٦/١١ 

١٤ � �سعة �محول �٢٠× ٢إحالل �� �ج�د ك.ف.��٦٦/١١م.ف.أ.
سعة���نك.ف.�بمحول�٢٢٠/٦٦ج�د��بالطبمحطة�محوالت�

 م.ف.أ�٢٥× ٢

٢٤/٤/٢٠٢١ ١٠ - ٦٦/١١ 

  ١١٩٠ ١٧٧٠٨ إجما���السعات�املضافة
;

; ˇ
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 محطات�ا���د�العا���-ب

 املشروع م
ا���د�
 (ك.ف)

السعة�
املضافة�

 م.ف.أ
 تار�خ�االن��اء

 محطات�جديدة
 ٢١/٧/٢٠٢٠ ٣٥× ٣ ٦٦/٢٠ ورش�السالممحطة�محوالت� ١
 ١٤/٨/٢٠٢٠ ٤٠×  ٢ ٦٦/١١ أوالد�صقر�الدائمةمحطة�محوالت� ٢
 ٢/١٢/٢٠٢٠ ٤٠×  ٢ ٦٦/٢٢ )�(ملك�الغ��)٢محطة�محوالت�بروة�( ٣
 ١١/١/٢٠٢١ ٥٠×  ٢ ٦٦/١١ اسمنت�املصر��ن�(ملك�للغ��)محطة�محوالت� ٤
 ٢١/١/٢٠٢١ ٤٠×  ٣ ٦٦/٢٢ مصنع�(ملك�للغ��)�١٠٠٠املنطقة�الصناعية�محطة�محوالت� ٥
 ١/٣/٢٠٢١ ٢٥×  ٣ ٦٦/١١ املالك�الدائمةمحطة�محوالت� ٦
 ١٩/٤/٢٠٢١ ٤٠×  ١ ٦٦/٢٢ شرق�بورسعيد�املؤقتة�(ملك�للغ��)محطة�محوالت� ٧
 ١٠/٥/٢٠٢١ ٤٠×  ٣ ٦٦/٢٢ جبل�ال�املمحطة�محوالت� ٨
 ٢٦/٥/٢٠٢١ ٤٠×  ١ ٦٦/٢٢ غرب�قنا�املتنقلة�(ملك�للغ��)محطة�محوالت� ٩

 ٢١/٦/٢٠٢١ ٤٠×  ٢ ٦٦/١١ اسنامحطة�محوالت�تأ�يل� ١٠
 محطات�تمت���ا�توسعات�أفقية

 ٨/٢٠٢٠ ٢٥ ٦٦/١١ �م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��شمال�الصفتوسيع�محطة�محوالت� ١
 ١٠/٨/٢٠٢٠ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��املنيا�شرق توسيع�محطة�محوالت� ٢
 ١٢/٢٠٢٠ ٤٠ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٤٠بمحول�سعة�قليوب�توسيع�محطة�محوالت� ٣
 ٥/١/٢٠٢١ ٤٠ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٤٠بمحول�سعة��املطور�نتوسيع�محطة�محوالت� ٤
 ٢٥/٢/٢٠٢١ ٤٠ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٤٠بمحول�سعة��شرق�الطر�ق�ال��راوي توسيع�محطة�محوالت� ٥
 ٣/٢٠٢١ ٤٠ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٤٠بمحول�سعة��الفشنتوسيع�محطة�محوالت� ٦
 ١٢/٣/٢٠٢١ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��مصر�ا��ديدةتوسيع�محطة�محوالت� ٧
 ٢٢/٣/٢٠٢١ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��برقاشتوسيع�محطة�محوالت� ٨
 ٨/٤/٢٠٢١ ٤٠ ٦٦/١١ م.ف.أ�٤٠بمحول��سعة��ديرب�نجمتوسيع�محطة�محوالت� ٩

 ١٢/٤/٢٠٢١ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��العد�ساتتوسيع�محطة�محوالت� ١٠
 ٢٨/٤/٢٠٢١ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��بباتوسيع�محطة�محوالت� ١١
 ٦/٥/٢٠٢١ ٢٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٢٥بمحول�سعة��أخميمتوسيع�محطة�محوالت� ١٢

 محطات�تمت���ا�توسعات�رأسية
١ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة �السك��م.ف.أ. بمحول��التجمع

 م.ف.أ.�٤٠سعة�
٩/٢٠٢٠ ١٥ ٦٦/١١ 

�٢٥سعة��السب�ية�القديمةم.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٢٠سعة��محول إحالل� ٢
 م.ف.أ.

٢٧/١١/٢٠٢٠ ٥ ٦٦/١١ 

بمحول�ن��البدرش�نم.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٢٥×  ٢إحالل�محول�ن�سعة� ٣
 م.ف.أ.�٤٠×  ٢سعة�

١٥/١٢/٢٠٢٠ ٣٠ ٦٦/١١ 

 ٢١/١٢/٢٠٢٠ ١٥ ٦٦/١١ م.ف.أ.�٤٠سعة��بمحول �ا��ميلم.ف.أ.�بمحطة��٢٥سعة��إحالل�محول  ٤
�٤٠بمحول�سعة��العياطم.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٢٥إحالل�محول�سعة� ٥

 م.ف.أ.
٢٤/١٢/٢٠٢٠ ١٥ ٦٦/١١ 

٦ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة ��إيديالم.ف.أ. �سعة  ٢٦/١٢/٢٠٢٠ ١٥ ٦٦/١١�٤٠بمحول



 
 

٢٨٢ 

 املشروع م
ا���د�
 (ك.ف)

السعة�
املضافة�

 م.ف.أ
 تار�خ�االن��اء

 م.ف.أ.
بمحول�سعة��الصارمم.ف.أ.�بمحطة�محوالت�ميت��٢٥إحالل�محول�سعة� ٧

 م.ف.أ.�٤٠
١٢/٢٠٢٠ ١٥ ٦٦/١١ 

٨ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة ��شر��نم.ف.أ. �سعة �٤٠بمحول
 م.ف.أ.

١/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

�شمال�اإلسماعيليةم.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٢٥×  ٢سعة���نإحالل�محول ٩
 م.ف.أ.�٤٠×  ٢سعة���نبمحول

١٠/١/٢٠٢١،�٥ ٣٠ ٦٦/١١ 

١٠ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة �با����ةم.ف.أ. بمحول��العلم�ن
 م.ف.أ.�٤٠سعة�

٥/١/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

سعة��بمحول �الش��اتون .�بمحطة�محوالت�م.ف.أ�٢٠�إحالل�محول�ن�سعة ١١
 م.ف.أ.�٤٠

١٦/١/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

بمحول�سعة��القصاص�نم.ف.أ.�بمحطة�محوالت��٢٠إحالل�محول�سعة� ١٢
 م.ف.أ.�٢٥

١٦/١/٢٠٢١ ٥ ٦٦/١١ 

�٤٠بمحول�سعة��مياه�ش��ا�ا��يمةم.ف.أ.�بمحطة��٢٥إحالل�محول�سعة� ١٣
 م.ف.أ.

٢٢/١/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

١٤ � ���نمحولإحالل ��٢٥×  ٢سعة �محوالت �بمحطة �الضباطم.ف.أ. �إس�ان
 م.ف.أ.�٤٠×  ٢سعة���نبمحول

١٥ ٦٦/١١ 
١٥ 

١٦/٢/٢٠٢١ 
٦/٣/٢٠٢١ 

١٥ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة بمحول��ا��ر�ر�الصنا��م.ف.أ.
 م.ف.أ.�٤٠سعة�

٢٧/٢/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

١٦ � �سعة �محول ��٢٠إحالل �محوالت �بمحطة �م.ف.أ. بمحول��السلطا�يالغرق
 م.ف.أ.�٢٥سعة�

٨/٤/٢٠٢١ ٥ ٦٦/١١ 

١٧ � �سعة �محول ��٢٥إحالل �محوالت �بمحطة �الدائمةم.ف.أ. بمحول��التحدي
 م.ف.أ.�٤٠سعة�

٢٦/٦/٢٠٢١ ١٥ ٦٦/١١ 

  ١٤٨٥  إجما���السعات�املضافة

 .دة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّ المصدر
; ˇ
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 )�٩م��ق�رقم�(
 األرضية�ا��طوط�ال�وائية�وال�ابالت

 أوًال:�ا��طوط�ال�وائية
 ا���د�الفائق�-أ

الجھد  المشروع م
 (ك.ف)

الطول 
 تاریخ االنتھاء (كم)

 ٣١/٨/٢٠٢٠ ١٨٠×٢ ٥٠٠ نجع حمادي /٣الخط الھوائي بنبان  ١
(دخول/ خروج) علي  ٥٠٠فتح الخط الھوائي نجع حمادي/ أسیوط  ٢

 محطة محوالت أسیوط الجدیدة
٢٣/١٠/٢٠٢٠ ٦×٢ ٥٠٠ 

 ١٣/١٢/٢٠٢٠ ٤٨٫٥×٢ ٥٠٠ ٥٠٠أكتوبر  ٦الخط الھوائي وادي النطرون/  ٣
 ١/٢٠٢١ ١٢٤ ٥٠٠ الخط الھوائي سمالوط/ رأس غارب (الدائرة الثانیة) ٤
 ١٠/٢/٢٠٢١ ٢٢٫١×٢ ٥٠٠ ٥٠٠/ رأس غارب  S4الخط الھوائي  ٥
(دخول/ خروج) علي محطة  ٥٠٠فتح الخط الھوائي أبو قیر /بدر  ٦

 االمدیدمحوالت تمي 
١٢/٣/٢٠٢١ ٢٩٫٩ ٥٠٠ 

الخط الھوائي سمنود الجدیدة/ تولید غرب البرلس (الدائرة الثانیة)  ٧
 ٥٠٠وفتحھ (دخول/ خروج) علي محطة محوالت كفر الشیخ 

١١٢٫٧ ٥٠٠ 
٢٫٣×٢ 

٣/٢٠٢١ 
٦/٢٠٢١ 

 ٤/٥/٢٠٢١ ٢٥٥×٢ ٥٠٠ )٢) توشكي (٣الخط الھوائي بنبان ( ٨
فتح الخط الھوائي سیدي سالم/ كفر الشیخ (دخول/ خروج) علي  ٩

 ٥٠٠محطة محوالت فرب كفر الشیخ 
٢/٨/٢٠٢٠ ٣×٢ ٢٢٠ 

 ٩/٨/٢٠٢٠ ٥٧٫٣×٢ ٢٢٠ الخط الھوائي البستان/ وادي النطرون ١٠
فتح الخط الھوائي جرجا/ طما (دخول/ خروج) علي محطة محوالت  ١١

 شرق سوھاج
٢١/٨/٢٠٢٠ ٢٣٫٥×٢ ٢٢٠ 

 ٣١/٨/٢٠٢٠ ٥٢٫٦×٢ ٢٢٠ الخط الھوائي القناة للسكر/ غرب ملوي (ملك للغیر) ١٢
فتح الخط الھوائي الكریمات/ حدائق أكتوبر (دخول/ خروج) علي  ١٣

 محطة محوالت طامیة
٦/٩/٢٠٢٠ ١٫١×٢ ٢٢٠ 

فتح الخط الھوائي عیون موسي/ القنطرة شرق (دخول/ خروج) علي  ١٤
 ٥٠٠محطة محوالت اإلسماعیلیة 

١٩/٩/٢٠٢٠ ٢٫٧×٢ ٢٢٠ 

(دخول/ خروج) علي  ٥٠٠فتح الخط الھوائي العاشر القدیمة/ بدر  ١٥
 ) (ملك للغیر)٢محطة محوالت بدر (

٣٠/١١/٢٠٢٠ ٤×٢ ٢٢٠ 

الرخام والجرانیت (دخول/ خروج)  /٥٠٠فتح الخط الھوائي التبین  ١٦
 )٢مایو ( ١٥علي محطة محوالت 

٩/١٢/٢٠٢٠ ٠٫٤×٢ ٢٢٠ 

 ٢/٢٠٢١ ١١×٢ ٢٢٠ فتح الخط الھوائي جمصة الجدیدة/ تولید غرب دمیاط ١٧
 ١٣/٢/٢٠٢١ ١٦×٢ ٢٢٠ S4الخط الھوائي لكیال/  ١٨
فتح الخط الھوائي جنوب قنا/ سفاجا (دخول/ خروج) علي محطة  ١٩

 محوالت شرق قنا
١٣/٢/٢٠٢١ ٤×٢ ٢٢٠ 

 ٧/٤/٢٠٢١ ٦٠×٢ ٢٢٠  العوینات الرئیسیة/ العوینات الجدیدة الخط الھوائي ٢٠
سندوب/ الجمالیة (دخول/ خروج) علي محطة فتح الخط الھوائي  ٢١

 محوالت تمي االمدید
١٥/٥/٢٠٢١ ١٤×٢ ٢٢٠ 

فتح خط جنوب المعادي/ جنوب الصیرة (دخول/ خروج) علي  ٢٢
 محطة محوالت زھراء المعادي

١٧/٦/٢٠٢١ ١٦×٢ ٢٢٠ 

 ٢٤/٦/٢٠٢١ ٣٠×٢ ٢٢٠  الحي المتمیز/ البستان الخط الھوائي ٢٣
 ٢٦/٦/٢٠٢١ ٢٢×٢ ٢٢٠ القطامیة/ المستثمرینالخط الھوائي  ٢٤

  ١٩٢٩٫٦ إجمالي أطوال الدوائر للخطوط الھوائیة على الجھد الفائق
 

  



 
 

٢٨٤ 

 ا���د�العا���-ب

الجھد  المشروع م
 تاریخ االنتھاء الطول (كم) (ك.ف)

فتح الخط الھوائي أبنوب/ أسیوط الجدیدة (دخول/ خروج) علي  ١
 محطة محوالت شرق أسیوط

٢٤/٨/٢٠٢٠ ١٢٫٥×  ٢ ٦٦ 

فتح الخط الھوائي كوم أوشیم/ أبو كساة (دخول/ خروج) علي محطة  ٢
 محوالت طامیة

٦/٩/٢٠٢٠ ١٫٥×  ٢ ٦٦ 

 ٦/٩/٢٠٢٠ ١٠×٢ ٦٦ الخط الھوائي طامیة/ سنورس ٣
فتح الخط الھوائي دكرنس/ قولنجیل (دخول/ خروج) علي محطة  ٤

 محوالت تمي االمدید
١/١٢/٢٠٢٠ ١٧×٢ ٦٦ 

 ١١/١/٢٠٢١ ١٢×٢ ٦٦ الخط الھوائي طما/ اسمنت المصریین ٥
 ١٢/٣/٢٠٢١ ٢٠×٢ ٦٦ الخط الھوائي طامیة/ كیمان فارس ٦
 ٣١/٣/٢٠٢١ ٥٠×٢ ٦٦ الخط الھوائي اسنا/ السباعیة غرب ٧
 ٨/٥/٢٠٢١ ٣١×٢ ٦٦ الخط الھوائي العوینات الجدیدة/ جبل الكامل ٨
فتح خط جامعة أسیوط/ بني غالب (دخول/ خروج) علي محطة  ٩

 محوالت شرق أسیوط (ملك للغیر)
١٠/٦/٢٠٢١ ١١٫٥ ٦٦ 

  ٣١٩٫٥ إجمالي أطوال الدوائر للخطوط الھوائیة على الجھد العالي
 ثانيًا:�ال�ابالت�األرضية

 الفائق�ا���د�-أ
الجھد  المشروع م

 (ك.ف)
 تاریخ االنتھاء الطول (كم)

 ٢٨/٨/٢٠٢٠ ١٢×  ٢ ٢٢٠ شمال القاھرة/ ھلیوبولیسكابل  ١
 ٣٠/٨/٢٠٢٠ ٢×  ١ ٢٢٠ كابل االستاد/ السبتیة ٢
 ١/١٠/٢٠٢٠ ٣٫٢×  ٢ ٢٢٠ (ملك الغیر)كابل البترول/ غرب أسیوط (الدائرة الثانیة)  ٣
 ٢٢/٢/٢٠٢١ ٤٫٣×  ٢ ٢٢٠ كابل شرق القاھرة/ سكاكین جاردینیا  ٤
 ٨/٣/٢٠٢١ ١٫٥×  ٢ ٢٢٠ كابل المطورین/ شمال أكتوبر ٥

  ٤٤ إجمالي أطوال الكابالت األرضیة على الجھد الفائق
 ا���د�العا���-ب

الجھد  المشروع م
 (ك.ف)

 تاریخ االنتھاء الطول (كم)

 ٣/٧/٢٠٢٠ ٩٫١×٢ ٦٦ فیصل /٢ھضبة كابل  ١
 ٢٠/٧/٢٠٢٠ ٤×١ ٦٦ مترو السالم/ السالمكابل  ٢
 ٢٢/٨/٢٠٢٠ ٣٫٥×٢ ٦٦ غرب دمیاط/ شرق دمیاطكابل  ٣
 ٢٤/٨/٢٠٢٠ ٢٫٥×٢ ٦٦ طامیة/ كیمان فارسكابل استكمال  ٤
 ١٩/٩/٢٠٢٠ ٢×١ ٦٦ )١األزبكیة (دائرة  /١السبتیة  كابل ٥
 ٢٢/٩/٢٠٢٠ ٤×٢ ٦٦ القاھرة الجدیدة/ الرحابكابل  ٦
 ٢/١٠/٢٠٢٠ ٤٫١×٢ ٦٦ إمبابة/ الدقيكابل  ٧
 ١٥/١٠/٢٠٢٠ ٢×١ ٦٦ األزبكیة  /٢السبتیة  كابل ٨
 ١٨/١٢/٢٠٢٠ ٥٫٥ ٦٦ )/ التجمع السكني٢مایو ( ١٥كابل  ٩

 ١١/١/٢٠٢١ ٠٫٥×٢ ٦٦ جزء الكابل طما/ اسمنت المصریین ١٠
 ٢٨/٢/٢٠٢١ ٣٫٣٥ ٦٦ شیراتون/ ألماظةكابل  ١١
 ٢٨/٢/٢٠٢١ ٦٫٤٥ ٦٦ صقر قریش/ ألماظةكابل  ١٢

  ٧٠٫٩ إجمالي أطوال الكابالت األرضیة على الجھد العالي
 .دة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّ المصدر
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