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 ) 2022/ 30/12-12/ 16( املشهد االقتصادي املصري

 د. أحمد ذکر الله 

 تمهید: 
ب�نيتناول   ما  الف��ة  خالل  التطور  هذا  ودالالت  املصري  االقتصادي  املشهد  تطورات  أهم  - 16/12 التقر�ر 

 ، وذلك ع�� النحو التا��: 30/12/2022

 أهم التطورات االقتصادیة

 أوًال: التطورات املالیة
 18/12 هبوط جما�� ملؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة بداية األسبوع -1

 19/12  %0.7ينخفض   egx30بختام التعامالت و البورصة املصر�ة ت��اجع -2

 20/12البورصة املصر�ة تختم �عامالت الثالثاء ع�� تراجع جما��  -3

4- EGX30  من خسائره بختام التعامالت 
ً
 21/12عّوض جزءا

 22/12اللون األحمر يخيم ع�� أداء األسهم بختام �عامالت ا�خميس  -5

غلق التعامالت ع�� هبوط جما��  -6
ُ
 25/12البورصة املصر�ة �

 25/12تراجع جما�� ملؤشرات البورصة بختام �عامالت أو�� جلسات األسبوع  -7

 26/12مليار جنيھ  13.1ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة اإلثن�ن.. ورأس املال يصعد بقيمة  -8

 27/12% بختام �عامالت جلسة منتصف األسبوع 0.52لبورصة بنسبة تراجع املؤشر الرئي��ي ل -9

 12/ 28ارتفاع مؤشرات البورصة املصر�ة بختام �عامالت جلسة األر�عاء  -10

 29/12مليار جنيھ  961بارتفاع للمؤشرات.. ورأس املال �غلق عند  2022البورصة تختتم �عامالت  -11

 دالالت القطاع المالي: 

 خالل عام   -
ً
، مدفوعة بقرار البنك املركزي املصري بتطبيق نظام  2022حققت البورصة املصر�ة أداًء إيجابيا

مليارات دوالر، ور�ح رأس    3سعر صرف مرن، وموافقة صندوق النقد الدو�� ع�� منح تمو�الت ملصر بقيمة  

 مليار جنيھ.  961.222مليار جنيھ ليغلق عند مستوى  195.6املال السو�� 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/18/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/6014589
https://amwalalghad.com/2022/12/19/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-6/
https://amwalalghad.com/2022/12/20/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7-2/
https://amwalalghad.com/2022/12/21/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-egx30-%d9%8a%d8%b9%d9%88%d8%b6-%d8%ac%d8%b2%d8%a1%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6/
https://amwalalghad.com/2022/12/22/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-3/
https://amwalalghad.com/2022/12/25/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87/
https://www.youm7.com/story/2022/12/25/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/6022064
https://www.youm7.com/story/2022/12/26/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9/6023100
https://www.youm7.com/story/2022/12/27/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-0-52-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/6024186
https://www.youm7.com/story/2022/12/28/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1/6025195
https://www.youm7.com/story/2022/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-2022-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%AF/6026167
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نقطة، وصعد مؤشر "إي�� إكس    14598% ليغلق عند مستوى  22.17" بنسبة  30وارتفع مؤشر "إي�� إكس   -

محدد األوزان" بنسبة   30نقطة، وقفز مؤشر "إي�� إكس    2609% ليغلق عند مستوى  24.39" بنسبة  50

% ليغلق 27.31للعائد الك��" بنسبة    30نقطة، وزاد مؤشر "إي�� إكس    17723% ليغلق عند مستوى  24.57

 نقطة. 6004عند مستوى  

% ليغلق عند  27.26متساوي األوزان" بنسبة    70كما ارتفع مؤشر الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة "إي�� إكس   -

% ليغلق عند مستوى 27.35متساوي األوزان" بنسبة    100نقطة، وصعد مؤشر "إي�� إكس    2801مستوى  

نقطة، وزاد مؤشر سندات  3567غلق عند مستوى % لي12.42نقطة، فيما تراجع مؤشر تم�� بنسبة  4145

 نقطة.  1283% ليغلق عند مستوى 12.56ا�خزانة بنسبة 

و�صفة عامة يمكن القول إن قطاع األعمال بصفة عامة �شقيھ العام وا�خاص غ�� ممثل �ش�ل جيد ��  -

زا قطاعيا �� مجال البنوك واستحواذه ع�� ا�حصة ا
ّ

لك��ى من التداوالت  البورصة املصر�ة، كما أن هناك ترك

 ضرورة العمل 
ً
اليومية بصدارة سهم البنك التجاري الدو�� صاحب الوزن النس�ي األك�� �� املؤشر، مؤكدا

ع�� ز�ادة تمثيل جميع القطاعات ا�حيو�ة بالسوق ال سيما القطاعات ال�ي �شهد طفرة خالل الف��ة األخ��ة  

 .�ةوتلعب دورا حيو�ا �� تحقيق أهداف الدولة التنمو 

البورصة املصر�ة تمثل بوابة التخارج ال�ي �سمح للدولة بإفساح ا�جال لالستثمار ا�خاص من خالل ز�ادة    -

ألي مستثمر  اآلمن  ا�خروج  بوابة  كذلك  الشر�ات، و��  �� مختلف  العام  املال  حساب حصة  حصتھ ع�� 

�� أهمية البورصة باعتبارها  يتطلع إ�� ضمان ا�حد من خسائره و�عظيم أر�احھ لدى التخارج، بما ي��هن ع 

 .إحدى ا�جهات الرئيسية املنوطة بتوف�� التمو�الت الالزمة للشر�ات لز�ادة معدالت التوسع

الف��ة الراهنة العمل ع�� استعادة ثقة املستثمر�ن �� السوق كسبيل رئي��ي لعودة السيولة ا�خارجة  تتطلب   -

قيد   حوافز  تقديم  خالل  من  جديد  من  للبورصة  الك��ى  الشر�ات  جذب  بجانب  املاضية،  الف��ة  خالل 

املصر  والبورصة  املالية  الرقابة  عليھ  عملت  ما  بالفعل  وهو  للشر�ات،  مؤقتة  الشهور استثنائية  خالل  �ة 

 .القليلة املاضية

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 �عديالت ع�� قواعد قيد وشطب األوراق املالية استحدثت إم�انية القيد   -
ً
وأقر مجلس إدارة الهيئة مؤخرا

من    
ً
بدال وذلك  الهيئة،  لدى  الت�جيل  قبل  البورصة  بجداول  واألجنبية  املصر�ة  الشر�ات  ألسهم  املؤقت 

 دون استيفاء    الت�جيل املسبق لدى الهيئة، ع�� السماح
ً
 مؤقتا

ً
بأن ي�ون قيد األوراق املالية املذ�ورة قيدا

شروط ا�حد األد�ى لنسبة األسهم املراد طرحها وعدد املساهم�ن (أو حملة شهادات اإليداع) و�سبة األسهم 

أشهر من   6(أو شهادات اإليداع) حرة التداول، ع�� أن يتم الت�جيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خالل  

 من شهر واحد من تار�خ الت�جيلت
ً
 .ار�خ القيد، بدال

كما أنھ من الضروري العمل ع�� خفض ت�اليف عمليات الشر�ات لإلدراج والطرح مع العمل ع�� مراجعة  -

جميع التعديالت ال�ي أدخلت ع�� قانون سوق رأس املال والئحتھ التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة 

والعمل ع�� وضع لوائح تنفيذية تتسم باملرونة ��دف تمهيد الطر�ق   2011عام  عن البورصة والهيئة منذ  

 أمام شر�ات القطاع ا�خاص للدخول �� العملية التنمو�ة 

 ثانیًا: القطاع النقدي
 البنك املركزي يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات االست��ادية  -1

 مليون دوالر 301توقيع الشر�حة الثانية من تمو�ل ا�خط الرا�ع مل��و األنفاق مع اليابان بـ -2

 مشروعا �� مصر  16مليون يورو لـ  370.8تمو�الت إنمائية ميسرة من أملانيا بـ -3

 مصر ترفع متوسط الفائدة ع�� أدوات الدين قص��ة األجل  -4

  %3البنك املركزي يرفع الفائدة   -5

 تر�ليون جنيھ قيمة الودائع لدى “املركزي” والقطاع املصر�� ب��اية أغسطس 7.6 -6

 2022مليار دوالر حزم تمو�لية من شر�اء التنمية ل�ح�ومة والقطاع ا�خاص ��  13.7 -7

 اخيص البنوك الرقمية �� مصرالبنك املركزي: �عمل حاليا ع�� وضع اإلطار الرقا�ي ل��  -8

 دالالت القطاع النقدي

 البنك املركزي املصرى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات االست��ادية.

 .ت التحصيل لتنفيذ العمليات االست��اديةعودة العمل بمستندا البنك املركزي املصرى  قرر  -

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/6026232
https://www.youm7.com/story/2022/12/27/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9/6023952
https://www.youm7.com/story/2022/12/16/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80370-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%8016/6012449
https://www.elfagr.org/4587283
https://www.elfagr.org/4585009
https://www.alborsaanews.com/2022/12/31/1615281
https://www.alborsaanews.com/2022/12/29/1614935
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بتار�خ   - الدوري الصادر  الكتاب  إ��  إنھ باإلشارة  البنك املركزي  بيان  التعامل   2022ف��اير    13وقال  بوقف 

بمستندات التحصيل �� تنفيذ �افة العمليات االست��ادية والعمل باالعتمادات املستندية فقط لدى تنفيذ  

واال  املؤرخ  العمليات االست��ادية  الدوري  الكتاب  لھ، وكذا  الالحقة  القرار    2020أكتو�ر    27ستثناءات من 

بز�ادة قيمة ال�حنات املستثناة من القرار املشار إليھ أعاله من خمسة آالف دوالر أمر��ي أو ما �عادلها من  

 ألف دوالر أمر��ي أو ما �عادلها من العمالت األخرى.  500العمالت األخرى إ�� 

ا أعلنھ البنك املركزي من التوجھ نحو اإللغاء التدر��� لتلك التعليمات ح�ى إتمام اإللغاء ال�امل و�� ضوء م -

والسماح بقبول   2022ف��اير    13، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتار�خ  2022لها �� د�سم��  

 .مستندات التحصيل لتنفيذ �افة العمليات االست��ادية

 مشروعا �� مصر  16مليون يورو لـ  370.8ة ميّسرة من أملانيا بـ تمو�الت إنمائي

،  2024أعلنت وزارة التعاون الدو��، أنھ تم االتفاق مع ا�جانب األملا�ي ع�� إطار التعاون املستقب�� ح�ى عام   -

مليون يورو، لتمو�ل   370.8والذي يتمثل �� تخصيص تمو�الت إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة  

16  .
ً
 مشروعا تنمو�ا

، ��  2022جاء ذلك �عدما نظمت وزارة التعاون الدو��، جولة املفاوضات ا�ح�ومية املصر�ة األملانية لعام   -

ضوء ا�جهود املش��كة لتنسيق التعاون اإلنمائي و�عز�ز التنمية واالتفاق �ش�ل ��ائي ع�� املشروعات ال�ي  

ع�� تقنية الفيديو، وترأس االجتماع وزارة التعاون الدو�� من  سيتم تمو�لها �� إطار التعاون املش��ك، وذلك  

 ا�جانب املصري والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي من ا�جانب األملا�ي. 

و�شمل املشروعات التنمو�ة املقرر تمو�لها �� قطاعات: التعليم الف�ي والتدر�ب امل�ي ودعم االبت�ار بالقطاع  -

العمل واإلصال  املتجددة، ا�خاص وسوق  والطاقة  الطاقة  ا�حضر�ة وكفاءة  والتنمية  وا�حوكمة  اإلداري  ح 

مليون يورو �� صورة   258والصرف الص�� والزراعة، من ب�ن هذه التمو�الت من املقرر أن يتم تخصيص  

تمو�ل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون؛ لدعم محور الطاقة ضمن املنصة الوطنية للمشروعات ا�خضراء  

�". برنامج " ِ
ّ
َو�

ُ
 ن
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، من جانب جمهور�ة مصر  2022نوفم��    11و�أ�ي ذلك �� ضوء اإلعالن السيا��ي املش��ك الصادر بتار�خ   -

والذي شهد ،  COP27العر�ية وجمهور�ة أملانيا االتحادية والواليات املتحدة األمر�كية، خالل مؤتمر املناخ  

 �جهود حشد آليات التمو�ل التنموي  
ً
َو��"، والذي �عد استمرارا

ُ
إعالن دعم محور الطاقة ضمن برنامج "ن

الطاقة  إ��  واالنتقال  مصر   �� األخضر  التحول  لدفع  ا�خضراء،  للمشروعات  الوطنية  للمنصة  امليسر 

% من إجما�� الطاقة املولدة 42إ��  املتجددة، من أجل دعم �سريع وت��ة االنتقال للطاقة املتجددة لتصل  

 . 2035، بدال من عام 2030بحلول عام 

 ع�� �افة املستو�ات السيما جهود التعاون اإلنمائي  -
ً
جدير بالذكر أن العالقات املصر�ة األملانية �شهد تطورا

والغ األخضر  الهيدروج�ن  مجال   �� التعاون  �عز�ز  صعيد  وع��  األخضر،  االقتصاد  إ��  التحول  از ودعم 

ع�� إعال�ي النوايا املتعلق�ن بالتعاون �� مجا��   2022نوفم��    3املسال، تم التوقيع مع ا�جانب األملا�ي يوم  

 الهيدروج�ن األخضر والغاز املسال. 

  160وثائق للتعاون املش��ك بقيمة    9وخالل مؤتمر املناخ وقعت وزارة التعاون الدو��، مع ا�جانب األملا�ي   -

يد من القطاعات التنمو�ة، من بي��ا تطو�ر التعليم الف�ي وامل�ي وتطو�ر البنية التحتية، مليون يورو �� العد

املستدامة   للتنمية  الدولة  أجندة  لتحف��  األطراف  ُمتعدد  التعاون  جهود  ضوء  التحول   2030��  و�عز�ز 

 األخضر. 

ة الديون املصر�ة األملانية، �عد من  األملانية، فأن برنامج مبادل  –وفيما يتعلق ب��نامج مبادلة الديون املصر�ة   -

أنجح برامج مبادلة الديون ع�� مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجما�� قيمة برنامج 

 مليون يورو.  240مبادلة الديون املصر�ة األملانية: 

 30تم من خاللها تمو�ل    مليار يورو،  1.6جدير بالذكر أن محفظة التعاون اإلنمائي ا�جار�ة مع أملانيا ��جل   -

من  العديد  م��ا  واستفاد  مالية،  ومساهمات  ف�ي  دعم  ومنح  ميسرة  تنمو�ة  تمو�الت  صورة   ��  
ً
مشروعا

و�دارة  املائي،  والدعم  والري،  الص��،  والصرف  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  كفاءة  بي��ا  من  القطاعات 
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بالق واالبت�ار  العمل،  وسوق  وال�جرة،  الصلبة،  امل�ي، ا�خلفات  والتدر�ب  الف�ي،  والتعليم  ا�خاص،  طاع 

 والتنمية ا�حضر�ة، واإلصالح اإلداري، واملرأة، والشباب والتنمية االجتماعية. 

 ثالثا: املالیة العامة
 % ووضع معدالت ال�جز والدين بمسار نزو��2% وفائض أو�� 5.5املالية: اس��داف نمو  -1

 شهور.  3مليار جنيھ خالل  258.9ز�ادة إيرادات املوازنة إ��  -2

 ج ا�ح��% من النات0.1مليار جنيھ فائضا أوليا باملوازنة العامة للدولة بنسبة  10.2 -3

 22/2023مليار جنيھ حجم االستثمارات لقطاع التعليم بخطة عام   77.2وز�رة التخطيط:  -4

 مليار جنيھ فوائد خارجية �� الر�ع األول من العام املا�� ا�جارى   18.7الية: امل -5

 دالالت المالية العامة: 

 % من الناتج ا�ح��0.1مليار جنيھ فائضا أوليا باملوازنة العامة للدولة بنسبة  10.2

مليار جنيھ   10.2مة  كشف التقر�ر الشهري لوزارة املالية، عن تحقيق املوازنة العامة للدولة فائض أو�� بقي -

% من الناتج ا�ح�� مقابل �جز  0.1، بنسبة  2022/2023خالل الف��ة من يوليو إ�� سبتم�� من العام املا��  

 % خالل نفس الف��ة من العام املا�� السابق. 0.09بنسبة 

ري ليصل إ��  % خالل الر�ع األول من العام املا�� ا�جا15.6جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات املوازنة بنسبة   -

% مقابل نفس الف��ة من العام املا�� املا��ي، ونجحت 19.2مليار جنيھ، رغم ارتفاع املصرفات بنحو    258.9

املوازنة �� تلبية ز�ادة مخصصات قطاع ال�حة والتعليم، واالستثمارات املمولة من ا�خزانة، وز�ادة األجور، 

 وتلبية مخصصات برامج ا�حماية االجتماعية.

ا� - وضع  ونجحت  ��دف  اإلصالحية  اإلجراءات  من  بالعديد  السابقة  سنوات  ا�خمس  مدار  ع��  ح�ومة 

االقتصاد املصري ع�� مساره ال�حيح ورفع كفاءة ا�خدمات املقدمة للمواطن�ن، كما عملت وزارة املالية 
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وتوف��    ع�� استمرار تحقيق مس��دفات الضبط املا�� واستدامة مؤشرات املالية العامة وترشيد االس��الك

 مصادر للتمو�ل دون إخالل با�حدود اآلمنة للدين العام.

كما عملت وزارة املالية ع�� دعم شبكة ا�حماية مع توف�� رعاية �حية جيدة للمواطن�ن وز�ادة ا�خصصات   -

ن  املالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية، و�رامج التنمية البشر�ة والتعليم وال�حة مما يز�د من إنتاجية املواط

 املصري، ويساعد ع�� تحس�ن جودة حياتھ اليومية. 

مليار جنيھ، وذلك ضمن   67وسبق أن أقرت ا�ح�ومة حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطن�ن بت�لفة   -

مخرجات املؤتمر االقتصادي؛ لتخفيف الضغوط الت�خمية عن املواطن�ن، موزعة ب�ن ز�ادة ا�حد األد�ى 

إ��   للعامل�ن بالدولة وأ�حاب املعاشات،    300  آالف جنيھ، و�قرار  3لألجور   عالوة استثنائية 
ً
جنيھ شهر�ا

، وعدم  2023يونيو عام    30مالين مواطن ح�ى    10وتوف�� دعم األسر ع�� بطاقات التمو�ن �ستفيد م��ا  

 ز�ادة أسعار الكهر�اء ح�ى ��اية العام املا�� ا�جارى.

 22/2023عام مليار جنيھ حجم االستثمارات لقطاع التعليم بخطة 

 حول مس��دفات خطة العام املا�� ا�حا��   -
ً
��    22/2023أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقر�را

 مجال ا�خدمات التعليمية. 

وأشارت وز�رة التخطيط والتنمية االقتصادية إن التعليم ُ�عد رك��ة أساسية لتنمية الـموارد البشر�ة وتنو�ر  -

بات االنتقال إ�� االقتصاد الـمعر�� والثورة الصناعّية  الـمعارف اإل�سانية لـُم 
ّ
واكبة ُمستجّدات العصر وُمتطل

الرا�عة، ولتعز�ز التنافسّية الدولّية �� ش�ى منا�� ا�حياة، ولذا، يأ�ي قطاع التعليم �� ُمقّدمة القطاعات 

ول��ا الدولة عناية كب��ة وأولوّ�ة عند تخصيص الـموارد وتقر�ر خيار 
ُ
ات ال��امج والـمشروعات التنموّ�ة، ال�ي ت

قّدر بنحو  22/2023مش��ة إ�� أن االستثمارات ال�لّية لقطاع التعليم بخطة عام 
ُ
 مليار جنيھ. 77.2ت

إ�� نحو    22/2023وأو�ح تقر�ر وزارة التخطيط أنھ من الـُمس��دف ز�ادة إنتاج قطاع التعليم خالل عام   -

%، مش��ا إ�� ُمس��دفات  16.3بنسبة    21/2022ليار جنيھ خالل عام  م  184.7مليار جنيھ ُمقابل نحو    214.8
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واملتمثلة �� خفض كثافة الفصول من خالل إ�شاء و�حالل وتجديد   22/2023التعليم قبل ا�جام�� بخطة  

ألف فصل �� �افة الـمراحل التعليمية، وذلك لـمواكبة الز�ادة الـمستمرة �� ُمعّدل النمو السنوي لعدد    25

إ��    الطالب يصل  (حوا��  3.9الذي  خدمات   %780  و�تاحة  الفصول  كثافة  �خفض   ،(
ً
سنو�ا طالب  ألف 

باستثمارات قدُرها   الـمحرومة،  الـمناطق   �� ز�ادة    15.4التعليم  بـُمعّدل  ا�خطة  عن  40مليار جنيھ عام   %

  10ق إ�شاء  ، إ�� جانب تحس�ن تنافسية ُمخرجات التعليم قبل ا�جام�� عن طر� 21/2022استثمارات عام  

) واملدارس الرسمية الدولية والقومية، STEAMمدارس يابانية جديدة باإلضافة إ�� مدارس النيل ومدارس (

 عن إ�شاء  
ً
 عن توجيھ    2.5مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية باستثمارات    20فضال

ً
مليار جنيھ، فضال

مليون جنيھ للتوّسع �� توف��    874نو�ة، توجيھ  مليار جنيھ لتوف�� أجهزة التابلت لطالب الـمرحلة الثا  3.75

باعتمادات   الذكية  الفراغات  بفصول  الـمدارس  وتجه��  الذكية،  والفصول  جنيھ،   324الشاشات  مليون 

 700مليار جنيھ لتطبيق "ا�جدارات" �� مدارس التعليم الف�ي والـمدارس التطبيقية، وكذا توجيھ    1.2ونحو  

 ناة مدرستنا).مليون جنيھ لبنك الـمعرفة (ق

ألف   13.8ومن خالل الـمشروع القومي لتطو�ر الر�ف الـمصري "حياة كر�مة" مس��دف إ�شاء وتطو�ر نحو   -

مدرسة �� إطار الـمرحلة األو�� من ُمبادرة "حياة كر�مة"، ومس��دف من خالل   1430فصل درا��ي، وصيانة  

وتطو�ر إ�شاء  ا�حضرّ�ة:  التجّمعات   �� الفصول  تطو�ر  الـمراحل    8400وتوسعة    ُمبادرة  �افة   �� فصل 

بـ   ، تقع ضمن النطاق ا�جغرا�� للـمرحلة األو�� من الـمشروع القومي لتطو�ر    75التعليمية، 
ً
 حضر�ا

ً
تجمعا

إ��   األمية  محو  ُمعدل  خفض  ُمواصلة  ا�خطة  �س��دف  كما  كر�مة"،  "حياة  الـمصري  عام  17الر�ف   %

 .21/2022% عام 19ُمقابل  22/2023

فإ��ا تتضمن التوسع �� إ�شاء ا�جامعات    22/2023وفيما يتعلق بمس��دفات التعليم ا�جام�� بخطة عام   -

توجيھ   ا�خطة  �س��دف  حيث  و�شغيل    442التكنولوجية  إ�شاء  الستكمال  جنيھ  جامعات    6مليون 

ية، برج أكتو�ر، أسيوط ا�جديدة، طيبة ا�جديدة باألقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغر�  6تكنولوجية (

استيعابية   بطاقة  باإلسكندر�ة)،  نحو    22.5العرب  التكنولوجية  ا�جامعات  إجما��  ليصل  طالب،    9ألف 

جامعات، وذلك �� إطار اهتمام الدولة لتوف�� �عليم تكنولو�� يقدم خدمات �عليمية مت�املة ذات جودة  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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ألهلية حيث �س��دف ا�خطة توجيھ مناظرة لنظم ا�جودة العاملية، عالوة ع�� التوسع �� إ�شاء ا�جامعات ا

جامعات أهلية م��ا (الزقاز�ق، ب��ا، ب�ي سو�ف،    15)، إل�شاء و�شغيل  22/2023مليار جنيھ �� العام (  4.4

ألف طالب،    150املنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي ا�جديد، السويس، املنيا، املنوفية) بطاقة استيعابية  

 للعلوم التكنولوجية وذلك �� إطار االهتمام، الذي توليھ  
ً
الدولة بالتوسع �� إتاحة التعليم ا�جام��، وفقا

ا�حديثة والتخصصات العلمية املتطورة، األمر الذي �سهم �� تحقيق هدف االس��اتيجية "خفض الفجوة  

 ب�ن مخرجات التعليم العا�� ومتطلبات سوق العمل". 

ل - جنيھ  مليار  نحو  توجيھ  ط 
ّ
الـُمخط من  أنھ  التقر�ر  ا�جامعات    154تطو�ر  وأضاف  �افة   �� اختبار  مركز 

العام (125ا�ح�ومية، بمعدل نمو    �� ع 
ّ
بالـُمتوق �� تحقيق هدف  21/2022% ُمقارنة  )، األمر الذي ُ�سِهم 

�� منظومة   إ�� جانب ز�ادة معدالت اإلتاحة وا�جودة  التكنولوجية"،  التحتية  البنية  االس��اتيجية "تطو�ر 

خالل من  ا�جام��،  املصر�ة التعليم  ا�جامعة  إ�شاء  باعتمادات  - :  بالقاهرة،  جنيھ،   325الفر�سية  مليون 

مليون جنيھ، إ�شاء جامعة    223أكتو�ر، باعتمادات    6تجه�� املب�ى الرئي��ي بالفرع الدو�� �جامعة القاهرة ��  

باعتمادات   اإلسكندر�ة  بمحافظة  العرب  ب��ج  الفنون   200سنجور  ل�لي�ي  مب�ى  إ�شاء  جنيھ،   مليون 

باعتمادات   ب��ا،  بجامعة  النوعية  وال��بية  االصطنا��   100التطبيقية  الذ�اء  �لية  إ�شاء  جنيھ،  مليون 

مليون جنيھ، باإلضافة إ�� إ�شاء مب�ى �لية علوم بمدينة أبو رد�س   100بجامعة كفر الشيخ، باعتمادات  

 مليون جنيھ.  80بمحافظة جنوب سيناء، باعتمادات 

ا - قطاع  مشروعات  العل�ي  وتتضّمن  بت�لفة     22/2023لبحث  اإللك��ونيات  بحوث  معهد   385مشروعات 

مليون جنيھ، مركز بحوث وتطو�ر الفلزات    440مليون جنيھ، هيئة االستشعار من البعد وعلوم الفضاء  

التكنولوجية    409 والتطبيقات  العلمية  األبحاث  ملدينة  العامة  الهيئة  جنيھ،  جنيھ،   152,7مليون  مليون 

العيون    معهد بحوث والـمصايد    271أمراض  البحار  لعلوم  القومي  الـمعهد    409مليون جنيھ، مشروعات 

مليون جنيھ، هيئة    284مليون جنيھ، إ�� جانب مشروعات الـمعهد القومي للبحوث الفلكية وا�جيوف��يقية  

نيھ، الـمعهد مليون ج  108مليون جنيھ، معهد تيودور بلهارس    615تمو�ل العلوم والتكنولوجية واالبت�ار  

 مليون جنيھ. 237القومي للقياس والـمعايرة 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 رابعًا: القطاع الخارجي
 �� قيمة صادرات مصر من الغاز الطبي�� املسال420.2اإلحصاء:  -1

ً
 % ارتفاعا

 شعبة املستوردين: اإلفراج عن جميع مستلزمات اإلنتاج باملوا�ئ ��اية األسبوع ا�جارى  -2

 مليون دوالر صادرات السلع الزراعية ب��اية سبتم�� املا��ي  452ملياران و -3

 % ز�ادة �� معدالت التبادل التجاري ب�ن مصر والكو�ت 21.4 -4

  11مليار دوالر ��  32.575الصادرات املصر�ة ترتفع إ��  -5
ً
 شهرا

 الر صادرات الصناعات الطبية ب��اية أكتو�ر املا��ي مليون دو  791 -6

 دالالت القطاع الخارجي: 

 �� قيمة صادرات مصر من الغاز الطبي�� املسال420.2
ً
 % ارتفاعا

أظهرت بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع قيمة الصادرات املصر�ة من الغاز الطبي�� املسال 

مليار دوالر خالل نفس الف��ة من عام   1.4مقابل    2022أشهر األو�� من عام    9الر خالل الـ  مليار دو   7.1لتصل إ��  

 %.  420.2بنسبة ارتفاع قدرها   2021

 للغاز الطبي�� املسال من مصر:
ً
 أع�� عشر دول است��ادا

 مليار دوالر.  1.5. إسبانيا بقيمة 1

 مليار دوالر.  1.1. تركيا بقيمة 2

 مليون دوالر.  719.6. هولندا بقيمة 3

 مليون دوالر.  642.8. فر�سا بقيمة 4

 مليون دوالر.  611.1. �ور�ا ا�جنو�ية بقيمة 5

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-420-2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/6025743
https://www.youm7.com/story/2022/12/28/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/6024955
https://www.youm7.com/story/2022/12/26/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88452-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89/6021983
https://www.youm7.com/story/2022/12/20/21-4-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/6016506
https://www.alborsaanews.com/2022/12/29/1614819
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 مليون دوالر.  604.9. الص�ن بقيمة 6

 مليون دوالر.  395.3. إندونيسيا بقيمة 7

 مليون دوالر.  198.8. اململكة املتحدة بقيمة 8

 مليون دوالر.  180.8. اليونان بقيمة 9

 مليون دوالر.  174قيمة . تايالند ب10

 2022أشهر األو�� من عام  10الغاز الطبي�� خالل الـ 

مليون   44.4مقابل   2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    42.1• بلغت كمية اإلنتاج من الغاز الطبي�� 

 %. 5.1بنسبة انخفاض قدرها  2021طن خالل نفس الف��ة من عام 

 40.2مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    38.5• �جلت كمية االس��الك من الغاز الطبي��  

 %. 4.2بنسبة انخفاض قدرها  2021مليون طن خالل نفس الف��ة من عام 

 2022أشهر األو�� من عام   10البوتاجاز خالل الـ 

مليون طن    1.4مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    1.6• بلغت كمية اإلنتاج من البوتاجاز  

 %. 9.8بنسبة ارتفاع قدرها   2021خالل نفس الف��ة من عام  

مليون طن    3.04مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    3• �جلت كمية االس��الك من البوتاجاز  

 %. 1.5بنسبة انخفاض قدرها  2021خالل نفس الف��ة من عام  

مليون طن    1.7مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    1.4• بلغت كمية االست��اد من البوتاجاز  

 %. 16.3بنسبة انخفاض قدرها  2021خالل نفس الف��ة من عام  

 2022شهر األو�� من عام  أ 10السوالر خالل الـ 
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مليون طن خالل    8مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    9.2• بلغت كمية اإلنتاج من السوالر  

 %.14.3بنسبة ارتفاع قدرها   2021نفس الف��ة من عام 

مليون طن    11مقابل    2022أشهر األو�� من عام    10مليون طن خالل الـ    11.7• �جلت كمية االس��الك من السوالر  

 %. 6.3بنسبة ارتفاع قدرها   2021خالل نفس الف��ة من عام  

 خامسا: القطاع الحقیقي
 2021/22قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ��  % معدل نمو16.7وز�ر االتصاالت:  -1

 2027% نمو صنا�� بحلول  8اس��اتيجية التنمية الصناعية �س��دف  -2

 % ز�ادة �� أسعار األدوات ال�حية املستوردة  47 -3

 قي: دالالت القطاع الحقي

 2027مالمح االس��اتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ح�ى عام 

 كما ي��:  2027ح�ى عام  الصناعية االس��اتيجية الوطنية للتنمية جاءت أبرز مالمح -

% ملعدل  8، �شمل تحقيق �سبة  2027/ 2026أهداف أساسية بحلول عام    5�س��دف االس��اتيجية إحراز    -

إ��   الصناعة  نصيب  وز�ادة  الصنا��،  نمو  20النمو  معدل  إ��  الوصول  مع  اإلجما��،  ا�ح��  الناتج  من   %

، والتوسع  25إ��    18للصادرات ما ب�ن  
ً
�� التحول نحو الصناعات ا�خضراء واالقتصاد الدائري،  % سنو�ا

 .مليار دوالر  100وذلك من أجل تحقيق الهدف املنشود للدولة املصر�ة واملتمثل �� تحقيق صادرات بنحو 

االس��اتيجية �س�� �جذب استثمارات لتعميق الصناعة، باس��داف قطاعات صناعية ذات أولو�ة تمتلك  -

 ومزايا تنافسية ع�� املستو��ن اإلقلي�ي والعاملي، وذلك ع�� تقديم حزمة  مصر ف��ا قاعدة تصنيعية  
ً
وفرصا

 مت�املة من ا�حوافز والدعم الف�ي، بما يتالءم مع احتياجات �ل قطاع صنا�ّ�، بحسب وزارة الصناعة

الصناعة و�عميق - لتوط�ن  ا�ح�ومة  توف��   152، حددت  التصنيع ا�ح�� من ضمن جهود   مس��دف 
ً
منتجا

 الحتياج السوق ا�حلية وقدرة الصناعة الوطنية ع�� توف��ها، وجذ
ً
ب استثمارات البدائل ا�حلية م��ا، طبقا
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https://www.youm7.com/story/2022/12/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-16-7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/6022211
https://www.youm7.com/story/2022/12/22/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-8-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2027/6018462
https://www.elfagr.org/4584394
https://www.youm7.com/story/2022/12/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6011870
https://www.youm7.com/story/2022/12/17/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9/6013337
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�� توف��   بما �سهم  التصنيع ا�ح�� وز�ادة امل�ون ا�ح�� والقيمة املضافة،  املنتجات ��دف �عميق  تلك   ��

 .املز�د من فرص العمل و�عظيم حجم االستثمارات

وحددت االس��اتيجية الفرص االستثمار�ة الواعدة �� �ل قطاع صنا��، والعمل ع�� إعداد وصف دقيق  -

فرص �ل  تلك  لطبيعة   �� االستثمار  ومزايا  املالمح  أهم  يتناول  ودعائي ّجذاب  ترو��ّ�  ش�ل   �� وصياغ��ا  ة 

س��دفة إلحالل الواردات،  
ُ
الفرصة ورفع كفاءة �شغيل ا�جمعات الصناعية القائمة وتوج��ها للصناعات امل

زمة للمستثمر�ن �شروط من خالل عدة آليات، م��ا تيسر اإلجراءات، وتوف�� اآلليات واألدوات التمو�لية الال 

التحديات   ع��  للوقوف  الصناعية،  ا�جمعات  املستثمر�ن من  مع  املباشر  التواصل  قنوات  وفتح  ميسرة، 

 .وسرعة العمل ع�� تذليلها مع ا�جهات ذات الصلة

 أخرى سابعا:
 ..21/20مليار جنيھ قيمة مشروعات شر�ات قطاع األعمال ��   43 -1

 2021مؤشرات عن امللكية الزراعية �� مصر عام  9أهم  -2

 دالالت أخرى:

 21/20مليار جنيھ قيمة مشروعات شر�ات قطاع األعمال ��  43

،  2021/  2020لشر�ات القطاع العام/ األعمال العام لعام   التشييد والبناء أظهرت النشرة السنو�ة إلحصاء -

مجموعة من املؤشرات اإلحصائية الهامة، ومن أهم هذه املؤشرات ما يتعلق م��ا باملشروعات املنفذة للطرق 

 والكباري. 

 ، باإلنفو جراف أهم هذه املؤشرات وفقا ملا ي��: جهاز اإلحصاء ويعرض -

مليار جنيھ   43.6بلغ إجما�� قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شر�ات القطاع العام / األعمال العام   -

     )2020/2021عام (

املنفذة   - والكباري واألنفاق  الطرق  (مليار جنيھ عا  17بلغ إجما�� قيمة  مليار   17.7) مقابل  2020/2021م 

 %. 4) بنسبة تراجع بلغت 2019/2020جنيھ عام (

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2022/12/21/43-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-21/6017358
https://www.youm7.com/story/2022/12/20/%D8%A3%D9%87%D9%85-9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021/6016109
https://www.youm7.com/5967186
https://www.youm7.com/5993532
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مليار جنيھ   3.3) مقابل  2020/2021مليار جنيھ عام (  4.3بلغ إجما�� قيمة محطات وشب�ات املياه املنفذة   -

 %. 30) بنسبة ز�ادة بلغت 2019/2020عام (

املنفذة   - ا�جاري  إجما�� قيمة محطات وشب�ات  (  5.8بلغ  مليار   5.2) مقابل  2021/ 2020مليار جنيھ عام 

 %.12) بنسبة ز�ادة بلغت 2019/2020جنيھ عام (

(  0.7بلغ إجما�� قيمة محطات وشب�ات الكهر�اء املنفذة   - مليار    0.8) مقابل  2021/ 2020مليار جنيھ عام 

 %. 15.7بنسبة انخفاض بلغت  2019/2020جنيھ عام 

(    0.5) مقابل  2020/2021مليار جنيھ عام (  1املنفذة    بلغ إجما�� قيمة املبا�ي التعليمية - مليار جنيھ عام 

 %. 88.6) بنسبة ز�ـاده بلغت 2020/ 2019

املنفذة   السكنية  املبا�ي  قيمة  إجما��  (   3.4بلغ  عام  جنيھ  مقابل  2020/2021مليار  عام   3.3)  جنيھ  مليار 

 %. 3.7) بنسبة ز�ادة بلغت 2019/2020(

 
 ما تم تنفيذه من أعمال
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 ما تم تنفيذه من محطات

 مجموعة من املؤشرات الهامة تتعلق باملساحة اإلجمالية للملكية الزراعية  

، الصادرة عن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2021أظهرت �شـرة الزمام وامللكية الزراعية لعام   -

 باملساحة اإلجمالية للملكية الزراعية وتوزيعها ع�� مستوى ا�جمهور�ة.  مجموعة من املؤشرات الهامة تتعلق

 و�ش�� بيانات جهاز اإلحصاء باإلنفو جراف أهم هذه املؤشرات: 

بنسبة ز�ادة   2019مليـون فـدان عام    10.33مقابل    2021مليون فدان عام    10.36بلغ إجما�� مساحة الزمام   -

 %. 0.3قدرها 

http://www.eipss-eg.org/
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https://telegram.me/eipss_eg
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
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%، تل��ا 62.7مليون فدان بنسبة    6.5ي �� املرتبة األو�� حيث بلغت مساح��ــا  جاءت محافظات الوجھ البحر  -

%، تل��ا ا�حافظات ا�حضر�ة 30.1مليـون فــدان بنسبـة  3.1محافظات الوجھ القب�� حيث بلغت مساح��ا  

 %. 6.4مليــون فدان بنسبة  0.7حيث بلغــت مسـاح��ا 

%  89.9بنسبة    2021مليون فدان عام    9.3(األها�� وا�ح�ومـة)  بلغ إجما�� مساحة األرا��ي القابلة للزراعة   -

 من إجما�� مساحة الزمام. 

% من إجما�� مساحة الزمام، وتتمثل  10.1مليون فدان بنسبة    1بلغت مساحة األرا��ي غ�� القابلة للزراعة   -

 .يدية)(السكن واألجران، املنافع العمومية، أرا��ي التالف والفساد، أ�ل ال��ر، السكك ا�حد �� 

%، تل��ا  63.3مليـون فــدان بنسبـة    5.9جاءت محافظات الوجھ البحري �� املرتبة األولــى حيث بلغت مسـاح��ـا   -

% تل��ا ا�حافظــات ا�حضـــر�ة  30.0مليـون فـدان بنســبة   2.8محافظات الوجھ القب�� حيث بلغت مساح��ا  

 %. 5.8مليـون فدان بنسبة  0.5حيث بلغــت مسـاح��ا 

مليون   7.4مقابل   2021مليون فدان عام    7.7بلغ إجما�� املساحة اململوكة لألها�� القابلة للزراعة من الزمام   -

 .% 4.3بنسبة ز�ادة  2019فدان عام 

% تل��ا 63.4مليون فدان بنسبة    4.9محافظات الوجھ البحري �� املرتبة األو��، حيث بلغت مساح��ا  جاءت   -

% تليـها ا�حافظات ا�حــضر�ــة  30.4مليون فدان بنسبة    2.4محافظات الوجھ القب�� حيث بلغت مساحتـها  

 %. 5.3مليون فدان بنسبة  0.4حيـث بلغت مسـاحتـها 

مليون فدان   1.8مقابـل   2021مليون فدان عام    1.6من الزمام   وكة ل�ح�ومة القابلة للزراعةبلغ إجما�� املساحة اململ

 .%11.3بنسبة انخفاض  2019عام 
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مساح��ا   بلغت  حيث  األو��  املرتبة   �� البحري  الوجھ  محافظات  بنسبة    1.0جاءت  فدان  تل��ا 62.7مليون   ،%

% تل��ا ا�حافظات ا�حضـر�ـة حيث 28.1ون فـدان بنسبة  ملي  0.4محافظات الوجھ القب��، حيـث بلغت مساحتـها  

 %. 8.3مليون فدان بنسبة  0.1بلغت مساح��ا 
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