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 رئيس مجلس النواب  -السيد الـُمستشار الدكتور/ حنفي جبالي

ر،،،ـُم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ال
ّ
 وق

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 السالُم عليكم ورحمة

 

 

ستهِل أود  في  ِلَم  م 
َ
للشعب ا و لنا جميع  أتقدم بخالص العزاء أن تي ك

العمليات فهذه ، في شهداء هجوم غرب سيناء املصري والقوات املسلحة

املخلصين االرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن 

التي ال تعرف  واإلرهابمحاربة قوى الشر في  الباسلةوقواته املسلحة 

 و وطن .دين أ

 

ر على كما  
ّ
وق م الـم 

 
كِر والتقديِر لـمجلِسك

 
ما نلمسه أتوّجَه بخاِلِص الش

وإنني ألدعو هللا نا الغالي، دمة وطنِ بها في ِخ  نعتز  شراكة تعاون و دائما من 

 باألمِن والسالِم، وأن ينا تعالى أن ينعَم عل
َ
ق
ّ
وف ا لِـ ي  ح ما فيه صاِل نا جميع 

 البالد. 

سعِ إو  م الـَمالِمَح الني د  نه لي 
 
 الَيوَم أْن أْعِرَض َعلى َحَضراِتك

َ
ة ل رئيسة

ّ
ِخط

ستدامة الَتْنمَية  والتي تم ِص ، 22/2023للعاِم الـَمالي  الـم 
 
ها توّجهاتِ  ياغة

ستهدفاتِ   الوزاراِت  مع كافِة  ها التنموّية بالتنسيق والتعاوِن ها وبرامِج وم 
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  وار  ومن خالل ِح  ،عنّيِة الـَم  والجهاِت  والهيئاِت 
َ
ص عليه حرِ ت كيِ تشار   ج  ْه ون

 
 
ختلفة، وذلك ـم  ها الج التنمية بآجالِ ط وبرامِ ا في وضع خِط دائم   الحكومة

راِت 
ّ
ؤش ا إلى م  من  النصف الثانيأداء االقتصاد الـمصري خالل  استناد 

بِع  2021عام  عِة  نا لالنعكاساِت رئّياتِ وَم ، 2022من عام  ِل األوّ  والر 
ّ
توق  الـم 

 التي أحَد  الراهنِة  الجيوسياسيِة  واألحداِث  العالـميِة  ألزماِت ل
َ
ا ث ت اضطراب 

ا في األوساِط  ا شديد 
 
 األصعدةِ  ستوى كافِة على م   – العالـميِة  وارتباك

عاني مازال فيه العالم   ، في وقت  واالجتماعية واالقتصادّيِة  السياسّيِة   ي 

 ي، ولم 19كوفيد فيروس  من تِبعات جائحِة 
َ
  .عْد بَ  نها بالكامِل مِ  تعاف

 

 

 حضرات النّواب األفاضل،،،

 
 
على الحالية الدولي وتداعّيات األزمة  شهِد تطّورات الـَم  اتابع جميع  ن

ِبعاتاالقتصاد العالـمي و 
َ
  أدت حيثالـمصري.  ها على االقتصاِد ت

 
 إلى األزمة

ل في ِظ  الدولّيِة  في األسواِق  الدولي من السلِع  عروِض الـَم في  لحوظ  َم  نقص  

ف أو عدم انتظام سالِس 
ّ
ب على ذلك من العالـمّيِة  ل اإلمداِد توق

ّ
، وما ترت

الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع  في أسعارِ  سبوقة  غير َم  ارتفاعات  

 عن ارتفاع أ
 

التي  سعار الـمعادن األساسّيِة الزراعّية االستراتيجّية، فضال

ل  
 
ا على حجِم  من الصناعاِت كثير  في  تْدخ ر سلب 

ّ
عامالِت  مما أث  الـم 

اإلنتاج الصناعي في عديد  من  عجلِة  دوراِن وعلى  ،الدولّيِة  التجارّيِة 

 الدول،



 

 

-4- 

 

ع في ِظل  الدولّيِة  الـماِل  أسواِق في ا اضطراب   االعالم أيض   شهد  يَ و  تراج 

راِت 
ّ
ؤش لتداول ورأس الـمال السوقي، كذا االتجاه لِ  الرئيسِة  الـم 

قاِت االنكماش ي لِ 
ّ
باِشر األجنبي  االستثمارِ  تدف  الـم 

َ
 اِت لها للـمالذفضيِ وت

  ، والتوظيف الداخلي في الدولِة ِة اآلمن
 
في ظل حالة شديدة من عدم  ماأل

  .اليقين

رات الكمّية التي تم َرصد  
ّ
ؤش ؤّسسات  –ها ومن الـم  ا لتقديرات الـم  وفق 

ْع  –الدولّيِة 
ّ
وق

َ
عّدل نمو االقتصاد العالـمي من  ت ع م  عام  %5.9تراج 

، ثم إلى %3.6وفي بعض التقديرات إلى  2022عام  %4.4إلى  2021

ْع 2023عام  3.2%
ّ
م العالـمي إلى  ، وكذلك توق

ّ
عّدل التضخ د م  تصاع 

ا علىقاِص كان بعد أن  2022عام  6.2%  %2.8و، 2021في عام  %4.4 ر 

  .2020في عام فقط 

عّدالت البطالة أما نظمات الدولّية إلى أنها  ، فقد أشارت تقديرات  م  الـم 

  ،%6سوف تكون في حدود 
َ
، األوكرانّيِة /الروسّيِة  ل وقوع األزمِة بْ وذلك ق

ِع و 
ّ
توق عّدل البطالة بنحو نقطتيِن  من الـم  على األقل  مئوّيتيِن  أن يرتفع م 

سّجل   .2022عام في  %8لي 
 

 

 النّواب األفاضل،،، السيدات والسادة حضرات

 
 
ستهدفاِتها في تقريرِ  لقد َحِرصت الخطة هاِتها وم  راعاة  على توج  ِبعاتم 

َ
 ت

ستجداِت   و ، اليها سابق اإلشارة العالـمّيِة  التطّورات والـم 
َ
طة الِخ  تزَ برَ أ

 التي اتخذتْ  االستباقّيِة  أهمية الخطواِت 
 
  ها الحكومة

 
من أجل  الـمصرية
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 التَ 
ْ
  حّوط

َ
حتواء ال و  ،األساسّية من السلِع  الدولّيِة  اإلمداداِت  ِص ْق من ن

م وتداعّياتِ    ه االجتماعّيِة التضخُّ
َ
ر اإلمداد صاِد نويع َم من خالل ت

 عن تخصيِص  مع شركاِء  آجلة   عقود   والتوّسع في إبراِم 
 

 التجارة، فضال

  االجتماعّيِة  لفئاِت دعم الِ  االعتمادات الـمالية الالزمِة 
َ
ا ثر  كاأل ر  ضر 

َ
من  ت

مّيِة  الضغوِط    .التضخُّ

 

جابَ بجانِ و  ِبعاتهة ب م 
َ
ْت  ت

ّ
 الِخ  األحداث العالـمّية، تبن

 
  طة
َ
 الثث

َ
ستهدفات   ة  م 

ّهات استراتيجّية، مِ  كّل  رتكز  يَ  رئيسة   وج 
َ
ها:نها على ِعّدة ت

ّ
هدف بناء  أول

واطن الـمصري وتحسين جودةِ  اإلنساِن  وذلك من خالل تحقيق  ،حياة الـم 

تكاملِة  الريفيِة  التنميِة  بادرة حياة كريمة الـم  رحلي والتطبيق الـَم  ،في إطار م 

نظومة التعليم ـَم نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِ لِ 

 .القتصادي للنوعواطنين، والتمكين اللـم   األساسيِة  واالرتقاء بالخدماِت 

تم تدشينه في الذي  ةالهيكلي اتلإلصالح الوطنيتفعيل البرنامج  وثانيها،

ز  على ، 2021ابريل 
ّ
رك القطاع  :لوّيةاألوّ  تنمية القطاعات الثالثة ذاِت  وي 

دراِت  الزراعي
الذاتي  االكتفاِء  لرفع ِنسْب  اإلنتاجّيِة  من خالل تنمية الق 

من خالل تعميق  والقطاع الصناعي، األساسّيِة  الت الزراعّيِة من الحاِص 

ضافِة  زيادة القيمِة التصنيع الـمحلي لِ  توطين توجه الدولة لفي إطار  الـم 

 من خالل تنميِة  الـمعلوماتوقطاع االتصاالت وتكنولوجيا ، الصناعة

 .ل الرقميالتحوّ  وتعزيزِ  اإللكترونّيِة  الصناعاِت 



 

 

-6- 

 

ها،
ُ
 عزيزمن خالل ت ،لالقتصاد الـمصري  الدولّيِة  التنافسّيِة  تدعيم وثاِلث

وب االقتصاد الرقمي والتحّرك صَ  في واالقتصاِد عرِ الـَم  ركائز االقتصاِد 

 األخضر.

رتكزات  ا من هذه الـم 
 
ا باألداِء وانطالق التنموي  الرئيسة، واسترشاد 

توسطة الـمدى السابقة، عَ خالل الِخ   22/2023طة عام ِخ  يْت نِ طة م 

حرِّ ب   الحديثِة  للنمو، والتوّجهاِت  عِة الدافِ  كاِت إبراز الـم 
َ
ت زَ فرْ التي أ

ِبعاتأهّميتها 
َ
ل جائحة فيروس كورونا،  ت واألحداث الجيوسياسية تواص 

االقتصاد العالـمي في  مآِل ن بِ يعدم اليق من ظروِف  هها، وما شابَ الراهنة

 
َ
 في درءْ  الحكومّيِة  السياساِت  ّيِة فاعلِ مدى ريب، و الـمدى الق

ست ِبعاتالـم 
َ
أبرز التوّجهات التي  لذلك جاءت، السلبّية لهذه األزمات ت

 
َ
ة  تهانْ بَ ت

ّ
 اآلتي: على النحو الخط

الـمصرية، وتدبير احتياجاتها رى التوّجه االستراتيجي نحو تنمية الق   •

ب   األساسيِة  من البنيِة  ستوى ل تحسين الدخل وم  والخدمات، وتهيئة س 

بادرة حياة كريمة. الالئِق  عيشِة الـَم   ألهالي الريف في إطار م 

بادرات الرئاسية لتحسين ِص  • ة وجودة حياة ّح التنفيذ الفاعل للـم 

واطن الـمصري واالرتقاء باألحواِل    الـمعيشيِة  الـم 
 
 .الـمصريِة  سرةِ لأل

تابَ  •  لِخ  التنفيذيِة  عة الدقيقة للبرامِج الـم 
 
سرة الـمصرية طة تنمية األ

خصائص السكان في النمو السكاني واالرتقاء بِ  على ضبِط  والتي ترتكز  

واطنين. تحسين جودةِ لِ  إطار جهود الدولِة   الحياة للـم 
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 االكتفاِء  درجة ، من خالل تنميِة د الـمحليِة وارِ االعتماد على الـَم زيادة  •

، وفي والتوّسع في الزراعات التعاقديِة  ،الغذائيِة  الذاتي من السلِع 

كّون الـمحلي في ، ومن خالل زيادة الـم  الحيوانّيِة  الثروةِ مشروعات 

ضافة.  التقنّية والقيمِة  الصناعة، وتوطين الصناعات عاليِة   الـم 

•  
َ
ص رَ والف   التصديري باستغالل اإلمكاناتة التوّجه ي استراتيجيّ بنّ ت

في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة، دة الواعِ ة التصديريّ 

في الوقت ذاته  – الَعملواألنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع 

نْ إحالل  بالتوّسع في االستيراِد  عملّياِت  ترشيِد  على الـمحلي محل  َتجالـم 

كّونات الـَم  الواردات، وزيادة نسبِة  ستلزمات الـم  حلية من إجمالي م 

ضافة.  التصنيع لتعظيم القيمة الـم 

شاركة القطاع الخاص في الجهوِد  •  من خالل إتاحِة  اإلنمائيِة  تحفيز م 

التسهيالت لتحسين بيئة األعمال  فرص االستثمار وتوفيرِ مزيد  من 

 عن تشجيِع 
 

عامالت، فضال شا وخفض تكلفة الـم  ركة مشروعات الـم 

راكة بين القطاع العام والقطاع الِش  ظامالحكومي في إطار نِ  مع القطاِع 

 لهتوفير البيئة الالزمة و لقطاع الخاص بدعم ا وتوجه الدولة، الخاص

ة لكيّ ، واعتماد الحكومة وثيقة مِ لالضطالع بدوره في تنمية االقتصاد

 الدولة .

بادراِت  • ، األخضرِ  التحسين البيئي ومشروعات االقتصاِد  التركيز على م 

 عايير االستدامة البيئية على جميع الـمشروعات.والتطبيق الدقيق لـَم 
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ساندة الـمالية للفئات  • ل الـم  ب  وّجهة لتوفير س  تكثيف الجهود الـم 

نخفضة الدخل، ولِ   م.ذوي الِهَم ولِ  لمرأة الـمعيلِة االجتماعية م 

خّصصات الـمالية لِ  ة في توجيهإعطاء أولويّ  • نخفضِة لـم  الـم   حافظات م 

تكافئ لالستثمارات واالعتمادات الـمالية  الدخل من خالل التوزيِع  الـم 

 لتوطين البرامج والـمشروعات. بِ 
َ
راعي ت  التنمويِة  ضييق الفجواِت ما ي 

عّدالت البطالِة بين الـم   ستويات الدخل وم   حافظات من حيث م 

 والفقر.

التخطيط  آلياِت  بتبّنيتكثيف االهتمام بقضايا النوع االجتماعي،  •

ستجيبِة  ة النمو االحتوائي وِخ لنوع وأِد لِ  والتنمية الـم 
ّ
ج طط وبرامِ ل

 
 
 سرة الـمصرية.تنمية األ

 

 ،،،ابسادة النوّ حضرات ال

حّقق عام  نتظر أن ي    21/2022لقد كان من الـم 
َ
ا ق ه نمو  بعد  %6.4در 

  والسّيماالتعافي التدريجي من الجائحة، 
َ
األول من العام  أن النصف

رتفع في حدود  عّدل نمو م  سبب التأثيرات بِ  –، إال أنه %9سّجل م 

عات النمو القطاعّية على  األوكرانّية/الروسّيةالسلبّية لألزمة 
ّ
توق

قات 
ّ
عّدل النمو ، فقد االستثماروتدف راجعة م  ستهدفتم م    الـم 

َ
 فِضهوخ

ع %6إلى 
ّ
ع ، مع توق في ظل  %5.7إلى  22/2023في عام قدر من التراج 

 األحداث الدولّية الراهنة، 
َ
عاودَ بْ ق دي لِ َم  ل أن ي  سّجل نحاه التصاع  ي 
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عد  .في العامين التاليين %6.5و 6.2%
 
عّدالت ت والواقع أن هذه الـم 

 
 
قارنة رتفعة م  حّقق  م  عّدل الـم  وفي  %3.3والبالغ  20/2021عام في بالـم 

ه  19/2020عام  قارنة %3.6وقدر    دول  بِ ، وبالـم 
 
 تدور   يدة  ِد خرى عَ أ

 
 
عّدالت ن ا هاموّ م   دا الصين والهند(.)عَ  %4و %3بين  حالي 

قّدر أن يَ  الناتج الـمحلي اإلجمالي في عام الخطة إلى  َل ِص وعلى ذلك، من الـم 

ج عن ناتِ  %16.3، بنسبة نمو تريليون جنيه باألسعار الجاريِة  9.26نحو 

قّدر الناتج الـمحلي  7.96العام السابق والبالغ نحو  تريليون جنيه، كما ي 

 .22/2023تريليون جنيه في عام الخطة  8.4باألسعار الثابتة بنحو 
 

ا واستراتيجّيِة و
 
رتفِ  اتفاق  ع، النمو االقتصادي الـم 

َ
 ت

 
عام طة ِخ  ستهدف

، حيث أنه للعام الثاني على طفرة استثمارية كبيرة إحداِث  22/2023

  –التوالي 
سّجل نحو  تتجاوز 

 
قّدرة التريليون جنيه، لت االستثمارات الـم 

قارنةتريليون جنيه  1.45 عة   استثمارات  ب بالـم 
ّ
توق ها  21/2022لعام  م  قدر 

ناِهز نمو  بنسبةتريليون جنيه،  1.24
 
 .%17ت

ستهدف تخصيص نحو  تريليون جنيه كاستثمارات عامة  1.1ومن الـم 

  .من إجمالي االستثمارات %76بنسبة 

ها في الـمشروعات القومية وتجد هذه الطفرة االستثمارية أساَس 

 
 
ستهدف إنشاؤ ها والتوّسع فيها من خالل استثمارات الهيئات الـم 
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استصالح األراض ي الطاقة و االقتصادّية العامة، وبخاصة في مجاالت 

، وتنمية الريف الـمصري، هاوترشيد استخداماتتنمية الـموارد الـمائّية و 

ومشروعات اإلسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية 

 والصحّية.

طة الِخ  زن القطاعي لالستثمارات العامة، فقد راعْت وعلى مستوى التوا

توازن   هيكل   تحقيِق  من االستثمارات العامة  %35.6، بتوجيه نحو م 

للقطاعات السلعّية )من زراعة واستخراجات وصناعة تحويلّية وطاقة 

من االستثمارات العامة للقطاعات  %31.8نحو و  ،وتشييد وبناء(

ملة وتجزئة(، ْد الـمعنّية بالِخ  مات اإلنتاجّية )نقل وتخزين وتجارة ج 

قابل  شباب وخدمات  تعليم وصحة  من لألنشطة االجتماعية  %32.6م 

 .غيرهاورياضة و 

َياِق  ا الّسِ
َ
  ،َوِفي َهذ

َ
اَرة إلىجد  ت

َ
ِش

ْ
ه   ر اإل نَّ

َ
ْحو  َسيجري أ

َ
ِصيص ن

ْ
خ

َ
 17.5ت

وم الـم  وَ َد لمليار جنيه  م  ْنِمَية  ديوان َعامو حافظات اوين ع  َوَزاَرة التَّ

 ة ِفي ِخ الـمحليّ 
َّ
 يَ و  .22/2023ِه َعام ط

 
 مشر  ّص خ

 
ْحو وعات الط

َ
ق ن ٪ 41ر 

ة نِ ، وِخ ِمْنَها
َ
ْحِسين الِبيئ

َ
ْدِعيم اْحِتَياَجات 20 ةسبَ دمات ت

َ
٪، وخدمات ت

ْهر  دمات ال٪، وِخ 14ة ِنسَبة الَوَحدات الـمحليّ 
َ
دمات األمن وِخ ، ٪12باء ك

 . %6دمات الكباري واألنفاق ، وِخ %7والـمرور واإلطفاء 
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ْسَتَوى الـم   ِصيص تِ يَ افظات، َح َوعلى م 
ْ
خ

َ
 ٪ ِمن إْجَماِليّ 57.6ّم ت

َناة عَ وزّ ة الـم  ليّ َح االستثمارات الـَم 
َ
ق
ْ
ِعيد َوال اِليم الصَّ

َ
ق
َ
ات أ

َ
ظ

َ
َحاف ة على م 

و عوسيناء َو َما َيْرب  ِصيِبَها ِمْن إْجَماِليّ ، َوه 
َ
ة لى ن وِريَّ ْمه  ان الج 

َّ
ك ، وذلك س 

ْضِييق
َ
ِلق ت

َ
ْنط اِليمة َبْين الـم  الفجوة الدخليّ  ِمن م 

َ
ق
َ ْ
 . حافظات َواأل

  ،ولتعظيم العائد من االستثمارات العامة
 
 ت

ّ
 ؤك

 
أهمية االلتزام  د الخطة

في تحديد األولوّيات االستثمارية  والفاعليِة  معايير الكفاءةِ  بتطبيِق 

طلقة لـمشروعات التصنيع  وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوّية م 

 
 
فاظ على سالمة الِح  الدوائي وخدمات الرعاية الطبّية التي تستهدف

سِهم في تسريع عجلة اإلنتاج والتشغيل، 
 
الـمواطن، والـمشروعات التي ت

 وعة من األِد جمطة َم نشور الِخ كما يتضّمن َم 
ّ
لـمعايير  اإلرشادّيِة  ِة ل

، ودليل التخطيط البيئيِة  وضوابط االستثمار، منها دليل االستدامِة 

ستجيِب  توجيه االستثمارات باإلضافة إلى أولوّية للنوع االجتماعي،  الـم 

راعي حقوق الـمرأة والطفل ل
 
لـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي ت

د وفي هذا ال .مَم وذوي الهِ 
ّ
ؤك

 
ا طةالِخ سياق، ت ضرورة تطبيق  أيض 

قارنة منظومة البرامج واألداء للتعّرف على اإلِ  نجازات الفعلّية بالـم 

ستهدفات الواردة بالِخ   طة.بالـم 

عطي الخطة األولوّية الستكمال الـمشروعات 
 
وفي تقرير األولوّيات، ت

 
 
ا في التنفيذ بنسبالجاري تنفيذ ا كبير 

 
طعت شوط

َ
على  %70ة ها والتي ق

ع 
ّ
توق تضّمن تقبل نهاية عام الخطة، وكذا  االنتهاء منهااألقل بحيث ي 



 

 

-12- 

 

 الِخ نشور َم معايير 
َ
  جديدة   ية مشروعات  طة عدم إدراج أ

َ
رف ق ما لم ي 

فيد   االعتماِد  بطلب  
 
ردود االقتصادي الـَم  دراسة جدوى فنية ومالية ت

 واالجتماعي للـمشروع.
 

 

 اب األجالءحضرات النوّ 

 إذا 
 
رتفع هو هدف طة عام استراتيجي لِخ  كان النمو االقتصادي الـم 

عد هدف التشغيل ي  إذ ،غير كافنه إاال  شرط ضروري و  22/2023

الذي  الهدف االسمىهو ى مستوياتها دنأالى  معدالت البطالة وخفض

تهدف الخطة إلى توسيع الطاقة االستيعابية حيث  ليه الحكومة،إتسعى 

عّدالت البطالة  900إلى صل تلسوق العمل ل ألف فرد، مع اإلبقاء على م 

تطبيق حيث تواصل الحكومة ، %7.5 - %7.4ستواها الحالي عند م  

بادرات زَ ِح  توسطة الـمشروعات الـم  بتنمية  عنّيِة الـَم م الحوافز والـم 

 
َ
تناهية الِصغ مواصلة تنفيذ البرنامج ، باإلضافة الى روالصغيرة وم 

رفع كفاءة  محور ا الهيكلية في هذا املجال خصوص  الوطني لإلصالحات 

، ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب املنهي

تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب املنهي يستهدف الذي و 

تحقيق التوافق بين بهدف ، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال

دعم تمكين املرأة والشباب ل و العم جانبي العرض والطلب في سوق 
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مع وزارة التربية وذلك بالتنسيق والتعاون ، وذوي املهارات الخاصة

 .والتعليم الفني والجهات األخرى املعنية ،والتعليم

 

 حضرات النّواب األفاضل،،،

ة العام الـمالي )
ّ
ا و ( 22/2023تتضّمن ِخط ا خاص  للَمّرة األولى قسم 

ة في تنفيذ االستراتيجّية الوطنّية لحقوِق اإلنساِن  يتناول  
ّ
دور الِخط

(2021 – 2026 
َ
ها السيد/ رئيس الجمهورّية في سبتمبر (، التي أطلق

بادرات وذلك ، 2021 من خالل الربط بين الـمشروعات والبرامج والـم 

 
 
ة والـَم التنموّية التي تستهدف

ّ
حاور الرئيسة لالستراتيجّية، ها الِخط

قة بالحقوِق االقتصادّية  واالجتماعّيِة والثقافيِة وبخاص
ّ
تعل ة  تلك الـم 

وحقوق اإلنسان للمرأِة والطفِل واألشخاِص ذوي الِهَمم والشباب وكبار 

ن الدولة املصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أا و خصوص  ، السن

 .من حقوق االنسان أساس ي

ة عام كو 
ّ
على سياسات الدولة والبرامج  22/2023ذلك، تشتِمل ِخط

ناخّية وانعكاس ستهدفة للتصّدي للتغّيرات الـم  اِتها على الحكومّية الـم 

 النظاِم البيئي وعلى االقتصاِد الوطني، 

ناخ  2022 وفي هذا السياق، وفي إطار استضافة مصر لِقّمة الـم 

(COP 27)  بِرز
 
ة ، ت

ّ
بادرات الحكومّية  الِخط ِحرَص مصر على تبّني الـم 

َل 
ّ
شك

 
ستدام لت من  %40نسبة  هااستثمارات   الداعمة للنمو األخضر الـم 
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قاِبل العامة  اتإجمالي االستثمار  ة، م 
ّ
في الوقت  %30في عام الِخط

 .24/2025بحلول عام  %50الراهن، وللوصول إلى 

ا،  تّجددة من رفع تستهدف الخطة وفي هذا اإلطار أيض  نسبة الطاقة الـم 

ستخدمة  عام  %25، ثم إلى 22/2023عام  %20إلى جملة الطاقة الـم 

24/2025.  

تطّور، مثل القطار الكهربائي  وكذا، التوّسع في مشروعات النقل الـم 

 طريق الدائري، وكذاالبديل للـميكروباص على ال األوتوبيس الترّدديو 

شبكات مترو األنفاق والسيارات الكهربائّية، باإلضافة إلى إبرام 

األخضر كمادة وسيطة إلنتاج اتفاقّيات دولّية إلنتاج الهيدروچين 

 األمونيا الخضراء. 

 

ء،،،
ّ

ّواب األجال
ُ
 حضرات الن

ستوى القطاعي،  ة على الـم 
ّ
إذا ما تطّرقنا الستثمارات مشروعات الِخط

ْم  ستهدفات اآلتية: كن  في  وجزة إلى الـم   نا اإلشارة بصورة م 

  في
َ

ان وخ
َ
ك سإ ِ

إ
اع اْل

َ
 ِقط

َ
  ،ف الِصِحياه والَصرإ يَ ات الـمِ َم د

َ
ة تَ ت

َّ
ضّمن الِخط

ي 
َ
ها َحَوال لّية قدر 

 
ليار جنيه ِلَتْنِفيذ عديد  ِمن مِ  294استثمارات ك

بادرات والـَم   الـم 
ْ
ِبَناء، مِ  33ِمْنَها  ات،وعَ ر  ش

ْ
ِييد َوال

ْ
ش

َّ
َراض الت

ْ
غ
َ
َنْيه أِل ليار ج 
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ْحو 
َ
َنْيه لِ مِ  26َون  ـَم ليار ج 

ْ
ْحو (، و %23)بنسبة زيادة  ات الـمياه،وعَ ر  ش

َ
ن

ْرف الِص مِ  77 َنْيه لـمشروعات الصَّ  الـمشروعات ومن أهم، يِح ليار ج 

ة 
َّ
 :اآلتيفي هذا القطاع الـمطروحة بالِخط

ْحو وفِ تِ  •
َ
ف  306ير ن

ْ
ل
َ
انسكنّية ِضمن الـمشروع  ِوْحَدةأ

َ
ْسك ِ

ْ
ْوِمّي ِلإل

َ
 . الق

•  
َ
طة،  ألف فدان 15أكثر من طوير ت

ّ
خط ْير الـم 

َ
مِمن الـمناِطق غ  تض 

 ِوحَدة َس  مليون  1.52
َ
ي ك

َ
واِطن 6نّية َيْسَتِفيَد ِمْنَها َحَوال ون م  ي 

ْ
 .ِمل

ة َم  •
َ
اق

َ
ب/َيْوم ِمْن مليون  1.4ياه ِبَنْحو ات الـمِ وعَ شر  ِزَياَدة ط كعَّ ر م 

ْ
ِمت

ْحو 
َ
ْنِفيذ ن

َ
ِل ت

َ
ِفع ِنسَبة التغطّية ِبِمَياه  64ِخال

َ
ْرت
َ
ِمَياه، ِلت

ْ
ا ِلل مشروع 

رب ِلَنْحو 
 
ستوى العام للجمهورّية. ٪99.5الش  َعلى الـم 

ْرف الصحي ِبَنْحو  • ة مشروعات الصَّ
َ
اق

َ
ر  1.4ِزَياَدة ط

ْ
ون ِمت ي 

ْ
ِمل

ب كعَّ ْنِفيذ  َيْوم/م 
َ
ِل ت

َ
ْرف الصحي 60ِمْن ِخال ا ِللصَّ  .مشروع 

•  
َ
ات

َ
َبك

َ
رى، طوير ش ْرف الصحي بالق   ت الصَّ

َ
ْحو بت

َ
ا َم  180ْنِفيذ ن شروع 

رى،  على  ٪68َوِلترتِفع ِبذِلك ِنسِبة التغطّية إلى ما يربو على بالق 

ستوى الجمهورّية.  م 

قّدر االستثمارات الكلّية ِبَنْحو ، في مجال النقل أما
 
ِفي  هجنيمليار  307ت

ة، 
ّ
ات و َعام  الِخط

َ
َهْيئ

ْ
ص ال

 
ِتَصاِديَّ يخ

ْ
ْحو االق

َ
ِْجَماِليّ 72ة ن

ْ
َما  ،٪ ِمن اإل

َ
ك

ل  
ّ
شك

 
و  ت ِة ِفي َمْجم  َعامَّ

ْ
ْحَو االستثمارات ال

َ
 ٪ ِمن إْجَماِليّ 91ِعَها ن
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قِ استثمارا
ْ
 ت ال

َ
الـمشروعات  األولوّية لنهو تعطي هذه االستثمارات .اعط

اَرَبْت ع
َ
ِتي ق

َّ
اال

َ
ِتَهاِء والـمشروعات القومّية ذ

ْ
تِ لى ااِلن

ْ
ِثير االق

ْ
أ َصاِدّي ت التَّ

ْعَمال
َ ْ
ناخ األ ى م 

َ
رة َعل

ّ
ؤث عد االْجِتَماِعّي الـم  ات الب 

َ
، ِبَجاِنب الـمشروعات ذ

ل  
ْ
ك
َ
باِش  ِبش واطنين رم   . على َحَياة  الـم 

ل البّري َوِفي 
إ

ق
َّ
ُرق والكباري َوالن

ُ
َساَهْمت االستثمارات فقد ، َمَجال الط

وّجهة ِلَهِذه األنشطة  ْصِنيف العالـمي ِلَجْوَدة الـم  اء ِمْصر ِبالتَّ
َ
ِفي ِاْرِتق

ق لِ  ر 
 
 . 28إلى الـمركز  118ِمن الـمركز  َز قفِ تَ الط

ة الحالّية
ّ
ْحو تِ يَ  ،َوِفي الِخط

َ
ِصيص ن

ْ
خ

َ
مليار جنيه لـمشروعات  24م ت

من  عديد  وذلك لنهو  ،٪4الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 

 مشروعات الطرق االستراتيجية، 

ل النهري ِفي 
إ

ق
َّ
ِخ َمَجال الن

ْ
طوير الَوحدات ، تتضّمن ال

َ
ة مشروعات ت

َّ
ط

وِل الـمجرى الـمالحي )
 
 إلى أسوان ووادي النهرّية َعلى ط

 
من القاهرة شماال

ا َفاَءة مِ حلفا جنوب 
َ
ع ك

َ
فا النهري بالسودانيَناء َح ( َوَرف

ْ
 . ل

ستهدفة  ْحو لَوَمن االستثمارات الـم 
َ
ة ن

َ
َباِلغ

ْ
ات االقتصادّية َوال

َ
َهْيئ

ْ
 218ل

همليار  ة َعام  جنّيِ
ّ
َنْيه  176تتضمن ، 22/2023ِفي ِخط ة لمليار ج 

َ
َهْيئ

ْ
ل

 
َ ْ
َفاقالقومّية ِلأل
ْ
 عديد  من الـمشروعات، ِلَتْنِفيذ  ن
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ك الحديدب النقل َوِفي َمَجال
َ

ك الِسك
َ
ة القومّية لِسك

َ
َهْيئ

ْ
ص ال

 
، يخ

ْحو َحِد 
َ
ة َوِفي َمَجال، مليار جنْيه 27يد ِمْصر ن

َّ
َجاف

إ
، ِمن الـموانئ ال

ْعَمال 
َ
َمال أ

ْ
ستهدف اْسِتك تطوير ومّيكنة عديد  من الـموانئ البّرية الـم 

 َعن ، أرقين(و قسطل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان و )
 

فضال

اِمل
َ
ط ش

ّ
خط اء  إْعَداد م 

َ
ش

ْ
ن ا لوجيستي   13إِلِ ا ومركز 

 
ا على ميناء  جاف

ة وِريَّ ْمه  ستوى الج   . م 

 

َو ِمَن االتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات أما في مجال  اعات القط ، َوه 

رتفعة الرائدةِ  ّو  م  م  ن النُّ
َ
ع أ

ّ
توق ِتي ي 

َّ
ل
َ
ا ِفي ي  ، َوا تساِرع  ا م  مو 

 
وِد حّقق ن د  ح 

ة16.5
ّ
ل َعام الِخط

َ
تضّمن .٪ ِخال

َ
ة بحوالي استثمارات حكوميّ  والتي ت

تبّنى، حيث ٪22.6مليار جنيه وبنسبة نمو  22.8
َ
 الِخ  ت

َّ
 رَ بادَ ة م  ط

َ
ير وفِ ة "ت

من  طاع االتصاالتقِ ة بِ هو مشروعات استراتيجيّ االعتمادات الالزمة لنَ 

والشبكة الوطنّية لخدمات الطوارئ ة، ها "التأشيرة اإلليكترونيّ أهّم 

وّحدة، ورفع كفاءة استخدامات اإلنترنت وشبكات الربط  والسالمة الـم 

حتوى  للجهاز اإلداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتّية والـم 

 الرقمي. 
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ّي أما  اع الـموارد الـمائّية َوالرَّ
َ
تضّمن، ِقط

َ
ومّية ستثمارات اال  ت

 
ك الح 

قّدرةللِقطاع  ْنِفيذ َعَدد  ِمْن الـمشروعاِت جَنيه،  مليار 17َنْحو ب والـم 
َ
ت

ات 
َ
ِهيلاألولوّيةذ

ْ
أ
َ
وع ت ر 

ْ
ِسَها َمش

ْ
ى َرأ

َ
ستهدف َنْهو وتبطين التِ  ، َعل َرع والـم 

ى ِمْنه  بأطوال 
َ
ول
 ْ
ْنِفيذ الـمرحلة األ

َ
ناهز ت

 
وِمتر ِبِنَهاَية َعام  5800ت

 
ِكيل

ة
ّ
وعالِخط ر 

ْ
ِلك َمش

َ
ذ
َ
عالجة مياه  ، َوك ة م 

ّ
نَتجة من محط نقل الـمياه الـم 

 مصرف بحر البقر إلى األرا
ّ
خط ها بشمال ووسط سيناء، ط زراعت  ض ي الـم 

واستكمال أعمال البنية األساسّية بمشروع تنمية جنوب الوادي 

وشكى   .الحقلي ، وكذا استكمال مشروع الري بت 

 

  الخدمات الصحية قطاعوبالنسبة ل 

مليار  45.9( توجيه استثمارات عامة بقيمة 22/2023تستهدف خطة )

الرامية  من املبادرات واملشروعات التنموية جنيه، وذلك لتنفيذ عديد  

 منها: و ، لتطوير وتحسين الخدمات الصحية

مالتأمين الصحي الشامل •  448مستشفى و 94إنشاء وتطوير  ، ويض 

 وحدة صحية. 

ة مراكز الطبيّ ـمستشفى تابعة ألمانة ال 148إنشاء وتطوير  •

 صة.تخصّ م  ـال
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 سرير رعاية م   1500توفير  •
َ
التركيز على  ، معحافظاتـم  في كافة ال زةرك

ة )قنا، البحيرة، سوهاج، املنيا، السويس، حافظات ذات أولويّ م   ِست

  ،الجيزة(
َ
 .%11ستشفيات الحكومية بنسبة ـم  ة الرّ ِس وزيادة أ

توسط نسبة إنجازها يتراوح م   مستشفى 29االنتهاء من إنشاء وتطوير  •

ة 800باعتمادات  احالي   90%
ّ
 .مليون جنيه لعام الِخط

 ة. ستشفيات جامعيّ م   سبعةاالنتهاء من إنشاء وتطوير  •

مستشفى تكامل لتكون  52تطوير شامل لـ  إحداث تستهدف الخطة •

لة لصحة وتنمية األسرة في مراكز املرحلة األولى، في إطار تكامِ مراكز م  

 
 
 عن رة املصريةْس املشروع القومي لتنمية األ

 
 16إنشاء وتجهيز ، فضال

  .سيارة إسعاف ألف، وتوفير وحدة صحية 899مركزي و مستشفى

بادرة  104مستشفى و 15إنشاء وتطوير  • وحدة صحية في إطار م 

 2.8، باعتمادات عات الحضرية ضمن حياة كريمة""تطوير التجّم 

 مليار جنيه. 

تعزيز الريادة املصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة وفي إطار  •

سيارات  خمسمستشفيات و  سبعةستهدف توفير ـم  ، من الاإلفريقية

 لة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.تنّق إسعاف وعيادات م  
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، تستهدف الخطة توجيه استثمارات الخدمات التعليمية قطاع وفي

 
 
قارنة م   %23مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي  69.2ر بنحو قّد عامة ت

  .بادراتـم  من البرامج وال (، وذلك لتنفيذ عديد  21/2022بالعام املالي )

 في مجال التعليم قبل الجامعي: ف •

فض كثافات الفصول، واصلة الجهود املبذولة لِخ تستهدف الخطة م   -

تاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خالل توجيه ع في إِ والتوّس 

بمعدل مليار جنيه  15.4استثمارات لهيئة األبنية التعليمية بقيمة 

ألف  25(، إلنشاء 21/2022بخطة العام املالي ) قارنةم   %40نمو 

 .فصل في كافة املراحل التعليمية

يابانية ومدارس النيل الـمدارس الـمليار جنيه إلنشاء  2.5توجيه نحو  -

تفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومدارس  الـم 

(STEM)  ا دارس الرسمية ـموال ،مدرسة 19والبالغ عددها حالي 

 
 

مدرسة للتكنولوجيا  20 عن إنشاء الدولية والقومية، فضال

خرجات التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية م  

قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل،  التعليم

مليون جنيه(،  324ع في توفير الشاشات والفصول الذكية )لتوّس وا

واملدارس التطبيقية،  تطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفنيو 

مليون جنيه  700( باعتمادات مالية 2والبدء في تنفيذ برنامج التعليم )
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لتحسين أداء املعلم، وتنمية مهارات الطالب واالهتمام بناء شخصية 

، وتوفير مليون جنيه لبنك املعرفة 700الطالب، وكذا توجيه 

ها اع فصول دراسية جديدة في مليون جنيه لتوفير  324تمادات قدر 

 مجال التعليم التكنولوجي .

 

 في مجال التعليم الجامعي:و •

ع في ميكنة االختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من التوّس  -

ستهدف ـال ها مليار جنيه لـم  مركز  154ميكنة توفير اعتمادات قدر 

مقارنة  %125اختبار  في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 

 21/2022بخطة العام املالي )
 

 ست عن إنشاء وتشغيل (، فضال

أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة  6جامعات تكنولوجية )

باألقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب 

ألف طالب، ليصل إجمالي  22.5بية باإلسكندرية(، بطاقة استيعا

جامعات، وذلك في إطار اهتمام  تسع إلىالجامعات التكنولوجية 

تكاملة ذات م خدمات تعليمية م  قّد الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي ي  

 ناظرة لنظم الجودة العاملية.جودة م  

)الزقازيق، بنها، بني ، منها أهلية ةجامع خمس عشرةإنشاء وتشغيل   -

املنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، سويف، 

 7.4باعتمادات  ألف طالب، 150بطاقة استيعابية  املنيا، املنوفية(
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جامعات )العلمين  أربعحيث تم بدء الدراسة في  مليار جنيه،

الدولية، امللك سلمان الدولية، الجاللة، املنصورة الجديدة(، تضم 

في عام الخطة، وذلك في  %33 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 40

ع في إتاحة التعليم إطار االهتمام الذي توليه الدولة بالتوّس 

 للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّ 
 
صات العلمية الجامعي، وفقا

 رة.تطوّ ـم  ال

 

  :والثقافة قطاع الشباب والرياضةبالنسبة لو 

 7ملعب خماس ي ومركز شباب و 700تستهدف الخطة إنشاء وتطوير 

مستشفيات  ثمانيةمدن رياضية و  خمساستادات و  7ومدن شبابية، 

في مطروح  مراكز تعليم مدني أربعةو  انادي   60ووحدات طب رياض ي، و

 وبني سويف والفيوم وسوهاج. 

ستهدف تطوير هذا و  ا، وتسعة بيوت ثقافة  20من الـم  ا ثقافي  قصر 

 
َ
تحف سارح، باإلضافة إلى تطوير ِعّدة متاحف، منها م  ربعة َم طفل، وأ

 الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثالثة أفرع لـمكتبة مصر العامة. 
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  :بادرات التنمية املكانيةبرامج وُم  ثانيا:

تضّمن
َ
  :(22/2023خطة ) ت

جمعات الخدمات الحكومية في مليار جنيه إلنشاء م   1.4توجيه  ❖

 حافظات. ـم  ال

بادرة "حياة كريمة" ـم  ضمن املرحلة األولى ل احضري   اع  تجّم  75تطوير  ❖

مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف 10باعتمادات 

ل بين الجهود ستدامة في املحافظات، وتحقيق التكام  ـم  التنمية ال

في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين املناطق التنموية 

 ختلفة.ـم  ال

ز األداء في إدارة بادرة "حوافز تميّ ـم  مليار جنيه ل 1.7توجيه مرة  وألول  ❖

حافظات ـم  االستثمار العام على املستوى املحلي"، بهدف تشجيع ال

تابعة ـم  مارسات الدولية في مجال التخطيط والـم  ي أفضل العلى تبنّ 

وتطوير نظم العمل باإلدارة  ،األداء وإدارة اإلنفاق العاميم و وتق

 املحلية.

عام ، تستهدف خطة ستجيب للنوع االجتماعيـُم التخطيط ال في إطارو

طط مليار جنيه لدمج البعد االجتماعي في الِخ  10(، توجيه 22/2023)

حّققالتنموية،  ساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات االجتماعية، ـمال بما ي 

ومن أهم  .الِهَممالقضايا ذات األولوية للمرأة والطفل وذوي خدمةو 
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  امركز   20ستهدفة، إنشاء ـم  املشروعات ال
 
 10نتجة، وـم  ر الَس لأل

 ، وثالثة آالف حضانة. بيت ثقافة للطفل 23مستشفيات طب أطفال، و

 

ء،،،
ّ

ّواب األجال
ُ
 حضرات الن

ستهدفات الخطة ومحاور  التحّرك في مجال القطاعات إذا انتقلنا إلى م 

 إلى النقاط اآلتية: بإيجاز نا اإلشارةن  ِك ْم السلعّية، في  

واصَ  22/2023حّرص خطة عام ت، لتنمية الزراعيةل بالنسبة لة على م 

في تلبية  نتهمرو وتعزيز لقطاع الزراعي ل تفعيل األداء التنموي 

واطنين ةاالحتياجات الغذائيّ  الفرص  وتعظيم االستفادة من للـم 

األسواق الخارجية، للنفاذ إلى الراهنة التصديرّية التي أتاحتها األزمات 

 خالل التحّرك على محورين:من وذلك 

حدناش ِ تنويع الـَم هو  الـمحور األول:  من االعتماد على عدد م 
 

د و ئ بدال

منها والتوّسع في إبرام العقود اآلجلة لضمان استقرار األسعار، وفي 

 د  ة الق  الوقت ذاته تنمي
 
 رات اإلنتاجية الذاتية بالتوّسع األ
 
قي والرأس ي ف

مثل  ،االكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة ْب َس في الزراعة لرفع نِ 

القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم 

 الحمراء.

هو التوّسع في النشاط التصديري للحاصالت الزراعية  والـمحور الثاني:

 الخضروات والفواكه. اات الفائض اإلنتاجي، وعلى رأسهذ

ص الـمحور األول، تستهدف خطة
 
 اآلتي: 22/2023عام  وفيما يخ



 

 

-25- 

 

زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات  -

ستقبل مصر والدلتا الجديدة  التوّسع األفقي، وبخاصة مشروع م 

 تنميةعلى محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع 

الجزء بتوشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات 

 الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.

تحسين اإلنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية اإلجمالية  -

قابل  19لتتجاوز  ، 2020مليون فدان عام  17.5مليون فدان م 

 %15وذلك من خالل زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 

، برفع كفاءة استخدام وحدتي األرض والـمياه من خالل %20و

الالت من  م استنباطات عمل، تض  مجموعة آليّ  أصناف وس 

بَ   الـمحاصيل عالية اإلنتاجية وم 
ّ
اف لجَف قاومة لِ ضج وم  رة الن  ك

مارسات وتطبيق الـم  ، قليلة االستخدام للـمياهتكون والحرارة و 

رة لـمياه الري، والتوّسع في الزراعات 
ّ
وف الزراعية الحديثة الـم 

 والعضوية حمّية الـَم 
 
وهي منظومة تسويقية  يةِد والزراعات التعاق

تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين 

فضال عن الربط املباشر بين املعروض من املنتجات الزراعية 

م الري الحقلي  هذا باإلضافة إلى، السوقي عليها بوالطل
 
ظ

 
تطوير ن
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زيادة وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خالل 

 والـمراكز اللوجستية. ِسعات الصوامع

والهدف الرئيس من وراء البرامج والـمشروعات سالفة الذكر هو زيادة 

 ،ولذا .لتوفير األمن الغذائي االعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية

 
َ
تابعة التطّورات في إنتاجية  22/2023ص خطة عام حرِ ت على رصد وم 

التحّسن في درجة االكتفاء الذاتي  ْب َس الـمحاصيل الرئيسة، وتتّبع نِ 

ستهدفات وزارة الزراعة واستصالح األراض ي ا لـم   .منها، وفق 
 

ستهدف  أما الـمحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعّية، فمن الـم 

 3,6 تهاهذه الصادرات لتتجاوز قيمزيادة  22/2023في إطار خطة عام 

قابل  مليار دوالر يرفع نسبة مما  20/2021دوالر عام مليار 2,4م 

ساهمتِ  يتأتى و  ،%15 إلى غير البترولية ها في إجمالي الصادرات الـمصريةم 

درة التصديرّية تنمية الحاصالت ذات الق   ذلك من خالل العمل على

ف  الترويجو ، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة ،الفائض اإلنتاجيو 
ّ
كث الـم 

 غربيةللولوج لألسواق الخارجية من خالل تعزيز الصادرات لألسواق ال

وكذا  ،التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا

 في 
ّ
ط التصدير لألسواق األفريقية دول أمريكا الالتينية، وتنشيط خط

ا  –بصفة عامة  –والتوّسع 
 
سالمة مع في الزراعات العضوية اتفاق
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ستدامة، وبخاصة بعد صدور  بات التنمية الـم 
ّ
تطل الـمنظومة البيئية وم 

 قانون الزراعة العضوية والئحته التنفيذية.

ستهدف ، فمن الصناعة التحويليةوباالنتقال للحديث عن  أن الـم 

عّدل نمو حقيقي هذا القطاع ق حّق ي   خالل عام الخطة، مما  %7.7م 

ساهمة الناتج الصناعي إلى نحو  من الناتج الـمحلي  %21يرفع نسبة م 

 ، اإلجمالي
 
وّجهة لقطاع الصناعة التحويلية وت قّدر االستثمارات الـم 

عن استثمارات العام  %6مليار جنيه بنسبة زيادة  93.5بحوالي 

ص الصناعات غير ال ،السابق
 
 منها. %80بترولية نحو ويخ

 
 
 وت

ّ
ز استراتيجية تطوير القطاع على تعميق التصنيع الـمحلي لتقليل رك

ر إمدادات  االعتماد على الـم  
ّ
ستورّدة والتي تتأث ها بظروف كّونات الـم 

راجعة القوائم االستيرادّية من هذه  األزمات الدولّية، وذلك من خالل م 

كّونات الوسيطة والتوّسع في إن ا، ومع الربط مع سالسل تاِج الـم  ها محلي 

التوريد الدولّية، وإقامة مجموعة من الـمشروعات في إطار استراتيجية 

قّد ولويّ األ ذات التوطين املحلي للصناعات  متها الصناعات ة، في م 

الدوائية والغذائية والهندسية، باإلضافة إلى استكمال إنشاء 

جّمعات الصناعّية، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة  الـم 

حافظات الصعيد.  بم 
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نتجات  ولتحسين تنافسّية القطاع، تستهدف الخطة االرتقاء بجودة الـم 

واصفات والجودة و  الفحص الصناعّية من خالل تطوير منظومة الـم 

نشآت للحصول على شهادات الجودة، واالختبارات، وتأهيل الـم  

 منظومة التدريب الصناعي.باإلضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير 
 

ا للصادرات الصناعّية و 
 
ص تحرِ  %15ل عن قِ يادتها بما ال يِ ز وتنشيط

واصَ  ساندة التصديرية للشركات في إطار الخطة على م  لة برنامج الـم 

ة رد األعباء بإضافة مجموعات 
ّ
بادرة السداد الفوري، مع توسعة مظل م 

، هذا توسطة والصغيرةشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـم  سلعّية و 

وبخاصة في األسواق  ،بجانب التوّجه إلى تنويع منافذ التصدير

 األفريقية، والتوّسع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية.

 

ستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وفي إط ار تشجيع الصناعة الـم 

وليوضمان كفاءة االستخدام، 
 
ا بنقل وتوطين  ت ا كبير  الخطة اهتمام 

التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف االستثمار 

الصناعي في الـمجاالت صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية 

 والخاليا الشمسية.وتصنيع األلواح 
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ص
ُ

تستهدف الخطة توجيه استثمارات ، قطاع الكهرباء وفيما يخ

درْها 
َ
مشروعات استراتيجية لتوسيع  مليار جنيه لتنفيذ ِعّدة 29.3ق

الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات 

بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء  .التنمية االقتصادية

ومناطق استصالح األراض ي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي 

ـتجّددة ،الـمونوريل  ،عالوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الـم 

مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، 

م الخاليا الفوتوفولطّية 
 
ظ

 
ومحطات توليد الكهرباء باستخدام ن

شاركات مع القطاع الخاص على  بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبم 

جّمع ِبنِبان ل تنفيذه تم  الذيلطاقة الشمسية بغرب أسوان و ِغرار م 

ك البنظام البناء و 
ّ
 .(BOO)تشغيل والتمل

بِرز خطة عام 
 
أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار  22/2023وت

مصر  بينأفريقيا( الذي يربط شبكات الكهرباء  –مشروع )يورو 

درة لواليونان وقبرص ولتنط
 2000ق منه إلى باقي الدول األوروبية بق 

عّزز من مركز  3000ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى  ميجاوات مما ي 

وقع االستراتيجي مزايا مصر كمنّصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء  الـم 

 ووفرة وجاهزّية البنية التحتّية من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.

االستدامة  تحِرص الِخطة على دمج ،وفي مجال التحسين البيئي

 في الخطط التنموية،  البيئية
َ
ستهدف أن تصل تكلفة ـم  من الف
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مليار جنيه في  336(، إلى 22/2023في خطة ) شروعات الخضراءـمال

مليار(  2.4)والكهرباء مليار(  300)من القطاعات منها النقل  عديد  

  واإلسكانمليار(  26.4)والري مليار(  2.8والتنمية الـمحلّية )

، ومن املستهدف أن تصل نسبة االستثمارات العامة مليار( 4.5)

ملة االستثمارات العامة كما سبقت اإلشارة. .%40الخضراء   من ج 

 

 السيدات والسادة ..

ة الَتْنمَيةتوّجهاِت تأتي 
ّ
ستدامة ِخط ، 22/2023للعاِم الـَمالي  الـم 

ستهدفاِتها وبرامِجها التنموّية  في إطار مواصلة تنفيذ االستراتيجية وم 

والتي حرصت  "،2030رؤية مصر "الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة 

 التطورات والتغيرات تواكبالوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية 

إلصالح لالوطني برنامج الا مع تطبيق خصوص  املحلية والدولية 

وكذلك املستجدات ، 2016عام ا من واالجتماعي بدء  االقتصادي 

تضمين لى جانب الحرص على إ، 19-انتشار جائحة كوفيداملرتبطة ب

مثل القضية السكانية، وندرة املياه، القضايا امللحة التي زادت أهميتها 

 وغيرها من القضايا التنموية املحورية. وتغير املناخ، والشمول املالي
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التنمية املستدامة تتسق الخطة كذلك مع توجه الدولة لتوطين أهداف  

ا خصوص   ،وتحقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة املحافظات على مستوى 

للمرة  - ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةالحكومة  مع قيام

مع صندوق األمم املتحدة وبتعاون وشراكة مثمرة  -األولى

ا  27  بإعداد ، (UNFPA)للسكان  تحقيق نحو املحرز  التقدم رصدتتقرير 

 ديتحدبهدف ، املصريةاملحافظات جميع في  املستدامة أهداف التنمية

 التي الصلة املؤشرات ذات ورصدمحافظة،  كل في التنموية الفجوات

السياسات  وتنفيذ تصميم مع العمل على االهتمام، من مزيد إلى تحتاج

 وتسريع األداء التنموي للمحافظات تحسين لزيادةوالبرامج املالئمة 

  ،على املستويين املحلي والقومي املستدامة التنمية أهداف تنفيذ

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إطالق  تي في هذا االطار أيضاأوي

 مركز وذلك بالتعاون مع ) أول مؤشر لتنافسية املحافظات املصرية

ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء واملجلس الوطني  املعلومات

 ( وهوللتعبئة العامة واْلحصاء املركزي والجهاز  ،لتنافسيةاملصري ل

 داعمة لضمان فاعلية السياسات أداة تم تصميمه ليكون  مؤشر

 زيادة املؤشر إلى حيث يهدف وتحسين األداء التنموي في املحافظات،

النمو  تعزيز و لالستثمار، مناسبة وتوفير بيئة املحافظات، إنتاجية

 على املستوى  التنمية في واملساهمة اإلقليمي خالل التكامل من الشامل

 . للمحافظات املصرية وتعزيز القدرة التنافسية القومي
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 الحضور الكريم 

 لها املختلفة الىاتسعى الحكومة من خالل خطط وبرامج التنمية بآج

 االستراتيجي؛ وهو تتحقيق مواصلة العمل ل
 
 حياةِ ال جودةِ  حسين  الهدف

تكثيف االستثمار في البشر مع إيالء اهتمام خاص ب للمواطن املصري 

من االستثمارات الحكومية ملجاالت بناء االنسان  %51بتوجيه نسبة 

تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة و 

بالتوسع بكافة مؤسساتها هذا االطار تهتم الدولة  وفيواإلسكان واملرافق، 

وريادة  في مختلف مجاالت التدريب يب وبناء القدراتر في برامج التد

ا من بهدف تأهيِل عمال األ  واكبة واملرأة ملالشباِب الكوادر خصوص 

ا سياسي  تمكينهم ول املتطلبات املتغيرة واملتسارعة لسوِق العمل،

او   .للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية ،اواجتماعي   اقتصادي 

 

توجه الدولة دعم في  بفاعلية كذلك على املساهمة الحكومةتعمل 

على وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين  ،للتحول الرقمي

تطوير والتي تشمل  مشروعات تطوير خدمات املحليات تنفيذ مواصلة 

، واملدن باألحياءالتكنولوجية  تطوير املراكزو  دواوين عموم املحافظات

ــ، والتوسالعمرانية الجديدة واملجتمعات ــ ــ ــ ــع في إنشـ ــ ــ املراكز اء ـ

ــالتكن ــ ــ ــ ــــسيارات الخ) ولوجية املتنقلةـ  182 والتي بلغت نحو  دمة املتنقلةــ

ـــولوجي متنقل ــ ــ (، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات مركز تكنـ
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(  والتي مركز خدمات مصر)تكاملة املنموذجية الحكومية الخدمات ال

 ، أعلى جودةب الخدمات الجماهيرية للمواطنينتقدم 
 

تحسين رفع مستوى الخدمات و جهود الدولة ل عن وفي إطار الحديث

تنفيذ مواصلة للمواطن املصري تعمل الحكومة كذلك على جودة الحياة 

ورفع كفاءة األداء في املؤسسات  لتطوير املؤسس ياالعديد من مشروعات 

 "جائزة التخطيط والتنمية االقتصادية طلقت وزارةأاملختلفة حيث 

تحت رعاية   (2020،2019لدورتين متتاليتين )لتمّيز الحكومي"، ل مصر

 عمال الدورة الثالثةأالبدء في  بالفعل تمالسيد رئيس الجمهورية، كما 

ؤّسسات وذلك ، لهذه الجائزة بهدف نشر ثقافة الجودة والتمّيز في الـم 

ستهدف نو ، وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين الحكومية

 أيضا مؤسسات القطاع الخاص.التوسع في هذه الجائزة لتشمل 

 

 

 ل،،،حضرات السيدات والسادة النّواب األفاِض 

ر حرصت على 
ّ
وق م الـم 

 
الظروف التي عاصرت صياغة هذه بإطالع َمجِلِسك

ستهدفاتها وبرامِج الخطة ها التنموية والعالم أجمع ، فقد تم تقرير م 

ه حالة من االضطراب وعدم اليقين بشأن التطّورات الراهنة ومآل  يكتنف 

  صنا على، وقد حرِ االقتصاد العالـمي
َ
 خي الِد وَ ت

ّ
 ة والَح ق

َ
  –حّوط ر والتَ ذ

َ
 رِ ْد ق

ستتِبعاِت دفي تق –اإلمكان األزمات الدولّية الراهنة، وتقرير  ير م 
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ستهدفات خطة عام  ا في االعتبار إمكانية تحقيقها في  22/2023م 
 
أخذ

بادرات وبرامج وآلّيات عمل في الـمدى الزمني  ضوء ما هو مطروح من م 

  .للخطة

  –وبفضل هللا تعالى  –ونحن على ثقة 
 
  ةِ رَ ْد على ق

َ
 بِ عْ ش

َ
صيل على نا األ

واَج    هِة م 
َ
  ،من تحدّيات ه هذه األزماتض  رِ ْف ما ت

َ
ز تداعّياتها، جاو  وت

واصَ  ستدامة.وم   لة االنطالق في ِرحاب التنمية الشاملة والـم 

اتَ وِخ  اِلص ،ام 
َ
ي خ م ِمّنِ

 
ك
َ
ْسِن استِ  َعلىَوااِلْمِتَناِن  التقدير ل  اعَ َم ح 

 
َمع  ،مك

 ِس جلِ َم لِـ ات نيّ َم التَ  أرق 
 
 م الـم  ك

َّ
ْوِفيق و  السداد ر ِبَدَواموق ا فيه الخير ـملالتَّ

 ،،،لـِمصرنا الغالية

 

 وهللُا َوِلي التوفيق،،، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 أ.د. هالة حلمي السعيد                                                       
 والتنمية االقتصادية زيرة التخطيطو

 2022مايو   9 االثنين                                                 


