




شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس 
الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985 - عدة تحوالت؛ ليواكب 

التغيرات التي مر بها المجتمع المصري.

البنية المعلوماتية  )1985-1999( بتطوير  فقد اختص في مرحلته األولى 
في مصر، ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام )1999( 
 )Think Tank( نقطة تحول رئيسة في مسيرته؛ ليؤدي دوره كمؤسسة فكر
تدعم متخذ القرار في مختلف مجاالت التنمية، مما أهله للحصول على جوائز ستيفي 
الممنوحة  األمريكية    SAG Award جائزة  على  حصوله  إلى  باإلضافة  العالمية،  أووردز 

لإلصدارة الرقمية وصف مصر بالمعلومات  في يونيو 2022.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنى رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميًزا  في مجال دعم اتخاذ 
المواطن  مع  التواصل  قنوات  وتعزيز  بناء،  مجتمعي  حوار  وإقامة  الشاملة،  التنمية  قضايا  في  القرار 
المصري، الذي يعد غاية التنمية، وهدفها األسمى، األمر الذي يؤهله إلى االضطالع بدور أكبر في صنع 

السياسة العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.

عن المركز





ــري  ــعب المصـ ــا الشـ ــي تحملهـ ــادي، التـ ــاح االقتصـ ــال اإلصـ ــي مجـ ــة فـ ــود الدولـ ــوال جهـ “لـ

وكذلـــك المشـــروعات التنمويـــة العماقـــة، علـــى امتـــداد رقعـــة الدولـــة، لمـــا كان مـــن الممكـــن 

أبـــًدا، الصمـــود أمـــام األزمـــات العالميـــة العاتيـــة، التـــي تجتـــاح العالـــم منـــذ ثـــاث ســـنوات. 

ـــرة،  ـــنوات األخي ـــدار الس ـــى م ـــر عل ـــي مص ـــت ف ـــي تحقق ـــة، الت ـــازات المتاحق ـــت اإلنج ـــد بات ولق

ال ســـيما فـــي مجـــاالت البنيـــة األساســـية، والتجمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة، والطاقـــة، 

وتوطيـــن الصناعـــة شـــاهًدا علـــى قـــوة اإلرادة المصريـــة للتقـــدم، وبنـــاء مســـتقبل أفضـــل، 

ــخ. ــوي وراسـ ــي قـ ــاد قومـ ــن اقتصـ وتكويـ

رئيس الجمهورية





ـــنوات  ـــدار الس ـــى م ـــا عل ـــد عملن “لق

أجـــل  مـــن  الماضيـــة  الصعبـــة 

ـــا  ـــوي النطاقتن ـــاس الق ـــع األس وض

ـــا  ـــث أصدرن ـــة، حي ـــة المأمول التنموي

لخلـــق  المطلوبـــة  التشـــريعات 

األمـــوال  لـــرؤوس  جـــاذب  منـــاخ 

الخارجيـــة، وقمنـــا  واالســـتثمارات 

تســـجيل  إجـــراءات  بتســـهيل 

ومنحهـــا  الجديـــدة،  الشـــركات 

واســـتثمارية،  ضريبيـــة  امتيـــازات 

وفقـــً للقطاعـــات والمناطـــق التـــي 

تســـتثمر بهـــا، كمـــا حرصنـــا علـــى 

تفعيـــل اآلليـــة الخاصـــة بحـــل الُمنازعـــات القائمـــة مـــع بعـــض الشـــركات العاملـــة فـــي مصـــر.

ـــة علـــى تأميـــن مصـــادر الطاقـــة الازمـــة لبرنامجهـــا  ـــدأب خـــال األعـــوام الماضي فقـــد عملـــت مصـــر ب

ـــة  ـــة التقليدي ـــات الطاق ـــاء محط ـــة إلنش ـــة وعماق ـــروعات ُمختلف ـــال مش ـــن خ ـــوح، م ـــوي الطم التنم

ـــة.”  ـــددة أو النووي أو الُمتج

مصطفى مدبوليمصطفى مدبولي
رئيــــس مجلـــــس الـــوزراءرئيــــس مجلـــــس الـــوزراء



“ نجاحات مصرية رغم األزمات العالمية ”

 ”2023 يصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النسخة الخامسة من تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 
وسط أزمة عالمية جيوستراتيجية تؤثر على مفاصل االقتصاد العالمي من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة 
العالمية، واضطراب في سالسل اإلمداد، وموجات عالمية من التضخم في األسعار باإلضافة إلى انخفاض المعروض 
من الحبوب والسلع الغذائية بسبب االضطرابات الناجمة عن األزمة األوكرانية التي اقتربت من إتمام عامها األول، وأثرت 
المحلية  العمالت  قيمة  انخفاض  إلى  أدت  كما  تقريًبا،  العالم  دول  لكل  بالنمو  الخاصة  العالمية  التوقعات  على  األزمة  تلك 
للعديد من دول العالم، كما زعزعت عمالت مهمة دولًيا مثل الجنيه اإلسترليني واليورو، وكان من الطبيعي أن تقوم الحكومة 
المصرية باتخاذ إجراءات مالية واقتصادية تهدف إلى تخطي األزمة ليس فقط بأقل خسائر، بل وتحقيق نجاحات مهمة على جميع 
القطاعات االقتصادية، وفي هذا اإلطار تأتي إصدارة “مصر في عيون العالم - 2023” لرصد أبرز النجاحات المصرية في ظل األزمات 

العالمية وفًقا للمؤشرات والتقارير واإلشادات الدولية.

تنقسم اإلصدارة إلى 4 محاور كاآلتي:

 المحور االقتصادي يركز على مرونة وقدرة االقتصاد المصري في مواجهة األزمات المتتالية. 	

 محور التحول الرقمي وريادة األعمال يسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر. 	

 المحور االجتماعي يركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي. 	

	 .Cop27 المحور البيئي يركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ 

وكل تلك المحاور تحتوي على بيانات مستخرجة من تقارير ومؤشرات من مصادر دولية وإقليمية تسلط الضوء على مرونة مختلف 
قطاعات االقتصاد المصري.

مقدمة



فيروس  جائحة  أزمة  واستمرار  التنمية؛  مسيرة  على  تؤثر  تحديات  من  العالم  يواجهه  ما  ظل  في 
تداعيات األزمة األوكرانية، والتي هددت استقرار األوضاع االقتصادية  إلى جانب  كورونا ومتحوراته، 
والسياسية حول العالم، تأتي إصدارة “مصر في عيون العالم” في نسختها الخامسة للعام الرابع على 
التوالي، لتقدم رصًدا لوضع مصر في عدد من المؤشرات الدولية، واستعراًضا ألبرز التقييمات والتوقعات 
محاور   4 في  وذلك  القطاعات،  مختلف  في  مصر  أداء  عن  واإلقليمية  الدولية  المؤسسات  عن  الصادرة 
مقسمة على 4 فصول، ويعتمد التقرير  في أسلوب العرض على أسلوب الوسائط المتعددة من انفوجرافات 

مدعومة بأطر معلوماتية ومعززة بفيديوجراف لمزيد من االستدالل واإليضاحات وتفاعل مع القارىء.

ملخص تنفيذي

محور التحول الرقمي المحور االقتصادي
وريادة األعمال

المحور البيئي المحور االجتماعي 

تؤكـــد  تقاريـــر  علـــى  المحـــور  يشـــتمل 
مـــا  مثـــل  المصـــري  االقتصـــاد  مرونـــة 
أكـــده صنـــدوق النقـــد الدولـــي بتحقيـــق 
مصـــر معـــدالت نمـــو تصـــل إلـــى 6.6 %

تصـــدر  أيًضـــا  أكـــد  كمـــا   ،2022 خـــال 
مصـــر الـــدول اإلفريقيـــة فـــي معدالت 
النمـــو خـــال 2022، كمـــا أصبحـــت مصر 
فـــي المركـــز الثانـــي إفريقًيـــا فـــي حجـــم 
االســـتثمار األجنبي المباشـــر خال 2021.

يؤكـــد المحـــور الريـــادة المصريـــة 
فـــي المجالين؛ حيث أحـــرزت مصر 
أرقاًما قياســـية في حجم تمويات 
المخاطـــر  المـــال  رأس  صفقـــات 
خـــال 2021، باإلضافة إلـــى القفزة 
التـــي حققتهـــا مصـــر في مؤشـــر 
للمحافـــظ  التنظيميـــة  القواعـــد 
المحمـــول،  للهاتـــف  اإللكترونيـــة 
بتقدمهـــا 50 مركًزا دفعـــة واحدة  

2021 مقارنـــة بعـــام 2019.

أبـــرز مـــا جـــاء فيـــه تقـــدم مصر 
19 مركـــًزا فـــي مؤشـــر التنميـــة 
وكـــذا   ،2021 لعـــام  البشـــرية 
تقدمهـــا 5 مراكز فـــي 2022 في 
.2022 العالمـــي  االبتكار  مؤشـــر 

أبرز مـــا تناوله المحـــور كان أداء 
الدائـــري  االقتصـــاد  مصـــر فـــي 
حســـب تقريـــر الفجـــوة الدائرية 
الدول  العالمي، وتصـــدرت مصر 
في مجالـــي طاقة الرياح  العربية 

الشمســـية. والطاقة 
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المحور االقتصادي..

اقتصادية  أزمات  مواجهة  من  المصري  االقتصاد  تمكن 
 ،19  - بداية من مرونته في مواجهة جائحة كوفيد  عالمية متتالية، 
السلبية  التداعيات  إلى  باإلضافة  العالمية،  اإلمداد  سالسل  وأزمة 
أكدته  ما  على  الضوء  التقرير  من  القسم  هذا  ويسلط  األوكرانية،  لألزمة 

المؤسسات الدولية في إشادات وتوقعات عديدة  أهمها: 

توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق االقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 6.6 %	 
 خال 2022 لتكون بذلك ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم  من حيث توقعات مستويات 

النمو واألولى على مستوى إفريقيا.

كما أشاد البنك الدولي باإلصاحات التي قامت بها الحكومة في االقتصاد الكلي، وجهود التحول 	 
الرقمي، وتشجيع الشمول المالي.

ومن الجدير بالذكر تفوق المدن المصرية في مؤشر مدن األعمال على مثياتها اإلفريقية فيما يخص مناخ 	 
األعمال، وتطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد األجنبي، باإلضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات 
السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية.. وكل ذلك أدى إلى استعادة الثقة العالمية في االقتصاد 

المصري، مما سيكون له عظيم األثر في تعافي معدالت االستثمار األجنبي على المدى المتوسط.
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أزمـــات عالميـــة ضربت العالم خـــال 2022 بدايـــة من أزمة ساســـل اإلمـــداد والتوريد إلى األزمـــة األوكرانيـــة، األمر الذي أصـــاب االقتصاد 16
العالمـــي بصدمـــة جعلت المؤسســـات الدولية تخفـــض من توقعـــات النمو االقتصـــادي العالمي.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المحور االقتصادي
النمو االقتصادي والموازنة

المصدر: صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2022

مصر تتصدر الدول اإلفريقية في توقعات النمو االقتصادي خالل 2022



مصـــر األولـــى علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا في مؤشـــر 
الماليـــة  لبيانـــات  المفتوحـــة  الموازنـــة 

العامـــة.  

حالـــة  يقيـــس  مؤشـــر  المفتوحـــة:  الموازنـــة  مؤشـــر 
البيانـــات حول القضايـــا المجتمعية الملحـــة في 109 دول 
حـــول العالـــم، وذلـــك بواســـطة اســـتبيان مصمم من 
هيئـــات ومنظمات دوليـــة مثل صندوق األمـــم المتحدة 

. ن للسكا المصدر: جلوبال داتا باروميتر، مايو 2022
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المحور االقتصادي
النمو االقتصادي والموازنة

البنك الدولي: عجز الموازنة المصرية يواصل تراجعه على الرغم من 
األزمات العالمية

 المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022
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مصـــر ضيف الشـــرف لهـــذا العـــام فـــي منتدى ســـانت 
بطرســـبرج االقتصـــادي الدولي في روســـيا في نســـخته 
الــــ 25، وقد خصـــص لمصـــر جناح كبيـــر يعكـــس الهوية 
االقتصـــاد  حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  لعـــرض  المصريـــة 

. ي لمصر ا
المصدر: منتدى سانت بطرسبرج االقتصادي، يونيو 2022 

االقتصاد المصري من منظور البنك الدولي بعد أكثر من عامين على 
تفشي الجائحة

منتدي ســـانت بطرســـبرغ  هو حـــدث اقتصادي 
ينظم ســـنوًيا في روســـيا منذ عام 1997، ويعتبر 
ا يناقـــش مختلف القضايا  المنتـــدى حدًثا اقتصاديًّ
االقتصادية الخاصة باألســـواق الناشئة والعالم.     

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المحور االقتصادي
النمو االقتصادي والموازنة

المصدر: البنك الدولي، فبراير 2022



صندوق النقد العربي: السياسات الحكومية األخيرة ستقود خطة 
19التعافي لالقتصاد المصري 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المحور االقتصادي
النمو االقتصادي والموازنة

 المصدر: صندوق النقد العربي، أغسطس 2022
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المحور االقتصادي
النمو االقتصادي والموازنة

 المصدر: البنك الدولي، يونيو 2022

البنك الدولي يعزز من توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل 2022



ًالقاهــرة األولـى إفريقّيــا في مؤشر مدن األعمال العالمي

المحور االقتصادي
مناخ األعمال

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

21

المصدر: ستاتيستا جلوبال بيزنس ريبورت، مارس 2022



إجـــراءات عديـــدة اتخذتها مصر في الســـنوات األخيرة لتحســـين مناخ األعمـــال الخاصة بها؛ مما جعلهـــا واحدة من أهم األســـواق الجاذبة 
لاســـتثمارات األجنبية في القارة اإلفريقية ومنطقة الشـــرق األوســـط. 

ا في عـــدد االتفاقيات  مصر األولـــى عربيًّ
ذات الصلة باالســـتثمار بعدد 14 اتفاقية 

.2022 عام  حتى 

يتـــم تعريـــف االتفاقيـــات ذات الصلـــة باالســـتثمار بأنها 
اتفاقيات االســـتثمار التـــي ال تعد اتفاقيـــات ثنائية وتضم 
أنـــواع رئيســـة، وهـــي: االتفاقيـــات االقتصاديـــة  ثالثـــة 
المحـــدودة،  األحـــكام  ذات  واالتفاقيـــات  الواســـعة، 

واالتفاقيـــات التـــي تحتـــوي علـــى فقـــرات إطارية.
المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات، أغسطس 2022

المحور االقتصادي
مناخ األعمال

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، يوليو 2022

ًمصر الثالثة عربّيا في حجم االستثمار األجنبي المباشر خالل 2021



مصر الثانية على مستوى إفريقيا في استقبال االستثمار األجنبي المباشر 
خالل 2021

المصدر: األونكتاد، يونيو 2022

ـــا في عدد  ـــا والســـابعة عالميًّ مصـــر الثانية عربيًّ
اتفاقيـــات االســـتثمار الثنائية بنحـــو 100 اتفاقية 

اســـتثمار ثنائيـــة موقعة حتى عـــام 2022. 

عبـــارة عـــن اتفاقيـــة بيـــن دولتيـــن تتعلـــق 
التـــي يقوم  بتشـــجيع وحماية االســـتثمارات 
بها مســـتثمرون مـــن الدولتين فـــي أراضي 

كل منهـــا.

المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات، أغسطس 2022

المحور االقتصادي
مناخ األعمال

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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6 شـــركات مصريـــة 
 100 أقـــوى  ضمـــن 
شـــركة عائلية عربية 

.2022 خـــال 

ضمـــت قائمـــة فوربس 
100 شـــــــــركة عائليـــــــة 
الشـــــرق  منطقـــــة  في 
األوســـط يتـــم تصنيفها 
عوامـــل  لعـــدة  طبًقــــــا 
منها حجم االســـتثمارات 

والنشـــاط التجـــاري.

المصدر: فوربس 
الشرق األوسط، 

سبتمبر 2022 

أقوى 50 شركة في مصر واألعلى في قيمتها السوقية في 2022

العالميـــة  االقتصاديـــة  األزمـــات  رغـــم 
المصريـــة  الشـــركات  فـــإن  وتداعياتهـــا، 

تمكنـــت مـــن تســـجيل نمو 
ملحـــوظ علـــى مـــدار 2021.

شاهد الفيديو التالي 
المصدر: فوربس الشرق األوسطللمزيد!

المحور االقتصادي
مناخ األعمال

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصر ثاني أكبر وجهة لصفقات الدمج واالستحواذ بالشرق األوسط وشمال 

إفريقيا بالنصف األول من 2022

المصدر: مؤسسة إرنست آند يونج، أغسطس 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8GOPgEcLXfg


الصادرات  مثل  الخارجية  المعامات  عوائد  في  التحسن  بســبب  وذلك  ملحوظـــة؛  قفزة   2021 في  لمصر  األجنبي  النقد  مصادر  شهدت 
وتحويات العامليـن بالخارج.

صورة مفصلة عن التجارة الخارجية المصرية في 2021

المصدر: منظمة التجارة العالمية، أكتوبر 2022

المحور االقتصادي
مصادر النقد األجنبي 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ا من حيث صادرات الخدمات في 2021 مصر األولى إفريقًيّ

المصدر: األونكتاد، ديسمبر 2022

المحور االقتصادي
مصادر النقد األجنبي 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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ًمصر ضمن الدول األعلى استقباال لتحويالت العاملين بالخارج

المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022 

المحور االقتصادي
مصادر النقد األجنبي 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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يشـــكل قطاع الســـياحة أهمية كبيرة لاقتصـــاد المصري؛ حيث يعتبر واحـــًدا من أهم مصادر النقـــد األجنبي للباد بجانب مســـاهمته الكبيرة 
في الناتـــج المحلي باإلضافة إلى اســـتيعاب القطاع لعدد كبيـــر من العمالة .

مصر من أفضل الدول لممارسة سياحة رحالت الطرق

مصر الساحرة.. 10 أماكن ال يجب 
أن تفوتك

رشـــح موقـــع  ALMA TV TRAVEL اإليطالـــي، 
10 أماكـــن لزيارتها فـــي مصر فـــي 2022، وعلى 
رأســـها، أهرامـــات الجيـــزة، والمتحـــف المصري 
بالقاهـــرة، ومدينتا األقصر وأســـوان، والغردقة 
وشـــرم الشـــيخ واإلســـكندرية وواحة ســـيوة، 
وغيرهـــا.. وقد وصف الموقع مصـــر بأروع دول 
العالـــم؛ لمـــا تملكه مـــن مواقـــع أثريـــة فريدة 

ومناظـــر طبيعيـــة خالبة.
شاهد الفيديو التالي للمزيد!

المصدر: موقع ألما تي في ترافيل، 
مايو 2022

المحور االقتصادي
السياحة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: هوليدو،  فبراير 2022

https://www.youtube.com/watch?v=VibTjHobRwI


ا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي  مصر األولى إفريقًيّ
لعام 2021

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، مايو 2022

ا في مؤشـــر أكثـــر الدول أماًنا  مصر الثامنة عالميًّ
.2021 خال  الفرد  لحركة 

مصـــر ضمن أعلـــى الوجهات الســـياحية أداًء في 
ا خال 2022. الشـــرق األوســـط، والثانية إفريقيًّ

يعتمـــد مؤشـــر أكثر الـــدول أماًنـــا لحركـــة الفرد 
في قياســـه على اســـتطالع للـــرأي لقياس درجة 
أمـــان األفراد أثنـــاء تجولهم فـــي مناطقهم لياًل.

المصدر: جالوب،أكتوبر 2022

المصدر: وورلد ترافل ماركت WTM وفوروارد 
كيز، نوفمبر 2022

المحور االقتصادي
السياحة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصر ضمن أفضل 20 وجهة للسفر ضمن منظمة التعاون اإلسالمي 
وفًقا لمؤشر السفر اإلسالمي العالمي 2022

المصدر: ماستر كارد كريسنت، يونيو 2022

المحور االقتصادي
السياحة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

30



قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة خالل 2022

المصدر: كوليرز إنترناشيونال، الربع األول 2022

أكثر 7 شواطئ مصرية تستحق 
الزيارة في 2022

رشـــح موقـــع »لونلـــي بالنـــت«، أكبـــر مرجـــع ودليل 
للســـفر حول العالم، مصر بســـبعة شواطئ كأفضل 
شـــواطئ للزيارة فـــي 2022، لمـــا تتمتع به مـــن تنوع 
فريـــد، ومناظر خالبـــة، وأجواء اســـتجمام، تالئم محبي 
الطبيعة واألنشـــطة البحرية، باإلضافة إلى شـــواطئ 

تناســـب العائالت، شـــاهد الفيديو التالـــي للمزيد!
المصدر: لونلي بانت

ا  الغردقة وشرم الشيخ ضمن أهم 25 مقصًدا سياحيًّ
لمحبي الطبيعة المشمسة الدائمة في 2022.

تعتبر الغردقة وشـــرم الشـــيخ من أهـــم المقاصد 
الســـياحية علـــى مســـتوى العالـــم؛ حيـــث تتمتـــع 
معتدلـــة  وأجـــواء  خالبـــة  بطبيعـــة  المدينتـــان 
تجعلهمـــا مقصًدا للســـياح مـــن كل أنحـــاء العالم.

المصدر: Tripadvisor، سبتمبر  2022

المحور االقتصادي
السياحة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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https://www.youtube.com/watch?v=5Adi13TrtAM


المصدر:أفريكان بيزنس – يونيو 2022

ًمصر األولى إفريقّيا في مشروعات الفنادق  2022

المحور االقتصادي
السياحة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: الفاو، يونيو 2022

من  العديد   توطين  على  مصر  تعمل  حيث  الحالي؛  الوقت  في  المصرية  الدولة  أولويات  أهم  من  يعتبر  والزراعي  الصناعي  القطاع  تطوير 
نحو  والتحول  الري  شبكات  لتطوير  باإلضافة  الصناعات،  من  وغيرها  واألدوية  والصلب  واإللكترونيات  الكهربائية  السيارات  مثل  الصناعات 

التقنيات الحديثة بما يسهم في زيادة اإلنتاج الزراعي.

ًالفاو: مصر األولى إفريقّيا في إنتاج السكر

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصر تستثمر في زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: الفاو، نوفمبر 2022



البنك الدولي: مصر ترفع من كفاءة شبكات الري والزراعة

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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 المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022

قالوا ...
تطـــورات ملحوظة شـــهدتها مصر في اســـتخدامات الميـــاه الجوفية على 
مـــدار العشـــر ســـنوات الماضيـــة؛ ويرجع بدايـــة اســـتخدام تلـــك المياه في 
عمليات الـــري إلى الســـتينيات، نتيجة النتشـــار اآلبار عالية الســـعة والقادرة 

علـــى الوصـــول للمياه الجوفيـــة على أعمـــاق بعيدة.

المصدر: اليونسكو، 2022



إشادات دولية بقطاع الطاقة المصري 

خالل افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس 2022
أكـــد المشـــاركون فـــي  مؤتمر ومعـــرض مصـــر الدولي 
للبتـــرول »إيجبـــس 2022« أن مصـــر باتت دولـــة محورية 
في مجـــال توزيـــع الطاقة بمنطقة الشـــرق األوســـط.. 
ودعـــوات لالســـتفادة من التجربـــة المصرية فـــي مجال 
إنتـــاج الطاقة الخضـــراء. شـــاهد الفيديو التالـــي للمزيد!

ارتفاع في احتياطيات مصر 
المؤكدة من النفط الخام 

خالل 2021 مسجلة 3.3 
مليارات برميل.

المصدر: أوبك، يناير 2022

%7.3

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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صادرات الغاز المسال المصرية تحقق معدل النمو األعلى عربّيا خالل 

أول 9 أشهر من 2022 
ً

 المصدر: أوابك، ديسمبر 2022

https://www.youtube.com/watch?v=nGIZbecTMMM


ا في إنتاج الصلــــــــب في 2021 ا وإفريقًيّ مصــــــــــــــر األولـــى عربًيّ

تعمـــل مصـــر علـــى تعظيـــم االســـتفادة من تطوير صناعة التعدين
ثرواتهـــا التعدينيـــة، حيـــث تنفذ مصـــر برنامًجا  
طموًحـــا لتطويـــر صناعـــة التعديـــن من خالل 
إنشـــاء أول مصفـــاة ذهب بمنطقة مرســـى 
علم بالصحراء الشـــرقية، بإجمالي اســـتثمارات 
بلغـــت 100 مليون دوالر، وبذلـــك تتحول مصر 

دول  لخدمـــة  إقليمـــي  لمركـــز 
ر. الجوا

شاهد الفيديو التالي للمزيد!

صناعة السيارات في مصر
نشـــرتها  جديـــدة  توقعـــات 
للربـــع  سولوشـــنز«  »فيتـــش 
بازدهار قطاع   ،2022 األول من 
الســـيارات في مصر، وانتعاش 

مبيعاتهـــا.

شاهد الفيديو التالي للمزيد!

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: الرابطة العالمية للصلب، يناير 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Y6GjVxBPeTM
https://www.youtube.com/watch?v=B61S01SCjc8


مصر تكثف جهود التصنيع المحلي للدواء

المصدر: فيتش سولوشنز، فبراير- الربع الثاني 2022

مصر في المركز الثالث في مؤشر الصناعــة اإلفريقيـــة في 
نسخـته األولى لعام 2022، ضمن 52 دولـة إفريقية خال 

الفترة 2021-2010.

المصدر: بنك التنمية اإلفريقي، نوفمبر 2022

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: فيتش سولوشنز، الربع األول 2022

ا في عدد وقيمـــة العامات  مصـــر الثالثـــة إفريقيًّ
.2022 خال  التجارية 

تعتبر مصر من أهـــم الدول المالكـــة للعالمات التجارية 
فـــي إفريقيا وذلك فـــي مختلف القطاعـــات مثل قطاع 

الخدمـــات المالية والصناعة وغيرهمـــا  من القطاعات.

المصدر:براند فاينانس، 2022

مصر من أكبر أسواق استهالك اإللكترونيات في الشرق األوسط 
وإفريقيا

قالوا ...
إن السوق المصرية ُتعد إحـــــدى 
أهم األسواق الجاذبة للمستثمر 

السويدي؛ حيث توجد في مصر 
العديد من ُكبريات الشركــات 

الســــويدية ســـواء في مجــــــال إنتاج األجهــــزة 
الكهربائية أو وسائل النقل بالتعاون مع القطاع 
الخــاص المصــري، باإلضافة إلى أن هناك العديد 
من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة االستثمارية 

بين مجتمع األعمال المصري والسويدي.

السيد/ جوهان فورسيل - وزير التعاون 
الدولي والتجارة الخارجية السويدي

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصر ضمن أعلى 5 دول في عمليات الصيد بالبحر المتوسط والبحر األسود

المحور االقتصادي
الزراعة والصناعة 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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المصدر: الفاو، ديسمبر 2022



المصدر: المجلة األمريكية »إنجينيرنج نيوز ريكورد«، سبتمبر 2022

يعتبر قطاع النقل واللوجستيات واحًدا من أهم القطاعات التي عملت على تطويرها الدولة المصرية في السنوات األخيرة، حيث عملت على 
تحديث شبكات النقل الجماعي والسكك الحديدية باإلضافة إلى تعزيز الخدمات اللوجستية لتحويل مصر لمركز لوجستي وتجاري عالمي.

للعام الثاني على التوالي.. 5 مشروعات مصرية ُتصنف كأفضل أعمال إنشائية 

في العالم لعام 2022

المحور االقتصادي
نقل ولوجستيات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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مصر تعزز من اعتمادها على وسائل النقل النظيفة

المحور االقتصادي
نقل ولوجستيات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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  المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022

قالوا ...

ُنشـــيد بالرؤيـــة الواضحة للحكومـــة المصرية 
والربـــط  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــروعات  فـــي 
الجارية  وبالمشـــروعات  اإلقليمي،  الكهربائي 
بيـــن مصر والبنك اآلســـيوي لاســـتثمار في 
البنيـــة التحتية؛ حيـــث تتمتع مصـــر بمحفظة 
كبيـــرة مـــع البنك تتخطـــى المليـــار دوالر في 
ســـنوات قليلـــة ما بيـــن تمويات بشـــروط 

موجهـــة  واســـتثمارات  ميســـرة 
الخاص. للقطـــاع 

المصــدر: »لودجــر شــوكنخت« نائــب رئيــس 
وســكرتير عــام البنــك اآلســيوي لاســتثمار 

فــي البنيــة التحتيــة، أبريــل 2022







محور التحول الرقمي وريادة األعمال

تستمر النجاحات المصرية على مستوى جميع القطاعات االقتصادية 	 
وريادة  الرقمي  التحول  على  التقرير  من  الثاني  المحور  ليركز  والتنموية، 
للنمو  الساعية  االقتصادية  القطاعات  لكل  الرئيسين  العاملين  األعمال، 
المستدام والتطوير الشامل للقطاعات االقتصادية بشكل يتواكب مع التطورات 

العالمية، ومن أبرز المؤشرات التي رصدها التقرير:

2020 في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 	  2022 مقارنة بالـ111 في  69 في  مصر في المرتبة الـ 
خال 2022، وقد أكدت وحدة أبحاث اإليكونوميست على التطور الذي يشهده اإلنترنت في مصر 

بتقدمها 4 مراكز في مؤشر اإلنترنت الشامل في 2022.

مصر ضمن أعلى 3 دول جذًبا لاستثمار في الشركات الناشئة في الشرق األوسط وشمال إفريقًيا، وكذا 	 
ضم              إلى  باإلضافة  العربي.  العالم  في  المالية  التكنولوجيا  مجال  في  يونيكورن  شركة  ألول  موطًنا  مصر  اعتبار 

7 شركات مصرية ناشئة في قائمة األكثر تمويًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خال 2021.  

ع موقع "تك كابيتال" أن نسبة النمو لحجم التجارة اإللكترونية في مصر خال عام 2022 تصل لـ30 %، كما دخلت   	  توقَّ
5 شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق األوسط في 2022.
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تشـــكل الشـــركات الناشـــئة أهمية كبيرة الســـتراتيجية الدولة المصرية في طريـــق التحول نحو اقتصاد رقمي شـــامل، ولذلـــك فقد عملت 
مصـــر في الســـنوات األخيـــرة على تهيئـــة مناخ دعم عمـــل تلك الشـــركات بجانب تطويـــر البنيـــة التحتية الرقميـــة لمســـاعدتها على تطوير 

خدماتها بشـــكل كامل.

11 شركة ناشئة مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويًلا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل 2022 

المصدر: فوربس الشرق األوسط، ديسمبر 2022 

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
شركات ناشئة
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مصر ضمن أعلـــى 3 دول جذًبــــا لالستثمار في الشركات الناشئة 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المصدر: ماجنيت، أكتوبر 2022

5 شـــركات مصريـــة ضمـــن أهم 
25 شـــركة تكنولوجيـــا ماليـــة في 
.2022 الشـــرق األوسط  منطقة 

يعتبـــر قطـــاع التقنيـــة الماليـــة فـــي مصـــر واحـــًدا مـــن 
أهـــم القطاعات فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، حيث 
توســـعت الشـــركات المصريـــة فـــي الســـنوات األخيرة 
بصـــورة ملحوظة ليـــس فقط فـــي الســـوق المصرية،  

ولكـــن فـــي المنطقـــة والقـــارة اإلفريقية. 
المصدر: فوربس الشرق 

األوسط، أغسطس 2022 

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
شركات ناشئة
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مصر تحرز أرقاًما قياسية في حجم تمويالت وعدد صفقات رأس 
المال المخاطر في 2021

المصدر: ماجنيت،  مارس 2022

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
شركات ناشئة
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تابع.. مصر تحرز أرقاًما قياسية في حجم تمويالت وعدد صفقات 
رأس المال المخاطر في 2021

المصدر: ماجنيت،  مارس 2022

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
شركات ناشئة
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مصر تقفز 42 مركًزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خالل 2022

المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022 

ا للدولـــة المصرية في الفتـــرة الحالية، وبســـبب الجهـــود المبذولة من الدولـــة لتطوير  التحـــول نحـــو مجتمع رقمي شـــامل يعتبـــر هدًفا أساســـيًّ
البنيـــة التحتيـــة الرقمية حققت مصـــر تقدًما ملحوًظـــا في مختلف المؤشـــرات الرقميـــة عالمًيا.

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات
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مصر تتقدم 34 مركًزا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022 

المصدر: االتحاد البريدي العالمي، نوفمبر 2022 

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات
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مصر تتقدم 4 مراكز  في مؤشر اإلنترنت الشامل 2022

المصدر: وحدة أبحاث اإليكونومست ، أبريل 2022

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات
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المصدر: الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، مارس 2022 

مصر تقفز 50 مركًزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ 
اإللكترونـيـة للهاتــف المحـمـول 2021

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات
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المصدر: معهد بروتولنس، نوفمبر 2022

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات 2022

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات

54

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



المصدر: داتا ريبورتال، مايو 2022 

5% زيادة في عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في مصر 
خالل 2022 *

محور التحول الرقمي وريادة األعمال
تكنولوجيا ورقمنة خدمات
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المحور االجتماعي

البعــد  وذات  اإلنســانية  المؤشــرات  مــن  كثيــر  فــي  مصــر  نجحــت 
الناعمــة  للقــوة  العالمــي  المؤشــر  أبرزهــا:  ومــن  المهمــة،  االجتماعــي 
ــي 2020  ــز الـــ38 ف ــن المرك ــخ م ــدار الـــ3 نس ــى م ــه عل ــر في ــت مص ــذي تقدم ال
حتــى المركــز الـــ31 فــي 2022، وتقدمهــا فــي مؤشــرات أخــرى مثــل مؤشــر التنميــة 
ــر مصــر مــن أفضــل          ــه المركــز الـــ97 هــذا العــام، وكــذا تعتب البشــرية الــذي حققــت في

8 دول إفريقيــة علــى مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــر  ــا مص ــم به ــي تدع ــزات الت ــى التعزي ــوء عل ــة الض ــة واإلقليمي ــات الدولي ــلطت المؤسس ــا س كم
ــه فــي موازنــة  ــار جني ــة، والتــي وصلــت مخصصاتهــا إلــى 321.3 ملي ــة المحلي شــبكة الحمايــة االجتماعي

.2022/2021

هذا باإلضافة إلى تبوئها مراكز متقدمة في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي مثل 
حياة  جودة  برفع  واهتمامها   ،2022 لعام  العالمي  االبتكار  لمؤشر  طبًقا  اإلبداعية  المخرجات  في  مركًزا   20 تقدمها 

مواطنيها، والوافدين إليها، رغم ما يعانيه العالم من أزمات صحية واقتصادية وسياسية.
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مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة للسنة الثالثة على التوالي 

المصدر: براند فاينانس، مارس 2022

االحتفـــــاالت  تســـجيل  فـــي  تنجـــح  مصـــر 
العائلـــــة  برحلـــة  المرتبطـــة  الشعبيــــــــة 
المقدســـة فـــي مصـــر علـــى قائمـــة التراث 

لليونســـكو. المـــادي  غيـــر  الثقافـــي 

المصدر: اليونسكو، نوفمبر 2022

المحور االجتماعي
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مصر تتقدم 19 مركًزا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2021

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سبتمبر 2022

مصر ضمن أفضـــل 8 دول إفريقية على 
مؤشـــر أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
واالتحاد اإلفريقي، مارس 2022

المحور االجتماعي
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مصر ترفع كفاءة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية المياه

المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022 

المحور االجتماعي
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مصر تعزز من شبكات األمان والحماية االجتماعية للمواطنين

المصدر: صندوق النقد العربي، نوفمبر 2022

المحور االجتماعي
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فرضت األزمات العالمية تحديات اقتصادية وسياســـية وصحية، كانت مصر نموذًجا ناجًحا في إدارتها والتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية، 
فتحملـــت الدولـــة المصرية نفقات تفوق طاقتها على مدار ســـنوات، تلبية الحتياجـــات مواطنيها، من أبرزها دعم الغـــذاء وخاصة رغيف الخبز. 

مصر تحافظ على سعر رغيف الخبز منذ 1989 رغم األزمات العالمية المتتالية

المصدر: اإليكونومست، مارس 2022

المحور االجتماعي
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مصر تتقدم 20 مركًزا في ركيزة »المخرجات اإلبداعية« طبًقا لمؤشر االبتكار 
العالمي لعام 2022

المصدر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية، سبتمبر 2022

المحور االجتماعي
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المصدر: مؤسسة إنسياد - ومعهد بورتوالنز، نوفمبر 2022

مصر تتقدم 14 مركًزا في محور النمو بمؤشر تنافسية المواهب 
العالمي 2022

المحور االجتماعي
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مصــر تحقــق قفــزات ملحوظــة فــي عــدد مــن  تصنيفــات  الجامعــات، 
أبرزهــا تصنيــف ســيماجو، وتصنيــف ويبوميتركــس، مــا يؤكــد تحســن 

حالــة التعليــم والبحــث العلمــي فــي البــاد فــي اآلونــة األخيــرة.

ُأدرجت ضمن تصنيف »سيماجو« لعام 2022، 
مقارنًة بـ 35 جامعة في 2021.

المصدر: سيماجو، 2022

76 مؤسســــة بحثيـــــة في تصنيـــف »ويبوميتركس« 
اإلسبـــــاني لعــــام 2022، وجامعـــة القاهـــرة تتصـــدر 

الجامعـــات المصريـــة للعـــام الرابع علـــى التوالي.

المصدر: ويبوميتركس، يوليو 2022

42 جامعة مصرية 

المحور االجتماعي

65

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



مصر تتقدم 20 مركًزا في مؤشر الوافدين للداخل خالل 2022

شـــجعت حالة االســـتقرار األمني التي تعيشـــها مصـــر اآلن الكثيريـــن على اللجوء إليهـــا، طلًبا لألمـــن والحماية، لما تقدمه مصـــر من خدمات 
متنوعـــة ، ما يجعلها مقصـــًدا للوافدين مـــن كل صوب وحدب.

المصدر: إنترنيشنز ، يوليو 2022 

قالوا ...
االســـتقرار الذي تنعم 
جعلهـــا  مصـــر  بـــه 
للباحثيـــن  مقصـــًدا 
والحماية؛  األمـــن  عن 
ترحـــب  فمصـــر 

بالاجئيـــن وتعاملهم كالمصرييـــن في منحهم 
التعليميـــة  ســـيما  وال  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
والصحيـــة، وخصوًصا فـــي فترة جائحـــة كورونا.

والســـادس  ـــا  عربيًّ األول  المركـــز  فـــي  مصـــر 
ا في مؤشـــر القانـــون والنظـــام العالمي  عالميًّ

خـــال 2021

المصدر: »ماتيو بابلو« ممثل مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين في مصر،

 يناير 2022

المصدر: جالوب، أكتوبر 2022 

المحور االجتماعي
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ًالمدن المصرية ستشـهد نمّوا  في مستويـات الدخل بحلول 2040

المصدر: أوكسفورد إيكنوميكس، ديسمبر 2022

المحور االجتماعي
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المحور البيئي

كان لعام 2022 أهمية خاصة بالنسبة لقضايا البيئة والمناخ؛ حيث 
شرم   – السام  بمدينة    COP 27 المناخ  مؤتمر  مصر  استضافت 
الشيخ، والذي توج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت 
إلحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة تزامًنا مع تنفيذها 

مشروعات قومية غير مسبوقة.

المناخ،  مؤتمر  في  المبهر  مصر  أداء  على  الدولية  والتقييمات  الشهادات  لتنهال 
القارية  المنصة  تكون  أن  تأكيد  بكل  لتستحق   واإلفريقية،  الدولية  للثقة  واستعادتها 
احتياًجا  األكثر  الدول  بتعويض  إفريقيا  لمطالب  األمين  والناقل  التنموية،  المبادرات  النطاق 

للتمويل المناخي والبيئي.

ويمكن تتبع أداء مصر ونجاحاتها في قضايا البيئة والمناخ، من خال هذا المحور، والذي يسلط الضوء على 
العديد من النجاحات، منها على سبيل المثال: تصدر مصر لكثير من القوائم اإلقليمية في مجال توليد الكهرباء 
المنشآت  الهيدروجين األخضر، فأنشأت عدًدا كبيًرا  من  من طاقتي الشمس والرياح، وتوسع مصر في مجال 
الخاصة به في منطقة قناة السويس، وغيرها من إنجازات أثبتت أن مصر قادرة على اختراق مجاالت جديدة للطاقة، 

وتنويع مواردها، والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.
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كيف استفادت مصر من COP27؟

المصادر: اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي- رويترز، نوفمبر 2022

المحور البيئي
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االقتصاد الدائري في مصر

المصدر: سيركل إيكونمي، أغسطس 2022

المحور البيئي
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مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا خالل )2026-2022(

المصدر: أبيكورب، يوليو 2022

المحور البيئي

72

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



مصر تتصدر الدول العربية في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية

المصدر:  جلوبال إنرجي مونتيور ، يوليو 2022

المحور البيئي
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ا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين  مصر األولى عربًيّ
حتى نهاية سبتمبر 2022

المصدر: جلوبال إنرجي مونتيور ، يوليو 2022 - أوابك، ديسمبر 2022 

المحور البيئي
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مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا 

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يناير 2022

مستقبل الطاقة في إفريقيا

نظـــًرا للـــدور المحوري الـــذي تلعبـــه مصر على 
المســـتوى اإلفريقي كان ال بـــد أن تصبح مركًزا 

للبيئة... الصديقـــة  الطاقة  لمشـــروعات 
شاهد الفيديو التالي للمزيد!

المصدر: هيئة الطاقة الدولية، 
يونيو 2022

المحور البيئي

75

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

https://www.youtube.com/watch?v=Go6WeDpev28


ا في مؤشر استخدام الطاقة طبًقا لمؤشر  مصر الخامسة عالمًيّ
أداء تغير المناخ 2023

المصدر: مؤسسة جيرمان ووتش، نوفمبر 2022

المحور البيئي
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مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر تريليما للطاقة العالمي 2022

المصدر: مجلس الطاقة العالمي، نوفمبر 2022

المحور البيئي
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قدرات الطاقة المتجددة تشهد قفزة غير مسبوقة في مصر

المصدر: البنك الدولي، نوفمبر 2022 

مصـــر والمغـــرب مـــن أنجـــح الدول فـــي جذب 
الـــازم  الدولـــي  المناخـــي  التمويـــل  وتوجيـــه 
لمكافحـــة تغيـــر المنـــاخ، بتمويـــات بنحـــو 21.6 

.)2020-2010( مـــن  الفتـــرة  فـــي  دوالر  مليـــار 

المصدر: اإلسكوا، أكتوبر 2022

ارتفـــاع متوقع فـــي إجمالـــي إنتاج مصـــر الكهربائي 
من مصـــادر الطاقـــة المتجددة بحلـــول 2027

المصدر: هيئة الطاقة الدولية، ديسمبر 2022

4.1 جيجاوات

المحور البيئي
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مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بما يوفر 
الكهرباء ألوروبا

المصدر: بلومبرج، نوفمبر 2022

المحور البيئي
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مصر والنمو الحضري في إفريقيا وحالة البناء األخضر

المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة، نوفمبر 2022

المحور البيئي
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