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Introduction: 
on megaprojects and development-induced displacement 
 
Development entails a complex of policy packages designed to drive social change and improve 
people’s quality of life. Assets, capital, and resource management are all needed in order to start 
implementing any developmental plans. One of the significant ways in which states set their 
development plans is through resource management and reorganization. Understanding these 
development plans in the context of larger economic processes is vital, whereby the rationale of 
these transformation processes unfolds from the motive of increasing the economic value of areas1. 
Such transformation processes occur  through increasing investments in areas that are perceived to 
have economic potential in the future; thus, driving urban reconfigurations through reinventing 
spaces2. The reinvention of spaces unfolds as a way in which capital owners reorganize resources. 
Therefore, resource management is at the core of the process. Generally, resource management 
would not be problematic if the social cost is taken into account. However, with particular 
megaprojects seen as part of a larger developmental goal, one sees high social costs particularly in 
the form of human displacement. In 2020, we saw a high focus on mega national projects in state 
discourses and practices.  

Reviving one’s civilization is important, particularly to free it from being fixed in a certain past. It 
opens possibilities for it to converse with the present. Broadening pubic interest in our long history 
can generate conversations between the past and the present in interesting ways3. The current trend 
is the redevelopment of particular sites as part and parcel of a broader development strategy through 
the reconfiguration of urban space. Within such a framework, the question  is, how can local 
populations be engaged rather than alienated from these reconfigurations? For example, the 
objective of growing tourism, local or global, to increase economic revenues is important. However, 
it cannot be seen in isolation from its social cost. Neither should it be reproduced through another 
form of cultural patrimony. Efforts in reconfiguring landscapes need to prioritize local neighborhoods 
that are part and parcel of the reconfiguration rather than establish national goals at local 
neighborhoods’ expense. 

This paper examines two of these national megaprojects focusing on reviving the Egyptian civilization 
through two of its primary resources: the river Nile and ancient Egyptian monuments. Both of these 
can be seen as ways in which the state reorganizes current resources to optimize their use. Through 
surveying two major patterns of human displacement that are resulting of two national 
megaprojects, the first of which is the ‘Mamsha ‘Ahl Masr’ megaproject, an example of water 
resources management (the river Nile), and the second is the ‘reviving the Rams road,’ an example 
of historic monuments management. The paper seeks to raise questions relevant to examining the 

 
1 These areas are seen as assets and signify potential opportunity for increasing wealth 
2 See also David Harvey’s A Brief History of Neoliberalism (2005) 
3 See also Fabian, J. (2014). Time and the other: How anthropology makes its object. Columbia University Press. 
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 االستثمار العقاري 

مطلع   "عام 2020في  سيكون  العام  هذا  أن  العقاري  االستثمار  شركات  رؤساء  توقع   ،

%. 10% إلى  5. كما توقعوا أيضا زيادة طفيفة في األسعار تتراوح بين  1استقرار السوق العقاري" 

األخيرة   األشهر  الدوالر خالل  وتراجع سعر  البناء،  أسعار مدخالت  استقرار  بناء على  ذلك  وكان 

 .22019من 

ولكن تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن، حيث أظهرت بيانات التحليل المالي لغالبية شركات  

الربع األول من   تراجًعا في األرباح خالل  الفتر  2020القطاع العقاري  ة من العام مقارنة بنفس 

بين   تتراوح  بنسب  المبيعات  تراجع  أن  العقاري،  القطاع  في  المتخصصون  وأوضح  الماضي. 

إلى  40 كوفد%50  فيروس  جائحة  بسبب  كان  األزمة،  19-%  تداعيات  من  المستهلكين  وخوف   ،

  .3ومن عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم 

تسجل    أن  يتوقعون  المال  سوق  ومحللو  خبراء  في وكان  تراجع  العقاري  القطاع  شركات 

بين   يتراوح  إلى  20المبيعات،  خالل %25  البورصة  في  العقارات  قطاع  مؤشر  تراجع  وقد   .%

 4. 2019% ليسجل أدنى مستوى بنهاية 12.8، بنسبة بلغت 2020التسعة شهور األولى من 

وا للتنمية  العربية  التعمير  بشركة  التجاري  القطاع  رئيس  أكد  آخر،  جانب  الستثمار  على 

، أدى إلى تحسن  19-العقاري، على أن تخفيف الحكومة لإلجراءات االحترازية بسبب فيروس كوفد 

بنحو   من  30المبيعات  الرابع  بالربع  مقارنة  شركة %2019،  إدارة  مجلس  رئيس  أشار  كما   .

في  التحسن  نسبة  يزيد  قد  االحترازية  لإلجراءات  الحكومة  تعليق  أن  إلى  المهاجر،  ريماكس 

 5% حتى نهاية العام. 75-% 70بيعات إلى الم

الفائدة   أسعار  تعديل  على  المركزي  البنك  إجبار  إلى  العقارات  سوق  في  كورونا  تأثير  وأدى 

%. كما أنها سرت أيًضا  10% بدلًا  8بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، لتصبح  

هذا باإلضافة إلى تخفيض سعر الفائدة  .  6على العمالء الذين سبق لهم االستفادة من المبادرة 

 7% .0.5على عمليات اإليداع واإلقراض لمرتين خالل شهرين فقط، بنسبة 

نهاية   البورصة  2020ومع  في  المتداولة  القطاعات  كل  بين  الترتيب  العقارات  قطاع  تصدر   ،

 8مليار جنيه.  1.9المصرية، حيث سجل حجم تداول بقيمة 

 
. 2020فيديو". مصراوي،    -نصائح من شركات التطوير العقاري قبل شراء شقتك  6محمد عبد الناصر. "عام االستثمار..   1

<> https://bit.ly/3DH8TpF 
 https://bit.ly/3uX5Ar9< . >2020؟ رؤساء الشركات يجيبون". مصراوي،  2020محمد عبد الناصر. "فيديو.. هل ترتفع أسعار العقارات في    2
 https://bit.ly/3Djsvjk< . >2020نت عربية،  في المئة". إندبند  50محمود عبده. "تراجع مبيعات العقارات المصرية    3
.. وتوقعات باستمرار  2020% تراجع متوقع بمبيعات الوحدات العقارية خالل  25إسالم صالح وجهاد عبد الغني. "محللو بنوك االستثمار:    4

 https://bit.ly/3mDSJX8< . >2020التباطؤ". أموال الغد،  
. 2020% تحسن في المبيعات واستقرار األسعار حتى نهاية العام". اليوم السابع،  30هاني الحوتي. "بورصة العقارات..   5

< >https://bit.ly/2YC9LMF 
. 2020معلومة عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل". أخبار اليوم،    15%..  8لـشيماء مصطفى. "بعد خفض الفائدة    6

< >https://bit.ly/3mOqSU2 
 https://bit.ly/30eYjYh< . >2020شهرا؟". الوطن،   11% في  4حسن عثمان. "عام التراجع الكبير.. كيف خفض "المركزي" سعر الفائدة    7
. 2020مليار جنية" اليوم السابع،    1.9هانى الحوتى. " "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات األكثر تداولًا بالبورصة بـ  8

< >https://bit.ly/3n3HHe3 

https://bit.ly/3DH8TpF
https://bit.ly/3uX5Ar9
https://bit.ly/3Djsvjk
https://bit.ly/3mDSJX8
https://bit.ly/2YC9LMF
https://bit.ly/3mOqSU2
https://bit.ly/30eYjYh
https://bit.ly/3n3HHe3
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م الثالث  الربع  منتصف  العقاري  2021ن  وفي  للتمويل  جديدة  مبادرة  المركزي  البنك  أطلق   ،

%، وقروض طويلة األجل  3لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، عن طريق فائدة ال تتعدى نسبة  

 .9عام   30قد تصل إلى 

في   لكنها  جيدة،  الدخل  محدودي  إلسكان  العقاري  التمويل  مبادرة  أن  البعض  يرى  ربما 

المعنية بها بكفاءة. حيث كان الحد األدنى ألجور القطاع الحكومي الحقيقة ال تستهدف الفئات  

% من قيمة الوحدة  10جنيه، فكيف يمكن لفرد أعزب أن يدفع قيمة مقدم    2400في آخر زيادة له  

 السكنية!  

الحكومة في منتصف مارس   إعالن  الجمهورية   2020وعقب  أنحاء  التجول في جميع  ،  10حظر 

إلى  ارتفعت نسبة   التالية حتى وصلت  الثالثة أشهر  بأنها كانت 11%9.6البطالة في  . وذلك علما 

السابقة 7.7تبلغ   أشهر  الثالثة  في  و%12  السابق. 7.5،  العام  الفترة  نفس  في  تراجعت    %13  ثم 

إلى   وصلت  حتى  العام،  نفس  من  التاليين  الربعين  خالل  و7.3النسبة  الترتيب %7.2  على   %14  ،

. ورغم إصدار الحكومة قراًرا  15ة لساعات حظر التجول التي كانت مفروضة بسبب تقليل الحكوم

المنشآت الصناعية والسياحية ، إال أن القرار استثنى  16أشهر   6بوقف جميع أعمال البناء لمدة  

وقد أثر بالسلب على العمالة غير المنتظمة واليومية. ومن   .17والحكومية والمشروعات القومية

 امتداد هذا التأثير إلى كل العاملين في مجال البناء. المرجح 

وتدل زيادة اهتمام الحكومة بالقطاع العقاري بشكل خاص في مصر على إدراكها لمحوريته  

األسعار   وفقاعة  السكن،  أزمة  أهمها  أسباب،  لعدة  وذلك  المصري.  لالقتصاد  وأهميته 

مبادرات   تأتي  اإلطار  ذاك  وفي  عنها.  الناتجة  الهادفة العقارية  المتعددة  العقاري  التمويل 

لتخفيف األزمة ودعم القطاع، دون أي محاولة جدية إلنهاء فقاعة األسعار العقارية التي تسببت  

 في األزمة أصًلا.  

األقصى   الحد  يكون  أن  يجب  إذ  وهزليتها.  المبادرة  هزال  يتضح  بسيطة،  حسابية  وبعملية 

الفرد   ليكون مؤهًلا  4500لدخل  إلى   جنيه شهريًا  الوحدات سعرًا   أقل  للتمويل، في حين تصل 

% 20ألف جنيه. إًذا سيكون متوقًعا من الفقراء ومحدودي الدخل تخليهم عن مااليقل عن    350

 من دخلهم الشهري في هيئة أقساط.  

 

 

 
 https://bit.ly/3DENOMe< . >2021مركزي" يطلق مبادرة التمويل العقاري رسميا". الوطن،  حسن عثمان. "عاجل.. "ال  9

. 2020صفية حمدي. "الحكومة تعلن تفاصيل استثناءات حظر التحرك على الطرق ووقف وسائل النقل". المال،    10

< >https://bit.ly/3lFEth0 
 https://bit.ly/3aJdU4d< . >2021". مصراوي،  2020ياسمين سليم. "قفزة ثم تراجع.. تطور معدل البطالة في مصر خالل    11
 https://bit.ly/3j15EBn< . >2020التراجع". سكاي نيوز عربية،  أسباب تفسر    3محمد فرج. " معدالت البطالة بمصر تقهر كورونا.. و    12
 https://bit.ly/3vb0ffT< . >2019محمد زيدان. "تراجع قياسي بمعدل البطالة في مصر". العين اإلخبارية،    13
. 2021بسبب الموجة الثانية من كورونا". مصراوي،    2021% في الربع األول من  7.4"معدل البطالة يرتفع إلى    ياسمين سليم.  14

< >https://bit.ly/3ACfuiV 
 https://bit.ly/3FIVteq< . >2020أشرف عبد الحميد. "مصر تعاود الحياة السبت.. تخفيف قيود وتقليل مدة حظر التجول". العربية،    15
 https://bit.ly/3vaJrFI< . >2020وائل فايز. " التنمية المحلية عن قرار وقف البناء: حتى اللي معاه رخصة وشغال هيقف". الوطن،    16
 https://bit.ly/2YOwRzO< . >2020أشهر )س وج(". مصراوي،    6د تفعيله.. كل ما تريد معرفته عن قرار وقف البناء  محمد نصار. "بع  17

https://bit.ly/3DENOMe
https://bit.ly/3lFEth0
https://bit.ly/3aJdU4d
https://bit.ly/3j15EBn
https://bit.ly/3vb0ffT
https://bit.ly/3ACfuiV
https://bit.ly/3FIVteq
https://bit.ly/3vaJrFI
https://bit.ly/2YOwRzO


 

                     6 

 االستثمار في الطاقة المتجددة 

الم  الطاقة  الطاقة، واالستثمار في  بتنويع مصادر  الحكومة  اهتمام  إطار  ُأنشئت  في  تجددة، 

نهاية   مع  أسوان  في  الشمسية  للطاقة  بنبان  وتضم  2019محطة  بقدرة    32.    1465محطة 

 .19مليار دوالر  2، باستثمارات بلغت أكثر من 18ميجاواط 

المنتهي   المالي  العام  الطاقة  2019/ 2020وخالل  طريق  عن  المولدة  الكهرباء  إنتاج  بلغ   ،

 20جيجاواط.  3566الشمسية نحو 

التجريبي للمحطة الشمسية في كوم   كما بدأت الجديدة والمتجددة التشغيل  هيئة الطاقة 

تتخطى   باستثمارات  نفذت  والتي  أسوان،  بمحافظة  خالل   350أمبو  من  ممولة  جنيه،  مليون 

 .21مليون يورو  40الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر قرض ميسر بقيمة 

الماضي، وقعت   أبريل  الطاقة  وفي  تحالف شركات  هيئة  والمتجددة مع  Belectric–الجديدة 

CCC    اتفاًقا لتركيب وتشغيل وصيانة محطة إلنتاج الكهرباء، باستخدام نظم الخاليا الشمسية

بقدرة   المشروع    50الفوتوفولتية،  وتعد  السويس.  محافظة  في  الزعفرانة  بمدينة  ميجاواط، 

مليون يورو، ممولة   38تبلغ تكلفتها حوالي  األول لتوليد الكهرباء باستخدام الخاليا الشمسية. و 

 .22عن طريق قرض ميسر من بنك التعمير األلماني

، ساعدت الطاقة الشمسية على تحقيق وفر  2020/2019وخالل الربع الثاني من العام المالي  

بنحو   الوقود  بنحو    358في  مقارنة  مكافئ،  بترول  طن  األول.   180ألف  الربع  خالل  بينما   23ألف 

المالي انخفض   العام  من  الثالث  الربع  خالل  الشمسية  الطاقة  من  المحقق  الوقود  وفر 

 24ألف طن بترول مكافئ. 160، بواقع نحو  2021/2020

نهاية   في  الوتيرة  نفس  السويس، 2019وعلى  خليج  في  غارب  رأس  رياح  محطة  افتتحت   ،

ل "منتج مستقل  ميجاواط. وتعد أول مشروع للطاقة المتجددة في مصر من خال  262.5بقدرة  

 26مليون دوالر.   400وبلغت تكلفتها   Independent Power Producer- (25IPP.للطاقة" )

من قبل      BOO) -(Build, Own, Operateونفذ المشروع على مبدأ البناء والتملك والتشغيل

تويوتا  %، و 40شركة رأس غارب لطاقة الرياح، التي تضم تحالف شركات إنجي الفرنسية بنسبة  

بنسبة   كوربوريشن  هولدنجز  إنيرجي  ويوروس  كوربوريشن  أوراسكوم %40تسوشو  وشركة   ،

 
. 2019يوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية األكبر على مستوى العالم". اليوم السابع،  رحمة رمضان. " ال  18

< >https://bit.ly/2Z2bgUD 
 https://bit.ly/3lON0OO< . >2019معلومات عن "بنبان" بأسوان". الوطن،    10نهال سليمان. "أكبر محطة طاقة شمسية في العالم..    19
 https://bit.ly/3aQLh5r< . >2020جيجا وات / ساعة بنهاية يونيو". المال،    3566عمر سالم. "ارتفاع إنتاج مصر من "الشمسية" إلى    20
. 2020ميجاوات". المال،    26مليون جنيه وقدرة    350بكوم أمبو باستثمارات عمر سالم. "تشغيل المحطة الشمسية    21

< >https://bit.ly/3AWw4u6 
 https://bit.ly/3pcDpn6< . >2021ميجاوات". المال،    50عمر سالم. ">الكهرباء< توقع عقد تنفيذ محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة    22
 https://bit.ly/3AXdrGi< . >2020ألف طن بترول مكافئ وفرا بالوقود". المال،    358عمر سالم. "الطاقة الشمسية تحقق    23
. 2021وفر الوقود عبط الطاقة الشمسية". المال،  ألف طن بترول تراجعا في    160عمر سالم. " الطاقة المتجددة:   24

< >https://bit.ly/3n7JBKr 
ميجاواط".   500ميجاواط واستمرار العمل في محطة بقدرة    262.5منيف بركات. "مصر: افتتاح محطة رياح رأس غارب بقدرة    25

 https://bit.ly/3lXKK8b< . >2019سوالرابيك،  
 https://bit.ly/3AZzcFN< . >2020مليون دوالر". أخبار اليوم،    400حنان الصاوي. "تعرف على محطة رياح رأس غارب بتكلفة    26

https://bit.ly/2Z2bgUD
https://bit.ly/3lON0OO
https://bit.ly/3aQLh5r
https://bit.ly/3AWw4u6
https://bit.ly/3pcDpn6
https://bit.ly/3AXdrGi
https://bit.ly/3n7JBKr
https://bit.ly/3lXKK8b
https://bit.ly/3AZzcFN
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بنسبة   المصرية  ستقوم 20كونستراكشن  األمد،  طويلة  الطاقة  شراء  اتفاقية  وبموجب   .%

 27عام.   20الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المولدة لمدة 

الطاقة هيئة  رئيس  صرح  أخرى،  جهة  على   ومن  التحالف  هذا  بحصول  والمتجددة  الجديدة 

بقدرة   أخرى  رياح  إلقامة محطة طاقة  جديدة  مع    500أرض  المبرم  االتفاق  وتضمن  ميجاواط. 

مقابل   االنتفاع  حق  بنظام  الهيئة  من  األرض  على  الحصول  الطاقة 2التحالف  قيمة  من   %

 28المنتجة سنويا. 

الكهرب لنقل  المصرية  الشركة  رئيسة  أكدت  من  كما  الُمنتجة  الكهرباء  بيع  عملية  أن  اء، 

أقل من   بقيمة  / ساعة   الكيلوواط  لشراء  بسعر منخفض  سنًتا. وهو   3.8المشروع ستكون 

شراء   بشأن  التحالف  نفس  مع  عليه  تعاقدت  الذى  تم    250الرقم  التي  المحّطة  من  ميجاواط 

 29إنشاؤها في خليج السويس.  

األوروبّ  البنك  وافق   أخرى،  ناحية  تمويل  ومن  في  المشاركة  على  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  ي 

مليون دوالر. وذلك باإلضافة إلى المفاوضات الجارية   50المحّطة عبر قرض طويل األجل، بقيمة  

التمويل   مؤسسة  ضمنها  من  المشروع،  تمويل  في  للمشاركة  المؤسسات  من  عدد  مع 

 30نك الياباني. الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي أجريكول، والب 

نهاية   رياح  2020وفي  محطة  مشروع  في  لها  توربين  أول  تركيب  "ليكيال" عن  شركة  أعلنت   ،

بقدرة   برأس غارب  بكر  بلغت حوالى    ،31ميجاواط    250غرب    32مليون دوالر.   ٣٢٥وبتكلفة إجمالية 

ى أن  وذلك بالشراكة مع شركة "سيمنس جاميسا"، عل   2020وتم البدء في إنشائها في فبراير  

  2021.33يتم االنتهاء منها في نهاية 

" والتشغيل  والتملك  البناء  مبدأ  وفق  الحكومة  خطة  ضمن  المشروع  الذي  "،  BOOويقام 

٪ من 20%، في إطار هدف مصر الساعي إلى توليد  14سيزيد إنتاج مصر من طاقة الرياح بنسبة  

عام   بحلول  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  ا2022الكهرباء  وسينفذ  مع  .  بالشراكة  لمشروع 

 34% .67القطاع الخاص بنسبة  

رياح   محطة  إلنشاء  فيستاس  شركة  مع  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  هيئة  تعاقدت  كما 

إنتاجية  1"السويس   بقدرة  طرحت، 35ميجاواط   252"  مناقصة  خالل  األخيرة  فازت  بعدما  وذلك   .

 36وكان لها العرض المالي األفضل. 

 
ميجاواط".   500ميجاواط واستمرار العمل في محطة بقدرة    262.5ح رأس غارب بقدرة  منيف بركات. "مصر: افتتاح محطة ريا  27

 https://bit.ly/3lXKK8b< . >2019سوالرابيك،  
 https://bit.ly/3m1lNJ3< . >2020محمد فرج. "تفاصيل تمويل أكبر محطة رياح ينفذها القطاع الخاص المصري". الطاقة،    28
 المصدر السابق.   29
 المصدر السابق.   30
 https://bit.ly/3b6W6R2<. >2020ميجاوات". حابي،    250"ليكيال تركب أول توربينات مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة    31
 https://bit.ly/3GgyI1A< . >2021"بدء تشغيل المرحلة األولى لمحطة رياح غرب بكر إلنتاج الكهرباء". بوابة أخبار اليوم،    محمد محمود,  32
 https://bit.ly/3pCrxex< .>2020ميجاوات". المال،    250عمر سالم. "ليكيال تبدأ إنشاء مشروع رياح غرب بكر بقدرة    33
 المصدر السابق.   34
ميجاواط في خليج السويس". سوالرابيك،   252هدلة زرزور. "مصر: شركة "فيستاس" تفوز بعقد توريد وتركيب عنفات الرياح بقدرة   35

2020< .  >https://bit.ly/3pw3k9u 
 https://bit.ly/3puSOzd< . >2020»فيستاس« الدنماركية تفوز بعقد إنشاء محطة طاقة رياح بـ خليج السويس". المال،  عمر سالم. "  36

https://bit.ly/3lXKK8b
https://bit.ly/3m1lNJ3
https://bit.ly/3b6W6R2
https://bit.ly/3GgyI1A
https://bit.ly/3pCrxex
https://bit.ly/3pw3k9u
https://bit.ly/3puSOzd
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مسؤولية التصميم والتوريد واإلنشاء في المشروع. وتتضمن األعمال  وتتولى »فيستاس«  

القومية.  بالشبكة  المشروع  وربط  المحوالت  محطة  إنشاء  على  عالوة  والكهربائية،  المدنية 

 37ميجاواط.  1,027ومن المتوقع أن يبلغ اإلنتاج السنوي لهذا المشروع 

لالستثمار، وبنك االئتمان إلعادة   وسيتم تمويل المشروع بشكل مشترك بين البنك األوروبي

 38( األلماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية األوروبية.KfWالتنمية )

مطلع   في  2020وفي  الصينية،  ساينوهايدرو  شركة  مع  بالتعاون  المصرية،  الحكومة  بدأت   ،

والتخزين.   الضخ  بنظام  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  كهرومائية  محطة  أول  وسوف تشييد 

السويس شرق  بالقرب من محافظة  المعالجة في منطقة جبل عتاقة  الصرف  تستخدم مياه 

ميجاواط،    2400. وتعد المحطة األولى من نوعها في الشرق األوسط، حيث تبلغ قدرتها  39مصر 

 40مليار دوالر.  2.7بتكلفة تقدر بنحو 

البديلة، التي ستعمل  في السنوات األخيرة، ازدادت استثمارات مصر في مشروعات الطاقة  

توجد   ال  ولكن  المنتجة.  للمصانع  تكلفتها  وتقليل  منها،  الفائض  وتصدير  الطاقة  زيادة  على 

استراتيجية واضحة للحكومة تضمن انخفاض األسعار بالنسبة لألفراد، أو تقليل تكلفة الطاقة 

 .التي يستخدموها 

المشاريع هذه  أغلبية  تكون  أن  التعاسة  جمي   -ومن  تكن  لم  الخاص،    -عها إن  للقطاع  ملًكا 

(، بل  Build, Operate, Transfer  -BOTألنها ال تنفذ على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ) 

 " والتشغيل  والتملك  البناء  نظام  البشرية BOOعلى  العناصر  لقلة  ذلك  يرجع  قد  وبينما   ."

ناحية أخرى تغاضي الحكومة المحلية القادرة على بناء وتشغيل تلك المشاريع، إال إنه يعني من  

 عن االستثمار في العنصر البشري واالستعانة بالعمالة األجنبية بداًل منه.

 محطات تحلية مياه البحر 

كما   البحر.  مياه  تحلية  االستثمار في محطات  بزيادة  النمط  بنفس  الحكومة  اهتمام  استمر 

خطط خمسية خالل الفترة من    6أعلن وزير اإلسكان عن مالمح خطة إستراتيجية مقسمة إلى  

احتياجات 2020-2050 لتوفير  البحر،  مياه  تحلية  محطات  إنشاء  منها  األولى  المرحلة  وتتضمن   .

وتبلغ    41ألف متر مكعب يوميا .   800محطة قائمة بالفعل، بقدرة    65مياه الشرب. ستنضم إلى  

مليون متر مكعب من    6.4مليون جنيه، لتوفير    134التكلفة اإلجمالية المقدرة لتنفيذ المحطات  

إنشاء   على  حالًيا  الحكومة  عمل  إلى  أشار  وقد  اإلسكان.  وزير  لتصريح  وفًقا  يومًيا،    19المياه 

اإلجمالية   تكلفتها  ستصل  المياه.  لتحلية  جديدة  بقدرة    11محطة  جنيه،  متر   550مليار  ألف 

 
 https://bit.ly/3Gl3Xca< . >2020"فيستاس تفوز بعقد إنشاء محطة رياح في مصر". الرؤية،    37
 https://bit.ly/3nl5ZjL< . >2020" ومتى ينتهي؟". اقتصاد العرب،  1"من يمول مشروع محطة رياح "خليج السويس    38
. 2020ية من مياه الصرف المعالجة في الشرق األوسط". مرصد المستقبل،  "مصر تبدأ في تشييد أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائ  39

< >https://bit.ly/3C9NPHW 
. 2021سنوات حّولت مصر من دولة تعاني الظالم إلى دولة تُصدر النور". بوابة روزاليوسف،    7عيسى جاد الكريم. "حكاية   40

<>https://bit.ly/3mbdcnc 
. 2020". انتربرايز،  2050مليار جنيه حتى    134"اإلسكان تكشف تفاصيل خطة إنشاء محطات تحلية مياه بتكلفة    41

< >https://bit.ly/3BgUf6A 

https://bit.ly/3Gl3Xca
https://bit.ly/3nl5ZjL
https://bit.ly/3C9NPHW
https://bit.ly/3mbdcnc
https://bit.ly/3BgUf6A
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إنشاء   خطة  ضمن  وذلك  يومًيا.  الشرب  مياه  من  عام    47مكعب  بحلول  تقدر  2025محطة   ،

 42مليار جنيه.  45تكلفتها 

نتيجة العجز المائي القائم في مصر منذ سنوات، على إنشاء محطات   وقد ُأرغمت الحكومة 

تحلية مياه البحر في محاولة تقليل نسبته. وكان لهذا العجز تأثيًرا واضًحا على القطاع الزراعي،  

جز فيها. وبالتالي، أصبح إيجاد حلولًا  حيث قلل زراعة بعض المحاصيل، التي غطى االستيراد الع

بديلة أخرى، في ظل الزيادة السكانية المستمرة والتغيرات المناخية، أهم عالج لمشكلة نقص  

 حصة الفرد من المياه، وذلك في الوقت التي تقوم الحكومة فيه برفع أسعار المياه لألفراد. 

المص الجانب  بين  النهضة  المفاوضات حول سد  التوصل  ويعتبر جمود  وعدم  واألثيوبي،  ري 

إلى حل يرضي الطرفين، عامًلا مهًما يؤدي إلى تركيز الحكومة في الفترة األخيرة على ملف تحلية 

 المياه، وإنشاء المحطات ووضع خطط حقيقية طويلة المدى لزيادتها.

 االستثمارات المنفذة وتوزيعها 

 ( الشكل  وتقد 1يوضح  المنفذة،  االستثمارات  توزيع  حجم  بنحو  (  جنيه    529,484.3ر  مليار 

مليار جنيه مصري(. وجاء   134,049.8% )25.3مصري. استحوذ فيها القطاع الخاص على نسبة  

بنسبة   الثاني،  المركز  في  الحكومي  )33.2القطاع  جاءت   %176,021.6  ثم  مصري(.  جنيه  مليار 

بنسب   العامة  المركزية والهيئات االقتصادية والشركات  مليار   129,660.2)%  24.5المشروعات 

و )9.8جنيه مصري(،   و  %51,968.6  )7.1مليار جنيه مصري(،  مليار جنيه مصري( على    %37,784.1 

 الترتيب. 

 43( 1شكل رقم ) 

 

 
 المصدر السابق.   42
 . 129. ص.2021،  294". البنك المركزي المصري، العدد    2021شهر سبتمبر   -"النشرة االحصائية الشهرية  43
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( شكل  القطاعات  2ويظهر  في  المستثمرة  للجهات  المنفذة  االستثمارات  تقسيم   ،)

النقل   قطاع  استحواذ  منه  ويظهر  المختلفة.   من االقتصادية  األكبر  الحصة  على  والتخزين 

بنسبة   المنفذة  االستثمارات  بنسبة  17.7إجمالي  أخرى  خدمات  قطاع  ويليه  ثم  %11.7،   ،%

بنسبة   التحويلية  بنسبة  8.8الصناعات  العقارية  واألنشطة  والري %7.6،  والزراعة   ،%

أخرى في مستوى أقل؛ مث7واالستصالح بنسبة   بينما جاءت حصص قطاعات اقتصادية  ل  %. 

بنسبة   الطبيعي  بنسبة  6.3الغاز  والكهرباء  بنسبة  %6،  والبناء  والتشييد  وخدمات %5.6،   ،%

بنسبة   بنسبة  4.8التعليم  الصحي  والصرف  األكثر  %4.7،  القطاعات  ذلك  بعد  تأتي  ثم   .%

%،  4انخفاًضا في نسبة حصص تقسيم االستثمارات المنفذة، إذ بلغت حصة قطاع االتصاالت  

%، وقناة السويس  1.9، والتسويات  2.1%، والبترول الخام  2.8%، والمياه  3.7والخدمات الصحية  

 %.  1.3%، وتجارة الجملة والتجزئة 1.9

 44( 2شكل رقم ) 

 

كما    الخاص،  القطاع  في  االستثمار  قطاعات  الطبيعي  والغاز  العقارية  األنشطة  تصدرت 

ك قطاع الصناعات التحويلية % على الترتيب. ثم جاء بعد ذل 21% و21.4(، بنسب  3يوضح )شكل  

 %. 8.4% واالتصاالت بنسبة 11األخرى بنسبة 

والتخزين   النقل  مثل  أخرى  قطاعات  مثلت  أخرى  6.5بينما  وخدمات  والري %6،  والزراعة   ،%

نسبة  5.8واالستصالح   والتجزئة  الجملة  وتجارة  والبناء  %5.1،  والتشييد  والخدمات %2.9،   ،%

 %.6.1%، والمعلومات 2.1%، وخدمات التعليم  2.1%، والبترول الخام  2.2والكهرباء %،  2.5الصحية 

 
 المصدر السابق.   44
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الطبيعي،   والغاز  العقارية  األنشطة  في  الواضحة  الخاص  القطاع  استثمارات  زيادة  وجاءت 

مجال  في  العاملة  الخاص  القطاع  لشركات  الحكومة  وفرتها  التي  للتسهيالت  نتيجة  وكانت 

 عن كافة المجاالت األخرى.العقارات والطاقة ُدونًا  

 45( 3شكل رقم ) 

 

 46( 4شكل رقم ) 
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( شكل  في  كما  المركزية،  المشروعات  استثمارات  في  األكبر  النسبة  نصيب  4وكانت  من   ،)

%،  21.7%، وجاء بعد ذلك النقل والتخزين بنسبة  22.5قطاع الصناعات التحويلية األخرى بنسبة  

والبناء   والزراعة  18.1والتشييد  واالستصالح  %،  الكهرباء  13.2والري  قطاعات  جاءت  بينما   .%

 % على الترتيب. 0.3% و3.9% و3.9% و4.1والصرف الصحي والمياه والخدمات الصحية بنسب  

( سيطرة مجال الطاقة على استثمارات الشركات العامة، حيث كان لقطاع  5ويظهر شكل ) 

 %.5.2%، والبترول الخام  9.2تكرير البترول %، و 13.4%، والغاز الطبيعي 40الكهرباء النسبة األبرز  

 

 47( 5شكل رقم) 
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 48( 6شكل رقم ) 

 

(، في قطاع  6وتمثلت النسب األعلى في استثمارات الهيئات االقتصادية، كما في شكل رقم ) 

 %.19.2%، والتسويات 19.4%، وقناة السويس 26.4النقل والتخزين بنسبة  

استثمارات القطاع الحكومي في قطاعي النقل والتخزين بنسبة  ( تركز  7ويوضح شكل رقم )

%، والمياه  2%، بينما جاءت مجاالت مثل الكهرباء بنسبة  20.2%، والخدمات األخرى بنسبة  20.4

4.8%. 
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 49( 7شكل رقم )

 

 االستثمارات األجنبية المباشرة 

 50( 8الشكل رقم ) 
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االستثمار   صافي  )تذبذب  رقم  شكل  في  واضح  هو  كما  المباشر،  األعوام  8األجنبي  خالل   ،)

 . 2020/2019حتى   2016/2015المالية 

بقيمة    2017/2016وخالل   مباشرة  أجنبية  استثمارات  وذلك    7,932.8حققت مصر  دوالر،  مليار 

كانت   وانخفا2015/ 2016مليار دوالر في    6,932.6بعدما  ارتفاع  بين  ما  التذبذب  ض  . واستمر هذا 

مليار دوالر    7,719.5، بصافي استثمارات  2019/2018و    2018/2017بنسب ربما تكون بسيطة خالل  

الترتيب. ولكنه  انخفض خالل عام    8,236.3و بنسبة ملحوظة، حيث    2020/2019مليار دوالر على 

من  مليار دوالر. وقبل الربع األخير    7,453.0تحقق صافي االستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة  

بقيمة    2021/2020 المباشرة  األجنبية  االستثمارات  صافي  األقل    4,787تحقق  وهو  دوالر،  مليار 

التي كان لها أثًرا بالًغا على أنحاء    19-، وقد يرجع ذلك إلى انتشار جائحة كوفد2016/2015منذ عام  

 العالم. 

 51( 9شكل رقم ) 

 

   حصةالمباشرة، ونالحظ منه أن أعلى    ( التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية9يبين شكل )

بنسبة العربية  38.3 تحققت من خالل دول االتحاد األوروبي  الدول  بلغت حصة  بينما   .%21.7  ،%

 %.15.6%، وباقي دول العالم األخرى 11.7%، والواليات المتحدة األمريكية 12.9والمملكة المتحدة 

ي االستثمار األجنبي المباشر، كما هو  % من بين دول العالم ف18وحققت إيطاليا أعلى نسبة  

( شكل  في  المتحدة  10موضح  المملكة  حققت  بينما  األمريكية 12.9(.  المتحدة  والواليات   ،%

 . 9%. وكانت نسبة اإلمارات العربية المتحدة هي األعلى بين الدول العربية  11.7
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 52( 10شكل رقم ) 

 التجارة 

 53( 11الشكل رقم ) 
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( شكل  في  بنسبة  11وكما  مصر،  مع  التجاري  التبادل  حجم  من  نسبة  أعلى  الصين  حققت   ،)

بنسبة  8.9 العربي  العالم  دول  المتحدة  العربية  اإلمارات  تصدرت  كما  ألمانيا  %8.3.  وكذلك   ،%

بنسبة   األوروبية  بالقارة  يتعلق  األمريكية  5.7فيما  المتحدة  الواليات  نسبة  كانت  بينما   ،6.4  .

 %.3.7نسب كل من المملكة المتحدة وروسيا عند وتساوت 

  54( 12شكل رقم ) 

 

 

( حجم واردات وصادرات مصر مع بعض الدول. ويلفت النظر هنا ارتفاع عجز  13يبين شكل )

 الميزان التجاري.

الصين    مع  مصر  واردات  بنسبة  93.23ومثلت  صادرات  مقابل  واردات  %6.77  وشكلت   .  %

% ، وكذلك الحال مع ألمانيا، التي شكلت  5.97% مقابل صادرات بنسبة  94.03  مصر مع روسيا

بالنسبة للدول العربية، فمثلت واردات مصر مع    %20.47% مقابل  79.53وارداتها   صادرات. أما 

%، مقابل صادرات 72.98% صادرات، وكانت الواردات مع السعودية  11.71% مقابل  88.29الكويت  

 %. 27.02بنسبة 
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 55( 13شكل رقم ) 

 

( حجم تفاوت نسب الواردات والصادرات خالل األعوام المالية الماضية حتى  13يوضح شكل )

 اآلن. قد تكون النسبة بينهما مستقرة ولكن عجز الميزان التجاري ال يزال شديد االرتفاع 

 56( 14شكل رقم ) 
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بنسبة الصادرات  سلع  البترولية  المنتجات  )32.4  تصدرت  رقم  شكل  في  يظهر  كما   ،%14 .)

الخام بنسبة   البترول  بعد ذلك  بنسبة  14.3ويأتي  الذهب  ثم  تأتي %13.8،  اآلخر،  الجانب  %. وعلى 

، واألسالك والكابالت 3.7%، واألقمشة المنسوجة بنسبة  5سلع مثل المالبس الجاهزة بنسبة  

 %. 3.5بنسبة 

 57( 15شكل رقم ) 

 

تص الوقت،  نفس  بنسبة  في  الواردة  السلع  قائمة  البترولية  المنتجات  وكذلك  17.2درت   ،%

بنسبة   الخام  بنسبة  11.8البترول  الركوب  سيارات  بعدهما  جاء  ثم  بنسبة %8.9،  والقمح   ،%

 %.7.7%، والذرة بنسبة 8.4
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 58( 16شكل رقم ) 

( شكل  بد16يوضح  الحرة،  المناطق  في  الواردات  على  الصادرات  تفوق  مدى  العام  (  من  اية 

عامي    2018/2017المالي   خالل  تماًما  العكس  على  الوضع   كان  بينما  اآلن.  و    2016/2015إلى 

عام  2017/2016 وكان  بقيمة   2020/2019.  الحرة  المناطق  في  الصادرات  حققته  فيما  األفضل 

 مليار دوالر من الواردات. 4,643مليار دوالر، مقابل  6,405

 59( 17)   شكل رقم 
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كما   نفسه،  المنوال  الحرة  المناطق  في  البترولية  الصناعية  والواردات  الصادرات  واتبعت 

( شكل  عامي  17يوضح  ففي  الصادرات  2016/2015(.  بلغت  واردات   878،  مقابل  دوالر  مليون 

مليون    746حتى بلغت الصادرات    2017/2016مليون دوالر، وبدأت في االنخفاض عام    395بقيمة  

والواردات   عامي   629دوالر  في  وصلت  حتى  الصادرات  قيمة  في  االرتفاع  بدأ  ثم  دوالر.  مليون 

بينما كانت قيمة    1,078مليون دوالر و  941إلى    2019/2018و    2018/2017 الترتيب.  مليار دوالر على 

و   717الواردات حينها   يتحقق    906مليون دوالر  التساوي  كاد  الترتيب. حتى  دوالر على  بين  مليون 

  576الصادرات والواردات خالل التسعة أشهر األولى لهذا العام، حيث وصلت قيمة الصادرات   

 مليون دوالر.  575مليون دوالر، بينما كانت الواردات 

 

 60( 18شكل رقم ) 

 

(،  18، كما يوضح الشكل )2018/2017وبالمثل ارتفعت صادرات السلع غير البترولية خالل عام  

بقيمة   بقيمة    5,130فكانت  واردات  مقابل  دوالر  عام    3,876مليار  وفي  دوالر.  ،  2020/2019مليار 

، الذي بلغت فيه  2016/2015مليار دوالر، وكان أقصى ارتفاع لها منذ عام    5,737وصلت الصادرات   

 مليار دوالر.  3,652
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 الخاتمة  

مازالت الدولة  وكما الحظنا، برزت استثمارات الحكومة في أرقام المناطق الحرة فقط. ولكن  

تعتمد بشكل كبير على استيراد االحتياجات األساسية من الخارج. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة  

االستثمارات التي نفذها القطاع الحكومي، إال أنها كانت في قطاعات ليس لها تأثير مباشر على 

ف الخاص  القطاع  بمشاركة  الحكومة  واهتمت  الدولة.  اقتصاد  أو  المواطنين  قطاعات  حياة  ي 

المشاريع،   تلك  في  العمل  على  القادر  البشري  المال  رأس  ندرة  إلى  ذلك  يرجع  وقد  هامة، 

 والمعدات واآلالت التي يمتلكها القطاع كذلك.  

الخاص   القطاع  لتنشيط  المحلي،  الطلب  تنشيط  على  أساسيا  اعتمادًا  الحكومة  وتعتمد 

مع   المباشر  الحكومة  تعاون  يتركز  بينما  الطاقة العقاري.  مشروعات  على  الخاص  القطاع 

تارة   المانحة  الجهات  واشتراطات  تارة،  الحكومة  لسياسات  فطبقًا  المياه.  وتحلية  المتجددة 

لصالح   كثيرة  أحيان  في  تكون  بشروط  الخاص  القطاع  مشاركة  عن  الحكومة  تنفك  ال  اخرى، 

كان ذلك،  عن  النظر  وبغض  العامة.  الماليات  حساب  على  الخاصة،  االستثمارات،  الشركات  ت 

والتمويل الحكومي، تتركز في قطاعات  سواء المنفذة حكومًيا، أو المحفزة بسياسات اإلقراض

خدمية باألساس، وتولد قليل من الوظائف الدائمة. و لم تفلح بعد في خلق أسس اقتصاد قادر  

الصا  الزيادة في  اعتمدت  المدفوعات. حيث  الدائم في ميزان  العجز  أزمة  درات غير على مواجهة 

بما   السكري.  الذهب من منجم  ارتفاع صادرات  باألساس، على  الماضية  السنين  البترولية في 

التجاري.  الميزان  عجز  لتمويل  ريعية  مصادر  على  باألساس  تعتمد  تزال  ال  الحكومة  أن  يعني 

في ويمثل ذلك أصل األزمة التي واجهتها البالد، حين اهتزت مصادر الدخل الريعية مثل السياحة  

في 2016أعقاب   االستثمار  محاولة  على  بعد  الحكومة  تقدم  لم  االستثمارات،  هذه  كل  وبرغم   .

الريعية وأكثر اعتمادا على االستثمار   إعادة هيكلة االقتصاد المصري، ليصبح أقل اعتمادًا على 

االقتصاد  تواجهان  اللتين  األزمتين  لحل  االنتاجية،  ومرتفعة  العمالة  كثيفة  القطاعات  في 

وما  ا التجاري  الميزان  عجز  و  ناحية،  من  بها  المرتبط  األجور  ضعف  و  البطالة  دائًما،  لمصري 

 يصاحبه من ضعف العملة المحلية.  
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 الناتج المحلي   -1الملحق  

 61( 1الشكل رقم )  ▪

 

 62( 2الشكل رقم )  ▪
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 63( 3الشكل رقم ) ▪

 

 64( 4الشكل رقم )  ▪

 

 
 المصدر السابق.   63
 المصدر السابق.   64



 

                     25 

 التجارة   -2الملحق  

 65( 5الشكل رقم )  ▪

 

 66( 6الشكل رقم ) ▪
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 67( 7الشكل رقم ) ▪

 

 68( 8الشكل رقم )  ▪
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 69( 9الشكل رقم ) ▪

 

 70( 10شكل رقم )  ▪
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 71( 11شكل رقم )  ▪

 

 72( 12شكل رقم )  ▪
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 73( 13)   شكل رقم  ▪

 

 74( 14شكل رقم )  ▪
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 قائمة المراجع 

 

( بتكلفة  2020…  مياه  تحلية  محطات  إنشاء  خطة  تفاصيل  تكشف  "اإلسكان  حتى   134(.  جنيه  مليار 

 https://bit.ly/3BgUf6A< ". انتربرايز. > 2050

 . 294". البنك المركزي المصري، العدد  2021شهر سبتمبر  -االحصائية الشهرية(. "النشرة 2021… )

 https://bit.ly/3Gl3Xca< (. "فيستاس تفوز بعقد إنشاء محطة رياح في مصر". الرؤية. >2020… )

( بكر  2020…  غرب  مشروع  توربينات  أول  تركب  "ليكيال  بقدرة  (.  الرياح  حابي.   250لطاقة  ميجاوات". 

<>https://bit.ly/3b6W6R2 

( المعالجة في 2020…  الصرف  الكهربائية من مياه  الطاقة  لتوليد  أول محطة  تبدأ في تشييد  "مصر   .)

 https://bit.ly/3C9NPHW< الشرق األوسط". مرصد المستقبل. >

( السويس2020…  "خليج  رياح  محطة  مشروع  يمول  "من  العرب. 1(.  اقتصاد  ينتهي؟".  ومتى   "

<>https://bit.ly/3nl5ZjL 

مليار جنية" اليوم السابع،  1.9الحوتى، هاني. " "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات األكثر تداولًا بالبورصة بـ

2020 < .>https://bit.ly/3n3HHe3 

% تحسن في المبيعات واستقرار األسعار حتى نهاية العام". اليوم 30الحوتى، هاني. "بورصة العقارات..  

 tps://bit.ly/2YC9LMFht<. >2020السابع، 

بتكلفة   غارب  رأس  رياح  محطة  على  "تعرف  حنان.  اليوم،    400الصاوي،  أخبار  دوالر".  . 2020مليون 

<>https://bit.ly/3AZzcFN 

في محطة ميجاواط واستمرار العمل    262.5بركات، منيف. "مصر: افتتاح محطة رياح رأس غارب بقدرة  

 https://bit.ly/3lXKK8b< . > 2019ميجاواط". سوالرابيك،  500بقدرة 

"حكاية   عيسى.  الكريم،  بوابة   7جاد  النور".  تُصدر  دولة  إلى  الظالم  تعانى  دولة  من  مصر  حّولت  سنوات 

 https://bit.ly/3mbdcnc<. >2021روزاليوسف، 

النقل".   وسائل  ووقف  الطرق  على  التحرك  حظر  استثناءات  تفاصيل  تعلن  صفية."الحكومة  حمدي، 

 https://bit.ly/3lFEth0<. > 2020المال، 

األك الشمسية  للطاقة  بنبان  محطة  افتتاح  اليوم..   " رحمة.  اليوم رمضان،  العالم".  مستوى  على  بر 

 https://bit.ly/2Z2bgUD< . >2019السابع، 

الرياح بقدرة   ميجاواط في   252زرزور، هدلة. "مصر: شركة "فيستاس" تفوز بعقد توريد وتركيب عنفات 

 https://bit.ly/3pw3k9u<  . > 2020خليج السويس". سوالرابيك، 

اإلخبارية،   العين  مصر".  في  البطالة  بمعدل  قياسي  "تراجع  محمد.  . 2019زيدان، 

<>https://bit.ly/3vb0ffT 

https://bit.ly/3BgUf6A
https://bit.ly/3Gl3Xca
https://bit.ly/3b6W6R2
https://bit.ly/3C9NPHW
https://bit.ly/3nl5ZjL
https://bit.ly/3n3HHe3
https://bit.ly/2YC9LMF
https://bit.ly/3AZzcFN
https://bit.ly/3lXKK8b
https://bit.ly/3mbdcnc
https://bit.ly/3lFEth0
https://bit.ly/2Z2bgUD
https://bit.ly/3pw3k9u
https://bit.ly/3vb0ffT
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. 2020جيجا وات / ساعة بنهاية يونيو". المال،    3566سالم، عمر. "ارتفاع إنتاج مصر من "الشمسية" إلى  

<>https://bit.ly/3aQLh5r 

تحقق   الشمسية  "الطاقة  عمر.  المال،    358سالم،  بالوقود".  وفرا  مكافئ  بترول  طن  .  2020ألف 

<>https://bit.ly/3AXdrGi 

.  2021ميجاوات". المال،    50سالم، عمر. ">الكهرباء< توقع عقد تنفيذ محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة  

< >https://bit.ly/3pcDpn6 

المتجددة:   الطاقة   " الشمسية".   160سالم، عمر.  الطاقة  الوقود عبط  تراجعا في وفر  بترول  ألف طن 

 https://bit.ly/3n7JBKr< . > 2021المال، 

ميجاوات".   26مليون جنيه وقدرة    350سالم، عمر. "تشغيل المحطة الشمسية بكوم أمبو باستثمارات  

 https://bit.ly/3AWw4u6< . > 2020المال، 

" عمر.  المال، سالم،  السويس".  خليج  بـ  رياح  طاقة  محطة  إنشاء  بعقد  تفوز  الدنماركية  »فيستاس« 

2020 < .>https://bit.ly/3puSOzd 

عمر.   رياح  سالم،  مشروع  إنشاء  تبدأ  بقدرة  "ليكيال  بكر  المال،   250غرب  ميجاوات". 

2020<. >https://bit.ly/3pCrxex 

خالل   مصر  في  البطالة  معدل  تطور  تراجع..  ثم  "قفزة  ياسمين.  مصراوي،  2020سليم،   ."2021  .

<>https://bit.ly/3aJdU4d 

إلى   يرتفع  البطالة  "معدل  ياسمين.  من  7.4سليم،  األول  الربع  في  من    %2021  الثانية  الموجة  بسبب 

 https://bit.ly/3ACfuiV< . >2021كورونا". مصراوي، 

العالم..   في  شمسية  طاقة  محطة  "أكبر  نهال.  بأسوا  10سليمان،  "بنبان"  عن  الوطن، معلومات  ن". 

2019 < .>https://bit.ly/3lON0OO 

االستثمار:   بنوك  "محللو  جهاد.  الغني،  وعبد  إسالم  الوحدات 25صالح،  بمبيعات  متوقع  تراجع   %

 https://bit.ly/3mDSJX8< . >2020.. وتوقعات باستمرار التباطؤ". أموال الغد، 2020العقارية خالل 

فيديو".   -نصائح من شركات التطوير العقاري قبل شراء شقتك  6عبد الناصر، محمد. "عام االستثمار..  

 https://bit.ly/3DH8TpF <. > 2020مصراوي، 

؟ رؤساء الشركات يجيبون". مصراوي، 2020أسعار العقارات في  عبد الناصر، محمد. "فيديو.. هل ترتفع  

2020 < . >https://bit.ly/3uX5Ar9 

الوطن،   رسميا".  العقاري  التمويل  مبادرة  يطلق  "المركزي"  "عاجل..  حسن.  .  2021عثمان، 

<>://bit.ly/3DENOMehttps 

الفائدة   سعر  "المركزي"  خفض  كيف  الكبير..  التراجع  "عام  حسن.  في  4عثمان،  الوطن،   %11  شهرا؟". 

2020 < .>https://bit.ly/30eYjYh 

حظر   مدة  وتقليل  قيود  تخفيف  السبت..  الحياة  تعاود  "مصر  أشرف.  الحميد،  العربية، عبد  التجول". 

2020 < .>https://bit.ly/3FIVteq 

https://bit.ly/3aQLh5r
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https://bit.ly/3pcDpn6
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https://bit.ly/3pCrxex
https://bit.ly/3aJdU4d
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https://bit.ly/3lON0OO
https://bit.ly/3mDSJX8
https://bit.ly/3DH8TpF
https://bit.ly/3uX5Ar9
https://bit.ly/3DENOMe
https://bit.ly/30eYjYh
https://bit.ly/3FIVteq
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المصرية   العقارات  مبيعات  "تراجع  محمود.  عربية،    50عبده،  إندبندنت  المئة".  .  2020في 

<>https://bit.ly/3Djsvjk 

.  2020مية المحلية عن قرار وقف البناء: حتى اللي معاه رخصة وشغال هيقف". الوطن،  فايز، وائل. " التن

<>https://bit.ly/3vaJrFI 

الطاقة،   المصري".  الخاص  القطاع  ينفذها  رياح  محطة  أكبر  تمويل  "تفاصيل  محمد.  .  2020فرج، 

<>https://bit.ly/3m1lNJ3 

. 2020أسباب تفسر التراجع". سكاي نيوز عربية،  3فرج، محمد. " معدالت البطالة بمصر تقهر كورونا.. و 

<>https://bit.ly/3j15EBn 

لـ الفائدة  خفض  "بعد  شيماء.  مبادر  15%..  8مصطفى،  عن  لمتوسطي معلومة  العقاري  التمويل  ة 

 https://bit.ly/3mOqSU2< . >2020الدخل". أخبار اليوم، 

.  2020أشهر )س وج(". مصراوي،  6نصار، محمد. "بعد تفعيله.. كل ما تريد معرفته عن قرار وقف البناء 

< >https://bit.ly/2YOwRzO 
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