 النتائج األولية لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادى-5

:ـ �أ النتائج الأولية لأهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية5

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ





           •

          •
    

          •

 •

 •
 

          •

  •
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العجز الكلى
(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)
العجز الكلى
العجز الأوىل
اإلجمالى)
(نسبة إلى الناتج المحلى
(ن�سبة �إىل الناجت املحلى الإجماىل)

5ـ ب �أهم نتائج الو�ضع
املاىل:

3.5

انخفا�ض العجز الأويل
للموازنة العامة يف �ضوء
اال�صالحات التي قامت
بها احلكومة منذ العام
املا�ضـي (� %إىل الناجت
املحلي االجمايل)

1.8

3.5

2016/2017
1.8
ختامى تقريبى

2016/2017
ختامى تقريبى

(نسبة

ان �خ �ف��ا���ض ال �ع �ج��ز ال�ك�ل��ي
ل �ل �م��وازن��ة ال �ع��ام��ة يف �ضوء
اال�� �ص�ل�اح ��ات ال �ت��ي ق��ام��ت
ب �ه��ا احل �ك��وم��ة م �ن��ذ ال �ع��ام
املا�ضي (� %إىل الناجت املحلي
االجمايل)

2015/2016

2015/2016

الكلى
الكلى
العجزالعجز
املحلى الإجماىل)
الناتجالناجت
إلى(ن�سبة �إىل
اإلجمالى)
المحلى

العجز 12.5
الكلى
(نسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى)
10.9

12.5

11.4

11.4

10.9

2016/2017
ختامى تقريبى

2015/2016

2016/2017
ختامى تقريبى

2014/2015

2014/2015

2015/2016

ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت واﻻﯾرادات
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات )ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻧﺢ(

إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت )ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻔواﺋد(

٤٠٫٠٪
٣٥٫٠٪
٣٠٫٠٪

٣٤٫٠%
٢٤٫٠%

٢١٫٩%
١٠٫٩%

١٩٫٨%

٢٠٫٤%
١٧٫٦%

٢٥٫٠٪
٢٠٫٠٪

١٥٫٧%
٧٫٩%

١١٫٦%

٦٫٣%
٢٫٣%

٤٫٦%

١٥٫٠٪
١٠٫٠٪
-١٫٧%

-٠٫٣%

٢٠١٠/ ٢٠٠٩ ٢٠١١/ ٢٠١٠ ٢٠١٢/ ٢٠١١ ٢٠١٣/ ٢٠١٢ ٢٠١٤/ ٢٠١٣ ٢٠١٥/ ٢٠١٤ ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ٢٠١٧/ ٢٠١٦

ﺧﺗﺎﻣﻰ ﺗﻘرﯾﺑﻲ

�صفحة
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-٣٫٩%

٥٫٠٪
٠٫٠٪
-٥٫٠٪
-١٠٫٠٪

تابع

5ـ ب �أهم نتائج الو�ضع املاىل:
زﯾﺎدة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٦
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
٧٠٫٠
٦٠٫٠

١٢٠٫٠

١١٢٫٧
٥٧٫٦%

٥٠٫٠

١٠٠٫٠

٤٠٫٠
%

٢٥٫٠%

٣٠٫٠
٢٠٫٠

٢٠١٧/٢٠١٦
ﺧﺗﺎﻣﻰ ﺗﻘرﯾﺑﻰ

٢٠١٦/ ٢٠١٥

٥٢٫٤
٦٫٤%

٩٫٢%

١٠٫٠
٠٫٠

٦٥٫٥

٦٠٫٠
٤٠٫٠

ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ

٧١٫٥

٨٠٫٠

٢٠٫٠
٢٠١٥/ ٢٠١٤

٢٠١٤/ ٢٠١٣

٠٫٠

�صفحة

11

5ـ ج النتائج الأولية لربنامج اال�صالح االقت�صادي فى اهم القطاعات واخلدمات:

�شهدت م�صر خالل الثالث �أعوام ال�سابقة جهودًا و�إ�صالحات اقت�صادية غري م�سبوقة ،كما �أن هناك
جناحات ملمو�سة حتققت علي �صعيد البنية التحتية لأغرا�ض التنمية ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جناح
هذا الربنامج يتطلب موا�صلة تنفيذ الإجراءات والتدابري الإ�صالحية.
ال�صــنـــاعــــــــــــــة:

• مت توفري  11مليون مرت مربع �أرا�ضى �صناعية خالل العام املا�ضي.
• مت افتتاح  1247م�صنع بتكلفة  35مليار جنيه تتيح � 42ألف فر�صة عمل ،ومت منح � 5آالف موافقة
�صناعية جديدة با�ستثمارات تبلغ  150مليار جنيه �ستوفر � 234ألف فر�صة عمل.
• عادت مئات امل�صانع املتوقفة ايل العمل بعد توفري الطاقة الالزمة للإنتاج.
• مت طرح  12جممع لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف عدد من حمافظات اجلمهورية.
اال�سكـــــــــــــــــــــــــان:

• قامت وزارة الإ�سكان باالنتهاء من تنفيذ � 220ألف وحدة �سكنية بالإ�سكان االجتماعي لل�شباب
خالل الفرتة املا�ضية وهو ما يزيد � 4أ�ضعاف عن املعدالت ال�سابقة.
الزراعـــــــــــــــــــــــة:

• تكليف القائمني على م�شروع ا�ست�صالح املليون ون�صف مليون فدان بتخ�صي�ص ن�سبة مالئمة من
الأرا�ضي يتم متليكها لل�شباب ،وذلك لال�ستفادة من برنامج التمويل احلكومي لل�شباب.
ال�سيا�سات النقدية:

• �أعلن البنك املركزي يف  2016عن تخ�صي�ص  %20من القرو�ض للم�شروعات ال�صغرية ومتناهية
ال�صغر لل�شباب بتكلفة  200مليار جنيه خالل ال�سنوات الأربع املقبلة؛ مما يتيح الفر�صة لـ� 350ألف
�شركة بتوفري فر�ص عمل ملا يقرب من  4مليون فرد .
الطـــــرق والكبارى:

• مت ت�شييد حوايل خم�سة �آالف كيلو مرت من الطرق اجلديدة ،وجاري ا�ست�صالح و�صيانة طرق
رئي�سية قائمة.
• بلغ اجماىل �أط��وال �شبكة الطرق املر�صوفة على م�ستوى اجلمهورية � 174.6أل��ف كم عام
 2016/2015بارتفاع قدره  % 3.7عن العام ال�سابق.
• بلغ اجماىل �أعداد الكباري  2972كوبري منها  1747كوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكباري
بن�سبة زيادة  %58,8عن العام ال�سابق.
الطاقــــــــــــــــــــــــــة:

• انتهت م�شكلة انقطاع التيار الكهربائي التي ا�ستمرت خالل الفرتة  ،2014 – 2011واختفت طوابري
التزود بالطاقة من حمطات الوقود.
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-6أمثلة لبعض اإلنجازات المحققة خالل العام الماضى

(�أهم امل�شروعات والربامج املمولة من اخلزانة العامة للدولة مبوزانة )2017/2016
التكــلــفــــــــــة
التكــلــفــــــــــة
النقل
الإ�ســكــــــــــــان 75.9
والطرق 12.3
أنفاق
ال
ومرتو
مليار جنيه
مليار جنيه

• م�شروعات الإ�سكان االجتماعي
القاهرة:
• م�شروعات الإ�سكان بنظام الإيجار
• ا�ستكمال املرحلة الرابعة من اخلط الثالث ملرتو الأنفاق
اجليزة:
التكــلــفــــــــــة
• ا�ستكمال املرحلة االويل من اخلط الرابع ملرتو الأنفاق
مطروح:
مـيـاه ال�شـــرب 4.5
• ا�ستكمال الطريق الدائري حول مدينة مطروح 26كم
مليار جنيه
الأ�سكندرية:
القاهرة:
• ان�شاء الطريق الدائري االقليمي بنها/اال�سكندرية
• ان�شاء حمطة تنقية وخطوط و�شبكات بالقاهرة اجلديدة • ان�شاء و�صلتني حرتني لربط مينائي اال�سكندرية والدخيلة
بالطريق ال�ساحلي الدويل
اجليزة:
• ا�ستكمال ان�شاء م�أخذ وحمطة تنقية وخطوط و�شبكات القليوبية:
• طريق بنها�/شربا احلر
مبدينة  6اكتوبر
• كوبري بنها
مطروح:
ا�سوان:
• م�شروعات املياه مبدينة العلمني اجلديدة
• ا�ستكمال كوبري كالب�شة على النيل
الوادي اجلديد:
اال�سكندرية:
• ان�شاء طريق يربط مدينة بني م��زار باملنيا مبدينة
• ان�شاء حمطة مياه جنوب العلمني
الباويطي بالواحات البحرية
القليوبية:
• ان�شاء طريق يربط ا�سيوط/القاهرة/عرب ه�ضبة ا�سيوط
• حمطة مياه �سرياقو�س وخطوط التغذية
املنيا:
ا�سوان:
• طريق ال�شيخ ف�ضل/ر�أ�س غارب
�شي�شة)
(جبل
اجلديدة
ا�سوان
مياه
حمطة
تو�سعات
•
• ر�صف الطرق مبركز املنيا و مركز بني مزار
البحرية:
الوادي اجلديد:
• ان�شاء طريق القاهرة/ال�سوي�س (تقاطع الدائري االقليمي
• ان�شاء  14حمطة مياه و 20بئر مبناطق حملية
حتي ال�سوي�س)
املنيا:
• ان�شاء كوبري بولني
قرقا�ص
ابو
مياه
حمطة
ان�شاء
•
• ازدواج طريق بني قناطر بولني /مدينة كوم حماده
البحرية:
ا�سيوط:
• تو�سعات حمطة مياه كفر الدوار
• ا�ستكمال كوبري ديروط
جنوب �سيناء:
ا�سيوط:
• رفع كفاءة وتو�سعة وازدواج طريق دهب/نويبع و الطريق
• ان�شاء حمطة مياه الوليدية
ال�ساحلي من عيون مو�سي حتي �شرم ال�شيخ
جنوب �سيناء:
• حتديث منفذ طابا
• ان�شاء حمطة حتلية نبق ومدينة الطور
• ر�صف طرق مبركز ومدينة ر�أ�س �سدر
• ان�شاء  4خزان تكدي�س بر�أ�س �سدر
بور�سعيد:
ال�شيخ
ب�شرم
• ان�شاء خزان التكدي�س اجلنوبي
• ان�شاء طريق يربط بني معدية التفريعة ومعدية الر�سوة
خارج مدينة بور ف�ؤاد
بور�سعيد:
قنا:
• ان�شاء حمطة مياه جنوب بور�سعيد
• ان�شاء ط��رق تنموية وكباري لربط حمافظات جنوب
قنا:
ال�صعيد بالطرق الرئي�سية �شرق وغرب النيل
فر�شوط
مياه
حمطة
ان�شاء
•
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التكــلــفــــــــــة
املنيا:
• ا�ستكمال امل�ست�شفى التعليمي بجامعة املنيا
الــتــعلـــيـــم 10.9
البحرية:
مليار جنيه
• ا�ستكمال م�ست�شفي دمنهور التعليمي
ا�سيوط:
القاهرة:
• ا�ستكمال م�ست�شفيات منفلوط وابوتيح وابنوب ومعهد
• ان�شاء وجتهيز  3300ف�صل تعليم ا�سا�سي
االورام
اجليزة:
جنوب �سيناء:
تطوير معهد االمرا�ض املتوطنة
• ا�ستكمال تطوير م�ست�شفي �شرم ال�شيخ الدويل
مطروح:
بور�سعيد:
• ان�شاء فرع جامعة اال�سكندرية
تطوير م�ست�شفي طوارئ الن�صر
الأ�سكندرية:
• ان�شاء املقر العام للجامعة امل�صرية اليابانية للعلوم قنا:
• تطوير م�ست�شفي جنع حمادي املركزي
والتكنولوجيا
القليوبية:
التكــلــفــــــــــة
• ان�شاء وجتهيز ف�صول للتعليم الأ�سا�سي والتجريبى
ال�صرف ال�صحى 6.4
املتميز
ا�سوان:
مليار جنيه
• م�شروع اعادة ت�أهيل مدار�س التعليم الفني القائمة
القاهرة:
الوادي اجلديد:
• ان�شاء رواف��ع وخطوط طرد و�شبكات �صرف بالقاهرة
• ان�شاء فرع جامعة ا�سيوط
اجلديدة
املنيا:
اجليزة:
• م�شروع اعادة ت�أهيل مدار�س التعليم الفني القائمة
• ا�ستكمال ان�شاء حمطة معاجلة وحمطات رفع وخطوط
البحرية:
و�شبكات �صرف مبدينة  6اكتوبر
• احالل وجتديد مدار�س تعليم ا�سا�سي
مطروح:
ا�سيوط:
• ان�شاء حمطة �صرف �صحي ال�ضبعة
• ا�ستكمال املجمع التكنولوجي
اال�سكندرية:
جنوب �سيناء:
• ان�شاء �صرف �صحي فى جممع الثالثيني
• تطوير فرع جامعة ال�سوي�س مبدينة الطور
القليوبية:
• ان�شاء و جتهيز ف�صول تعليم ا�سا�سي
• ان�شاء �صرف �صحي نقبا�س
• اعادة ت�أهيل مدار�س التعليم العام القائمة
ا�سوان:
بور�سعيد:
• ان�شاء حمطة �صرف �صحي ابو �سمبل
• تطوير كلية الطب بجامعة بور�سعيد
• ان�شاء غابة �شجرية وم�ستلزماتها
قنا:
• ان�شاء �شبكة معاجلة و�شبكات �صرف �صحي مبدينة
• ان�شاء وجتهيز ف�صول تعليم ا�سا�سي
ا�سوان اجلديدة
التكــلــفــــــــــة
الوادي اجلديد:
الـ�صـحـــــــــة 7.6
• ان�شاء حمطة �صرف �صحي موط
مليار جنيه
املنيا:
• حمطة معاجلة نزلة البدرمان
القاهرة:
• �صرف �صحي اتليدم
التخ�ص�صي
�شم�س
عني
م�ست�شفى
تطوير
ا�ستكمال
•
• �صرف �صحي مع�صرة ملوي
• اجليزة:
البحرية:
تطوير معهد جراحة القلب وال�صدر
تو�سعات �صرف �صحي كفر الدوار
مطروح:
ا�سيوط:
النجيلة
م�ست�شفى
ا�ستكمال
•
• احالل وجتديد وحدة ديزل لزوم حمطة رفع الربكة
اال�سكندرية:
جنوب �سيناء:
• ان�شاء م�ست�شفى العجمي املركزي
• ا�ستكمال ان�شاء �صرف �صحي متكامل ب�شرم ال�شيخ
القليوبية:
�شامال حمطة املعاجلة امليكانيكية
املركزي
�شكر
كفر
م�ست�شفى
• ا�ستكمال
بور�سعيد:
ا�سوان:
• ا�ستكمال ان�شاء حمطة معاجلة القابوطي ورافع ال�ضواحي
• تطوير م�ست�شفيات ادفو العام وا�سوان العام وتطوير والزهور وقرية الديبة
مركز اورام ا�سوان
قنا:
اجلديد:
الوادي
• ان�شاء �صرف �صحي املرا�شدة
• ا�ستكمال م�ست�شفى باري�س
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