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شراف وزارات مح"ددة وفق"ا و� ١٩٦٣لسنة  ٦١انون رقم تخضع الھيئات العامة ا�قتصادية 	حكام الق 

  . لطبيعة نشاط كل منھا

أنش"طة جھ"از تنظ"يم : ھيئ"ات جدي"دة وھ"ى  ٣باض"افة  ( ھيئ"ة ٥٠وع"ددھا  ا+قتص"اديةوتباش"ر الھيئ"ات 

واس""تبعاد جھ""از الخ""دمات . س""وق الغ""از ، الھيئ""ة العام""ة للت""أمين الص""حى الش""امل ، المتح""ف الص""رى الكبي""ر 

والمنتج"ات والخ"دمات ا	ساس"ية الت"ي  عوت"وفير الس"ل ا+قتص"اديةمختل"ف ا	نش"طة )  العامة للقوات المسلحة

لھندس"""ية الBزم"""ة لتنفي"""ذ ا وا+ستش"""اراتوإج"""راء التص"""ميمات  تم"""س حي"""اة الم"""واطن المص"""ري وحمايت"""ه

 . المشروعات سواء التكميلية أو مشروعات المرافق المتعلقة بھا

وازنة العام"ة للدول"ة �عطائھ"ا المرون"ة ـع"ن الم"ا+قتصادية وازنات الھيئات ـإلي فصل م ةوتجـدر ا�شار

 .في ا�دارة 

وذل"ك  ٢٠١٨/٢٠١٩ل ع"ام ملي"ار جني"ه خ"B ٢١٩.٤وتبلغ ا�عانات المقدمة للھيئ"ات ا�قتص"ادية نح"و 

ودعم صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى وصندوق مابين دعم المنتجات البترولية والسلع التموينية 

ملي"ار جني"ه ع"ن الع"ام  ٤٠.٤ ةق"در ب"نقص ونق"ل الم"واطنينالتأمين للعاملين بقطاع ا	عم"ال الع"ام والخ"اص 

 .المالى السابق 

م"ن اجم"الى  %٤٠ بنس"بةملي"ار جني"ه  ٨٨.٨  بمبل"غم"ه للس"لع التمويني"ة الھيئ"ة العا يويتركز الدعم ف 

وص""ندوق الت""أمين  %٣٧بنس""بة  ملي""ار جني""ه ٨١.٩بمبل""غ المص""رية العام""ه للبت""رول الھيئ""ة يليھ""ا ال""دعم 

ث"م ص"ندوق الت"أمين % ١٣ملي"ار جني"ه بنس"بة  ٢٨الحكومى للعاملين بقط"اع ا	عم"ال الع"ام والخ"اص بمبل"غ 

  .الدعم  إجماليمن  %٨مليار جنيه بنسبة  ١٧.٨اع الحكومى بمبلغ للعاملين بالقط

إلي التواصل في تأدية رسالتھا في تقديم الس"لع  ا�قتصادية لھيئاتباتشير ا�يرادات ا�جمالية المحققة و

 .  وبأعلى جودهاتھا قيتوالخدمات ومنتجاتھا في تو

 ھاق"در بزي"ادة ٢٠١٩ /٣٠/٦ ف"ي هملي"ار جني" ١٢٠٠ ا�قتص"ادية ا�ي"رادات ا�جمالي"ة للھيئ"اتإذ بلغت 

  .السابق  الماليعام العن مليار جنيه  ٤٧.١

 

 الرابحة مليار جنيه وتأتي في مقدمة الھيئات ٦٣.٥أرباحآ صافية قدرھا  ةاقتصادي ھيئة ٢٧حققت عدد 

 لرابح"ة تليھ"ام"ن إجم"الي قيم"ة أرب"اح الھيئ"ات ا% ٦٩ملي"ار جني"ه وبنس"بة  ٤٣.٦ھيئة قناة الس"ويس بنح"و 

الرابح""ة تليھ""ا  إجم""الي قيم""ة أرب""اح الھيئ""اتم""ن % ٨ملي""ار جني""ه بنس""بة  ٤.٨بنح""و العام""ة للت""أمين الص""حى 

الرابح"ة  إجمالي قيم"ة أرب"اح الھيئ"اتمن % ٥مليار جنيه بنسبة  ٣.٣الجھاز القومى لتنظيم ا+تصا+ت بنحو 

من اجمالى قيمة ارباح الھيئات الرابحة % ٣ية بنسبة مليار جن ٢تليھا الھيئة العامة لميناء ا+سكندرية بنحو 

من اجمالى قيمة ارباح % ٣مليار جنية بنسبة  ١.٧ثم الھيئة العامة للمنطقة ا+قتصادية لقناة السويس بنحو 

 .الھيئات الرابحة 



ملي"ار  ٢٠.٩ع"ن تحقي"ق خس"ائر خ"Bل الع"ام ق"درھا  اقتص"ادية ھيئ"ة ١٦بينما أسفرت نتائج أعمال عدد 

جني"ه يليھ"ا  ملي"ار ١٢.٣الھيئة القومية لس"كك حدي"د مص"ر بخس"ائر ق"درھا  يه تأتي في مقدمة تلك الھيئاتجن

 ھيئ"ة تنمي"ة واس"تخدام الطاق"ة الجدي"دة والمتج"ددة ملي"ار جني"ه يليھ"ا ٧بخسائر ق"درھا  لRعBمالھيئة الوطنية 

 .جنيه  مليون ٣٨٦قدرھا  بخسائر النقل العام بالقاھرةھيئة  ثمجنيه  مليون ٤٦٨بخسائر قدرھا 

بمبل"غ  المص"رية العام"ة للمع"ارض والم"ؤتمرات الھيئ"ة والجدير بالذكر إنه من ضمن الھيئـات الخاس"ـرة 

العدي"د م"ن ا	نش"طة ومنھ"ا إقام"ة المع"ارض ف"ي  ھيئ"ة اقتص"ادية تم"ارس أنھ"امليون جنيه م"ع العل"م  ١١٥.٦

عليھ"ا وم"نح الت"راخيص لھ"ا وإقام"ة الم"ؤتمرات والن"دوات والمس"اعدة ف"ي أب"رام  وا�ش"رافالداخل والخ"ارج 

ف""ي  ، مم""ا يس""تلزم ا	م""ر إل""ي ت""دارك ا	م""ورالص"فقات التجاري""ة للمنتج""ات المص""رية الت""ي ت""تم ف""ي المع""ارض 

والوص"ول إل"ى نقط"ة في ضوء التشريعات والض"وابط الحاكم"ة للنھ"وض بھ"ا  الھيئةالسياسات التشغيلية لتلك 

 . وتمكينھا من بيئة تشغيل عادلة  التعادل

 : للھيئات المتعادلة فھىأما بالنسبة 

 -صندوق التأمين للعاملين بالقط"اع الحك"ومى  –صندوق التأمين للعاملين بقطاع ا	عمال العام والخاص      

ھيئ"ة ا	وق"اف  –ة الھيئ"ة العام"ة للس"لع التمويني" –ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  –المؤسسة العBجية 

 .الھيئة العامة للتأمين الصحى الشامل  –المصرية 

 .مليار جنية  ٤٢.٥ اتحقيق الھيئات ا+قتصادية لصافى أرباح قدرھ مما أدى إلى      

ملي"ار جني"ه وبخص"م مخص"ص ا�ھ"Bك الب"الغ  ٤٧٣بمبلغ  أصول ثابتة ا+قتصاديةتمتلك الھيئات كما  

  . مليار جنيه ١٦٥.٦ى قيمة تلك ا	صول بالقيمة الدفترية مليار جنيه تصبح صاف ٣٠٧.٤

بإض""افة و. ملي""ار جني""ه  ١١٥٦.٩مبل""غ  )ا+ص""ول غي""ر المتداول""ة (  كم""ا تبل""غ ا	ص""ول طويل""ة ا	ج""ل      

 -ا	س"تثمارات وا	وراق المالي"ة   -حس"ابات مدين"ة وعمBء وأوراق قبض  – زونـمخ(   ول المتداولةـا	ص

   ول الت"""ى تمتلكھ"""ا الھيئ"""ات ا+قتص"""ادية نح"""و ـملي"""ار جني"""ه تص"""بح إجم"""الى ا	ص""" ١٨٣٧.١ة البالغ""") نقدي"""ة 

البالغ""ة  )اوراق مالي""ة بغ""رض المت""اجرة (  وتج""در ا�ش""ارة إل""ي ا�س""تثمارات المالي""ة. ملي""ار جني""ه   ٢٩٩٤

 .أصول الھيئات ا�قتصادية  إجماليمن % ٤مليار جنيه تمثل  ١١٨.٢

% ٢١بنس"بة  مليار جني"ه ٦٢٤.٢نحو  )من البنوك ومن جھات أخرى (  جلتبلغ القروض طويلة ا	 

نح"و  )الس"حب عل"ى المكش"وف (  دة البن"وك الدائن"ةـ، وتبل"غ أرص" إجم"الي الخص"وم للھيئ"ات ا�قتص"اديةمن 

  ٠  ٢٠١٧/٢٠١٨مليار جنيه عن عام  ٩.٢ ھاقدر بزيادةمليار جنيه  ٣٢.٦

ملي"ار جني""ه حي""ث بل"غ متوس""ط أج""ر العام""ل  ٣٢ل مبل""غ عام"" ٣٣٣٠٨٢بلغ"ت ا	ج""ور المنص""رفة لع"دد 

ع"ام ع"ن جني"ه  ١٢٨٣٠ بزي"ادة ق"درھا ، جني"ه ٩٥٩٧٨ ا+قتص"اديةجم"الي الھيئ"ات إالسنوي على مستوى 

٠  ٢٠١٧/٢٠١٨  

يترت"ب عليھ"ا م"ن  وم"ابعض الھيئ"ات ل" إنت"اجمن المBحظ التزاي"د المتBح"ق ف"ى تكلف"ة إقتن"اء وح"دات  

 لركاب با�سكندرية وھيئات الموانئحديد مصر وھيئتى النقل العام بالقاھرة ونقل ا أعباء وخاصة ھيئة سكك

المص"رية والم"دن الص"ناعية الت"ى تمث"ل التى تشكل محط"ات رئيس"ية عل"ى مس"ارات حرك"ة التج"ارة  المصرية

دة جدي" وخلق فرص عمل حقيقية من عبقرية المكان وطبيعته با�ستفادةظھير مناسب للموانئ بعد تطويرھا 

 .تبث ا	مل لدى المواطن المصرى 

وتحت"اج إل"ى إع"ادة ھيكل"ة وخاص"ة  المص"ري ا+قتص"اد ركي"زة أساس"ية ف"ى ا+قتص"اديةأخيرآ الھيئات  

وتقوي"ة مراكزھ"ا المالي"ة  ھاتتحقق خسائر لتمكينھ"ا م"ن تأدي"ة رس"ال والتيوالمتعثرة  المتوازنةالھيئات غير 

             .  بات المجتمع المصرىأدائھا وفقا لمتطل تحسينبما ينعكس على 


