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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



منددأ نشددأت  عددام -ىددهد مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لمجلددس الددوزراء المصددري 

الت  لُيواكب الت يدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  عدة تحوُّ

ثدددم كدددان  نشددداء وزارة االتصددداالت. بتطدددوير البنيدددة المعلوماتيدددة فدددي مصدددر( 1985-1999)األولدددى 

ل رئيسددة فددي مسدديرت   لُيددؤدي دوره كُمؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ة نقطددة تحددوُّ

.تدعم جهود ُمتخأ القرار في ىتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبنَّ

دداءر وتعزيددز قنددوات التوااددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنَّ

  بددور الموا ن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي اددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلدكر فسند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكدب ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جليًّ

( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)مراكددز الفكددر والمجتمعددات المدنيددة 

  حيددث تددم اختيددار مركددز 2021التددي تددم اإلعددالن عنهددا فددي فبرايددر " بنسددلفانيا األمريكيددة"بجامعددة 

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

2020لعددام  " 19-كوفيددد"مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم اسددتجابًة لجائحددة 20ضددمن أفضددل ▪

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحب أفضددل فكددرة أو نمددوذ  64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

م ر أخًأا بعين االعتبار أن  ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

.2020مركز فكر على مستوا  فريقيا والشرق األوسط لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

يةر وقد جاء هأا التقرير ليرادد  نجدازات وجهدود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

6حيدددث نفدددأت الدولدددة وال تدددزال العديدددد مدددن المشدددروعات القوميدددة التدددي تجددداوزت تكلفتهدددا الدددد 

ر ويددأتي ذلددك فددي   ددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

ب لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربو  الو نر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرا ية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددو نر أمامنددددا فراددددة لبندددداء الددددو ن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عب  الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواادل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال زرا  مص فى م ب لي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





طرجا مرا . يايقينًا، لو وُعُهرد  مصر وووفر  فيهرا أيوا  العمرراي لكانرا سرلياي المردي ور يسرة برالي الردن

وير رفاعة رافرع اليهيراوي، الرجي يُعرد أحرد قراية النهقرة العلميرة ورا رد التنر/ أوصانا ب  المفكر المصري

، "اريط براريزواليط اإلبريز فري ول"في مصر والعالن العربي خالل القري التاسع عشر، في م لْف  ا يهر 

عنةة ما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  ا ةةت  ل م اردهةةا والم ررزى طنررا أنرر  . 1834الصرراير عررام 

.وت ظيفها  تصب  نبرا ًا ممت ق ًا  وقا  ًا زاخرًا بي  بل ا  العالم

، صرنع وبعد عقوي زمنية رويلة مر  خاللها مصر بالك ير من االنتصارا ، وصمد  للعديد من التحرديا 

ي الحرية يعت مصر العظين التارياب مروين خالل أعوام قليلة  وارة عندما ثار اد الفساي ورالت بحق  ف

ارب ، ف ربورنيتر ، ووارة أخرى عندما ومسك بهويت  ووحصرن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30اد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكرن، ر يسًرا عردلي منصرور ال/ وبعد فترة حُكن انتقالية امتد  قرابة العام، وولن خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليرة بمناسربة اختترام الفتررة الر اسري-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حملا كلما  خياب  ا خيرر 

المسةتقب  ي مة ةننري لعلرن ثقرة برحي "ا مره فري ال رد، فري قولر  –2014يونيرو 4يوم ا ربعاء الموافرق 

م، لكرن ، وةي كانا أرا  ماقبةً بدماء ا برياء، وسمام  وشوبها بعرض ال يرولهذا ال ط  غ ًا مشرقًا

ريرراط أرض برراليي سررتعوي سررمراء بلرروي النيرره، خقررررراء بلرروي أمصرراي الزيتررروي، سررمامطا صررافيةً، وبعررث ب

.النجاط وا مه، يومًا كما كانا

ة، رالرت عبد الفتاط السيسري ر اسرة جمهوريرة مصرر العربير/ ، مع وولري السيد الر يا2014يونيو 8وفي 

ل الحررق ، ونسررتظه فيرر  بظرراللبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة مُااربًررا جمرروت المصررريين أي يُعينررو  بقرروة 

فررر  والعرردل والعرري  الكرررين، ونتنسررن فيرر  ريرراط الحريررة وااللتررزام، ونلمررا فيرر  المسرراواة ووكرراف  ال

مررر أي فررال يُمكررن لأل. وجررويًا حقيقيًّررا ويسررتور حيرراة   ي سررفينة الررورن واحرردة، فررإي نجررا نجونررا جميعًررا

ن الشرعت يستقين من ررف واحد  كون  عقدًا اجتماعيًّا بين الدولة مم لة في ر يسرها وم سسراوها وبري

. مه ريتنا ال طنية الم نية ال  يثةلتحسيا 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة اليهيراوي، را رد التنروير فري العصرر الحرديث، والقرول مرن)
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تري نصربو ومنج طلك الحين، بدأ  يرود الورن وحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الورنية المدنية الحدي ة ال

سرتقبه، ةليها جميعًا، مع ةيرا  واتٍ من قِبه الشعت المصري بحننا جميعًا نلتزم بااررة رريرق لبنراء الم

ا  التررري يُظللهرررا اإلراية والتصرررمين علرررن العمررره، والتعررراوي المنفرررتف مرررع الجميرررع  لتايرررري كررره العقبررر

.والصعوبا   حتن ننعن جميعًا ب مار التنمية

جهروي  ، وقافر  خاللهرا الت ققت خ لها إنجازات تنم ية تف   عممر الزم سنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورمرن عِظرن مرا يرهدو  ربروت مصرر مرن جهرد ونمروي حقيقري فر. لتحقيق نهقرة مُسرتحقة لشرعت أبريّ

تايرن جميع ربوعها، فإي الدولة المصرية حكومة ويرعبًا ال ورزال لرديها الك يرر مرن اليمروط إلنجراز أكبرر ي

ة ر يسرة بيد أي طلرك يتيلرت التوقرف لبرطرة  لنتحمره مرا حققنرا  سرويًّا مرن ةاراءا  ونموير. عناي السماء

.ايمةخالل طج  الفترة  لتكوي عونًا لنا علن استكمال مسيرة البناء والنهقة عبر سنوا  مديدة ق

ز مصرريفن مرردبولي ر رريا مجلررا الرروزراء بهررجا الشررحي، قررام مركرر/ وفرري ارروء ووجيهررا  السرريد الرردكتور

سررنوا  المعلومررا  ويعررن اوارراط القرررار بتنفيررج جهرردٍ بح رريًّ لتوثيررق أطررن ةنجررازا  الدولررة المصرررية خررالل ال

تعراوي السبع المااية، فري جميرع منراحي التنميرة وعلرن مسرتوى محافظرا  الجمهوريرة كافرةً، وطلرك بال

:علن النحو اآلويإلى إص ار باقة م  الكتب وقد خلُط . مع ماتلف الجها  والهيئا  الحكومية

: قياعًررا ونمويًّررا، وطرري23محرراور ونمويررة، بواقررع 5كتابًررا يسررتعرض أبرررز جهرروي الدولررة علررن مسررتوى 23▪

. رافرق والشربكا التنمية البشرية، والتنمية االقتصايية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيرة، والم

.كما ون ةصدار وقرير لكه قيات ونموي يستعرض الجهوي الر يسة علن مستوى المحافظا 

علن مستوى كتابًا يتناول الجهوي واإلنجازا  الر يسة التي وحققا خالل السنوا  السبع المااية27▪

.قيات ونموي المُحدية سلفًا23الرجميع المحافظا ، و يي 

اعررا   طررن مررا حققترر  الدولررة علررن مسررتوى كررهّ مررن القيولايصرريةكتابرراي يُقرردرماي صررورة ةجماليررة ▪

. التنموية والمُحافظا ، بالتركيز علن م يرا  ا ياء الر يسة

ا ال ولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابرة تصةةةنع  اضةةةرهوفررري طرررجا المقرررام، كررراي لزامًرررا علينرررا أي نُ كرررد أي 

لن أك ر ، يُظلل  اإلعالي العالمي لحقوق اإلنساي، والجي ينيوي عومستقبلها وفق نهج تنم ي صام 

اء، بمررا فرري طلررك الحررق فرري الحيرراة يوي ومييررز، وحقرروق اليفرره، والحررق فرري ال ررج)حقاررا لإلنسررانية 13مررن 

هررا ولررك الحقرروق الترري وسررتند ةلي(. وحقرروق ا يرراا  طوي الهمررن يوي ومييررز، وحمايررة الحيرراة الااصررة

التري وُم رره يعروة عالميرة للعمره مرن أجره " 2030أطرداف التنميرة المسرتدامة "ا طداف اإلنما ية ا مميرة 

رجمتهرا الققاء علن الفقر، وحماية كوكت ا رض، واماي ومتلرع جميرع ا فرراي بالسرالم واالزيطرار، ومرا و

.طدفًا أمميًّا ولتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورميتهررا 2014اوصررالًا، قامررا الدولررة المصرررية بترجمررة طررج  الحقرروق فرري يسررتورطا الررورني الصرراير عررام 

ميررة ، والترري وعكررا الايررة االسررتراويجية رويلررة المرردى  لتحقيررق مبررايق وأطررداف التن2030المسررتقبلية 

  عملهرا، وفري سربيه ونفيرج ولرك الرميرة، أرلقرا الحكومرة المصررية برنرام. المستدامة في كه المجاال 

 ع ة ختامًةةا  تظةة  الةة.   ليكرروي ةرررارًا ونفيررجيًّا لجهرروي مصررر التنمويررة"مصررر ونيلررق"الررجي يحمرره عنررواي 

.ممت ة  والعم  ي  وش األم  لي م أفض   وغ  أكثر ازدهارًا ل طننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



القاهرة في أرقام

آالف كيلددومتر مربددعر وتنقسددم المحاف ددة 3.1تبلددا المسدداحة الكليددة للمحاف ددة 

ار ويبلا  جمالي عدد سكان المحاف ة نحو 38 لى  ماليين نسمةر كما يبلا 10حيًّ

ل الزيادة الطبيعية للمحاف ة  .لكل ألف نسمة11.8معدَّ

 نشداء تتعدد مجاالت االستثمار بالمحاف ة من  قامة الفنادق والمنشآت السياحية  لدى

اعير المراكز التجارية والمعارضر وكألك تدف  االستثمارات في المجدال العقداري والصدن

رة و قامة الجراجات متعددة الطوابد  مدع االهتمدام الكبيدر بالمشدروعات الحرفيدة الصد ي

.التي تُسهم في توفير فرص العمل للشباب

"
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2021مصر في أرقام، مارس , الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

11.8 48.2%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

3.1
آالف كيلومتر 

مربع

10
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر
2020/2019عام 

المساحة المأهولة

6.2%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

100%

المساحة الكلية

2.7
مليون مشت ل



أبرز مؤىرات المحاف ة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

1.93.2جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ة التكلفدددة المخصصدددة لتنفيدددأ مشدددرو  محطددد
كهربدددداء العااددددمة اإلداريددددة الجديدددددة بن ددددام 

.2018الدورة المركبة في يونيو 

21.3
السددالم"بحددي " مًعددا" جمددالي تكلفددة مشددرو  

.2014عام " أول

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددار85.9

جنيددددددددددددددد  

 جمدددالي تكلفدددة المشدددروعات بقطدددا  الطدددرق 

.2021وحتدددددى عددددددام 2014والنقدددددل مدددددن عددددددام 

458.4
 جمددددددالي تكلفددددددة تطددددددوير المنددددددا   األثريددددددة 

.2021وحتدددى عدددام 2014والسدددياحية مدددن عدددام 

مليدددددون

جنيددددددددددد 

مليددددددددددددددددار ات

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورو

ة تكلفددة أعمددال اإلنشدداءات المنتهيددة والجاريدد

مستشدددددددفى خدددددددالل الفتدددددددرة 44ألكثدددددددر مدددددددن 

(2014-2021.)

 جمددددددددالي تكلفددددددددة المشددددددددروعات المنتهيددددددددة 
والجاريددددددة بقطددددددا  التمددددددوينر خددددددالل الفتددددددرة 

(2014-2021.)

2
ا   جمالي تكلفة  نشاء وتطوير مددار  بقطد

التعلددددديم األساسدددددي والفندددددي خدددددالل الفتدددددرة
(2014-2021.)

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

مليدددددددددددددون400جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

دوالر

مشررروت ويرروير وةعرراية وحطيرره محيررة كهربرراء 
.العيف



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تح ى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالا مدن ق

ة لتحقيد  المصريةر التي عمدت خالل السنوات السبع الماضيةر بكدل السدبل واآلليدات الممكند

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

6.4
حي ةجمالي عدي المستفيدين من التحمين الصر

.2020بمحافظة القاطرة عام 

652.4
مدرسرررررررة فررررررري الفتررررررررة 48وكلفرررررررة ةنشررررررراء 

(2014-2020.)

4
رفرررة التكلفرررة التقديريرررة لمشرررروت مدينرررة المع

.الجديدة بالعاصمة اإليارية

1.4
مشرررروعا 91وكلفرررة ةنشررراء وويررروير أك رررر مرررن 

(.2021-2014)ثقافيا وفنيًّا في الفترة 

711.7
عررردي المرارررن الرررجين ورررن عالجهرررن علرررن نفقرررة 

. 2020الدولة خالل عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

300
.وكلفررررررررة ةنشرررررررراء مستشررررررررفن يار السررررررررالم

ألدددددددددددددددددددددددف

حالددددددددددددددددددددددة 

مليددددون

جنيدددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددد 

مليددددون

جنيدددددددددد 

ماليدددددددددددددددددددددددددددددددددين

مسدددددددددددددددددددددددددددتفيد 
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فرري ةرررار جهرروي الدولررة لالروقرراء بارردما  الرعايررة

الصرررحية بالمحافظرررة، ونوعرررا المشرررروعا  فررري

، القيرررات الصرررحي مرررا برررين ةنشررراء مستشرررفيا 

ا وويوير وةحرالل مستشرفيا  أخررى، حيرث بل ر

ر مررن وكلفررة اإلنشرراءا  المنتهيررة والجاريررة  ك رر

مليررار جنيرر  1.9مستشررفن بالمحافظررة نحررو 44

(.2021-2014)خالل الفترة 

: ومن أبرز ولك المشروعا 

جمالية ةنشاء مستشفن يار السالم، بتكلفة ة▪

مليرررروي جنيرررر ، حيررررث وررررن ةنشرررراء 300بل ررررا 

ووجهيرررررررز المستشرررررررفن، لتشرررررررمه أقسرررررررام 

أورام ا رفرررال، وجراحرررا  القلرررت، وجراحررررا  )

المرررا وا عصررراد، ووحررردة ال سررريه الكلررروي 

(.لألرفال

مرررايو، بتكلفرررة ةجماليرررة 15ةنشررراء مستشرررفن ▪

.مليوي جني 281بل ا 

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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ةنشررراء مستشرررفن النررررجا مررررد العاصرررمة ▪

، ووتكرررروي 2021اإلياريررررة الجديرررردة فرررري فبرايررررر 

أيوار 4المستشررفن مرررن برردروم ويور أراررري و

سرررررررير، ووقررررررام علررررررن مسرررررراحة200بسررررررعة 

.فدانًا12

سررريرًا، 22ووشرتمه علرن جنرراط لليروارق بياقرة 

مررف، وجنراط لمنرا ير 7وجناط للعمليا  بياقرة 

أسِرررررررراة، وجنررررررراط 6الجهررررررراز الهقرررررررمي بياقرررررررة 

ة كرسيًّا، وجناط الرعاي21لل سيه الكلوي بياقة 

سررررررريرًا، وقسررررررن القلررررررت 34المركررررررزة بياقررررررة 

، ، وقسررن العررالط اليبيعرري(القسرريرة والرعايررة)

ياقررة كمررا وقررن المستشررفن جنرراط الحقاررانا  ب

.حقاانة15

ةنشررررررررراء مجمرررررررررع مستشرررررررررفيا  القررررررررروا  ▪

المسررلحة للعررزل الصررحي بررحرض المعرررارض، 

.2020في يونيو 

ةنشررراء مستشرررفن بررردر بجامعرررة حلرررواي فررري ▪

سررررررررررير، وواررررررررردم 100، سرررررررررعة 2020ينررررررررراير 

ألف نسرمة مرن سركاي 100المستشفن نحو 

قع مدينة بدر، والمنارق المجاورة لها، والتي و

، علرررن بعرررد"السررويا-القررراطرة "علررن رريرررق 

فن كيلومترًا مرن القراطرة، ووروفر المستشر46

مرا الادما  اليبية الالزمة لسكاي المدينة، ك

مرف عمليا  علرن أعلرن مسرتوى، 3ون وجهيز 

ووجهيررررز وحرررردة قسرررريرة قلبيررررة، وحرررردة كلررررن 

ماكينررة، ووجهيررز مرفررة مكونرررة 12مكونررة مررن 

.حقاانا  لألرفال حدي ي الوالية10من 

يررة ةنشرراء المجمررع اليبرري التررابع لرروزارة الداخل▪

ألررف متررر 51بالقرراطرة الجديرردة، علررن مسرراحة 

مربرررع بالقررراطرة الجديررردة بمحافظرررة القررراطرة، 

: سرررريرًا، ويحتررروي علرررن294وسرررعة المجمرررع 

مرررف عمليررا  مجهررزة 6جنرراط للعمليررا  برر  

ة بنظرررررام الكبسرررررولة الرقميرررررة الجكيرررررة فا قررررر

ة، التعقررين، فقررلًا عررن أقسررن الرعايررة المركررز

. ورعاية القلت، وحقاانا  ا رفال
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ةنشرررررراء مستشررررررفن الكلررررررن وزراعررررررة الكبررررررد ▪

ايي، بالمجمع اليبي للقوا  المسلحة بالمع

ووعررد أكبررر وحرردة مسرريه يمرروي علررن مسرراحة 

ماكينرة مرن أحرد  80متر مربع، بياقرة 2000

.وحدا  االستسقاء الدموي

يرا  المستشفن مزوي بحرقن النظن لمعالجة الم

اليبيررة مررع وجرروي وحرردة خلررح مركررزي لمحاليرره 

ي الكلن امن أحد  التقنيا  في طجا المجرال، فر

.2018يناير 

قصر العينري للحرواي  185ةنشاء مستشفن ▪

، ويتسع المستشفن2018والحروق، في يناير 

ط سريرًا لإلقامة والرعاية المركزة، وعرال400لر 

مرررف عمليررا ، بتكلفررة 9الحررروق، ةاررافة ةلررن 

.مليوي جني 169

و مستشررفن الشررهيد أحمررد يرروقي فرري يونيرر▪

، ويُعررررردل ا ول مرررررن نوعررررر  فررررري الشررررررق 2019

لر  ا وسح فري واصرط ررت المسرنين، ووب

.مليوي جني 90وكلفة المستشفن 

د  ووررن وصررمين المستشررفن معماريًّررا وفررق أحرر

المعرررايير العالميرررة، فقرررلًا عرررن وزويرررد  بجميررررع

.ةالتاصصا  الالزمة لتلك الشريحة العمري

فررة ةنشرراء مركررز السرربعين فررداي اليبرري بتكل▪

.ماليين جني 8بل ا 

ةنشرراء بنررك الااليررا الججعيررة بمجمررع الجررالء▪

، ويُعررردل ا ول 2014اليبرري بالقررراطرة، ييسررمبر 

مرررن نوعررر  برررالقوا  المسرررلحة الرررجي يعمررره 

بححرررررد  ا نظمرررررة العالميرررررة لحفررررر  عينرررررا  

امرره الااليررا الججعيررة وفقًررا لررتحكن ةلكترونرري ك

آالف عينرررة 3.3يتررريف حفررر  ووارررزين أك رررر مرررن 

%.97عامًا وبنسبة نجاط وصه ةلن 20لمدة 
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اوصرررررالًا، ورررررن ويررررروير  ورفرررررع كفررررراءة عررررردي مرررررن 

:ليالمستشفيا  بالمحافظة علن النحو التا

جمالية مستشفن حميا  العباسية، بتكلفة ة▪

.مليوي جني 140

كلفرة رفع كفاءة مستشفن المنيررة العرام، بت▪

.مليوي جني 11.5ةجمالية 

قديريرةرفع كفاءة مستشرفن يربرا، بتكلفرة و▪

.مليوي جني 11

ن رفرع كفراءة مستشرفن روض الفررط، حيرث ور▪

ةعرررداي ووجهيرررز وحررردوي كلرررن صرررناعية لمرارررن

جبررة للحرراال  السررالبة والمو)الفشرره الكلرروي 

ماكينرررررة 26بإجمرررررالي عررررردي ( لفيرررررروس سررررري

مسررررريه كلررررروي، وورررررن ةعرررررداي ووجهيرررررز وحررررردة 

مسررررررريه كلررررررروي لألرفرررررررال بإجمرررررررالي عررررررردي

.ماليين جني 7.5ماكينا ، بتكلفة ةجمالية 10

ام، ويروير ورفررع كفرراءة مستشرفن برروالق العرر▪

ماليررررين جنيرررر ، وطلررررك فرررري ةرررررار 5.5بتكلفررررة 

ة ويرروير ووحسررين الارردما  اليبيررة المقدمرر

للمررررروارنين، كمرررررا ورررررن ووريرررررد أجهرررررزة ربيرررررة 

طرة للجراحررا  المتاصصررة، لمستشررفن القررا

.ماليين جني 5الجديدة، بتكلفة ةجمالية 

ويرررروير ورفررررع كفرررراءة مستشررررفن الاازنرررردارة ▪

مليوي جني ، حيرث ورن رفرع 13.9العام، بتكلفة 

ال القررردرة الكهربا يرررة للمستشرررفن، وورررن ةيخررر

خدمرررة جديررردة وطررري خدمرررة ال سررريه الكلررروي 

لادمرررررة أطرررررالي المنيقرررررة، وورررررن بنررررراء مبنرررررن 

وحرررردة –ماررررازي –مرررررف الكهربرررراء )ليشررررمه 

(.مرف ةيارية–معالجة الميا  

ةويرررروير مستشررررفن حميررررا  حلررررواي، بتكلفرررر▪

.مليوي جني 2

ويررررروير ورفرررررع كفررررراءة مستشرررررفن منشرررررية ▪

البكرررررري، حيرررررث ورررررن ووريرررررد وجهيرررررزا  ربيرررررة 

.مليوي جني 15للمستشفن، بتكلفة بل ا 
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رفررع كفرراءة مستشررفن عررين يررما العررام، ▪

سرررريرًا ياخليًّرررا، ومرررن 66ويقرررن المستشرررفن 

سرررريرًا ياخليًّرررا 130المقررررر أي وكررروي سرررعتها 

بعررررد االنتهرررراء مررررن أعمررررال التيرررروير، بتكلفررررة

.مليوي جني 56ةجمالية 

ية، استكمال ةنشاء مستشرفن صردر العباسر▪

حيرررث ورررن ويررروير ورفرررع كفررراءة المستشرررفن

سررررريرًا، لتصرررره 160ويررررويرًا يرررراملًا بسررررعة 

سررررررعة المستشررررررفن ةلررررررن مررررررا يقرررررررد مررررررن

سرررررير، ويم رررره المبنررررن الجديررررد قسررررمًا 500

".19–كوفيد"متكاملًا لعزل مران 

كمرررررا يوجرررررد بالمستشرررررفن أقسرررررام العنايرررررة 

المركررررررررزة المتاصصرررررررررة لمرررررررررض الصررررررررردر، 

وبل رررررا وكلفرررررة ةنشررررراء المستشرررررفن نحرررررو

.مليوي جني 148

يمرري ويرروير جز رري لمستشررفن الميريررة التعل▪

.ماليين جني 109.8، بتكلفة 2020عام 

، وطلرك ويوير يورين بمستشفن طليوبوليا▪

ب رررررررررض رفررررررررع كفرررررررراءة المبنررررررررن، وويرررررررروير 

يوليرررررررررررو، بتكلفرررررررررررة 23مستشرررررررررررفن صررررررررررردر 

.2021مليوي جني ، في عام 48

تكلفرة ويوير مستشفن اإلصالط اإلسالمي، ب▪

ماليرررررين جنيرررررر ، حيررررررث وررررررن ويرررررروير مرررررررف 10

العمليا  ووحدة التعقين المركرزي والمارازي

.2020باإلاافة ةلن الصيدلية، في عام 

ويرررروير مستشررررفن أحمررررد مرررراطر التعليمرررري، ▪

.مليوي جني 23.4بتكلفة 

تكلفرة ويوير مستشفن الساحه التعليمري، ب▪

.مليوي جني 30.4بل ا 

ويرررررررروير مستشررررررررفن العباسررررررررية للصررررررررحة ▪

.مليوي جني 15النفسية، بتكلفة بل ا 
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صررر ويرروير مبنررن ا مانررة بالسرريدة زينررت والق▪

مليرروي جنيرر ، ووررن 18.5العينرري، بتكلفررة بل ررا 

ل ررا وجديررد وورررمين معهررد الت جيررة، بتكلفررة ب

.ماليين جني 8.8

، 2014ويروير وحرردا  اإلسرعاف، فرري ييسررمبر ▪

بهررررردف االروقررررراء بمسرررررتوى وقررررردين الادمرررررة 

املة اإلسعافية، ووقدين الرعاية الصحية الشر

الترررررري يحتاجهررررررا المرررررروارن، وطلررررررك بتكلفررررررة 

.مليوي جني 44

ويررروير وحررردة رعايرررة ا رفرررال حررردي ي الررروالية ▪

برررررالمجمع اليبررررري للقررررروا  المسرررررلحة فررررري 

.2018يناير 

ات اسررررتكمالًا، للجهرررروي المبجولررررة لتيرررروير القيرررر

الصررررحي بالمحافظررررة، فقررررد وررررن افتترررراط المركررررز

ويعرد ، 2021المتكامه لتجميع البالزما في أكتروبر 

مصررر، وطررو المركررز رفرررة ربيررة راقيررة علررن أرض 

زمرررا، مجمرررع متكامررره يشرررمه مركرررزًا للتبررررت بالبال

اإلارافة معمليًّا الختبار عينرا  البالزمرا بوماتبرًا 

.ةلن مركز ودريت وويوير

نظررام الرعايررة الصررحية فرريويهرردف المركررز لرردعن 

مررا مركرزًا للتبررت بالبالز20مصرر  مرن خرالل ةنشراء 

مصررررررنع إلنترررررراط أيويررررررة بررررررالتزامن مررررررع ةنشرررررراء 

مشرررررتقا  البالزمرررررا ومعمررررره ومارررررزي مركرررررزي 

قيررق للبالزمررا وفقًررا  حررد  الررنظن العالميررة  لتح

.زمااالكتفاء الجاوي لأليوية المشتقة من البال

ير ونتيجررة للجهرروي الترري قامررا بهررا الدولررة لتيررو

قيرررررات الصرررررحة، بلررررر  عررررردي المسرررررتفيدين مرررررن 

ماليرين مروارن 6.4التحمين الصحي بالمحافظرة 

ماليرررررررين مررررررروارن 5.7مقارنرررررررةً برررررررر 2020عرررررررام 

.2014عام 

فقة كما اروفع عدي الحاال  التي ون عالجها علن ن

، مقارنرررة 2020ألرررف حالرررة عرررام 711.7الدولرررة ةلرررن 

.2014ألف حالة عام 286.1بر 
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وعمرررره الدولررررة جاطرررردة علررررن االروقرررراء بررررالتعلين 

ا ساسررري  لكونررر  حجرررر ا سررراس نحرررو التنميرررة

الشرراملة، وفرري طررجا السررياق وررن ةنفرراق مررا يقرررد

  (2021–2014)مليرررررار جنيررررر  فررررري الفتررررررة 2مرررررن 

، ومرن للنهوض بالعملية التعليميرة بالمحافظرة

مدرسررة جديرردة، بتكلفررة بل ررا48ةنشرراء : أبرزطررا

مدرسة بتكلفة22مليوي جني ، وون وعلية 652.4

مدرسرة 119مليوي جني ، كما وما ووسعة 42.6

مليرروي جنيرر ، فقررلًا عررن عمرره 581أخرررى بتكلفررة 

مدرسررررة، بتكلفررررة بل ررررا 14ةحررررالل جز رررري لعرررردي 

.مليوي جني 74.1

اوصررالًا، وررن ةنشرراء عررردي مررن المرردارس الجديررردة 

بالمشرررراركة مرررررع جهررررا  أخررررررى بتكلفررررة بل رررررا 

:مليوي جني ، ومن أبرزطا ما يلي115.5

ةنشررراء مدرسرررة أرض الواحرررة التجريبيرررة عرررام ▪

.ماليين جني 6.7، بتكلفة 2015

، ةنشررراء مدرسرررة للتعلرررين ا ساسررري برررالمرط▪

.ماليين جني 5بتكلفة نحو 

ةنشررررررراء مدرسررررررررة أرض الشررررررررونة للتعلررررررررين ▪

. ماليين جني 5.5ا ساسي بتكلفة 

ةنشرررراء مدرسررررة المجررررد للتعلررررين ا ساسرررري ▪

ألررررف متررررر 1,8بمدينررررة العبررررور، علررررن مسرررراحة 

.مليوي جني 21مربع، وطلك بتكلفة ةجمالية 

وعلرررررن صرررررعيد متصررررره، ورررررن ويررررروير عررررردي مرررررن 

:المدارس، ومنها

ووسررررررعة مدرسررررررة الملررررررك فهررررررد للتعلررررررين ▪

.مليوي جني 2.2ا ساسي بتكلفة 

ووسرررعة مدرسرررة ا بيرررال التجريبيرررة لل رررا ▪

.مليوي جني 2.3بتكلفة 

ووسررررعة مدرسررررة عررررز  للتعلررررين ا ساسرررري ▪

.مليوي جني 2.6بتكلفة 

ن ووسرررعة مدرسرررة القوميرررة العربيرررة للتعلررري▪

.ألف جني 500ا ساسي، بتكلفة بل ا 

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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ووسررررعة مدرسررررة السرررريدة خديجررررة ال انويررررة ▪

.ماليين جني 3.4بتكلفة 

ووسررررعة مدرسررررة المرررررط التجريبيررررة لل ررررا ، ▪

.ماليين جني 4.71بتكلفة 

ة بالشروق، بتكلف1ووسعة المدرسة اليابانية ▪

ة مليوي جني ، وومرا ووسرعة المدرسر11نحو 

بالشرررررروق، بتكلفرررررة بل رررررا نحرررررو2اليابانيرررررة 

.مليوي جني 14.7

سرري وعليررة مدرسررة النقرايرري للتعلررين ا سا▪

.ألف جني 651بتكلفة 

لرين وعلية مدرسة مصيفن كمال حلمي للتع▪

.ألف جني 400ا ساسي بتكلفة بل ا نحو 

ل ررا وعليررة مدرسررة عقبررة بررن نررافع بتكلفررة ب▪

.نحو مليوي جني 

اء طجا وقد صدر  العديد من التشرريعا  لالروقر

:بالعملية التعليمية، وأطمها

، 2017لسررررررنة 1541قرررررررار ر رررررريا الرررررروزراء رقررررررن 

يرة بتاصيط قيعتي أرض واقعتين خلرف جمع

-السرريدة نفيسررة علررن يررارت رايرره بعررين حلررواي

يميرة محافظة القاطرة لصرالف طيئرة ا بنيرة التعل

.إلقامة مجمع مدارس عليها

ير ونتيجررة للجهرروي الترري قامررا بهررا الدولررة لتيررو

قيرررات التعلرررين فررري مصرررر، بلررر  عررردي المررردارس 

2021/2020آالف مدرسررررة عررررام 5.5بالمحافظررررة 

.2014/2013آالف مدرسة عام 4.5مقارنة بر 

تردا ي وانافقا نسبة التسررد مرن التعلرين االب

، 2020/2019فرري عررام % 0.22فرري المحافظررة ةلررن 

.2014/2013عام % 0.32مقارنة بنسبة 

ألررف فصرره 57.6وبلرر  عرردي الفصررول بالمرردارس 

ألف فصه فقرح 53.1، بينما كاي 2021/2020عام 

.2014/2013عام 

مرردارس 6وبلرر  ةجمررالي عرردي المرردارس اليابانيررة 

. 2021/2020ولميجًا عام 563بإجمالي 
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التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"

تنميةةةةةة ق ةةةةةا  فررررري ةررررررار حرررررر  الدولرررررة علرررررن 

اء ورررن ةنشرررالتعلةةةيم العةةةالي والب ةةةث العلمةةةي  

العديررررد مررررن الكليررررا  والجامعررررا  بالمحافظررررة، 

:منها

يررة، افتترراط جامعررة القرراطرة الجديرردة التكنولوج▪

وء مليرروي جنيرر ، والترري وررحوي فرري ارر45بتكلفررة 

جيرة اطتمام الدولة بإنشاء الجامعا  التكنولو

. ول مرة في مصر

ةنشررراء مدينرررة المعرفرررة، بالعاصرررمة اإلياريرررة ▪

الجديررررردة ارررررمن أطرررررن مشرررررروعا  ومراحررررره 

العاصمة اإلياريرة الجديردة، والتري وعمره علرن

ولرروجي النمررو الفكررري وال قررافي والتفرروق التكن

كلفررةوالنهروض بررالبالي فرري كافرة المجرراال  بت

.مليارا  جني 4وقديرية وبل  

المرحلرررة)ةنشررراء مركرررز بحرررو  اإللكترونيرررا ، ▪

مررررن ةجمررررالي مكونررررا  % 29، ووم رررره (ال انيررررة

.روتالمشروت، ووتبقن المرحلة ال ال ة للمش

مة جامعررة طرراروفوري يررير البرييانيررة بالعاصرر▪

  اإلياريررة الجديرردة وحترروي الجامعررة علررن كليررا

طندسررررة وعلرررروم -علرررروم صرررريدلية -صرررريدلة )

ةيارة -ةعررررالم -عررررالط ربيعرررري -حاسررررت آلرررري 

–مبنررن أكرراييمي 2)مبررايِ 4وررن ونفيررج ( أعمررال

.مليار جني 1.5، بتكلفة (مبني ةياري2

ةنشررراء جامعرررة مصرررر المعلوماويرررة، سررربتمبر▪

، ووهرردف الجامعرررة ةلررن المسررراطمة فررري 2021

 رة بناء مجتمع متاصط في المجراال  الحدي

والمروبيرررررررررررررة باالوصررررررررررررراال  ووكنولوجيرررررررررررررا 

المعلومررررررررررا ، ووشررررررررررمه جامعررررررررررة مصررررررررررر 

كليرررررة علررررروم )كليرررررا  وطررررري 4المعلوماويرررررة 

الحاسرررررت والمعلومرررررا ، وكليرررررة الهندسرررررة، 

وكليرررررة وكنولوجيرررررا ا عمرررررال، وكليرررررة الفنررررروي

(.الرقمية والتصمين

ة ةنشرراء الجامعررة ا وروبيررة بالعاصررمة اإلياريرر▪

ي الجديدة، حيث وعتبر مرن أولرن الجامعرا  التر

ة برردأ  فرري اإلنشرراءا  اسررتجابة لنررداء الدولرر

، لتديررين مشررروت العاصررمة اإلياريررة الجديرردة

وقد وقعا عدة اوفاقيا  مع جامعا  يوليرة 

.طا  ثقه علمي ووصنيف عالمي
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ةنشررراء الجامعرررة الكنديرررة بالعاصرررمة اإلياريرررة▪

الجديررردة، حيرررث وعتبرررر الجامعرررة الكنديرررة مرررن 

أولرررن الجامعرررا  التررري عكفرررا علرررن وجويطرررا 

ياخرررره العاصررررمة المصرررررية الجديرررردة، وطلررررك 

لتقررردين برامجهرررا فررري فررررت طندسرررة الياقرررة 

المسرررررررتدامة، والرررررررجي يعتبرررررررر مرررررررن أحرررررررد  

التاصصرررا  الهندسرررية فررري العرررالن، والرررجي

يواكرررت الايرررة اليموحرررة لمصرررر والمنيقرررة 

.العربية

ةنشرررررراء معهررررررد الدراسررررررا  العليررررررا للبررررررريي ▪

والنقررررروو وفنررررروي التررررررمين بجامعرررررة عرررررين 

يررررما، حيررررث يهرررردف المعهررررد ةلررررن ةعررررداي 

ر متاصصررين قررايرين علررن نشررر البرييررا  ميرر

.المنشورة

هةةة  ت ةةة ير بعةةةي الكليةةةات والمعااوصرررالًا، ورررن 

:، ومنهاالعلمية بالم افظة

ويرررروير كليررررة رررررت ا سررررناي بجامعررررة عررررين ▪

يررررررما، لتقرررررردم خدمررررررة مجتمعيررررررة ولبرررررري 

جماليررة االحتياجرا  القوميرة، ووبلر  التكلفرة اإل

.مليوي جني 15للتيوير 

، 2019ويوير جامعة عين يرما أمسريا ▪

ليميرة، من أجه االروقاء بالبنية ا ساسية التع

، والتدريبيررة، والادميررة بجامعررة عررين يررما

نرا  لتحقيق نقلة نوعيرة فري أياء ماتلرف مكو

يرررررررة العمليرررررررة التعليميرررررررة والتدريبيرررررررة والبح 

هام والتكنولوجية والادمية بالجامعرة، واإلسر

.في ونمية محيح الجامعة المجتمعي

ية ويرروير المعهررد القررومي للترردريت بالعباسرر▪

، وطلررك حرصًررا مررن الدولررة علررن 2017فرري مررايو 

ل النهرروض بالبحررث العلمرري واليبرري والوصررو

نيررة برر  ةلررن أعلررن المسررتويا  المعرفيررة والتق

مرررررن خرررررالل ويررررروير المعهرررررد، والرررررجي يقرررررن

قاعررررة، ومكتبررررة، وفنرررردقًا جديرررردًا، ومعملًررررا 12

.للحاست اآللي
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نررروي  أولرررا الدولرررة اطتمامًرررا كبيررررًا بال قافرررة والف

د ورن ةيمانًا بالدور الجي وعكس  في المجتمع، فقر

يًّرا، مشروعًا ثقافيًّا وفن91ةنشاء وويوير أك ر من 

مليرررار جنيررر ، ومرررن أطرررن 1.4بتكلفرررة بل رررا نحرررو 

:المشروعا  ما يلي

، (المرحلررررررة ا ولررررررن)ةنشرررررراء مسرررررررط مصررررررر ▪

ر با زبكيررررة  لتقرررردين عررررروض مسرررررحية لنشرررر

ونيرو الوعي ال قافي برين أفرراي المجتمرع، فري ي

.مليوي جني 45، بتكلفة بل ا 2019

مرايو ةنشاء مبنن يار الوثرا ق بالفسرياف فري▪

، بهرررررردف زيرررررراية السررررررعة االسررررررتيعابية 2015

للوثررررررررا ق الترررررررري وررررررررري للرررررررردار سررررررررنويًّا مررررررررن 

ماتلررررررف جهررررررا  الدولررررررة، بتكلفررررررة ةجماليررررررة 

.مليوي جني 120

النيرره وطلررك امترردايًا لمبنررن يار الوثررا ق بكررورني 

ي كمارررازي للوثرررا ق نظررررًا للزيررراية المسرررتمرة فررر

.الوثا ق

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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ةنشرررراء مركررررز الحرررررف بالفسررررياف المرحلررررة ▪

ا ولررن، وطلررك للحفرراد علررن يور الم سسررا 

ال قافيررررررررة، ويعررررررررن الترررررررررا  ال قررررررررافي مررررررررن 

ا الحررررررف التقليديرررررة اليدويرررررة، بتكلفرررررة بل ررررر

.2017ماليين جني ، في نوفمبر 6.7

يرث ويوير مبنرن يار الكتراد، فري براد الالرق، ح▪

ورررن عمررره ويررروير يرررامه للمبنرررن مرررن أعمرررال 

اعتياييرررررة وكهربا يرررررة وأنظمرررررة ةنرررررجار وحريرررررق 

مليروي جنير ، فري 45وكاميرا ، بتكلفرة بل را 

.2019فبراير 

ويررررروير ورفرررررع كفررررراءة قصرررررر السرررررينما فررررري ▪

ن في قصر النيه، حيث يتكوي م2019سبتمبر 

لوجيرا نرايي وكنو–مكتبة اليفه –مكتبة عامة 

مرفررة متعرردية ا نشررية ونرروايي السررينما  –

بهررردف نشرررر الررروعي ال قرررافي وبنررراء اإلنسررراي

ين المصررري واكتشرراف المواطررت الفنيررة لترردع

قررروة مصرررر الناعمرررة، ونشرررر التنررروير وورسررريا

فرررة الهويرررة المصررررية برررين أبنررراء الرررورن،  بتكل

.مليوي جني 29بل ا 

ة مكتبررررر)اسررررتكمال ويرررروير مكتبرررررة المترررررجن ▪

وقاعة التدريت بمبنن2019في يونيو ( االرالت

تبة المركز القومي للترجمة، حيث ون ةنشاء مك

للقررراءة واالرررالت الحررر علررن ةصرردارا  المركررز 

ول القومي للترجمة وكجلك االرالت علن ا صر

صراير ا جنبية لتلك الترجما ، وأيقًا بعض م

موسرررررروعا  )المعلومررررررا  الماتلفررررررة مررررررن 

  بهردف المسراطمة فري (وقواميا ومعراجن

فررة نشرر ال قافررة والمعرفررة واالررالت علررن ثقا

اآلخرررر مرررن خرررالل ورجمرررة العديرررد مرررن مصررراير 

المعلومررا  الماتلفررة مررن ماتلررف الل ررا ،، 

ل ووررروفير خررردما  متميرررزة للبررراح ين فررري مجرررا

. ماليين جني 5.1الترجمة، بتكلفة بل ا 

، 2020ويوير متحف الفن الحديث في نروفمبر ▪

.ماليين جني 8.6بتكلفة بل ا 
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، بتكلفرة 2017ويوير مسرط السالم في يونيرو ▪

ماليين جني ، بهردف وقردين عرروض9.6بل ا 

.مسرحية لنشر الوعي ال قافي

زطرر أعمال وجهيز وكية أبو الدطت، بمنيقة ا ▪

، لتكررروي مركرررز ةبررردات ومتحفًرررا 2019فررري يوليرررو 

: نجيررررت محفررررود، ووقررررن/ لألييررررت العررررالمي 

قاعررررا  متحفيررررة، ومكتبررررا  متاصصررررة فرررري

ا يد، وقاعررررة نرررردوا ، وقاعرررراوي محاارررررا ، 

قيرق وخدما   بهدف وعزيز وووثيق التررا  لتح

.  التنمية ال قافية الحقارية

ويرررروير متحررررف قيرررراية ال ررررورة بالقرررراطرة، فرررري ▪

.2020أبريه 

ويرررحوي طلرررك فررري ةررررار اطتمرررام الدولرررة بإعررراية 

علرن ةحياء الترا  والتاريا اإلنسراني والحفراد

ةنشررررراء المعرررررالن ا ثريرررررة البرررررارزة، حيرررررث ورررررن 

ا ول المبنررررن فرررري عهررررد الملررررك فرررراروق طررررجا 

مصررررررر والسرررررروياي، ويتميررررررز بيررررررابع ملررررررك 

.مليوي جني 280كالسيكي خا ، بتكلفة 

ويررررررروير المسررررررررط القرررررررومي بالقررررررراطرة فررررررري ▪

آالف متررر 3.5، حيررث وبلرر  مسرراحت  2015مررايو 

مربررررع، وررررن ويرررروير  بتكلفررررة ةجماليررررة بل ررررا

.ماليين جني 104

ر ويررروير المركرررز الررردولي للكتررراد فررري ييسرررمب▪

متررررر مربررررع، 900، حيررررث وبلرررر  مسرررراحت  2014

ويحتوي علن معرض مص ر لمنتجا  الحرف

البيئيررررررة والمشرررررر وال  اليدويررررررة لصررررررندوق 

التنميررررة ال قافيررررة، فقررررلًا عررررن قاعررررة ارررررالت

ة لألرفررررال لعرررررض الرسررررروم الفنيررررة، بتكلفررررر

.ماليين جني 7.4ةجمالية بل ا 

ةنشرراء مركررز المنررارة للمرر ومرا  والمعررارض ▪

م علرن الدولية، وطو يُعدل أكبرر مركرز ثقرافي مُقرا

ألرررف مترررر مربرررع بإمكانيرررا  فنيرررة 75مسررراحة 

.2017ووقنية طا لة، في نوفمبر 
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اء وباإلاررافة للمشررروعا  السررابقة، يجررري ةنشرر

يار أوبررررا العاصرررمة اإلياريرررة الجديررردة، والتررري مرررن 

المقررررر ةقامتهرررا ارررمن مدينرررة ثقافيرررة بمسررراحة

فررداي علررن أرض العاصررمة، وقررن يار ا وبرررا100

ألرف يراط 2.5مسارط كبرى وسع  ك رر مرن 3

للمسرررررط الواحررررد، باإلاررررافة ةلررررن قاعررررة عرررررض 

أ سرررررينما ي مروبيرررررة با قمرررررار الصرررررناعية، وبرررررد

.2018العمه بالمشروت في أكتوبر 

ة أيقًرررررا، جررررراري ونفيرررررج مدينرررررة الفنررررروي ال قافيررررر

بالعاصررررررمة اإلياريررررررة الجديرررررردة، علررررررن مسرررررراحة

فررردانًا، ووقرررن عرررديًا مرررن المسرررارط، وقاعرررا  127

العررررررض، والمكتبرررررا ، والمتررررراحف، والمعرررررارض 

عاصررة، الفنية، لكره أنروات الفنروي التقليديرة والم

من موسيقن، ورسن، ونحا ومشر وال  يدويرة

.وميرطا

ووحررررروي المدينرررررة علرررررن قاعرررررة احتفررررراال  كبررررررى 

ياصًررررررررا مجهررررررررزة بححررررررررد  2500وسررررررررتوعت 

.التقنيا 

ة طجا وون ةنشاء مجمع الفنروي وال قافرة بجامعر

، بتكلفررررررة ةجماليررررررة2020حلررررررواي فرررررري سرررررربتمبر 

بنن مليوي جني ، حيث يتكوي المشروت من م180

العررررررروض الفنيررررررة ويشررررررمه المسرررررررط الكبيررررررر، 

.وقاعا  الم ومرا  والندوا  ال قافية

20

25

2014 2020

عدد قصور وبيوت الثقافة بالمحاف ة 

2020و2014خالل عامي 

(قصًرا وبيًتا)

.2021وزارة ال قافة، وصف مصر : المصدر
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في ةررار جهروي الدولرة لردعن وومكرين المررأة فري

يررررررررتن المجرررررررراال  السياسررررررررية واالقتصررررررررايية 

واالجتماعيررررة، قامررررا المحافظررررة بالعديررررد مررررن 

ا المبررايرا  والحمررال  لتحقيررق طررجا الهرردف، برردءً

ي  ن"، وحملة "ررق ا بواد"من حمال  التوعية، 

ية ، والتنقه اآلمن للمرأة والمبايرا  الر اسر"رجه

صرررررحة المررررررأة "لتمكرررررين المررررررأة م ررررره برنرررررام  

مليررررروي صرررررحة، 100وحرررررا منظمرررررة " المصررررررية

ي باإلارررافة ةلرررن اإلررررار الم سسررري والتشرررريع

لحماية المرأة مرن العنرف، وةعرالي مكترت النا رت

مكاوررت رقميررة لارردما  نيابررة 8العررام بتشرر يه 

مصررر -مدينررة نصررر )ا سرررة بمحافظررة القرراطرة 

.قصرواإلسكندرية وال ربية وا ( يبرا-الجديدة 

طررجا وقررد قررام المجلررا القررومي للمرررأة بتنظررين

ر العديرررد مرررن النررردوا  والررردورا  التدريبيرررة، لنشررر

الرررروعي بحطميررررة الرررردور الترررري ولعبرررر  المرررررأة فرررري 

:المجتمع، ومن أطمها

يورة ودريبيررررة لمقررررر فرررررت المجلررررا القررررومي ▪

للمررررأة بالقررراطرة حرررول أساسررريا  الشرررمول 

.المالي

حيرث وهردف الوريرة ةلرن وعريرف مقررا  الفررروت

بحطميرررررة الشرررررمول المرررررالي وطلرررررك عرررررن رريرررررق 

الترررردريت نظريًّررررا علررررن معنررررن الشررررمول المررررالي،

.وأطميت ، و أطداف ، وكيفية وحقيق 

لشررط كما ون التردريت عمليًّرا علرن كيفيرة ةعراية ا

.2018علن سيدا  المحافظا ، في مايو 

يومًررررررا مررررررن 16نظررررررن المجلررررررا حملررررررة الررررررر ▪

ا نشرررررية لمناطقرررررة العنرررررف ارررررد المررررررأة، 

وعقد  ندوة بجامعة عين يما بمشاركة

وحدة مناطقة العنرف ارد المررأة بالجامعرة، 

ة وورررن التحكيرررد علرررن أطميرررة نبرررج ومحاربرررة كافررر

لرن صور العنف اد المرأة والفتاة، والتحكيرد ع

الررررردور المهرررررن للمجلرررررا فررررري نشرررررر ثقافرررررة 

المساواة بين الرجه والمرأة، وووعية روا رف

.المجتمع بحطمية يعن المرأة للقيام بدورطا

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة
"
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الزمالرك ونظرين نردوة فري كليرة التربيرة الفنيرة ب▪

... للعنررررف اررررد المرررررأة والفترررراة... ال"بعنررررواي 

حيررررث وررررن " يررررياوخة مبكرررررة.. الرررزواط المبكررررر

ق التحكيررد علررن جهرروي الدولررة المصرررية لتحقيرر

المسرررراواة بررررين الجنسررررين ونبررررج كافررررة صررررور

العنرررف ارررد المررررأة، مرررع يعررروة الشرررباد مرررن 

الجنسررين ةلررن التعرراوي لالررق مجتمررع مصررري

يقررررروم علرررررن المسررررراواة واالحتررررررام المتبرررررايل 

. يتناست مع واريا وحقارة مصر

عقررد المجلررا القررومي بالقرراطرة نرردوة حررول ▪

فرري كفررر الشرررفاء " صررور العنررف اررد المرررأة"

بحررري المررررط بالتعررراوي مرررع جمعيرررة الشررررفاء 

ومديريررررررة التقررررررامن االجتمرررررراعي، واختتمررررررا 

النرردوة بعرررض مسرررحي قصررير حررول  رراطرة 

ط الزواط المبكر وقدمتر  رالبرا  مدرسرة المرر

.ال انوية

علن جانت آخر، ارلرق فررت المجلرا بالقراطرة▪

ارررمن االحتفررراال  بمئويرررة المررررأة المصررررية

حملررة ررررق ا بررواد وحملررة  نرري رجرره، وطلررك 

بمنرررارق عديررردة منهرررا حررري المعرررايي، ومركرررز 

ربرررري ررررررة، ررررررة البلررررد، ررررررة الجررررارة، ررررررة 

، ومركررز ربرري الابيررري ووررن اسررتهدافالمرردبف

را ردة قمرن 30سيدة من خرالل 1300أك ر من 

بتعررررريفهن بارررردما  المجلررررا ويور مكتررررت 

يراد بمركرز 200الشكاوى، كما التقين بعردي 

ن يررررباد الحبانيررررة بالرررردرد ا حمررررر  لتعررررريفه

بحملرررة  نررري رجررره، ووررروعيتهن بقررررورة يعرررن 

المررررررررررأة لممارسرررررررررة عملهرررررررررا، ووعليمهرررررررررا، 

.ووشجيعها علن ممارسة الريااة

ظرة نظان فرت المجلا القومي للمررأة بمحاف▪

القررررررراطرة لقررررررراءا  ووعيرررررررة ميدانيرررررررة بكليرررررررة 

االقتصرررررررراي والعلرررررررروم السياسررررررررية جامعررررررررة 

القاطرة، وطلك علرن طرام  مبرايرة  نرري رجره

الررررررجى ينظمرررررر  المجلررررررا القررررررومي للمرررررررأة 

ة بالتعرراوي مررع وزارة الشررباد والريااررة، وطيئرر

ا مررررن المتحرررردة للمسرررراواة بررررين الجنسررررين 

.وومكين المرأة
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رررررق "بررردأ المجلرررا القرررومي للمررررأة حملرررة ▪

، حيررث "احميهررا مررن الاترراي"بعنررواي " ا بررواد

أجر  الحملرة خرالل اليروم ا ول فري محافظرة 

آالف زيارة مستهدفة خاللها عدي 6.5القاطرة 

رفلًرررررا، ونقلرررررا 80رجررررره و300سرررريدة و300

سرا ه الرا دا  الريفيا  رسا ه التي وتقمن ر

الحملرررة وواررريف رأي الررردين فررري ختررراي اإلنرررا 

وحقيقرررة كونررر  عررراية وممارسرررة ارررارة وررر طي 

.الفتاة، وأن  ليا من العبايا 

  كما ون ووايف رأي اليت والعقوبرة المنصرو

د عليهررا فرري القررانوي لكرره مررن يشررار  فرري اروكررا

ة طرررج  الجريمرررة، كرررجلك اآلثرررار النفسرررية والصرررحي

.ةالتي وتعرض لها الفتاة بسبت طج  الجريم

نظارررن المجلرررا، نررردوة عرررن الشرررمول المرررالي ▪

يدة والوقاية من فيروس كورونا بكنيسة السر

، باإلارررررافة ةلرررررن 2020العرررررجراء، فررررري فبرايرررررر 

التعرراوي مررع وزارة ا وقرراف  لمسرراندة المرررأة 

، وبررردأ مشرررروت 2020المصررررية، فررري سررربتمبر 

.2020نساء را دا ، في ييسمبر 

وفررري ةررررار خيرررة التمكرررين االقتصرررايي ووحطيررره 

الاريجررررا  لسرررروق العمرررره مررررن خررررالل مشررررروت 

نسرررراء را رررردا  المسررررتقبه، قررررام فرررررت القرررراطرة 

ة بمتابعررررة فعاليررررا  مشررررروت الترررردريت والتوعيرررر

(.را دا  المستقبه)للعمه 

وفي اروء ووجهرا  الدولرة عرن رريرق المجلرا 

القررررومي للمرررررأة فرررري مبررررايرة المرررررأة المصرررررية 

ارررد التيررررف واإلرطررراد، معًرررا..السرررالمصرررانعة 

ورن قدم فرت المجلا الم ومرا  الشرعبية التري

د اإلعالي فيها علرن مسراندة مصرر فري حربهرا ار

.اإلرطاد

رًا كمررا وررن التحكيررد علررن الرردور الحاسررن للمرررأة نظرر

فرري لكونهررا الراعيررة ا ساسررية لألسرررة المصرررية

رصررررد الممارسررررا  الترررري وحررررض علررررن التيرررررف 

.واإلرطاد،واالروقاء بوعي ا رفال
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كمرررا أكرررد  المبرررايرة أيقًرررا علرررن أطميرررة التعلرررين

الجيررد وعلررن ارررورة الققرراء علررن كافررة أيرركال

. ا مية بما يتجاوز القراءة والكتابة

178وقررررد أصرررردر ر رررريا الجمهوريررررة قرررررارًا رقررررن 

ن ، بالموافقررة علررن اوفرراق مبسررح برري2019لسررنة 

حكومرررررررة جمهوريرررررررة مصرررررررر العربيرررررررة والوكالرررررررة 

الفرنسرررررررررية للتنميرررررررررة بشرررررررررحي برنرررررررررام  يعرررررررررن 

ا  المشرررروعا  النسرررا ية، والرررجي وتررريف بمقتقررر

رية الوكالرررة الفرنسرررية للتنميرررة للحكومرررة المصررر

مليروي يرورو، 50وسهيالً ا تمانيًّا بحد أقصن يبل  

ع ومنحررة بحررد أقصررن وبلرر  مليرروي يررورو، والموقرر

.2019في القاطرة عام 

عرن ونتيجة للجهوي التي بجلتها الدولرة مرن أجره ي

ين وومكرررين المررررأة  بل رررا نسررربة اإلنرررا  برررالتعل

2020الفنرري إلجمررالي والميررج التعلررين الفنرري عررام 

%.42.6في محافظة القاطرة 

ين كمرررا بل رررا نسررربة اإلنرررا  المقيررردا  برررالتعل

.2019عام % 45.4العالي 

مراكررز وبل را نسرربة اإلنرا  إلجمررالي المتردربين ب

%.19.2التدريت المهني 

وبل رررررررا نسررررررربة اإلنرررررررا  إلجمرررررررالي البررررررراح ين 

.2019عام % 54.2بالم سسا  البح ية 

 لين بينمررا بل ررا نسرربة اإلنررا  إلجمررالي المشررت

.2020عام % 17.7( سنة فحك ر15)

ا  كما بل ا نسبة مساطمة اإلنرا  بالمشرروع

( جهررررررررررراز ونميرررررررررررة المشرررررررررررروعا )الصررررررررررر يرة 

.2020عام % 13

ا  كما بل ا نسبة مساطمة اإلنا  بالمشروع

( جهررررراز ونميرررررة المشرررررروعا )متناطيرررررة الصررررر ر 

.2020عام % 54.3
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عادلدةر عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربو  مصر .تسهم في تقدُّ



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

110.7
ة صهاري  سروالر وبنرزين بمدينر8وكلفة ةنشاء 

.2017بدر في ييسمبر 

33

1.5
وكلفرررررة ةنشررررراء المتحرررررف القرررررومي للحقرررررارة 

. 2021المصرية في أبريه 

4.3
ي وكلفرررة ةنشررراء مجمرررع للتكريرررر بمسررريري فررر

.2020سبتمبر 

خن علرررن السررراالجلفنرررةوكلفرررة ةنشررراء مصرررنع 

بشرررررررركة حلرررررررواي لررررررر ال  والمعررررررردا  فررررررري 

.2020فبراير 

2.6
عرررردي المشررررتركين فرررري ال رررراز اليبيعرررري حتررررن 

.2020عام 

مليدددددددددددددددددددددددددون

وحددددة سدددكنية

3.3
-أبررو سررلياي-وكلفررة ةنشرراء خررح مرراز التينررة 

.2019العاصمة اإليارية في يوليو 

مليدددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددون

دوالر

مليددددددددددددار

جنيددددددددددددد 

مليددددددددارات

دوالر

ماليددددددين

جنيددددددددددددد 
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وُعررردل محافظرررة القررراطرة طررري العاصرررمة اإلياريرررة 

واالقتصررررايية لجمهوريررررة مصررررر العربيررررة، حيررررث 

وتمترررررع المحافظرررررة بقررررردرة عاليرررررة علرررررن جرررررجد 

االسرررررت مارا  سرررررواء فررررري قيرررررات ا عمرررررال أو 

ا  القيررات السررياحي، ووعتبررر مررن أك ررر المحافظرر

انررا بتعرردي يرربكا  النقرره سررواء كالترري وتمتررع 

.جوية، أو برية، أو بحرية

قررح كمررا وتميررز بواررعية مكانيررة فريرردة لرريا ف

توى علن المستوى المحلري بره أيقًرا علرن المسر

قرره الرردولي، ا مررر الررجي يجعلهررا مركررزًا محوريًّررا للن

.العالمي واإلقليمي والمحلي

وعلررن طلررك وهرردف خيررة المحافظررة فرري مجررال 

قرررية االسررت مار ةلررن وحقيررق برنررام  التنميررة الح

مرررررن خرررررالل وايررررريح وونفيرررررج منرررررارق جديررررردة 

ف لالسرررت مار السررركني متكامررره الاررردما   بهرررد

ةواحررررررررة نوعيررررررررة مررررررررن اإلسرررررررركاي االقتصررررررررايي 

والمتوسرررح، ووايررريح منرررارق االسرررت مار فررري

مجررال الصررناعا  الحرفيررة، وطلررك فرري وجمعررا  

متاصصررررة  بهرررردف ةخررررالء المنررررارق السرررركنية 

المزيحمررررة مررررن طررررج  ا نشررررية، م رررره منيقررررة 

(.يق ال عباي)

ووتقمن محافظة القاطرة العديد من المنرارق

:االست مارية أبرزطا

  المنيقرررررة االسرررررت مارية بالقياميرررررة، ووبلررررر▪

% 75فررررررداي منهررررررا 1000مسرررررراحتها حرررررروالي 

% 25أراارررري اسررررت مار ماتلفررررة ا نشررررية، و

.ررق وخدما  ومساحا  خقراء

فرررررردانًا، 150وجررررررارِ عمرررررره ووسررررررعا  بمسرررررراحة 

ة ووشرررمه منيقترررين صرررناعيتين طمرررا المنيقررر

وبلررر  االسرررت مارية الصرررناعية بالقياميرررة، والتررري

فرررردانًا، والمنيقررررة االسررررت مارية 127مسرررراحتها 

.فدانًا50الصناعية بالمروحة بمساحة 

ي منيقررة االسررت مار بجنررود مدينررة نصررر، وطرر▪

مية، منيقة سكنية متكاملة الادما ، ووعلي

. فدانًا115وةيارية ووبل  مساحتها الحالية 

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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.المنيقة الصناعية بمدينة السالم▪

المنيقرررررررررررة الصرررررررررررناعية بيريرررررررررررق مصرررررررررررر ▪

.اإلسماعيلية الصحراوي حي النزطة

.مايو15المنيقة الصناعية بمدينة ▪

.المنيقة الصناعية بمدينة بدر▪

.بالروبيكيالمنيقة الصناعية ▪

.دةبمدينة القاطرة الجديالمنيقة الصناعية▪

.المنيقة الحرة بمدينة نصر▪

اوصررررررالًا، يوجررررررد مكتررررررت لادمررررررة المسررررررت مرين 

ا بمحافظررة القرراطرة، ويتررولن طررجا المكتررت كرره مرر

از يتعلرررق بشررر وي االسرررت مار، فقرررلًا عرررن الجهررر

لرررجي التنفيرررجي لالسرررت مار بمحافظرررة القررراطرة، وا

يتررررولن واررررع السياسررررا  العامررررة والتايرررريح 

العرررام لالسرررت مار بالمحافظرررة، ووحديرررد أسرررعار

دي ا رااري الماصصررة لالسرت مار، وقررد اروفرع عرر

الشرررررررركا  االسرررررررت مارية الجديررررررردة التررررررري ورررررررن 

وحسيسهرررررررررررررا بالمحافظرررررررررررة، حيرررررررررررث بل رررررررررررا 

، فرررري مقابرررره 2020ألررررف يررررركة خررررالل عررررام 12.1

، بنسرربة 2014آالف يررركة جديرردة فقررح عررام 4.2

%.185.6زياية بل ا نحو 

ارية ليصه برجلك ةجمرالي عردي الشرركا  االسرت م

ألرف يرركة موزعرة 91.5القا مة بالمحافظرة ةلرن 

اعية، علن القياعا  الادمية، واإلنشا ية، والصن

برأس 2020والسياحية، وميرطا، وطلك حتن عررررام 

مليرررار جنيررر ، فررري 629.3مرررررررررال مُصرررررررررردر قررررررردر  

2014ألرررف يرررركة قا مرررة حترررن عرررام 39.9مقابررره 

ة مليار جنير ، بنسرب312.4برأس مال مُصدر قدر  

%.101.4زياية في رأس المال المُصدر وُقدرا بنحو 

ةجمررالي الترردفقا  فرري رموس ا مرروال 
الحررررررررررررررررة المُصررررررررررررررردرة للمنيقرررررررررررررررة 

والااصررررة بمدينررررة نصررررر حتررررن العامررررة 
.2020ييسمبر 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددار13.8

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ي يُعرردل قيررات الصررناعة مررن القياعررا  الرا رردة فرر

يفررررع عجلررررة التنميررررة، وطررررو مصرررردر ر يسرررري مررررن 

مصرررررررراير النمررررررررو االقتصررررررررايي، باعتبررررررررار  مررررررررن 

القياعررررررا  طا  اإلنتاجيررررررة المروفعررررررة والنمررررررو 

افة المتسرررارت، وا يررردي العاملرررة الك يفرررة، باإلاررر

لعالقاورررر  التشررررابكية القويررررة مررررع العديررررد مررررن

القياعا  اإلنتاجية والادمية، 

لة انيالقًا مما سبق وبجل الدولرة جهرويًا متواصر

ناعي للعمه علن ووفير المناخ المال ن للنمو الص

المسررررررتدام والقررررررا ن علررررررن وعزيررررررز التنافسررررررية، 

والتنررروت، والمعرفرررة، واالبتكرررار، ووزخرررر محافظرررة

القرراطرة بجميررع المقومررا  الترري مررن يررحنها أي 

وُحرررررد  رفررررررة فررررري مجرررررال التنميرررررة الصرررررناعية 

منيقرررة صرررناعية 18بالمحافظرررة، فهررري ومتلرررك 

: متكاملة، منها

المنيقررررررة الصررررررناعية بالقياميررررررة، والمنيقررررررة 

اعية الصررناعية بمدينررة السررالم، والمنيقررة الصررن

ة مرررايو، كمرررا وتررروافر البنيرررة ا ساسررري15بمدينرررة 

ر بكافررررة أنحرررراء المحافظررررة باإلاررررافة ةلررررن وررررواف

ر، العمالة حيث وقن أكبرر عردي للسركاي فري مصر

عرردل مررع ورروافر وسررا ه النقرره والمواصررال  الترري وُ

. محورًا أساسيًّا للصناعة

وفرري ةرررار جهرروي الدولررة فرري النهرروض بالقيررات 

دينرة الصناعي واالروقاء بر  وويروير  ورن ةنشراء م

، بمسرررررراحة2017الجلرررررروي بررررررالروبيكي فرررررري مررررررايو 

ألررررف فررررداي، ووتكرررروي مررررن منيقررررة وحرررردا  1.6

ةنتاجية ومركز وكنولوجيا الدبامة،

اعية مرن أطرن المردي الصرنالروبيكريووُعدل مدينة 

ير المتاصصررة الترري صُررمما وفررق أحررد  المعرراي

كرره العالميررة، حيررث وعتبررر مدينررة متاصصررة فرري

مررا ياررط يبامررة الجلرروي، لتسررتعيد مصررر يورطررا 

اطرة الرا د في طج  الصناعة التي وشرتهر بهرا القر

عررررام، وقررررد وررررن افتترررراط 1000منررررج مررررا يزيررررد عررررن 

اعية مصرنعي الصرربامة واليباعررة بالمدينررة الصررن

.2020بالروبيكي في يوليو 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارة

"
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يكرريالروبوبلرر  مسرراحة مصررنع الصرربامة بمدينررة 

ماكينررة بإجمرررالي 18ألررف متررر مربررع، ويقررن 26.2

ألررررف رررررن فرررري اليرررروم مررررن 40بياقررررة ةنتاجيررررة 

أرنرراي فرري اليرروم مررن 10ا قمشررة المنسرروجة و

.التريكو الدا ري

آالف مترررررر، 5ووبلررررر  مسررررراحة مصرررررنع اليباعرررررة 

ألررف 20ويقررن ماكينررا  بإجمررالي راقررة ةنتاجيررة 

حرد  متر جلروي فري اليروم، وورن التصرمين ربقًرا  

ميرا  التكنولوجيا من حيث الحفاد علرن مصراير ال

عردا  واالست الل ا م ره للمرواري الكيميا يرة بم

.ألمانية وسويسرية وةييالية

كمرررا يحتررروي علرررن محيرررة الصرررويا إلعررراية وركيرررز 

الصرررويا الكاويرررة  السرررتادامها مررررة أخررررى، كمرررا 

يقررررن وحرررردة لمعالجررررة ميررررا  الصرررررف الصررررحي 

ظرام الصناعي إلعاية استادامها في الصناعة بن

.الدا رة الم لقة

ناعية ورن في ةرار استراويجية الدولة للتنمية الصر

ةنشرررررراء العديررررررد مررررررن المجمعررررررا  الصررررررناعية 

ية المتاصصررة للصررناعا  الصرر يرة والمتوسرر

مره علن مستوى الجمهورية إليجاي نوت مرن التكا

.الصناعي، بين المصانع الكبيرة والص يرة

وووجرررر  الدولررررة بإنشرررراء عرررردة منررررارق صررررناعية 

وقررد وررن لترروفير بيئررة مواويررة لالسررت مار الصررناعي

ةنشررررررررراء المجمعرررررررررا  الصرررررررررناعية الصررررررررر يرة 

و والمتوسررررية بمدينررررة برررردر بالقرررراطرة فرررري يوليرررر

ألررف متررر مربررع، بتكلفررة70.6، علررن مسرراحة 2018

.مليوي جني 159بل ا 

يرة طجا وقد ون ويوير مدينرة يرق ال عبراي العالم

ي للرخام، والتي وعرد ةحردى قرالت وصرنيع الرخرام فر

الشرررق ا وسررح، كمررا قامررا محافظررة القرراطرة 

عظرين بتوقيع بروووكولي وعاوي بهدف ويوير وو

تراط القيمة المقافة للمشروعا  القا مة علن ةن

ويلها ووصنيع الرخام، بمنيقة يق ال عباي، ووح

. ةلن مدينة نموطجية إلنتاط الرخام
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ول ا ول استكمالًا لما سبق، ورن ووقيرع البروووكر

مررع جهرراز مشررروعا  الادمررة الورنيررة للقرروا  

المسرررررررلحة، والرررررررجي يتقرررررررمن ةنشررررررراء يرررررررركة 

اء مساطمة مصررية ربقرا  حكرام القرانوي إلنشر

ا مصرررنع لتررردوير ووصرررنيع مالفرررا  الرخرررام، وفقًررر

ق  حررررد  التقنيررررا  بالمنيقررررة الصررررناعية بشرررر

ال عبرراي، علررن مسرراحة مررن ا رض يقرردمها جهرراز 

الادمرررة الورنيرررة، بنظرررام حرررق االنتفرررات، علرررن أي

ونيرة وقوم المحافظة باوااط كافة اإلجراءا  القان

.إلصدار الموافقا  والتراخيط الالزمة

وورررن ووقيرررع بروووكرررول ثررراي مرررع الهيئرررة العامرررة

للتنميررررررة الصررررررناعية ويتقررررررمن ةنشرررررراء يررررررركة

مسرررررراطمة مصرررررررية إليارة وويرررررروير المنيقررررررة 

ارق الصرناعية بشرق ال عبراي، بمرا فري طلرك المنر

اللوجستية والميناء الجراف، ومنيقرة المعرارض

والاررررردما ، بمرررررا يسررررراطن فررررري زيررررراية اإلنتررررراط، 

واالسررت مارا ، وزيرراية الرردخه القررومي، ووعظررين

مررررررواري الدولررررررة وخلررررررق فررررررر  عمرررررره جديرررررردة، 

والمسررررررراطمة فررررررري ةزالرررررررة كافرررررررة المعوقرررررررا  

واإليرررررررررركاليا  الترررررررررري وواجرررررررررر  المسررررررررررت مرين 

.بالمنيقة

رفية علن صعيد متصه، ون ويوير الصناعا  الح

بررررربين البقررررررة حيرررررث ورررررن عمررررره منيقرررررة ورو 

مليروي 25.2وأويليهرا  لصرناعة الفرواخير بتكلفرة 

جنيررر ، كمرررا ورررن ةنشررراء مصرررنع قيرررع ووشررركيه 

، والرررجي يقررروم بحعمرررال 2015المعرررايي فررري مرررايو 

، قيرررع ووشررركيه المعرررايي الماتلفرررة والصرررلت

وكرررجلك أعمرررال اللحرررام ميرررر النمييرررة، ويحتررروي 

المصرررررنع علرررررن أحرررررد  المعررررردا  التررررري وعمررررره 

زمرررا، بالحاسرررت اآللررري، م ررره ماكينرررة القيرررع بالبال

وماكينررررررة القيررررررع بررررررالليزر، وماكينررررررا  القيررررررع 

علرررن والتكسرررير، باإلارررافة ةلرررن مصرررنع الجلفنرررة

لرر ال  والمعرردا  فرري" حلررواي"السرراخن بشررركة 

ألرررررف مترررررر مربرررررع، 25.2، بمسررررراحة 2020فبرايرررررر 

ألررف رررن، بتكلفررة 20ةلررن 15بياقررة ةنتاجيررة مررن 

.ماليين جني 110.7بل ا 
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دة مرن اوصالًا، وعتبر صناعة ال زل والنسري  واحر

سًرا أطن الصناعا  الورنيرة  حيرث ولعرت يورًا ر ي

وفرررررررري . فرررررررري وشرررررررركيه االقتصرررررررراي المصرررررررررررري

ةرررررار اطتمرررام الدولرررة بصرررناعة ال رررزل والنسررري  

:فقد ون اآلوي

افتتررررراط مصرررررنع ال رررررزل السرررررميك بالمدينرررررة ▪

، ووبلرررر  2020الصررررناعية الروبيكرررري فرررري يوليررررو 

. ألف متر مربع19.8مساحة المصنع 

مدينررة افتترراط مصررنع النسرري  المسررتييه بال▪

، وومرررا 2020الصرررناعية برررالروبيكي فررري يوليرررو 

ألرررف مترررر 11.2ةقامرررة المصرررنع علرررن مسررراحة 

.األف متر رولي يومي30ًّمربع، بياقة ةنتاجية 

وعلرررررن أثرررررر الجهررررروي سرررررالفة الرررررجكر، بلررررر  عررررردي 

، 2020ألرف منشرحة عرام 11.1المنشآ  الصناعية 

.2014آالف منشح  عام 9.3مقابه 

ية فيمرررا بلررر  عررردي العررراملين بالمنشرررآ  الصرررناع

.2020ألف عامه عام 396.2عام 

9.3

11.1

2014 2020

 جمالي عدد المنشآت الصناعية 

2020و2014المسجلة خالل عامي 

(ألف منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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ور، اروبح المصرريوي بنهرر النيره منرج أقردم العصر

واروبيرررررا مصرررررر وحقررررراروها بالزراعرررررة، وابتكرررررر 

المصرررررري القررررردين اآلال  الزراعيرررررة، وآال  الرررررري، 

يًّا ويعد القيات الزراعري قياعًرا مهمًّرا واسرتراويج

يقرردم قيمررة مقررافة لعرردي مررن القياعررا  م رره 

يشركه النقه، والياقة، والصرناعة، والتجرارة، وال

قيات الزراعة أطمية كبررى فري محافظرة القراطرة 

نظرررًا  نهررا محافظررة طا  رررابع صررناعي وةياري، 

ولكنهررررا وزخررررر بالعديررررد مررررن ا سررررواق لتسررررويق 

.المنتجا  الزراعية لباقي المحافظا 

كما ون ويوير محيا  الحجرر الزراعري بمحافظرة

، لتسررررهيه عمليررررا  2016القرررراطرة فرررري نرررروفمبر 

ر اسررررتيراي ووصررررردير المنتجرررررا  الزراعيرررررة، ووررررروفي

قاعرررردة بيانررررا  قوميررررة مدققررررة بكافررررة حيررررازا  

ي ا رااي الزراعية، واالستفاية من المنظومة فر

واررررررع وونفيررررررج السياسررررررا  الزراعيررررررة للدولررررررة، 

باإلاررررافة ةلررررن وسررررهيه وقرررردين خرررردما  الرررردعن

ا  ماليين مزارت، والتحكن والرقابرة علرن عملير7لر 

عن صرف الردعن للمرزارعين ربقًرا لسياسرا  الرد

التررري وقررطرررا الررردول، والحرررد مرررن التعررردياا  علرررن

.ا رااي الزراعية

يررة وفرري ةرررار جهرروي الدولررة لتنميررة ال ررروة الحيوان

ة ووعظين منتجاوهرا، صردر قررار ر ريا الجمهورير

، بتاصررررررريط مسررررررراحة2020لسرررررررنة 615رقرررررررن 

نرة فدانًا مرن أرااري أمرال  الدولرة بناحيرة مدي20

النهقررررررة بمحافظررررررة القرررررراطرة لصررررررالف جهرررررراز 

مشرررروعا  الادمرررة الورنيرررة  السرررتادامها فررري 

.ةقامة مشروعا  اإلنتاط الحيواني

مررررايو 15ووررررن ةنشرررراء مجررررزر نصررررف آلرررري بمدينررررة 

:مليرروي جنيرر ، ويقررن عنبرررين65.2بتكلفررة بل ررا 

رأس 200ا ول، لرجبف الحيوانرا  الكبيررة بكفراءة 

رة فررري اليرررروم، وال ررراني، لررررجبف الحيوانرررا  الصرررر ي

رأس فرري اليرروم، ومحيررة معالجررة، 300بكفرراءة 

.وخح نصف آلي، ومبايٍ ةيارية وخدما 

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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جرررارِ اسرررتكمال ويررروير معهرررد بحرررو  ا مصرررال 

رق واللقاحا  البييرية، ويعتبر المعهد أقدم وأع

ن معهرررد بح ررري ويبيقررري فررري الشررررق الوسرررح، وررر

إلنتررراط ا مصرررال واللقاحرررا  1903ةنشرررام  عرررام 

جن والمواي المشااصرة لوقايرة الحيوانرا  والردوا

مررن ا مررراض الوافرردة والمسررتورنة، ويشررتمه

المعهرررد علرررن مصرررنع إلنتررراط لقاحرررا  حيوانرررا  

.المزرعة

وورررررن وجهيرررررز  بححررررررد  ا جهرررررزة بالمواصررررررفا  

اط المعمليررة العالميررة الحدي ررة، حيررث يقرروم بإنترر

اللقاحرررا  ، م ررره لقررراط الحمرررن القالعيرررة، وحمرررن 

ة الرروايي المتصرردت، وميرطررا مررن اللقاحررا  بتكلفرر

.مليوي جني 247.5بل ا 

ووسررراطن عمليرررا  ةنتررراط طرررج  اللقاحرررا  بشررركه

كبيرررررر وأساسررررري فررررري ونميرررررة ال رررررروة الحيوانيرررررة

والداجنررة، وبالتررالي يارردم مشررروت المليرروي رأس

ة مايررية، والررجي يررحوي اررمن خيررة مصررر للتنميرر

.المستدامة

في ةرار حر  الدولة علرن ةيراط القيرات الزراعري 

فررري منظومرررة التحرررول الرقمررري، فقرررد ورررن ةصررردار 

كار  الفالط والرجي سريدعن المرزارعين مرن خرالل

وسررهيه الحصررول علررن الحصررط المقررررة لهررن 

مرررررن كافرررررة مسرررررتلزما  اإلنتررررراط ووقررررروي اآلال  

الزراعيررررة، وصررررررف القرررررروض الميسررررررة للفرررررالط، 

وسرررررداي السرررررلف الزراعيرررررة الااصرررررة بالحيرررررازا  

.المصدر لها كار  الفالط

ةجمرررررالي عررررردي الحيرررررازا  فررررري 
محافظرررررررررة القررررررررراطرة، حترررررررررن 

.2021أمسيا 

ألددددددددددددددددددددددددددددف2.5
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فررري ةررررار سرررعي الدولرررة لتعزيرررز قيرررات البتررررول 

ه الفجروة لتحمين وواجد المنتجا  البترولية ووقلي

بررررررين اإلنترررررراط واالسررررررتهال  بافررررررض اسررررررتيراي

% 40ةلررن % 30السرروالر والبنررزين بنسرربة مررا بررين 

فررري فقرررد ورررن ةنشررراء مجمرررع للتكريرررر بمسررريري 

مليارا  4.3بتكلفة ةجمالية بل ا 2020سبتمبر 

ي يوالر، ويقررردر التمويررره ا جنبررري للمجمرررع بحررروال

ي مررن التكلفررة الكليررة للمشررروت، ممررا يعيرر% 87

.ال قة في مناخ االست مار في مصر

املرة ووعتمد فكرة المشروت علرن االسرتفاية الك

امرة من المازو  ووحويل  ةلن منتجا  للهيئة الع

ه وكرررجا فصررر( بنرررزين-بوواجررراز –سررروالر )للبتررررول 

صرره الكبريررا وفحررن الكررو  للسرروق المحليررة، وي

حجررررررررن اإلنترررررررراط السررررررررنوي للمشررررررررروت حرررررررروالي

وق ماليين ررن مرن المنتجرا  البتروليرة للسر4.1

.المحلية

مليروي يوالر سرنويًّا مرن300ويوفر المجمع نحو 

خرررررالل وجنرررررت وكررررراليف نقررررره المرررررواي البتروليرررررة

آالف 9المسرررتورية ووحمينهرررا، فقرررلًا عرررن وررروفير 

فرصررررة عمرررره مبايرررررة أثنرررراء اإلنشرررراء، وكررررجلك 

.  ألف فرصة عمه عند التش يه1.4حوالي 

ةنشرراء خررح و جيررة محيررة كهربرراء مرررد القرراطرة 

.ماليين جني 403، بتكلفة بل ا 2020في يونيو 

واسررررررتكمالًا لرررررردعن ووصرررررريه ال رررررراز اليبيعرررررري 

للعاصررمة اإلياريررة الجديرردة فقررد وررن ةنشرراء خررح

،(سرررريمينز)يطشررررور -مرررراز العاصررررمة الجديرررردة 

، 2017كيلرررومتر فررري يوليرررو 70بوصرررة وبيرررول 32

دة لت جية محية كهرباء العاصمة اإليارية الجدي

.ماليين جني 605بال از، بتكلفة بل ا 

ليرره وكررجلك فرري ةرررار اسررتراويجية الدولررة نحررو وق

ارا  التلررو  فقررد وررن وحويرره عرردي كبيررر مررن السرري

.علن مستوى الجمهورية ةلن ال از اليبيعي

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة

المع نيةةةةةةةةةة

"



42|محاف ة القاهرة |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

-أبررو سررلياي-أيقًررا، وررن ةنشرراء خررح مرراز التينررة 

، ويهررررردف 2019العاصرررررمة اإلياريرررررة فررررري يوليرررررو 

المشررررروت ةلررررن ورررردعين الشرررربكة القوميررررة لل رررراز

باإلاررررافة ةلررررن المسرررراطمة فرررري و جيررررة محيررررة 

كهربرررررراء العاصررررررمة اإلياريررررررة الجديرررررردة بال رررررراز 

اليبيعررررررري، ويعرررررررن منرررررررارق جنرررررررود القررررررراطرة 

بوصررررة، 42ومسرررتهلكي الصرررعيد، ويُعررردل الارررح 

كيلررررررررومترًا بمحافظررررررررة 165بإجمررررررررالي أررررررررروال 

ة القررررراطرة، واإلسرررررماعيلية، وبورسرررررعيد، بتكلفررررر

.مليارا  جني 3.3

ة صرهاري  سروالر و بنرزين بمدينر8كما ون ةنشراء 

  ، للسروالر والبنرزين بحنواعر2017بردر فري ييسرمبر 

ألرررف ررررن، 25.75بسرررعة ةجماليرررة بل رررا حررروالي 

مليررروي يوالر، ويهررردف المشرررروت ةلرررن 33بتكلفرررة 

ليررررة زيرررراية السررررعا  التازينيررررة للمنتجررررا  البترو

.ووحمين وصولها لدوا ر التوزيع

  وعلن ةثر الجهوي سالفة الجكر، بل  عردي محيرا

مركررزًا عررام 58ومرروين المركبررا  بال رراز اليبيعرري 

 راز ، فيما بل  عدي السيارا  التري وعمره بال2019

ألررررف سررررريارة 79.8اليبيعرررري بالمحافظررررة نحرررررو 

.2019عام 

2

2.6

2014 2019

ارتفا  عدد المشتركين في ال از 

2019و2014الطبيعي خالل عامي 
(مليون مشترك)

.وزارة البترول وال روة المعدنية: المصدر
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مصررر طرري واحرردة مررن أبرررز الرردول السررياحية فرري 

العرررررالن  لتميزطررررررا بررررروفرة المررررررزارا  السررررررياحية 

ايررة وانتشررار المترراحف، والمعابررد، والمبرراني التاري

رة والفنيرررة، والحررردا ق الشاسرررعة، ووعتبرررر القررراط

اط مرررن ا مررراكن ا ك رررر جرررجبًا ويرررهرة برررين السررريا

نظرررررًا الحتوا هررررا علررررن عشرررررا  ا مرررراكن ا ثريررررة 

والسررياحية، ووعمرره الدولررة جاطرردة علررن ويرروير 

طررررج  ا مرررراكن وةبرازطررررا بشرررركه يليررررق بقيمتهررررا، 

وررررن ةنشرررراء 2021حتررررن 2014وخررررالل الفترررررة مررررن 

ة وويرروير العديررد مررن ا مرراكن السررياحية وا ثريرر

:مليوي جني ، أطمها458.4بل ا وكلفتها نحو 

ةنشررراء المتحرررف القرررومي للحقرررارة المصررررية▪

، ويقررررع 2021بمحافظررررة القرررراطرة فرررري أبريرررره 

المتحررف بررالقرد مرررن حصررن بررابليوي، وييررره

علررررن بحيرررررة عررررين الصرررريرة فرررري قلررررت مدينررررة 

مررة الفسررياف التاريايررة بمنيقررة مصررر القدي

بالقرررراطرة، وطررررو أول متحررررف يررررتن واصيصرررر  

.لمجمه الحقارة المصرية

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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طررررجا وسرررروف وعرررررض مقتنيررررا  المتحررررف فرررري 

معررررررض ر يسررررري يا رررررن يتنررررراول أطرررررن ةنجرررررازا  

ض الحقرارة المصررية، باإلارافة ةلرن سرتة معرار

الحقرررررارة، والنيررررره، : أخررررررى وتنررررراول مواررررروعا 

والكتابرررررررررة، والدولرررررررررة والمجتمرررررررررع، وال قافرررررررررة، 

والمعتقررردا  وا فكررررار، باإلاررررافة ةلررررن معرررررض 

موميرررراء 22الموميرررراوا  الملكيررررة المكرررروي مررررن 

ملكيررررة مررررن ا سرررررة ال امنررررة عشرررررة والتاسررررعة 

.مليار جني 1.5عشرة، وبتكلفة ةجمالية بل ا 

عررام ورررمين متحررف المركبررا  الملكيررة ببرروالق▪

مليررروي جنيرررر ، حيررررث 61، بتكلفرررة بل ررررا 2020

، ومرا ةعراية وحطيره المبنرن، ووررمين الواجهرا 

واالنتهرراء مررن اللمسررا  المعماريررة، ووجهيررز 

.قاعا  العرض الااصة ب 

باإلاررررافة ةلررررن معمرررره للترررررمين مجهررررز بححررررد  

ة ا جهررزة العلميررة، كمررا وررن وزويررد المتحررف بقاعرر

للعررررررض المر ررررري لعررررررض أفرررررالم وثا قيرررررة عرررررن 

.المركبا  الملكية في طلك الوقا

( 3و2صرالة )افتتاط متحف ميار القاطرة الردولي 

، ووصررره مسررراحة المتحرررف الكليرررة ةلرررن2021عرررام 

قيعرة أثريرة وحكرن 59مترًا مربعًا كما يقن 150

عصررررور الدولررررة القديمررررة والوسررررين والحدي ررررة، 

.والعصر الروماني واليوناني

ونفيرررج المرحلررررة ا ولرررن مررررن ويررروير المتحررررف▪

، والررجي يُعرردل أحررد 2014المصررري بررالتحرير، عررام 

ل را أكبر وأيهر المتاحف العالمية، بتكلفرة ب

.مليوي جني 23.4

حيررررررث وررررررن االنتهرررررراء مررررررن ويرررررروير الميررررررداي 

حرير واإلااءة الاارجية للمتحف المصري برالت

، ويهد مشروت ويوير ميداي 2020في يونيو 

.التحرير بوسح القاطرة ةنجازًا كبيرًا

عرد وحول المشهد بالميداي لمتحف مفتروط ب

ء فررري و بيررا مسرررلة فرعونيرررة بالوسرررح والبرررد

نتهراء أعمال و بيا الكباو الفرعونيرة فرور اال

.مليوي جني 38.5من ورميمها، بتكلفة بل ا 
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افتترررراط متحررررف الفررررن اإلسررررالمي بمحافظررررة ▪

بتكلفررة 2017القرراطرة بعررد ةعرراية ورميمرر  عررام 

مليرررروي جنيرررر ، ويعررررد أكبررررر متحررررف 57بل ررررا 

ةسررالمي بالعررالن لمررا يحتويرر  مررن مجموعررا  

متنوعرررة مررررن الفنرررروي اإلسرررالمية مررررن الهنررررد 

يرة والصرين وةيرراي، مررورًا بفنروي الجزيررة العرب

والشرررام ومصرررر ويرررمال ةفريقيرررا وا نررردلا، 

ألرف قيعرة 100حيث يقن المتحف أك ر مرن 

أثريررررررة مررررررن ماتلررررررف العصررررررور اإلسررررررالمية، 

آالف قيعرة وم ره 4.4والمتحف يعرض نحو 

العصررررررور التاريايررررررة اإلسررررررالمية الماتلفررررررة،

.قاعا  عرض جديدة3ةاافة ةلن 

ت ةةةة ير وتةةةةرميم عةةةة د مةةةة  القصةةةة ر والمبةةةةاني 

:األ رية منها

وررررمين قصررررر البررراروي ةمبرررراي بمنيقرررة مصررررر ▪

بتكلفررررررة بل ررررررا2020الجديرررررردة فرررررري يونيررررررو 

مليررروي جنيررر ، ويعرررد قصرررر البررراروي ةمبررراي 175

وحفررة معماريررة فريرردة مررن نوعهررا، ويقررع فرري 

.قلت منيقة مصر الجديدة بالقاطرة

ام ويوير منيقرة الجماليرة ا ثريرة بالقراطرة عر▪

برررز ، ووُعرردل مدينررة القرراطرة التاريايررة مررن أ2016

لن، المدي التراثيرة القديمرة علرن مسرتوى العرا

وقررد وررن وسررجيلها علررن قا مررة مواقررع الترررا 

م، ووررن واررع 1979العررالمي باليونسرركو عررام 

برنررررررام  لحمايررررررة وصرررررريانة المبرررررراني ا ثريررررررة 

.والتارياية بنياق المشروت

وينقسرررن المشرررروت ةلرررن أربرررع مراحررره، ووشرررمه 

أثرًا متقرمنة أعمرال الحفر ، 149أعمال التيوير 

ق والترررمين، والصرريانة، وةعرراية التو يررف بمنررار

الجماليرررة مرررن خرررالل اإلنرررارة المواجهرررة، ووررررمين 

ل ررا يررارت المعررز لرردين ط الفررارمي، بتكلفررة ب

.مليوي جني 30
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، 2018ورررررمين الجررررامع ا زطررررر الشررررريف عررررام ▪

مليرررروي جنيرررر ، ووقررررمنا 50بتكلفررررة بل ررررا 

أعمررررال الترررررمين وقويررررة ا ساسررررا ، وورررررمين 

ة المئجنة ووجديدطا، وأعمالًرا معماريرة وزخرفير

يجرررة برررالمبنن الرررر يا للجرررامع وملحقاوررر ، ونت

للجهرررروي الترررري وقرررروم بهررررا الدولررررة مررررن أجرررره 

النهررررروض بقيرررررات السرررررياحة، بل رررررا نسرررررت 

% 78.5نحرررررو 2019اإليررررر ال بالفنرررررايق عرررررام 

.2015عام % 40مقارنة بنحو 

ريررة ووعمره الدولرة علرن الحفراد علرن المبراني ا ث

طا  القيمررة، مررن خررالل الترررمين وةحيرراء النسرري 

طا  العمراني التارياي، ووحطيه ا حياء العمرانية

ه القيمرررة التاريايرررة، وةعررراية اسرررتادامها بالشرررك

.المناست لها

ووعمرره علررن خلررق منررت  سررياحي جديررد متكامرره

ريرردة يجعرره السررا ف يسررتمتع بتجربررة سررياحية ف

احية ومميزة من خالل االستمتات با نمراف السري

.الماتلفة خالل زيارو  لمصر

40

78.5

2014 2019

نسب اإلى ال بالفنادق خالل عامي 

2019و2015

)%(

.وزارة السياحة واآلثار: المصدر
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

علدى االسدتثمار تُعد التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطوي

ار وتدوفير م لدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكريًّدا وبددنيًّ

.وتعزيز الموا نةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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.2021وررررررررن وقنررررررررين أوارررررررراعها حتررررررررن أبريرررررررره  ع وكلفررررة ةنشرررراء الصررررالة الم يارررراة بررررالمجم

الريااررررررررري بالعاصرررررررررمة اإلياريرررررررررة الجديررررررررردة 

.2020عام 

كنيسدددددددددددددددة1.4

ومبنددددددددددددددددددى

240
وكلفررررة ةنشرررراء ورفررررع كفرررراءة وورررررمين عرررردي مررررن 

.بالمحافظةالمحاكن 

.عررررررررررردي منافرررررررررررج جمعيتررررررررررري بالمحافظرررررررررررة
منفدددددددددددددددددددددددددددددددًأا446

2.8
وكلفرررررررة االنتهررررررراء مرررررررن المجمرررررررع الريااررررررري 

.بالعاصمة اإليارية الجديدة

مررن ن ةجمررالي المبررال  المنصرررفة للمسررتفيدي

.2020/2019وكافه وكرامة عام برنام  

646.1

مليدددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددد 

مليددددددددون 

جنيددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ير فرري ةرررار اطتمررام الدولررة برعايررة الشررباد، وورروف

بيئرررررة رياارررررية للمرررررروارنين فررررري المحافظررررررا ، 

ووحسرررررررين جررررررروية حيررررررراة المررررررروارنين، قامرررررررا 

المحافظررررة بالعديررررد مررررن اإلنشرررراءا  الريااررررية 

: أبرزطا

ةنشرراء الصررالة الم يرراة بررالمجمع الرياارري▪

، بتكلفة 2020بالعاصمة اإليارية الجديدة عام 

مليررررررار جنيرررررر ، كمررررررا وررررررن ونفيررررررج المدينررررررة 1.4

، 2020الشررربابية والرياارررية با سرررمرا  عرررام 

مليرررروي جنيرررر ، كمررررا وررررن ةنشرررراء 230بتكلفررررة 

مجمرررع حماامرررا  السرررباحة بنرررايي الشرررما 

.مليوي جني 18.3، بتكلفة 2021عام 

، 2016ويوير المركرز ا وليمبري بالمعرايي عرام ▪

كمرا ورن ويروير نرايي. مليوي جني 360بتكلفة 

، 2021عررام ( المرحلررة ا ولررن)عابرردين الرياارري 

.ماليين جني 9.6بتكلفة 

اوين افتتررراط مركرررز يرررباد عزبرررة النصرررر بالبسررر▪

آالف مترررر مربرررع فررري يونيرررو 4.5علرررن مسررراحة 

رة، ، ويقن المركرز مبنرن لألنشرية واإليا2014

وصرررراال  جررررين، ومكتبررررا ، وقاعررررا  ورررردريت، 

وقاعرررررة للحاسرررررت اآللررررري، وقاعرررررة احتفررررراال ، 

ومسرررررريحا  خقررررررراء، كمررررررا يحترررررروي علررررررن 

.ملعبين لكرة القدم الاماسية

مالعرررت لكررررة القررردم فررري مركرررز 5ةنشررراء عررردي ▪

يررررررباد الجزيرررررررة با بعرررررراي القانونيررررررة وفقًررررررا

لاليرررررررترارا  والقررررررروابح الدوليرررررررة، منهرررررررا 

ألررف متررر 13ملعبرراي نجيلررة ربيعرري بمسرراحة 

احة مربع، وثالثة مالعرت نجيلرة صرناعية بمسر

.2015ألف متر مربع في أبريه 15.9

ر ةنشررراء مركرررز يرررباد التجمرررع ا ول فررري ينررراي▪

، حيرررث ورررن االنتهررراء مرررن افتتررراط أعمرررال 2016

ا التيرررروير المنتهيررررة بررررالمركز، والترررري يررررمل

ملعرت كررة قرردم قرانوني مررزوي بحعمردة اإلنررارة 

احة الكايررفة والنجيرره الصررناعي، وحماررام سررب

.ودريبي، وآخر لألرفال

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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االنتهاء من أعمرال ويروير مركرز يرباد يررق▪

حلررواي، ويررملا أعمررال التيرروير رفررع كفرراءة 

رفرال صالة اللياقة البدنية، وةنشاء حديقة لأل

وأخرررررررى للعررررررا ال ، باإلاررررررافة ةلررررررن ويرررررروير 

ويد  الملعت الاماسي بالنجيه الصناعي، ووز

بحعمرررردة اإلنررررارة، ووحسررررين يرررربكة الكهربرررراء

.بالمركز، ورفع كفاءة المبنن اإلياري

صاال  م ياة با نديرة 4ويوير ورفع كفاءة ▪

، وطرري عبررارة عررن 2020الريااررية فرري ييسررمبر 

رة اليد صاال  ودريبية لبيولة كحس العالن لك

، ومنهررررا صررررالة نررررايي رال ررررع الجررررري ، 2021

وصرررالة نررررايي اوحرررراي الشرررررة، وصررررالة نررررايي 

يررة المقرراولوي العرررد، وبل ررا التكلفررة اإلجمال

مليررررروي جنيررررر ، وورررررن وزويرررررد 24.6للمشرررررروت 

بوابرررررررة ةلكترونيرررررررة لررررررردخول 38الملعرررررررت برررررررر 

كرراميرا لتررحمين 101الجمرراطير، ةلررن جانررت واررع 

االسرررررتاي مرررررن جميرررررع جوانبررررر ، ووصررررره عررررردي 

.كاميرا159كاميرا  التحمين والمراقبة ةلن 

لرن ويحوي طلك في ةرار جهروي الدولرة للتشرجيع ع

ممارسرررررة الرياارررررة، وةواحتهرررررا لجميرررررع الفئرررررا  

.  العمريّة بالمجاي

طجا، ويجري االنتهاء من أعمال المجمع الريااي 

بالعاصررررمة اإلياريررررة الجديرررردة، ووبلرررر  المسرررراحة

فررردانًا، والرررجي بررردء عرررام 92اإلجماليرررة للمشرررروت 

.مليار جني 2.8، ووكلفت  اإلجمالية 2017

بلررر  ةجمررررالي عرررردي المالعرررت الريااررررية بمحافظررررة 

.2020ملعبًا بنهاية عام 474القاطرة 

ةجمالي عدي الصراال  الم ياراة
بمحافظرررررررة القررررررراطرة بنهايررررررررة 

.2020عام 

اددددددددددددددددددددددددالة49
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فررررري ةررررررار وحسرررررين مسرررررتوى الحيررررراة للفئرررررا  

ولررة، المجتمعيررة ا ك ررر احتياجًررا علررن مسررتوى الد

ة واالروقرراء بمسررتوى الارردما  اليوميررة المقدمرر

للمرررروارنين ا ك رررررر احتياجًررررا، حققرررررا محافظرررررة 

القررراطرة ةنجرررازا  كبيررررة، أسرررهما بالفعررره فررري 

ي وحسرين حيراة المرروارنين بمردي المحافظرة، فرر

ماتلررررررف المجرررررراال ، سررررررواء كانررررررا لتحسررررررين 

الارردما  المقدمررة للمرروارنين، أو فرري مجرراال  

.الرعاية الصحية، والتعلين، وميرطما الك ير

وفرررري السررررياق طاورررر ، قامررررا الدولررررة باسررررتكمال 

ن، ويوير عدي من مراكز التحطيه المهني للمعاقي

بهررردف يمررر  طوي االحتياجرررا  الااصرررة كعناصرررر 

ة فاعلة ياخه المجتمع، ويتقمن المركز منظوم

ة متكاملة من الادما  لجوي االحتياجرا  الااصر

ز مع مراعاة معايير اإلواحة، ومن برين ولرك المراكر

مكترررررت وحطيررررره عرررررين يرررررما، ومكترررررت : نرررررجكر

يرروير الجمعيررة المصرررية للتنميررة المتكاملررة، وو

حقررررررانة المعرررررراقين بيرررررررة، وبل ررررررا التكلفررررررة 

.مليوي جني 1.7اإلجمالية 

اوصرررالًا، وررررن ويررروير مجمعررررا  خررردما  ا سرررررة 

واليفولررة، بهرردف حمايررة المجتمررع مررن  رراطرة 

أرفررررررال الشرررررروارت ومررررررا وسرررررربب  مررررررن أخيررررررار 

ة ومشررركال  مجتمعيرررة وهررردي المجتمرررع بتكلفررر

:هاألف جني  ، وةنشاء عدة نوايِ ثقافية، من900

لفرررة نرررايِ اجتمررراعي ثقرررافي بمصرررر القديمرررة بتك▪

.ألف جني 500

فرررةنرررايِ اجتمررراعي ثقرررافي بعرررين الصررريرة بتكل▪

.ألف جني 500

بتكلفرة 2014نايِ اجتمراعي ثقرافي برالتبين عرام ▪

.ألف جني 500

ا سررمرا مجمررع الارردما  االجتماعيررة بحرري ▪

.  مليوي جني 76بتكلفة وقديرية 

علرررررن صرررررعيد متصررررره، ورررررن ويررررروير ةيارة رررررررة 

، بهررررردف 2020والمعصررررررة وةيارة حلرررررواي عرررررام 

وقرررردين الارررردما  االجتماعيررررة للجمهررررور بجرررروية 

.دوكفاءة وفقًا لمعايير الجوية والحكن الريي

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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كمرررا ورررن اسرررتكمال عررردي مرررن مجمعرررا  الررردفات 

راي االجتمرراعي، بهرردف ورروفير الرعايررة الالزمررة لألفرر

ن المعراين للاير والمشرريين مرن خرالل وقردي

الارررردما  والبرررررام  الترررري وعمرررره علررررن وعررررديه 

االوجاطررررررررا  والسررررررررلوكيا  الاارئررررررررة وةعرررررررراية 

ةيمررراجهن فررري المجتمرررع بشررركه مفيرررد وصرررحي، 

ومنهررا م سسررة القاصرررا  بعررين يررما ويار 

ن، عقيلررة السرررمات لرعايرررة كبررار برررال مرررحوي بعابررردي

.ماليين جني 6.4بتكلفة 

مررأة طجا باإلاافة ةلن ويوير مراكرز استقرافة ال

، 2021العاملررررة بجمعيررررة مصرررريفن كامرررره عررررام 

بهرررررردف رفررررررع المسررررررتوى المعيشرررررري لألسرررررررة 

المصرررررية، وويرررروير وحرررردا  مرررررمن وعبررررردالقاير 

.2021والبتروكيماويا  عام 

ي بلررر  عررردي المسرررتفيدين مرررن برنرررام  وكافررره فررر

ألررررررررف أسرررررررررة 81.3محافظررررررررة القرررررررراطرة نحررررررررو 

مليررروي جنيررر ، 397.1مسرررتفيدة، بإجمرررالي وكلفرررة 

وبلررررر  عررررردي المسرررررتفيدين مرررررن برنرررررام  كرامرررررة

ل ررا ألررف فررري مسررتفيد، وبتكلفررة ةجماليررة ب79.7

.مليوي جني 249.1

وفرري ارروء طلررك وررن ةصرردار عرردة قرررارا  لتحقيررق 

: الحماية االجتماعية، منها

2019لسررنة 177قرررار ر رريا الجمهوريررة رقررن ▪

ة بالموافقرررة علرررن اوفررراق مبسرررح برررين حكومررر

ة جمهوريرررة مصرررر العربيرررة والوكالرررة الفرنسررري

للتنميررررة بشررررحي برنررررام  يعررررن موازنررررة قيررررات 

ا  الحمايرررة االجتماعيرررة، والرررجي وتررريف بمقتقررر

 تمانيًّرررا الوكالرررة الفرنسرررية للتنميرررة وسرررهيلًا ا

مليوي 60للحكومة المصرية بحد أقصن يبل  

.مليوي يورو2يورو ومنحة بحد أقصن 

، 2016لسرررررنة 473قررررررار ر ررررريا الررررروزراء رقرررررن ▪

ة بتاصيط قيعرة أرض برالمقين بمحافظر

-القررررراطرة لصرررررالف جمعيرررررة رسرررررالة الايريرررررة 

.إلقامة مجمع رسالة الادمي
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، وعمرره الدولررة علررن زيرراية عرردي المنافررج السررلعية

ووررررروفير السرررررلع ا ساسرررررية بحسرررررعار مناسررررربة

لير ، للموارنين، وووفير فرر  عمره للشرباد وع

بلرررررر  ةجمررررررالي وكلفررررررة ويرررررروير، ووحطيرررررره، ورفررررررع 

كفررررررررراءة عررررررررردي مرررررررررن الصررررررررروامع والميررررررررراحن 

والمنافرررررج السرررررلعية بمحافظرررررة القررررراطرة نحرررررو 

.مليارا  جني 3.2

وقرررد ورررن ةنشررراء عررردي مرررن مشرررروعا  جمعيتررري 

وطرررو بروووكررول وعرراوي برررين, بمحافظررة القرراطرة

وزارة التمررررروين والتجرررررارة الداخليرررررة مم لرررررة فررررري 

ركا  الشركة القابقة للصناعا  ال جا يرة والشر

التابعررررررررة لهررررررررا، وجهرررررررراز ونميررررررررة المشررررررررروعا  

نميرة المتوسية والص يرة ومتناطية الصر ر للت

.منفجًا446بإجمالي عدي 

اوصررررررالًا، صرررررردر قرررررررار ر رررررريا الجمهوريررررررة رقررررررن 

بشرررحي الموافقرررة علرررن اوفررراق : 2020لسرررنة 404

الشرررررررراكة ال الثررررررري ا ررررررررراف لتنفيرررررررج برنرررررررام  

ة المساعدة الفنية من أجره ويروير وجرارة الجملر"

".بحسواق المواي ال جا ية في مصر

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

ال اخلية

"
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يررررجكر أي ولررررك الشررررراكة بررررين الحكومررررة ويررررركة

سررررررررريماريا والوكالرررررررررة الفرنسرررررررررية للتنميرررررررررة، 

.2020والموقعة في مدينة القاطرة في مارس 

وورررررررن ونفيرررررررج مشرررررررروعا  الشرررررررركة القابقرررررررة 

يو للصناعا  ال جا يرة بمحافظرة القراطرة فري مرا

مرا  ، والتي وتم ه فري ةنشراء مارابز با سر2018

ماليررين جنيرر ، وةنشرراء مركررز 7.7بتكلفررة ةجماليررة 

.مليوي جني 60التعبئة الجديد بتكلفة ةجمالية 

عةاسررتكمالًا، وررن ويرروير صررومعة الميريررة بسرر

مليرررررررررررروي جنيرررررررررررر ، 2آالف رررررررررررررن بتكلفررررررررررررة 10

بسررعة مسرريريوويرروير ورفررع كفرراءة صررومعة 

.مليوي جني 1.1ألف رن بتكلفة 30

وطلررررك بهرررردف زيرررراية القرررردرة التازينيررررة للقمررررف، 

سرلع واالحتفاد باحتياري استراويجي آمن مرن ال

ا ساسررية، ووحقيررق ا مرررن ال ررجا ي لمصررر عرررن

رريررق زيرراية الماررزوي االسررتراويجي مررن القمررف،

والحفرراد علررن الماررزوي السررلعي، وورروفير فررر 

شراء في السياق طاو  ون ةن. عمه جديدة للشباد

، بتكلفرة بل را2018عرام بالشرابيةميحن ف اي 

ة مليرروي جنيرر ، بهرردف زيرراية الياقررا  اإلنتاجيرر70

ر مرررن الررردقيق البلررردي والفررراخر حترررن يمكرررن وررروفي

ابرز احتياجا  الربالي مرن الردقيق الارا  بإنتراط ال

المررردعن والرررجي يُقررردار حجرررن اإلنتررراط اليرررومي منررر 

.مليوي رميف(270–250)

: االنتهررررراء مرررررن عررررردة مشرررررروعا  وجاريرررررة منهرررررا

بتكلفة 2020سعويي ماركا عباس العقاي عام 

طرايبر ماركرا 2مليوي جني  وجرارِ االنتهراء مرن 70

بررررررالتجمع الارررررراما وحرررررري القرنفرررررره بررررررالتجمع 

مليرررار جنيررر  ومرررن المقررررر 2.5الاررراما بتكلفرررة 

.2022االنتهاء منها عام 

وعلرررن صرررعيد متصررره، ورررن ةنشررراء مسرررتويعا  

نهرا اسرتراويجية ةقليميرة فري سربع محافظرا ، م

محافظة القاطرة بهدف زياية المازوي السلعي

يرة ال جا ي لي يري االسرتهال  المحلري مرن ثمان

.ةلن وسعة أيهر
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دف جارِ ةنشراء مشرروت الشايرا  التفاعليرة  بهر

لة ولقي يكاوى الموارنين في ةرار مرن السرهو

واليسررر، ووعمرره طررج  الشايررا  التفاعليررة مررن

ى خرررالل وزويررردطا ببرنرررام  كامررره لتلقررري الشررركاو

هلك وب هررا ةلكترونيًّررا ل رفررة جهرراز حمايررة المسررت

الواررراط ةجرررراءا  حلهرررا، وطلرررك مرررن خرررالل يخرررول 

ل ررة الشرراكي علررن الموقررع اإللكترونرري، واختيررار ال

 ح المناسبة، ثن ةيخال بيانا  الشركوى، وبالقر

علرررررن م يرررررر اإليخرررررال يرررررتن ةرسرررررال الشررررركوى 

ل ةلكترونيًّررررا ةلررررن مرفررررة عمليررررا  ومركررررز االوصررررا

لتفاعره الر يا، لتتن ةحالتها فورًا ةلن الماتط ل

.  واوااط ةجراءا  الفحط والحه

وجرررارِ ةنشررراء البورصرررة السرررلعية بهررردف اررربح

ا سررررواق وورررروفير السررررلع ال جا يررررة فرررري جميررررع 

داول المنارق لتحقيق الشفافية والعدالرة فري ور

تبرار السلع والمنتجا  فري السروق المصررية، باع

ر البورصرررة السرررلعية محرررورًا أساسررريًّا مرررن محررراو

، بتكلفرة البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخليرة

.مليوي جني 91وُقدار بنحو 

مة اوصرررالًا، جرررارِ أيقًرررا ةنشررراء مركرررز ويررروير وسرررال

ال جاء، وطلك بهدف مسراعدة الكيانرا  العاملرة

فررري مجرررال وجرررارة ووصرررنيع ا مجيرررة والمنتجرررا 

الزراعيرررررررة والمنتجرررررررين الرررررررزراعيين والمُصررررررردرين 

والمسررررررررررتوريين وفررررررررررق متيلبررررررررررا  الهيئررررررررررة 

نحررررو القوميررررة لسررررالمة ال ررررجاء، بتكلفررررة وُقرررردار ب

.مليوي جني 70

وجررررارِ االنتهررررراء مرررررن وعزيرررررز القررررردرة التشررررر يلية 

للمكتررررررررررت المصررررررررررري للعالمررررررررررا  التجاريررررررررررة، 

والم يرررررا  الج رافيررررة، والنمرررراطط الصررررناعية  

بهرررررردف رفررررررع المهررررررارا  التقنيررررررة والتنظيميررررررة 

للعررراملين، وةيخرررال المزيرررد مرررن نظرررن التشررر يه 

. مليوي جني 16.7اآللي، بتكلفة 
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كرررجلك مشرررروت ةنشررراء معمررره مركرررزي لمعرررايرة 

الكتلرررة والمررروازين بهررردف يقرررة وسررررعة عمليرررة 

معرررررايرة العررررردايا  علرررررن مسرررررتوى الجمهوريرررررة 

.2020ماليين جني  عام 7.5بتكلفة 

كمرررا ورررن االنتهررراء مررررن مشرررروت ةنشررراء معمرررره 

، 2020متنقرره لمعررايرة المرروازين البسرركول عررام 

ألرررف جنيررر ، ومعمررره آخرررر مسرررتقه 600بتكلفرررة 

بتكلفرررة 2020لمعرررايرة المررروازين البسررركول عرررام 

.ماليين جني 3.5

ولرة ونتيجة للجهروي المبجولرة التري قامرا بهرا الد

ن  لتررروفير السرررلع ا ساسرررية لجميرررع المررروارني

نحررواروفررع عرردي البياقررا  التموينيررة ليصرره ةلررن

مقارنررررررررة 2020مليرررررررروي بياقررررررررة فرررررررري عررررررررام 2

.2014مليوي بياقة في عام 1.9بر 

ن نحرررووزاي عررردي البررردااليين التمررروينيين ليصررره ةلررر

ألررف بررداال 1.1، مقارنررة بررر 2020ألررف بررداال عررام 1.5

.2014عام 

1.1

1.5

2014 2020

عدد البدالين التموينيين خالل عامي

2020و2014

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

(ألف بداال)

ال) (ألف بدَّ
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نجررراط يُم رررره ا مرررن أحرررد المُقورمرررا  ا ساسررريّة ل

ف عمليّرررررة التنميررررررة، والنمرررررروّ، واالروقرررررراء بمُاتلرررررر

نيّ، المجررراال   حيرررث يُعبررردل اإلبررردات الفكرررريّ والرررجط

العلميّرة والتاييح المُنظان والسلين، والمُ ابرة

زيطرررار مرررن أطرررنّ مُروكبرررزا  التنميرررة، وال يتحقارررق اال

لمشررروت التنميررة ةلّررا فرري  ررهّ وجرروي أمررن راسررا

مكّررن يرردعن ويترريف وجرروي ولررك المُروكبررزا ، مماررا يُ

اإلنسررررراي مرررررن االرمئنررررراي علرررررن طاوررررر ، وثرووررررر ، 

.واست ماراو 

لررة فرري ةرررار الجهرروي المسررتمرة الترري وبررجلها الدو

لتحسررررين وميكنررررة جميررررع الارررردما  الحكوميررررة 

المقدمرررة للمررروارن، ولتحقيرررق العدالرررة النررراجزة 

والفصررره برررين المتقاارررين ورررن ةنشررراء عررردي مرررن

المحرررراكن ورفررررع كفرررراءة وورررررمين أخرررررى، بتكلفررررة

:مليوي جني ، ومن أبرزطا240

محكمررررة الزيترررروي الجز يررررة ومحكمررررة ا سرررررة ▪

.مليوي جني 75با ميرية بتكلفة 

الع الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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ة محكمررررة يررررمال القرررراطرة االبتدا يررررة بتكلفرررر▪

.مليوي جني 45

مجمررررررررررررررع محرررررررررررررراكن زنررررررررررررررانيري بتكلفررررررررررررررة ▪

.مليوي جني 20.4

فرررة رفرررع كفررراءة محكمرررة عابررردين الجز يرررة بتكل▪

.مليوي جني 14

محكمررررررررررررة حلررررررررررررواي االبتدا يررررررررررررة بتكلفررررررررررررة ▪

.مليوي جني 13

رفرررع كفررراءة محكمرررة مصرررر الجديررردة الجز يرررة ▪

.مليوي جني 11.3بتكلفة 

كمررررررا وررررررن ةنشرررررراء مركررررررز الدراسررررررا  الققررررررا ية 

مليوي جني ، وون ةنشاء مقرر21بتكلفة 2021عام 

رة للشهر العقاري ومكاوت ةيارية بمحكمة القراط

.ماليين جني 5.7الجديدة االبتدا ية بتكلفة 

وحرردا  اسررتاراط الشررهايا  عررن 3ووررن ةنشرراء 

وحردة اسرتاراط الشرهايا  : وطري2021بُعد عرام 

عررررررن بُعررررررد بمحكمررررررة جنررررررود القرررررراطرة، وأخرررررررى 

بمحكمررة يررمال القرراطرة، وأخرررى بمحكمررة مصررر 

.ألف جني 400الجديدة بتكلفة ةجمالية 

ليرروي كمررا وررن وجديررد يار الققرراء العررالي بتكلفررة م

، كمررا وررن وجهيررز المكتررت ا مررامي 2021جنيرر  عررام 

2018بمحكمرة المعررايي والبسراوين الجز يررة عررام 

. ألف جني 200بتكلفة 

وهرردف ولررك المشررروعا  ةلررن ويرروير المنظومررة

، ا منيررة، والحفررراد علررن المنشرررآ  والمررروارنين

منرررة ونشرررر ا مرررن بالمحافظرررة، ووررروفير البيئرررة اآل

.لموارني المحافظة

ةجمرالي المحراكن فري محافظرة 
.2020القاطرة، حتن عام 

محكمدددددددددددددددددة34
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اة وسعن الدولة ةلن ةرساء قرين العردل والمسراو

ن من أجه وحقيق السالم واالستقرار، والعمه مر

ف أجرره نشررر ثقافررة السررالم، وةعررالء قررين التسررام

والتعرراي  السررلمي، ونبررج جميررع مظرراطر العنررف

.والتيرف

مرررن طرررجا المنيلرررق قامرررا الدولرررة ببنررراء ووررررمين 

ورررررمين : العديررررد مررررن المنشررررآ  الدينيررررة، منهررررا

مبر الكاودرا يررررة المرقسررررية بالعباسررررية فرررري نرررروف

، وقرررام بتصررررميمها المهنرررردس المعمرررراري 2019

 يررة فرري الشرهير ميشرريه برراخوم، ووُعرردل أكبررر كاودرا

.ةفريقيا ومنيقة الشرق ا وسح

أيقًرررررا، ورررررن ةنشررررراء كاودرا يرررررة مررررريالي المسررررريف 

بالعاصررررررررمة اإلياريررررررررة الجديرررررررردة فرررررررري الفترررررررررة 

، وقررررررع علررررررن (2018ةلررررررن ييسررررررمبر 2017فبرايرررررر )

آالف فررري، 8.2فرردانًا، ووسررتوعت نحررو 15مسرراحة 

ا كبررى كنيسرتين ةحرداطم: ووتكوي الكاودرا ية مرن

وا خررررى صررر رى، وقاعرررة للمناسررربا  وقررراعتين 

.فرعيتين، واستراحة

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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وفررري ةررررار حرررر  الدولرررة علرررن وقنرررين وووفيرررق 

قنرين أواات الكنا ا والمباني التابعرة لهرا، ورن و

كنيسرررررررة ومبنرررررررن 148وووفيرررررررق أوارررررررات عررررررردي 

.2021بمحافظة القاطرة، وطلك حتن أبريه 

" ينالفتراط العلر"طجا باإلاافة ةلن ةنشاء مسجد 

بمدخه العاصمة اإلياريرة الجديردة، علرن اليريرق

، الرردا ري ا وسرريي بالعاصررمة اإلياريررة الجديرردة

ي ة، ويعتبر المسجد يُرة العمارة اإلسالمية الحد

.وجوطرة اإلنشاءا  ياخه العاصمة اإليارية

يوليرو والجدير بالجكر أنر  ورن بنرام  فري الفتررة مرن

، وحررا ةيررراف الهيئررة 2018وحتررن ييسررمبر 2017

ديرد الهندسية للقوا  المسلحة، وبمشاركة الع

مرررن يرررركا  التشرررييد والبنررراء، حيرررث بلررر  عررردي

أكبر الفنيين والمهندسين والعمال الجين أنجزوا

ألرررف 1.5صررررط يينررري فررري الشررررق ا وسرررح نحرررو 

وأُقررين المسررجد علررن مسرراحة وبلرر  نحررو , عامرره

متررر، 500ألررف متررر مربررع، ويبلرر  رولرر  نحررو 250

.متر مربع500وعرا  

طررجا وقررد وررن ةنشرراء مسررجد المشررير رنيرراوي، 

ويُعرردا المسررجد وحفررة فنيررة معماريررة مررن حيررث

آالف 8التصررمين واإلنشررراء، أُقرررين علرررن مسررراحة 

آالف مُصرهِ، ويقرن قراعتي3متر مربع ويتسع لرر 

فرررررررررريًا، 1250مناسررررررررربا  ر يسرررررررررتين بإجمرررررررررالي 

قاعا  مناسبا  فرعيرة بإجمرالي5باإلاافة ةلن 

.فري1300

، بلرر  عرردي 2020ووجرردر اإليررارة ةلررن أنرر  فرري عررام 

المسررررراجد الحكوميرررررة وا طليرررررة فررررري محافظرررررة 

.آالف مسجد3.3القاطرة عدي 

وحوي طج  الجهروي فري ةررار ووجيهرا  الدولرة مرن

ن خررالل م ساسررتها الدينيررة ةلررن ورسرريا مفرراطي

اآلخررر التسررامف الررديني، والتعرراوي البنارراء، وقبررول

اء وويبيررق مبررايق التعرراي  بررين ا فررراي، وةفشرر

ين الساررالم العررايل والشررامه فرري ماتلررف الميرراي

والمجررررراال  مررررررن أجرررررره التعررررراوي بررررررين ا فررررررراي 

.للنهوض بالدولة ةلن مراقي التقدم
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتف مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية  فرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1.6
ج حرري وكلفررة المرحلررة ا ولررن وال انيررة مررن ونفيرر

.بالمحافظةا سمرا 

ةجمرررررالي عررررردي المسرررررتفيدين مرررررن اإلسررررركاي 

.2020االجتمررررررراعي بالمحافظرررررررة حترررررررن عرررررررام 

ألددددددددددددددددددددددف233

مسدددددددتفيد

2
منشررح للحمايررة مررن أخيررار 324وكلفررة ونفيررج 

.2018السيول في يوليو 

مراعي وكلفة المرحلة ا ولن مرن اإلسركاي االجت

.2019بالحي الااما بمدينة بدر في يونيو 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1.3

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

19.3
سرركنية باإلسرركايوحرردةألررف 77وكلفررة ةنشرراء 

االجتمرررررررررراعي بالمحافظررررررررررة خررررررررررالل الفترررررررررررة

(2014-2020.)

3.2
آالف وحرردة سرركنية للعرراملين 9وكلفررة ةنشرراء 

.بالعاصمة اإليارية

مليدددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددار

جنيددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 
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ي في ةرار حر  الدولة علرن بنراء حيراة كريمرة يو

قًررا ومييررز لرريا فقررح لألجيررال الحاليررة، ولكررن أي

ي لقماي الحفاد علن حقروق ا جيرال القايمرة فر

جية التنميررة، قامررا الدولررة بإعررداي رميررة واسررتراوي

نميرررة رويلرررة المررردى وتم ررره فررري اسرررتراويجية الت

مصرر المستدامة  لتكوي بم ابة خاررة اليريق ل

ت خالل ا عروام القايمرة ولتلبري ويلعرا  الشرع

خرراء المصررري فرري وحقيررق التنميررة، والتقرردم، والر

.من خالل ةقامة المشروعا  التنموية

تبناطرا وُعدل مشروعا  اإلسكاي االجتماعي التري و

الدولرررة بمحافظرررة القررراطرة صرررفحة جديررردة مرررن 

ة صررفحا  التنميررة الترري وسرريرطا الدولررة وومقرر

جديدة من ومقرا  ا مره علرن رريرق مسرتقبه

مصررر الترري برردأ  وايررو علررن يرد ةعرراية البنرراء  

.مصريلتحقيق التنمية والرخاء  بناء الشعت ال

ة وفي ةرار سعي الدولة لبناء مجتمعا  عمرانير

جديررررردة وةحررررردا  ويرررررور حقررررراري فررررري ماتلرررررف 

ة المحافظا ، فقد ورن ةنشراء مشرروعا  سركني

عمالقرررة فررري محافظرررة القررراطرة يرررملا جميرررع 

منرررارق المحافظرررة، متقرررمنة جميرررع الاررردما  

.والمرافق التي يحتاجها الموارن

كمرررا أسرررهما فررري خلرررق فرررر  عمررره وفرررر  

اسرررت مارية جديررردة، حيرررث قامرررا الدولرررة بإقامرررة 

وحررررردا  سررررركنية بمسررررراحا  ماتلفرررررة لتررررروفير 

مسرررررركن مناسررررررت للشررررررباد بتسررررررهيال  ميررررررر 

.مسبوقة

كبيررًا وووثيقًا لتلك الجهوي، أرلقرا الدولرة عرديًا

ور مررن المشررروعا  السرركنية بالمحافظررة، يتمحرر

: أبرزطا في

مشررررررروت المرحلررررررة ا ولررررررن مررررررن اإلسرررررركاي ▪

فترررة االجتمرراعي بمدينررة برردر، وررن ونفيررج  فرري ال

(.2019ييسمبر –2017أكتوبر )

عمررارة بإجمرررالي 147ويتقررمن المشررروت ونفيررج 

آالف وحررررردة سررررركنية بتكلفرررررة بل رررررا3.5عررررردي 

ن مليرروي جنيرر ، ويهرردف طلررك ةلررن ورروفير سررك671

.مال ن لمحدويي الدخه

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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مشررررررروت المرحلرررررررة ا ولرررررررن مرررررررن اإلسررررررركاي ▪

االجتمررراعي برررالحي الاررراما بمدينرررة بررردر فررري

عمارة بإجمالي عردي 483، ون ونفيج 2019يونيو 

.مليار جني 1.3ألف وحدة سكنية، بتكلفة 11.6

مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

ينرة االجتماعي با حياء الااما والسابع بمد

، ون االنتهاء مرن 2019بدر، ون ونفيج  في يونيو 

آالف وحررررردة 7.9عمرررررارة بإجمرررررالي 311ونفيرررررج 

.مليار جني 1.1سكنية بتكلفة بل ا 

عمرررررارة ارررررمن 22وحررررردة بعررررردي 528ونفيرررررج ▪

در المرحلة ا ولرن لمشرروت يار مصرر بمدينرة بر

.مليوي جني 161.6بتكلفة 2018في سبتمبر 

مشررروت المرحلررة ا ولررن مررن سرركن العرراملين ▪

ر، وررن المنتقلررين للعاصررمة اإلياريررة بمدينررة بررد

.2021ونفيج  في أمسيا 

عمررارة بإجمررالي 376حيررث وررن االنتهرراء مررن ونفيررج 

ة آالف وحرردة سرركنية للعرراملين بالعاصررم9نحررو 

.مليارا  جني 3.2اإليارية بتكلفة بل ا 

مشررررررروت المرحلرررررررة ا ولرررررررن مرررررررن اإلسررررررركاي ▪

بمنيقرررررررة )االجتمررررررراعي بالقررررررراطرة الجديررررررردة 

ألررررف وحرررردة سرررركنية 1.9، وررررن ونفيررررج (الهنرررراجر

.مليوي جني 237.1بتكلفة 

مشررررررروت المرحلرررررررة ا ولرررررررن مرررررررن اإلسررررررركاي ▪

برررررررالتجمع )االجتمررررررراعي بالقررررررراطرة الجديررررررردة 

وحرردة سرركنية بتكلفررة168، وررن ونفيررج (ال الررث

.مليوي جني 23.5

مشروت المرحلرة ا ولرن مرن ةسركاي يار مصرر ▪

آالف وحررردة 4.4بالقررراطرة الجديررردة، ورررن ونفيرررج 

.مليار جني 1.3سكنية بتكلفة 

ر مشروت المرحلرة ال انيرة مرن ةسركاي يار مصر▪

وحرررررردة 384بالقرررررراطرة الجديرررررردة، وررررررن ونفيررررررج 

. مليوي جني 140سكنية، بتكلفة 
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نة مشروت المرحلة ا ولن من سكن جنة بمدي▪

القرراطرة الجديرردة، وررن ونفيررج  فرري أمسرريا

ألرررف وحررردة 1.3، ورررن االنتهررراء مرررن ونفيرررج 2021

.مليوي جني 500سكنية بتكلفة 

مشررررررروت المرحلرررررررة ا ولرررررررن مرررررررن اإلسررررررركاي ▪

اي بمنيقة يمال ةسك)االجتماعي بالشروق 

ألرف 1.2، ون ونفيج 2016في يونيو ( المستقبه

.ألف جني 89.6وحدة سكنية بتكلفة 

مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

بمنيقرررة التوسرررعا )االجتمررراعي بالشرررروق 

آالف 3.5، ون ونفيج 2018في مارس ( الشرقية

.مليوي جني 444.7وحدة سكنية بتكلفة 

مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

بمنيقرررررة الاررررردما  )االجتمررررراعي بالشرررررروق 

مبر فررري سرررربت( المسرررتقبلية يرررمال المدينررررة

وحرررردة سرررركنية بتكلفررررة 288، وررررن ونفيررررج 2017

.ألف جني 38.9

مشروت المرحلرة ا ولرن مرن ةسركاي يار مصرر ▪

ة ، ون ونفيج ألفي وحد2019بالشروق في يونيو 

.مليوي جني 611.2سكنية بتكلفة 

ر مشروت المرحلرة ال انيرة مرن ةسركاي يار مصر▪

، وررررررررن ونفيررررررررج2019بالشررررررررروق فرررررررري يونيررررررررو 

مليررررروي 149.1وحررررردا  سررررركنية بتكلفرررررة 408

.جني 

مشرررررروت المرحلرررررة ا ولرررررن مرررررن سررررركن جنرررررة ▪

وحردة 264، ون ونفيرج 2019بالشروق في يونيو 

.مليوي جني 46.4سكنية بتكلفة 

مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

( فرداي120بمنيقرة الرر )مرايو 15االجتماعي بررر 

آالف وحرررردة 4.2، وررررن ونفيررررج 2019فرررري يونيررررو 

.مليوي جني 586.9سكنية بتكلفة 
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مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

( فرردانًا50بمنيقررة الررر )مررايو 15االجتمرراعي برررر

ألررررف وحرررردة 1.3، وررررن ونفيررررج 2019فرررري مررررارس 

.مليوي جني 174.9سكنية بتكلفة 

مشررررررروت المرحلررررررة ال انيررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

( فرردانًا290بمنيقررة الررر )مررايو 15االجتمرراعي برررر

وحرردة سرركنية 696، وررن ونفيررج 2019فرري يونيررو 

.مليوي جني 138.7بتكلفة 

مشررررررروت المرحلررررررة ال ال ررررررة مررررررن اإلسررررررركاي ▪

، (فرردانًا50بمنيقررة الررر )مررايو 15االجتمرراعي برررر 

وحرررررررردة سرررررررركنية بتكلفررررررررة 696وررررررررن ونفيررررررررج 

.ألف جني 19.6

ي وعلن أثر الجهوي المبجولة من خالل التوسرع فر

ةقامررة المرردي والمجتمعررا  العمرانيررة الجديررردة 

بمحافظة القاطرة، فقد بل  ةجمرالي عردي وحردا 

اإلسررررركاي االجتمررررراعي المنفرررررجة فررررري محافظرررررة 

ألرررررف وحررررردة 77، نحررررو 2020القرررراطرة حترررررن عرررررام 

مليرار جنير ، كمرا بلر  19.3سكنية بإجمرالي وكلفرة 

ةجمررالي عرردي المسررتفيدين مررن وحرردا  اإلسرركاي

.ألف مستفيد233االجتماعي المنفجة نحو 

كمرررررا بلررررر  ةجمرررررالي عررررردي المررررردي الجديررررردة فررررري 

مرردي وطلررك حتررن نهايررة عررام 5محافظررة القرراطرة 

، وبلررررر  ةجمرررررالي عررررردي الوحررررردا  السررررركنية 2020

المنفررجة فرري المرردي الجديرردة بمحافظررة القرراطرة

.2020ألف وحدة سكنية حتن عام 293عدي 

ةجمررالي عرردي وحرردا  اإلسرركاي 
االجتمررررررررراعي المنفرررررررررجة فررررررررري 
محافظررررررررررة القرررررررررراطرة حتررررررررررن 

.2020عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددف77

وحدددددددددددددددددددددددددددددددة
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قح الققاء علن المنارق مير اآلمنة ال يشمه ف

أيقًرا ووفير سكن مال ن لإلنساي، ولكنر  يشرمه

ا، ومنررج عررام بنراء  ياخليًّررا  ثقافيًّرا وسررلوكيًّا وفكريًّر

ي وبنررا الدولررة المصرررية مبررايق العدالررة فرر2014

سياسرررررتها االجتماعيرررررة، واالقتصرررررايية، وةقررررررار 

مبررايق حقرروق اإلنسرراي، وعرردم وررر  أي فئررة مررن 

الفئرررا ، أو منيقرررة ج رافيرررة يوي ونميرررة، وسرررد

. الفجوة التنموية

وقرررررد  لرررررا مشررررركلة العشررررروا يا  مرررررن أطرررررن 

الملفررررا  الترررري ورررر رق الدولررررة علررررن مرررردى عقرررروي 

رويلررة مقررا، وقررد أولررا الحكومررة طررجا الملررف 

ج اطتمامًررا واسررعًا مرر خرًا، حيررث عملررا علررن ونفيرر

لا خية ويوير المنارق العشروا ية، والتري يرك

أحرررررد التحرررررديا  الكبيررررررة فررررري مجرررررال اإلسررررركاي 

اء والعقارا ، ووهدف الدولة أي وسرتييع الققر

.2030علن العشوا يا  بحلول عام 

سعا الدولة جاطدة ةلرن الققراء علرن المنرارق

بررز العشوا ية في يتبن أنحراء الجمهوريرة ومرن أ

المشرررروعا  التررري يرررهدوها محافظرررة القررراطرة 

:بهدف ويوير العشوا يا  ما يلي

ج  وررن ونفيرر" السررالم أول"بحرري " معًررا"مشررروت ▪

، وقرمن المشرروت ونفيرج عردي 2014في يوليرو 

آالف وحرررردة 3.3عمررررارة سرررركنية، بواقررررع 102

سررركنية، ويصررره حجررررن مرررا يررروفر  المشررررروت 

آالف وحرردة 4.4بمرحلتيرر  ا ولررن وال انيررة ةلررن 

.مليار جني 1.3سكنية، بتكلفة وصه ةلن 

ار ، فري ةرر"رواة السيدة"ويوير وه العقارد ▪

التكافرره االجتمرراعي مررن أجرره ةنهرراء مشرركلة 

العشرروا يا  الايرررة، والترري كانررا مررن أخيررر

المنررارق العشرروا ية المهرردية للحيرراة، حيررث

ي وررن واررع التايرريح ا م رره والنمرروطط الراقرر

لتيررروير المنيقرررة، بمرررا يتناسرررت مرررع اإلررررار

كه العام لمنيقة السيدة زينت بإاافة الشر

. الجمالي واليراز اإلسالمي للعمارا 

ت ةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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رواررررة "، وررررن ونفيررررج مشررررروت 2019فرررري مررررايو ▪

مليرروي جنيرر  بمحافظررة 330بتكلفررة " السرريدة

آالف نسرمة، 4القاطرة، لتوفير مسكن آمن لرر 

وحردة سركنية بإجمرالي 816ووحتوي علرن عردي 

.وحدة ةيارية ووجارية198عمارة، وعدي 16

وررررن ونفيررررج المشررررروت فرررري : 1مشرررروت أطالينررررا ▪

ووبل  وكلفرة2018وحتن ييسمبر 2017مارس 

مليررررروي جنيررررر ، وأقرررررين علرررررن 600المشرررررروت 

ي فردانًا فري حري السرالم أول ويتكرو11مساحة 

يورًا، 12عمررررارة سرررركنية كرررره عمررررارة 25مررررن 

وحردا  سركنية بمسراحة 4يشمه الدور علرن 

مترررررًا مررررع وركيررررت مصررررعد كهربررررا ي لكرررره 90

وحرردة سرركنية مررن 32عمررارة، ووررن واصرريط 

.ةجمالي الوحدا  لجوي القدرا  الااصة

ةسررركاي المحروسرررة بمحافظرررة القررراطرة، ورررن ▪

، ففررري ةرررار التكافررره 2018ونفيررج  فررري أكترروبر 

االجتمررررررررراعي مرررررررررن أجررررررررره ةنهررررررررراء مشررررررررركلة 

ولرن العشوا يا  الايرة ون ونفيج المرحلة ا 

وال انيررررة مررررن مشررررروت ةسرررركاي المحروسررررة، 

آالف وحردة سركنية 4.9ويتكوي المشروت من 

مليروي 940وحدة ةيارية ووجارية، بتكلفة 129و

جنيرررررررررر ، لترررررررررروفير مسرررررررررركن آمررررررررررن لعرررررررررردي 

.ألف نسمة24.6

مشررروت الشررهبة ووايي فرعرروي بحرري منشررحة ▪

ة  وحدا  سركنية بتكلفر1610ناصر، ةقامة عدي 

.مليوي جني 600

ألرررف وحررردة 2.5مشرررروت الايالرررة، ةقامرررة عررردي ▪

.مليوي جني 900سكنية بتكلفة ةنشا ية 

وررن ونفيررج المشررروت ، ا سررمرا مشررروت حرري ▪

، 2016وحترن مرايو 2014في الفترة من نروفمبر 

فرري ةرررار التكافرره االجتمرراعي مررن أجرره ةنهرراء 

مشرررركلة العشرررروا يا  الايرررررة، ووررررن ونفيررررج

المررررررحلتين ا ولرررررن وال انيرررررة، وجررررراري ونفيرررررج

.المرحلة ال ال ة
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65وقرررع علرررن مسررراحة : حيرررث ةي المرحلرررة ا ولرررن

ن آالف وحدة سكنية، فقلًا ع6.3فدانًا، ووشمه 

محلًرررررا 240ةنشررررراء مدرسرررررة وعلرررررين أساسررررري و 

61احة فتقرع علرن مسر: وجاريًّا، أما المرحلة ال انية

آالف وحررردة سررركنية، ووقرررن 4.7فررردانا ووشرررمه 

محرال  وجاريرة، 110مدرسة للتعلين ا ساسري، و

.مليار جني 1.6بإجمالي وكلفة 

ووقرررمنا المرحلتررراي وحررردا  عالجيرررة، ومالعرررت 

ريااررررية، ونقيررررة للشررررررة وأخرررررى لإلسررررعاف، 

، لتروفير ومكتبًا للبريد، فقلًا عن أسرواق حقرارية

.احتياجا  الموارنين بشكه كامه

يررة وون واصيصهما لقارني العشروا يا  الا

مرررن منرررارق الدويقرررة وعزبرررة خيرررر ط وةسررريبه 

.  عنتر

آالف 7.3ووشررررررررمه المرحلررررررررة ال ال ررررررررة ةنشرررررررراء 

عمررررررارة، بتكلفررررررة124وحرررررردة سرررررركنية بإجمررررررالي 

.ألف نسمة31مليار جني ، لتوفير مسكن لر 1.8

ويررررروير منيقرررررة عزبرررررة جررررررجا والعسرررررال، ▪

.مليوي جني 63بتكلفة 

لرر  مشررروت منيقررة ماسرربيرو بحرري برروالق، ويب▪

فردانًا، ومسراحة 72ةجمالي مساحة المشروت 

فردانًا، ويُعردل مرن 49المنيقة العشوا ية بها 

أطررررن مشررررروعا  التيرررروير الجرررراري ونفيرررررجطا 

د بالقاطرة، وسري ير مرن خرييرة المنيقرة بعر

.االنتهاء من أعمال التيوير

وقرررد سررررعا الدولررررة جاطرررردة ةلررررن الققرررراء علررررن 

المنرررارق العشررروا ية فررري محافظرررة القررراطرة، ةط 

وحولررررا ولررررك المنررررارق لرواررررا  بعررررد معانرررراة 

ا طررالي لعقرروي مررن انعرردام الارردما  والعرري  

، في مسراكن ميرر آيميرة وهردي حيراوهن وصرحتهن

عيرد حيث كاي الققاء علن ولرك المنرارق حلمًرا ب

.المنال لكن  أصبف واقعًا وحقيقة
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ه ونتيجررة للجهرروي الترري وقرروم بهررا الدولررة مررن أجرر

الققررراء علرررن العشررروا يا  بلررر  عررردي المنرررارق 

رة ميررر اآلمنررة الترري وررن ويويرطررا بمحافظررة القرراط

مقارنرررررررة بعررررررردي2020منيقرررررررة عرررررررام 42عررررررردي 

كما انافرض عردي المنرارق .2014منارق عام 6

مقارنررررة 2020منيقررررة عررررام 17ميررررر اآلمنررررة ةلررررن 

.2014منيقة عام 56بر 

6

42

2014 2020

عدد المنا   العشوائية التي تم 

*2020و2014تطويرها خالل عامي 

.صندوق التنمية الحقرية: المصدر
ببياي وراكمي

56(منطقة)

17

2014 2020

عدد المنا   غير اآلمنة خالل عامي

2020و2014

(منطقة)

.صندوق التنمية الحقرية: المصدر
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يررة جهرروي كبيرررة وقرروم بهررا الدولررة لتعظررين وونم

مواريطرا الما يررة مرن خررالل خيرح قوميررة ويمررف 

ةلررررن االسررررتفاية مررررن المترررراط مررررن ولررررك المررررواري 

ع وورييد استادامها ووعظين العا د منهرا ورفر

ا كفاءوهرررا، فقرررلًا عرررن ويررروير منظومرررة الرررري بمررر

يرررررررنعكا علرررررررن عمليرررررررا  التنميرررررررة الشررررررراملة 

.والمستدامة في الدولة

ففررري ةررررار سرررعي الدولرررة ةلرررن وريررريد اسرررتادام

المررررررواري الما يررررررة كححررررررد محرررررراور االسررررررتراويجية 

ن القوميرة إليارة المرواري الما يررة، والتري وهردف ةلرر

اعرا ، ووفير المواري الما ية الميلوبرة لكره القي

ووحقيررررق العدالررررة فرررري ووزيررررع الميررررا  بوصررررولها

ي للجميع، وفي ةررار محاولرة وحقيرق ا مرن المرا 

.لمصر

ورررن البررردء فررري ونفيرررج عررردي مرررن مشرررروعا  الرررري 

ق العمالقة بمحافظا  الجمهورية  بهدف وحقي

.التنمية المستدامة للمواري الما ية

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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اوصرررررررالًا، أرلقرررررررا الدولرررررررة عرررررررديًا كبيررررررررًا مرررررررن 

المشرررروعا  فررري قيرررات المرررواري الما يرررة والرررري 

:بالمحافظة، يتمحور أبرزطا في

لحمايررررة 2وسررررد م 1مشررررروت ةنشرررراء سررررد م ▪

من أخيرار ( زطراء المعايي/ ررة )وايي يجلة 

 رررا بمحافظرررة القررراطرة بتكلفرررة بل/ السرريول 

مليرررررروي جنيرررررر ، ووررررررن االنتهرررررراء منرررررر  فرررررري 35

. 2020عام 

علرن مارر سريه وايي 3مشرروت ةنشراء سرد م▪

مررررن أخيررررار ( زطررررراء المعررررايي/ ررررررة )يجلررررة 

مليرروي جنيرر ، وررن االنتهرراء 17السرريول بتكلفررة 

. 2019من  في عام 

مشررروت يراسررا  الممررر المالحرري بررين بحيرررة ▪

مليرروي 16فيكتوريررا والبحررر المتوسررح بتكلفررة 

جنيرررررر ، ووررررررن االنتهرررررراء مررررررن المشررررررروت فرررررري 

.  2019عام 

منشررررح للحمايررررة مررررن أخيررررار 324وررررن ونفيررررج ▪

بماتلررف محافظررا  2018السريول فرري يوليررو 

ة الجمهورية، ووشمه سدوي وبحيرا  صرناعي

ة مليار جني ، باإلااف2وخزانا  أراية بتكلفة 

ةلررررن ويبيررررق سياسررررا  ما يررررة وحررررر  علررررن 

وعظررين االسررتفاية مررن كرره قيرررة ميررا ، كمررا

وهررردف الدولرررة ةلرررن وريررريد اسرررتادام المرررواري 

ة الما يرررة كححرررد محررراور االسرررتراويجية القوميررر

.إليارة المواري الما ية

ووسرعن الدولررة مررن خررالل ولررك المشررروعا  ةلررن

مجابهررررة التحررررديا  المتعلقررررة بالميررررا ، فالمرررراء

، قاررة التنمية والحقارة، ومهد النمو واالزيطرار

حيررث نشررح  التجمعررا  البشرررية وازيطررر  علررن

مقربرررررة مرررررن مصررررراير الميرررررا ، واقترررررري وجويطرررررا 

ونموطرررا باسرررتمرار وررروافر ، والحقرررارة المصررررية

.القديمة خير ياطد علن طلك

يرررا  كمرررا وبرررجل الدولرررة جهرررويًا ح ي رررة لتررروفير الم

الميلوبررررة للوفرررراء باحتياجاوهررررا، وأيقًررررا أعمررررال

الحمايررررررة مررررررن أخيررررررار الجفرررررراف، والفيقررررررانا ، 

.دةوالحفاد علن نوعية المواري الما ية بحالة جي
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رة وحظررن المشررروعا  البيئيررة بمحافظررة القرراط

جل برررالك ير مرررن االطتمرررام مرررن قِببررره الدولرررة، ووبررر

الدولرررة جهررردًا كبيررررًا خرررالل المرحلرررة الحاليرررة فررري

ةيارة ونفيج المايح المتكامه لتيوير منظومة

حية المالفررا  الصررلبة، لتحسررين ا واررات الصرر

ا للمرروارنين، والحررد مررن معرردال  التلررو ، فقررلً

.عن ةقامة صناعة ورنية إليارة المالفا 

فرررررري ةرررررررار ونفيررررررج البنيررررررة التحتيررررررة لمنظومررررررة 

المالفررررا  الجديرررردة، ووحسررررين عمليررررا  جمررررع 

ونقرررررره المالفررررررا ، وررررررن ةنشرررررراء خليررررررة الرررررردفن 

عررراوي المحكرروم للمالفرررا  الصرررلبة برررالعبور بالت

بررررررين محافظررررررة القرررررراطرة وجهرررررراز ونظررررررين ةيارة 

بهرررررردف 2018المالفررررررا  برررررروزارة البيئررررررة عررررررام 

وحسرررررين منظومرررررة ةيارة المالفرررررا ، بإجمرررررالي 

.مليوي جني 15وكلفة 

طررررجا وقررررد قامررررا وزارة الدولررررة لشرررر وي البيئررررة 

فظرة بواع عدة برام  للتحكن فري التلرو  بمحا

:القاطرة منها

ر مشرروت مكافحررة التلرو  الصررناعي، وطرو أكبرر▪

مشررروت علررن مسررتوى الشرررق ا وسررح فرري 

مجررال مكافحررة التلررو  الصررناعي واسررتادام

ة وكنولوجيرررررا اإلنتررررراط النظيرررررف فررررري الصرررررناع

.المصرية

امرررة يررربكا  الرصرررد البيئررري، ورررن البررردء فررري ةق▪

ظرة الشبكة القوميرة لرصرد القواراء بمحاف

راء القاطرة وليها باقي المحافظا ، كما ون ةج

ع قياسا  لمستويا  القوااء بعردة مواقر

.حيوية بالمحافظة

ورررررن ةعرررررداي يراسرررررا  عرررررن رصرررررد مسرررررتويا  ▪

ة القواررراء ووحثيرطرررا علرررن المنشرررآ  الحيويررر

يوليو، ورريرق 26في عدة منارق منها محور 

ةسررررررررركندرية الصرررررررررحراوي، ورصرررررررررد / مصرررررررررر 

سرررراعة فرررري 24مسررررتويا  القوارررراء خررررالل 

(.حلواي–المعايي )رريق كورني  النيه 

"
البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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أمررا فرري ةرررار خفررض انبعاثررا  مررازا  االحتبرراس 

الحررررراري ووقليرررره القوارررراء مررررن قيررررات النقرررره 

ي للمسرراطمة فرري وحسررين جرروية الهررواء وبالتررال

يرررج وحسرررين الصرررحة العامرررة للمررروارنين، ورررن ونف

مشرررررررروت اسرررررررتدامة النقررررررره فررررررري مصرررررررر فررررررري 

هاء محافظا  من بينها القاطرة بحيث ون االنت4

، بتكلفررررررررة ةجماليررررررررة 2020منرررررررر  فرررررررري مررررررررارس 

.ماليين يوالر7

اسرررررتكمالًا، ورررررن ونفيرررررج مشرررررروت حمايرررررة صرررررحة 

دة اإلنسرراي والبيئررة مررن االنبعاثررا  ميررر المعتمرر

حررررق للملوثرررا  العقررروية ال ابترررة النابعرررة مرررن ال

يررة، واحتررراق مالفررا  الرعايررة الصررحية واإللكترون

بالتعررررراوي مرررررع وزارة الصرررررحة والسررررركاي ووزارة 

يرررق االوصررراال  ووكنولوجيرررا المعلومرررا ، ورررن ويب

سررررربتمبر –2016يونيرررررو )المشرررررروت فررررري الفتررررررة 

محافظرررررا  مرررررن بينهرررررا القررررراطرة 4فررررري ( 20121

.مليوي يوالر2.8بتكلفة ةجمالية بل ا 

ووجدر اإليرارة ةلرن مشرروت الحرزام ا خقرر حرول 

القرراطرة الكبرررى، وطررو حررزام يررجري ك يررف يحرريح

كيلرومتر ، ويرتن 100باليريق الردا ري، يبلر  رولر  

ف ونفيج المشروت علن أربعة مراحه بإجمالي نص

.مليوي جني 100مليوي يجرة وبتكلفة 

طرررجا وقرررد ورررن ويررروير محميرررة ال ابرررة المتحجررررة 

بإزالررة المالفررا ، وةنررارة السررور، وواررع الفتررا 

، ةريرررايية بالشررروارت، وووصررريه الصررررف الصرررحي

ووحطيرررررره المرررررردقا ، وويرررررروير منيقررررررة انتظررررررار 

ة وووصررريه الكهربررراء بمحميرررة ال ابررر. السررريارا 

المتحجرررررة، وواررررع لوحررررا  ةريررررايية والفتررررا  

( 2019-2017)وعريفيرررة بالمحميررررة خرررالل الفترررررة 

.ماليين جني 9.2بتكلفة ةجمالية 

يررا  ووفقًررا لبيانررا  وزارة البيئررة بلرر  عرردي المحم

محميرة، وبلرر  2اليبيعيرة فري محافظرة القراطرة 

، 2020مصرنع عرام 2عدي مصرانع وردوير القمامرة 

خرررالل العرررام نفسررر ، 2وعررردي المررردافن الصرررحية 

وبل ررررا محيررررا  الرصررررد البيئرررري للهررررواء عرررردي

محيرررررة، وعررررردي محيرررررا  رصرررررد القواررررراء34

. 2020محية حتن عام 14
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية  فرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير التنافسددية العددالمي لعدد   حيددث 2019ام فددي مرتبددة مصددر عالميًّ

.عالميًّا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليررررروي يرررررورو، وكلفرررررة ةنشررررراء محيرررررة 75.3و

. كهرباء يمال القاطرة

 الرث وكلفة ونفيج المرحلرة الرابعرة مرن الارح ال

الجرررررزء ا ول )لمتررررررو أنفررررراق القررررراطرة الكبررررررى 

(.وال اني

28

44
سرايس التكلفة التقديريرة لتشر يه منوريره ال

.العاصمة اإليارية الجديدة/ من أكتوبر 

71.5%
نسرررربة مسررررتادمي اإلنترنررررا فرررري المحافظررررة

.2020/2019عام 

3.1
وكلفرررررة ونفيرررررج مشرررررروعا  الصررررررف الصرررررحي 

(.2021–2014)بالمحافظة خالل الفترة من 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددد 

827.1
كة نسرررربة ا سررررر المصرررررية المتصررررلة بالشررررب

العامرررة للصررررف الصرررحي بمحافظرررة القررراطرة 

.2017وفقًا لتعداي 

98.8%

مليددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددد 
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ت مار وررولي الدولررة المصرررية اطتمامًررا كبيرررًا باالسرر

ن فرري المشرررروعا  القوميرررة والتنمويررة فررري يرررت

القياعررا   بهرردف ةحرردا  نقلررة نوعيررة، طرردفها 

ا ول البنررراء والتنميرررة، ةلرررن جانرررت وررروفير فرررر 

عمرره للشررباد وخفررض معرردال  البيالررة، ممررا 

يسررهن فرري رفررع معرردال  النمررو االقتصررايي فرري

براري يتن االوجاطا ، وويوير يبكة اليررق والك

. علن مستوى الجمهورية

رق فقد قاما الدولة بنقلة نوعية في قيرات الير

قرة والكباري بالمحافظة، ويُعلد طلك خيروة عمال

ية في خيرة التنميرة، واسرتكمالًا للمحراور العرار

.في وسح مصر

لرن ويحوي اطتمام الدولة بقيات اليرق للحفراد ع

أرواط المررررروارنين وورررررحمين سرررررالمتهن، ووقليررررره

.الك افا  المرورية علن اليرق القا مة

سرربة وأيقًررا لتقليرره اسررتهال  الوقرروي وخفررض ن

التلرررو   حيرررث وسررراطن يررربكة اليررررق فررري خلرررق

مجتمعرررا  عمرانيرررة جديررردة ميرررر محطولرررة ويفرررع 

حية عجلرررة التنميرررة الزراعيرررة، والصرررناعية، والسررريا

بجميررررع أنحرررراء الجمهوريررررة، برررره ووعتبررررر يرررربكة

.اليرق مقياسًا للتقدم والرقي بالدولة

فررري طرررجا اإلررررار قامرررا الدولرررة بتنفيرررج عررردي مرررن 

المشروعا  العمالقة في قيات اليرق والنقره

ة، بالمحافظا  كافة، وال سيما محافظة القراطر

ومرررن أبررررز مشرررروعا  اليررررق التررري ورررن ونفيرررجطا 

:بالمحافظة

رريرررق القررراطرة السرررويا الصرررحراوي يمترررد ▪

متررررر فرررري 100كيلررررومترا  وعرررررض 8بيررررول 

حرارا  مروريرة بردلًا 9اوجاطين، يقن كه اوجا  

حارا  مرورية، كمرا ورن ويروير المسرافة3من 

مرررن كررروبري أحمرررد بررردوي ال ربررري حترررن رريرررق 

. كيلررررررررومترًا28الرررررررردا ري اإلقليمرررررررري بيررررررررول 

وقررررررررد وقررررررررمنا عمليررررررررة ويرررررررروير رريررررررررق 

.السويا، ونفيج عدي من الكباري/ القاطرة 

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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ع وقار)المرحلة ا ولن من الدا ري ا وسيي ▪

، يتم رررررررره (وقررررررررارع السررررررررانة–السررررررررويا 

حرررارا  5المشرررروت فررري ةنشررراء رريرررق يا رررري 

حارا  اوجا  رريرق 3اوجا  اليريق الر يسي و 

2016الادمررررة، وررررن االنتهرررراء منرررر  فرررري أبريرررره 

مليرروي جنيرر ، وررن ونفيررج أعمررال 624.4بتكلفررة 

تن اإلنارة لتحمين مروايي اليريرق، و ول مررة ير

.إلنارة اليرق" الهاي ماسا"ونفيج نظام 

/ جرررارِ ةنشررراء رريرررق الادمرررة ليريرررق القررراطرة ▪

ن السرويا مرن اليريرق الردا ري اإلقليمري حترر

حررارا  3كيلررومترًا، 28اليريررق الرردا ري بيررول 

لكرررره اوجررررا ، يمررررر اليريررررق بالمرررردي الجديرررردة 

العاصرررررمة –مررررردينتي –الشرررررروق –الرحررررراد )

ورن( بردر –القراطرة الجديردة –اإليارية الجديردة 

، وبتكلفررررررة2020االنتهرررررراء منرررررر  فرررررري يونيررررررو 

.مليوي جني 572.7

جررررارِ ويرررروير اليريررررق الرررردا ري، يشررررمه ةجررررراء ▪

الصرريانة العاجلررة للمررداخه والماررارط، وةعرراية 

.رصف ووحطيه وووسعة اليريق

يوير ون و: النصر–جوزيف ويتو –محور الدا ري ▪

كيلررررومترًا، وقررررد وقررررمنا 21المحررررور بيررررول 

عمليرررررررررة ونفيرررررررررج المحرررررررررور ويررررررررروير رريرررررررررق 

كبارٍ جديدة، وطلك علن5ا وووستراي، وةنشاء 

: النحو التالي

ويرررروير رريررررق ا وووسررررتراي، وةنشرررراء كرررروبري▪

وقارع يرارت يوسرف عبراس، وةنشراء كروبري

وقررارع يررارت طشررام بركررا ، وةنشرراء كرروبري

وقررارع يررارت عبرراس العقرراي، وويرروير رريررق 

السررويا، وةنشرراء كرروبري وقررارع/ القرراطرة 

.تورريق الصاعقة، وةنشاء كوبري جوزيف وي

ايررررتمه ونفيررررج : رمسرررريا/ روكسرررريمحررررور ▪

المحرررررور علررررررن عرررررردي مررررررن أعمررررررال اإلنشرررررراء، 

والتيرررروير لليرررررق والشرررروارت الترررري وقررررع فرررري

:مسار ، وطلك علن النحو التالي

رمسرررريا، / ةنشرررراء رريررررق كرررروبري القبررررة •

وويرروير ميررداي ابررن سررندر، وويرروير يررارت

، الاليفررة المررحموي، وويرروير يررارت السرريه

.ورفع كفاءة يارت المقريزي
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الاليفررررررررة –الميرمنرررررررري -محررررررررور النزطررررررررة •

6وُيعرردل طررجا المحررور واحرردًا مررن : المررحموي

-النزطررررررة "محرررررراور ر يسررررررة، يررررررربح محررررررور 

رريررررررق " الاليفررررررة المررررررحموي–الميرمنرررررري 

جسررررررر السررررررويا مررررررارًّا / اإلسررررررماعيلية 

بميررررداي الحجرررراز، ثررررن يررررارت النزطررررة مررررارًّا 

ن بشررارت الميرمنرري وصررولًا ةلررن روكسرري، ثرر

يسررتمر اليريررق بعررد طلررك ةلررن رمسرريا 

.أو جنود القاطرة

وقرررد وقرررمنا عمليرررة ونفيرررج طرررجا المحرررور 

اي ويوير يارت النزطة، وةنشاء كوبري ميرد

الحجررراز، وةنشررراء كررروبري الجرررالء، وةنشررراء 

كررروبري السررربع عمرررارا ، وةنشررراء كرررروبري 

.العروبة، وووسعة كوبري الميرمني

يهررررردف : امترررررداي محرررررور المشرررررير رنيررررراوي▪

المشروت ةلن ةنشراء محرور مرروري جديرد مروازِ 

.لمحور الشهيد

أكتررروبر بمحرررور 6باإلارررافة ةلرررن ربيررر  كررروبري 

المشررير  لادمررة القرررايم مررن وسررح القررراطرة 

ة متجهًا ةلرن القراطرة الجديردة والعرين السران

كيلرومترا  8ويمتد المحور بيول . والعكا

.مترًا30وعرض 

يهدف محرور الفرريوس الحرر : محور الفريوس▪

ةلرررررن الرررررربح برررررين منيقرررررة وسرررررح القررررراطرة، 

–صرررالط سرررالن "والمحررراور الر يسرررة اليوليرررة 

، "امتداي محور المشرير رنيراوي–ا ووستراي 

واليريررق الرردا رى، والقرراطرة الجديرردة، وصررولًا

لفرة ةلن العاصمة اإليارية الجديردة، ووبلر  التك

.مليار يوالر 1.2نحو 

محرررور الفريرررق العصرررار يرررربح المحرررور الجديرررد ▪

منيقررررة مصررررر الجديرررردة بكرررره مررررن اليريررررق 

الرررردا رى عنررررد بدايررررة رريررررق يرررربرا بنهررررا الحررررر 

.بامتداي محور أبو بكر الصديق
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ي وقمن مشروت محور الفريق العصار ةنشاء عد

11كبررررراري ومترررررد بإجمرررررالي أرررررروال وصررررره ةلرررررن 3

بنهرا / را كيلومترًا  لربح ميداي التجنيد بمحور يب

: الحر، وطلك علن النحو التالي

ةنشررراء كررروبري وقرررارع يرررارت عمرررر الماترررار، ▪

اء وةنشراء كروبري وقرارع يرارت بهترين، وةنشر

.بنها/ كوبري وقارع يبرا 

وررن ةنشرراء المرحلررة ا ولررن: محررور روض الفرررط▪

مررررن محررررور روض الفرررررط فرررري المسررررافة مررررن 

/ رريررررررررررق القرررررررررراطرة " 39الكيلررررررررررو "عالمررررررررررة 

اإلسرررركندرية الصررررحراوي حتررررن وقارعرررر  مررررع 

اليريرررق الررردا ري اإلقليمررري، واليريرررق بيرررول

متررررررررًا، 30كيلرررررررومترًا باوجررررررراطين وعررررررررض 28

.حارا  مرورية لكه اوجا 4ويتكوي من 

يقررررن محررررور الحقررررارا  : محررررور الحقررررارا ▪

ح ا ول طو كوبري عين الصريرة ويررب: كوبري2

بردأ رريق صالط سالن باليريق الدا ري حيث ي

مررن أمررام بحيرررة عررين الحيرراة، ويمررر عبررر رريررق 

اي الاياالرررة مُتجهًرررا ةلرررن منيقرررة بئرررر أم سرررلي

ا حتررن اليريررق الرردا ري، ويمررر الكرروبري عموييًّرر

.فوق الكوبري ال اني

بررراري اسرررتكمالًا، لرررن وتررروايب الدولرررة فررري ةقامرررة الك

ة التررري وهررردف ةلررررن وافيرررف االختناقرررا  المروريرررر

: ا يليووسهيه حركة السير، والتي برز من بينها م

اإلسرررركندرية/ ةنشرررراء كبررررارِ بيريررررق القرررراطرة ▪

كبراري 10كبراري علويرة، و5الصحراوي وشرمه 

كبرررررررررراري مشرررررررررراة  إلل رررررررررراء 3سرررررررررريحية، و

ة اإلسركندري/ التقارعا  علن رريق القراطرة 

لفررة الصررحراوي وويسررير الحركررة المروريررة، بتك

.ماليين جني 610بل ا 

يرق كوبري وقارع رريق ا وووستراي مع الير▪

.الدا ري

وطرررررجا الكررررروبري يرررررحوي ارررررمن أعمرررررال ووسرررررعة 

وويررروير وصررريانة ورفرررع كفررراءة اليريرررق الررردا ري

.كيلومترا 106بيول 
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طلرك بمدينرة نصرر والفنجرريون ةنشاء كروبري ▪

.مليوي جني 280بتكلفة بل ا 

  روض الفرررط يبلرر/ ةنشرراء كرروبري وحيررا مصررر ▪

.مترًا67.3مترًا وعرا  540رول الكوبري 

ويبلرر  رررول: مشررروت كرروبري السررالم الجديررد▪

مترررًا 30ألررف متررر وعرارر  1.3الكرروبري الجديررد 

.امن أعمال التيوير باليريق الدا ري

مترررررًا  850بيررررول 109ةنشرررراء كرررروبري الكيلررررو ▪

حرارا  مروريرة 3متررًا، ويتكروي مرن 24وعرض 

ه فرري كرره اوجررا ، ويهرردف الكرروبري ةلررن وسررهي

لفرررة الحركرررة ووحقيرررق السررريولة المروريرررة، بتك

.مليوي جني 570ةجمالية بل ا 

" 38الكيلررررو "كرررروبري رلعررررا مصرررريفن عنررررد ▪

مترررًا 980بيريررق القرراطرة السررويا، بيررول 

متررررًا، ميرررالع ومنرررازل برررحروال 17.90وعررررض 

.  مليوي جني 56كيلومترا ، بتكلفة 6

ريق كباري ميار سفنكا الدولي وقع علن ر▪

اإلسرركندرية الصررحراوي عنررد عالمررة/ القرراطرة 

لادمررررررررة مسررررررررتادمي ميررررررررار " 48الكيلررررررررو "

.الدوليسفنكا

ويهرردف المشررروت ةلررن ربررح ميررار سررفنكا 

.اإلسكندرية/ الدولي بيريق القاطرة 

، ويهررررررردف ةلرررررررن وقليررررررره جاريينيررررررراكبررررررراري ▪

ي المسافة للمتج  من القراطرة ةلرن الردا ر

القررررراطرة، ويرررررتن / عرررررن رريرررررق السرررررويا

(.قمحور المي ا)ووصيلها بمحور الفيين 

حررارة مروريررة 2كرروبري بسررعة 2ووتكرروي مررن 

متررًا وياردم 950لكه منهمرا، أحردطما بيرول 

القررررايم مررررن رريررررق السررررويا متجهًررررا ةلررررن 

والحررررري العايرررررر ورريرررررق المي ررررراق، جاريينيرررررا

.مترًا650والكوبري اآلخر بيول 

والحررري العايرررر جاريينيررراوياررردم القرررايم مرررن 

.القاطرة/ ومتج  ةلن رريق السويا
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كيلررومتر 1.6كرروبرى المشررير رنيرراوي بيررول ▪

.  ررق سيحية4يوا ر مرور، و 4ويشمه 

، حيررث وررن االنتهرراء ويرروير كرروبري قصررر النيرره▪

مررن أعمررال ويرروير كرروبري قصررر النيرره والررجي 

وم يُعلد من العالما  البارزة بالقاطرة، وطلك ير

يررررررمه التيرررررروير عمليررررررا  . 2017مررررررارس 21

ورررردعين جسررررن الكرررروبري واسررررتبدال يرررربكا 

الكهربرررراء وجميررررع أعمررررال الرررردطانا  وةعرررراية 

.الرصف وةااءة الكوبري

-ين واستكمالًا لتلك الجهوي، ولمعاونة الموارن

–وخاصررة كبررار السررن وطوي االحتياجررا  الااصررة 

ةيرارة 12في عبور اليرق بشكه آمن، ون وركيرت 

.او ية بكوبري الجالء

ةيارة او ية متيورة فري عردي 12كما ون وركيت 

مررن الكبرراري الجديرردة، كمررا وررن ةنشرراء العديررد مررن

اة كوبري مشر)كباري مشاة : كباري المشاة، م ه

كهربراء كوبري مشاة مستشفن ال-سيتي ستارز 

كرررروبري -كرررروبري مشرررراة المدرسررررة اإلنجليزيررررة -

اة كرروبري مشرر-مشرراة مستشررفن كرروبري القبررة 

(.مستشفن مصر للييراي

طرررجا وورررن ةنشررراء يررربكة مراقبرررة ووحكرررن مركرررزي،

ة بهررردف ونظرررين المالحرررة ووقررردين خدمرررة مناسرررب

للوحررررردا  النهريرررررة ومتابعرررررة حركتهرررررا بحنواعهرررررا 

وسرررعة يعررن اوارراط( ركرراد -بقررا ع )الماتلفررة 

القرررررار باإلاررررافة ةلرررررن ةنشرررراء أنظمررررة للتحرررررول 

.مليوي جني 72.9الرقمي، بتكلفة 

وقرد يررهد  اليررق النهريررة والمالحيرة اطتمامًررا

: من جانت المحافظة  حيث ون

أسررررواي، –ويررروير اليريرررق المالحررري القررراطرة ▪

الررررجي يمتررررد مررررن قنررررارر الرررردلتا حتررررن أسررررواي 

ألرررف كيلرررومتر، 1.3ووايي حلفرررا بيرررول حررروالي 

ويهدف المشروت ةلن ويوير المجرى المالحي

لنهرررر النيررره برررإجراء أعمرررال الرفرررع المسررراحي 

.الدوري، وةزالة االختناقا  المالحية
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ة بهدف ةرياي الوحدا  النهرية لألمراكن العميقر

ه، التررري يمكرررن السرررير فيهرررا بحمررراي فررري نهرررر النيررر

.  مليوي جني 200بتكلفة ةجمالية 

أسرررررواي –ويرررروير اليريررررق النهررررري القرررراطرة ▪

بهررررردف ةزالرررررة االختناقرررررا  المالحيرررررة ووزويرررررد 

اليريررررررررق بالشررررررررمندورا ، بتكلفررررررررة بل ررررررررا 

.مليوي جني 422.4

ويرروير رريررق مالحرري نهررري يمتررد مررن قنررارر ▪

الرررررررررردلتا حتررررررررررن يميرررررررررراف بيررررررررررول ةجمررررررررررالي

كيلررومترًا، يهرردف ةلررن ربررح مينرراء يميرراف242

الجديررد بعواصررن المحافظررا  الواقعررة علررن 

ة المجرى المالحي حتن أسواي، حيث وما ةزالر

 ررا االختناقررا  المالحيررة بنهررر النيرره، وقررد بل

.مليوي جني 40التكلفة اإلجمالية للمشروت 

رق بجانت التيور الكبيرر الرجي يرهد  قيرات الير

والكبررراري، يرررهد  طيئرررة النقررره العرررام بالقررراطرة

رفررررررة كبيررررررة، حيرررررث يخررررره الادمرررررة  ول مررررررة 

ا وررروبيا طو اليرررابقين القررراطرة، وطرررو صرررناعة

مصررررررررررية، كمرررررررررا يرررررررررهد  مصرررررررررر  ول مررررررررررة 

يخرررررررول أوررررررروبيا ال ررررررراز اليبيعررررررري أسررررررريول 

.الحافال  بالقاطرة

كمررررا يررررهد أسرررريول النقرررره العررررام أووبيسررررا  

مرررزوية باررردما  ةنترنرررا، ووكييرررف، وواي" طكيرررة"

ع فاي، ويحن يو ةس بري، ومنفرج موسريقي ويفر

وعلير ، ،(مواصالوي اإللكترونري)التجكرة عبر كار  

لقررررت أول 2018اقتنصررررا القرررراطرة فرررري نرررروفمبر 

ا  مدين  بالشررق ا وسرح وةفريقيرا ويلرق خردم

.جوجه للنقه العام

مرع يرركة" مواصرال  مصرر"كما أرلقا يرركة 

ر جوجررره العالميرررة وحركرررا  يررربكة مركباوهرررا عبررر

حيرررث يمكرررن للمررروارن Google Mapsويبيرررق 

ول  متابعرة وحركررا  ا ورروبيا الرجكي، ومرردة وصرر

.ةلن المحية
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وجربة فريردة 2019يهد  العاصمة في نوفمبر 

مرررن نوعهرررا فررري وارياهرررا، أول أوررروبيا كهربرررا ي

يجود يوارت العاصرمة، وطرو مرزوي بادمرة طوي 

.راكبًا70الهمن، ويستوعت 

وفرررررري ةرررررررار حررررررر  المحافظررررررة علررررررن ورررررروفير 

أوووبيسرررررررا  صرررررررديقة للبيئرررررررة وعمررررررره بال ررررررراز 

ن اليبيعرري والكهربرراء، وررن اسررتالم أول يفعررة مرر

عرديطا ا ووبيسا  التي وعمه بال از اليبيعري و

أووبيسًرا وعاقرد  121أووبيسا ، مرن ةجمرالي 10

عليهررا طيئررة النقرره العررام بالقرراطرة للرردخول فرري

.الادمة وويوير أسيول طيئة النقه العام

ن كمررا أولرررا الدولرررة اطتمامًرررا بالنقررره الجررروي، فرررت

ع ةنشاء ميار العاصمة اإليارية الدولي، الجي يقر

السررويا جهررة / بيريررق القرراطرة 61عنررد الكيلررو 

الشرررررق مررررن ميررررار القرررراطرة الرررردولي، والميررررار 

ا رريرق السروي:مروبح بحربعة ررق ر يسة طري

رريرررررق العرررررين -اليريرررررق الررررردا ري ا وسررررريي -

(.اليريق اإلقليمي-السانة 

وسرررعيًا مرررن الدولرررة لتحسرررين كفررراءة، وسرررالمة

خدما  السركك الحديديرة مرن خرالل اسرت مارا 

لتجديرررررد نظرررررام اإليرررررارا ، وخيررررروف السررررركك 

ه الحديدية، ووحديث ةياراوها، ووشر يلها، مرن أجر

اء زياية قدرة قيرات السركك الحديديرة علرن الوفر

زيررررز باالحتياجررررا  االقتصررررايية واالجتماعيررررة، ووع

القررردرا  الماليرررة لهيئرررة سررركك حديرررد مصرررر، ورررن

:ونفيج العديد من المشروعا ، منها

أعمرررال ويررروير محيرررة سررركك حديرررد القررراطرة ▪

صردايا ، وعمه اختبارا  لجميع (رمسيا)

القيررررارا  با رصررررفة، واإلصررررالط، والصرررريانة

الااصرررررة بشايرررررا  عررررررض مواعيرررررد قيرررررام 

القيررررررررارا ، وجميررررررررع كشررررررررافا  اإلارررررررراءة 

كجلك يرراء وووريرد جررارا  جديردة. بالمحية

وويرررررروير المحيررررررا  والمزلقانررررررا ، والبنيررررررة 

التحتيررررة لرفررررع معرررردال  السررررالمة وا مرررراي، 

.مليوي جني 255بتكلفة 

اق، قيارا  بالاح ال اني لمتررو ا نفر7ويوير ▪

يررحوي المشررروت فرري ةرررار خيررة ويرروير جميررع 

الوحررردا  المتحركرررة علرررن الارررح، وطلرررك مرررن 

.  مليوي جني 160قيارًا، بتكلفة 35ةجمالي 
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علررررن صررررعيد متصرررره، وررررن ةصرررردار قرررررار ر رررريا 

  بالموافقة علن 2018لسنة 470الجمهورية رقن 

ورويبررررا  بررررين حكومررررة جمهوريررررة مصررررر العربيررررة

وحكومرررررة جمهوريرررررة كوريرررررا بشرررررحي قررررررض مرررررن 

ريرررردصررررندوق التعرررراوي للتنميررررة االقتصررررايية لتو

قيررررررررارًا لمترررررررررو أنفرررررررراق القرررررررراطرة الكبرررررررررى32

المرررررررحلتين ال ال ررررررة والرابعررررررة( الاررررررح ال الررررررث)

والموقعرررررررررة فررررررررري القررررررررراطرة ( 5مجموعرررررررررة ط )

.2018عام 

اق طرجا وورحوي أطميرة الارح ال الرث فري متررو ا نفر

رة في أن  أول محور عراي يربح بين يرق القراط

ومربهررا، حيررث ةنرر  يحقررق الررربح مررع الاررح ا ول 

في محية ناصرر، ويحقرق الرربح( المرط–حلواي )

فررري محيتررري( الجيرررزة–يررربرا )مرررع الارررح ال ررراني 

نرة، العتبة وجامعرة القراطرة، للرربح بوسرح المدي

.  ومحافظة الجيزة

ن وقررد وررن االنتهرراء مررن ونفيررج المرحلررة الرابعررة مرر

يبلر  الاح ال الث لمتررو أنفراق القراطرة الكبررى، و

محيرررا  مكونرررة 10كيلرررومترًا وبهرررا 11.5رولهرررا 

نفقيررةمحيررا  4مررن جررزأين، الجررزء ا ول يقررن 

نرررررايي -ألرررررف مسررررركن -طليوبرررررولا-طررررراروي )

وورررن وشررر يلها للجمهرررور فررري يونيرررو( الشرررما

مليرررارا  جنيررر ، أمرررا الجرررزء 10، بتكلفرررة نحرررو 2019

طشرام -النزطرة )محيرا  علويرة 6ال اني فيقرن 

-الهايكسررتت-قبرراء عمررر بررن الايرراد -بركررا  

الرث ، باإلاافة ةلن ورية الارح ال (عدلي منصور

وطرري أكبررر وريررة فرري الشرررق ا وسررح، وبل ررا 

.مليار جني 18وكلفة الجزء ال اني نحو 

أكترررروبر 6جرررارِ ونفيرررج ووشرررر يه مونوريررره مدينرررة 

ين والعاصمة اإلياريرة، لتسرهيه انتقرال المروارن

ى ةلررن العاصررمة اإلياريررة، ووبلرر  السررعة القصررو

ا، للمونوريررره الحرررديث حررروالن مليررروي راكرررت يوميًّررر

.مليار جني 44بتكلفة نحو 

مانًرا ووقوم الدولة بإقامة كه ولك المشروعا  ةي

منهرررا برررحي يررربكا  اليررررق والكبررراري، طررري ا ياة 

.ا ولن وا ساسية  ي ونمية مستدامة
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ووعتبرررر اليررررق منظومرررة خررردما  وبنيرررة وحتيرررة

متكاملررررة، وارررردم أي مسررررت مر محلرررري أو أجنبرررري، 

باالف أطمية ةعاية ورميمها مرن جديرد مرن فتررة 

ةلرررن أخررررى وطرررجا مرررن أجررره ةصرررالط العيرررود التررري 

وعراا لها اليرق، وونعكا جهروي الدولرة فري

:طجا القيات في اآلوي

28

35.9

2014 2020

 جمالي أ وال الطرق المراوفة التابعة

ي  خالل للهيئة العامة للطرق والكبار

2020و2014عامي 

(ألف كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

9

41

2014 2020

ي العلوية والثابتة  جمالي  عدد الكبار

رق التابعة للهيئة العامة للطوالمتحركة 

ي خالل عامي  2020و2014والكبار

(كوبري)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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فرررري ةرررررار وحقيررررق أطررررداف الدولررررة فرررري التحررررول 

ين الرقمي واالروقاء بالادما  المقدمة للموارن

ة، باالعتمرراي علررن قواعررد بيانررا  سررليمة، وم منرر

دار ووقررردين الحلرررول التكنولوجيرررة بمجررراال  اإلصررر

ة ون افتتراط عردي مرن المشرروعا  الجديرد. الجكي

فررري مجرررال االوصررراال  ووكنولوجيرررا المعلومرررا 

: بمحافظة القاطرة، أبرزطا

ةنشررراء مجمرررع اإلصررردارا  الم منرررة والجكيرررة ▪

ألررف متررر مربررع، ويعررد أول 570علررن مسرراحة 

وأحرررد  مجمرررع صرررناعي وكنولررروجي متكامررره 

لإلصررررردارا  الم منرررررة والجكيرررررة فررررري الشررررررق 

ا وسررررررح وةفريقيررررررا، حيررررررث برررررردء التشرررررر يه 

.2020التجريبي في فبراير 

آالف فرصررررررة عمررررررره 4.2ويرررررروفر المشررررررروت 

ألرررررف فرصرررررة عمررررره ميرررررر 13مبايررررررة ونحرررررو 

برررراءة 398ويحتررروي المجمرررع علرررن . مبايررررة

 ررر اخترررات وملكيررة فكريررة يررار  فرري نقلهررا أك

ة لتنفيج خبيرًا، ووبل  التكلفة اإلجمالي250من 

.المجمع نحو مليار يوالر

أصرررردر مركررررز معلومررررا  ويعررررن اوارررراط القرررررار ▪

للهواوررررف' ةيجررررابي'بمجلررررا الرررروزراء ويبيررررق 

الجكيررة، والررجي يسرراعد المرروارن علررن وقيررين

ا ياء الحكررررومي مررررن خررررالل رصررررد ووسررررجيه 

ققرررايا الشرررارت التررري يصرررايفها فررري مجرررال  

ةيررررر اال  –الاررررردما  الصرررررحية )متعررررردية 

ميرررا  الشررررد والصررررف –الكهربررراء –اليررررق 

( وميرطرررررا–اليررررررق والمواصرررررال  -الصرررررحي 

مرن وطلك لالسرتفاية منر  فري وحسرين ا ياء

(.مرصد الموارن)خالل 

وررررررن ونفيررررررج المرحلررررررة ا ولررررررن مررررررن مشررررررروت ▪

وحررردة 150التشرررايط والعرررالط عرررن بعرررد لرررر 

مليرروي 40ووبلرر  وكلفررة المشررروت اإلجماليررة 

كمررررررا وررررررن ويرررررروير نظررررررن معلومررررررا  . جنيرررررر 

حة المعامرره اإلكلينيكيررة التابعررة لرروزارة الصررر

والسررررركاي، لتحقيرررررق أطرررررداف التيسرررررير علرررررن 

.يةالموارن عند ولقي  خدمة التحاليه اليب

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"



94|محاف ة القاهرة |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

اسرررتكمالًا، ورررن ةنشررراء عررردي مرررن مراكرررز الاررردما  

ر بقصررررر القرررريافة بمصرررر: البريديررررة والترررري منهررررا

الجديرررردة، ومنشررررية البكررررري، لتقرررردين الاررررردما  

البريديررررررة، والمجتمعيررررررة، والماليررررررة المتكاملررررررة

بالمنيقرررررة MB4التقليديرررررة، وورررررن ونفيرررررج مبنرررررن 

ألرف مترر 17التكنولوجية بالمعرايي، علرن مسراحة 

مربررع وحاصرره علررن يررهاية الريرراية فرري الياقررة 

.والتصمين البيئي

يررررررركا  عالميررررررة، 5يررررررركا  منهررررررا 6ويقررررررن 

ويرررررركة مصررررررية فررررري مجرررررال وصررررردير خررررردما  

آالف 3.5وكنولوجيا المعلومرا  ويعمره برالمبنن 

أالف فرصرررة 7.5مو رررف حيرررثُ حقرررق المشرررروت 

.عمه مبايرة ومير مبايرة

أي  طرج  الجهرروي ةلرن وصررول نسربة مسررتادمي 

ةلرن 2019اإلنترنا في محافظة القراطرة فري عرام 

، كمررررررا وصرررررره عرررررردي مكاوررررررت البريررررررد فرررررري 71.5%

2019مكتبًررا فرري عررام 321محافظررة القرراطرة ةلررن 

.2014في عام 276مقارنة بر 

276

321

2014 2019

يد بالمحاف ة   جمالي عدد مكاتب البر

2019و2014خالل عامي 

(مكتب)

. وزارة االوصاال  ووكنولوجيا المعلوما : المصدر
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، فراز  يرركة سريمنا 2015في يونيرو مرن عرام 

شرركة ا لمانية برحكبر عقرد مُنفرري وحصره علير  ال

فرري وارياهررا للتعرراوي مررع مصررر مررن أجرره وعزيررز 

تكلفررةقرردرا  الرربالي لتوليررد الياقررة الكهربا يررة، ب

.مليارا  يوالر8

وعمرره الدولررة علررن بنرراء منظومررة وقيررات راقررة 

محلرررري يتسررررن بالتنافسررررية وقرررراير علررررن خدمررررة 

ا سررواق ا خرررى مررن خررالل االعتمرراي علررن أحررد  

التقنيارررا ، وطلرررك مرررن خرررالل ةنشررراء مشرررروعا  

:عمالقة لمحيا  ةنتاط الكهرباء، منها

  ةنشرراء محيررة يررمال القرراطرة بتكلفررة وبلرر▪

مليرررروي يررررورو وقررررد 75.3مليرررروي جنيرررر  و827.1

وسررررريتن 2020كانررررا بدايررررة المشررررروت عررررام 

، وقرررد ورررن 2022االنتهررراء مرررن المشرررروت عرررام 

ووقيرررع عقرررد مشرررروت ويررروير وةعررراية وحطيررره 

مليررروي 400محيرررة العيرررف بتكلفرررة بل رررا 

.يوالر

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  وال اقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ةنشررررراء محيرررررة محررررروال  زطرررررراء المعرررررايي ▪

لتفريررر  الياقرررة بمحيرررا  محررروال  ورنيرررة، 

د والقياميررة، والكريمررا ، والبسرراوين، وجنررو

حررو المعرايي، وعررين الصرريرة، وبتكلفرة بل ررا ن

.مليوي يورو13.9مليوي جني  و157،8

ةنشررراء محيرررة محررروال  مدينرررة بررردر يرررمال ▪

مليرررررروي جنيرررررر  53يرررررررق القرررررراطرة، بتكلفررررررة 

. مليوي يورو69مليوي يوالر و25.8و

ة محية محوال  النررجا بالقراطرة، باإلاراف▪

محيررررررا  كهربرررررراء متنقلررررررة لت جيررررررة 4ةلررررررن 

2ا حمررررال اليار ررررة مررررن خررررالل وركيررررت عرررردي 

. ميجررا فولررا أمبيررر60محيررة متنقلررة بسررعة 

ميجررررا فولررررا 40محيررررة متنقلررررة بسررررعة 2و

( أ)كيلررررررو فولررررررا حزمررررررة 66/22أمبيررررررر جهررررررد 

ووبلرررر  القيمررررة اإلجماليررررة. لألحمررررال اليار ررررة

مليرروي جنيرر  بمرردة ونفيررج183للمشررروت نحررو 

أيهر من واريا اإلخيار برالقبول10وصه ةلن 

. 2021أمسيا 

ةنشررررراء محيرررررة كهربررررراء العاصرررررمة اإلياريرررررة ▪

مليرررررررار يرررررررورو 2الجديررررررردة، وبتكلفرررررررة بل رررررررا 

مليرروي جنيرر ، حيررث وقررع محيررة كهربرراء51.3و

لرن العاصمة اإليارية بيريق العين السرانة ع

كيلررررررومترًا مررررررن القياميررررررة، ووبلرررررر  42بعررررررد 

فررردانًا، وقرررد ورررن ةنشرررامطا عرررام 175مسررراحتها 

ارررمن اوفررراق برررين الحكومرررة المصررررية 2016

.ويركة سيمنز ا لمانية

طرررجا، ويجرررري العمررره علرررن بعرررض المشرررروعا  

ةنشررراء وويررروير مراكرررز الررررتحكن : ا خررررى، ومنهرررا

ليررار جنررود القرراطرة بتكلفررة ةجماليررة وبلرر  نحررو م

مليرروي يررورو، وةنشرراء وويرروير مراكررز 85.5جنيرر  و 

لررر  الرررتحكن يرررمال القررراطرة بتكلفرررة ةجماليرررة وب

مليرررررروي يررررررورو، 75.3مليرررررروي جنيرررررر  و827.1نحررررررو 

ومشرررررررررروت وحسرررررررررين كفررررررررراءة الياقرررررررررة فررررررررري 

يرررررمال القررررراطرة بتكلفرررررة ةجماليرررررة وبلررررر  نحرررررو 

.مليوي يوالر55مليوي جني  و595.3
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محرراور ر يسررة فرري 4وسررعن الدولررة ةلررن وحقيررق 

يه وقل: قيات ميا  الشرد والصرف الصحي، طي

الفاقرررد، ورفرررع اررر وف الميرررا ، وةحرررالل ووجديرررد 

ة الشرررررربكا ، واسررررررتادام وكنولوجيررررررا  ماتلفرررررر

لتوصررررريه خررررردما  الصررررررف الصرررررحي للمنرررررارق 

المحرومررة، ويررتن حاليًّررا ةنشرراء جميررع المحيررا 

بشرررركه قياسرررري، وووجررررد بهررررا معامرررره مركزيررررة، 

للحفرررررراد علررررررن مسررررررتوى الارررررردما  المقدمررررررة 

.للموارنين

فررررري ةررررررار طلرررررك قامرررررا الدولرررررة بتنفيرررررج عررررردة 

والصرررف ق ةةا  ميةةاش الشةةر  مشررروعا  فرري 

الصحي بالمحافظة، ساطما ولك المشرروعا 

ة فرررري وصررررول نسرررربة ا سررررر المصرررررية المتصررررل

بالشررررربكة العامرررررة لميرررررا  الشررررررد بمحافظرررررة 

ووصررررررول نسرررررربة ا سررررررر % 99.5القرررررراطرة ةلررررررن 

رف المصرررررية المتصررررلة بالشرررربكة العامررررة للصرررر

وفقًررررا % 98.8الصررررحي بمحافظررررة القرررراطرة ةلررررن 

، فقررد وررن ونفيررج محيررا  ميررا  2017لتعررداي عررام 

الشرررررد بمحافظررررة القرررراطرة، بياقررررة ةجماليررررة

  نحرو ألف متر مكعت فري اليروم بتكلفرة وبلر980

( 2021-2014)مليررارا  جنيرر  فرري الفترررة مررن 4.6

:يتم ه أبرزطا في اآلوي

ألرررف مترررر 200محيرررة ميرررا  ا ميريرررة بسرررعة ▪

مليررروي 125مكعررت فرري اليرروم بتكلفررة بل ررا 

.2015جني  عام 

ألررف متررر 400محيررة ميررا  المعررايي بسررعة ▪

مليررروي جنيررر ، 250مكعرررت فررري اليررروم بتكلفرررة 

.2014عام 

ألرف مترر 200محية ميا  الفسياف بسرعة ▪

مليررروي جنيررر 274مكعرررت فررري اليررروم بتكلفرررة 

.2016عام 

ووسررررعا  محيررررة ميررررا  يرررررد الفسررررياف ▪

ألررف متررر مكعررت ةلررن 900لرفررع الياقررة مررن 

مليرررروي متررررر مكعررررت فرررري اليرررروم، بتكلفررررة 1.1

.مليوي جني 176

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاش الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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لفرة خح الميا  للعاصمة اإليارية الجديردة بتك▪

.مليوي جني 200

ر وررن ونفيررج محيررة ونقيررة ميررا  مدينررة العايرر▪

، علن أحد  نظرن محيرا  الميرا  من رمقاي

يد العررالن لت جيررة المرردي الجديرردة ويسررتففررن

منها سكاي مدينة العاير من رمقراي، وبردر،

والشرررررررروق، ومررررررردينتي، وخلررررررري  السرررررررويا، 

ا والعاصرررمة اإلياريرررة الجديررردة، بتكلفرررة بل ررر

.مليار جني 2.5نحو 

ملليمتررر 600وركيررت مواسررير زطررر مررري قيررر ▪

ة عكررررة بيريرررق السرررويا الصرررحراوي بتكلفررر

.ماليين جني 3.9

مررررررن بشررررررارت400ونفيررررررج خررررررح ميررررررا  قيررررررر ▪

.مليوي جني 1.9جسر السويا، بتكلفة 

ي قيررووريد ووركيت عداي  بالدفع الهيدروليك▪

م أسررفه اليريررق الرردا ري لت جيررة مشررروت2.5

ةسررررركاي محافظرررررة القررررراطرة بجررررروار منيقرررررة 

.ماليين جني 3.7بتكلفة بل ا ا سمرا 

وحويرره مسررار خررح الميررا  مررن كرروبرى المي رراق▪

ملليمترررر بمحيرررة 1200وةحرررالل ووجديرررد خرررح 

.مليوي جني 14.2بتكلفة بل ا مسيري

ةحررررررالل ووجديررررررد يرررررربكة الت جيررررررة لمنيقررررررة ▪

.مليوي جني 1.4الالسلكي بتكلفة بل ا 

ةجمررررررالي عرررررردي محيررررررا  ميررررررا  
ع الشرد بمحافظة القاطرة بواقر

مليررار متررر مكعررت مررن الميررا  1.7
.2020/2019النقية المُنتجة عام 

محطددددددددددددددددددددة11
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، فلرررن وتررروايب ق ةةةا  الصةةةرف الصةةة يأمرررا عرررن 

الدولرررة فررري ةقامرررة مشرررروعا  الصررررف الصرررحي 

يرررررة وبنيتررررر  التحتيرررررة بالمحافظرررررة، بياقرررررة ةجمال

فرة ألف متر مكعت في اليوم بتكل760بل ا نحو 

مليارا  جنير   وطلرك بهردف وحسرين خردما 3.1

:هاالصرف الصحي علن مستوى المحافظة، ومن

مشرررروت الصررررف الصرررحي لررربعض المنرررارق ▪

، ألفًرا مرن المسرتفيدين35بحي السرالم لعردي 

.2018مليوي جني  في عام 61وبتكلفة 

محيررررررررة صرررررررررف صررررررررحي عزبررررررررة الهجانررررررررة ▪

ة ألررف مسررتفيد بتكلفرر30كيلررومترا  لعرردي 6

.2015مليوي جني  في عام 32

وحسررين الصرررف الصررحي بمنيقررة حماامرررا ▪

ألفًرررررا مرررررن 360كيلرررررومترا  لعررررردي 10القبرررررة 

مليررروي جنيررر  فررري 39المسرررتفيدين وبتكلفرررة 

.2015عام 

ووسررعا  محيررة رفررع عررين يررما بياقررة▪

ألررررف متررررر مكعررررت فرررري اليرررروم، وبتكلفررررة300

.مليوي جني 450

لعرررردي1محيررررة رفررررع حلررررواي الر يسررررية رقررررن ▪

ألفًررررررررا مررررررررن المسررررررررتفيدين وبتكلفررررررررة1250

.2017مليوي جني  في عام 76

ألفًرا مرن 30محية رفع العزبة البيقاء لعردي ▪

مليرررروي جنيرررر  فرررري 81المسررررتفيدين وبتكلفررررة 

.2019عام 

آالف 8منيقررة ووسررعا  حلررواي البلررد لعرردي ▪

ماليررررين جنيرررر  9مررررن المسررررتفيدين وبتكلفررررة 

.2019في 

منيقررة اإلصررالط الزراعرري وعزبررة ع مرراي لعرردي▪

ماليررين 10آالف مررن المسررتفيدين وبتكلفررة 9

.2019جني  في عام 

دة ويوير محية المعالجة بنظام بر  ا كسر▪

ألررف متررر مكعررت فرري 100بمدينررة برردر بياقررة 

.2019مليوي جني  في عام 24اليوم وبتكلفة 

اقررةمحيررة المعالجررة ال الثيررة بمدينررة برردر بي▪

ألرررررف مترررررر مكعرررررت فررررري اليررررروم، وبتكلفرررررة45

.2019مليوي جني  في عام 50
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محيررررة معالجرررررة الصرررررف الصرررررحي ال الثيرررررة ▪

مليوي جني  فري 54بالقاطرة الجديدة وبتكلفة 

.2018عام 

محيررة معالجررة الصرررف الصررحي بنظررام بررر  ▪

ألف متر 15ا كسدة بالقاطرة الجديدة بياقة 

مليوي جني ، في 14مكعت في اليوم، وبتكلفة 

.2018عام 

ةحررررررالل ووجديررررررد خيرررررروف الصرررررررف الصررررررحي ▪

بالزاويررررة الحمررررراء وبعررررض منررررارق القرررراطرة 

.ماليين جني 5.7بتكلفة 2016الكبرى عام 

مشرررررروت ةحرررررالل ووجديرررررد خيررررروف الصررررررف ▪

الصرررررحي بشرررررارت حجررررراط زلرررررح وعزبرررررة برررررالل 

.ماليين جني 4.9بتكلفة 2016الشرابية عام 

ه مشروت ةحالل ووجديد الصرف الصحي أسف▪

اكترررروبر بحرررري عررررين 6السرررركة الحديررررد بشررررارت 

.ماليين جني 4.5بتكلفة 2015يما عام 

عمليرة ةحرالل ووجديرد جرزء مرن المجمررع ا ول ▪

( 2الفرعرة)الهابح بشارت الفيرروز بحري المررط 

.مليوي جني 2.1بتكلفة 2014عام 

طو ةجمالي عدي محيرا  الصررف 
الر يسررررررة والفرعيررررررة بمحافظررررررة 

.2020/2019القاطرة حتن عام 
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