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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  لُيواك  التغيدرات التدي مدرز بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتص فدي. عدة تحو 

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 تحددو 

.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 يتبنز

دداءر وتعزيددز قنددوات التوا ددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنز

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعد  غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي  ددنع 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 واكد  ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جلي 

( 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 ترتي  ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداح  أفضددل فكددرة أو نمددوذج 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 األوس  لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

يدث جاء هأا التقرير  لير د  نجازات وجهود الدولة المصرية خدالل السدنوات السدبع الماضديةر ح

تريليونددات 6نفددأت الدولددة وال تددزال العديددد مددن المشددروعات القوميددة التددي تجدداوزت تكلفتهددا الددد 

ةر ويددأتي ذلددك فددي اطددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوطنر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي ُقدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فر ددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي توا دل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
ب
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال زرا  مصطفى مدب لي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





فا ا ماا . يايقينًا، لو ل ع هِّد  مصر ولوفر  فيهاا أ وا  العمارا  لفانال لالاا  الماد  ور يساة باال  الادن

وير رفاعة رافاع الاهاااوي، الا ي ي عاد أحاد قاا ة النهلاة العلمياة ورا اد التنا/ أوصانا بق الم فر المصري

، "سايأ بااريزلسليأ اإلبريز فاي لل"في مصر والعالم العربي  ال  القر  التالع عشر، في م لْ ق األمهر 

عنةةدما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يمحسةة  ا ةةت  ل م اردهةةا والم اازى فنااا أنااق . 1834الصااا ر عااام 

.وت ظيفها، تصب  نبرا ًا ممت قدًا، وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

، صانع وبعد عقو  زمنية  ويلة مر   اللها مصر بالف ير من االنتصارا ، وصمد  للعديد من التحاديا 

ي الحرية معخ مصر العريم التاري َ مرلين  ال  أعوام قليلةة لارة عندما تار ضد ال سا  و الخ بحقق ف

ارَ ، ف ابو نيتاق، ولارة أ رى عندما لمسك بهويتق ولحصان 2011يناير 25والفرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، وال فر الرالمي في 

حفام، ر يسًاا عادلي منصاور ال/ وبعد فترة ح فم انتقالية امتد  قرابة العام، لولى  اللها السيد المستشار

ة االنتقالياة بمنالابة ا تتاام ال تارة الر الاي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حملل كلما   اابق األ يار 

المسةتقب  يحمة إنناي لعلاى تقاة باأ  "األما  فاي ال اد، فاي قولاق –2014يونياو 4يوم األربعاء الموافا  

م، لفان ، وإ  كانل أرضق مسلبةً بدماء األبرياء، ولماهل لشوبها بعاض ال ياولهذا ال ط  غدًا مشرقًا

رياااح أر  بااال ي لااتعو  لاامراء بلااو  النياا ،  لااااراء بلااو  أغصااا  الزيتاااو ، لااماهفا صااافيةً، لبعااث ب

.النجاح واألم ،  ومًا كما كانل

ة،  الاخ عبد ال تاح السيساي ر الاة جمهورياة مصار العربيا/ ، مع لولِّي السيد الر ي 2014يونيو 8وفي 

  الحاا  ، ونسااتر  فيااق براااللبنةةا  وطننةةا الةةذي نحلةةم بةة م سا بًااا جمااوم المصااريين أ  ي عينااول بقااوة 

 ااري والعااد  والعااي  الفااريم، ونتنساام فيااق رياااح الحريااة وااللتاازام، ونلماا  فيااق المساااواة ولفاااف  ال

ماار أ  فااال ي مفاان لش. وجااو ًا حقيقي ااا و لااتور حياااةة أل  لاا ينة الااو ن واحاادة، فااإ  نجاال نجونااا جميعًااا

ن الشاعخ يستقيم من  رف واحدة كونق عقدًا اجتماعي ا بين الدولة مم لة في ر يساها وم لساالها وباي

. مه ريتنا ال طنية المدنية الحديثةلتألي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الاهاااوي، را اد التناوير فاي العصار الحاديث، والقاو  مان)
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تاي نصابو ومن   لك الحين، بدأ   رو  الو ن لحيا مرحلة جديدةة لبناء الدولة الو نية المدنية الحدي ة ال

ساتقب ، إليها جميعًا، مع إ را  وامإل من قَّب  الشعخ المصري بأننا جميعًا نلتزم بسار ة  ريا  لبنااء الم

ا  التاااي ي رللهاااا اإلرا ة والتصاااميم علاااى العمااا ، والتعااااو  المن اااتح ماااع الجمياااعة لتساِّاااي كااا  العقبااا

.والصعوبا ة حتى ننعم جميعًا ب مار التنمية

جهاو ة ، للافر   اللهاا التحققت خ لها إنجازات تنم ية تف   عممر الزم لنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورغام عَّرام ماا ماهدلق رباوم مصار مان جهاد لنماوي حقيقاي فا. لتحقي  نهلاة م ساتحقة لشاعخ أباي 

تسااى جميع ربوعها، فإ  الدولة المصرية حفومة وماعبًا ال لازا  لاديها الف يار مان الاماوح إلنجااز أكبار ي

ة ر يساة بيد أ   لاك يتالاخ التوقات لبرفاةة لنتأما  ماا حققناال لاوي ا مان إضااءا  لنمويا. عنا  السماء

.ا مة ال  ف ل ال ترةة لتفو  عونًا لنا على التفما  مسيرة البناء والنهلة عبر لنوا  مديدة ق

ز مصااا ى ماادبولي ر ااي  مجلاا  الااوزراء بهاا ا الشااأ ، قااام مركاا/ وفااي ضااوء لوجيهااا  الساايد الاادكتور

ساانوا  المعلومااا  و عاام السااا  القاارار بتن ياا  جهاادإل بح ااي  لتوتياا  أفاام إنجااازا  الدولااة المصاارية  ااال  ال

تعااو  السبع الماضية، فاي جمياع منااحي التنمياة وعلاى مساتوى محافراا  الجمهورياة كافاةً، و لاك بال

:على النحو اآلليإلى إصدار باقة م  الكتب وقد  ل أ . مع مستلت الجها  والهيئا  الحفومية

: قااعًااا لنموي ااا، وفااي23محاااور لنمويااة، بواقااع 5كتابًااا يسااتعر  أباارز جهااو  الدولااة علااى مسااتوى 23▪

. رافا  والشابفا التنمية البشرية، والتنمية االقتصا ية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المفانياة، والم

.كما لم إصدار لقرير لف  قاام لنموي يستعر  الجهو  الر يسة على مستوى المحافرا 

على مستوى كتابًا يتناو  الجهو  واإلنجازا  الر يسة التي لحققل  ال  السنوا  السبع الماضية27▪

.قاام لنموي الم حد ة لل ًا23الاجميع المحافرا ، ل اي 

اعااا  ألفاام مااا حققتااق الدولااة علااى مسااتوى كاا   ماان القاللسيصاايةكتابااا  ي قاادِّما  صااورة إجماليااة ▪

. التنموية والم حافرا ، بالتركيز على م مرا  األ اء الر يسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابرة تصةةةنع  اضةةةرهوفاااي فااا ا المقاااام، كاااا  لزامًاااا عليناااا أ  ن  كاااد أ  

لى أك ر ، ي رللق اإلعال  العالمي لحقو  اإلنسا ، وال ي يناوي عومستقبلها وفق نهج تنم ي صام 

اء، بمااا فااي  لااك الحاا  فااي الحياااة  و  لمييااز، وحقااو  الا اا ، والحاا  فااي ال اا )حقَّااا لانسااانية 13ماان 

هااا للااك الحقااو  التااي لسااتند إلي(. وحقااو  األمااساي  وي الهماام  و  لمييااز، وحمايااة الحياااة الساصااة

التاي ل م ِّا   عاوة عالمياة للعما  مان أجا  " 2030أفاداف التنمياة المساتدامة "األفداف اإلنما ية األممياة 

رجمتهاا القلاء على ال قر، وحماية كوكخ األر ، وضما  لمت اع جمياع األفارا  بالساالم واالز فاار، لمال ل

.فدفًا أممي ا للتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورهيتهااا 2014الصااالًا، قاماال الدولااة المصاارية بترجمااة فاا ل الحقااو  فااي  لااتورفا الااو ني الصااا ر عااام 

ميااة ، والتااي لعفاا  الساااة االلااتراليجية  ويلااة الماادىة لتحقياا  مبااا ا وأفااداف التن2030المسااتقبلية 

  عملهاا، وفاي لابي  لن يا  للاك الرهياة، أ لقال الحفوماة المصارية برناام. المستدامة في ك  المجاال 

دع ة ختامًةةا، ت ةة  الةة. ة ليفااو  إ ااارًا لن ياا ي ا لجهااو  مصاار التنمويااة"مصاار لنالاا "الاا ي يحماا  عنااوا  

.ممتدة، والعم  يحدوـ األم  لي م أفض ، وغد أكثر ازدهارًا ل طننا الحبيب



قائمة المحتويات

3البحيرة في أرقام

7التنمية البشرية: القسم األول

11الرعاية الصحية▪

15التعليم األساسي والفني▪

17التعليم العالي والبحث العلمي▪

19الثقافة والفنون▪

21تمكين المرأة▪

25التنمية االقتصادية: القسم الثاني

29االستثمار▪

31التنمية الصناعية والتجارة▪

33الزراعة واستصالح األراضي▪

37البترول والثروة المعدنية▪

39السياحة واآلثار▪

41التنمية المجتمعية: القسم الثالث

45رعاية الشباب والرياضة▪

47التضامن االجتماعي▪



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

55التنمية المكانية: القسم الرابع

59اإلسكان والمجتمعات العمرانية▪

61تطوير العشوائيات▪

63الموارد المائية والري▪

65البيئة▪

49التموين والتجارة الداخلية▪

51العدالة واألمن▪

53التسامح والتعايش▪

67الشبكات والمرافق: القسم الخامس

71الطرق والنقل▪

75االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات▪

77الكهرباء والطاقة ▪

79مياه الشرب والصرف الصحي▪

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



البحيرة في أرقام

آالف كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحاف ددة 9.8تبلد  المسداحة الكليدة للمحاف ددة 

قريدةر ويبلد  401وحددة محليدة قرويدة تتبعهدا 90مدينةر وتضم 15مركًزار و15 لى 

ل الزيدادة 6.6 جمالي عدد سكان المحاف دة نحدو  ماليدين نسدمةر كمدا يبلد  معددز

.لكل ألف نسمة16.8الطبيعية للمحاف ة 

بلدد  تُعدد  محاف ددة البحيددرة المحاف ددة األولددى مددن حيدث مسدداحة األراضددي الزراعيددة  حيددث ت

.ر وتشتهر باإلنتاج الزراعي المتعدد2020مليون فدان عام 2نحو 

مدددا ك. كمدددا تُعدددد  مدددن أولدددى المحاف دددات  نتاًجدددا للفاكهدددةر والخضدددراواتر وتصددددير المدددوالح

كلديمر تساهم المحاف ة في النشاط الصناعي في مجاالت الغزل والنسيجر والسجاد وال

.وحلج األقطانر والكيماوياتر والصباغة

وادي وتشتهر المحاف ة بدالكثير مدن عنا در الجدأب السدياحير فنجدد متحدف رىديدر وديدر

وجدد استصدالح األراضدي  حيدث ي: وتتعدد فرص االستثمار بالمحاف ةر وأهمهدا. النطرون

 قابلددددة لالستصددددالحر باإلضددددافة  لددددى التصددددنيع الزراعددددي للفددددائ 
ب

مددددن بالمحاف ددددة أراض

.المنتجات الزراعية المتنوعة بالمحاف ة

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر

معدل البطالة
(سنة15-64)

7.4%

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

147.4
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

16.8 48.5%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدز
2020عام 

9.8
آالف كيلومتر 

مربع

6.6
ماليين نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

72.2%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

20.5%

المساحة الكلية

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

1.9
مليون مشتغل



أبرز مؤىرات المحاف ة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  1.9
إجمااالي لفل اااة إنشااااء ولولاااعة وإحاااال  عاااد  

مدرلااااااااااة بالمحافرااااااااااة فااااااااااي ال تاااااااااارة379

(2014-2021.)

1.5
مستشا يا  بالمحافراة فاي4لفل اة إنشااء 

(.2021–2014)ال ترة 

2.5
إجمالي لفل ة مشاروعا  قااام مياال الشار 

والصااارف الصااااحي بالمحافراااة  ااااال  ال تاااارة

(2014-2021.)

مليددددددون

924.2جنيددددددددددد 
إجماااااااالي لفل ااااااااة برنااااااااام  لفافاااااااا  وكرامااااااااة 

.2020/2019بالمحافرة  ال  عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  11
إجماااااااالي التفل اااااااة االلااااااات مارية بالمناقاااااااة

.فدانًا96اللوجستية بدمنهور على مساحة 

2.2
آالف وحاااادة لاااافنية 8.9إجماااالي لفل ااااة عااااد  

ضاااااااااامن مشااااااااااروم اإللاااااااااافا  االجتماااااااااااعي 

.2020بالمحافرة حتى عام 

1.5
قيماااة اعتماااا ا  السااااة االلااات مارية للعاااام 

.بالمحافرة2022/2021المالي 

2.4
لفل اااااة مشاااااروعا  الماااااوار  الما ياااااة والاااااري 

(.2021-2014)بالمحافرة  ال  ال ترة 

مليددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



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 بدال  مدن ق

ة  لتحقيد  المصريةر التي عمدت خالل السنوات السبع الماضيةر بكل السبل واآلليدات الممكند

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

165.4
قاة إجمالي عد  الحاال  التي لم عالجها على ن 

.2020الدولة في المحافرة عام 

119.6
مشااااااااااااروعا 5لفل ااااااااااااة االنتهاااااااااااااء ماااااااااااان 

بقااااااااااام ال قافاااااااااااااااااااة بالمحافراااااااااااااة فاااااااااي 

(.2020–2016)ال تاااااارة 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

55جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
.لفل ااااااااااااااة لاااااااااااااااوير جامعااااااااااااااة  منهااااااااااااااور

20
إجماااالي عاااد  الفلياااا  والمعافاااد بالمحافراااة 

.2020/2019حتى عام 

55.3%
عااام نساابة اإلنااام المقياادا  بااالتعليم العااالي

2020/2019.

4.1
ي إجمالي عد  المدارس باالتعليم قبا  الجاامع

.2021/2020في عام 

مليدددددون

جنيددددددددددد 

ألددددددددددف

حالدددددددددة

كليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ومعهدددددددددددددددددددددددددددددددًدا

آالف

مدرسددددددددددددددددددددددددددة
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فااي  اا  جهااو  الدولااة لالرلقاااء بساادما  الرعايااة

وماة الصحية بمحافرة البحيارة، فقاد با لل الحف

جهااااو  عاااادة علااااى مستلاااات المسااااتويا ، والتااااي 

ااوير لنوعل بين إنشااء مستشا يا  جديادة، ول

مستشااا يا  قا ماااة، وإنشااااء ولااااوير وحااادا  

.الرعاية الصحية

حرصاال الدولااة علااى إنشاااء وفااي فاا ا الساايا ، 

عاااد  مااان المستشااا يا  الجديااادة، ولجهيزفاااا 

بأحااااادم المعااااادا  الابياااااةة لتقاااااديم الرعاياااااة 

الصااااحية الشاااااملة التااااي يحتاجهااااا المااااوا ن، 

:وكا  في مقدمة للك المستش يا 

مستشاااااا ى  منهااااااور العساااااافري، والاااااا ي ▪

يتفااااااااااااااو  ماااااااااااااان  ور أرضااااااااااااااي وأو  و ور 

لااااريرًا، بتفل ااااة بل اااال 118متفاااارر بسااااعة 

مليااااو  جنيااااق، والم قااااام علااااى مساااااحة 326

أفدنااااااااة، ويلاااااااام المااااااااد   الاااااااار ي ، 4.5

والااااااااااااااااوارا، وصاااااااااااااااالة االلاااااااااااااااتقبا ، 

.والبهو الر ي 

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحية
"
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وفااااي الساااايا   الااااق، لاااام إنشاااااء مستشاااا ى▪

لريااااارًا، 165كاااوم حماااا ة، والااا ي يتفاااو  مااان 

ماكينااااااة 47لااااااريرًا للعنايااااااة المركاااااازة، و20و

غاارف عمليااا  7حلَّااانة، و31غسااي  كلااوي، و

لجميااع التسصصااا ، وأجهاازة أمااعة بجميااع 

أماعة مقاعياة -رنين م نا يسي )أنواعها 

، بتفل ااااة ماااااموجراموجهاااااز ( أمااااعة عا يااااة-

.مليو  جنيق776إجمالية 

اء وفااي إ ااار االفتمااام بمرضااى الفبااد، لاام إنشاا▪

مستشاااااا ى ومركااااااز عااااااال  أماااااارا  الفباااااااد 

مليااااو  جنيااااق، 22، بتفل اااة  انشااااا بمناقاااة 

عيااااا ا  10حيااااث يتفااااو  المستشاااا ى ماااان 

 ارجية، وقسام لشماعة، إلاى جاناخ السادما  

، و لاااااك (الم سااااالة–التعقااااايم : )المعاوناااااة

لالرلقااااااء بالمنروماااااة الصاااااحية، ولتحساااااين

.الرعاية والسدما  الم قدَّمة للمرضى

: فا ا، وقااد لام إنشاااء مستشا ى باادر المركاازي▪

ركز بهدف لقديم  دمة  بية متميزة ألفالي م

ي ومدينااة باادر بمحافرااة البحياارة، وبلاا  إجمااال

–لااريرًا لاقاماااة 70)لاارير 100عااد  األلَّاارَّة 

، (حلَّاااااانا 8–لاااااريرًا للعناياااااة المركااااازة 22

.مليو  جنيق327ولبل  لفل ة المشروم نحو 

قاديم أيلًا، لم لاوير عد  مان المستشا يا ، لت

ع  دماااة  بياااة متميااازة للماااوا نين، لتماماااى مااا

دم المعااايير العالميااة لرعايااة المرضااى  بقًااا ألحاا

معايير الجو ة ومعايير مفافحة العدوى، ويمفان

:التار  إلى بعض للك الجهو  كاآللي

لااااوير المعهاااد الاباااي القاااومي التسصصاااي▪

بااادمنهور، وقاااام بتن يااا  فااا ا المشاااروم جهااااز 

مشاااروعا  السدمااااة الو نياااة، وقااااد لااام باااادء 

واالنتهاااء منااق فااي 2014التاااوير فااي مااارس 

، وي عااااد  ماااان أكباااار مستشاااا يا 2018ماااارس 

لاااريرًا، 856وزارة الصاااحة والسااافا ، بااقاااة 

وبل ااااااااال التفل اااااااااة  اإلجمالياااااااااة لاااااااااق نحاااااااااو 

.  مليو  جنيق114.4
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لاوير مركز  خ ألارة وا ي الناارو ة و لاك ▪

بهااادف لحساااين مساااتوى السااادما  الابياااة 

المقدمااااة للمااااوا نين، بتفل ااااة بل اااال نحااااو

.مليو  جنيق2.7

نهاور باإلضافة إلى لااوير مستشا ى حمياا   م

، لرفاااااع ك ااااااءة المستشااااا ى(المرحلااااة األولاااااى)

التشاااااايبا  الدا لياااااة )و لاااااك علاااااى مساااااتوى 

األعماااااااااا  -األعماااااااااا  الصاااااااااحية -والسارجياااااااااة 

بفة ماا-منرومااة الحرياا  -التفيياات -الفهربا يااة 

.مليو  جنيق11.6، بتفل ة بل ل (ال ازا  الابية

أيلًااااا جااااارَّ االنتهاااااء ماااان أعمااااا  لاااااوير المبنااااى 

بل اال التسصصااي بمستشاا ى  منهااور، بتفل ااة

مليااو  جنيااق، وإنشاااء مبنااى العيااا ا 58.3نحااو 

السارجياااااة والتأفيااااا  الحركاااااي بمعهاااااد  منهاااااور، 

.مليو  جنيق38.4بتفل ة إجمالية بل ل نحو 

  وأيلًا جاارَّ االنتهااء مان أعماا  لااوير العملياا

م والرعاياااة الم ركااازة والقسااام الااادا لي بمركاااز أورا

.مليو  جنيق26 منهور بتفل ة لبل  

وير كما حرصل الدولة على االفتمام بإنشاء ولا

الوحدا  الصحية، فأصدر  العديد مان القارارا 

، لتسصاايأ أرا إل إلقامااة وحاادا  صااحية عليهااا

: ومن أفم للك التشريعا 

، 2017لساااانة 2665قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بعزباااة

-مركااز حااوس عيسااى -الريفااوناحيااة -الجماا  

.امحافرة البحيرةة إلقامة وحدة صحية عليه

، 2017لساااانة 2668قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بزماااام 

يرةة مركز البحمبرا يلمركز -الربدا جمعية 

.إلقامة وحدة صحية عليها

، 2017لساااانة 2664قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بقرياااة

ياة التابعاة للوحادة المحلياة لقر-ع ما  محرم 

ة محافراا-مركااز النوباريااة -الصاادي  الجدياادة 

.البحيرةة إلقامة وحدة صحية عليها
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، 2017لساااانة 2666قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

ة بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بناحيااا

مركاااز الرحمانياااةة إلقاماااة -باااوي -الشاااراقوة

.وحدة صحية عليها

، 2017لساااانة 571وقاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشااأ  لسصاايأ قاعااة أر  واقعااة بزمااام 

ة إلقامااااة ماااابرا يلمركااااز -ألاااامانياجمعيااااة 

.وحدة صحية عليها

، 2018لساااانة 1429قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشااااأ  لسصاااايأ قاعااااة أر  ماااان أمااااال  

مركاااز لااانوسالدولاااة الساصاااة كا ناااة بزماااام 

ة محافرة البحيارةة إلقاما-ومدينة أبو حمأ 

.وحدة صحية عليها

، 2018لسااااانة 767قااااارار ر اااااي  الاااااوزراء رقااااام ▪

ة بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بناحيااا

محافراااة البحيااارةة -مااابرا يلمركاااز -جوياااد 

.إلقامة وحدة صحية عليها

لاى الصالًا، ارل اع عاد  الحااال  التاي لام عالجهاا ع

ألاااات حالااااة 97.9ن قااااة الدولااااة بالمحافرااااة ماااان 

ملياو  جنياق، إلاى 192.7بإجمالي لفل اة 2014عام 

، بإجمااالي لفل ااة 2020ألاات حالااة فااي عااام 165.4

.مليو  جنيق501.1

97.9

165.4

2014 2020

عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة 

2020و2014الدولة خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسفا : المصدر
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ال ني، إيمانًا بأفمية التعليم، و اصة األلالي و

لفونااااق حجاااار األلاااااس فااااي التنميااااة الشاااااملةة 

قاادم، وباعتبااارل الركياازة األلالااية للنهلااة والت

واناالقًاااااا مااااان افتماااااام الدولاااااة بهااااا ا الملااااات 

باق االلتراليجي، والعم  على االرلقاء والنهو 

عامًاااااا 2019لمساااااتويا  أفلااااا ، وإعاااااال  عاااااام 

للتعلااااايم، كاااااا   لاااااك بم اباااااة  ريااااااة واضاااااحة 

فانتااق والااتراليجية ماااملة للااع التعلاايم فااي م

بال  بمنرومة النهلة الشاملة التي لشهدفا الا

د فااي كاا  المجاااال ، وعليااق قاماال الدولااة بالعدياا

ماااان المشااااروعا  إلنشاااااء ولاااااوير الماااادارس 

بمحافرااااااة البحياااااارة، حيااااااث لاااااام إنشاااااااء عااااااد  

ملياااو  جنياااق، 566.7مدرلاااة بإجماااالي لفل اااة 76

:أبرزفا

فاااي مدرلاااة ناصااار للتربياااة ال فرياااة بااادمنهور▪

مالياين 5.7، و لك بتفل ة إجمالية 2017أكتوبر 

جنياااق، ولوجاااد بهاااا غرفاااة لسا اااخ لش  اااا ، 

افة وغرفة لا اريين، وغرفة للمعلمين، باإلض

إلااااى فصاااا  لاااا وي اإلعاقااااة، وعنبااااري إقامااااة 

. ا لية للبنين وم لهما للبنا 

، مدرلاااة  منهاااور الرلااامية المتميااازة ل اااا ▪

، بتفل ااة إجماليااة 2019التااي لاام افتتاحهااا عااام 

.مليو  جنيق14.5بل ل 

مدرلاااااااة معاااااااا  بااااااان جبااااااا  ال انوياااااااة، لااااااام ▪

، بتفل اااة إجمالياااة بل ااال 2019افتتاحهاااا عاااام 

.ماليين جنيق8.5

بمركااااز مدرلااااة جااااال  الشااااهاوي االبتدا يااااة▪

ام أباو حمااأ التااابع لمحافراة البحياارة فااي عاا

.ماليين جنيق4.2، و لك بتفل ة 2018

ي مدرلة عمار بان السااا  للتعلايم األلالا▪

حيارة، بمركز أبو الماامير التابع لمحافراة الب

فة فصالًا  رالااي ا، باإلضااا33وللام المدرلااة 

ا ية إلاى المعاماا ، حيااث بل اال التفل ااة اإلنشاا

مليااااااااو  جنيااااااااق، ولسااااااااتوعخ 11للمدرلااااااااة 

.ألت  الخ1.3

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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مدرلاة بتفل اة 19ف ا، باإلضافة إلى لعلياة عاد  

ملياااااااو  جنيااااااااق، ولولااعة عااد  12بل ااااااال نحااو 

كمااااا لاااام . مليااااو  جنيااااق166مدرلااااة بتفل ااااة 35

مدرلااة بتفل ااة إجماليااة240إحااال  ولجديااد عااد  

ياة ملياار جنياق، و لاك بهادف لااوير البن1.2بل ل 

علااايم التحتياااة للمااادارس، واالرلقااااء بمساااتوى الت

. بالمحافرة

وفاااااي إ اااااار جهاااااو  الدولاااااة لالرلقااااااء بالعملياااااة 

ياااااة التعليمياااااة، والقلااااااء علاااااى الف افاااااة الاالب

ة بال صاااااو  والمااااادارس، ولاااااوفير بيئاااااة لعليميااااا

بيارًا منالبة للاال ، فقد أولل الدولة افتمامًا ك

 إل بإصدار العديد من التشريعا  ولسصيأ أرا

:إلقامة مدارس جديدة عليها، منها

، 2017لساااانة 2077قاااارار ر ااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

ة بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بناحيااا

يم ة إلقامة مدرلة لعلمبرا يلمركز -الفوم 

.ألالي عليها

، 2017لسااااانة 439قااااارار ر اااااي  الاااااوزراء رقااااام ▪

ة بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بناحيااا

مركز حوس عيسىة إلقامة مدرلاة -فرفاس

.ابتدا ية عليها

، 2018لسااااانة 768قااااارار ر اااااي  الاااااوزراء رقااااام ▪

بشاااأ  لسصااايأ قاعاااة أر  كا ناااة بقرياااة

محافراااة البحيااارةة -مركاااز الرحمانياااة -المجاااد 

.إلقامة مدرلة لعليم ألالي عليها

ة من  ال  ما لاب ، السا  التعلايم فاي المحافرا

ل نسابة مسارًا إيجابي ا نحو التنمية، حيث انس ل

عااام % 0.25التساار  ماان المرحلااة االبتدا يااة إلااى 

، 2014/2013عااااااام % 0.86مقارنااااااة   2020/2019

ا كمااا مااهد  المرحلااة اإلعدا يااة أيلًااا انس اضًاا

% 2.79كبيااارًا فاااي نسااابة التسااار ، حياااث لاااجلل 

عااااااااااام % 5.45، مقارنااااااااااة بااااااااااا 2020/2019عااااااااااام 

، كمااااا از ا  عااااد  الماااادارس بااااالتعليم 2014/2013

( ال يشااااام  التعلااااايم األزفاااااري)قبااااا  الجاااااامعي 

آالف مدرلاة عاام 4.1فوص  عد  المادارس إلاى 

آالف مدرلاااااااااة عاااااااااام 3.6، مقابااااااااا  2021/2020

2014/2013.
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و  ي عااد  التعلاايم الجااامعي نقاااة االناااال  لساا

العم ة لا لك فقاد ماهد قااام التعلايم العاالي

والبحاااااث العلمااااااي  ااااااال  الساااااانوا  الماضااااااية 

إنجاااازا  متنوعاااة فاااي عاااد  مااان المجااااال  التاااي 

لاايم حققاال نتااا   متمياازةة لتاااوير منرومااة التع

العاااااااااالي، واالرلقااااااااااء بالمساااااااااتوى األكاااااااااا يمي 

للجامعاااا  والمعافاااد البح ياااة المصااارية، ومااان 

أجااا  التولاااع فاااي إلاحاااة فاااري التعلااايم العاااالي

بالجامعااا  الحفوميااة، و لااك ماان  ااال  إنشاااء 

كليااا  ومعافااد عليااا جدياادة يحتااا  إليهااا لااو  

العمااااا  المحلياااااة واألجنبياااااة، وعملياااااة التنمياااااة

وعياااة الو نياااة، حياااث لااام إنشااااء كلياااة التربياااة الن

:بجامعااة  منهااور، ولحتااوي الفليااة علااى أقسااام

يااااا  التربيااااة ال نيااااة، والتربيااااة المولاااايقية، ور

.األ  ا 

ن و لااك فااي لاايا  االفتمااام بااالتعليم العااالي ماا

جاناااااخ المحافراااااة، ولوجياااااق الجهاااااو  والااااادعمة 

.اناالقًا نحو التنمية البشرية الشاملة

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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وفاااي اإل اااار  الاااق، لااام لااااوير جامعاااق  منهاااور، 

ملياو  جنياقة و لاك بهادف 55بتفل ة بل ل نحاو 

إلاحااااة مزيااااد ماااان ال ااااري التعليميااااة للاااااال ة 

ماااع لالرلقااااء بمساااتوى الساااريجين بماااا يتنالاااخ

. متالبا  العصر واحتياجا  لو  العم 

-ياااة الترب: )الصاااالًا لحتاااوي الجامعاااة علاااى كلياااا 

-التمريض-العلوم -التجارة -الزراعة -الهندلة 

(.التربية النوعية-األلسن -الصيدلة 

، كمااا يوجااد بالمحافرااة عااد  تااالم كليااا  أزفريااة

 ، كليااة الل ااة العربيااة، والشااريعة والقااانو: وفااي

ا والدرالااا  اإللااالمية، وعااد  تالتااة معافااد علياا

المعهاااد العاااالي للعلاااوم اإل ارياااة، :  اصاااة، وفاااي

والمعهاااد العاااالي للهندلاااة، والمعهاااد العاااالي 

.  للحالبا 

أ   للاااااك الجهاااااو  إلاااااى ارل اااااام عاااااد  الفلياااااا  

بالجامعااااا  الحفوميااااة والساصااااة واألزفاااار ماااان

كلياااااة عاااااام 15، إلاااااى 2014/2013كلياااااا  عاااااام 10

، كمااااااااااا وصااااااااااا  عاااااااااااد  المعافاااااااااااد 2020/2019

معافااااد فااااي العااااام ن سااااق، 5بالمحافرااااة إلااااى 

ألاااات  الااااخ و البااااة  ااااال  عااااام 68.1بإجمااااالي 

2020/2019.

10

15

2014/2013 2020/2019

 جمالي عدد الكليات بالجامعات 

الحكومية والخا ة واألزهر خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

(كلية)

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر
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فاااي إ اااار  عااام وافتماااام الدولاااة بنشااار ال قافاااة 

والاااااااوعي باااااااين الشااااااابا ، ولنمياااااااة مهاااااااارالهم 

وقاادرالهم فااي جميااع المجاااال ، ولح ياازفم علااى

ا  اإلباادام، ونشاار الااوعي ال قااافي بااين جميااع فئاا

1013المجتماااع، صااادر قااارار ر اااي  الاااوزراء رقااام 

، بشااأ  لسصاايأ قاعااة أر  ماان 2019لساانة 

-ي أمااال  الدولااة الساصااة، بقريااة الرهياار الشااعب

مركز ومديناة حاوس عيساى بالمحافراةة إلقاماة

.قصر لل قافة ومفتبة عليها

 ، لام وفي إ ار إتراء الحركة ال قافية لادى الشابا

تي ل عد  افتتاح مفتبة مصر العامة بف ر الدوار، وال

أو  مفتبااة فرعيااة  ا اا  األقاااليم، ومقامااة علااى

ألااات متااار مرباااع، ويبلااا  عاااد  الماااوا  1.3مسااااحة 

آالف مااا ة تقافيااة، وبل اال 3ال قافيااة فااي حاادو  

ماليااااين جنيااااق، ولحتااااوي علااااى7لفل ااااة إنشااااا ها 

ألات نساسة، 19.9ألت عنوا  كتاا  بإجماالي 13.7

فل ااةكمااا لاام إنشاااء مفتبااة قومبانيااة أبااوقير، بت

.ماليين جنيق3.1

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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قصاااور وبياااو  تقافاااة جديااادة 3كماااا لااام افتتااااح 

:ماليين جنيق، وفي109.5بتفل ة إجمالية 

، والم قاام علااى 2019قصار تقافاة  منهاور عاام ▪

ألااااات متااااار بتفل اااااة بل ااااال نحاااااو 1.1مسااااااحة 

أ وارة 3مليو  جنيق، ويتفاو  المبناى مان 72.5

الدور األرضي عباارة عان مسارح م جهَّاز بأحادم

معااااادا  الميفناااااة، واإلضااااااءة، والصاااااوليا ة 

اللااااااتيعا  جميااااااع العاااااارو  المساااااارحيةة 

كاراسإل، والادور ال ااني يلام303ويتسع لعد  

قصااار تقافاااة الا ااا ، وفاااو عباااارة عااان ناااا ي 

لفنولوجيا معلوماا  لش  اا ، وقاعاة نادوا 

متعاااد ة األغااارا ، ومفتباااة للا ااا  لحتاااوي

ي ألات كتاا ، ويلام الادور ال الاث ناا 2.5على 

ا للمااااارأة، ونا يًاااااا للعلاااااوم، ونا يًاااااا لفنولوجيااااا

.المعلوما  للفبار

، حياااث 2019قصااار تقافاااة كاااوم الحاصااا  عاااام ▪

 ااة لبلاا  مساااحتق نحااو ألاات متاار مربااع، وبتفل

.ماليين جنيق9.6نحو 

، حياااث 2020بيااال تقافاااة وا ي الناااارو  عاااام ▪

ة آالف متار، وبتفل اة إجماليا3.8لبل  مساحتق 

ني مليو  جنياق، ولام لصاميم المباا27.4بل ل 

ما   والمنشآ  بق بتصميم فريد على غرار الن

المعماريااااة لل نااااا  العااااالمي حساااان فتحااااي، 

ويتفاو  مان مساارح رومااني م  ااى، ومساارح 

اعا  للا  ، ونا َّ لتفنولوجيا المعلوما ، وق

لشنشااااااة، وقاعاااااا  لاااااورس العمااااا ، وناااااا َّ 

للماااارأة، ومفتبتااااين إحاااادافما عامااااة واأل اااارى 

.للا  

أيلًااااااااا جااااااااارَّ الااااااااتفما  بناااااااااء قصاااااااار تقافااااااااة

.مليو  جنيق35أبو الماامير، بتفل ة لبل  

  وأ   للك الجهو  إلى ارل اام عاد  قصاور وبياو

، إلاااااى 2014قصااااارًا وبيتًاااااا عاااااام 18ال قافاااااة مااااان 

، كمااااا از ا  عااااد   ور 2020قصاااارًا وبيتًااااا عااااام 19

، 2020مساااااارح عاااااام 3المساااااارح العاماااااة إلاااااى 

.2014مقارنة بمسرح واحد عام 
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عامًاااا المااارأة المصااارية، أعااااى 2017اعتباااار عاااام 

للماارأة المصاارية  فعااة قويااة للعماا  والنهااو 

ببلادفا، وفااي فاا ا الساايا ، لاام صاادور قاارار ر ااي 

، بشاااأ  لسصااايأ 2019لسااانة 752الاااوزراء رقااام 

قاعااة أر  ماان أمااال  الدولااة الساصااة، كا ناااة 

مركاااز المحمو ياااة -بميااادا  الحرياااة بحاااي الزفاااور 

قار لصالح مديرية التلاامن االجتمااعية إلقاماة م

لة لجمعيااااة لاااايدا  البحياااارة للتنميااااة المتواصاااا

.عليها

لبنااء وفي    االفتمام الفبير ال ي لوليق الدولاة

اإلنسااا  المصااري ولااالمة األلاارة والمجتمااع،

المبا رة الر الاية لادعم 2019انالقل في يوليو 

صاااحة المااارأة المصااارية باعتبارفاااا أفااام مااارا ح 

المجتماااااع، وأك رفاااااا احتياجًاااااا للتوعياااااة والرعاياااااة

و  الصحية، حيث لعاني المارأة المصارية منا  عقا

مااان مشااافال  صاااحية متراكماااة فاااي مقااادمتها 

مااة األورام الساار انية، و بقًااا إلحصااا يا  منر

، ياألي لار ا  ال ادي 2018الصحة العالمياة عاام 

هااا فااي مقدمااة األورام الساار انية التااي لعاااني من

ماااان % 35الماااارأة المصاااارية بنساااابة لصاااا  إلااااى 

.ةإجمالي اإلصابا  السر انية للمرأة المصري

ولساااتهدف المباااا رة الفشااات المبفااار عااان أورام

ملياو  لايدة بجمياع محافراا  28ال دي لنحاو 

عاان الجمهوريااة بااال حأ والفشاات اإلكلينيفااي

الماار ، ولااوفير العااال  بالمجااا ، فاا ا ولشاام  

، المبااااااا رة أيلًااااااا التوعيااااااة بالصااااااحة اإلنجابيااااااة

عان ولنريم األلارة والحيااة الصاحية، والفشات

الساافري، وضاا   الاادم، )األماارا  غياار السااارية 

وقيااااس الاااوز  والااااو ، ولحدياااد م مااار كتلاااة 

ة الجسااام، ومساااتوى اإلصاااابة بالسااامنة أو زياااا 

بة ، باإلضافة إلى عواما  السااورة المساب(الوز 

لشماااااارا  غياااااار السااااااارية، والتوعيااااااة باريقااااااة 

.ال حأ ال الي لل دي

وفاااااااي فااااااا ا السااااااايا  أ لقااااااال وزارة الصاااااااحة 

ية والساافا  المرحلااة األولااى ماان المبااا رة الر الاا

، اإللاافندرية"لصااحة الماارأة، وللاام محافرااا ، 

، وال يااااااوم، وألاااااايو ، والبحيةةةةةةرةوبورلااااااعيد، 

".والقليوبية، وماروح، وجنو  ليناء، و ميا 

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة
"
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ومن منال   ور وحري أجهزة الدولة على محاو 

منهاا  افرة األمية، والتي ل عد  آفة  ايرة يعاني

المجتمااع المصااري بشااف  عااام والماارأة بشااف 

 اي، نجح المجلا  القاومي للمارأة فاي إنشااء

وا  مشروم لمحو أمية النساء بالبحيرة لحال عنا

، ولاام محااو"الماارأة البحراويااة فااي قريااة بااال أميااة"

ألاات لاايدة ماان نساااء 16.9أميااة مااا يقاار  ماان 

.2015المحافرة في عام 

رة كمااا قااام فاارم المجلاا  القااومي للماارأة بااالبحي

بالتعااااااو  ماااااع الهيئاااااة العاماااااة لتعلااااايم الفباااااار 

فصااالًا لمحاااو األمياااة 1062بالمحافراااة، بإنشااااء 

بعااد  مااان قاارى المحافراااة، عباار  مااا  مراحااا  

فصااااالًا، 475المرحلاااااة األولاااااى : موزعاااااة كالتاااااالي

200فصالًا، المرحلاة ال ال اة 229والمرحلاة ال انياة 

فصااااالًا، المرحلاااااة 84فصااااا ، المرحلاااااة الرابعاااااة 

.فصلًا74السامسة 

مارأة كما افتم المجل  القومي للمرأة بتوعية ال

البحراوياااااااة بالقلاااااااية السااااااافانية، حياااااااث لاااااااألي

المشاااااافلة الساااااافانية علااااااى رأس المشاااااافال  

عااا  االجتماعيااة  ا  اآلتااار الساالبية متعااد ة األب

التااااي لواجههااااا مصاااار حاليًاااااة بساااابخ ارلبا هااااا 

، الشاااااديد باألوضاااااام االجتماعياااااة، واالقتصاااااا ية

م فارم وال قافية المستل اة باالمجتمع، وعلياق نرا

المجلاا  القااومي للماارأة بااالبحيرة ناادوا  لحاال

لوعياااااااة المااااااارأة البحراوياااااااة بالقلاااااااية "عناااااااوا  

".السفانية

كما أ لا  المجلا  القاومي للمارأة حملاة  ار  

األباااوا  بجمياااع محافراااا  مصااار لحااال عناااوا  

، ولهاادف"صااانعة المسااتقب ...الماارأة المصاارية"

ي الحملاة إلااى التأكياد علااى  ور المارأة المصاارية فاا

الح ااااااااس علاااااااى الاااااااتقرار ولمالاااااااك األلااااااارة 

رام المصاارية، ولوعيتهااا بأفميااة قبااو  اآل اار واحتاا

رة اال اااتالف فاااي الااارأي، ولربياااة الااا كور علاااى ضااارو

أكياد احترام ال تيا  وحمايتهن مان التحارس، والت

لاى على حقو  وواجبا  الزو  والزوجة، والتأكيد ع

ضاااارورة لنراااايم األلاااارة كأحااااد أولويااااا  الدولااااة 

.للنهو 
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آالف 6.4فاااا ا والاااات ا  ماااان الحملااااة بااااالبحيرة 

قاارى لابعااة لمركااز ك اار الاادوار علااى 5لاايدة فااي 

أيااام، وبمشاااركة أعلاااء فاارم المجلاا ، 3ماادار 

رى والرا اادا  الري يااا ، والجمعيااا  األفليااة بااالق

.المستهدفة، والمتاوعا  الداعما  للمرأة

ة كمااا لااافمل الحملااة فااي لنراايم قافلااة  بياا

ا  منهاا بالوحدة الصحية بقرية كوم البركة، الات 

ة ليدة و   ، بالتعاو  ماع مديرياة الصاح200

مل بااالبحيرة، وكاا لك لاام لنراايم ناادوة لوعيااة ضاا

من ليدا  ورجا  القرية، كماا لام الاتسرا 400

بااقااة رقاام قااومي بالمجااا  للساايدا  فااي600

. قرية زفرة

ماان " احميهااا ماان الستااا "أيلًااا لاام إ ااال  حملااة 

إلنااام قَّبَاا  اللجنااة الو نيااة للقلاااء علااى  تااا  ا

ماارأة بر الااة مشااتركة بااين المجلاا  القااومي لل

والمجلاا  القااومي للا ولااة واألمومااة، وباادأ  

.2019يونيو 14نشا ها في 

انالقاال فعاليااا  حملااة  اار  األبااوا  بجميااع

ألااات 20)مراكاااز محافراااة البحيااارة، والاااتهدفل 

من السيدا ، والرجا ، واأل  ا  مان  اال ( فر 

حملااة  اار  األبااوا  والناادوا  التااي ع قااد  علااى

فاام  الحملااة، حيااث ع قااد  ناادوا  لماادة تالتااة

راكاز أيامة بهدف لوعية السيدا  واألفالي في الم

والقاارى والنجااوم بقلااية  تااا  اإلنااام، و اااورة

وأضاااارار فاااا ل الممارلااااة السا ئااااة، ورأى الاااادين 

. والاخ والقانو  في للك القلية

ةة وفااي إ ااار لااعي الدولااة لتنميااة الحاارف اليدوياا

ا  لمل إقامة العديد من الدورا  التدريبياة ألعما

الساااااااجا  اليااااااادوي المتااااااااور بمديناااااااة  رمااااااايد 

ألااااات جنيااااق، كمااااا لااااام 100بالمحافرااااة بتفل ااااة 

وي الااتفما  التاادريخ علااى صااناعة السااجا  اليااد

ام المتاور، و ورا  في صناعة األرابيساك واألتا

نحااو ماان منتجااا  النسياا  برماايد، بتفل ااة بل اال

ألاااات جنيااااق، ولاااام إنشاااااء مشاااا   لشيتااااام 300

. ألت جنيق400بمدينة كوم حما ة بتفل ة 
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وماااااهد  المحافراااااة لعياااااين أو  لااااايدة فاااااي 

منصااااخ المحااااافف فااااي محافرااااة البحياااارة فااااي 

.2017عام 

كمااااااا قاماااااال المحافرااااااة بالتعاااااااو  مااااااع وزارة 

التلااااااااااااامن االجتماااااااااااااعي بااااااااااااإ ال  مبااااااااااااا رة 

–و بيبساااايف"، بالتعاااااو  مااااع  "بسيرفاااااعايشااااين"

، والتاااي لقاااوم علاااى "مصااار–فيئاااة كيااار "، و"مصااار

لمفاااين المااارأة عبااار مسااااعدة ولااادريخ فالحاااا  

مصااار، ولاااوفير الماااوار  الالزماااة للزراعاااة، ولااا لي 

العقبااااا  التااااي لااااواجههنة لزيااااا ة محاصاااايلهن، 

.ولأمين مصدر     تابل لهن

لاى ، والتاي لهادف إ"ماو ة"أيلًا، لم إ ال  مبا رة 

ساااي لزوياااد المقبلاااين علاااى الااازوا ، بالتأفيااا  الن 

يااة واالجتماااعي الفااافي لتشاافي  األلاارة، وحاا  أ

 الفااااا  محتملااااة، وكاااا لك  عاااام مفالااااخ فااااض 

ن المنازعااا  األلاارية للقيااام باادورفا فااي الحااد  ماا

حاااااااااال  الاااااااااال ، باإلضااااااااافة إلااااااااى مراجعااااااااة 

التشااريعا  التااي لاادعم األلاارة، ولحمااي حقااو 

.الزوجين واأل  ا 

ناااي فااا ا، وقاااد بل ااال نسااابة اإلناااام باااالتعليم ال 

2021/2020إلجماااالي لالميااا  التعلااايم ال ناااي عاااام 

، كمااا بل اال نساابة %42.5فااي محافرااة البحياارة 

% 55.3اإلنااااااااام المقياااااااادا  بااااااااالتعليم العااااااااالي 

، كمااااااا بل اااااال نساااااابة اإلنااااااام 2020/2019عااااااام 

إلجمااااااااالي الباااااااااح ين بالم لسااااااااا  البح ياااااااااة 

، بينمااا بل اال نساابة مسااافمة 2019عااام % 42.2

جهاااااز لنميااااة )اإلنااااام بالمشااااروعا  الصاااا يرة 

، كمااا بل اال نساابة 2019عااام % 20( المشااروعا 

مسااافمة اإلنااام بالمشااروعا  متنافيااة الصاا ر

 ااااااااااال  % 33( جهاااااااااااز لنميااااااااااة المشااااااااااروعا )

.العام ن سق

فااااااااي نساااااااابة اإلنااااااااام إلجمااااااااالي 
نااي المتاادربين بمراكااز التاادريخ المه

.2021/2020 ال  عام 

%74.8
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدةر عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربوع مصر .تسهم في تقد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددون

442جنيددددددددددددد 

تكلفدددددددددة تطددددددددددوير الدددددددددري الحقلددددددددددي لعدددددددددددد 

.ألف فدان بالمحاف ة87.8

1.3

1.3
ة  جمددالي عدددد المنشددنت الصددناعية الُمسددجل

.2020حتى عام 

299
 جمدددالي عددددد الكدددروت الُمصددددرة للفدددالح فدددي 

.2021المحاف ة حتى أغسطس 

ناعيتين  جمالي تكلفة ترفي  المنطقتدين الصد

بددوادي النطددرون وحددو  عيسددى خددالل الفتددرة

(2014-2021.)

ألددددددددددددف

كدددددددددارت

733
– دكدددددددو جمدددددددالي تكلفدددددددة ازدواج خددددددد  غددددددداز 

.2020أبو حمص بالمحاف ة عام 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد  

مليدددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددد  

ألددددددددددددددددددددددددف

منشددددددددددددددأة

99%
نسددددبة تو دددديل الغدددداز الطبيعددددي فددددي مددددددن 

.2019المحاف ة عام 
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ي ل عااد  محافرااة البحياارة إحاادى المحافرااا  التاا

 ة لتميااز بموقااع ج رافااي متنااومة كونهااا  ا  نافاا

وي على البحر المتول  من ناحية، و هير صحرا

ماااان ناحيااااة أ اااارى، األماااار الاااا ي يلااااعها ولاااا  

ا لي مصافي المحافرا  الجا بة لاللات مار الاد

والسااارجي، لمااا لمتلفااق مااان تااروا   بيعيااة فاااي

، والمالحاااا ، (السشااانة-النعماااة )مجاااا  الرماااا  

أيلًاااا لز ااار المحافراااة بالعدياااد مااان األنشااااة 

كونهاا الصناعية التي لعتمد على اإلنتا  الزراعاية

.محافرة زراعية من الدرجة األولى

اقااع الصااالًا، لتااوافر بالمحافرااة العديااد ماان المو

:لشنشاة االلت مارية، والتي منها

.المناقة الصناعية بوا ي النارو ▪

الارانااااااااااةالمناقااااااااااة الصااااااااااناعية بناحيااااااااااة ▪

.مركز حوس عيسى

.المناقة الصناعية بالنوبارية الجديدة▪

( )ول عد  محافرة البحيرة من مناا   القااام 

ماان ( 11)الاا ي يسااتح  الحااافز الااوار  فااي المااا ة 

، حيااث يااتم 2017لساانة 72قااانو  االلاات مار رقاام 

ماااااااااان التفاااااااااااليت االلاااااااااات مارية % 30 صاااااااااام 

.للمشروعا  المقامة بها

وفااي لاابي  ليسااير إجااراءا  ممارلااة األعمااا ،

لااة ولشااجيع االلاات مار بالمحافرااة، قاماال الدو

:بعدة جهو ، في م قدمتها

ياة لوقيع عقو  جديدة لتمويا  مشاروعا  متناف

محافرااا ، 9جمعيااة أفليااة فااي 14الصاا ر مااع 

المنياااااا، ال ياااااوم، لاااااوفا ، قناااااا، األقصااااار، : فاااااي

. رةالدقهلية، القليوبية، البحر األحمر، والبحي

وفااي فاا ا الساايا ، لجاادر اإلمااارة إلااى أ  إجمااالي 

عااام االعتمااا ا  الماليااة للساااة االلاات مارية لل

مليو  849للمحافرة بل ل 2020/2019المالي 

ملياااااااااو  جنياااااااااق لمويااااااااا   زاناااااااااة، 782)جنياااااااااق 

(.مليو  جنيق لموي   الي67و

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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ير الصاااااالًا، أولااااال الدولاااااة افتمامًاااااا كبيااااارًا بتاااااوف

المشاااروعا  الصااا يرة ومتنافياااة الصااا ر، فقاااد 

يرة بل  حجم التموي  المتااح للمشاروعا  الصا 

، و لاااك 2020ملياااو  جنياااق  اااال  عاااام 70.8نحاااو 

مشااروعًا، فااي حااين بلاا  حجاام التموياا 741لعااد  

المتااااااح للمشاااااروعا  متنافياااااة الصااااا ر  اااااال 

ملياااااو  جنياااااق لعاااااد 88.5العاااااام ن ساااااق نحاااااو 

. آالف مشروم4.8

ماالي وفي الساة االلت مارية المقترحاة للعاام ال

مليااار جنيااق، 1.5، بل اال قيمااة الساااة 2022/2021

، ل قسَّم على عدة قااعا ، أفمها رصات الاار 

 ريقًااااا باااااو 251حيااااث جاااااء بالساااااة رصاااات 

روعا  كيلومترًا، وبلا  االعتماا  الفلاي للمشا443

.ماليين جنيق710نحو 

جديادة  تامًا، ارل ع عد  الشركا  االلات مارية ال

التاااي لاااام لأليسهاااااا بالمحافرااااة، حياااث بل اااال

، فاااااااي مقابااااااا  2020ماااااااركة  اااااااال  عاااااااام 344

، بنساابة زيااا ة 2014مااركة جدياادة فقاا  عااام 96

، ليصاااااا  باااااا لك إجمااااااالي عااااااد  %258.3بل اااااال 

إلااى الشااركا  االلاات مارية القا مااة بالمحافرااة

ماااركة موزعااااة علاااى القااعااااا  السدميااااة، 3021

، واإلنشاااااا ية، والصاااااناعية، والساااااياحية، وغيرفاااااا

بااارأس ماااااااااا  م صاااااااااادر 2020و لاااك حتاااى عاااااااام 

مركة 1398مليارا  جنيق، في مقاب  18.5قاااادرل 

برأس ماا  م صادر بلا  نحاو 2014قا مة حتى عام 

ملياااااااااااارا  جنياااااااااااق، بنسااااااااااابة زياااااااااااا ة فاااااااااااي 9

%.105.6رأس الما  الم صدر ل قد ر بنحو 

15.1
إجمااااااااااااااالي التاااااااااااااادفقا  الماليااااااااااااااة 

افراة للمست مرين المصاريين بالمح

.2020حتى  يسمبر 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد 

.2020بيا  لراكمي حتى  يسمبر * 
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لتمياااااااز محافراااااااة البحيااااااارة باااااااوفرة المناااااااا   

اقاة المن: الصناعية بها، والتي يتم   أفمها فاي

ية الصااناعية بااوا ي النااارو ، والمناقااة الصااناع

مركااز حااوس عيسااى، والمناقااةالارانااةبناحيااة 

.الصناعية بالنوبارية الجديدة

كمااااا لز اااار المحافرااااة بالعديااااد ماااان األنشاااااة 

ن الصاناعية، حيااث لتاو ن بالمحافرااة العدياد ماا

المصااااانع إلنتااااا  ال ااااز  والنسااااي ، والمالباااا 

ق، الجااافزة، والسشااخ ومنتجالااق، والااور  ومنتجالاا

والاباعااااااة والنشاااااار، ومااااااوا  البناااااااء، والساااااازف، 

ا  والصااايني، والحرارياااا ، باإلضاااافة إلاااى المنتجااا

المعدنياااة، واآلال ، ومعااادا  النقااا ، وفاااي إ اااار 

آ   لك، قامل الدولة بتاوير العديد مان المنشا

ناعا  الصناعية لتش ي  الشبا ، ولو ين الصا

الصااا يرة والمتولااااة التاااي لساااافم فاااي لاااد

:ال جوة االلتيرا ية، وكا  في مقدمتها

إنشاااااء المجمااااع الصااااناعي النساااايجي بحااااوس 

وحااادة صاااناعية، كااا  864عيساااى، والااا ي يلااام 

متااارًا مربعًااااا، ويلااام ورمااااة 48منهاااا بمساااااحة 

مصااااانع صاااا يرة، و لااااك 6مصااااانع كبياااارة و3و

مجمعًااا صاااناعيًا 17ضاامن مشاااروم إنشاااء عاااد  

للصاااااااناعا  الصااااااا يرة والمتولااااااااة، وي قاااااااام 

فاااادانًا لاااام 15المجمااااع الصااااناعي علااااى مساااااحة 

 ا  لسصيصااها لهيئااة التنميااة الصااناعية واألماا

آالف فرصة 9العسفرية، ويعم  على لوفير نحو 

.عم  مبامرة

نع وفي السيا   الق، لم االنتهاء من إنشااء مصا

الاااااتسالي المعاااااا   مااااان الرماااااا  الساااااو اء، 

ويهاااادف المشااااروم إلااااى الااااتسالي عااااد  ماااان 

المعاااااا   االقتصاااااا ية الموجاااااو ة فاااااي الرماااااا  

صااناعة، 40السااو اء، والتااي لااد   فااي أك اار ماان 

الااور ، وفياكاا  الاااا را ، ولاالك اللحااام، : م اا 

عة وصاااناعة السااايراميك ولبااااين اللحاااام، وصااانا

األلااانا ، والااادفانا ، والباللاااتيك، وغيرفاااا مااان

.الصناعا 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارة

"
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وقعاااااال الشااااااركة القابلااااااة للقااااااان وال ااااااز  

والنسااااي  عقااااو  إنشاااااء مصااااانع مااااركة مصاااار 

دوار، لل اااز  والنساااي  وصاااباغي البيلاااا بف ااار الااا

قااام بمحافرااة البحياارة بمناقااة البيلااا، حيااث ل 

آالف 9ألاات متاار مربااع، بااقااة 175علااى مساااحة 

.مليو  متر نسي  لنوي ا50.7 ن غز ، و

مصاانع متفاملاة 6ويهادف المشاروم إلاى إقاماة 

.لتصنيع ال ز  والنسي 

لشاااااتهر المحافرااااااة أيلًاااااا بتصاااااانيع منتجااااااا 

األلبااااااا ، والااااااتسالي ولعبئااااااة زياااااال الزيتااااااو ، 

.باإلضافة للصناعا  ال  ا ية األ رى

دولااة، ونتيجااة لتلااك الجهااو  المب ولااة ماان قَّبَاا  ال

ة فقااد وصاا  قيمااة اإلنتااا  الصااناعي بالمحافراا

، كما وص  إجماالي 2019مليار جنيق عام 34.5إلى 

عااااااد  المنشااااااآ  الصااااااناعية بالمحافرااااااة إلااااااى

، بإجمااااااالي عاااااااد  2020ألاااااات منشااااااأة عاااااااام 1.3

منشاااأة فقااا  835ألااات عامااا ، مقارناااة بااااا 65.3

ألااااااات عامااااااا  فاااااااي 53.6، بإجماااااااالي 2014عاااااااام 

.العام ن سق

835

1267

2014 2020

 جمالي عدد المنشنت الصناعية 

2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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ل عااااد  محافرااااة البحياااارة ماااان أكباااار المحافرااااا 

و  الزراعية على مستوى الجمهورية، حياث يساتح

يخ قاام الزراعة والتصالح األراضاي علاى النصا

األكبااااار مااااان المشاااااروعا  المن ااااا ة بمحافراااااة 

ة البحياارة، ولبلاا  المساااحة المزروعااة بالمحافراا

، وإلااى جانااخ فاا ا، 2020مليااو  فاادا  عااام 2نحااو 

لااا  لتمياااز المحافراااة باإلنتاااا  الحياااواني، حياااث ب

ألااات  ااان فاااي عاااام 19.7إنتاااا  اللحاااوم الحماااراء 

، وقااد وصاا  عااد  مصااانع أعااالف المامااية 2020

إلااااااااى 2020العاملاااااااة بالمحافرااااااااة فااااااااي عااااااااام 

. 2014مصنعًا في عام 18مصنعًا، مقارنة   22

اء كمااا بلاا  إنتااا  المحافرااة ماان اللحااوم البيلاا

وقااد وصاا  عااد  . 2020ألاات  اان عااام 20.4نحااو 

مجااازر الااادواجن العاملاااة بالمحافرااة فاااي العاااام 

مجاااازرًا فااااي12مجاااازرًا، مقارنااااة   15ن سااااق إلااااى 

.2014عام 

وبهااااادف لاااااد ال جاااااوة ال  ا ياااااة باااااين اإلنتاااااا 

وم وااللاااتهال ، ولقليااا  فاااالورة الاااتيرا  اللحااا

الحماااراء مااان السااااار ، ولزياااا ة اإلنتاااا  الحيااااواني 

جالهااا بالمحافرااة، ولنميااة ال ااروة الحيوانيااة ومنت

ية المستل ااة، ولااوفير لااالال  جياادة ماان الماماا

با  للتربية والتسمين، وفري عم  جديادة للشا

ا ي من مستلت التسصصا ، ولحقي  األمن ال  

بالمحافرااة، لبناال الدولااة عاادة مشااروعا  علااى

مياااة التن-تاااالم مراحااا ، لنمياااة ال اااروة الحيوانياااة 

.لنمية ال روة السمفية–الزراعية 

لااة وفااى إ ااار لنميااة ال ااروة الحيوانيااة، قاماال الدو

:بعدة مشروعا ، منها

مجمعاااا  لانتاااا  الحياااواني باااالبحيرةة6إنشااااء 

ال  بهاادف لنميااة ال ااروة الحيوانيااة، ولااوفير لااال

.جيدة للتربية والتسمين

ااااة إنشاء مجمعين لانتاا  الحياواني، علاى مساح

ألاات فاادا ، ومجمعيااان آ اارين علااى مساحاااااة 30

.آالف فدا 10

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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بالنوبارياااة، بااقاااة 1ومجماااع إنتاااا  األلباااا  رقااام 

أل اااي رأس ماماااية مااان األبقاااار الحاااال ة إلنتاااا  

ة، األلباااا  والتاااي لمااال باماااترا ا  صاااحية عاليااا

ة وبالااااااتسدام لفنولوجيااااااا عالميااااااة فااااااي التربياااااا

واإلنتااااااا ، وبااااااالمز  بااااااين السااااااالال  العالميااااااة 

رًا، والمحلياااة، ويلااام المجماااع محلبًاااا آلي اااا متااااو

ى ووحااادة لتصااانيع و لااا  األعاااالف، باإلضاااافة إلااا

عيااا ة بياريااة، ومعماا  بياااري، ومحاااة وقااو ، 

.وغرف لا  اء والحري 

نيع كمااا لاام إنشاااء محاااة اإلنتااا  الحيااواني لتصاا

  األلبااااااا  بالنوباريااااااة بمحافرااااااة البحياااااارة، لبلاااااا

أفدناااااااة بااقاااااااة 6مسااااااااحة المحااااااااة حاااااااوالي 

ألااااات رأس ماماااااية، 1.4الاااااتيعابية لصااااا  إلاااااى 

ولعماا  علااى لااوفير نمااو   عملااي ناااجح لمزرعااة 

.مزارمإنتا  حيواني لاللت ا ة منق في إنشاء ال

كما بدأ  الدولاة مشاروعًا  موحًاا وفاو مشاروم 

الملياااو  رأس مامااااية، والتولااااع فااااي مشااااروم 

عبااار إلاحاااة المزياااد مااان القااارو البتلاااولسااامين 

ر مااان لم رباااي ال اااروة الحيوانياااة التاااي وصااالل ألك ااا

مليااااار جنيااااق، وي جاااارى الااااتفما  إجااااراءا  لن ياااا 

مواقااااااع 8مشااااااروم المليااااااو  رأس مامااااااية بااااااا 

ة، بالنوباريااة بالتعاااو  مااع جهاااز السدمااة الو نياا

فااي " منااا  3"باإلضااافة إلااى محاااا  لربيااة بااا 

البساااااتا ، وصاااااالح العباااااد، وصاااااندو  التاااااأمين،

ألاات رأس أبقااار، 200يهاادف المشااروم إلااى لربيااة 

ألات 200حيث بدأ  أولى مراح  المشروم بتربية 

ألاااات رأس عجااااو  180رأس ماااان األبقااااار، منهااااا 

ألاااات رأس أبقااااار حالبااااة، وانالاااا  20لساااامين، و

المشااروم ماان مناقااة غاار  النوباريااة بمحافرااة

فااااادانًا لتباااااع مركاااااز 350البحياااارة، علاااااى مسااااااحة 

حيث اإللفندرية،/ البحوم الزراعية باري  مصر 

 صصااااال الدولاااااة محاتاااااين لانتاااااا  الحياااااواني

بالنوباريااااة للمشااااروم، إلااااى جانااااخ محاااااة أ اااارى 

ئاااة لابعاااة لصاااندو  التاااأمين علاااى الماماااية بهي

.السدما  البيارية
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ولتشاااجيع أصاااحا  مراكاااز لجمياااع األلباااا  علاااى

التااااااااوير، وقَّعااااااال وزارة الزراعاااااااة والتصاااااااالح 

األراضااااي برولوكااااو  لعاااااو  مااااع البنااااك الزراعااااي 

.اليالمصرية لتوفير الدعم ال ني والتموي  الم

ز والااااتفمالًا لتلااااك الجهااااو ، لاااام لألااااي  مركاااا

ديم الساادما  المتفاملااة بمحافرااة البحياارة، لتقاا

معااااادَّا  -أعاااااالف –أ وياااااة بيارياااااة )السااااادما  

إلااى الماازارم الصاا يرة والمتولاااة، وقااد ( ماازارم

لاااااام االنتهاااااااء ماااااان التاااااارقيم اإللفترونااااااي لعااااااد  

ألااااااااات حياااااااااوا  بمحافراااااااااا  القليوبياااااااااة، 11.6

.والبحيرةوالمنوفية، 

ل ااروة كمااا لاام لن ياا  مشااروم التحسااين الااوراتي ل

، و لاك مان  اال  2018-2017الحيوانية في مصر 

 بيبًاااااا بياري ااااا مااااان العااااااملين 50لاااادريخ عاااااد  

بماااااااديريا  الااااااااخ البيااااااااري، وللقااااااايح عاااااااد  

–البحيةةةةةةرة: آالف حيااااااوا  فااااااي محافرااااااا 4.5

، بنااااي لااااويت-الدقهليااااة –المنوفيااااة –ال ربيااااة 

.بتفل ة بل ل نحو مليو  جنيق

وفااي لاايا  آ اار، بلاا  حجاام اإلنتااا  الساامفي ماان

الميااال الع بااة، والماازارم الساامفية، وحقااو  األرز

ألاااااات  اااااان لاااااانوي ا بإجمااااااالي عااااااد  46.5نحااااااو 

. مزرعة لمفية670

وفاااي إ اااار  لاااك جاااارَّ إنشااااء مينااااء صااايد رمااايد 

افراة الجديدة حيث ك  ل األجهزة التن ي ياة بمح

البحيااارة مااان جهو فاااا لالنتهااااء مااان إنشااااء أو  

مينااااااء للصااااايد بمناقاااااة رمااااايد علاااااى مسااااااحة 

مصااانع للاا ل ، 3ألاات متاار، ويلاام المشااروم 48

ة إلى ولعليخ األلما ، ومبا  الصيد، باإلضاف

مركبًاااااا فاااااي 60يساااااتوعخ عاااااد  لراكااااايرصااااايت 

درة الساااعة، ورصاايت لصاايانة المراكااخ بااون  قاا

. ن2000

مااان وي عاااد  إنشااااء مينااااء الصااايد جااازءًا ألالاااي ا

تراليجي لاوير مدينة رميد التي لتميز بموقع ال

مهاام، كمااا أ  ماان مااأنق لنشااي  عمليااة الصاايد

ا  التاااي ل عاااد  الحرفاااة األلالاااية لمعرااام لااااف

.رميد
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ولاااااعيًا لزيااااااا ة إمااااادا ا  األلااااااما  بألااااااعار 

تفاارة منالاابة للمسااتهلفين واكتشاااف  اار  مب

كاز إلنتا  ألما  البلاي ص يرة الحجام، قاام مر

البحاااااوم الزراعياااااة بتن يااااا  مشاااااروم االلاااااتزرام

: الساامفي ماان أجاا  المسااتهلك فااي محافرااا 

–اإللااااااااماعيلية –ك اااااااار الشااااااااي  -الشاااااااارقية )

.(البحيرة

كمااااااا لسااااااعى الدولااااااة جافاااااادة لتعزيااااااز القاااااادرة 

هااادف التنافسااية للعاااملين فاااي الصاايد، و لااك ب

ء نرام زيا ة اإلنتا  السمفي ولنويعق، فتم إنشا

للااااادعم ال ناااااي والمسااااااعدة لصااااايد األلاااااما  

.ماليين جنيق4.1بالمحافرة بإجمالي لفل ة 

ن ف ا ولسعى الدولة لت يير نرام ري األراضي ما

اء، نرام ري ال مر إلى نرام الري الحقلي بالفهربا

ول ايااة جميااع المااراوي ماان نرااام المفشااوف 

إلاااى نراااام الموالاااير الم اااااة، وزياااا ة اإلنتاااا  

، وزياااااا ة الرقعاااااة الزراعياااااة %20لل ااااادا  الواحاااااد 

.ولوفير السوالر% 5بنسبة 

ين وعليق، قام الجهاز التن ي ي لمشروعا  لحس

األراضاااااي، بتااااااوير الاااااري الحقلاااااي بالمحافراااااة 

ألاااات فاااادا ، ويبلاااا  عااااد  األلاااار 223.7إلجمااااالي 

ألاااات ألاااارة بتفل ااااة إجماليااااة 225المسااااتهدفة 

.مليارا  جنيق3.6بل ل 

ياااة كااا لك جاااارَّ لعزياااز وإ ارة إنتاااا  النبالاااا  الاب

م والعارية في األراضي الجديدة، يهدف المشرو

إلااااااى زيااااااا ة إنتاجيااااااة وجااااااو ة النبالااااااا  الابيااااااة 

والعارية لحال  اروف األراضاي الصاحراوية مان 

التحمااا  الماااا ي، ومقاومااااة الج ااااف والملوحااااة، 

وإ  ااا  مج  ااا  الااقااة الشمسااية لشعشااا 

الابياااااااااااااة والعارياااااااااااااة، بإجماااااااااااااالي لفل اااااااااااااة

.مليو  جنيق1.2

كمااااا يااااتم الااااتفما  لحسااااين فحااااأ واعتمااااا  

 ااااة التقاااااوي بااااالبحيرة فااااي قساااام  منهااااور، بتفل

.مليو  جنيق2.4بل ل نحو 

فااا ا ماااا انعفااا  فاااي النتاااا   حياااث كاااا  لتلاااك 

راة، الجهو  لأتير كبير على المازارعين فاي المحاف

فقاااااااااااد انس اااااااااااض عاااااااااااد  المتع ااااااااااارين مااااااااااان 

، إلااااااى 2014/2013ألاااااات متع اااااار فااااااي عااااااام 28.3

كماااا بلااا  عاااد  . 2021/2020آالف متع ااار عاااام 4.2

.حقلًا في العام ن سق935الحقو  اإلرما ية 
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فاااي إ اااار لاااعي الدولاااة لتعزياااز قااااام البتااارو  

  باعتباااارل أفااام القااعاااا  الجا باااة لاللااات مارا

 ا  األجنبيااة، باإلضااافة إلااى  ورل فااي لااأمين إماادا

ا ية، لام الااقة التي ل عاد  عصاخ التنمياة االقتصا

أبااو حمااأ -لن ياا  مشااروم از وا   اا  غاااز إ كااو 

بمحافراااة البحيااارة، يهااادف المشاااروم إلاااى نقااا  

ة ة لتاادعيم الشاابفإ كااوال اااز المناات  ماان حقااو  

كيلااااومترًا 30القوميااااة لل ااااااز باااااو  يبلاااا  نحااااو 

.مليو  جنيق733بوصة، بتفل ة 42وقار 

  ونرارًا لساااة الدولاة للحااد  مان التلااوم مان  ااال

 اًاا 36العم  بال ااز الابيعاي، لام إنشااء عاد  

لل ااااااز الابيعاااااي بإجماااااالي أ اااااوا  يبلااااا  نحاااااو 

ا  كيلومترا ، و لك لتوفير احتياجا  محاا905

ي الفهرباااء، والمناااز ، والمصااانع بال اااز الابيعاا

ملياو  جنياقة حياث 11.4الالزم، بتفل ة بل ل نحاو 

وجهل الدولة جهو فاا نحاو فا ا المصادر المهام 

من الااقاة، و لاك لتعرايم االلات ا ة مان فا ا

.القاام الحيوي

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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از مهد  محافرة البحيرة لاورًا في قااام ال ا

الابيعاااي، فوصااا  عاااد  المشاااتركين فاااي ال ااااز

2020الابيعاااااي للوحااااادا  السااااافنية فاااااي عاااااام 

آالف 209.3ألااات مشاااتر ، مقارناااة باااا 519.3إلاااى 

.2014مشتر  في عام 

 ااز كما ارل ع عد  السيارا  المحولاة للعما  بال

، 2020آالف لاااايارة فااااي عااااام 8.8الابيعااااي إلااااى 

، كماااا 2014ألااات لااايارة فاااي عاااام 1.9مقارناااة باااا 

راة وصلل نسبة لوصي  ال ااز فاي ماد  المحاف

.2019عام % 99إلى 

1.9

8.8

2014 2020

ات المحولة  لى الغاز  عدد السيار

2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(ألف سيارة)

209.3

519.3

2014 2020

ل عدد المشتركين في الغاز الطبيعي خال

2020و2014عامي 

(ألف وحدة سكنية)

.وزارة البترو  وال روة المعدنية: المصدر.وزارة البترو  وال روة المعدنية: المصدر
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احة بهاا، لتميز محافرة البحيرة بتنوم أنوام السي

موقعًاااا أتري اااا، منهاااا فاااي مناقاااة 62فيوجاااد بهاااا 

مواقااع فااي مناقااة 5موقعًااا و57آتااااااار رمااااايااااد 

.آتااااار وا ي النارو 

كمااااا لتميااااز بتااااوافر عااااد  ماااان ال نااااا   والقاااارى 

افرة السياحية بها، حيث بل  عد  ال نا   بالمح

.قرى8فندقًا، وبل  عد  القرى السياحية 14

رز أيلًااااا لتااااوافر بهااااا السااااياحة التراتيااااة، وماااان أباااا

قاة منا-قصر إ فيناا -قايتبايقلعة : )معالمها

ة  احون-مسجد أبو مندور -حدا   قنا ر إ فينا 

قبااااة وضااااريح -نقاااارا ي لوحااااة -أبااااو مااااافين 

هاوري القصر الجم-ن ي  الرحماني بن الن ي  

(.بجناكلي 

علااااااى الساااااااح  ال ربااااااي إ فيناااااااويقااااااام قصاااااار 

لنهاااار النياااا  فاااارم رماااايد فااااي الااااركن الشاااامالي 

ر الشاارقي لقريااة إ فينااا وإلااى الجنااو  ماان قنااا 

.1892إ فينا، ويرجع لاريسق إلى عام 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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  كماااا لااام لن يااا   ااااة لتجميااا  ولااااوير الحااادا 

المجااااورة لقناااا ر إ فيناااا مااان ناحياااة مااااوب ، 

يانة ، وإصااالح وصااواإلنترلااو البلاادورا ولركيااخ 

أفالي ولش ي   ورا  الميال، و لك لن ي ًا لرغبة

مااااااوب ، حياااااث يتوافاااااد علاااااى فااااا ل القناااااا ر 

ا ، اآلالف لااانوي ا فاااي جمياااع االحت ااااال ، واألعيااا

.والمنالبا 

ي وفااي إ ااار ل عياا   ور المتاااحت بالمحافرااة فاا

م التواص  مع المجتمع ونشر الوعي األتاري، نرا

متحاااات رماااايد الااااو ني مجموعااااة ماااان الااااورس 

التدريبياااااة، لحااااال رعاياااااة وزارة الساااااياحة واآلتاااااار،

وبإماااااراف قااااااام المتااااااحت التاااااابع للمجلااااا  

األعلااااى ل،تااااار، وللاااامن البرنااااام  ورمااااة عماااا  

.. مهااااام.. المرمااااد السااااياحي مهااااارا "بعنااااوا  

، نرمهااااا متحاااات رماااايد الااااو ني فااااي "لحااااديا 

. 2021أغسا  7إلى 5ال ترة من 

سااياحة باإلضااافة إلااى السااياحة التراتيااة، لعتباار ال

ز اار الدينيااة ماان أفاام المقومااا  السااياحية التااي ل

ن بهااا المحافرااة، ول عااد  مدينااة وا ي النااارو  ماا

يااة المنااا   واألماااكن األتريااة  ا  الاادالال  الدين

ين المسااايحية التاااي لعاااد مركااازًا لاااياحي ا مهمًاااا بااا

.محافرا  مصر

يحية الصالًا نجد الف ير مان األمااكن األترياة المسا

سايدة  ير األنبا بيشوي، و ير ال"بالمحافرة م   

، وكنيسااااااة المااااااال  البراماااااوسالعااااا راء، و ياااااار 

".ميسا ي  بدمنهور

بهااا كمااا لتميااز المحافرااة بالسااياحة العالجيااة، ف

، أفلاا  البحياارا  فااي العااالم ماان حيااث الملوحااة

يااز بااوا ي الناارو ، والتااي لتم" نبااع الحماراء"وفاي 

ديادًا بملوحتها العالية و صا صها العالجياة ولح

مياال لشمرا  الجلدية، وفى ولااها ينب ا  نباع

ع باااااة لمامًاااااا يسااااامى ينباااااوم ماااااريم، ومااااان فناااااا 

.نيةاكتسبل المناقة قيمتها التاريسية والدي



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعد  التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

ار وتدوفير م لدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكري دا وبددني 

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

381
إجمااالي عااد  مراكااز الشاابا  بالمحافرااة حتااى

.2020عام 

  إجمالي عد  الحاال  المست يدة مان اللاما

.2020االجتماعي بالمحافرة  ال  عام 

ألدددددددددددددددددددددددف26.3

مركدددددددددددددددددددددددددددددددددًزامسدددددددددتفيد

174.8
إجماااالي لفل اااة إنشااااء ولااااوير ورفاااع ك ااااءة

محفماااااااااااة بالمحافراااااااااااة فاااااااااااي ال تااااااااااارة 14

(2014-2021.)

لفل اااة إنشااااء صاااومعة  منهاااور بالمحافراااة

.2018عام 

مليدددددددددددددددددددون145

جنيددددددددددددددددددددددددد 

948
إجمااااااالي عااااااد  المساااااات يدين ماااااان مشااااااروم 

.2019جمعيتي بالمحافرة في  يسمبر 

قنينها إجمالي عد  الفنا   والمباني التي لم ل

.2021بالمحافرة حتى أبري  

كندددددددددددددددددائس105

 
 
ومبددددددددددددددددددددان

ألدددددددددددددددددددددددددددددف

مسدددددددددددددددتفيد

مليدددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددد 
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فاااي إ اااار افتماااام المحافراااة برعاياااة الشااابا ، 

ياضااية وإيمانًاا بتوجهااا  الدولاة نحااو لاوفير بيئااة ر

للماااوا نين فاااي المحافراااا ، ولحساااين جاااو ة 

حيااااة الماااوا نين، فقاااد لااام إنشااااء العدياااد مااان 

: االمنشاااآ  الرياضاااية بمحافراااة البحيااارة أبرزفااا

رو  إنشاء النا ي الرياضي االجتماعي بوا ي النا

فاااااااادانًا، وقاعااااااااة 22والم قااااااااام علااااااااى مساااااااااحة 

اااااة االحت اااال  والماا لمرا  الم قاماااة علااى مساح

.آالف متر3

فاا ا ولاام إقامااة ملعااخ قااانوني لفاارة القاادم علااى 

.مترًاx 130مترًا 120مساحة 

كماااا لااام إقاماااة عاااد  مااان المالعاااخ السمالاااية، 

وملعاااخ لااادريبي بعشاااخ صاااناعي علاااى مسااااحة 

.ألت متر2.5

إقامة حماما  لباحة متعاد ة عباارة عان حماام 

آالف متار، وحماام 3لباحة أوليمبي على مساحة 

.رلباحة نصت أوليمبي على مساحة أل ي مت

ة ولااام إنشااااء مركاااز مااابا  قرياااة القاااروي، التابعااا

لقريااة  مسااانا بمركاااز أباااو حماااأ، والم قاااام علاااى

متاار مربااع، وملعااخ كاارة  مالااية 1200مساااحة 

متاااار مربااااع، والمبنااااى اإل اري 300علااااى مساااااحة 

.مليو  جنيق1.6واألنشاة، بتفل ة إجمالية 

كماااا لااام إنشااااء المبناااى اإل اري وملعاااخ النجيااا 

ع الصااااناعي بمركااااز ماااابا  صاااا   الحريااااة، التاااااب

.مليو  جنيق2البارو  بتفل ة إيتايلمركز 

فااااااا ا باإلضاااااااافة إلاااااااى لااااااااوير مركاااااااز مااااااابا  

أبو الماامير، الا ي يشام  حماام لاباحة نصات

أوليمبااااي، ومناقااااة الحديقااااة والماعاااام، علااااى 

.ماليين جنيق4متر مربع، وبتفل ة 800مساحة 

ونتاجًاااا لتلاااك الجهاااو ، بلااا  عاااد  مراكاااز الشااابا 

مقارنااااااااة 2020مركاااااااازًا عااااااااام 381بالمحافرااااااااة 

، وبلاا  إجمااالي عااد األنديااة 2014مركاازًا عااام 361بااا 

.2020نا ي ا بالمحافرة في عام 38الرياضية 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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361
381

2014 2020

اكز الشباب بالمحاف ة خالل  عدد مر

2020و2014عامي 

، لااام والاااتفمالًا لجهاااو  الدولاااة لتنمياااة الشااابا 

إصاااادار لشااااريعا  لاااانأ علااااى لسصاااايأ أرا َّ

:إلقامة مراكز مبا  عليها، ومنها

، 2019لساااااانة 1003قاااااارار ر ااااااي  الااااااوزراء رقاااااام 

ياة بتسصيأ قاعة أر  من أمال  الدولة بناح

بمركااااز ك اااار الاااادوارة إلقامااااة مركااااز -الجااااوابيأ 

.للشبا  عليها

202

266

2014 2020

اكز الشباب خالل عدد المكتبات داخل مر

2020و2014عامي 

.وزارة الشبا  والرياضة: المصدر

(مركز)

.وزارة الشبا  والرياضة: المصدر

(مكتبة)
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ار لشهد محافرة البحيرة جهو ًا مف  اة فاي إ ا

ماان ، التااي لهاادف إلااى الحااد "اتنااين ك ايااة"مبااا رة 

مااان الزياااا ة السااافانية باااين األلااار المسااات يدة

سااة برنااام  لفافاا ، ولااألي ضاامن التااد ال  الر ي

جا  التي لتس فا وزارة التلاام ن االجتمااعية مان أ

اعياااة لحقيااا  رهيتهاااا فاااي لحقيااا  التنمياااة االجتم

.الشاملة لتلك األلر

ألت زيارة 342ويستهدف المشروم القيام بعد  

ي لعماا  التوعيااة المباماارة بإجمااال"  اار  أبااوا "

ن َّا  ماليين زيارة  ال  مدة لن يا  المشاروم، وي4ٌ

قرية في المحافرا  العشر 2257المشروم في 

-قنااااا -األقصاااار -ألااااوا  : )المسااااتهدفة، وفااااي

-يوم ال -بنى لويت -المنيا -أليو  -لوفا  

لاااى ، ولصااا  لفل اااة المشاااروم إ(البحيااارة-الجيااازة 

ملياااااااو  جنياااااااق يتحمااااااا  صاااااااندو  إعاناااااااة 100

الجمعيااااا  بااااوزارة التلااااامن االجتماااااعي مبلاااا 

ملياااو  جنيااااق، والمبلاااا  المتبقااااي منحااااة ماااان90

.صندو  األمم المتحدة للسفا 

كمااااااا عملاااااال الدولااااااة علااااااى لقااااااديم الساااااادما  

اء االجتماعية للجمهور بجو ة وك اءة، فاتم إنشا

ل مراكااز  اادما  اجتماعيااة، بتفل ااة إجماليااة بل اا

، (2019-2014)مليااو  جنيااق فااي ال تاارة 16.6نحاو 

: منها

 ااة باادمنهور، بتفلباألبعا يااةم لسااة األحاادام 

، بشااابرا يلالربااادا مالياااين جنياااق، ووحااادة 10.2

افة إلاااي بتفل اااة ل قااادَّر بنحاااو ملياااو  جنياااق، باإلضااا

ر بنحاااوالباااارو ، بتفل اااة ل قااادَّبإيتاااايأرمانيااااوحااادة 

.مليو  جنيق1.1

وفااااااااي الساااااااايا   الااااااااق، لاااااااام إنشاااااااااء وحاااااااادة 

بالرحمانيااااااااااة بتفل ااااااااااة ل قاااااااااادَّر بنحااااااااااو بااااااااااوي 

بالمحمو ياااة لااارنبايملياااو  جنياااق، ووحااادة 1.2

يدي بتفل ااة ل قاادَّر بنحااو مليااو  جنيااق، ووحاادة لاا

غااااااااازي بف اااااااار الاااااااادوار بتفل ااااااااة ل قاااااااادَّر بنحااااااااو 

.مليو  جنيق1.1

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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ولتاااااوفير الحماياااااة واإلقاماااااة واإلعاماااااة لشلااااار 

ة واألفاارا  المنفوباااة ولاااوفير المسااااعدا  الما يااا

دينااة والعينيااة لشلاار، لاام لاااوير مركااز اإلغاتااة لم

ألاات جنيااق، وفااو عبااارة عاان 300 منهااور، بتفل ااة 

خ، مبنااى ماان  ااابقين، يحتااوي علااى ألَّاارَّة، ومرالاا

وولاااااا د، وماااااااب  ميدانياااااة، ومسااااااز  للماااااوا  

. ال  ا ية والتموينية

ركاااة باإلضاااافة إلاااى لوزياااع كاااراسإل كهربا ياااة ومتح

آالف فاااااار ، فلاااااالًا عاااااان مساااااااعدا  5.3لعاااااد  

.ماليين جنيق6لفافلية بتفل ة 

قاااااارى 8مشاااااارعًا بعااااااد  95فاااااا ا ولاااااام لن ياااااا  

ي ، بإجماال"حياة كريماة"بالمحافرة ضمن مبا رة 

ملياااو  جنياااق، كماااا بلااا  عاااد  األلااار 349لفل اااة 

المساااااااااات يدة ماااااااااان برنااااااااااام  لفافاااااااااا  نحااااااااااو 

ألاااااااااااات مساااااااااااات يد بإجمااااااااااااالي لفل ااااااااااااة 119.9

ن مليااو  جنيااق، كمااا بلاا  عااد  المساات يدي586.8

ألااااات فااااار  مسااااات يد 98.2مااااان برناااااام  كراماااااة 

مليااااو  جنيااااق  ااااال  عااااام 337.4بإجمااااالي لفل ااااة 

2020/2019.

لاة، ونتيجة لها ل الجهاو  المب ولاة مان قَّبَا  الدو

فقااد وصاا  عااد  مساات يدي اللااما  االجتماااعي

ألااات مسااات يد 26.3إلاااى 2020بالمحافراااة عاااام 

ملياااااو  جنياااااق، كماااااا وصااااا  عاااااد  53.4بتفل اااااة 

األلاااااار المساااااات يدة ماااااان مشااااااروعا  األلاااااار 

ألاات ألاارة  ااال  171.4المنتجااة بالمحافرااة إلااى 

.العام ن سق

مياة وفي إ ار التمرار جهو  الدولة  لتحقي  التن

المجتمعيااة، لاام إصاادار عاادة قاارارا  لتسصاايأ 

، أرا إلة إلقاماااة مباااا إل للشااا و  االجتماعياااة بهاااا

:ومنها

، 2019لساااااانة 1008قاااااارار ر ااااااي  الااااااوزراء رقاااااام 

بتسصااااايأ قاعاااااة أر  مااااان أماااااال  الدولاااااة 

مركاااااز كاااااوم حماااااا ةة -الساصاااااة بقرياااااة الااااااو  

.و لك إلقامة وحدة م و  اجتماعية عليها
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إلى اناالقًا من افتمام الدولة بتسهي  الوصو 

السااادما  التموينيااااة فاااي المحافرااااة ومراكزفااااا، 

راة فقد لم لدماين وإنشااء صاومعتين بالمحاف

صااااومعة  منهاااور عااااام : لتسااازين ال ااااال ، وفماااا

مليااو  145ألاات  اان، وبتفل ااة 60بسااعة 2018

بسعااااااة 2016جنيااااق، وصومعااااااة النوبارياااااااة عاااام 

ألاااات  اااانة و لااااك للح اااااس علااااى المساااازو  60

االلااااتراليجي ماااان القمااااح، والوصااااو  إلااااى أقاااا  

د نساااابة فاقااااد ممفنااااة، واحت اااااس الاااابال  برصااااي

الااتراليجي آماان ماان القمااح ال يتعاار  لعواماا 

.التلت بهدف زيا ة القدرة االلتيعابية

كمااااا لاااام لاااااوير تااااالم صااااوامع أ اااارى، بتفل ااااة 

صااااااومعة : مليااااااو  جنيااااااق، وفااااااي13.7إجماليااااااة 

مالياااااااااين جنياااااااااق، 4.6وا ي الناااااااااارو  بتفل اااااااااة 

ملياو  جنياق، 2.9وصومعة أبو الماامير بتفل اة 

.ماليين جنيق6.2وصومعة  منهور بتفل ة 

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

الداخلية

"
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لاااااام إنشاااااااء عااااااد  ماااااان مشااااااروعا  جمعيتااااااي 

، وفاااااو 2019بمحافراااااة البحيااااارة فاااااي  يسااااامبر 

ة برولوكااااو  لعاااااو  بااااين وزارة التمااااوين والتجااااار

ناعا  الدا لية مم لة فاي الشاركة القابلاة للصا

ة ال  ا ياااة والشاااركا  التابعاااة لهاااا، وجهااااز لنميااا

المشاااروعا  المتولااااة والصااا يرة ومتنافياااة

.من  ًا316الص ر، بإجمالي عد  

ويهااااادف المشاااااروم إلاااااى زياااااا ة عاااااد  المنافااااا  

عار الساااالعية، ولااااوفير الساااالع األلالااااية بألاااا

منالاااااابة للمااااااوا نين، ولااااااوفير فااااااري عماااااا  

ألااات مساات يد مااان 948للشاابا ، بإجماااالي عااد  

 لتااا)فاا ل السدمااة، باإلضااافة إلااى إنشاااء مجمااع 

و بتفل ة بل ل نح2019بالمحافرة عام ( ماركل

.ماليين جنيق8.5

ولتااااوفير فااااري عماااا  جدياااادة، وإلاحااااة منتجااااا  

ولااالع فاااي نااااا  المحافراااة، لااام إنشااااء ماااو  

لجااااري، وفاااايبر ماركااال، ومجماااع مساااابز بتفل اااة

.مليو  جنيق180

وفااي إ ااار حمايااة المسااتهلك ماان الممارلااا  

يماي التجارية وضب  األلوا ، لم إنشاء فارم إقل

.2019لجهاز حماية المستهلك بالمحافرة عام 

  والااااتفمالًا لجهااااو  لااااوفير الساااالع والمنتجااااا

 ة ال  ا ياااة للماااوا نين بألاااعار منالااابة وبجاااو

نشااء عالية، يقوم جهاز لنمية التجارة الدا لياة، بإ

قاادَّر منااا   لوجسااتية بمدينااة  منهااور بتفل ااة ل 

.فدانًا96مليار جنيق، على مساحة 11بنحو 

لسنة 1494كما لم صدور قرار ر ي  الوزراء رقم 

، بشااأ  لسصاايأ قاعااة أر  ماان أمااال  2018

متاارًا مربعًااا بناحيااة 131الدولااة الساصااة بمساااحة 

مركز المحمو ياة، بالمجاا ة إلقاماة إ ارة-أملي  

.لموينية عليها

ونتيجاااة للجهاااو  المب ولاااة، بلااا  عاااد  البااقاااا 

مليو  بااقة حتى عام 1.7التموينية بالمحافرة 

مالياااااين 4.5، بإجماااااالي عاااااد  مسااااات يدين 2020

ألت مسبار فاي 1.3مست يد، كما بل  عد  المسابز 

.العام ن سق
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لااة فااي إ ااار الجهااو  المسااتمرة التااي لباا لها الدو

لتحسااااين وميفنااااة جميااااع الساااادما  الحفوميااااة 

المقدمااااة للمااااوا ن، والتااااي لااااألي ضاااامن  اااااة 

ية الدولااة للتحااو  الرقمااي واألفااداف االلااتراليج

، مان أجا  2030للتنمية المساتدامة ورهياة مصار 

ة لااارعة ال صااا  فاااي القلاااايا، ولحقيااا  العدالااا

دياد مان الناجزة لصالح المتقاضين، لام لن يا  الع

. المشروعا  لترلي  األمن والعدالة

يااة لاام إنشاااء العديااد ماان المحاااكم بتفل ااة إجمال

:مليو  جنيق، ومنها174بل ل نحو 

ا عام محفمة الرحمانية الجز ية، والتي لم إنشاهف

.مليو  جنيق28، بتفل ة 2014

، 2016مجماااع محااااكم حاااوس عيساااى  اااال  عاااام 

.مليو  جنيق32بإجمالي لفل ة 

عاام محفمة الدلنجا  الجز ية التي أنشئل  اال 

.ألت جنيق900، بإجمالي لفل ة 2021

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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، 2021ولم إنشااء محفماة  منهاور االبتدا ياة عاام 

ملياااو  جنياااق، باإلضاااافة إلاااى إنشااااء 23بتفل اااة 

، بتفل اة بل ال2021المقر الجديد للمحفماة عاام 

.مليو  جنيق30

لا ي الجز ياة امبرا يلفللًا عن ملح  محفمة 

ماليااااين جنيااااق، 5بتفل ااااة 2017لاااام إنشاااااهل عااااام 

وبتفل اااة2021وملحااا  محفماااة ك ااار الااادوار عاااام 

.مليو  جنيق33

ولااااام إنشااااااء محفماااااة وا ي الناااااارو  الجز ياااااة 

.ألت جنيق800بتفل ة 2021عام 

كماااااا لااااام لااااارميم ولجدياااااد محفماااااة المحمو ياااااة 

ة ماليين جنيق، باإلضاف9بتفل ة 2017الجز ية في 

ياة إلى رفع ك ااءة محفماة جناو   منهاور االبتدا 

.ألت جنيق300بتفل ة 2020في عام 

أيلًاااا لااام رفاااع ك ااااءة محفماااة ماااما   منهاااور 

.ألت جنيق200بتفل ة 2020االبتدا ية عام 

ر في حين لم إنشاء مهر عقاري بمحفمة  منهاو

ماليااين جنيااق، باإلضااافة 5بتفل ااة 2021فااي عااام 

يرة الجز يااة بااالبح" الاادلنجا "إلااى م لحاا  محفمااة 

.ماليين جنيق5بتفل ة 2017في عام 

محفماة 28وعليق، بل  عد  المحاكم بالمحافراة 

، فيمااا بلاا  عااد  أقسااام الشاار ة 2020حتااى عااام 

مركازًا عاام 15أقسام، وبل  عد  مراكز الشر ة 3

نقااااة 64، أيلًاااا بلااا  عاااد  نقاااا  اإل  ااااء 2020

.2020ليارة إ  اء عام 70مزو ة بعد  

إجمااااااالي عااااااد  نقااااااا  الشاااااار ة 
.2020بالمحافرة حتى عام 

نقطدددددددددددددددددددددددة43

ىددددددددددددددددددددرطة
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إلرلاااااااء قاااااايم التعاااااااي ، والتسااااااامح، وحريااااااة 

مسااجدًا 240العبااا ة، لاام بناااء وافتتاااح أك اار ماان 

فااااي   اااارة كبياااارة إل هااااار الجااااال الدولااااة للبناااااء

:والتشييد والنمو، ومن أفم للك المساجد

مساااجد قااااخ عاااو  بقرياااة قااااخ عاااو ▪

متااارًا مربعًاااا، 280باااأبو حماااأ علاااى مسااااحة 

.  مليو  جنيق2.2بتفل ة إجمالية بل ل 

لاااااااانبا ةمسااااااااجد الرياااااااااح الفبياااااااار بقريااااااااة ▪

متاار 400بالمحمو يااة والم قااام علااى مساااحة 

.ماليين جنيق4.5مربع، بتفل ة إجمالية 

 برلااايمسااجد عزباااة النصاار بقرياااة  لمبااا  ▪

متااارًا مربعًاااا، 225باااأبو حماااأ علاااى مسااااحة 

.مليو  جنيق1.8بتفل ة إجمالية 

ة مسااجد عبااد الحميااد الوكياا  بمركااز الرحمانياا▪

.مليو  جنيق1.8مترًا، بتفل ة 340بمساحة 

مركااااااااااز الريفااااااااااومساااااااااجد الهاااااااااادى بقرياااااااااة ▪

متاااارًا، بتفل ااااة 250حااااوس عيسااااى بمساااااحق 

.مليو  جنيق1.5

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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مسااجد اإل ااالي بقريااة حااو  مصااري مركااز ▪

متاااااارًا، بتفل ااااااة 250أبااااااو حمااااااأ بمساااااااحة 

.مليو  جنيق2

مساااااجد ال اااااارو  أباااااو ماااااافين بقرياااااة أباااااو ▪

110الشااقاف بمركااز حااوس عيسااى بمساااحة 

.مليو  جنيق1.1مترا ، بتفل ة 

مسااجد مااااوم قاادح الشاارقي بقريااة ح ااأ▪

متاااارًا، بتفل ااااة195بمركااااز  منهااااور بمساااااحة 

.  مليو  جنيق1.2

و  البااارإيتااايمركااز النبياارةمسااجد حمااا  قريااة ▪

.مليو  جنيق1.5مترًا، بتفل ة 175بمساحة 

لااام االنتهااااء مااان المرحلاااة األولاااى مااان إحاااال  ▪

، 2018ولجديد مساجد زغلاو  األتاري فاي ماايو 

حياااث لمااال إعا لاااق إلاااى لااااب  عهااادل ليرااا  

، معلمًا مهمًا من معالم مديناة رمايد األترياة

.ويستفم  رلالتق التنويرية السامية

أقادم ف ا وقد أولل الدولة افتمامًا كبيرًا بتاوير

وأمااهر مساااجد المحافرااة، فااتم لاارميم مسااجد 

ناة التوبة بمديناة  منهاور، والا ي يقاع ولا  مدي

 منهاااورة لااا لك فهاااو بم اباااة المساااجد الجاااامع 

متااارًا 580لهااا ل المديناااة، الم قاااام علاااى مسااااحة 

.مليو  جنيق2مربعًا، بتفل ة بل ل 

كما لمل إعا ة بناء مسجد عمر بن الساا  في

مناقااااة منشااااية إفالقااااة فااااي مدينااااة  منهااااور، 

.ماليين جنيق9.5وبل ل لفل ة إنشاء المسجد 

نااا  ،افتمامًااا كبياارًا بالف، افتماال الدولااة الصااالًا

كناااااااا   ومباااااااا إل 105فقااااااد لااااااام لقناااااااين عااااااد  

، وبلاااااااااا  عااااااااااد  2021بالمحافراااااة حتاااااى أبريااااا  

.كنيسة240الفناااااا   

أيلًااااا افتمااااال الدولااااة بإحيااااااء مشااااروم مساااااار 

 اااة العا لاااة المقدلاااة بالمحافراااة بإجماااالي لفل

.مليو  جنيق76بل ل 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهد
 
ت التنميدة لم تكتف

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

249
عمااااااارة بااااااوا ي 84إجمااااااالي لفل ااااااة إنشاااااااء 

.2016النارو  في عام 
إجماااااالي عاااااد  المسااااات يدين مااااان اإللااااافا  

.2020االجتماعي بالمحافرة حتى عام 

ألدددددددددددددددددددددددف 35.6

مسددددددددتفيد

مليددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 

3
إجمااااااااالي عااااااااد  مصااااااااانع لاااااااادوير القمامااااااااة 

.2020بالمحافرة حتى عام 
لفل ااااااة برنااااااام  لاااااادوير المسل ااااااا  الزراعيااااااة 

.2021في يونيو ( ق  األرز)

مليدددددددون

جنيدددددددددددد 

11
ي عد  المنا   غير اآلمنة التاي لام لاويرفاا فا

(.2020-2014)المحافرة في ال ترة 

منطقدددددددددددددددددددددددددددةمحطدددددددددددددددددددددددددددددددددددة46

مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددانع

إجمااالي عااد  محاااا  الااري بالمحافرااة حتااى 
.2021عام 

279.4
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ل عاااد  مشاااروعا  اإللااافا  االجتمااااعي أحاااد أفااام 

حًا، المشروعا  التي لوليها الدولة افتمامًاا واضا

و لااااك ماااان أجاااا  لحقياااا  العدالااااة االجتماعيااااة، 

ا ن ولوفير المسفن المنالخ والحلاري للماو

المصاااري، و اصاااة الشاااريحة المساااتهدفة مااان 

محاادو ي الااد  ، وفااي إ ااار لااعي الدولااة لبناااء 

مجتمعااااااا  عمرانيااااااة جدياااااادة وإحاااااادام لاااااااور 

اء حلاري في مستلت المحافرا ، فقد لم إنشا

يرة مشروعا  لفنية عمالقة في محافرة البح

متلاااااامنة جميااااااع الساااااادما  والمرافاااااا  التااااااي 

.يحتا  إليها الموا ن

اء كمااا ألااهمل فااي  لاا  فااري الاات مارية ألبناا

المحافرااة، حيااث قاماال الدولااة بإقامااة وحاادا  

ن لااااافنية بمسااااااحا  مستل اااااةة لتاااااوفير مساااااف

مااق مال اام ومنالااخ للشاابا ة فلاالًا عاان مااا لقد

من إلاحاة فاري عما  حقيقياة فاي  لاك القااام

الحيااوي والمهاام للحااد  ماان  ااافرة الباالااة فااي 

:وم  أهم تلك المشروعاتالمجتمع، 

افتتااااااااااح مشاااااااااروم اإللااااااااافا  االجتمااااااااااعي ▪

، حيث لم 2016بمحافرة البحيرة في  يسمبر 

عمااااااارة بااااااوا ي النااااااارو ، 84إنشاااااااء عااااااد  

باإلضاااااافة إلاااااى المنشاااااآ  السدمياااااة، ولبلااااا 

.مليو  جنيق249لفل ة المشروم نحو 

وحااااادة إلااااافا  اجتمااااااعي 1180لن يااااا  عاااااد  ▪

مليااو  جنيااق، 157بمحافرااة البحياارة، بتفل ااة 

أ وار 5أرضاي و)عماارة 48حيث لم لن ي  عاد  

، فاااااي مراكاااااز وا ي الناااااارو ، وبااااادر، (متفاااااررة

وحااوس عيسااى، ولاام االنتهاااء ماان المشااروم 

.2017عام 

وحدة إلفا  اجتمااعي 926كما لم لن ي  عد  ▪

، بتفل اة بل ال نحاو2018بوا ي النارو  عاام 

.  مليو  جنيق123

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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وحااادة 716فااي اإل اااار ن ساااق، لااام لن يااا  عاااد  ▪

مليااو  95، بتفل ااة نحااو 2019بف اار الاادوار عااام 

وحادا  بااأر  البركااا  210جنياق، ولن ياا  عااد  

.مليو  جنيق25بتفل ة 

وحاادة بمناقااة 48باإلضااافة إلااى لن ياا  عااد  ▪

مليااااو  جنيااااق، 13.5، بتفل ااااة األبعا يااااةزفااااراء 

وحااااادة بمناقاااااة اإلنشااااااء 48ولن يااااا  عاااااد  

.2020مليو  جنيق عام 13.5والتعمير بتفل ة 

لنوبارية أما بالنسبة لالفا  االجتماعي بمدينة ا

وحااااادة 1440الجدياااادة، والااااا ي يتلاااامن إنشااااااء 

–ألااوا  لجاريااة )مبنااىً  اادمي ا 16لاافنية، يلاام 

، لتساااااااادم (مجماااااااع إ اري–حلاااااااانة –مااااااادارس 

مليااااو  189نساااامة، بتفل ااااة بل اااال نحااااو 1480

.2017جنيق، ولم االنتهاء منها في يونيو 

فاااااا ا وبلاااااا  إجمااااااالي عااااااد  وحاااااادا  اإللاااااافا  

و االجتمااااعي الم ن ااا ة فاااي محافراااة البحيااارة نحااا

، بإجمااالي 2020آالف وحاادة لاافنية حتااى عااام 8.9

.مليار جنيق2.2لفل ة بل ل 

يدين وفي السيا   الق، بل  إجمالي عاد  المسات 

مااان وحااادا  اإللااافا  االجتمااااعي المن ااا ة فاااي 

نحاااااااااو 2020محافراااااااااة البحيااااااااارة حتاااااااااى عاااااااااام 

.ألت مست يد35.6

117الصاااالًا، صااادر قااارار ر اااي  الجمهورياااة رقااام 

، بالموافقااااة علااااى إعااااا ة لسصاااايأ 2019لساااانة 

آالف فااادا  مااان األراضاااي المملوكاااة 3.1مسااااحة 

للدولاااة ملفياااة  اصاااة اللاااتسدامها فاااي إقاماااة 

(.مدينة رميد الجديدة)مجتمع عمراني جديد 

بلااااا  إجماااااالي عاااااد  الماااااد  الجديااااادة فاااااي كماااااا 

:مدينتين، وفما2020محافرة البحيرة حتى عام 

".النوبارية الجديدة"مدينة ▪

".رميد الجديدة"مدينة ▪
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ق  القلاء على المنا   غير اآلمنة ال يشم  ف

أيلًاا لوفير لفن مال م لانسا ، ولفناق يشام 

. فااا بناااءل  ا لي ااا ماان تقافااة، ولاالوكيا ، والجا

، لبنااال الدولااة المصااارية مباااا ا 2014فمناا  عاااام 

ا ية، العدالة فاي ليالاتها االجتماعياة واالقتصا

وإقرار مبا ا حقو  اإلنسا ، وعادم لار  أي فئاة

د من ال ئا  أو مناقة ج رافية  و  لنمية، ول

ال جاااااااااوة التنموياااااااااة، وقاااااااااد  لااااااااال مشااااااااافلة 

لاة العشوا يا  من أفم المل ا  التاي لا ر  الدو

علااااى ماااادى عقااااو   ويلااااة ملاااال، وقااااد أولاااال 

الحفوماااة فااا ا الملااات افتمامًاااا والاااعًا مااا  رًا، 

حيااث عملاال علااى لن ياا   اااة لاااوير المنااا  

بيارة العشوا ية، والتاي مافلل أحاد التحاديا  الف

فااي مجااا  اإللاافا  والعقااارا ، كمااا لسااتهدف 

الدولااااااة القلاااااااء علااااااى العشااااااوا يا  بحلااااااو  

.2030عام 

وفاااي إ اااار حاااري الدولاااة المصااارية، علاااى رفاااع 

ة مسااتوى معيشااة قااا ني المنااا   العشااوا ي

ا ياااا ا، مااان  اااال  التااااوير اجتماعي اااا وبيئي اااا واقتص

مهد  محافرة البحيرة نجااح أو  نماو   علاى 

 ل أرضااها لتاااوير العشااوا يا ، والاا ي لاام لن ياا

فااااااااااي مناقااااااااااة الفسَّااااااااااارة التابعااااااااااة لمركااااااااااز 

.ومدينة رميد

منا   عشوا ية غيار 9وقد للمنل المحافرة 

ماااااد  ومراكااااز، حياااااث يوجااااد 6آمناة موزعاااااة علاى 

-عزباااة العبياااد : مناااا   بمركاااز  منهاااور، وفاااي4

ة ، ومناقاالسولقاةم لاث -القلعاة -عزبة عتما  

ي فااي مركااز ك اار الاادوار، وبااا  الفااوم فااالساانافرة

ركز مركز أبو الماامير، ومناقة أبو بايحة في م

حااااااوس عيسااااااى، وبركااااااة الصاااااارف بمركااااااز وا ي 

مايد، النارو ، وأ يرًا مناقة الفسَّاارة بمديناة ر

و  والتااي قاماال المحافرااة بالتنسااي  مااع صااند

صااااندو  لاااااوير المنااااا  )التنميااااة الحلااااارية 

ااوير بتاويرفاا وفا   ااة ل( العشوا ية لابقًا

.العشوا يا  على مستوى المحافرة

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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لاوير مناقاة 2019مهد  المحافرة في عام 

كسَّااااااارة رماااااايد بمحافرااااااة البحياااااارة، ويتفااااااو  

وحاادة لاافنية، ولتم اا  أفميااة 117المشااروم ماان 

من المشااروم فااي أ  المناقااة كاناال ل صاانَّت ضاا

 رجااااة الساااااورة ال ال ااااة، ولم اااا  لهدياااادًا لحياااااة

المااااوا نينة نراااارًا الفتقارفااااا لشاااابفة الصاااارف

الصاااااحي، ووجاااااو  العدياااااد مااااان المنااااااز  اآليلاااااة 

قاماة للسقو ، باإلضافة إلى أ  المبااني كانال م 

ل ل على أرا إل من أمال  الدولة، و لك بتفل ة ب

.مليو  جنيق25نحو 

لتسافين 4ف ا وجارَّ إنشاء مشروم بشاير السير 

قااااااا ني العشاااااااوا يا ، حياااااااث لااااااام لسصااااااايأ

فاااااادانًا للمشااااااروم ضاااااامن مدينااااااة رماااااايد 43.6

الجديااادة التاااي ي جااارى العمااا  بهاااا علاااى مسااااحة

آالف فااااااااادا  بواجهاااااااااة ماااااااااا ئية بااااااااااو  3.2

كيلااااااومترا ، ولبعااااااد عاااااان الارياااااا  الاااااادولي10

مسااحا  ألغارا  3كيلومترا  ومقسمة إلى 5

.متنوعة

عماارة لافنية بالسااة 25أيلًا، جار االنتهاء من 

مااااااان أعماااااااا  % 15العاجلاااااااة كماااااااا لااااااام لن يااااااا  

.الار  والمراف 

فاا ا باإلضااافة إلااى مناقااة أبااو بايحااة بحااوس

  عيساااى، والتاااي لعتبااار لحااال الدرالاااة فاااي نااااا

عاد  المنا   العشوا ية، حيث لم لقنين أوضاام

حالاااة لااام ياااتم التقناااين 21حالاااة ويتبقاااى عاااد  24

فاا ة بالنسبة لهم، ولمال مسا باة الصاندو  لا

.عما يتبع حيا  ما لم يقنن أوضاعق

مدينااة 15كمااا قاماال المحافرااة باعتمااا  وضاام 

لشحاااااوزة العمرانياااااة، % 100قرياااااة بنسااااابة 468و

وإعاااااااادا  بياناااااااااا  ل صاااااااايلية عااااااااان المناااااااااا  

.غير المسااة اللسا  قرارا  بشأنها

فاا ا وقااد بلاا  عااد  المنااا   غياار اآلمنااة التااي لاام

عااااد 2021حتااااى عااااام 2014لاويرفااااا مناااا  عااااام 

ن مناقااة، لتصاابح محافرااة البحياارة  اليااة ماا11

.2021المنا   العشوا ية بحلو  عام 
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ار  في إ ار لعي الدولة لترمايد الاتسدام الماو

الما ياااااة كأحاااااد محااااااور االلاااااتراليجية القومياااااة 

، والتاااي لهااادف إلاااى لاااوفير الماااوار  2037للماااوار  

يدة الما يااة المالوبااة لفاا  القااعااا  المساات 

زياع من الماوار  البشارية ولحقيا  العدالاة فاي لو

المياااااال بوصاااااولها لنهاياااااة ال اااااروم، لااااام لن يااااا  

تارم مشروعًا  ال  السنوا  األ يرة لتأفيا  ال50

والااااااااااتسدام الميااااااااااال الجوفيااااااااااة بالمنااااااااااا   

الصاااااحراوية، فاااااي أغااااارا  التنمياااااة المستل اااااة، 

ة مليار جنيق،  ال  ال تر2.4بإجمالي لفل ة بل ل 

:، ومن أفم للك المشروعا (2014-2021)

/ لروجاا / ميريشارا)محااا  مياال 4إنشاء عد  

، فاي إ اار مجابهاة 2021عام ( الدمو ي/ السيري 

.مليو  جنيق243.7آتار السيو  بتفل ة 

 ا ة ف ا وقد لم لأفي  ولبااين التارم ال رعياة اآل

بهندلاااة الااادلنجا  بااااو  فرفااااسمااان لرعاااة 

.مليو  جنيق220كيلومترًا، بتفل ة 89

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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ولااام لأفيااا  ولبااااين التااارم ال رعياااة اآل ااا ة مااان

ةلرعااااااة النوباريااااااة بهندلااااااة الاااااادلنجا ، بتفل اااااا

.مليو  جنيق145

/ ا البيلاااا)باإلضااااافة إلااااى لأفياااا  ولباااااين لاااارم 

، بتفل اة (2ليو  / عبد العزيز /  ورميد / الوصلة 

.مليو  جنيق135

/ ارية وصاالة األنصاا/ النرااام )لأفياا  ولباااين لاارم 

/ باارقم/ الجدياادة المناماالة/ القديمااة المنامالة

.مليو  جنيق120، بتفل ة (ماكر

لأفيااا  التااارم ال رعياااة اآل ااا ة مااان لرعاااة الحااااجر 

صا  بهندلة ري الدلنجا ، ولأفي  لرعاة كاوم الب

لاارم 4مليااو  جنيااق، أيلًااا لأفياا  عااد  119بتفل ااة 

/القاروي / لاحالي )بزمام فندلة ري أبو حماأ 

.مليو  جنيق73، بتفل ة (الزرقا/ الجر ا  

/ القلاااااع وفرعهاااااا )باإلضاااااافة إلاااااى لأفيااااا  لااااارم 

، بتفل ااااااااااة(لاااااااااايدي عااااااااااز / كااااااااااوم البااااااااااوي 

.مليو  جنيق59

(اإلمااارافية/ الحماااامي / الشاااراقوة)لأفيااا  لااارم 

بزمااااااام فندلااااااة أبااااااو حمااااااأ بإجمااااااالي  ااااااو 

.مليو  جنيق51.4كيلومترًا، بتفل ة 15.5

حساين ولعيًا من الدولة لتقليا  لفل اة الاري، ول

ام الوضاااع البيئاااي باااالقرى، ورفاااع ك ااااءة الاااتسد

ن الميااال فااي الزراعااة، ولحقياا  عدالااة التوزيااع بااي

منت عااااي التاااارم، لاااام لاااااوير مااااتسلال  مساااااقي

بتفل ااااة بل اااال  3والفانوبيااااةالبساااالقو لرعتااااي 

مليااااو  جنيااااق، ولاااااوير مساااااقي مااااتسلال  15.5

فاااادانًا بتفل ااااة 424بزمااااام ( 1)القناويااااةمناقااااة 

مليااااو  جنيااااق، ولاااام لاااااوير مساااااقي 19بل اااال 

فاادانًا 424بزمااام ( 2)القناويااةمااتسلال  مناقااة 

.مليو  جنيق18.7بتفل ة بل ل 

نتيجة لتلاك الجهاو ، بلا  إجماالي أعادا  محااا 

محاااة، ووصاا  عااد  التاارم 46الااري بالمحافرااة 

لرعاااااااااااااة، بااااااااااااااأ وا 796بالمحافراااااااااااااة إلاااااااااااااى 

.2021كيلومترا ، و لك حتى عام 3.9
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فتماام لحرى المشروعا  البيئياة باالف ير مان اال

ا كبيارًا والتأييد من قب  الدولة، ولب   الدولة جهدً

 اااااال  المرحلاااااة الحالياااااة فاااااي لن يااااا  المساااااا  

المتفامااااا  لتااااااوير منروماااااة إ ارة المسل اااااا  

.الصلبة على مستوى الجمهورية

دعم وفي ضوء جهو  الدولة بمواصلة التركيز والا

لت عياااا  فاااا ل المنرومااااةة لتحسااااين األوضااااام 

م، الصحية للموا نين، والحد من معدال  التلاو

فلااااااااال عاااااااان إقامااااااااة صااااااااناعة و نيااااااااة إل ارة 

اء المسل ا ، ولوفير فري عم  جديدة، لام إنشا

ة و لااك 2020 ليااة  فاان صااحي بمناقااة باادر عااام 

بهااااااادف لحساااااااين عملياااااااا  الجماااااااع والنقااااااا ، 

ولحساااين منروماااة إ ارة المسل اااا ، أيلًاااا لااام

إنشاااااء محاااااة ولااااياة تابتااااة، بف اااار  او  فااااي 

العاااام ن ساااقة و لاااك بهااادف لحساااين عملياااا  

الجمااااااااااااع والنقاااااااااااا  للمقالااااااااااااخ العموميااااااااااااة، 

.ومصانع التدوير

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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وفااااي إ ااااار  اااااة محافرااااة البحياااارة للحااااد  ماااان 

ر لااام إنشااااء مصااانع لتااادوي: لراكماااا  المسل اااا 

ة حيث ي قاام المصانع علاى مسااحةبإ كوالقمامة 

إلااى فاادانًا، ولصاا  الااقااة اإلنتاجيااة للمصاانع14

 ااان فاااي الياااوم، و لاااك لسدماااة مراكاااز ك ااار 500

، ورماايد، حيااث لبلاا وإ كااوالاادوار، والمحمو يااة، 

آالف  اانة لاا ا 4.5كميااة القمامااة النالجااة يوميًااا 

د  وجخ لوجيق الجهو  نحو لقليلها، كما وصا  عا

مصاانع 3مصانع لدوير القمامة بالمحافرة إلاى 

( إ كااااااو–حااااااوس عيساااااى –كااااااوم حماااااا ة )فاااااي 

.2020عام 

ا  وفى السايا   الاق، بلا  إجماالي المعادا  بناا

معاادة، ولاام التعاقااد علااى مااراء 840المحافرااة 

معاادة جدياادة لاادعم منرومااة النرافااة 160عااد  

.مليو  جنيق216بإجمالي مبل  

وفااااااي إ ااااااار القلاااااااء علااااااى  ااااااافرة السااااااحابة 

السااااو اء، ولحسااااين نوعيااااة الهااااواء، ولحسااااين 

  الصاااحة العاماااة للماااوا نين، لااام لن يااا  برناااام

بعااااادة ( قااااا  األرز)لااااادوير المسل اااااا  الزراعياااااة 

محافرااا  منهااا محافرااة البحياارة، وفااو برنااام  

وانتهااى فااي 2014لاانوي مسااتمر، باادأ فااي يوليااو 

، ولبلاااااااااااا  لفل تااااااااااااق اإلجماليااااااااااااة 2021يونيااااااااااااو 

.مليو  جنيق279.4

آالف عامااااااااا  3.5فااااااااا ا ويوجاااااااااد بالمحافراااااااااة 

–مشاارفين –عمااا  )بمنرومااة النرافااة مااا بااين 

ة مان ، و لك لتلبية احتياجاا  المحافرا(لا قين

عماااا  ولاااا قين وغياااارفمة مااان أجااا  النهااااو  

م بالمنرومة، والعم  على لاويرفاا بأقصاى  عا

.يمفن لقديمق لها

ر وفاااي اإل اااار ن ساااق، لبلااا  إجماااالي لفل اااة أجاااو

العمااا  ومصاااروفا  لشاا ي ، ووقاااو ، وصااايانة 

مليااااو  جنيااااق، وفنااااا  144 ااااال  العااااام المااااالي 

محاااااوال   ا مااااة لزيااااا ة النهااااو  بالمنرومااااة 

.تمرالبيئية والعم  على لحسينها بشف  مس
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آالف

كيلدددددددددومتر

151

8.2
 جمددددددالي أطددددددوال الطددددددرق المر ددددددوفة فددددددي 

.2020/2019المحاف ة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددارات

4.1جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تكلفددددة المشددددروع القددددومي للمحددددور الددددراب  

.للطري  الدولي الساحلي

مليددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددد 

235

مكتًبددددددددددددددددددددددددددددددددددددا181

بريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ا

493.6
إحااال  ولجديااد محاااة معالجااة صاارف تكلفددة 
.2020بالمحافرة في يناير " ك ر الدوار"صحي 

مليددددددددددددون

دوالر

 جمددددددالي تكلفددددددة  نشدددددداء محطددددددة كهربدددددداء 

.2015المحمودية الغازية عام 

مليدددددددون

جنيدددددددددددد 

تكلفددددددة  نشدددددداء كددددددوبري دمنهددددددور العلددددددوي 

.2017بالمحاف ة في مايو 

 جمدددددالي عددددددد المكاتددددد  البريديدددددة العاملدددددة 

.2021بالمحاف ة بحلول عام 
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ا  اناالقًااا ماان افتمااام الدولااة بتن ياا  المشااروع

يع ولاوير السدما  المقدمة للموا نين في جم

ة، القااعاا ،  اصاة مشاروعا  البنياة األلالااي

ركااة ولاااوير ماابفة الااار  والفبااارية لتسااهي  ح

النقاااااااااا  واالنتقااااااااااا ، وجاااااااااا   االلاااااااااات مارا ، 

ومشاااروعا  التنميااااة، والقلاااااء علااااى التفاااادس

والزحاااام الماااروري، ولاااوفير الوقااال والجهاااد علاااى 

:الموا نين، فقد لم اآللي

باارو  الإيتاايافتتاح  ريا  القصاصاين بمركاز ▪

م ، وال ي لم لن ي ل من  ال  مشارو2014عام 

ا الرصات اإلنتااجي بالمحافرااة بإجماالي أ ااو

أمتااااار، ولبلاااا  لفل ااااة 5ألاااات متاااار وعاااار  1.5

.مليو  جنيق1.5المشروم نحو 

باإلضااااااااافة إلااااااااى إحااااااااال  ولجديااااااااد  رياااااااا  ▪

، فاا ا ولاام افتتاااح الارياا  الاادلنجا /  منهااور 

ر الواقاااع علاااى المصااارف السياااري فاااي لااابتمب

كيلاااومتر، بداياااة مااان محااااة 2.5بااااو  2014

.ميال الشر  حتى كوبري النجارين

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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  وفااي فاا ا الساايا ، لاام إنشاااء حااارة تال ااة بارياا

اإللاااافندرية الزراعااااي فااااي أغسااااا  / القااااافرة 

ة حياااث لااام إنشااااء المرحلاااة األولاااى مااان ك ااار 2016

الاادوار إلااى ك اار الزيااا ة ممااا يعماا  علااى ليساااير

ا  الحركة المرورياة، والتس يات مان حادة اال تناقا

كيلاااومترًا، 35التاااي يعااااني منهاااا الاريااا  بااااو  

.مليو  جنيق195وبتفل ة بل ل نحو 

لالاااو  / فااا ا، ولااام رصااات  ريااا  زاوياااة غااازا  

أمتاااااار5.5متااااار وعااااار  800بااااااو  2017عاااااام 

والمماااااااو  مااااااان جهااااااااز لنمياااااااة المشاااااااروعا  

لاا  المتولاااة والصاا يرة ومتنافيااة الصاا ر، ولب

.ألت جنيق892لفل ة المشروم نحو 

يا  باإلضافة إلاى لااوير ورفاع ك ااءة ورصات  ر

المناقااة الصااناعية بااوا ي/ الماادارس / الرلاال

ل كيلاااومترًا، وبتفل اااة بل ااا13.5الناااارو  بااااو  

.مليو  جنيق47نحو 

وفي اإل ار  الق، لمال إعاا ة رصات ورفاع ك ااءة

أباااو  رام بمركاااز أباااو المااااامير أمباااو ريااا  كاااوم 

.مليو  جنيق47.5بالمحافرة بتفل ة بل ل نحو 

وا  ونتيجة لتلاك الجهاو  المب ولاة، فقاد بلا  أ ا

آالف 8.2الااااااار  اإلقليميااااااة المرصااااااوفة نحااااااو 

كيلاااااااومتر، وبل ااااااال أ اااااااوا  الاااااااار  الدا لياااااااة 

.آالف كيلومتر3.9المرصوفة نحو 

  وفي إ ار الحديث عن الماوان،، لام افتتااح أعماا

البحااااري، بمساااااحة أرضااااية إ كااااولاااااوير ميناااااء 

ألاااااات متاااااار مربااااااع ومساااااااحة ما يااااااة لبلاااااا  580

، ولاام إنشاااء 2015ألاات متاار مربااع فااي يونيااو 324

متااااااار، 1100أرصااااااا ة بحرياااااااة بإجماااااااالي أ اااااااوا  

أمتااااار وحاااااجز أمااااوا  ر ااااي  باااااو  7وغااااا   

أمتااار، 405متاارًا وحاااجز أمااوا  تااانوي باااو  1250

باإلضااااافة إلااااى مبنااااى القيااااا ة وماااابفة الااااار 

.الدا لية

ياارًا باإلضااافة إلااى  لااك، أولاال الدولااة افتمامًااا كب

هااري بااالار  النهريااة، فااتم لن ياا   رياا  مالحااي ن

ة يمتااااد ماااان الرياااااح البحيااااري حتااااى لرعااااة النوبارياااا

. كيلومترًا220بإجمالي أ وا  بل  
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يهاادف إنشاااء الااار  إلااى لاااوير الساا  المالحااي

درية واألفولة المقامة عليق لرب  ميناء اإللافن

.زمةبشبفة النق  النهري وإنشاء األفولة الال

بااري، وفي السايا  ن ساق، لام إنشااء ولااوير الف

و لاك فاي إ اار الحاد  مان الزحاام وإحادام لايولة 

 يا  مرورية كبيرة، والحد  من الحوا م، حيث لام لن

، 2014كااوبري كااوم حمااا ة العلااوي فااي  يسااامبر 

وفااو كااوبري علااوي أعلااى الرياااح البحيااري بمااد  

. مدينة كوم حما ة

كمااااا لاااام إنشاااااء كااااوبري المحمو يااااة المتحاااار  

، ويهاادف المشااروم 2015بالمحافرااة فااي يونيااو 

باريااا  " المحمو ياااة/  منهاااور "إلاااى ربااا   ريااا  

م نحو ، ولبل  لفل ة المشرو"رميد/ المحمو ية "

.مليو  جنيق21

وي، إلى جانخ  لاك لام لن يا  كاوبري  منهاور العلا

ية اإللاافندر/ ويقااع الفااوبري علااى  رياا  القااافرة 

حاااارا  مرورياااة فاااي كااا  3الزراعاااي، ويتفاااو  مااان 

متاااارًا و ولااااق21الجااااال، ويبلاااا  عاااار  الفااااوبري 

متاااااااارًا، ولبلاااااااا  لفل ااااااااة المشااااااااروم نحااااااااو 1290

.مليو  جنيق151

يولياو العلوي فيجنبوايوأيلًا لم إنشاء كوبري 

هااء وجاارَّ االنت. على الاري  الزراعي السريع2019

مااان أعماااا  التن يااا  السااااحية لمهيااادًا للعمااا 

بمحاااااور الاريااااا ، والاااااتسرا  لصااااااريح الصااااارف 

والاارية لت ايااة مصاارف السنااد  ال ربااي باااو 

هااااء كيلاااومتر، اللاااتفما  أعماااا  الفاااوبري واالنت

. مهرًا18من الفوبري  ال  

" نااارأم  ي لااون "باإلضااافة إلااى إنشاااء كااوبري 

، وفو كوبري  رلااني يسادم 2020في أغسا  

، والمناقااااة المجاااااورة باااااو   لااااون قريااااة 

. مترًا680إجمالي 

فة البااارو  أعلااى السااإيتااايلن ياا  كااوبري مشاااة 

، لاااارب  ماااار  المدينااااة 2020الحديااااد فااااي فبراياااار 

محاااور، وجااارَّ العماا  بااالمحور 3ب ربهااا بإجمااالي 

الرابااااع برصاااايت محاااااة الساااافة الحديااااد، ولبلاااا 

.مليو  جنيق23لفل ة المشروم نحو 
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وي الصااااالًا، لاااام إنشاااااء كااااوبري التوفيقيااااة العلاااا

بر حارا  مرورية في ك  الجاال فاي لابتم4بواقع 

متارًا، ويبلا   ولاق 18، ويبل  عر  الفوبري 2017

متااار مااااملًا المنااااز  والمااااالع، كماااا لبلااا 1100

 نًاااا، ويقاااع الفاااوبري علاااى 120حمولاااة الفاااوبري 

لااو اإللاافندرية الزراعااي عنااد الفي/  رياا  القااافرة 

.مليو  جنيق76، ولبل  لفل ة المشروم نحو 130

متارًا 740كما لم إنشاء كوبري ك ار باولين بااو  

، ياارب  الفااوبري 2021متاارًا، فااي يوليااو 18وعاار  

 ر  كوم حما ة مار  الريااح البحاري ماع مديناة 

ل ااة كااوم حمااا ة غاار  الرياااح البحيااري، ولبلاا  التف

.مليو  جنيق129اإلجمالية للمشروم نحو 

د مان وي عد  لوجيق ك  للك الجهو  وإنشاء العديا

ك الفباااري فااو ولاايلة ماان ولااا   التنميااة، و لاا

ألنهاااااا لعمااااا  فاااااي لااااايا  متصااااا  ماااااع البنياااااة 

.المتفاملة للار  والمواصال  لتسهيلها

امااة بلاا  إجمااالي عااد  الفباااري التابعااة للهيئااة الع

كااااوبري عااااام 166للااااار  والفباااااري بالمحافرااااة 

كااااااااااوبري عااااااااااام 152، مقارنااااااااااة بااااااااااا  2020/2019

2014/2013.
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

152

166

2014/2013 2020/2019

ي  التابعة للهيئة  جمالي عدد الكبار

ل بالمحاف ة خالالعامة للطرق والكباري

(2020/2019–2014/2013)عامي 

(كوبري)
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فاي إ ااار لن يا   اااة الدولااة نحاو لحقياا  أفااداف

فير  ار ة الاري  التي لسعى من  اللها إلاى لاو

الساااااادما  للمااااااوا نين علااااااى مسااااااتوى جميااااااع 

في القااعا ، باإلضافة إلى أفدافها السيالية

ولااة الوصااو  إلااى حالااة االلااتقرار التااي لمفاان الد

مااان جااا   االلااات مارا ، ولاااوفير فاااري العمااا  

للشاااابا ، والااااتئناف  ورا  عجلااااة العماااا  ماااان 

.جديد في المجتمع

ماااااارعل الشااااااركة المصاااااارية لاللصاااااااال  فااااااي 

البرنااام  الشااام  لتاااوير جااو ة السدمااة مالااع

ر ، وللم المرحلة األولى لااوي2015مهر نوفمبر 

، (رةباااالبحي)ك ااار الاادوار : لسااعة لااانتراال  منهااا

و لااك ضاامن  اااة لاااوير ماااملة للساانتراال 

.الر يسة بالمحافرة

ويهااااادف برناااااام  الشاااااركة إلاااااى لااااااوير مااااابفة 

نة االلصااااال  األرضاااية فاااي المحافراااة إلاااى صااايا

التاي الشبفا  النحالية فاي محاي  السانتراال 

.يتلمنها البرنام 

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"



76|محاف ة البحيرة |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وفاااااي السااااايا   الاااااق، أقامااااال وزارة االلصااااااال  

ولفنولوجياااااا المعلوماااااا ، مم لاااااة فاااااي اللجناااااة 

رنااال الو نياااة المعنياااة بااللاااتسدام اآلمااان لانت

ل، لش  اااا  وبرناااام  االلاااتسدام اآلمااان لانترنااا

بمنالاابة يااوم اإلنترناال2016احت اليااة فااي فبراياار 

اآلمااااااان، و لاااااااك بالتنساااااااي  ماااااااع وزارة التربياااااااة 

علااء ال ني، وبالشاراكة ماع أوالتعليموالتعليم 

 ارى اللجنة الو نياة وبعاض الهيئاا  الدولياة األ

حااا  بمااا فااي  لااك المفتااخ العربااي اإلقليمااي لالل

.الدولي لاللصاال  ومنرمة اليونيسيت

باي ويألي االحت اا  فاي إ اار مباا رة االلحاا  األورو

ي فبراير باالحت ا  العالمي بيوم اإلنترنل اآلمن ف

، Insafeمن ك  عاام مان  اال  الشابفة األوروبياة 

ومباااااا رة االلحاااااا  الااااادولي لاللصااااااال  لحماياااااة 

صار األ  ا  على اإلنترنل، وال ي لشار  فيها م

ليااة ب اعليااة مناا  عاادة لاانوا ، ولااتقام االحت ا

نال، عاايز لساتمتع باإلنتر"ف ا العاام لحال ماعار 

، بهاادف  ماا  جميااع أصااحا  "اعماا  اللااي عليااك

المصاااالحة، ولف ياااات جهااااو فم ماااان أجاااا  جعاااا  

.اإلنترنل مفانًا أفل  وأك ر أمنًا

كااا لك لااايتم مااانح األ  اااا  المشااااركين لقاااخ

لفا  ، ويعااي"ل ير االلتسدام اآلمن لانترنل"

 الاااااخ جاااااواز لااااا ر افتراضاااااي يحمااااا  بيانالاااااق، 

أو ويحص  الاالخ في أتناء ف ا العام علاى  اتم

لوقيااااع ماااان إ ارة مدرلااااتق كلمااااا قااااام بنشااااا  

يميااة لوعااوي، ولتفااو  االحت اليااة ماان جلسااة لعل

تناااء لركااز علااى المحتااوى الجديااد الاا ي لاام لبنيااق أ

العااااااام الحااااااالي، والاااااا ي يناااااااق  السصوصااااااية 

لاى كما يهدف اليوم إ. وولا   التواص  الجديدة

رفاااع الاااوعي والاااتعلم مااان  اااال  األلعاااا ، والتاااي 

.لسه  لوصي  الرلالة التوعوية لش  ا 

فرة، ونتاجًا للجهو  المب ولة في القاام بالمحا

حااو بلاا  أعاادا  مفالااخ البريااد الحفوميااة العاملااة ن

، وبل ااااال نسااااابة 2021مفتبًاااااا بحلاااااو  عاااااام 181

% 44.7مسااااااااااتسدمي اإلنترناااااااااال بالمحافراااااااااااة 

.2020/2019عام 
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يجيتها لباا   الدولااة جهااو ًا كبياارة لتن ياا  الااترال

ة القوميااة الها فااة إلااى لحااديث ولاااوير منروماا

ا الفهربااااء والااقاااة المتجاااد ة بجمياااع مفونالهااا

وبنيتهاااا األلالاااية، و لاااك فاااي إ اااار المسااااعي

التااي المتواصالة لادعم مابفة الفهربااء المصارية

اقاة لم لأليسها علاى أحادم مساتوى لنقا  الا

ن الفهربا ية على نحو آمن ولريع، وبأقا  قادر ما

ال اقاااد، وأعلاااى  رجاااة مااان الجاااو ة، وبماااا يااادعم 

المجااااال  التنموياااة كافاااة، ويلااامن الاااتيعا 

زياااا ة االلاااتهال  ولحساااين السدماااة المقدماااة 

لًا للمااوا نين بمستلااات أنحااااء الجمهورياااة،  فلااا

عااااااان االلااااااات ال  األم ااااااا  لمصاااااااا ر الااقاااااااة 

بهاا المتجد ة والمقوما  المتعد ة التاي لتمتاع

مصاااار فااااي فاااا ا المجااااا ة ممااااا جعلهااااا وجهااااة 

ة، ومقصدًا للعدياد مان ماركا  الااقاة العالميا

ومن أبارز ماا لام إنجاازل مان مشاروعا  بشابفا  

: نق  ولوزيع الفهرباء بالمحافرة ما يلي

لاااااااام إنشاااااااااء محاااااااااة المحمو يااااااااة ال ازياااااااااة

متاارًا 168لوربينااة غازيااة قاادرة 2التااي لتفااو  ماان 

ملياااو   والر 235لفااا  منهماااا، بإجماااالي لفل اااة 

.2015أمريفي، ولم االنتهاء من المشروم عام 

 ، وأيلًااا لاام إنشاااء محاااة محااوال  إيتاااي البااارو

، 2016حيث لم االنتهاء مان المحااة فاي ناوفمبر 

كيلاااااااااااااو فولااااااااااااال لاااااااااااااعة 500/220بجهاااااااااااااد 

ميجااا فولاال أمبياار، و لااك بهاادف ل رياا 500× 2

حاااة الااقاة الفهربا ياة التااي ياتم لولياادفا مان م

.كهرباء بني لويت

وفااي فاا ا الساايا ، لااام إنشاااء محاااة محاااوال  

، 2018أباااااو المااااااامير بالمحافراااااة فاااااي أكتاااااوبر 

ويتم ااااا  فااااادف المشاااااروم فاااااي زياااااا ة الااقاااااة 

ساتوى االلتيعابية لشبفة نق  الفهربااء علاى م

الدولااااااااة لبناااااااااء منرومااااااااة لتساااااااام بالف اااااااااءة 

ياارة والموتوقيااة، وقااا رة علااى مواكبااة الزيااا ة الفب

، فااااي قاااادرا  الدولااااة إلنتااااا  الااقااااة الفهربا يااااة

  ورباا  الااقااة الفهربا يااة الم ول اادة ماان الباارل

.بالشبفة القومية للفهرباء

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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، يتاااايح فاااا ا المشااااروم لااااوفير الفهرباااااء للمناااااز 

والقااعاااا  اإلنتاجياااة والصاااناعية فاااي مناقاااة

الاااادلتا، كمااااا لاااات  ي المحاااااة  ورًا فااااي زيااااا ة 

نقاااا  الااقااااة االلااااتيعابية للشاااابفة الو نيااااة ل

ا ي الفهربااااء بماااا يلباااي احتياجاااا  النماااو االقتصااا

ماا للتنمياة الم ساتدامة، ك2030وفقًا لرهية مصر 

كيلااااو فولاااال، 500/220لعماااا  المحاااااة بقاااادرة 

ألاااات 167مليااااو  جنيااااق و194.5وبتفل ااااة بل اااال 

.مليو  يورو49.7 والر و

و  الصالًا، لم إنشاء محاة محوال  وا ي النار

ميجااا وا ، 1500، بقاادرة 2018باالبحيرة فااي يولياو 

وحادا ، ولبلا  لفل اة3حيث لتفو  المحاة من 

.مليو  جنيق69.3المشروم نحو 

ورس كما لم لن ي  محاة الااقة الشمسية بال

ء التابعااة لشااركة لوزيااع كهربااااإلنتاجيااة بااالبحيرة

، بقادرة لبلا  2018مدينة  منهاور فاي أغساا  

كيلاااااااااااووا ، والم قاماااااااااااة علاااااااااااى مسااااااااااااحة35

متااار مرباااع، و لاااك ضااامن المسااااحة الفلياااة 500

أفدناة، 5للورس اإلنتاجياة، والتاي لبلا  مسااحتها 

لوحًا ممساي ا،129وقد لم إنشاء المحاة بعد  

وا ، ولبلاااا  لفل ااااة 265قاااادرة كاااا  لااااوح منهااااا 

.ماليين جنيق10المشروم نحو 

لاا  ونتيجااة للجهااو  المب ولااة فااي القاااام، فقااد ب

، 2020إجمااالي كميااة الفهرباااء المسااتهلفة عااام 

مليااااااارا  كيلااااااووا  فااااااي الساااااااعة، مقارنااااااة 8.1

.2014مليارا  كيلووا  في الساعة عام 6با 

وفااااي فاااا ا الساااايا  أيلًااااا، بلاااا  إجمااااالي كميااااة 

مليااااااااارا  7.7الفهرباااااااااء المسااااااااتهلفة لانااااااااارة 

، مقارناااااااة 2020كيلاااااااووا  فاااااااي السااااااااعة عاااااااام 

، 2014مليااارا  كيلااووا  فااي الساااعة عااام 3.6  

وبلاااا  إجمااااالي عااااد  المشااااتركين فااااي الفهرباااااء 

، 2020مليااااااو  مشااااااتر  عااااااام 2.1بالمحافرااااااة 

.2014مليو  مشتر  عام 1.7مقارنةً با 
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المااااء لااار الحيااااة، وحي ماااا وجاااد  المياااال وجاااد 

ولاة التعمير والبنااء والتقادم، مان فناا لساعى الد

نين، بجميع الولا   لتاوفير حيااة كريماة للماوا 

والساااااير بسااااااى لاااااريعة لتن يااااا  مشاااااروعا  

عمالقااااااة يشااااااعر بهااااااا المااااااوا ن، وأو  فاااااا ل 

ع المقومااا  فااو لااوفير ميااال نري ااة نقيااة لجمياا

. المناز  والوحدا  السفنية في جميع المنا 

ي ل عااد  محافرااة البحياارة إحاادى المحافرااا  التاا

ماااهد   اااال  ال تااارة األ يااارة لن يااا  عاااد  مااان 

لااى المشااروعا  التنمويااة والسدميااة، باإلضااافة إ

ن المقترحاااا  التاااي ياااتم لن يااا فا فاااي العدياااد مااا

ال المااد  والمراكااز، والتااي لتعلاا  بمشااروعا  مياا

حاااو الشااار  والصااارف الصاااحي، بتفل اااة بل ااال ن

(.2021–2014)مليار جنيق في ال ترة 2.5

ف اااي قااااام مياااال الشااار ، أقامااال الدولاااة عااادة 

مشاااااروعا  لتااااااوير محااااااا  مياااااال الشااااار  

: وإنشاء أ رى، ومن بينها

محاااااة ميااااال العبالااااي وماااابفالها باااااو  ▪

ألاات متاار مفعااخ فااي 60كيلااومترًا، بااقااة 95

ملياااااو  جنياااااق، ولهااااادف 400اليااااوم، بتفل اااااة 

المحااااة إلاااى  دماااة مركاااز ومديناااة الااادلنجا  

.وبعض قرى كوم حما ة

باإلضااااافة إلااااى لولااااعا  محاااااة ميااااال أبااااو ▪

ألت متر مفعخ فاي الياومة 34حمأ، بااقة 

لسدمااااااااااة مركااااااااااز ومدينااااااااااة أبااااااااااو حمااااااااااأ 

والقااااااارى المجااااااااورة، ولحساااااااين اللااااااا و ، 

 اال والقلاااء علااى ضااعت الميااال، بتفل ااة بل

.مليو  جنيق350

كمااااا لاااام إنشاااااء محاااااة ميااااال المحمو يااااة، ▪

ألاااااات متاااااار مفعااااااخ فااااااي اليااااااوم 86بااقااااااة 

280كيلاااومترًا، بتفل اااة 52ومااابفالها بااااو  

مليو  جنيق، بهدف  دمة قرى ومركاز ومديناة

رمايد ا أباوحمأ ا )المحمو ياة، وقارى وريات 

(.الرحمانية

وفااااي الساااايا  ن سااااق، لاااام إنشاااااء  اااازا  ميااااال 

.مليو  جنيق90وا ي النارو ، بتفل ة بل ل 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةةحي

"
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، لماال إعااا ة لأفياا  محاااة ميااال 2018وفااي عااام 

ف مترًا مفعبًا في اليوم بهد34بااقة مبرا يل

ل ااة لااوفير ميااال ماار  صااالحة لاللااتسدام، وبتف

ملياااااو  جنياااااق، ولااااام إنشااااااء محااااااة مياااااال 123

، لعماااا  بااقااااة (المرحلااااة األولااااى)أبااااو حمااااأ 

ألاات متاار مفعااخ فااي يااوم، ولهاادف المحاااة 34

إلااى  دمااة مدينااة ورياات مركااز أبااو حمااأ بميااال 

.الشر 

ى ولااام لتاااوا َ الدولاااة عااان لن يااا  مشاااروعا  كبااار

للصااااارف الصاااااحي أيلًاااااا بالمحافراااااةة بهااااادف 

لحساااين جاااو ة حيااااة الماااوا نين، ورفاااع ك ااااءة 

:البنية التحتية، ومن أبرز للك المشروعا 

إحااال  ولجديااد محاااة معالجااة صاارف صااحي ▪

.مليو  جنيق493.6بتفل ة بل ل " ك ر الدوار"

إنشااااء محااااة معالجاااة صااارف صاااحي قريتاااي ▪

آالف متار مفعاخ 6، بااقاة ولانبا ةلرنباي

.مليو  جنيق60في اليوم، بتفل ة نحو 

فلاااالًا عاااان إنشاااااء محاااااة معالجااااة صاااارف ▪

آالف متر مفعخ في 3صحي المعدية، بااقة 

اليومة لسدمة قرية المعدية، والقرى المجااورة

لهاااااا، والحاااااد  مااااان ارل اااااام منساااااو  المياااااال 

.مليو  جنيق60الجوفية، بتفل ة بل ل نحو 

ة لسدماة الحجناياةإنشاء محااة صارف صاحي ▪

، القرياااة بالصااارف الصاااحي والحاااد  مااان التلاااوم

وانتشااااار األوبئااااة، وارل ااااام منسااااو  الميااااال

.مليو  جنيق35الجوفية، بتفل ة 

أيلًااااا لاااام إحااااال  ولجديااااد ماااابفا  الصاااارف ▪

أحماااد –أباااو الاااري  )الصاااحي ألرباااع مناااا   

ل ال بتفل اة ب( العزياز ع ماا –أفالقاة–زوي  

.مليو  جنيق50.1

د  نتيجااة لتلااك الجهااو  المب ولااة، بلاا  إجمااالي عاا

محاااا  معالجااة الصاارف الصااحي بالمحافراااة 

، وفقًااااا إلحصاااااءا  2020/2019محاااااة عااااام 32

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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