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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواك  الت يدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتدا فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

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

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

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

دداءر وتعزيددز قنددوات التواصددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بن 

دُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلدا لالضدطال   بددور الموالن المصري الأي ُيع 

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

.المعرفة

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

ضددل وحتدى يتسدنى لددا ذلدكر فسندا يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

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

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

( 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 أنا ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيفا وفًقا لهأا المعيار

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

يدث جاء هأا التقرير  ليرصد  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 الددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيددا

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربو  الولنر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرالية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويشا نبنددددي الددددولنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددولن

.وسنبنيا بعون هللا

الر يس عبد الفتاح السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يددا مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الر راء مصطفى مدبرلي

2020عيد العمال |تهنئتا لرئيس الجمهورية 





هةاا مةا . يايقينًا، لو توعوه د  مصر وتوفر  فيهةا أ وا  العمةرا  لكانة  اةلطا  المةد  ورئيسةة بةال  الةدن

وير رفاعة رافةع الطهطةاوي، الةاي يوعةد أحةد قةا ة النه ةة العلميةة ورائةد التنة/ أواانا ب  المفكر المصري

، "خةيق بةاريزتخليق اإلبريز فةي تل"في مصر والعال  العربي خالل القر  التااع عشر، في م لْف  اة هر 

عننندما يقننرم ع ننى صننمو  مصننر مننز يُ سننز ا ننت  ل مراردهننا والم ةةزى هنةةا أنةة  . 1834الصةةا ر عةةام 

.وترظيفها  تصب  نبرا ًا مُترقدًا  وقا دًا  اةرًا بيز ب دا  العالم

، اةنع وبعد عقو  زمنية  ويلة مر  خاللها مصر بالكجير م  االنتصارا ، وامد  للعديد م  التحةديا 

ي الحرية  عب مصر العظي  التاريخ  مرتي  خالل أعوام قليلةا تارة عندما  ار لد الفسا  و الب بحق  ف

ار  ، فجةبو نيتة ، وتارة أخرى عندما تمسي بهويت  وتحصة  2011يناير 25والكرامة والعدالة اال تماعية في 

.2013يونيو 30لد اإلقصاء، والر عية، والفكر الظالمي في 

حكة ، رئيسًةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حوك  انتقالية امتد  قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليةة بمنااةبة اختتةام الفتةرة الرئااةي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلما  خطاب  اةخيةر 

المسنتقب  ي من ءننةي لعلةى  قةة بة   "اةمةا فةي ال ةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم اةربعاء الموافةط 

م، لكة  ، وء  كان  أرل  مخ بةً بدماء اةبرياء، واماؤ  تشوبها بعةا ال يةولهذا الرطز غدًا مشرقًا

ريةةاح أرح بةةال ي اةةتعو  اةةمراء بلةةو  النيةةا، خ ةةةةراء بلةةو  أ صةةا  الزيتةةةو ، اةةماؤها اةةافيةً، تبعةةث ب

.النجاح واةما،  ومًا كما كان 

ة،  الةب عبد الفتاح السيسةي رئااةة  مهوريةة مصةر العربية/ ، مع تول ي السيد الرئيص2014يونيو 8وفي 

ل الحةةط ، ونسةةتظا فيةة  بظةةاللبننناء وطننننا الننذا ن  ننم بنن موخا بًةةا  مةةو  المصةةريي  أ  يوعينةةو  بقةةوة 

فةةر  والعةةدل والعةةي  الكةةري ، ونتنسةة  فيةة  ريةةاح الحريةةة وااللتةةزام، ونلمةةص فيةة  المسةةاواة وتكةةاف  ال

مةةر أ  فةةال يومكةة  لأل. و ةةو ًا حقيقيًّةةا و اةةتور حيةةاةا ة  اةةفينة الةةو   واحةةدة، فةةل  نجةة  نجونةةا  ميعًةةا

  الشةعب يستقي  م   رف واحدا كون  عقدًا ا تماعيًّا بي  الدولة ممجلة في رئيسةها وم اسةاتها وبةي

. مهرريتنا الرطنية المدنية ال ديثةلت ايص 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مة )
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تةي نصةبو ومنا  لي الحي ، بدأ   روب الو   تحيا مرحلة  ديدةا لبناء الدولة الو نية المدنية الحديجة ال

سةتقبا، ءليها  ميعًا، مع ء راا وا ن م  ق با الشعب المصري ب ننا  ميعًا نلتزم بخار ة  ريةط لبنةاء الم

ا  التةةةي يوظللهةةةا اإلرا ة والتصةةةمي  علةةةى العمةةةا، والتعةةةاو  المنفةةةت  مةةةع الجميةةةعا لتخط ةةةي كةةةا العقبةةة

.والصعوبا ا حتى ننع   ميعًا بجمار التنمية

جهةو ا ، ت افر  خاللهةا الت ققت ة لها إنجا ات تنمرية تفر  عُمر الزمزانوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ور ة  ع ظة  مةا  ةهدت  ربةو  مصةر مة   هةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقيط نه ةة موسةتحقة لشةعب أبةيع

تخطةى  ميع ربوعها، فل  الدولة المصرية حكومة و ةعبًا ال تةزال لةديها الكجيةر مة  الطمةوح إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أ   لةي يتطلةب التوقةف لبرهةةا لنت مةا مةا حققنةا  اةويًّا مة  ءلةاءا  تنموية. عنا  السماء

.ا مةخالل ها  الفترةا لتكو  عونًا لنا على ااتكمال مسيرة البناء والنه ة عبر انوا  مديدة ق

ز مصةةطفى مةةدبولي رئةةيص مجلةةص الةةوزراء بهةةاا الشةة  ، قةةام مركةة/ وفةةي لةةوء تو يهةةا  السةةيد الةةدكتور

سةةنوا  المعلومةةا  و عةة  اتخةةا  القةةرار بتنفيةةا  هةةدن بحجةةيًّ لتو يةةط أهةة  ءنجةةازا  الدولةةة المصةةرية خةةالل ال

تعةاو  السبع المالية، فةي  ميةع منةاحي التنميةة وعلةى مسةتوى محافظةا  الجمهوريةة كافةةً، و لةي بال

:على النحو امتيإلى إصدار باقة مز الكتب وقد خلوق . مع مختلف الجها  والهيئا  الحكومية

: قطاعًةةا تنمويًّةةا، وهةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابًةةا يسةةتعرح أبةةرز  هةةو  الدولةةة علةةى مسةةتوى 23▪

. رافةط والشةبكا التنمية البشرية، والتنمية االقتصا ية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما ت  ءادار تقرير لكا قطا  تنموي يستعرح الجهو  الرئيسة على مستوى المحافظا 

على مستوى كتابًا يتناول الجهو  واإلنجازا  الرئيسة التي تحقق  خالل السنوا  السبع المالية27▪

.قطا  تنموي الموحد ة الفًا23الة ميع المحافظا ، ت طي 

اعةةا  ةهةة  مةةا حققتةة  الدولةةة علةةى مسةةتوى كةةاع مةة  القطتلخيصةةيةكتابةةا  يوقةةد ما  اةةورة ء ماليةةة ▪

. التنموية والموحافظا ، بالتركيز على م  را  اة اء الرئيسة

ا الدولنننة المصنننرية القرينننة المُثنننابرة تصننننع لاضنننرهوفةةةي هةةةاا المقةةةام، كةةةا  لزامًةةةا علينةةةا أ  نو كةةةد أ  

لى أكجر ، يوظلل  اإلعال  العالمي لحقوق اإلنسا ، والاي ينطوي عومستقب ها وفق نهج تنمرا صام 

اء، بمةةا فةةي  لةةي الحةةط فةةي الحيةةاة  و  تمييةةز، وحقةةوق الطفةةا، والحةةط فةةي ال ةةا)حقَّةةا لمنسةةانية 13مةة  

هةةا تلةةي الحقةةوق التةةي تسةةتند ءلي(. وحقةةوق اة ةةخا   وي الهمةة   و  تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخااةةة

التةي تومج ةا  عةوة عالميةة للعمةا مة  أ ةا " 2030أهةداف التنميةة المسةتدامة "اةهداف اإلنمائية اةمميةة 

ر متهةا الق اء على الفقر، وحماية كوكب اةرح، ولما  تمتزةع  ميةع اةفةرا  بالسةالم واالز هةار، تمة  ت

.هدفًا أمميًّا تلتزم مصر بها  ميعًا17 ميعًا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةالًا، قامةة  الدولةةة المصةةرية بتر مةةة هةةا  الحقةةوق فةةي  اةةتورها الةةو ني الصةةا ر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةص الخطةةة االاةةتراتيجية  ويلةةة المةةدىا لتحقيةةط مبةةا ئ وأهةةداف التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي اةبيا تنفيةا تلةي الرؤيةة، أ لقة  الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كا المجاال 

دعرة ةتامًننا  تظنن  النن. ا ليكةةو  ء ةةارًا تنفيةةايًّا لجهةةو  مصةةر التنمويةةة"مصةةر تنطلةةط"الةةاي يحمةةا عنةةوا  

.ممتدة  والعم  ي دوـ األم  ليرم أفض   وغد أكثر ا دهارًا لرطننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

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

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



مطروح في أرقام

ألف كيلومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة 166.6تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

وحددة محليدة قرويدةر ويبلدغ  جمدالي عددد سدكان 56ُمددنر وتضدم 8مراكزر و8 لى 

ل الزيدددددادة الطبيعيدددددة 503.3المحافظدددددة نحدددددو  آالف نسدددددمةر كمدددددا يبلدددددغ معدددددد 

.لكل ألف نسمة43.7للمحافظة 

تتميددز محافظددة مطددروح بموقددع فريددد متميددز جعددل منهددا واحدددة مددن أجمددل بقددا  األرضر 

وح فهي تقدع فدي الدركن الشدمالي ال ربدي لجمهوريدة مصدر العربيدةر تحتدل محافظدة مطدر 

كيلدومتًرا 450مساحة ىاسعة تقريًبا خمس مساحة جمهورية مصر العربية تمتدد لنحدو 

كيلددومتر جنددوب واحددة سدديوةر وتمثددل 400علددى ىددالب البحددر األبدديط المتوسدد  بعمدد  

. من  جمالي مساحة الجمهورية% 16.6

عتبدر تمتاز المحافظة بالعديد مدن المقومدات السدياحيةر منهدا السدياحة العالجيدةر حيدث ت

ددا لالستشددفاء  لمدددا تتميددز بدددا مددن منددا  جددداف لددوال العددد ام واحددة سدديوة منتجًعدددا لبيعيش

.ولبيعة رمالها التي لها من الخواص ما يجعلها قادرة على عالج الكثير من األمراض

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

%4

عدد المشت لين
(سنة فأكثر15) 

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

4.4
آالف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

43.7 %47.8
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

166.6
ألف كيلومتر

مربع

503.3
آالف نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

1%

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

كانالتوزيع النسبي للس

%63.7

المساحة الكلية

105.5
آالف مشت ل



13.3
قيمةةةةةةةةةة االاةةةةةةةةةتجمارا  العامةةةةةةةةةة المو هةةةةةةةةةة 

.2021/2020لمحافظة مطروح بخطة عام 

380
ألةةةةف وحةةةةدة ءاةةةةكا  1.7تكلفةةةةة ءنشةةةةاء عةةةةد  

.2020ا تماعي بالمحافظة حتى عام 

537
قطةا  تكلفة تطوير وءنشاء مستشةفيا  فةي

(.2021–2014)الصحة خالل الفترة 

11
تكلفةةةةة ءنشةةةةاء المرحلةةةةة اةولةةةةى مةةةة   امعةةةةة 

العلمي 

1.2
بعة تكلفةةةةةة تنفيةةةةةا المدينةةةةةة السةةةةةكنية بال ةةةةة

.2020بمحافظة مطروح في يونيو 

6.2
مشروعا  الطرق والكبةاري بالمحافظةة خةالل

(.2021–2014)الفترة 

367
مدراةةةةةةة 52تكلفةةةةةةة ءنشةةةةةةاء وتطةةةةةةوير عةةةةةةد  

(.2021–2014)بالمحافظة خالل الفترة 

2
يةا  ماليي  يورو ء مالي تكلفة مشروعا  م6و

ظة الشرب والصرف الصحي المنفاة بالمحاف

(.2021–2014)خالل الفترة 

مليدددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددا

مليددددون

جنيددددددددددا

مليدددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددا

مليارات

جنيدددددددددددا

مليدددددددددار 

جنيددددددددددا

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

مليددددددون 

جنيدددددددددددا

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ددل تحظددى تنميددة اإلنسددان واالرتقدداء بددا وتددوفير احتياجاتددا األساسددية باهتمددام بددالغ ب 
َ
مددن ق

ات الدولدددة المصدددريةر التدددي عمددددت خدددالل السدددنوات السدددبع الماضددديةر بكدددل السدددبل واآلليددد

.الممكنةر لتحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

384.4
ى عةةد  المسةةةتفيدي  مةةة  التةة مي  الصةةةحي حتةةة

.2020نهاية عام 

120
معاهةةةةد أزهريةةةةة بالمحافظةةةةة 7تكلفةةةةة ءنشةةةةاء 

(2021–2014)خالل الفترة 

135
معهدًا أزهريًّا بالمحافظةة فةي12تكلفة ءنشاء 

.2021حتى 2014الفترة م  

120
سةةينما التكلفةةة االاةةتجمارية لتنفيةةا مجمةةع ال

.بمطروح

82.1%
لمهني نسبة اإلناث المتدربا  بمراكز التدريب ا

.2021/2020بالمحافظة عام 

793
ي ء مالي عد  المدارس بةالتعلي  قبةا الجةامع

.2021/2020بالمحافظة عام 

مدرسددددددددددددددددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددا

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

ألدددددددددددددددددف

دمسددتفي

مليددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددا
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ة قامة  الدولةة بطفةرة فةةي مجةال تحسةي  الرعايةة

الصةةةةحية بمحافظةةةةة مطةةةةروحا بهةةةةدف االرتقةةةةاء 

ة بمسةةةةتوى المنظومةةةةة الطبيةةةةة، وتقةةةةدي  الرعايةةةة

الصةةةةةةحية الشةةةةةةاملة التةةةةةةي يحتا هةةةةةةا المةةةةةةوا   

  لتحسةةي  الخةةدما  المقدمةةة للمرلةةى، فبل ةة

حةةدا  تكلفةةة ءنشةةاء وتطةةوير المستشةةفيا  والو

ومنننننز أبنننننر  مليةةةةةو   نيةةةةة ، 537الصةةةةةحية نحةةةةةو 

: اإلنشاءات الجديدة

مستشةةةفى النجيلةةةة المركةةةزي بمطةةةروح عةةةام▪

ماليةةي   نيةة ، عقةةب ءعةةا ة 109، بتكلفةةة 2019

قة ءنشائ  وتجهيز  على أعلى مستوى ومطاب

أحةةدث لألكةةوا  الطبيةةة العالميةةة، ليصةةب   ةةاني

ا  مستشةةةفى كاملةةةة التجهيةةةزا  والتخصصةةة

ا تة  بالمحافظة بعد مستشفى العلمي ، كم

تطةةةةةةةةةوير مستشةةةةةةةةةفى السةةةةةةةةةلوم المركةةةةةةةةةزي 

مليةةو   نيةة ، 172بمحافظةةة مطةةروح بتكلفةةة 

اريرًا، ويبلة  عةد  المةوا ني 94وتتكو  م  

ألةةف 17المسةةتفيدي  مةة  الخةةدما  بهةةا نحةةو 

.نسمة

الرعاينننننننننننننننننننة الصننننننننننننننننننن ية
"
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تطةةةةةةةوير مستشةةةةةةةفى العلمةةةةةةةي  النمةةةةةةةو  ي ▪

بمحافظةةةةةةة مطةةةةةةروح تطةةةةةةويرًا  ةةةةةةاملًا علةةةةةةى 

71ى مرحلتي ، ويبل  عةد  اةاةرة بالمستشةف

ألةةف 40اةةريرًا، ويبلةة  عةةد  المسةةتفيدي  نحةةو 

.مليو   ني 244.4نسمة، بتكلفة بل   

34.9تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفةة▪

مليةةةةةةةةةو   نيةةةةةةةةة ، حيةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةةمل  عمليةةةةةةةةةة

أ وار بالمستشةفى، مةع 7التطوير رفع كفاءة 

، ااةةةةتحداث  رفةةةةة تحكةةةة  ومراقبةةةةة ءلكترونيةةةةة

وقسةةةة  منةةةةااير الجهةةةةاز اله ةةةةمي، وعنايةةةةة 

 ةةةةةرف 7مركةةةةةزة نفسةةةةةية وعصةةةةةبية، وتطةةةةةوير 

اقتصةةةةةا ية، باإللةةةةةافة ءلةةةةةى تطةةةةةوير اة هةةةةةزة 

اةةةةةريرًا  بيًّةةةةةا بالكهربةةةةةاء 15الطبيةةةةةة، ومنهةةةةةا 

. لقس  الكلى

اما تطوير ورفع كفاءة مركز عناية الصدر بالك▪

ألةةةةف  نيةةةة  بمستشةةةةفى الصةةةةدر 420بتكلفةةةةة 

بمطةةةةةةةروح، وتطةةةةةةةوير ورفةةةةةةةع كفةةةةةةةاءة وحةةةةةةةدة 

النهةةةةةوح الصةةةةةحية ومبنةةةةةى اإل ارة الصةةةةةحية 

.ألف  ني 490بمركز الحمَّام، بتكلفة 

كلفةةةتطةةوير مبنةةى العةةزل الطبةةي بالسةةلوم بت▪

ألةةةف  نيةةة ، ورفةةةع كفةةةاءة مخةةةز  اة ويةةةة 300

ألةةةف  نيةةة ، وتطةةةوير 150بعلةةة  الةةةروم بتكلفةةةة 

فةةةة  ةةةاما لمستشةةةفى النسةةةاء بل مةةةالي تكل

.ماليي   ني 6.5

تطةةةةةةةةةوير  ةةةةةةةةةاما لمستشةةةةةةةةةفى الحميةةةةةةةةةا  ▪

. مليو   ني 2بالمحافظة بل مالي تكلفة 

لي تطةةوير  ةةاما لمستشةةفى اة فةةال بل مةةا▪

مليةةةةو   نيةةةة ، كمةةةةا تمةةةة  ءلةةةةافة1.5تكلفةةةةة 

أ هةزة تةنفص اةناعي 5ح َّانا   ديدة، و10

.بالتعاو  مع  ها  أخرى

باإللةةةةافة ءلةةةةى  لةةةةي تةةةة  عمةةةةا تطةةةةوير  ةةةةاما 

لمستشةةةةةةةةفى برانةةةةةةةةي، ومستشةةةةةةةةفى الحمَّةةةةةةةةام، 

ومستشةةةةفى ال ةةةةبعة، حيةةةةث تةةةة  رفةةةةع كفةةةةاءة 

ا  وتطةةةوير بعةةةا اةقسةةةام بتلةةةي المستشةةةفي

.بتمويا م   يوا  عام محافظة مطروح
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وءيمانًةةةةةا مةةةةة  الدولةةةةةة ب هميةةةةةة تةةةةةوافر الوحةةةةةدا  

الصةةةحية بكةةةا أنحةةةاء المحافظةةةةا بهةةةدف تقةةةدي 

د تنم تطنرير العدينخدمة اةريعة للمرلةى، فقةد 

مننننننز الرلنننننندات الصنننننن ية  ومننننننز أبننننننر  ت نننننن  

:الرلدات

وحةةةدة أ نةةةوح بمدينةةةة مراةةةى مطةةةروح، ووحةةةدة 

دة النجيلةةةة البحريةةةة، ووحةةةدة الزويةةةدة ببرانةةةي، ووحةةة

رأس الحكمةةةة بمراةةةى مطةةةروح، كمةةةا تةةة  ءنشةةةاء 

وحةةدة أبةةو زريبةةة : بعةةا الوحةةدا  الجديةةدة منهةةا

بالسةةةلوم، ووحةةةدة بهةةةي الةةةدي  بسةةةيوة، ووحةةةدة 

بالحمَّةةةام، وءنشةةةاء مركةةةز  بةةةي اةةةيدي29القريةةةة 

. عبد الرحم  الجديد بالعلمي 

أي ًةةةةةةا تةةةةةة  ءاةةةةةةدار قةةةةةةرار رئةةةةةةيص الةةةةةةوزراء رقةةةةةة            

، بتخصةةيق قطعةةة أرح مةة  2018لسةةنة 2688

-ة أمةةالا الدولةةة الخااةةة، بناحيةةة قريةةة الشةةمَّام

ية محافظة مطروح، لصال  مدير-مدينة الحمَّام 

الصحة والسكا  بمطروحا إلقامةة وحةدة اةحية

.عليها

، تةة  إطننار ةطننة الدولننة لم اربننة اإلدمننا وفةةي 

لعةةةالإل اإل مةةةا  " العزيمةةةة"ءنشةةاء مشةةةرو  مركةةةز 

بمطةةةروح، الةةةاي يوعةةةدز أول مركةةةز يقةةةدم الخةةةدما  

ح الت هيليةةةة لمرلةةةى اإل مةةةا  بمحةةةافظتي مطةةةرو

آالف متةةةةر مربةةةةع، 8واإلاةةةةكندرية، علةةةةى مسةةةةاحة 

عيةةا ة 2-اةةريرًا 135)وتبلةة   اقتةة  االاةةتيعابية 

ألةف مةريا اةنويًّا، كمةا 12ويستهدف (. خار ية

ي ةةة  ورم عمةةةا للت هيةةةا المهنةةةيا لمسةةةاعدة 

المرلةةةةى علةةةةى اكتسةةةةاب حةةةةرف يحتا هةةةةا اةةةةوق 

.العما

كمةةا تةة  تنفيةةا بعةةا المبةةا را  والخةةدما  فةةي

قطةةةةةا  الصةةةةةحة بالمحافظةةةةةة، ومةةةةة  بةةةةةي  تلةةةةةي 

:المبا را 

ا حملة عالإل اةوء الت ايةة عنةد اة فةال تشةم

، الفيةةوم)المرحلةةة اةولةةى مةة  الحملةةة محافظةةا  

 ميةةةةةاي، أاةةةةةيوي، مطةةةةةروح، بوراةةةةةعيد،  نةةةةةوب 

(.الجيزةايناء، القليوبية، البحيرة، اإلاكندرية، و
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، فقةةد تةة  ء ةةالق المبةةا رة "أوال نةةا أمانةةة"مبةةا رة 

. ارسللق اء على مرح اةنيميا بي   لبة المد

، "الكشةةةف المبكةةةر عةةة  لةةةعف السةةةمع"مبةةةا رة 

فقةةةد تةةة  ء ةةةالق المبةةةا رة للكشةةةف المبكةةةر عةةة 

ألةةف  فةةا 300لةةعف السةةمع ليسةةتفيد منهةةا 

ألةةةف  فةةةا 1.3اةةةنويًّا، وتةةة  الكشةةةف علةةةى عةةةد  

. بالمحافظة منا ء الق المبا رة

ألف  الةب لةم  87توقيع الكشف الطبي على 

ميةةا، الحملةةة القوميةةة للق ةةاء علةةى التقةةزم، واةني

.والسمنة

رَّة ء مالًةةا فقةةد بلةة  عةةد  المنشةةب  الصةةحية ب اةة

. 2020منش ة بحلول عام 19بالمحافظة عد  

لةةةى كمةةةا أولةةة  الدولةةةة اهتمامًةةةا كبيةةةرًا باإلنفةةةاق ع

  عةةالإل المرلةةى علةةى نفقةةة الدولةةة، حيةةث بلةة  عةةد

حةو المرلى الاي  ت  عال ه  على نفقةة الدولةة ن

آالف حالةة 3.8، مقارنة بة 2020آالف حالة عام 6.5

، كمةةةةا ارتفةةةةع عةةةةد  المسةةةةتفيدي  مةةةة  2014عةةةةام 

ألةةةف مسةةةتفيد فةةةي           278.6التةةة مي  الصةةةحي مةةة  

ألةةةةةةةف مسةةةةةةةتفيد فةةةةةةةي 384.4، ءلةةةةةةةى 2014عةةةةةةةام 

. 2020عام 

278.6

384.4

2014 2020

عدد الُمستفيدين من التأمين الصحي

2020و2014خالل عامي 

.وزارة الصحة والسكا :  المصدر

(ألف مستفيد)
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بنةاء يشكا التعلي  اةاااي حجر اةااس في

ي النظةةام التربةةوي، ويشةةما الفتةةرة الحااةةمة فةة

ير حيةةاة اة فةةال، لةةاا كةةا  لزامًةةا علةةى الدولةةة تطةةو

ة الرؤيةةة حةةول التعلةةي  اةاااةةي مةة  كونةة  حركةة

فةةال ءاةةالح للتعلةةي  ءلةةى رؤيةةة أ ةةما لبنةةاء اة 

وتنميةةةةةةة مهةةةةةةارته  المعرفيةةةةةةة، وي هةةةةةةا الفةةةةةةر  

لمعرفة ما علي  مة  وا بةا  ومةا لة  مة  حقةوقا 

وبالتةةالي كسةةةب احتةةةرام امخةةةري ا ممةةةا يةةة  ى ءلةةةى

زيةةةا ة الةةةوعي فةةةي المجتمةةةع، ءبعةةةا  أفةةةرا   عةةة  

السةةةةلوكيا  المتةةةة خرة، مةةةةا ي مك ةةةة  اةفةةةةرا  فةةةةي

المجتمع مة  أ اء المهةام بشةكا فعةال ومنةت ، 

فةةةةالمتعل  وء  كةةةةا  بالقةةةةدر اةاااةةةةي يمكنةةةةة 

القيةةةام بالمهةةةام والعمةةةا بشةةةكا أف ةةةا ممةةة  

لةةيص لديةة  قةةدر مةة  التعلةةي ، ولةةاا كةةا  ومةةا زال 

التعلةةةةي  مةةةة  أاااةةةةيا  التنميةةةةة، ولهةةةةاا تةةةةولي

.الدولة اهتمامًا كبيرًا ب 

فةةةةةي ء ةةةةةةار  هةةةةةو  الدولةةةةةةة لالرتقةةةةةاء بالعمليةةةةةةة 

يةةةةةة التعليميةةةةةة، والق ةةةةةاء علةةةةةى الكجافةةةةةة الطالب

ة بالفصةةةةةول والمةةةةةدارس، وتةةةةةوفير بيئةةةةةة تعليميةةةةة

ح مناابة للطالب، ت  ءادار قرار محافظ مطةرو

، بتخصةةةيق بعةةةا قطةةةع 2014لسةةةنة 76رقةةة  

اةرالةةةي بمراكةةةز ومةةةد  مطةةةروح لصةةةال  الهيئةةةة 

مدراةةة 11العامةةة لألبنيةةة التعليميةةة لبنةةاء عةةد  

.بها

كمةةةةةةةا تةةةةةةة  تنفيةةةةةةةا مشةةةةةةةروعا  ءنشةةةةةةةاء لعةةةةةةةد  

مدراةةةةة، تمجةةةةا  ميةةةةع المراحةةةةا التعليميةةةةة 14

مليةةو   نيةة ، 195المختلفةةة بتكلفةةة بل ةة  نحةةو 

مةةةةدارس 10كمةةةةا تةةةة  ءحةةةةالل كلةةةةي و زئةةةةي لعةةةةد  

لةم  خطةة الدولةة . مليةو   نية 45بتكلفة نحو 

لزيةةةةةةا ة رقعةةةةةةة المةةةةةةدارس بجميةةةةةةع محافظةةةةةةا  

مدراةةة بتكلفةةة 25الجمهوريةةة، تةة  تواةةيع عةةد  

  مليو   ني ، وم  أبرز المدارس التةي تة122نحو 

يونيةةةةو بمدينةةةةة ال ةةةةبعة، 30مدراةةةةة : ءنشةةةةاؤها

فصةةةةلًا للتعلةةةةي  11حيةةةةث تتكةةةةو  المدراةةةةة مةةةة  

.اةاااي

التع ننننننننننننننيم األ ا نننننننننننننني

والفنننننننننننننننني

"
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أي ًةةةةا تةةةة  ءنشةةةةاء مدراةةةةة ال ةةةةبعة اإلعدا يةةةةة 

ماليةةةةي  5.5الجانويةةةة المشةةةتركة للبنةةةا  بتكلفةةةة 

ركة فصلًا، مدراة السلوم المشت12 ني ، بعد  

ابانيةة للتعلي  اةاااي، والمدراةة المصةرية الي

مليةةةةةةو   نيةةةةةة ، حيةةةةةةث تةةةةةة  تواةةةةةةعة 21بتكلفةةةةةةة 

فصةةلًا 19المدراةةة وءنشةةاء مبنةةى  ديةةد بسةةعة 

.ماليي   ني 8بتكلفة 

بةةةال وبهةةدف تخفيةةةف الكجافةةةة الطالبيةةة مةةةع اإلق

مدراةة المتزايد على التعلي  التجريبي، ت  ءنشاء

حةةةدائط مطةةةروح التجريبيةةةة لل ةةةا  علةةةى مسةةةاحة      

فصةةةلًا منهةةةا      44آالف متةةةر مربةةةع تتسةةةع لعةةةد  5

فصةةةلًا 24فصةةةول لمرحلةةةة ريةةةاح اة فةةةال، و8

، فصةلًا للمرحلةة اإلعدا يةة12للمرحلة االبتدائية، و

ة مليةةو   نيةة ، وتوعةةدز أكبةةر مدراةة19بتكلفةةة تبلةة  

.تجريبية بالمحافظة

لفنةةي، كمةةا أولةة  الدولةةة اهتمامًةةا كبيةةرًا بةةالتعلي  ا

يةةة فقةةد تةة  ءنشةةاء مدراةةة اةةيوة الجانويةةة الزراع

مليةةةةو   نيةةةة ، علةةةةى 36.1بتكلفةةةةة 2019فةةةةي عةةةةام 

عة فدانًا باإللةافة ءلةى مدراةة ال ةب35مساحة 

. مليةةةةةةو   نيةةةةةة 42الفنيةةةةةةة المتقدمةةةةةةة بتكلفةةةةةةة 

ومدراةةةةة الخلفةةةةاء الرا ةةةةدي  الجانويةةةةة الزراعيةةةةة

. ماليي   ني 8.2بتكلفة 

ابةةة  :  ةةةارن ءنشةةةاء العديةةةد مةةة  المةةةدارس، ومنهةةةا

مليةةةو  17اةةةينا المتميةةةزة لل ةةةا  بتكلفةةةة نحةةةو 

ة  ني ، ومدراة اعد ز لةول االبتدائيةة، ومدراة

. ال بعة البحرية االبتدائية

مةدارس مجتمعيةةة 7ألةف ءلةى  لةي تطةةوير عةد  

وتحويلهةةةا ءلةةةى مةةةدارس  كيةةةة، و ةةةارن ءنشةةةاء عةةةد 

، بئةةرًا حةةةول المةةدارس المجتمعيةةةة وتشةةة يلها17

تلةةي بالطاقةةة الشمسةةية لتةةوفير الميةةا  الالزمةةة ل

. المدارس

ة كما ت  رفةع كفةاءة مدراةة معةا  بة   بةا بقرية

اةةةةيدي عبةةةةد الةةةةرحم ، وتحويلهةةةةا ءلةةةةى مدراةةةةة 

ءعةةةةةدا ي  ةةةةةانوي بنةةةةةا ، أي ًةةةةةا تةةةةة  رفةةةةةع كفةةةةةاءة 

فصةةلًا وءنشةةاء 14المدراةةة الجانويةةة بنةةي  بعةةد  

.  مدراة للسياحة والفنا ق بالقرية
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ااةةةةةتكمالًا لةةةةةالي، قامةةةةة  المحافظةةةةةة بةةةةةبعا 

لةة  اإل ةةراءا  لةةدع  التربيةةة والتعلةةي ، و لةةي بمب

سا  ماليي   ني ، م  خالل توفير ءيجار أتوبي6.8

ماليةي  4مليةو   نية ، تةوفير 2للمدارس بتكلفة 

 نيةةةةة  لسةةةةةد العجةةةةةز فةةةةةي مرتبةةةةةا  المعلمةةةةةي ،        

. ألف  ني  لتجهيز ااتراحا  المعلمي 800

باإللافة ءلى  لي، واةا عةد  المعاهةد اةزهريةة

معهدًا بل مةالي عةد   ةالب   158بالمحافظة ءلى 

، وتةةةةة  2021/2020ألةةةةةف  الةةةةةب خةةةةةالل عةةةةةام 15.7

معاهةةد علةةةى نفقةةة اةزهةةر بتكلفةةةة 7ءنشةةاء عةةد  

معاهةد أخةرى 5مليو   ني ، و120ء مالية بل   

.مليو   ني 15بالجهو  الااتية بتكلفة 

يجابيًّا ختامًا، اتخا التعلي  في المحافظة مسارًا ء

لي  نحو التنميةا فقةد ارتفةع عةد  المةدارس بةالتع

فةةي( ال يشةةما التعلةةي  اةزهةةري)قبةةا الجةةامعي 

585مدراةةة، مقارنةةة بةةة 793ءلةةى 2021/2020عةةام 

، كمةةةةةا انخف ةةةةة  2014/2013مدراةةةةة فةةةةةي عةةةةام 

% 0.53نسةةةبة التسةةةرب للمرحلةةةة االبتدائيةةةة ءلةةةى 

، 2014/2013عةةةام % 1مقارنةةةة بةةةة 2020/2019عةةةام 

ا كمةةا  ةةهد  المرحلةةة اإلعدا يةةة أي ًةةا انخفالًةة

ءلةةةى كبيةةةرًا فةةةي نسةةةبة التسةةةرب، حيةةةث انخف ةةةة 

عام % 7.69، مقارنة بة 2020/2019في عام % 2.73

2014/2013.

7.69

2.73

2014/2013 2020/2019

ل نسبة التسرب للمرحلة اإلعدادية خال

(2020/2019–2014/2013)عامي 

)%(

.وزارة التربية والتعلي  والتعلي  الفني: المصدر
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ا كما ارتفع  أعدا  التالميةا فةي المةدارس لتصة

، مقارنةةةة               2021/2020ألةةةف تلميةةةا عةةةام 161.8ءلةةةى 

.2014/2013ألف تلميا عام 96.9بة 

باإللةةةةافة ءلةةةةى  لةةةةي، ارتفعةةةة  أعةةةةدا  الفصةةةةول 

آالف فصةةا 3.9الدرااةةية بالمةةدارس لتصةةا ءلةةى 

آالف فصةةةةا فةةةةي 3.1مقارنةةةةة بةةةةة 2021/2020عةةةام 

2014/2013.

96.9

161.8

2014/2013 2021/2020

أعداد التالميأ بالمدارس خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020)

3.1

3.9

2014/2013 2021/2020

الفصول الدراسية بالمدارس خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020)

(ألف فصل)

.وزارة التربية والتعلي  والتعلي  الفني: المصدر

(ألف تلميأ)

.وزارة التربية والتعلي  والتعلي  الفني: المصدر
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تنمينننننة قطنننننا  فةةةةةي ء ةةةةةار حةةةةةر  الدولةةةةةة علةةةةةى

توفير ، وءيمانًا بالتع يم العالي والب ث الع مي

لعمةا كوا ر بشرية علمية تلبي احتيا ا  اةوق ا

ميةةةة المحليةةةة واة نبيةةةة، وتةةةوفير الدرااةةةة اةكا ي

للعلةةةةةةةةوم الحديجةةةةةةةةة، والتخصصةةةةةةةةا  العلميةةةةةةةةة 

المتطةةةةةةورة، تةةةةةة  ءاةةةةةةدار قةةةةةةرار رئةةةةةةيص الةةةةةةوزراء           

، بتعةةةةديا بعةةةةا أحكةةةةام 2018لسةةةةنة 1715رقةةةة  

  الالئحةةةةةة التنفيايةةةةةة لقةةةةةانو  تنظةةةةةي  الجامعةةةةةا

ءنشةةةةةاء  امعةةةةةة مطةةةةةروح، ومقرهةةةةةا محافظةةةةةة )

مطروح، وءل اء فر   امعة اإلاةكندرية بمراةى

، و ةةةةةارن االنتهةةةةةاء مةةةةة  ءنشةةةةةاء  امعةةةةةة (مطةةةةةروح

 رق مطروح،10مطروح بالكيلو 

ك ينات بجامعنة اإل نكندرية10تم إنشاء عدد 

الزراعةةةةةة -التربيةةةةةة )وهةةةةةي كليةةةةةا  فنننننر  مطنننننروح 

يطةري الطةب الب-التمريا –الصحراوية والبيئية 

ة التربيةةة-ريةةةاح اة فةةةال -السةةةياحة والفنةةةا ق -

لتربيةة ا-علةوم البتةرول والتعةدي  -الريالية بنةي  

(. ام ار–النوعية 

التع ننننننننننننننننننننيم العننننننننننننننننننننالي 

والب نننننننننننننننننننث الع مننننننننننننننننننني

"
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" لةةوزا "كمةةا تةة  بةةدء أعمةةال اإلنشةةاءا  بجامعةةة 

ا ويوقام المشرو  على مسةاحة بالعلمي  الجديدة

ي  فدانًا، وقةد تة  توقيةع بروتوكةول تعةاو  بة39.5

هيئةةةة المجتمعةةةا  العمرانيةةةة الجديةةةدة، والهيئةةةة

مدراةةة االاتشةةارية لل ةةيافة بلةةوزا  والتابعةةة ل

تعلةي  لوزا  السويسرية للفنا ق، إلنشاء مركةز ل

عبةةةارة عةةة  )، " امعةةةة لةةةوزا "ال ةةةيافة الفندقيةةةة 

، ( قكليةةة متخصصةةة فةةي مجةةال ال ةةيافة والفنةةا

.بمدينة العلمي  الجديدة

ولةةةةةم  الخطةةةةةة المسةةةةةتقبلية إلنشةةةةةاء كليةةةةةا 

اةةيت  ءنشةةاء ( 2022-2019) ديةةدة خةةالل الفتةةرة 

نولو يةا كلية الطب البشري، كلية الحااةبا  وتك

ة المعلومةةا ، كليةةة علةةوم اإلعاقةةة والت هيةةا، كليةة

.االاتزرا  السمكي

أي ًةةةةا  ةةةةارن االنتهةةةةاء مةةةة  مةةةةرحلتي  مةةةة   امعةةةةة 

كليةةا  6العلمةةي  الدوليةةة،  امعةةة العلمةةي  بهةةا 

بةةدأ  الدرااةةة بهةةا بالفعةةا فةةي العةةام الدرااةةي

.2021/2020الحالي 

5 ةة  باإللةةافة ءلةةى اةكا يميةةة العربيةةة والتةةي ت

  كليةةا  بةةدأ  بهةةا الدرااةةة أي ًةةا، ومسةةتهدف أ

ة يصةا عةةد  الكليةةا  فةي  امعةةة العلمةةي  الدوليةة

لي كلية بحلول العام الدرااي القا م، وكا13ءلى 

يصةةةةا عةةةةد  الكليةةةةا  باةكا يميةةةةة العربيةةةةة ءلةةةةى

.كليا 10

2.9
ء مةةةةةالي عةةةةةةد  الطةةةةةالب المقيةةةةةةدي  

عةةالي  بالكليةا  والمعاهةد بةالتعلي  ال

فةةةةي محافظةةةةة مطةةةةروح خةةةةالل عةةةةام 

(2020/2019.)

ألدددددددددددددددددددددف

لالددددددددددددددد 
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فنةو ، تهت  الدولة بالعما علةى نشةر الجقافةة وال

جابيةة وترايخ الهوية المصرية، وتعزيز القي  اإلي

 اخةةةةا المجتمةةةةع، مةةةة  خةةةةالل تطةةةةوير المحتةةةةوى 

الجقةةةةةةةافي والفنةةةةةةةي والتوااةةةةةةةا المبا ةةةةةةةر مةةةةةةةع 

القةرى الموا ني ، وتوايا الراالة الجقافية ءلى

والنجةةةةةو  والمنةةةةةا ط الحدو يةةةةةة، بمةةةةةا يسةةةةةاه  

لبنةةاء باإليجةةاب فةةي ااةةتراتيجية الدولةةة الشةةاملة

.اإلنسا  المصري معرفيًّا و قافيًّا

اةةةةعيًّا مةةةة  الدولةةةةة فةةةةي تنميةةةةة الةةةةوعي ب هميةةةةة 

ار، القةةةراءة، وتمكةةةي  اة يةةةال مةةة  مفةةةاتي  االبتكةةة

و عةةةة  قةةةةيمه  الو نيةةةةة واإلنسةةةةانيةا وءحةةةةداث 

  نه ة في القراءة عبةر  علهةا أولويةة لةدى فئةا

ظةة، تة  المجتمع، وء ةراء البيئةة الجقافيةة بالمحاف

تطةةةةةوير مكتبةةةةةة مصةةةةةر العامةةةةةة بمطةةةةةروح، وتةةةةة  

افتتاحهةةةةا فةةةةي العيةةةةد القةةةةومي للمحافظةةةةة فةةةةي 

، حيةةةةةث تةةةةة  التطةةةةةوير باةقسةةةةةام 2020 يسةةةةةمبر 

بةدوي، المختلفة بالمكتبة ومنها متحةف التةراث ال

.وقاعة كبار الزوار

الثقافننننننننننننننننننة والفنننننننننننننننننننر 
"
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ة أي ًةةا، تمةة  أعمةةال اةةيانة مكتبةةة مصةةر العامةة

.2020مليو   ني  عام 14.3بتكلفة نحو 

يوة كما ت  تطةوير مبنةى مكتبةة مصةر العامةة بسة

ومركةةةةز تو يةةةةط التةةةةراث، المقامةةةةا  بحديقةةةةة واحةةةةة 

  ايوة، كمرحلةة أولةى، ورفةع كفةاءة متحةف البية

السةةةةيوي وبةةةةاقي الحديقةةةةة بشةةةةكا ح ةةةةاري فةةةةي

و يةط المرحلة الجانية، ويشما رفةع كفةاءة مبنةى ت

اة فةةةال، وقاعةةةة إل ةةةال التةةةراث بلقامةةةة قاعةةةة 

اةنشةةةطة، وقاعةةةة حااةةةب آلةةةي، وقاعةةةة نةةةدوا ، 

وتةةةةدريب، وا تماعةةةةا ، ومعةةةةرح للمشةةةة وال  

البيئيةةةةةةة، مةةةةةةع رفةةةةةةع كفةةةةةةاءة قاعةةةةةةة االاةةةةةةتقبال 

ة وتحويلهةةا ءلةةى قاعةةة ا ةةال  للكبةةار، وكةةالي قاعةة

ا تماعةةةا  كبةةةرى مةةةع مراعةةةاة الطةةةراز البيئةةةي فةةةي 

ا  ميةةع أعمةةال التطةةوير بمةةا يتنااةةب مةةع الشةةك

ب العةةةةام للواحةةةةة باعتبارهةةةةا مةةةةزارًا اةةةةياحيًّا، بجانةةةة

.هدف  كمركز ء عا   قافي ةهالي الواحة

 ، وم  أبرز فعاليا  المحافظة فةي قطةا  الفنةو

ملتقةةى مرااةة  اةةيوة، هةةي مرااةة   ائمةةة تقةةوم 

بتنظيمهةةةةا اةةةةنويًّا ء ارة المعةةةةارح والمرااةةةةة  

بةةةةةاإل ارة العامةةةةةة للفنةةةةةو  التشةةةةةكيلية والحةةةةةرف

. البيئية بالهيئة العامة لقصور الجقافة

ا تقع تلةي المرااة  بواحةة اةيوة بمطةروح، ومنة

ألةةةاف  الهيئةةةة  ةةةائزة تحةةة  مسةةةمى 2013عةةةام 

، حيةةةةث يةةةةت ( ةةةةائزة كليوبةةةةاترا لمرااةةةة  اةةةةيوة)

ي  فةةي تشةةكيا لجنةةة مةة  كبةةار الفنةةاني  اةكةةا يمي

  فةةرز اةعمةةال الفنيةةة المونت جةةة مةة  تلةةي المرااةة

يمةة وتحكيمهاا الختيار أف لها والحصول على ق

.الجائزة

ويةة تي  لةةي فةةي ء ةةار  هةةو  الدولةةة لنشةةر الةةوعي 

بةةةي   مةةةو  المصةةةريي  بمةةةا تملكةةة  مةةة  مخةةةزو  

ءبةةداعي وعنااةةر متعةةد ة مةة  القةةوة الناعمةةة فةةي 

 ميةةع محافظةةا  الجمهوريةةة ولةة  يتوقةةف اةمةةر 

عند هةاا الحةد بةا اةع  الدولةة ءلةى ءعةا ة ءحيةاء  

ة النشاي الفعلةي علةى مسةارح واةاحا  مفتوحة

  أعد  خصيصا لالي، وي تي  لةي فةي ء ةار ءيمةا

.الدولة ب همية هاا الدور
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حيةة انطالقًا م  أهمية التةراث باعتبةار  الةااكرة ال

للمجتمعةةةا  وأحةةةد الركةةةائز اةاااةةةية للحفةةةا 

د علةةى الهويةةةة بمةةةا ي ةةةم  مةة  كنةةةوز أاةةةيلة تمتةةة

 ةةاورها فةةي أعمةةاق المالةةي، وبوابةةة الح ةةارا  

ومصةةةةدرًا لملهةةةةام، واإلبةةةةدا  المعااةةةةر، أ لقةةةة  

الهيئةةة العامةةة لقصةةور الجقافةةة عةةدة مشةةروعا 

" أها مصةر"ومبا را  في مطروح منها، مشرو  

فئا  أوله  اة فةال، ويتمجةا3الاي يستهدف 

لهيئةةة  لةي فةي اةاةابيع الجقافيةةة التةي تقةدمها ا

لدم  أ فال المحافظةا  الحدو يةة مةع أ فةال 

محافظةةةةةا  القةةةةةاهرة، واإلاةةةةةكندرية، و يرهمةةةةةا، 

: و ةةارا فةةي المشةةرو  أ فةةال مةة  محافظةةا 

الةةةوا ي الجديةةةد، أاةةةوا ، البحةةةر اةحمةةةر ،  ةةةمال 

و نةةوب اةةيناء، ومطةةروح، وواةةا عةةد  اة فةةال 

 فةةا، 1000المشةةاركي  فةةي البرنةةام  أكجةةر مةة  

شةباب، والفئة الجانية م  المشةرو  تتمجةا فةي ال

  تنفيةةا حيةةث يةةت  تنفيةةا ملتقيةةا   قافيةةة لهةة ، تةة

، باإللةافة 2021ملتقيا  منها فةي أ سةطص 5

ءلةةةةةةةى تعلةةةةةةةي  الحةةةةةةةرف للحفةةةةةةةا  علةةةةةةةى التةةةةةةةراث، 

و  مةةع والفئةة الجالجةة هةةي ملتقيةا  المةةرأة بالتعةا

ء المجلص القومي للمرأة، والاي يهدف ءلةى ءحيةا

الصةةةةةةناعا  الجقافيةةةةةةة والحفةةةةةةا  علةةةةةةى الهويةةةةةةة 

.الجقافية لتلي المحافظا 

عةةا  كمةا تةة  افتتةاح فعاليةةا  ملتقةى  ةةباب  ام

المحافظةةةةةا  الحدو يةةةةةة، الةةةةةاي تنظمةةةةة  اإل ارة 

 ارة العامة لجقافة الشةباب والعمةال التابعةة لةم

المركزيةةةةة للدرااةةةةا  والبحةةةةوث، بالتعةةةةاو  مةةةةع 

افةةة ءقلةةي   ةةرب وواةةت الةةدلتا الجقةةافي وفةةر   ق

.مطروح

يت ةةةةم  الملتقةةةةى عةةةةد ًا مةةةة  الةةةةورم الحرفيةةةةة 

المتنوعةةةةة فةةةةي مجةةةةاال  المشةةةة وال  الجلديةةةةة، 

والطةةةرق علةةةى النحةةةاس، والنسةةةي  المسةةةتحدث 

ا باإللةةةافة ءلةةةى الور ةةةة اة بيةةةة، وور ةةةة الةةةدرام

.المسرحية

خ و لةةةي بهةةةدف نشةةةر الجقافةةةة والفنةةةو ، وتراةةةي

ا الهويةةة المصةةرية، وتعزيةةز القةةي  اإليجابيةةة  اخةة

.المجتمع
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م  المة تمر 33كما ت  ء الق فعاليا  الدورة الة 

العةةام ة بةةاء مصةةر الةةاي تنظمةة  الهيئةةة العامةةة 

ي بةي  لقصور الجقافة، تح  عنوا  المنةت  الجقةاف

  حرية اإلبدا  واقتصةا ا  الصةناعة، وتحمةا ااة

ر رائد االقتصا  الو ني  لع  حرب، و لةي بقصة

 قافةةةةةة مطةةةةةروح وبح ةةةةةور القيةةةةةا ا  الشةةةةةعبية 

.عامةوالتنفياية مع المجقفي  والشخصيا  ال

ة  اخةا وءيمانًا بدور الف  في تعزيز القةي  اإليجابية

ا ني ، المجتمع، وتوايا الراةائا البنَّةاءة للمةو

،  تةة  توقيةةع عقةةد لتنفيةةا مجمةةع اةةينما مطةةروح

بةةي  محافظةةة مطةةروح، و ةةركة المرابةةع العربيةةة

متةر وبااةتجمارا  2000السعو ية على مساحة 

ا ويهدف هةاا 2016مليو   ني ، في عام 120تبل  

المشرو  ءلى خدمة أهةالي مطةروح، وعمةا حركةة 

د تنشةةةيت اقتصةةةا ي فةةةي المحافظةةةة، تةةة  التعاقةةة

علةةةى هةةةاا المشةةةرو  بنظةةةام حةةةط االنتفةةةا  لمةةةدة       

عامًةةا، كمةةا تمةة  الموافقةةة، علةةى عمةةا فةةيل  25

ا  تسةةجيلي عةة  معركةةة وا ي ما ةةد، يقةةوم بتنفيةة

ة المركةةز القةةومي للسةةينما بالتعةةاو  مةةع محافظةة

مطةةةةةةروح، بنةةةةةةاءً علةةةةةةى  لةةةةةةب  ةةةةةةيو  وعواقةةةةةةا 

. المحافظة

مي   ةةةارن تنفيةةةا مشةةةرو  المدينةةةة الترا يةةةة بةةةالعل

الجديةةةةةةدة، والتةةةةةةي تبلةةةةةة  مسةةةةةةاحتها اإل ماليةةةةةةة          

،(ب–أ )فةةةةةدانًا، موقسَّةةةةةمة ءلةةةةةى منطقتةةةةةي ، 260

وتحتةةةوي علةةةى عةةةد  مةةة  المبةةةاني، مةةة  أ ةةةهرها 

مسةةةةةةجد، كنيسةةةةةةة، مبنةةةةةةى الجهةةةةةةاز،  ار اةوبةةةةةةرا، 

.والمتحف

دولةةة ونتيجةةة لتلةةي الجهةةو  المباولةةة مةة  ق ب ةةا ال

بهةةةةةدف نشةةةةةةر الجقافةةةةةة والفنةةةةةةو  بالمحافظةةةةةةة، 

جابيةة وترايخ الهوية المصرية، وتعزيز القي  اإلي

 اخةةةا المجتمةةةع، فقةةةد بلةةة  عةةةد  قصةةةور الجقافةةةة 

قصرا   قافة، كما 2020بالمحافظة بحلول عام 

بيةو  4واا عد  بيو  الجقافة بالمحافظة ءلى 

.خالل نفص العام

ة كمةةا واةةا عةةد  المكتبةةا  العامةةة والمتخصصةة

مكتبةةة 19والجامعيةةة والمعاهةةد بالمحافظةةة ءلةةى 

، وواةةةةا عةةةد  المسةةةارح ءلةةةةى 2020بحلةةةول عةةةام 

.مسرحي  خالل العام نفس 
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تى تعما الدولة  اهدة على تمكي  المرأة في  

المجةةةاال ، لةةةالي نظةةة  فةةةر  المجلةةةص القةةةومي 

للمةةةةةةةرأة بمحافظةةةةةةةة مطةةةةةةةروح نةةةةةةةدوة بعنةةةةةةةوا  

، حيث "2030ااتراتيجية تمكي  المرأة المصرية "

ة تةةة  عةةةرح ااةةةتراتيجية تمكةةةي  المةةةرأة المصةةةري

نحةةو و ةة  خةةالن مةة  "والتةةي تحمةةا عنةةوا  2030

".التمييز وعدم المساواة

كمةةةةا نظةةةة  فةةةةر  المجلةةةةص بمحافظةةةةة مطةةةةروح 

أبةو حملة  رق اةبواب بعزبة كفر الشيخ، وعزبةة

ز خريطةةة، ومركةةز ال ةةبعة العزبةةة الشةةرقية، ومركةة

بنجةةةةةةر السةةةةةةكر، وااةةةةةةتهدف       27الحمَّةةةةةام قريةةةةةةة 

اةةةةةيدة، حيةةةةةث تمةةةةة  تةةةةةوعيته  ب هميةةةةةة 2800

الصةةةةةةحة اإلنجابيةةةةةةة، وت  يرهةةةةةةا علةةةةةةى اةةةةةةحة اةم 

" ر اةني"وأ فالها، كما نظَّ  الفر  أي ًا حملة 

  بكليةةةة التربيةةةة بمحافظةةةة مطةةةروح، وااةةةتهدف

 ةةةةةاب، تمةةةةة  تةةةةةوعيته  براةةةةةائا الحملةةةةةة 500

.وأهمية  ع  الر ا لدور المرأة في المجتمع

، فعاليةةا  مبةةا رة 2021كمةةا انطلقةة ، فةةي يونيةةو 

فةي ء ةار  هةو  المحافظةة لماةرا  " ءنة  قةدها"

حقيقًةا في التمكي  االقتصا ي للمرأة بمطروحا ت

دامة لرؤيةةةة ااةةةتراتيجية الدولةةةة للتنميةةةة المسةةةت

.2030مصر 

ولتةةةةةةوفير حيةةةةةةاة كريمةةةةةةة للسةةةةةةيدا  مةةةةةة  خةةةةةةالل 

المشةةةةروعا  الصةةةة يرة المةةةةدرة للةةةةدخا، والتةةةةي 

فةر  قام. تساعد على تحسي  الحياة المعيشية

مبر المجلص القومي للمرأة بالمحافظة في نةوف

بالتنسةةةةةةةيط مةةةةةةةع وحةةةةةةةدة الةةةةةةةدع  الفنةةةةةةةي 2020

دا  واإلر ا ي بمطروح بتسلي  عد ًا مة  السةي

يةة الم عيال  بمركز مطروح عد  مة  بطاريةا  ترب

الةةةدوا   و وا ةةة  تكفةةةي لمةةةدة  ةةةهري ، و لةةةي 

.الاتمرار المشرو  ب رح تحسي   خوله 

بطاقةة 250ااتكمالًا، قامة  المحافظةة بعمةا 

–برانةةي–النجيلةةة )رقةة  قةةومي للسةةيدا  بمراكةةز 

، (مطةةةةةةةةروح-الحمَّةةةةةةةةام –ال ةةةةةةةةبعة –السةةةةةةةةلوم 

و يقةةةةةةةة زواإل للسةةةةةةةيدا   يةةةةةةةر 284وااةةةةةةةتخراإل 

.ايدة95القا را ، وعما ااقت قيد لعد  

تمكنننننننننننننننننننننننيز المنننننننننننننننننننننننرأة
"
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كمةةةةا تمةةةة  ءعةةةةا ة فةةةةت  مكتةةةةب  ةةةةكاوى المةةةةرأة 

، وتةة  ااةةتقبال 2019ومتابعتهةةا فةةي  ةةهر مةةايو 

.ايدة249عد  

ورام كما تستهدف المبا رة الكشف المبكر عة  أ

الجةةةةةةدي بةةةةةةالفحق والكشةةةةةةف اإلكلينيكةةةةةةي عةةةةةة  

المةةةةةرح، وتةةةةةوفير العةةةةةالإل بالمجةةةةةا ، وتشةةةةةما 

، وتنظي  المبا رة أي ًا التوعية بالصحة اإلنجابية

اةارة، والحياة الصحية، والكشف ع  اةمراح

السةةكري، لةة ت الةةدم، ومسةةتوى) يةةر السةةارية 

ءلةةى ، باإللةةافة(اإلاةةابة بالسةةمنة أو زيةةا ة الةةوز 

عوامةةةةةةا الخطةةةةةةورة المسةةةةةةببة لألمةةةةةةراح  يةةةةةةر 

.لجديالسارية، والتوعية بطريقة الفحق الااتي ل

، 2019أ لقةة  وزارة الصةةحة والسةةكا  فةةي يوليةةو 

المرحلةةةة اةولةةةى مةةة  مبةةةا رة رئةةةيص الجمهوريةةةة 

محافظا ا والتةي تسةتهدف 9لصحة المرأة، في 

مليةةو  28الكشةةف المبكةةر عةة  أورام الجةةدي لنحةةو 

اةةةةيدة بجميةةةةع محافظةةةةا  الجمهوريةةةةة مجانًةةةةا، 

وت ةةةةة  المرحلةةةةةة اةولةةةةةى للمبةةةةةا رة محافظةةةةةا  

يوي، اإلاكندرية، بوراعيد، البحيرة، الفيةوم، أاة

.القليوبية، مطروح،  نوب ايناء، و مياي

كمةةةا نظةةة  المجلةةةص القةةةومي للمةةةرأة بمحافظةةةة 

مراةةى مطةةروح تةةدريبًا لفةةرق العمةةا مةة  رائةةدا  

المجلةةص والمتطوعةةا  وأع ةةاء لجةةا  الحمايةةة 

اء و لي في ء ةار أنشةطة اللجنةة الو نيةة للق ة

جلةص على ختا  اإلناث برئااةة مشةتركة بةي  الم

القةةةةومى للمةةةةرأة والمجلةةةةص القةةةةومي للطفولةةةةة 

.واةمومة

ولةةة، نتيجةةة لتلةةي الجهةةو  المباولةةة مةة  ق ب ةةا الد

عةةالي بل ةة  نسةةبة اإلنةةاث المقيةةدا  بةةالتعلي  ال

، وبل   نسةبة اإلنةاث 2020/2019خالل عام % 55

% 82.1إل مالي المتدربي  بمراكز التدريب المهنةي

، وبل ةة  نسةةبة اإلنةةاث إل مةةالي 2021/2020عةةام 

، 2019عةام % 50.9الباحجي  بالم اسا  البحجية 

ا  كما بل   نسبة مسةاهمة اإلنةاث بالمشةروع

(       هةةةةةاز تنميةةةةةة المشةةةةةروعا )متناهيةةةةةة الصةةةةة ر 

.2019عام % 36.2



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد

02



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ملة عمدددت الدولددة المصددرية خددالل السددنوات الماضددية  لددى تحقيدد  تنميددة اقتصددادية ىددا

َ  ب م ورخاء كل ربو  مصرر ال سيما صعيد مصر الأي لم يحد نصديبا وعادلةر تسهم في تقدُّ

.العادل من التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

141
ع تكلفة ءنشاء الخةت الخةامص بمجمةع مصةان

.تعبئة الميا  الطبيعية بسيوة

81.6
تكلفةةةةةةةة مشةةةةةةةرو  المواءمةةةةةةةة فةةةةةةةي البيئةةةةةةةا  

الصحراوية 

54
مشةروعا  اة يرة ومتناهيةة 503تكلفة عةد  

.2021الص ر بالمحافظة حتى ابتمبر 

45.7
تى عد  المشتركي  في خدمة ال از الطبيعي ح

.2020نهاية عام 

600
تطةةةوير قلعةةةة  ةةةالي و ةةةامع أ ةةةورمي بسةةةيوة 

.2020عام 

900
تكلفةةةة مشةةةرو  حصةةةا  الميةةةا  والمماراةةةا  

.الزراعية الجيدة بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددا

ألددددددددددددددددددددددف

يددددددددددددددددددددورو

مليددددددددددددددون

دوالر

مليددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددا

ألدددددددددددددددددددف

مشددددددتر 

ألدددددددددددددددددددددددف

يدددددددددددددددددددددورو
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يةة تتميز محافظة مطةروح بتعةد  مقومةا  التنم

ظةةة في مختلف المجةاال ، حيةث يتةوافر بةالمحةاف

العةديةةةةد مةةة  الجةةةروا  المعةدنيةةةةة، ومةةة  أهمهةةةا 

/ حقةةةةةا بتةةةةةرول و ةةةةةاز  بيعةةةةةي  نةةةةةوب مطةةةةةروح 

  النجيلةةة، ف ةةلًا عةة  تةةوافر منةةا ط  ا  مقومةةا

اةةةياحية عالميةةةة، وتحظةةةى المحافظةةةة بكميةةةا 

الحجةةةةر : )كبيةةةةرة مةةةة  المةةةةوار  الطبيعيةةةةة، أهمةةةةا

ا، ، أي ًةة(والةدولوميةةة الجيةةري، الجةةبص، الطفلةةةة، 

تحظةةى المحافظةةة بلمكانةةا  فةةي مجةةال الطاقةةة 

المتجةةةةد ة وخااةةةةة فةةةةي مجةةةةال توليةةةةد الطاقةةةةة 

.الكهربائية

اقةةع اتصةةالًا، تتةةوافر بالمحافظةةة العديةةد مةة  المو

قةةةة المنط: لألنشةةةطة االاةةةتجمارية، والتةةةي منهةةةا

 ةةةةةةرق  ريةةةةةةط مطةةةةةةروح، 26الصةةةةةةناعية الكيلةةةةةةو 

.الفوكةوالمنطقة الصناعية  نوب 

في ء ار  لةي، تة  ءاةدار قةرار رئةيص الةوزراء رقة  

، بتخصةةةيق قطعةةةة أرح مةةة  2018لسةةةنة 2011

آالف متةةةر 3.6أمةةةالا الدولةةةة الخااةةةة بمسةةةاحة 

 ريةةةةط - ةةةةرق مطةةةةروح 7مربةةةةع بناحيةةةةة الكيلةةةةو 

اإلاةةةكندرية بمدينةةةة مطةةةروح باإليجةةةار/ مطةةةروح 

مار اإلاةةميا إلقامةةة مقةةر للهيئةةة العامةةة لالاةةتج

( مركةةةةز خدمةةةةة المسةةةةتجمري )والمنةةةةا ط الحةةةةرة 

. عليها

قطعةةة أرح كفةةر  12وترتةةب علةةى  لةةيا اختيةةار 

ر  ااتجمارية، وت  عرلها على لجنةة تةروي  الفة

، 2021لسةةةنة 64االاةةةتجمارية وفقًةةةا للقةةةرار رقةةة  

هةةا وموافةةاة الهيئةةة العامةةة لالاةةتجمار بهةةا إل را 

علةةةةةةةةى موقةةةةةةةةع الهيئةةةةةةةةة، و ةةةةةةةةارن حاليًّةةةةةةةةا تقيةةةةةةةةي  

.تلي القطع

قطةةع أخةةرى كفةةر  ااةةتجمارية، 6كمةةا تةة  اختيةةار 

وتةةةةةةة  عرلةةةةةةةها علةةةةةةةى لجنةةةةةةةة تةةةةةةةروي  الفةةةةةةةر  

، 2021لسةةةنة 161االاةةةتجمارية وفقًةةةا للقةةةرار رقةةة  

هةةا وموافةةاة الهيئةةة العامةةة لالاةةتجمار بهةةا إل را 

علةةةةةةةةى موقةةةةةةةةع الهيئةةةةةةةةة، و ةةةةةةةةارن حاليًّةةةةةةةةا تقيةةةةةةةةي  

.تلي القطع

اال نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتثمار
"
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ر عةد  ولتشجيع االاةتجمار بالمحافظةة تة  ءاةدا

، ترخيق نشاي م ق  للمشةروعا  الجديةدة26

ءاةةةدار تةةةرخيق نشةةةاي نهةةةائي، وعةةةد  138وعةةةد  

. ءادار ترخيق نشاي م ق 169

اتصةةةةةةالًا، بل ةةةةةة  قيمةةةةةةة االاةةةةةةتجمارا  العامةةةةةةة 

المو هةةةةةةةة لمحافظةةةةةةةة مطةةةةةةةروح بخطةةةةةةةة عةةةةةةةام 

مليةةةار  نيةةة  بنسبةةةةة زيةةةةا ة 13.3نحةةةو 2021/2020

.2020/2019ع  خطة عام % 34

مةةةةة  % 5.1تسةةةةةتحو  المحافظةةةةةة علةةةةةى نسةةةةةبة  

ء مةةةةةةةةةةالي االاةةةةةةةةةةتجمارا  العامةةةةةةةةةةة الموزعةةةةةةةةةةة 

% 48بالجمهورية، مةع تحقيةط نسةبة نمةو قةدرها 

فةةةي االاةةةتجمارا  الممولةةةة مةةة  الخزانةةةة العامةةةة 

.والمو هة للمحافظة

جديةدة ختامًا، ارتفع عد  الشركا  االاةتجمارية ال

التةةةي تةةةة  ت ايسهةةةةةا بالمحافظةةةةة، حيةةةث بل ةةةة 

 ةةركة 12، فةةي مقابةةا 2020 ةةركة خةةالل عةةام 26

، بنسةةةةبة زيةةةةا ة بل ةةةة  2014 ديةةةةدة فقةةةةت عةةةةام 

، ليصةةةةا بةةةةالي ء مةةةةالي عةةةةد  الشةةةةةركا  116.7%

 ةركة 432االاتجمارية القائمة بالمحافظةة ءلةى 

موزعةةةةةة علةةةةةى القطاعةةةةةا  الخدميةةةةةة، اإلنشةةةةةائية، 

الصةةناعية، السةةياحية، و يرهةةا، و لةةي حتةةى عةةةةةةام

مليةةارا  3.6بةةرأس مةةةةةةةةال موصةةةةةةةةةدر قةةةةةةدر  2020

2014 ركة قائمة حتى عام 295 ني ، في مقابا 

مليةةار  نيةة ، بنسةةبة 2.8بةةرأس مةةال موصةةدر قةةدر  

%.28.6زيا ة في رأس المال الموصدر تقدَّر بنحو 

3.2
ء مةةةةةةةةةةةةةالي التةةةةةةةةةةةةةدفقا  الماليةةةةةةةةةةةةةة 

افظة للمستجمري  المصريي  بالمح

.2020حتى  يسمبر 

مليدددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددا
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طةور توعدز الصناعة  عامة أاااية مة   عةائ  الت

رها االقتصةةةةةا ي للةةةةةدول، وتتميعةةةةةزو الصعةةةةةناعة بةةةةةدو

ة، اإلقليميعة اإليجابي والمو  عر في البيئة االقتصا يع

نميةة والقوميعة، حيث توسةاه  فةي  فةع عمليةة الت

فةةةي  ميةةةع الةةةدول، هةةةاا ويحتةةةا قطةةةا  الصةةةناعة 

أهميةةةةة متزايةةةةدة فةةةةي االقتصةةةةا  الةةةةو ني، و فةةةةع 

.عجلة التنمية خااة في الدول النامية

تشةةةتهر محافظةةةة مطةةةروح بالصةةةناعا  القائمةةةة

، تجفيةةةةف التةةةةي : علةةةةى المنتجةةةةا  الزراعيةةةةة، مجةةةةا

يةة، معاار الزيتةو ، والتخليةا، والصةناعا  الحرف

ية والمشةة وال  اليدويةةة، والمشةة وال  الخشةةب

علةةةةةى  ريةةةةةد النخيةةةةةا، باإللةةةةةافة ءلةةةةةى المنتجةةةةةا  

ا الصةةةةوفيةا لةةةةالي أولةةةة  الدولةةةةة اهتمامًةةةةا كبيةةةةرً

بتنفيةةةةةا العديةةةةةةد مةةةةةة  المشةةةةةةروعا  الصةةةةةةناعية 

بالمحافظةةةةةا بهةةةةدف تةةةةوفير المزيةةةةد مةةةة  فةةةةر  

العمةةةةةةا، وتعظةةةةةةي  االاةةةةةةتفا ة مةةةةةة  موار هةةةةةةا 

الطبيعيةةةة، ومةةة  أ ةةةهر هةةةا  المصةةةانع، مصةةةنع 

الةةةاي تةةة  ءنشةةةاؤ  بواحةةةة ءنتةةةاإل التمةةةور بسةةةيوة،

لتةي ايوة و لي لتعزيز ءنتاإل مصر مة  التمةور، وا

نع تعد م  أ و  أنوا  التمور عالميًّا، ويقع المصة

ف فةةدانًا، وتبلةة  ءنتا يتةة  نحةةو ألةة12علةةى مسةةاحة 

عاملًا 75ماليي   ني ، ويعما ب  10  ، بتكلفة 

تةاإل وعاملةً، كما ت  ءنشاء مصنع ااةتخال  وءن

ير لتةةةوف" اةةةيوة"اةمةةةالح ال اائيةةةة، والعال يةةةة بةةةة 

ة اةمالح ال اائية، وبعا أنةوا  اةمةالح العال ية

بجةةةو ة عاليةةةة وأاةةةعار منااةةةبة، وتبلةةة  الطاقةةةة

ألةةةةف  ةةةة  فةةةةي العةةةةام، 300اإلنتا يةةةةة للمصةةةةنع 

.مليو   ني 52بتكلفة 

عبئةة، هاا باإللةافة ءلةى تنفيةا مصةانع للفةرز والت

مصةةةنع الفةةةرز والتعبئةةةة بمدينةةةة الحمةةةام،: منهةةةا

حيةةةةةةةث تةةةةةةة  ءنشةةةةةةةاء المصةةةةةةةنع علةةةةةةةى مسةةةةةةةاحة 

 ة ، مصةانع 1200ألف متةر مسةط  بسةعة 55

ب خدميةةةةةة للفةةةةةرز، والتعبئةةةةةة، والت ليةةةةةف بالصةةةةةو

ا الزراعية بقاعدة محمد نجيةب، التةي تو ةد فةي كة

 ةةةة  فةةةةي اليةةةةوم و ال ةةةةا  600موقةةةةع بطاقةةةةة 

.     م  الخ راوا 1000للحفظ بطاقة 

التنميننننننننننننننننة الصننننننننننننننننناعية 

والتجنننننننننننارة

"
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بمجمةةع مصةةانع تعبئةةة 5وتةة  ءنشةةاء الخةةت رقةة  

ا ة مة  الميا  الطبيعية بسيوة لتعظي  االاتف

يعيةة موار  مصر الطبيعية في توفير الميا  الطب

فةةةةي عبةةةةوا  مختلفةةةةة، و ةةةةو ة عاليةةةةة، وأاةةةةعار 

.مليو   ني 141مناابة، بتكلفة 

مدينةة كما ت  تنفيا مصنع لألاةمدة الع ةوية ب

ألةةف متةةر مربةةع إلنتةةاإل    20الحمَّةةام، علةةى مسةةاحة 

آالف متةةةةةر مكعةةةةةب مةةةةة  السةةةةةما  الع ةةةةةوي 10

ي ًةا تة  أ. فةي الةدورة الواحةدة( كمبوا )النباتي 

، 2015لسةنة 1089ءادار قرار رئةيص الةوزراء رقة  

بالموافقةةةةةةة علةةةةةةى ءعةةةةةةا ة تخصةةةةةةيق مسةةةةةةاحة      

-ة مركةز ال ةبع-فدانًا بجهة  نةوب فوكةة 289.6

محافظة مطروح مة  اةرالةي المملوكةة للدولةة

لصةةةةال  محافظةةةةة مطةةةةروحا الاةةةةتخدامها فةةةةي 

.اةنشطة الصناعية

وبنةةةةةاءً علةةةةةى  لةةةةةي،  ةةةةةهد  المحافظةةةةةة زيةةةةةا ة 

ملحواةةة فةةي عةةد  المشةةروعا  الصةة يرة خةةالل 

مشةةةةةروعًا، مقارنةةةةةة 63واةةةةةل  ءلةةةةةى 2020عةةةةةام 

، كمةةةةةةا ارتفةةةةةةع عةةةةةةد  2014مشةةةةةةروعًا عةةةةةةام 26بةةةةةةة 

المشةةةروعا  متناهيةةةة الصةةة ر بالمحافظةةةة فةةةي 

2014مشروعًا، زيا ة عة  عةام 244ءلى 2020عام 

تة  تمويةا عةد . مشروعًا فقةت113البال  عد ها 

مشةةةةةةةروعا  اةةةةةةة يرة ومتناهيةةةةةةةة الصةةةةةةة ر 503

مليةةو   نيةة ، حتةةى 54بل مةةالي تكلفةةة تقةةدر بنحةةو 

مشةروعًا 41عةد  : موقسمة كالتالي2021ابتمبر 

فةةةة لةةةم  المشةةةروعا  الصةةة يرة بةةةالبنوا بتكل

مشةةةروعًا 411مليةةةو   نيةةة ، عةةةد  22تقةةةدر بنحةةةو 

قةدر لم  المشروعا  متناهية الصة ر بتكلفةة ت

مشةةروعًا لةةم  51ماليةةي   نيةة ، وعةةد  9.1بنحةةو 

ة المشةةةروعا  الصةةة يرة ءقةةةراح مبا ةةةر بتكلفةةة

.  مليو   ني 23ء مالية توقدَّر بنحو 

لةة  ونتيجةةة للجهةةو  المباولةةة مةة  ق ب ةةا الدولةةة، ب

ة عد  المنشةب  الصةناعية المسةجلة بالمحافظة

بل مةالي عمالةة 2020منش ة بنهاية عةام 33نحو 

ألةةف عامةةا، كمةةا ت ةة  المحافظةةة 1.4تصةةا ءلةةى 

.منا ط اناعية3عد  
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فني تُعدُّ الزراعة النشنا  االقتصنادا النر يس

، وتشةةةتهر محافظةةةة مطةةةروح بلنتةةةاإل الم افظنننة

ل التةةةةي  والشةةةةعير والزيتةةةةو ، كمةةةةا يوعةةةةدز محصةةةةو

القمةةةة  مةةةة  أ ةةةةو  المحااةةةةيا التةةةةي تتميةةةةز بهةةةةا 

ألةةةف 37المحافظةةةةا حيةةةث تمةةة  زراعةةةة مسةةةاحة 

ة فدا  قم  لألرالةي المطريةة، واةرالةي المروية

فةةةي مركةةةز الحمَّةةةام، وأرالةةةي الخةةةريجي ، كمةةةا تةةة  

ل افتتةةاح اةةومعة الشةةمامة الاةةتقبال محصةةو

.ألف   45القم  بقدرة ااتيعابية تبل  

وتةةةة  تةةةةوفير تقةةةةاوي القمةةةة  والشةةةةعير المةةةةدع  

، وتةةةةة  تةةةةةوفير ماكينةةةةةا  %50للمةةةةةزارعي  بنسةةةةةبة 

مةة  المحافظةةة ووزارة الزراعةةة % 50حصةةا  بةةدع  

.وااتصالح اةرالي للمزارعي 

وفةةي ء ةةار اةةعي الدولةةة لتحقيةةط اةمةة  ال ةةاائي

ظةي  واد الفجوة بي  اإلنتةاإل واالاةتهالا، وتع

االاةةةةةتفا ة مةةةةة  اةرالةةةةةي المتاحةةةةةة لألنشةةةةةطة 

تنفيةةةةا مشةةةةرو  الصةةةةوب الزراعيةةةةة الزراعيةةةةة، تةةةة 

لتر ةةةةيد ااةةةةتخدام ميةةةةا  ،2018بمدينةةةةة الحمَّةةةةام 

، %20ءلةةةةةى % 15الةةةةةري بنسةةةةةبة تتةةةةةراوح مةةةةةا بةةةةةي  

ا عة  وااتنباي أاناف  ديدة م  القطة ، ف ةلً

تةةةةوفير خ ةةةةراوا   از ةةةةة، وتقةةةةاوي، ومشةةةةاتا، 

ومراكةةةةز للتصةةةةنيع والتسةةةةويط، ومراكةةةةز البحةةةةوث

، واالبتكةةةار، وزيةةةا ة الصةةةا را  الزراعيةةةة المصةةةرية

وءنشةةةةاء مجتمعةةةةةا  زراعيةةةةةة تنمويةةةةةة متكاملةةةةةة، 

. ألةةف فراةةة عمةةا للشةةباب15وتةةوفير أكجةةر مةة  

راعيةة ويوعدز المشرو  اةكبر في مجال الصوب الز

بمنطقةةةة الشةةةرق اةواةةةت، ويسةةةتهدف ءنشةةةاء

ألةةف فةةةدا  مةةة  الصةةةوب الزراعيةةةة المحميةةةة، 100

زراعةا  وت  تنفيةا  بوااةطة الشةركة الو نيةة لل

المحميةةةةة التابعةةةةةة لجهةةةةاز مشةةةةةروعا  الخدمةةةةةة 

ة وت   قاعةدة محمةد نجيةب العسةكري. الو نية

ة ألةةةف بيةةة  زراعةةةي ب حةةةدث التقنيةةةا  العالميةةة1.3

فةدانًا 12ءلةى 3وتتراوح مساحة البي  الواحةد بةي  

.فدا 500على مساحة 

رز وااةةتكمالًا لهةةاا النجةةاح تةة  ءنشةةاء محطةةة الفةة

.اموالتعبئة للمنتجا  الزراعية بمدينة الحمَّ

الزراعنننننننننننننة وا تصننننننننننننن ح 

األراضننننننني

"



36|محافظة مطروح |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ألةةةف متةةةر 15تقةةةع المحطةةةة علةةةى مسةةةاحة تبلةةة  

.  1200مسط  بسعة تخزينية 

وءيمانًةةةا مةةة  الدولةةةة ب هميةةةة تنميةةةة الزراعةةةة، تةةة  

، 2017لسةنة 2432ءادار قةرار رئةيص الةوزراء رقة  

بتخصةةةةيق قطعةةةةة أرح كائنةةةةة بجةةةةوار الوحةةةةدة 

محافظةةةةةة -البيطريةةةةةة بواةةةةةت مدينةةةةةة النجيلةةةةةة 

مطروح، لصال  مديرية الزراعةة بمطةروحا إلقامةة

.مركز ءر ا  زراعي عليها

راعيةةة اةةعيًّا مةة  الدولةةة ءلةةى تةةوفير أف ةةا بيئةةة ز

راعيةة وااتصالح المزيةد مة  اةرالةي للتنميةة الز

تةةة  تنفيةةةا مشةةةرو  حصةةةا  الميةةةا  والمماراةةةا  

. ألف يورو900الزراعية الجيدة بتكلفة تبل  نحو 

اوية، تنفيا مشرو  المواءمةة فةي البيئةا  الصةحر

م يمتةةد المشةةرو  مةة   ةةرب ال ةةبعة حتةةى السةةلو

كيلةةةةومترًا 70–40كيلةةةةومترًا، وعمةةةةط 320بطةةةةول 

مليةةو  81.6 نوبًةةا فةةي واحةةة اةةيوة، بتكلفةةة نحةةو 

حمةةةةال  للةةةةرم 3 والر، كمةةةةا تةةةة  القيةةةةام بعمةةةةا 

ت  الوقةةائي لسواةةة النخيةةا الحمةةراء بسةةيوة، فةة

يا، لتر مبيد مكافحة اواة النخ2650رم نحو 

فةةدانًا عةة   ريةةط الةةرم 4650وتةة  رم مسةةاحة 

.الوقائي بنصف الجم 

يمة  ةةةارن تنفيةةةا مشةةةرو  لألنظمةةةة البيئيةةةة السةةةل

حكمة لتنمية المراعي في منطقتي براني ورأس ال

. ماليي   والر3.5بتكلفة نحو 

دامة واةةةةعيًا لتحقيةةةةط التنميةةةةة الريفيةةةةة المسةةةةت

أاةرة بدويةة بطريقةة 250بمطروح، ااتفا  عةد  

مبا ةةةةرة مةةةة  خةةةةالل ااتصةةةةالح و يةةةةا   ديةةةةدة 

أاةرة 400وءعا ة ت هيا الو يةا  القديمةة، وعةد  

ة ااةةةتفا ة  يةةةر مبا ةةةرة، وتةةةوفير خدمةةةة الميكنةةة

للمةةةةةزارعي  بمنةةةةةا ط الو يةةةةةا  المةةةةةرا  تنفيةةةةةاها، 

مليةةةةةةو  يةةةةةةورو بمةةةةةةا يعةةةةةةا ل              2بتكلفةةةةةةة بل ةةةةةة  

نميةة الت"مليو   ني ، كما ت  تنفيةا مشةرو  37.5

بةةي الزراعيةةة المسةةتدامة بالسةةاحا الشةةمالي ال ر

بتكلفةةةة( مطةةةروح-بةةةا وم –حةةةوح القصةةةابة )

أارة بدويةة 220مليو   ني ،  كما ااتفا   1.8

بواقةةةع فةةةدا  مستصةةةل  ببطةةةو  الو يةةةا  لكةةةا

أاةةةةةرة، يوةةةةةزر  بةةةةةالتي  أو الزيتةةةةةو  ويسةةةةةاه  فةةةةةي 

.تحسي   خا اةار على المدى الطويا



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة مطروح | 37

آالف أاةةرة مةة  مزارعةةي الزيتةةو  مةة  3ااةتفا   

   ي حيث توفير الخدمة لعصر الزيتو  وءنتاإل زية

و  ةةةو ة عاليةةةة لزيةةةا ة الةةةدخا، بتكلفةةةة بل ةةة  نحةةة

. مليو   ني 19مليو  يورو بما يعا ل 

تةة  تةةوفير مشةةروعا  زراعيةةة لةةدع  الشةةباب، مةة 

ع أفدنة زيتو  لكا  اب، وبئر مجم3خالل زراعة 

دي  لميةا  اةمطةار، وبلة  عةد  الشةباب المسةةتفي

ماليةي   نية ، 4 ابًا بتكلفةة تقةدر بنحةو 160نحو 

كمةةةا تمةةة  الموافقةةةة علةةةى ااةةةتكمال المشةةةرو  

. مليو   ني 1.3 ابًا بمبل  50لعد  

حةةا  باإللةةافة ءلةةى  لةةي،  ةةارن العمةةا ببرنةةام  االت

الةاي ،)JRDP)اةوروبي المشترا للتنمية الريفية 

، المنيةةةةا، والفيةةةةوم: يةةةةت  تنفيةةةةا  فةةةةي محافظةةةةا 

حةو ومطةروح، وتبلة  تكلفةة المشةرو  اإل ماليةة ن

مليةةةةةةةةةةةو   والر كمنحةةةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةةةا يعةةةةةةةةةةةا ل              29.9

.مليو   ني 469.1

فةةةدا  فةةةةي 600تةةة  ااتصةةةالح وزراعةةةة مسةةةاحة 

بطةةةةةو  الو يةةةةةا  لخدمةةةةةة المجتمعةةةةةا  البدويةةةةةة

كيلةةةومتر مةةة  55بمطةةةروح، وتمةةة  ءعةةةا ة ت هيةةةا 

اةو يةةةة الجديةةةدة لزيةةةا ة رقعةةةة اةرالةةةي الزراعيةةةة 

. فدانًا بمطروح741بحوالي 

تةةاإل كمةةا تتميةةز المحافظةةة بةةوفرة وتنةةو  فةةي اإلن

السةةةمكي، مةةةع ءنتةةةاإل اللحةةةوم والةةةدوا  ، فيبلةةة  

ء مةةةالي ءنتةةةاإل المحافظةةةة مةةة  اللحةةةوم الحمةةةراء        

ة ألةةف  ةة  فةةي السةةنة، ويبلةة  ءنتةةاإل المحافظةة11

آالف  ةة  فةةي السةةنة، 6.5مةة  اللحةةوم البي ةةاء 

.أ نا  اةةنويًّا507ويبل  اإلنتاإل السةةمكي 

لةةةةةالي تةةةةة  ااةةةةةتزرا  التونةةةةةة الزرقةةةةةاء بمنطقةةةةةة 

 نًةا، وعةد  280حولًةا بطاقةة 44 ر وب، بعد  

آالف  ةةةة  3.8قفصًةةةا بحريًّةةةةا بطاقةةةةة ءنتا يةةةةة 32

.كمرحلة أولى

كمةةةا يةةةت  تطةةةوير مجةةةزر الحمَّةةةام  ةةةرق محافظةةةة 

مليةةو   نيةة ، ي ةة  38مطةةروح، بل مةةالي تكلفةةة 

خطةةةي  بةةة ، أحةةةدهما للما ةةةية، وامخةةةر لأل نةةةام، 

حيةةةث تةةة  ءنشةةةاؤ  علةةةى أحةةةدث الةةةنظ  العالميةةةة 

.والبيئية
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كمةةةةا تةةةة  ءاةةةةدار قةةةةرار رئةةةةيص الجمهوريةةةةة رقةةةة        

، بلعةةةةةا ة تخصةةةةةيق مسةةةةةاحة         2018لسةةةةةنة 449

ألةةةةةف فةةةةةدا  ناحيةةةةةة محافظةةةةةة مطةةةةةروح مةةةةة  34

ال  اةرالةي المملوكةةة للدولةة ملكيةةة خااةة، لصةة

القةةةةةوا  المسةةةةةلحة، وكةةةةةالي ءعةةةةةا ة تخصةةةةةيق 

فةةةدانًا ناحيةةةة مطةةةروح مةةة  اةرالةةةي 232مسةةةاحة 

المملوكةةةة للدولةةةة ملكيةةةة خااةةةة، لصةةةال   هةةةاز

ة مشةةروعا  الخدمةةة الو نيةةة بةةالقوا  المسةةلح

ي، الاتخدامها في مشروعا  االاتزرا  السمك

ة و لةةي نقلًةةا مةة  اةرالةةي المخصصةةة لألنشةةط

.السياحية

لةة، ونتيجة لهةا  الجهةو  المباولةة مة  ق ب ةا الدو

فقةةةةةةةد واةةةةةةةةا ء مةةةةةةةةالي المسةةةةةةةةاحة المزروعةةةةةةةةة 

ألف فةدا ، كمةا 396.8ءلى 2020بالمحافظة عام 

2019واةةا ء مةةالي المسةةاحة المحصةةولية عةةام 

.ألف فدا 523.6ءلى 

ي وبل ةةة  كميةةةة الميةةةا  النيليةةةة المسةةةتخدمة فةةة

مليةةو  متةةر مكعةةب فةةي 0.4الزراعةةة بالمحافظةةة 

، كمةةا بل ةة  كميةةة الميةةا  2021/2020السةةنة عةةام 

حةو المستخدمة في الزراعة م  الميا  الجوفيةة ن

مكعةةةةب خةةةةالل العةةةةام نفسةةةة ، مليةةةةو  متةةةةر484

ة وبةةالي واةةا ء مةةالي كميةةة الميةةا  المسةةتخدم

ة فةةي قطةةا  الزراعةةة مةة  الميةةا  النيليةةة والجوفيةة

.2020مليار متر مكعب عام 2.8والصرف نحو 

0.4
دمة كميةةة الميةةا  النيليةةة المسةةتخ

فةةةةةةي الزراعةةةةةةة بالمحافظةةةةةةة عةةةةةةام 

2021/2020.

مليددار متددر مكعدد  

فددددددددددددي السددددددددددددنة 

523.6
المحصةةةةةوليةء مةةةةةالي المسةةةةةاحة 

.2019بالمحافظة خالل عام 

ألددددددددددددددددددددددف

فدددددددددددددددددددان
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ول ءلةى تتميز المحافظة بوفرة معاما تكرير البتر

 انةةةةةةةةب تةةةةةةةةوافر الخامةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةناعية بمراكةةةةةةةةز 

روح، المحافظة، والتي تتركز في مراكز مراى مط

والسلوم، وو ةو  محةا ر للجيةر وعةد  مة  محةا ر 

الرمةةةال والةةةدولمي  التةةةي تهيةةةا ءقامةةةة منتجةةةا  

.اناعية عليها

لةةةةالي تمةةةة  تنميةةةةة العديةةةةد مةةةة  حقةةةةول ال ةةةةاز 

لل ةةةةةاز " هيةةةةةدرا"الطبيعةةةةةي منهةةةةةا، تنميةةةةةة حقةةةةةا 

يا ةا  الطبيعي لزيا ة النات  المحلةي، وتةوفير احت

مليةو  قةدم 160البال  م  ال ةاز الطبيعةي بلنتةاإل 

آالف برميةةةةا فةةةةي اليةةةةوم 7مكعةةةةب فةةةةي اليةةةةوم، و

مليةةو   والر، وتنميةةة حقةةا 50متكجفةةا ، بتكلفةةة 

مليو  20 از الياامي  بالصحراء ال ربية إلنتاإل 

آالف برميةةا 3قةةدم مكعةةب  ةةاز فةةي اليةةوم، بعةةد  

. مليو   والر84متكجفا  في اليوم، بتكلفة 

" نا بترواةة"ءنشةاء التسةةهيال  الم قتةة لشةةركة 

مليةةو  قةةدم مكعةةب فةةي اليةةوم15إلنتةةاإل حةةوالي 

.برميا متكجفا  في اليوم400و

البتنننننننننننننننننننرول والثنننننننننننننننننننروة

المعدنينننننننننة

"
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ع و لي م  خالل ء ةراء تسةهيال  م قتةة لتجمية

ءنتاإل ال از م  آبار منطقة  رق علة  الشةاوي 

، باإللةةافة ءلةةةى ال ةةازا  المصةةةاحبة(آبةةةار3عةةد  )

إلنتةةةةةةةةاإل الزيةةةةةةةةة  الخةةةةةةةةةام بالمنطقةةةةةةةةةة، بتكلفةةةةةةةةةة

. مليو   والر12

كمةةةا تمةةة  تنميةةةة خةةةزا  اةبولونيةةةا الجةةةوفي، مةةة 

مليو  قةدم مكعةب  ةاز فةي 20خالل ءنتاإل حوالي 

ر آبار أفقية مع ء راء تكسةي3اليوم م  خالل حفر 

هيةةةةةةةدروليكي متعةةةةةةةد  لطبقةةةةةةةة اةبولونيةةةةةةةا بهةةةةةةةا 

كميةةا  كمشةةرو  تجريبةةي لتقيةةي  ءنتا يةةة امبةةار، و

ال ةةةةاز الممكةةةة  ااةةةةتخرا ها مةةةة  البئةةةةر، بتكلفةةةةة

.مليو   والر25

واةةعيًا مةة  الدولةةة ءلةةى زيةةا ة  اقةةة الشةةح ، تةة 

تنفيةةةةةا خةةةةةت الشةةةةةح  البحةةةةةري بمينةةةةةاء الحمةةةةةراء 

بةةةالعلمي  الجديةةةدة، لتصةةةا  اقةةةة الشةةةح  ءلةةةى

كلفةةة مليةةو  برميةةا يوميًةةا مةة  البتةةرول الخةةام، وبت

مليةةةةو   والر، كمةةةةا يوعةةةةد مينةةةةاء 100تقةةةةدر بنحةةةةو 

تةة  الحمةةراء مركةةزًا فرعيًةةا معتمةةدًا متكاملًةةا، فقةةد

ة تةةةةوفير كةةةةا المقومةةةةا  االاةةةةتراتيجية بمنطقةةةة

اولمينةةةاء الحمةةةةراء البترولةةةةي لتصةةةب  مركةةةةزًا لتةةةةد

الطاقةةةةةةةةةةةةة، ومنفةةةةةةةةةةةةاًا لمشةةةةةةةةةةةةروعا  التكريةةةةةةةةةةةةر 

مةة  والبتروكيماويةةا  فةةي مدينةةة العلمةةي ، بةةدءًا

منظومةةةة السةةةةالمة والصةةةحة المهنيةةةةة وحمايةةةةة 

البيئةةةة، ومنظومةةةة المراقبةةةة اةمنيةةةة، ومنظومةةةة

احا مكافحة التلوث البحري للزية  الخةام علةى اة

.البحر المتوات

وبنةةةةةاءً علةةةةةى  لةةةةةي،  ةةةةةهد  المحافظةةةةةة زيةةةةةا ة 

ملحواةةة فةةي عةةد  المشةةتركي  فةةي خدمةةة ال ةةاز 

ألةةف 45.7واةةل  ءلةةى 2020الطبيعةةي خةةالل عةةام 

، 2015مشةةتركًا فةةي عةةام 232مشةةترا، مقارنةةة بةةة 

ة ءلةى كما واا عد  االتفاقيةا  البتروليةة السةاري

ليةةةة اتفاقيةةةة، وواةةةا عةةةد  االكتشةةةافا  البترو61

.2019اكتشافًا في عام 41الجديدة ءلى 

كمةةا بلةة  ء مةةالي عةةد  مسةةتو عا  البوتا ةةاز فةةي

، وبلة  2019مسةتو عًا عةام 42محافظة مطةروح 

ماليي  أنبوبة4.2عد  أنابيب البوتا از المنصرفة 

. خالل العام نفس 
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تقةةةةةع محافظةةةةةة مطةةةةةروح علةةةةةى  ةةةةةا ا البحةةةةةر 

لخالبةة، المتوات، وتتمتع بالطبيعةة السةاحلية ا

عةال  حيث تتميز ب  ما المنةاار الطبيعيةة فةي ال

و لةةةةةةةةي بف ةةةةةةةةا مياههةةةةةةةةا الصةةةةةةةةافية النقيةةةةةةةةة، 

و ةةةةةوا ئها الرمليةةةةةة البي ةةةةةاء مجةةةةةا  ةةةةةوا ا 

، عجيبةةةة، وال ةةةرام وكليوبةةةاترا، وروميةةةا، واةبةةةيا

.وتنتشر القرى السياحية بطول الساحا

ة كمةةةةا تتمتةةةةع المحافظةةةةة بالمقومةةةةا  السةةةةياحي

اري، والطبيعيةةةة منهةةةا السةةةياحة البيئيةةةة، والسةةةف

ارة والسياحة العال يةة، حيةث العةالإل بالرمةال الحة

م، التةةي تشةةفي أمةةراح الجلةةد، وأمةةراح الرومةةاتيز

 ةو  وآالم المفااا، وكالي تتميةز المحافظةة بو

المحميةةةةةةا  الطبيعيةةةةةةة مجةةةةةةا محميةةةةةةة اةةةةةةيوة 

كمةةةةا يو ةةةةد بهةةةةا . الطبيعيةةةةة، ومحميةةةةة السةةةةلوم

العديةةةةةد مةةةةة  اةاةةةةةواق التقليديةةةةةة التةةةةةي تجةةةةةاب 

الزائةةةةةةةري  والسةةةةةةةائحي ، ويبلةةةةةةة  عةةةةةةةد  الفنةةةةةةةا ق 

، 2019فنةةدقًا فةةي عةةام 34السةةياحية بالمحافظةةة 

لبنيةةة وقةةد أولةة  الدولةةة اهتمامًةةا كبيةةرًا بتحسةةي  ا

.اةاااية للفنا ق

السنننننننننننننننننننيالة وا  نننننننننننننننننننار
"
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فةةةت  رفةةةع كفةةةاءة فنةةةدق عةةةروس البحةةةر بمدينةةةة 

ألةةةةف  نيةةةة ، 335مراةةةةى مطةةةةروح، بتكلفةةةةة نحةةةةو 

يوأي ًةةةا، تةةة  افتتةةةاح متحةةةف ام ةةةار بمطةةةروح الةةةا

تةةة  ءنشةةةاؤ   اخةةةا مكتبةةةة مصةةةر العامةةةةا إللقةةةاء 

ال ةةةةوء علةةةةى مدينةةةةة مراةةةةى مطةةةةروح وتاريخهةةةةا 

الحافا على مر العصور م  واقع أعمةال الحفةائر

بالمنطقةةةةةة، تبلةةةةة  المسةةةةةاحة الكليةةةةةة للمتحةةةةةف

لفةةة متةةرًا مربعًةةا، مقسةةمة علةةى  ةةابقي ، بتك728

.بل   مليو   ني 

لقة   واعيًا م  الدولة ءلى تنشيت السياحة، أ 

اقةةع وزارة السةةياحة وام ةةار فيةةديو قصةةيرًا علةةى مو

التوااةةةةةا اال تمةةةةةاعي الخااةةةةةة بهةةةةةا، وبالهيئةةةةةة 

المصةةةةةةرية العامةةةةةةة للتنشةةةةةةيت السةةةةةةياحي، عةةةةةة  

محافظةةةةةة مطةةةةةروح، و لةةةةةي فةةةةةي ء ةةةةةار الحملةةةةةة 

2021الدعائيةةة التةةي أ لقتهةةا فةةي  ةةهر اةةبتمبر 

علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةا  المواقةةةةةةةةةع للتةةةةةةةةةروي  السةةةةةةةةةياحي 

احة للمحافظةةةا  المصةةةرية، احتفالًةةةا بيةةةوم السةةةي

اةبتمبر 27العالمي، والاي يةت  االحتفةال بة  يةوم 

.  م  كا عام

فةةةةةي ء ةةةةةار اةةةةةعي الدولةةةةةة ءلةةةةةى زيةةةةةا ة اةمةةةةةاك  

ميأ ةورالسياحية، ت  تطوير قلعة  الي و ةامع 

ة بسةةيوةا فقةةد تةة  تةةةرمي  السةةور المحةةاي بقلعةةة

 ةةةالي، وأاةةةب  السةةةور مرئيًّةةةا بولةةةوح مةةة  عةةةدة

زوايةةةا، وتةةة  تجبيةةة  اة ةةةزاء المهدَّمةةةة مةةة  حةةةوائت

المدينةةةةة، وترميمهةةةةا بةةةةنفص الخامةةةةا  اةاةةةةلية

للمدينةةةةة القديمةةةةة، وفةةةةت  الشةةةةوار  والممةةةةرا  

الخااةةةةة بالقلعةةةةةة القديمةةةةةة، و لةةةةةي بعةةةةةد ءزالةةةةةة 

600الكر ةةةيف المتةةةراك  عليهةةةا، بتكلفةةةة بل ةةة 

ألةةةةةف يةةةةةورو منحةةةةةة مةةةةة  االتحةةةةةا  اةوروبةةةةةي فةةةةةي 

. 2020عام 

حمَّةةةام "كمةةةا تمةةة  ءقامةةةة الممشةةةى الز ةةةا ي فةةةي 

أمتةةار، بتكلفةةة 4متةةرًا وعةةرح 72بطةةول " كليوبةةاترا

لتنشةةةيت السةةةياحة. مليةةةو   نيةةة 11بل ةةة  نحةةةو 

الداخليةةةةة، تةةةة  تطةةةةوير واةةةةيانة بعةةةةا اةمةةةةاك  

الكةةةةورني  بمطةةةةروح، ه ةةةةبة: السةةةةياحية، مجةةةةا

عجيبةةةة، اةةةيانة الخةةةدما  الشةةةا ئية بشةةةوا ا

الليةةةةدو مطةةةةروح-كليوبةةةةاترا –اةبةةةةيا –ال ةةةةرام )

، تطةوير  ةار  علة  الةروم، تطةويروروميا–العام 

(. ورفع كفاءة مدخا مطروح الشرقي
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تةةة  تجميةةةا مةةةدخا مدينةةةة ال ةةةبعة، وتةةة  ءنشةةةاء

اةةةةور  مةةةةالي، لكةةةةورني  اةبةةةةيا، وتةةةة  ءنشةةةةاء 

ةةةول  زيةةةةةرة واةةةطى بكورنيةةةةة  اةبةةيةةةةةةةا بطةةةةة

مليةةو   نيةة ، وتةة  2.8كيلةةومترا ، بتكلفةةة نحةةو 8

تنفيةةةةا أعمةةةةال اةةةةيانة، وتةةةةرمي  لطريةةةةط مةةةةدخا 

كيلةةةةةةةةةومترا ، 10النجيلةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةاحلي بطةةةةةةةةةول 

وااةةةتكمال تجميةةةا المةةةدخا الشةةةرقي وال ربةةةي

.ماليي   ني 4.2بمدينة النجيلة بتكلفة نحو 

كمةةةةةا تةةةةة  تنفيةةةةةا مشةةةةةروعا  لحمايةةةةةة وتطةةةةةوير 

يةةا السةةواحا والشةةوا ا المصةةرية، حيةةث تةة  تنف

كلفةة أعمال اةيانة وتطةوير بشةوا ا اةبةيا بت

لى ماليي   ني ، كما تم  أعمال المرحلة اةو6.5

. مليو   ني 27م  تطوير خلي  مطروح بتكلفة 

 ا و ةةةارن تنفيةةةا المرحلةةةة الجانيةةةة مةةة  تطةةةوير  ةةةا

يةة مليو   ني ، والمرحلة الجان173اةبيا بتكلفة 

ماليةةةةي  9.2مةةةة  تطةةةةوير خلةةةةي  مطةةةةروح بتكلفةةةةة 

. ني 

، 2052فةةي ء ةةار خطةةة الدولةةة للتنميةةة العمرانيةةة 

علةةةةى مسةةةةتوى الجمهوريةةةةة، يةةةةت  تنفيةةةةا مدينةةةةة 

ألةةف 48العلمةةي  الجديةةدة التةةي تبلةة  مسةةاحتها 

فةةةةدا  تقريبًةةةةا، وتعةةةةد ءحةةةةدى مةةةةد  الجيةةةةا الرابةةةةع 

لبيئة، الحديجة، فهي م  المد  التي تعد اديقة ل

ي ونمةةو إل  ديةةةد للمةةةد  السةةةاحلية المصةةةرية التةةة

تحقةةةةط تنميةةةةة متكاملةةةةة ومتنوعةةةةة، وبهةةةةا أبةةةةراإل 

تيعاب ت اهي أبراإل  بي، وت  تنفيةا المدينةة الاة

ى ماليةةي  نسةةمة، وتنقسةة  المدينةةة ءلةة3أكجةةر مةة  

. الث  رائ ، اياحية، ااتجمارية، تاريخية

ي مةة  يةةت  تنفيةةا تنميةةة السةةاحا الشةةمالي ال ربةة

العلمةةةةي  وحتةةةةى السةةةةلوم، والةةةةاي يمتةةةةد بنطةةةةاق 

السةةةاحا الشةةةمالي ال ربةةةي مةةة  العلمةةةي  وحتةةةى

كيلةةةةومتر، بنطةةةةاق 500السةةةةلوم لمسةةةةافة نحةةةةو 

280واهير احراوي يمتد فةي العمةط ةكجةر مة  

ألةةةةةةف 160كيلةةةةةةومتر، ليشةةةةةة ا مسةةةةةةط  نحةةةةةةو 

.  كيلومترًا مربع تقريبًا

ليمية م  أه  اةهداف االاتراتيجية للتنمية اإلق

للسةةةاحا الشةةةمالي ال ربةةةي تحقيةةةط معةةةدل نمةةةو

فةةةي السةةةنة، 12%اقتصةةةا ي مرتفةةةع ال يقةةةا عةةة  

ماليي  نسمة، وتوفير 5وتو ي  ما ال يقا ع  
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مليو  فراةة عمةا، باإللةافة ءلةى  مة 1.5نحو 

المنطقةةة فةةةي االقتصةةةا  القةةومي والعةةةالمي عةةة 

 ريةةةةط زيةةةةا ة مسةةةةاهمتها فةةةةي النةةةةات  المحلةةةةي 

%.7حاليًا ءلى 5%اإل مالي م  أقا 

مدينة ب" الشا ا"وت  افتتاح الممشى السياحي 

كمةا تة  . كيلةومترًا14العلمي ، والاي يبل   ولة  

  ءنشةةةاء فنةةةدق المااةةةة بةةةالعلمي  الجديةةةدة، وتةةة

تهةاء االنتهاء م  تنفيا مسجد المااة، و ارن االن

عما م  تنفيا مول لخ  بالمشرو ، كما يت  ال

3 يا أي ًا بمنطقة مارينا اليخو ، وت  بدء تشة

  اةينما   ديةةدة فةةي أبةراإل فنةةدق المااةةة لةةم

. مشروعا  مدينة العلمي  الجديدة

  وت  ءنشاء مقر مجلص الوزراء، بمدينةة العلمةي

الجديدة، حيةث يعةد مبنةى مجلةص الةوزراء الجديةد

فةةةي مدينةةةة العملةةةي  الجديةةةدة راةةةالة قويةةةة مةةة  

ير الدولة والحكومة على عزمها ور بتهةا فةي تطةو

السةةةةةةاحا الشةةةةةةمالي بالكامةةةةةةا، و عةةةةةةا مدينةةةةةةة 

العلمةةةي  الجديةةةدة مدينةةةة اةةةكنية  ةةةوال العةةةام، 

وليسةةة  مدينةةةة مواةةةمية، باإللةةةافة ءلةةةى هةةةا  

اإلنجةةةةةةازا  تةةةةةة  ءاةةةةةةدار العديةةةةةةد مةةةةةة  القةةةةةةرارا  

:لالاتجمارا  السياحية ومنها

لسةةنة 395قةةرار وزيةةر اإلاةةكا  والمرافةةط رقةة  ▪

، باعتمةةةةةةا  تعةةةةةةديا تخطةةةةةةيت وتقسةةةةةةي  2015

ة قطعة اةرح المخصصةة للشةركة المصةري

سةةاحا ، بال"فولكةةانو"لالاةةتجمارا  السةةياحية 

الشمالي ال ربي إلقامة مشةرو  قريةة هايةدي

.السياحية

لسةةنة 249قةةرار وزيةةر اإلاةةكا  والمرافةةط رقةة  ▪

218، بتعةةةديا بعةةةا أحكةةةام القةةةرار رقةةة  2016

باعتمةةةةا  التخطةةةةيت والتقسةةةةي  2009لسةةةةنة 

لقطعةةةة اةرح المخصصةةةة لشةةةركة عمةةةرا  

ي مصةةةر للتنميةةةة العقاريةةةة بالسةةةاحا الشةةةمال

لي مطروح السةاح/ ال ربي،  ريط اإلاكندرية 

فةةةةدانًاا إلقامةةةةة قريةةةةة روزانةةةةا 133.3بمسةةةةاحة 

باإللةةافة ءلةةى العديةةد مةة  قةةرارا . السةةياحية

يت التخصةةةيق إلنشةةةاء قةةةرى اةةةياحية لتنشةةة

االاةةةةةةتجمار فةةةةةةي مجةةةةةةال السةةةةةةياحة، وتنميةةةةةةة 

. الساحا الشمالي ال ربي
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

طددوي علددى تُعددد التنميددة المجتمعيددة ركيددزة أساسددية لتحقيدد  التنميددة الشدداملة  والتددي تن

ار وتددوفير مظلددة للحمايددة والضدد مان لجميددع االسددتثمار فددي الشددباب ورعددايتهم فكريشددا وبدددنيش

.أفراد المجتمعر وتعزيز الموالنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

90
مركةةةز  ةةةباب 19تكلفةةةة ءنشةةةاء وتطةةةوير عةةةد  

(.2020–2014)بالمحافظة في الفترة 

74
ألةف مسةتفيد 19.7ء مالي مةا تة  اةرف  لعةد  

.2020/2019م  برنام  تكافا وكرامة عام 

16.2
ر عد  اةار المسةتفيدة مة  مشةروعا  اةاة

.2020المنتجة بالمحافظة عام 

175
ة تكلفةةةة ءنشةةةاء اةةةومعة الحمَّةةةام بالمحافظةةة

.2019عام 

13
ى عةةد  الكنةةائص التةةي تةة  تقنةةي  أولةةاعها حتةة

.2021أبريا 

39
محةاك  بالمحافظةة خةالل 3تكلفة رفةع كفةاءة 

(.2020-2014)الفترة 

مليددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددا

مليددددددددون

جنيدددددددددددددا

مليددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددا

مليددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددا

ألددددددددددددددف

أسددددددددددرة

كنيسدددددددددددددددددددددددددددددددددة
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ية االهتمننام بتطننرير البنيننة األ ا ننفةةي ء ةةار 

فةةةةةةةي مختلةةةةةةةف مراكةةةةةةةز الشنننننننبابية والرياضنننننننية 

ية  المحافظة خااة فةي السةنوا  اةخيةرة، وتو 

كا الدع  والمةوار  مة  أ ةا تةوفير مراكةز  ةباب

فةةي عةةد  مةة  القةةرى المحرومةةة لخدمةةة  ةةبابها، 

وفي ء ار  هةو  الدولةة المصةرية لةدع  الشةباب

الةةةاي  هةةة  ركيةةةزة المجتمةةةع، قامةةة  المحافظةةةة 

بتنفيةةةةا مشةةةةروعا  عةةةةدة فةةةةي المةةةةد  والقةةةةرى، 

لفةة وتطوير العديد م  مراكز الشباب، و لةي بتك

مليةةةو   نيةةة ، حيةةةث تةةة  ءنشةةةاء عةةةد        90ء ماليةةةة 

مالعةةةةةب خمااةةةةةية بمراكةةةةةز الشةةةةةباب بتكلفةةةةةة9

ماليةةي   نيةة ، فةةت  ءنشةةاء عةةد  مةة  المالعةةب، 9

ملعةةب مصةةر، ملعةةب فوكةةة، ملعةةب زاويةةة : منهةةا

العميةةد، ملعةةب مركةةز  ةةباب الصةةحفاق، ملعةةب 

مركةةةز  ةةةباب  ميمةةةة، ملعةةةب الز ةةةرا ، ملعةةةب 

كمةةا تةة  . اليرمةةوا، ملعةةب مركةةز  ةةباب الزويةةدة

ءنشةةةةةةاء وتطةةةةةةوير ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة مبةةةةةةا ن ء اريةةةةةةة 

مراكةةةز  ةةةباب بتكلفةةةة 10بمراكةةةز الشةةةباب بعةةةد  

.مليو   ني 81

رعايننننننننننننننننننننننة الشننننننننننننننننننننننبا 

والرياضة

"
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نةةةاكر مةةة  تلةةةي المشةةةروعا ، ااةةةتكمال المبنةةةى

  اإل اري لنا ي الواحة، تطوير ورفع كفةاءة كةا مة

مركةةةز  ةةةباب اةةةيدي عبةةةد الةةةرحم ، مركةةةز  ةةةباب 

اب أبو مرقيةط، مركةز  ةباب الرويسةا ، مركةز  ةب

العلمةةةةي ، مركةةةةز  ةةةةباب الزويةةةةدة، مركةةةةز  ةةةةباب 

.أبو ابيحة، مركز  باب الر اء

م  باإللافة ءلى  لي، ت  تطوير مراكز  باب لة

ماليةةةةي  4.8بتكلفةةةةة نحةةةةو " حيةةةةاة كريمةةةةة"مبةةةةا رة 

اب  ني ، منها مركةز  ةباب بهةي الةدي ، مركةز  ةب

. العبور، مركز  باب ايدي  بيب

باب ااةةتكمالًا لتلةةي الجهةةو ، تةة  ءنشةةاء مركةةز  ةة

ماليةةةي   نيةةة ، مركةةةز 4.2اةةةيوة بتكلفةةةة ء ماليةةةة 

ح،  ةةباب اةبةةيا بقريةةة أم الةةرخ  بمراةةى مطةةرو

ألف  ني ، مركةز  ةباب قريةة960بتكلفة ء مالية 

ماليةةةةي   نيةةةة ، المركةةةةز 5.2بتكلفةةةةة اةةةةواني  ةةةةابر

متةةر وي ةة  مبنةةىً ء اريًّةةا300مقةةام علةةى مسةةاحة 

.م   ابقي  ب  مكتبة وااال  ألعاب

كمةةةا تةةة  ءنشةةةاء حمَّةةةام اةةةباحة نصةةةف أوليمبةةةي

تكلفةةةبحديقةة كليوبةةاترا بمدينةةة مراةى مطةةروح ب

ماليةةةةةةةةةي   نيةةةةةةةةة ، كمةةةةةةةةةا تةةةةةةةةة   عةةةةةةةةة  4.3نحةةةةةةةةةو 

ة نا يًةةةةا بالمحافظةةةةة، بل مةةةةالي تكلفةةةة33وتطةةةةوير 

.  مليو   ني 22.4

أي ًةةةةةةا، تةةةةةة  ءاةةةةةةدار قةةةةةةرار رئةةةةةةيص الةةةةةةوزراء رقةةةةةة 

، بتخصةةةةةةةيق قطعةةةةةةةة أرح 2016لسةةةةةةةنة 3429

افظةةة بمح-مدينةةة برانةةي -كائنةةة بناحيةةة أبةةو مةةيال  

.   مطروح، إلقامة مركز  باب عليها

لةى وي تي  لي في ء ار  هةو  الدولةة للتشةجيع ع

مماراةةةةةة الريالةةةةةة مةةةةة  خةةةةةالل تةةةةةوفير اةنديةةةةةة 

والسةةةاحا  الريالةةةية، وءتاحتهةةةا لجميةةةع الفئةةةا 

.العمريعة بالمجا 

قةةد ونتيجةةة للجهةةو  المباولةةة مةة  ق ب ةةا الدولةةة، ف

نا يًةةا عةةام 46واةةا عةةد  اةنديةةة بالمحافظةةة ءلةةى 

، كمةةةةةا واةةةةةا عةةةةةد  مراكةةةةةز الشةةةةةباب ءلةةةةةةى2020

، بل مةةالي عةةد  أع ةةاء واةةا 2020مركةةزًا عةةام 96

.ألف ع و خالل العام نفس 15.8ءلى 
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تشةةةهد محافظةةةة مطةةةروح حاليًةةةا تفعيةةةا مبةةةا رة 

قةةرى 5للفئةةا  اةكجةةر احتيا ًةةا، فةةي " حيةةاة كريمةةة"

بالتنسةةةةةةةيط بةةةةةةةي  وزارة الت ةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةاعي 

و معيةةة اةورمةةا ، وهةةي قةةرى اةةيدنا هةةو  مركةةز 

الحمَّةةةةام، وقريةةةةة أبومزهةةةةو  مركةةةةز اةةةةيدي برانةةةةي، 

وقريتةةةةا زاويةةةةة العوامةةةةة واةةةةيدي  ةةةةبيب مركةةةةز 

تة  ال بعة، وقرية بهةي الةدي  مركةز اةيوة، فقةد

مليةةو   نيةة  فةةي عةةدة قطاعةةا  141ءنفةةاق نحةةو 

.مةمختلفة للمرحلة اةولى م  مبا رة حياة كري

ا وحدة اةكنية لقريةة اةيدن18ت  تسلي  عد  ▪

هةةةةو  التابعةةةةة لقةةةةرى البنجةةةةر بمركةةةةز الحمَّةةةةام، 

ومبلةةةة  ألفةةةةي  نيةةةة  لكةةةةا مةةةةوا  ، بل مةةةةالي

يةاة ألف  ني  للمسةتفيدي  مة  مبةا رة ح360

.كريمة

حيةةاة "منزلًةةا لةةم  مبةةا رة 134تةة  تجديةةد عةةد  ▪

. ماليي   ني 7.4بتكلفة نحو " كريمة

تةة  اةةرف مسةةاعدا  برنةةام  تكافةةا وكرامةةة ▪

مليةةةو   نيةةة  لعةةةد      74.1بتكلفةةةة بل ةةة  نحةةةو 

.2020/2019ألف مستفيد 19.7

جةةر تةة  توزيةةع مسةةاعدا  عينيةةة علةةى اةاةةر اةك▪

.مليو   ني 18احتيا ًا بتكلفة نحو 

مشةرو  لةم  برنةام  فراةة 500ت  اعتما  ▪

.ماليي   ني 7بتكلفة نحو 

رة ت  اةرف مسةاعدا  نقديةة لألاةر المت ةر▪

مةةةةةةةة  التصةةةةةةةةةحر والجفةةةةةةةةاف بتكلفةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةةو 

.مليو   ني 12

  ت  ارف معا ا  لمصابي اةل ةام، وتقةدي▪

منحةةةة العا ةةةر، وعيةةةد اةلةةةحى بتكلفةةةة نحةةةو

. ماليي   ني 3

ولتقةةدي  الخةةدما  اال تماعيةةة للجمهةةور، تةة ▪

إل ءنشاء مراكز خدما  ا تماعية وفقًةا للنمةو 

متةةةرًا فةةةي 250الموحةةةد للةةةوزارة علةةةى مسةةةاحة 

ء ارة الحمَّةةةةةةةام اال تماعيةةةةةةةة، وء ارة السةةةةةةةلوم 

ة، اال تماعيةةة، وااةةتراحا  السةةلوم اال تماعيةة

ماليي   نية ، كمةا تة  ءنشةاء مجمةع4بتكلفة 

بمحافظةةةة مطةةةروح بتكلفةةةة 4خةةةدمي بةةةالكيلو 

.مليو   ني 13.8

التضنننننننننننامز اال تمننننننننننناعي
"
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ة كما تم  اةيانة وتطةوير بعةا مراكةز الخدمة

كلفةة اال تماعية، ومنها، النجيلةة اال تماعيةة بت

ألةةةف  نيةةة ،  ار المالحظةةةة بجمعيةةةة الفةةةا  150

. مليو   ني 1.5اال تماعية بتكلفة نحو  

حةدا  كما أول  الدولة اهتمامًا كبيةرًا بتطةوير و

، الشةةة و  اال تماعيةةةة التةةةي تخةةةدم المةةةوا ني 

، حيةةةث تمةةة  2020ءلةةةى 2014خةةةالل الفتةةةرة مةةة  

التةةةةةةابع 7اةةةةةةيانة مبنةةةةةةى المالحظةةةةةةة بةةةةةةالكيلو 

للشةةةةةةةة و  اال تماعيةةةةةةةةة بمطةةةةةةةةروح بتكلفةةةةةةةةة 

وح أي ًا تم  ايانة ء ارة مطةر. ألف  ني 298

اال تماعيةةةةةةة وترميمهةةةةةةا، واةةةةةةيانة  ار اةيتةةةةةةام 

بمديريةةةةةةةة الشةةةةةةةة و  اال تماعيةةةةةةةةة بمطةةةةةةةةروح 

وترميمهةةةةا، واةةةةيانة مبنةةةةى مديريةةةةة الشةةةة و  

.  اال تماعية بمطروح

عاية ءلافة ءلى تلي الجهو ، ت  ءنشاء مركز الر

النهةةةةاري لأل فةةةةال  ةةةةديدي التوحةةةةد، ومكتةةةةب

خدمةةةةةةةة  وي الهمةةةةةةة  بتكلفةةةةةةةة بل ةةةةةةة  نحةةةةةةةو

ماليةةي   نيةةة ، كمةةةا تةةة  تطةةةوير م اسةةةا 3.5

فة نحوءيوائية وتجهيز عد ًا م  الح انا  بتكل

فةةة ماليةةي   نيةة ، وتطةةوير مركةةز اإل مةةا  بتكل3

. مليو   ني 17.2

اهتمامًةةةةةا مةةةةة  الدولةةةةةة بتةةةةةوفير فةةةةةر  عمةةةةةا 

مليةو   نية ، مة  1.2للشباب، تة  اةرف مبلة  

الممولةةة " مشةةروعي"خةةالل المبةةا رة القوميةةة 

كمةةا .  مشةةروعا  متنوعةةة9مةة  البنةةوا لعةةد  

ة تةة  مةةن  قةةروح مةة  اةةندوق التنميةةة المحليةة

. ألةةةف  نيةةة 870مشةةةروعًا، بتكلفةةةة 160لعةةةد  

دولةة ونتيجة لها  الجهو  المباولة م  ق ب ا ال

فةةةي قطةةةا  الت ةةةام  اال تمةةةاعي، فقةةةد واةةةا 

عةةةةةةةةةد  مسةةةةةةةةةةتفيدي ال ةةةةةةةةةما  اال تمةةةةةةةةةةاعي 

آالف مسةةتفيد 3.8ءلةةى 2020بالمحافظةةة عةةام 

ر ماليي   ني ، كما واةا عةد  اةاة7.8بتكلفة 

المسةةةتفيدة مةةة  مشةةةروعا  اةاةةةر المنتجةةةة 

ألةةف أاةةرة خةةالل العةةام 16.2بالمحافظةةة ءلةةى 

.نفس 
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ع تعمةةا الدولةةة علةةى التواةةع فةةي عةةد  منافةةا بيةة

ية السةةةةلع التموينيةةةةةا لتةةةةةوفير السةةةةلع اةاااةةةةة

ب اةةةةعار منااةةةةبة للمةةةةوا ني ، فقامةةةة  الدولةةةةة

بتنفيةةةةا عةةةةد  مةةةة  المشةةةةروعا  فةةةةي المحافظةةةةة 

منفاًا م  مشةروعا   معيتةي 17أهمها، ءنشاء 

بمحافظةةة مطةةروح، وهةةو بروتوكةةول تعةةاو  بةةي  

وزارة التمةةةةةوي  والتجةةةةةارة الداخليةةةةةة ممجلةةةةةة فةةةةةي 

ركا  الشركة القاب ة للصناعا  ال اائيةة والشة

التابعةةةةةةةةة لهةةةةةةةةا، و هةةةةةةةةاز تنميةةةةةةةةة المشةةةةةةةةروعا  

المتواةةةةةةةطة والصةةةةةةة يرة ومتناهيةةةةةةةة الصةةةةةةة ر، 

ويهةةةةةدف المشةةةةةرو  ءلةةةةةى زيةةةةةا ة عةةةةةد  المنافةةةةةا 

ار السةةةةلعية وتةةةةوفير السةةةةلع اةاااةةةةية ب اةةةةع

ي  منااةةةبة للمةةةوا ني ، بل مةةةالي عةةةد  مسةةةتفيد

.ألف مستفيد م  ها  الخدمة51بل  

م فةةي اةةياق متصةةا، تةة  ءنشةةاء اةةومعة الحمَّةةا

بمحافظةةةةة مطةةةةروح، و لةةةةي بقةةةةدرة ااةةةةتيعابية      

ألةةةةف  ةةةة ا بهةةةةدف الحفةةةةا  علةةةةى المخةةةةزو  45

مليةةةةو   نيةةةة 175االاةةةةتراتيجي للقمةةةة  بتكلفةةةةة 

.2019عام 

التمننننننننننننننننريز والتجننننننننننننننننارة 

الداة ية

"
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تةةة  ءنشةةةاء مراكةةةز الخدمةةةة التموينيةةةة بمحافظةةةة

مطةةةةروح، تتمجةةةةا أهةةةةداف المشةةةةرو  فةةةةي تقةةةةدي  

ي ، وتسهيا  ميع الخدما  التموينيةة للمةوا ن

بتكلفةةةةةةة(  لتةةةةةةا ماركةةةةةة )وتةةةةةة  تطةةةةةةوير وتجديةةةةةةد 

ألةةةةف  نيةةةة ، كمةةةةا تةةةة  افتتةةةةاح مركةةةةز تمةةةةوي  300

ومنطقةةةةة القصةةةةر، كمةةةةا تةةةة  ااةةةةتكمال 4الكيلةةةةو 

ح وتشةةطيب المبنةةى اإل اري إل ارة تمةةوي  مطةةرو

. ومكتب تموي  مطروح

لسةنة 467كما ت  ءادار قرار رئةيص الةوزراء رقة  

، بتخصيق قطعة أرح م  أمةالا الدولةة 2019

مركةةةز -حةةةي الزهةةةور -( 4)الخااةةةة بناحيةةةة الكيلةةةو 

محافظة مطروح، لصال  وزارة -ومدينة مطروح 

مايةة التموي  والتجارة الداخليةا إلقامة مكتةب لح

. المستهلي عليها

ا ختامًةةا، فةةل  قطةةا  التمةةوي  فةةي المحافظةةة اتخةة

د  مسةةةةارًا ءيجابيًّةةةةا نحةةةةو التنميةةةةةا فقةةةةد ارتفةةةةع عةةةة

آالف 106ءلةى 2020البطاقا  التموينية فةي عةام 

، 2014ألةف بطاقةة فةي عةام 85.7بطاقة مقارنة بة 

اقةا  كما بل  عد  اةفرا  المستفيدي  مة  البط

.ألف فر 318التموينية الاكية 

85.7

106

2014 2020

تطور عدد البطاقات التموينية 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

.وزارة التموي  والتجارة الداخلية: المصدر 

(ألف بطاقة)
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 ةةةهد  محافظةةةة مطةةةروح عمليةةةة رفةةةع كفةةةاءة 

عةةةةدة محةةةةاك  بالمحافظةةةةة، فةةةةي ء ةةةةار الجهةةةةو  

طةةةةوير الحجيجةةةةة التةةةةي تبةةةةالها الدولةةةةة المصةةةةرية لت

ة المنظومةة الق ةةائية، وتحسةةي  خةةدما  العدالةة

المقدمةةةةة للمةةةةوا ني ، حيةةةةث تةةةة  ءنشةةةةاء ورفةةةةع 

يةة محاك  بالمحافظة بتكلفة ء مال3كفاءة عد  

محكمةةةةةةة مراةةةةةةى : مليةةةةةةو   نيةةةةةة ، ومنهةةةةةةا38.7

ماليةةي   نية ، ءنشةةاء 6مطةروح االبتدائيةةة بتكلفةة 

مجمةةةةةةةةع محةةةةةةةةاك  مراةةةةةةةةى مطةةةةةةةةروح بتكلفةةةةةةةةة            

مليةةةةةو   نيةةةةة ، وءنشةةةةةاء محكمةةةةةة مراةةةةةى 30.7

مليةو   نية ، كمةا تة  2مطروح االبتدائيةة بتكلفةة 

كيلو            ءنشاء مبنى ء اري لقس  تراخيق المرور بةال

بمطةةةروح، وءنشةةةاء نقطةةةة ء فةةةاء علةةة  الةةةروم، 7

.وايانة مبنى اإل ا ة والطوارئ بالسلوم

 ، كما حرا  الدولة على االهتمام بلنشاء محةاك

ف اةةدر  العديةةد مةة  القةةرارا  لتخصةةيق أراحن

قةةرار وزيةةر العةةدل : إلقامةةة محةةاك  عليهةةا، ومنهةةا

ابةة ، بلنشةاء نيابةة كليةة، وني2014لسنة 6218رق  

.كلية لش و  اةارة بمحافظة مطروح

العدالننننننننننننننننننننة واألمننننننننننننننننننننز
"
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، 2017لسةةةةةةةنة 443قةةةةةةةرار رئةةةةةةةيص الةةةةةةةوزراء رقةةةةةةة  

ركةز بتخصيق قطعة أرح بناحيةة علة  الةروم بم

لةة ومدينة مطروحا إلقامة فر  لهيئة ق ةايا الدو

.بمطروح عليها

ب  كمةةةا اهتمةةة  الدولةةةة بتكجيةةةف وتةةة مي  المنشةةة

والمةوا ني ، الاةيما لو ةو  عةد  مة  المنشةةب 

رانةي افتتةاح قاعةدة ب: العسكرية بالمحافظة مجا

، وافتتاح قاعةدة محمةد 2017العسكرية في يوليو 

قع في نجيب العسكرية في العام نفس ، والتي ت

مدينةةة الحمَّةةام بمحافظةةة مطةةروح علةةى مسةةاحة 

ألةةةةةةةةف فةةةةةةةةدا ، أونشةةةةةةةةئ  بت ييةةةةةةةةرا  كبيةةةةةةةةرة 18

صةةةري، وااةةةتراتيجية فةةةي التكتيةةةي العسةةةكري الم

وتةةةةوافر الحمايةةةةة للمشةةةةروعا  القوميةةةةة، وعلةةةةى 

ول محطة ال بعة النووية، وحقةول البتةر"رأاها 

". والحدو 

يةة، ولم  خطة التطةوير الشةاملة للقةوا  البحر

" يوليو3"وتحقيط اةم  البحري، ت  افتتاح قاعدة 

البحريةةةةة، التةةةةي توعةةةةدز مةةةة  أحةةةةدث وأكبةةةةر القواعةةةةد

البحريةةةةةةةةةةةةة، حيةةةةةةةةةةةةث تقةةةةةةةةةةةةام علةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةاحة 

قةع ماليي  متر مربةع علةى البحةر المتواةت، وت10

فةةةةي منطقةةةةة  ر ةةةةوب علةةةةى السةةةةاحا الشةةةةمالي 

ة ال ربةةةي لمصةةةر عنةةةد بلةةةدة النجيلةةةة علةةةى مسةةةاف

كيلةةةةةومترًا  ةةةةةرب مطةةةةةروح وتبعةةةةةد عةةةةة  ليبيةةةةةا 70

.كيلومترًا140

وتعتبةةةةةر القاعةةةةةدة ءلةةةةةافة لمصةةةةةر علةةةةةى االتجةةةةةا  

وعةةة  االاةةةتراتيجي ال ربةةةي للبحةةةر المتواةةةت، تن

منشة ة ت ة  74مكونا  القاعدة لتشةتما علةى 

، العديةةد مةة  الوحةةدا  القتاليةةة، ومركةةز للعمليةةا 

هةةبت وآخةةر للتةةدريبا  المشةةتركة، باإللةةافة ءلةةى م

.للطائرا 

مةةةةدى التةةةةزام الدولةةةةة " يوليةةةةو3"وتولةةةة  قاعةةةةدة 

ةمة  المصرية بت مي  قنةاة السةويص، وتحقيةط ا

ر البحري وحرية المالحة الدولية، ومنةع الهجةرة  ية

ية الشةةرعية، ءلةةافة ءلةةى تةة مي  المقةةدرا  المصةةر

ا ط االقتصا ية بالبحر في منطقة م  أهة  المنة

ي  االاةةةتراتيجية علةةةى مسةةةتوى العةةةال ، كمةةةا تتةةة

القةةةةدرا  الااتيةةةةة للقاعةةةةدة القيةةةةام بكةةةةا المهةةةةام 

.القتالية، والتدريبية، واللو ستية
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ي  تقةةوم الدولةةة بمماراةةا  تسةةتهدف تراةةيخ قةة

التسةةةةةام  والعةةةةةي  المشةةةةةتراا لةةةةةالي أولةةةةة  

ارز فةي اهتمامًا كبيرًا بدور العبا ة نظرًا لةدورها البة

تجديةد نشر راالة التسام  الديني، فةت  ءنشةاء و

:العديد م  المسا د أبرزها

العلمةةةةي  "بةةةةة " المةةةةولى"تةةةة  ءنشةةةةاء مسةةةةجد ▪

، الةاي يعةةد أيقونةة المعمةار الحةةديث، "الجديةدة

ويجمةةةةةع مةةةةةا بةةةةةي  التةةةةةراث والحدا ةةةةةة، ويوقةةةةةام 

آالف متةةةر،  اخةةةا 3.2المسةةةجد علةةةى مسةةةاحة 

دة، المنطقةةة الترا يةةة بمدينةةةة العلمةةي  الجديةةة

وتةةةة  ءنشةةةةةاء مسةةةةةجد أوال   نةةةةةي  بةةةةةالعلمي  

.  مليو   ني 2.8بتكلفة نحو 

كمةةةا تةةة  ءنشةةةاء بعةةةا المسةةةا د فةةةي مدينةةةة ▪

الحمَّةةةةام، و ةةةةاء مةةةة  أبرزهةةةةا، مسةةةةجد القريةةةةة 

ماليةةي   نيةة ، ومسةةجد نةةور 7الحمةةراء، بتكلفةةة 

مليةةةو   نيةةة ، ومسةةةجد2.2اإلاةةةالم بتكلفةةةة 

.مليو   ني 2.2البنجر، بتكلفة 27

التسننننننننننام  والتعنننننننننناي 
"
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كمةةةةةا تةةةةة  ءنشةةةةةاء مسةةةةةجد الفرقةةةةةا ، ومسةةةةةجد 

ماليةةي   نيةة  بمدينةةة 5.8الحةةرمي ، بتكلفةةة نحةةو 

مطةةةروح، ومسةةةجد الصةةةحابة فةةةي مدينةةةة البرانةةةي،

ماليةةةةي   نيةةةة ، كمةةةةا تةةةة  افتتةةةةاح 4بتكلفةةةةة نحةةةةو 

مسةةةجدي اةةةةيدي عبةةةد السةةةةالم، بواحةةةة اةةةةيوة، 

مليةةةةو   نيةةةة ، ومسةةةةجد النةةةةور 1.3بتكلفةةةةة نحةةةةو 

.مليو   ني 2.8بتكلفة بل   نحو 

باإللافة ءلةى مشةروعا  ءحةالل وتجديةد وأعمةال

يونيةةةو )مسةةةجدًا خةةةالل الفتةةةرة 60اةةةيانة لعةةةد  

اإليما  عزبة السالم،: ، أبرزها(2020يونيو -2014

عوامةة، العرقوب، والكبير بالقصةر، التوبةة زاويةة ال

ا  فجةةر اإلاةةالم، والعميةةد بمركةةز الحمَّةةام، الشةةب

المسةةةلمي ، عبةةةا  الةةةرحم  بةةةالحالزي ، عمةةةر بةةة  

الخطةةةةةةاب بالجراولةةةةةةة، علةةةةةةى ابةةةةةة  أبةةةةةةى  الةةةةةةب، 

ة، نةور والفرقا ، اةواني  ةابر، ونصةر ا بال ةبع

ط اإلاةةالم بالسةةلوم، علةةى بةة  أبةةي  الةةب الطريةة

فةي ختامًا، فل  تطوير وءنشاء المسةا د.الدائري 

د  المحافظةة اتخةا مسةارًا ءيجابيًّةةاا فقةد واةا عةة

مسةةةةةجدًا 1364ءلةةةةةى 2020المسةةةةةا د فةةةةةي عةةةةةام 

.حكوميًّا وأهليًّا

ز، في ء ار تراةيخ مبةا ئ المسةاوة وعةدم التميية

ي  أاةةةفر  نتةةةائ  أعمةةةال اللجنةةةة الرئيسةةةة لتقنةةة

راء أولةةا  الكنةةائص برئااةةة رئةةيص مجلةةص الةةوز

ريةةط بشةة   تنظةةي  بنةةاء وتةةرمي  الكنةةائص عةة   

.كنيسة و يرًا بالمحافظة13تقني  أولا  

ومةةةةة  أبةةةةةرز تلةةةةةي الكنةةةةةائص التةةةةةي تةةةةة  تقنينهةةةةةا 

ا بةوال كنيسة المالا ميخائيا واةنبة: بالمحافظة

بمنطقةةةةةة الريفيةةةةةة بمطةةةةةروح، والتةةةةةي كانةةةةة  قةةةةةد 

.2010و2009 هد  أعمال تخريب بي  عامي 

وتعمةةةا الدولةةةة مةةة  خةةةالل م اسةةةاتها الدينيةةةة 

عةاو  على ترايخ مفةاهي  التسةام  الةديني، والت

بي  البناء، وقبول امخر وتطبيط مبا ئ التعاي 

ي اةفةةرا ، وءفشةةاء السَّةةالم العةةا ل والشةةاما فةة

مختلةةف الميةةا ي  والمجةةاال  مةة  أ ةةا التعةةاو  

.دمبي  اةفرا  للنهوح بالدولة ءلى آفاق التق
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصددر باالسددتثمار فددي البشددر فحسدد ر بددل اسددتثمرت فددي الحجددرر فقددد ىدد
َ
هدت لددم تكتددف

.التنمية العمرانية خالل السنوات السبع الماضية لفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

380
نفاة ء مالي تكلفة عد  الوحدا  السكنية الم

.2020باإلاكا  اال تماعي حتى عام 

9
مة  عد  المنا ط العشوائية التي ت  االنتهاء

.2021تطويرها عام 

120
.بالمحافظةةةة4تكلفةةة تطةةةوير مسةةاك  الكيلةةةو 

1500
عةةةد  الوحةةةدا  السةةةكنية علةةةى الطةةةراز البةةةدوي 

.بالمدينة السكنية بال بعة

240.2
طةا  تكلفة تنفيةا العديةد مة  المشةروعا  بق

ترة الموار  المائية والري بالمحافظة خالل الف

(2014–2021.)

7.4
بحةةةر تكلفةةةة برنةةةام  راةةةد الميةةةا  السةةةاحلية لل

المتواةةت والبحةةر اةحمةةر وخليجةةي السةةويص

.2021والعقبة في يونيو 

مليددددون

جنيدددددددددا

مليددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددا

وحددددددددددة

سددددكنية

ماليدددددددددددددددددددددددددددين

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددا

منددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

مليدددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددا
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توعةةةدز مشةةةروعا  اإلاةةةكا  اال تمةةةاعي أحةةةد أهةةة  

يةةرًا، المشةةروعا  التةةي توليهةةا الدولةةة اهتمامًةةا كب

و لةةةةي مةةةة  أ ةةةةا تحقيةةةةط العدالةةةةة اال تماعيةةةةة، 

ا   وتوفير المسك  المنااب والح اري للمةو

المصةةةري، وخااةةةة الشةةةريحة المسةةةتهدفة مةةة  

محةةدو ي الةةدخا، وفةةي ء ةةار اةةعي الدولةةة لبنةةاء 

مجتمعةةةةةةا  عمرانيةةةةةةة  ديةةةةةةدة، وءحةةةةةةداث تطةةةةةةور 

اء ح اري في مختلف المحافظا ، فقد ت  ءنشة

مشةةةةةةروعا  اةةةةةةكنية عمالقةةةةةةة فةةةةةةي محافظةةةةةةة 

مطروح  ةمل  مةد ، وقةرى، ومراكةز المحافظةة 

ا ها مت منة  ميع الخدما  والمرافط التي يحت

المةةوا  ، كمةةا أاةةهم  فةةي خلةةط فةةر  عمةةا 

  وفةةر  ااةةتجمارية ةبنةةاء المحافظةةة، للحةةد مةة

ة ااهرة البطالة في المجتمع، حيث قام  الدولة

توفير بلقامة وحدا  اكنية بمساحا  مختلفة ل

.مسك  مالئ 

فةةةةةةي السةةةةةةياق  اتةةةةةة ، تةةةةةة  تنفيةةةةةةا العديةةةةةةد مةةةةةة  

2014مشروعا  اإلاةكا  خةالل الفتةرة مة  عةام 

:  أبرزها ما يليفي المحافظة كا  2021ءلى عام 

اإلاةةةةةكا  اال تمةةةةةةاعي بمحافظةةةةةةة مطةةةةةةروح، ▪

وحةةةدة ءاةةةةكا  1320يتمجةةةا فةةةي تنفيةةةا عةةةد  

ا تمةةةاعي فةةةي مةةةد  العلمةةةي ، واةةةيدي عبةةةد 

الةةةةةةةةةةةةةةةرحم ، واةةةةةةةةةةةةةةةيوة بتكلفةةةةةةةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةةةةةةةةو 

.  ماليي   ني 210

عمةارا  ءاةكا  ء اري ووايفةي 4ءنشاء عد  ▪

ماليةةةةةي   نيةةةةة ، ءنشةةةةةاء عةةةةةد           6بتكلفةةةةةة نحةةةةةو 

ة عمةةارا  ءاةةكا  ا تمةةاعي بسةةيوة بتكلفةة10

مليةةو   نيةة ، وءنشةةاء عمةةارة اةةكنية 11نحةةو 

وحةةدة اةكنية بقريةةة أم 12 ال ةة أ وار بل مةالي 

. الص ير بسيوة

فةةةةي ء ةةةةار تلبيةةةةة احتيا ةةةةا  المةةةةوا ني  مةةةة  ▪

شةية البيو  البدوية، وتحسي  اةحةوال المعي

قي للمةةوا ني ، تةة  ءنشةةاء قريةةة بدويةةة بةةالمرا

.منزلًا بدويًّا12بسيوة بل مالي عد  

اإل ننننننكا  والمجتمعننننننات 

العمرانية

"
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ة متةرًا مربعًةا باإللةاف65تبل  مساحة المنزل 

.مليو   ني 1.9ءلى حوم اماوي، بتكلفة 

المدينةةةةةةةة السةةةةةةةكنية بال ةةةةةةةبعة بمحافظةةةةةةةة ▪

مليةار 1.2مطروح، بل   تكلفة المشرو  نحةو 

 نيةةةةة ، بةةةةةدأ تنفيةةةةةا المشةةةةةرو  علةةةةةى مسةةةةةاحة

ألةةةف فةةةدا  بةةة رح ال ةةةبعة، كهديةةةة مةةة  2.4

رئااةةةةة الجمهوريةةةةة ةهةةةةالي ال ةةةةبعة الةةةةاي  

لةةة قةةاموا بتسةةلي  أرح المحطةةة النوويةةة للدو

للبةةةدء فةةةي ءنشةةةاء المشةةةرو  النةةةووي الةةةو ني

.المصري

وحةةةةدة اةةةةكنية علةةةةى 1500تتكةةةةو  المدينةةةةة مةةةة  

عمةةةةارة اةةةةكنية، ومجمةةةةع 324الطةةةةراز البةةةةدوي و

مةةةدارس، ومكتةةةب بريةةةد، ومحطةةةة وقةةةو ، ونقطةةةة 

 ةةةر ة، ومستشةةةفى، ووحةةةدة اةةةحية، و ةةةا ا 

عةةةةام يقةةةةام ةول مةةةةرة علةةةةى السةةةةاحا الشةةةةمالي 

. ةهالي ال بعة

ي فةي تتج  حاليًّةا اةنظةار اةوب السةاحا الشةمال

السةةةةةنوا  اةخيةةةةةرة خااةةةةةةً مةةةةة  المسةةةةةتجمري ، 

اءا والبةةاحجي  عةة  التميةةز والرفاهيةةة علةةى حةةد اةةو

حةةةو و لةةةي ة  السيااةةةة العقاريةةةة حاليًّةةةا تتجةةة  ن

خلةةةةةط مجتمعةةةةةا   ديةةةةةدة فةةةةةي أمةةةةةاك  مميةةةةةزةا 

، لتخفيةةةف ال ةةة ت عةةة  العااةةةمة واإلاةةةكندرية

.و يرهما م  منا ط التكدس

ا ة فةةي السةةياق  اتةة ، تهةةدف الدولةةة ءلةةى االاةةتف

ر مة  المواقةةع المتميةةزة للمةد  علةةى اةةاحا البحةة

المتواةةةةت واةحمةةةةر مةةةة  خةةةةالل تحقيةةةةط تنميةةةةة 

ا و يلًةةا متكاملةةة، وتةةوفر أاااًةةا اقتصةةا يًّا متنوعًةة

 ديةةةدًا مةةة  المةةةد  الجديةةةدة والمراكةةةز الح ةةةرية 

.اإلقليمية والقومية

عليةةةةة ،  ةةةةةار ام  تنفيةةةةةا القةةةةةرار الجمهةةةةةوري رقةةةةة  

، بلعةةا ة تخصةةيق بعةةا قطةةع 2020لسةةنة 361

آالف فةةةةةةدا  بناحيةةةةةةة 707.2اةرالةةةةةةي بمسةةةةةةاحة 

-الحمَّةةةام )السةةةاحا الشةةةمالي ال ربةةةي بمنةةةا ط 

رأس الحكمةةةة، -اةةةيدي عبةةةد الةةةرحم  -العلمةةةي  

نةي، النجيلةة، اةيدي برا-ال بعة، مراى مطةروح 

(.والسلوم
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لصةةةال  هيئةةةة المجتمعةةةا  العمرانيةةةة الجديةةةدةا 

و لةةةةةةي الاةةةةةةتخدامها فةةةةةةي ءقامةةةةةةة مجتمعةةةةةةا  

.عمرانية  ديدة

 ةةةدير بالةةةاكر أ  مدينةةةة العلمةةةي  الجديةةةدة بةةةرز 

كلحدى أه  المشةروعا  العمرانيةة فةي السةاحا 

الشةةةمالي، والتةةةي أقامتهةةةا الدولةةةة لتكةةةو  و هةةةة

سةةكاني اةةكنية ااةةتجنائية بعيةةدًا عةة  التكةةدس ال

قةةع فةةي العااةةمة، حيةةث تةة  االختيةةار المتةة ني لمو

العلمةةي  الجديةةدة مةة  حيةةث قربهةةا مةة  منةةا ط 

التنميةةةةةة الجديةةةةةدة الواعةةةةةدة، فتبلةةةةة  المسةةةةةاحة 

ألف فدا  49اإل مالية لمدينة العلمي  الجديدة 

.مليو  نسمة1.6لتستوعب 

وتوعةةةةةةدز مدينةةةةةةة العلمةةةةةةي  الجديةةةةةةدة أول مدينةةةةةةة 

لمدينةة مليونية في الساحا الشمالي، وتتشةاب  ا

مةةةةع العااةةةةمة اإل اريةةةةة الجديةةةةدة فةةةةي لةةةةخامة 

  المشةروعا  العالميةةة التةةي اةةتقام عليهةةا، ومةة

أبةةةةةةرز مشةةةةةةروعا  اإلاةةةةةةكا  المقامةةةةةةة بمدينةةةةةةة 

دينة، العلمي  الجديدة، التي تهدف ءلى تطوير الم

-:و علها أكجر  ابًا للسكا 

دة، اإلاةةكا  المتميةةز بمدينةةة العلمةةي  الجديةة▪

وتتةةةةراوح مسةةةةاحا  الوحةةةةدا  البةةةةال  عةةةةد ها     

.متر100مترًا حتى 95وحدة، م  536

الحةةةةةةي الالتينةةةةةةي القةةةةةةدي  بمدينةةةةةةة العلمةةةةةةي  ▪

فةةدانًا، 450الجديةةدة، يمتةةد الحةةي علةةى مسةةاحة 

ويقةةةةةع الحةةةةةي فةةةةةي المنطقةةةةةة الجنوبيةةةةةة فةةةةةي 

العلمةةةةةةي  الجديةةةةةةدة بةةةةةةالقرب مةةةةةة  منطقةةةةةةة 

الجامعةةةا ، ومجمةةةع السةةةينما ، والمسةةةرح، 

ومدينةةةة التةةةراث والجقافةةةة، كمةةةا يحتةةةوي الحةةةي

.ألف وحدة اكنية 12الالتيني على حوالي 

ويةةةةة تي  لةةةةةةي فةةةةةةي ء ةةةةةةار اةةةةةةعي الدولةةةةةةة لبنةةةةةةاء 

مجتمعا  عمرانية  ديدة وءحداث تطور ح اري 

فةةةي مختلةةةف المحافظةةةا  وتةةةوفير اةةةك  مالئةةة 

عةةةا  للمةةةوا ني  وخااةةةة الشةةةباب، ولتلبةةةي تطل

قةةدم، الشةةعب المصةةري فةةي تحقيةةط التنميةةة، والت

.والرخاء
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128عمةةةةارا  اةةةةك  مصةةةةر، تةةةة  ءنشةةةةاء عةةةةد  ▪

ي عمارة اكنية، لم  المرحلة اةولةى بل مةال

. آالف وحدة اكانية4.1عد  وحدا  بل  

فةةدا  بةةالعلمي  الجديةةدة، 700مجمةةع اةةكني ▪

المشةةةةرو  عبةةةةارة عةةةة  مجمةةةةع اةةةةكني ي ةةةة      

آالف وحةةةةةدة اةةةةةكنية مةةةةةا بةةةةةي  فةةةةةيال ، 10.8

.و اليها ، وعمارا 

عمارا  ءاكا  ا تماعي 7كما ت  ءنشاء عد  ▪

مليةو  23بالعلمي  بتكلفة نحةو ( 1)مجموعة 

عمارا  ءاكا  ا تماعي 8 ني ، وءنشاء عد  

بتكلفةةةة نحةةةو     ( 2)بمدينةةةة العلمةةةي  مجموعةةةة 

.مليو   ني 27

ي  أي ًةةا  ةةارن تنفيةةا مشةةرو   او  تةةاو  العلمةة▪

الجديةةدة، وهةةو مشةةرو  ااةةتجماري لةةخ  فةةي 

"  ا  يةةة "منطقةةةة العلمةةةي ، وي ةةة  مشةةةرو  

العلمةةي  الجديةةدة، يقةةع المشةةرو  فةةي مدينةةة

العلمةةةةةي  الجديةةةةةدة وتحديةةةةةدًا فةةةةةي السةةةةةاحا 

الشةةةةةمالي، فةةةةةي مكةةةةةا  حيةةةةةوي ومتميةةةةةز علةةةةةى 

. ا ا البحر اةبيا المتوات

وبةةةةالي بلةةةة  ء مةةةةةالي عةةةةد  الوحةةةةدا  السةةةةةكنية 

ءلةى 2020المنفاة باإلاكا  اال تماعي حتى عةام 

ألةةةةف وحةةةةدة اةةةةكنية، بتكلفةةةةة ء ماليةةةةة 1.7نحةةةةو 

حةةو     مليةةو   نيةة  وء مةةالي مسةةتفيدي  بلةة  ن380

.آالف موستفيد7

اة كما بل  ء مالي عةد  الوحةدا  السةكنية المنفة

، 2020حتةى عةام (  ار مصةر)باإلاكا  المتواةت 

ألةةةةةف وحةةةةةدة اةةةةةكنية، بل مةةةةةالي تكلفةةةةةة 1.1عةةةةةد  

حةةو مليةةو   نيةة  وء مةةالي مسةةتفيدي  بلةة  ن270

دة آالف موسةةتفيد، كمةةا تةة  ءنشةةاء مدينةةة  ديةة4.3

.2020في محافظة مطروح حتى عام 

وحدددددددددددددددددددددة

سدددددددددددددددكنية 1740
 جمددددددالي عدددددددد وحدددددددات اإلسددددددكان 

تى االجتماعي المنفأة بالمحافظة ح

.2020عام 
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خصصةةة  الدولةةةة المصةةةرية الكجيةةةر مةةة  اةمةةةوال

للق ةةةةةاء علةةةةةى أخطةةةةةر منةةةةةا ط عشةةةةةوائية فةةةةةي 

مطروح، فقامة  محافظةة مطةروح بتطةوير عةد     

ا مة  منا ط عشوائية تطويرًا  ةاملًا وتحويلهة9

ى منا ط عشوائية ءلى منا ط ح ةرية و لةي حتة

، ء  تحولةةةةةة  تلةةةةةةي المنةةةةةةا ط 2020نهايةةةةةةة عةةةةةةام 

لرولا  بعد معاناة اةهةالي لعقةو  مة  انعةدام 

الخدما  والعي  فةي مسةاك   يةر آ ميةة تهةد 

.حياته  واحته 

حيةةةةةةةث تةةةةةةة  ولةةةةةةةع مخطةةةةةةةت للق ةةةةةةةاء علةةةةةةةى 

العشوائيا  بمنطقة الطابية، 

ول وت  ءقنا  أهلها بلزالة منازله  القديمة وحص

كةةةةا أاةةةةرة علةةةةى مقابةةةةا ءيجةةةةار  ةةةةهري م قةةةة  

بمسةةةك  آخةةةر لحةةةي  االنتهةةةاء مةةة  ءقامةةةة البةةةرإل 

  السةةةكني الةةةاي ي ةةة  مسةةةاك  بديلةةةة لهةةة ، وتةةة

وحةةةدة اةةةكنية، بل مةةةالي تكلفةةةة نحةةةو64ءنشةةةاء 

.مليو   ني 38.8

تطننننننننننننرير العشننننننننننننرا يات
"
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باإللةةةةافة ءلةةةةى  لةةةةي، تةةةة  رفةةةةع كفةةةةاءة عمةةةةارا  

10المنطقةةةةة القديمةةةةة، وتةةةة  االنتهةةةةاء مةةةة  عةةةةد  

عمةةةةةةارة، 37عمةةةةةةارا  بالمرحلةةةةةةة اةولةةةةةةى لةةةةةةم  

بالتعةةةةاو  مةةةةع أحةةةةد البنةةةةوا الو نيةةةةة وء ةةةةراف 

.مديرية اإلاكا 

منةةةةةةةا ط اةةةةةةةكنية 6كمةةةةةةةا اةةةةةةةيت  ااةةةةةةةتهداف 

عشةةةةةوائية أخةةةةةرى فةةةةةي مدينةةةةةة مراةةةةةى مطةةةةةروح 

بةةةةةةةالتطوير الشةةةةةةةاما وتحويلهةةةةةةةا مةةةةةةة  منةةةةةةةا ط 

عشةةةةوائية ءلةةةةى منةةةةا ط ح ةةةةرية بالتنسةةةةيط مةةةةع

: اةةةندوق التنميةةةة الح ةةةرية، هةةةا  المنةةةا ط هةةةي

العجارمةةة، العزبةةة ال ربيةةة، عزبةةة السةةالم، عزبةةةة"

، و لةةةي لةةةم  "الشةةةيخ اةةةافي، عزبةةةة الم اربةةةة 

تحةةديث وتنفيةةا المخطةةت العمرانةةي الجديةةد فةةةي

.مطروح

كمةةةةا تمةةةة  ءزالةةةةة المخلفةةةةا  وتواةةةةعة الشةةةةار  

الموازي لخت السكة الحديد، وفت  محةور مةروري

متةةرًا، كمةةا أزال 670 ديةةد بشةةكا ح ةةاري بطةةول 

مجلةةةةةةةةص مدينةةةةةةةةة مراةةةةةةةةى مطةةةةةةةةروح السةةةةةةةةوق 

اةى العشوائية بشار  التهريب، وات مدينة مر

ة مطروح، إلنشاء اوق ح ارية، ووحدا  اةكني

الئقةةةة للمةةةوا ني ، كمةةةا اةةةيت  ءنشةةةاء محةةةال 

يدي  تجارية وتوزيعها على المسةت  ري  المسةتف

.م  السوق القديمة

  ااةةةةتكمالًا، تةةةةة  توقيةةةةةع بروتوكةةةةول تعةةةةةاو  بةةةةةي

محافظةةةةةة مطةةةةةروح، والبنةةةةةي اةهلةةةةةي المصةةةةةري، 

والمنطقةةةةةة ال ربيةةةةةة العسةةةةةكريةا لرفةةةةةع كفةةةةةاءة 

مليةةو   نيةة ، حيةةث 120بتكلفةةة 4مسةةاك  الكيلةةو 

عمةارا ، 10ت  االنتهاء م  المرحلة اةولةى بعةد  

%.  95و ارن االنتهاء م  المرحلة الجانية بنسبة 

باإللةةةةافة ءلةةةةى  لةةةةةي، تةةةة  ءعةةةةةدا  خطةةةةة تطةةةةةوير 

مشةةةرو  ءنشةةةاء اةةةوق : مشةةةروعا  أخةةةرى مجةةةا

ح ةةةرية واةةةت المدينةةةة واةةةويقة أمةةةام السةةةوق 

مليةو  18.8التجارية بمدينة اةيدي برانةي بتكلفةة 

 نيةةةة ، مشةةةةرو  ءنشةةةةاء اةةةةوق ح ةةةةارية بمدينةةةةة 

ماليي   ني ، مشرو  ءنشةاء8.3ال بعة بتكلفة 

.ماليي   ني 7اوق ح ارية بسيوة بتكلفة 
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يةةة  هةةو  كبيةةرة تقةةوم بهةةا الدولةةة لتعظةةي  وتنم

موار ها المائية، مة  خةالل خطةت قوميةة تطمة  

ءلةةةى االاةةةتفا ة مةةة  المتةةةاح مةةة  تلةةةي المةةةوار ، 

وتر ةةةةيد ااةةةةتخدامها، وتعظةةةةي  العائةةةةد منهةةةةا، 

ري ورفةةع كفاءتهةةا، ف ةةلًا عةة  تطةةوير منظومةةة الةة

بمةةةةا يةةةةنعكص علةةةةى عمليةةةةا  التنميةةةةة الشةةةةاملة

.والمستدامة في الدولة

ائيةةة فةةي الوقةة  الةةاي تتنةةامى فيةة  االحتيا ةةا  الم

تزايةةد للدولةةة المصةةرية بصةةورة متسةةارعة نتيجةةة ال

ائي السكاني، وفي ء ار محاولة تحقيط اةم  المة

لمصةةر، تةة  البةةدء فةةي تنفيةةا عةةد  مةة  مشةةروعا 

الةةةةةري العمالقةةةةةة بمحافظةةةةةة مطةةةةةروحا بهةةةةةةدف 

،  يننةت قيننق التنميننة المسننتدامة ل مننرارد الما

ر  باإللةةةافة ءلةةةى تطبيةةةط ايااةةةا  مائيةةةة تحةةة

علةةةى تعظةةةي  االاةةةتفا ة مةةة  كةةةا قطةةةرة ميةةةا ا 

ة نظةةةرًا للظةةةروف الحاليةةةة والمسةةةتجدا  القوميةةة

.الخااة بمشكلة اةم  المائي

المننننننننننننننننننننرارد الما يننننننننننننننننننننة 

والننننننننننننننننننننننننرا

"
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ي  توةةةولي الدولةةةة المصةةةرية اهتمامًةةةا بال ًةةةا لتعظةةة

ي وتنمية موار ها المائية، وولع خطت قومية ف

ث اةةبيا االاةةتفا ة مةة  المةةوار  المتاحةةة، والبحةة

لجةة ع  مصا ر  ير تقليديةة لتحليةة الميةا ، ومعا

ميةةةةا  الصةةةةرف الزراعةةةةي والصةةةةحي، لةةةةم  خطةةةةة 

ة الدولةةة لتعظةةي  االاةةتفا ة مةة  المةةوار  المائيةة

.2021واالاتخدام اةمجا للميا  في الري 

حقيط اعيًا لتر يد ااتخدام الموار  المائية، وت

  العدالةةة فةةي توزيةةع الميةةا ، تةة  تنفيةةا العديةةد مةة

المشةةةةةروعا  لحفةةةةةر امبةةةةةار والخزانةةةةةا  اةرلةةةةةية 

و يرهمةةةةةا بالمحافظةةةةةة بل مةةةةةالي تكلفةةةةةة بل ةةةةة 

:مليو   ني ، منها240.2

بئر  ةوفي ءنتةا ي لةم  100حفر وءنشاء عد  ▪

مشةةةةةرو  المليةةةةةو  ونصةةةةةف المليةةةةةو  فةةةةةدا  

.مليو   ني 24.5بمنطقة الم رة بتكلفة 

بئةةةةةر ءنتةةةةةا ي، تةةةةة 100مشةةةةةرو  ءنشةةةةةاء عةةةةةد  ▪

بئةةةةةةةرًا منةةةةةةة  فقةةةةةةةت بتكلفةةةةةةةة91تنفيةةةةةةةا عةةةةةةةد  

.  مليو   ني 24.5

بئةةةةةةةةرًا ءنتا يًّةةةةةةةةا، بتكلفةةةةةةةةة140ءنشةةةةةةةةاء عةةةةةةةةد  ▪

.مليو   ني 32.2

بئةةةرًا منهةةا بئةةةر واحةةد مراقبةةةة،  150ءنشةةاء عةةد  ▪

بئةةةةةةةةةةةةةةةرًا ءنتا يًّةةةةةةةةةةةةةةةا بتكلفةةةةةةةةةةةةةةةة 149وعةةةةةةةةةةةةةةةد  

.مليو   ني 42.4

، تطةوير منظومةةة الةةري والصةرف بواحةةة اةةيوة▪

.مليو   ني 30بتكلفة 

متةر مكعةب 100خزانًا أرليًّا اعة 150ءنشاء ▪

بمنةةةةةةةةةةا ط متفرقةةةةةةةةةةة بمطةةةةةةةةةةروح، بتكلفةةةةةةةةةةة             

.مليو   ني 30.1

تةةة  التواةةةيا الكهربةةةي لمحطةةةا  رفةةةع ميةةةا  ▪

 ةة  الصةةرف الزراعةةي بواحةةة اةةيوة بتكلفةةة بل

.مليو   ني 44.5

ل ةة  كمةةا تةة  حفةةر بئةةر عميةةط بسةةيوة بتكلفةةة ب▪

وير ماليةةي   نيةة ، أي ًةةا، تةة  ءنشةةاء وتطةة5نحةةو 

واةةةةةةةةيانة العيةةةةةةةةو  الطبيعيةةةةةةةةة والخزانةةةةةةةةا  

.ماليي   ني 7بتكلفة بل   pvcبموااير 
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تحظةةةةةى المشةةةةةروعا  البيئيةةةةةة فةةةةةي المحافظةةةةةة 

لةةةة، بةةةالكجير مةةة  االهتمةةةام والت ييةةةد مةةة  قبةةةا الدو

طةةةت وتبةةةال الدولةةةة  هةةةدًا كبيةةةرًا فةةةي تنفيةةةا المخ

المتكامةةةةةا لتطةةةةةوير منظومةةةةةة ء ارة المخلفةةةةةا  

الصةةةةلبة علةةةةى مسةةةةتوى الجمهوريةةةةة، كمةةةةا تةةةةولي 

ي  الدولةةةة اهتمامًةةةا للمشةةةروعا  البيئيةةةة لتحسةةة

اةولةةةةةةا  الصةةةةةةحية للمةةةةةةوا ني ، والحةةةةةةدع مةةةةةة  

يةة معدال  التلوث، ف لًا ع  ءقامة اناعة و ن

.إل ارة المخلفا 

اةةةةعيًا مةةةة  الدولةةةةة للمسةةةةاهمة فةةةةي تحسةةةةي  

ة عمليا   مع ونقا القمامةة لتحسةي  منظومة

ا  التةي ء ارة المخلفا ، التي توعدز م  أكجر التحدي

توا ةة  المحافظةةة، تةة  ءنشةةاء خليةةة  فةة  اةةحي 

بمنطقةةةةةةة مطةةةةةةروح، ومحطةةةةةةة واةةةةةةيطة  ابتةةةةةةة 

لةةم  البروتوكةةول"مطةةروح، ويةة تي المشةةروعا  

ة الموقةةةةع بةةةةي  وزارا  البيئةةةةة والتنميةةةةة المحليةةةة

والتخطةةةةةةةةةةيت والتنميةةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةةا ية لعةةةةةةةةةةام

2020/2019  .

البيئنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
"
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فةةة، كمةةا تقةةوم المحافظةةة بتكجيةةف حمةةال  النظا

ورفةةةع القمامةةةة والمخلفةةةا ، وءزالةةةة اةتربةةةة مةةة  

 ةةةةةةةانبي الشةةةةةةةوار  والميةةةةةةةا ي  بمراكةةةةةةةز وقةةةةةةةرى 

ي  المحافظة بصفة  ورية، و لي في ء ةار تحسة

ئةةة الخةةدما  المقدمةةة للمةةوا ني  وتحسةةي  البي

اي العامة وخااة مع اإلقبال السةياحي الكبيةر الة

.تشهد  المحافظة

يةا  في اياق متصا، ت  ء ةالق برنةام  راةد الم

السةةةةةةاحلية للبحةةةةةةر المتواةةةةةةت والبحةةةةةةر اةحمةةةةةةر 

وليةو وخليجي السويص والعقبة في الفتةرة مة  ي

، وهةةةةةو برنةةةةةام  اةةةةةنوي 2021حتةةةةةى يونيةةةةةو 2014

ا  مستمر يهةدف ءلةى الراةد الةدوري لنوعيةة المية

والروااةةةةةب بةةةةةالبحر المتواةةةةةت والبحةةةةةر اةحمةةةةةر 

وخليجةةةةي السةةةةويص والعقبةةةةة وتحديةةةةد مصةةةةا ر 

  التلةةةوث بهةةةا، تةةة  تنفيةةةا المشةةةرو  بالعديةةةد مةةة

محافظا  الجمهورية ومنها محافظةة مطةروح، 

.ماليي   ني 7.4بتكلفة بل   نحو 

كمةةةا أ لقةةة  وزارة البيئةةةة مشةةةرو   مةةة  التنةةةو  

  البيولةةةو ي بالسةةةياحة فةةةي مصةةةر، برنةةةام  الةةةدع

احة الفنةةةي وبنةةةاء القةةةدرا  للعةةةاملي  بقطةةةا  اةةةي

  السةةفاري مةة  أبنةةاء واحةةة اةةيوة و لةةي بالتعةةاو

مةةةةةع وزارة السةةةةةياحة وام ةةةةةار ممجلةةةةةة فةةةةةي هيئةةةةةة 

لةةةى تنشةةةيت السةةةياحة وهيئةةةة ام ةةةار،  باإللةةةافة ء

مجلةةص مدينةةةة اةةيوة وقطةةةا  حمايةةة الطبيعةةةة 

.و معية أبناء ايوة

كمةةةةةةةا تتميةةةةةةةز المحافظةةةةةةةة بةةةةةةةوفرة المحميةةةةةةةا  

محميا   بيعية، ومنهةا 3الطبيعية فيو د بها 

ي محميةة واحةة اةةيوة، التةي تبلةة  مسةاحتها حةةوال

وفةةةي ء ةةةار  هةةةو  وزارة . آالف كيلةةةومتر مربةةةع7.8

وي  البيئةةةةة لتطةةةةوير المحميةةةةا  الطبيعيةةةةة والتةةةةر

ية فريةدة، للسياحة البيئية في مصر كتجربة اياح

تةةة  البةةةدء فةةةي اإلعةةةدا  لدرااةةةة تطةةةوير منطقةةةة 

الجةةةةةارة بمحميةةةةةة اةةةةةيوة بمحافظةةةةةة مطةةةةةروح، 

يةةةةة، وتحويلهةةةةا ءلةةةةى مقصةةةةد فريةةةةد للسةةةةياحة البيئ

و لةةةةي بالتعةةةةاو  مةةةةع مشةةةةرو  البرنةةةةام  البيئةةةةي

.للتعاو  المصري اإليطالي المرحلة الجالجة
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

سددن ىدهدت البنيدة التحتيددة لفدرةر خدالل السددنوات السدبع الماضديةر وهددو مدا أ هدره التح

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير التنافسددي ة العددالمي لعددام الكبيددر فددي مرتبددة مصددر عالميش

.عالميشا52  حيث جاءت مصر في المركز الد 2019



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

188.6
طول تكلفة راف ورفع كفاءة  رق  اخلية ب

، 2020/2019كيلةةةةةةةومترًا خةةةةةةةالل عةةةةةةةامي 177.5

2021/2020.

1.8
مطةةةةةةروح / تكلفةةةةةةة تطةةةةةةوير  ريةةةةةةط اةةةةةةيوة 

.2021عام 

711.4
لتةةةةدعي  وءحةةةةالل وتجديةةةةد  ةةةةبكا  الكهربةةةةاء

.بالمحافظة

1.5
ا  تكلفةةةة مشةةةروعا   ةةةارن تنفيةةةاها بقطةةةا  ميةةة

.الشرب

596
مشةةةةةرو  اةةةةةرف اةةةةةحي متكامةةةةةا بال ةةةةةبعة 

.2019عام 

1.3
ارينةةا تكلفةةة  تحويةةا الطريةةط السةةاحلي  نةةوب م

.2019كيلومترا  عام 10بطول 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

مليددددون

جنيدددددددددا

مليددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددا

مليدددددون

جنيددددددددددا

مليددددون

جنيدددددددددا

مليدددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددا
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قامةةة  الدولةةةة بنقلةةةة نوعيةةةة فةةةي قطةةةا  الطةةةرق 

قةة والكباري بالمحافظة، ويوعدز  لةي خطةوة عمال

قطةا  في خطة التنمية، كما ي تي اهتمام الدولة ب

الطةةةرق للحفةةةا  علةةةى أرواح المةةةوا ني  وتةةة مي  

نةاء االمته ، ولتة مي  تحركةا  المةزارعي  مة  أب

فةةةت  راةةف ورفةةةع كفةةاءة  ةةةرق . هةةا  المنطقةةة

كيلةةةةومترًا، بل مةةةةالي تكلفةةةةة85.9 اخليةةةةة بطةةةةول 

، كمةةةا تةةة  2020/2019مليةةةو   نيةةة  فةةةي عةةةام 91.8

راةةةةةةف ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة  ةةةةةةرق  اخليةةةةةةة بطةةةةةةول

مليةةو   نيةة  96.8كيلةةومترًا، بل مةةالي تكلفةةة 91.6

.2021/2020في 

كمنننا تنننم إنشننناء العديننند منننز الطنننر  الجديننندة 

:والتي مز أبر ها

–ءاةةةةةةةكندرية )الطريةةةةةةةط الةةةةةةةدولي السةةةةةةةاحلي ▪

، حيةةث اةةدر قةةرار رئةةيص الجمهوريةةة (مطةةروح

، بتنفيةةا أعمةةال مشةةرو  2017لسةةنة 508رقةة  

رية مو هة للطريط الةدولي السةاحلي اإلاةكند

حيةةةةةةث تةةةةةة  ءنشةةةةةةاء مسةةةةةةار بةةةةةةديا, مطةةةةةةروح

الطنننننننننننننننننننننر  والنقننننننننننننننننننننن 
"
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ط للطريط الدولي الساحلي م  تقا ع  مةع  رية

العلمةةةةةةي  حتةةةةةةى اةةةةةةيدي عبةةةةةةد / وا ي النطةةةةةةرو 

ي الرحم ، ويت م  أعمال ءنشاء  ريط رئيص ف

حةةةةارا ، ويشةةةةما أعمةةةةال 5اتجةةةاهي  كةةةةا اتجةةةةا  

الجسةةةةةةر الترابةةةةةةي، وحةةةةةةوا ز خراةةةةةةانية، والفتةةةةةةا  

.كيلومترًا38ءر ا ية، وتحايرية بطول 

ي تمة  تواةعة ورفةع كفةاءة الطريةط السةةاحل▪

اةةةةةيدي كريةةةةةر وحتةةةةةى 21مةةةةة  مةةةةةدخا الكيلةةةةةو 

العلمةةةةي ، وءنشةةةةاء حةةةةارة خدمةةةةة علةةةةى  ةةةةانبي 

اءة الطريط لخدمة الكيانا  القائمة، ورفع كفة

رو  الطريط، وبل ة  القيمةة اإل ماليةة للمشةةة

.ماليي   ني 810نحو 

 ريةةةةةةط : الواحةةةةةةا  البحريةةةةةةة- ريةةةةةةط اةةةةةةيوة ▪

كيلةةةومتًرا وعةةةرح        360أاةةةفلتي مفةةةر  بطةةةول 

متةةةةرًا، حيةةةةث يةةةةربت واحةةةةة اةةةةيوة بالواحةةةةا  11

البحرية، ومحاور الوا ي الجديةد والقةاهرة، كمةا

قةع أن  يربت مواقةع اإلنتةاإل بواحةة اةيوة بموا

التسةةةةةةةةةةةةةةةةويط واالاةةةةةةةةةةةةةةةةتهالا بالقةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة 

والمحافظةةةا  اةخةةةرى، باإللةةةافة ءلةةةى تنميةةةة

وخلةةةط تجمعةةةا  عمرانيةةةة . الصةةةحراء ال ربيةةةة

، وقةةةةد (زراعيةةةةة واةةةةناعية واةةةةياحية) ديةةةةدة 

بل ةةةةة  التكلفةةةةةة اإل ماليةةةةةة للمشةةةةةرو  نحةةةةةو

.مليو   ني 970

يعتبةةر مةة  أهةة  : روح الفةةرإل/ محةةور ال ةةبعة ▪

ا  المشةةروعا  التةةي تةة  تنفيةةاها فةةي السةةنو

ت اةخيةةرة، فهةةو يمجةةا  ةةريا  حيةةاة  ديةةدًا يةةرب

ينة  رق القاهرة ب ربها، ويمتد ليصا ءلى مد

. ال بعة بمطروح

: 2016  بةةةوب فةةةي  يسةةةمبر – ريةةةط اةةةيوة ▪

يهةةةةةدف الطريةةةةةط ءلةةةةةى ربةةةةةت منطقةةةةةة اةةةةةيوة 

مطةةةروح بمنطقةةةة / و ريةةط الواحةةةا  البحريةةةة 

بيةا   بوب على الحدو  الدوليةة ال ربيةة مةع لي

طةرق الشقيقة، وليكو  بةديلًا عة  ااةتخدام ال

والمةةةةدقا  الةةةةوعرة، وكةةةةالي لتسةةةةهيا حركةةةةة 

ويبلة  .  النقا والتجارة بي  البلدي  الشةقيقي

متةةرًا، 24كيلةةومترًا، بعةةرح 90 ةةول الطريةةط 

وقةةةةةد بل ةةةةة  التكلفةةةةةة اإل ماليةةةةةة للمشةةةةةرو              

.مليو   ني 713
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بطةةةةةةةةول : اةةةةةةةةيوة/ تنفيةةةةةةةةا  ريةةةةةةةةط الجةةةةةةةةارة ▪

اليةةةة كيلةةةومترًا ، وقةةةد بل ةةة  التكلفةةةة اإل م96

ارة  "مليو   ني ، لتصب  قرية 212للمشرو  

، م  النقةاي المهمةة، بعةد ربطهةا "أم الص ير

مويًةةا بطريةةط اةةيوة ومطةةروح، لتكةةو  مجلجًةةا تن

. ديدًا في المنطقة ال ربية

تةةة  ءنشةةةاء : ءنشةةةاء محةةةور مةةةنخفا القطةةةارة▪

السةةةةةلوم مةةةةة  / محةةةةةور مةةةةةنخفا القطةةةةةارة 

بعة الطريط الدائري اإلقليمي حتةى مدينةة ال ة

.2014كيلومترًا في  يسمبر 270بطول 

السةةةةلوم مةةةة  -راةةةةف  ريةةةةط اةةةةيدي برانةةةةي ▪

مرحلةةةة )مطةةةروح 165ءلةةةى الكيلةةةو 140الكيلةةةو 

كيلةةةةةةةةةةةومترًا وبتكلفةةةةةةةةةةةة 25بطةةةةةةةةةةةول ( أولةةةةةةةةةةةى

.مليو   ني 15

ءلةةى 165 ةة  تنفيةةا المرحلةةة الجانيةةة مةة  الكيلةةو ▪

كيلةةةةةةومترًا، 25مطةةةةةةروح بطةةةةةةول 190الكيلةةةةةةو 

.مليو   ني 74وبتكلفة 

تنفيةةةا از واإل  ريةةةط اةةةيوة الخراةةةانيا حيةةةث▪

ي، يجري العمةا علةى تنفيةا أكبةر  ريةط خراةان

هةةةةةةو اةول مةةةةةة  نوعةةةةةة  بمنطقةةةةةةة السةةةةةةاحا 

الشةةةةةةةةمالي ال ربةةةةةةةةي، بتكنولو يةةةةةةةةا الراةةةةةةةةف 

-الخراةةةةاني الحديجةةةةة، الز واإل  ريةةةةط اةةةةيوة 

ة كيلةةومترًا، بتكلفةة310مراةةى مطةةروح، بطةةول 

.مليارا   ني 3تقديرية تبل  نحو 

مطةةةةروح، / البةةةةدء فةةةةي تطةةةةوير  ريةةةةط اةةةةيوة ▪

الز وا   ءلى  ريقي  أحدهما خرااني، وامخةر

كيلةومترًا، وعةرح 300أافلتي، و لةي بطةول 

.مليار  ني 1.8مترًا بتكلفة 16

ول تحويا الطريةط السةاحلي  نةوب مارينةا بطة▪

بتكلفةةةةةةةة بل ةةةةةةة 2019كيلةةةةةةةومترا  عةةةةةةةام 10

  مليار  ني ، باإللافة ءلى هةا  الجهةو ، تة1.3

: ءنشاء عدة مشةروعا  بمينةاء السةلوم وهةي

 ريةةةةةةةةةط مةةةةةةةةة  ميةةةةةةةةةزا  الجهةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةرقية 

حةةةو لسةةةاحة النقةةةا، بتكلفةةةة ء ماليةةةة بل ةةة  ن

ماليي   ني 3.5
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ا  وءنشةةاء منظومةةة ميكنةةة لنظةةام الةةدفع للبوابةة

.ماليي   ني 6بتكلفة ء مالية بل   نحو 

أبةراإل حرااةة وعةد  10كما ت  ءنشاء اةور وعةد  

مااةةة  بتكلفةةةة ء ماليةةةة بل ةةة  هةةةايأعمةةةدة 10

مليةةةو   نيةةة ، ءنشةةةاء بال ةةةا  خراةةةانية19نحةةةو 

و          بسةةةةاحا  النقةةةةا بتكلفةةةةة ء ماليةةةةة بل ةةةة  نحةةةة

ير مليةةو   نيةة ، تةةوفير اةةاحا  انتظةةار، وتطةةو13

منطقةةةةةةةة القةةةةةةةوس، وأعمةةةةةةةال عةةةةةةةزل اةاةةةةةةةط  

حةةةولمنشةةةب  المينةةةاء بتكلفةةةة ء ماليةةةة بل ةةة  ن

بةة مليو   ني ، تركيب منظومة كةاميرا  مراق13

. مليو   ني 11بتكلفة ء مالية بل   نحو 

ة، اةةعيًا مةة  الدولةةة فةةي تيسةةير الحركةةة المروريةة

نهةا والتخفيف م  حةدة االختناقةا  التةي تعةاني م

:الطرق، ت  تنفيا العديد م  الكباري ومنها

تةة  ءنشةةاء وافتتةةاح كةةوبري أعلةةى:كةةوبري فوكةة ▪

مطةةةروح / مزلقةةةا  فوكةةة   ريةةةط اإلاةةةكندرية 

آالف متةر، وعرلة  3حيث يبل   ةول الكةوبري 

متةةةةةةةةةةةرًا، وتةةةةةةةةةةةة  االنتهةةةةةةةةةةةاء منةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةي 26

.2014أ سطص 

ر  ةةارن العمةةا علةةى تنفيةةا كةةوبري تقةةا ع مطةةا▪

/ العلمةةةةةةي  مةةةةةةع اةةةةةةكة حديةةةةةةد اإلاةةةةةةكندرية 

.مطروح

 ةةةةةارن ءنشةةةةةاء كةةةةةوبري أعلةةةةةى السةةةةةكة الحديةةةةةد ▪

بمنطقةةةةةةة عزبةةةةةةة السةةةةةةالم، بمدينةةةةةةة مراةةةةةةى 

مطةةةةةروح، ويةةةةة تي تنفيةةةةةا هةةةةةاا الكةةةةةوبري بعةةةةةد 

ري ااةةتجابة المحافظةةة، لألهةةالي بلنشةةاء كةةوب

علةةةةةةوي، ليةةةةةةربت عزبةةةةةةة السةةةةةةالم مةةةةةةع  ةةةةةةار  

المحطةةةةة، وواةةةةت مدينةةةةة مراةةةةى مطةةةةروح 

ري وتبلةةةةة  تكلفةةةةةة كةةةةةوب. والعزبةةةةةة السةةةةةو انية

مليةو   نية ، ومة  المقةرر 13المشاة العلوي 

ء ةةةالق  ميةةةع الفتحةةةا   يةةةر الم منةةةة لعبةةةور 

علةةى الق ةةبا  فةةي المنةةا ط السةةكنية، حراًةةا

ري، االمة الموا ني  عند االنتهاء مة  الكةوب

.2020وت  ولع حجر اةااس في  يسمبر 

ختامًةةةةةةةا، فةةةةةةةل  تطةةةةةةةوير الطةةةةةةةرق والكبةةةةةةةاري فةةةةةةةي 

ةا فقةد المحافظة اتخا مسارًا ءيجابيًّا نحو التنمية

ارتفةةع عةةةد  أ ةةةوال الطةةرق المراةةةوفة فةةةي عةةةام 

آالف كيلةةةةةةةةةةومتر مقارنةةةةةةةةةةة 7.3ءلةةةةةةةةةةى 2020/2019

.2014/2013آالف كيلومتر في عام 5.2بة 
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فةةةي ء ةةةار تو ةةة  الدولةةةة المصةةةرية نحةةةو التحةةةول 

الرقمةةةةي، ك ولويةةةةة و نيةةةةة فرلةةةةتها المت يةةةةرا 

رية التكنولو يةةةة الجديةةةدة، ووفقةةةا للرؤيةةةة المصةةة

ا بهةةةةةةةدف تعزيةةةةةةةز تنميةةةةةةةة البنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة 2030

ا  لتكنولو يةةا المعلومةةا  واالتصةةاال  والخةةدم

الرقميةةةة، ورفةةةع  ةةةو ة الخةةةدما  التةةةي تقةةةدمها، 

وتةةةةوفير الةةةةدع  لعمليةةةةة اةةةةناعة القةةةةرار، وءيجةةةةا  

زارة حلول للق ايا التةي تهة  المجتمةع، تسةعى و

  مةع االتصاال  وتكنولو يا المعلوما  بالتعةاو

محافظةةةة مطةةةروح ءلةةةى تنفيةةةا عةةةدة مشةةةروعا  

ل وبةةرام  لتمكةةي  المحافظةةة مةة  تحقيةةط التحةةو

نةاء الرقمي، ءلى  انب بنةاء قةدرا  الشةباب مة  أب

.المحافظة

، أ لقةةةةةة  وزارة االتصةةةةةةاال  2020فةةةةةةي نةةةةةةوفمبر 

وتكنولو يةةةا المعلومةةةا  مبةةةا رة تةةةدريب  ةةةباب

الخةةةةةةريجي  علةةةةةةى أحةةةةةةدث تكنولو يةةةةةةا  التحةةةةةةول 

ار الرقمي لت هيله  لسوق العما، و لي فةي ء ة

لةةةى تنفيةةا ااةةةتراتيجية مصةةةر الرقميةةة والعمةةةا ع

  بمةا نشر وتعزيز الجقافة الرقمية لدى الموا ني

، "رقمةي تفةاعليمجتمةع "يحقط الشمول الرقمي 

تخصصًةةةةا فةةةةي 30وتت ةةةةم  المبةةةةا رة أكجةةةةر مةةةة  

مجةةةةةةال االتصةةةةةةاال  وتكنولو يةةةةةةا المعلومةةةةةةا ، 

تسةةةةةتهدف ت هيةةةةةا  ةةةةةباب الخةةةةةريجي  لسةةةةةوق 

خدام العما، والم ي قدمًا في التواع في اات

مةةةا  التكنولو يةةةا الحديجةةةة والرقمنةةةة، وكةةةالي اعت

جةدير أااليب ونظ  اإل ارة والتقنيا  الحديجةة، ال

بالةةةةةةةةةةةةةاكر أ  وزارة االتصةةةةةةةةةةةةةاال  وتكنولو يةةةةةةةةةةةةةا 

ريبيةةة المعلومةةا  اةةتتحما تكلفةةة العمليةةة التد

.بالكاما

وقد  ارا محافظ مطروح في فعاليا  مة تمر 

دريب،  ور التحول الرقمي في تطوير التعلةي  والتة

، ويةةةةةة تي المةةةةةة تمر ااةةةةةةتجابة 2021فةةةةةةي مةةةةةةارس 

لمسةةةةةتجدا  عصةةةةةرنا الحةةةةةالي، وت كيةةةةةدًا ةهميةةةةةة 

ل الجانةةةب العلمةةةي والتطبيقةةةي فةةةي مجةةةال التحةةةو

الرقمةةةةةي، واالاةةةةةتفا ة مةةةةة  التقنيةةةةةا  الحديجةةةةةة

وتطبيقاتهةةةا الخدميةةةة الجديةةةدة، مةةةع تةةةوفير كةةةا

راءا  البيانةةا  التةةي مةة  خاللهةةا يةةت  تبسةةيت اإل ةة

.م  أ ا تحسي  الخدما 

ا االتصننننننناالت وتكنرلر يننننننن

المع رمات

"
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ة وهو ما يشير ءلى اهتمةام المحافظةة منةا البداية

لمواكبةةةة  هةةةو  الدولةةةةة المصةةةرية لماةةةرا  فةةةةي 

يةةةة التحةةةول الرقمةةةي وااةةةتكمال مةةةد البنيةةةة التحت

لشةةةةةةبكا  التحةةةةةةول الرقمةةةةةةي، وربطهةةةةةةا بجميةةةةةةع 

الجهةةةةةةا  الحكوميةةةةةةة والعامةةةةةةة بمطةةةةةةروح، مةةةةةةع 

ال ا التنسيط الدائ  والمسةتمر مةع وزارة االتصةا

بعيدة الاتكمال باقي المنا ط خااة النائية وال

بالمحافظةةةةةةةةةة كحةةةةةةةةةط للمةةةةةةةةةوا  ، وااةةةةةةةةةتجابة 

لمتطلبةةةةا  المرحلةةةةة الحاليةةةةة، خااةةةةة فةةةةي اةةةةا 

ة اةةروف ااةةتجنائية مةةع  ائحةةة كورونةةا، وال ةةرور

ير الملحَّةةةة للتعلةةةي  عةةة  بوعةةةد، والعمةةةا علةةةى تةةةوف

اإلمكانةةةةةةا  الالزمةةةةةةة، والشةةةةةةبكا   اخةةةةةةا مةةةةةةد  

.المحافظة

ديوا  باإللافة ءلةى التةدريب المكجةف للعةاملي  بة

عةةةام المحافظةةةة واة هةةةزة التنفيايةةةة والخدميةةةة 

ومراكةةةةةةز المةةةةةةد  علةةةةةةى كيفيةةةةةةة ء ارة المنظومةةةةةةة 

والعمةةا عليهةةا، ومتابعةةة اةةير العمةةا،  ةةهد  

محافظةةة مطةةروح توقيةةع عةةد  مةة  بروتوكةةوال  

التعةةةةةاو  بةةةةةي  اةكا يميةةةةةة العربيةةةةةة وعةةةةةد  مةةةةة  

.الم اسا  والشركا 

، اعتمةةةةةةد المجلةةةةةةص اةعلةةةةةةى 2021وفةةةةةةي أكتةةةةةةوبر 

للجامعةةةةةةةا  مركةةةةةةةز التةةةةةةةدريب علةةةةةةةى تكنولو يةةةةةةةا 

المعلومةةا  بجامعةةة مطةةروح، حيةةث نجةة  المركةةز 

دث فةةي ااةةتيفاء متطلبةةا  االعتمةةا ، وتةةوافر أحةة

ءاةةةةدارا  الحااةةةةب املةةةةي والخةةةةوا م، وتزويةةةةدها 

بكةةةةةةةةةةابال  اإلنترنةةةةةةةةةة  للتةةةةةةةةةةدريب واالمتحانةةةةةةةةةةا  

.اإللكترونية

ومةةا  ويوعةةدز مركةةز التةةدريب علةةى تكنولو يةةا المعل

ز أحد مراكز تطوير اة اء بالجامعةا ويهدف المركة

حةةول ءلةةى تقةةدي   ورا  تدريبيةةة فةةي أاااةةيا  الت

، 2030الرقمةةةةي، بمةةةةا يتما ةةةةى مةةةةع رؤيةةةةة مصةةةةر 

تحةول وتو ها  الدولة نحو تفعيا ااتراتيجية ال

متةةدرب 300الرقمةةي بالجامعةةا ، وقةةد تةة  تةةدريب 

ي بالفعا، وحصةلوا علةى  ةها ا  التحةول الرقمة

مةةةة  السةةةةا ة أع ةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريص و ةةةةالب 

.الدرااا  العليا
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ي تمجةةةا الطاقةةةة الكهربائيةةةة العامةةةا الةةةرئيص فةةة

ار تقةةدم الشةةعوب وتنميتهةةا الح ةةارية، وفةةي ء ةة

يةةةة خطةةةة الدولةةةة للتنميةةةة االقتصةةةا ية واال تماع

ة احتيا ا  تبال الدولة  هدًا كبيرًا في ابيا تلبي

.الموا ني  م  الطاقة الكهربائية

ولهةةةاا أقامةةة  الدولةةةة عةةةدة مشةةةروعا  بقطةةةا  

الكهربةاء فةي محافظةة مطةروح، فةت  ءاةدار قةرار 

، بالموافقةةة 2015لسةةنة 1476رئةةيص الةةوزراء رقةة  

علةةةى ءعةةةةا ة تخصةةةةيق بعةةةا المسةةةةاحا  مةةةة  

ربةاء اةرالي المملوكة للدولة، لصةال  وزارة الكه

والطاقة المتجد ة الاةتخدامها فةي مشةروعا 

وا ي الحمةةةةراوي ، )توليةةةةد الكهربةةةةاء مةةةة  الفحةةةة  

اةةةةفا ا، رأس  ةةةةارب، محافظةةةةة البحةةةةر اةحمةةةةر، 

، فقةةةةد تةةةة  (محافظةةةةة مطةةةةروح-اةةةةيدي  ةةةةبيب 

مشةةروعا  لةةخمة بتكلفةةة واةةل  ءلةةى8تنفيةةا 

مليةةةةار  نيةةةة ، باإللةةةةافة ءلةةةةى ءنشةةةةاء محطةةةةة 2.7

الطاقةةةةةة الشمسةةةةةةية بتكلفةةةةةةة ء ماليةةةةةةة بل ةةةةةة 

.مليو   والر25

الكهرباء والطاقة
"



84|محافظة مطروح |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

: وم  أبرز تلي المشروعا 

مطةةةروح -ءنشةةةاء خةةةت بةةةرإل العةةةرب الترفيهيةةةة ▪

كيلةةةةومترًاا 252بطةةةةول كيلوفولةةةة 500 هةةةةد 

لفةةةةة لتةةةة مي  الت ايةةةةة الكهربيةةةةة بمطةةةةروح بتك

.مليار  ني 1.5ء مالية 

-ال ةةبعة )ءنشةةاء محطةةا  محةةوال   ديةةدة ▪

بل مةةةةالي اةةةةعة      ( المرااةةةةى– ةةةةرق مطةةةةروح 

مليةةةةو  757ميجةةةةا فولةةةة  أمبيةةةةر بتكلفةةةةة 240

. ني 

ءنشةةةةةاء لوحةةةةةا  توزيةةةةةع كهربةةةةةاء  ديةةةةةدة فةةةةةي ▪

رأس–النجيلةة –ايوة –ايد مختار )منا ط 

ليةة بتكلفةة ء ما( ال بعة–الحمراء –الحكمة 

.مليو   ني 185

تةةدعي  وزيةةا ة قةةدرة محطةةا  محةةوال  بعةةد       ▪

–الحمةةةةةرا –العلمةةةةةي  –العميةةةةةد )محطةةةةةا  7

زيةةةا ة ب( النجيلةةةة–برانةةةي –الرئيسةةةية –اةلبةةةا  

ميجةةا فولةة  أمبيةةر 1210ءلةةى 564السةةعة مةة  

.مليو   ني 100بتكلفة 

اليةة ءنشاء موز   ر وب بالنجيلةة بتكلفةة ء م▪

.مليو   ني 68بل    

–رفةةةةةع كفةةةةةاءة الخطةةةةةوي القائمةةةةةة مطةةةةةروح ▪

220السةةةةةةةةلوم  هةةةةةةةةد –العميةةةةةةةةد ومطةةةةةةةةروح 

خةةةةت الةةةةربت مةةةةع الدولةةةةة الليبيةةةةةكيلوفولةةةة 

.مليو   ني 50الشقيقة بتكلفة 

ء ماليةة تدعي  ءنتةاإل الكهربةاء بسةيوة بتكلفةة▪

بةاء مليو   ني ، كمةا تة  تنفيةا محطةة كهر45

بالطاقةةةة الشمسةةةية، التةةةي تعةةةد أول محطةةةة 

.يوةتوليد كهرباء بالطاقة الشمسية في ا

باإللةةافة ءلةةى هةةا  اإلنجةةازا   ةةارن ءنشةةاء محطةةة

لكهرباءا ال بعة النووية بمدينة ال بعة لتوليد ا

اي، حيث ت  توقيع عقد تنفياها مع الجانب الرو

مفةةةاعال  نوويةةةة مةةة  الجيةةةا الجالةةةث 4وتت ةةةم  

المطةةةور، والةةةاي يتميةةةز بارتفةةةا  معةةةدال  اةمةةةا ، 

العمةر وبسا ة التصمي ، وانخفاح التكةاليف، و

عامًةا 60االفترالي الكبير الاي يصا ءلى أكجر م  

.مقارنة بالمحطا  الحرارية
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أعوام، والتي يقدر العمر االفترالي لها نحو  ال ة

حيث تصا الطاقة اإلنتا ية للمفاعا الواحةد ءلةى                

ميجاوا ، ومخطت تنفيا المحطة و خةول 1200

.2024الوحدة اةولى الخدمة بحلول عام 

واةةةيت  تشةةة يلها  بقةةةا لمعةةةايير أمةةةا  اةةةارمة

علةةةى اةةةعيدي البيئةةةة واةمةةةا  النةةةووي، حيةةةث تةةة 

تصةةميمها لتقةةاوم خطةة  المشةة ا البشةةري مةةع 

ءنشةةةةةةةاء وعةةةةةةةاء االحتةةةةةةةواء الخراةةةةةةةاني ليتحمةةةةةةةا 

 ةة  وبسةةرعة      400ااةطدام  ةةائرة تجاريةةة بةوز  

. مترًا في الجانية150

اخليةة كما ت  تدعي  وتجديد  ةبكا  الكهربةاء الد

.مليو   ني 711بالمحافظة بتكلفة بل   

فةةي هةةاا اإل ةةار، تةة  ءاةةدار قةةرار محةةافظ مطةةروح 

، بتخصةةةيق قطعةةةة أرح 2015لسةةةنة 374رقةةة  

مدراةة للهيئة العامة لألبنية التعليميةة إلنشةاء

وويةةة  انويةةة اةةناعية ت هيلًةةا لمحطةةا  الطاقةةة الن

.بال بعة بمركز ومدينة ال بعة

كمةةةةةةةا تةةةةةةة  ءاةةةةةةةدار قةةةةةةةرار رئةةةةةةةيص الجمهوريةةةةةةةة 

، بالموافقةةةةة علةةةةى ءعةةةةا ة 2014لسةةةةنة 406رقةةةة  

فةةةةدا  2300تخصةةةةيق قطعةةةةة أرح بمسةةةةاحة 

الاةةةت اللها فةةةي ءقامةةةة تجمةةةع عمرانةةةي اةةةكني 

ةهةةةالي منطقةةةة ال ةةةبعة وللعةةةاملي  بالمحطةةةة

.ةالنووية لتوليد الكهرباء لأل راح السلمي

مشةةةروعًا لمةةةد وتةةةدعي  79ومخطةةةت تنفيةةةا عةةةد  

 ةةةةبكا  كهربةةةةاء وااةةةةتكمال مشةةةةروعا  ءنةةةةارة 

ال التجميعا  بمراكز ومد  المحافظة، وااتكم

أعمةةةةةةةةال اإلنةةةةةةةةارة بمركةةةةةةةةز ال ةةةةةةةةبعة، والطاقةةةةةةةةة 

الشمسةةةية بمركةةةز برانةةةي والسةةةلوم خةةةالل خطةةةة

.2021/2020العام 

ا  كمةةا تسةةعى الدولةةة ءلةةى تطبيةةط كةةا السيااةة

التةةةةةي مةةةةة   ةةةةة نها االرتقةةةةةاء بقطةةةةةا  الكهربةةةةةاء 

يةة والطاقة المتجد ة، حيث تعد الطاقةة الكهربائ

مةةة  أهةةة  العوامةةةا المبا ةةةةرة فةةةي  فةةةع عجلةةةةة 

.التنمية االقتصا ية واال تماعية في مصر
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نتيجةةةةةة لتلةةةةةي الجهةةةةةو ، بلةةةةة  عةةةةةد  المشةةةةةتركي  

، 2020ألةةةةةف مشةةةةةترا فةةةةةي عةةةةةام 262بالكهربةةةةةاء 

. 2014ألف مشترا في عام 174.2مقارنة بة 

كمةةةةا بلةةةة  ء مةةةةالي كميةةةةة الكهربةةةةاء المسةةةةتهلكة

مليو  كيلةووا  فةي السةاعة فةي992لمنارة نحو 

مليةةو  كيلةةووا  فةةي 329.1، مقارنةةة بةةة 2020عةةام 

.2014الساعة عام 

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجد ة: المصدر

329.1

992

2014 2020

ظة  جمالي كمية الكهرباء المستهلكة لإلنارة بالمحاف
2020و2014خالل عامي 

(ةمليون كيلووات في الساع)

174.2

262

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(ألف مشتر )

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجد ة: المصدر
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المةةةاء اةةةر الحيةةةاة، وحيجمةةةا و ةةةد  الميةةةا  و ةةةد 

ا التعميةةةر والبنةةةاء واالاةةةتقرار والتقةةةدم، مةةة  هنةةة

ة تسةةةةعى الدولةةةةة بجميةةةةع الواةةةةائا لتةةةةوفير حيةةةةا

كريمةة ةهةالي محافظةة مطةروح، والسةير بخطةى

ا اةةريعة لتنفيةةا مشةةروعا  عمالقةةة يشةةعر بهةة

المةةةةةوا  ، وأول هةةةةةا  المقومةةةةةا  هةةةةةو تةةةةةوفير 

مقومةةةةا  ميةةةةا  نظيفةةةةة نقيةةةةة لجميةةةةع المنةةةةازل 

.والوحدا  السكنية في  ميع المنا ط

توعةةدز محافظةةة مطةةروح ءحةةدى المحافظةةا  التةةي

ر مة   هد  خالل الفترة اةخيةرة تنفيةا عةد  كبية

المشةةةةروعا  التنمويةةةةةة والخدميةةةةة، فةةةةةي  ميةةةةةع 

ا  المةةد  والمراكةةز، والتةةي تتعلةةط بمشةةروعا  ميةة

ي الشةرب والصةةرف الصةةحي، واإلاةةكا  اال تمةةاع

وقةةةةةةد أ   هةةةةةةا  . و يرهمةةةةةا مةةةةةة  المشةةةةةةروعا 

ة المشةةروعا  ءلةةى ارتفةةا  نسةةبة اةاةةر المصةةري

المتصةةةةةةلة بالشةةةةةةبكة العامةةةةةةة لميةةةةةةا  الشةةةةةةرب 

وفقًةةةةةةا لتعةةةةةةدا  % 74بمحافظةةةةةةة مطةةةةةةروح ءلةةةةةةى 

.2017عام 

ميننننننننننننننننناـ الشننننننننننننننننننننننننننننننننر  

والصننننننننننننننننننرف الصننننننننننننن ي

"
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قامةةةةةةة  الدولةةةةةةةة فةةةةةةةي قطةةةةةةةا  ميةةةةةةةا  الشةةةةةةةرب، 

بمشةةةةةةةةةةةةةروعا  لةةةةةةةةةةةةةخمة بتكلفةةةةةةةةةةةةةة بل ةةةةةةةةةةةةة  

:ماليي  يورو، م  أبرزها6مليار  ني  و1.4

تحليةةةةةة ميةةةةةا  البحةةةةةر لت ايةةةةةة مدينةةةةةة مراةةةةةى ▪

ومطةةةروح بميةةةا  الشةةةرب النقيةةةة بتكلفةةةة نحةةة

. ماليي  يورو6ماليي   ني ، و110

الخطةةةوي الناقلةةةة لميةةةا  محطةةةة تحليةةةة ميةةةا  ▪

فةةةة ال ةةةبعة، حتةةةى رافةةةع  زالةةةة السةةةاحلي بتكل

.  مليو   ني 226نحو 

ةةةةةةةة تحليةةة ميةةا  البحةةر بمدينةةة ال بعةةةةةةةة  اق▪

ع ألةف متةةر مكعةب فةةي اليةوم قابلةةة للتواةة40

. ألف متر مكعب في اليوم80حتى 

 ير لمشكلة نقق الميا ، لخدمة المنا طوحلًا 

المخدومةةة، تةة  تنفيةةا مشةةرو  تواةةعا  محطةةة 

آالف متةةةر مكعةةةب فةةةي 3تحليةةةة كليوبةةةاترا بطاقةةةة 

26، بتكلفةة 2015/2014اليوم، تة  تنفيةا  فةي عةام 

2يلةة مليو   ني ، ومحطة تحلية ميا  البحر بالرم

140ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفةة24بطاقة 

وءنشةةةةةةاء ، 2016/2015مليةةةةةةو   نيةةةةةة ، فةةةةةةي عةةةةةةام 

ة بتكلفةةةميةةةا  اإلمةةةام مالةةةي، حتةةةى اةةةمال،  ةةةبكة 

. ماليي   ني 5.6

ر كمةةا تةة  ءمةةدا  محطةةة تحليةةة النجيلةةة بمصةةد▪

ماليةةةةةي   نيةةةةة ، 8.2 ائةةةةة  للكهربةةةةةاء، بتكلفةةةةةة 

وءمةةةدا  محطةةةة تحليةةةة السةةةلوم بمصةةةدر  ائةةة  

ماليةةةةي   نيةةةة ا بهةةةةدف 9.9للكهربةةةةاء، بتكلفةةةةة 

.ت اية المحطة بالطاقة الكهربائية

، تة  ءحةالل وتجديةد الخةت 2017/2016وفي عام ▪

مليمتةةر، بتكلفةةة 1000الناقةةا السةةاحلي قطةةر 

ماليةةةةي   نيةةةة ا بهةةةةدف تحسةةةةي  مسةةةةتوى 10

دعي  الخدمة وتقليا مشكال  الشبكة، وت  ت

خدمةة  بكة المرحلة الجانية بواةال  فرعيةة ل

-عزبةةة الشةةيخ عطيةةوة)التجمعةةا  السةةكنية 

بمدينةةةةة مطةةةروح، بتكلفةةةةة( عزبةةةة الحةةةةاإل علةةةي

ماليةةةةي   نيةةةة ا بهةةةةدف خدمةةةةة القةةةةرى  يةةةةر 10

.المخدومة



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة مطروح | 89

كمةةةةةةةةا تةةةةةةةة  ءنشةةةةةةةةاء محطةةةةةةةةة رفةةةةةةةةع وخةةةةةةةةزا  ▪

يةة متر مكعب على الطريط الدائري لت ا2000

ة  ةبكة المدينةة مةع رفةع كفةاءة محطةة تحلية

ماليةةةي  9.5، بتكلفةةةة 2018النجيلةةةة، فةةةي أبريةةةا 

 نيةة ، وتةة  رفةةع كفةةاءة محطةةا  تحليةةة ميةةا  

تكلفةةة ، ب(السةلوم-برانةةي -النجيلةة -كليوبةاترا )

ماليةةةةةةةي   نيةةةةةةة ا بهةةةةةةةدف رفةةةةةةةع الكفةةةةةةةاءة 10

.وتحسي  مستوى الخدمة

تةة  ءنشةةاء خةةت الطةةر  المةةز وإل مةة  المحطةةة ▪

ا ءلى محطة المعالجة، بتكلفة تص2الرئيسة 

ا 2019مليةةةةو   نيةةةة ، فةةةةي أ سةةةةطص 170لةةةةة 

  بهةدف ااةتيعاب تةدفقا  ميةا  الصةرف، وتةة

ا  وخةز( كليوبةاترا- بريةا )ءنشاء محطةة رفةع 

، 2020آالف متةةر مكعةةب، فةةي مةةارس 3اعةةةة 

مليةو   نية ا بهةدف خدمةة 19بتكلفة تصةا لةة 

.المنطقة بميا  الشرب

باإللةةةةةةافة ءلةةةةةةى هةةةةةةا  الجهةةةةةةو ،  ةةةةةةارن تنفيةةةةةةا ▪

  مشروعةةةةةةا  أخةةةةةةةةرى بتكلفةةةة ء ماليةةةةةةة تبلةةةةةة

مليار  نية ، منهةا، محطةة تحليةة ميةا 1.5نحو 

ألف متر مكعب في اليةوم 135/60البحر  اقة 

مليار  ني ، ومحطةة 1.4 رق مطروح بتكلفة 

اقةةة تحليةةة ميةةا  البحةةر بمدينةةة اةةيدي برانةةي  

ألةةةةةةةف متةةةةةةةر مكعةةةةةةةب فةةةةةةةي اليةةةةةةةوم بتكلفةةةةةةةة 2

خزانةةةةةةا  4مليةةةةةو   نيةةةةة ، وءنشةةةةةاء عةةةةةد  66

و ااةةةةةتراتيجية بمدينةةةةةة مطةةةةةروح بتكلفةةةةةة نحةةةةة

.  مليو   ني 92

قامةةةةةة  قطننننننا  الصننننننرف الصنننننن ي  أمةةةةةةا عةةةةةة  

المحافظةةةة بمشةةةروعا  لةةةخمة بتكلفةةةة قةةةدرها

:مليار وهي2.3

مشةةةةرو  الصةةةةرف الصةةةةحي بمدينةةةةة ال ةةةةبعة ▪

ة    ألةةف متةةر مكعةةب فةةي اليةةوم، بتكلفةة14 اقةةة 

مليةةةةةو   نيةةةةة ، بهةةةةةدف تقةةةةةدي  خةةةةةدما  596

. 2019الصرف الصحي ةهالي المدينة عام 

ام مشرو  ارف احي متكاما بمدينةة الحمَّة▪

متةةةر مكعةةةب فةةةي اليةةةوم، بتكلفةةةة4000 اقةةةة 

.مليو   ني 320
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تواةةةعا  محطةةةة معالجةةةة الصةةةرف الصةةةحي ▪

مليةةةةةو   نيةةةةة ، وتةةةةة  395بمطةةةةةروح بتكلفةةةةةة 

.2019االنتهاء منها عام 

ي مشرو  الصرف الصحي لماةكا  اال تمةاع▪

مليةةةةةةو   نيةةةةةة ا 15بمدينةةةةةةة الحمَّةةةةةةام بتكلفةةةةةةة 

ويهدف المشةرو  ءلةى تةوفير خةدما  الصةرف

.الصحي والميا  لخدمة أهالي المدينة

مشةةةرو  الصةةةرف الصةةةحي المتكامةةةا لمدينةةةة▪

ر مليةو   نية ، فةي اةبتمب564ايوة، بتكلفة 

.2019عام 

المرحلةةةةةة )مشةةةةةرو  اةةةةةرف اةةةةةحي مطةةةةةروح ▪

ماليي   ني ، ارف اةحي210بتكلفة ( الجانية

(. محطا  رفع-خطوي  ر  - بكا  )

مشةةةةةةرو  اةةةةةةرف اةةةةةةحي مراةةةةةةى مطةةةةةةروح ▪

مليةةةو   نيةةة ، 235، بتكلفةةةة (المرحلةةةة الجالجةةةة)

.2020في أكتوبر 

محطا  رفع و بكا  انحةدار ( 3)ءنشاء عد  ▪

. 2020وخطوي  ر ،، في أكتوبر 

باإللةةةةةافة ءلةةةةةةى هةةةةةةا  الجهةةةةةو ،  ةةةةةةارن تنفيةةةةةةا ▪

حةةو    مشةةروعا  أخةةرى، بتكلفةةة ء ماليةةة تبلةة  ن

.مليار  ني 1.7

 ةةةةةارن أي ًةةةةةا تنفيةةةةةا وتصةةةةةمي  اةةةةةرف اةةةةةحي ▪

بالمنةةةةةا ط المحرومةةةةةة مةةةةة  خدمةةةةةة الصةةةةةرف 

ة الصةةةةةحي بنطةةةةةاق المرحلةةةةةة الجانيةةةةةة والجالجةةةةة

مليةةةو  220بمدينةةةة مراةةةى مطةةةروح بتكلفةةةة 

%.10 ني  بنسبة تنفيا 

وتسعى الدولة مة  خةالل هةا  المشةروعا  ءلةى 

محةةةاور رئيسةةةة بقطةةةا  ميةةةا  الشةةةرب 5تحقيةةةط 

تقليةةةا الفاقةةةد، ورفةةةع : والصةةةرف الصةةةحي، وهةةةي

ع ل وي الميا ، وءحالل وتجديةد الشةبكا ، ورفة

م كفاءة الخدمةة المقدمةة للمةوا ني ، وااةتخدا

رف تكنولو يةةا  مختلفةةةة لتواةةةيا خةةةدما  الصةةة

.الصحي للمنا ط الريفية

لةة، ونتيجة لهةا  الجهةو  المباولةة مة  ق ب ةا الدو

لخدمة اكا  محافظة مطروح، فقد واا عد  

ألةةةف 90اةاةةةر المتصةةةلة بالصةةةرف الصةةةحي ءلةةةى 

.2017أارة وفقًا لتعدا  عام 
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