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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواك  التغيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوح

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

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

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

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

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

ع بددور المواان المصري الأي ُيَعدح  اية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي عددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسدديع مج

.المعرفة

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

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

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

ددا فددي نتددائغ  رنددامغ ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جلي 

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتي  ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

يدث جاء هأا التقرير  ليرعد  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 ااددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

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

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرااية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوانر أمامنددددا فرعددددة لبندددداء الددددوان

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواعدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
 
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو  ددد

ىددددع  مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

مدب ليال زراس مص فا ر يس 

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





ايلا ميا . يايقين،ا، لو مُعُهِّد  مصر وموفر  فيهيا ألوا  العميران لكاني  سيلطان الميدن ور يسية بيالل اليدن

وير رفاعة رافيع الطهطياوي، اليلي يُعيد أحيد قيالة النهنية العلميية ورا يد التني/ أوحانا ب  المتكر المصري

، "اييص بياريزماليص اإلبريز فيي مل"في مصر والعال  العربي خالل القرن التاسع عشر، في م لْت  ا خهر 

عناادما يقاا م علااا صاامو  مصاار ماا  يم ساا  اساات  ل م اردمااا والمتييزى انييا أنيي  . 1834الصييالر عييام 

.وة ظيفها  ةصب  نبراسًا ممت قدًا  وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

، حينع وبعد عقول زمنية رويلة مر  خاللها مصر بالك ير من االنتصارا ، وحمد  للعديد من التحيديا 

ي الحرية خعب مصر العري  التاري َ مرمين خالل أعوام قليلة؛ مارة عندما فار ضد التسال ورالب بحق  ف

ارَ ، ف يبورنيتي ، ومارة أخرى عندما ممس  بهويت  ومحصين 2011يناير 25والكرامة والعدالة اال تماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والر عية، والتكر الرالمي في 

حكي ، ر يس،يا عيدلي منصيور ال/ وبعد فترة حُك  انتقالية امتد  قرابة العام، مولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليية بمناسيبة اختتيام التتيرة الر اسيي-م قت،ا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلما  خطاب  ا خيير 

المساتقبل ي مالاننيي لعليى فقية بيين "ا ميل فيي التيد، فيي قولي  –2014يونييو 4يوم ا ربعاء الموافيح 

م، لكين ، وان كان  أرض  مانبة، بدماء ا برياء، وسماؤل مشوبها بعيض التييولهذا ال    غدًا مشرقًا

ريييا  أرم بيياللي سييتعول سييمراء بلييون النيييل، خنييييراء بلييون أغصييان الزيتيييون، سييماؤاا حييافية،، مبعييث ب

.النجا  وا مل، لوم،ا كما كان 

ة، راليب عبد التتا  السيسيي ر اسية  مهوريية مصير العربيي/ ، مع مولِّي السيد الر ي 2014يونيو 8وفي 

ل الحييح ، ونسييترل فييي  بريياللبناااس و ننااا الااذ  ن لاام باا مُاارب،ييا  مييوح المصييريين أن يُعينييول بقييوة 

تيير، والعييدل والعيييش الكييري ، ونتنسيي  فييي  ريييا  الحرييية وااللتييزام، ونلميي  فييي  المسيياواة ومكيياف  ال

ميير أن فييال يُمكيين ل . و ييول،ا حقيقي ييا ولسييتور حييياة؛  ن سييتينة الييورن واحييدة، فييإن نجيي  نجونييا  ميع،ييا

ن الشيعب يستقي  من ررف واحد؛ كون  عقد،ا ا تماعي ا بين الدولة مم لة في ر يسيها وم سسيامها وبيي

. مه ريتنا ال  نية المدنية ال ديثةلتيسي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطياوي، را يد التنيوير فيي العصير الحيديث، والقيول مين)
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تيي نصيبو ومنل  ل  الحين، بدأ  لروم الورن محيا مرحلة  ديدة؛ لبناء الدولة الورنية المدنية الحدي ة ال

سيتقبل، اليها  ميع،ا، مع الرال واحع من ق بل الشعب المصري بيننا  ميع،ا نلتزم بااررة ررييح لبنياء الم

ا  التيييي يُرللهيييا اإلرالة والتصيييمي  عليييى العميييل، والتعييياون المنتيييتح ميييع الجمييييع؛ لتاطِّيييي كيييل العقبييي

.والصعوبا ؛ حتى ننع   ميع،ا ب مار التنمية

جهيول؛ ، منافر  خاللهيا الة ققل خ لها إنجازات ةنم ية ةف ن عممر ال م سنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورغي  ع ري  ميا خيهدم  ربيوح مصير مين  هيد منميوي حقيقيي في. لتحقيح نهنية مُسيتحقة لشيعب أبييل

تاطيى  ميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وخيعب،ا ال ميزال ليديها الك يير مين الطميو  إلنجياز أكبير ي

ة ر يسية بيد أن  لي  يتطليب التوقي  لبراية؛ لنتيميل ميا حققنيال سيوي ا مين اضياءا  منمويي. عنان السماء

.المةخالل الل التترة؛ لتكون عون،ا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهنة عبر سنوا  مديدة ق

ز مصييطتى مييدبولي ر ييي  مجليي  الييوزراء بهييلا الشييين، قييام مركيي/ وفييي ضييوء مو يهييا  السيييد الييدكتور

سيينوا  المعلومييا  ولعيي  اماييا  القييرار بتنتيييل  هييدع بح ييي  لتوفيييح أايي  انجييازا  الدوليية المصييرية خييالل ال

تعياون السبع الماضية، فيي  مييع منياحي التنميية وعليى مسيتوى محافريا  الجمهوريية كافية،، و لي  بال

:على النحو اآلميإلا إصدار باقة م  الكتب وقد خلُص . مع ماتل  الجها  والهيئا  الحكومية

: قطاع،ييا منموي ييا، واييي23محيياور منموييية، بواقييع 5كتاب،ييا يسييتعرم أبييرز  هييول الدوليية علييى مسييتوى 23▪

. رافيح والشيبكا التنمية البشرية، والتنمية االقتصالية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيية، والم

.كما م  احدار مقرير لكل قطاح منموي يستعرم الجهول الر يسة على مستوى المحافرا 

على مستوى كتاب،ا يتناول الجهول واإلنجازا  الر يسة التي محقق  خالل السنوا  السبع الماضية27▪

.قطاح منموي المُحدلة سلت،ا23الي ميع المحافرا ، متطي 

اعييا   ايي  مييا حققتيي  الدوليية علييى مسييتوى كييلل ميين القطملايصيييةكتابييان يُقييدِّمان حييورة ا مالييية ▪

. التنموية والمُحافرا ، بالتركيز على م خرا  ا لاء الر يسة

ا الدولاااة المصااارية الق ياااة الممثاااابر  ةصااانع  اضااارموفيييي ايييلا المقيييام، كيييان لزام،يييا علينيييا أن نُ كيييد أن 

لى أك ر ، يُرلل  اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، واللي ينطوي عومستقبلها وفق نهج ةنم   صامل

اء، بمييا فييي  ليي  الحييح فييي الحييياة لون ممييييز، وحقييو  الطتييل، والحييح فييي التييل)حق ييا لإلنسييانية 13ميين 

هييا مليي  الحقييو  التييي مسييتند الي(. وحقييو  ا خيياا،  وي الهميي  لون ممييييز، وحماييية الحييياة الااحيية

التيي مُم ِّيل لعيوة عالميية للعميل مين أ يل " 2030أايداف التنميية المسيتدامة "ا اداف اإلنما ية ا مميية 

ر متهيا القناء على التقر، وحماية كوكب ا رم، وضمان ممتُّيع  مييع ا فيرال بالسيالم واالزلايار، ممي  م

.ادف،ا أممي ا ملتزم مصر بها  ميع،ا17 ميع،ا في 

، ورؤيتهييا 2014امصييال،ا، قاميي  الدوليية المصييرية بتر ميية اييلل الحقييو  فييي لسييتوراا الييورني الصييالر عييام 

مييية ، والتييي معكيي  الاطيية االسييتراميجية رويليية المييدى؛ لتحقيييح مبييال  وأاييداف التن2030المسييتقبلية 

ش عملهيا، وفيي سيبيل منتييل ملي  الرؤيية، أرلقي  الحكومية المصيرية برنيام. المستدامة في كل المجاال 

دع   ختامًااا  ةظاال الاا. ؛ ليكييون ارييار،ا منتيييلي ا لجهييول مصيير التنموييية"مصيير منطلييح"الييلي يحمييل عنييوان 

.ممتد   والعمل ي دوـ األمل لي م أفضل  وغد أكثر ازدمارًا ل  ننا 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



كفر الشيخ في أرقام

آالف كيلددومتر مربدعر وتنقسددم المحاف ددة 3.5تبلد  المسدداحة الكليدة للمحاف ددة 

وحدددة محليدددددة قرويددددة تتبعهددددا 98أحيدداءر وتضددم 3مديندددددددةر و14مراكدددددزر و10 لددى 

ماليين نسمةر كمدا يبلد  3.6قريةر ويبل   جمالي عدد سكان المحاف ة نحو 127

ل الزيادة الطبيعية للمحاف ة  .لكل ألف نسمة15.3معدَّ

حر تُعددددح محاف دددة كفدددر الشددديع محاف دددة زراعيدددةر وتشدددتهر بونتدددا  األرزر والبنجدددرر والقمددد

بدانر والقطنر كما تساهم المحاف ة في النشاط الصناعير حيدث يوجدد بهدا عدناعات األل

شدر وتنت, والزيوتر والصابونر واألعدالفر وضدرب األرزر وحلدغ و دزل القطدنر وسدكر البنجدر

.بالمحاف ة كثير من المزارع السمكية

بلطديمر تتنوع المعالم السدياحية بالمحاف دةر حيدث نجدد السدياحة الترفيهيدة فدي مصديف

ي والسددياحة الدينيدددة فدددي مسدددجد سددديدي الحددة أبدددي سدددعيد التلمسدددانير ومسدددجد سددديد

. براهيم الدسوقي

"
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معدل البطالة
سنة( 15-64)

%2.7

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

29.7
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

15.3 %48.8
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

3.5
آالف كيلومتر 

مربع

3.6
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر  

المساحة المأهولة

%100

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/ 2019عام 

2020التوزيع النسبي للسكان عام 

%24.5

المساحة الكلية

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15) 

1.1
مليون مشتغل



أبرز مؤىرات المحاف ة

ألدددددددددددددددف

91.3حالددددددددددددددة
ولدة عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقدة الد

.2020في المحاف ة خالل عام 

مليدددددددددار 

جنيدددددددددد  740
ل حجددم االسددتثمارات الكليددة بالمحاف ددة خددال

.2021/2020العام المالي 

مليدددددددددارات

3.5جنيددددددددددددددددددد 
ي  جمددالي تكلفددة تحددديث وتطددوير الددري الحقلدد

(.2021-2014)بالمحاف ة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددار 

1.3جنيدددددددددددددددددددددددددد 
يات  جمددالي تكلفددة  نشدداء وتطددوير مستشددف

(.2021-2015)بالمحاف ة خالل الفترة 

99.6%
ة لميداه نسبة األسر المتصلة بالشدبكة العامد

.2017الشربر وفًقا لتعداد عام 

مليددددددون

920جنيددددددددددد 
 جمددالي تكلفددة مشددروع اإلسددكان االجتمدداعي

.2020بالمحاف ة حتى عام 

مليددددددددددددددددددددددار

2.2جنيددددددددددددددددددددددد 
 جمددددالي تكلفددددة مشددددروعات قطدددداع المددددوارد 

(.2021-2014)المائية والري خالل الفترة 

مليددددددددددددددددددددددار

1.7جنيددددددددددددددددددددددد 
 جمددددالي تكلفددددة مشددددروعات الطددددرق والنقددددل 

(.2021-2014)بالمحاف ة خالل الفترة 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

منشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأة

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحية 52
 جمددالي عدددد المنشددحت الصددحية بالمحاف ددة

.2019عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

1.3جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 جمدددددالي تكلفدددددة  نشددددداء وتطدددددوير المنشدددددحت 

(.2021-2014)الصحية خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  1.2
 جمددددددددالي تكلفددددددددة  نشدددددددداء وتطددددددددوير عدددددددددد

مدرسدددددددة بالمحاف دددددددة خدددددددالل الفتدددددددرة238

(2014–2021.)

مليدددددون 

562.5جنيددددددددددد 
كليددة جديدددة 15 جمدالي تكلفددة  نشدداء وتطددوير 

(.2021-2014)بالمحاف ة خالل الفترة 

60.7%
عدام نسدبة اإلنداث المقيددات بدالتعليم العدالي

2020/2019.

مليدددددددددددون 

68.4جنيددددددددددددددددد 
 جمدددددالي تكلفدددددة  نشددددداء أربعدددددة مشدددددروعات 

(.2021-2014)ثقافية خالل الفترة 
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فييي ارييار  هييول الدوليية لالرمقيياء باييدما  الرعاييية

الصيييييحية بمحافرييييية كتييييير الشيييييي ، مييييي  انشييييياء 

2015ومطييوير عييدة مستشييتيا  فييي التتييرة ميين 

ملييار  نيي ، 1.3، بتكلتة ا ماليية بلتي  2021حتى 

إنشااااس مستشااافا باااي  المركااا   مييين أامهيييا، 

ألي  متير 18، على مسطح مساحة 2021في عام 

ة مربع، والمبنى مكون من بدروم وأرضي، وخمس

سييرير،ا، متنييمن أس يير ة112ألوار متكييررة بسييعة 

سيييرير عنايييية مركيييزة، 12القسييي  اليييداخلي، وعيييدل 

حن يانا ، 7ماكينة غسيل كليوي، وعيدل 26وعدل 

غييرف عمليييا ، 4عيييالة خار ييية، وعييدل 28وعييدل 

، غرفة واللة ربيعي، واستقبال وريوار 2وعدل 

وحييييدة منييييا ير  هيييياز انييييمي علييييوي وسييييتلي، 

أخيييييعة )وقسييييي  أخيييييعة ماصصيييييية متنيييييمن 

، وكيلل   مييع (سونار-أخعة عالية -مقطعية 

الايييييدما  المسييييياعدة، ومييييي  منتييييييل أك ييييير مييييين 

ميييييييين المشييييييييروح، بتكلتيييييييية بلتيييييييي  نحييييييييو % 60

.مليون  ني 337

الرعاياااااااااااااااااااة الصااااااااااااااااااا ية
"
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يهيييدف  لييي  المشيييروح اليييى مقيييدي  خدمييية ربيييية 

متميييييييزة للميييييييوارن بمدينييييييية بييييييييال بمحافرييييييية

كتيييير الشييييي  متماخييييى مييييع المعييييايير العالمييييية

لرعايييية المرضييييى ربق،ييييا  حيييدة معييييايير الجييييولة 

.ومعايير مكافحة العدوى

تييية كميييا مييي  مطيييوير مركيييز أورام كتييير الشيييي ، بتكل

مليييييون  نييييي ، فييييي التتييييرة 385بلتيييي  ماطيييي  

مين المبنيى % 85، حيث م  مشطيب (2018-2021)

عيييالا  خار ييية، وغرفيية عمليييا ، )والييلي يشييمل 

وأخييعة عال ييية ومشايصييية، ومعامييل، ورعاييية 

(.مرك زة

وفيييي ضيييوء االاتميييام بمرضيييى ا ورام،  ييياء قيييرار 

، بن  2019لسنة 1984محافظ كتر الشي  رق  

قطعيية أرم ميين أمييالل الدوليية الييى مركييز ا ورام 

م؛ بالمحافرة، لصالح  معية رعاية مرضى ا ورا

لادمة أاالي محافرية كتير الشيي  المحافريا 

. المجاورة

رة،وم  ماصيص قطعة أرم ببلطي  بالمحاف

2893و لييييي  وفق،يييييا لقيييييرار ر يييييي  اليييييوزراء رقييييي  

، لصيييييالح  معيييييية اإلي يييييار للتنميييييية 2015لسييييينة 

رعايية المتكاملة؛ إلقامة مستشتى كبد، لعيال  و

.مرضى الكبد

ركيييزي، امصييال،ا، مييي  مطيييوير مستشيييتى بلطيييي  الم

عناييييييية مرك ييييييزة، 13سييييييرير،ا، و151وانشيييييياء عييييييدل 

، غُييرف عناييية قلييب، وقسيي  التسيييل الكلييوي4و

عييييييالة، 14وقسييييي  العييييييالا  الاار يييييية بعيييييدل 

  وقس  االستقبال والطيوار ، وقسي  العملييا

غيييييييرف عملييييييييييييا ، وقسييييييي  معاميييييييييل بعييييييدل 4

.معمل،ا، وقس  النساء والواللة66

حن يييانة 12عيييدل )أين،يييا يو يييد قسييي  الحن يييانا  

.، وقس  ا خعة(لحدي ي الواللة

اييييلا باإلضييييافة الييييى قسيييي  المنييييا ير ، و ميييييع 

الايييدما  المسييياعدة، واإللارة، وسيييكن ا ربييياء 

.والتمريض

ملييون  نيي ، 181.4وبلت  مكلتة المشيروح نحيو 

(.  2018-2015)في التترة 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة كفر الشيع  | 13

تكلتية كما م  انشاء مستشتى قليين المركيزي، ب

ملييييون  نيييي ، وانشييياء المستشيييتى140.9نحيييو 

، بتكلتية 2016الجامعي بجامعة كتير الشيي  عيام 

ى مالييييين  نيييي ، ومطيييوير خيييامل لمستشيييت307

.مليون  ني 122سيدي غازي المركزي، بتكلتة 

لمركيزي، أين،ا م  مطوير مستشتى بر  البيرل  ا

.مليون  ني 100بتكلتة بلت  نحو 

ن، مطيييوير مستشيييتى خيييباس عميييير بمركيييز قليييي

ماليين  ني ، و ل  بهيدف 3.3بتكلتة بلت  نحو 

.مقدي  الادما  العال ية المتنوعة

ر وفييي ضييوء االاتميييام بمرضييى الكليييى، ميي  مطيييوي

ومييييدعي  ورفييييع كتيييياءة  نييييا  الكلييييى الصييييناعي، 

ة، فيي ومستشتى العبور ومرمي  مستشيتى فيو

، بتكلتيييييية بلتيييييييييي  نحييييييييييو(2021-2019)التتييييييرة 

.ماليين  ني 4.9

وايمان،يييا بياميييية الوحيييدا  الصيييحية، ولورايييا فيييي 

يييد مقييدي  الرعاييية الصييحية، فقييد ميي  انشيياء العد

، (2021-2014)منهييييييا بالمحافريييييية فييييييي التتييييييرة 

:مليون  ني ، ومن أامها33.8بتكلتة بلت  

انشييياء وحيييدة المنشييية التربيييية بسييييدي غيييازي، 

مالييييين  نيييي ، ووحيييدة المنشييية 3بتكلتييية بلتييي  

2تيي  الشييرقية بمدينيية سيييدي غييازي، بتكلتيية بل

 ، مليون  ني ، ووحيدة حيحية بمدينية بير  البيرل

مالييين  نيي ، وحيدة النييل 4.6بتكلتة بلت  نحيو 

.  مليون  ني 2ببيال، بتكلتة بلت  

ن كيييلل  مييي  انشييياء وحيييدة المسيييتقبل بال مييياني

مليييون  نييي ، ووحييدة 2بالحييامول، بتكلتيية بلتيي  

مليييييون 1.5عييييرم المحنيييير بمطييييوب ، بتكلتيييية 

ل ،  نييي ، ووحييدة عبييد الباعييث التقييي بسيييدي سييا

.مليون  ني 1.5بتكلتة بلت  
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كمييييا ميييي  احييييالل ومجديييييد العديييييد ميييين الوحييييدا  

             الصيييييحية فيييييي التتيييييرة نتسيييييها، بتكلتييييية بلتييييي

مليييييون  نييييي ، منهييييا احييييالل ومجديييييد الوحييييدة 23

ة بلتي  الصحية بقرية نشر ، مركيز قليين، بتكلتي

ة ماليين  ني ، واحيالل ومجدييد الوحيد5.1أك ر من 

 الصييييييحية بالتقهيييييياء البحرييييييية، بتكلتيييييية بلتيييييي

ة ماليييين  نييي ، وقييد ميي  احييالل ومجديييد الوحييد4.9

الصييييييييحية بالسيييييييييد البييييييييدوي، بتكلتيييييييية بلتيييييييي 

. ماليين  ني 4.8

اء ولرفيييع كتييياءة المستشيييتيا  أين،يييا، مييي  انشييي

عييام، خييبكة التييازا  بمستشييتى كتيير الشييي  ال

كة ماليين  ني ، وم  انشاء خب3.5بتكلتة بلت  

التيييييازا  بمستشيييييتى لسيييييو  العيييييام، بتكلتييييية

.ماليين  ني 3.5بلت  

الجيييدير باليييلكر أنييي  ميييا زالييي  انيييال العدييييد مييين 

المشييروعا  الجيياري منتيييلاا فييي ارييار االاتمييام

بالرعاييية الصييحية، ميين أامهييا، اييدم واعييالة بنيياء 

.مستشتى الريام

ة وفيييي ضيييوء مقيييدي  الايييدما  الطبيييية والعال يييي

ر المتنوعييية،  يييار  رفيييع كتييياءة مستشيييتى الصيييد

بالمحافرييييية، ومستشيييييتى الحمييييييا  بدسيييييو ، 

والحمييييييا  بمطيييييوب ، والعميييييل عليييييى مطيييييوير 

   الوحييدا  الصييحية أين،يييا، ورفييع كتاءمهييا؛ ليييتال

.معايير الجولة العالمية

ى ونتيجيييية للجهييييول المبلوليييية لالرمقيييياء بمسييييتو

دال الرعاية الصحية بالمحافرة، فقيد ارمتعي  أعي

منشيييية عيييام 52المنشيييا  الصيييحية لتصيييل اليييى 

.2014منشية فقط عام 42، مقارنة بي 2019

هي  كما ارمتع أين،يا عيدل المرضيى اليلين مي  عال 

علييييييى نتقيييييية الدوليييييية بالمحافريييييية ليصييييييل الييييييى

، مقارنيييييييييييية 2020أليييييييييييي  مييييييييييييريض عييييييييييييام 91.3

.2014أل  مريض عام 66.4بي 

  وعليييي  فقيييد مييي  زييييالة عيييدل ا س ييير ة بالمنشيييا

2019سييرير،ا فييي عييام 2940الصييحية ليصييل الييى 

.2014سرير في عام 2600مقارنة بي 
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التيي ية التعليم األساسي اللبنة األساسايُعدُّ 

ة مقوم علي  ا  يال وحياة ا خياا،، ولي  أاميي

كبيييييرة، حيييييث يسيييياعد علييييى امييييتالل المهييييارا  

الالزميييية للمييييرء فييييي حياميييي  العملييييية، والتييييي ميييين 

خيييينها أن مزييييد فقييية التييييرل فيييي نتسييي ، وزيييييالة 

.القدرة على التتكير الناقد البن اء

ومسيييييياعد المراحيييييييل الماتلتييييييية مييييييين التعليييييييي  

وام ا ساسييي فييي القييدرة علييى التمييييز بييين الصيي

والاطيييي، وي ايييل التيييرل لمعرفييية ميييا عليييي  ميييين 

رام وا با  وما ل  من حقو ، وبالتالي كسيب احتي

ع، اآلخرين؛ مما ي لي الى زيالة الوعى في المجتم

وابعييييال أفييييرالل عيييين السييييلوكيا  المتيييييخرة، مييييا 

يٌمكِّيييين ا فييييرال فييييي المجتمييييع ميييين ألاء المهييييام 

ان بشييكل فعلييال ومنييتش، فالشيياص المييتعل  و

م كيييان بالقييييدر ا ساسييييي يمكنيييي  القيييييام بالمهييييا

ن والعمل بشكل أفنل ممن لي  لدي  قيدر مي

.التعلي  

مدرسيية 78فييي اييلا السيييا  ميي  انشيياء أك يير ميين 

، بتكلتيية بلتيي  (2021–2014) ديييدة، فييي التتييرة 

.مليون  ني 583.4نحو 

كمييا ميي  عميييييييل احييالل  ز يييييييي وكلييييييي  ك ييييير ميين 

لتيي  مدرسيية فييي التتييرة نتسييها، وبتكلتيية ب126

.ماليين  ني 607.3نحو 

مدرسييية ومعليييية 26أين،يييا مييي  موسيييعة أك ييير مييين 

ميييييدارس أخيييييرى فيييييي ماتلييييي  المراحيييييل 8عيييييدل 

التعليميييييييية، ومييييييين أامهيييييييا انشييييييياء مدرسييييييية 

تكلتية الامسين للتعليي  ا ساسيي بالحيامول، ب

ملييييييييون  نيييييييي ، وانشييييييياء مدرسييييييية 2.8بلتييييييي  

باخيية التباخية للتعلي  ا ساسي في قريية الت

ماليين 4.4بسيدي سال ، بتكلتة بلت  أك ر من 

 نيييييييي ، وانشييييييياء مدرسييييييية النجيييييييارين للتعليييييييي  

كلتية ا ساسي، بقرية النجيارين فيي مطيوب ، بت

. ماليين  ني 3.5بلت  نحو 

، كمييييا ميييي  انشيييياء مدرسيييية المتتييييوقين ال انوييييية

.ماليين  ني 10.2بتكلتة بلت  نحو 

التعلاااااااااااااايم األساسااااااااااااااي

والفااااااااناااااااي

"
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كرييية وميي  انشيياء مدرسيية حييال  نييافع للتربييية الت

.ماليين  ني 4.6، بتكلتة بلت  نحو بمطوب 

أكتوبر اإلعدالية الجديدة6كما م  انشاء مدرسة 

نحيييو           فيييي بييير  البيييرل ، ببلطيييي ، بتكلتييية بلتييي 

مالييييييين  نيييييي ، وانشيييييياء مدرسييييية البنييييييانين 5.5

نحيييو      اإلعداليييية فيييي قريييية بنيييانين، بتكلتييية بلتييي 

.مليون  ني 2.9

ي، وميي  انشيياء مدرسيية المالحيية للتعلييي  ا ساسيي

ماليييين  نييي ؛ بهييدف مقليييل6بتكلتية بلتيي  نحييو 

الك افيييييييا  الطالبيييييييية، وزييييييييالة الميييييييدارس فيييييييي 

المنيييييارح المحرومييييية منهيييييا، وانشييييياء مدرسييييية 

  فييي للتعلييي  ا ساسييي، بسيييدي سييالالعبايييدة

مالييين  نيي ، 8.4، بتكلتية بلتي  نحيو 2018يوليو 

.سو ل  للحدل من الك افا  الطالبية بالمدار

كمييا ميي  مطييوير واحييالل كلييي و ز ييي للعديييد مييين

المييييدراس منهييييا، عمييييل احييييالل  ز ييييي لمدرسيييية

             أبيييييو ايكييييل اإلعدالييييية بالريييييام، بتكلتيييية بلتيييي

مليييييون  نييييي ، وعمييييل احييييالل كلييييي لمدرسيييية2.2

ة أبييييو مصييييطتي اإلعدالييييية فييييي الريييييام، بتكلتيييي

ملييييون  نيييي ، باإلضيييافة اليييى اإلحيييالل 2.1بلتييي  

، حصيتةالاالبتدا ية بحيي الحصتةالكلي لمدرسة 

ملييييون  نيييي ، كميييا مييي  عميييل 2.9بتكلتييية بلتييي  

تركة احالل كلي لمدرسة الانسياء ال انويية المشي

مالييييين  نييييي ، 3.6فيييي بلطييييي ، وبتكلتييية بلتيييي  

رييام، واحالل كلي لمدرسة أم سنل االبتدا يية، بال

.مليون  ني 1.8بتكلتة بلت  نحو 

كميييييا بليييييس عيييييدل ميييييدارس التندقييييية والسيييييياحة 

.2021/2020مدارس عام 3بالمحافرة 

، فقييييد ااتميييي بالنساااابة للتعلاااايم الفناااايأمييييا 

الحكومة ب  عن رريح احالل ومطيوير العدييد مين

المييدارس، منهييا احييال  ومطييوير  ز ييي لمدرسيية 

ال ، احال  خيالما ال انويية الصيناعية بسييدي سي

.ماليين  ني 3.3وبتكلتة بلت  
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ناعية فنل،ا عن اإلحالل الجز ي لمدرسة بييال الصي

ماليييين  نييي ، 3.9بنييا ، بتكلتيية بلتيي  أك يير ميين 

ة وم  عمل احالل  ز ي لمدرسية الحيامول ال انويي

ملييييون 11.4التجاريييية بنيييا ، بتكلتييية بلتييي  نحيييو 

 نيييي ، واحيييالل  ز يييي لمدرسييية الجزييييرة الانيييراء 

مالييين 7التجارية بمطيوب ، بتكلتية بلتي  نحيو 

 نيييييي ، واحيييييالل  ز يييييي لمدرسييييية منيييييية المرخيييييد 

  نحييييييييو الصييناعية بنييين بمطييوب ، بتكلتيية بلتيي

.مليون  ني 23

، نااا ضاا س االمتمااام بااالتعليم الفنااي لإوفييي 

فقييييييد ميييييي  انشيييييياء مدرسيييييية النييييييبعة ال انوييييييية 

ح الصييناعية بنييا  بمركييز الريييام؛ لييدع  المنييار

المحرومييييية مييييين التعلييييييي  التنيييييي بالمحافريييييية، 

ماليييييين  نييييي ، وميييي  انشيييياء 6.3وبتكلتيييية بلتيييي  

ة مدرسيية كيييوم الحجيير الزراعيييية بالحييامول، بتكلتييي

.مليون  ني 25بلت  نحو 

سييرم ونتيجية لتليي  الجهييول، اناتنيي  نسييبة الت

ليييى مييين التعليييي  االبتيييدا ي بالمحافرييية لتصيييل ا

عيييييام % 0.34، مقارنييييية بيييييي 2021/2020عيييييام % 0.17

2014/2013.

0.34

0.17

2014/2013 2021/2020

ة نسبة التسرب من المرحلة االبتدائي

(2020/2019-2014/2013)خالل عامي 

)%(

.وزارة التربية والتعلي ، والتعلي  التني: المصدر
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الى كما ارمتع أعدال التالميل في المدارس ليصل

، فيييي مقابيييل  2021/2020ألييي  ملمييييل عيييام 836.9

.2014/2013أل  ملميل عام 617.8

باإلضييييييافة الييييييى  ليييييي  ارمتييييييع أعييييييدال التصييييييول 

ألييي  فصيييل 18الدراسيييية بالميييدارس ليصيييل اليييى 

ألي  فصيل فقيط 15.7، مقارنة بيي 2021/2020عام 

.2014/2013عام 

617.8

836.9

2014/2013 2021/2020

أعداد التالميأ بالمدارس خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020*)

15.7

18

2013 /2014 2020 /2021

عدد الفصول الدراسية بالمدارس خالل 

(*2021/2020–2014/2013)عامي 

(ألف فصل)

.وزارة التربية والتعلي ، والتعلي  التني: المصدر
.البيانا  ال مشمل التعلي  ا زاري* 

(ألف تلميأ)

.وزارة التربية والتعلي ، والتعلي  التني: المصدر
.البيانا  ال مشمل التعلي  ا زاري* 
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علااااا ةنميااااة ق اااااا  فييييي ارييييار حيييير، الدوليييية 

اء ، مييي  انشيييالتعلااايم العاااالي والب اااث العلماااي

العدييييد مييين الكليييييا  والجامعيييا  بالمحافريييية، 

كليييييا   ديييييدة 15وبلييييس ا مييييالي مكلتيييية انشيييياء 

نحيييييو ( 2021-2014)بالمحافرييييييية خيييييالل التتيييييرة 

مليييييون  نييييي ، منهييييا انشيييياء كلييييية علييييوم 562.5

2014ال روة السمكية والمصيا د، فيي التتيرة مين 

مليون  نيي ، كميا مي  33، بتكلتة بلت  2016حتى 

حتييى 2015انشيياء كلييية رييب ا سيينان فييي التتييرة 

مليييون  نييي ، وميي  انشيياء 53، بتكلتيية بلتيي  2017

، 2017حتييى 2015كلييية التمييريض، فييي التتييرة ميين 

.مليون  ني 31بتكلتة بلت  

و يييا، فييي ضييوء مو ُّيي  الدوليية وااتمامهييا بالتكنول

، 2019لسييينة 871 ييياء قيييرار ر يييي  اليييوزراء رقييي  

امعية بإضافة كليية اليلكاء االحيطناعي لكلييا   

لكاء كتيير الشييي ، وعلييي ، فقييد ميي  انشيياء كلييية اليي

، 2017حتييييى 2015االحييييطناعي، فييييي التتييييرة ميييين 

.مليون  ني 60وبتكلتة بلت  

التعلاااااااااااااااااااايم العااااااااااااااااااااالي 

والب اااااااااااااااااااث العلماااااااااااااااااااي

"
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مييين أين،يييا مييي  انشييياء كليييية ا لسييين، فيييي التتيييرة

مليييون  نييي ، 50، بتكلتيية بلتيي  2017حتييى 2015

2016مين وانشاء كلية التربية النوعية، في التترة

.مليون  ني 60، بتكلتة بلت  2018حتى 

فيي كما م  انشاء كلية الحاسيبا  والمعلوميا ،

، وبتكلتيييية ا مالييييية 2019حتييييى 2016التتييييرة ميييين 

مليييييون  نييييي ، و ليييي  لتحقيييييح التميييييز50بلتيييي  

هييد واالبتكييار فييي البحييث العلمييي، وميي  انشيياء مع

حتيى 2017علوم ومكنولو يا النيانو فيي التتيرة مين 

ملييييون  نييييي ، و ليييي  49.5، بتكلتييية بلتيييي  2019

.بهدف ماريش لفعا  م الة لسو  العمل

ن باإلضيافة اليى مييا سيبح، فقيد ميي  انشياء عيدل ميي

الورش بعدل من الكلييا ، حييث مي  انشياء ورش

مليييون  نيييي ، 45كلييية الهندسيية، بتكلتييية بلتيي  

وانشيييييياء ورش كلييييييية الزراعيييييية، بتكلتيييييية بلتيييييي 

.مليون  ني 25

وقييد أل  مليي  الجهييول الييى ارمتيياح عييدل الكليييا 

كليييييية، 24والمعاايييييد بالمحافرييييية ليصيييييل اليييييى 

، مقارنية 2020/2019ومعهد،ا فيي العيام الدراسيي 

.2014/2013فقط في العام الدراسي 18بيي 

18

24

2014/2013 2020/2019

 جمالي الكليات والمعاهد بالتعليم 

العالي خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

(كلية ومعهد)

.وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر
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ون؛ أولييي  الدولييية ااتمام،يييا بالت،يييا بال قافييية والتنييي

ي ايمان،ييا بالييدور الييلي معكسيي  فييي المجتمييع، وفيي

ةايييلا الصيييدل، مييي  انشييياء المركيييز ال قيييافي بمدينييي

، بتكلتييييييييية بلتييييييييي  2014كتييييييييير الشيييييييييي  عيييييييييام 

.مليون  ني 45

كميييا مييي  انشييياء قصييير فقافييية سييييدي سيييال  فيييي

، وبتكلتييييية بلتييييي 2019حتيييييى 2017التتيييييرة مييييين 

مالييييين  نيييي ، و لييي  بهيييدف اقامييية أنشيييطة 3.5

.ةفقافية ومنمية الوعي ال قافي بالمحافر

سو ، باإلضافة الى  ل ، م  مجديد قصر فقافة ل

متير، ويني  قاعية 1200واللي يقام على مسياحة 

زا يييييير، ونالي،ييييييا للتكنولو يييييييا 700مسيييييير  مسييييييع 

والمعلومييييييا ، وقاعييييييا  للتنييييييون التشييييييكيلية، 

واآلال  الشيييييييعبية، ونالي،يييييييا لييييييي لم، ومرسيييييييم،ا، 

تتيرة ومكتبة عامة، ومكتبة أخيرى ل رتيال، فيي ال

، وبتكلتيييييية بلتيييييي  نحييييييو2018حتييييييى 2015ميييييين 

.مليون  ني 16.4

وفييي ارييار لعيي  الموااييب، فقييد ميي  بييدء مشييروح 

.2021ابدأ حلم  بقصر فقافة كتر الشي  عام 

الثقافااااااااااااااااااة والفناااااااااااااااااا  
"
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مبنييى ميي  انشيياء مكتبيية سيييدي سييال ، ويتكييون ال

: يحتييوي علييى–متيير،ا مربع،ييا 660بهييا ميين مسيياحة 

قاعيية -قاعيية اريالح للشيبام –مسير  مكشيوف 

–قاعييية الهواييييا  وا نشيييطة -اريييالح ل رتيييال 

–قاعييييية الكمبييييييومر –قاعييييية متعيييييدلة ا غيييييرام 

حتييييى 2017الاييييدما ، فييييي التتييييرة ميييين –اإللارة 

.ماليين  ني 3.1، وبتكلتة بلت  2021

من ، ضيي"افتتييا  معييرم كتيير الشييي  للكتييام"ميي  

اسيييييييتراميجية وزارة ال قافييييييية لتحقييييييييح العدالييييييية

ال قافيييييييية بيييييييين المحافريييييييا  المصيييييييرية فيييييييي        

ة ، و ليي  بهييدف نشيير الكتييام وال قافيي2017يوليييو 

.بين موارني كتر الشي 

الجييدير بالييلكر، أنيي  قييد ارمتييع عييدل قصييور وبيييو 

قصيييير،ا وبيت،ييييا 17ال قافيييية بالمحافريييية حتييييى بلييييس 

، وبلييييس عييييدل المكتبييييا  2020لل قافيييية فييييي عييييام 

مقارنييييييييية 2019مكتبييييييييية عيييييييييام 32بالمحافرييييييييية 

.2014مكتبة عام 24بي 

24

32

2014 2019

عدد المكتبات العامة والمتخصصة 

والجامعية والمعاهد بالمحاف ة خالل 

2019و2014عامي 

(مكتبة)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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تى معمل الدولة  اادة على ممكين المرأة في خ

احميهيا " المجاال ، بدء،ا من حملية رير  ا بيوام

، وقيييييام المحافريييية بالعديييييد ميييين "ميييين الاتييييان

النيييييييييدوا  وورش التيييييييييدريب لتمكيييييييييين الميييييييييرأة 

ة بالمحافرة، حييث قيام المجلي  القيومي للميرأ

ر، ممكين الميرأة المصيرية بيين التي"بعقد ندوة 

، و ليي  وعي،ييا بيامييية 2021، فييي أبريييل "والتحييديا 

اليييدور اليييلي ملعبييي  الميييرأة فيييي المحافرييية، وفيييي 

الشيييهر نتسييي  عقيييد  المحافرييية لورة مدريبيييية

افية، على التطريز و ل  بالتعاون ميع مديريية ال ق

فيييي ضيييوء ممكيييين الميييرأة العاملييية وح هيييا عليييى 

.المشاركة في اإلنتا 

وفيييييي ضيييييوء االاتميييييام بالكشييييي  المبكييييير عييييين 

سييييرران ال ييييدي، قييييام المجليييي  بتنتيييييل حمليييية 

 لي  التوعية والتحص المبكر لسيرران ال يدي، و

بالتعييييياون ميييييع الميييييامو رامباسيييييتادام  هييييياز 

.2021 امعة كتر الشي ، في يونيو 

ة كما قام المجل  القومي للمرأة بتنريي  ورخي

، 2021اخييييتال فنييييية ومطريييييز، فييييي أغسييييط  

و لييي  بالتعييياون ميييع مديريييية ال قافييية، فيييي اريييار 

لعييييي  وممكيييييين الميييييرأة اقتصيييييالي ا، وعميييييل لورة 

ي مدريبيييية عليييى حيييناعة السيييجال نصييي  اآلليييي فييي

، و لييي  بالتعييياون ميييع  امعييية 2021أغسيييط  

رش كتر الشي  ومديرية الزراعية، باإلضيافة اليى و

.لتعلي  الايارة

بالتعييييياون بيييييين " مييييي -قيييييدوة "نرمييييي  مبيييييالرة 

محافريييييييية كتيييييييير الشييييييييي ، ووزارة االمصيييييييياال  

مي ومكنولو يا المعلوما ، وفرح المجلي  القيو

التسيييييييييويح "بالمحافرييييييييية، اليييييييييدورة التدريبيييييييييية 

اإللكترونييييييييي باسييييييييتادام منصييييييييا  التواحييييييييل 

سييدة لتطيوير مهيارامهن 30، لتيايل "اال تماعي

المتصيييييييلة بيييييييدع  التسيييييييويح، والمشيييييييروعا ، 

والمنتجيييا  الااحييية بشيييكل احترافيييي مييين خيييالل

.رقميمقدي  محتوى مدريبي متنوح للتسويح ال

ةمكاااااااااااااااااااااااي  المااااااااااااااااااااااارأ 
"
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، انطلقيي  الدفعية ا وليى ميين 2021وفيي سيبتمبر 

نصيا  باسيتادام م" التسيويح اإللكترونيي"مدريب 

التواحيييييييل اال تمييييييياعي، وبالتعييييييياون ميييييييع وزارة 

الشيييييبام والرياضييييية مييييي  منريييييي  نيييييدوة بعنيييييوان 

، "النهيييوم بيييدور الميييرأة والتتييياة فيييي المجتميييع"

ي ، ميي  منتيييل البرنييامش التييدريب2021وفييي سييبتمبر 

ل الييلي اسييتهدف الشييبام ميين الجنسييين، ومنيياو

موضيييوعا  ممكيييين الشيييبام ورفيييع اليييوعي فيييي 

مجييييييال الصييييييحة اإلنجابييييييية، ومنرييييييي  ا سييييييرة، 

انون والتحرش وأسباب ، والعقوبا  المقررة بالق

.المصري

  رر"كما أرلح المجل  المرحلة ا ولى لحملة 

، "المييييرأة المصييييرية حييييانعة السييييالم... ا بييييوام

ومهييييييدف الييييييى وعييييييي السيييييييدا  بحييييييب الييييييورن 

واالنتميياء ميين خييالل نقييل رسييا ل الحمليية، والتييي

متنييييييمن فقافيييييية ا ميييييين والسييييييل  المجتمعييييييي 

بيرى، وربطها بالبرامش والمشيروعا  التنمويية الك

رة حيييث مرمكييز علييى القييرى  ا  ا ولوييية فييي مبييال

ي  لتعزيييز مشيياركة المييرأة فييي مرسيي" حييياة كريميية"

.قي  السالم وا من والتنمية المحلية

ي ختام،يييييا، بلتييييي  نسيييييبة اإلنييييياة بيييييالتعلي  التنييييي

2021/2020إل ميييالي مالمييييل التعليييي  التنيييي عيييام 

، كميييا بلتييي  %43.4فيييي محافرييية كتييير الشيييي  

% 60.7نسييبة اإلنيياة المقيييدا  بييالتعلي  العاليييييي 

، وبلتيييي  نسييييبة اإلنيييياة 2020/2019خييييالل عييييام 

ي إل مييييالي المتييييدربين بمراكييييز التدرييييييييب المهنييييييي

.2021/2020عام % 49.0

كميييييا بلتييييي  نسيييييبة اإلنييييياة إل ميييييالي البييييياح ين

، بينميييا 2019عيييام % 43.12بالم سسيييا  البح يييية 

بلتيييييي  نسييييييبة اإلنيييييياة إل مييييييالي المشييييييتتلين 

، وبلتي  نسيبة 2020عام % 20.5( سنة فيك ر15)

 هيياز )مسيياامة اإلنيياة بالمشييروعا  الصييتيرة 

، كميييييا 2019عييييييييام % 30.3( منميييييية المشروعيييييييا 

بلتيييي  نسييييبة مسيييياامة اإلنيييياة بالمشييييروعا  

(  هييييياز منميييييية المشيييييروعا )متناايييييية الصيييييتر 

.في العام نتس % 33.12
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصرر ال سيما المحاف ات التي لم تحَظ بنصديبها ا لعدادل مدن تسهم في تقدح

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددون

450جنيدددددددددددددددددددددددددددد 
از  جمددالي تكلفددة مشددروعات تنميددة حقددول الغدد

.بمنطقة دسوق

305

659
 جمددالي عدددد المنشددحت الصددناعية الُمسددجلة

.2020حتى نهاية عام 

363
 جمدددالي تكلفدددة مشدددروع منصدددة حقدددل بلطددديم

.البحرية للبترول

ة  جمدددالي تكلفدددة مخصصدددات ترفيددد  المنطقددد
.الصناعيةبمطوبسالحرة 

554.4
 جمددالي المسدداحة المزروعددة فددي المحاف دددة 

.2020عام 

ألددددددددددددف

فدددددددددان 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

90.5دوالر
 جمدددددددالي تكلفدددددددة المشدددددددروعات السدددددددياحية 

.2021حتى عام 2014بالمحاف ة من عام 

مليددددددددون

جنيددددددددددددد  

ماليدددددددددددددددددددين

دوالر 

منشددددددددددددددددددأة 
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ا  مُعدُّ محافرة كتر الشيي  أحيد أاي  المحافري

االسيييييت مارية؛ و لييييي  لميييييا ممتلكييييي  مييييين ميييييوارل 

ربيعييييييية م الهييييييا لييييييلل ، ييييييييمي علييييييى رأسييييييها 

( يعيييالتيياز الطب)االكتشييافا  البترولييية الواعييدة 

عة بمنطقة البرل ، أين،يا ميوافر مسياحا  واسي

اعييي ميين ا راضييي القابليية لالستصييال  سييواء الزر

ح أو االستزراح السيمكي، فنيل،ا عين و يول الطريي

السيييياحلي الييييدولي بشييييمال المحافريييية، والييييلي 

يربطهيييا بمحافريييا   ا  منافيييل مباخيييرة عليييى 

البحيييييييييير المتوسييييييييييط، ا ميييييييييير الييييييييييلي يشييييييييييجع 

.الحركة االست مارية

رية واعتمال،ا على ما سبح، م  النهيوم بالمحاف

ميين خييالل اقاميية مشييروعا  اسييت مارية عمالقيية 

: أبرزاييا انشيياء منييارح اقتصييالية  ديييدة، ومنهييا

المنطقيييييييية الصييييييييناعية ببلطييييييييي ، والمنطقيييييييية 

الصييييناعية بمطييييوب  وامتييييدالاا، وفييييي سييييبيل

التطيييييييييوير واالرمقييييييييياء باالسيييييييييت مار الصيييييييييناعي، 

فإنيييييييي   ييييييييار  لراسيييييييية اقاميييييييية مركييييييييز خييييييييدما  

للمسييييييييت مرين لاخييييييييل المنطقيييييييية الصييييييييناعية 

بمطييييييييييوب ؛ لتقييييييييييدي   ميييييييييييع التسييييييييييهيال  

.والتيسيرا  الالزمة للمست مرين الجالين

كميييا قامييي  المحافرييية ووزارة التعييياون اليييدولي 

والهيئيييية العاميييية لالسييييت مار والمنييييارح الحييييرة 

30بطر  أرام  خاغرة بنرام حح االنتتاح لميدة

عام،يييييا، بالمرحلييييية ا وليييييى بالمنطقييييية الصيييييناعية

. بمطوب 

ومُعيييدُّ محافرييية كتييير الشيييي  مييين المحافريييا 

، والييييلي يسييييتحح الحييييافز(م)الكا نيييية بالقطيييياح 

ميين قييانون االسييت مار رقييييي  11الييوارل فييي المييالة 

ميييييين % 30، حيييييييث يييييييت  خصيييييي  2017لسيييييينة 72

.مة بهاالتكالي  االست مارية للمشروعا  المقا

وفيييي ضيييوء ااتميييام المحافرييية باالسيييت مار فيييي

المعييالن، وخاحيية لمييا متمتييع بيي  ميين مقومييا ، 

فقييد ميي  اعييدال مشييروح اسييتارا  المعييالن ميين 

الرميييييال السيييييولاء لتنميييييية السييييياحل الشيييييمالي 

. بالبرل ، واحداة نهنة بجميع المجاال 

االساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتثمار
"
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أين،يييييا، مشيييييهد المحافرييييية اقامييييية مشيييييروعا  

قومييييييية  ديييييييدة، ومنهييييييا مصيييييينع،ا اسييييييتاال، 

، العناحر المشعة من الرمال السولاء بيالبرل 

كمييييا يُجييييرى العمييييل علييييى قييييدم وسييييا  خييييمال 

المحافرييية إلنشييياء أول مصييينعين السيييتاال،

المعييييييييالن ميييييييين الرمييييييييال السييييييييولاء، بتكلتيييييييية 

.ماط  مليار  ني 

ا ونتيجة لجهيول الدولية المو هية للقطياح، وايمان،ي

بياميتييي ، فقيييد بليييس حجييي  االسيييت مارا  العامييية

مليييييارا  3.2المو هيييية لمحافريييية كتيييير الشييييي  

.2021/2020 ني  خالل العام المالي 

جدييدة ختام،ا، ارمتع عدل الشركا  االسيت مارية ال

التيييي ميييي  ميسيسهيييييا بالمحافريييية، حييييث بلتيييي 

خيركة 60، في مقابيل 2020خركة خالل عام 150

، بنسيييبة زيييييالة ماطييييي  2014 دييييدة فقيييط عيييام 

، ليصيييييل بيييييلل  ا ميييييالي عيييييدل الشيييييركا  150%

خيركة 1251االست مارية القا مة بالمحافرة اليى 

موزعيييية علييييى القطاعييييا  الادمييييية، واإلنشييييا ية، 

يييييام والصناعية، والسياحية، وغيراا، و ل  حتيى ع

مليييارا  3.4بييرأس مييييييييال مُصيييييييييدر قييييييدرل 2020

2014خركة قا مة حتى عام 576 ني ، في مقابل 

مليييار  نييي ، بنسييبة 1.8بييرأس مييال مُصييدر قييدرل 

زيييييييييييالة فييييييييييي رأس المييييييييييال المُصييييييييييدر مقييييييييييد ر 

%.88.9بنحو 

3.3
ا ميييييييييالي التيييييييييدفقا  الماليييييييييية 

للمسيييييييييييييييت مرين المصيييييييييييييييريين 

.2020بالمحافرة حتى ليسمبر 

مليددددددددارات

جنيددددددددددددددددددد 
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طيور مُعدُّ الصناعة لعامة أساسيية مين لعيا   الت

راا االقتصيييييالي لليييييدول، ومتميليييييزُ الصليييييناعة بيييييدو

ة، اإليجيييييييابيل والمُييييييي فلر فيييييييي البيئييييييية االقتصييييييياليل

فيييع واإلقليمي ييية والقومي ييية؛ حييييث مُسييياا  فيييي ل

فيي عملية التنمية في  ميع الدول، كميا مسياا 

مطييييييولر المسييييييتوى المعيشييييييي ل فييييييرال، ويييييييدل 

ة مطوراا على التقدم، الا ويحتيل قطياح الصيناع

أامييييية متزايييييدة فييييي االقتصييييال الييييورني، ولفييييع 

.عجلة التنمية خاحة في الدول النامية

ا  كما مزخر محافرة كتر الشي  بجميع المقوم

ة التنمياااالتيييي مييين خيييينها أن مُحيييدة رتيييرة فيييي 

ومسييياا  المحافرييية فيييي النشيييا الصاااناعية 

اعا  الصييناعي بشييكل كبييير، حيييث مو ييد بهييا حيين

ا لبييان، والزيييو ، والصييابون، وا عييالف، وضييرم

ر ا رز، وحلش وغيزل القطين، وسيكر البنجير، وينتشي

.بالمحافرة عدل كبير من المزارح السمكية

أامها مصنع انتا وقد ةم إنشاس عد  مصانع 

، ويعميل 2017العل  ببحيرة غليون فيي ليسيمبر 

أليييي  ريييين 120المصيييينع بطاقيييية انتا ييييية مبلييييس 

مبييري سيينوي ا، كمييا ميي  افتتييا  مصيينع  عييالف الج

أل  رن سنوي ا، ومصينع60بطاقة انتا ية مبلس 

ليى عمال  لتعبئة ا سمال والجمبيري بتلييون ع

ألييي  متييير مربيييع يقيييوم بتجهييييز 20مسييياحة مبليييس 

ريين يومي ييا، 100ا سيمال بطاقيية انتا ييية قييدراا 

. كما يُعدُّ أضا  مصنع في الشر  ا وسط

يةكميييا مييي  منتييييل مشيييروح انتيييا  ا ليييوا  الاشيييب

، ويُعييد مشييروح 2017بكتيير الشييي ، فييي ليسييمبر 

ا  انتييييا  ا لييييوا  الاشييييبية باسييييتتالل المالتيييي

الزراعييية بكتيير الشييي  أحييد أايي  المشييروعا  ميين 

ة، الناحييييييية البيئييييييية، واالقتصييييييالية، واال تماعييييييي

.مليون يورو79وبلت  مكلتت  اإل مالية 

مصيييينع،ا بمنطقتييييي ( 79)كمييييا ميييي  انشيييياء عييييدل 

نيي  بلطييي  ومطييوب  الصييناعية، وميي  االنتهيياء م

ملييييييون  نيييييي ، وبليييييس 759.7، بتكلتييييية 2019عيييييام 

لحيرة ا مالي مكلتة ماصصا  مرفيح المنطقة ا

.مليون  ني 450بمطوب  الصناعية نحو 

التنميااااااااااااااااة الصااااااااااااااااناعية 

والتجاااااااااااار 

"
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ي ونرر،ا لجهول الدولة، فقد ارمتع عدل العمالة ف

2014أليي  عامييل عييام 11.2القطيياح الصييناعي ميين 

.2020أل  عامل في عام 13.3الى 

كمييييييا ارمتييييييع عييييييدل المنشييييييا  الصييييييناعية ميييييين

منشيييييييييية 659اليييييييييى 2014منشيييييييييية عيييييييييام 481

. 2020عام 

481

659

2014 2020

 جمالي عدد المنشحت الصناعية 

2020و2014المسجلة خالل عامي 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

11.2

13.3

2014 2020

عدد العاملين بالمنشحت  جمالي 

خالل عاميالصناعية الُمسجلة 

2020و2014

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(ألف عامل )
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مُعييييدُّ محافريييية كتيييير الشييييي  محافريييية زراعييييية، 

.طنومشتهر بإنتا  ا رز، والبنجر، والقمح، والق

وقييد أقاميي  الدوليية عييدة مشييروعا  بمحافريية 

،النهاا ب بق اا  ال راعااةكتير الشيي  ميين أ يل 

: منها

مشيييروح انشييياء الميييزارح السيييمكية بركييية غلييييون

، ومُعييييدُّ 2017بمحافريييية كتيييير الشييييي  فييييي عييييام 

ر  المزرعة الكبيرى فيي االسيتزراح السيمكي بالشي

مليييييار  نييييي ، ومنيييي  عييييدة 14ا وسييييط، بتكلتيييية 

بري، مصانع باإلضافة الى مترخ ل سمال والجم

ووحييييدا  زراعيييية مك تيييية، و ليييي  محيييي  اخييييراف 

الشيييييركة الورنيييييية لل يييييروة السيييييمكية وا حيييييياء

.الما ية

ميييي  انشيييياء مركييييز ا بحيييياة والتطييييوير بمشييييروح 

( غلييييييييييون)االسيييييييييتزراح السيييييييييمكي المتكاميييييييييل 

، ويحتيوي 2017بمحافرة كتر الشي  في نيوفمبر 

ة المركز على معامل متاصصة معمل في مراقب

زراح  ييولة الميييال والتربيية المسييتادمة فييي االسييت

السيييييمكي، والتيييييلاء الحيييييي ل سيييييمال، وحيييييحة 

وأميييرام ا سيييمال واللحيييوم بماتلييي  أنواعهيييا 

و ييييولة ا عييييالف المتلييييية لهييييا، ومر ييييع أامييييية 

ع المركييز الييى مطييوير البحييث العلمييي بالتعيياون ميي

ييية؛ الجامعييا  والمراكييز البح ييية والابييرا  ا  نب

.لتطوير االستزراح السمكي

وفييييي ارييييار حيييير، الدوليييية علييييى الرال القطيييياح 

الزراعييي فييي منروميية التحييول الرقمييي، فقييد مييي  

احدار كار  التال ، واللي سييعمل عليى وحيول

اليييدع  لمسيييتحقي ، وميييوفير قاعيييدة بيانيييا  عييين

القطيياح الزراعييي، مسيياعد فييي اماييا  القييرار ورسيي 

ا السياسييا  الزراعييية، وسيييدع  المييزارعين أين،يي

ميييين خييييالل مسييييهيل الحصييييول علييييى الحصييييص 

المقييييررة لهيييي  ميييين  ميييييع مسييييتلزما  اإلنتييييا  

ووقييييييييول اآلال  الزراعييييييييية، وحييييييييرف القييييييييروم 

الميسييييييرة للتييييييال ، وسييييييدال السييييييل  الزراعييييييية 

.الااحة بالحيازا  المُصدر لها كار  التال 

ال راعاااااااااااااة واستصااااااااااااا   

األراضاااااااي

"
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وقييد وحييل عييدل الكييرو  المصييدرة فييي محافريية 

أليي  كييار ، وبلييس ا مييالي 195.5كتيير الشييي  الييى 

ألييي  كيييار  حتيييى 39.7الكيييرو  المتعلييية حيييوالي 

.2021أغسط  

ونتيجيية لتليي  الجهييول؛ فقييد خييهد  المحافريية

بليس زيالة كبيرة في حج  اإلنتا  السيمكي، واليلي

و ليي  فييي مقابييل 2014أليي  ريين فييي عييام 620.9

، كميييا ازلال  ا ميييالي 2019ألييي  رييين عيييام 865.5

2020أليي  فييدان عييام 554.4المسيياحة المزروعيية 

.2014أل  فدان عام 543.3مقارنة بي 

543.3 554.4

2014 2020

رعة خالل عامي   جمالي المساحة المنز

2020و2014

(ألف فدان)

.وزارة الزراعة واستصال  ا راضي: المصدر

620.9

865.5

2014 2019

حجم اإلنتا  السمكي خالل عامي

2019و2014

(ألف ان)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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في لتع ي  ق ا  البترولفي ارار سعي الدولة 

، ميي  انشيياء منصيية حقييلم افظااة كفاار الشاايخ

، والتي مهدف الى 2017بلطي  البحرية في نوفمبر 

ة مُقدر انشاء التسهيال  الالزمة الستيعام كمي

مليييون قييدم مكعييب غيياز فييي اليييوم 500بحييوالي 

آبييار بمنطقيية  نييوم غييرم 6ميين خييالل حتيير عييدل 

مليون لوالر، وقد م  االنتهاء363بلطي ، بتكلتة 

وم  بدء اإلنتيا  2019من منتيلاا في أغسط  

، باإلضييافة الييى مشييروح منمييية2019فييي سييبتمبر 

حقيييول التييياز بمنطقييية لسيييو ، مييي  منتييييلل فيييي 

، ومهيييدف المرحلييية ا وليييى اليييى انتيييا  2019أكتيييوبر 

ملييييون قيييدم مكعيييب غييياز فيييي الييييوم 130حيييوالي 

برمييييييييل متك تيييييييا  فيييييييي الييييييييوم، بتكلتييييييية140و

.مليون لوالر275

كمييييا مهييييدف المرحليييية ال انييييية الييييى انتييييا  حييييوالي

اء مليييون قييدم مكعييب يومي ييا، حيييث ميي  االنتهيي90

آبيييييار عليييييى خيييييط اإلنتيييييا  بتكلتييييية9مييييين وضيييييع 

مليييييييييون لوالر، ليصييييييييبح ا مييييييييالي التكلتيييييييية30

%.100ماليين لوالر بنسبة منتيل 305

البتااااااااااااااااااارول والثااااااااااااااااااارو 

المعدنياااااااااة

"
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نييييييل كما م  منمية حقول  نوم لسيو  بدلتييييييا ال

، ويهييييييدف 2019فييييييي نييييييوفمبر ( سييييييي لرا ييييييون)

مليييون قييدم مكعييب غيياز 45المشييروح الييى انتييا  

برميييل متك تييا  فييي اليييوم ميين400فييي اليييوم و 

آبار عن ررييح وحيدة انتيا  4خالل حتر وربط عدل 

مليييون قييدم مكعييب 60مبكيير بطاقيية اسييتيعابية 

ة فييي اليييوم، حيييث يييت  ربييط مسييهيال  المعالجييي

بالشيييييييييييبكة القوميييييييييييية عييييييييييين ررييييييييييييح خيييييييييييط 

كيليييومترا ، بتكلتييية بلتييي 10بوحييية بطيييول 12

.مليون لوالر49،3

مشيييروع،ا لتوحييييل التييياز الطبيعيييي 16مييي  منتييييل 

بجميع مدن وقرى ومراكز المحافرية، مين أبرزايا 

ن مشيييروح موحييييل التييياز الطبيعيييي لمدينييية قليييي

ألي  مسيتادم، مشيروح موحييل التياز 12لادمة 

ألييييييي  11الطبيعيييييييي لمدينييييييية بلطيييييييي  لادمييييييية 

مسيييييتادم، مشيييييروح موحييييييل التييييياز الطبيعيييييي 

لمدينييية فيييوة، مشيييروح موحييييل التييياز الطبيعيييي

لمدينييية بيييييال، مشيييروح موحيييييل التييياز الطبيعييييي

.الجرايدةلقرية 

ونتيجيييية لهييييلل الجهييييول، ارمتييييع عييييدل الوحييييدا  

ى نحيو السكنية المشيتركة فيي التياز الطبيعيي الي

ألييي  72.8، مقارنييية بيييي 2020ألييي  وحيييدة عيييام 144

.2014وحدة عام 

72.8

144

2014 2020

ارتفاع عدد المشتركين في الغاز 

2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(ألف وحدة سكنية)

.وزارة البترول وال روة المعدنية: المصدر
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متمتييييع محافريييية كتيييير الشييييي  بو ييييول معييييال  

وافيد ومزارا  سياحية، والتي  عل  السا حين مت

  علييى زيارمهييا، ومجمييع السييياحة فييي كتيير الشييي

حنييييييييارا  فرعونييييييييية، ورومانييييييييية، واسييييييييالمية، 

. وقبطية

وميين أبييرز مليي  المعييال ، متحيي  ا حييياء الما ييية

ببلطييييي ، واليييييلي ينيييي  مشيييييكيلة واسييييعة مييييين 

ن ا حيييياء الما يييية النيييالرة، والكا نيييا  البحريييية مييي

.البحر المتوسط والبحر ا حمر

كيية كانيي  بومييو عاحييمة ممل: ”بومييو“التييراعينمييل 

الشييمال، محتييوي اآلن علييى متحيي  حييتير ينيي 

قيييب الك ييير ميين التمافيييل، ومحييدة بيي  عمليييا  من

.مستمرة

زار،ا قصير الملي  في ال وملحقاميي ، ويُعيدُّ القصير ميي

ميين ميييزارا  السييياحة فيييي كتيير الشيييي  المهمييية 

التييييي منييييي  المجييييوارا  الملكيييييية والمقتنييييييا 

ا ميريييييييية مييييييين العصيييييييور الماتلتييييييية، وأنشييييييي 

.1934عام 

السااااااااااااااااااايا ة وا  اااااااااااااااااااار
"
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عديييد كنيسيية السيييدة العييلراء، منيي  الكنيسيية ال

أاميية من القطع ا فرية القبطية النالرة، متم يل

الكنيسيييييية فييييييي وضييييييعها ضييييييمن زيييييييارا  وفييييييد 

رحلية التاميكان لمسيار العا لية المقدسية فيي الم

.ال انية

مسيييجد العيييارف باللييي  ابيييرااي  الدسيييوقي، يقيييع 

  المسيييجد بمدينييية لسيييو  وسُيييمي ميمن،يييا باسييي

ين عييي“ابيييرااي  الدسيييوقي المُلقيييب بييييبو العينيييين 

وليدل ، وييت  االحتتيال بم”الشريعة، عين الحقيقية

.في نهاية خهر أكتوبر من كل عام

ويُعييييدُّ المسييييجد أحييييد أايييي  المييييزارا  الصييييوفية 

الكبيييييرة فييييي العييييال  اإلسييييالمي، حيييييث يقصييييدل

اآلالف ميين الزا ييرين ميين  ميييع أنحيياء الجمهورييية 

.فنل،ا عن الدول العربية واإلسالمية

مدينييية فيييول ا فريييية مشيييهورة بصيييناعة السيييجال

الييدوي، ومحتيوي عليى العدييد مين مصيانع التيزل

، والتكيييييية ومصييييينعالاطايبيييييةوالنسييييييش، وربيييييع 

ن الطرابيش؛ و لي  ميا  عيل السيا حين يتوافيدو

مياكن عليها يومي ا بشيكل كبيير، وأحيحب  أاي  ا 

.السياحية في كتر الشي 

لتيي وكان للسياحة نصيب وافر في المشروعا  ا

قاميييي  بهييييا الدوليييية، فقييييد ميييي  رحيييي  المييييداخل 

.الم لية الي المسجد اإلبراايمي بدسو 

، ومييي  انشييياء سيييور عليييى كيييورنيش النييييل بتيييول

أليييي   نييييي ، وميييي  انشيييياء كييييورنيش 700بتكلتيييية 

.التيروز بطول كيلومتر بمصي  بلطي 

د ونرر،ا  ن السياحة من أا  مصالر الدخل، ومع

ان ألاة مسيييويح حنيييارية، حييييث يسيييتطيع اإلنسييي

التعيييييييرف عليييييييى حنيييييييارا  اليييييييدول وفقافيييييييامه  

عا  الماتلتيية، فقييد بلييس ا مييالي مكلتيية المشييرو

حتيييى عيييام 2014السييياحية بالمحافرييية مييين عييام 

.مليون  ني 90.5نحو 2021
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز المواانةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال  نى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

110
ا ميييييالي مكلتييييية انشييييياء ومطيييييوير المنشيييييا  

–2014)الرياضييييية بالمحافريييية خييييالل التتييييرة 
2021.)

أل  مسيتتيد 122.5ا مالي ما م  حرف  لعدل 
ام ضيمن برنيامش مكافييل وكرامية بالمحافرية عيي

2020/2019.

مليددددددون559.7

جنيددددددددددد 

ماليددددددددددددددددددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

188.6
مجمعيييييا  محييييياك  5ا ميييييالي مكلتييييية مطيييييوير 
(.2021–2014)بالمحافرة خالل التترة 

ا مييييييالي عييييييدل المسييييييتتيدين ميييييين مشييييييروح 
.2019 معيتي بالمحافرة حتى ليسمبر 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف213

مسدددددددددددددددددددددددتفيد

918.4
ة ا مييالي عييدل البطاقييا  التموينييية بالمحافريي

.2020حتى نهاية عام 
قنينها ا مالي عدل الكنا   والمباني التي م  م

.2021حتى أبريل 

كنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائس8

 
 
ومبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

ألددددددددددددددددف

بطاقددددددددة

مليددددددددددون

جنيددددددددددددددد 
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ية االمتمااام بت اا ير البنيااة األساساافييي ارييار 

فيييييييي ماتلييييييي  مراكيييييييز الشااااااابابية والرياضاااااااية 

يي  المحافرة خاحة فيي السينوا  ا خييرة، ومو 

كل الدع  والميوارل مين أ يل ميوفير مراكيز خيبام

فييي عييدل ميين القييرى المحروميية لادميية خييبابها، 

مشييييروع،ا 150قاميييي  الدوليييية بتنتيييييل أك يييير ميييين 

ماليييين  نييي  خييالل التتييرة109.9بإ مييالي مكلتيية 

:، أامها2021حتى عام 2014من عام 

 مركييييز خييييبام مدينيييية بلطييييي  بتكلتيييية بلتيييي▪

.مليون  ني 1.1

مركيييييز مدينييييية بييييير  البيييييرل  بتكلتييييية بلتييييي ▪

.مليون  ني 1.1

مركييييييز خييييييبام الجزييييييييرة الانييييييراء بمدينييييييية ▪

.مليون  ني 1.2بتكلتة بلت  مطوب 

لت  ، بتكلتة بمتيزلانشاء مركز خبام بر  ▪

.مليون  ني 1.2

كلتة انشاء مركز خبام الحلمية بالحامول، بت▪

.أل   ني 850بلت  

تييية انشييياء مركيييز خيييبام الكيييوم الطوييييل، بتكل▪

.أل   ني 940بلت  

انشيييياء مركييييز خييييبام سييييد خمييييي ، بتكلتيييية ▪

.أل   ني 860بلت  

انشييياء مقييير مركيييز خيييبام القييين، فيييي سييييدي ▪

.أل   ني 750سال ، بتكلتة 

لتيي  ، بتكلتيية بخيينوانشيياء مقيير مركييز خييبام ▪

.أل   ني 950

كتير م  احيالل ومجدييد مبنيى مديريية الشيبام ب▪

.الشي  بتكلتة بلت  مليون  ني 

كر كما م  احالل ومجديد الجنا  التربي لمعس▪

.مليون  ني 1.3الشبام، بتكلتة بلت  

رعايااااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااااابا 

والرياضاااااااة

"
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انشييياء أسيييوار حيييول ملعيييب ميييدريبي حيييناعي ▪

المنصيييييييور الارة 77الجديييييييية ومركيييييييز خيييييييبام 

بلطيييييييي ، وملعيييييييب القنيييييييي، ومركيييييييز خيييييييبام 

 مييييييييييا مون، ومركييييييييييز خييييييييييبام الاالمييييييييييية، 

.ماليين  ني 6.7والتنايمة، بتكلتة بلت  

 يييار  انشييياء مقيييرا  لمراكيييز خييييييييبام أريمييييييون ▪

.ماليين  ني 3.8وأبو غنيمة بتكلتة مبلس 

ا ملعب،ييا خماسييي ا حييناعي 126اييلا، وقييد ميي  انشيياء 

فييييييي مراكييييييز خييييييبام المحافريييييية فييييييي التتييييييرة

مليييون  نييي ، 82.4بتكلتيية ا مالييية ( 2014-2021)

: أامها

انشيييياء ملعييييب خماسييييي حييييناعي فييييي مركييييز▪

لتية قيانوني فيي لسيو ، بتكونيويشأبو زييالة 

.ماليين  ني 3بلت  

دييية بمركييز خييبام الج" ملعييب سييباعي"افتتييا  ▪

.مليون  ني 2.7بالحامول، بتكلتة 62

رملية افتتا  الملعيب القيانوني بمركيز خيبام ال▪

.2021بسيدي غازي في أكتوبر 

" نجيييييل حييييناعي"انشيييياء الملعييييب الاماسييييي ▪

فيييييي " انشييييياء  دييييييد"بنيييييالي سييييياا الرياضيييييي 

.2021أكتوبر 

ي انشيياء ملعييب مييدريبي نجيييل حييناعي سييباع▪

، 2021، فييي أكتييوبر "بمركييز خييبام قونيي  بقلييين

.و ار  انشاء سور خرساني كبير حول 

فرية  دير باللكر أن عيدل ا نديية الرياضيية بالمحا

.2020نالي،ا رياضي ا بنهاية عام 32قد بلس 

242
ا مييييييالي عييييييدل مراكييييييز الشييييييبام 

ايية بمحافرة كتر الشيي  حتيى نه

.2020عام 

مركدددددددددددددددددددددًزا 

للشبدددددددددددداب
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والتييي مهييدفمبااادر   يااا  كريمااة  انطالق،ييا ميين 

عا  الى التاتي  عن كاال الموارنين بالمجتم

ا ية، ا ك يير احتيا ،ييا فييي الرييي  والمنييارح العشييو

مييي  منتييييل العدييييد مييين مشيييروعا  التنميييية فيييي

.المحافرة

امصييال،ا، مشييهد قييرى مركييز مطييوب  بمحافريية

ا  كتر الشي  نشيار،ا ملحو ،يا إلقامية مشيروع

مابع،يا للمركيز 187قريية و18بي " حياة كريمة"مبالرة 

مطييييوب  لتكييييون ضييييمن المرحليييية ا ولييييى ميييين 

ييل عيدل المبالرة الر اسيية، حييث مي  البيدء فيي منت

مشييييروع،ا ميييين مشييييروعا  المبييييالرة البييييالس 128

كيييييوبري، 13مشيييييروع،ا، مييييين بينهيييييا 588عيييييدلا  

مليارا   نيي  وعيدل 6بإ مالي است مارا  بلت  

.أل  نسمة366مستتيدين بلس 

مهييدف المبييالرة الييى رحيي  الطيير  وموسييعتها، 

يعيي ومبطين مرح مطيوب ، وموحييل التياز الطب

للمنيييازل، وموحييييل اإلنترنييي ، واقامييية مجمعيييا  

خدميييية سيييواء خاحييية بالمصيييالح الحكوميييية، أو 

مجمعييا  خاحيية كجمعييية زراعييية ووحييدة رييب 

.بيطري في نت  المبنى

كيلييييييومتر مبطييييييين مييييييرح 100كمييييييا مميييييي  زيييييييالة 

بمطييوب  زيييالة عيين الاطيية الموضييوعة؛ ليييت  

ركيز مبطين  ميع الترح والمجياري الما يية بقيرى م

.مطوب 

مشيييروع،ا للصيييرف الصيييحي، 48أين،يييا  يييار  منتييييل 

ملييار 1.2مشيروع،ا، بتكلتية 16حيث مي  البيدء فيي 

مشيروعا  للصيرف 10 ني ، باإلضافة الى منتيل 

ل الصييحي بتمويييل ميين االمحيييييييال ا وروبييييييي، وعيييييد

مشيييروع،ا لمييييال الشيييرم، حييييث مييي  البيييدء فيييي21

ماليييين 504.5مشييروع،ا بتكلتيية مقديرييية 19عييدل 

متيير 1000 نييي ، و ييار  متيييير خييط لميييال الشييرم 

.متر لادمة القرى800بطول 

مشيروع،ا، منهيا 25مي  منتييل ق ا  الصا ة  في 

وحيييدا  اسعيييييياف مي  البيييييييدء فيي اقاميييييية 7عدل 

رس ميدا"مشروع،ا بالتربية والتعلي  86منها، و4

مشروع،ا، وم  االنتهاء من 37، م  البدء م "وأبنية

مشيروع،ا 19مليون  ني ، و270مدارس بتكلتة 5

.بقطاح الشبام والرياضة

التضاااااااااااام  اال تمااااااااااااعي
"
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ميييين أبييييرز مشييييروعا  الشييييبام والرياضيييية رفييييع 

كتييييياءة مركيييييز الشيييييبام بقريييييية منيييييية المرخيييييد، 

مشييييييروع،ا بتكلتيييييية 16كمييييييا ميييييي  البييييييدء بتنتيلييييييي 

.مليون  ني 270

ة واسييتكمال،ا للمشييروعا  لاخييل الوحييدة المحلييي

نيية لقرية منية المرخد، فقد م  مطوير مدرسة م

فصييل،ا لراسييي ا، 15المرخييد الصييناعية بنييين بعييدل 

ومميييييي  موسييييييعة ومشييييييطيبا  مدرسيييييية منييييييية 

فصيييييل،ا 32المرخيييييد االبتدا يييييية الجدييييييدة بعيييييدل 

بام لراسيي ا، باإلضيافة اليى رفيع كتياءة مركيز الشي

.بالقرية

مشيييروع،ا خاح يييا بالتييياز الطبيعيييي 19ييييت  منتييييل 

  لتوحييييل  اليييى  مييييع منيييازل القيييرى، كميييا سييييت

يل مشيييروع،ا خاح يييا باالمصييياال ؛ لتوحييي15منتييييل 

عة التليتونييييا  وخطييييو  اإلنترنيييي  فا قيييية السيييير

.للمنازل

رريق،يييييييا إلعيييييييالة ميايلهيييييييا 144كميييييييا مييييييي  الرا  

مشييروع،ا خاح ييا 93ورحييتها، أين،ييا سيييت  منتيييل 

بقطيييياح الكهربيييياء واإلنييييارة العاميييية وميييي  البييييدء 

.مليار  ني 1.2بمشروعين منها بتكلتة 

مشيييييييييروع،ا منموي يييييييييا، 12كميييييييييا سييييييييييت  منتييييييييييل 

مشييييييروعا  فييييييي قطيييييياح محسييييييين البيئيييييية،9و

.مشروع،ا خاح،ا بقطاح مدعي  الوحدا 12و

مشيروع،ا خاح يا 16باإلضافة الى أن  سيت  منتييل 

دل بقطاح الميوارل الما يية واليري، مي  البيدء فيي عيي

مشيييييروعا  5مشيييييروع،ا ومييييي  االنتهييييياء مييييين 11

ملييييييييييييييييون  نيييييييييييييييي ، 99بتكلتييييييييييييييية ا ماليييييييييييييييية 

  مشيييروع،ا خاح يييا بالقطييياح ا زايييري، وسييييت24و

.كوبري م  البدء فيها13اقامة 

مجمعيييييا  خدميييييية، وعييييدل 5كمييا سيييت  انشيياء 

عدل مشروع،ا خاح ا بقطاح الحماية المدنية، و19

مشيييييييروعا  خاحييييييية بالمجمعيييييييا  الزراعيييييييية 5

.والبيطرية

فيييي ارييييار مبيييالرة سييييكن كيييري ، فقييييد مييي  حصيييير

منييييزل ضييييمن المسييييتحقين لسييييكن كييييري  900

.بقرى مركز مطوب 
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كمييييييا ميييييي  انشيييييياء مجمييييييع الاييييييدما  الزراعييييييية، 

وموسيييييعة محطييييية مييييييال الشيييييرم بقريييييية منيييييية 

أليييي  متيييير 15آالف الييييى 10المرخييييد ميييين راقيييية 

كة مكعب في اليوم، كما م  ا راء موسعا  بشيب

الصييييييرف الصييييييحي، وموسييييييعا  محطيييييية ميييييييال 

.الشرم، وانشاء مركز ربي

كمييييا ميييي  منتيييييل مشييييروح احييييالل  ز ييييي ومطييييوير 

ريية مدرسة الشهيد كمال الشا لي اإلعداليية، بق

خيييد القنيييي التابعييية للوحيييدة المحليييية بمنيييية المر

.مطوب مركز 

و ييييارع العمييييل فييييي أساسييييا  مشييييروح موسييييعة 

ة االبتدا يييية بقريييية الروضيييالقومسييييونمدرسييية 

التابعيييييية للوحييييييدة المحلييييييية ببنييييييي بكييييييار مركييييييز 

.  مطوب 

ك ييير وفيييي اريييار مطيييوير البنيييية التحتيييية بيييالقرى ا 

ير احتيا ،يا ورفيع مسيتوى الاييدما  بهيا،  يار  مطييو

منطقيية مييي  علييوان غييير الماططيية بحييي خيير  

وير مدينيية كتيير الشييي ؛ و ليي  لتنتيييل أعمييال مطيي

خييبكا  ميييال الشييرم وأعمييال الصييرف الصييحي 

ورحيي  الطيير ، ومبليييط الطيير ، وأعمييال اإلنييارة، 

 وأعمال لاان الوا هيا  الر يسية، بتكلتية بلتي

.مليون  ني 52.2

ة أين،يييا  يييار  اإلعيييدال لطييير  منتييييل مطيييوير المرحلييي

ال انييييية ميييين القييييرى ا ك يييير احتيا ،ييييا واييييي قرييييية

المنصيييور مركيييز الحيييامول أبيييو لراز، مركيييز فيييوة 75

. التقهاء القبلية، مركز سيدي سال  الروس

ل كمييييا سييييييت  مطييييوير القيييييرى ربق،ييييا للبروموكيييييو

ل الموقييع مييع وزارة التنمييية المحلييية لتطييوير عييد

قيييرى 5قريييية بينحييياء الجمهوريييية منهيييا عيييدل 120

.بمحافرة كتر الشي 
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واسييييتكمال،ا لجهييييول المحافريييية فييييي التنييييامن 

وحييدا  ا تماعييية 6اال تميياعي، فقييد ميي  انشيياء 

بقيييييييييرى ومراكيييييييييز المحافرييييييييية خيييييييييالل التتيييييييييرة

، بهييييييييييييدف مقييييييييييييدي  الاييييييييييييدما  (2016-2020)

اال تماعيييييية للجمهيييييور بجيييييولة وكتييييياءة وفق،يييييا 

:لمعايير الجولة والحك  الرخيد، وا 

.سيدي سال / الوحدة اال تماعية المالحة ▪

.الحامول/ الوحدة اال تماعية ال انين▪

.قلين/ الوحدة اال تماعية التنيمي▪

.الوحدة اال تماعية بمحلة القصب▪

.الوحدة اال تماعية متتيش الحامول▪

/ شبالبكاموالوحدة الشاملة لرعاية ا حداة ▪

.قلين

فقييييد ميييي  رعايااااة او  اال تيا ااااات  وفييييي ارييييار 

ةبإسييييحاقانشيييياء م سسيييية الت قييييي  التكييييري 

.مليون  ني 2.8، بتكلتة بلت  2020عام 

يتنيييمن المركيييز منرومييية كاملييية مييين الايييدما  

احة، للوي االحتيا ا  الااحة بمراعاة معايير اإلم

ميييةومتنييمن مليي  المراكييز ورش الماصصيية لتن

مهييييييييارامه  اليدوييييييييية، وغرف،ييييييييا أخييييييييرى للتنييييييييون 

والموسييييييييييقى، والحاسيييييييييب اآلليييييييييي، وقاعيييييييييا  

ماصصيييييييييية ل لعييييييييييام وفييييييييييح االخييييييييييترارا  

.الماصصة للوي االحتيا ا  الااحة

د ايلا ومكمين أامييية التنيامن فييي محقييح العدييي

من النتا ش أامهيا، حتيظ حقيو  اإلنسيان، والحيد

ح ميين انتشييار التقيير وا مييرام، ووسيييلة لتحقييي

ير العداليية اال تماعييية، ولهييلا قاميي  الدوليية بتييوف

كييل سييبل الييدع  فييي محافريية كتيير الشييي ، ميين

أ ييل النهييوم بالتنييامن اال تميياعي خاحيية فييي

.القرى ا ك ر احتيا ،ا

عيدل فقد بليس،برنامج ةكافل وكرامةوفي ضوء 

، فيييييي محافرييييية2020/2019المسيييييتتيدين عيييييام 

ةأليي  مسييتتيد بإ مييالي مكلتيي122.5كتيير الشييي  

.مليون  ني 559.7
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ن معمييل الدوليية علييى التوسييع فييي مراكييز التمييوي

بالمحافرييييية، وزييييييالة عيييييدل المنافيييييل السيييييلعية، 

وميييييوفير السيييييلع ا ساسيييييية بيسيييييعار مناسيييييبة

ث للمييوارنين، ومييوفير فيير، عمييل للشييبام، حييي

قامييييي  الدولييييية بعيييييدل مييييين المشيييييروعا  فيييييي 

:المحافرة، أامها

، و ل  2016انشاء حومعة لسو  في يونيو ▪

أليييييي  ريييييين؛ بهييييييدف 60بقييييييدرة اسييييييتيعابية 

الحتيييال عليييى المايييزون االسيييتراميجي للقميييح

.ماليين لوالر5.5مليون  ني  و 86.2بتكلتة 

ة كمييا ميي  مطييوير حييومعة كتيير الشييي  بسييع▪

ماليييين 6.8أليي  ريين، بتكلتيية نحييو 30بلتيي  

. ني 

انشييييييياء عيييييييدل مييييييين مشيييييييروعا   معيتيييييييي ▪

منتيييل،ا، وعيييدل 71بالمحافرييية، بإ ميييالي عيييدل 

أليي  مسييتتيد ميين مليي  213مسييتتيدين بلييس 

.الادمة

التماااااااااااااااا ي  والتجااااااااااااااااار  

الداخلية

"



50|محاف ة كفر الشيع  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

؛ بهيييييدف 2019انشييييياء المابيييييز اللبنييييياني عيييييام ▪

مطييييوير واعييييالة ميايييييل عييييدل ميييين المطيييياحن 

.ةولتوفير السلع التلا ية بيسعار مناسب

  انشاء فرح اقليمي لجهاز حمايية المسيتهل▪

.أل   ني 984، بتكلتة نحو 2016عام 

انشيييياء مراكييييز الادميييية التموينييييية بمحافريييية▪

مليييون مييوارن ميين 2.4كتيير الشييي ؛ لادميية 

مراكييز 10اييلا المشييروح، و ليي  بإنشيياء عييدل 

.مليون  ني 12.5، بتكلتة 2020عام 

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

948

1157

2014 2020

تطور عدد المخابز خالل عامي

2020و2014

805.1

918.4

2014 2020

تطور عدد البطاقات التموينية خالل عامي 

2020و2014

(مابز)(أل  بطاقة)

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 
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خييهد  محافريية كتيير الشييي  خييالل السيينوا  

الماضييييييية عملييييييية رفييييييع كتيييييياءة عييييييدة محيييييياك  

بالمحافريية، فييي ارييار الجهييول المبلوليية للدوليية

لت ااااااا ير المنظ ماااااااة القضاااااااا ية المصيييييييرية 

، ومحسين خيدما  العدالية المقدمية للميوارنين

، 2020وحتييييى 2014حيييييث ميييي  خييييالل التتييييرة ميييين 

مجميع محياك  : مرمي  ومجديد عدة محياك ، منهيا

ملييون  نيي ، ومجميع محياك  49البرل  بتكلتة 

مليييييون  نييييي ، ومحكميييية 36.7الحييييامول بتكلتيييية 

مليون  ني ، ومحكمية 96الريام الجز ية بتكلتة 

ماليييين  نييي ، ورفييع 6.4لسييو  الجز ييية بتكلتيية 

لتيييية كتييياءة محكمييية كتييير الشيييي  االبتدا يييية بتك

.أل   ني 600بلت  

:في ارار  ل ، م  احدار عدة قرارا ، منها

: 2014لسييييينة 9469قيييييرار وزيييييير العيييييدل رقييييي  ▪

مسيييييمى ميموريييييية )بإنشييييياء ميموريييييية كليييييية 

.تدا يةمتبع محكمة كتر الشي  االب( البرل 

العدالااااااااااااااااااااة واألماااااااااااااااااااا 
"
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بإنشياء : 2015لسينة 214قرار وزير العدل رقي  ▪

بع مت( مسمى ميمورية الحامول)ميمورية كلية 

.محكمة كتر الشي  االبتدا ية

: 2020لسييييينة 4471قيييييرار وزيييييير العيييييدل رقييييي  ▪

ح مكتيب فرح موفيي)بإنشاء فرح للتوفيح باس  

ز مركيي-مييي  الديبيية -( بريييد المنشييية الصييترى

.محافرة كتر الشي -قلين 

: 2020لسييييينة 4486قيييييرار وزيييييير العيييييدل رقييييي  ▪

كتييب فييرح موفيييح م)بإنشيياء فييرح موفيييح باسيي  

ة محافريي-قرييية المييرابعين -( بريييد المييرابعين

.كتر الشي 

: 2020لسييييينة 8593قيييييرار وزيييييير العيييييدل رقييييي  ▪

ح فيييييرح موفيييييي)بإنشييييياء فيييييرح للتوفييييييح باسييييي  

محافرييية كتييير -الحيييامول ( الحيييامول المطيييور

.الشي 

2018لسيييييينة 7082قييييييرار وزييييييير العييييييدل رقيييييي  ▪

ميمورييييية مطييييوب  "بإنشيييياء ميمورييييية كلييييية 

. دا يةمتبع محكمة كتر الشي  االبت" الكلية

ي كمييا ميي  مطييوير محكميية لسييو  بكتيير الشييي  فيي

، حيييييث مميييي  اعييييالة مجديييييد المبنييييى 2017أكتييييوبر 

ماليييييين  نييييي  6.5ومطييييويرل بالكامييييل، وبتكلتيييي  

م ويتكون من رابح أرضي وخمسة روابيح ومقيا

متييييير، ويتكيييييون مييييين قاعيييييا  600علييييى مسييييياحة 

لعامة، المحكمة الجنا ية والمدنية، ومقر للنيابة ا

والنيابيييية اإللارييييية وقنييييايا الدوليييية، واسييييتراحا 

لنقابييية المحيييامين، والشيييهر العقييياري، ومحكمييية 

. ا سرة

الا، وم  انشياء وحيدة ميرور فيول، فيي التتيرة مين 

.ماليين  ني 10، بتكلتة بلت  2016حتى 2015

رة أين،يا مي  انشيياء وحيدة ميرور الحييامول، فيي التتيي

، بتكلتيية ا مالييية بلتيي 2016حتييى عييام 2014ميين 

.ماليين  ني 8

و ليي  بهييدف مييوفير ومقييدي  الاييدما  المرورييية

.ومسهيل ا مور على الموارنين بالمحافرة
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إلرساااس قاايم التسااام فييي ارييار سييعي الدوليية 

 ف والتعايش بي  مختلف أبنااس الا    بااخت

.فوسعيها لا م،ا لنبل العن  والتطرأديانهم  

اح امصيييال،ا، قامييي  الدولييية بتقنيييين وموفييييح أوضييي

الكنييييا   المصييييرية، فقييييد بلييييس عييييدل الكنييييا  

ها والمبيييياني التييييي ميييي  مقنينهييييا وموفيييييح أوضيييياع

كنييييا   ومبيييان  حتييييى 8بمحافرييية كتيييير الشيييي  

.2021أبريل 

اييييلا وقييييد بلييييس عييييدل المسييييا د فييييي محافريييية

آالف مسييجد حكومي ييا وأالي ييا6كتيير الشييي  نحييو 

، كميييا مو يييد بالمحافرييية مدينييية فيييولل، 2020عيييام 

.التي ملقب باس  مدينة المسا د

مييال كمييا ميي  االنتهيياء وافتتييا  المرحليية ا ولييى  ع

مطييييوير مسييييجد ابييييرااي  الدسييييوقي فييييي أكتييييوبر 

بليس ، والتي خمل  احالل ومجديد لمساحة م2018

آالف متييير مربيييع مم يييل نصييي  مسييياحة 3حيييوالي 

المسييييييجد، كمييييييا ميييييي  مييييييدعي  ا سيييييياس لعييييييدل

.عمول،ا89

التسااااااااااام  والتعااااااااااايش
"
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اخليية كما م  استبدال ا عمدة والتشيطيبا  الد

بياقي للمسجد، وم  استكمال اإلحالل والتجدييد ل

مسييياحة المسيييجد، ومييي  االنتهييياء مييين المرحلييية 

.2019ال انية في أكتوبر 

مسا د  ديدة في 8م  افتتا  والجدير باللكر أن  

بلتيييييييي  ، بتكلتيييييييية 2021قييييييييرى فييييييييي مييييييييارس 8

خ اااة ملييييون  نيييي  بعيييد مجهيزايييا، ضيييمن 20.6

وزار  األوقااااف للت ساااع فاااي بنااااس المساااا د 

:وايوإ  ل وةجديد المسا د القديمة 

التابعييييييية لمركيييييييز 7مسيييييييجد الحتيييييييير بقريييييييية ▪

متييييير،ا بتكلتييييية669الحيييييامول، عليييييى مسييييياحة 

.ماليين  ني 3.1

مسيييجد الرحمييية زايييران بقريييية التيييتح التابعييية▪

متيير،ا، بتكلتيية 154، بمسيياحة مطييوب لمركييز 

.أل   ني 770

بعية مسجد أحمد سالمة بقرية العباسية التا▪

أمتييار، 208لمركييز الريييام، يقييع علييى مسيياحة 

.مليون  ني 2بتكلتة بلت  

مركز مسجد الرحمة بقرية المرابعين التابعة ل▪

بلس كتر الشي ، ويقع المسجد على مساحة م

.ماليين  ني 3.2متر،ا، بتكلتة 750

مسيييجد فيييتح أ سييييد أحميييد بعزبييية السيييقا▪

متيييير،ا، 259.5بالريييييام خيييير ، علييييى مسيييياحة 

.مليون  ني 2.3بتكلتة 

مركيز مسجد الدوار الكبير بعزبة اليدوار مابعية ل▪

متييييير،ا بتكلتييييية 450الحيييييامول، عليييييى مسييييياحة 

.مليون  ني 2.3بلت  

بعزبييييية سيييييالم -مسيييييجد الشيييييياة حيييييالحة ▪

التابعيية لمركييز مطييوب ، يقييع علييى مسيياحة 

.ماليين  ني 4.1متر،ا بتكلتة 830

مسييجد حسييين وابيية راغييب بقرييية محييي بيي  ▪

متير،ا، بتكلتية360بمركز لسو ، على مسياحة 

.مليون  ني 2.8
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2.2
محافرة ا مالي مكلتة ميايل ومبطين الترح بال

(.2021-2019)خالل التترة 
ا ميييييالي مكلتييييية انشييييياء الوحيييييدا  السيييييكنية 

.2021بالمحافرة حتى عام 
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مليدددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددد 

200
وح مكلتييية مدخيييين المرحلييية ال انيييية مييين مشييير

.مطهير ومعميح بوغاز وبحيرة البرل 
حافرية ا مالي مكلتة المشروعا  البيئيية بالم

.2021حتى عام 2014من عام 

ماليدددددين10.8

جنيددددددددددد 

23
منطقيية غييير آمنيية 24ميي  مطويراييا ميين ا مييالي 

.2020في المحافرة حتى نهاية عام 

آالف3.7

منطقددددددددددددددددددددددددددةوحدددددددددددددددددددددددددددة

مليدددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 

ا ميييييالي عيييييدل وحيييييدا  اإلسيييييكان اال تمييييياعي 
.2020المنتلة بالمحافرة حتى عام 
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فييي ارييار حيير، الدوليية علييى مييوفير حييياة كريميية 

للميييييوارنين لون مميييييييز ليييييي  فقيييييط ل  ييييييال 

و  الحالية، ولكن أين،ا لنيمان الحتيال عليى حقي

إعيدال ا  يال القالمة في التنمية، قام  الدولة ب

ي رؤييييية واسييييتراميجية رويليييية المييييدى متم ييييل فيييي

م ابيية اسييتراميجية التنمييية المسييتدامة؛ لتكييون ب

خاررييية الطرييييح لمصييير خيييالل ا عيييوام القالمييية 

يييح ولتلبييي مطلعييا  الشييعب المصييري فييي محق

التنميييييية، والتقيييييدم، والرخييييياء مييييين خيييييالل اقامييييية 

.المشروعا  التنموية التي منتلاا الدولة

تبناايا مُعدُّ مشروعا  اإلسكان اال تماعي التيي م

ن الدوليية بمحافريية كتيير الشييي  سييطر،ا  ديييد،ا ميي

وليية سييطور التنمييية المصييرية التييي مسييطراا الد

اليييوم، وومنيية  ديييدة ميين ومنييا  ا مييل علييى 

لرم رريح مستقبل مصر التي بدأ  ماطو على

ء اعييييالة البنيييياء لتحقيييييح التنمييييية والرخيييياء  بنييييا

.الشعب المصري

عهيييد  الدولييية اليييى مجتمعيييا  عمرانيييية  دييييدة 

.واحداة مطور حناري في أنحاء الجمهورية

ة في امصال،ا، م  انشاء مشروعا  سكنية عمالق

محافريييية كتيييير الشييييي  خييييمل  مييييدن،ا، وقييييرى، 

ومراكيييز المحافرييية، متنيييمنة  مييييع الايييدما  

والمرافيييييح التيييييي يحتيييييا  اليهيييييا الميييييوارن، كميييييا 

أسييييييهم  فييييييي خلييييييح فيييييير، عمييييييل وفيييييير، 

ولية است مارية  بناء المحافرية، حييث قامي  الد

توفير بإقامة وحدا  سكنية بمساحا  ماتلتة ل

ا مسيييكن مال ييي  ومناسيييب للشيييبام، فنيييل،ا عمييي

مقدميي  ميين اماحيية فيير، عمييل حقيقييية للشييبام

في  ل  القطاح الحيوي والمه  لزيالة معيدال 

.التشتيل في المجتمع

ا أ لقااال الدولاااة عاااددًوموفيق،يييا لتلييي  الجهيييول، 

، ظاةكبيرًا ما  المشاروعات الساكنية بالم اف

:يتركز أبرزاا في اآلمي

اإلسااااااكا  والمجتمعااااااات 

العمرانية

"
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ر مشييروح اإلسييكان اال تميياعي بمحافريية كتيي▪

، ويتنييمن 2018الشييي ، ميي  منتيييلل فييي عييام 

آالف وحيييييدة سيييييكنية، 3.2المشيييييروح انشييييياء 

ملييييييييون  نيييييييي ، 592بتكلتييييييية بلتييييييي  نحيييييييو 

:منقس  الى

وحيييييدة اسيييييكان ا تمييييياعي مييييي  854عيييييدل •

بمراكيييز الرييييام، 2018االنتهييياء منهيييا فيييي 

والحييييييييييييييييييامول، وسيييييييييييييييييييدي سييييييييييييييييييال ، 

ومطييييييوب ، والبييييييرل ، وكتيييييير الشييييييي ، 

.  مليون  ني 212بتكلتة 

وحيييييدة اسيييييكان ا تمييييياعي مييييي  2166عيييييدل •

، بتكلتيييييييييية2019االنتهيييييييييياء منهييييييييييا فييييييييييي 

.  مليون  ني 329

وحييييييدة اسييييييكان ا تميييييياعي ميييييي  216عييييييدل •

ملييون 51، بتكلتية 2020االنتهاء منها فيي 

. ني 

من أ ل حل أزمة اإلسيكان اال تمياعي لمحيدولي 

.الدخل بمراكز المحافرة

فيييي قامااال الدولاااة بعنشااااس عاااد  مشاااروعات 

: ماتل  قرى ومراكز المحافرة، منها

عمييارة بمطييوب  وفيييول، 18مشييروح انشيياء ▪

مليون  ني ، 51.6بتكلتة 

لسيييييو  / عميييييارة بطرييييييح قليييييين 24انشييييياء ▪

مليون  ني ، 77.5بقلين، بتكلتة 

اء وفيييى السييييا   امييي  بليييس ا ميييالي مكلتييية انشييي

ملييون  نييي  920الوحيدا  السيكنية بالمحافرية 

آالف وحييييييدة سييييييكنية حتييييييى 3.7بإ مييييييالي عييييييدل 

.2020عام 

لسينة 107كما حدر قيرار ر يي  الجمهوريية رقي  

بشييييين الموافقيييية علييييى اعييييالة ماصيييييص 2021

ركيز بعض المساحا  المملوكة للدولية بناحيية م

ومدينييييييية كتييييييير الشيييييييي ، لصيييييييالح المحافرييييييية؛ 

السيييييتادامها فيييييي اقامييييية مشيييييروعا  منمويييييية 

واسيييييت مارية عليهيييييا، مييييين خيييييالل ملييييي  الجهيييييول 

المصيييرية الااحييية بالتوسيييع فيييي اقامييية الميييدن

.والمجتمعا  العمرانية الجديدة بالمحافرة
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قط القناء على المنارح غير اآلمنة ال يشمل ف

أين،يا موفير سكن مال   لإلنسان، ولكني  يشيمل

.بناءل لاخلي ا من فقافة، وسلوكيا 

، مبنييي  الدوليية المصيييرية مبيييال  2014فمنييل عيييام 

الية، العدالة فيي سياسيتها اال تماعيية واالقتصي

وعييدم ميييرل أي مبااادح  قاا ن اإلنسااا   واقييرار 

ة، فئة مين التئيا  أو منطقية  ترافيية لون منميي

وسيييد التجيييوا  التنمويييية، وقيييد  لييي  مشيييكلة 

لية العشوا يا  من أا  الملتا  التيي مي ر  الدو

على مدى عقيول رويلية مني ، وأولي  الحكومية 

ايييلا الملييي  ااتمام،يييا واسيييع،ا حييييث معميييل عليييى 

تييي منتيييل خطيية مطييوير المنييارح العشييوا ية، وال

كان خكل  أحد التحديا  الكبيرة في مجال اإلسي

والعقييارا ، ومهييدف الحكوميية الييى القنيياء علييى 

.2030العشوا يا  بحلول عام 

م امصييال،ا، خييهد  محافريية كتيير الشييي  فييي عييا

مطييوير عييدل ميين المنييارح العشييوا ية غييير 2019

اآلمنيية، وأولهييا مشييروح مطييوير منطقيية منشييية 

 ييراء فيي ال العشييوا ية بمدينيية كتيير الشييي ، وميي  ا

امتاقييييييييية بييييييييين حييييييييندو  التنمييييييييية الحنييييييييرية 

ل والمحافرة؛ بهدف مطوير منطقة منشيية في ا

ا منطقيية القبلييية والبحرييية بكتيير الشييي  باعتبارايي

 ا  خطيورة مين الدر ية ال انيية، و لي  مين خيالل 

ندو ، المبالس المالية التي مم  اماحتهيا مين الصي

وقد م  بالتعيل اخيالء ا ايالي مين المنطقية ميع

معوينيييه  بوحيييدا  سيييكنية فيييي منطقييية أخيييرى

ربق،ييا لاطيية العمييل المُعتمييدة، وميي  البييدء فييي

قيية عمليييا  مطييوير المنطقيية ومحويلهييا الييى منط

.حنارية

وفيييييي السييييييا   امييييي ، مييييي  االنتهييييياء مييييين عميييييل 

ع التشيييطيبا  النها يييية والخيييال المرافيييح لجميييي

العمييارا ، وميي  االسييتالم النهييا ي للعمييارا  ميين

شيي ، ق بَل الوحدة المحليية لمركيز ومدينية كتير ال

وحدة سكنية مين واقيع 134كما م  مسكين عدل 

.وحدة سكنية214

ة اااااااااااا ير العشاااااااااااا ا يات
"
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و يييييييار  مطييييييييوير منطقتيييييييي لريسيييييييية الهندسيييييييية 

اقيية والسواقين بمدينة قلين، حييث مي  عميل امت

ييية معيياون رباعييية بييين المحافريية، والهيئيية القوم

عيية لسييك  حديييد مصيير، والشييركة المصييرية التاب

نيرية لهيئة السكة الحديد، وحندو  التنمية الح

.لتطوير المنطقتين

رار كميييا مييي  مشيييكيل لجنييية لحصييير السيييكان بيييالق

بر اسييية الوحيييدة المحليييية 2015لسييينة 120رقييي  

لمركيييز ومدينييية قليييين، وكيييل مييين الهيئييية القوميييية

ة لسك  حدييد مصير والمحافرية، وانتهي  اللجني

ة فييي مقريراييا اليييى محديييد عيييدل الوحييدا  السيييكني

المو يييولة بمنطقييية لريسييية السيييواقين بواقيييع 

وحييدة سييكنية، وعييدل الوحييدا  السييكنية 19عييدل 

وحييدة، 25المو ييولة بمنطقيية لريسيية الهندسيية 

.وحدة سكنية للمنطقتين44و ل  بإ مالي 

ين و ار  مطوير منطقتي ساا ومي  علوان، من بي

المنييارح غييير الماططيية، حيييث ميي  عقييد امتاقييية

تييير بيييين حيييندو  التنميييية الحنيييرية ومحافرييية ك

؛ لتطييوير المنطقتيييين 2019الشييي  فييي ليسيييمبر 

كمنيييارح غيييير ماططييية بحيييي خييير  العاحيييمة، 

ءة حيييث مهييدف االمتاقييية الييى مطييوير ورفييع كتييا

خيييييييبكا  مييييييييال الشيييييييرم والصيييييييرف الصيييييييحي، 

لواإلنترلييووخييبكا  الكهربيياء، وأعمييال الرحيي  

.بالمنطقين

23
عيييدل المنيييارح العشيييوا ية التيييي مييي 

مطويراييييا بالمحافريييية حتييييى نهاييييية

.2021عام 

منطقددددددددددة
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ييية  هييول كبيييرة مقييوم بهييا الدوليية لتعرييي  ومنم

موارلايا الما ييية مين خييالل خطيط قومييية مطمييح 

اليييى االسيييتتالة مييين المتيييا  مييين ملييي  الميييوارل، 

ومرخيييييد اسييييتادامها، ومعرييييي  العا ييييد منهييييا، 

ري ورفييع كتاءمهييا، فنييل،ا عيين مطييوير منروميية اليي

بمييييا ييييينعك  علييييى عمليييييا  التنمييييية الشيييياملة

.والمستدامة في الدولة

ا ييية فييي الوقيي  الييلي متنييامى فييي  االحتيا ييا  الم

تزايييد للدوليية المصييرية بصييورة متسييارعة نتيجيية ال

ا ي السكاني، وفي ارار محاولة محقيح ا من المي

لمصيير، ميي  البييدء فييي منتيييل عييدل ميين مشييروعا 

اليييري العمالقييية بمحافرييية كتييير الشيييي ؛ بهيييدف 

،  يااةة قيااق التنميااة المسااتدامة للماا ارد الما

ر، باإلضيييافة اليييى مطبييييح سياسيييا  ما يييية محييي

.على معري  االستتالة من كل قطرة ميال

الماااااااااااااااااااا ارد الما يااااااااااااااااااااة 

والاااااااااااااااااااااااار 

"
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لتيي وعلي ، فقد بلس ا ميالي مكلتية المشيروعا  ا

نتييلمها الدوليية فييي قطيياح المييوارل الما ييية والييري

ملييييييييييار  نييييييي  بإ مالييييييي عيييييدل 2.2بالمحافريييييية 

مليييارا   نييي  مكلتيية محييديث3.5مشييروع،ا، و187

، 2021ومطوير الري الحقلي بالمحافرية حتيى عيام 

:يتركز أبرزاا في

)2021–2014(مشييروع،ا فييي التتييرة 20منتيييل ▪

ور لتيايييل ومبطييين التييرح، و ليي  لحماييية  سيي

التييرح والطيير  ميين االنهيييارا ، باإلضييافة الييى

الحتال على الميال العيام ومحسيين الايدما 

ئييية للميييوارنين، فنيييل،ا عييين الحتيييال عليييى البي

قييد والصييحة العاميية للمييوارنين، ومقليييل التا

.من الميال

( ميرزو / النرام / أبشان)مشروح ميايل مرح ▪

تيية  بهييدف ميايييل المجييرى المييا ي للترعيية بتكل

بطيييييييولألريجيييييييةملييييييييون  نيييييييي ، ومرعييييييية 98

مليون  ني  18كيلومترا  بتكلتة 5.7

كيليييومتر،ا 11.7مياييييل مرعييية الشييياكرية بطيييول ▪

.مليون  ني 37بتكلتة 

كيلييييومترا ، 6ميايييييل مرعيييية البشيييياير بطييييول ▪

مليون  ني ،16بتكلتة بلت  

ميايييييييييييل مرعيييييييييية كييييييييييوم الحجنيييييييييية بطييييييييييول ▪

.  مليون  ني 15.5كيلومترا ، بتكلتة 5.2

ملييييون 235.4انشييياء محطيييا  رفيييع بتكلتييية ▪

ح  نييي ، ومدخييين المرحليية ال انييية ميين مشييرو

مطهيييييييير ومعمييييييييح بوغييييييياز بحييييييييرة البيييييييرل  

مليون  ني ، 200فدان بتكلتة 1500بمساحة 

ومعميل مليي  المشييروعا  علييى محسييين الارة

نيب واستتالل الميال، وزييالة اإلنتا يية، اليى  ا

اضييييافة مسيييياحا  أخييييرى ل راضييييي الزراعييييية، 

فنييييل،ا عيييين مقليييييل الكميييييا  المُهييييدرة ميييين 

.الميال

/ حيييييندال )مشيييييروح مياييييييل ومبطيييييين مرعتيييييي ▪

مليون  ني ، مي  البيدء فيي81بتكلتة ( الحناوي

ومييين المتوقيييع أن 2020ايييلا المشيييروح عيييام 

.2021يت  االنتهاء من  في 
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ر  ميي  ميايييل ومبطييين التييرح المنهكيية بييري خيي▪

لتيي كتيير الشييي  بهندسيية الريييام، بتكلتيية ب

مليون  ني 230

مياييييييييييل مرعييييييييية ميييييييييارس الجميييييييييل بطيييييييييول                 ▪

ملييون  نيي ، 19كيلومترا ، بتكلتة بلت  6.3

كيليييومترا  6.4ومياييييل مرعييية علييييوة بطيييول 

ء ملييون  نيي ، والتيي مي  البيد20بتكلتة بلت  

.2021فيها عام 

مييي  مياييييل ومبطيييين ميييرح اندسييية ري سييييدي▪

غييازي لييري خيير  كتيير الشييي  بإ مييالي أرييوال    

، بتكلتيييييييية بلتيييييييي             2021كيلييييييييومتر،ا عييييييييام 50

.مليون  ني 153

يية االنتهاء مين منتييل المرحلية ا وليى مين حما▪

ومطييوير المنطقيية السيياحلية خييمال المزرعيية

عام السمكية ببركة غليون خر  الرؤوس في

.مليون  ني 137.5، بتكلتة بلت  2021

وير االنتهاء من المرحلة ال ال ة من عمليية مطي▪

، بتكلتية 2019عيام والمنايتةمساقي الوسط 

.مليون  ني 28.6بلت  

  منتيل المرحلية ا وليى مين مسياقي وميتالال▪

مليييييون 29، بتكلتيييية 2021بكتيييير الشييييي  عييييام 

23.8لتية  ني ، و يار  منتييل المرحلية ال انيية بتك

.مليون  ني 

دييدة الجالقصيابيامتيدال )ميايل ومبطين ميرح ▪

تييي  ، بتكلتييية بل(الماكينييية/ التنايميييةللييييل / 

مليييون  نييي ؛ بهييدف محسييين حاليية الييري80.2

ا ورنييييي والرييييروف البيئييييية والحتييييال علييييى 

.التصميمي للترعة

.مليون  ني 235.4بتكلتة ( 7)انشاء مصرف ▪
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كيلييييومترا ، 5.7بطييييول ألريجييييةمياييييل مرعيييية ▪

.مليون  ني 17.6بتكلتة بلت  

ومييع اعتبييار الميياء أايي  مييوارل ال ييروا  الطبيعييية 

ليييلل  يجيييب االاتميييام بييي  ومعريييي  اسيييتادام  

بالشييييييكل ا م ييييييل الييييييلي يسيييييياعد فييييييي عملييييييية 

.االستدامة لجميع ا نشطة

يااة م اااور اسااتراةيجية التنميااة ال راعواعتمييال 

:علىالمستدامة 

االسييييييتادام ا م ييييييل و المسييييييتدام للمييييييوارل ▪

.الطبيعية

زييييالة اإلنتا يييية الزراعيييية مييين وحيييدة ا راضيييي ▪

.والميال

ة رفع لر ة ا من التلا ي للمحاحييل التلا يي▪

.االستراميجية

ية في زيالة القدرة التنافسية للمنتجا  الزراع▪

.ا سوا  المحلية والدولية

محسييييين مسييييتويا  المعيشيييية والحييييد ميييين ▪

.معدال  التقر في المنارح الريتية

يية ومعمل الدولة  اادة على منمية الميوارل الما 

حقييح لديها واالاتمام بسبل الري، وفي سيبيل م

: ل  م  منتيل

اسيييييييييتكمال أعميييييييييال الحمايييييييييية السييييييييياحلية ▪

المناتنيية ميين غييرم مينيياء الصيييد بييالبرل 

لية المرح)وحتى خر  مصب النيل فيرح رخييد 

.مليون  ني 29.8، بتكلتة بلت  (ال انية

و لييي  بهيييدف التكيييي  ميييع التتييييرا  المناخيييية

تياح والتصدي لراارة النحر واآلفار النامجة عن ارم

منسييييوم سيييييطح البحييييير، وايقييييياف مرا يييييع خيييييط 

.الشار 

لييييلا، وعلييييى مييييدار سييييبع سيييينوا ، حرييييي قطيييياح 

ن الموارل الما ية والري بااتمام مك  ؛ لما لي  مي

أامييية فييي محقيييح ا ميين المييا ي؛ فييي ارييار خطيية 

ي  الدوليية لتيييمين احتيا ييا  مصيير الما ييية، ومعريي

المييييييوارل، ومعزيييييييز البرنييييييامش القييييييومي لتطييييييوير، 

.  ومحديث منرومة الري
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محريييييى المشيييييروعا  البيئيييييية فيييييي المحافرييييية 

لييية، بيييالك ير مييين االاتميييام والتييييييد مييين قبيييل الدو

طيييط ومبيييلل الدولييية  هيييد،ا كبيييير،ا فيييي منتييييل الما

المتكاميييييل لتطيييييوير منرومييييية الارة المالتيييييا  

الصييييلبة علييييى مسييييتوى الجمهورييييية، كمييييا مييييولي 

ين الدولييية ااتمام،يييا للمشيييروعا  البيئيييية لتحسييي

ا وضيييييياح الصييييييحية للمييييييوارنين، والحييييييد ميييييين 

يية معدال  التلوة، فنل،ا عن اقامة حناعة ورن

.إللارة المالتا 

وفيييييي اريييييار منتييييييل البنيييييية التحتيييييية لمنرومييييية

المالتييييا  الجديييييدة، ومحسييييين عمليييييا   مييييع 

ونقييييل المالتييييا ، ميييي  انشيييياء مصيييينع معالجيييية 

بتكلتيية بلتيي  2018المالتييا  بمدينيية بيييال عييام 

مالييييين  نيييي ، ويُعيييدُّ ايييلا المصييينع أحيييد 4نحيييو 

مصيييييييانع المعالجييييييية الميكانيكيييييييية البيولو يييييييية

للمالتييييييييا  إلنتييييييييا  الوقييييييييول المشييييييييتح ميييييييين 

والسيييمال العنيييوي، و لييي  ( RDF)المرفوضيييا  

لتحقييييييييح االسيييييييتتالة البيئيييييييية القصيييييييوى مييييييين 

.المالتا 

البيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
"
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ل م  انشاء الا المصنع بهدف موفير فير، عمي

للشيييييبام، والمحافرييييية عليييييى الميييييوارل ومقلييييييل 

ة االنبعافيييييييا  النيييييييارة بالبيئييييييية، ومقلييييييييل كميييييييي

ن، المالتيييييا  الصيييييلبة التيييييي يسيييييتقبلها الميييييدف

وي التيي ومقليل كمية الموال القابلية للتحليل الحيي

قلييل ملاب الى ميدافن النتاييا ، باإلضيافة اليى م

غيييييييازا  )انبعافيييييييا  غيييييييازا  الميييييييدفن الصيييييييحي 

، والحييييد ميييين ملييييوة مييييدافن (االحتبيييياس الحييييراري

المالتيييا  بسيييا ل الرخييييح، واسيييتعالة الميييوال

القابلييييية إلعيييييالة التيييييدوير، بميييييا فيييييي  لييييي  انتيييييا  

لب السمال، وانتا  الوقول الصي/ ماصبا  التربة 

، وانشاء مصينع (RDF)المشتح من المرفوضا 

معالجيييييية المالتييييييا  بسيييييييدي سييييييال ؛ بهييييييدف 

محسييييييين عمليييييييا  الجمييييييع والنقييييييل لتحسييييييين 

بتكلتيية2018منروميية الارة المالتييا  فييي عييام 

.ماليين  ني 4

وقييييييد حرييييييي  مشييييييروعا  النرافيييييية العاميييييية 

امي  بمحافرة كتر الشي  بااتمام بالس، حييث ق

اء الوحيدة المحليية لمركيز ومدينية مطيوب  بشيير

وموريييييد عييييدل ميييين حاويييييا  وحييييناليح القماميييية، 

وقاميي  الوحييدة المحلييية لمركييز ومدينيية البييرل 

بتوريييد وخييراء مزيييد ميين ألوا   مييع المالتييا  

أ هيزة 9بطريقة حدي ية، حييث قامي  بتورييد عيدل 

ي رفيييع، وبليييس ا ميييالي مكلتييية محسيييين البيئييية فييي

. مليون  ني 2.8المحافرة 

لي  و ار  انشاء حديقة مركزية مجانية بمييدان الم

عبييييييييد أ بمحافريييييييية كتيييييييير الشييييييييي ، و ليييييييي  

كمسيييياامة مجتمعييييية ميييين الشييييركة الورنييييية 

، ، بالتعيياون مييع محافريية كتيير الشييي "اسييتالا "

ومُعييييدُّ أكبيييير حديقيييية عاميييية مجانييييية لكييييل أاييييالي 

المحافرييية، عليييى مسيييياحة كيليييومتر مربيييع، كمييييا 

ا  سيييت  انشيياء منافييل متحركيية لبيييع المشييروب

.والميكوال  إلماحة فر، عمل للشبام

 ييييدير بالييييلكر أنيييي  يو ييييد بالمحافريييية مصيييينعان 

.2020لتدوير القمامة بالمحافرة حتى نهاية 



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

آالف

كيلدددددددددومتر

طة مليار  ني  ا مالي مكلتة مشروح مح2.1و 
.2018كهرباء البرل  عام 

2

6.1
ا ميييييييالي أريييييييوال الطييييييير  المرحيييييييوفة فيييييييي 

.2020/2019المحافرة حتى عام 

47.4%
عيام نسبة مستادمي اإلنترن  في المحافرية

2020/2019.

1.9
مشيييييروع،ا بمييييييال الشيييييرم 43ا ميييييالي مكلتييييية 

رة والصييرف الصييحي فييي المحافريية خييالل التتيي
(2014-2020.)

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورو

فرية ا مالي عدل المشتركين بالكهرباء بالمحا
.2020حتى عام 

مليددددددددددددددون1.2

مشددددددددتر 

عيييدل السييينتراال  فيييي محافرييية كتييير الشيييي  
.2020بحلول عام 

سددددددددددددددددددددنتراالت10

مليدددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددد 
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اءة قاميي  الدوليية بتنتيييل أعمييال مطييوير ورفييع كتيي

الطييير  والمييييالين؛ لرفيييع كتييياءة خيييبكة الطييير 

.والنقل بمحافرة كتر الشي 

ايييلا وبلتييي  ا ميييالي مكلتييية المشيييروعا  نحيييو 

(.2021–2014)مليار  ني  في التترة 1.7

عليوي في الا السيا  م  انشاء كيوبري بلطيي  ال

بتمبر بمحافريية كتيير الشييي ، وميي  منتيييلل فييي سيي

، حيييييث ميييي  افتتاحيييي  علييييى الطريييييح الييييدولي 2018

متييييير،ا، 22متييييير،ا وعيييييرم 750السييييياحلي، بطيييييول 

ويُسييييه  الكييييوبري فييييي القنيييياء علييييى مشييييكلة 

نية االختناقا  في التقارعيا  المروريية أميام مدي

ة بلطيييي ، ومييي  انشييياء محطييية الاليييط اإلسيييتلتي

رن،ييا فييي 80، وافتتاحهييا بطاقيية انتا ييية الجديييدة

الساعة، بعد أن مي  مجهيزايا بمعيدا  وسييارا 

ملييون  نيي ، بعيد نقيل محطية 80حدي ة، بتكلتة 

دينية ا ستل  القديمة اليها ومطويراا بشير  م

. كتر الشي 

ال ااااااااااااااااااااارن والنقااااااااااااااااااااال
"
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وميييييي  اسييييييتتالل المكييييييان القييييييدي  فييييييي اقاميييييية 

المشيييروعا  التنمويييية  ا  النتيييع العيييام، وحيييل 

.مشكلة لخول وخرو  السيارا  لوحدة الرح 

رييييير  حيويييييية 8وأين،يييييا مييييي  رفيييييع كتييييياءة عيييييدل 

كيلييييييومتر،ا، بتكلتيييييية 14.5بالمحافريييييية، بيييييييروال 

.  مليون  ني 37.2بلت  نحو 

باإلضييييييييييييييييافة الييييييييييييييييى الطريييييييييييييييييح المييييييييييييييييزلو 

لتتيرة كتر الشي ، واللي مي  منتييلل فيي ا/ رنطا 

، واسييييتكمال انشيييياء (2016مييييايو -2014يونيييييو )

كيلييييومتر،ا وعييييرم18الجييييزء ا خييييير منيييي  بطييييول 

ح متر،ا، ويشتمل المشروح عليى انشياء رريي22،5

حييارا  بكييل امجييال، ويتنييمن 3مييزلو  ينيي  عييدل 

.أنتا  مشاة10كباري علوية و3الطريح 

يهيييدف المشيييروح اليييى ميسيييير الحركييية المروريييية 

نهيا والتاتي  من حيدة االختناقيا  التيي يعياني م

".لميا / رنطا "رريح 

، بمركيييييز الحالفييييييومييييي  منتييييييل مشيييييروح كيييييوبري 

راا الحييامول بمحافريية كتيير الشييي  بتكلتيية قييد

ألييييي   نيييييي ، حييييييث يسييييياعد الكيييييوبري عليييييى 800

عام موسعة رريح الحامول بكتير الشيي  السيتي

 مييييييع السييييييارا  الاار يييييية والداخليييييية بمدينييييية 

.الحامول

وفييييي سيييييا  االاتمييييام بييييالطر ، قاميييي  الهيئيييية 

العاميييية للطيييير  والكبيييياري والنقييييل البييييري بعييييدة 

:مشروعا  بالمحافرة، منها

رة حيانة كباري وسط وغرم الدلتا ومنها محاف

ملييييون  نيييي ، 336.3كتييير الشيييي  بتكلتييية بلتييي  

و ليي  ضييمن خطيية مطييوير ورفييع كتيياءة العديييد 

ميين الطيير  ميين أ ييل سييالمة أاييالي المحافريية، 

.والعمل على موفير سبل الراحة له 
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وقاميييي  الهيئيييية أين،ييييا بإنشيييياء مشييييروح ازلوا  

( المرحلييية ا وليييى)لسيييو  / ررييييح كتييير الشيييي  

متيرا ، بعيدل 10.8كيليومترا ، بعيرم 10بطول 

كوبري عليوي باإلضيافة12حارا ، ويشمل عدل 3

أنتيا ، 9كيوبري قيا  ، وعيدل 1الى استكمال عيدل 

ويهييييدف الييييى ربييييط مدينيييية كتيييير الشييييي  بمدينيييية 

/ لسييييييو  ضييييييمن المسييييييار المقتيييييير  المحليييييية 

/ لسييييو  -لسييييو  / كتيييير الشييييي  –كترالشييييي  

الطريييييح –حييييوش عيسييييى / لمنهييييور –لمنهييييور 

الصيييييييحراوي، حييييييييث يسيييييييهل اليييييييربط والحركييييييية 

راعية المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والز

بييييين فييييالة محافرييييا  التربييييية، وكتيييير الشييييي ،

والبحيييييرة؛ ممييييا يقلييييل زميييين الرحليييية واسييييتهالل 

الميييييوال البتروليييييية، ويقليييييل التليييييوة النيييييامش عييييين

.االزلحام

/ المحليية )وقييد ميي  االنتهيياء ميين المرحليية ا ولييي 

.ار  ني ، ومبلس مكلتة المشروح ملي(كتر الشي 

ءة وميي  منتيييل مشييروح مقوييية ورحيي  ورفييع كتييا

، بهييييدف رفييييع (قلييييين/ ألشييييين / سيييياا )رريييييح 

كتيييياءة واعييييالة رحيييي  الطريييييح الحييييالي، بتكلتيييية

.مليون  ني 28.6

وايمان،يييا بياميييية الطييير  فيييي  مييييع محافريييا  

مصييير وخاحييية كتييير الشيييي ، مييي  منتييييل مشيييروح

كيلييييومترا  ميييين رريييييح 5رحيييي  ورفييييع كتيييياءة 

الحيييامول، / الرييييام رلمبيييا ، وررييييح الرييييام 

بهييييدف رفييييع كتيييياءة واعييييالة رحيييي  القطاعييييا  

.مليون  ني 70.9المتهالكة، بتكلتة 

كمييا ميي  انشيياء ورحيي  رريييح رافييد أبييو الييروس 

فيييوة، وممتيييد المرحلييية ا وليييى بطيييول –مطيييوب  

ةكباري علويية بتكلتي8كيلومتر،ا، ويشمل 16يبلس 

.مليون  ني 418.5
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كما خهد  المحافرة مشروعا  رحي  لاخيل 

رحي  : مشيروع،ا، أبرزايا18المدن والقرى عيدلاا 

ال ، رر  بمراكز لسو ، الريام، بيال، سييدي سي

.والحامول

، بلطيييي ، مطيييوب أين،يييا مييي  رحييي  رييير  فيييوة، 

مليييون  نييي ، و ليي  80.7وقلييين بإ مييالي مكلتيية 

اخليية بهدف مسهيل وميسير الحركة المرورية الد

فييييي المحافريييية، حيييييث مسيييياا  عملييييية رحيييي  

الطييييير  فيييييي مو يييييي  الطاقيييييا  البشيييييرية نحيييييو 

ا  استصيال  ا راضييي؛ لتحويييل الحقييول والمعييد

يييد والمييوال التييي ملييزم عملييية االستصييال ، وممه

  الطييير  حتيييى يتسييينى عبيييور السييييارا  بماتلييي

.أنواعها

ة ونتيجيية لتليي  الجهييول، مشييهد المحافريية زيييال

واضييييحة فييييي أرييييوال الطيييير  المرحييييوفة حيييييث 

.آالف كيلومتر6.1نحو 2020/ 2019بلت  عام 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

4.2

6.1

2014/2013 2020/2019

 جمالي أاوال الطرق المرعوفة 

–2014/2013)بالمحاف ة خالل عامي 

2020/2019  )

(رألف كيلومت)
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ميا  مسعى وزارة االمصاال  ومكنولو ييا المعلو

ييييل بالتعييياون ميييع محافرييية كتييير الشيييي  اليييى منت

عدة مشيروعا  وبيرامش لتمكيين المحافرية مين 

محقيييح التحييول الرقمييي، الييى  انييب بنيياء قيييدرا 

.الشبام من أبناء المحافرة

يييييا ونريييير،ا لمشيييياركة وزارة االمصيييياال  ومكنولو 

المعلومييييا  فييييي مبييييالرة حييييياة كريميييية لتطييييوير 

القيييييرى، فإنييييي  مييييين المقيييييرر رفيييييع كتييييياءة البنيييييية 

المعلومامييية لمركييز مطييوب  وامييدالل بكييابال 

كيييل أليييياف ضيييو ية؛ لتحسيييين كتييياءة اإلنترنييي  ب

.منزل في قرى المركز

ا ومتعييياون كيييل مييين وزارة االمصييياال  ومكنولو يييي

المعلوميييييا  ومحافرييييية كتييييير الشيييييي  بهيييييدف 

احيييية ممكييييين المييييرأة باسييييتادام التكنولو يييييا، وام

ا  فقافيييية الييييتعل  اإللكترونييييي، وبنيييياء المجتمعيييي

المعرفيييية، ولعيييي  ومنميييية القييييدرا  والمهييييارا  

.الرقمية للشبام بالمحافرة

شيمول باإلضافة الى موعية أل  سيدة وفتياة بال

سيييييدة 500الميييالي، واإلنترنييي  اآلميييين، وممكيييين 

وفتيييياة علييييى أساسيييييا  الشييييمول واالسييييتقالل

المييييييالي والتعرييييييي  بالاييييييدما  التييييييي مقييييييدلمها 

ة الهيئا  الحكومية في ايلا الشيين، والمسياام

امه  في فتح حسابا  مصيرفية موا مية الحتيا ي

فييييي البريييييد المصييييري أو أحييييد البنييييول المصييييرية، 

ل وكلل  ممكين را دا  المعرفة ورا يدا  ا عميا

مين بمهارا  مكنولو يا المعلوما  واالمصياال 

أ ييييييل لعيييييي  مهييييييارامه  فييييييي مجييييييال التسييييييويح 

/ را دة معرفيية 50اإللكتروني على اإلنترن  لعدل 

را ييييدة أعمييييال، باإلضييييافة الييييى مهيئيييية عييييدل ميييين 

المواقيييييييع اإللكترونيييييييية وعيييييييدل مييييييين حيييييييتحا  

ل التسيييييويح اإللكترونيييييي عليييييى خيييييبكا  التواحييييي

.المجتمعي

  ويييت  أين،ييا التعيياون فيمييا بينهمييا ميين أ ييل لعيي

ومياييييييل الشيييييبام بمهيييييارا  مكنولو يييييية ميييييوا  

احتييييا  سيييو  العميييل الحييير وبالييييا   دييييدة فيييي 

.الدع ، والتو ي ، والمتابعة

ا االةصااااااااالت وةكن ل  يااااااا

المعل مات

"
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ييية يييت   ليي  بمشيياركة م سسييا  حكومييية ومدن

وخيييركا  قطييياح خيييا، عالميييية ومحليييية را يييدة، 

باإلضييييييافة الييييييى اماحيييييية ونشيييييير فقافيييييية الييييييتعل  

اإللكترونيييي، ولعييي  حيييناعت  مييين خيييالل مشيييجيع

منرمييييييا  المجتمييييييع المييييييدني والم سسييييييا  

والجهييييا  المعنييييية بالتنمييييية المجتمعييييية علييييى

دريب ميييرويش ونشييير فقافييية اليييتعل  اإللكترونيييي، ومييي

الكييييوالر البشييييرية العامليييية فييييي حييييناعة الييييتعل 

لي  اإللكتروني، ومطوير مهارا  العياملين بهيا، و 

مييا  برنيامش أكالي)باعتمال مراكيز معلي  الكترونيي 

، باإلضيييييييافة اليييييييى ميييييييدريب الطيييييييالم (سيسيييييييكو

تير والاريجين وأعنياء ايئية التيدري  بجامعية ك

ة اليى الشي  على بيرامش انتيا  المحتيوى، باإلضياف

اسيييييتادام خيييييدما  ومطبيقيييييا  منصييييية كنانييييية 

اركة أونالين في بناء المجتمعا  المعرفية بمش

المجتميييييع بم سسيييييام  الحكوميييييية، والمدنيييييية، 

والااحييية، وكيييلل  الابيييراء مييين ا فيييرال فيييي كيييل 

مجييياال  التنميييية ولكييييل فئيييا  المجتميييع لاخييييل 

المحافرييييييية؛ بهيييييييدف مهيئييييييية ومطيييييييوير بوابييييييية 

المحافرييييية للتنميييييية الشييييياملة لتشيييييمل عيييييدة 

ة مواقع فرعيية خاحية بيديوان المحافرية، ومهيئي

  ومطيوير قواعيد بيانيا  المجتميع الميدني، وكييلل

مواقيييييع لمشيييييروعا ، ومبيييييالرا ، وم سسيييييا  

.المجتمع المدني

ة ويييمي  ليي  ضييمن منتييل أاييداف الاطيية القومييي

طوير لوزارة االمصاال  ومكنولو يا المعلوما  لت

رة الهيئييييية القوميييييية للبرييييييد، واسيييييتكمال،ا لمسيييييي

ميين التحييديث التييي مييت  علييى مسييتوى الجمهورييية

خالل خطة رمو  ادفها مطوير نري  وأسياليب 

العمييل بالهيئيية ومطييوير ألا هييا بمييا يمكنهييا ميين

تقال الرهور بالشكل والمنمون الال قين، واالن

حقيح الى مصاف الم سسا  المالية الحدي ة لت

.أادافها

وقيييد بليييس عيييدل السييينتراال  فيييي محافرييية كتييير 

، فيمييييا 2020سيييينتراال  بحلييييول عييييام 10الشييييي  

افرية بلت  نسبة مستادمي اإلنترن  فيي المح

.2020/2019عام % 47.4
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ي مم يييل الطاقييية الكهربا يييية العاميييل الييير ي  فييي

ى مقدم الشيعوم ومنميتهيا الحنيارية، وايي احيد

تى الصور المهمة للطاقا  التي مستادم في خ

مييية، المجياال  والتيي ال غنيى عنهييا فيي حيامنيا اليو

وفييييي ارييييار خطيييية الدوليييية للتنمييييية االقتصييييالية

بيل واال تماعييية، فإنهييا مبييلل  هييد،ا كبييير،ا فييي سيي

ملبيييييييية احتيا يييييييا  الميييييييوارنين مييييييين الطاقييييييية 

.الكهربا ية

لهلا أقامي  الدولية عيدل،ا كبيير،ا مين المشيروعا 

الااحيييييييية بقطيييييييياح الكهربيييييييياء فييييييييي محافريييييييية

كتييييييير الشيييييييي ، حييييييييث بليييييييس ا ميييييييالي التكلتييييييية 

االسييييت مارية لقطيييياح الكهربيييياء والطاقيييية خييييالل

:، أامها2020وحتى عام 2014التترة من 

اا مشييروح محطيية كهربيياء البييرل ، ميي  منتيييل▪

، ومقيييييع المحطيييييية خييييييمال 2018فيييييي يوليييييييو 

محافرييية كتييير الشيييي ، عليييى الطرييييح اليييدولي

عيدُّ وايي مُ. الساحلي وساحل البحر المتوسط

واحيييدة ميييين أكبيييير المحطييييا  المركبيييية إلنتييييا  

مليييار2الكهربيياء فييي العييال ، وبتكلتيية بلتيي  

ملييييييار  نيييييي ، ومبليييييس قيييييدرة 2.1ييييييورو ونحيييييو 

آالف ميجيييييياوا ، ومنييييييتش 4.8المحطيييييية نحييييييو 

ميين احتيا ييا  مصيير ميين % 7.5المحطيية نحييو 

. الكهرباء

ركيز انشاء متلع  دييد بقريية مسيير التابعية لم▪

كتر الشيي ؛ لتاتيي  أحميال مين عليى متيلي

مسيييييير اليييير ي  علييييى خيييييط مسييييير الجديييييد، 

.2015أل   ني ، في يونيو 385بتكلتة 

مييي  انشييياء متيييلع  دييييد مييين محطييية محيييوال  ▪

.2015بلطي  في يونيو 

ةانشييياء لوحييية موزييييع خييير  المدينييية، بتكلتييي▪

.مليون  ني 1.1

مشييروح محطيية محيييوال  الكهربيياء الر يسييية ▪

، وم  افتتاحها ضمن 2017بتليون في نوفمبر 

مشييييييييروح االسييييييييتزراح السييييييييمكي، حيييييييييث ان 

ميجياوا ، بتكلتية 80المحطية معميل بطاقية 

.مليون  ني 71

الكهربااااااااااااااااس وال اقاااااااااااااااة
"
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انشاء مُتلي محلة موسيى الجدييد مين لوحية ▪

مليييون  نييي ، فييي يونيييو1.8، بتكلتيية الحميراوي

، ومشروح موسييع مقسيي  متيلي ميي 2016

نحييييو الديبيية، فييي مركييز قلييين، وبتكلتيية بلتييي 

.2016مليون  ني ، في يونيو 2.1

متلع  ديد، بمركز سييدي سيال ،2انشاء عدل ▪

، 2017مالييييين  نيييي ، فيييي يونييييو 10.4وبتكلتييية 

كيييوم -أبيييو اليييداب )واحييالل ومجدييييد متيييليا  

، بمركيييز الحيييامول، بتكلتييية(المنيييرم-الحجييير 

.مليون  ني ، في العام نتس 1.8

ي ومتبول، فياسحاقةموسعة مقسي  متلي ▪

مليييون 21.8خير  كتيير الشيي ، بتكلتيية بلتي  

.2018 ني ، في يونيو 

متيلع  دييد لتقسيي  متيليا  " 2"انشاء عيدل ▪

ة مين محطي( أبيو اليداب-ايطاليا –التتتيش )

محييييوال  غييييرم المنصييييور، بمركييييز الحييييامول، 

.2018مليون  ني ، في يونيو 17.7بتكلتة 

المقترحة 7انشاء لوحة موزيع كاملة رلمبا  ▪

لتيي  بالمشييتمال ، بمركييز الريييام، بتكلتيية ب

.2019ماليين  ني ، في يونيو 9.8

كلتية ، فيي بييال، وبتالجرايدةانشاء لوحة موزيع ▪

، 2019مليييييون  نييييي ، فييييي يونيييييو 24.8بلتيييي  

وانشيياء متيييلع  دييييد لتقسيييي  متيييلي احيييال  

ي ولوحيية موزيييع منشييية عبيياس بسيييدخييالما

سييييييييال ، وبتكلتيييييييية ا ماليييييييييية بلتيييييييي  نحييييييييو

.2019ماليين  ني ، في يونيو 4.7

العيزم للتاتيي  عيين 18،17انشياء متيلع  ديييد ▪

، فييي الحييامول، وا بعاليييةمتييليا  المنييرم 

ماليييييين  نييييي ، فييييي يونيييييو 7.3بتكلتيييية بلتيييي  

يمية ، واحالل مدعي  لوحة موزيع بييال القد2020

ماليييييييين  نييييييي ، فييييييي 6.5فييييييي بيييييييال، بتكلتيييييية 

.2020يونيو 
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تة في الحامول، بتكلالسحايا انشاء متلي ▪

.ماليين  ني 4.6

، فيي الحيامول،ا بعالييةاحالل ومجديد متلي ▪

.مليون  ني 1.3وبتكلتة 

، احالل ومجديد متلي مشرف، في مركيز قليين▪

.  وبتكلتة بلت  نص  مليون  ني 

تييي  ، بتكلتييية بلالنوايجيييةانشييياء لوحييية موزييييع ▪

.2021مليون  ني  في يونيو 20.6

ة احييالل ومجديييد متييلي قونيية فييي فييول، بتكلتيي▪

.2021مليون  ني  في يونيو 1.5بلت  

فييييي فييييول، سيييينديوناحييييالل ومجديييييد متييييلي ▪

.بتكلتة بلت  نحو مليون  ني 

، فيي مدعي  لوحدة موزيع خر  مصي  بلطيي ▪

.مليون  ني 2.8بلطي ، بتكلتة بلت  

انشييييياء متيييييلع  دييييييد مييييين محطييييية محيييييوال  ▪

ة الحييامول حتييى الزاوييية، فييي الريييام، وبتكلتييي

.بلت  نحو مليون  ني 

دة وم  منتيل عيدة مشيروعا  مورييد ومركييب أعمي

اإلنييييارة؛ بهييييدف محسييييين  ييييولة خييييبكة اإلنييييارة 

وحمايييية الممتلكيييا  مييين السيييرقة، ومشيييروعا  

مورييييييييد ومركييييييييب محيييييييوال  كهربييييييياء بإ ميييييييالي 

:مشروع،ا، منها21

مشييروح اسييتكمال انييارة الطريييح الييدولي ميين ▪

  كييوبري حييرف بلطييي  حتييى نتييح بيير  البييرل

. 22وانارة الطريح الدولي محول رق  

مشيييييروح موحييييييل التييييييار الكهربيييييا ي لمبنيييييى▪

.  خررة المسطحا  الما ية ببر  البرل 

.قلين/ مشروح انارة الطريح العام لسو  ▪
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.وزارة الكهرباء والطاقة المتجدلة: المصدر

925.2

1173.4

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

(ألف مشتر )

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجدلة: المصدر

2.7
2.8

2014 2020

(ةمليار كيلووات في الساع)

مشيييروح انيييارة الطرييييح اليييدولي السييياحلي مييين ▪

.مسطورة حتى كوبري رخيد

الييييلي يييييربط مشييييروح انييييارة الطريييييح الييييدا ري▪

.الحامول بيال

ة اييلا، وقييد بلييس ا مييالي عييدل المشييتركين بشييبك

ملييييون 1.2الكهربييياء فيييي محافرييية كتييير الشيييي  

أليييييي  925.2، مقارنيييييية بييييييييي 2020مشييييييترل عييييييام 

كميييييا بليييييس ا ميييييالي كميييييية . 2014مشيييييترل عيييييام 

مليييار كيلييووا  2.8الكهربيياء المسييتهلكة لإلنييارة 

.2020في الساعة عام 

 ة  جمالي كمية الكهرباء المستهلكة لإلنارة بالمحاف
2020و2014خالل عامي 
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حي ميييييا و يييييد  المييييييال و يييييد التعميييييير، والبنييييياء، 

واالسيييتقرار، والتقييييدم، مييين انييييا مسيييعى الدوليييية 

بجميييييع الوسييييا ل لتييييوفير حييييياة كريميييية  اييييالي

محافرييية كتييير الشيييي ، والسيييير باطيييى سيييريعة

ن، لتنتيل مشروعا  عمالقة يشيعر بهيا الميوار

ية وأول الل المقوما  او موفير ميال نريتة نق

لجميييع المنيييازل والوحييدا  السيييكنية فييي  مييييع

.المنارح

ل وقيييد خيييهد  المحافرييية التتيييرة ا خييييرة منتيييي

ح عدل من المشروعا  التنمويية والادميية متعلي

بمشييييروعا  ميييييال الشييييرم والصييييرف الصييييحي، 

ييال حيث بلتي  التكلتية اإل ماليية لمشيروعا  م

ملييييار  نيييي  فيييي 1.9الشيييرم والصيييرف الصيييحي، 

.مشروع،ا43 ك ر من ( 2020–2014)التترة 

فتيييي قطييياح مييييال الشيييرم، أقامييي  الدولييية عيييدة 

:مشروعا ، ومن أبرزاا

مشييييروح محطييييا  رلمبييييا  الميييييال العلبيييية ▪

ي والمالحييية والصيييرف بتلييييون، مييي  منتييييلل فييي

، ويتكون المشروح مين محطيا  2017نوفمبر 

رلمبييا  الميييال العلبيية والمالحيية والصييرف،

حيييث يييت  سييحب الميييال ميين البحيير ميين خييالل 

محطيية رفييع الميييال المالحيية بطاقيييية قدرايييييا 

أليييييي  متييييييير مكعيييييب فيييي الساعيييييييية عبييييييير 50

بحير رلمبة ختط عمالقة لتوحيل ميال ال12

.الى مرعة الميال المالحة

تي  مشروح خيبكا  مييال لسيو ، بتكلتية بل▪

.  مليون  ني 220

ة المرحلي)مشروح خبكا  ميال سيدي سيال  ▪

ملييون  نيي ؛ بهيدف ميوفير22، بتكلتة (ال انية

.خدمة ميال الشرم للموارنين

ولية أما عن قطاح الصرف الصحي، فل  متيوانَ الد

تييية، فييي مشييروعا  الصييرف الصييحي وبنيتيي  التح

: والتي يتم ل أبرزاا في ما يلي

ميااااااااااااااااااـ الشاااااااااااااااااااااااااااااااار  

والصاااااااااااااااااارف الصااااااااااااا ي

"
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مشروح محطة حرف ححي سيدي غازي فيي ▪

، ويهييييدف المشييييروح الييييى مطييييوير 2017يوليييييو 

محطييييا  الصييييرف الصييييحي والميييييال لادميييية 

أاييييييالي المحافريييييية، وقييييييد بلتيييييي  التكلتيييييية 

.مليون  ني 29اإل مالية للمشروح 

مشيييروح حيييرف حيييحي قريييية كتييير السيييولان، ▪

.مليون  ني 13بتكلتة 

تية ، بتكلالنشياويمشروح حرف حيحي قريية ▪

.ماليين  ني 10

انشيياء مشييروح حييرف حييحي قرييية السييعالة ▪

.مليون  ني 20، بتكلتة مطوب بمدينة 

مشيييييروح حيييييرف حيييييحي عميييييارا  اإلسيييييكان ▪

وخيييييييييييط الرميليييييييييييياال تمييييييييييياعي بمنطقييييييييييية 

الطييييييرل الاييييييا، بهييييييا بمركييييييز فييييييوة بتكلتيييييية 

.ماليين  ني 3.5

مركيز ميا ونمشروح الصرف الصحي لقريية ▪

.مليون  ني 96.5لسو ، بتكلتة 

الطييييواويمشييييروح الصييييرف الصييييحي لقرييييية ▪

كلتية البيض بقرية أبيو منجيور مركيز لسيو ، بت

ماليين  ني ، 104

مشيييييروح حيييييرف حيييييحي عميييييارا  اإلسيييييكان ▪

مركيييييز الحيييييامول، اليييييدمراوياال تمييييياعي بتيييييل 

.ماليين  ني 3بتكلتة 

موسعا  محطة معالجة سيدي سال ، وايي ▪

آالف متيييير مكعييييب فييييي 5موسييييعا  بطاقيييية 

.مليون  ني 18اليوم، وبتكلتة ا مالية 

وفيييي ضيييوء الجهيييول التيييي مقيييوم بهيييا الدولييية فيييي 

قطيييييييياح ميييييييييال الشييييييييرم والصييييييييرف الصييييييييحي 

بالمحافريييييية، بلتيييييي  نسييييييبة ا سيييييير المصييييييرية 

% 99.6المتصيلة بالشيبكة العامية لمييال الشييرم 

وفق،يييييييا للتعيييييييدال العيييييييام للسيييييييكان واإلسيييييييكان 

.2017والمنشا  عام 
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