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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التهيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتدا فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

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

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

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

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

  بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلدا لالضدطال

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

.المعرفة

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

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

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

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

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيفا وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

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

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربو  الوطنر بمدا يسدتجيب لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدومًعددا سنمضددي 

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبنيا بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يددا مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال رراء مص فى مدب لي

2020عيد العمال |تهنئتا لرئيس الجمهورية 





هيذا ميا . يايقينًا، لو تحعحهألد  مصر وتوفر  فيهيا أ وا  العميرا  لكانيت نيلطا  الميد  ورئيسية بيال  اليدن

وير رفاعة رافيع الطهطياوي، اليذي يحعيد أحيد قيا ة النهضية العلميية ورائيد التني/ أو انا بي المفكر المصري

، "اييل بياريزتاليل اإلبريز فيي تل"في مصر والعال  العربي خالل القر  التانع عشر، في ميلْفي ايشهر 

عنةةدما يقةة م علةةى شةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  اسةةت  ل م اردهةةا والمغييزى هنييا أنييي . 1834الصييا ر عييام 

.وت ظيفها، تصب  نبراسًا ممت قدًا، وقا دًا راخرًا بي  بلدا  العالم

،  ينع وبعد عقو  زمنية طويلة مر  خاللها مصر بالك ير من االنتصارا ، و مد  للعديد من التحيديا 

ي الحرية شع  مصر العظي  التاري و مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما  ار ةد الفسا  وطال  بحقي ف

ارو ، ف يبوطنيتيي، وتارة أخرى عندما تمس  بهويتي وتحصين 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكي ، رئيسًيا عيدلي منصيور ال/ وبعد فترة ححك  انتقالية امتد  قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليية بمنانيبة اختتيام الفتيرة الرئانيي-ميقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلما  خطابي ايخيير 

المسةتقب  ي مة إننيي لعليى  قية بيأ  "ايميج فيي الغيد، فيي قوليي –2014يونييو 4يوم ايربعاء الموافيق 

م، لكين ، وإ  كانت أرةي ماضبةً بدماء ايبرياء، ونما   تشوبها بعيل الغييوله ا ال    غدًا مشرقًا

ريييا  أر  بييال ي نييتعو  نييمراء بلييو  النيييج، خضييييراء بلييو  أغصييا  الزيتيييو ، نييما ها  ييافيةً، تبعييث ب

.النجا  وايمج،  ومًا كما كانت

ة، طالي  عبد الفتا  السيسيي رئانية جمهوريية مصير العربيي/ ، مع تولألي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ل الحييق ، ونسييتظج فيييي بظيياللبنةةاء و ننةةا الةة ي ن لةةم بةة محااطبًييا جمييوع المصييريين أ  يحعينييو  بقييوة 

فيير  والعييدل والعييي  الكييري ، ونتنسيي  فيييي ريييا  الحرييية وااللتييزام، ونلميي  فيييي المسيياواة وتكييافي ال

ميير أ  فييال يحمكيين لأل. وجييو ًا حقيقيكييا و نييتور حييياة؛ ي  نييفينة الييوطن واحييدة، فيي   نجييت نجونييا جميعًييا

ن الشيع  يستقي  من طرف واحد؛ كوني عقدًا اجتماعيكا بين الدولة مم لة في رئيسيها ومينسياتها وبيي

. مه ريتنا ال  نية المدنية ال ديثةلتأني  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكاندد  سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطياوي، رائيد التنيوير فيي العصير الحيديث، والقيول مين)
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تيي نصيبو ومنذ  ل  الحين، بدأ   روز الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحدي ة ال

سيتقبج، إليها جميعًا، مع إ را  واع  من قربج الشع  المصري بأننا جميعًا نلتزم باارطة طرييق لبنياء الم

ا  التيييي يحظللهيييا اإلرا ة والتصيييمي  عليييى العميييج، والتعييياو  المنفيييت  ميييع الجمييييع؛ لتاطأليييي كيييج العقبييي

.والصعوبا ؛ حتى ننع  جميعًا ب مار التنمية

جهيو ؛ ، تضافر  خاللهيا الت ققت خ لها إنجارات تنم ية تف   عممر الزم ننوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ورغي  عرظي  ميا شيهدتي ربيوع مصير مين جهيد تنميوي حقيقيي في. لتحقيق نهضية محسيتحقة لشيع  أبييّ

تاطيى جميع ربوعها، ف   الدولة المصرية حكومة وشيعبًا ال تيزال ليديها الك يير مين الطميو  إلنجياز أكبير ي

ة رئيسية بيد أ   لي  يتطلي  التوقيف لبرهية؛ لنتأميج ميا حققنيا  نيويكا مين إةياءا  تنمويي. عنا  السماء

.ا مةخالل هذ  الفترة؛ لتكو  عونًا لنا على انتكمال مسيرة البناء والنهضة عبر ننوا  مديدة ق

ز مصييطفى مييدبولي رئييي  مجليي  الييوزراء بهييذا الشييأ ، قييام مركيي/ وفييي ةييوء توجيهييا  السيييد الييدكتور

سيينوا  المعلومييا  و عيي  اتاييا  القييرار بتنفيييذ جهييد  بح يييك لتو يييق أهيي  إنجييازا  الدوليية المصييرية خييالل ال

تعياو  السبع الماةية، فيي جمييع منياحي التنميية وعليى مسيتوى محافظيا  الجمهوريية كافيةً، و لي  بال

:على النحو ا تيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد خلحل . مع ماتلف الجها  والهيئا  الحكومية

: قطاعًييا تنمويكييا، وهييي23محيياور تنموييية، بواقييع 5كتابًييا يسييتعر  أبييرز جهييو  الدوليية علييى مسييتوى 23▪

. رافيق والشيبكا التنمية البشرية، والتنمية االقتصا ية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيية، والم

.كما ت  إ دار تقرير لكج قطاع تنموي يستعر  الجهو  الرئيسة على مستوى المحافظا 

على مستوى كتابًا يتناول الجهو  واإلنجازا  الرئيسة التي تحققت خالل السنوا  السبع الماةية27▪

.قطاع تنموي المححد ة نلفًا23اليجميع المحافظا ، تغطي 

اعييا  يهيي  مييا حققتييي الدوليية علييى مسييتوى كييجّ ميين القطتلايصيييةكتابييا  يحقييدألما   ييورة إجمالييية ▪

. التنموية والمححافظا ، بالتركيز على ميشرا  اي اء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةرهوفيييي هيييذا المقيييام، كيييا  لزامًيييا علينيييا أ  نحيكيييد أ  

لى أك ر ، يحظللي اإلعال  العالمي لحقول اإلنسا ، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنم ي شام 

اء، بمييا فييي  ليي  الحييق فييي الحييياة  و  تمييييز، وحقييول الطفييج، والحييق فييي الغييذ)حق ييا لمنسييانية 13ميين 

هييا تليي  الحقييول التييي تسييتند إلي(. وحقييول ايشيياا   وي الهميي   و  تمييييز، وحماييية الحييياة الاا يية

التيي تحم أليج  عيوة عالميية للعميج مين أجيج " 2030أهيداف التنميية المسيتدامة "ايهداف اإلنمائية ايمميية 

رجمتهيا القضاء على الفقر، وحماية كوك  اير ، وةما  تمتُّيع جمييع ايفيرا  بالسيالم واالز هيار، تميت ت

.هدفًا أمميكا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ور يتهييا 2014اتصييالًا، قامييت الدوليية المصييرية بترجميية هييذ  الحقييول فييي  نييتورها الييوطني الصييا ر عييام 

مييية ، والتييي تعكيي  الاطيية االنييتراتيجية طويليية المييدى؛ لتحقيييق مبييا ئ وأهييداف التن2030المسييتقبلية 

ل عملهيا، وفيي نيبيج تنفييذ تلي  الر يية، أطلقيت الحكومية المصيرية برنيام. المستدامة في كج المجاال 

دع   ختامًةةا، تاةة  الةة. ؛ ليكييو  إطييارًا تنفيييذيكا لجهييو  مصيير التنموييية"مصيير تنطلييق"الييذي يحمييج عنييوا  

.ممتد ، والعم  ي دوـ األم  لي م أفض ، وغد أكثر اردهارًا 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



شمال سيناء في أرقام

ألددددل كيلددددومتر مربددددعر وتنقسددددم 29تبلددددم المسدددداحة الكليددددة للمحاف ددددة نحددددو 

وحددة محليددة قرويدةر ويبلدم  جمددالي 85مدددنر وتضدم 6مراكدزر و6المحاف دة  لدى 

ل الزيادة الطبيعي478.2عدد سكان المحاف ة نحو  ة ألل نسمةر كما يبلم معدَّ

لكددل ألددل نسددمةر وتقددع محاف ددة ىددمال سدديناء فددي الشددمال 15.5بالمحاف دة 

.الشرقي لمصر

شدرقي   حيدث تمثدل الحصدن ال(خاصدة ىدمال سديناء)ولسيناء أهميدة اسدتراتيجية كبدرا 

لمصددرر وهددي المعبددر الددأي عبددرت منددا مع ددم الهددزوات التددي اسددتهدف  مصددر سددواء فددي 

.التاريخ القديم أو التاريخ الحديث

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر
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9.9
آالف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألل نسمة

15.5 49.2%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

29
ألف كيلومتر 

مربع

478.2
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

7.2%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

62.4%

المساحة الكلية

58.7



أبرز مؤىرات المحاف ة

مليدددددددددددددددددددددددددددون

884جنيددددددددددددددددددددددددددددددددا
رة مشروعًا بقطاع الصحة خالل الفت32تكلفة 

(2014-2020.)

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

258جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
مشروعًا في قطاع التعليي 321إجمالي تكلفة 

(.2020-2014)قبييييج الجييييامعي خييييالل الفتييييرة

مليدددددددددددددددددون

650جنيدددددددددددددددددددددددا
أليف وحيدة فيي اإلنيكا  2.6تكلفة تنفيذ عيد  

.2020االجتماعي حتى عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 1.7
تجمعًيييييا تنمويكيييييا متكاملًيييييا 23تكلفييييية إنشييييياء 

(2020-2014)بونط نيناء خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

9جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
ة تكلفييييية مشيييييروع انيييييتكمال البنيييييية القوميييييي

.2020لتنمية شمال نيناء، في يونيو 

مليددددددون

381.5جنيدددددددددددا
تكلفييييييية تركييييييييي  شييييييييبكا  ري ببئيييييييير العبييييييييد 

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددار

1.3جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
تكلفييية مشييييروع المرحليييية ايوليييى ميييين تطييييوير 

.2019العوجة في مايو –طريق اإلنماعيلية 

ماليدددددين

804.6جنيددددددددددددا
تكلفييييية إنشييييياء المجميييييع الصيييييناعي للرخييييييام 

يناء والجرانيت بمنطقية الجفجافية بونيط ني

.2019في نوفمبر 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تح ى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بدا وتدوفير احتياجاتدا األساسدية باهتمدام بدالم مدن ق

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددون

189.6جنيددددددددددددا
ركييزي تكلفيية إنشيياء مستشييفى بئيير العبييد الم

.2017الجديد في  يسمبر 

مليددددون

145.4جنيددددددددددا
مدرنية بالمحافظية 57تكلفة إنشياء وتطيوير 

(.2020-2014)خالل الفترة 

نسيييييبة اإلنيييييال إلجميييييالي المتيييييدربين بمراكيييييز 

.2021/2020التدري  المهني عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

35جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
تكلفييييية تطيييييوير قصييييير  قافييييية العيييييري  فيييييي 

.2020مايو 

57.5%
يية نسبة مساهمة اإلنال بالمشيروعا  متناه

.2019عام ( جهاز تنمية المشروعا )الصغر 

مليدددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددا 19.6
آالف حاليية علييى نفقيية الدوليية 4.4تكلفيية عييال  

.2020خالل عام 

91.6%
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فييي  ييج جهييو  الدوليية لالرتقيياء باييدما  الرعاييية

ف الصحية بالمحافظة، عملت الدولية عليى ماتلي

المسييييييتويا  للمسيييييياهمة فييييييي ارتفيييييياع أعييييييدا  

ت المنشآ  الصحية فيي المحافظية، حييث و يل

.2020منشأة  حية بحلول عام 15إلى 

طياع اتصالًا، بلغ إجمالي المشروعا  الاا ية بق

مشييييييييييييروعًا بتكلفيييييييييييية تاطييييييييييييت32الصييييييييييييحة 

ملييييييو  جنييييييي، وكانيييييت فيييييي مقدمييييية هيييييذ  884

:المستشفيا 

إنشيييياء مستشييييفى ناييييج المركييييزي الجديييييد فييييي 

، ويقيييع المستشيييفى فيييي ونيييط 2016 يسيييمبر 

مدينيييية ناييييج بشييييمال نيييييناء، ويقييييدم خييييدماتها 

ين لألهالي في مركيزي الحسينة ونايج، والمسيافر

ئحين نويبيع مين السيا/ على الطريق الدولي النفق

والحجيييا  والمعتميييرين، ويغطيييي حيييوا ل السيييير 

علييييييييى الطييييييييرل بالمحافظيييييييية، وتبلييييييييغ تكلفيييييييية 

.مليو  جنيي181.1المستشفى 

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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ي كميييا تييي  إنشييياء مستشيييفى بئييير العبيييد المركيييز

مليييو  189.6، بتكلفيية 2017الجديييد فييي  يسييمبر 

بوابهييا جنيييي حيييث يعييد  ييرحًا طبيكييا هائلًييا تفييت  أ

طيييوال الييييوم لادمييية أهيييالي شيييمال نييييناء مييين 

خييييالل العيييييا ا  الداخلييييية والاارجييييية وأقسييييام 

نيريرًا، وييذكر أ  90الطوارئ، ويبلغ عيد  اينرير ة 

.نريرًا فقط20المستشفى القدي  كا  بي نحو 

يضييييييييي  المستشيييييييييفى أقسيييييييييام االنيييييييييتقبال، 

والطيييييوارئ، والعيييييييا ا  الاارجييييييية، والمعامييييييج، 

عيي، وايشعة، والتعقي  المركزي، والعال  الطبي

غييييرف 5والكلييييى الصييييناعية، والعمليييييا  بسييييعة 

أنييييير ة إفاقييييية، والعنايييييية المركيييييزة 7عملييييييا ، و

حض انا ، 8نريرًا، والحض انا  بسعة 29بسعة 

أنييييير ة، 4والعنايييييية المركيييييزة لألطفيييييال بسيييييعة 

سام والمنا ير الجراحية، والنساء والتوليد، وايق

.الداخلية

د اتصيييييالًا، تييييي  تطيييييوير مستشيييييفى الشيييييي  زويييييي

مليو  جنيي، وت  إحالل 11المركزي، بتكلفة بلغت 

مركيييزًا للرعايييية الصيييحية 11وتجدييييد ورفيييع كفييياءة 

مليييو  جنيييي، و ليي  24ايولييية بتكلفيية تزيييد علييى 

ألييف نسييمة، لمييد  وقييرى 464لادميية أك يير ميين 

. مراكز العري ، والشي  زويد، وبئر العبد، ورف

، كمييا تيي  تطييوير العديييد ميين المنشييآ  الصييحية

نايية حيث ت  تطوير مبنى العيا ا  الاارجيية والع

ة المركييزة بمستشييفى العييري  العييام بمحافظيي

، بتكلفيية بلغييت 2014شييمال نيييناء فييي نييوفمبر 

ملييييو  جنييييي، وتشيييمج عمليييية التطيييوير فيييي43

مستشيييييفى العيييييري  العيييييام تحيييييديث المبنيييييى، 

، وإنشييياء قسييي  مطيييور لالنيييتقبال باليييدور ايول

ور والرنين المغناطيسيي، وقسيطرة القلي ، واليد

، ال ييياني قسييي  النسييياء والتولييييد، وعيييال  الحيييرول

والعييييال  الكيميييياوي، وتهييييدف إلييييى  عيييي  تطييييوير 

ف وتجهيز المستشفى، من خالل رفيع كفياءة غير

.العمليا ، وتوفير التجهيزا  الطبية
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وقييد تيي  انييتكمال تطييوير مستشييفى العييري 

، علييى مييرحلتين، حيييث تيي  2019العييام فييي فبراييير 

لرعايية تطوير المبنى، و ل  لتقدي  جمييع نبيبج ا

الصيييييحية يهيييييالي المحافظييييية والقيييييا مين مييييين 

.قطاع غزة

ر تطيييوي"كميييا تييي  البيييدء فيييي المرحلييية ال انيييية مييين 

، 2021فيييييي عيييييام " مستشيييييفى العيييييري  العيييييام

مليييو  جنيييي، والتييي شييملت أعمييال 127.3بتكلفيية 

، (نيييةالمرحليية ال ا)إنشيياء مبنييى الغسيييج الكلييوي 

عييد      وانييتحدال مبنييى الغسيييج الكلييوي يتسييع ل

.أنر ة عناية مركزة7ماكينة، وعد  60

ويم ييييج المستشييييفى إةييييافة قوييييية لمنظوميييية

وفير الصحة بمحافظة شمال نيناء، ونييتي  تي

. الادما  الطبية والعالجية للمواطنين

وفييييييي إطييييييار االهتمييييييام بالرعاييييييية الصييييييحية، تيييييي  

تاصييييل العدييييد مييين قطيييع ايراةيييي التابعييية 

للدوليية و ييحة اينييرة،  ييدر قييرار رئييي  الييوزراء

، بتاصييييل قطعييية أر ، 2015لسييينة 193رقييي  

حدة بحي الكرامة بالعري  بالمحافظة؛ إلقامة و

.لصحة اينرة عليها

ارز وإيمانًا بأهمية اإلنعافا  الدوريية و ورهيا البي

خا يية فييي محافظيية شييمال نيييناء،  ييدر قييرار 

، بتاصييل 2014لسينة 2281رئي  اليوزراء رقي  

قطعيييية أر ، بمركييييز الحسيييينة؛ إلقاميييية نقطيييية 

الصيا ر 2015لسنة 21إنعاف عليها، وقرار رق  

.اجلصال  هيئة اإلنعاف المصرية في مدينة ن

، و لي  2016لسينة 653باإلةافة إليى القيرار رقي  

ال؛ لتاصييييل قطعييية أر  أيضًيييا بقريييية الكييييونت

.إلقامة نقطة إنعاف عليها
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وفييييي ةييييوء حيييير  الدوليييية علييييى تييييوفير اي وييييية 

للمرةييييى والجرحييييى، تيييي  إنشيييياء ماييييز  اي وييييية 

ملييو  جنييي، 13.5بالعري ، و ل  بتكلفة بلغت 

بهييييييدف تاييييييزين اي وييييييية ببيئيييييية  ييييييحية وفقًييييييا 

للضييييوابط والمعييييايير، باإلةييييافة إلييييى  ليييي  تيييي 

ظيية تطييوير وتجهيييز بنيي  الييدم اإلقليمييي بالمحاف

مليييييو  جنيييييي؛ ليسييييتفيد منييييي نحييييو1.5بتكلفيييية 

أليييييييف نسيييييييمة؛ و لييييييي  بغييييييير  تحسيييييييين 300

.الادما  الطبية بالمحافظة

وقييد أ   هييذ  الجهييو  إلييى ارتفيياع عييد  اينيير ة 

بالمنشآ  الصحية، وزيا ة عد  مراكيز اإلنيعاف

بالمحافظية، وارتفيياع أعيدا  ميين تي  عالجهيي  علييى 

:نفقة الدولة، كما هو موة  كالتالي

2.3

4.4

2014 2020

عدد من تم عالجهم على نفقة الدولة 

2020و2014خالل عامي 

بإجمالي نفقات 
مليون جنيا19.6

بإجمالي نفقات
اماليين جني4.4

(ألل حالة)

436

563

2014 2019

ة بالمنشآت الصحي ة جمالي عدد األسرَّ

2019و2014خالل عامي 

(نرير)

وزارة الصحة والسكا : المصدر
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تعمييييج الدوليييية جاهييييدة علييييى االرتقيييياء بييييالتعلي  

اينانيييي؛ لكونيييي حجييير اينييياس نحيييو التنميييية

لة الشاملة، وفي هذا السيال قامت الدولة متم 

، 2015لسييينة 890فيييي قيييرار رئيييي  اليييوزراء رقييي  

ملييييو  1.4بتاصييييل قطعييية أر  مسييياحتها 

متييييييير مربيييييييع  اخيييييييج كييييييير و  مدينييييييية الحسييييييينة 

ي ؛ بالمحافظييية، لصيييال  مديريييية التربيييية والتعلييي

إلقامييية مجميييع تعليميييي متكاميييج عليهيييا، وأيضًيييا

، بتاصييل قطعية 2016لسينة 2249القرار رق  

ألييييييف متيييييير مربييييييع، بمدينيييييية 2.9أر  بمسيييييياحة 

العييييييييري ، و ليييييييي  فييييييييي ةييييييييوء مشييييييييروعا  

.المجمعا  التعليمية

نذ وبلغ إجمالي المشروعا  في قطاع التعلي  م

مشييييييروعًا، 321حييييييوالي 2020وحتييييييى عييييييام 2014

مليييو  جنيييي، حيييث تيي  258بتكيياليف بلغييت نحييو 

مدرنيية جديييدة، بهييدف تييوفير اإلتاحيية 21إنشيياء 

تالمطلوبييييييية بنوعيييييييية التعليييييييي  بتكلفييييييية بلغييييييي

مليييو  جنيييي، وقييد تيي  االنتهيياء ميينه  عييام 129.8

ميييدارس جدييييدة بمشييياركة 8، وتييي  إنشييياء 2021

حيو جها  أخرى للغير  نفسيي بتكياليف بلغيت ن

مالييييييييييين جنييييييييييي، وتميييييييييت تونيييييييييعة عيييييييييد 3.7

تيييرا  مدرنييية لتقلييييج الك افييية الطالبيييية والف33

ملييو  جنييي وتميت 95.6بها، بتكلفية بلغيت نحيو 

، ميييين جانيييي  الهيئيييية 2020االنتهيييياء منهييييا عييييام 

او  العامييية لألبنيييية التعليميييية، وفيييي ةيييوء التعييي

  واالقتيييداء بالتجربييية اليابانيييية،  يييدر قيييرار رئيييي

، بتاصييل قطعية 2016لسينة 923الوزراء رقي  

أر  بمدينييييييية بئييييييير العبيييييييد إلقامييييييية المدرنييييييية 

.التكنولوجية بحي التعمير 

وفييييي ةييييوء حيييير  الدوليييية علييييى زيييييا ة الرقعيييية 

عيية التعليميية فييي المحافظيية، تي  تاصيييل قط

أليييييف متييييير مربيييييع، بمدينييييية 11.5أر  بمسييييياحة 

العييري ، و ليي  وفقًييا لقييرار رئييي  الييوزراء رقيي  

، بهيييدف إقامييية مدرنييية تعميييج 2017لسييينة 699

بنظيييييام التعليييييي  الشيييييامج للطفيييييج عليييييى غيييييرار 

.النمو   التعليمي الياباني

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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وفيييييي السييييييال  اتيييييي، تييييي  إنشييييياء العدييييييد مييييين 

المييييدارس ايخييييرى، وتونييييعة مييييدارس قائميييية؛ 

را ، بهيدف خفييل الك افية الطالبييية وإلغياء الفتيي

.وزيا ة عد  المدارس في المناطق المحرومة

حييييث تييي  إنشييياء مدرنييية الشيييهيد عميييرو خاليييد 

، بمركيز 2019حسين للتعليي  اينانيي فيي ميايو 

.الحسنة بمحافظة شمال نيناء

فصيييييول بمسيييييط 6وتتكيييييو  المدرنييييية مييييين 

ر، متيييرًا مربعًيييا، وبهيييا مكتبييية، وقاعييية كمبييييوت340

.وغرفة تحضير، ومبيت للمدرنين ومالع 

ميدارس ابتيدائي بقيرى مركيز 3كما ت  إنشياء عيد  

، بتكلفيية2018أكتييوبر فييي يوليييو 6الحسيينة وقرييية 

مييي مالييين جنيييي؛ بهييدف رفييع المسييتوى التعلي6

.وال قافي لقاطني التجمعا 

فصيول  اخيج مدرنية عياطف 9وت  إنشياء عيد  

أكتيييوبر بمدينييية بئييير 6السيييا ا  اإلعدا يييية بقريييية 

؛ بهييدف انييتيعاز الزيييا ة 2018العبييد فييي يوليييو 

.ماليين جنيي5في أعدا  الطالز، بتكلفة بلغت 

مدرنيييية 57وإجمالًييييا فقييييد تيييي  إنشيييياء وتطييييوير 

.2020بماتلف المراحج التعليمية في يناير 

فصيييلًا، بطاقيييية 461تضييي  تليييي  الميييدارس عييييد  

ألييف طاليي  وطالبيية، 18.4انييتيعابية تصييج إلييى 

 لي  تم ج جميع المراحج التعليميية الماتلفية، و

، وبتكلفيييية إجمالييييية (2020-2014)خييييالل الفتييييرة 

مليييييييو  جنيييييييي؛ بهييييييدف إنشيييييياء وتطييييييوير 145.4

الميييييدارس فيييييي إطيييييار جهيييييو  الدولييييية لالرتقييييياء 

طالبيييية بالعمليييية التعليميييية؛ لتقلييييج الك افييية ال

ة بالفصيييييول والميييييدارس، وتيييييوفير بيئييييية تعليميييييي

.منانبة للطالز

57مدرسدددددددددددددددددددددددددددة
تيييييييي  إنشيييييييييا ها وتطويرهيييييييييا فيييييييييي 

بتكلفيييييييييييية( 2020-2014)الفتييييييييييييرة 

.مليو  جنيي145.4
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إ ارا  تعليمييييييية فييييييي منيييييياطق 4وتيييييي  إنشيييييياء 

د، العييري ، والحسيينة، وبئيير العبيي: ماتلفيية، وهييي

فية وناج؛ و ل  لتقدي  الايدما  اإل اريية الماتل

.ماليين جنيي4.7يهالي المحافظة، بتكلفة 

أ   هييييذ  الجهييييو  إلييييى ارتفيييياع عييييد  المييييدارس 

مدرنية خيالل عيام 623بالمحافظة فو لت إليى 

مدرنيييية خييييالل عييييام 564، مقارنيييية بييييي 2021/2020

، وو ييييييج عييييييد  التالميييييييذ فييييييي عييييييام 2014/2013

أليييف تلمييييذ، ب جميييالي عيييد  117.2إليييى 2021/2020

ا آالف فصج خالل العام نفسيي، وفقًي3.7فصول 

.الفنيلبيانا  وزارة التربية والتعلي  والتعلي 

كمييييييا أ   هييييييذ  الجهييييييو  إلييييييى إحييييييدال طفييييييرة 

رة، بمحافظة شيمال نييناء، فيي السينوا  ايخيي

مية، فقد ت  خالل هذ  الفتيرة  ييانة منشيآ  قائ

والتونيع، واإلنشياء الجديييد لعيد  مين المييدارس

ن والفصيييول، كميييا انافضيييت نسيييبة التسيييرز مييي

عيييييييام % 0.17التعليييييييي  االبتيييييييدائي لتصيييييييج إليييييييى 

ميين ، أيضًييا انافضييت نسييبة التسييرز2020/2019

.في العام نفسي% 1.77المرحلة اإلعدا ية إلى 

564

623

2013/2014 2020/2021

عدد المدارس بالتعليم قبل الجامعي 

(*2021/2020-2014/2013)خالل عامي 

وزارة التربية والتعلي ، والتعلي  الفني: المصدر
.البيانا  ال تشمج التعلي  ايزهري* 

(مدرنة)
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يييرًا باإلةييافة إلييى  ليي ، أولييت الدوليية اهتمامًييا كب

بالتعلي  ايزهري، فو يج عيد  المعاهيد ايزهريية

معهييييدًا، 181إلييييى 2021/2020بالمحافظيييية عييييام 

. آالف تلميذ خالل العام نفسي8.4ب جمالي عد  

وفييي ةييوء حيير  الدوليية علييى التعلييي  ايزهييري 

لسينة 1609وأهميتي، جاء قرار رئي  الوزراء رق  

؛ و لي  بتاصيييل قطعية أر  ميين أمييال  2021

ألييف متيير مربييع بحييي 2.1الدوليية الاا يية بمسيياحة 

الغييزال  فيييي بئييير العبيييد، لصيييال  منطقييية شيييمال

نيييييناء ايزهرييييية؛ إلقاميييية إ ارة تعليمييييية أزهرييييية 

.عليها

كمييييييا بلغييييييت نسييييييبة ميييييين تيييييي  محييييييو أميييييييته  

، %59.9نحييييو 2021/2020بالمحافظيييية فييييي عييييام 

.2014/2013عام % 45.2مقارنة بي 

.الهيئة العامة لمحو ايمية وتعلي  الكبار: المصدر

45.2

59.9

2013 /2014 2020/2021

نسبة من تم محو أميتهم للمقيدين

(2021/2020-2014/2013)خالل عامي 

)%(

ايزهر الشريف: المصدر

معهددددددددددددددددددددددددددددًدا

ددددددددددددددددددددددددددددددددا 181أزهريًّ
عيييييد  المعاهيييييد ايزهريييييية عيييييام 

2021/2020.
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ي  في إطار حر  الدولة عليى تنميية قطياع التعلي

العيييييالي والبحيييييث العلميييييي، تييييي  تطيييييوير جامعييييية 

، هيذا التونيع جياء مين 2016العري  في ميارس 

أجييييج إتاحيييية فيييير  التعلييييي  العييييالي والتو يييييف 

  يبنياء محافظية شيمال نييناء، مين خيالل كليييا

كلييييية، والتييييي تضيييي  16الجامعيييية البييييالغ عييييد ها 

العدييييييد مييييين التاصصيييييا  كيييييا  از، والعليييييوم، 

رانيا  والزراعية، والتربيية، والتربيية الرياةيية، والد

.البيئية

لة الصيييد: جييدير بالييذكر أ  الجامعيية تضيي  كليييا 

والصيييناعا  الدوائيييية، وطييي  اينييينا ، والعليييوم

الهندنييييييية، وتكنولوجيييييييا المعلومييييييا  وعلييييييوم 

الحانييييوز، وإ ارة ايعمييييال والتسييييويق الييييدولي، 

ي، وتكنولوجيييا اإلعييالم، والطيي ، والعييال  الطبيعيي

يوييية، والسييياحة وإ ارة الفنييا ل، والتكنولوجيييا الح

والطاقييييييييية وتكنولوجييييييييييا التعيييييييييدين، والعليييييييييوم 

اإلنسييييانية، والعليييييوم الزراعييييية الحدي ييييية، ومركيييييز 

البحييييييول والتطييييييوير، والدرانييييييا  العليييييييا بعييييييد 

.التار 

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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لسييينة 2758كميييا  يييدر قيييرار رئيييي  اليييوزراء رقييي  

أمتيار 308؛ و ل  لتاصيل مبنى بمساحة 2015

بيالعري ، و لي " أنيور السيا ا "مربعة، بمييدا  

لصيييال  جامعييية ايزهييير؛ إلقامييية مدينييية جامعيييية 

.للبنا  عليها

لبحيث ت  توقييع بروتوكيول تعياو  بيين أكا يميية ا

العلمي والمعهد القومي لعليوم البحيار وجامعية 

، ايميير الييذي يهييدف إلييى 2021العييري  فييي أبريييج 

خدمة محافظة شمال نيناء في مجاال  خدمة 

، المجتمع وتدري  الطالز وغيرها مين المجياال 

ار باإلةيافة إليي  ور المعهيد القيومي لعليوم البحي

هيييا والمصيييايد فيييي المجييياال  التنمويييية تحتيييا  إلي

محافظة شمال نيناء وجامعة العري ، و ل  

فييي ةييوء حيير  الييوزارة علييى تقييدي  جميييع أوجييي 

.الدع  العلمي والبح ي للمحافظة والجامعة

ويهييييييييدف أيضًييييييييا البروتوكييييييييول إلييييييييى التعيييييييياو  

ى والمشيييييياركة لتلبييييييية متطلبييييييا  التييييييدري  عليييييي

عليوم السفن البح يية التابعية للمعهيد القيومي ل

الل من خ( اليرمو  ونلسبيج)البحار والمصايد 

منظومييييييييييية متكاملييييييييييية؛ إلكسييييييييييياز الطيييييييييييالز 

ي المعلوما ، وتنمية محافظة شمال نييناء في

المجييياال  كافييية خا ييية المسييياهمة فيييي تنميييية 

".البر ويج"بحيرة 

9

16

2014/2013 2020/2021

عدد الكليات بالجامعات الحكومية 

والخاصة خالل عامي 

(2014/2013-2021/2020)

وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر

(كلية)
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مكتبييييا   قافييييية 3قامييييت الدوليييية ب نشيييياء عييييد  

مليييو  جنيييي، 1.4بمركييز بئيير العبييد، بتكلفيية بلغييت 

و ل  بهيدف اكتشياف المواهي  والمبيدعين فيي

ن الف-الرواية -القصة -الشعر )جميع المجاال  

، (الايييييزف-النحييييت -الرنيييي  -العييييزف -الغنيييياء -

وتنمييييييية المهييييييارا  اليدوييييييية والبيئييييييية، وعمييييييج 

يفيي محاةرا  ونيدوا  توعيية لنشير اليوعي الت ق

ميرأة والسيانيي، وتنميية اليوالء واالنتمياء ليدى ال

والطفج، و ل  في ةوء قرار رئيي  اليوزراء رقي 

، بتاصيييل قطعيية أر  ميين 2014لسيينة 1856

؛ أميييال  الدوليييية بقريييية رمانيييية بمدينييية بئيييير العبييييد

.إلقامة مكتبة  قافية عليها

قافية وت  إنشياء بييت  قافية المسياعيد، وقصير  

ملييييو  جنييييي لكليهميييا، 2.5نايييج بتكلفييية بلغيييت 

ور وفى ةوء خطة الحكومة لتطوير وتجدييد قصي

ي ميايو ال قافة، ت  تطوير قصر  قافة العري  في

ألييف متييرًا 1.9، والييذي تبلييغ مسيياحتي الكلييية 2020

.مربعًا

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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ز ويشييمج المبنييى خمسيية طوابييق كامليية التجهييي

لممارنييية اينشيييطة ال قافيييية، ومقيييرا  إ اريييية، 

ومقيييير مديرييييية ال قافيييية، ومسييييرحًا نييييعتي نحييييو

مليييو  جنييي، ويهييدف إلييى 35أليف متفيير  بتكلفية 

ة تجهيييييز المبيييياني لممارنيييية اينشييييطة ال قافييييي

ة كمييا تيي  إنشيياء مكتبيي. لادميية أبنيياء المحافظيية

لغيييت الطفيييج والشيييباز بقريييية النجيييا ، بتكلفييية ب

.2015مليو  جنيي عام 2.6

3

8

2014 2019

عدد المكتبات العامة والمتخصصة 

والجامعية والمعاهد خالل عامي 

2019و2014

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

(مكتبة)

5

6

2014 2020

عدد قصور وبيوت الثقافة المزودة 

2020و2014بالحاسب اآللي 

.وزارة ال قافة: المصدر

(قصر وبيت  قافة)
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في إطار  ع  الدولة للمرأة المصرية وإعال  عيام

ر عامًا للمرأة؛ مما يعك  إيما  الدولة بدو2017

النسييييييياء ويعطييييييييهن  فعييييييية قويييييييية للعميييييييج 

.والنهو  ببلدهن

فييذ قام المجل  القومي للمرأة بالمحافظية بتن

العديييييد ميييين الييييدورا  التدريبييييية بهييييدف توعييييية 

وا  المرأة، ومنها الدورة التدريبية التيي تحميج عني

فييييييي " كيفييييييية مناهضيييييية العنييييييف ةييييييد المييييييرأة"

نيدة من 18، والتي انتهدفت 2021أغسط  

مسييييولي وحيييدا  تكيييافي الفييير  بالمحافظييية؛ 

و ليي  لحماييية المييرأة ميين جميييع أشييكال العنييف، 

نيييف ةيييمن االنيييتراتيجية الوطنيييية لمكافحييية الع

د ةد المرأة، فهنا  أشيكال متعيد ة للعنيف ةي

العنييييييف النفسييييييي، والجسييييييدي : المييييييرأة، م ييييييج

والجنسييييي، واللفظييييي، واالقتصييييا ي، واينييييري،

ع حيث ترجع أنباز العنف ةيد الميرأة إليى  وافي

.اجتماعية، ونفسية، واقتصا ية

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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فضيييلًا عييين االهتميييام بيييدور الميييرأة فيييي الشيييمول 

ة المالي، قام المجل  القومي للميرأة بعقيد نيدو

بفيييرع المجلييي  فيييي " الشيييمول الميييالي"بعنيييوا  

، وانيتهدف توعيية    2021المحافظة فيي نيبتمبر 

نيييييييييدة بالمحافظيييييييية، ونييييييييدوا  التمكييييييييين 30

نيدة في الشهر 38االقتصا ي التي انتهدفت 

.نفسي

باإلةيييافة إليييى ميييا نيييبق ال نغفيييج حملييية طيييرل 

ي فيي"  ييانعة السييالم...المييرأة المصييرية "ايبييواز 

بقيرى وميد  2021نيبتمبر 29حتيى 27الفترة من 

أليييف نييييدة    12.4المحافظييية، والتيييي انيييتهدفت 

.طفلًا1160رجال و310و

وخييالل المرحليية ال انييية ميين انطييالل حمليية طييرل 

أة ايبييواز التييي يطلقهييا المجليي  القييومي للميير

بجميييييع محافظييييا  الجمهورييييية، والتييييي تحمييييج 

وتمتييد علييى مييدار أربعيية أيييام،" بلييدي أمانيية"شييعار 

جيييال وتسييتهدف توعييية الفتييييا  والسيييدا  والر

ي بكيفييية المسيياهمة فييي جميييع المجهييو ا  التيي

تقييييوم بهييييا الدوليييية ميييين حكوميييية وقطيييياع خييييا  

وكييييذل  القطيييياع ايهلييييي لبنيييياء وطيييين مسييييتقر 

ومز هيييير، نجحييييت الحمليييية فييييي اليييييوم ايول ميييين 

.آالف نيدة ورجج5الو ول إلى نحو 

فنييييي اتصييييالًا، بلغييييت نسييييبة اإلنييييال بييييالتعلي  ال

2021/2020إلجميييالي تالمييييذ التعليييي  الفنيييي عيييام 

، كميييا بلغيييت %32فيييي محافظييية شيييمال نييييناء 

% 39.4نسييبة اإلنييال المقيييدا  بييالتعلي  العييالي 

، وبلغييت نسييبة اإلنييال إلجمييالي 2020/2019عييام 

خيييالل % 91.6المتيييدربين بمراكيييز التيييدري  المهنيييي 

، كمييييييا بلغييييييت نسييييييبة اإلنييييييال 2020/2021عييييييام 

% 36.1إلجميييالي البييياح ين بالمينسيييا  البح يييية 

، بينميييا بلغيييت نسيييبة اإلنيييال إلجميييالي2019عيييام 

خييالل عيييام % 26.4( نيينة فييأك ر15)المشييتغلين 

، وبلغييييييييييت نسييييييييييبة مسيييييييييياهمة اإلنييييييييييال 2020

جهييييييييييياز تنميييييييييييية )بالمشيييييييييييروعا  الصيييييييييييغيرة 

، كمييييييا بلغييييييت 2019عييييييام % 40.3( المشييييييروعا 

نسيييبة مسييياهمة اإلنيييال بالمشيييروعا  متناهيييية

خييالل % 57.5( جهيياز تنمييية المشييروعا )الصييغر 

.العام نفسي
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربدو  مصدرر ال سديما المحاف دات الحدوديدة التدي لدم تحدَ  ب نصديبها تسهم في تقدُّ

.العادل من التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددون

600جنيددددددددددددددددددا
يناء التكلفييية االنيييت مارية لمصييينع شيييركة نييي

يييييييية بطاقييييييييية إنتاجيالبورتالنيييييييييديلألنيييييمنييييت 

.مليو  طن في السنة1.5

آالف

3.4طدددددددددددددددددددن
إجميييييييييالي اإلنتيييييييييا  السيييييييييمكي بالمحافظييييييييية

.2019عام 

ماليدددددددددددددددديددن

308جنيدددددددددددددددددددددددا
.ظييييةتكلفيييية تطييييوير بحيييييرة البر ويييييج بالمحاف

مليددددددددددددون

دوالر 100
ة تكلفيييية المرحليييية ال انييييية ميييين مشييييروع تنمييييي

بالمحافظيية فييي حقييول الغيياز بشييمال نيييناء

.2019عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددون

1.2أنبوبددددددددددددددددددددددددددددددة
ل إجمالي عيد  أنابيي  البوتاجياز المصيروفة خيال

2019عام 

6فنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادق
احية إجمالي عد  الفنيا ل ال ابتية والقيرى السيي

2020في محافظة شمال نيناء عام 
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تحظيييييى محافظييييية شيييييمال نييييييناء بمقوميييييا  

انيييت مارية هائلييية فيييي جمييييع القطاعيييا ؛ حييييث 

تتيييييوافر بهيييييا العدييييييد مييييين ال يييييروا  والااميييييا  

التعدينيييييييية م يييييييج الرخيييييييام، والرميييييييال البيضييييييياء، 

واينيييييمنت ايبييييييل، كميييييا تتيييييوافر بهيييييا أيضًيييييا 

، الاامييا  اينانييية الالزميية لصييناعة اينييمنت

ج فضييلًا عيين الرمييال السييو اء التييي توجييد بسيياح

افيي العري ، أيضًا تتميز المحافظة بموقع جغر

يمكيييييين أ  يسييييييتغج كنقطييييييية ارتكيييييياز لتصيييييييدير 

.ياالمنتجا  الزراعية إلى أوروبا وجنوز شرل أن

وفيييييي إطيييييار توجيييييي الدولييييية نحيييييو فيييييت  مجييييياال  

ة االنييييييت مار، وتحقيييييييق االنطالقيييييية االقتصييييييا ي

ميييية والنهضييية التكنولوجيييية، والو يييول إليييى التن

:المتكاملة لشبي جزيرة نيناء، ت  ا تي

ا تجمعًيييا تنمويكيييا نيييكنيك17اإلعيييال  عييين طييير  ▪

وزراعيكيييييا فيييييي شيييييمال وجنيييييوز نييييييناء فيييييي 

، و ليييي  بالتنسيييييق مييييع الهيئيييية 2021أكتييييوبر 

العاميييية لالنييييت مار والمنيييياطق الحييييرة بعييييد  

ألييييف مشييييروع، ويشييييمج المشييييروع علييييى 1.1

أفدنييييية 5متييييير مربيييييع، و200منيييييزل بمسييييياحة 

ا زراعييية كامليية المرافييق، بنظييام التمليي ، وفقًيي

وتعديالتيي بشيأ  2012لسنة 14للقانو  رق  

. التنمية المتكاملة بشبي جزيرة نيناء

شيبي ت  تطبييق قيانو  االنيت مار المتكاميج ل▪

، واليذي نيل 2012لسينة 14جزيرة نيناء رق  

عليييييى تقسيييييي  منييييياطق التنميييييية إليييييى  يييييالل 

مناطق؛ منياطق التنميية المحيدو ة، ومنياطق 

التنميييييييية االنيييييييت مارية، ومنييييييياطق التنميييييييية

.الشاملة

تميييييين  المشييييييروعا  االنييييييت مارية بمحافظيييييية 

موجي  شيمال نييناء حيافزًا انيت ماريًا إةيافيكا، ب

؛ 2017لسيييينة 72قيييانو  االنييييت مار الجديييييد رقيييي  

ة مين التكياليف االنيت ماري% 50حيث ييت  خصي  

مين قيانو  االنيت مار 11للمشروع، وفقًا للميا ة 

تيييي الجدييييد، وتحمييين  المشيييروعا  االنيييت مارية ال

ة تحقييام بعييد العمييج بهييذا القييانو  وفقًييا للاريطيي

 يافي االنت مارية، حافزًا انيت ماريًا خصيمًا مين

.ايربا  الااةعة للضريبة

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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هيييذا، وقيييد وقعيييت الغرفييية التجاريييية بالمحافظييية 

بروتوكييول تعيياو  مييع بنيي  مصيير اإلنييالمي فييي

، و ليي  لميين  قييرو  ميسييرة للتجييار 2021أكتييوبر 

% 50منتسبي الغرفية بفائيدة تصيج إليى أقيج مين

أليييف جنييييي إليييى ملييييو  100)وبمبليييغ يتيييراو  مييين 

، ويييأتي  ليي  فييي إطييار خطيية الغرفيية لييدفع(جنيييي

عجليية التنمييية االقتصييا ية والعمييج علييى إنعييا 

.حركة اينوال والتجارة  اخج اينوال

وفييييييييي السيييييييييال  اتييييييييي، بلييييييييغ إجمييييييييالي قيميييييييية 

االنييت مارا  العاميية المحوجهيية للمحافظيية نحييو

بنسييبة زيييا ة 2021/2020مليييارا  جنيييي عييام 4.6

، 2020/2019عيييين خطيييية عييييام % 58.5تحقييييد ر بنحييييو 

و ليي  وفقًييا لاطيية المييواطن الصييا رة عيين وزارة 

تحو  التاطيييط والتنمييية االقتصييا ية، فيمييا انيي

بة قطاع اإلنكا  وتطوير العشوائيا  عليى نسي

ميييييييين إجمييييييييالي االنييييييييت مارا  العاميييييييية % 39.6

المحوجهييييييييييييية للمحافظييييييييييييية، ويلييييييييييييييي قطييييييييييييياع 

%.12.4الموار  المائية والري بنسبة 

ية ختامًيييا، بليييغ إجميييالي عيييد  الشيييركا  االنيييت مار

شيييييركة موزعييييية عليييييى 76القائمييييية بالمحافظييييية 

القطاعييييا  الادمييييية، واإلنشييييائية، والصييييناعية،

برأس 2020والسياحية، وغيرها، و ل  حتى عييييام 

ملييييارا  جنييييي، فيييي 4.7ميييييييييال محصييييييييييدر قيييييييدر  

بيييرأس 2014شيييركة قائمييية حتيييى عيييام 66مقابيييج 

ي مليار جنيي، بنسبة زيا ة في2.4مال محصدر قدر  

%.95.8رأس المال المحصدر تقدر بنحو 

21
إجمييييالي ر وس ايمييييوال المحصييييدرة 

للشيييييييركا  االنيييييييت مارية القائمييييييية

( بئيييير العبييييد)بالمنطقيييية الصييييناعية 

.2020حتى  يسمبر 

مليدددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددا
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منةةةةةا ق 3تضةةةةةم م افاةةةةةة شةةةةةمال سةةةةةيناء 

: صناعية، وهي

وتضيييي " بئيييير العبييييد"المنطقيييية الصييييناعية بييييي ▪

المنطقيييييييية أنشييييييييطة اقتصييييييييا ية ماتلفيييييييية 

  ، وقيد تي(معدنية، خشبية، كيماوية، وغذائية)

ة ترفيييق الربييع الشييمالي الغربييي ميين المنطقيي

الصيييييييناعية ببئييييييير العبيييييييد؛ تمهييييييييًدا إلنشييييييياء               

فيييية مصييينعًا للصيييناعا  المتونيييطة بتكل46

ملييييييو  جنييييييي؛ ليييييدع  30.2إجماليييييية بلغيييييت 

.االقتصا ، وتوفير المزيد من فر  عمج

، "المسيييياعيد“المنطقييية الصييييناعية الحرفييييية بييييي ▪

وهييي ماصصيية للصييناعا  الصييغيرة والييور  

،(الغيييزل والنسيييل، والطيييوز اينيييمنتي: )م ييج

وقيييد تييي  إ خيييال شيييبكة مييييا   اخليييية للمرحلييية 

بئيييير ميييييا  2ال انييييية بالمنطقيييية باإلةييييافة إلييييى 

مليييو  جوفييية لييدع  الشييبكة بتكلفيية تبلييغ نحييو

خليية جنيي، وجارر رفع كفياءة شيبكة الكهربياء الدا

.مليو  جنيي12.8للمرحلة ال انية بتكلفة 

المنطقييييية الصيييييناعية بونيييييط نييييييناء عليييييى ▪

ألييييف فييييدا ، يوجييييد بالمنطقيييية 78.4مسيييياحة 

العدييييييد مييييين الصيييييناعا  القائمييييية كمصيييييانع 

:اينمنت، ومنها

ي مصيييينع شييييركة نيييييناء لألنييييمنت البورتالنييييد

ملييييييو  طييييين فيييييي السييييينة، 1.5بطاقييييية إنتاجيييييية 

.مليو  جنيي600وتكلفة انت مارية بلغت 

طاقيية مصينع شيركة نيييناء لألنيمنت ايبييل ب

أليييييف طييييين فيييييي السييييينة وتكلفييييية 450إنتاجيييييية 

.مليو  جنيي295انت مارية بلغت 

مصييينع أكيييياس تعبئييية اينيييمنت عليييى مسييياحة

.مليو  جنيي27ألف متر مربع بتكلفة 500

كميييا تييي  إنشييياء مصييينع إنتيييا  شيييكائر اينيييمنت

، وهو أحيد المصيانع 2015بشمال نيناء في عام 

التابعييييية لشيييييركة العيييييري  لألنيييييمنت، ويلبيييييي

طاقيية احتياجاتهييا ميين الشييكائر الورقييية للتعبئيية ب

.مليو  شكارة ننويكا100

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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، تيي  إنشيياء مصيينع إنتييا  الفييوم2017فييي عييام ▪

اني  ببحيرة البر وييج  اخيج نطيال البحييرة وبج

الصييييا ين قيييرز المرنيييى، بمتونيييط طاقييية     

طييين فيييي الييييوم؛ مميييا نييياه  فيييي تيييوفير 1.2

، المجهيييو  بجانييي  انافيييا  التكلفييية والنقيييج

رة كميييا تييي  إنشييياء مصييينع إلنتيييا  الييي لل ببحيييي

اقييية        البر وييييج أيضًيييا خيييالل الفتيييرة نفسيييها بط

.طنًا في اليوم60

كمييييا تيييي  إنشيييياء المجم ييييع الصييييناعي للرخييييام ▪

يناء والجرانيت بمنطقة الجفجافية بونيط ني

مليييو  متيير 2علييى مسيياحة 2019فييي نييوفمبر 

فير مربع؛ و ل  بهدف  فع عجلة التنمية، وتو

 ير فر  عمج يبناء المحافظة و لت إليى أك

فر يييية عمييييج مباشييييرة، تيييي  تعيييييين 700ميييين 

أغلييبه  ميين أبنيياء نيييناء ومييد  القنيياة، كميييا 

و تبليييييييغ التكلفيييييية اإلجمالييييييييية للمشيييييروع نحييييي

ماليييييين جنيييييي، أ   تليييي  الجهييييو  إلييييى 804.6

ة منارتفاع عد  المنشآ  الصناعية المحسجل

منشييييأة عييييام 74إلييييى 2014منشييييأة عييييام 69

، كمييييا ارتفييييع عييييد  المنيييياطق الصييييناعية 2020

منيييياطق، مقارنيييية 3خييييالل العييييام نفسييييي إلييييى 

.2014بمنطقة واحدة في عام 

69
74

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة

2020و2014خالل عامي 

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(منشأة)
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تتمييييييييز المحافظييييييية ب نتيييييييا  الزيتيييييييو ، والتيييييييين، 

والمييوال ، وزراعيية النايييج خا يية فييي بئيير العبييد،

بيرة، كما تتمتع المحافظة بوجو   روة نمكية ك

 ميين حيييث توجييد بهييا بحيييرة البر ويييج، والتييي تحعييدُّ

أجيو  أنقى بحيرا  العيال  الطبيعيية، ويتيوفر بهيا

.أنواع اينما 

ونييعيكا ميين الدوليية فييي زيييا ة وتونييعة الرقعيية

ا  ري الزراعيية؛ فقيد تيي  انتصيال  وتركيي  شييبك

فيييي بئييير ( 15،14،13)مآخيييذ رقييي  ( 3)وطيييرل لعيييد  

روع العبد، وبلغت التكلفية اإلجماليية لهيذا المشي

.مليو  جنيي381.5نحو 

اء تجمعًييا تنمويكييا بونييط نييين23كمييا تيي  إنشيياء 

مليييار جنيييي؛ بهييدف خلييق فيير  عمييج 1.7بتكلفيية 

انيية جديدة، وزيا ة اإلنتا  بالسول المحلية، وإمك

بل  التصييدير، كمييا تيي  انييتكمال مشييتج نايييج اليي

نتيا  بالمزرعة اإلرشا ية بمديرية الزراعة لزييا ة اإل

روع وتيوفير نيالال  جدييدة، كميا تي  تنفييذ المشيي

.الفرعي لنشر نالال  نحج العسج

ة  فيييي السييييال نفسيييي، تييي  تنفييييذ مشيييروع حمايييي

ل البنييية التحتييية ميين أخطييار زحييف الرمييال بشييما

 بييت نيناء ونيوة، وانتكمال إنشياء نميا   لت

فيييييدانًا، 60الك بيييييا  الرمليييييية ب جميييييالي مسييييياحة 

حقلًيييييا إرشيييييا يكا 20والتجهييييييز واإلعيييييدا  لتنفييييييذ 

.2017/2016متنوعًا للمون  الشتوي 

كميييييا تييييي  إنشييييياء مشيييييروع تكنولوجييييييا الزراعييييية 

ث العضييييوية والحيوييييية للمحا يييييج الزيتييييية، حييييي

فييدانًا ميين المحا يييج 458تمييت زراعيية مسيياحة 

–عبييا  الشييم -السمسيي  )الزيتييية المتنوعيية 

-الكيييييانوال -الفيييييول السيييييو اني –فيييييول الصيييييويا 

وجيييا كحقييول إرشييا ية بهييدف نشيير تكنول( الكتييا 

زراعيييييية هييييييذ  المحا يييييييج خييييييالل فتييييييرة تنفيييييييذ 

.المشروع

ن، أيضًييا، تيي  تييدري  المييزارعين، وشييباز الاييريجي

ظيي  والمرشييدين الييزراعيين علييى كيفييية تطبيييق ن

ا ييج تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمح

موقعًييا فييي محيييط أفييرع 15الزيتييية فييي أك يير ميين 

.وروافد ترعة السالم بشمال نيناء

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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حقيول كما ت  توفير التقاوي واينمدة الالزمة لل

اإلرشييييا ية ميييين المحا يييييج الزيتييييية خييييالل فتييييرة

، حيييييث تيييي  (2021-2017)تنفيييييذ المشييييروع ميييين 

تشييييييغيج وحييييييدة عصيييييير وانييييييتاال  الزيييييييو  

بمحطييية بحيييول بالو ييية بشيييمال نييييناء، والتيييي

تعمييييييييج بطاقيييييييية إنتاجييييييييية تتييييييييراو  مييييييييا بييييييييين 

لتحوييييييج النيييييواتل مييييين الصيييييورة ( أطنيييييا 8-10)

إليييى  يييورة أخيييرى ( محصيييول الحبيييوز)الشيييائعة 

تزييييييييد مييييييين القيمييييييية النقديييييييية، بتكلفييييييية بلغيييييييت

.ماليين جنيي5.2

وتييي  انييييتكمال إنشييياء محطيييية بحيييول بالو يييية 

بشيييمال نيييييناء، و ليييي  بهيييدف إنشيييياء محطيييية 

ئيييية، بح ييييية إرشييييا ية إنتاجييييية تحيييياكي  ييييروف البي

وإقاميية حقيييول إرشيييا ية إقليميييية نمو جيييية لكيييج 

ميييييييييييين المنتفعييييييييييييين، وشييييييييييييباز الاييييييييييييريجين، 

والمسييييييييت مرين لتحسييييييييين وتطييييييييوير الجانيييييييي  

المعرفيييييي والمهيييييارا  للعييييياملين فيييييي المجيييييال 

الزراعييييي بصييييفة خا يييية بالمنيييياطق الصييييحراوية، 

ا ، و ل  من خيالل تنظيي  بيرامل التيدري  واإلرشي

وإرنييال قوافييج إرشييا ية للمنيياطق التييي نييوف

رة ييييت  التيييدري  فيهيييا، أخيييذًا فيييي االعتبيييار مسييياي

ا بيرامل لطبيعية كيج منطقية مسيتهدف تطويرهي

  والنشييييان اإلنتيييياجي السييييائد بهييييا، كييييذل  تقييييدي

الاييييييدما  الفنييييييية واإلرشييييييا ية لكبييييييار و ييييييغار 

.  المست مرين بالمناطق الصحراوية

2006جييييدير بالييييذكر أ  المشييييروع بييييدأ فييييي عييييام 

ماليية ومستمر حتيى ا  ، كميا بلغيت تكلفتيي اإلج

.  مليو  جنيي30.3

قاومية اتصالًا، ت  تطوير زراعة وإنتا  الجوجوبا لم

، (2017-2015)تصحر ايراةي بسيناء، في الفترة 

حييييث تييي  خليييق فييير  إقامييية مشيييروعا  جدييييدة 

ي تعتمد على زييت الجوجوبيا وإنتيا  ماصي  حييو

ا  عالي الجو ة وغني بالعنا ر الغذائية، ومضا 

سييما  ايكسيدة، والميكروبييا  المفييدة كبييديج لل

المعييدني، واليييتالل ا ميين مييين مالفييا  عصييير 

الزيتيييو ، وإنتيييا  مضيييا ا  ايكسيييدة مييين ماليييف 

.عصر الزيتو  السائج
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ييد وتمت رعايية نباتيا  ايمهيا ، والمشياتج وتزو

ة، القطييياع الايييا  بالشيييتال  واي يييول المو قييي

ا  وتشييجيع المييزارعين علييى إنتييا  الجوجوبييا وإيجيي

فيير   خييج جديييدة بمنيياطق ايراةييي الهامشييية

وبونيييط نييييناء، وبلغيييت تكلفييية المشيييروع نحييي

.مليو  جنيي1.7

مليية باإلةييافة إلييى مييا نييبق، فقييد تيي  تنفيييذ الح

مركيز القومية للنهو  ب نتاجية اإلبج، مين جاني 

، 2019حتييييى 2016بحييييول الصييييحراء، فييييي الفتييييرة 

ماليييين جنيييي، وتكميين أهمييية 4.5وبتكلفيية بلغييت 

المشيييروع فيييي تحدييييد وتطيييوير الييينظ  الغذائيييية

المتعيييارف عليهيييا لمبيييج، ومحاولييية نيييد الفجيييوة 

الغذائيييييية ميييييابين كمييييييا  ايعيييييالف المونيييييمية 

. ةالمتوفرة من المرعيى واحتياجيا  اإلبيج الغذائيي

ي هييذا فضييلًا عيين تحسييين االنييتفا ة ميين المراعيي

الطبيعيييية عييين طرييييق متابعييية ور يييد السيييلو  

الرعييييوي لمبييييج وأميييياكن وجو هييييا وتوزيعهييييا فييييي 

المرعييييييى بانييييييتادام نظييييييام تحديييييييد المواقييييييع 

ونظيي  المعلومييا  الجغرافييية ( GPS)الجغرافييية 

((GIS.

تقنيية اتصالًا، يهدف المشيروع أيضًيا إليى تطبييق

بي الفطام المبكر، وإبراز  ور  في نظ  اإلنتيا  شي

ا  ؛ بغير  إنتي(وانع النطيال)المك ف والممتد 

 بيييييائ   يييييغيرة السييييين مرتفعييييية اليييييوز  عاليييييية 

.الجو ة

كمييا تيي  إعييدا  مزرعيية متكامليية إرشييا ية كنمييو   

يج إلنتا  لبن ولحيوم اإلبيج بجاني  زراعية المحا ي

من العلفيييية؛ لتقلييييج شيييراء ايعيييالف باهظييية الييي 

.وتقليج تكلفة اإلنتا 

رفية وتعتمد ال يروة الحيوانيية بالمحافظية عليى ح

ألييييف رأس 100رعييييي ايغنييييام والميييياعز ب جمييييالي 

زارع تقريبًا، كما يتوفر لدى المحافظية عيد  مين مي

كتفياء الدواجن التيي تعتبير  يروة  اجنية لتحقييق اال

.الذاتي



36|محاف ة ىمال سيناء  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

، وفييي إطييار جهييو  الدوليية لزيييا ة ال ييروة الحيوانييية

لسينة 94فقد  يدر قيرار رئيي  الجمهوريية رقي  

ي ، بتاصيل بعل المساحا  من ايراةي2021

:المملوكة للدولة ملكية خا ة، كا تي

فييييييدا  ناحييييييية منطقيييييية جعييييييج 500.9مسيييييياحة 

مركييييييز بئيييييير العبييييييد، مسيييييياحة      –( أم الرويسييييييا )

فيييييييدانًا ناحيييييييية منطقييييييية وا ي حريضيييييييين 498.9

بمركييييييز الحسيييييينة، " السيييييير والقييييييوارير"بمنطقيييييية 

ة فدا  ناحية منطقة أبو عويقليي500.5ومساحة 

ال  بمركز الحسنة، لصي" السر والقوارير"بمنطقة 

محافظة شمال نيناء، و لي  النيتادامها فيي

.إقامة مشروعا  اإلنتا  الداجني والحيواني

ام وبلييغ إجمييالي اإلنتييا  السييمكي بالمحافظيية عيي

آالف طين، كميا بلغيت المسياحة 3.4حوالي 2019

أليييف فيييدا  فيييي العيييام نفسيييي، 31.3المحصيييولية 

التعاونيييييييية )وبليييييييغ إجميييييييالي عيييييييد  الجمعييييييييا  

فييييييييي محافظيييييييية شييييييييمال نيييييييييناء               ( والنوعييييييييية

.2020جمعية بنهاية عام 53

حييد فييي إطييار اهتمييام الدوليية بييال روة السييمكية كأ

المصيييا ر االقتصيييا ية المهمييية، فقيييد تييي  إنشييياء

2015عييييام "أم شيييييحا "مزرعيييية نييييمكية بقرييييية 

ف فيي النتغاللها في االنتزراع السمكي المك ي

أحيييوا  أنيييمنتية بمسييياحة فيييدا  واحيييد، و لييي  

اء لزيييا ة اإلنتييا  السييمكي البحييري، كمييا تيي  إنشيي

لعبد، أيضًا مزرعتين واحدة بالعري  وأخرى ببئر ا

.ماليين جنيي6بتكلفة تبلغ نحو 

وانييييتكمالًا لجهيييييو  الدوليييية فيييييي زيييييا ة اإلنتيييييا  

بييي السيمكي، فقييد تي  إنشيياء مفييرح نيمكي بحييري

أقفييا  4ببئيير العبييد وتركييي  " مرنييى اغزيييوا "

ملييييو  جنييييي، وتييي  38.5نيييمكية بحريييية بتكلفييية 

ائييق تطيوير بحيييرة البر ويييج، حييث تمييت إزاليية العو

وتعمييييييق وتكريييييي  البيييييواغيز، وتطيييييوير مرانيييييي 

اءة البحيرة، باإلةيافة إليى إعيا ة تأهييج ورفيع كفي

زويييدها المبيياني القائميية، وأيضًييا تنمييية البحيييرة بت

بزريعيييية أنييييما  الييييدني  والقييييارو ، بتكلفيييية

.ماليين جنيي308
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ليى وةعت الدولة المصرية شبي جزييرة نييناء ع

خارطيييية التنمييييية الشيييياملة واالنييييت مار، ةييييمن 

خطييييية طميييييو  وغيييييير مسيييييبوقة لتعميييييير أر  

الفييييروز، وجعلهيييا منطقييية جا بييية للمسيييت مرين

.والسكا  وربطها بالدلتا والمحافظا 

نموية ويتأتى  ل  عبر تنفيذ مشروعا  قومية وت

ا  عمالقيية، باإلةييافة إلييى االهتمييام ببنيياء اإلنسيي

وتيييييوفير كيييييج نيييييبج العيييييي  الكيييييري  ليييييي عليييييى 

اي يييعدة كافييية، و لييي  فيييي وقيييت تسيييتمر فييييي 

المعركة ةد اإلرهاز وجهو  تأمين كج خطيوا  

ايميين التنمييية لبوابيية مصيير الشييرقية، باعتبييار أ 

. والتنمية وجها  لعملة واحدة

از وتسعى الدولة جاهدة للعميج إليى تو ييج الغي

الطبيعيييييي إليييييى شيييييمال نييييييناء؛ و لييييي  بهيييييدف 

ر  المساهمة فيي تنشييط السيياحة، وتيوفير في

عمج جدييدة مين خيالل انيتادام الغياز الطبيعيي 

رامل كوقو  بديج للوقو  السائج، و لي   عمًيا لبي

التنميييييية الطميييييو  واالنيييييت مار التيييييي تشيييييهدها

.محافظة شمال نيناء حاليكا

جييييييييدير بالييييييييذكر أ  تو يييييييييج الغيييييييياز الطبيعييييييييي 

نيذ للمواطنين بمحافظة شمال نيناء قيد بيدأ م

، حيييث تيي  تو يييج الغيياز الطبيعييي إلييى2010عييام 

، 2020ألييييييف وحييييييدة نييييييكنية حتييييييى أبريييييييج 30.6

أحييييياء : بمنيييياطق  اخييييج مدينيييية العييييري ، م ييييج

المسياعيد، والزهيور، ومنطقيية ونيط البليد، وحييي

ف أبو نجيلة، والضياحية، وبركية حليمية، وحيي عياط

ن السا ا ، وحي الساليمة، باإلةافة إلى عيد  مي

.المنشآ  التجارية والماابز  اخج المدينة

، كميييا انيييتمر نشيييان تو ييييج الغييياز بالمحافظييية

  خا ة بمدينة العري  على الرغ  مين العملييا

وقيف العسكرية الشاملة في نييناء؛ حييث لي  يت

العمج من خيالل التنسييق ميع محافظية شيمال 

.نيناء والجها  ايمنية

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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ول وفي إطار نعي الدولية إليى تعزييز قطياع البتير

  باعتبيييار  أهييي  القطاعيييا  الجا بييية لالنيييت مارا

 ا  ايجنبييية، باإلةييافة إلييى  ور  فييي تييأمين إمييدا

ا ية، الطاقييية التيييي تحعيييدُّ عصييي  التنميييية االقتصييي

حقييول فقييد تيي  تنفيييذ المرحليية ال انييية ميين تنمييية

.2019في عام الغاز بشمال نيناء

جيية حيث يستهدف المشروع زيا ة الطاقة اإلنتا

ملييييو  قيييدم مكعييي  فيييي الييييوم، بتكلفييية75إليييى 

آبييار، وتيي  4ملييو   والر، ميين خييالل حفير عييد  100

لييي      وةييع  ال يية آبييار علييى اإلنتييا  بمعييدل إنتييا  أو

.مليو  قدم مكع  في اليوم60

كمييا بلييغ إجمييالي عييد  محطييا  تمييوين المركبييا 

بالغييياز الطبيعيييي فيييي محافظييية شيييمال نييييناء        

.2019محطا  عام 3

كمييا بلييغ إجمييالي عييد  مسييتو عا  البوتاجيياز فييي

مسييييتو عا  عييييام 5محافظيييية شييييمال نيييييناء 

، وبلييييغ عييييد  أنابييييي  البوتاجيييياز المصييييروفة2019

.مليو  أنبوبة خالل العام نفسي1.2

14.0

30.6

2014 2020

ي عدد المشتركين في خدمة الهاز الطبيع

2020و2014خالل عامي 

.وزارة البترول وال روة المعدنية: المصدر

(ألف وحدة نكنية)
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 ية تحعيييدُّ السيييياحة أحيييد محييياور التنميييية االقتصيييا

ة الرئيسييية بشيييمال نييييناء، حييييث تطيييج محافظييي

شيييمال نييييناء عليييى البحييير المتونيييط بسييياحج

كيليييومتر مييين بالو ييية ورمانييية 200طوليييي حيييوالي 

غربًييييا حتييييى رفيييي  شييييرقًا، حيييييث شيييياط  النايييييج 

المتمييييييز والمنيييييياطق المنبسييييييطة التييييييي يصييييييج 

كيليييومتر فيييي الشيييمال والجبيييال 20عمقهيييا إليييى 

.والو يا  في الجنوز

  تتمييييز محافظييية شيييمال نييييناء بتنيييوع إمكانيييا

طيج الجذز السيياحي، فتوجيد بهيا بيئية نياحلية ت

ئييية عليييى البحييير المتونيييط وبحييييرة البر وييييج، وبي

 يييييحراوية حييييييث الجبيييييال، والو ييييييا ، والعييييييو  

معيال  الطبيعية في ونيط نييناء، كميا تتمتيع ب

وطييييييرل تارياييييييية  ينييييييية حيييييييث مسييييييار العائليييييية 

المقدنييييية وطرييييييق الحيييييل اإلنيييييالمي، وكيييييذل  

دييد كما يوجد بالمحافظة الع. السياحة العالجية

ميييين اينشييييطة البيئييييية وعييييد  ميييين المحميييييا  

الطبيعيييييية منهيييييا محميييييية ايحيييييرا  ومحميييييية 

.، كما تتميز بالحرف اليدويةالزرانيق

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"



40|محاف ة ىمال سيناء  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ليييذا فقيييد قاميييت الدولييية بتطيييوير مسيييار العائلييية 

؛ حييييث تييي  2021المقدنييية بشيييمال نييييناء عيييام 

ة ر ف الطريق المي ي إليى تلي  النقطية المهمي

كيليومترا ، وإنارتهيا، 4من نقيان المسيار بطيول 

وتشيييجيرها، وتو ييييج خيييط للمييييا  العذبييية لهيييا،

وإقاميييية لوحييييا  إرشييييا ية ومظييييال  النييييتراحة 

الزائيييرين، وتحسيييين مسيييتوى الايييدما ، وإنشييياء

نييييور يحيييييط بالمنيييياطق اي رييييية، ورفييييع كفيييياءة 

ا  الطييرل الداخلييية المي ييية إلييى كنييائ  تييج الاييز

كيلييييومترا ، و ليييي  5.5ومدينيييية الفرمييييا بطييييول 

. ماليين جنيي6بتكلفة 

وانيييتكمالًا لجهيييو  الدولييية فقيييد تييي   يييدور قيييرار

باعتبييييار 2015لسيييينة 3404رئييييي  الييييوزراء رقيييي  

ايراةيييييي المملوكييييية للدولييييية بتيييييج آ يييييار الفرميييييا 

أنيييه ، 6قيراطًيييا 17أليييف فيييدا  و1.6بمسييياحة 

أليييف 1.4وتيييج آ يييار المايييز  والكنيييائ  بمسييياحة 

" رمٌّانييييية"أنيييييه  بناحيييييية 6قيراطًيييييا و13فيييييدا  و

.بمحافظة شمال نيناء، أرةا أ رية

احية كما و ج عد  الفنيا ل ال ابتية والقيرى السيي

، 2020فنا ل عيام 6بمحافظة شمال نيناء إلى 

أيضًييا يوجييد متحييف واحييد فقييط فييي المحافظيية، 

وهييييو متحييييف العيييييييري  القييييومي، تبلييييغ تكلفييييية 

قاعييييييا  8مليييو  جنييييي، ويضيي  45إنشييائي نحيييو 

تجسيييد تييياري  نييييناء مييين عصييير اإلنسيييا  ايول 

.والعصور القديمة، والونطى، والحدي ة

ار وانيييتكمالًا فقيييد أطلقيييت وزارة السيييياحة وا  ييي

فية حملة على مواقع التوا يج االجتمياعي الماتل

للتيييييييرويل السيييييييياحي للمحافظيييييييا  المصيييييييرية، 

ى فنشيييير  اليييييوزارة فييييييديو ترويجيكييييا قصييييييرًا علييييي

منصييييياتها عليييييى مواقيييييع التوا يييييج االجتمييييياعي 

يط الاا ة بهيا والهيئية المصيرية العامية للتنشي

مر وتسيت. السياحي، عن محافظية شيمال نييناء

ولمييييدة 2021هييييذ  الحمليييية منييييذ بداييييية نييييبتمبر 

وم يومًييا بواقييع محافظيية كييج يييوم؛ احتفالًييا بييي27

.نبتمبر من كج عام27السياحة العالمي يوم 
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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 فكريًّدا وبددنيًّ

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددون

125جنيددددددددددددددددددددددددا
ة مشييروعًا بقطيياع الشييباز والرياةيي76تكلفيية 

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

ماليدددددددددددددددددين

9.2جنيدددددددددددددددددددددددا
مسييييييياجد 10تكلفييييييية إحيييييييالل وتجدييييييييد عيييييييد  

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددون

92جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
فيي تكلفة إنشياء الصيالة المغطياة بيالعري 

.2019نوفمبر 

ألدددددددددل

47.6أسددددرة
ر عد  اينر المستفيدة مين مشيروعا  ايني

.2020المنتجة بالمحافظة حتى نهاية عام 

ألددددددددددل

92.2بطاقدة
تيى عد  البطاقيا  التموينيية فيي المحافظية ح

.2020نهاية عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددون

13جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
مشيروعًا للحمايية االجتماعيية55تكلفة تنفييذ 

بقطيييياع التضييييامن االجتميييياعي خييييالل الفتيييييرة 

(2014-2020.)
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تعمييييج الدوليييية جاهييييدة علييييى النهييييو  بشييييباز 

اليييوطن واالنيييت مار فييييي فيييي جمييييع محافظيييا  

الجمهورييية، خا ييية فيييي المحافظيييا  الحدو يييية، 

ن فقد ت  تاصيل العدييد مين أراةريي الدولية مي

ة، أجيييج تنفييييذ المشيييروعا  الرياةيييية بالمحافظييي

2014لسينة 2239ووفقًا لقرار رئي  الوزراء رقي  

تييييي  تاصييييييل قطعييييية أر ؛ إلقامييييية الصيييييالة 

المغطيياة بييالعري  عليهييا، وقييرار رئييي  الييوزراء 

بتاصييييل قطعييية أر  2017لسييينة 903رقييي  

  بحييي الزهييور فييي مدينيية بئيير العبييد؛ إلقاميية ملعيي

.خماني عليها

وتييييي  تاصييييييل عيييييدة أرا   للنهيييييو  برعايييييية 

الشييباز ومراكييز الشييباز، حيييث جيياء قييرار رئييي 

، بتاصيل قطعة 2014لسنة 2265الوزراء رق  

از أر  بقرية الريد بمركز ناج؛ إلقامية مركيز شيب

2014لسيينة 674عليهييا، باإلةييافة إلييى قييرار رقيي  

فييييي مدينيييية الحسيييينة؛ إلقاميييية مالعيييي  مفتوحيييية 

.داومركز شباز بتجمع وا ي لصا  بقرية بئر ب

ء وتيي  تاصيييل أرا  وفقًييا لقييرار رئييي  الييوزرا

لسييينة 1096، وقيييرار رقييي  2015لسييينة 1066رقييي  

، و ليي  بكييج ميين قريتييي وا ي الحييا  وقرييية 2015

النشيييلة  اخييج مدينيية ناييج؛ بهييدف إقاميية مركييز 

.شباز عليها

في هذا السيال، تي  إنشياء العدييد مين المالعي 

وتطييييوير ورفييييع كفيييياءة الك ييييير منهييييا، حيييييث بلييييغ

ة إجمييالي المشييروعا  بقطيياع الشييباز والرياةيي

مليييييو  جنيييييي 125مشييييروعًا بتكلفيييية تاطييييت 76

ملعييي  51تييي  إنشييياء عيييد  : بالمحافظييية، منهيييا

خمانيييي فيييي مراكيييز ماتلفييية؛ بهيييدف زييييا ة عيييد  

المالعييييي  الرياةيييييية وإعطييييياء متييييينف  جدييييييد 

.مليو  جنيي16.4للشباز بتكلفة بلغت نحو 

مالعيي  قانونييية بالنجيييج الطبيعييي6تيي  إنشيياء 

غ بمركيييييزي العيييييري  وبئييييير العبيييييد بتكلفييييية تبلييييي

ماليييييييين جنيييييييي، ليسييييييتفيد منهييييييا نحييييييو 8نحييييييو 

.ألف نسمة50

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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، اتصييالًا، تيي  إنشيياء الصييالة المغطيياة بييالعري 

غ ، التي أقيميت عليى مسياحة تبلي2019في نوفمبر 

أليييييف متييييير مربيييييع فيييييي منطقييييية الواحييييية 23نحيييييو 

مليييو  جنيييي، وتضيي  92بييالعري  بتكلفيية بلغييت 

مجموعييييية مييييين الصييييياال  الرياةيييييية والمالعييييي  

رفًيييا الماتلفيية، و ييالة انييتقبال لكبييار الييزوار، وغ

لاليييييع المالبييييي ، وغرفًيييييا وانيييييتراحا  للحكيييييام، 

ي، وغرفًيييا إ اريييية وأخيييرى للبيييث التلفزييييوني واإل اعييي

وغرفيييييية للطبييييييي ، ومركييييييزًا للميييييييتمرا  وآخيييييير 

ا للمعلوميييييا ، ومركيييييزًا إعالميكيييييا، وموقفًيييييا كبييييييرً

للسييييارا ، حيييييث يهيييدف المشييييروع إليييى تأهيييييج 

ولييية، الصييالة النييتقبال البطييوال  القومييية والد

وتقيييييدي  الايييييدما  الرياةيييييية المتمييييييزة يبنييييياء

. المحافظة

كميييا تييي  تطيييوير ورفيييع كفييياءة و ييييانة أك ييير مييين

ماليين جنييي 5.3مبنىً رياةيكا بتكلفة تبلغ نحو 13

ية، و لي  لزييا ة كفيياءة وتيأمين المنشيآ  الرياةيي

ليية، ونتيجية لهيذ  الجهيو  المبذوليية مين قربويج الدو

ة فقد و يج عيد  اينديية الرياةيية فيي المحافظي

نا يكيييا عيييام 20، مقارنييية بيييي 2020نا يكيييا عيييام 23إليييى 

مركيييزًا 71، وارتفيييع عيييد  مراكيييز الشيييباز إليييى 2014

.  2014مركزًا عام 66مقارنة بي 2020عام 

66

71

2014 2020

اكز الشباب في المحاف ة عدد مر

2020و2014خالل عامي 

.وزارة الشباز والرياةة: المصدر

(مركز)
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ملة، تقييوم الدوليية بتحقيييق تنمييية مسييتدامة شييا

نموية ويتأتى  ل  عبر تنفيذ مشروعا  قومية وت

ا ، عمالقيية، باإلةييافة إلييى االهتمييام ببنيياء اإلنسيي

وتيييييوفير كيييييج نيييييبج العيييييي  الكيييييري  ليييييي عليييييى 

.اي عدة كافة

وفييييي إطييييار تحسييييين مسييييتوى الحييييياة للفئييييا  

وليية المجتمعييية ايك يير احتياجًييا علييى مسييتوى الد

ة واالرتقيياء بمسييتوى الاييدما  اليومييية المقدميي

لهييييالء الميييواطنين وخا ييية فيييي القيييرى، حققيييت 

محافظة شمال نييناء إنجيازا  كبييرة أنيهمت

بالفعييييج فييييي تحسييييين حييييياة المييييواطنين بقييييرى

المحافظة ومدنها في ماتلف المجياال ، نيواء

مية كانت تطوير القيرى وتحسيين الايدما  المقد

للمييييواطنين، أو فييييي مجيييياال  الرعاييييية الصييييحية، 

.والتعلي ، وغيرها الك ير

فقيييد تييي  تنفييييذ العدييييد مييين المشيييروعا ، والتيييي

مشيييييروعًا للقطييييياع بتكلفييييية إجماليييييية 55بلغيييييت 

مليييييو  جنيييييي، تضييييمنت مشييييروعا  13تاطييييت 

إغا ة، وةما ، ومسياعدا )الحماية االجتماعية 

ميييين خييييالل الييييديوا  العييييام، ليصييييج عييييد  ( مالييييية

أليييف نسييييمة؛ و ليييي  37المسيييتفيدين أك يييير ميييين 

ة تعويضًييا لألنيير المتضييررة ميين ايحييدال الجارييي

، 2015لسييييييينة 915بالمحافظييييييية طبقًيييييييا للقيييييييرار 

ى ومراعاة للبعد االجتماعي من أجج التافييف علي

دة المواطنين في الظروف المعيشية، والمساع

. في عال  الحاال  المرةية واإل ابا 

عي وفي ةوء االهتمام بقطياع التضيامن االجتميا

؛ 2014لسييينة 2276جييياء قيييرار رئيييي  اليييوزراء رقييي  

بتاصيييل قطعيية أر  بقرييية عيياطف السييا ا 

بمركيييييز العييييييري  بالمحافظيييييية؛ إلقاميييييية وحييييييدة 

1785اجتماعييية عليهييا، باإلةييافة إلييى القييرار رقيي  

بتاصييييييييل قطعيييييية أر  أيضًيييييييا 2016لسيييييينة 

بمدينيييييية العييييييري  لصييييييال  مديرييييييية التضييييييامن 

.االجتماعي؛ إلقامة وحدة اجتماعية عليها

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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ومييييين أجيييييج رفيييييع المعانييييياة وتحقييييييق العدالييييية 

ل االجتماعيييية لألحنييير ايوليييى بالرعايييية وفيييي مجيييا

وحيييييدا  6التاطييييييط بالمحافظييييية تييييي  إنشييييياء 

. ماليين جنيي4اجتماعية جديدة بتكلفة نحو 

حيييييييث تيييييي  إنشيييييياء وحييييييدة عيييييياطف السييييييا ا  

، وبهييييا مراكييييز 2018االجتماعييييية بييييالعري  عييييام 

ة خدما  اجتماعيية وفقًيا للنميو   الموحيد لليوزار

متييرًا؛ بهييدف تقييدي  الاييدما  250علييى مسيياحة 

االجتماعيييييية للجمهيييييور بجييييييو ة وكفييييياءة وفقًييييييا 

اطيت لمعايير الجو ة والحك  الرشيد، وبتكلفة ت

.مليو  جنيي

بئير كما ت  إنشاء وحدة النجا  االجتماعيية بمركيز

العبييييييد، بهييييييدف تقييييييدي  الاييييييدما  االجتماعييييييية 

  البيدء للجمهور، بتكلفة أك ر من مليو  جنيي، وت

، وتيي  2018واالنتهيياء منهييا عييام 2016فيهييا عييام 

إنشيييياء وحييييدة المنييييبط  االجتماعييييية بالحسيييينة 

أليييييييف جنيييييييي، ووحيييييييدة القسييييييييمة 430بتكلفيييييية 

مليو  جنييي، وأيضًيا وحيدة 1.6االجتماعية بتكلفة 

و  السييييالم االجتماعييييية بييييالعري  بتكلفيييية ملييييي

زوييد جنيي، ووحدة أبو طويلة االجتماعية بالشيي 

.ألف جنيي350بتكلفة 

اعيية، وفي ةوء االهتمام بهيئة التأمينيا  االجتم

، 2015لسيينة 1745 ييدر قييرار رئييي  الييوزراء رقيي  

بتاصييييل قطعييية أر  بمدينييية نايييج؛ إلقامييية 

. هييامبنييى التأمينييا  االجتماعييية والمعاشييا  علي

جمعييييا  3وفيييي مجيييال الجمعييييا  تييي  إنشييياء 

و ليييييييي  لصييييييييرف إعانييييييييا   ورييييييييية للجمعيييييييييا  

المستحقة لممارنة نشاطها وخدمة المجتمع

.المحلي في أ اء خدمة متميزة

باإلةييافة إلييى  ليي ، تيي  إنشيياء مركييز إعييدا  أنيير

بتكلفييية بلغيييت 2014منتجييية بيييالعري  فيييي عيييام 

ييين نحو مليو  جنيي؛ بهدف تايريل جييج مين الفن

.  ي خبرة قا رين على إ ارة مشروعا  حرفية
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منافيييذ بييييع منتجيييا  مشيييروع 3تييي  إنشييياء عيييد  

-اييج مدينيية ن)التنمييية المتكامليية يهييالي نيييناء 

، لادميييية (قرييييية الكييييونتال-قرييييية  ييييدر الحيطييييا  

، بتكلفيييية 2019أهييييالي المحافظيييية، فييييي  يسييييمبر 

لرفييييييع مسييييييتوى تقتييييييرز ميييييين المليييييييو  جنيييييييي؛ 

معيشييييته  اقتصييييا يكا ونييييد العجييييز فييييي نييييول 

.العمج الحرفي

يناء اتصالًا، أنه  مشيروع التنميية المتكاملية بسي

فييي تنميييية القيييرى والتجمعييا  البدويييية والمنييياطق

ي النائيييية، واالنيييتغالل ايم يييج للميييوار  المتاحييية فييي

، نييييناء بميييا يحسييين مسيييتوى المعيشييية لألهيييالي

وجييذز المزيييد ميين االنييت مارا  والسييكا  للعمييج

.واإلقامة الدائمة بسيناء

فيييي هيييذا السييييال، تييي  االحتفيييال مييييخرًا بييي طالل 

" ا بيير أميي"المرحليية ال ال يية ميين المبييا رة الرئانييية 

ين والتي تستهدف  عي   يغار الصييا ين العيامل

فيييييي بحييييييرة البرو ييييييج، والتيييييي تشيييييمج منييييياطق 

فيدين العري ، وبئر العبد، ورم انة ب جمالي مسيت

ييية آالف  ييا ، حيييث قامييت بتسيلي  بييدل حما7.4

 يييييا ًا يم لييييو  20ووقاييييية وشييييبا   يييييد يول 

 يييييا ي البحيييييرة؛ ممييييا يرفييييع إجمييييالي عييييد  ميييين 

ى تسلموا مساعدا  المبا رة منذ مرحلتها ايولي

التييييييي انطلقييييييت ميييييين الفيييييييوم إلييييييى أك يييييير ميييييين 

.ألف  يا 18

تعزيييز قييدرا   ييغار " بيير أمييا "تسييتهدف مبييا رة 

ن الصيا ين عليى العميج بأميا  فيي مهنية تحعيد مي

أعييرل المهيين فييي مصيير، والتييي تييوفر فيير  عمييج 

 الف المصيييييريين بهيييييدف ميييييد مظلييييية الحمايييييية 

االجتماعييية لهيي  وينييره ، و ليي  بالتعيياو  مييع

، والهيئيييية العاميييية لل ييييروة "تحيييييا مصيييير" ييييندول 

السيييييييمكية، والجمعييييييييا  التعاونيييييييية لصييييييييا ي 

زارة، اينما  التي تتعاو  في جميع مبا را  الو

كمييييا أ  المبييييا رة نييييوف يتبعهييييا العديييييد ميييين 

.التدخال  ايخرى لدع  الصيا ين
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ويحعيييدُّ مييين تلييي  التيييدخال ، إعيييا ة إحيييالل جمييييع 

المراكيييي  الصييييغيرة التييييي نييييوف يييييت  تجديييييدها 

بالكامييج مييع تطويرهييا عبيير تزويييدها بطبقيية ميين

ميييا ة الفيييايبر لمضييياعفة عمرهيييا االفتراةيييي إليييى

عشيييير نيييينوا ، بجانيييي  تطييييوير آليييييا  تسييييويق 

هيي  اإلنتييا  السييمكي لصييغار الصيييا ين عبيير ربط

بمنافيييذ التوزييييع مباشيييرة للميييواطنين، وهيييو ميييا 

.يسه  في رفع  خول  غار الصيا ين

جيييدير باليييذكر أ  بنييي  نا ييير االجتمييياعي قيييد قيييدم

مشيييروعًا  يييغيرًا بشيييمال نييييناء 25تمويلًيييا ليييي 

، ويييت  العمييج "مسييتورة"ةييمن قييرو  مشييروع 

إليييييى 2021عليييييييييى زيا تهيييييييا قبيييييييييج نهاييييييية عييييييييام 

مشييييروع، حييييييث تيييي  االنتهييييياء ميييين فحيييييل 100

أنرة ترغ  فيي العميج بمشيروعا  100طلبا  

تربيييية أغنييييام وميييياعز و واجيييين، ومالبيييي  جيييياهزة، 

.يجوخاليا نحج، و ناعا  يدوية، وخياطة، وتفص

ة، وفي مجال رعاية ايطفال قبيج السين الدرانيي

مليييو  جنيييي 2.3تعمييج الدوليية علييى تقييدي  نحييو 

فصيلًا ليسيع 50 ار حضانة تض  14لرفع كفاءة 

مشيييرفة بتلييي  اليييدور، 50أطفيييال، وتيييدري  1305

ة و ليييي  بالتنسيييييق مييييع برنييييامل تنمييييية الطفوليييي

.المبكرة ومينسا  المجتمع المدني

دوليية، ونتيجيية لتليي  الجهييو  المبذوليية ميين قربوييج ال

فقييد و ييج عييد  مسييتفيدي الضييما  االجتميياعي

ألييييف مسييييتفيد 2.2إلييييى 2020بالمحافظيييية عييييام 

ماليييين جنيييي، كمييا و ييج عييد  اينيير 4.5بتكلفيية 

المسيييييتفيدة مييييين مشيييييروعا  اينييييير المنتجييييية 

ألييييف أنييييرة خييييالل العييييام 47.6بالمحافظيييية إلييييى 

.نفسي

ألدددددددددددددددددددددددددددددددل

أسددددددددددددددددددددددددددرة

.وزارة التضامن االجتماعي: المصدر

47.6
عييييد  اينيييير المسييييتفيدة ميييين 
مشييييييروعا  اينيييييير المنتجيييييية 

.2020بالمحافظة عام 
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إلى انطالقًا من اهتمام الدولة بتسهيج الو ول

الايييدما  التموينيييية، وزييييا ة عيييد  منافيييذ السيييلع

ي التموينييييية بأنييييعار محافضيييية للمييييواطنين، فيييي

كية الوقت الذي تاو  فيي الدولة المصيرية معر

تي تطهير نيناء من اإلرهاز، ف نها في الوقت  ا

تقيييو  معركييية ال تقيييج أهميييية عييين تحقييييق ايمييين 

واالنيييتقرار فيييي هيييذ  البقعييية الغاليييية مييين أر  

نها وهي معركة البناء والتعمير؛ إيمانًا م.. الوطن

لييى بييأ  التنمييية هييي السييال  ايهيي  فييي القضيياء ع

. اإلرهاز

افيذ تعمج الدولة على التونع في زيا ة عد  المن

نين التييي تقييوم بطيير  السييلع التموينييية للمييواط

والعمييييج علييييى تطويرهييييا بالمحافظيييية ونييييهولة 

ي تييوفير السييلع بجميييع منيياطق المحافظيية، والتيي

من شأنها أ  تاليق فير  عميج للشيباز والحيد

ميين البطاليية، فقييد بلييغ إجمييالي المشييروعا  فييي

مشييروعا  بتكلفيية بلغييت نحييو6قطيياع التمييوين 

.ماليين جنيي7.2

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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 يييدر العدييييد مييين القيييرارا ، أبرزهيييا قيييرار رئيييي  

بتاصيييل قطعيية 2016لسيينة 561الييوزراء رقيي  

أر  بمدينييييية نايييييج لصيييييال  الوحيييييدة المحليييييية؛ 

قيي  إلقاميية منفييذ لبيييع السييلع الغذائييية، والقييرار ر

، بتاصييييل قطعييية أر  مييين 2016لسييينة 654

أمييييييال  الدوليييييية بقرييييييية الكييييييونتال بمركييييييز ناييييييج 

بالمحافظيييية لصييييال  الوحييييدة المحلييييية؛ إلقاميييية 

.منفذ آخر لبيع السلع التموينية

، 2016لسييينة 652أيضًييا قيييرار رئيييي  اليييوزراء رقييي  

ة بتاصيييييل قطعيييية أر  بقرييييية البريييييد بمدينيييي

.ناج؛ إلقامة منفذ لبيع السلع الغذائية

وتييييي  إنشييييياء عيييييد  مييييين مشيييييروعا  جمعيتيييييي 

، وهيو 2019بمحافظة شمال نيناء في نيبتمبر 

ي بروتوكييول تعيياو  بييين وزارة التمييوين مم ليية فيي

ركا  الشركة القابضة للصناعا  الغذائيية والشي

التابعيييييييية لهييييييييا، وجهيييييييياز تنمييييييييية المشييييييييروعا  

المتونيييييييطة والصيييييييغيرة ومتناهيييييييية الصيييييييغر، 

منافذ، يهدف المشروع إلى زيا ة4ب جمالي عد  

انيية عد  المنافذ السلعية، وتوفير السلع اين

عميج بأنعار منانبة للمواطنين، وتوفير فير 

ألييف 12للشييباز، ب جمييالي عييد  مسييتفيدين بلييغ 

فيحعيييييدُّ مشيييييروع . مسيييييتفيد مييييين هيييييذ  الادمييييية

جمعيتيييي مييين المشيييروعا  التيييي القيييت اهتمامًيييا 

كبيييييييرًا ميييييين وزارة التمييييييوين والتجييييييارة الداخلييييييية، 

عليى والتونع في انتشارها يم ج خطوة إيجابيية

.الطريق الصحي  للتنمية

اتصيييالًا، تييي  االنتهييياء مييين إعيييدا  كشيييف بأنيييماء

" يجمعيتي"المتقدمين للمرحلية الرابعية لمشيروع 

حييييياة "للشييييباز الاييييريجين خييييار  نطييييال مبييييا رة 

فيييي ايمييياكن ايك ييير احتياجًيييا، وتييي  عميييج" كريمييية

ابعيية الكشييوف النهائييية للمتقييدمين للمرحليية الر

ا تي  والمسجلين في قاعدة البيانا  بيالوزارة، كمي

إرنييالها لتييت  مراجعتهييا واختيييار ايميياكن حسيي 

تركيييز بحعييد المسييافة بييين أقييرز بييد ال تمييويني، وال

عليييى المنييياطق التيييي تاليييو مييين منافيييذ مشيييروع 

.جمعيتي أو البدّالين التموينين
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ومييييييين أبيييييييرز المبيييييييا را  مبيييييييا رة المسييييييياعدا  

، وتهيييدف (بطييياطين–ميييوا  غذائيييية )االجتماعيييية 

بربيوع إلى تقدي  مسياعدا  لألنير ايك ير احتياجًيا

قيييرى مصييير، أهمهيييا قافلييية مسييياعدا  إنسيييانية 

لقرييييية الروةييييية بشييييمال نييييييناء، و ليييي  لرفيييييع 

المعانييييياة عييييين تلييييي  ايحنييييير والمتضيييييررين مييييين 

ة الكييييوارل الطبيعييييية واإلرهيييياز اينييييو ، بتكلفيييي

مليو  جنيي، وتمت المبا رة عليى ميدى1.3بلغت 

.2018وحتى عام 2016ننوا  منذ عام 3

ونتيجيييية للجهييييو  المبذوليييية بمحافظيييية شييييمال 

نييية نييناء، فقيد ارتفعيت أعيدا  البطاقيا  التموي

أليييف بطاقييية عيييام 92.2بالمحافظييية لتصيييج إليييى 

ألييف بطاقيية فقييط عييام 91.9، مقارنيية بنحييو 2020

يصج إلى      ، وارتفاع عد  البد الين التموينيين ل2014

مقارنيييييييية بنحييييييييو 2020بيييدالًا تموينيكييييا عييييييييييام 263

، باإلةيافة إليي زييا ة أعيدا  2014بيد الين عيام 209

، 2020مابييزًا عييام 143الماييابز حيييث و ييلت إلييى 

.2014مابزًا فقط عام 125مقارنة بييي 

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

91.9 92.2

2014 2020

عدد البطاقات التموينية بالمحاف ة

2020و2014خالل عامي 

(ألدل بطداقة)
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عيد وانتكمالًا لتل  الجهيو ، تي  تجدييد وإحيالل

مالييين جنييي، 4.5ماز  للسلع، بتكلفة بلغت 2

أليييف نسيييمة؛ و لييي  لادمييية أهيييالي 300لادمييية 

ييد، العيري ، والشيي  زو)المحافظة متم لة فيي 

(.والحسنة، وناج، ورف 

طنًيييا 30وتييي  إنشييياء  الجييية تبرييييد تبليييغ نيييعتها 

ميع بمدينة العري  بالمحافظة؛ بهدف توفير ج

، 2020السلع الغذائية بأنيعار منانيبة فيي عيام 

.مليو  جنيي1.9بتكلفة إجمالية بلغت 

(بدال)

209

263

2014 2020

الين التموينيين بالمحاف  ةعدد البدَّ

2020و2014خالل عامي 

ال) (بدَّ

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

125

143

2014 2020

عدد المخابز بالمحاف ة خالل عامي

2020و2014

(مخبز)

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 
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نجحييييييت الدوليييييية المصييييييرية فييييييي كسيييييير شييييييوكة 

يناء اإلرهابيين، و حر الجماعيا  التكفيريية فيي ني

رهيياز عبير بنيياء انيتراتيجية متكامليية لمكافحية اإل

.لمساعدة أهالي شمال نيناء

إلرهاز يعتبر انتصار الدولة المصرية في محاربة ا

حتذى والتنمية الشاملة في الوقت  اتي نمو جًا يح

بييييي لمكافحيييية التنظيمييييا  المتطرفيييية، وأ ييييب 

يطلييييق عليهييييا التجربيييية المصييييرية فييييي مكافحيييية

ومييين أهييي  الاطيييوا  التيييي قاميييت بهيييا . اإلرهييياز

:الدولة، ما يلي

اء العملييية الشيياملة للقييوا  المسييلحة نييين▪

ر بييدأ  قييوا  إنفييا  القييانو  فييي فبراييي(: 2018)

، فييييي تنفيييييذ خطيييية لمواجهيييية العنا يييير 2018

اإلرهابييييية بشييييمال وونييييط نيييييناء؛ إلحكييييام 

السييييييطرة عليييييى المنافيييييذ الاارجيييييية للدولييييية 

وجميييييع االتجاهييييا  االنييييتراتيجية، وتطهييييير 

.ةالمناطق التي توجد بها العنا ر اإلرهابي

وافيييق مجلييي  النيييواز نهائيكيييا عليييى مشيييروع ▪

قيييانو  مقيييدم مييين الحكومييية بتعيييديج بعيييل 

، و ليييييي  58أحكيييييام قيييييانو  العقوبييييييا  رقييييي  

بتغليييع عقوبيية حيييازة المفرقعييا  أو المييوا 

ي المتفجرة لتصج لمعدام حال انتادامها ف

.جريمة تنفذ لغر  إرهابي

 ييدر التقرييير الييوطني حييول مكافحيية اإلرهيياز ▪

واليييذي ير يييد جهيييو  الدولييية لمكافحييية , 2020

.اإلرهاز والفكر المتطرف

وقييد أقامييت الدوليية عييدة مشييروعا  بمحافظيية 

شيييييييمال نييييييييناء مييييييين أجيييييييج توطييييييييد ايمييييييين 

مييا  بالمحافظيية، بحيييث حم ألييج ايميين أحييد المحقوأل

و، اينانييييييي ة لنجييييييا  عمليأليييييية التنمييييييية، والنميييييي

ي واالرتقيياء بمحاتلييف المجيياال ، يتمحييور أبرزهييا فيي

:  ا تي

انييتكمال منظوميية ايميين واإلطفيياء والمييرور ▪

ميين خييالل 2019/2018والحماييية المدنييية، عييام 

مشروعا  فيي هيذا القطياع ب جميالي 8إقامة 

.ماليين جنيي104.8تكلفة 

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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إنشيييياء شييييبكا  إطفيييياء بمديرييييية اإلنيييييكا  ▪

، (بئييييير العبيييييد/ العيييييري  )ومجيييييال  الميييييد  

وتجهييييز إ ارة الميييرور، وتيييأمين مبنيييى ميييرور بئييير 

.ماليين جنيي8.9العبد ب جمالى تكلفة 

، (بيييييي  أز ومفييييير )نييييييارا  10تورييييييد عيييييد  ▪

نيييييييارة إطفيييييياء، 2ونجييييييدة مجهييييييزة، وعييييييد  

ونييييارة تعاميييج ميييع المفرقعيييا ، ونييييارا  

فيية إطفيياء  ا  نييل  هيييدروليكي ب جمييالي تكل

.مليو  جنيي43.9

توريييد نييييارا  وماكينيييا  لمواجهييية السييييول▪

مالييييين جنييييي، 10.7وايمطيييار ب جميييالي تكلفييية 

ألييييييف 450ويبلييييييغ عييييييد  المسييييييتفيدين نحييييييو 

.نسمة

إنشييياء غيييرف، وأنيييوار، وأبيييرا  لتيييأمين المقيييار ▪

لفة الحكومية، ومظال  للسيارا  ب جمالي تك

مليييييو  جنيييييي، ويبلييييغ عييييد  19.9بلغييييت نحييييو 

.ألف نسمة200المستفيدين نحو 

تورييييييد أجهيييييزة النيييييلكي، ومعيييييدا  للميييييرور، ▪

ومعييدا  إطفيياء، ومفرقعييا ، ومينييي روبييو  

.مليو  جنيي15.5ب جمالى تكلفة 

تهييييييييدف تليييييييي  المشييييييييروعا  إلييييييييى تطييييييييوير ▪

المنظوميية ايمنييية، والحفيياا علييى المنشييآ 

والمييواطنين، ونشيير ايميين بمحافظيية شييمال 

نيييييييناء، وتييييييوفير البيئيييييية ا منيييييية لمييييييواطني 

.المحافظة

ة فيييي السييييال نفسيييي، تييي  افتتيييا  مقييير قييييا ▪

قيييوا  شيييرل القنييياة لمكافحييية اإلرهييياز فيييي 

، واليييذي ييييأتي فيييي إطيييار منظومييية 2018فبرايييير 

التطييييييييوير والتحييييييييديث الشييييييييامج للقييييييييدرا  

ة، بمييا التنظيمييية والقتالييية بييالقوا  المسييلح

اييية يمكنهييا ميين تنفيييذ المهييام الماتلفيية؛ لحم

ركائز ايمن القيومي المصيري، و عي  مقوميا  

.التنمية الشاملة بشبي جزيرة نيناء
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اة تسعى الدولة إلى إرناء قيي  العيدل والمسياو

ن من أجج تحقيق السالم واالنتقرار، والعمج مي

  أجييج نشيير  قافيية السييالم، وإعييالء قييي  التسييام

والتعيياي  السييلمي، ونبييذ جميييع مظيياهر العنييف

.والتطرف

من هذا المنطلق، قامت الدولة من خالل مديرية

ايوقيياف بمحافظيية شييمال نيييناء بالعمييج علييى

االهتميييام بيييدور العبيييا ة، فقاميييت هيئييية ايوقييياف 

مسيييياجد بالمحافظيييية 10بيييي حالل وتجديييييد عييييد  

مالييييين جنييييي، ليسيييتفيد9.2بتكلفييية بلغيييت نحيييو 

أليييف نسيييمة، و لييي  بهيييدف مكافحييية 450منهيييا 

ايفكيييييييار المتشيييييييد ة الهد امييييييية ونشييييييير اليييييييدين

اإلنييييييالمي الونييييييطي المعتييييييدل، وميييييين هييييييذ  

ييد الصحابة الجد–مسجد نور اإلنالم : المساجد

الاييير-الواحيية النمييو جي –الاليييج –الفيير وس –

.والبركة

هيييذا وقيييد تييي  إنشييياء مسيييجد العبيييور بيييالعري ، 

.بتكلفة بلغت نحو مليو  جنيي

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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عيييدة قيييرارا  االهتميييام فيييي  يييدور ويظهييير  لييي  

: هييالتاصيييل وإنشيياء المينسييا  الدينييية من

، 2014لسييييينة 2280قيييييرار رئيييييي  اليييييوزراء رقييييي  

آل بتاصيل قطعة أر  مل  الدولة بمنطقة

 كيييري جنيييوز شيييارع العشيييرين بمركيييز العيييري  

بالمحافظيييييية لصييييييال  وزارة ايوقيييييياف؛ إلقاميييييية 

كما تميت إعيا ة إنشياء. مسجد الفر وس عليها

لعبيد، مسجد الروةة بعد تفجير  في مدينة بئير ا

ي وتشمج المحافظة رو  المحبة والتسيام  التي

ة تجمع المسيلمين وايقبيان، حييث تعميج الدولي

جاهييييييدة علييييييى تطييييييوير العديييييييد ميييييين الكنييييييائ  

الموجييييو ة بالمحافظيييية م يييييج كنيسيييية العائلييييية 

حييي المقدنيية بييرف ، وكنيسيية مارمينييا الشييهيد ب

المسيييياعيد بييييالعري ، وكنيسيييية العييييذراء مييييري  

والميييييييال  مياائييييييييج، باإلةيييييييافة إليييييييى كنيسييييييية 

.مارجرج  بالعري 

  كمييا تسييعى الدوليية إلييى تقنييين أوةيياع الكنييائ

المصيرية فيي جمييع أنحياء الجمهوريية، وفيي هييذا 

كنييييائ  ومبييييا ر 6السيييييال تيييي  تقنييييين أوةيييياع 

.2021بالمحافظة حتى أبريج 

وتهدف الدولة من خالل هذ  الجهو  إليى إرنياء 

ن قييي  التعيياي ، والتسييام ، وحرييية العبييا ة بييي

جميييييع أفييييرا  الشييييع  ورفييييع مسييييتوى الييييوعي 

تفاه  بالقي  اإلنسانية المشتركة، ومد جسور ال

ها واإلخاء، وتعزيز  ور المينسا  الدينية ورموز

المسييييييتنيرة الداعييييييية إلييييييى التفيييييياه  والسييييييالم، 

وترنييييييي  مفيييييياهي  المواطنيييييية وقبييييييول ا خيييييير، 

.والعي  المشتر  والتعاو  البناء

و ليييي  ميييين خييييالل قيييييام المينسييييا  الدينييييية 

ق بترنيييييي  مفييييياهي  التسيييييام  اليييييديني، وتطبيييييي

الم مبييا ئ التعيياي  بييين ايفييرا ، وإفشيياء الس يي

العيييييييا ل والشيييييييامج فيييييييي ماتليييييييف المييييييييا ين 

والمجييييياال  ميييييين أجييييييج التعييييياو  بييييييين ايفييييييرا  

.للنهو  بالدولة إلى مراقي التقدم
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددون

102.5جنيددددددددددددددددا
ة بئيرًا للمييا  بالمحافظي12تكلفة مشيروع حفير 

(.2020–2014)خالل الفترة 

آالف

6.6ماكيندددددددددددة
إجمييييالي عييييد  ماكينييييا  الييييري فييييي المحافظيييية 

.2020حتى نهاية عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

401جنيددددددددددددددددددددددددددددددددا
وحييييدة إنييييكا  اجتميييياعي 576تكلفيييية إنشيييياء 

2014بالمحافظة بحي السيبيج فيي الفتيرة مين 

.2020حتى 

ماليدددددددين 

205.2جنيددددددددددددددا
منزلًييييييييا بييييييييدويكا مقامًييييييييا 878تكلفيييييييية إنشيييييييياء 

(.2020–2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليددددون

14.4جنيدددددددددا
مشروعًا ةمن مشروعا   النظافية 23تكلفة 

ة العاميية بمحافظيية شييمال نيييناء خييالل الفتيير

(2014–2020.)

مليدددددددددددددددددددددددددون

39جنيددددددددددددددددددددددددددددددا
تكلفييية مشيييروع قريييية الجيييدي النمو جيييية، تييي  

.2018تنفيذ  في نوفمبر 
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تبناهيا تحعدُّ مشروعا  اإلنكا  االجتمياعي التيي ت

الدوليية بمحافظيية شييمال نيييناء  ييفحة جديييدة

ها مييين  يييفحا  التنميييية المصيييرية التيييي تسيييطر

الدولية، وومضيةً جدييدةً ميين ومضيا  ايميج علييى

 رز طريق مستقبج مصر التي بدأ  تاطو عليى

ء إعييييا ة البنييييياء لتحقييييييق التنمييييية والرخييييياء يبنيييييا

.الشع  المصري

ة وفييي الوقييت الييذي تاييو  فيييي الدوليية المصييري

معركييية تطهيييير نييييناء مييين اإلرهييياز، ف نهيييا فيييي 

الوقييييت  اتييييي تقييييو  معركيييية ال تقييييج أهمييييية عيييين 

الية تحقيق ايمن واالنتقرار في هذ  البقعة الغ

ميين أر  الييوطن، وهييي معركيية البنيياء والتعمييير؛ 

ي إيمانًييا منهييا بييأ  التنمييية هييي السييال  ايهيي  فيي

القضاء على اإلرهاز، وأ  التعمير هو الدرع الذي

. نيحقق ايما  والترابط بين أجزاء الوطن

ة فيي اتصالًا، ت  إنشاء مشروعا  نكنية عمالق

ة المحافظة شملت مدنًا وقرى ومراكز المحافظ

ا  متضييمنة جميييع الاييدما  والمرافييق التييي يحتيي

.إليها المواطن

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ومةةة  أبةةةرر المشةةةروعات المنفةةة   فةةةي ق ةةةا  

:ما يلياإلسكا  

وحيييييييدة إنيييييييكا  اجتمييييييياعي 1560تييييييي  إنشييييييياء 

، بحيي 2019حتيى 2014بالمحافظة في الفترة مين 

وحيدة 576السبيج، وأيضًا ت  االنتهاء من إنشاء 

ي إنييكا  اجتميياعي بالمحافظيية بييالحي نفسييي، فيي

، بتكلفيييية إجمالييييية 2020حتييييى 2014الفتييييرة ميييين 

مليييو  جنيييي؛ بهييدف خدميية محييدو ي 401بلغييت 

.الدخج

كمييييا تيييي  تنفيييييذ مشييييروع اإلنييييكا  االجتميييياعي 

بيييالعري ، وتييي  البيييدء فيييي المرحلييية ايوليييى مييين 

، ويتضيييمن المشيييروع 2016المشيييروع فيييي ميييايو 

.وحدة نكنية1200عمارة ب جمالي 50إنشاء 

 يييي  المرحليييية ال انييييية ميييين اإلنييييكا  االجتميييياعي 

ملييو  136بالعري ، تبلغ تكلفية هيذا المشيروع 

وحدة إنكا  اجتماعي 832جنيي، ويتضمن تنفيذ 

:بالعري  منقسمة إلى

اير وحييدة نييكنية تيي  االنتهيياء منهييا فييي ينيي472•

.مليو  جنيي بحي السبيج68، بتكلفة 2016

وحييييدة نييييكنية تيييي  االنتهيييياء منهييييا فييييي 360•

مليييو  جنيييي بمييد  68بتكلفيية 2016 يسييمبر 

ير الحسيينة، لتييوف–بئيير العبييد -ناييج -العييري  

. آالف نسمة3.7مسكن مالئ  ليي 

عميارة بالمسياعيد بمدينية 26كما ت  إحيالل عيد  

.ماليين جنيي109، بتكلفة 2018العري  عام 

عمييارا  4أيضًييا، تمييت إزاليية وإعييا ة إنشيياء عييد  

ملييو  جنييي، 26بحي المسياعيد، بتكلفية تاطيت 

عميارة 14وكذل  تميت إزالية وإعيا ة إنشياء عيد  

، بتكلفية إجمالييية 2021بحيي المسياعيد فيي فبرابير 

.  مليو  جنيي116بلغت 

فييي نيييال متصييج، تيي  هييدم وإعيييييا ة بنيييييياء عييييييد  

أكتييوبر مركييز بئيير العبييد فييي6منزلًيا بييدويكا بقرييية 16

.ماليين جنيي4، بتكلفة بلغت 2018 يسمبر 
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ين يهدف المشروع إلى إنشاء منازل بدوية لتوط

ذ  بدو نيناء، والمساهمة فيي تعميير وتنميية هي

.المناطق

در  ي)منزلًا بيدويكا بقيرى 72اتصالًا، ت  إنشاء عد  

، بتكلفية 2018فيي  يسيمبر ( وا ي الحا -حيطا  

.مليو  جنيي22.6إجمالية بلغت نحو 

منزلًيييييا بيييييدويكا بتجميييييع 70كميييييا تييييي  إنشييييياء عيييييد  

الجوفييييييية بمدينييييييية الحسييييييينة، وتنفييييييييذ مرافيييييييق، 

، بتكلفية 2019وشبكة الصرف، والطرل في يونييو 

.مليو  جنيي68بلغت 

منزلًييا بييدويكا بمركييز ناييج50أيضًييا، تيي  إنشيياء عييد  

، بتكلفية 2020والحسنة بالمحافظة في  يسمبر 

بيتًييا 132مليييو  جنيييي، كمييا تيي  إنشيياء 28تاطييت 

.مليو  جنيي22.1بدويكا ب جمالي تكلفة 

منزلًيييا ورفيييع كفييياءة 538وتييي  رفيييع كفييياءة عيييد  

ئييير شيييبكة المييييا  الاا ييية بقريييية الروةييية مركيييز ب

، بهيدف رفيع كفياءة منيازل 2019العبد فيي فبرايير 

قريييية الروةييية والمسييياهمة فيييي تعميرهيييا بعيييد 

مليييييو  60.5الحييييا ل اإلرهييييابي، بتكلفيييية بلغييييت 

ة وبذل  و يج إجميالي عيد  المنيازل البدويي. جنيي

منزلًييييييا بييييييدويًا878المقاميييييية بالمحافظيييييية إلييييييى 

بتكلفييييييييييييييية ( 2020–2014)خيييييييييييييييالل الفتيييييييييييييييرة 

.ماليين جنيي205.2

مشييييروع قرييييية الجييييدي النمو جييييية، تيييي  تنفيييييذ 

، يتضييييمن المشييييروع إنشيييياء2018فييييي نييييوفمبر 

متييير 200منيييزل بيييدوي، كيييج منيييزل بمسييياحة 100

ملييييو  جنييييي، كميييا تييي  39مربيييع وبتكلفييية بلغيييت 

ة فيير  وتجهيييز المنييازل بالكامييج بجميييع ايجهييز

ا  المنزليييية والكهربائيييية بالتعييياو  ميييع مينسييي

المجتمييييييييع المييييييييدني؛ لتييييييييوطين بييييييييدو نيييييييييناء 

.والمساهمة في تعمير وتنمية هذ  المناطق
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وفيييي إطيييار الطفيييرة الملحو ييية التيييي شييييهدتها 

ية محافظة شمال نيناء خالل السنوا  الماة

فييي قطيياع اإلنييكا ، أنشييأ  الدوليية مدينيية رفيي 

مين الجديدة بمحافظة شمال نيناء فيي الفتيرة

، و ليييي  لتييييوفير  2018حتييييى مييييارس 2015أكتييييوبر 

احتياجييييييا  المييييييواطنين، وتييييييوفير فيييييير  عمييييييج 

.للمواطنين

تقييع رفيي  الجديييدة عنييد قرييية الوفييال فييي شييمال

نييييناء؛ بهيييدف انيييتيعاز جمييييع نيييكا  مدينييية

ة رف  القديمية، ويبعيد موقيع مدينية رفي  الجدييد

غ كيلومتر عن الحدو  مع قطاع غزة، وتبلي2بنحو 

فيدانًا، 535المساحة الكلية لمدينة رفي  الجدييدة 

آالف وحيدة، كميا تضي  المدينية 10وتتضمن نحيو 

.منزل بدوي400الجديدة 

عمييارة نييكنية    216: وتشييمج المرحليية ايولييى▪

.منزل بدوي200آالف، و3.4

عمييارا  نييكنية     410: تشييمج المرحليية ال انييية▪

.منزل بدوي200آالف وحدة، و6.6

( 300–120)وتتيييراو  مسييياحة الوحيييدا  ميييا بيييين 

ميا متر، وتتم يج الايدما  المقدمية بالمدينية فيي

خييدما  مركزييية وفرعييية، ومحييال  تجارييية، : )يلييي

وحضيييييانا ، وميييييدارس، ونيييييا ي رياةيييييي، ونيييييا ي 

اجتميييياعي، ومراكييييز  قافييييية، ومنيييياطق ترفيهييييية، 

وقسيي  شييرطة، ووحييدة إطفيياء، ومراكييز شييباز، 

ا  ومنطقة  ناعية، ومقرا  حكومية تادم نيك

(.المدينة

تجمعًييا بييدويكا ةييمن مشييروع 12وتيي  تنفيييذ عييد  

التنمييييييييييية المتكامليييييييييية، بمحييييييييييافظتي شييييييييييمال 

، ب جميييالي تكلفييية 2017وجنيييوز نييييناء فيييي أبرييييج 

.مليو  جنيي90

وميين خيييالل تلييي  الجهييو  المصيييرية بليييغ إجميييالي 

عيييد  وحيييدا  اإلنيييكا  االجتمييياعي المنفيييذة فيييي 

، 2020محافظييييييية شيييييييمال نييييييييناء حتيييييييى عيييييييام 

مليو  650ألف وحدة نكنية ب جمالي تكلفة 2.6

جنييييي، كميييا بليييغ إجميييالي عيييد  المسيييتفيدين مييين

ظة وحدا  اإلنكا  االجتماعي المنفذة بالمحاف

.2020آالف مستفيد حتى عام 10.4



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة ىمال سيناء  | 67

قط القضاء على المناطق غير ايمنة ال يشمج ف

ج تيييوفير مسيييكن مالئييي  لمنسيييا ، ولكنيييي يشيييم

، أيضًيييييا بنييييياء   اخليكيييييا مييييين  قافييييية، ونيييييلوكيا 

ة تبنت الدولة المصيري2014واتجاها ، ومنذ عام 

مبييييييا ئ العداليييييية فييييييي نيانييييييتها االجتماعييييييية، 

واالقتصييييا ية، وإقييييرار مبييييا ئ حقييييول اإلنسييييا ، 

وعيييييدم تييييير  أي فئييييية مييييين الفئيييييا ، أو منطقييييية 

.جغرافية  و  تنمية

شيييهد  الدولييية عليييى ميييدار الييييسنوا  الماةيييية 

طفييييييرة ونهضيييييية عمرانييييييية متكامليييييية، وتطييييييوير 

المناطق العشوائية، حيث نعت الدولية جاهيدة

ييع إلى القضاء على المناطق العشيوائية فيي جم

أنحييياء الجمهوريييية، وعلييييى وجيييي الاصيييو  فييييي 

ق محافظة شمال نيناء؛ إ  تحولت تل  المناط

إليييى روةيييا  بعيييد معانييياة ايهيييالي لعقيييو  مييين 

انعييييدام الاييييدما  والعييييي  فييييي مسيييياكن غييييير 

اء آ مية تهد  حياته  و حته ، حيث كا  القضي

 يب  على تل  المناطق حلمًا بعيد المنال لكنيي أ

.واقعًا وحقيقة

ت ةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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اهتمييييييييت الدوليييييييية بتمويييييييييج مشييييييييروع تطييييييييوير 

ة  يييندول التنميييي: العشيييوائيا  باعتميييا ا  مييين

الحضييييارية وفييييائل إعييييا ة الشيييييء إلييييى أ ييييلي 

.والاطة االنت مارية

ير كمييا تقييوم المحافظيية حاليكييا بالعمييج علييى تييوف

جميييييع المرافييييق والاييييدما  ةييييمن مشييييروعا  

الاطيييط االنيييت مارية الاا يييية بهيييا، ومحطييييا  

اء، جدييدة يصييلها قطييار التنمييية فييي شييمال نييين

فيييي إطيييار توا يييج خطييية الدولييية لتنميييية وتعميييير

يية محافظة شمال نيناء وخا ة في مجيال البن

التحتيييييية، وتطيييييوير الميييييد  وايحيييييياء والمييييييا ين 

.  بالمد  الرئيسية

ق وانييتكمالًا، قامييت المحافظيية بتحديييد المنيياط

العشيييوائية فيييي نطيييال كيييج مركيييز إ اري ومدينييية، 

.وتحديد احتياجاتها من المرافق والادما 

ميين وعليييي، أ ييدر المحييافع قييرارًا بتشييكيج لجنيية

مجلييييي  مدينييييية العيييييري  والطيييييرل وتكليفهيييييا 

بييالمرور علييى ماتلييف المنيياطق لتحديييد مطاليي 

كيييج منطقييية عليييى الطبيعييية، إليييى جانييي  تكلييييف

ل منطقة التعمير كجهة منفيذة، وعميج بروتوكيو

تعييييياو  معهيييييا بالتنسييييييق ميييييع بييييياقي الجهيييييا  

ي المعنييية، مييع نييرعة التنفيييذ والبييدء الفييوري فيي

.تطوير المناطق العشوائية

وتيييي  تحديييييد تليييي  المنيييياطق بييييالعري  وعييييد ها 

كيرم أبيو نجيلية، عياطف السيا ا ، )مناطق هيي 5

( الصيييييفا، غييييييرز العييييييري ، وشييييييمال العييييييري 

تتضمن مشروعا  الطيرل المحيد ة فيي الاطية

كيلييومترًا ميين الطييرل، وإنشيياء 56.5رفييع كفيياءة 

.كيلومترًا جديدة ور فها11عد  

مييييا ين 5كميييا شيييهد  مدينييية العيييري  تطيييوير 

رئيسييية بهيييا، وشيييهد كيييج مييييدا  مييين المييييا ين 

الامسييييية تطيييييويرًا كاملًيييييا مييييين أعميييييال اإلنيييييارة، 

والتشيييييجير، واير يييييفة، وغيييييرف تصيييييريف مييييييا  

ايمطيييييار، و ييييينابير الحرييييييق، وأعميييييال الحمايييييية 

لكامج الالزمة والنص  التذكارية، بجان  الر ف ا

.للمحاور والطرل المي ية إلى تل  الميا ين
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فيييي إطيييار نيييعي الدولييية إليييى ترشييييد انيييتادام 

المييييييوار  المائييييييية كأحييييييد محيييييياور االنييييييتراتيجية 

ى القوميية إل ارة الميوار  المائييية، والتيي تهيدف إليي

اعيا ، توفير الموار  المائية المطلوبية لكيج القط

وتحقيييييق العداليييية فييييي توزيييييع الميييييا  بو ييييولها

للجميييييع؛ نتيجييييية التزاييييييد السييييكاني، وفيييييي إطيييييار

فيي محاولة تحقيق ايمن المائي لمصر، تي  البيدء

تنفييييييذ عيييييد  مييييين مشيييييروعا  اليييييري العمالقييييية 

ميية بمحافظة شمال نييناء؛ بهيدف تحقييق التن

.المستدامة للموار  المائية

لييييييذل  بييييييذلت الجهييييييو  لتنفيييييييذ العديييييييد ميييييين 

المشييييييروعا  بالمحافظيييييية؛ لتحقيييييييق التنمييييييية 

لية الشاملة بسيناء، و لي  فيي إطيار اهتميام الدو

ة بالتنميييية، و فيييع العميييج بالمشيييروعا  القوميييي

.الكبرى

ا  فقد أطلقت الدولية عيد ًا كبييرًا مين المشيروع

فيييي قطييياع الميييوار  المائيييية واليييري بالمحافظييية، 

:يتركز أبرزها في

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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ة مشييييروع انييييتكمال البنييييية القومييييية لتنمييييي▪

، 2020شيييمال نييييناء، تييي  تنفييييذ  فيييي يونييييو 

تتم ييج أهييداف المشييروع فييي نقييج ميييا  ترعيية

ى السالم عبر نيحارة تحيت قنياة السيوي  إلي

فقييي شييبي جزيييرة نيييناء؛ لتحقيييق التونييع اي

أليف فيدا ، وتيدعي  نيانية 400في مساحة 

مصيييير بزيييييا ة اإلنتييييا  الزراعييييي، وربييييط نيييييناء 

ا بمنطقييييية اليييييدلتا، وجعلهيييييا امتيييييدا ًا طبيعيكييييي

لليييييوا ي، كميييييا يهيييييدف المشيييييروع إليييييى خليييييق 

مجتمييييييع زراعييييييي تنمييييييوي جديييييييد ومتكامييييييج، 

غالل وتحسين معدل التوطين بسيناء، وانت

احية الطاقا  البشرية في أغيرا  التنميية، وإت

فيير  عمييج، ويسييتفيد ميين المشييروع حييوالي 

ومليييو  مييواطن، وتبلييغ تكلفيية المشييروع نحيي

.مليارا  جنيي9

، تيي  "الجفجافيية"آبييار بمنطقيية 3مشييروع حفيير ▪

، وتييييي  2014البييييدء فيييييي هيييييذا المشييييروع عيييييام 

وتبلييييغ تكلفيييية 2015االنتهيييياء منييييي فييييي عييييام 

.مليو  جنيي17المشروع 

متيييير 1100آبييييار ميييييا  بعمييييق 6مشييييروع حفيييير ▪

طريييق"و" البييرو "بمنياطق الحمييل بمنطقيية 

لغيت بمنطقة الفر ، ب جميالي تكلفية ب" الروال

مليو  جنيي؛ و لي  بهيدف زييا ة الرقعية50.5

.الزراعية، وإنشاء مجتمعا  تنموية جديدة

آبيييييار 3مشيييييروع حفييييير واختبيييييار وتكملييييية عيييييد  ▪

ب جمييييالى تكلفيييية" ناييييج"و" الحسيييينة"بمركييييزي 

.مليو  جنيي35

ومييييين خيييييالل تلييييي  الجهيييييو  المصيييييرية الاا ييييية 

اع بالتونييع فييي إقاميية مشييروعا  ماتلفيية بقطيي

الميييوار  المائيييية بمحافظييية شيييمال نييييناء بليييغ

ي إجميييالي كميييية المييييا  النيليييية المسيييتادمة فييي

مليييو  221الزراعيية فييي محافظيية شييمال نيييناء 

، وبلغ إجمالي عد  ماكينا  2020متر مكع  عام 

آالف ماكينيييية بنهاييييية 6.6الييييري فييييي المحافظيييية 

، كمييييييا تهييييييدف الدوليييييية إلييييييى ترشيييييييد 2020عييييييام 

انييييييييتادام المييييييييوار  المائييييييييية كأحييييييييد محيييييييياور 

.ةاالنتراتيجية القومية إل ارة الموار  المائي
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ال تحظى المشروعا  البيئية فيي محافظية شيم

بييير نييناء باهتمييام الدوليية، حيييث ييت  بييذل جهييد ك

خيييييالل المرحلييييية الحاليييييية فيييييي تنفييييييذ الماطيييييط 

المتكاميييييج لتطيييييوير منظومييييية إ ارة المالفيييييا  

وليية الصييلبة علييى مسييتوى الجمهورييية، وتييولي الد

وةياع اهتمامًا بالمشيروعا  البيئيية لتحسيين اي

.لالصحية للمواطنين، والحد من معدال  التلو

وفيييييي إطيييييار تنفييييييذ البنيييييية التحتيييييية لمنظومييييية

المالفييييا  الجديييييدة وتحسييييين عمليييييا  جمييييع 

ونقيييج المالفيييا ، تييي  إنشييياء خليييية  فييين  يييحي 

ئير بعدة مناطق م ج منطقة العري  ومنطقة ب

ةيمن "، ويعد هذا المشيروع 2020العبد في عام 

نمييية البروتوكييول الموقييع بييين وزارا  البيئيية، والت

لعييام المحلييية، والتاطيييط والتنمييية االقتصييا ية

ويهدف إلى زيا ة معيدال  اليتالل " 2019-2020

  النهييائي ا ميين ميين النفايييا ، وتحسييين عمليييا

الجميييييييييع والنقيييييييييج لتحسيييييييييين منظومييييييييية إ ارة 

.المالفا 

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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هييذا، وتحتفييج مصيير فييي السييابع والعشييرين ميين

ينييياير كيييج عيييام، بييييوم البيئييية اليييوطني، مييين خيييالل

إقاميييية عييييد  ميييين الفاعليييييا  فييييي جميييييع مييييد  

المحافظيييية، يييييأتي االحتفييييال فييييي إطييييار إجييييراءا  

غ فيي الدولة للحد مين السيلوكيا   ا  اي ير البيال

ما  انيييتنزاف الميييوار  البيئيييية والطبيعيييية؛ لضييي

مسيييييتقبج ايجييييييال القا مييييية وحقهيييييا فيييييي تلييييي  

.الموار  في  ج التنمية المستدامة

الل ويأتي احتفال شمال نيناء بهذا اليوم مين خي

نية حملة تشجير الشوارع والمييا ين العامية بمدي

العييري ، بجانيي  تنظييي  عييد  ميين ور  العمييج 

حفياا والندوا  التوعوية للحفياا عليي البيئية وال

عليييييى المحمييييييا  الطبيعيييييية، وخفيييييل معيييييدل 

النتي ، التلول البيئي والتقليج من انتادام الب

ارة واالحتفييييال بيييييوم البيئيييية الييييوطني أطلقتييييي وز

البيئيييييييييية بالتعيييييييييياو  مييييييييييع المكتيييييييييي  العربييييييييييي 

للشيييباز والبيئييية، بعيييد موافقييية رئيييي  مجلييي 

ينييياير مييين كيييج عيييام 27اليييوزراء عليييى اعتميييا  ييييوم 

. 2020لالحتفال بي اعتبارًا من عام 

مشيييروعا  النظافييية العامييية بمحافظييية شيييمال 

نييييييناء تتضيييييمن تجمييييييج مييييييا ين، ور م بييييير ، 

.وتوريدا  ماتلفة

مشييييروعًا 23ويبلييييغ إجمييييالي عييييد  المشييييروعا  

ملييو  جنييي؛ بهيدف تجمييج 14.4ب جمالي تكلفية 

الميييييا ين والشييييوارع، والحفيييياا علييييى المظهييييير 

الحضيياري والجمييالي للمحافظيية، وإحييدال روابييط 

اجتماعيييييية، وتجمييييييع مييييييا  ايمطيييييار لتحسيييييين 

.مستوى النظافة العامة بالشوارع

2
ة عد  الميدافن الصيحية بالمحافظي

.2020حتى نهاية عام 

مدددددددددددددددددددددددددددددددددفن

صدددددددددددددددددددددددددددددددددحي



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

يدر طفرةر خالل السنوات السبع الماضيةر وهدو مدا أرهدره التحسدن الكبىهدت البنية التحتية

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

.عالميًّا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ماليددددددددددددددددين

110جنيدددددددددددددددددددددددا
محطيييا  رفيييع 6تكلفييية مشيييروع إنشييياء عيييد  

.وشبكا  ومحطة معالجة برف 

مليدددددددددددددددددون

175جنيدددددددددددددددددددددددا
تكلفيييية إنشيييياء محطتييييي تحلييييية ميييييا  البحيييير

.2019في يونيو 2و1بالعري  رق  

مكتًبددددددددددددددددددددددددددددددا

35بريدددددددددددددددددددددددددددددديًّا
ظية إجمالي عد  مكات  البريد العاملة بالمحاف

.2020حتى نهاية عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددا 190
-يال الكييونت–تكلفيية مشييروع طريييق القسيييّمة 

.2016رأس النق ، في  يسمبر 

مليددددون

464.5جنيدددددددددا
مشييييييروعًا فييييييي قطيييييياع الكهربيييييياء 19تكلفيييييية 

(.2020–2014)والطاقة خالل الفترة 

مليدددددددون

جنيدددددددددددددا 148.9
طريقًيييييييا 12تكلفييييييية ر يييييييف وإعيييييييا ة تأهييييييييج 

.بالمحافظة
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عييا   عجليية التنمييية واإلعمييار للييدورا  ميين جديييد 

ة علييى أر  نيييناء، ميين خييالل تأنييي  نلسييل

، ميين المجتمعييا  العمرانييية الجديييدة المتكامليية

ا، التيييييى نيييييتحقق التيييييرابط بيييييين نييييييناء واليييييدلت

ي باإلةافة إلى عد  من المشروعا  العمالقة ف

.مجال الطرل، واينفال، والبنية اينانية

وقييد قامييت الدوليية بتنفيييذ مجموعيية ميين أعمييال 

ي تطوير ورفع كفاءة الطيرل والمييا ين، و لي  في

إطيييار خطييية الدولييية لرفيييع كفييياءة شيييبكة الطيييرل 

دة والنقج بجميع المحافظا ، حيث ت  إنشاء عي

ل مشروعا  من أجج تطوير شبكة النقج والطير

:بشمال نيناء، منها

ر ر يييف طرييييق تنميييية قريييية النجيييا  بمركيييز بئييي▪

كيلييومترا ، فييي الفتييرة ميين3.5العبييد، بطييول 

، بتكلفيية 2014حتييى أغسييط  2013نييبتمبر 

ماليين جنيي، وت  إنشياء6إجمالية بلغت نحو 

كيليييييومترا ، ورفيييييع كفييييياءة 3طيييييرل بطيييييول 

ي كيلييومترا  أخييرى بييالعري  وبئيير العبييد فيي4

مليييييييو  جنيييييييي؛ 15.3بتكلفيييييية 2014 يسييييييمبر 

لي و ل  بهدف تيسيير تو ييج الايدما  يهيا

.المنطقة، وتسهيج الحركة المرورية

رأس/ الكيييونتيال / مشيييروع طرييييق القسييييّمة ▪

، 2016ت  تنفيذ المشروع فيي  يسيمبر النق ، 

حيييدو  ويحعيييدُّ الطرييييق محيييورًا تبا ليكيييا لطرييييق ال

ة الدوليييييية الشيييييرقية، ويعتبييييير طرييييييق التنميييييي

ة الييرئي  لشييرل نيييناء؛ حيييث يصييج محافظيي

لبحير شمال نيناء بجنوز نيناء، كما ييربط ا

كونيي المتونط باليل العقبية، باإلةيافة إليى

طييول محييورًا تنمويكييا موازيكييا للحييدو  الدولييية ب

اليييية كيلييومترًا، وقيييد بلغييت التكلفييية اإلجم150

.  مليو  جنيي190للمشروع 

ط ت  رفع كفياءة الطيرل بمييدا  الفييروز واليرب▪

بيييين مييييدا  السييياعة ومييييدا  المينييياء بشيييارع

، 2021الفييييت  بمدينيييية العييييري  فييييي نييييوفمبر 

مليييييييييو  جنيييييييييي؛ 19.7بتكلفيييييييية تبلييييييييغ نحييييييييو 

لتسييييهيج حركيييية تنقييييج المييييواطنين، وخدميييية 

.المشروعا  التنموية

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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نيييياحج / إعييييا ة تأهيييييج طريييييق قرييييية رابعيييية ▪

كيليومترا  8البر ويج بمركز بئر العبيد، بطيول 

ماليييين جنيييي، وتيي  9، بتكلفيية 2015فييي مييارس 

بيد، المري  بمركز بئر الع/ ر ف طريق الكرامة 

، بتكلفييية 2015كيليييومترا  فيييي ميييايو 4بطيييول 

.ماليين جنيي6بلغييت نحو 

باإلةيييييييييافة إليييييييييى  لييييييييي  تييييييييي  ر يييييييييف طرييييييييييق

مرنيييييييى أغزييييييييوا  وربطيييييييي بقيييييييرى / السيييييييا ا  

الصييييييا ين بسييييياحج البر وييييييج بيييييأطوال بلغيييييت

،  بتكلفييييية إجماليييييية 2015كيلييييومترًا فيييييي ميييييايو 15

مليو  جنيي، و ل  بهدف المساعدة25.5بلغت 

بييين علييى التنمييية بالمنطقيية، حيييث يييربط الطريييق

قرييييييية السييييييا ا  علييييييى الطريييييييق الييييييدولي المييييييار 

ا  رف ، وحتى مرنى أغزييو/ العري  / بالقنطرة 

علييييى نييييياحج البحيييير المتونيييييط بطييييول حيييييوالي

كيلييييييييومترًا؛ ممييييييييا يسيييييييياعد علييييييييى النهضيييييييية 15

ين االقتصا ية بالمنطقية، والمسياهمة فيي تيوط

نيييييكا  أبنييييياء هيييييذ  المنطقييييية، وتنميييييية ال يييييروة 

السييييمكية بهييييا، خا يييية أنهييييا أكبيييير تجمييييع لقييييرى 

إلى الصيا ين، وكذل  تسهيج أعمال نقج المل 

 اخيييييج المحافظييييية حييييييث توجيييييد  يييييالل مل احيييييا  

.بالمنطقة

ة اتصيييالًا، تييي  ر يييف الطيييرل المي يييية إليييى الصيييال

و كيليومتر بيالعري  فيي مياي1.3المغطاة بطيول 

.ماليين جنيي10، بتكلفة 2018

ر تييي  ر يييف طيييرل  اخليييية بالميييد  وبيييالقرى ايك ييي

وبر فييي أكتيي( مركييز ناييج-مدينيية الحسيينة )احتياجًييا 

.ماليين جنيي4.4، بتكلفة بلغت 2018

ة ت  إنشاء ور ف طرل  اخليية بقيرى غيرز مديني

-أم عقبة-الشوان )كيلومترًا 11بئر العبد بطول 

، 2019فيييييي  يسيييييمبر ( قاطيييييية-النصييييير -رابعييييية 

. ماليين جنيي10.5بتكلفة بلغت 

تيي  إنشيياء ور ييف طييرل  اخلييية بالمييد  والقييرى 

ولايك يير احتياجًيييا بمحافظييية شييمال نييييناء بطييي

كيلييومترا  بمدينيية الحسيينة فييي أغسييط 9.5

.مليو  جنيي15.5، بتكلفة تبلغ نحو 2020
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تييي  إنشييياء، ور يييف، وإنيييارة الطرييييق اليييرابط بيييين

حيي عمارا  اإلنكا  االجتمياعي بقريية السيبيج و

كيلييييومتر، 2المسيييياعيد بشييييمال نيييييناء بطييييول 

وبتكلفيية إجمالييية بلغييت2020و ليي  فييي أكتييوبر 

.ماليين جنيي10

مييييا ين ةيييمن 5تييي  رفيييع كفييياءة الطيييرل لعيييد  

ري  المرحلة ايولى والعاجلة لتنمية وتطوير الع

ملييو  جنييي؛ 17، بتكلفية بلغيت 2020في نيوفمبر 

ي ، بهدف تحسين الحركة المرورية بمدينة العر

ونييهولة التنقييج لادميية أهييالي المدينيية، وخدميية

.المجتمعا  العمرانية الجديدة

فييي السيييال  اتييي، تيي  إنهيياء المرحليية ايولييى ميين

العوجيية أو الطريييق/ تطييوير طريييق اإلنييماعيلية 

ايونيييط، واليييذي يحعيييدُّ أحيييد الطيييرل الرئيسييية فيييي

.2019محافظة شمال نيناء، في مايو 

العوجيييية حتييييى / يمتييييد ميييين طريييييق اإلنييييماعيلية 

كيلييومترًا 156مصيينع أنييمنت العييري ، بطييول 

حييارا  3متييرًا، فييي اتجيياهين بواقييع 12.6وعيير  

مليار جنييي، 1.3لكج اتجا ، وتبلغ تكلفة المشروع 

بمحافظيية 6ويبييدأ الطريييق غربًييا ميين معدييية رقيي  

جية اإلنماعيلية شرل قنياة السيوي  حتيى العو

شييييييرقًا بمحافظيييييية شييييييمال نيييييييناء، ويهييييييدف 

المشيييييروع إليييييى ربيييييط محيييييافظتي اإلنيييييماعيلية 

وشيييييييمال نييييييييناء، ونيييييييهولة حركييييييية وتنقيييييييج 

لطيرل المواطنين، وتقليج الك افة المرورية على ا

القائميييية، وتييييوفير الوقييييت والجهييييد، كمييييا يقطييييع 

رل الطريق عدة قرى بالترتي  من الغرز إلى الش

،والاتميييية، والجفجافييية، والملييييزالطانييية، : هيييي

وكيييذل  يقطيييع . والحمييية، وبغيييدا ، وأبيييو عجيلييية

-:الطريق عدة طرل ومحاور أخرى من بينها
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الطرييييييق العرةيييييي اليييييذي ييييييربط بيييييين الطرييييييق 

شيييييرم / السييييياحلي شيييييمالًا وطرييييييق السيييييوي  

طرييق نويبع جنوبًيا، و/ الشي ، وطريق السوي  

، المغيييارة الوا يييج إليييى مدينييية بئييير العبيييد شيييمالًا

وطرييييق الحسييينة الوا يييج إليييى مدينييية الحسييينة 

جنوبًييييا، وطريييييق العييييري  الوا ييييج إلييييى مدينيييية 

.العري  شمالًا

ييق انتكمالًا، وللحد من مشكال  وحوا ل الطر

 انيية وتسهيج حركة المرور، ت  افتتيا  المرحلية ال

ر العوجيية فييي نييبتمب/ ميين طريييق اإلنييماعيلية 

طول، وت  االنتهاء من تنفيذ تل  المرحلة ب2021

ذ كيليييومترًا وتبيييدأ مييين قريييية بغيييدا  حتيييى منفييي65

ق العوجيية، ليبلييغ بييذل  الطييول اإلجمييالي للطرييي

ة، هييذا كيلييومترًا بمرحلتيييي ايولييى وال انييي221نحييو 

.باإلةافة إلى جزيرة ونطى بعر  متغير

أ   تليييي  الجهييييو  إلييييى ارتفيييياع عييييد  المركبييييا  

ألف 47.5المرخصة بمحافظة شمال نيناء إلى 

ألييييف مركبيييية20.4مقارنيييية بيييييي 2020مركبيييية عييييام 

.2014عام 

ة كميييا بليييغ إجميييالي عيييد  الكبييياري التابعييية للهيئييي

العامييية للطيييرل والكبييياري فيييي محافظييية شيييمال 

.2020/2019كباري حتى عام 10نيناء نحو 

20.4

47.5

2014 2020

عدد المركبات المرخصة بمحاف ة ىمال

2020و2014خالل عامي سيناء 

(ألل مركبة)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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فيي إطييار تنفييذ خطيية الدوليية نحيو تحقيييق أهييداف

فير خارطة الطريق التي تسعى من خاللها إليى تيو

الاييييييدما  للمييييييواطنين علييييييى مسييييييتوى جميييييييع 

القطاعيييا  فيييي الدولييية، باإلةيييافة إليييى أهيييدافها 

ر التيي السيانية في الو يول إليى حالية االنيتقرا

ير تحمكألييين الدولييية مييين جيييذز االنيييت مارا ، وتيييوف

ة فيير  العمييج للشييباز، وانييتئناف  ورا  عجليي

العمييج ميين جديييد فييي المجتمييع، تيي  افتتييا  عييد  

ميين المشييروعا  الجديييدة فييي مجييال االتصيياال  

وتكنولوجييييا المعلوميييا  بالمحافظييية مييين أجيييج 

تحسيييييييييييين البنيييييييييييية التحتيييييييييييية التيييييييييييي تايييييييييييدم 

.التحول الرقمي

وفي ةوء  ل  أ در رئي  الوزراء عيدة قيرارا ،

:والتي منها

، بتاصيل قطعة 2014لسنة 2277قرار رق  ▪

متييير مربيييع، 100أر  ملييي  الدولييية بمسييياحة 

ظية بقرية الطويج ايم بمركيز العيري  بمحاف

برييد؛ شمال نييناء لصيال  الهيئية القوميية لل

.إلقامة مكت  بريد عليها

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مات

"
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، بتاصيل قطعة 2015لسنة 1828قرار رق  ▪

متيييرًا 750أر  مييين أميييال  الدولييية بمسييياحة 

اء، مربعًا، بمدينة ناج بمحافظية شيمال نيين

تيي  لصييال  الهيئيية القومييية للبريييد؛ إلقاميية مك

.بريد عليها

، بتاصييييييييل 2016لسيييييينة 2438قييييييرار رقيييييي  ▪

متر مربع، والكائنة 602قطعة أر  بمساحة 

بمدينييية العيييري  بمحافظييية شيييمال نييييناء،

تيي  لصييال  الهيئيية القومييية للبريييد؛ إلقاميية مك

.بريد بحي عاطف السا ا  عليها

فظة في هذا السيال بلغ عد  مكات  البريد بمحا

ة مكتبًييييا بريييييديكا عاملًييييا بنهاييييي35شييييمال نيييييناء 

.2020عام 

نيامل كما تشهد محافظة شمال نيناء تنفيذ بر

بكا  التييدري  علييى تركييي  وتشييغيج و يييانة شيي

ضوئية ايلياف الضوئية في مركز تدري  ايلياف ال

ضيي  التييابع للمعهييد القييومي لالتصيياال ، والييذي ي

أحييييدل التجهيييييزا   ا  الموا ييييفا  العالمييييية، 

و ليي  فييي إطييار بروتوكييول التعيياو  بييين الجهيياز

ناعة القومى لتنظي  االتصاال ، وهيئية تنميية  ي

تكنولوجييييييييا المعلوميييييييا ، والمعهيييييييد القيييييييومي 

معرفيية لالتصيياال ، ويتييي  البرنييامل للمتييدربين ال

اينانيييييييييية والابيييييييييرا  التطبيقيييييييييية والفنيييييييييية 

ة والمهنيييية فيييي ميييد، وتركيييي ، وتشيييغيج، و ييييان

ر  شييبكا  ايلييياف الضييوئية؛ ممييا يتييي  لهيي  فيي

.عمج واعدة ومتميزة فى هذا المجال

يييييا، وتتميييييز المحافظيييية بوجييييو  بيييييو  التكنولوج

والتيييييي تقييييييوم بتقييييييدي  العديييييييد ميييييين الاييييييدما  

: االمجتمعييييية والتكنولوجيييييية للمييييواطنين، منهييييي

تقيييدي  خيييدما  الحكومييية اإللكترونيييية مييين خيييالل

وزارة بوابيية الحكوميية اإللكترونييية باالشييترا  مييع

التنميييييية المحليييييية، وعقيييييد اليييييدورا  اينانيييييية 

ء لصيييييانة الحانيييي  ا لييييي والتييييدري  علييييى إنشييييا

صيية المواقييع اإللكترونييية، وتقييدي  بييرامل متاص

لتيييييييدري  ميييييييدربين متاصصيييييييين لبنييييييياء كيييييييوا ر 

كيذل  تكنولوجية من أبناء المجتمع السييناوي، و

.  ارتدريبه  على برامل محو ايمية وتعلي  الكب
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أقامييييت الدوليييية عييييد ًا كبيييييرًا ميييين المشييييروعا  

الاا يية بقطيياع الكهربيياء فييي محافظيية شييمال 

نييييناء، فقيييد بليييغ عيييد  مشيييروعا  اإلنيييارة وميييد 

ا  وتدعي  شبكا  من خالل كج من وزارة اإلنك

والمرافييييييييق والمجتمعييييييييا  العمرانييييييييية، ووزارة 

التنمييييييية المحلييييييية، ووزارة الكهربيييييياء والطاقيييييية 

بمحافظييية شيييمال ( شيييركة التوزييييع)المتجيييد ة 

ملييو  464.5مشروعًا ب جمالي تكلفية 19نيناء 

جنييييي، وتهيييدف هيييذ  المشيييروعا  إليييى تحسيييين 

اي اء، وتالفيييييييي مشيييييييكال  انقطييييييياع الكهربييييييياء 

المتكيييييييررة، ومجابهييييييية ايحميييييييال المسيييييييتقبلية 

.للمشروعا  الجديدة

ها وفيميييا يليييي أهييي  المشيييروعا  التيييي تييي  تنفييييذ

تيييار بقطيياع الكهربيياء والتييي تهييدف إلييى تو يييج ال

الكهربيييييييي ليييييييدع  االنيييييييتقرار ايمنيييييييي وخدمييييييية 

:المواطنين بتجمعا  وقرى ومراكز المحافظة

مشييييييروع إنييييييارة الطييييييرل المي ييييييية للصييييييالة ▪

.المغطاة بمدينة العري 

عبيد إنارة الطيرل المحيطية بمستشيفى بئير ال▪

، بتكلفيييية إجمالييييية 2017الجديييييدة فييييي أكتييييوبر 

.ماليين جنيي8.5بلغت 

ائي مشييروعا  تييدعي  وتو يييج التيييار الكهربيي▪

للمراكيييز والقيييرى والتجمعيييا ، وإنيييارة الطيييرل 

، 2017ببئيير العبييد، والحسيينة، وناييج فييي يونيييو 

.مليو  جنيي76.5بتكلفة بلغت 

ائي مشييروعا  تييدعي  وتو يييج التيييار الكهربيي▪

ليييبعل القيييرى والتجمعيييا  بمدينييية الحسييينة

، بتكلفييية بلغيييت 2019فيييي ينييياير ( أ)مجموعييية 

ر مليييييو  جنيييييي، وتييييدعي  وتو يييييج التيييييا19.5

نيية الكهربييائي لييبعل التجمعييا  والقييرى بمدي

، 2019فيييييي أغسيييييط  ( ز)نايييييج مجموعييييية 

.ماليين جنيي4بتكلفة تاطت 

عل تيي  تييدعي  وتو يييج التيييار الكهربييائي لييب▪

( أ)التجمعييا  والقييرى بمدينيية ناييج مجموعيية 

، بتكلفييييييييية بلغيييييييييت2019فيييييييييي أغسيييييييييط  

.مليو  جنيي38.5

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةاء وال اقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ى إنارة الطرييق اليدولي مين كميين المييدا  حتي▪

، بتكلفة إجماليية2020قرية الروةة في أكتوبر 

.مليو  جنيي21.5بلغت نحو 

ن إنشاء خيط كهربياء جهيد متونيط لليربط بيي▪

كيلييومترا  فييي 3.5الحسيينة والمغفيير بطييول 

، مع إحالل وتجدييد الايط القيائ  2020نوفمبر 

غييت كيلييومترا ، بتكلفيية إجمالييية بل10بطييول 

.ماليين جنيي7نحو 

تمييت إنييارة الطريييق الييدولي ميين قرييية الروةيية▪

كيلومترا  في كال8حتى قرية نلمانة بطول 

االتجييييياهين بمحافظييييية شيييييمال نييييييناء فيييييي 

، بتكلفييييييية إجماليييييييية أك ييييييير مييييييين 2021فبرايييييييير 

.مليو  جنيي17.9

تييي  إنشييياء وميييد خيييط كهربييياء جهيييد متونيييط ▪

كيليييومترًا، وربيييط لوحييية نايييج بلوحييية11بطيييول 

رأس النقيييي  مييييع عمييييج الصيييييانة المطلوبيييية 

، 2021وتحسين الجهد للاط القيائ ، فيي ينياير 

.مليو  جنيي12.6بتكلفة تبلغ نحو 

تميييييييت إنيييييييارة نيييييييور المنطقييييييية الصيييييييناعية ▪

يييد بالمسيياعيد وتغذييية أبييرا  المراقبيية مييع تور

، بتكلفييييية 2021وتركييييي  كيييياميرا  فييييي يوليييييو 

.ماليين جنيي7.7بلغت 

142.2

164.6

2014 2020

باء  تطور عدد مشتركي ىبكة الكهر

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجد ة: المصدر 

(ألل مشترك)
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محاور رئيسة بقطاع 5تسعى الدولة إلى تحقيق 

تقليييييج : مييييا  الشييييرز والصييييرف الصييييحي، وهييييي

الفاقيييد، ورفيييع ةيييغون المييييا ، وإحيييالل وتجدييييد 

الشييييييبكا ، ورفييييييع كفيييييياءة الادميييييية المقدميييييية 

ة للمييييواطنين، وانييييتادام تكنولوجيييييا  ماتلفيييي

لتو ييييييج خيييييدما  الصيييييرف الصيييييحي للمنييييياطق 

الريفييييية، ويييييت  حاليكييييا إنشيييياء جميييييع المحطييييا 

بشييييكج قيانييييي، وتوجييييد بهييييا معامييييج مركزييييية؛ 

للتأكيييد مييين جيييو ة الادمييية المقدمييية، ومييين أجيييج 

الحفيييييياا علييييييى مسييييييتوى الاييييييدما  المقدميييييية 

. للمواطنين

وفير من هنا تسعى الدولة بجميع الونائج إلى ت

حيييييياة كريمييييية يهيييييالي نييييييناء، والسيييييير باطيييييى 

ا نييريعة لتنفيييذ مشييروعا  عمالقيية يشييعر بهيي

المييواطن، وأول هييذ  المقومييا  هييو تييوفير ميييا  

نية نظيفة نقية لجمييع المنيازل والوحيدا  السيك

.في جميع المناطق

  تحعدُّ محافظة شيمال نييناء إحيدى المحافظيا

  مين التي شهد  خالل الفتيرة ايخييرة تنفييذ عيد

فيذها المشروعا  التنموية والادمية، التي ت  تن

فيييي العدييييد مييين الميييد  والمراكيييز، والتيييي تتعليييق 

.بمشروعا  ميا  الشرز والصرف الصحي

ذل ففي قطاع ميا  الشرز، عملت الدولة على بي

:المزيد من الجهو ، والتي من بينها

مشيييروع محطييية مييييا  أبيييو الجليييو ، حييييث تييي  ▪

2019إنشييييياء وافتتيييييا  المحطييييية فيييييي أبرييييييج 

بلييغ بشييمال نيييناء، و ليي  بتكلفيية إجمالييية ت

مليييييييو  جنيييييييي، وتعمييييييج بطاقيييييية19.7نحييييييو 

قييييرى 7متييييرًا مكعبًييييا فييييي اليييييوم ، تاييييدم 250

وتجمعييييا  بمنيييياطق الضييييبعة، والهميصيييية، 

وقطيييييييية، وأبيييييييو أحميييييييد، والفييييييييروز الميييييييري ،

آالف نسيمة، 3.5وأبو جليو ، والفييروز، وتايدم 

آبييييار نييييطحية، ووحييييدة تحلييييية، 3ومكوناتهييييا 

وخزانيييييا  ومنظومييييية اليييييتالل مييييين المييييييا  

.اعةشديدة الملوحة لالنتفا ة منها في الزر

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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مشييييروع محطيييية تحلييييية ميييييا  البحيييير ببحيييييرة ▪

، حييث ييت  إنشيائها 2017فيي نيوفمبر البر ويج

متييييير 600بمرنيييييى إغزييييييوا  بقيييييدرة إنتاجيييييية 

مكعييي  يوميكيييا مييين ةيييمن أعميييال إنشييياءا  

. الشركة الوطنية لل روة السمكية

كمييا تيي  إنشيياء محطييية الريسيية لتحلييية مييييا ▪

آالف متيييير 5، بطاقيييية 2020البحيييير فييييي يونيييييو 

مكعيي  فييي اليييوم، وهيييي محطيية تحلييية مييييا  

علييييى ( Ro)البحيييير بنظييييام التناةيييي  العكسييييي 

متييييييرًا مربعًييييييا، باإلةييييييافة إلييييييى 750مسيييييياحة 

آالف متييير؛ 6.2خطيييون ناقلييية للمييييا  بطيييول 

لادمييييية المنطقييييية بمييييييا  الشيييييرز، بتكلفييييية 

.ماليين جنيي106إجمالية بلغت 

اييج وتيي  تنفيييذ عييد   ييالل آبييار ميييا  عميقيية بن▪

والمنيييييبط  والقسييييييمة، لادمييييية المنطقييييية 

، بتكلفييييية 2019بمييييييا  الشيييييرز فيييييي نيييييبتمبر 

.مراحج3مليو  جنيي على 38.4بلغت 

أيضًيييا، تييي  إنشييياء خيييزا  مييييا  المسييياعيد فيييي ▪

ألييف متيير مكعيي ، وتيي  20، بطاقيية 2019يونيييو 

عميييج خطيييون ربيييط محطيييا  التحليييية بطيييول 

جي كيلييومترا ، وهييو خييزا  تكييدي  انييتراتي5

ة لتغذيييييية مدينييييية العيييييري  بالمييييييا ، بتكلفييييي

.مليو  جنيي75إجمالية بلغت 

تي  إنشياء مشروع رافيع مييا  كيرم أبيو نجيلية، ▪

آالف 7بطاقييية 2020رافيييع المييييا  فيييي أكتيييوبر 

.مليو  جنيي75متر مكع  في اليوم، بتكلفة 

خزانييا  ميييا  شييرز بمدينيية 4تيي  إنشيياء عييد  ▪

مدينة بئر العبد، وقرية رمانة بمركز بئر العبد، و

، بهييييييدف خدميييييية 2019الحسيييييينة فييييييي فبراييييييير 

ملييييو  16المنطقييية بمييييا  الشيييرز، بتكلفييية 

.جنيي على أربع مراحج

و محطييية تحليييية مييييا  آبيييار بالحسييينة فيييي يونيييي▪

؛ و ل  لادمية المنطقية بمييا  الشيرز، 2020

.مليو  جنيي49.4وبتكلفة بلغت 
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يييد، وتيي  إنشيياء محطييا  تحلييية ميييا  ا بييار بالر▪

ئير و در الحيطا ، وبغدا ، والقسيمة وحفير ب

نيييو عميقيية بييأبو عجيليية بونييط نيييناء فييي يو

متيرًا 30، حيث ت  حفر بئر عميقة بطاقية 2020

متيير، وإنشيياء 1200مكعبًييا فييي السيياعة عمييق 

ي محطيية تحلييية آبييار بنظييام التناةيي  العكسيي

متيير مكعيي  فييي اليييوم، وبتكلفيية200بطاقيية 

.ماليين جنيي104

محطييا  تحلييية ميييا  آبييار 8وتيي  إنشيياء عييد  ▪

فيييي ( نايييج–الحسييينة -الشيييي  زوييييد )بميييد  

، وهييى محطييا  تحلييية ميييا  آبييار 2018نييوفمبر 

متيييير 1600الميييييا  الجوفييييية ب جمييييالي طاقيييية 

مكع  فيي الييوم، تهيدف تلي  المحطيا  إليى

تغذيييية قيييرى الشيييي  زوييييد، ومدينييية الحسييينة، 

مالييية ومدينيية ناييج بالميييا  النقييية، بتكلفيية إج

.مليو  جنيي50

ري  ت  إنشاء محطتي تحلية ميا  البحر بيالع▪

؛ لتحلييية ميييا  البحيير 2019فييي يونيييو 2و1رقيي  

آالف متر مكع  في اليوم، وتغذيية10بطاقة 

مدينييييية العيييييري  بالمييييييا  المحيييييالة، بتكلفييييية

مليييو  جنيييي؛ لتحقيييق 175إجمالييية تبلييغ نحييو 

يد االنتفا ة القصوى مين مييا  البحيار، وترشي

.انتهال  ميا  نهر النيج

ولية أما عن قطاع الصرف الصحي، فل  تتيوا و الد

تييية، فييي مشييروعا  الصييرف الصييحي وبنيتييي التح

:والتي برز من بينها ما يلي

مشييييروع الصييييرف الصييييحي بييييرف ، حيييييث تيييي  ▪

محطييييييا  رفييييييع، وشييييييبكا ، 6إنشيييييياء عييييييد  

ومحطة معالجية لادمية مدينية رفي  ب جميالي 

ماليييييييييين جنيييييييييي، ويبلييييييييغ عييييييييد  110تكلفيييييييية 

.ألف مستفيد60المستفيدين 



88|محاف ة ىمال سيناء  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

مشيييروع تونيييعا   يييرف  يييحي العيييري ، ▪

محطيييا  رفيييع 5حييييث تييي  االنتهييياء مييين عيييد  

نيية لادميية مدي( المشييروع القيدي )بشيبكاته  

مليييييو  جنيييييي، 50العييييري  ب جمييييالي تكلفيييية 

ألييييييف 200ويبلييييييغ عييييييد  المسييييييتفيدين نحييييييو 

.مستفيد

تييي بمنطق" ابنييي بيتيي "مشييروع  ييرف  ييحي ▪

العربييييي والزهييييور بييييالعري  ب جمييييالي تكلفيييية

آالف مستفيد، 5مليو  جنيي ب جمالي عد  20

".إبني بيت "بهدف خدمة منطقة 

وتيييييي  إنشيييييياء خييييييط الطيييييير  الييييييرئي  قطيييييير▪

طلمبييا  3ملليمتيير وتوريييد وتركييي  عييد  900

لمحطيييية الرفييييع الرئيسيييية بييييالعري ، و ليييي  

بهييدف رفييع كفيياءة المحطيية بييالعري ، وتيي  

، بتكلفييييية 2017تنفييييييذ المشيييييروع فيييييي فبرايييييير 

.مليو  جنيي45إجمالية بلغت نحو 

ت وفييي ةييوء الجهييو  التييي تقييوم بهييا الدوليية بلغيي

ة العامية نسبة اينر المصرية المتصلة بالشبك

ا لمييييا  الشيييرز بمحافظييية شيييمال نييييناء وفقًييي

للتعيييدا  العيييام للسيييكا  واإلنيييكا  والمنشيييآ 

%.77.3نحو 2017عام 

  انيييتكمالًا لتلييي  الجهيييو ، أطلقيييت شيييركة مييييا

الشيييييرز والصيييييرف الصيييييحي بشيييييمال وجنيييييوز 

لتلقييي شييكاوى ميييا  125نيييناء، تطبيييق الهيياتف 

عييدة الشييرز والصييرف الصييحي، فيتييي  التطبيييق

مزايييييا ميييين أهمهييييا، التعييييرف علييييى المعلومييييا  

وايخبييار الاا يية بقطيياع ميييا  الشييرز والصييرف

ييية الصييحي، وإرنييال إشييعارا  للمييواطنين بكيف

ترشييييييد االنيييييتهال ، والحفييييياا عليييييى شيييييبكا  

الصييييرف الصييييحي، وإرنييييال إشييييعارا  بأعمييييال 

الصيييانة الماططيية وغييير الماططيية، والتعييرف 

طنين علييى توقيتييا  انقطيياع الميييا  لتنبيييي المييوا

اوى بتيييدبير احتياجييياته  مييين المييييا ، وتلقيييي شيييك

.المواطنين والر  عليها

كيييج هيييذ  الجهيييو  تيييأتي فيييي إطيييار نيييعي الدولييية 

صحى لتحسين ميا  الشرز النظيفة والصرف ال

وتحسيييين جيييو ة المييييا ، ومعالجييية نيييدرة المييييا ، 

.من خالل تعزيز كفاءة انتادام الميا 
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