
محاف ة جنوب سيناء

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ينايددددددر22

2022





محاف ة جنوب سيناء

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات



عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدرد بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتدإل فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

ل رئيسددة فددي مسدديرتإل  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 ذلد  الحدينر يتبند

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

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

مددع أكبددر فددي  ددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسدديخ مجت

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذل ر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقدإل مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لددإل ذلد ر فسندإل يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقددد واكددب ذلدد  . علددى المسددتوا المحلددي واإلقليمددي والدددولي (Think Tank)مؤسسددات الفكددر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب"اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا لهددر جليم

( 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 نمددوذر 64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

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

.تصنيفإل وفًقا لهأا المعيار

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

ر جدداء هددأا التقريددر  لير ددد  نجددازات الدولددة المصددرية وجهودهددا خددالل السددنوات السددبع الماضددية

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

ر ويددأتي ذلدد  فددي  طددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيددإل

ب لمشكالت ر بما يستجيربوع الوطن كافةالتنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على 

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويما نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فر ددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبنيإل بعون هللا

الر يس عب  ال تا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي توا دل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يددإل مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزراء مصس   م بولي

2020عيد العمال |تهنئتإل لرئيس الجمهورية 





هةكا مةا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهةا أدوات العمةران لكانة   ةل ان المةدن ورئيسةة بة د الةدن

وير رفاعة رافةع ال ه ةاوي، الةكي يُعةد أحةد قةادة النهيةة العلميةة ورائةد التنة/ أو انا به المفكر المصري

، "خةي  بةاريزتخلي  اإلبريز فةي تل"في مصر والعالم العربي خ ل القرن التا ع عشر، في مؤلْفه ارشهر 

عنةة ما يقةةوم عمةة  صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  اسةةت  ل موارد ةةا والمغةةزى هنةةا أنةةه . 1834الصةةادر عةةام 

.وتوظي ها، تصب  نبراسًا ممتوق ًا، وقا  ًا زاخرًا بي  بم ا  العالم

،  ةنع وبعد عقود زمنية  ويلة مرت خ لها مصر بالك ير م  االنتصارات، و مدت للعديد م  التحةديات

ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخل مرتي  خ ل أعوام قليلةذ تارة عندما عار ضد الفساد و الب بحقه ف

ارل ، ف ةبو نيتةه، وتارة أخرى عندما تمس  بهويته وتحصة  2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظ مي في 

حكةم، رئيسًةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خ لها السيد المستشار

ة االنتقاليةة بمنا ةبة اختتةام الفتةرة الرئا ةي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلمات خ ابه ارخيةر 

المسةتقب  ي مة إننةي لعلةى عقةة بةلن "ارمة  فةي الغةد، فةي قولةه –2014يونيةو 4يوم ارربعاء الموافة  

م، لكة  ، وإن كان  أرضه مخيبةً بدماء اربرياء، و ماؤا تشوبها بعة  الغيةولهذا الوط  غ ًا مشرقًا

ريةةاح أر  بةة دي  ةةتعود  ةةمراء بلةةون النيةة ، خيةةةةراء بلةةون أغصةةان الزيتةةةون،  ةةماؤها  ةةافيةً، تبعةةث ب

.النجاح وارم ، دومًا كما كان 

ة،  الةب عبد الفتاح السيسةي رئا ةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولِّي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ل الحةة  ، ونسةةتظ  فيةةه بظةة لبنةةاء وطننةةا الةةذ  ن مةةم بةة مُخا بًةةا جمةةو  المصةةريي  أن يُعينةةوا بقةةوة 

فةةر  والعةةدل والعةةي  الكةةريم، ونتنسةةم فيةةه ريةةاح الحريةةة وااللتةةزام، ونلمةة  فيةةه المسةةاواة وتكةةافؤ ال

مةةر أن فةة  يُمكةة  لب. وجةةودًا حقيقي ةةا ود ةةتور حيةةاةذ رن  ةةفينة الةةو   واحةةدة، فةةون نجةة  نجونةةا جميعًةةا

  الشةعب يستقيم م   رف واحدذ كونه عقدًا اجتماعي ا بي  الدولة مم لة في رئيسةها ومؤ سةاتها وبةي

.جمهوريتنا الوطنية الم نية ال  يثةلتل ي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكاندد  سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مة )
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تةي نصةبو ومنك ذل  الحي ، بدأت درو  الو   تحيا مرحلة جديدةذ لبناء الدولة الو نية المدنية الحدي ة ال

سةتقب ، إليها جميعًا، مع إدراح وا ة م  ق ب  الشعب المصري بلننا جميعًا نلتزم بخار ة  رية  لبنةاء الم

ات التةةةي يُظللهةةةا اإلرادة والتصةةةميم علةةةى العمةةة ، والتعةةةاون المنفةةةتح مةةةع الجميةةةعذ لتخ ِّةةةي كةةة  العقبةةة

.والصعوباتذ حتى ننعم جميعًا ب مار التنمية

جهةودذ ، تيافرت خ لهةا الت ققت خ لها إنجازات تنموية ت و  عممر الزم  نوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغةم ع ظةم مةا شةهدته ربةو  مصةر مة  جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نهيةة مُسةتحقة لشةعب أبةيه

تخ ةى جميع ربوعها، فون الدولة المصرية حكومة وشةعبًا ال تةزال لةديها الك يةر مة  ال مةوح إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أن ذلة  يت لةب التوقةف لبرهةةذ لنتلمة  مةا حققنةاا  ةوي ا مة  إضةاءات تنموية. عنان السماء

.ادمةخ ل هكا الفترةذ لتكون عونًا لنا على ا تكمال مسيرة البناء والنهية عبر  نوات مديدة ق

ز مصةة فى مةةدبولي رئةةي  مجلةة  الةةوزراء بهةةكا الشةةلن، قةةام مركةة/ وفةةي ضةةوء توجيهةةات السةةيد الةةدكتور

سةةنوات المعلومةةات ودعةةم اتخةةاذ القةةرار بتنفيةةك جهةةدة بح ةةي  لتوعيةة  أهةةم إنجةةازات الدولةةة المصةةرية خةة ل ال

تعةاون السبع الماضية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلةى مسةتوى محافظةات الجمهوريةة كافةةً، وذلة  بال

:على النحو اآلتيإل  إص ار باقة م  الكتب وقد خلُ  . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

: ق اعًةةا تنموي ةةا، وهةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابًةةا يسةةتعر  أبةةرز جهةةود الدولةةة علةةى مسةةتوى 23▪

. رافة  والشةبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما تم إ دار تقرير لك  ق ا  تنموي يستعر  الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحقق  خ ل السنوات السبع الماضية27▪

.ق ا  تنموي المُحددة  لفًا23الةجميع المحافظات، تغ ي 

اعةةات رهةةم مةةا حققتةةه الدولةةة علةةى مسةةتوى كةة ه مةة  الق تلخيصةةيةكتابةةان يُقةةدِّمان  ةةورة إجماليةةة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات ارداء الرئيسة

ا ال ولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةر وفةةةي هةةةكا المقةةةام، كةةةان لزامًةةةا علينةةةا أن نُؤكةةةد أن 

لى أك ر ، يُظلله اإلع ن العالمي لحقو  اإلنسان، والكي ين وي عومستقبمها وفق نهج تنمو  صام 

اء، بمةةا فةةي ذلةة  الحةة  فةةي الحيةةاة دون تمييةةز، وحقةةو  ال فةة ، والحةة  فةةي الغةةك)حقَّةةا لانسةةانية 13مةة  

هةةا تلةة  الحقةةو  التةةي تسةةتند إلي(. وحقةةو  ارشةةخا  ذوي الهمةةم دون تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخا ةةة

التةي تُم ِّة  دعةوة عالميةة للعمة  مة  أجة  " 2030أهةداف التنميةة المسةتدامة "ارهداف اإلنمائية ارمميةة 

رجمتهةا القياء على الفقر، وحماية كوكب ارر ، وضمان تمتُّةع جميةع ارفةراد بالسة م واالزدهةار، تمة  ت

.هدفًا أممي ا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةالًا، قامةة  الدولةةة المصةةرية بترجمةةة هةةكا الحقةةو  فةةي د ةةتورها الةةو ني الصةةادر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةة  الخ ةةة اال ةةتراتيجية  ويلةةة المةةدىذ لتحقيةة  مبةةادا وأهةةداف التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي  ةبي  تنفيةك تلة  الرؤيةة، أ لقة  الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في ك  المجاالت

 عو  ختامًةةا، تظةة  الةة. ذ ليكةةون إ ةةارًا تنفيةةكي ا لجهةةود مصةةر التنمويةةة"مصةةر تن لةة "الةةكي يحمةة  عنةةوان 

.ممت  ، والعم  ي  و  األم  ليوم أفض ، وغ  أكثر ازد ارًا لوطننا 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



جنوب سيناء في أرقام

ألددك كيلددومتر مربددعر وتنقسددم المحاف ددة 31.3تبلددا المسدداحة الكليددة للمحاف ددة 

وحدددة محليددة قرويددةر ويبلددا  جمددالي عدددد سددكان 12مدددنر وتضددم 9مراكددزر و5 لددى 

ل الزيددادة الطبيعيددة للمحاف ددة110المحاف ددة نحددو  آالف نسددمةر كمددا يبلددا معدددد

.لكل ألك نسمة20.2

 نشددددداء مجمدددع  ددددناعي : تتعددددد مجددداالت وفددددرر االسددددتثمار بالمحاف ددددةر ومدددن أهمهدددا

ديدسر بمنطقة أبو زنيمةر واستغالل المحاجر بمناط  ىرم الشيخ وسدان  كداترين وأبدو ر

رمددل كمددا يددتم اسددتخرار الفيددروز وتصددنيعإل فيهددار باإلضددافة  لددى تددوافر خامددات المنجنيددزر و

.الزجارر والجبسر و خور الجراني 

محميدة رأ  محمددر ومحميدة: تتميز المحاف ة بوجود عدد من المحميات الطبيعيةر مثل

.طابازر ومحمية جالومالنب ر ومحمية سان  كاترينر ومحمية أبو 

"



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

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألك نسمة

20.2 48.5%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدد
2020عام 

31.3
ألف كيلومتر 

مربع

110
آالف نسمة 

2020نهاية عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

53.7%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

55.4%

المساحة الكلية

ألك مشتغل

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

39.2

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

14.9
ألك متعطل

معدل البطالة
سنة( 15-64)

28.0%



أبرز مؤىرات المحاف ة

در التكلفةةةة التقديريةةةة إلنشةةةاء م ةةةار رأس  ةةة

.الدولي

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات3

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

إجمةةةةةةةالي التةةةةةةةدفقات الماليةةةةةةةة للمسةةةةةةةت مري  

.2020المصريي  بالمحافظة حتى ديسمبر 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار18.8

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل

الملةةةة  "تكلفةةةةة إنشةةةةاء ع عةةةةة أفةةةةر  لجامعةةةةة 

.بالمحافظة"  لمان الدولية

مليدددددددددددددددددددددارات10.9

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل

.ظةةةتكلفةةة منظومةةة التةةلمي  الصةةحي بالمحاف

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات3

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

تكلفةةةة مشةةةروعات ميةةةاا الشةةةر  بالمحافظةةةة

(.2021-2014)خ ل الفترة 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار2.4

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

تكلفةةةةةة االنتهةةةةةاء مةةةةة  المشةةةةةروعات بق ةةةةةا  

.2020االتصاالت حتى عام 

مليددددددددددون231.4

جنيددددددددددددددددإل

التكلفةةةة اإلجماليةةةة لمشةةةروعات ال ةةةر  خةةة ل

(.2021–2014)الفترة 

مليدددددددددددار15.8

جنيددددددددددددإل

تجمعًةةةةةةةةا زراعي ةةةةةةةةا 13تكلفةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةاء عةةةةةةةةدد 

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار1.7

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفةةةةةةةة إنشةةةةةةةاء جامعةةةةةةةةة الملةةةةةةة   ةةةةةةةةلمان 

.ب ور  يناء

مليددددددددددددددددددددددددددددددارات5.5

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

إجمةةةالي تكلفةةةة إنشةةةاء ورفةةةع كفةةةاءة وت ةةةوير

.2021حتى 2014مدر ة، خ ل الفترة م  211

مليدددددددددددددددددددون297.7

جنيدددددددددددددددددددددددددإل

تكلفةةةةةةة ت ةةةةةةةوير ورفةةةةةةةع كفةةةةةةةاءة مستشةةةةةةةفى 

.2020شرم الشيخ الدولي عام 

مليدددددددددددددددددون82.3

جنيددددددددددددددددددددددإل

ركةةزي تكلفةةة ت ةةوير مستشةةفى أبةةو رديةة  الم

.2018عام 

مليدددددددددددددددددددددددون80.9

جنيدددددددددددددددددددددددددددددإل

ية بشةرم تكلفة إنشاء وافتتاح المدر ة اليابان

.2020الشيخ عام 

مليدددددددددددون30.4

جنيدددددددددددددددددإل

.تكلفةةةةة ت ةةةةوير قصةةةةر عقافةةةةة شةةةةرم الشةةةةيخ

مليددددددددددددددددددددددددددددددددون32.5

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل
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تعمةةةةةةةة  الدولةةةةةةةةة المصةةةةةةةةرية علةةةةةةةةى النهةةةةةةةةو  

يةةع بالمنظومةةة الصةةحية واالرتقةةاء بمسةةتوى جم

الخةةةدمات المقدمةةةة للمةةةوا ني ، وفةةة  منهجيةةةة 

ورؤيةةةةةةة شةةةةةةاملة، تسةةةةةةتند إلةةةةةةى أعلةةةةةةى المعةةةةةةايير 

ر العالميةةة، خا ةةة وأن بنةةاء مجتمةةع  ةةحي يتةةواف

به جميع مقومات الرعاية الصحية يظ  أحد أهم

وبُعةدًا ركائز الرؤيةة الو نيةة للتنميةة المسةتدامة،

لةةةةةةى ا ةةةةةتراتيجي ا تسةةةةةعى القيةةةةةةادة السيا ةةةةةية إ

تحقيقةةةةه فةةةةي أ ةةةةر  وقةةةة  ممكةةةة ، فةةةةي جميةةةةع 

محافظات الجمهوريةة، وهةو ارمةر الةكي عكسةته 

مؤشةةةةةةةةرات ق ةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةحة فةةةةةةةةي محافظةةةةةةةةة 

.جنو   يناء

: ةحيث بلغ عدد وحةدات الرعايةة اروليةة ار ا ةي

وحةةةدة  ةةةةحية بالحيةةةر والريةةةةف بحلةةةول عةةةةام 33

، كمةةا يوجةةد بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء عةةةةةدد 2020

.مستشفى12

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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كمةةةا يوجةةةد داخةةة  محافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء عةةةدد 

مركةةةزًا لا ةةةعاف، أييًةةةا 37 ةةةيارة إ ةةةعاف و91

مستشةةةفيات خا ةةةة 3تحتةةةوي المحافظةةةة علةةةى 

بمدينةةةةةةة شةةةةةةرم الشةةةةةةيخ، ومستشةةةةةةفى خةةةةةةا  

.بمدينة دهب

أييًةةةةةا اهتمةةةةة  المحافظةةةةةة بعمةةةةة  التجهيةةةةةزات 

ال بيةةةةةة، ودعةةةةةم العديةةةةةد مةةةةة  المستشةةةةةفيات،

مستشةةفى أبةةو رديةة ، ومستشةةفى رأس)منهةةا 

ودعمةة  هةةكا (  ةةدر، ومستشةةفى ال ةةور العةةام

المستشةةفيات بةةلجهزة أشةةعة مق عيةةة ورنةةي 

وجهةةةةاز تفتيةةةةة  حصةةةةوات بةةةةةالليزر وجهةةةةاز كامةةةةة  

.منظار جراحي

عة  اتصالًا، تم توقيةع بروتوكةوالت تعةاون مةع ب

ية الجامعةةةةات، لتةةةةوفير الكفةةةةاءات ال بيةةةةة البشةةةةر

جةةةةد خا ةةةةةً فةةةةي التخصصةةةةات ال بيةةةةة التةةةةي ال تو

ف بالمحافظة، لتقديم الخدمات ال بية مة  كشة

.وإجراء الجراحات بالمجان

آالف 4.6وقةةد نةةت  عةة  تلةة  البروتوكةةوالت إجةةراء 

ألةةةةةةف حالةةةةةةة 568.6عمليةةةةةةة جراحيةةةةةةة، ومعالجةةةةةةة 

آالف  بيةةب و بيةةة مةة  4.8مرضةةية، بمسةةاهمة 

كليةةةةات ال ةةةةب بمختلةةةةف الجامعةةةةات المصةةةةرية، 

وذلةةةةةة  ل رتقةةةةةةاء بالمنظومةةةةةةة الصةةةةةةحية داخةةةةةة  

قافلةةة  بيةةة 395المحافظةة، كمةةا تةةم تنفيةةك عةةدد 

ات لموا ني محافظة جنو   يناء خ ل السةنو

.السبع ارخيرة

عتهةا اتصالًا، و ة  عةدد الحةاالت التةي تمة  متاب

وع جهةةةا مةةة  خةةة ل المبةةةادرة الرئا ةةةية للقيةةةاء

مليةون  ةحة 100على فيروس  ي ضم  حملة 

آالف حالةةةةةةةةةة، كمةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةم إ ةةةةةةةةةدار 107.6لعةةةةةةةةةدد 

ألةةةةف قةةةةرار عةةةة ل علةةةةى نفقةةةةة الدولةةةةة بتكلفةةةةة1.9

.م يي  جنيه3.1

اءة أييًا عمل  المحافظة علةى ت ةوير ورفةع كفة

مستشةةةفيات، حيةةةث تةةةم تزويةةةدها بجميةةةع5عةةةدد 

.وحدات  حية8ارجهزة ال بية الحدي ة، وعدد 
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مراكةةةز حيةةةرية داخةةة  5فيةةةلًا عةةة  ت ةةةوير عةةةدد 

نق ةةة 11المحافظةةة، ت ويةةةر ورفةةع كفةةاءة عةةدد 

إ ةةةةةةةعاف، ت ةةةةةةةوير ورفةةةةةةةع كفةةةةةةةاءة المدر ةةةةةةةة 

.ال انوية للتمري 

إنشاء مجمع محار  بمدينةة  ةور  ةيناءذ وذلة 

بهةةةةدف رفةةةةع مسةةةةتوى وكفةةةةاءة المستشةةةةفيات

داخةة  المحافظةةة لتقةةديم مسةةتوى خدمةةة  ةةحية

.أفي  وتوفير التجهيزات ال زمة

ومةةةة  المستشةةةةفيات التةةةةي تةةةةم ت ويرهةةةةا داخةةةة  

:المحافظة، ما يلي

يخ ت ةوير ورفةع كفةاءة مستشةفى شةرم الشة▪

، حيةةث تةةم ت ةةوير ورفةةع 2020فةةي عةةام : الةةدولي

مليةون 82.3كفاءة المبنى، بتكلفة كلية بلغ  

جنيةةةهذ وذلةةة  بهةةةدف رفةةةع مسةةةتوى وكفةةةاءة 

ية  المبنىذ لتقديم مسةتوى خدمةة  ةحية أف

ر غةرف وتوفير التجهيزات ال زمة، كما تم تةوفي

.عزل بمستشفى شرم الشيخ الدولي

ت ةةةوير مستشةةةفى أبةةةو رديةةة  المركةةةزي عةةةام▪

، ت ةةةةوير ورفةةةةع كفةةةةاءة المبنةةةةى وإنشةةةةاء 2018

ة     مبنةةةى العيةةةادات الخارجيةةةة، يبلةةةغ عةةةدد ار  ةةةرَّ

 ةةةةةةةريرًا، وتقةةةةةةةدم المستشةةةةةةةفى الرعايةةةةةةةة 33

الصةةةحية الشةةةاملة التةةةي يحتاجهةةةا المةةةوا  ،

مليةون 80.9وتبلغ التكلفة اإلجمالية للت ةوير 

جنيةةةهذ بهةةةدف رفةةةع مسةةةتوى وكفةةةاءة المبنةةةى

.لتقديم مستوى خدمة  حية أفي 

ي ت ةةةةوير مستشةةةةفى  ةةةةان  كةةةةاتري  المركةةةةز▪

ذ بهةةدف ت ةةوير المنظومةةة الصةةحية 2016عةةام 

علةةةةةى مسةةةةةتوى المحافظةةةةةة، والتةةةةةوفير علةةةةةى 

المرضةةةةى مشةةةةقة السةةةةفر ومعانةةةةاة ال ريةةةة ، 

.مليون جنيه29.5بتكلفة كلية بلغ  

بمستشةةةةةفى ( (PCRتجهيةةةةةز معمةةةةة  تحليةةةةة  ▪

.ال ور العام
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ت ةةةوير مستشةةةفى  ابةةةا المركةةةزي، تمةةة  أعمةةةال

ت ةةةوير ورفةةةةع كفةةةاءة المستشةةةةفى فةةةي مةةةةارس 

ذ والتةةي شةةمل  أقسةةام ال ةةوارا، والرعايةةة 2021

دا ال بيةةةةة العاجلةةةةة، والحيَّةةةةانات، وكةةةةكل  تزويةةةة

ة بوحةةدة أشةةعة مق عيةةة جديةةدة، بتكلفةةة إجماليةة

.مليون جنيه26بلغ  

باإلضةةافة إلةةى ميكنةةة جميةةع الخةةدمات المقدمةةة

م يةةي  10للمرضةةى بالمستشةةفى بتكلفةةة بلغةة  

وير جنيةةه وبلغةة  التكلفةةة اإلجماليةةة رعمةةال ت ةة

مليةةةةةون جنيةةةةةهذ وذلةةةةة  بهةةةةةدف 36المستشةةةةةفى 

ات تقةةةةديم الخدمةةةةة ال بيةةةةة بمختلةةةةف التخصصةةةة

ة، رهةةالي مدينةةة  ابةةا والعةةاملي  بمجةةال السةةياح

وذل  ضةم  منظومةة التةلمي  الصةحي الشةام 

وائ  والتي ان لق  بمحافظة جنو   يناء في أ

وحةةةدة 23مستشةةةفيات و8، وتشةةةم  2021عةةةام 

.ومركزًا  بي ا بالمحافظة

نق ةةة إ ةةعاف، بتكلفةةة كليةةة11ت ةةوير عةةدد ▪

مليةةةون جنيةةةهذ بهةةةدف رفةةةع مسةةةتوى 2بلغةةة  

وكفةةةةاءة نقةةةةا  اإل ةةةةعاف لتقةةةةديم مسةةةةتوى 

.خدمة  حية أفي  للموا ني 

إنشةةاء مبنةةى مجمةةع محةةار   ةةور  ةةيناء فةةي ▪

ب ، حيث تم إنشةاء مبنةى جديةد وتركية2017عام 

مليون 2.6المحار  له بتكلفة كلية بلغ  نحو 

جنيةةةهذ بهةةةدف رفةةةع مسةةةتوى خدمةةةة الةةةتخل  

.اآلم  م  النفايات ال بية

د واهتمامًةةا بصةةحة المةةوا ني  بالمحافظةةة، فقةة

تمةةة  اال ةةةتفادة مةةة  عةةةدد مةةة  المبةةةادرات التةةةي 

أ لقتهةةةةا الدولةةةةة، وذلةةةة  للحفةةةةا  علةةةةى  ةةةةحة 

المةةةوا ني  بشةةةك  عةةةام والمةةةرأة بوجةةةه خةةةا ، 

:ومنها ما يلي

بلةةةغ إجمةةالي عةةةدد : مبةةادرة دعةةم  ةةةحة المةةرأة▪

المتةةةةرددات علةةةةى المبةةةةادرة داخةةةة  المحافظةةةةة 

ألةةةةةةةف حالةةةةةةةة 12.3ألةةةةةةةف حالةةةةةةةة مةةةةةةةنه  33.4

.مستهدفات بالفح 

بلةةغ: مبةةادرة متابعةةة وعةة ل ارمةةرا  المزمنةةة▪

إجمةةةالي عةةةدد الحةةةاالت التةةةي تةةةم فحصةةةها مةةة  

.ألف حالة36.3خ ل المبادرة 

بلةةةةغ عةةةةدد : مبةةةادرة دعةةةةم  ةةةةحة ارم والجنةةةي ▪

الحةةاالت التةةي تةةم فحصةةها مةة  خةة ل المبةةادرة

.ألف حالة1.9
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مبةةةةةادرة االكتشةةةةةاف المبكةةةةةر لعةةةةة ل ضةةةةةعف ▪

: ةوفقدان السمع لدى ار فال حةدي ي الةوالد

بلةةةغ إجمةةةالي عةةةدد الحةةةاالت التةةةي تةةةم فحصةةةها

. آالف حالة3.7

ت ةةةةةةوير وحةةةةةةةدة  ةةةةةةب أ ةةةةةةةرة أبةةةةةةو  ةةةةةةةويرة ▪

.برأس  در

.إنشاء مركز  حة ار رة بمدينة  ابا▪

العرايشةةةةةةةةيةت ةةةةةةةوير وحةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةب أ ةةةةةةةةرة ▪

.بلبو ردي 

.ت وير وحدة  ب أ رة وادي تال بلبو زنيمة▪

مشرو  ت وير وحدة  ب أ ةرة رأس مسةلة ▪

.برأس  در

اإل ةةةةةةةةباعيةت ةةةةةةةةوير وحةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةب أ ةةةةةةةةرة ▪

.بسان  كاتري 

مشةةةةةةةةرو  إنشةةةةةةةةاء مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةحة ار ةةةةةةةةرة ▪

.برأس  در

.بعت وير مركز  حة ار رة بالمزينة بنوي▪

620

1628

2014 2020

عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفقة 

2020و2014الدولة داخل مصر خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر 
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ت ةةةةةةةةوير وحةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةب أ ةةةةةةةةرة وادي ال ةةةةةةةةر ▪

.بلبو ردي 

إنشةةةةةاء وحةةةةةدة  ةةةةةب ار ةةةةةرة قريةةةةةة الجبيةةةةة  ▪

.الصحية ب ور  يناء

إنشةةةةةةةةةةةةاء وحةةةةةةةةةةةةدة وادي منةةةةةةةةةةةةدر الصةةةةةةةةةةةةحية ▪

.بشرم الشيخ

.إنشاء مركز  حي الزهراء ب ور  يناء▪

إنشةةاء مركةةز  ةةحة ار ةةرة أبةةو زنيمةةة، وذلةة  ▪

لسةةةنة 2031وفقًةةةا لقةةةرار رئةةةي  الةةةوزراء رقةةةم 

، بتخصةةةةةةةي  ق عةةةةةةةة أر  بمسةةةةةةةاحة2015

لح ألةف متةةر مربةةع بمدينةة أبةةو زنيمةةة لصةةا34.7

.مديرية الصحةذ إلقامة مستشفى

.بلبوردي ت وير مركز  حي وادي فيران ▪

بشةةةرم الرويسةةةاتت ةةةوير مركةةةز  ةةةب أ ةةةرة ▪

ت ةةةةةةوير المبنةةةةةةى القةةةةةةائم وإنشةةةةةةاء : الشةةةةةةيخ

تو ةةعات، إعةةادة تلهيةة  المبنةةى والتجهيةةةزات

قةرار  بقا لكود التلمي  الصحي، وذلة  وفقةا ل

، 2015لسةةةةةةةةنة 2008رئةةةةةةةةي  الةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةم 

أمتةار 110.4بتخصي  ق عة أر  بمسةاحة 

  مربعة بمدينة شرم الشةيخ بمحافظةة جنةو

تةب  يناء، لصالح مديريةة الصةحةذ إلقامةة مك

.الرويسات حة بجوار ق ع 

.وزارة الصحة والسكان: المصدر 

1.6

5.7

2014 2020

تكلفة عالر المرضى الأين تم عالجهم على

نفقة الدولة داخل مصر خالل عامي 

2020و2014

(مليون جنيه)
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كمةةةةا عملةةةة  المحافظةةةةة علةةةةى ت ةةةةوير ورفةةةةع ▪

تةةةةةم ت ةةةةةوير : وحةةةةةدات  ةةةةةحية5كفةةةةةاءة عةةةةةدد 

ر، الوحةةةدة الصةةةحية بقريةةةة الجبيةةة ، وادي ال ةةةو

أبةةةةو  ةةةةويرة، رأس مسةةةةلة، و ابةةةةا، أييًةةةةا تةةةةم 

مركةز حيةري نويبةع : مركةز  ةحي2ت وير عدد 

ة ومركةةز  ةةحي رأس  ةةدر وذلةة  بتكلفةةة كليةة

م يةةي  جنيةةه، أييًةةا جةةار  ت ةةوير عةةدد9بلغةة  

م  مراكز الصحة و ب ار رةذ بهدف إعةادة 

تلهيةةةةةة  المبةةةةةةاني والتجهيةةةةةةزات  بقًةةةةةةا لكةةةةةةود 

: التلمي  الصحي، ومنها ما يلي

ي البةةةدء فةةةي تنفيةةةك منظومةةةة التةةةلمي  الصةةةح▪

الشةةةةةةةةةةةام  بمةةةةةةةةةةةدن المحافظةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةم  

محافظات علةى مسةتوى الجمهوريةة وذلة  5

لع ل جميع أبناء المحافظة، وذل  م  خ ل

مبنةى مة  30إنشاء وت وير ورفع كفاءة عدد 

ات المستشةةفيات، والمراكةةز الصةةحية، والوحةةد

الصةةحية، وإعةةادة تلهيةة  المبةةاني والتجهيةةزات

الي  بقا لكةود التةلمي  الصةحي، وقةد بلةغ إجمة

تكلفةةةةةةةةةةةةة منظومةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةلمي  الصةةةةةةةةةةةةحي 

بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء( اإلنشةةاءات فقةة )

.مليارات جنيه3

.وزارة الصحة والسكان: المصدر 

177.8

254.6

2014 2020

عدد المستفيدين من التأمين الصحي 

(2020-2014)بالمحاف ة 

(ألف مستفيد)
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ومةة  المشةةروعات الجةةاري االنتهةةاء مةة  تنفيةةكها 

إنشةةاء مستشةةة   داخةة  المحافظةةة، مشةةةرو  

ور مجمةةع ال ةة)النصةةر التعميمةةي بسةةور سةةيناء 

ذ وذلةةةةة  بهةةةةةدف إنشةةةةةاء مبنةةةةةى جديةةةةةد، (ال بةةةةةي

.والتجهيزات  بقًا لكود التلمي  الصحي

مشةةةرو  إنشةةةاء مجمةةةع  ةةةور  ةةةيناء ال بةةةي ▪

ى إنشةةاء جديةةد علةة(: ال ةةور التعليمةةي  ةةابقًا)

متةةةةر مربةةةةع بسةةةةعة 4000مسةةةة ح مسةةةةاحة 

.مليون جنيه951.4 ريرًا، بتكلفة بلغ  157

م تةة: الت ةوير الشةام  لمستشةةفى رأس  ةدر▪

عمةةةةةة  ت ةةةةةةوير شةةةةةةام  لجميةةةةةةع ارقسةةةةةةام، 

  باإلضةةافة إلةةى ت ةةوير أقسةةام المعامةة  وبنةة

ة  الدم، كمةا تمة  إضةافة وحةدة قسة رة قلبية

وقسةةةةةةةم عةةةةةةة ل  بيعةةةةةةةي، بتكلفةةةةةةةة بلغةةةةةةة 

.مليون جنيه327.9

مشةةةةةرو  إنشةةةةةاء مستشةةةةةفى دهةةةةةب العةةةةةام ▪

قًةةا تةةم إنشةةاء مبنةةى جديةةد وتجهيةةزا  ب: بةةدهب

ي  لكود التلمي  الصحي، وذل  وفقا لقرار رئ

، بتخصةةةةةي  2015لسةةةةنة 1482الةةةةوزراء رقةةةةةم 

ألةةةف متةةةر مربةةةع35.0ق عةةةة أر  بمسةةةاحة 

لح بمدينة دهب بمحافظة جنةو   ةيناء لصةا

مديريةةةةة الصةةةةحة، وذلةةةة  إلقامةةةةة مستشةةةةفى 

.عليها

إنشةةاء وحةةدة  ةةب أ ةةرة وادي ال ةةور بمدينةةة ▪

ء وذلةة  وفقًةةا لقةةرار رئةةي  الةةوزرا:  ةةور  ةةيناء

، بتخصةةةةةي  ق عةةةةةة 2016لسةةةةةنة 366رقةةةةةم 

ة مترًا مربعًا، لصالح مديري730أر  بمساحة 

.الصحة، إلقامة وحدة  حية عليها

2440عةةم تبعةةه قةةرار رئةةي  مجلةة  الةةوزراء رقةةم 

، بتعةةةدي  بعةةة  أحكةةةام القةةةرار رقةةةم 2018لسةةةنة 

، وذلة  بتخصةي  ق عةة أر  2016لسنة 366

مةةةةةةةةةة  أمةةةةةةةةةة ح الدولةةةةةةةةةةة الخا ةةةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةةةاحة 

ألةةةةف متةةةةر مربةةةةع بحةةةةي الزهةةةةراء بمدينةةةةة  ةةةةور 1.5

اءذ  ةةيناء، لصةةةالح مديريةةة الصةةةحة بجنةةو   ةةةين

إلقامةةةةةةةةةةة مركةةةةةةةةةةز  ةةةةةةةةةةحي متكامةةةةةةةةةة  ونق ةةةةةةةةةةة 

.إ عاف عليها

أييًةةةةةةا تةةةةةةم  ةةةةةةدور قةةةةةةرار رئةةةةةةي  الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم 

، بتخصةةةةةةةي  ق عةةةةةةةة أر  2015لسةةةةةةةنة 2062

م متةرًا مربعًةا، الواقعةة بمدينةة شةر750بمساحة 

ريةةة الشةةيخ بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء لصةةالح مدي

الصحة، إلقامة مركةز إقليمةي لخةدمات نقة  الةدم

.لخدمة المرضى بالمحافظة
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ةةةيالتعميةةةةةم األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"

فةي اهتمامًا م  الدولة بت وير منظومة التعلةيم

شتى أنحةاء الجمهوريةة، فقةد بلةغ عةدد المةدارس

مدر ةةة، 177الر ةةمية بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء 

مدر ة، وعدد 11وعدد المدارس الر مية لغات 

مدر ةةةةة، وعةةةةدد 2المةةةةدارس المصةةةةرية اليابانيةةةةة 

مدارس، والمدارس ال انويةة 6المدارس الخا ة 

.2021مدر ة وذل  حتى نهاية عام 12الفنية 

كما بلغ إجمالي عةدد الفصةول بمحافظةة جنةو 

ألةةةف 38ألةةةف فصةةة ، وعةةةدد ال ةةة   1.9 ةةةيناء 

آالف 3.6 الةةةةةةةب و البةةةةةةةة، وعةةةةةةةدد المدر ةةةةةةةي  

.2021مدرس ومدر ة، وذل  خ ل عام 

كمةةةا اهتمةةة  محافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء بةةةالتعليم

ارزهةةةري ربنائهةةةا، فةةةتم إنشةةةاء معهةةةد السةةةادات 

فتيات للمرحلة اإلعدادية والمرحلة ال انوية بني  و

.2019بمدينة رأس  در في عام 

لسةةنة 2101وذلة  وفقًةا لقةرار رئةةي  الةوزراء رقةم 

، بتخصي  ق عة أر  م  أمة ح الدولةة 2014

ء آالف متةر مربةع بمدينةة  ةور  ةينا4.7بمساحة 

لصةةةالح من قةةةة جنةةةو   ةةةيناء ارزهريةةةة إلقامةةةة 

–ريةا  أ فةةال )مجمةع أزهةري باللغةات ارجنبيةة 

(.عانوي بني  وبنات-إعدادي –ابتدائي 

كمةةةا قامةةة  المحافظةةةة بونشةةةاء وت ةةةوير ورفةةةع 

: مدر ةةة تةةم ت ويرهةةا و ةةيانتها211كفةةاءة عةةدد 

، وبتكلفةةةةةةةة كليةةةةةةةة (2021-2014)خةةةةةةة ل الفتةةةةةةةرة 

مليةةةةةةةون جنيةةةةةةةه،297.7للمشةةةةةةةروعات المنفةةةةةةةكة 

:وم  أبرز تل  المشروعات

إنشةةةةاء المدر ةةةةة المصةةةةرية اليابانيةةةةة ب ةةةةور▪

، وفقًةةةا لقةةةرار رئةةةي  2018فةةةي أكتةةةوبر : ةةةيناء

، بتخصةةةةةةي  2017لسةةةةةةنة 549الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم 

آالف 10ق عةةةة أر  ملةةة  الدولةةةة بمسةةةاحة 

محافظةةة-متةةر مربةةع، والكائنةةة بمدينةةة دهةةب 

جنةةو   ةةيناء إلقامةةة مدر ةةة تعمةة  بنظةةام 

التعلةةيم الشةةام  لل فةة  علةةى غةةرار النمةةوذل

.الياباني بدهب الجديدة
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ة وعليةةةه، تةةةم إنشةةةاء وافتتةةةاح المدر ةةةة المصةةةري

34.7و اليابانيةةةة ب ةةةور  ةةةيناء، بتكلفةةةة بلغةةة  نحةةة

فصةةلًا بةةدءًا مةة  22مليةةون جنيةةه، تيةةم المدر ةةة 

مرحلةةةةة ريةةةةا  ار فةةةةال وحتةةةةى نهايةةةةة التعلةةةةيم 

ية، ار ا ةي، كمةا تيةم  ةاالت لبلعةا  الرياضة

 ةةةالة للكمبيةةةوتر، وم عةةةب، ومعامةةة  مت ةةةورة، 

ت ومسةةةارح حدي ةةةة لبنشةةة ة، ومكتبةةةة، وشةةةبكا

.إنترن  متكاملة

م إنشةةةةةاء وافتتةةةةةاح المدر ةةةةةة اليابانيةةةةةة بشةةةةةر▪

ذ بهةةةةةةدف تةةةةةةوفير خدمةةةةةةة 2020الشةةةةةةيخ عةةةةةةام 

آالف متةةةر 10تعليميةةةة متميةةةزة علةةةى مسةةةاحة 

فصةةةةلًا مةةةة  مرحلةةةةة ريةةةةا  28مربةةةةع، وتيةةةةم 

ا ار فةةةال حتةةةى مرحلةةةةة التعلةةةيم ال ةةةانوي كمةةةة

رفةةة تيةةم المدر ةةة اليابانيةةة بشةةرم الشةةيخ غ

مخصصةةة بهةةا جميةةع اإلمكانةةات لتعلةةيم ذوي

–مكتبةةةةة –كمبيةةةةوتر 2–االحتياجةةةةات الخا ةةةةة 

–( اقتصةةةاد منزلةةةةي– ةةةناعي )غةةةرف مجةةةاالت 

–ة تربيةةةة فنيةةة-كافيتريةةةا –جمنةةةازيوم –معمةةة  

–مةاعي إخصائي نفسي واجت–تربية مو يقية 

ة إشةةةراف، بتكلفةةةة إجماليةةةة– بيةةةب –مصةةةلى 

.  مليون جنيه30.4

إنشةةاء وت ةةوير عةةدة مةةدارس بمختلةةف المراحةة  

:التعليمية، منها ما يلي

: اتت وير مدر ة شرم الشيخ الر ةمية للغة▪

  بيةة تم تو يع المدر ة لتقلي  الك افةة ال

غرفةةة –فصةلًا 28بالمن قةة وتيةم المدر ةة 

معملًةةةا -مجهةةةزة لةةةكوي االحتياجةةةات الخا ةةةة 

.غرفة مجاالت–مكتبة –م ورًا 

ة مدر ة الشهيد عبد المنعم ريةا  الر ةمي▪

ات تةم االنتهةاء وافتتةاح أعمةال تو ةع: للغات

فصةةةةلًا 14المدر ةةةةة بجنةةةةو   ةةةةيناء، وتيةةةةم 

بجميةةةةةةع المراحةةةةةة  التعليميةةةةةةة مةةةةةة  ريةةةةةةةا  

.ار فال حتى ال انوي العام
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تةم : ةاالبتدائية بلبو زنيمةالصهومدر ة وادي ▪

تي إنشاء المدر ة لح  مشك ت الوديان وال

.فصول درا ية6تيم 

مدر ةة تعلةيم أ ا ةي 16باإلضافة إلى عدد ▪

فصةةةلًا بالمشةةةاركة المجتمعيةةةة142بوجمةةةالي 

( أبةةو زنيمةةة– ةةور  ةةيناء –رأس  ةةدر )بمةةدن 

مدر ةةةةة 2مليةةةةون جنيةةةةهذ وعةةةةدد 72.6بتكلفةةةةة 

فصةلًا بالمشةاركة17تعليم أ ا ةي بوجمةالي 

المجتمعيةةةةة لمؤ سةةةةة  ةةةةاويرس للتنميةةةةة

.م يي  جنيه9بتكلفة 

مدر ةةة رأس  ةةدر للتعلةةيم ار ا ةةي، حيةةث▪

لةيم تم إنشاء وافتتاح مدر ة رأس  در للتع

فصةةةةةةلًا علةةى مسةةةةةةةةةةةةةاحة 11ار ا ةةي وتيةةم 

آالف متةةر، وذلةة  وفقًةةا لقةةرار رئةةي  الةةوزراء6

، بتخصي  ق عة أر  2016لسنة 273رقم 

آالف متةةةةةر مربةةةةةع، 6ملةةةةة  الدولةةةةةة بمسةةةةةاحة 

  والكائنةةة بمدينةةة رأس  ةةدر بمحافظةةة جنةةو

م، إلقامة  يناء لصالح مديرية التربية والتعلي

.مدر ة تعليم أ ا ي عليها

مدر ةةةة الشهيةةةةةةةةةد العقيةةةةةةةةةةد محمةةةد فةةةارو  ▪

ة عبةد القةادر، تةم إنشةاء المدر ةة بةوادي الراحةة

علةى في مدينةة  ةان  كةاتري  بجنةو   ةيناء،

فصةةةةلًا 11متةةةةرًا مربعًةةةةا، وتيةةةةم 640مسةةةةاحة 

تعليمي ةةةةةةا وجةةةةةةرى تزويةةةةةةدها بكةةةةةة  اإلمكانةةةةةةات، 

.والو ائ  التعليمية

إنشةةةةاء مدر ةةةةة اإل ةةةةكان االجتمةةةةاعي بحةةةةي ▪

وتتكةةةون المدر ةةةة مةةة : النصةةةر ب ةةةور  ةةةيناء

فصةةةةةةةلًا لخدمةةةةةةةة المةةةةةةةوا ني  بمن قةةةةةةةة 28

يةةةةة اإل ةةةةكان االجتمةةةةاعي الجديةةةةد، بتكلفةةةةة كل

.م يي  جنيه10.9بلغ  

علةيم وتماشيًا مع  يا ةة الدولةة فةي ت ةوير الت

ة فةي أي الفني الكي يُعدُّ عصب الحياة االقتصادي

د مجتمع، ولمواكبة مت لبات  ةو  العمة ، فقة

. 2021تم إنشاء مدر ة عانوي  ناعي نويبع عام 

فصةةلًا وورت تعليميةةةذ 12تتكةةون المدر ةةة مةة  

لتةي ال بهدف توفير الخدمة التعليمية بالمنا   ا

لغةةةة  يتةةةةوافر بهةةةةا تعلةةةةيم فنةةةةي، بتكلفةةةةة كليةةةةة ب

.مليون جنيه16.3

وبةةكل  أ ةةبح عةةدد المةةدارس الفنيةةة بمحافظةةة

. مدر ة فنية12جنو   يناء 
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ك كمةةا تسةةعى محافظةةة جنةةو   ةةيناء إلةةى تنفيةة

مشةةرو  مصةةنع داخةة  كةة  مدر ةةة، حيةةث يقةةوم 

المصةةةةةةةنع علةةةةةةةى  يا ةةةةةةةة التةةةةةةةدريب واإلنتةةةةةةةال 

والتسةةةوي ، والعمةةة  علةةةى دفةةةع عجلةةةة التنميةةةة 

واإلنتةةةةال علةةةةى أر  المحافظةةةةة، وتةةةةوفير فةةةةر  

عمةة  منا ةةبة ربنةةاء المحافظةةة، وفةةر  تةةدريب

حقيقيةةة لل ةة  ، ورب هةةم بسةةو  العمةة ، أهةةم 

:هكا المشروعات

ة مصةةنع إنتةةال وتجميةةع لمبةةات الليةةد بمدر ةة▪

، ب اقةة 2018أبو زنيمة ال انوية الصناعية عام 

ألةةةةف لمبةةةةة  ةةةةنوي ا، 800إنتاجيةةةةة تصةةةة  إلةةةةى 

.م يي  جنيه10بتكلفة كلية بلغ  

مصةةةةةةةةنع إنتةةةةةةةةال وتجميةةةةةةةةع ألةةةةةةةةواح ال اقةةةةةةةةة ▪

الشمسةةةةية بمدر ةةةةة  ةةةةور  ةةةةيناء ال انويةةةةة

، ب اقة إنتاجيةة تصة  إلةى2018الصناعية عام 

لغةةة  ميجةةةا وات  ةةةنوي ا، بتكلفةةةةةةةة كليةةةةةةةة ب10

.مليون جنيه12.9

الفةةةرن الةةةدوار بمدر ةةةة  ةةةور  ةةةيناء ال انويةةةة▪

، بتكلفةةةة كليةةةة 2017الفندقيةةةة المتقدمةةةة عةةةام 

.بلغ  مليون جنيه
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*عدد المدار  بالتعليم قبل الجامعي
(2021/2020-2014/2013)خالل عامي 

(مدر ة)

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
البيانات ال تشم  التعليم ارزهري* 
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 ةةدر قةةرار رئةةي  الجمهوريةةة رقةةم 2020فةةي عةةام 

، بونشاء جامعة أهليةة بمسةمى 2020لسنة 434

ة يكةون لهةا ع عة" جامعة الملة   ةلمان الدوليةة"

( ال ةور، شةرم الشةيخ، رأس  ةدر)مقرات بمةدن 

غةةة بمحافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء، بتكلفةةةة كليةةةة بل

مليةةةةارات جنيةةةةه، ومةةةة  المقةةةةرر أن تسةةةةتقب  10.9

الجامعةةة ال ةة   مةة  كةة  أنحةةاء العةةالم وخا ةةةً 

الدول العربيةة المجةاورة لمصةرذ وتيةم الجامعةة

:أفر  وهي ما يلي3

علةةةى : جامعةةةة الملةةة   ةةةلمان ب ةةةور  ةةةيناء▪

كليةةةةةات 3فةةةةةدانًا، وتتكةةةةةون مةةةةة  355مسةةةةاحة 

-العلةةةوم والميةةةاا وعلةةةوم البحةةةار-الهند ةةةة )

وإضةةةةةةافة كليةةةةةةات( الصةةةةةةناعات التكنولوجيةةةةةةة

عةةةدد مةةة  الحيةةةانات –حا ةةةبات ومعلومةةةات)

( حةا التكنولوجية التةي يةتم فيهةا درا ةات وأب

–إدارة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )باإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

مبةةةاني  ةةةكنية 6–مبنةةةى  ةةةكني ا لل ةةة   20

لفةة بتك( مبةاني مسةاعدة-م عةب –لب اتكة 

.  مليارات جنيه5.5

علةةى : جامعةةة الملةة   ةةلمان فةةر  رأس  ةةدر▪

فةةةةةدانًا، وتتكةةةةةون مةةةةة  كليتةةةةةي  330مسةةةةةاحة 

وإضةافة ( العلةوم واإلدارة–الزراعات الخا ة )

كليةةةةة ال ةةةةب البي ةةةةري، ومزرعةةةةة للحيوانةةةةات، 

-وزيادة مساحة مزرعة كلية الزراعات الخا ةة 

–مبةةةةةةانة  ةةةةةةكنية لل ةةةةةة   6–مبنةةةةةةى اإلدارة 

المسةةةةةةةجد، بتكلفةةةةةةةة –المكتبةةةةةةةة –الم عةةةةةةةب 

.مليار جنيه2.7

: جامعةةةة الملةةة   ةةةلمان فةةةر  شةةةرم الشةةةيخ▪

  كليتةةي: فةةدانًا، وتتكةةون مةة 35بمسةةاحة كليةةة 

( السةةةةةياحة والفنةةةةةاد -ارلسةةةةةةةة  واللغةةةةةات )

يةة وقسم هند ة معماريةة، باإلضةافة إلةى كل

فةةةةةة للفنةةةةةون الجميلةةةةةة، وكليةةةةةة لاعةةةةة م، بتكل

.مليار جنيه2.7

لسةةنة 707كمةةا  ةةدر قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم ▪

، بتخصةةةةي  ق عةةةةة أر  مةةةة  أمةةةة ح 2020

فةةةدانًا بمدينةةةة 150الدولةةةة الخا ةةةة بمسةةةاحة 

 ةةةةةةور  ةةةةةةيناء، بالمجةةةةةةان، لصةةةةةةالح جامعةةةةةةة 

.السوي ذ إلقامة تو عات الجامعة عليها

التعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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لسةنة 3281كما  در قةرار رئةي  الةوزراء رقةم ▪

بتخصةةةةةي  ( 2016لسةةةةةنة 3338، ورقةةةةةم 2016

ق عتةةةي أر  مةةةة  أمةةةة ح الدولةةةةة بمسةةةةاحة

رة فةةدانًا بمدينةةة شةةرم الشةةيخ، لصةةالح وزا95

التعلةةةةةيم العةةةةةالي والبحةةةةةث العلمةةةةةي، إلقامةةةةةة 

.الجامعة عليها

كمةةا يوجةةد بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء العديةةد مةة  

:أفر  الجامعات المصرية منها، ما يلي

ب ةةةةور ( التعلةةةةيم المفتةةةةوح)جامعةةةةة القةةةةاهرة ▪

–  الحقةةةو) ةةيناء والتةةي تيةةم أفةةر  لكليةةات 

دار علةوم -اإلعة م –الزراعةة –اآلدا  –التجةارة 

(.تربية ريا  أ فال-

ة وتيةةم كليةة: جامعةةة السةةوي  ب ةةور  ةةيناء▪

آدا ، وكليةةةةةة التربيةةةةةةذ وجةةةةةار  إنشةةةةةاء جامعةةةةةة 

السةةةةةةةوي  فةةةةةةةر  جنةةةةةةةو   ةةةةةةةيناء بمدينةةةةةةةة 

كليةة -ة ، والتي تتكون م  كلية التربيةأبوردي 

التجةةةةةةةارة، وتبلةةةةةةةغ تكلفةةةةةةةة -العلةةةةةةةوم -اآلدا  

مليةون جنيةه، وذلة  وفقًةا لقةةرار170المشةرو  

رئةةةي  مجلةةة  الةةةوزراء والةةةكي  ةةةدر بونشةةةاء 

.2021مايو 23الجامعة 

ى والتةي تحتةوي علة: جامعة ارزهر ب ور  يناء▪

قرار كلية العلوم ارزهرية، وتم إنشاؤها وفقًا ل

، بونشةةاء 2016لسةةنة 1332رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

كليةةةة العلةةةوم ارزهريةةةة تخصةةة  لغةةةة عربيةةةة 

نةةةات للبنةةةي  والبنةةةات، ودرا ةةةات إ ةةة مية للب

.بمحافظة جنو   يناء

لسةنة 661أييًا  در قرار رئي  الجمهورية رقم 

، بشةةةةلن إنشةةةةاء جامعةةةةة خا ةةةةة، بمسةةةةمى 2020

مقرها مدينة شرم الشةيخ" جامعة شرم الشيخ"

.بمحافظة جنو   يناء
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ظةرًا قصر عقافة شرم الشيخ لةه  بيعةة خا ةة ن

لوقوعةةةةه بوحةةةةدى البقةةةةا  المصةةةةرية الغاليةةةةة التةةةةي

شةةةةةهدت العديةةةةةد مةةةةةة  االنتصةةةةةارات وارحةةةةةةدا  

. ي  ةيناءالخالدة، ويم   منبرًا تنويري ةا لل قافةة فة

ألف متر مربع مة  1.5تبلغ مساحة القصر الكلية 

م تنفيةك جهةةاز مشةةروعات الخدمةةة الو نيةةة، وييةة

 ابقًةةةةةا واحةةةةةدًا يحتةةةةةوي علةةةةةى مسةةةةةرح مسةةةةةاحته 

متةةةةةةرًا مربعًةةةةةةةا شةةةةةةةاملًا المسةةةةةةةرح ويتسةةةةةةةع 580

مشةةاهدًا إلةةى جانةةب مكتبةةة لل فةة  وأخةةرى284لةةة 

عامةةةةة، ناديًةةةةا للمةةةةرأة، منفةةةةكًا لا ةةةةدارات ونةةةةادي 

ياحة ال ف ، ويسهم المشرو  في تنشي  السة

الفنيةةة، كمةةةا يوجةةه دعةةةوة لليةةيوف مةةة  مختلةةةف

أرجةةاء ارر  إلةةى اال ةة   عةة  قةةر  علةةى م مةةح 

قةد م  الحيارة المصرية بعنا رها المتفةردة، و

نتهةاء تم افتتاح قصر عقافة شرم الشةيخ بعةد اال

بتكلفةةةةةةةة كليةةةةةةةة بلغةةةةةةة  مةةةةةةة  عمليةةةةةةةة ت ةةةةةةةويرا 

اف مليون جنيهذ يهدف المشرو  إلةى اكتشة32.5

ي الموهةةةوبي  والنةةةابغي  وتنميةةةتهم، ورفةةةع الةةةوع

.الجماهيري وخا ة الشبا 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"
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قصدددددددددددددددددددددددددددور

9وبيددددددددددددددددددددددددددوت
عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد بيةةةةةةةةةةةةةةةةةوت وقصةةةةةةةةةةةةةةةةةور ال قافةةةةةةةةةةةةةةةةةة

.2019فةةةةةةي محافظةةةةةةة جنةةةةةةو   ةةةةةةيناء عةةةةةةام 

6مسدددددددددددددددددددددددارح
عةةةةةةةةةةةةةةةدد دور المسةةةةةةةةةةةةةةةارح العامةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي

.2019محافظةةةةةةةةةةةة جنةةةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةةةيناء عةةةةةةةةةةةام 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءر وزارة الثقافة: المصدر

بدويةةةة إنشةةاء مكتبةةةة عقافيةةة نوعيةةةة بالقريةةة ال▪

، وتحتةةةةةوي علةةةةةى 2019مةةةةةارس : بمدينةةةةةة  ابةةةةةا

مجهةزة , مكتبة عقافية نوعية للكبار وار فةال

افيةة لتقةديم خةدمات عق, بقاعة للحا ب اآللةي

نوعيةةةةةة للمةةةةةوا ني  بمدينةةةةةة  ابةةةةةا ولجميةةةةةع 

المةةوا ني  بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء، وتوجةةد

لي  بها قاعة نادى تكنولوجيا، وا تراحة للعام

.مليون جنيه1.3بالمكتبة، بتكلفة كلية 

يهةةةدف المشةةةةرو  إلةةةى تعةةةةدي   ةةةلوح الةةةةن ء 

وخا ةةةةةةة بالمنةةةةةةا   الحدوديةةةةةةة والنائيةةةةةةة، بنةةةةةةاء 

اإلنسةةان المصةةري تحةة  إشةةراف الهيئةةة العامةةة 

ة لقصةةةور ال قافةةةة،  ةةةون التةةةرا  والحةةةرف اليدويةةة

.والتراعية

نةةة جةةار  إحةة ل وتجديةةد المسةةرح الصةةيفي بمدي▪

  وجارة إعةداد مقايسةة تقديريةة مة:  ور  يناء

قبةةةةةة  اللجنةةةةةةة الهند ةةةةةةية بقصةةةةةةور ال قافةةةةةةة

بالتعاون مع محافظة جنو   يناءذ ويهةدف

المشةةرو  إلةةى تعزيةةز القةةوة الناعمةةة الداخليةةة

.للمجتمع السيناوى
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اهتمةةةة  محافظةةةةة جنةةةةو  ... السةةةةيناويةالمةةةةرأة 

،  ةةةةيناء بتمكةةةةي  المةةةةرأة علةةةةى كةةةة  المسةةةةتويات

تةةةم إ ةةة   العديةةةد ( 2021-2014)وخةةة ل الفتةةةرة 

مبةةادرة دعةةم  ةةحة المةةرأة : مةة  المبةةادرات منهةةا

ألةةف  ةةيدة، 33.4وبلةةغ إجمةةالي عةةدد المتةةرددات 

ألةةف  ةةيدة، 12.3وعةةدد المسةةتهدفات بةةالفح  

وإجمةةةةالي عةةةةدد المفحو ةةةةات فةةةةي مبةةةةادرة دعةةةةم 

.ألف  يدة1.9 حة المرأة 

وفةةي إ ةةار جهةةود الدولةةة لحمايةةة المةةرأة وإ ةة   

بمحافظةةةة جنةةةةو  " احميهةةةا مةةة  الختةةةان"حملةةةة 

يةةاء  ةةيناء والتةةي أ لقتهةةا اللجنةةة الو نيةةة للق

جلة  على ختان اإلنا  برئا ةة مشةتركة بةي  الم

القةةةةومي للمةةةةرأة والمجلةةةة  القةةةةومي لل فولةةةةة 

آالف مةةةةةةة  4.5وارمومةةةةةةةةذ والتةةةةةةةي ا ةةةةةةةتهدف  

السةةيدات والرجةةال وار فةةال بالمحافظةةةذ حيةةث

ت وبةدأ. تم  توعية السيدات م  مخا ر الختةان

.2019الحملة نشا ها في يونيو 

ام وفى إ ار احتفالية المجل  القةومي للمةرأة عة

بمرور مائة عةام علةى كفةاح المةرأة المصةرية2019

وتحةةة  شةةةعار المةةةرأة المصةةةرية أ ةةة  الحكايةةةة، 

توجةةةةه فريةةةة  عمةةةة  مشةةةةترح مةةةة  إدارة التةةةةدريب 

والتوعيةةةةة بةةةةالمجل  القةةةةومي للمةةةةرأة والهيئةةةةة 

 قةةة العامةةة لقصةةور ال قافةةة بجنةةو   ةةيناء بمن

ذ بهةةدف تنفيةةك ورشةةة تةةدريب حرفةةي"ميعةةروادي "

ر علةةةى المشةةةغوالت اليدويةةةة البسةةةي ة، وت ةةةوي

ا المنتجةةةةةات الحرفيةةةةةة التراعيةةةةةة التةةةةةي تقةةةةةوم بهةةةةة

.السيدات في الوادي

كمةةا ا ةةتهدف اللقةةاء إدارة حةةوار مةةع السةةيدات 

ةذ للتعةةةرف علةةةى احتياجةةةاته  واإلمكانةةةات المتاحةةة

إلنشةةةةاء مشةةةةرو   ةةةةغير، كلحةةةةد أهةةةةم أولويةةةةات 

المجلةةةةةة  لتمكةةةةةةي  المةةةةةةرأة اقتصةةةةةةادي ا ورفةةةةةةع 

ميعةةةرمسةةةتوى ار ةةةرة، وأشةةةارت  ةةةيدات وادي 

إلى احتياجه  إلةى مشةغ  يةدوي دائةم يجمعهة  

.يومي ا يوفر له  الخامات والتدريب الجيد

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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كمةةةةا يةةةةتم إنشةةةةاء مبنةةةةى بةةةةالمجهود الةةةةكاتي علةةةةى 

مشةةةةةارف الةةةةةوادي ييةةةةةم حيةةةةةانة أ فةةةةةال، ودارًا 

.  لتحفيظ القرآن ودارًا للمنا بات

نظةةةم المجلةةة  القةةةومي للمةةةرأة 2016وفةةةي عةةةام 

ة بجنةةةو   ةةةيناء دورة ت ةةةوير المنتجةةةات البدويةةةة

بقريةةةةةةةة الةةةةةةةوادي , لت ةةةةةةةوير المنتجةةةةةةةات البدويةةةةةةةة 

.بالعا مة  ور  يناء

ات وتهةةدف الةةةدورة التدريبيةةة إلةةةى ت ةةوير المنتجةةة

اليدويةةة، ورب هةةا ببعيةةها ومنهةةا التةةدريب علةةى

التريكةةةو، والكروشةةةيه اليةةةةدوي، والر ةةةم، والحةةةةر 

.على الجلد، والت ريز

عةةام المةةرأة المصةةرية 2017وفةةي إ ةةار إعةة ن عةةام 

أدهةةا " ة وتنفيةةكًا لبرنةةام  ت ةةوير الحةةرف التقليديةة

قةةةةةام المجلةةةةة  القةةةةةومي للمةةةةةرأة بتنفيةةةةةك " وأدود

.2017ورشة عم  تدريبية في مايو 

كمةةةةا أ لةةةة  فةةةةر  المجلةةةة  بمحافظةةةةة جنةةةةو  

" رجةةةةة نةةةةةىر"و"  ةةةةةر  اربةةةةةوا " ةةةةةيناء حملتةةةةةي 

. المةةرأة المصةةرية" بمن قةةة ال ةةور تحةة  شةةعار 

.أ   الحكاية

تةةةةم عقةةةةد 2014وعلةةةةى الصةةةةعيد السيا ةةةةي عةةةةام 

بجنةةةو  " اعةةةرف د ةةةتورح"ورشةةةة عمةةة  بعنةةةوان 

 يدة مة  السةيدات البسةي ات350 يناء مع 

جنةةةةو  )فةةةةي كفةةةةور، ونجةةةةو ، ومراكةةةةز محافظةةةةة 

(.   يناء

أ لةة  المجلةة  القةةومي 2015وفةةي أكتةةوبر عةةام 

اء في جنةو   ةين" اعرفي حقوق  " للمرأة حملة 

.بمشاركة عشرات الرائدات الريفيات

وذلةةةةةةة  لمناقشةةةةةةةة تعزيةةةةةةةز مشةةةةةةةاركة المةةةةةةةرأة 

اء السيا ةةةية فةةةي البرلمةةةان، بمركةةةز جنةةةو   ةةةين

.لدعم المرأة بالعا مة  ور  يناء
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أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفةةةةةةة إنشةةةةةةاء متحةةةةةةف شةةةةةةرم الشةةةةةةيخ فةةةةةةي 

.2020أكتوبر 

812

ى عةةدد الشةةركات اال ةةت مارية بالمحافظةةة حتةة

.2020عام 

823

تكلفةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةاء مصةةةةةةةةنع إنتةةةةةةةةال وتجميةةةةةةةةع 

ألةةةةةةةةةةةواح ال اقةةةةةةةةةةةة الشمسةةةةةةةةةةةية بمدر ةةةةةةةةةةةة 

. ور  يناء ال انوية

12.9

قيمةةةةةةةةةة اال ةةةةةةةةةت مارات العامةةةةةةةةةة الموجهةةةةةةةةةة 

.2021/2020للمحافظة بخ ة 

3.8

تجمعةةةةةات لتةةةةةوفير الميةةةةةاا 5تكلفةةةةةة إنشةةةةةاء 

.2017وت ةةةةةةةةةوير منظومةةةةةةةةةة الزراعةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةام 

2.5

ي تكلفةةة ت ةةوير من قةةةة السةةو  القديمةةة وحةةة

النةةةةةةةةةةةةور والسةةةةةةةةةةةةقاالت البحريةةةةةةةةةةةةة بمدينةةةةةةةةةةةةة 

. شرم الشيخ

مليددددددددددددددددون45

جنيدددددددددددددددددددددإل

مليدددددددددددددددددددددددددار

ىددددددددددددددددددددددددركةجنيددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليدددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددإل
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االستثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"

تحظةةةةةةى محافظةةةةةةة جنةةةةةةو   ةةةةةةيناء بمقومةةةةةةات 

ا ةةةةةةةت مارية ا ةةةةةةةت نائية خا ةةةةةةةةً فةةةةةةةي المجةةةةةةةال 

ي السياحي، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز الةك

ي يساهم في تدعيم السةياحة العالميةة خا ةة فة

من قةةةةةة خلةةةةةي  العقبةةةةةة، ويةةةةةدعم ذلةةةةة  ارتبةةةةةا  

المحافظةةةة م حي ةةةا بالعةةةالم الخةةةارجي مةةة  خةةة ل 

(.ال ور/ شرم الشيخ/ نويبع)ميناء 

بتروليةة اتصالًا، تتميةز المحافظةة بتةوافر المةواد ال

والغةةةةاز ال بيعةةةةي، ممةةةةا يع ةةةةي فر ةةةةة إلقامةةةةة 

 ةةةةةةةةةةةناعات بتروكيماويةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي امتةةةةةةةةةةةداداتها 

.الصحراوية الشا عة

  وفةةي السةةيا  ذاتةةه، تةةم إنشةةاء أول مركةةز متكامةة

اء، لخةةدمات المسةةت مري  بمحافظةةة جنةةو   ةةين

آالف متةةةر 6بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ علةةةى مسةةةاحة 

مربةةع، وييةةم مم لةةي جميةةع الجهةةات الحكوميةةة 

.اروغير الحكومية المرتب ة ببيئة اال ت م
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  أييًةةا، تتةةوافر بالمحافظةةة العديةةد مةة  المنةةا 

:الصناعية واال ت مارية، والتي منها

كةة  المن قةةة الصةةناعية بةةلبو زنيمةةة، والتةةي يم▪

اال ةةةتفادة مةةة   بيعةةةة المن قةةةة فةةةي إنتةةةال

ال اقةةةةة الجديةةةةدة والمتجةةةةددة  ةةةةواء  اقةةةةة 

.الرياح أو ال اقة الشمسية

(.تح  اإلنشاء)المن قة الحرة بنويبع ▪

فةةةي  ةةةيا  متصةةة ، بلغةةة  قيمةةةة اال ةةةت مارات

العامة الموجهة لمحافظة جنو   ةيناء بخ ةة

مليةةةارات جنيةةةه بنسةةةبة 3.8نحةةةو 2021/2020عةةةام 

2020/2019عةةةة  خ ةةةةة عةةةةام % 50زيةةةةادة بلغةةةة  

.مشروعًا تنموي ا169موزعة على 

تجةةةدر اإلشةةةارة إلةةةى نمةةةو اال ةةةت مارات المُمولةةةة

مةةةةة  الخزانةةةةةةة العامةةةةةةة والموجهةةةةةةة للمحافظةةةةةةة 

مقارنةةً بخ ةة % 31بواقع 2021/2020بخ ة عام 

العةةةةام السةةةةاب ، حيةةةةث تصةةةةدر ق ةةةةا  اإل ةةةةكان 

دفة وت وير العشةوائيات اال ةت مارات المسةته

%.36.8بواقع 

ية ختامًةةةا، بلةةةغ إجمةةةالي عةةةدد الشةةةركات اال ةةةت مار

شةةةةركة موزعةةةةة علةةةةى 823القائمةةةةة بالمحافظةةةةة 

الق اعةةةةةةةات الخدميةةةةةةةة، اإلنشةةةةةةةائية، الصةةةةةةةناعية، 

بةرأس 2020السياحية، وغيرها، وذلة  حتةى عةةةةةام 

مليةةةةار جنيةةةةه، فةةةةي 20.8مةةةةةةةةةةال مُصةةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةدرا 

2014شةةةةةةركات قائمةةةةةةة حتةةةةةةى عةةةةةةام 809مقابةةةةة  

.مليار جنيه20.1برأس مال مُصدر قدرا 

18.8
إجمةةةةةةةةةةةةالي التةةةةةةةةةةةةدفقات الماليةةةةةةةةةةةةة 

للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مري  المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريي  

.2020بالمحافظة حتى ديسمبر 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددإل
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شةةةةةرع  الدولةةةةةة فةةةةةي اإل ةةةةةرا  بتنفيةةةةةك الخ ةةةةةة 

الشةةةةةاملة لتنميةةةةةة شةةةةةبه جزيةةةةةرة  ةةةةةيناء والتةةةةةي

تتيةةةم  مشةةةروعات عديةةةدة فةةةي مجةةةاالت البنيةةةة

ار ا ةةةةةية والخةةةةةدمات، وقيةةةةةام وزارة الصةةةةةناعة 

 ةيناء بونشاء هيئة خا ة للتنمية الصناعية في

مصةةانع جديةةدة، ال ةةتغ ل تلةة  7تتةةولى إنشةةاء 

:ال روات والموارد ومنها

تةةةم إنشةةةةاء العديةةةةد مةةةة  : فةةةي مجةةةةال التعةةةة ي 

، غرنةةدلالمصةةانع كمصةةنع جةةب   ةةيناء بةةوادي 

ع ومصنع كلسةنة الجةب  بةرأس ملعةب، ومصةن

.بتروجاسبلبو زنيمة، ومصنع الفيرومنجنيز

اء تةم إنشة: في مجةال الصةناعات االسةتخراجية

العديةةةةد مةةةة  الشةةةةركات كشةةةةركة بتةةةةرول ب عةةةةيم،

وشةةةةةركة السةةةةةوي  للزيةةةةة ، والشةةةةةركة العامةةةةةة 

.  للبترول

كمةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةم تخصةةةةةةةةةةةةةةي  العديةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةة  

إعةادة تخصةي : المساحات وجةاء فةي مُقةدمتها

آالف فةةةدان لصةةةالح محافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء 3.9

مةةةة  ارراضةةةةي المملوكةةةةة للدولةةةةة ملكيةةةةة خا ةةةةة 

ة بمن قةةة أبةةو زنيمةةةذ ال ةةتخدامها فةةي ارنشةة 

61الصناعية، بموجب قرار رئي  الجمهورية رقم 

.2015لسنة 

اعية اتصةةةالًا تةةةم ت ةةةوير من قةةةة أبةةةو زنيمةةةة الصةةةن

والتةةةةةي تعةةةةةد أحةةةةةد أهةةةةةم المشةةةةةروعات الواعةةةةةدة 

بالمحافظةةةةةةة، حيةةةةةةث تزخةةةةةةر المن قةةةةةةة بةةةةةةالمواد 

  ، والتعدينيةةةةةة، والبتروكيماويةةةةةة وذلةةةةةالمحجريةةةةةة

لتلبيةةةةةة احتياجةةةةةات السةةةةةو  المحليةةةةةة مةةةةة  هةةةةةكا 

المنتجةةةةات والتصةةةةدير لب ةةةةوا  الخارجيةةةةة، ممةةةةا 

يؤكةةةد اهتمةةةام الدولةةةة وحر ةةةها علةةةى إنجةةةاز هةةةكا 

المشرو  التنموي، ووضةعه ضةم  المشةروعات

.ذات ارولوية في خ ة التنمية الصناعية

كمةةا تةةم إنشةةاء منةةا   حرفيةةة بمةةدن المحافظةةة

قائمةةةة علةةةى الحةةةرف اليدويةةةة التةةةي تشةةةتهر بهةةةا،

ا مةة  خا ةةة وأن هةةكا المنتجةةات تلقةةى قبةةوالً كبيةةرً

. السياحة الوافدة لمحافظة جنو   يناء

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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وفةةةى هةةةكا السةةةيا  واتصةةةالًا بمجهةةةودات الدولةةةة 

فظةةة ل رتقةةاء بخ ةة  التنميةةة الصةةناعية بالمحا

تةةم إنشةةاء مصةةنع إنتةةال الرخةةام والجرانيةة  بةةرأس

والةةةكي أقةةةيم علةةةى مسةةةاحة 2021 ةةةدر فةةةي ينةةةاير 

  فةةدانًا، وييةةم خ ةةي  إلنتةةال الرخةةام وخ ةةي230

إلنتةةةةةةةال الجرانيةةةةةةة ، ويعمةةةةةةة  ب اقةةةةةةةة إنتاجيةةةةةةةة 

ني ، مليون متر مربع  نوي ا م  الرخام والجرا1.5

باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى إنشةةةةةةةاء مبنةةةةةةةى إداري و ةةةةةةةك  

.للعاملي ، وم عم، ومسجد، ومخبز

تماشةةةةةيًا مةةةةةع  يا ةةةةةة الدولةةةةةة لت ةةةةةوير تنميةةةةةة

المجةةال الصةةناعي بالمحافظةةة، فيةةلًا عةة  دفةةع

عجلةةةةة التنميةةةةة واإلنتةةةةال علةةةةى أر  المحافظةةةةة 

ة تةم وتوفير فر  عم  منا بة ربناء المحافظة

الليةةةةةدإنشةةةةةاء مصةةةةةنع إنتةةةةةال وتجميةةةةةع لمبةةةةةات 

بريةةة  ال انويةةة الصةةةناعية فةةي أأبوزنيمةةةةبمدر ةةة 

اح ، كما تم إنشاء مصةنع إنتةال وتجميةع ألةو2018

نويةة ال اقة الشمسية بمدر ة  ور  يناء ال ا

، اتسةاقًا مةع دور الدولةة 2018الصناعية في أبري  

لةةةةةةةةدفع عجلةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةة واإلنتةةةةةةةةال علةةةةةةةةى أر  

اء المحافظةةة، وتةةوفير فةةر  عمةة  منا ةةبة ربنةة

المحافظةةةةةةة، وتةةةةةةوفير فةةةةةةر  تةةةةةةدريب حقيقيةةةةةةة 

.لل   

فيلًا ع  أن هناح حجمًا هائلًا مة  المشةروعات

والمجمعةةات الصةةناعية التةةي تولتهةةا الدولةةة مةة 

خةةةةة ل الهيئةةةةةة الهند ةةةةةية لتنفيةةةةةك مةةةةةدن كاملةةةةةة 

ومجمعةةةات  ةةةناعيةذ بهةةةدف ا ةةةتغ ل ال ةةةروات 

ال بيعيةةةة فةةةي من قةةةةة محةةةور قنةةةاة السةةةةوي  

.و يناء

ي وفةةةى السةةةيا  ذاتةةةه، واتصةةةالًا بةةةالمجهودات التةةة

قامةةةة  بهةةةةا الدولةةةةة للنهةةةةو  بق ةةةةا  التنميةةةةة 

الصةةةةناعية بالمحافظةةةةة ارتفةةةةع عةةةةدد المنشةةةة ت 

يةةةةة الصةةةةناعية المسةةةةجلة بالهيئةةةةة العامةةةةة للتنم

منشلة  ةناعية 6الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا م  

منشةلة  ةناعية فةي 18لتصة  إلةى 2014في عام 

.2020عام 
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اعةةة تةةولي الدولةةة اهتمامًةةا كبيةةرًا بمشةةروعات الزر

وتحسةةةي   ةةةر  الةةةري، فقةةةد شةةةهدت محافظةةةة 

ة جنةةةو   ةةةيناء فةةةي السةةةنوات السةةةبع الماضةةةي

تنميةةةةة زراعيةةةةة متكاملةةةةة ومسةةةةتدامة مةةةة  خةةةة ل 

ألةةةةةف فةةةةةدان با ةةةةةةتخدام 33ا ةةةةةتزرا  مسةةةةةاحة 

و ةةةةائ  الةةةةري الحةةةةديث المت ةةةةور، الةةةةكي يراعةةةةي 

ع التةةوازن الكامةة  فةةي كميةةات الميةةاا الجوفيةةة مةة

مخةةةةةزون الميةةةةةاا ونوعيةةةةةة المحا ةةةةةي  الحقليةةةةةة، 

. وارنوا  المزروعة

وقةةةةد يةةةةلتي هةةةةكا التوجةةةةه فةةةةي إ ةةةةار ا ةةةةتراتيجية 

ي النهيةةةةةة الزراعيةةةةةة التةةةةةي تتبناهةةةةةا الدولةةةةةة والتةةةةة

ي تستهدف ا تص ح وزيةادة الرقعةة الزراعيةة فة

م يةةي  فةةدان علةةى عةةدة مراحةة ، 4مصةةر بمقةةدار 

ألةةةةةف فةةةةةدان فةةةةةي  ةةةةةيناء، 500وأهمهةةةةةا زراعةةةةةة 

ومشةةرو  توشةةكي الجديةةدة، ومشةةروعات الةةةدلتا

تم القيةام بعة د مة  المشةروعاتالجديدةذ لكا 

:، منهابالم افظة

مشةةرو  تةةوفير الميةةاا وت ةةوير منظومةةة الزراعةةة

إلضةةةةةةةةافة 2017عةةةةةةةةام (: تجمعةةةةةةةةات5)بسةةةةةةةةيناء 

ألةف فةدان 13.2مساحات زراعية جديدة تبلغ نحو 

حةوالي وتقدر تكلفتةه ب. ألف  وبة زراعية12ونحو 

5مليةةةةار جنيةةةةه، حيةةةةث تةةةةم البةةةةدء فةةةةي إنشةةةةاء 2.5

-الرنةا والنهايةات: )تجمعات بجنو   ةيناء وهةي

وأ ةة  - ةةه  القةةا  -وادي  ةةعال -أبةةو جعةةدة 

ذ وقةةةةد تةةةةم االنتهةةةةاء مةةةة  حفةةةةر وتجهيةةةةز(وعريةةةة 

بئةةةةةةرًا، واالنتهةةةةةةاء مةةةةةة  تنفيةةةةةةك شةةةةةةبكات ري 130

نيةةه فةدان بجنةو   ةيناء، وتنفيةك الب50لمسةاحة 

ار ا ية، ارمر الكي يؤكةد مجهةودات الحكومةة

.لت وير منظومة الزراعة بسيناء

تجمعًةةا زراعيًةا بجنةو   ةةيناء13وتةم إنشةاء عةدد 

، حيةةةةةث تةةةةةم االنتهةةةةةاء مةةةةة  بنةةةةةاء عةةةةةدد2021عةةةةةام 

اضةي منزلًا  كني ا، وإجةراء أعمةال تسةوية ارر551

ركيةب وأعمال الشبكات الرئيسةة للةري، وتوريةد وت

تجمعًةةةةةةا بالفعةةةةةة ، 13الصةةةةةةو  الزراعيةةةةةةة لعةةةةةةدد 

. مليةةةةةون دوالر106وبلغةةةةة  التكلفةةةةةة اإلجماليةةةةةة 

فيةةةةةةلًا عةةةةةة  إنشةةةةةةاء مزرعةةةةةةة نويبةةةةةةع بمسةةةةةةاحة

.فدانًا350

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةةي

"
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وفةةةي هةةةكا اإل ةةةار تةةةم إنشةةةاء مح ةةةات البحةةةو  

الزراعيةةةةةةةة فةةةةةةةي محافظةةةةةةةات الجمهوريةةةةةةةة، وتةةةةةةةم 

يةةة ا ةةتكمال مشةةرو  إنشةةاء مح ةةة بح يةةة ع ع

الغةةةر  بمحافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء، وتةةةؤدي هةةةكا 

المشةةةةةةروعات والبحةةةةةةو  إلةةةةةةةى رفةةةةةةع اإلنتاجيةةةةةةةة 

راعي بالمحا ي  الزراعية ع   ري  التحسةي  الةو

ة با ةةةةةةتنبا  ار ةةةةةةناف المحسَّةةةةةةنة والمحافظةةةةةة

داولةة عليها، وإنتال تقاوي وتحديد الس الت المت

بصةةةةفة دوريةةةةة منتظمةةةةة عةةةة   ريةةةة  التحسةةةةي  

ناف البيئي بويجاد أفي  المعام ت الزراعية ر 

فةي ك  محصول والتةي تةت ءم مةع ظةروف البيئةة

دء شتى منا   الزراعة لك  محصول، وقد تم الب

بتكلفةةة بلغةةةةةةة  2014فةةي هةةكا المشةةةةةةةةةرو  عةةام 

.مليون جنيه2.6

واتصةةةالًا بمجهةةةودات الدولةةةة للنهةةةو  بالزراعةةةة

م وت ةةةوير المنظومةةةة الزراعيةةةة بجنةةةو   ةةةيناء تةةة

ارعةةةي تنفيةةةك مشةةةرو  نشةةةر التقنيةةةات الحدي ةةةة لمز

سةه الصو  الزراعية بجنو   يناء فةي العةام نف

مليةةةةون جنيةةةةه، 1.7والةةةةكي تقةةةةدر تكلفتةةةةه بحةةةةوالي 

والكي يهدف إلى إرشاد وتعليم أ حا  الصةو 

الزراعيةةةة فيمةةةا يسةةةتجد مةةة  أحةةةد  نظةةةم زراعةةةة 

الصةةو  الزراعيةةة بمن قةةة جنةةو   ةةيناء، وذلةة 

بوا ةةةةةةة ة توزيةةةةةةةع البةةةةةةةكور المنتقةةةةةةةاة وأنسةةةةةةةب 

.ار مدة والمستلزمات لمزارعي المحافظة

كما حصل  المحافظة على منحة مة  المنظمةة

والتةةةي 2021/2020العربيةةةة للتنميةةةة الزراعيةةةة عةةةام 

وحةةدات  اقةةة 8 ةةو  زراعيةةة، 5)اشةةتمل  علةةى 

خليةةةةة نحةةةة ، مزرعةةةةة زيتةةةةون علةةةةى 60شمسةةةةية، 

، (أفدنةةةةةة بجةةةةةوار الصةةةةةو  الزراعيةةةةةة10مسةةةةةاحة 

باإلضةةةةافة إلةةةةى عةةةةدد مةةةة  رؤوس ارغنةةةةام، والتةةةةي 

م يي  جنيه، وقد قام  5قدرت تكلفتها بحوالي 

تةوفير بتوزيع الصُّو  علةى ارهةالي وذلة  إلنتةال و

ارة الخيةةةر، والشةةةت ت، مةةةع تةةةوفير الكهربةةةاء لانةةة

أفدنةةةةة، وإنتةةةةال وتةةةةوفير 10وتشةةةةغي  مزرعةةةةة الةةةةة 

.عس  النح 
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تجمعًةةا زراعيًةةا 15كمةةا تةةم ا ةةتكمال إنشةةاء عةةدد 

شةةةمال وجنةةةو   ةةةيناءذ عةةة   ريةةة  بمحةةةافظتى

ألةةف فةةدان بالمن قةةة مةة  خةة ل خلةة 14إضةةافة 

اليةةة تجمعًةةا زراعيًةةا، وتقةةدر تكلفتةةه اإلجم( 15–13)

.مليون جنيه2.3بحوالي 

ة واتساقًا لمجهودات الدولةة حفاظًةا علةى ال اقة

ومعالجةةةة الميةةةاا تةةةم تدشةةةي  مشةةةرو  معالجةةةة 

الميةةةةةاا المالحةةةةةة المركزيةةةةةة با ةةةةةتخدام أغشةةةةةية 

تق يةةةةةةةةر نانوفوتونيةةةةةةةةة شمسةةةةةةةةية ذات  اقةةةةةةةةة 

ي منخفيةةة وبةةرح تخةةزي  حراريةةة شمسةةية، والةةك

وتقةةدر تكلفتةةه بحةةوالي2019تةةم تنفيةةكا فةةي عةةام 

فير م يةةي  جنيةةهذ ويهةةدف إلةةى ت ةةوير عمليةةة تةةو3

ال اقةةةةة لمعالجةةةةة المحاليةةةة  الملحيةةةةة المركةةةةزة 

.الناتجة ع  تحلية المياا

كةةةانفيمةةةا يتعمةةةق بقسةةةاا الثةةةرو  ال اجنةةةة أمةةةا 

للحكومة العديد م  المجهةودات لت ةوير ق ةا 

ألةف 34ال روة الحيوانية وال روة الداجنة، تم إنتال 

د تم دجاجة تسمي  في مدينتي ال ور ونويبع، وق

دفعةةةات مةةة  ينةةةاير حتةةةى يوليةةةو 4التسةةةليم علةةةى 

ذ وذلةةةةة  بهةةةةةدف تةةةةةوفير اللحةةةةةوم البييةةةةةاء 2020

وبيعهةةةةا للجمهةةةةور بسةةةةعر بور ةةةةة اليةةةةوم تحةةةة  

إشةةةراف مديريةةةة الزراعةةةة واإلدارة الزراعيةةةة، فيةةةلًا

ي ع  إقامة مشرو  مركز تجميع ارلبان النمةوذج

، وذلةة  اتصةةالًا 2020بمدينةةة ال ةةور، فةةي ديسةةمبر 

بمجهةةةةةةةودات الدولةةةةةةةة للنهةةةةةةةو  بالمحافظةةةةةةةة 

والخةةدمات المقدمةةة للمةةوا ني  مةة  خةة ل إنتةةال

وتةةةةةوفير ارلبةةةةةان بجةةةةةودة عاليةةةةةة وكةةةةةكل  تةةةةةوفير

.منتجات ارلبان تح  إشراف مديرية الزراعة

ي وفةةى هةةكا السةةيا  تلكيةةدًا علةةى المجهةةودات التةة

قام  بها الدولة في المحافظة، زادت المسةاحة

المحصةةةةةةولية بمحافظةةةةةةة جنةةةةةةو   ةةةةةةيناء مةةةةةة  

وو ةةةةل  إلةةةةى2014ألةةةةف فةةةةدان فةةةةي عةةةةام 19.8

، كمةةةةا تةةةةم دعةةةةم 2019ألةةةةف فةةةةدان فةةةةي عةةةةام 35.3

 ةةوبة زراعيةةة، ويةةتم تةةوفير925المحافظةةة بعةةدد 

ا التقةةةةةاوي، والشةةةةةت ت مجانًةةةةةا للمةةةةةزارعي ، وفقًةةةةة

ل  ةةةةةةت مارات المتاحةةةةةةة مةةةةةة  وزارة التخ ةةةةةةي ، 

.وتوزيعها على البدو

نجةر كما تم إنتال أول  ة لة مصةرية مة  تقةاوي ب

ن  السةةكر تحةة  الظةةروف ال بيعيةةة لمدينةةة  ةةا

. كاتري 
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فيةةلًا عةةة  إشةةةهار أول جمعيةةةة تعاونيةةةة مركزيةةةة 

زراعيةةة بالمحافظةةة ومقرهةةا مدينةةة  ةةور  ةةيناء، 

بئةةةرًا جديةةةدة للزراعةةةة بوديةةةان 265باإلضةةافة لحفةةةر 

.المحافظة المختلفة

حةدهاالجدير بالككر أنه يوجد بمدينة  ور  يناء و

بلةغ ألف فدان تقريبا، تم تخصي  مسةاحة ت100

ألةةةف فةةةدان منهةةةا ضةةةم  المشةةةرو  القةةةومي 20

  ، وذلة(أ ةبقية عانيةة)مليةون فةدان 1.5الرئا ي 

.اعتمادًا على المياا الجوفية بهكا المن قة

وقامةة  المحافظةةة أييًةةا بتنظةةيم معةةر  زهةةور 

2021الربيةةةةع بشةةةةرم الشةةةةيخ بةةةةدءًا مةةةة  مةةةةارس 

وهةةةةةو منفةةةةةك بيةةةةةع 2023و ةةةةةوف يسةةةةةتمر حتةةةةةى 

لمنتجةةةةةةةات مديريةةةةةةةة الزراعةةةةةةةة وار ةةةةةةةر البدويةةةةةةةة 

، ةالسةةةيناويلمنتجةةةات ارلبةةةان ومخبةةةوزات المةةةرأة 

والخيةةار، وزيةة  الزيتةةون، وعسةة  النحةة ، وبةةي 

المائةةةدة، وذلةةة  لتةةةوفير احتياجةةةات المن قةةةة مةةة 

هةةةةةةكا المنتجةةةةةةات وتنشةةةةةةي  السةةةةةةياحة ودعةةةةةةم 

.المزارعي  وتسوي  منتجاتهم

ة واتصةةةةالًا بمجهةةةةودات الدولةةةةة للنهةةةةو  بةةةةال رو

ر  الحيوانية بالمحافظة تم تخصةي  ق عةة أ

رم مترًا مربعًا، والواقعة بمدينة شة750بمساحة 

د الشةةيخ بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء، لصةةالح معهةة

و  بحةةةو  الصةةةحة الحيوانيةةةة التةةةابع لمركةةةز البحةةة

الزراعيةةةة، إلقامةةةة معهةةةد فرعةةةي مت ةةةور لفحةةة  

1587ارغكيةةةةة وفقًةةةةا لقةةةةرار رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

.2015لسنة 

تةةةم تخصةةةي  ق عةةةة أر  مةةة  أمةةة ح الدولةةةة 

آالف متةةر مربةةع، بمن قةةة 8.5الخا ةةة بمسةةاحة 

نةةو  محافظةةة ج-الزيتونةةة بمدينةةة  ةةان  كةةاتري 

لقةرار  يناء، لصالح مركز البحو  الزراعيةةذ وفقًةا

إلقامةةةةة 2019لسةةةةنة 1386رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

.كرمح ة بح ية لتربية وإنتال بكور بنجر الس
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البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  

المع نيةةةةةةةةةةةة

"

ة تُعةةةةدُّ شةةةةبه جزيةةةةرة  ةةةةيناء المةةةةورد ارول لل ةةةةرو

المعدنيةةة فةةي مصةةر، حيةةث يتةةدف  مةة  أ رافهةةا 

الغربيةةةةةةةة البتةةةةةةةرول، ومةةةةةةة  شةةةةةةةرقها النحةةةةةةةاس، 

والفو ةةةةةةفات، والحديةةةةةةد، والفحةةةةةةم، والمنجنيةةةةةةز، 

مةةة  ، ويوجةةةد بهةةةا الك يةةةروالفلسةةةبارواليورانيةةةوم، 

.لفةالخامات التي تستخدم في الصناعات المخت

وقةةةةةد أقةةةةةرت الدولةةةةةةة اإل ةةةةةرا  بتنفيةةةةةك الخ ةةةةةةة 

الشةةةةةةةةاملة لتنميةةةةةةةةة  ةةةةةةةةيناء والتةةةةةةةةي تتيةةةةةةةةم  

ية مشروعات عديةدة فةي مجةاالت البنيةة ار ا ة

والخةةةدمات، ومةةة  بينهةةةا تنميةةةة ال ةةةروة المعدنيةةةة

تخرل والبترول بمحافظة جنو   يناء، حيةث يسة

در، البتةةرول مةة  ب عةةيم بحةةري، وب عةةيم بةةري، و ةة

.وعس ، وم امر

تُعةةدُّ محافظةةة جنةةو   ةةيناء مةة  أهةةم المواقةةع 

أبةةةةةةةو رديةةةةةةة  ورأس  ةةةةةةةدر "المنتجةةةةةةةة للبتةةةةةةةرول 

" باإلضةةةافة إلةةةى مواقةةةع بحريةةةة بخلةةةي  السةةةوي 

حيةةةةةث تنةةةةةت  وحةةةةةدها حةةةةةوالي علةةةةةث إنتةةةةةال مصةةةةةر 

. م  البترول
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ووفقةةةةا لجهةةةةود الدولةةةةة  ةةةةواء فةةةةي مشةةةةروعات 

ة تو ةي  الغةةاز ال بيعةةي للمنةازل بمةةدن محافظةة

ة مة  جنو   يناء أو بتوفير احتياجةات المحافظة

الوقةةودذ تةةةم افتتةةةاح أول مح ةةة تمةةةوي   ةةةيارات

بالغةةةةاز ال بيعةةةةي بمدينةةةةة شةةةةرم الشةةةةيخذ وذلةةةة 

لول لتموي  السةيارات للعمة  بالغةاز ال بيعةي كة

مح ةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةكا النشةةةةةةا  الحيةةةةةةوي بمدينةةةةةةة 

.شرم الشيخ

إقبةال والتي  يكون لها دور إيجابي في تشجيع و

مة  أ حا  المركبات على تحوية   ةياراتهم للع

بالغةةةةةةاز ال بيعةةةةةةي، ممةةةةةةا  ةةةةةةيكون لةةةةةةه مةةةةةةردود 

.اقتصادي عليهم

ث فيةةلًا عةة  دعةةم جهةةود الحفةةا  علةةى البيئةةة، حيةة

متةةر مكعةةب 1500تبلةةغ  اقةةة تشةةغي  المح ةةة 

 ةةيارة يومي ةةا، وتتميةةز1500فةةي السةةاعة لتمةةوي  

با ةةةةتخدام النمةةةةوذل المت ةةةةور لموزعةةةةات الغةةةةاز 

المعلقةةةةة فةةةةي مح ةةةةات الشةةةةح  بهةةةةدف تةةةةوفير 

. مساحات إضافية في من قة التموي 

  ولم تقف المجهودات عند شرم الشيخ فق  ب

امتةةدت الفتتةةاح مح ةةات فةةي عةةدة مةةدن ومواقةةع 

أخةةةةةرى بالمحافظةةةةةة لتمةةةةةوي  السةةةةةيارات بالغةةةةةاز 

ال بيعةةي م ةة ، مدينةةة ال ةةور بوا ةة ة مح ةةات

  متنقلةةةةة للتمةةةةوي  بالغةةةةاز ال بيعةةةةي الميةةةةغو

.بنظام نق  الغاز ال بيعي

يةةةك ويةةةلتي تنفيةةةك المح ةةةة الجديةةةدة فةةةي إ ةةةار تنف

لخ ةةةةةة التو ةةةةةع فةةةةةي إنشةةةةةاء " غازتةةةةة "شةةةةةركة 

ها المح ات فةي المحافظةات التةي لةم يةتم تزويةد

ف بمح ات غاز  بيعي مة  قبة ، والتةي تسةتهد

ي إنشاء المزيد م  مح ات تموي  الغاز ال بيع

بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء وخا ةةة فةةي مةةدن شةةرم

.الشيخ، وال ور، ورأس  در
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لةةى تتميةةز محافظةةة جنةةو   ةةيناء بلنهةةا تحتةةوي ع

ياح أهةةم المةةدن السةةياحية التةةي يتوافةةد إليهةةا السةة

مةة  معظةةم دول العةةالم كمدينةةة شةةرم الشةةيخ، 

 مةةة  والتةةي تشةةتهر با ةةم مدينةةة السةة م، وتُعةةدُّ

د أشهر وأجم  المدن السياحية في العالم لوجةو

.ئحي بيئة  بيعية ومناخية تجعلها تجك  السا

أييًةةةةا تُعةةةةدُّ مةةةة  أشةةةةةهر أمةةةةاك  الغةةةةو  علةةةةةى 

مسةةةةةةةتوى العةةةةةةةالم، حيةةةةةةةث تجةةةةةةةك  الغوا ةةةةةةةي  

ينةة لممار ة رياضةة الغةو  بهةا، وتُعةدُّ أكبةر مد

  في محافظة جنو   يناء ويوجةد فيهةا أك ةر مة

. فندقًا  ياحيًا238

وفقًةةةةةا لمجهةةةةةودات الدولةةةةةة لتنشةةةةةي  السةةةةةياحة 

د تةم والنهو  بمستوى مدينة شرم الشيخ فقة

م إنشاء متحف شرم الشيخ والكي  ةوف يسةه

ث إنه في تنشي  السياحة في هكا المن قةذ حي

السة م، خل  منتجًا  ياحي ا جديدًا يياف لمدينة

.وهي السياحة التاريخية وارعرية

ألةةف متةةر مربةةع، 192يقةةام المتحةةف علةةى مسةةاحة 

، وتقةةةدر تكلفتةةةه 2020واالنتهةةةاء منةةةه فةةةي أكتةةةوبر 

مليةةةةةةون جنيةةةةةةه، ويحتةةةةةةوي 812اإلجماليةةةةةةة بنحةةةةةةو 

" الممةر الملكةي"المتحف على ممر متحفي ضةخم 

ويعةةةةةةر  التماعيةةةةةة  الملكيةةةةةةة الموجةةةةةةودة فةةةةةةي 

الحيةةةةةارة المصةةةةةرية القديمةةةةةة كتم ةةةةةال الملكةةةةةة

حتشبسةةةةةوت ووالةةةةةدها الملةةةةة  تحةةةةةتم  ارول، 

ة والملة  رمسةي  ال ةاني، والمعبةودة حتحةور ربةة

الخيةةةةةر والجمةةةةةةال والمو ةةةةةةيقى، ويحتةةةةةةوي علةةةةةةى

.آالف ق عة أعرية5.2

مشةةةرو  ت ةةةوير من قةةةة عيةةةون مو ةةةى بسةةةيناء

اليوالةةةةكي تُقةةةةدهر تكلفتةةةةه بحةةةةو( المرحلةةةةة ارولةةةةى)

مليةةةةةةون جنيةةةةةةه، ويتيةةةةةةةم  تةةةةةةرميم و ةةةةةةةيانة15

  آبةةةار بالمن قةةةة، باإلضةةةافة إلةةةى تجهيةةةز المةةةدخ7

الةةةرئي  ، وتنفيةةةك منظومةةةة إضةةةاءة علةةةى أحةةةد  

الةةةةةنظم العلميةةةةةة، وذلةةةةة  اتسةةةةةاقًا بمجهةةةةةودات 

ظةة  الحكومة لفتح أمةاك  جديةدة للزيةارة بالمحاف

.والحفا  على الترا  وارعر

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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مةةةةة  أجةةةةة  تةةةةةوفير الخةةةةةدمات السةةةةةياحية وإحيةةةةةاء 

المنةةةا   السةةةةياحية فةةةي جنةةةةو   ةةةيناء قامةةةة  

ة الدولة بعمة  إنةارة عامةة ل ةر  القةرى السةياحي

بةةةةرأس  ةةةةدر، إلظهةةةةار ال ةةةةر  بصةةةةورة جماليةةةةة 

ينةة، وحيارية تساهم فةي اإلقبةال السةياحي للمد

مةة  وت. وتنشةةي  الحركةةة السةةياحية وا ةةتدامتها

متةةر ب ريةة  الشةةيخ زايةةد بق ةةا  نبةة 1100إنةةارة 

  المنتزا بشرم الشةيخ، وتمة  إنةارة  رية  مةدخ

كيلةةةةومترات بعمةةةة  3نبةةةة  بعةةةةد الم ةةةةار ب ةةةةول 

ة أعمةةةدة  اقةةةة شمسةةةية بشةةةرم الشةةةيخ بتكلفةةة

.م يي  جنيه8بلغ  

الكامة  واتصالًا تم تنفيك أعمال تخ ي  ال ر  ب

ة وعم  الم بات الصناعية والع مات اإلرشةادي

2015بشةةرم الشةةيخ منةةك عةةام البةةردوراتودهةةان 

مليةةةةةون جنيةةةةةهذ وتةةةةةم ت ةةةةةوير 1.5بتكلفةةةةةة بلغةةةةة  

الكةةةةةةورني  بمدينةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةور  ةةةةةةيناء ب ةةةةةةةةةةةول

مليةةةون جنيةةةه، وإنشةةةاء 40كيلةةةومترات بتكلفةةةة 4

بمدينةةة  ةةور  ةةيناء بمسةةةةةةةاحة 306شةةار  مصةةر 

آالف متةةةةةر مربةةةةةةع شةةةةةاملة المرافةةةةةة  وأعمةةةةةةال 4

م يةةةي  جنيةةةه، لت ةةةوير 5بتكلفةةةة ا ةةةكيبال نةةةد 

ميةةةةةدان -ميةةةةةدان السةةةةة م )وتجميةةةةة  الميةةةةةادي  

داد ، كمةا تةم إنشةاء امتة(ميدان إفريقيا-الصداقة 

م يةةةةي  جنيةةةةه بمدينةةةةة 8.7بتكلفةةةةة إجماليةةةةة 306

 ةةور  ةةيناء، وت ةةوير من قةةة السةةو  القديمةةة

لة  ةةقا)وحةةي النةةور، وت ةةوير السةةقاالت البحريةةة 

يخ بمدينةةةة شةةةرم الشةةة(  ةةةقالة و نيةةةة–ترافكةةةو

.  مليون جنيه45بتكلفة إجمالية 

هرة وفى إ ار زيادة حركة السياحة البرية م  القةا

ة إلى شرم الشيخ والعك  وبي  مدن المحافظ

  بعيها الةبع ، تةم رفةع كفةاءة وت ةوير ال ةر

ا  القوميةةة واإلقليميةةة بالمحافظةةة، وت ةةوير ق ةة

ة المحميَّةةةات بالمحافظةةةةذ لزيةةةادة حركةةةة السةةةياح

البيئيةةةةة، ولزيةةةةادة حركةةةةة  ةةةةياحة المةةةةؤتمرات تةةةةم

ة إنشاء قاعة المةؤتمرات الجديةدة وت ةوير القاعة

، القائمةةةةة وتنشةةةةي  الحركةةةةة التجاريةةةةة والخدميةةةةة

حيةةةث ارتفةةةةع متو ةةةة  نسةةةب إشةةةةغال الفنةةةةاد  

مقارنةةة % 49.9ليصةة  إلةةى 2019بالمحافظةةة عةةام 

.2014عام % 45.8بة 
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أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفةةةةةةةة تنفيةةةةةةةك منظومةةةةةةةة التةةةةةةةلمي  بمدينةةةةةةةة 

. ان  كاتري 

253

تكلفةةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةةاء وت ةةةةةةةةةوير مركةةةةةةةةةز شةةةةةةةةةبا  

.شرم الشيخ وتو عات ال ور الرياضي

522.2

ظةةة مسةةتفيد مةة  الخةةدمات التموينيةةة بالمحاف

.2020عام 

69.8

تكلفةةةةةة إنشةةةةةاء مسةةةةةجد الصةةةةةحابة بالسةةةةةو  

.القديمة في شرم الشيخ

25

ياضةةية تكلفةةة إنشةةاء المركةةز الةةدولي للتنميةةة الر

.بالمحافظة

317.5

تكلفةةةةةةة تنفيةةةةةةك منظومةةةةةةة التةةةةةةلمي  بمدينةةةةةةة

.شرم الشيخ

730

مليددددددون

جنيدددددددددددإل

ألددددددددددددددددددددددددددك

مدددددددددددددددواطن

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل
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رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب

والرياضة

"

ا ةية في إ ار اهتمام الدولة بت ةوير البنيةة ار 

الشةةةةةةةةبابية والرياضةةةةةةةةية فةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةف مراكةةةةةةةةز 

المحافظةةةةة، فقةةةةد قامةةةة  الدولةةةةة خةةةة ل الفتةةةةرة 

بالعديةةةد مةةة  المشةةةروعات لةةةدعم ( 2014-2021)

: ذل  الق ا  الحيوي وم  أبرز تلة  المشةروعات

التةةةي إنشةةةاء المدينةةةة الشةةةبابية بشةةةرم الشةةةيخ، و

.ألف متر مربع42تقع على مساحة 

ويعةةةد المشةةةرو  واحةةةدًا مةةة  أهةةةم المشةةةروعات 

الموجودة بشرم الشيخ، كما تم عمة  تو ةعات

إ ةةةتاد ال ةةةور الرياضةةةي، وإنشةةةاء وت ةةةوير مركةةةز 

شةةةةبا  شةةةةرم الشةةةةيخ، وذلةةةة  بتكلفةةةةة إجماليةةةةة

.مليون جنيه522.17

قامةةةةةةةةةةةةةةة  الدولةةةةةةةةةةةةةةةة با ةةةةةةةةةةةةةةةتكمال القريةةةةةةةةةةةةةةةة 

بلغةةة  اروليمبيةةةة بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ بتكلفةةةة

. مليون جنيه130

ياضةية، أييًا تةم إنشةاء المركةز الةدولي للتنميةة الر

.مليون جنيه317.5بتكلفة كلية بلغ  

فةةةةي هةةةةكا السةةةةيا  قامةةةة  الدولةةةةة بالعديةةةةد مةةةة  

:المشروعات الرياضية بالمحافظة وأبرزها

إنشةةةاء ميةةةمار نةةةةادي الهجةةة  بمدينةةةة شةةةةرم ▪

وهةةةةةةةةةةو ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةول ( مرحلةةة أولةةةةةةى)الشةةةةةةةةةةةيخ 

متةةرًا مربعًةةا و ريةة  50كيلةةومترات وعةةر  6

متةرًا والمقصةورة الرئيسةة15أ فل  بعر  

.مليون جنيه125مبنى المدرجات، بتكلفة 

وحلبةةةةةةة م كمةةةةةةة للمنةةةةةةازالتإنشةةةةةةاء  ةةةةةةالة ▪

، بتكلفةةةةةةة 2015عةةةةةةام : بو ةةةةةةتاد  ةةةةةةور  ةةةةةةيناء

.م يي  جنيه4.2

ر إنشةةةةاء حمَّةةةةام  ةةةةباحة تةةةةدريبي بو ةةةةتاد  ةةةةو▪

.م يي  جنيه5.5بتكلفة :  يناء

ز م عب قانونية نجية   ةناعي بمراكة3إنشاء ▪

الشةةةةةبا  داخةةةةة  المحافظةةةةةة بتكلفةةةةةة بلغةةةةة 

.مليون جنيه13.5
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ملعبًةةةةةةةةا خما ةةةةةةةي ا نجيلًةةةةةةةةا 23إنشةةةةةةةاء عةةةةةةةدد ▪

كلفةةة بت:  ةةناعيًا بمراكةةز الشةةبا  بالمحافظةةة

.2015مليون جنيه، عام 12

مركةةز شةةبا  رأس  ةةدر تةةم االنتهةةاء منةةه فةةي▪

.ألف جنيه375بتكلفة 2019أبري  

لسةةنة 708وذلةة  وفقًةةا لقةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصي  ق عة أر  م  أم ح الدولةة2020

-متةةر مربةةع داخةة  الزمةةام 1200الخا ةةة بمسةةاحة 

محافظةةةةةة جنةةةةةو   ةةةةةيناء، -مدينةةةةةة أبةةةةةو زنيمةةةةةة 

بالمجةةانذ إلقامةةة ملعةةب خما ةةي عليهةةاذ بهةةدف 

.تقديم الخدمات الرياضية ربناء المحافظة

– ةةةةةةةةور  ةةةةةةةةيناء ) ت ةةةةةةةةوير مراكةةةةةةةةز شةةةةةةةةبا  ▪

ة بتكلفةةةة( أبةةةةو رديةةةة –الصةةةةيادي  –السةةةةاح  

.مليون جنيه1.6

فةةةةةت ةةةةوير مركةةةةز شةةةةبا   ةةةةان  كةةةةاتري  بتكل▪

.ألف جنيه450

ا  ت وير مركزي شبا  أبةو زنيمةة، ومركةز شةب▪

.بتكلفة مليون جنيهأبوردي عر  

بتكلفةةة 2019عةةام : ت ةةوير مركةةز شةةبا  نويبةةع▪

ألةةةةف جنيةةةةه، وشةةةةمل  أعمةةةةال الت ةةةةةوير 400

(. الة أنش ة، وكمبيوتر، ومكتبة)

709اتصةةةالًا، تةةةم إ ةةةدار قةةةرار رئةةةي  الةةةوزراء رقةةةم 

، بتخصي  ق عةة أر  مة  أمة ح 2020لسنة 

الدولةةة الخا ةةة بمسةةاحة ألةةف متةةر مربةةع بةةوادي

محافظةةةة جنةةةةو  -مدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ -منةةةدر 

. يناء، بالمجان، إلقامة ملعب خما ي عليها

هةةةكا، وقةةةد بلةةةغ عةةةدد مراكةةةز الشةةةبا  بمحافظةةةة 

آالف 4مركةةةةزًا بوجمةةةةالي نحةةةةو 26جنةةةةو   ةةةةيناء 

، وبلةةةغ عةةةدد ارنديةةةة 2020عيةةو حتةةةى نهايةةةة عةةام 

.أندية9الرياضية بالمحافظة 
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التضةةةةةةةةةةةام  االجتمةةةةةةةةةةةاعي
"

حةةةاز ملةةةف الحمايةةةة والرعايةةةة االجتماعيةةةة لب ةةةر 

دولةة ارولى بالرعاية على جانب كبير م  اهتمةام ال

خةةة ل السةةةنوات ارخيةةةرة، حيةةةث تةةةم وضةةةع ملةةةف 

ا  ار ر ارولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، وأ ةح

المعاشةةةةةةةات، وار فةةةةةةةال بةةةةةةة  مةةةةةةةلوى، ضةةةةةةةم  

. أهم ارولويات

جةةاءت أبةةرز جهةةود الحمايةةة االجتماعيةةة عةة   ريةة  

إ ةةةة   العديةةةةد مةةةة  المبةةةةادرات والبةةةةرام  التةةةةي 

ام  برنةة: تسةةتهدف الفئةةات ارك ةةر احتياجًةةاذ أهمهةةا

الةةةةكي أ لقتةةةةه وزارة التيةةةةام " تكافةةةة  وكرامةةةةة"

، لتقةةةةةةةديم المسةةةةةةةاعدات 2015االجتمةةةةةةةاعي عةةةةةةةام 

ر النقديةةةةةة المشةةةةةرو ة لب ةةةةةر الفقيةةةةةرة، وارك ةةةةة

احتياجًةةةةةةةةا، وذلةةةةةةةة  عةةةةةةةة   ريةةةةةةةة  اال ةةةةةةةةتهداف 

الموضةةةةةةةوعي لب ةةةةةةةر التةةةةةةةي لةةةةةةةديها مؤشةةةةةةةرات 

.اقتصادية، واجتماعية منخفية

  وقةةد بلةةغ عةةدد المسةةتفيدي  مةة  برنةةام  تكافةة

آالف مسةةتفيد، 3.3نحةةو 2019/2020وكرامةةة عةةام 

.مليون جنيه80.7بتكلفة 

  هةةكا باإلضةةافة إلةةى مةةد شةةبكة الحمايةةة لتشةةم

الفئةةةات التةةةي لةةةي  لةةةديها القةةةدرة علةةةى العمةةة  

أو مة  (  ةنة فةلك ر65)واإلنتال م ة  كبةار السة  

ويشةم  البرنةام  . هم لةديهم عجةز كلةي أو إعاقةة

–ال فةةة  –ار ةةةرة )الفئةةةات المسةةةتهدفة وهةةةي 

ذ (الشةةةةةبا -المسةةةةةني  –ذوي اإلعاقةةةةةة -المةةةةةرأة 

التةةةةي أ لقةةةة  قافلةةةةة " مصةةةةر الخيةةةةر"ومؤ سةةةةة 

 بيةةةةةة بمحافظةةةةةة جنةةةةةو   ةةةةةيناء لخدمةةةةةة ذوي 

الهمةةةم وذلةةة  بالتعةةةاون مةةةع مديريةةةة التيةةةةام  

وم االجتمةةاعي بمحافظةةة جنةةو   ةةيناء والتةةي تقةة

قيةيم بوجراء الكشةف ال بةي علةى المسةتحقي  وت

الحةةةةةاالت وأخةةةةةك المقا ةةةةةات الخا ةةةةةة بةةةةةارجهزة 

- ةةةماعات أذن )التعوييةةةية ومقيةةةاس السةةةمع 

كرا ةةةةةةي -كرا ةةةةةةي كهربةةةةةةاء -كرا ةةةةةةي متحركةةةةةةة 

تةةةةةةوفير عصةةةةةةا -متخصصةةةةةةة للشةةةةةةل  الةةةةةةدماغي 

-ال  تةةةةةو  نةةةةةا   للمكفةةةةةوفي -للمكفةةةةةوفي  

أحكيةةةةةةة  بيةةةةةةة مخصصةةةةةةة –أ ةةةةةةراف  ةةةةةةناعية 

(.لكوي الهمم
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" تنميةةةة المةةةرأة الريفيةةةة"كمةةةا تةةةم إنشةةةاء مشةةةرو  

بتكلفةةة إجماليةةة نحةةو ( 2021-2017)خةة ل الفتةةرة 

غرفةة 2)مليون جنيه ويتكةون المشةرو  مة  عةدد 

( م ةةبخ–مشةةغ  خيا ةةة -قاعةةة تةةدريب –إداريةةة 

ة ويعمةة  علةةى رفةةع المسةةتوى المعيشةةي لب ةةر

المصةةةةرية، ممةةةةا يةةةةوفر معةةةةايير الحمايةةةةة وارمةةةةان 

ا ةةتكمال مجمعةةات "االجتمةةاعي لهةةم، ومشةةرو  

حةةو بتكلفةةة إجماليةةة ن" خةةدمات ار ةةرة وال فولةةة

مليةةةةون جنيةةةةهذ بهةةةةدف حمايةةةةة المجتمةةةةع مةةةة  2

ظةةاهرة أ فةةال الشةةوار ، ومةةا يسةةببه مةة  أخ ةةار 

.ومشك ت مجتمعية تهدد المجتمع

" ةا تكمال مراكز إعداد ار ر المنتج"ومشرو  

  هو مركز إعداد ار ر المنتجة متةوافر بةه  و ةائ

لغةة  الحمايةةة والةةدفا  المةةدني بتكلفةةة إجماليةةة ب

ألةةةف جنيةةةه لتخةةةري  جيةةة  مةةة  الفنيةةةي  ذوي900

ع الخبرة قادري  على إدارة مشةروعات حرفيةة لرفة

ي مسةةتوى معيشةةتهم اقتصةةادي ا و ةةد العجةةز فةة

.  و  العم  الحرفي

إنشةةاء العديةةد مةة  الوحةةدات االجتماعيةةة"كمةةا تةةم 

خةةةةةةةة ل الفتةةةةةةةةرة" بمحافظةةةةةةةةة جنةةةةةةةةو   ةةةةةةةةيناء

(2014-2021.)

وذلةةةةة  وفقًةةةةةا للنمةةةةةوذل الموحةةةةةد للةةةةةوزارة علةةةةةى 

متةةةةةرًا ليةةةةةمان تقةةةةةديم الخةةةةةدمات 250مسةةةةةاحة 

االجتماعيةةةةةة للجمهةةةةةور بجةةةةةةودة وكفةةةةةاءة وفقًةةةةةةا 

إحةةة ل : لمعةةةايير الجةةةودة والحكةةةم الرشةةةيد منهةةةا

فةةةة وتجديةةةد اإلدارة االجتماعيةةةة بةةةلبو رديةةة  بتكل

يةة م يي  جنيه، وإنشاء الوحةدة االجتماع7بلغ  

. مليون جنيه1.7بقرية وادي فيران بتكلفة بلغ  

كوي ا تكمال مراكز التلهي  االجتماعي ل"كما تم 

ألةةةةةف جنيةةةةةه 200بتكلفةةةةةة " االحتياجةةةةةات الخا ةةةةةة

لتصةةةةبح منظومةةةةة كاملةةةةة مةةةة  الخةةةةدمات لةةةةكوي 

االحتياجةةةةةات الخا ةةةةةة بمراعةةةةةاة معةةةةةايير اإلتاحةةةةةة 

نمية وتتيم  تل  المراكز الورت المخصصة لت

ي مهاراتةةه اليدويةةة وغةةرف للفنةةون والحا ةةب اآللةة

.ولبلعا  خا ةً لكوي االحتياجات الخا ة
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التمةةةةةةةةةةةةةةةةوي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

ال اخميةةةةةةةةةةةةةةة 

"

ة يُعةةةةدف ملةةةةف التمةةةةوي  ودعةةةةم السةةةةلع التموينيةةةة

ولةة الغكائية م  الملفات المهمة التي أولتها الد

بةةز اهتمامًةةا بالغًةةا، حيةةث تةةم ت بيةة  منظومةةة الخ

المةةةةةةدعم الجديةةةةةةدة علةةةةةةى جميةةةةةةع المحافظةةةةةةات، 

وتتيةةةم  المنظومةةةة  ةةةرف الةةةدقي  ر ةةةةحا  

المخةةةةةةةةابز البلديةةةةةةةةة المدعمةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةعر الحةةةةةةةةر 

رغيفًةةةةةا شةةةةةهري ا لكةةةةة  مةةةةةوا   150وتخصةةةةةي  

بيةة  مُسةةج   علةةى ب اقةةات التمةةوي ذ كمةةا تةةم ت 

ر ، وت ةةةوي"منظومةةةة السةةةلع التموينيةةةة الجديةةةدة"

: عدد م  مراكز الخدمات التموينية، أبرزها

" جمعيتةةةةةةي"إنشةةةةةةاء عةةةةةةدد مةةةةةة  مشةةةةةةروعات ▪

بمحافظةةةةة جنةةةةو   ةةةةيناء، ويُعةةةةدُّ المشةةةةرو  

جةةارة بروتوكةةول تعةةاون بةةي  وزارة التمةةوي  والت

الداخليةةةةةةةة مم لةةةةةةةة فةةةةةةةي الشةةةةةةةركة القابيةةةةةةةة 

هةةةا للصةةةناعات الغكائيةةةة والشةةةركات التابعةةةة ل

وجهةةةةةةةاز تنميةةةةةةةة المشةةةةةةةروعات المتو ةةةةةةة ة 

ى والصةةغيرة ومتناهيةةة الصةةغر، لتغ يةةة القةةر

.ارك ر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة



54|محاف ة جنوب سيناء  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ومخةةازن بحةةي ( دلتةةا ماركةة )تةةم إنشةةاء مجمةةع ▪

بتكلفةةةةةةةةة 2018نةةةةةةةةور بشةةةةةةةةرم الشةةةةةةةةيخ عةةةةةةةةام 

م يةةةي  جنيةةةهذ وتةةةم اإلنشةةةاء بةةةلبو رديةةة 5.5

مليون جنيه1.8بتكلفة 2019عام 

كمةةةا تةةةةم إنشةةةاء فةةةةر  إقليمةةةي لجهةةةةاز حمايةةةةة ▪

المسةةةةةةةتهل  بحةةةةةةةةي النةةةةةةةةور شةةةةةةةةرم الشةةةةةةةةيخ 

بالمحافظةةةةةةةذ بهةةةةةةدف رفةةةةةةع وعةةةةةةي وحمايةةةةةةة 

.المستهل  ضد الممار ات اليارة

62.8

69.8

2014 2020

عدد األفراد المستفيدين من البطاقات 
2020و2014التموينيةر خالل عامي 

(ألف فرد)

.وزارة التموي  والتجارة الداخلية: المصدر

18

23.1

2014 2020

عدد البطاقات التموينية
2020و2014خالل عامي 

(ألف ب اقة)

.وزارة التموي  والتجارة الداخلية: المصدر
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الع الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"

تُعةةةةةةةدُّ محافظةةةةةةةة جنةةةةةةةو   ةةةةةةةيناء  أحةةةةةةةد أهةةةةةةةم 

المحافظةةةةةات علةةةةةى خري ةةةةةة السةةةةةياحة الدوليةةةةةة، 

د خا ةةةً أنهةةا تحظةةى بشةةهرة عالميةةة، حيةةث يُعقةة

بهةةةةةا علةةةةةى مةةةةةدى العقةةةةةود معظةةةةةم المةةةةةؤتمرات 

ا الرئا ةةيةذ لمةةةا تتمتةةع بةةةه مةة  مقومةةةات تجعلهةةة

.واجهة مشرفة لمصر

ورغةةةم اإلنجةةةازات التةةةي تحفةةة  بهةةةا، فةةةون خ  ًةةةا 

اء تنمويةةةةة و ةةةةياحية تنتظرهةةةةاذ حيةةةةث يةةةةتم إنشةةةة

العديةةد مةة  المشةةروعات لتجلةةاوز كةة  مةةا مةةرت بةةه 

المحافظةةةةة مةةةة  أزمةةةةات ونجحةةةة  فةةةةي احتوائهةةةةا 

: بشك  كبيرذ أبرزها

عةام رفع كفةاءة محكمةة جنةو   ةيناء االبتدائيةة

ألةف جنيةه، ال ةتيعا  400بتكلفة إجماليةة 2021

ظةةةةةار الشةةةةةكاوى القيةةةةةائية وتقليةةةةة  فتةةةةةرات االنت

.وتداول القيايا
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دائيةة، وأييًا تم ت وير محةاكم جنةو   ةيناء االبت

ة وال ةةور الجزئيةةة، وملموريةةة شةةرم الشةةيخ الكليةة

ة، والجزيئةةةة، ورأس  ةةةدر الجزئيةةةة، ونويبةةةع الجزئيةةة

لخدمةةةة محافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء بالكامةةة ، كمةةةا 

.تم  ميكنة جميع إجراءات الدعاوى

يلتي ذل  م  خ ل إنشاء مجموعة م  المكاتةب

المميكنةةةتقةةدم العديةةد مةة  الخةةدمات . ارماميةةة

للمةةةةةةةةةةوا ني  كقيةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدعاوى، وا تصةةةةةةةةةةدار 

الشهادات، واال تع م، وغيرهاذ وذل  فةي إ ةار

، 2016لسةةةةةةنة 3289قةةةةةةرار رئةةةةةةي  الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم 

بتخصةةةةةي  ق عةةةةةة أر  مةةةةة  أمةةةةة ح الدولةةةةةة 

-متةةةر مربةةةع، بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ100بمسةةةاحة 

محافظةةةة جنةةةو   ةةةةيناء، لصةةةالح وزارة الةةةةدفا ، 

.إلقامة نق ة حرس حدود عليها

ي  فةةي  ةةيا  متصةة ، تةةم تنفيةةك منظومةةة التةةلم

مليةةةون جنيةةةه، 730بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ بتكلفةةةة 

ة كمةةةةا تةةةةم تةةةةلمي  مدينةةةةة  ةةةةان  كةةةةاتري  بتكلفةةةة

.مليون جنيه253

ياحية أييًا تم تلمي  خ و   ير الحاف ت السة

م يةةةةةي  جنيةةةةةه، 104بمةةةةةدن المحافظةةةةةة بتكلفةةةةةة 

وتةةةةةلمي  مجلةةةةة  مةةةةةدن المحافظةةةةةة والجهةةةةةات 

.مليون جنيه37التابعة لها بتكلفة

إجمةةةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةةةدد المحةةةةةةةةةةةاكم 
اية بمحافظة جنو   يناء بنه

.2020عام 

محدددددددددددددددددددددددداكم7
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التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"

 ةةةيناء هةةةي البقعةةةة المقد ةةةة التةةةي حباهةةةا ه

ريةةة بةةالك ير مةة  نعمةةه، وبهةةا مقومةةات تاريخيةةة وأع

التةي  ان  كاتري : ودينية عريقة ومتميزة، أبرزها

ان  زادت أهميتها التاريخية والروحية ببناء دير  ة

ائلةة كاتري  العظيم الكى ييم بداخله شةجرة الع

نةةب المقد ةةة والكنيسةةة، والمسةةجد، جنبًةةا إلةةى ج

ان ليجسد ت قي ارديان معًا، ما يجع  هةكا المكة

المقةةةدس ملتقةةةى ارديةةةان السةةةماويةذ مةةة  أجةةة  

.ادةإر اء قيم التعاي ، والتسامح، وحرية العب

ن ملتقةةى ارديةةا"كمةةا تةةم إ ةة   فعاليةةات مةةؤتمر 

بمدينةةةةةةة شةةةةةةرم 2017عةةةةةةام " السةةةةةةماوية الةةةةةةدولي

الشةةةةةيخ، التةةةةةي تيةةةةةم التسةةةةةامح والتنةةةةةاغم بةةةةةي 

 ةالة الديانات السماوية ال   ، ووجَّه المةؤتمر ر

للعةةالم بةةلن مصةةةر هةةي بلةةةد ارمةة  والسةةة م، وأن 

ي، اإل ة م هةو دية  التسةامح والتعةاي  السةةلم

ي ومدينةةة شةةرم الشةةيخ هةةي المدينةةة الوحيةةدة التةة

امح تتمتةةع بكةة  المقومةةات السةةياحية، وأن التسةة

، مةةة  القةةةيم التةةةي حملتهةةةا الشةةةريعة اإل ةةة مية

" يةانملتقةى ارد"ولكل  جاء اختيار عنوان المؤتمر 

لتر ةةةةيخ هةةةةكا المفهةةةةوم، علةةةةى أ ةةةة  و نيةةةةة 

.وإنسانية، وهكا ما تقوم به وزارة اروقاف

الةةةةكي يقةةةةع " مسةةةجد الصةةةةحابة"كمةةةا تةةةةم إنشةةةةاء 

عه بالسو  القديمة في شرم الشيخ بهدف وض

علةةةى خري ةةةة المةةةزارات السةةةياحية والدينيةةةة علةةةى

المسةةةةةتوى العةةةةةالمي، بتكلفةةةةةة إجماليةةةةةة بلغةةةةة 

آالف 6مليون جنيه، ويستوعب المسجد نحةو 25

مص ، ورن مسةجد الصةحابة لةم يؤ ة  فقة 

قافيةةة، ليكةون مكانًةةا للصةة ة وإنمةا ليكةةون منةةارة ع

تةةوي فونةةه ييةةم داخلةةه مكتبةةة إ ةة مية علميةةة تح

علةةى إ ةةدارات وم بوعةةات بالعديةةد مةة  اللغةةات 

  ارجنبية، وإلى جانب هكا الم بوعات يوجد داخ

المسةةةةةةجد أئمةةةةةةة ودعةةةةةةاة معتمةةةةةةدي  مةةةةةة  وزارة 

لغةةةات مختلفةةةة إلةةةى جانةةةب 3اروقةةةاف يتحةةةدعون 

.يةالعربية، وهي اإلنجليزية والفرنسية والرو 
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م جاء بناء المسةجد وفقًةا لقةرار رئةي  الةوزراء رقة

، بتخصي  ق عةة أر  ملة  2015لسنة 1040

آالف متةةر 10.2محافظةةة جنةةو   ةةيناء بمسةةاحة 

ة مربةةةع، والكائنةةةة بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ محافظةةة

جنةةةو   ةةةيناء لصةةةالح مديريةةةة اروقةةةاف إلقامةةةة 

.مسجد على أحد   راز معماري

" مسةجد التقةوى"كما تم االنتهةاء مة  تو ةعات 

بحةةةةةةةي ارمةةةةةةة  بجةةةةةةةوار مجلةةةةةةة  مدينةةةةةةةة نويبةةةةةةةع 

متةةةةر مربةةةةع لتصةةةةبح 200والةةةةكى كانةةةة  مسةةةةاحته 

.مترًا مربعًا650

كنةةائ  بجنةةو   ةةيناء وت ةةوير3وتمةة  إقامةةة 

رار من قة المقابر المسيحية بةال ور فةي إ ةار قة

، بتخصةةي  2017لسةةنة 385رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

مدينةةةةة شةةةةرم الشةةةةيخ بمسةةةةاحة )ق عتةةةةي أر  

يليةي  ارقبةا  اإلنجألفي متر مربع لصالح  ائفةة 

آالف متةر مربةع لصةالح 3مدينة نويبةع بمسةاحة -

نةةةاء بالمحافظةةةة لب(  ائفةةةة ارقبةةةا  اررعةةةوذك 

قةابر كنيستي  عليهما، حيث تم ت ةوير من قةة م

جد المسيحيي  بمدينة  ور  يناء، وإنشاء مسة

سةةةةة وجةةةةامع كبيةةةةر بنويبةةةةع بجةةةةوار الكنيسةةةةة الرئي

ي بةةي  حدي ةةة اإلنشةةاء، تلكيةةدًا علةةى الةةت حم الةةو ن

.خيةعنصري ارمة وتلكيدًا لهكا الحقيقة التاري

371
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

رة عةةدد البحيةةرات التةةي تةةم إنشةةاؤها خةة ل الفتةة

(2014–2021.)

229

تكلفة إنشةاء مشةروعات الحمايةة مة  مخةا ر

–التةةةةةرابي  – ابةةةةةا )منةةةةةا   5السةةةةةيول فةةةةةي 

(.ال ور–وادي وردان –غرندلوادي 

616.9

ألةةف منةةزل بةةدوي خةة ل 1.2تكلفةةة إنشةةاء عةةدد 

(.2021–2014)الفترة 

.مشةةةةةروعات بق ةةةةةا  البيئةةةةةة5تكلفةةةةة تنفيةةةةةك 

30.6

آالف وحةةدة إ ةةكان اجتمةةاعي 9.1تكلفةةة إنشةةاء 

بمحافظةةةةةةةة جنةةةةةةةو   ةةةةةةةيناء خةةةةةةة ل الفتةةةةةةةرة

(2014–2021.)

رات التكلفةةة اإلجماليةةة إلقامةةة السةةدود والبحيةة

الصةةناعية للحمايةةة مةة  أخ ةةار السةةيول خةة ل

(.2021-2014)الفترة 

مليدددددددددددددون1.9

جنيددددددددددددددددددإل

بحيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددناعية

مليددددددون

جنيدددددددددددإل

مليدددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل

ماليدددددددددددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل 1.5406
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نمية في ضوء ا تهداف الدولة اإل را  بوتيرة ت

د وتعميةةر محافظةةة جنةةو   ةةيناء، تةةم تنفيةةك عةةد

مةةةة  المشةةةةروعات للنهةةةةو  بق ةةةةا  اإل ةةةةكان 

بالمحافظةةةةة، حيةةةةث بلةةةةغ عةةةةدد المنةةةةازل البدويةةةةة 

( 2021-2014)المنفةةكة بالمحافظةةة خةة ل الفتةةرة 

ماليةةة بوجمةةالي تكلفةةة إج( منزلًةةا بةةدوي ا1246)نحةةو 

.م يي  جنيه406بلغ  

حيةةةةث قامةةةةة  القةةةةةوات المسةةةةةلحة بتنفيةةةةةك عةةةةةدد

منةةةةةةزلًا وتةم 450منزلًا ونفَّةك جهةاز التةةةةةعمير 596

منةةةةةةةزل مةةةةةةة  خةةةةةةة ل المشةةةةةةةاركة 200تنفةةةةةةةةةةةةةةيك 

:المجتمعية، وم  أبرز هكا المشروعات

بمدينةةةةةة 2018منزلًةةةةةا بةةةةةدوي ا عةةةةةام 60إنشةةةةةاء ▪

1242الجبية  بموجةةب قةةرار رئةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةةةةةي  ق عةةةةةة أر  مةةةةة  2017لسةةةةةنة 

ألةةةف متةةةر مربةةةع، 30أمةةة ح الدولةةةة بمسةةةاحة 

يناء، والكائنة بمن قة الجبي  بمدينة  ةور  ة

لصةةةةةةةةةةةةالح بمحافظةةةةةةةةةةةةة جنةةةةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةةةةيناء، 

اإل ةةةةةةةةكان والمرافةةةةةةةة  والمجتمعةةةةةةةةات وزارة 

منزلًةةةا 60إلقامةةةة ( جهةةةاز التعميةةةر)العمرانيةةةة 

بةةةةةةدويًا عليهةةةةةةا، وبلغةةةةةة  التكلفةةةةةةة اإلجماليةةةةةةة

.  مليون جنيه22للمشرو  

منةةازل بدويةةة بموجةةب 10كمةةا تةةم إنشةةاء عةةدد ▪

، 2016لسةةةةنة 1218قةةةةرار رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

بتخصةةةي  ق عةةةة أر  مةةة  أمةةة ح الدولةةةة 

آالف متةةةر مربةةةع، والكائنةةةة بتجمةةةع5بمسةةةاحة 

 ةةةةةان  -وادي غربةةةةةة التةةةةةابع لقريةةةةةة ال رفةةةةةة 

محافظةةةةةةةةةةةةة جنةةةةةةةةةةةةو   ةةةةةةةةةةةةيناء،-كةةةةةةةةةةةةاتري  

منةازل بدويةة 10لصالح جهاز التعميةر، إلقامةة 

.عليها

منزلًةةةةا بةةةةدوي ا بةةةةلبو 90أييًةةةةا، تةةةةم إنشةةةةاء عةةةةدد ▪

، 2016زنيمةةةة، ال ةةةور، ورأس  ةةةدر فةةةي أبريةةة  

وبلغةةةةةةةةة  التكلفةةةةةةةةةة اإلجماليةةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةةرو  

.مليون جنيه15

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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قليةة  هةكا، وتسةةهيلًا وتيسةيرًا علةةى المةوا ني  وت

قةةةةةةةةوائم االنتظةةةةةةةةار، قةةةةةةةةام  ةةةةةةةةندو  اإل ةةةةةةةةكان 

آالف وحةةدة  ةةكنية 4.1بالمحافظةةة بشةةراء عةةدد 

آالف وحةةدة  ةةكنية خا ةةة 5.5مةة  إجمةةالي عةةدد 

و بةةةةوزارة اإل ةةةةكان، بتكلفةةةةة إجماليةةةةة بلغةةةة  نحةةةة

ة مليةةون جنيةةه لبيعهةةا لمةةوا ني المحافظةة675.4

مم  هم أق  دخلًا م  الدخول المحددة بشرو  

.برنام  اإل كان االجتماعي

وا ةةةةةتكمالًا لجهةةةةةود الدولةةةةةة المصةةةةةرية لتةةةةةوفير

وحةةةدات  ةةةكنية للشةةةبا  ومحةةةدودي الةةةدخ ، تةةةم 

آالف وحدة إ كان اجتماعي بمحافظةة 9.1تنفيك 

حتةةى  ةةبتمبر 2014)جنةةو   ةةيناء خةة ل الفتةةرة 

مليةةةةةار جنيةةةةةه 1.5بوجمةةةةةالي تكلفةةةةةة بلغةةةةة  ( 2021

. شاملة المراف 

، تةةم االنتهةةةةةةةةةةةةةةاء مةة  تنفيةةك 2017وخةةةةةةةةةةةةة ل عةةام 

آالف وحةةةدة إ ةةةكان 4عمةةةارة بوجمةةةالي عةةةدد 267

، بيعنواجتماعي بمحافظة جنو   يناء بك  م  

، و ةةان  كةةاتري ، ودهةةب، وأبةةو رديةة ، أبةةو زنيمةةة

ة  و ابةةةا، وشةةةرم الشةةةيخ بوجمةةةالي تكلفةةةة بلغةةةةةةةة

.مليون جنيه690

وقةةةد تةةةم تنفيةةةك هةةةكا الوحةةةدات بموجةةةب قةةةرارات 

998رئةةي  الةةوزراء م ةة ، قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةي  ق عةة أر  مة  أمة ح 2016لسنة 

ألةةةةةف متةةةةةر مربةةةةةع، 36.4الدولةةةةةة بمسةةةةةاحة تبلةةةةةغ 

اء، محافظةةة جنةةو   ةةين-والكائنةةة بمدينةةة دهةةب 

لصةةةةةةةةالح الوحةةةةةةةةدة المحليةةةةةةةةة لمدينةةةةةةةةة دهةةةةةةةةبذ 

إلقامةةةةة وحةةةةدات  ةةةةكنية ضةةةةةةةم  مشةةةةةةةةةةرو  الةةةةةة 

وحدة  كنية، 2000

آالف وحةةدة 3.7، تةةم إنشةةاء عةةدد 2019وخةة ل عةةام 

   ةةكنية بمةةدن المحافظةةة شةةاملة المرافةة  بكةة

، وأبةةةو زنيمةةةة (ألةةةف وحةةةدة2.8)مةةة   ةةةور  ةةةيناء 

وبوجمةةةةةةالي ( وحةةةةةةدة372)، ونويبةةةةةةع (وحةةةةةةدة480)

. مليون جنيه650تكلفة 
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تةةةةةةولي الدولةةةةةةة اهتمامًةةةةةةا بالغًةةةةةةا بملةةةةةةف ت ةةةةةةوير 

هةا العشوائيات، والقياء عليهةا مة  خة ل تحويل

.إلى منا   آمنة وراقية متكاملة الخدمات

ذلةةةةةة  الةةةةةةنه  التنمةةةةةةوي الةةةةةةكى اتبعتةةةةةةه الدولةةةةةةة 

لةو المصرية خ ل السنوات ارخيرة، يهةدف إلةى خ

مصةةر مةة  المنةةا   غيةةر اآلمنةةة عةة   ريةة  تنفيةةك

ليةة مخ   ت وير العشةوائيات لتصةبح مصةر خا

.2030م  المنا   العشوائية بحلول عام 

فةةةةةي هةةةةةكا اإل ةةةةةار قامةةةةة  الدولةةةةةة بالعديةةةةةد مةةةةة  

المشةةةةةةةروعات التةةةةةةةي تتعلةةةةةةة  بت ةةةةةةةوير ق ةةةةةةةا  

العشةةةةةةةوائيات بالمحافظةةةةةةةة، ومةةةةةةة  أبةةةةةةةرز تلةةةةةةة  

:المشروعات

يخ بمدينةةة شةةرم الشةةالرويسةةاتت ةةوير من قةةة 

عمارة 31بمحافظة جنو   يناء حيث تم إنشاء 

وحةةةةةةدة  ةةةةةةكنية كمرحلةةةةةةة أولةةةةةةى، 496بوجمةةةةةةالي 

. نسمة2480ليصةةةةةبح عةةةةةةةدد المسةةةةتفيدي  

تسةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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ق عةةةةةة أر  تبلةةةةةغ 600كمةةةةةا تةةةةةم ترفيةةةةة  عةةةةةدد 

متةةةةةةر بالبنيةةةةةةة 200مسةةةةةةاحة الق عةةةةةةة الواحةةةةةةدة 

– ةةةرف  ةةةحي -ميةةةاا شةةةر  )التحتيةةةة الكاملةةةة 

مةةة  ق بلةةة  الرويسةةةاتبمن قةةةة ( كهربةةةاء- ةةةر  

جهةةةةةاز تعميةةةةةر  ةةةةةيناء بتكلفةةةةةة إجماليةةةةةة بلغةةةةة  

.مليون جنيه135

راضةةةةي وتبلةةةةغ القيمةةةةة التسةةةةويقية التقديريةةةةة لب

. مليون جنيه300حوالي 

 م أييًا م  المقرر البدء في ت وير من قة السة

نةةة بمدينةةة أبةةو رديةة ، وت ويةةةةةةةر الحةةي ارول بمدي

أبةةةةو زنيمةةةةة، ومن قةةةةة العصةةةةلة بمدينةةةةة دهةةةةب، 

ع، ومن قتةةةةةي التةةةةةرابي  والمزينةةةةةة بمدينةةةةةة نويبةةةةة

. ومن قةةة م لةةع الهيةةبة بمدينةةة شةةرم الشةةيخ

بالمنةةةةةةةةا   غيةةةةةةةةر "تشةةةةةةةةم  أعمةةةةةةةةال الت ةةةةةةةةوير 

، تنفيةةك أعمةةال ر ةةف وإنةةارة لل ةةر ، "المخ  ةةة

وتنفيةةةك وإحةةة ل وتجديةةةد شةةةبكات ميةةةاا الشةةةر 

والصةةةةرف الصةةةةحي، ودهةةةةان الواجهةةةةات للمنةةةةازل، 

وتنسةةةةي  الموقةةةةع إلةةةةى غيةةةةر ذلةةةة  مةةةة  أعمةةةةال 

رية الت ةةوير، لتصةةبح تلةة  المنةةا   واجهةةة حيةةا

.بالمحافظة

تشةةةهد المحافظةةةة أييًةةةا عةةةددًا مةةة  مشةةةروعات 

ت ةةةةوير المنةةةةا   العشةةةةوائية الجةةةةاري تنفيةةةةكها

ناء، وهي، ت وير من قة الجبي  بمدينةة  ةور  ةي

منزلًةةةةا، ومشةةةةرو  إزالةةةةة 62حيةةةةث يةةةةتم بنةةةةاء عةةةةدد 

  الخ ةورة عة  من قةة المزينةة بمدينةة نويبةع مةة

. خ ل إقامة  دود حماية م  أخ ار السيول

ر كمةا تةةم إنشةةاء  ةةو  بةةدر الحيةةاري بمدينةةة  ةةو

آالف متر 4.5على مساحة 2020 يناء في يوليو 

مربةةةع ليتماشةةةى مةةةع الوجةةةه الحيةةةاري والجمةةةالي 

والت ةةةوير الةةةكي حةةةد  مةةةؤخرًا بالمدينةةةة وحتةةةى ال

مة  يتجول البائعون بشوارعها، وتتكةون السةو 

.باكية52محلًا تجاري ا وعدد 34عدد 

هكا، وقد تم ت وير عدد خم  منا   غير آمنةة، 

بوجمةةةةةالي مسةةةةةاحة ( 2020-2014)خةةةةة ل الفتةةةةةرة 

. فدانًا، وجارة العم  على ت وير من قتي128.6
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قامةةةةةة  وزارة المةةةةةةوارد المائيةةةةةةة والةةةةةةري بوعةةةةةةداد 

الدرا ةةةةات الخا ةةةةةة بحمايةةةةةة محافظةةةةةة جنةةةةةو  

 ةةةةيناء مةةةة  أخ ةةةةار السةةةةيول، حيةةةةث تةةةةم إعةةةةداد 

ة، أ ل  للسيول متيم  دار ةة جميةع ارودية

  وتحديةةد أهةةم وأنشةة  اروديةةة هيةةدرولوجي ا، ونةةو

يةةة ارعمةةال الصةةناعية المنا ةةبة والم ئمةةة لكم

.المياا التي تسق  على حو  هكا ارودية

وا ةةةةةةتكمالًا لمنظومةةةةةةة الحمايةةةةةةة مةةةةةة  أخ ةةةةةةار 

 ةةةةةدًا خةةةةة ل الفتةةةةةرة 44السةةةةةيول، تةةةةةم إنشةةةةةاء 

حةةةةةةةةةةاجز توجيةةةةةةةةةةه، 16، و(2021 ةةةةةةةةةةبتمبر -2014)

خزانًةةةا، ومةةة  أبةةةرز تلةةة  15بحيةةةرة  ةةةناعية، و229و

:المشروعات

، وبحيةةةةرة وادي مجةةةةرح 3 الحي ةةةةىبحيةةةةرة وادي )

، كمةةةا تةةةم إنشةةةاء  ةةةد وادي الفجيةةةرة، و ةةةد 2 

.وادي أبو ال لم، و د وادي شعيرة

اء ، كةكل  إنشةالرغةوىكما تم إنشاء بحيةرة وادي 

بةةةوادي 2، 1والمةةةريخ، و ةةةد رقةةةم الزغةةةرةبحيرتةةةي 

و ةةد وادي  ةةي ف، 1،2دارات، و ةةد وادي زلجةةة 

، كمةةةا تةةةم إنشةةةاء قنةةةاة 3، 2، 1و ةةةد وادي قةةةديرة 

ألةةةف متةةةةر، ومعبةةةر إيرلنةةةةدي، 1.3 ةةةناعية ب ةةةةول 

اة وحو  تهدئة بوادي المحات ارعلى، أييا قن

متةةرًا، ومعبةةر إيرلنةةدي بةةوادي 450 ةةناعية ب ُةةول 

.أم أحيا

 ةول أييا تم إنشاء قناة  ناعية بوادي مقب  ب

الهميةةةةةراآالف متةةةةةرًا، وحةةةةةاجز توجيةةةةةه بةةةةةوادي 3.7

متةةةةةرًا، وتةةةةةم إنشةةةةةاء قنةةةةةاة 937البحةةةةةري ب ةةةةةول 

مح ةةة )متةةر 600 ةةناعية، وحةةاجز توجيةةه ب ةةول 

، و ةةةةةد إعاقةةةةةة، وحةةةةةاجز توجيةةةةةه حةةةةةول (الكهربةةةةةاء

، المةةةرا مح ةةةة الغةةةاز، وبحيةةةرة  ةةةناعية بةةةوادي 

ة وبحيةةةةرة  ةةةةناعية بةةةةوادي القربةةةةة، قنةةةةاة  ةةةةناعي

.  بوادي  ابا، وحماية منفك  ابا البري

ا ، تةةم تنفيةةك مشةةرو   ةةد البييةة2019خةة ل عةةام 

بمدينةةةةةة دهةةةةةب، يهةةةةةدف المشةةةةةرو  إلةةةةةى حمايةةةةةة 

.من قة العصلة بالكام  م  أخ ار السيول

المةةةةةةوارد الما يةةةةةةة والةةةةةةر 
"
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أمتةار، و ةول يبلةغ 7كما تم  إقامة  د بارتفةا  

ألةةةةف متةةةةر 70متةةةةرًا، وبحيةةةةرة  ةةةةناعية  ةةةةعة 155

أمتةار وعةر  7متةرًا، وعمة  120مكعب، وب ول 

متةةةةةةةر، لتخةةةةةةةزي  ميةةةةةةةاا ارم ةةةةةةةار والسةةةةةةةيول، 80

.واال تفادة منها في ارغرا  الزراعية

،  ةةعيًا مةة  المحافظةةة لحمايةةة 2020خةة ل عةةام 

مةةدنها المختلفةةة مةة  أخ ةةار السةةيول وتعظةةيم 

اال ةةتفادة مةة  ميةةاا ارم ةةار وا ةةتخدامها فةةي 

ت أغةةةرا  التنميةةةة المختلفةةةة وحمايةةةة الممتلكةةةا

بحيةةرة 2 ةةدود وعةةدد 3واررواح، تةةم إنشةةاء عةةدد 

بحيةةرة 2 ةةدود و3بمدينةةة دهةةب، كمةةا تةةم إنشةةاء 

 ةةدود 3بمدينةةة  ةةان  كةةاتري ، أييًةةا تةةم إنشةةاء 

لية بلغ  وبحيرة بمن قة قديرة بنويبع بتكلفة ك

.مليون جنيه231.6

مايةة ، تم تنفيةك المرحلةة ال انيةة لح2021خ ل عام 

  مدينة  ابا مة  أخ ةار السةيول، وتنفيةك مشةرو

ا تةةم لحمايةةة من قةةة التةةرابي  بمدينةةة نويبةةع، كمةة

ر تنفيك مشرو  لحمايةة من قةة ال ةور مة  أخ ةا

.السيول

يةرًا برأس  در، وأخغرندلتم تنفيك مشرو  وادي 

در تم تنفيةك مشةرو  وادي وردان بمدينةة رأس  ة

بلغة  لحمايتها م  أخ ار السيول، بتكلفة كلية

.مليون جنيه843.2

دولةةة جةةدير بالةةككر أن التكلفةةة اإلجماليةةة لجهةةود ال

ة م  إلقامة السدود والبحيرات الصناعية للحماي

أخ ةةةةار السةةةةيول بمحافظةةةةة جنةةةةو   ةةةةيناء قةةةةد 

مليةةةةةةةار جنيةةةةةةةه خةةةةةةة ل الفتةةةةةةةرة1.9بلغةةةةةةة  نحةةةةةةةو 

(2014-2021.)

ل وجار  العم  على إنشاء قناة  ةناعية عنةد مخةر

لةةةةغ وادي بعبةةةةع بةةةةلبو رديةةةة  بوجمةةةةالي تكلفةةةةة تب

د مليون جنيه، حيث تقوم وزارة الموار56.9حوالي 

المائيةةةةةة والةةةةةري بلعمةةةةةال التنفيةةةةةك ومةةةةة  المقةةةةةرر 

. 2022االنتهاء م  تنفيك المشرو  بحلول يونيو 
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البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"

ة فةةةي تبةةةكل الدولةةةة جهةةةودًا كبيةةةرة ل رتقةةةاء بالبيئةةة

ونظةةةرًا لبهميةةةة السةةةةياحية. المحافظةةةات كافةةةة

التةةةي تتمتةةةع بهةةةا محافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء، حيةةةث

ركةةزًا توجةةد بهةةا مدينةةة شةةرم الشةةيخ، والتةةي تُعةةدُّ م

مهمًةةةةا للمةةةةؤتمرات الدوليةةةةة، لةةةةكا كةةةةان البةةةةد مةةةة  

هةكا االهتمام بق ا  البيئة فةي المحافظةة، وفةي

السةةةيا  تةةةم تنفيةةةك عةةةدة مشةةةروعات فةةةي ق ةةةا  

البيئةةةةةة، كمةةةةةا  ةةةةةدرت الموافقةةةةةة البيئيةةةةةة لعةةةةةدد

.  مشروعًا أخرى170

ة وتوجد بالمحافظة مقومات عدة وكيانةات قائمة

ة بةةةةكاتها بهةةةةدف تحسةةةةي  البيئةةةةة فةةةةي المحافظةةةة

اس، باعتبار المحافظةة محافظةة  ةياحية بار ة

شةرم حيث توجد إدارة للنظافة والتجمي  بمدينة

ولية الشيخ، كما توجد إدارة حكومية تتةولى مسةؤ

إدارة منظومةةةة المخلفةةةات فةةةي مةةةدن المحافظةةةة 

وتقةةةوم بجميةةةع المراحةةة  بدايةةةة مةةة  جمةةةع ونقةةة  

ا  والتخل  مة  النفايةات، ويتةولى الق ةا  الخة

أعمال النظافة بك  م  مدن رأس  در، ودهب، 

. ونويبع، و ابا

كمةةةا تةةةم عقةةةد المةةةؤتمر الةةةدولي لب ةةةراف الةةةةرابع 

ولةةوجي عشةةر التفاقيةةة ارمةةم المتحةةدة للتنةةو  البي

بالتعةةةاون مةةةع 2018بشةةةرم الشةةةيخ فةةةي نةةةوفمبر 

ألف 30منظمة ارمم المتحدة، ومشاركة حوالي 

دولةةةةة، وتةةةةم إعةةةة ن 180مشةةةةارح مةةةة  أك ةةةةر مةةةة  

محمية رأس محمد كلول محميةة خيةراء بمصةر 

تةةابع مةة  ق بلةة  االتحةةاد الةةدولي لصةةون ال بيعةةة ال

. لبمم المتحدة

وفيمةةةا يلةةةي نسةةةتعر  المشةةةروعات المتعلقةةةة

:بهكا الق ا  والتي تم تنفيكها بالمحافظة

ت ةةةةةوير مركةةةةةز الةةةةةزوار لمحميةةةةةة رأس محمةةةةةد ▪

.م يي  جنيه7.4بتكلفة : 2018الو نية عام 

: 2019ت ةوير مسةةار الزيةارة بجبةة  مو ةى عةةام ▪

.م يي  جنيه7بتكلفة تقديرية بلغ  

بمن قتةي 2020إنشاء خليةة دفة   ةحي عةام ▪

ال ةةور وشةةرم الشةةيخذ بهةةدف زيةةادة  معةةدالت 

.التخل  النهائي اآلم  م  النفايات
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إنشةةةاء قنةةةاة أيرلنديةةةة و ةةةور مةةة  الجابيونةةةات▪

للحمايةةةة مةةة  جةةةرف السةةةيول لبلغةةةام ورفةةةع 

.كفاءة المد  الرئي  بمحمية نب 

موقةع تم تنفيك المشرو  في إ ار البروتوكول ال

 ةةي  بةةي  وزارات البيئةةة والتنميةةة المحليةةة والتخ

كمةةةةةا تةةةةةم . 2020-2019واإل ةةةةة ح اإلداري لعةةةةةام 

رم إنشاء خلية دف   حي في ك  م  من قة ش

مع الشيخ ومن قة ال ور لتحسي  عمليات الج

والنقةةةةة  وتحسةةةةةي  منظومةةةةةة إدارة المخلفةةةةةات 

. ضم  البروتوكول  الف الككر

حميةة ت وير خةدمات الةزوار والبنيةة التحتيةة بم▪

ذ 2019رأس محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الو نيةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةام 

رو  حيةةةةةةةةةث بلغةةةة  التكلفةةةةة التقديريةةةةة للمشةةةة

.م يي  جنيه4.8

هةةةةول البلةةةةوت ةةةةوير خةةةةدمات الةةةةزوار بمن قةةةةة ▪

.مليون جنيه2.9بمدينة دهب بتكلفة 

ويتكةةةةون . 2018تةةةةم البةةةةدء فةةةةي المشةةةةرو  عةةةةام 

مظةةةةةةة ت خشةةةةةةةبية، 4المشةةةةةةةرو  مةةةةةةة  بوابةةةةةةةة، 

وحمَّامةةات، و ةة لم حجريةةة لمسةةار الةةزوار، و ةةور

حجةةةةةةري، وموقةةةةةةف  ةةةةةةيارات داخلةةةةةةي، وع مةةةةةةات 

إرشادية، وغرفة إلدارة المحمية والشةر ة، وبةرل

. مراقبة

و جةةةةار  إنشةةةةاء السةةةةقاالت بمحميتةةةةي نبةةةة  وأبةةةة▪

.هولوالبلوجالوم

. م يةي  جنيةه8.5تبلغ التكلفة المالية للمشةرو  

% 20وتةم تنفيةك 2020تم البدء في المشرو  عام 

.منه حتى اآلن

خ ةةةو  فةةةرز بمحافظةةةة جنةةةو   ةةةيناء 4إنشةةةاء 

ة، ضةةةم  البروتوكةةةول الموقةةةع بةةةي  وزارات البيئةةة

داري والتنميةةة المحليةةة، والتخ ةةي  واإل ةة ح اإل

.2021/2020لعام 
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية طفرة خدالل السدنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا ألهدره التحسدن

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

.عالميما52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألةف متةر 30مح ة تحليةة  ةور  ةيناء ب اقةة 

2018مكعب في اليوم عام 

554
تكلفةةةة إنشةةةاء مح ةةةة معالجةةةة ميةةةاا الصةةةرف 

.الصحي بمدينة ال ور

182

ربةاء تكلفة المشةروعات المنتهيةة بق ةا  الكه

(.2021–2014)خ ل الفترة )بالمحافظة 

880
/ مشةةةةةةةرو  ازدوال ال ريةةةةةةة  الةةةةةةةدولي النفةةةةةةة  

.2018شرم الشيخ عام 

7.5

/ تكلفةةةةةة إنشةةةةةاء  ريةةةةة  نفةةةةة  أحمةةةةةد حمةةةةةدي 

.شرم الشيخ الجديدة

5.6
تكلفة تو عة م ار شرم الشيخ الدولي

980

مليددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليدددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددإل

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددإل
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يةةةةةةلتي ملةةةةةةف النقةةةةةة  وال ةةةةةةر  فةةةةةةي محافظةةةةةةة 

ي جنو   يناء على رأس خ ة عم  الت ةوير التة

-2014)شةةةةةةملتها المحافظةةةةةةة، وخةةةةةة ل الفتةةةةةةرة 

وعات ، فقد بلغ  التكلفة اإلجمالية لمشر(2021

.مليار جنيه15.8ال ر  نحو 

:وفيما يلي أهم تل  المشروعات

تنفيةةةةك مشةةةةرو  ازدوال  ريةةةة  النفةةةة  عيةةةةون ▪

متةرًا، 11.7كيلةومترًا، وعةر  33مو ى ب ول 

حةةارات مروريةةة، وتبلةةغ 3ويتكةةون ال ريةة  مةة  

.مليون جنيه128تكلفته اإلجمالية 

مار ويساهم المشرو  في زيادة فر  اال ت ▪

دينية في  يناء، واال تفادة م  ال روات التع

الموجةةةةةةودة بهةةةةةةا، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى تشةةةةةةجيع 

.السياحة وزيادة الدخ  القومي

ة إنشةةاء  ريةةة   ابةةا نويبةةةع والةةكي يُعةةةدُّ حلقةةة▪

الو ةة  بةةي  محافظةةة جنةةو   ةةيناء ومينةةاء

ة  ابةةةا البةةةري، وقةةةةد بلغةةة  التكلفةةةة اإلجماليةةةة

.مليون جنيه97.2للمشرو  

ويهةةةةةدف المشةةةةةرو  إلةةةةةةى تسةةةةةهي  الحركةةةةةةة 

رية  المرورية وزيادة ال اقة اال ةتيعابية لل 

والحةةةةةةد مةةةةةة  الحةةةةةةواد ، ومةةةةةة  المتوقةةةةةةع أن 

نويبةةةةع فةةةةي تنشةةةةي  / يسةةةةاهم  ريةةةة   ابةةةةا 

الحركةةةةة التجاريةةةةة والسةةةةياحية، وزيةةةةادة حركةةةةة 

.الشاحنات

  تةم إنشةاء  رية  الشةيخ عةواد بمدينةة  ةةان▪

م يةي  7كيلةومترات وبتكلفةة 7كاتري  ب ةول 

.جنيهذ بهدف تقلي  الحواد  المرورية

تةةم االنتهةةاء مةة  مشةةروعي حمايةةة منفةةك  ابةةا▪

البةةةةري، ووادي المحاشةةةةي ارعلةةةةى مةةةة  أخ ةةةةار 

، ويُعةةةةةةدُّ هةةةةةةكان 2016السةةةةةةيول فةةةةةةي مةةةةةةارس 

المشةةروعان جةةزءًا مةة  المشةةرو  اركبةةر الةةكي 

تنفكا الدولة م  أجة  حمايةة مدينةة  ابةا مة 

وييةةةةم المشةةةةرو   ةةةةبعة . أخ ةةةةار السةةةةيول

أوديةةة، وقةةد تةةم افتتةةاح المرحلةةة ارولةةى وذلةة 

.  مليون جنيه80بتكلفة إجمالية بلغ  نحو 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"



76|محاف ة جنوب سيناء  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

خ تةةةةم تنفيةةةةك ال ريةةةة  ارو ةةةة  بشةةةةرم الشةةةةي▪

ويشةةم  . متةةرًا30كيلةةومترًا وعةةر  12ب ةةول 

حةةةةةارات مروريةةةةةة، وحةةةةةارتي خدمةةةةةة، 4ال ريةةةةة  

ومسةةةةةةةةارًا للةةةةةةةةةدراجات، ور ةةةةةةةةةيفًا للمشةةةةةةةةةاة، 

سةام باإلضافة إلى منظومة كباري بنظام ارج

المعدنيةةةة، بهةةةدف خدمةةةة التنميةةةة السةةةياحية

بمحافظة جنو   يناء وإنشاء محور مةروري

.يرب  بي  حي النور وم ار شرم الشيخ

وقةةةةةد بلغةةةةة  التكلفةةةةةة اإلجماليةةةةةة للمشةةةةةرو  

.مليون جنيه279

تةةم ر ةةف  ةةر  داخليةةة بمةةدن رأس  ةةدر، أبةةو ▪

ء، زنيمةةة، أبةةو رديةة ، نويبةةع،  ابةةا،  ةةور  ةةينا

لغةةة  شةةةرم الشةةةيخ،  ةةةان  كةةةاتري  بتكلفةةةة ب

.2020مليون جنيه وفي يونيو 30.4

تةةةم ر ةةةف  ةةةر  داخليةةةة بمةةةدن رأس  ةةةةدر، ▪

أبةةةو رديةةةة ، نويبةةةع،  ابةةةةا،  ةةةةور / أبةةةو زنيمةةةةة 

كلفةةة ةةيناء، شةةرم الشةةيخ و ةةان  كةةاتري  بت

ر مليون جنيهذ كما تةم إنشةاء  رية  م ةا91.5

كيلةةةةومترات 4.5 ةةةةةةةان  كةةةةةةةةةةةةاتري  ب ةةةةةةةةةةول 

.مليون جنيه15.7بتكلفة 

كمةةةا تةةةم ر ةةةف ورفةةةع كفةةةاءة  ريةةة  الكةةةورني  

.مليون جنيه16بمدينة  ور  يناء بتكلفة 

تةةةم ر ةةةف  ريةةة  حةةةي النةةةادي و ريةةة  خدمةةةة ▪

جامعةةة الملةة   ةةلمان بمدينةةة  ةةور  ةةةيناء 

مليةةةةون جنيةةةةه، بهةةةةدف 12.5بتكلفةةةةة تقديريةةةةة 

تسةةةةهي  الحركةةةةة للمةةةةوا ني  ودعةةةةم ق ةةةةا  

حي السياحة، كمةا تةم ر ةف  رية  نبة  السةيا

لهةةةةةةةكا الغةةةةةةةةر  بتكلفةةةةةةةة تقديريةةةةةةةةة بلغةةةةةةةة 

.  مليون جنيه30.5

، تةةةةةم ر ةةةةةف ورفةةةةةع كفةةةةةاءة 2021خةةةةة ل عةةةةةام ▪

ة  ةةةر  داخليةةةة بمدينةةةة شةةةرم الشةةةيخ بتكلفةةة

لغةة  مليةةون جنيةةه، ومدينةةة نويبةةع بتكلفةةة ب20

.م يي  جنيه9.1
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نةة وفي السيا  ذاتةه، تةم ر ةف ورفةع كفةاءة مدي

مليةةون 48.6 ةةور  ةةيناء بتكلفةةة تقديريةةة بلغةة  

لغةة  ومدينةةة رأس  ةةدر بتكلفةةة تقديريةةة ب. جنيةةه

. مليون جنيه23.5

نةةة وتةةم ر ةةف ورفةةع كفةةاءة ال ريةة  الةةدائري بمدي

كيلةةةومترًا ويتكةةةون مةةة 25شةةةرم الشةةةيخ ب ةةةول 

حةةةةارات مروريةةةةة لكةةةة  اتجةةةةاا وأعمةةةةال اإلنةةةةةارةذ 5

كةةةةةةةوبري علةةةةةةةوي 2)كبةةةةةةةاري 6باإلضةةةةةةةافة لةةةةةةةةعدد 

بتكلفةةةةةةةةةة تقديريةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةة  ( كةةةةةةةةةوبري دوران4و

.  مليار جنيه1.9

شةةرم / كمةةا تةةم إنشةةاء  ريةة  نفةة  أحمةةد حمةةدي 

، وهةةةو محةةةور 2019الشةةةيخ الجديةةةدة فةةةي نةةةوفمبر 

ائري عرضي يص  بي   ري  الس م وال ري  الةد

كيلةومترًا 342لمدينة شرم الشيخ، ويمتد ب ةول 

متةةةةرًا، ويتكةةةةون مةةةة  اتجةةةةاهي  بواقةةةةع 16وعةةةةر  

حةةةةةارات مروريةةةةةة لكةةةةة  اتجةةةةةاا، وتبلةةةةةغ التكلفةةةةةة 3

.مليارات جنيه5.6اإلجمالية للمشرو  

لةةةةةم تغفةةةةة  المحافظةةةةةة ت ةةةةةوير النقةةةةة  البحةةةةةري 

والجةةةةوي بهةةةةا، حيةةةةث قامةةةة  شةةةةركة المقةةةةاولي  

العةةةةةر  با ةةةةةتكمال واالنتهةةةةةاء مةةةةة  المةةةةةرحلتي  

ع ارولةةةى وال انيةةةة مةةة  أعمةةةال ت ةةةوير مينةةةاء نويبةةة

كمةةةةا قامةةةة  . مليةةةةون جنيةةةةه350البحةةةةري بتكلفةةةةة 

القةةةةوات البحريةةةةة بونشةةةةاء رافةةةةع  ةةةةف  مت ةةةةور 

لةة لخدمة المراكب السةياحية واليخةوت حتةى حمو

ع  ةة  كمةةا تةةم تجهيةةز السةةاحة الخلفيةةة لرافةة200

السةةةةف  وإنشةةةةاء من قةةةةة خدميةةةةة لهةةةةا بتكلفةةةةة

.  مليون جنيه58

ل فةي  ةةيا  متصة ، تةةم ت ةةوير مينةاء ال ةةور خةة 

مليةةةون جنيةةةه علةةةى عةةة   140، بتكلفةةةة 2017عةةةام 

مراحةةة ، المرحلةةةة ارولةةةى تشةةةم  إنشةةةاء ر ةةةيف 

متةرًا  ولي ةةا، ورفةع كفةةاءة170بحةري جديةد ب ةةول 

.مترًا  ولي ا60الر يف الساب  ب ول 

وير البريةةةة، فقةةةد تةةةم ت ةةةبةةةالموانيوفيمةةةا يتعلةةة  

غةةةةةةة  منفةةك  ابةةةةةةةا البةةةةةةةةري بتكلفةةةةةةة إجمةةةةةةةالية بل

.مليون جنيه40
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جةةةار  العمةةة  علةةةى رفةةةع كفةةةاءة وت ةةةوير مينةةةاء ▪

 ابةةةةاذ بهةةةةدف الحفةةةةا  علةةةةى أ ةةةةول المينةةةةاء 

.مليون جنيه23بتكلفة 

تةةةةةةم االنتهةةةةةةاء مةةةةةة  عمليةةةةةةة 2020وخةةةةةة ل عةةةةةةام 

فةةةةة الكهروميكانيةةةة  بمينةةةةاء  ابةةةةا بوجمةةةةالي تكل

.مليون جنيه17بلغ  

وبالنسةةةةبة للم ةةةةارات، فقةةةةد تمةةةة  تو ةةةةعة ▪

المرحلةةةة : م ةةةار شةةةرم الشةةةيخ علةةةى مةةةرحلتي 

م ييةةةةةةةة  راكةةةةب بتكلفةةةةةةةةةةة 6.5ارولةةةةى تسةةةةع 

مليةةةةةةةةةون جنيةةةةةةةةةه، 530إجةةةةةةةةةةةةةةةمالية بلةةةةةةةةةةةةةغ  

م يةةةةةي  10والمةةةةةةةةةةرحلة ال انةةةةةةةةية تسةةةةةع نحةةةةةو 

.  مليون جنيه450راكةةةةةةةةب بتكلفةةةةةةةةةة إجمالية 

كمةةةةا تةةةةم إنشةةةةاء م ةةةةار رأس  ةةةةدر الدولةةةةةةةةةي ▪

مليةةةارات جنيةةةه بموجةةةب قةةةرار 3بتكلفةةةة بلغةةة  

، بوعةادة 2015لسنة 63رئي  الجمهورية رقم 

آالف فةةةةةةةدان مةةةةةةة  4.7تخصةةةةةةةي  مسةةةةةةةاحة 

قلًةةا ارراضةةي المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خا ةةة ن

ة م  أراضي القوات المسةلحة لصةالح الشةرك

ء المصةةرية للم ةةارات ال ةةتخدامها فةةي إنشةةا

.م ار رأس  در بمحافظة جنو   يناء

5.6

6.9

2014/2013 2020/2019

أطوال الطرق المر وفة التابعة للهيئة 
العامة للطرق والكباري خالل عامي 

2020و2014

(ألف كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةة

المعمومات

"

لةةةةةةم تغفةةةةةة  الدولةةةةةةة عةةةةةة  تنميةةةةةةة المحافظةةةةةةات 

الحدوديةةةةة فةةةةي مختلةةةةف المجةةةةاالت االقتصةةةةادية،

االتصةةةةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةةةةةا "وخا ةةةةةةةةةةة مجةةةةةةةةةةال 

ذ الةةةكي حظةةةي باهتمةةةام الفةةة  علةةةى "المعلومةةةات

.  يةار عدة كافة خ ل السنوات السبع الماض

بةي  وفي ضوء ذل ، تةم توقيةع بروتوكةول تعةاون

وزارة االتصةةةةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةات 

ومحافظةةةةة جنةةةةو   ةةةةيناء والشةةةةركة المصةةةةرية 

تصةةةةاالت ل تصةةةةاالتذ لتنفيةةةةك البنيةةةةة التحتيةةةةة ل 

بمشةةةةةةةرو  التحةةةةةةةول الرقمةةةةةةةي وميكنةةةةةةةة جميةةةةةةةع 

الق اعةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةة بالمحافظةةةةةةةة بتكلفةةةةةةةة

.مليون جنيه1.4

ايبر في هكا اإل ار تم مةد المسةار البةدني بكابة  فة

ظةة لتغكية وتنمية ق ا  االتصاالت بمدن محاف

جنةةةةةةةةو   ةةةةةةةةيناء لخةةةةةةةةدمات الهةةةةةةةةاتف اررضةةةةةةةةي 

.مليون جنيه230والمحمول بتكلفة بلغ  

، تةةةةم تو ةةةةي  كةةةةاب ت ارليةةةةاف 2018خةةةة ل عةةةةام 

مدر ةةةةة 20اليةةةوئية للمةةةةدارس ال انويةةةة لعةةةةدد 

ة بهةةدف تةةةوفير خةةةدمات اإلنترنةة  بسةةةرعات فائقةةة

علةةيم داخةة  المةةدارس ال انويةةة ت بيقًةةا لنظةةام الت

(.التعليم بالتابل )الجديد 

، تةةةةةم إنشةةةةةاء شةةةةةبكات أرضةةةةةية 2019خةةةةة ل عةةةةةام 

بالمنةةةةةةا   السةةةةةةكنية الجديةةةةةةدة بجميةةةةةةع مةةةةةةدن 

، رأس  در، وأبو ردية ، وأبةو زنيمةة: )المحافظة

( و ةةةور  ةةةيناء، وشةةةرم الشةةةيخ، ودهةةةب، ونويبةةةع

ي يهدف المشرو  إلةى تةوفير جميةع الخةدمات التة

ا ني  تقدمها الشركة المصرية ل تصاالت للمو

.وتغ ية المنا   الحدودية

مةةد وبهةةكا تبلةةغ التكلفةةة اإلجماليةةة لمشةةروعات

الكةةةةةةاب ت الفةةةةةةايبر لخدمةةةةةةة ق ةةةةةةا  االتصةةةةةةاالت 

. مليون جنيه231.4المنفكة بالمحافظة نحو 
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صةرية ولت وير نظم االتصاالت تقوم الشركة الم

وئية ل تصةةةاالت حالي ةةةا بونشةةةاء شةةةبكة أليةةةاف ضةةة

FTTHاء بمسةةاك  حةةي النصةةر بمدينةةة  ةةور  ةةين

.عمارة263لعدد 

لسةنة 584هكا، وقد  در قرار رئي  الوزراء رقم 

، بتخصةةةةةةةةةةةي  ق عةةةةةةةةةةةة أر  بمسةةةةةةةةةةةاحة2015

ألةةةف متةةةر مربةةةع، بمدينةةةة  ةةةور  ةةةيناء بةةةرأس 40

االت، الكنيسةةة، لصةةالح الشةةركة المصةةرية ل تصةة

.إلقامة برل ميكروويف جديد

، تةةةةم تو ةةةةي  كةةةةاب ت ارليةةةةاف 2020خةةةة ل عةةةةام 

م  اليةةةوئية للمصةةةالح والهيئةةةات الحكوميةةةة ضةةة

مبنةةةةى مةةةة  377مشةةةةرو  التحةةةةول الرقمةةةةي لعةةةةدد 

%.100مبنى بنسبة تنفيك بلغ  377أ   

ات بهدف توفير خةدمات اإلنترنة  ونقة  المعلومة

.بسرعات عالية جدًا للجهات الحكومية

هةةةةكا، وقةةةةد بلغةةةة  نسةةةةبة مسةةةةتخدمي اإلنترنةةةة  

، كمةةا بلةةغ عةةةدد  2019عةةام % 94بالمحافظةةة نحةةو 

عة  ةةنترالًا فةةي العةةام نفسةةه بسةة18السةنتراالت 

.ألف خ 59.5

فةةةةي السةةةةيا  نفسةةةةه بلةةةةغ عةةةةدد مكاتةةةةب البريةةةةد 

.2019مكتبًا عام 23بالمحافظة 

نسةةةةةبة مسةةةةةتخدمي اإلنترنةةةةة 

بمحافظةةةةةةةةة جنةةةةةةةةو   ةةةةةةةةيناء 

.2019عام 

%94
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مرار نظرًا لما توليه الدولة م  اهتمام بةالغ وا ةت

عمليةةةةةةات التنميةةةةةةة الشةةةةةةاملة فةةةةةةي محافظةةةةةةات 

يةةةةة الجمهوريةةةةة كافةةةةة، والتوجيهةةةةات بتةةةةوفير البن

بكات التحتيةة السةةليمة، وت ةةوير ورفةع كفةةاءة شةة

اجةةةات توزيةةةع الكهربةةةاء بالمحافظةةةات لتلبيةةةة احتي

تحقي  الت وُّر في ا تخدام ال اقة الكهربائية، و

شةةةهدت محافظةةةة جنةةةو  . التنميةةةة المسةةةتدامة

 ةةةةيناء عةةةةةدة مشةةةةروعات لل اقةةةةةة الشمسةةةةةية 

يةةة ضةةم  خ ةةة الدولةةة لترشةةيد ال اقةةة الكهربائ

ة، والتو ع في مجال ال اقة الجديدة والمتجةدد

 ةا  وقد بلغ  التكلفة اإلجماليةة لمشةروعات ق

. مليةةةةون جنيةةةةه880الكهربةةةةاء بالمحافظةةةةة نحةةةةو 

: وفيما يلي نستعر  أهم هكا المشروعات

إحةةةة ل وتجديةةةةد وعمةةةة  تو ةةةةعات لشةةةةبكات ▪

ء الجهةةد المتو ةة  والمةةنخف  لتحسةةي  أدا

 الشةةةةةبكة وتقليةةةةة  ارع ةةةةةال بتكلفةةةةةة بلغةةةةة

.  مليون جنيه35

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةاء والساقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ة ربةةةة   ةةةةان  كةةةةاتري  ووادي فيةةةةران بالشةةةةبك▪

.  مليون جنيه35القومية الموحدة بتكلفة 

ة ميةاا تو ي  التيار الكهربائي لمح ةات تحلية▪

، البحةةةةةةةر ،والخزانةةةةةةةات اال ةةةةةةةتراتيجية للبتةةةةةةةرول

ومح ةةةة الصةةةةةةةةرف الصحةةةةةةةةي، ومستشفةةةةةةةى 

أبةةةةو رديةةةة ، والوحةةةةدات السةةةةكنية بمشةةةةرو  

اإل ةةةةةكان االجتمةةةةةاعي، والتجمعةةةةةات البدويةةةةةة 

بمةةةةةدن المحافظةةةةةة بتكلفةةةةةة إجماليةةةةةة بلغةةةةة  

.م يي  جنيه204.4

تحويةة  الخ ةةو  الهوائيةةة للجهةةد المتو ةة ▪

ة أعلةةةةى الكتةةةةة  السةةةةةكنية إلةةةةى كةةةةةاب ت أرضةةةةةي

.  م يي  جنيه1.6بمدينة رأس  در بتكلفة 

تةةةةةةةم تنفيةةةةةةةك مشةةةةةةةروعات ال اقةةةةةةةة الشمسةةةةةةةية 

ة بالمحافظة ضةم  خ ةة الدولةة لترشةيد ال اقة

دة الكهربائيةةة والتو ةةع فةةي مجةةال ال اقةةة الجديةة

م يةةي  جنيةةهذ بموجةةب 106.8والمتجةةددة بتكلفةةة 

قةةةةرارات رئةةةةي  الةةةةةوزراء لصةةةةالح هيئةةةةة ال اقةةةةةة 

قةةةرار رئةةةي  الةةةوزراء : الجديةةةدة والمتجةةةددةذ منهةةةا

، بتخصةةي  ق عةةة أر  2015لسةةنة 1483رقةةم 

ألةةةف متةةةر مربةةةع، بمدينةةةة  ةةةان  140.7بمسةةةاحة 

كةةةاتري  بمحافظةةةة جنةةةو   ةةةيناءذ وقةةةرار رئةةةي 

، بالموافقةةةة علةةةى 2015لسةةةنة 1588الةةةوزراء رقةةةم 

أفدنةةةةة بمن قةةةةة 6.8إعةةةةادة تخصةةةةي  مسةةةةاحة 

جنةةةو   ةةةيناء لصةةةالح المنفعةةةة-شةةةرم الشةةةيخ 

.العامة

ومةةةةة  أم لةةةةةة مشةةةةةروعات ال اقةةةةةة الشمسةةةةةية 

. لل اقةةة الشمسةةيةغراقةةدمشةةرو  مح ةةة أبةةو 

عةة التابغراقدتقع هكا المح ة بتجمع قرية أبو 

لمدينةةةةة أبةةةةو رديةةةة  بمحافظةةةةة جنةةةةو   ةةةةيناءذ 

يةةةةذ بهةةةدف ربةةة   ةةةان  كةةةاتري  بالشةةةبكة القوم

الموحةةةةةدة عةةةةة   ريةةةةة  نويبةةةةةع، وتو ةةةةةي  التيةةةةةار 

الكهربائي للتجمعات التنموية 

هةةكا، باإلضةةافة إلةةى إنشةةاء مح ةةة شةةرم الشةةيخ

ويتكةةةون 2015ميجةةةاوات عةةةام 48الغازيةةةة بقةةةدرة 

توربينةةات غازيةةة قةةدرة كةة  منهةةا 6المشةةرو  مةة  

.  ميجاوات48
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شةهدت محافظةة جنةو ... المياا شريان الحيةاة

   ةةيناء، خةة ل السةةنوات ارخيةةرة، تنفيةةك عةةدد مةة

لةةة  المشةةةروعات التنمويةةةة والخدميةةةة، والتةةةي تتع

ذ حيةةةث "ميةةةاا الشةةةر  والصةةةرف الصةةةحي"بق ةةةا  

يهةةةةةدف الق ةةةةةا  إلةةةةةى االلتةةةةةزام بت بيةةةةة  أحةةةةةد  

يا ةةية ار ةةاليب التكنولوجيةةة وفقةةا للمعةةايير الق

المصةةةةةةريةذ لتةةةةةةوفير الخةةةةةةدمات بجةةةةةةودة متميةةةةةةزة 

يتم للعم ءذ هكا باإلضافة إلى المشروعات التي

، تنفيكها في العديد مة  مةدن ومراكةز المحافظةة

ميةةةةاا الشةةةةر  والصةةةةرف"والتةةةةي تتعلةةةة  بق ةةةةا  

".الصحي

إنشةةاء عةة د مةة  مشةةروعات ميةةا  الشةةرب تةةم 

خةةةةةةةة ل الفتةةةةةةةةرة بم افظةةةةةةةةة جنةةةةةةةةوب سةةةةةةةةيناء 

مليار جنيةهذ وقةد 2.4بتكلفة بلغ  ( 2014-2021)

 اهم  هكا المشروعات فةي زيةادة كميةة ميةاا 

ألةةةف متةةةر مكعةةةب فةةةي 76الشةةةر  المنتجةةةة مةةة  

ألةف متةر مكعةب فةي 123إلةى 2014اليوم في عام 

ذ وفيمةةةةا يلةةةةي أهةةةةم هةةةةكا 2021اليةةةةوم خةةةة ل عةةةةام 

:المشروعات

ميةةةةةا  الشةةةةةرب والصةةةةةر  

الص ي

"
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تنفيةةةةك مشةةةةرو  مح ةةةةة تحليةةةةة ميةةةةاا البحةةةةةر ▪

، وقد تم 2016بمن قة رأس ملعب في فبراير 

ر تصةةةةميم وتنفيةةةةك مح ةةةةة تحليةةةةة ميةةةةاا البحةةةة

متةةر مكعةةب فةةي اليةةوم بمن قةةة 1500ب اقةةة 

ة بجنةةو   ةةيناء لصةةالح الهيئةة" رأس ملعةةب"

العامةةةةة للتنميةةةةة السةةةةياحية وقةةةةد روعةةةةي فةةةةي 

حةد  تصميم وتنفيك تل  المح ة ا تخدام أ

يد أنظمة موفرات ال اقة التي تؤدي إلةى ترشة

مةةة  ال اقةةةة % 30ا ةةةته ح ال اقةةةة بنسةةةبة 

.ال زمة للتشغي 

تنفيةةك مشةةرو  مح ةةة تحليةةة ميةةاا  ابةةا فةةي▪

متةةةرًا مكعبًةةةا فةةةي 1500ب اقةةةة 2016ديسةةةمبر 

عةدد اليوم، وتتكون مة  عنبةر التحليةة ويشةم 

متةةةةرًا 750وحةةةةدة تحليةةةةة ميةةةةاا البحةةةةر  اقةةةةة 2

1500مكعبًةةا فةةي اليةةوم خةةزان خر ةةاني  ةةعة 

ألةةف متةةر مكعةةب للميةةاا المحةة ة ومجموعةةة 

. المخازن والمنش ت اإلدارية

ألةف متةر 30مح ة تحلية  ور  يناء ب اقةة ▪

2018مكعةةةةةب فةةةةةي اليةةةةةوم تةةةةةم تنفيةةةةةكها عةةةةةام 

بتمويةةة  مةةة  الهيئةةةة القوميةةةة لميةةةاا الشةةةر 

. مليةةون جنيةةه554والصةةرف الصةةحي، وبتكلفةةة 

وحدات تحلية، تبلغ6تتكون المح ة م  عدد 

آالف متةر مكعةب فةي 5 اقة الوحدة الواحةدة 

ال اليومذ ويهدف المشرو  إلى زيادة كميةة إنتة

الميةةةةةاا المنتجةةةةةة لتلبيةةةةةة احتياجةةةةةات مشةةةةةرو 

اإل ةةةةةةةكان االجتمةةةةةةةاعي بالمدينةةةةةةةة وجامعةةةةةةةة 

. المل   لمان

ء مة  مح ة تحلية مياا نبة  والتةي تةم االنتهةا▪

بتمويةة  مةة  الهيئةةة 2021تنفيةةكها خةة ل عةةام 

القوميةةةةة لميةةةةاا الشةةةةر  والصةةةةرف الصةةةةحي 

  مليون جنيه، وتتكون المح ة م180بتكلفة 

وحةةةةدة تحليةةةةة وتبلةةةةغ  اقةةةةة الوحةةةةدة 2عةةةةدد 

آالف متر مكعب في اليوم، وتهةدف 3الواحدة 

إلةةةةةى تةةةةةوفير ميةةةةةاا الشةةةةةر  لجامعةةةةةة الملةةةةة  

.  الرويسات لمان ومن قة 
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تو ةةةةةي  المرافةةةةة  الخارجيةةةةةة لفةةةةةرو  جامعةةةةةة ▪

الملةةة   ةةةلمان بكةةة  مةةة  مةةةدن رأس  ةةةدر، 

ام وال ور، وشرم الشيخ، والةكي تةم تنفيةكا عة

.مليون جنيه54بتكلفة 2020

تةةم عمةة  تو ةةعات فةةي مح ةةة غةةر  النفةةة  ▪

ألف 35لزيادة كمية إنتال المياا م  2017عام 

ألةةف متةةر مكعةةب وبتكلفةةة 70متةةر مكعةةب إلةةى 

.مليون جنيه70

تةةةم تنفيةةةك مشةةةرو  مح ةةةة تحليةةةة رأس  ةةةدر▪

ألف متر مكعب في اليةوم ومح ةة 30ب اقة 

ألةةف متةةر مكعةةب 20تحليةةة أبةةو زنيمةةة ب اقةةة 

ألةف 15في اليوم ومح ة تحلية دهب ب اقةة 

ع متةةر مكعةةب فةةي اليةةوم ومح ةةة تحليةةة نويبةة

2021ألف متر مكعب في اليوم عام 15ب اقة 

مليون دوالرذ ويهدف المشةرو  98.6وبتكلفة 

ة إلةةةى تةةةوفير ميةةةاا شةةةر  نقيةةةة ورفةةةع الك افةةة

. السكانية بجنو   يناء

يجةةةةةري حاليًةةةةةا تنفيةةةةةك العديةةةةةد مةةةةة  المشةةةةةروعات 

الخا ةةةة بق ةةةا  ميةةةاا الشةةةر  فةةةي المحافظةةةة 

:منها

تنفيةةةك المرحلةةةة ال انيةةةة مةةة  ازدوال خةةة  ميةةةاا▪

أبةةةةو رديةةةة  ورفةةةةع  اقةةةةة المح ةةةةة / النفةةةة  

ألةةةف متةةةر مكعةةةب فةةةي اليةةةوم 70/ 35ب اقةةةة 

مليةةون 520ورافةةع ميةةاا رأس ملعةةب بتكلفةةة 

جنيهذ بهدف تو ي  مياا الشر  لمةدن رأس

  ةدر، وأبةو ردية  وأبةةو زنيمةة و ةان  كةةاتري

ومةةةةةةة  المقةةةةةةةرر االنتهةةةةةةةاء منةةةةةةةه فةةةةةةةي شةةةةةةةهر 

. 2022مارس 

خزانةات تكةدي  بكة  مة  رأس 4إنشاء عةدد ▪

لفةة  در، وأبو ردي ، وأبو زنيمةة، وال ةور بتك

.مليون جنيه173
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خةةةزان تكةةةدي  ميةةةاا 2ا ةةةتكمال تنفيةةةك عةةةدد ▪

ألةةةةف متةةةةر مكعةةةةب بالمشةةةةتم ت 20بسةةةةعة 

202ة كيلةةومترًا بشةةرم الشةةيخ بتكلفةة17وخةة  

وبر ومةة  المقةةرر افتتاحةةه فةةي أكتةة. مليةةون جنيةةه

2022 .

إنشةةاء خةةزان ميةةاا الجبيةة  والةةوادي والوا يةةة ▪

مليةةون جنيةةهذ بهةةدف 217والمسةةاعدة بتكلفةةة 

تو ةةةةةي  الميةةةةةاا لمن قةةةةةة الجبيةةةةة  والةةةةةوادي 

. و ان  كاتري 

نفيةةك وفيمةةا يتعلةة  بق ةةا  الصةةرف الصةةحي، تةةم ت

غةةة  مشةةةروعي  بالمحافظةةةة بتكلفةةةة إجماليةةةة بل

.مليون جنيه252

تهدف تل  المشروعات إلى رفع  اقةة الصةرف

ألةةف متةةر مكعةةب فةةي 28.6الصةةحي الفعليةةة مةة  

ألةف متةر مكعةب 32.1لتص  إلى 2014اليوم  عام 

: حيث تم اآلتي2020في اليوم خ ل عام 

تنفيةةةةك مشةةةةرو  تو ةةةةعات الصةةةةرف الصةةةةحي ▪

وخدمةةةة المنةةةا   المحرومةةةة بمدينةةةة ال ةةةةور 

مليةةةون جنيةةةهذ بهةةةةدف 182بتكلفةةةة 2018عةةةام 

ر تو ةةي  خدمةةة الصةةرف الصةةحي رحيةةاء ال ةةو

الجديةةةةةةدة، ومشةةةةةةرو  اإل ةةةةةةكان االجتمةةةةةةاعي، 

. والةةةةةتخل  اآلمةةةةة  لميةةةةةاا الصةةةةةرف الصةةةةةحي

كمةةةةةا تةةةةةم تنفيةةةةةك مح ةةةةةة الصةةةةةرف الصةةةةةحي 

، ومح ةةةةة  ةةةةرف  ةةةةحي  ةةةةك  بالرويسةةةةات

2018العةةةةاملي  بمدينةةةةة شةةةةرم الشةةةةيخ عةةةةام 

مليةون جنيةهذ بهةدف 70بتكلفة إجمالية بلغ  

تو ةةي  خدمةةة الصةةرف الصةةحي رحيةةاء شةةرم

الشةةةةةيخ، والةةةةةتخل  اآلمةةةةة  لميةةةةةاا الصةةةةةرف 

. الصحي

اا تم تنفيك مشرو  إنشاء مح ة معالجة مية▪

ة الصرف الصحي بمدينة ال ور فةي إ ةار خ ة

الدولةةةةةة بتو ةةةةةعة شةةةةةبكة الصةةةةةرف الصةةةةةحي 

بسةةةةيناء تةةةةم إنشةةةةاء مح ةةةةة معالجةةةةة ميةةةةاا 

آالف 10الصرف الصحي بمدينة ال ور ب اقة 

.متر مكعب في اليوم

مليةةةون جنيةةةه، هةةةكا 182بلغةةة  تكلفةةةة المشةةةرو  

.مح ات رفع أخرى3باإلضافة إلى تنفيك 



محاف ة جنوب سيناء
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