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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدرل بهدا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  عدة تحوُّ

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

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

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

دى المركدز رؤيدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبنل

دداءر وتعزيددز قنددوات التوااددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنل

ع بددور الموا ن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

مددع أكبددر فددي اددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مجت

.المعرفة

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

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

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

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

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

يةر وقد جاء هأا التقرير ليرادد  نجدازات وجهدود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

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

ر ويددأتي ذلددك فددي   ددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

ع مشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الو نر بما يتالءم م

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرا ية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددو نر أمامنددددا فراددددة لبندددداء الددددو ن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواادل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مصطفى مدبولي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





لا ا ماا . يايقين ا، لو ت ع هادت مصر وتوفرت فيهاا أدوات العماران لكانات االاان المادن ور يساة باالد الادن

وير رفاعة رافاع الاهاااوي، الا ي ي عاد أحاد قاادة النهضاة العلمياة ورا اد التنا/ أو انا به المةكر المصري

، "قاي  بااريزتقلي  اإلبريز فاي تل"في مصر والعالم العربي  ال  القرن التااع عشر، في محلْةه األ هر 

عنةةدما يقةةوم علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  اسةةت  ل موارد ةةا والمغاازى لنااا أنااه . 1834الصااادر عااام 

.وتوظيف ا، تصب  نبراسًا ممتوقدًا، وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

،  انع وبعد عقود زمنية طويلة مرت  اللها مصر بالكلير من االنتصارات، و مدت للعديد من التحاديات

ي الحرية  عب مصر العظيم التاري   مرتين  ال  أعوام قليلة  تارة عندما وار ضد الةساد وطالب بحقه ف

ار  ، فلابوطنيتاه، وتارة أ رى عندما تمس  بهويته وتحصان 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والةكر الظالمي في 

حكام، ر يس اا عادلي منصاور ال/ وبعد فترة ح كم انتقالية امتدت قرابة العام، تولن  اللها السيد المستشار

ة االنتقالياة بمنااابة ا تتاام الةتارة الر اااي-محقت ا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمات  اابه األ يار 

المسةتقب  ي مة إنناي لعلان وقاة باين "األماب فاي الغاد، فاي قولاه –2014يونياو 4يوم األربعاء الموافا  

م، لكان ، وإن كانت أرضه مقضبة  بدماء األبرياء، واما   تشوبها بعاض الغياول ذا الوط  غدًا مشرقًا

ريااا  أرح بااالدي اااتعود ااامراء بلااون النيااب،  ضااااراء بلااون أغصااان الزيتاااون، اااما لا  ااافية ، تبعااث ب

.النجا  واألمب، دوم ا كما كانت

ة، طالاب عبد الةتا  السيساي ر اااة جمهورياة مصار العربيا/ ، مع تولاي السيد الر ي 2014يونيو 8وفي 

  الحاا  ، ونسااتظب فيااه بظاااللبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة م قاطب ااا جمااوع المصااريين أن ي عينااو  بقااوة 

ةاار  والعااد  والعاايش الكااريم، ونتنساام فيااه ريااا  الحريااة وااللتاازام، ونلماا  فيااه المساااواة وتكااافح ال

ماار أن فااال ي مكاان لأل. وجااود ا حقيقيتااا وداااتور حياااة  ألن اااةينة الااوطن واحاادة، فاا ن نجاات نجونااا جميع ااا

ن الشاعب يستقيم من طرة واحد  كونه عقد ا اجتماعيتا بين الدولة ممللة في ر يساها ومحاسااتها وباي

. م وريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتياي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الاهاااوي، را اد التناوير فاي العصار الحاديث، والقاو  مان)
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تاي نصابو ومن   ل  الحين، بدأت درو  الوطن تحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديلة ال

ساتقبب، إليها جميع ا، مع إدراك واعص من ق بب الشعب المصري بيننا جميع ا نلتزم بقارطة طريا  لبنااء الم

ات التاااي ي ظللهاااا اإلرادة والتصاااميم علااان العماااب، والتعااااون المنةاااتل ماااع الجمياااع  لتقاااااي كاااب العقبااا

.والصعوبات  حتن ننعم جميع ا بلمار التنمية

جهاود  ، تضافرت  اللهاا الت ققت خ ل ا إنجازات تنموية تفو  عممر الزم انوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغام ع ظام ماا  اهدته رباوع مصار مان جهاد تنماوي حقيقاي فا. لتحقي  نهضاة م ساتحقة لشاعب أبايّ

تقاان جميع ربوعها، ف ن الدولة المصرية حكومة و اعب ا ال تازا  لاديها الكليار مان الاماو  إلنجااز أكبار ي

ة ر يساة بيد أن  لا  يتالاب التوقاف لبرلاة  لنتيماب ماا حققناا  ااويتا مان إضااءات تنمويا. عنان السماء

.ادمة ال  ل   الةترة  لتكون عون ا لنا علن ااتكما  مسيرة البناء والنهضة عبر انوات مديدة ق

ز مصاااةن ماادبولي ر ااي  مجلاا  الااوزراء بهاا ا الشااين، قااام مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات الساايد الاادكتور

ساانوات المعلومااات ودعاام اتقااا  القاارار بتنةياا  جهاادص بحلاايت لتووياا  ألاام إنجااازات الدولااة المصاارية  ااال  ال

تعااون السبع الماضية، فاي جمياع منااحي التنمياة وعلان مساتوى محافظاات الجمهورياة كافاة ، و لا  بال

:علن النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد  ل   . مع مقتلف الجهات والهيئات الحكومية

: قااع ااا تنمويتااا، ولااي23محاااور تنمويااة، بواقااع 5كتاب ااا يسااتعرح أباارز جهااود الدولااة علاان مسااتوى 23▪

. رافا  والشابكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانياة، والم

.كما تم إ دار تقرير لكب قااع تنموي يستعرح الجهود الر يسة علن مستوى المحافظات

علن مستوى كتاب ا يتناو  الجهود واإلنجازات الر يسة التي تحققت  ال  السنوات السبع الماضية27▪

.قااع تنموي الم حددة الة ا23الاجميع المحافظات، تغاي 

اعااات أللاام مااا حققتااه الدولااة علاان مسااتوى كاابّ ماان القاتلقيصاايةكتابااان ي قاادامان  ااورة إجماليااة ▪

. التنموية والم حافظات، بالتركيز علن مح رات األداء الر يسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةر وفاااي لااا ا المقاااام، كاااان لزام اااا عليناااا أن ن حكاااد أن 

لن أكلر ، ي ظلله اإلعالن العالمي لحقوص اإلنسان، وال ي يناوي عومستقبل ا وفق ن ج تنموي صام 

اء، بمااا فااي  لاا  الحاا  فااي الحياااة دون تمييااز، وحقااوص الاةااب، والحاا  فااي الغاا )حق ااا لإلنسااانية 13ماان 

هااا تلاا  الحقااوص التااي تسااتند إلي(. وحقااوص األ ااقا   وي الهماام دون تمييااز، وحمايااة الحياااة القا ااة

التاي ت ملااب دعاوة عالمياة للعماب مان أجاب " 2030ألاداة التنمياة المساتدامة "األلداة اإلنما ية األممياة 

رجمتهاا القضاء علن الةقر، وحماية كوكب األرح، وضمان تمتُّاع جمياع األفاراد بالساالم واالزدلاار، تمات ت

.لدف ا أمميتا تلتزم مصر بها جميع ا17جميع ا في 

، ور يتهااا 2014اتصااال ا، قاماات الدولااة المصاارية بترجمااة لاا   الحقااوص فااي داااتورلا الااوطني الصااادر عااام 

ميااة ، والتااي تعكاا  القاااة االاااتراتيجية طويلااة الماادى  لتحقياا  مباااد  وألااداة التن2030المسااتقبلية 

ح عملهاا، وفاي اابيب تنةيا  تلا  الر ياة، أطلقات الحكوماة المصارية برناام. المستدامة في كب المجاالت

دعو  ختامًةةا، تظةة  الةة.   ليكااون إطااار ا تنةياا يتا لجهااود مصاار التنمويااة"مصاار تنالاا "الاا ي يحمااب عنااوان 

.ممتد ، والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض ، وغد 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



بني سويف في أرقام

ألد  كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة  لدى11تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريدةر ويبلدغ  جمدالي 182وحددة محليدة قرويدة تتبعهدا 40مددنر وتضدم 7مراكزر و7

ل الزيدادة الطبيعيد3.4عدد سكان المحافظة نحو  ة ماليين نسمةر كما يبلغ معددل

.لكل أل  نسمة20.2للمحافظة 

ا لكل العصور  حيث تحظدى بدالكثير مدن كندوز مصدرر تُعدُّ محافظة بني سوي  متحًفا تاريخيًّ

ر ومنطقة  هناسيا  وهي مدن أهدم المددن ميدومثاني أقدم هرم مدرج  وهو هرم : فيوجد بها

.المصرية القديمة

منددا   اددناعية للصنددداعات الخفيفددة والمتوسددطة فددي مجدداالت10كمددا يوجددد بالمحافظددة 

ر الخشدبيةر الغأائيةر الورقيةر الكيماويةر النسيجيةر الهندسيةر المعدنية)اناعية متنوعة 

(.ومواد البناء

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر
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التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

20.2 %48.5
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدل
2020عام 

11
ألف كيلومتر 
مربع

3.4
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

12.5%

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

24.2%

المساحة الكلية

954.2
أل  مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

ألددددددددددددددددد 

67.8حالددددددددددددددددة
لاة عدد الحاالت التي تم عالجهاا علان نةقاة الدو

.2020في المحافظة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  1.3
رع مشااروع ا لتيليااب وتباااين التاا14تكلةااة عاادد 

(.2021–2014)بالمحافظة في الةترة 

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددد  1.1
يااة إجمااالي تكلةااة مشااروع االاااتلمارات الزراع

المساااااااتدامة وتحساااااااين اااااااابب المعيشاااااااة 

.2023حتن عام 2015بالمحافظة من عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

1.7جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ألااااف وحاااادة 12.6إجمااااالي تكلةااااة تنةياااا  عاااادد 

.2020إاكان اجتماعي بالمحافظة حتن عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

2يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورو
ة مليون يورو إجمالي تكلة51مليون جنيه و43و

العمالقاااااة غياضاااااةإنشااااااء محااااااة كهربااااااء 

.2018بالمحافظة في يوليو 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  15
إجماااااالي تكلةاااااة إنشااااااء مجماااااع للصاااااناعات 

ة المغ ياااة للصاااناعات الهندااااية بالمحافظااا

.2018في يناير 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد  1.5
تكلةااااة تاااااوير ورفااااع كةاااااءة أر ااااةة  ااااوارع

(. 2021–2014)مدينة بني اويف في الةترة 

مليددددددددددون

819جنيدددددددددددددددد 
مشااااااروع ا لميااااااا  الشاااااار  22تكلةااااااة تنةياااااا  

والصاااااااااااااااارة الصااااااااااااااااحي فااااااااااااااااي الةتاااااااااااااااارة 

(2014-2020.)



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تحظى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددون

495.2جنيدددددددددد 
إجماااااااالي تكلةاااااااة إحاااااااال  وتااااااااوير وتجدياااااااد 

بناي مستشةن إلنااايا المركازي ومستشاةن

(.2021–2014)اويف العام في الةترة 

كليددددددددددددددددة

40ومعهددددًدا
إجماااالي عااادد الكلياااات والمعالاااد بالمحافظاااة  

.2020/2019عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

مدددددددددددددددددددددددددددددددددوا ن 1.8
حي إجمالي عدد المستةيدين من التيمين الص

.2020بالمحافظة حتن نهاية عام 

52.2%
عااام نساابة اإلنااام المقياادات بااالتعليم العااالي

2020/2019.

قصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

8وبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوت
ظة إجمالي عدد قصور وبيوت اللقافة بالمحاف

.2020عام 

مليددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددد  1.1
إجمااااالي تكلةااااة إنشاااااء وإحااااال  وتجديااااد عاااادد 

مدراااااااااة بالمحافظااااااااة  ااااااااال  الةتاااااااارة 243

(2014-2021.)
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وفق اااا لر ياااة  ااااملة ومنهجياااة منظماااة، تعماااب 

الدولاااااة علااااان النهاااااوح بالمنظوماااااة الصاااااحية 

واالرتقااااء بمساااتوى جمياااع القااادمات المقدماااة 

المياة، للمواطنين، ااتناد ا إلن أعلن المعاايير الع

ع  ا ااة وأن بناااء مجتمااع  ااحي يتااوافر بااه جمياا

مقومااات الرعاياااة الصااحية يظاااب أحااد ألااام ركاااا ز 

د ا الر ياااااة الوطنياااااة للتنمياااااة المساااااتدامة، وب عااااا

أاااارع اااااتراتيجيتا تساااعن الدولاااة لتحقيقاااه فاااي

وقت ممكن، ولو األمر ال ي عكسته العديد مان 

المبااادرات الصااحية التااي أطلقهااا الساايد ر ااي 

الجمهوريااة، وااااتمرت علاان الاارغم ماان تااداعيات 

، و ا اااة فاااي المنااااط  األكلااار "19-كوفياااد"أزماااة 

.احتياج ا

ر ا لاا ا، وقااد نالاات محافظااة بنااي اااويف جاازء ا كبياا

مااان لااا ا االلتماااام، باعتبارلاااا أحاااد المحافظاااات 

ه حياااث عملااات الدولاااة علااان توجيااااألكلااار احتياج اااا،

اااااتلمارات ضاااقمة لهااا ا القاااااع الحياااوي فاااي 

.المحافظة

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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اتصاااااااااال ا، ونتيجاااااااااة لالااااااااااتلمارات الحكومياااااااااة 

بالمحافظااااة  ااااهد عاااادد األا اااار ةبالمحافظااااة،

كماااا لاااو موضااال فاااي الشاااكب ،ارتةاع اااا ملحو  اااا

:اآلتي

ا فااي اااياص متصااب،  ااهدت المحافظااة ارتةاع اا

فااي عاادد المنشااايت الصااحية ليصاااب عااددلا إلااان

منشااااااااية 30، مقابااااااااب 2019منشااااااااية عااااااااام 32

، ، كما تم رفع كةاءة عدة مستشاةيات2014عام 

ظة ومنها رفع كةاءة مستشةن الصدر بالمحاف

ملياون جنياه 17.9بتكلةاة بلغات ( المرحلة األولان)

وجااااار  العمااااب بالمرحلااااة اللانيااااة  و لاااا  بهاااادة 

، االرتقااااء بمساااتوى القااادمات الابياااة المقدماااة

باإلضااااافة إلاااان تقااااديم  دمااااة الكشااااف الابااااي 

".19-كوفيد"والعز  لمرضن 

ايااة وتتضاامن عمليااة التاااوير إنشاااء قساام العن

ام ارير ا، بجانب تاوير األقس25المركزة بااقة 

اااارير ا  ليصاااب إجماااالي عااادد 75الدا لياااة بااقاااة 

ااااارير، ورفااااع كةاااااءة المبناااان، 100األا اااار ة إلاااان 

والعياااااادات القارجياااااة، واالااااااتقبا  والااااااوار ، 

فضااااال ا عااااان تااااااوير المعاماااااب، وأمااااااكن مبيااااات 

هاة األطباء، و ل  لتكون عنصار ا مهمتاا فاي مواج

.تداعيات فيروس كورونا المستجد

2412
2562

2014 2019

ة بالمستشفيات رل
 
عدد األس

2019و2014خالل عامي 

(سريًرا)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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فاع ل ا، وقد قامت الدولة أيض ا بتنةي  مشاروع ر

لةاااة كةااااءة مستشاااةن بناااي ااااويف العاااام، بتك

ملياااون جنياااه، علااان مااارحلتين، ولماااا 195بلغااات 

:كاآلتي

اااارير ا فاااي 135المرحلاااة األولااان تضااامنت تاااوفير 

ااااارير ا 57تقصصااااات الجراحااااة والباطنااااة وعاااادد 

.للرعاية المركزة

متااداد بينمااا تضاامنت المرحلااة اللانيااة ااااتكما  ا

أقسااااااااااااااام الباطنااااااااااااااة والجراحااااااااااااااة بسااااااااااااااعة 

ااااااااارير ا لكااااااااب تقصاااااااا ، باإلضااااااااافة إلاااااااان12

أجهاازة تعقاايم مركاازي وجهااازين بالزمااا، فضاال ا 3

حض اااااااانة 56عااااااان تزوياااااااد المستشاااااااةن بعااااااادد 

هيااااز لألطةااا ،  ااملت المرحلااة اللانيااة أيض ااا تج

هاا عيادة   ارجية تضام جمياع التقصصاات من46

عيادتااااان للرمااااد، واألااااانان، ووحاااادة فيرواااااات 

د مكتملااة، وقساام للحااروص، وقساام  ااا  بالكباا

.والمنا ير

ات عالوة علن  ل  تم إنشاء وافتتاا  جناا  عمليا

ن الاااوار  الجديااد بقساام الاااوار  بالمستشااة

، و لااا  2019الجاااامعي ببناااي ااااويف فاااي أكتاااوبر 

ياة الاتيعا  العادد الكبيار مان العملياات الجراح

ي التااي تصااب إلاان قساام الاااوار ، وياايتي  لاا  فاا

إطااااار حاااار  الجامعااااة علاااان االرتقاااااء بمسااااتوى 

يد الرعايااة الصااحية بصااةة  ا ااة، وقااااع الصااع

بصاااةة عاماااة، تما اااي ا ماااع توجهاااات الدولاااة فاااي

تقااديم  دمااة طبيااة متمياازة للمااواطن المصااري

د والقضاااء علاان قااوا م االنتظااار، نظاار ا لزيااادة عااد

ة إلن الحاالت المترددة علن الاوار  يوميتا، إضاف

. تاوير القدمات التعليمية في المحافظة

ن وتجدر اإل ارة إلن أن الجناا  الجدياد يحتاوي علا

 م  غرة عمليات م جهزة علان أعلان مساتوى 

ماان األجهاازة الابيااة، تاام تجهيزلااا بالكامااب ماان 

ت حيااث البنيااة األاااااية واألجهاازة  لقدمااة حاااال

العملياااات العاجلاااة، باإلضاااافة إلااان تجهياااز غااارة

لإلفاقااااااة وااااااااتراحة لألطباااااااء، وغاااااارة تجهيااااااز 

.للعمليات
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وفاااي ااااياص  متصاااب، تااام افتتاااا  مركاااز القااااوات

المساااالحة لعااااال  األورام بالمحافظااااة  لقدمااااة 

احة العسكريين والمدنيين علن السواء علن مس

.متر ا مربع ا820

كما تم إنشاء وتشغيب عادد مان وحادات العاال 

ن   و لاااا  لرباهااااا بوحاااادتين م رك اااازتي"عاااان ب عااااد"

شااةن بمستشاةن بنااي اااويف النمااو جي ومست

و  نا اااار العااااام، وتاااام تنةياااا لا طبق ااااا للبروتوكاااا

الموقااااااااع مااااااااع وزارة االتصاااااااااالت وتكنولوجيااااااااا 

المعلومات، و ل  فاي إطاار  ااة مصار للتنمياة

، وأيض اااا ضااامن 2030المساااتدامة، ور ياااة مصااار 

وير القاااوات العمليااة التااي تنةاا لا الدولااة لتااا

.يامنظومة القدمات واالاتةادة من التكنولوج

والجاادير بالاا كر، أن تلاا  الوحاادات تقاادم وحاادات 

، وباارو ، ودنديبجزيرة المساعدة، "الرعاية بقرى 

ةود ا اا، و اانرا، والبرانقااة، والعواونااةونعاايم، 

ة ، والتاااي تااارتبا بوحااادات أ ااارى ر يسااا"الشاااناور

شااةن بمستشاةن بنااي اااويف النمااو جي ومست

ين نا ااار العاااام، حياااث ياااتم الاااربا التكنولاااوجي بااا

المستشااااةيات والوحااااادات الصااااحية واألجهااااازة 

المقصصاااة فاااي تقاااديم القدماااة  إلتاحاااة الرعاياااة

ن ، أي أناااه ي مكاااان األطبااااء مااا"عااان ب عاااد"الصاااحية 

عاااال  المرضااان متااان دعااات الحاجاااة وأينماااا كاااان 

.المريض، من  ال  ااتقدام تل  القدمة

باديب وفي السياص  اتاه، تام أيض اا إنشااء المقار ال

ب لمستشااةن امساااا المركاازي، والاا ي تاام نقاا

تهاااء المستشااةن إليااه بصااةة محقتااة لحااين االن

، ماان أعمااا  إحااال  وتجديااد المستشااةن القااديم

أدوار4حيااااااااث يتكااااااااون المبناااااااان ماااااااان باااااااادروم و

متار، ويحاوي البادروم مغسالة، 500علن مسااحة 

ة وغرفة للغازات ومقاازن مولاد ا كهربا يتاا ومحاا

معالجاااااة للمياااااا  المساااااتقدمة فاااااي الغسااااايب 

قبا  الكلوي، فيما يضم الدور األو  قسام االاات

ب أا ر ة للمالحظة، وقسم الغسي5المكون من 

ماكينااااااة، وغرف ااااااا لأل ااااااعة 20الكلااااااوي بااقااااااة 

فاي والتعقيم المركزي، ونقاة  رطة، ييتي  ل 

ضااااوء الجهاااااود المضااااانية التااااي تبااااا لها الدولاااااة 

لالرتقااااااااء بمنظوماااااااة الرعايااااااااة الصاااااااحية فااااااااي 

.المحافظة و ا ة محافظات الصعيد
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ن كماااا تااام تشاااغيب العناياااة المركااازة بمستشاااة

اارير ا، باإلضاافة إلان13المركزي بساعة الةشن

ر، افتتااااا  قسااااام الحض ااااانات بمستشاااااةن نا ااااا

حضّانة م جهزة وفق ا ألحادم15وال ي يتكون من 

. األااليب العالمية

وفاااي اااابيب تقاااديم  ااادمات طبياااة متميااازة مااان

تاعيمااااات وطااااب أااااارة، تاااام إنشاااااء وحاااادتين 

ة ، بتكلةاة إنشاا ي2020 حيتين بالمحافظة عام 

ماليااين جنيااه، ويبلااا عاادد المااواطنين9.3قاادرلا 

.ألف نسمة20المستةيدين من تل  القدمات 

ةن جار  االنتهااء أيض اا مان إحاال  وتجدياد مستشا

ملياااون جنياااه  300.2إلنااااايا المركااازي، بتكلةاااة 

و ل  بهدة تقةيف العبء عن الماواطنين مان

ضاامن عناااء السااةر للمستشااةيات الر يسااة، ويت

اااارير ا 79المشاااروع إنشااااء مبنااان جدياااد بساااعة 

أا ر ة، 9باألقسام الدا لية، وعناية م ركزة بسعة 

ماكيناااااة 37حض اااااانة لألطةاااااا ، وعااااادد 14وعااااادد 

عة غساايب كلااوي، وبهااا أقسااام تقصصااية لأل اا

أ ااااااعة -أ ااااااعة تلةزيونيااااااة -أ ااااااعة عاديااااااة )

وأقسااااام معامااااب ر يسااااة، وقساااام ( مقاعيااااة

عياادة  ارجياة، وعادد 15اااتقبا  وطاوار  وعادد 

كشااا  والدة، 2غااارة عملياااات باإلضاااافة إلااان 5

. ويتوفر بها جميع القدمات المساعدة

وضاااااااامن مبااااااااادرة عااااااااال  األمااااااااراح المزمنااااااااة 

ي واالكتشااااااة المبكااااار لالعاااااتال  الكلاااااوي، والتااااا

تنةاا لا وزارة الصااحة والسااكان ضاامن المبااادرة

مليااون  ااحة، أ ااارت المحافظااة 100الر ااااية 

إلاااان أنااااه تاااام تقااااديم القاااادمات الابيااااة وإجااااراء 

ألااف مااواطن ااااتةادوا 396.6الةحو ااات لعاادد 

ماان القاادمات التااي تقاادمها المبااادرة  و لاا  مناا  

، 2020وحتان ناوفمبر 2019اناالقها في اابتمبر 

فاي وتتنوع القادمات الابياة والصاحية المقدماة

حي، التوعياااة والتلقياااف الصااا: المباااادرة، وتشااامب

والكشاااف المبكااار عااان مااارح الساااكر والضاااغا 

ال  وأمااراح الساامنة، واالكتشاااة المبكاار لالعاات

.الكلوي
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وفااي ااابيب متابعااة منظومااة العمااب فااي مجااا 

فحاااااا  المسااااااافرين للقااااااار  وإجااااااراء تحاليااااااب 

، عملااااات المحافظاااااة علااااان فحااااا  "19-كوفياااااد"

ألاااااف ماااااواطن 15لعااااادد ( PCR)وإجاااااراء تحالياااااب 

مسااافر للقااار  منااد منتصااف  ااهر أغسااا  

ت ، باإلضاااافة إلااان تقاااديم جمياااع التساااهيال2020

عياة الالزمة، مع تابي  اإلجاراءات الوقا ياة، والتو

.الالزمة للوقاية من الةيروس

وعلااااان مساااااتوى الحماااااالت الصاااااحية،  اااااهدت 

انااااالص أو  أياااام 2020المحافظاااة فاااي ناااوفمبر 

دان تنةيااا  الحملاااة القومياااة للتاعااايم ضاااد الديااا

والاةيليااااااات المعويااااااة، وتسااااااتهدة الحملااااااة 

انة، لتشمب 12انوات إلن 4التالمي  من ان 

ا ،تالمياااا  الماااارحلتين االبتدا يااااة ورياااااح األطةاااا

مدرااااااة حكاااااومي ابتااااادا ي، وريااااااح 767بعااااادد 

حضااااااانة 550أطةااااااا   ااااااا ، وأزلاااااار، بجانااااااب 

. األطةا 

دد ووفق ااا لنتااا ح الحملااة فااي المحافظااة، فاا ن عاا

د األطةا  ال ين حصلوا علن جرعاات التاعايم قا

ألف طةب مع نهاية الحملة التاي كاان489.6بلا 

ألاف طةاب فقاا، كماا 442من المساتهدة لهاا 

ان ااتهدفت الحملة  ةض معد  انتشار الدياد

.والاةيليات المعوية بين األطةا 

وفاااااي إطاااااار مسااااااعي إيصاااااا  ودعااااام مساااااتوى 

كلار القدمة الابية الشاملة بالقرى والمناط  األ

احتياج اااا، قامااات مديرياااة الصاااحة فاااي المحافظاااة

ص النياب بتنةي  قافلاة بقرياة جزيارة أباو  االل  ار

، 2020ناوفمبر 12و11مركز نا ار علان مادار ياومي 

الباطنااااة، األطةااااا ، )تقصصااااات 8مكونااااة ماااان 

العظاااااام، األاااااانان، النسااااااء، الرماااااد، الجلدياااااة، 

(.وتنظيم األارة

ايااف كمااا تاام تنةياا  قافلااة طبيااة بقريااة عبااد الل

ف يواف مركز الةشان، تام  اللهاا توقياع الكشا

مواطن ااااا، وإجااااراء تحليااااب معمااااب دم1362علاااان 

أ اااااقا ، وتحلياااااب معماااااب طةيلياااااات108لاااااا 

مواطن اا، وعاااادد 26فرد ا، وإجراء األ اعة لاا 40لااا 

حالة أ عة 22قرارات عال  علن نةقة الدولة، و6

موجاااااات فااوص  وتيااااااة، فيمااا تاام تحوياااااااب عااااادد

.حالة للمستشةيات الاتكما  العال 37
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والجاااادير بالاااا كر أن لاااا   القوافااااب تاااايتي ضاااامن 

الجهااااود التااااي تنةاااا لا الدولااااة فااااي إطااااار تنةياااا  

ات فاي المحافظا" حيااة كريماة"المبادرة الر ااية 

.األكلر احتياج ا للدعم

معياة وفيما يق  نتاا ح القافلاة الابياة والمجت

التاااااي نظمتهاااااا جامعاااااة األزلااااار بالتعااااااون ماااااع 

ة المحافظاااة بقااارى الةقيااارة والعجااارة وبناااي عقبااا

، 2020بمركاااز بباااا والتاااي تااام تنةيااا لا فاااي ناااوفمبر 

أاااااةرت القافلااااة عاااان توقيااااع الكشااااف الابااااي

.  ألف مواطن بالقرى1.9و رة الدواء لعدد 

وفاااارت " 19-كوفيااااد"وفااااي إطااااار مجابهااااة جا حااااة 

يااة محاسااة مصاار القياار مسااتلزمات طبيااة وقا 

.ألف جنيه750للمحافظة بقيمة 

ل ا، وقد عملت مديرية الصحة بالمحافظاة علان

عااون ماع ، بالتالعاللماةتنةي  قافلة طبية بقرياة 

الهيئاااة اإلنجيلياااة وجامعاااة النهضاااة والمجلااا 

لةاة القومي للمرأةا والتي ضامت تقصصاات مقت

(.جلدية، تنظيم أارة، عظام، وباطنة)

قدمااة باإلضااافة إلاان إنشاااء ااابعة عشاار مكتب ااا ل

وعياااة الماااواطنين بالمستشاااةيات المركزياااة والن

واإلدارات الصاااااحية علااااان مساااااتوى المحافظاااااة 

.لتقديم الدعم لاالبي القدمة

ياااة كماااا تااام توقياااع بروتوكاااو  ماااع الهيئاااة القبا

اةاب اإلنجيلية لتنةي  مشروع عن  احة األم وال

. قرى بالمحافظة5والصحة اإلنجابية دا ب 

لاا ا، وقاااد حر ااات الدولااة علااان تاااوفير وتساااهيب 

ة جمياااع الس ااااب ب للنهااااوح بالمنظومااااة الصااااحي

:بالمحافظة، حيث قامت باآلتي

كاي تقصي  قاعة أرح كا نة بناحية عزباة ز▪

ا فاضااااب التابعااااة للوحاااادة المحليااااة لقريااااة نناااا

بمركاااااز إلنااااااايا لصاااااالل مديرياااااة الشاااااحون 

الصااحية، إلقامااة وحاادة  ااحية عليهااا، و لاا  

540بموجاااااااب قااااااارار ر اااااااي  الاااااااوزراء رقااااااام 

.2016لسنة 



18|محافظة بني سوي  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

تقصااااي  قاعااااة أرح كا نااااة بناحيااااة قريااااة ▪

ز بباا، بمركقمبشمنيب موان، التابعة لقرية 

إلقاماااة وحااادة  اااحية عليهاااا، و لااا  بموجاااب 

.2017لسنة 2417قرار ر ي  الوزراء رقم 

ر تقصي  قاعة أرح كا ناة بزماام قرياة كةا▪

منسااابة مركااز الةشاان، إلقامااة وحاادة  ااحية

عليها، و ل  بموجاب قارار ر اي  الاوزراء رقام 

.2017لسنة 2418

ونتيجااة لمااا اااب  ماان جهااود مب ولااة ماان قبااب 

هاا الدولة والتمام ا بالرعاياة الصاحية و لا  لماا ل

قااد مان ألميااة  ا ااة فااي محافظااات الصااعيد، ف

عدد المرضان الا ين تام عالجهام علانبلا إجمالي 

نحاااو 2020نةقاااة الدولاااة بالمحافظاااة  اااال  عاااام 

.مليون جنيه198.8ألف حالة، بتكلةة بلغت 67.8

ا فاي  هدت المحافظة تحسان في السياص  اته،

متواااااا مااااا يقدمااااه كااااب مركااااز إاااااعاة ماااان 

الساااكان علاااان مسااااتوى المحافظااااة، حيااااث بلااااا 

ألااف نساامة 75.4نحااو 2020المتواااا فااي عااام 

ياة للمركز، ما يوضل الجهاود المب ولاة تجاا  الرعا

شاكب الصحية بشكب  اا  والتنمياة البشارية ب

.عام بدا ب المحافظة

1.5

1.8

2014 2020

 جمالي عدد المستفيدين من 

2020و2014التأمين الصحي خالل عامي 

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

(مليون موا ن)
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ن  هدت محافظة بناي ااويف تنةيا  العدياد ما

المشااااااروعات الكباااااارى بقااااااااع التعلاااااايم قبااااااب 

الجامعي، ما انعك  علن ارتةاع أعداد المدارس 

ألااف مدراااة عااام 2.2فااي المحافظااة لتصااب إلاان 

ة ، كمااا ارتةااع عاادد الةصااو  التعليمياا2021/2020

:كما لو مبين بالشكب التالي

وفاااااااااي إطاااااااااار تعزياااااااااز الضاااااااااوابا التعليمياااااااااة 

بالمحافظاااااااة، والحااااااادّ مااااااان  اااااااالرة التسااااااار  

بالماااااادارس، فقااااااد  ااااااهدت نساااااابة التساااااار  

: تيانقةاض ا ملحو  ا كما لو مبين بالشكب اآل

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"

15.9
17.3

2014/2013 2021/2020

 جمالي عدد الفصول الدراسية بالمدارس

( *2021/2020–2014/2013)خالل عامي 

(أل  فصل)

.وزارة التربية والتعليم والتعليم الةني: المصدر
.البيانات ال تشمب التعليم األزلري* 

0.73 0.46

5.65

1.96

2014/2013 2020/2019

ية نسب التسرب من المرحلتين االبتدائ

واإلعدادية خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019  )

نسبة التسرب من المرحلة االبتدائية

نسبة التسرب من المرحلة اإلعدادية

.وزارة التربية والتعليم والتعليم الةني: المصدر

)%(
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مدراااة جدياادة 90اتصااال ا بمااا تقاادم، تاام إنشاااء 

، بتكلةااااااة إجماليااااااة (2021-2014) ااااااال  الةتاااااارة 

.مليون جنيه480بلغت 

كماااااااااااا تااااااااااام عماااااااااااب إحاااااااااااال  كلاااااااااااي وجز اااااااااااي 

مدرااااااااة، بتكلةاااااااة إجمالياااااااة بلغااااااات 60لعااااااادد 

.مليون جنيه220

مدراااااة 17أيض ااااا قاماااات الدولااااة بتاااااوير عاااادد 

ملياااااااااااااون جنياااااااااااااه، كماااااااااااااا تااااااااااااام 35بتكلةاااااااااااااة 

مدراااااة بتكلةااااة بلغاااات نحااااو 76تواااااعة عاااادد 

.  مليون جنيه365

ي ، التاا"حياااة كريمااة"وفااي إطااار المبااادرة الر ااااية 

أطلقهااااا الساااايد ر ااااي  الجمهوريااااة فااااي القاااارى 

األكلااار احتياج اااا، تااام إجاااراء إحاااال  جز اااي بمدرااااة

فصال ا، 16للتعلايم األااااي بااقاة " ايد نبيب"

.ماليين جنيه5بتكلةة تزيد علن 

ة كماااااا تااااام افتتاااااا  المدرااااااة المصااااارية اليابانيااااا

رص بااالحي الرابااع بمدينااة بنااي اااويف الجدياادة  اا

باااة النياااب، وتساااتهدة تلااا  المااادارس نقاااب التجر

  اليابانياااة الناجحاااة فاااي مجاااا  التعلااايم مااان  اااال

تدريب التالميا  علان مجموعاة مان المهاارات عبار

ور تقااديم نظااام تعليمااي  ااامب يقااوم علاان التااا

المتاااوازن لكاااب مااان العقاااب والقااايم، و لااا  مناااا  

إيجااااابي للتعلاااايم وحياااااة أفضااااب للاااااال  دا ااااب

.  الةصب

وتجاااادر اإل ااااارة إلاااان أن المدراااااة م قامااااة علاااان 

فصال ا درااايتا،18آالة متار، وتضام 10.5مساحة 

فصاااااو  ريااااااح أطةاااااا ، و اااااالة لأللعاااااا  4و

الرياضاااية، و اااالة متعاااددة األغاااراح، ومعاماااب 

ر، للعلاااوم واللغااااات، وغرف ااااا للمصااااادر وللتحضااااي

وكافيتريااااااات، ومالعااااااب، و اااااااالت للمدراااااااين، 

، وحجاارات للمجااا  الصااناعي واالقتصاااد المنزلااي

.ومساحات  ضراء
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ين فااي اااياصص متصااب، فااازت المحافظااة بااالمركز

ءة اللاااني والساااابع فاااي المشااروع القاااومي للقااارا

، حيااث  اااركت المديريااة فااي المشااروع2021عااام 

طالب ااااا وطالبااااة ماااان 20القااااومي للقااااراءة بعاااادد 

للانوي، الصف األو  االبتدا ي حتن الصف اللالث ا

. معلمين3باإلضافة إلن المشاركة بعدد 

وفاااي إطاااار برناااامح دعااام وتااااوير التعلااايم الةناااي

د  اااانت المحافظااااة  (TVET)والتاااادريب المهنااااي 

، و لاا  2017فعاليااات البرنااامح التاادريبي فااي عااام 

تحاات  اااعار ( tvet2)ماان  ااال  إطاااالص مشااروع 

الجاااودة مساااحولية الجمياااع، ويحكاااد  لااا  نجاااا  

ن التعلاااايم الةنااااي فااااي المحافظااااة، باإلضااااافة إلاااا

.انتشار معارح التعليم الةني بالمحافظة

دد كما عملت الدولة في ل ا السياص علن زيادة ع

ا ح المااادارس الةنياااة، بالمحافظاااة لتحقيااا  النتااا

:المرجوة كما لو موضل بالشكب التالي

57

66

2014/2013 2021/2020

ر عدد المدارس الفنية  الثانوي )تطوُّ

ي اعير والتجار ر خالل ( الصناعير والز

(2021/2020–2014/2013)عامي 

(مدرسة)

.الةنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.البيانات ال تشمب التعليم األزلري* 
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اااة فااي اااياصص متصااب، تاام تنةياا  مشااروع المدر

حي اللانويااة الةنيااة لميااا  الشاار  والصاارة الصاا

، وتضاااااااام المدراااااااااة2019بالمحافظااااااااة عااااااااام 

فصاااااااااااو  للمراحاااااااااااب الااااااااااالالم، باإلضااااااااااااافة7

معاماااب، وور اااتي الميكانيكاااا والكهربااااء، 5إلااان 

بحيااااث تشااااامب تقصصااااات الدراااااااة تشاااااغيب 

و اااااايانة محاااااااات و اااااابكات ميااااااا  الشاااااار ، 

.  ومعالجة ومراقبة جودة ميا  الشر 

وفااي إطااار التمااام الدولااة بتعلاايم  وي القاادرات 

ياااة القا اااة وتاااوفير جمياااع السااابب الالزماااة لتنم

ة قاادراتهم، فقااد بلااا عاادد ماادارس التربيااة القا اا

، بهااااااا 2021/2020مدراااااة عااااام 48بالمحافظااااة 

تلميااااا  ا، ولاااااو ماااااا 1757فصااااال ا  وتساااااتوعب 211

يعكاااا  حجاااام االلتمااااام والرعايااااة الاااا ي توليااااه 

.  الدولة ألبنا ها من  وي القدرات القا ة

وتجااااادر اإل اااااارة إلااااان أن كاااااب تلااااا  اإلجاااااراءات 

ااااعدت فااي ارتةاااع نساابة ماان تاام محااو أميااتهم

% 63.3لتصاب إلان 2021/2020من المقيدين عاام 

.  2014/2013عام % 39مقارنة با 

28.3

30.9

2014/2013 2021/2020

 جمالي عدد المدرسين بمدارس التعليم

خالل عامي قبل الجامعي 

(2014/2013–2021/2020* )

(أل  مدرس)

.الةنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.البيانات ال تشمب التعليم األزلري* 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بني سوي  | 23

لقاااااد حققااااات الدولاااااة  اااااال  السااااانوات السااااابع 

الماضية إنجازات ومشروعات ضقمة في قاااع 

التعلااايم العاااالي والبحاااث العلماااي، وقاااد حظيااات

مام محافظة بني اويف بجزء كبير من ل ا االلت

والااا ي  هااار فاااي تزاياااد عااادد الكلياااات والمعالاااد 

بالمحافظااااااة  ليصااااااب إجمااااااالي عاااااادد الكليااااااات 

كلياة 40والمعالد بالتعليم العالي واألزلري إلان 

كليااااة 25، مقارنااااة بااااا 2020/2019ومعهااااد ا عااااام 

.  2014/2013ومعهد ا عام 

م واناالق اااا مااان التماااام الدولاااة بتااااوير التعلاااي

التكنولاااوجي بهااادة رفاااع قااادرات القاااريجين بماااا

يتوافااا  ماااع متالباااات ااااوص العماااب المحلياااة 

والدوليااااااة، قامااااااات الدولااااااة ب نشااااااااء الجامعاااااااة 

لقاانون التكنولوجية ببني اويف، و ل  بموجاب ا

والقااا  ب نشااء الجامعااات 2019لسانة 72رقام 

فاي التكنولوجية، لتعدُّ ل   القاوة نقلاة مهماة

اااااااتحدام مساااااار جدياااااد للتعلااااايم التكنولاااااوجي

.في مصر

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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ار وت عاااادُّ الجامعااااات التكنولوجيااااة امتااااداد ا لمساااا

ابهم طال  التعليم الةني، والتي تعمب علن إكس

ات المهااارات العمليااة والعلميااة لمواكبااة متالباا

اوص العمب المحلية والدولياة، و لا  مان  اال 

بالكليااات البارامح التكنولوجياة التااي ياتم تابيقهاا

التابعاااااة للجامعاااااة، والتاااااي و ضاااااعت بنااااااء  علااااان 

احتياجااااااات المشااااااروعات القوميااااااة وجغرافيااااااة 

.  الجامعات

وكقااااااوة مااااان الدولاااااة نحاااااو تساااااهيب جمياااااع 

ة اإلجراءات الالزماة لتنمياة قاااع التعلايم و ا ا

زراء التعليم العالي بالمحافظاة، أ ادر ر اي  الاو

، بشين إنشاء الكلياة2019لسنة 1647القرار رقم 

ااقااة المصاارية الكوريااة لتكنولوجيااا الصااناعة وال

.بجامعة بني اويف التكنولوجية

م عااالوة علاان  لاا ، تاام تنةياا  مشااروع كليااة علااو

ويف، المالحة وتكنولوجيا الةضاء بجامعة بني ا

فاااي وت عااادُّ أو  كلياااة مصااارية وعربياااة متقصصاااة

مجاااااااااااالت المالحااااااااااة الةضااااااااااا ية وتابيقااااااااااات 

ن واااااتقدامات تكنولوجياااا الةضااااء، وتعماااب علااا

ة تقريح كوادر علمية قادرة علان العماب بمنظوما

. الةضاء العربي، واإلفريقي، والدولي

كمااااا تهاااادة إلاااان نقااااب تكنولوجيااااا الةضاااااء إلاااان

، الاااال  والقااريجين والباااحلين فااي لاا ا المجااا 

امح وتشااكب حجاار األااااس الاا ي تسااتند إليااه باار

هزتها الةضاء المصرية، والعربية، واإلفريقية وأج

ب المقتلةة، وتضام الكلياة مجموعاة مان المعاما

:البحلية، ولي

. يةتحليب وتصميم برمجة المهمات الةضا ▪

. عراتتصميم األجهزة اإللكترونية والمستش▪

.تحليب  ور األقمار الصناعية▪

.تصوير وتتبع مواقع األقمار الصناعية▪

.تجميع األقمار الصناعية الصغيرة▪
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قساااام : كمااااا تضاااام الكليااااة والوااااة أقسااااام، ولااااي

سم المالحة الةضا ية، وقسم علوم الةضاء، وق

.اتصاالت الةضاء

وفاااي ااااياصص متصاااب، تااام االنتهااااء مااان المرحلاااة

رة األولااان مااان تجدياااد وتااااوير مبنااان كلياااة التجاااا

، وتضاامنت تلاا  2018بجامعااة بنااي اااويف عااام 

معاماب 3التجديادات والماد ب الار ي  للكلياة، و

ن للحااب اآللي، وقاعة المسر ، وأقسام  احو

ة، الاال  والقريجين ورعاياة الشابا ، والمابعا

ا ، وقاعااة مجلاا  الكليااة، وعاادد الساايميناروقاعااة 

ماان قاعااات الدرااااة والماادرجات، باإلضااافة إلاان 

.  يةقاعة المكتبة، ووحدة نظم المعلومات بالكل

وبهاااااااادة المشاااااااااركة فااااااااي تحقياااااااا  التنميااااااااة 

يم المسااتدامة وفق ااا لقاااة الدولااة، وكاا ل  تقااد

الدرااااااات الالزمااااة للمشااااروعات التااااي تنةاااا لا 

ي المحافظااااة بالتنسااااي  مااااع المكتااااب اإلقليماااا

لجهاااااااااااز تنميااااااااااة المشااااااااااروعات المتوااااااااااااة 

روع والصااغيرة ومتناليااة الصااغر، تاام تنةياا  مشاا

معهاااااااااد دراااااااااااات المشاااااااااروعات الصاااااااااغيرة 

ة والمتوااة، ويضم المعهد أقسام المحاااب

والتموياااااااااب واالااااااااااتلمار، ورياااااااااادة األعمااااااااااا ، 

واقتصااااااااااااااااادات المشااااااااااااااااروعات الصااااااااااااااااغيرة 

.والمتوااة

والجااااادير بالااااا كر أن الدولاااااة قاااااد قامااااات بتنةيااااا  

مشروع معهد درااات علوم المسنين بجامعة 

، وي عاادُّ أو  معهااد 2017بنااي اااويف فااي مااارس 

فاااي مصااار، والشااارص األوااااا، وإفريقياااا يقااات 

ب بدرااااة علااوم المساانين المقتلةااة ولااي  طاا

.المسنين أو أمراح المسنين فحسب

، وفي إطار التمام الدولة با وي القادرات القا اة

تاااام إنشاااااء كليااااة علااااوم  وي اإلعاقااااة والتيليااااب 

.2017بجامعة بني اويف عام 
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فااااي اااااياصص متصااااب، تاااام إنشاااااء كليااااة القدمااااة 

االجتماعيااااااة التنمويااااااة بجامعااااااة بنااااااي اااااااويف، 

وتعمااااب الكليااااة علاااان إعااااداد إ صااااا ي اجتماااااعي 

ا يساااتايع المنافساااة فاااي ااااوص العماااب محليتااا

ي فااي وإقليميتااا وقااادر علاان إحاادام التغيياار اإليجاااب

تهتم المجتمع، وتقوم الكلية ب جراء البحوم التي

.اعيةبدرااة السلوك اإلنساني والبيئة االجتم

بجامعاة ك ل  تم إنشاء كلية الةناون التابيقياة

بناااي ااااويف، بهااادة إعاااداد  اااريح وباحاااث متمياااز 

لدياااااه القااااادرة علااااان تنمياااااة مهاراتاااااه اإلبداعياااااة 

نياة والتكنولوجية وتقديم  ادمات وااتشاارات ف

متقصصاااة تلباااي احتياجاااات ااااوص العماااب مااان 

. ال  البرامح التعليمية المقتلةة

، تاام باإلضااافة إلاان تلاا  المشااروعات التااي ن ةاا ت

البااادء فاااي إنشااااء جامعاااة أللياااة دولياااة فاااي بناااي

اااويف  و لاا  بهاادة تكااوين جيااب ماان العلماااء 

اجااات والمباادعين ماان أبناااء الصااعيد، لتلبيااة احتي

قااعااااات مجتمعيااااة، وتشاااامب القيااااام بيعمااااا  

اعية، البحث والتاوير لصاالل المحاساات الصان

ة والتكنولوجياااااة المحلياااااة، والقومياااااة، والعالميااااا

لااااااادعم التعااااااااون باااااااين الجامعاااااااات المصااااااارية، 

. والعربية، واألجنبية في مجا  البحوم

مااان 7وتجااادر اإل اااارة إلااان أناااه تااام ورود أااااماء 

أاااات ة جامعااة بنااي اااويف فااي قا مااة أفضااب

مااان علمااااء العاااالم طبق اااا لدراااااة جامعاااة % 2

، ويحكد  ل  2020اتانةورد الصادرة في نوفمبر 

التي ارتقاء البحث العلمي في جامعة بني اويف

مااااا زالاااات تلباااات يوم ااااا بعااااد يااااوم أنهااااا أحااااد ألاااام 

الجامعاااات علااان المساااتوى المحلاااي، واإلقليماااي،

.والعالمي

العالمي لعاام ( US NEWS)وأيض ا  هد تصنيف 

جامعاااااااااااااة مصااااااااااااارية مقارنااااااااااااااة14إدرا  2020

، بزيااااادة وااااالم جامعااااات 2019جامعااااة عااااام 11بااااا 

.حكومية من ضمنها جامعة بني اويف

2020العاااااااااالمي ( QS)كماااااااااا  اااااااااهد تصااااااااانيف 

جامعاااة مصااارية مااان 22للمناقاااة العربياااة إدرا  

جامعة علان مساتوى المناقاة العربياة،129بين 

وكانت جامعة بني اويف مان ضامن الجامعاات 

.المصرية التي أ درجت في ل ا التصنيف
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الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"

 ااهدت مصاار  ااال  الساانوات الساابع الماضااية

ماا نهضاة حقيقياة فاي مجاا  اللقافاة والةناون، ك

التماااات الدولااااة ب نشاااااء وتاااااوير العديااااد مااااان 

المنشاااااااايت اللقافيااااااااة، وتنةياااااااا  العديااااااااد ماااااااان 

عن المشروعات، إضاافة إلان المباادرات التاي تسا

إلاااان زيااااادة الااااوعي لاااادى المصااااريين ماااان  ااااال  

. الندوات والةعاليات اللقافية

اص وقد قامت محافظة بني اويف في ل ا السي

رفاع ب حال  وتجدياد بعاض المنشايت اللقافياة، و

كةاااااءة وإعااااادة تيليااااب وتاااايمين الاااابعض اآل اااار، 

إضااافة إلاان إدرا  منشاايت جدياادة ضاامن القدمااة 

ياة دور اللقافية في المحافظة، و ل  تيكيد ا أللم

ة تلااا  المنشااايت فاااي تقاااديم القااادمات اللقافيااا

ي والةنياااة، بجاناااب الااادور الحياااوي الااا ي تحدياااه فااا

فكاااار تكاااوين الشقصاااية المصااارية، والتصااادي لأل

الهداماااة المتارفاااة، ورفاااع المساااتوى اللقاااافي

.للمواطن المصري

وقافااة قصااور وبيااوت 8اتصاال ا، تضاام المحافظااة 

قصاااااااور وبياااااااوت مااااااازودة 3، منهاااااااا 2020عاااااااام 

مكتبااااات عامااااة 7بالحااااااب اآللااااي، كمااااا تضاااام 

.ومتقصصة وأكاديمية في نة  العام

3

5

قصور اللقافة بيوت اللقافة

ة عدد قصور وبيوت الثقافة في المحافظ

2020بنهاية عام 

.وزارة اللقافة: المصدر
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ا اام اتصااال ا، افتتحاات المحافظااة أو  منةاا  بيااع د

، 2019لهيئاااة الكتاااا  بجامعاااة بناااي ااااويف عاااام 

ن كصاار  علمااي وفكااري يقاادام للاااال  العديااد ماا

القااادمات الةكرياااة واألدبياااة، ويعماااب علااان دعااام 

ا ، آفاااص التنااوير أللااالي المحافظااة  ا ااة الشااب

رية كما ييتي  ل  اااتمرار ا لقااة اللقافاة المصا

ن  ال  التي تهدة إلن تحقي  العدالة اللقافية م

مد جسور المعرفة إلن مقتلاف أرجااء مصار، كماا 

ولاااة يااايتي تجسااايد ا للتعااااون باااين محاساااات الد

ة الوطنيااااة  لتحقياااا  محاااااور التنميااااة المسااااتدام

.والقا ة ببناء اإلنسان والمجتمع

، تم إطالص عروح"حياة كريمة"وفي إطار مبادرة 

المواجهاااااااااة والتجاااااااااوا  بالمحافظاااااااااة، والتاااااااااي 

ي تستهدة تعزيز الهوياة ودعام الادور اللقاافي فا

تنمياااااة المجتماااااع، باإلضاااااافة إلااااان نشااااار الاااااوعي 

.اللقافي والةني بالقرى المصرية

عااالوة علاان  لاا ، نظماات الهيئااة العامااة لقصااور 

ةنيااة اللقافااة، ور ااة الحاارة البيئيااة واأل ااغا  ال

. في مجا  القزة بةرع وقافة بني اويف

فاااي الساااياص  اتاااه، انالقااات فعالياااات القوافاااب

، التاااي "فاااي حاااب الاااوطن"اللقافياااة تحااات عناااوان 

مااع ينظمهاا المجلاا  األعلاان لللقافاة بالتعاااون

نمياة الهيئة العامة لقصاور اللقافاة و اندوص الت

قافلة اللقافية بمحافظات الصعيد، وانالقت ال

ن األولاان ماان قصااار وقافااة بناااي اااويف، ويتضااام

لجمياااااع إ ااااادارات "االفتتاااااا  معااااارح الكتاااااا  

، باإلضافة إلن المعاارح"قااعات وزارة اللقافة

" الهابني اويف في عيون أطة"الةنية، ومعرح 

، والااا ي ينظماااه المركاااز القاااومي للقافاااة الاةاااب

، ومعاااارح "بنااااي اااااويف كمااااا أرالااااا"ومعاااارح 

دريبياة الحرة التقليدية، كما تم إطالص الورش الت

ورش /  اااااااااااازة / جداريااااااااااااة / ورش أورجااااااااااااامي )

، (االحتياجااااات القا ااااةمتقصصااااة يقاااادمها  وو

لدنا وأ ير ا تم إطالص ورش يقدمها فري  مبادرة ب

.التاوعي، ويعقب  ل  الندوات الشعرية
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نةاااا ت الدولااااة المصاااارية علاااان ماااادار الساااانوات 

عام السبع الماضية،  اوات غير مسبوقة في د

تن وتةعيب وتعظيم دور المارأة المصارية فاي  ا

زة المجاااااالت، باعتبارلااااا  ااااريك ا أااااااايتا وركياااا

.داعمة لجهود تحقي  التنمية

والجاااادير بالاااا كر أن نساااابة اإلنااااام ماااان إجمااااالي 

عااام % 48.5اااكان محافظااة بنااي اااويف بلغاات 

م ، فاااي حاااين بلغااات نسااابة اإلناااام باااالتعلي2020

، وبلغاااات نساااابة 2021/2020عااااام % 44.4الةنااااي 

عاااام % 52.2اإلناااام المقيااادات باااالتعليم العاااالي 

، ومعااااااااد  الباالااااااااة بااااااااين اإلنااااااااام 2020/2019

. في نة  العام% 13.7( عام ا15-64)

ام في الساياص  اتاه، بلغات نسابة مساالمة اإلنا

جهااااااااااااز تنمياااااااااااة )بالمشاااااااااااروعات الصاااااااااااغيرة 

المشاااروعات المتواااااة والصاااغيرة ومتنالياااة

، فاي حاين بلغات نسابة مساالمة %19.7( الصغر

جهاااااز )اإلنااااام بالمشااااروعات متناليااااة الصااااغر 

تنميااااااة المشااااااروعات المتوااااااااة والصااااااغيرة 

، و لااا  وفق اااا لبياناااات %46.4( ومتنالياااة الصاااغر

. 2020عام 

ة وتعك  المح ارات الساابقة الجهاود المب ولا

ت، لتمكين المرأة بالمحافظة فاي جمياع المجااال

وفي ل ا الشاين، فقاد نةا ت إدارة وحادة  احون 

الماااارأة وتكااااافح الةاااار  بااااديوان محافظااااة بنااااي 

اااويف العديااد ماان الجهااود والةعاليااات، ضاامن 

فااي 2030االاااتراتيجية الوطنيااة لتمكااين الماارأة 

ات المجاالت المقتلةة  و لا  بهادة وضاع اآلليا

الداعمة واألنشاة التي تعزز مان دور المارأة فاي

المجتماااااع ومشااااااركتها اإليجابياااااة فاااااي عملياااااة 

.التنمية

وتناولاااات تلاااا  الناااادوات تيكيااااد دور الماااارأة فااااي 

المجتمااااااااع  ا ااااااااة فااااااااي مجااااااااا  المشاااااااااركة 

  السياااااية، والتصاااويت فااااي انتقاباااات مجلاااا

ات التاي النوا ، فضال ا عان التركياز علان المكتساب

ضااب حصاالت عليهااا الماارأة فااي الةتاارة الحاليااة بة

.دعم الدولة لها

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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باإلضااااافة إلاااان  لاااا ،  ااااهدت المحافظااااة فااااي 

امح الجلسة االفتتاحية ضامن البرنا2020نوفمبر 

اعلااة التاادريبي للمجموعااة األولاان علاان القيااادة الة

ايدة من جميع الةئات، 40بالعمب العام لعدد 

والاااا ي ينظمااااه فاااارع المجلاااا  القااااومي للماااارأة 

نحاااو قيااااادة نسااااا ية "بالمحافظاااة تحاااات عنااااوان 

، ويسااااااتهدة إعااااااداد وتاااااادريب وتيليااااااب "فاعلااااااة

ت القيادات النسا ية علن العمب العام في مجاال

التقااايا، واإلدارة، واتقااا  القاارار، وقيااادة فرياا 

العمااااااااااب، والتوا ااااااااااب الةعااااااااااا ، والساااااااااامات 

.الشقصية

كمااا عملاات الدولااة، ماان  ااال  المجلاا  القااومي 

للماارأة فااي المحافظااة، علاان تد ااين العديااد ماان

البااارامح لااادعم وتمكاااين المااارأة فاااي المحافظاااة، 

قياادات ملب برنامح التمكين السياااي لتيلياب ال

اركة الشبابية، وعقد لقاءات توعية بيلمية المش

.في االاتحقاقات االنتقابية المقتلةة

ود اعت المحافظة إلن التعااون وتنساي  الجها

بينهاااا وباااين كاااب مااان المجلااا  القاااومي للمااارأة 

والمجلااا  القاااومي للساااكان، فاااي دعااام و دماااة 

قضااااايا الماااارأة وبحااااث تةعيااااب دور الماااارأة فااااي 

التنمياااة، و لااا  مااان منالااا  ألمياااة دور جمياااع 

الجهاااات المعنياااة والعاملاااة فاااي مجااااالت دعااام 

حة المرأة، والتوعية بيلمية تنظايم األاارة والصا

مراكااز اإلنجابيااة، مااع تكليااف القوافااب السااكانية ب

رأة وقاارى المحافظااة، باإلضااافة تيكيااد توعيااة الماا

  بحقوقهاا وواجباتهاا لمواجهااة مساحوليتها تجااا

.المجتمع واألارة

لين نسبة اإلنام إلجمالي الباح
بالمحاسااااااااااااااات البحليااااااااااااااة 

.2019بالمحافظة عام 

%49.8
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لاااا ا فضاااال ا عاااان تنظاااايم وإطااااالص العديااااد ماااان 

ماارأة المبااادرات والةعاليااات التااي تاادعم تمكااين ال

ي حملااة ألناا"وتوعيتهااا بحقوقهااا وواجباتهااا، ملااب 

، والتاي اااتهدفت"حمالت طرص األبوا "، و"رجب

نشاااار وإيصااااا  العديااااد ماااان الراااااا ب اإليجابيااااة 

والتوعيااااااة بيضاااااارار ومقاااااااطر بعااااااض العااااااادات 

 تااااااان اإلنااااااام، )والمماراااااااات الضااااااارة منهااااااا 

، والتعااون(والعنف ضد المرأة، وزوا  القا رات

فااي عقااد ورش عمااب لتاادريب مااو ةي المصااالل 

ب ماع الحكومية علن لغة اإل ارة لتيسير التعاما

 وي اإلعاقاااااااة، وتنةيااااااا  مباااااااادرة بناااااااي ااااااااويف 

حة محافظة  ديقة لإلعاقة من  ال  تيليب وإتا

.األماكن والمنشيت العامة أمام  وي اإلعاقة

كمااا تاام إطااالص حملااة طاارص األبااوا  بالمحافظااة

، و ل  فاي إطاار "احميها من القتان"تحت عنوان 

أنشاااااة اللجنااااة الوطنيااااة للقضاااااء علاااان  تااااان

مي اإلنااام بر ااااة مشااتركة بااين المجلاا  القااو

للماارأة والمجلاا  القااومي للاةولااة واألمومااة،

قريااااااة، ب جمااااااالي15وقااااااد ااااااااتهدفت الحملااااااة 

ن ألف زيارة، حيث و ب إجمالي المساتهدفي2.5

آالة 6.8آالة رجاااااااب و5آالة اااااااايدة و 6نحاااااااو 

طةااااب، بهاااادة نشاااار الااااوعن بتعااااديالت قااااانون 

نام، العقوبات الجديد فيما يق  تجريم  تان اإل

ود ونشااار الرااااا ب القانونياااة للحملاااة، و ااار  بنااا

، التعااااديب القااااانوني الجديااااد وعقوباتااااه المقااااررة

ار باإلضااااافة إلاااان تناااااو  الراااااا ب القا ااااة باآلواااا

.النةسية والصحية للقتان

الماااارأة "قاماااات الدولااااة أيض ااااا بتد ااااين برنااااامح 

ي   و لاا  بهاادة تنااوع القاااا  السياااا"تنتقااب

التاي والديني لتغيير المةاليم والعادات القاطئاة

ح تعوص مسيرة المرأة، وااتةاد مان لا ا البرناام

آالة مشااارك ومشاااركة، ماان 3.4مااا يقاار  ماان 

لقاااااءات إقليميااااة بالمحافظااااات، 9 ااااال  عقااااد 

. ومنها محافظة بني اويف
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أيض ااااا عملاااات المحافظااااة علاااان تعزيااااز التمكااااين

االقتصااااادي للساااايدات، وفااااي لاااا ا السااااياص تاااام 

ف التلقيااااا"إطاااااالص فعالياااااات البرناااااامح التااااادريبي 

ن الا ي يساتهدة الميسارات والمشارفي" المالي

ار المياااادانيين بالمحافظااااة، والتااااي تاااايتي فااااي إطاااا

مشاااروع مجموعاااات االد اااار واإلقاااراح الرقماااي 

ضاااامن برنااااامح الشاااامو  المااااالي الاااا ي ينةاااا   

المجلااا  القاااومي للمااارأة بالشاااراكة ماااع البنااا 

المركاااازي المصااااري، ويهاااادة لاااا ا البرنااااامح إلاااان 

تحساااين إدارة السااايدات ألماااوالهن، واااااتيعا 

مدى ألمية القدمات المالية، ومحو المغالاات 

والمةاااااليم القاطئااااة حااااو  التعامااااب مااااع تلاااا  

.  القدمات

كمااا تاام عقااد ورش عمااب وناادوات وفااتل فصااو  

ث للقضاء علان  االرة األمياة باين السايدات، حيا

فع عملت المحافظة علن إقامة دورات تدريبية لر

كةااااءة مدرااااات فصاااو  محاااو األمياااة، وإعاااداد 

ا دورات تدريبيااة لوضااع المعااايير الواجااب اتقا لاا

إلعااااداد  اااااا لمحااااو األميااااة، وتوزيااااع ماكينااااات 

 ياطاااة علااان الدارااااات، ودعااام أمهاااات الةتياااات 

ا الدارااات فااي مادارس الةصااب الواحاد اقتصاااديت

.تعليمواجتماعيتا لضمان ااتمرار الةتيات في ال

ا كما أولن المجل  القومي للمرأة التمام ا  ا  

بااالمرأة المصاارية غياار القااادرة، لاا ل  اااعن إلاان

ر اااتقرا  بااقاات الارقم القااومي لكاب امارأة غياا

قااااادرة علاااان ااااااتقراجها، ياااايتي  لاااا  فااااي ضااااوء 

االلتمااااااام بااااااادور المااااااارأة  ا اااااااة بمحافظاااااااات 

. عيد مصر

نسااااابة اإلناااااام المتااااادربات بمراكاااااز

  التاادريب المهنااي بالمحافظااة  ااال

.2021/2020عام 

%68.2
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصرر ال سيما اعيد مصر الدأي لدم يحدَب بنصديب  ال عدادل مدن تسهم في تقدُّ

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددد  781
غااز إجمالي تكلةة إنشاء المرحلة األولان لقاا

.2019بني اويف في يناير -الواااي 

555

521.7
إجمااااااالي تكلةااااااة مشااااااروع إمااااااداد  ااااااا غاااااااز 

.2019الواااي بالمحافظة عام –دلشور 

23.4
الشارص فيلألامنتتكلةة إنشاء أكبر مصنع 

.2018األواا بالمحافظة في أغسا  

قااة تاام تقصيصااهم لبناااء وترفياا  امتااداد منا
.بياح العر  الصناعية بالمحافظة

589
إجماااالي المسااااحة المزروعاااة فاااي المحافظاااة 

.2020 ال  عام 

ألدددددددددددددددددددددددد 

فدددددددددددددددددددددان 

688
افظاة إجمالي تكلةة تاوير الاري الحقلاي بالمح

(.2020–2014)في الةترة 

مليدددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  

مليددددددددددار

جنيددددددددددد 

مليددددددددون

جنيددددددددددددد  

مليدددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  
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اياا تحظن محافظة بني ااويف بالعدياد مان المز

ماري، النسااابية والتنافساااية فاااي المجاااا  االااااتل

رى حيث  تقع بالقر  من محافظاات القاالرة الكبا

هاااا ومراكاااز التساااوي  الكبااارى، فضااال ا عااان ارتباط

بالمنافااا  البحرياااة علااان البحااار األحمااار مااان  اااال 

".الزعةرانة/ طري  الكريمات "

ي أيض ااا، تمتُّااع المحافظااة بوجااود  هياار  ااحراو

متااااا م للعمااااران القااااا م، ويتااااوافر بالمحافظااااة 

العدياااد مااان الةااار  فاااي مجاااا  تولياااد الااقاااة 

.  الكهربا ية

اتصاااااال ا، تتمياااااز محافظاااااة بناااااي ااااااويف بوجاااااود

مناااااااط   ااااااناعية قا مااااااة علاااااان الصااااااناعات 9

التحويليااااااااة والصااااااااناعات اللقيلااااااااة والقةيةااااااااة

.والزراعات الابية والعارية

كمااااا تمتلاااا  المحافظااااة العديااااد ماااان اللااااروات 

زيناة ، وأحجاار الالبنتونيات اماات )الابيعية ملاب 

(مناط ، والرما  البيضاء، وغيرلا9بعدد 

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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مشااااااااااروعات 9قاماااااااااات الدولااااااااااة بتقصااااااااااي  

لمارية اااااتلمارية بكاااوم أباااو راضاااي بتكلةاااة ااااات

، و لااااا  2014ملياااااون جنياااااه فاااااي اااااابتمبر 116.7

بهااادة إقاماااة مشاااروعات تتناااوع ماااا باااين ماااواد 

غ ا يااااااة، ونباتااااااات طبيااااااة وعشاااااابية، وأ شااااااا  

ب، طبيعية، وأعالة، وأدوية ومستحضارات تجميا

ولنااا . فر اة عماب452وتاوفر تلا  المشااروعات 

تجاادر اإل ااارة إلاان أن إجمااالي عاادد المشااروعات 

ة قد المقصصة بمناقة كوم أبو راضي الصناعي

. ألف عامب31.2مشروع ا، ب جمالي 184بلا 

فاادان إلقامااة مشااروعات 500كمااا تاام تقصااي  

تجمعاااااات ااااااياحية، وحديقاااااة حياااااوان، ومديناااااة 

ر ماللااي، ومتحااف تاااريقي، والاا ي ماان  ااينه تااوفي

.آالة فر ة عمب ألبناء المحافظة10

أيض اااا تااام تقصاااي  قاعاااة مااان أراضاااي الدولاااة 

إلقامااااة غابااااة  ااااجرية بمناقااااة بياااااح العاااار  

، لحاب مشاكلة مناقاة 2015الصناعية في أكتوبر 

ا  بيااااح العااار  الصاااناعية، وتكلياااف  اااركة ميااا

الشاااار  والصاااارة الصااااحي بتااااوفير الالمبااااات

ة الالزمة لسحب الميا  إلن المسااحة المقصصا

للغابااة، وياايتي  لاا  فااي إطااار حاار  المحافظااة 

علااااان دفاااااع عجلاااااة االااااااتلمار، وتااااا ليب جمياااااع 

.العقبات التي تواجه القااع

لااة كمااا تاام تنةياا  اإلجااراءات المتعلقااة بماانل مه

مشااااااااروع ا لتوفياااااااا  المسااااااااتلمرين 58لعاااااااادد 

رايااار بالمناقاااة الصاااناعية ببيااااح العااار  فاااي فب

، و لااا  فاااي إطاااار القااااوات العملياااة التاااي 2016

تتقاااا لا الدولااااة للنهااااوح بمسااااتوى منظومااااة 

االااااااااتلمار بالمحافظاااااااة، وجااااااا   مزياااااااد مااااااان 

.االاتلمارات المحلية واألجنبية

جااا   اااااتلمارات لااا ا، وقاااد نجحااات الدولاااة فاااي 

فظاة اعودية لتنةي  مشروعات  ناعية بالمحا

ر بلغااات قيمتهاااا نصاااف ملياااار جنياااه فاااي ديسااامب

.ارية، لتنةي  عددص من المشروعات االاتلم2015
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إنشااااااء وحاااااو  تلااااا  المشاااااروعات نااااا كر منهاااااا

مصاااااانع إلنتاااااا  معااااادات فاااااي مجااااااالت النقاااااب 

ة والنظافااااة وأعمااااا  التاااادوير القةيةااااة واللقيلاااا

ث والاا-موتااور ( تااي بااي إس)بالتعاااون مااع  ااركة 

ح للااااادراجات البقارياااااة والعرباااااات  اتنااااات أكبااااار م 

إحادى الشاركاتولاي العجالت اللالم فاي الهناد

.ه ا المجا بالرا دة 

وفااااي ضااااوء ألميااااة وجااااود المسااااتلمر كشااااري  

أااااااااااي فاااااااي تااااااااوير منظوماااااااة االااااااااتلمار 

التاااااي " اامساااااونح"بالمحافظاااااة، تااااايتي  اااااركة 

المناقااة تمتلاا  مصاانع ا لتصاانيع اإللكترونيااات ب

بمركااااز الواااااااي، " كااااوم أبااااو راضااااي"الصااااناعية 

ة وي عاادُّ لاا ا المصاانع األو  الاا ي أقامتااه الشاارك

بمناقااة الشاارص األواااا وإفريقيااا، ولااو واحااد 

ة ماان ضاامن ااابعة عشاار مصاانع ا فقااا للشاارك

حاااو  العاااالم، والجااادير بالااا كر أن لااا ا المصااانع 

ينةااارد عااان بااااقي مصاااانع الشاااركة حاااو  العاااالم 

ن، بادل ا بتصنيع أجزاء ومكونات  ا ات التلةزيو

مااان اااااتيرادلا وااام تجميعهاااا، األمااار الااا ي أتاااا  

ضاال ا للشااركة فر ااة تصاادير األجاازاء إلاان أوروبااا، ف

عااان تصااادير  ا اااات التلةزياااون  اتهاااا، ويعماااب

ماليااين  ا ااة 6المصاانع بااقااة إنتاجيااة تبلااا 

ماان منتجااات المصاانع % 85ااانويتا، ويااتم تصاادير 

.إلن  ار  البالد

اتصاااال ا، اتقااا ت الدولاااة  ااااوات فعلياااة لجااا   

ظاة االاتلمار القاارجي، حياث  اااتااعت المحاف

فااي اإلندونيسااي-تعزيااز ااابب التعاااون المصااري 

قاااااااااع االااااااااتلمار، وإقاماااااااة مجموعاااااااة مااااااان 

المشاااااروعات االااااااتلمارية والصاااااناعية، و لااااا  

جلااة ضاامن تنةياا  ايااااات الحكومااة للاادفع بع

.االاتلمار

مشااروعات 9لاا ا، وقااد نجحاات الدولااة فااي جاا   

ة دو  أجنبياااة بالمحافظاااة بتكلةااا5اااااتلمارية لاااا 

، حياااث  وقاااع 2014بلغااات ملياااار جنياااه فاااي يولياااو 

اال تياااااار علااااان تلااااا  المشاااااروعات االااااااتلمارية

التاي الجديدة بمناقة كوم أبو راضاي الصاناعية و

.ت عدُّ أحد القالع الصناعية في  عيد مصر
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أ ياااار ا، قاماااات الدولااااة أيض ااااا بضاااا  ااااااتلمارات

ملياااون جنياااه لااادعم المنااااط  723بقيماااة بلغااات 

، وتقصاي  2018الصناعية بالمحافظة في يناير 

مليااااون جنيااااه لبناااااء وترفياااا  امتااااداد 781مبلااااا 

.مناقة بياح العر  الصناعية

كما تم تقصاي  مجموعاة مان األراضاي الالزماة

ات إلقامااااة مناقااااة ااااااتلمارية متكاملااااة للنباتاااا

الابياااااااة والعارياااااااة باااااااالحيز التنماااااااوي لقرياااااااة 

، و لاااا  2020امساااااا الجدياااادة فااااي ااااابتمبر 

بالتنسااااي  ماااااع المركااااز الاااااوطني الااااااتقدامات

األراضااااااي، وتجاااااادر اإل ااااااارة إلاااااان أن محافظااااااة 

ورية بني اويف ت عدُّ من أوا ب محافظات الجمه

رية علان في إنتا  وتصدير النباتات الابية والعا

مسااااتوى الجمهوريااااة، حيااااث تمتاااااز المحافظااااة 

باألراضااااااااااي الزراعيااااااااااة الكبياااااااااارة  ات النباتااااااااااات 

.الابية والعارية

قا ماة  تام ا، ارتةع عادد الشاركات االااتلمارية ال

 اااااركات موزعاااااة علااااان 1604بالمحافظاااااة إلااااان 

القااعااااااات القدمياااااااة، اإلنشااااااا ية، الصاااااااناعية، 

بارأس 2020السياحية، وغيرلا، و لا  حتان عاااااام 

مليار جنيه، في مقاباب12.1مااااااا  م صااااااادر قاااادر  

بااارأس ماااا  2014 اااركة قا ماااة حتااان عاااام 1042

مليااارات جنيااه، بنساابة زيااادة فااي9م صاادر قاادر  

%.34.4رأس الما  الم صدر ت قد ر بنحو 

1

2.2

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة   جمالي ر

ية القائمة بالمن طقة للشركات االستثمار

اضي بالمحافظة الصناعية بكوم أبو ر

(*2020-2014)خالل الفترة 

(مليار جنيه)

.الهيئة العامة لالاتلمار والمناط  الحرة: المصدر
.بيان تراكمي* 
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تتمتاااع محافظاااة بناااي ااااويف بوجاااود مقوماااات

عديااادة للصاااناعة  حياااث  يوجاااد بهاااا العدياااد مااان 

المناااااااط  الصااااااناعية، بدايااااااة ماااااان الصااااااناعات 

ن القةيةاااة والصاااناعات المتواااااة، و اااول ا إلااا

.الصناعات اللقيلة

كمااااااا تتميااااااز المحافظااااااة بوجااااااود العديااااااد ماااااان 

الصااااناعات المتنوعااااة، فةااااي مجااااا  الصااااناعات 

الغ ا يااااااة تضاااااام المحافظااااااة  ااااااناعة تجةيااااااف 

ات القضاار، والنباتااات الابيااة والعاريااة، ومنتجاا

األلبااااااااان، و ااااااااناعة الكيماويااااااااات، والمالباااااااا  

، األاااامنتالجاااالزة، وحلاااح األقااااان، و اااناعة 

ة، والر اااام والجرانيااات، وتصااانيع وتعبئاااة الصلصااا

. و ناعة زيت الزيتون، و ناعة األعالة

مناط  7والجدير بال كر أن المحافظة تضم عدد 

 اااااناعية، تتملاااااب فاااااي مناقاااااة بيااااااح العااااار  

الصاااناعية، ومناقاااة كاااوم أباااو راضاااي، ومناقاااة 

الصاااااااااااااااااناعات القةيةاااااااااااااااااة والمتواااااااااااااااااااة،

ع مناااط  للصااناعات اللقيلااة، وقااد ارتةاا4وعاادد 

عااادد المنشااايت الصاااناعية بالمحافظاااة كماااا لاااو 

:مبين في الشكب التالي

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"

275

649

2014 2020

 جمالي عدد المنشآت الصناعية 

2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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وعلياااااه، فقاااااد ازداد عااااادد العااااااملين بالمنشااااايت 

ألاااف عاماااب عاااام 17.5الصاااناعية الم ساااجلة مااان 

.2020ألف عامب عام 32.8إلن 2014

وفيماااااااا يتعلااااااا  بتنمياااااااة الصاااااااناعات الدوا ياااااااة 

والغ ا ياااة والصاااناعات األ ااارى المقتلةاااة دا اااب

:المحافظة، قامت الدولة باآلتي

إقامااااة أو  مجمااااع  ااااناعي إلنتااااا  الاااادواء ماااان 

، 2018النباتات الابية والعارياة فاي أغساا  

فاااااااااادان ا غاااااااااار  414علاااااااااان مساااااااااااحة بلغاااااااااات 

مركاااز إلنااااايا، والااا ي ااااي حد م نقلاااة حضاااارية

ه ونوعية في المحافظة فاي جمياع المجااالت، ولا

العديااااد ماااان األبعاااااد االجتماعيااااة، واالقتصااااادية، 

والعمرانية، و ل  من  ال  بحاث إنشااء منااط 

كيلومتر ا مان 30 دمات متكاملة علن ب عد حوالي 

مناقة المجماع لقدماة لا ا المجماع الصاناعي، 

، ملااب إنشاااء فنااادص، ومااوالت، ومناااط  ترفيهيااة

وغيرلاااا  مماااا يساااهم فاااي زياااادة فااار  العماااب، 

وتاااااوفير العملاااااة الصاااااعبة، باإلضاااااافة إلااااان ماااااا 

ااااايحققه لاااا ا المجمااااع الصااااناعي ماااان عوا ااااد 

. اقتصادية ومجتمعية

17.5

32.8

2014 2020

عدد العمالة في القطاع الصناعي جمالي 

2020و2014خالل عامي 

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(أل  عامل )
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ن وتنبااع األلميااة االقتصااادية لهاا ا المشااروع ماا

يااااة، األلميااااة الكبياااارة للنباتااااات الابيااااة والعار

 ا اااااة فاااااي مجاااااا  اااااااتقرا  وتقليااااا  الماااااادة 

دوياة، الةعّالة التاي تاد ب فاي  اناعة كليار مان األ

والعااااور، وغيرلاااا مااان الصاااناعات  الاااايما وأن 

محافظااااة بناااااي ااااااويف تساااااتحو  علااااان نسااااابة

مااان إجماااالي  اااادرات مصااار مااان النباتاااات % 40

يمة الابية والعارية  وتحق  الدولة  ادرات بق

مليااون دوالر، وتسااتهدة تحقياا 60تقتاار  ماان 

عشااااااارة -ملياااااااون دوالر 600 اااااااادرات بقيماااااااة 

. ال  السنوات القادمة-أضعاة 

لاااا ا باإلضااااافة إلاااان إنشاااااء مجمااااع الصااااناعات 

المتوااااة والصاااغيرة بمناقااة بيااااح العااار 

فاادان ا فااي 70 اارص النيااب علاان مساااحة إجماليااة 

مجمع اااا 13، والااا ي ي عااادُّ واحاااد ا مااان 2020يولياااو 

محافظاااة لااادعم وتااااوير قاااااع 12 اااناعيتا فاااي 

المشااااروعات الصااااغيرة والمتوااااااة ولتعزيااااز 

نمياة النهوح بالصناعة الوطنية ودفع عجلاة الت

لنجااار ا، ب جماااالي 20واإلنتاااا ، ويضااام المشاااروع 

وحااااااااادة  اااااااااناعية بمسااااااااااحات متةاوتاااااااااة 266

مقصصااااااااااة إلقامااااااااااة مشااااااااااروعات  ااااااااااغيرة 

اعية ومتوااة، ويضم إلن جاناب الكياناات الصان

 اااادمات، ماااان بينهااااا مبناااان إداري، وبناااا ، مبااااانن

ومنافاااا  بيااااع ومبناااان للمعااااارح، و لاااا  بهاااادة 

التسااوي  لمنتجااات المجمااع الصااناعي، ولااو مااا

.يسالم في توفير اآلالة من فر  العمب

وفاااااااااي مجاااااااااا  تنمياااااااااة الصاااااااااناعات اللقيلاااااااااة 

دولاة والمتوااة واالاتراتيجية، فقاد ر ادت ال

جميااااااااااع ااااااااااابب الاااااااااادعم والتمويااااااااااب إلنجاااااااااااز 

: المشروعات اآلتية

إنشااااااء أكبااااار مجماااااع للصاااااناعات المغ ياااااة ▪

ت للصاااااناعات الهندااااااية باااااااتلمارات بلغااااا

، بالتعاون 2018مليار جنيه في يناير 15قيمتها 

  "يالعرب"مع المجموعة الوطنية االاتلمارية 

ألااف 11األماار الاا ي اااالم فااي تشااغيب نحااو 

عامااب، والعمااب علاان تصاانيع المنتجااات التااي

. مواتير اللالجات: تستوردلا الدولة ملب
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فاااي الشاااارص لألاااامنتإنشااااء أكبااار مصااانع ▪

، بتكلةاااااااة 2018األوااااااااا فاااااااي أغساااااااا  

مليااااار جنيااااه، حيااااث  تاااام 23.4إجماليااااة بلغاااات 

إنشااااء لااا ا الصااار  العماااالص علااان مسااااحة 

عااد كيلااومترات علاان طرياا  الجاايش، وعلاان ب 5

كيلااااومتر ا  ااااما  محافظااااة بنااااي اااااويف 12

.وجنو  طري  الصعيد الحر

مصااااانع كباااارى، كااااب مصاااانع 3ويضاااام المجمااااع 

 ااااو  بااقاااة 6يحتاااوي علااان  ااااين ب جماااالي 

باو مليون طن انويتا، وبما ير12إنتاجية تصب إلن 

.ألف طن يوميتا37علن 

ياد جمياع وتما ي ا مع المتالبات البيئياة، تام تزو

   اااو  اإلنتااا  والمصااانع بيحاادم الةالتاار، و لاا

للحااادّ مااان التلاااوم البيئاااي ماااع زراعاااة العدياااد مااان

.  المساحات القضراء

جدياادة والجاادير بالاا كر أن تلاا  البيئااة الصااناعية ال

آالة 8فر ااااااة عمااااااب مبا اااااارة، و1800وفاااااارت 

فر اااااة عماااااب غيااااار مبا ااااارة معظمهاااااا ألبنااااااء 

.الصعيد

إنشاااء مجمااع الر ااام والجرانياات بالمحافظااة ▪

ملياااااون 296، بتكلةاااااة 2018فاااااي أغساااااا  

ن جنيه، بهدة تعظيم االاتةادة مان المقازو

الابيعاااي للر ااااام والجرانيااات، الاااا ي تز ااار بااااه 

.الصحاري المصرية

مصااااااااانع للر ااااااااام، 5ويتاااااااايلف المجمااااااااع ماااااااان 

ومصاااااانعين للجرانياااااات، ومصاااااانع للتشااااااغيالت

الةنيااااااة، وأ قاااااايم لاااااا ا المجمااااااع علاااااان مساااااااحة 

ألااااف متاااار مربااااع، وتبلااااا الااقااااة اإلنتاجيااااة 200

تام ماليين متر مسال انويتا، وقد3.6للمجمع 

إنشااااااء لااااا ا المشاااااروع بالتعااااااون ماااااع كبااااارى 

.الشركات المصرية واإلياالية المتقصصة

إنشاااااااء مصااااااانع إلنتااااااا  الساااااايارات، والااقااااااة 

الشمسااااااية، وأعماااااادة اإلنااااااارة بمناقااااااة كااااااوم 

، بتكلةااااة 2014أبااااو راضااااي الصااااناعية فااااي يونيااااو 

ملياااون جنياااه، والتاااي وفّااارت 300إجمالياااة بلغااات 

فر اااة عماااب ألبنااااء المحافظاااة، ال 1700بااادورلا 

ااااايما وأن المحافظااااة ت عاااادُّ ماااان المحافظااااات 

زات الواعاادة ااااتلماريتا بةضااب العديااد ماان المياا

النسااابية مااان تاااوافر القاماااات، واأليااادي العاملاااة

.باإلضافة إلن الموقع المتميز
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مصااااااانع 4وفااااااي السااااااياص  اتااااااه، تاااااام إنشاااااااء 

مليااااااون جنيااااااه لتااااااوفير عاااااادد233بااااااااتلمارات 

فر اااة عماااب بمناقاااة بيااااح العااار  فاااي 1380

، و لاا  فااي إطااار تشااجيع منظومااة 2017مااارس 

. االاتلمار والدفع بعجلة اإلنتا 

إنشااااااء مصااااانع بااااارو  ألنظماااااة المياااااا  فاااااي ▪

، والااا ي يعماااب فاااي مجاااا  إنتاااا  2017ماااارس 

ة قااااع الصااارة الصاااحي والمواااااير، بتكلةااا

.مليون جنيه44

، 2017إنشاء مصنع القيا ال لبي في مارس ▪

مليااون 140والا ي بلغات تكلةتاه االااتلمارية 

عامل اا وعاملاة فاي مجاا  240جنيه ويعمب به 

.لةغز  البوليستر واأللياة والقيو  المعزو

" تكساااتايبناااور ناياااب "إنشااااء مصااانع  اااركة ▪

، بتكلةااة 2017بالقااااع النساايجي فااي مااارس 

عاماااب فاااي 300ملياااون جنياااه، ويعماااب باااه 24

مجااااااااااااا   ااااااااااااباغة وتجهيااااااااااااز األقمشااااااااااااة، 

. والمةرو ات، والمنا ف

عاااااالوة علااااان  لااااا ، تساااااعن الدولاااااة جالااااادة ▪

ا  بالتنساااي  ماااع القياااادات المعنياااة إلااان اتقااا

 ااااوات جاااادة لااادعم المشاااروعات التنموياااة 

الصناعية بالمحافظة، وفي ل ا اإلطار قامات

:الدولة باآلتي

إنشاااااااء مدينااااااة الحاااااارفيين بمناقااااااة كااااااوم ▪

، حيااث  تاام تقصااي 2014أبااو راضااي فااي يناااير 

.فدان ا إلنشاء المدينة50مساحة 

ياااح افتتااا  مركااز التاادريب المهنااي بمناقااة ب▪

للعاااااام 2014العااااار  الصاااااناعية فاااااي فبرايااااار 

  حياااااث  اااااااتجابت وزارة 2015/2014التااااادريبي 

التجااااااارة والصااااااناعة للالااااااب المقاااااادم ماااااان 

ز المحافظاة بشاين اإلاااراع فاي تشاغيب مركاا

لحة التدريب المهني التاي قامات ب نشاا ه مصا

تي تتبع الكةاية اإلنتاجية والتدريب المهني، وال

.الوزارة بمناقة بياح العر 
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فاادان ا 628الموافقااة علاان تقصااي  مساااحة ▪

ة ماان األراضااي المملوكااة للدولااة ملكيااة  ا اا

ة لصااااالل الهيئاااااة العامااااة للتنمياااااة الصاااااناعي

ية، الاتقدامها في تواعة المناقة الصناع

ببيااااح العااار ، و لااا  بموجاااب قااارار ر اااي  

.2017لسنة 99الجمهورية رقم 

إنشاااااااء مناقااااااة لوجسااااااتية لبيااااااع القضاااااار ▪

ة والةاكهاااة بمناقاااة بيااااح العااار  الصاااناعي

، علااان طرياااا  فرعاااي يااااربا 2014فاااي نااااوفمبر 

الاريااا  الصاااحراوي القاااديم باريااا  الجااايش

فادان ا بتكلةااة إجماليااة 39الحار، علاان مسااحة

ملياااون جنياااه، كماااا جااااء المقااااا 75تقاااار  

مناااط  4العااام للمناقااة بتصااميم يتضاامن 

داد متنوعة، بحيث تشمب المناقاة األولان إعا

تضامن القضراوات والةاكهة للتصدير، بينما ت

المناقاااااااة اللانياااااااة المبااااااااني اإلدارياااااااة إلدارة 

السااااااوص وفااااااروع اإلدارات المقتلةااااااة، فيمااااااا 

تشاااااامب المناقااااااة اللاللااااااة إعااااااداد القضااااااار 

والةاكهااااة للسااااوص المحليااااة، علاااان أن تكااااون 

المناقااااة الرابعااااة مقصصااااة للمرافاااا  ماااان 

أعمااا  الصاارة الصااحي، والميااا ، والكهرباااء، 

والاااارص، وتااادوير المقلةاااات الصااالبة، بقاااالة

.الارص الدا لية للمناقة

مشاااااااروعات 8الموافقاااااااة علااااااان تقصاااااااي  ▪

، (1/31)ااااااتلمارية فااااي المناااااط  الصااااناعية 

ومناقااااة كاااااوم أباااااو راضاااااي ( 4/31)، و(2/31)و

الصاااناعية، و لااا  فاااي العدياااد مااان المجااااالت 

إنتاااا  لوحاااات توزياااع كهربا ياااة، ونشااار: منهاااا

وتشااااغيب وجلااااي الر ااااام والجرانياااات، وإنتااااا  

.البال  والسيرامي ، وغيرلا

تد ااااين مشااااروع إ ااااال  منظومااااة الصاااارة ▪

ة الصاااناعي بمناقاااة بيااااح العااار  الصاااناعي

، والا ي ايساالم 2018 رص النيب فاي أبرياب 

حي بشكب كبير فاي حاب مشاكلة الصارة الصا

ية، والصااناعي بمناقااة بياااح العاار  الصااناع

ا التااي  لّاات تعاااني ماان لاا   المشااكلة مناا  ماا

عام ااا، وتااداعياتها الساالبية علاان12يقاار  ماان 

موقااااااف االاااااااتلمار بالمناقااااااة والمناااااااط  

جمالية السكنية المحياة بها، و ل  بتكلةة إ

.مليون جنيه45بلغت 
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اد ت عاادُّ بنااي اااويف محافظااة زراعيااة  ات اقتصاا

 اااناعي ناااام، وتبلاااا مسااااحة األراضاااي المزروعاااة 

، 2020ألاااف فااادان  اااال  عاااام 315.2بالمحافظاااة 

وتتمياااز المحافظاااة بوجاااود المحا ااايب الزراعياااة

المتنوعااااااة، كاااااااالقمل، وبنجااااااار الساااااااكر، والااااااا رة 

الشاااااامية، والقاااااان، وغيرلاااااا مااااان المحا ااااايب 

.االاتراتيجية

وفاااي مجاااا  اإلنتاااا  الحياااواني، فقاااد بلاااا إجماااالي

حجاااام إنتااااا  المحافظااااة ماااان اللحااااوم الحمااااراء 

ب آالة طاان فااي الساانة، فيمااا ي عاادُّ نهاار النيااا7.8

فظاة  المصدر األاااي لللروة السمكية بالمحا

كيلااومتر ا، ويااوفر 155حيااث  يماار النهاار بهااا باااو  

للمحافظااااة مساااااحات كبياااارة لتربيااااة األاااااماك

مكي باااالارص الحديلاااة، وي قاااد ر حجااام اإلنتاااا  السااا

آالة طاان، وتاايتي 7.6بالمحافظااة ماان األاااماك 

النسااااابة الع ظماااااان منهاااااا ماااااان إنتاااااا  الماااااازارع 

مزرعاة اامكية، ويوجاد 20السمكية، بماا يعااد  

م ةر اااااااااااات اااااااااااامكية تناااااااااااتح4بالمحافظاااااااااااة 

. مليون طن زريعة من أجود أنواع األاماك90

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"

291.6

315.2

2014 2020

روعة خالل عامي   جمالي المساحة المز

2020و2014

(أل  فدان)

.وزارة الزراعة وااتصال  األراضي: المصدر
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أمااا بشااين دعاام األنشاااة الزراعيااة، وااتصااال 

لاااي األراضاااي لزياااادة اإلنتاااا ، وتلبياااة الالاااب المح

، علااان الماااواد الغ ا ياااة، واالحتياجاااات األااااااية

قامت الدولة بالعدياد مان اإلنجاازات ومان أبرزلاا، 

نمية إ دار الدولة التشريعات والقوانين لتعزيز ت

القااااااع الزراعااااي بالمحافظااااة، وماااان أباااارز تلاااا  

:التشريعات

تقصي  مجموعة مان األراضاي بجهاة  ارص ▪

ال  النيااب الاااتقدامها فااي أنشاااة االاتصاا

، و لااا  بموجاااب 2016واالااااتزراع فاااي فبرايااار 

.2016لسنة 60قرار ر ي  الجمهورية رقم 

فاااادان ا ماااان 142.9إعااااادة تقصااااي  مساااااحة ▪

األراضااااي الزراعيااااة المملوكااااة للدولااااة ملكيااااة

   ا ااة الاااتقدامها فااي نشااا  االاتصااال

، و لااا  بموجاااب 2016الزراعاااي فاااي أغساااا 

. 2016لسنة 337قرار ر ي  الجمهورية رقم 

فاادان ا ماان األراضااي 288.5تقصااي  مساااحة ▪

بناي المملوكة للدولة ملكية  ا ة بمحافظاة

  اااويف الاااتقدامها فااي نشااا  االاتصااال

واالاااااااتزراع، و لاااااا  بموجااااااب قاااااارار ر ااااااي  

.2017لسنة 42الجمهورية رقم 

فاادان ا 1351تقصااي  قاعااة أرح بمساااحة ▪

ة، ماان األراضااي المملوكااة للدولااة ملكيااة  ا اا

ي والكا نااة بجهااة  اارص النيااب، بالمحافظااة فاا

الااااااااتقدامها فاااااااي أنشااااااااة 2017ماااااااارس 

االاتصاااال  واالااااتزراع بالمحافظاااة، و لااا 

لسانة 85بموجب قرار ر ي  الجمهورية رقام 

2017.

ة تقصااي  مساااحتين ماان األراضااي المملوكاا▪

للدولاااااااة ملكياااااااة  ا اااااااة، لصاااااااالل القاااااااوات 

المساااااااالحة، الاااااااااتقدامها فااااااااي أنشاااااااااة 

االاتصااااااال  واالاااااااتزراع بمحااااااافظتي بنااااااي

ااااويف والمنياااا، و لااا  بموجاااب قااارار ر اااي  

.2021لسنة 197الجمهورية رقم 
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وفي مجا  تاوير القدمات الزراعية ورفع قدرات

ات المزارعين، نة  ت الدولة العديد من المشاروع

:يالتنموية الداعمة للمزارعين، تمللت أبرزلا ف

إنشاااااء عااااددص ماااان مراكااااز القاااادمات الزراعيااااة ▪

المجمعاااااة بالمحافظاااااات المقتلةاااااة ضااااامن 

بواقااااااع" حياااااااة كريمااااااة"المبااااااادرة الر ااااااااية 

محافظة، وتجادر اإل اارة إلان 20مركز ا في 52

قرياة 12أنه تمت إقامة تل  المراكز في حوالي 

مااان قااارى مركااازي بباااا ونا ااار بمحافظاااة بناااي 

. اويف

تنةيااااا  مشاااااروع دعااااام القااااادرات التساااااويقية ▪

لصااااااااااغار الماااااااااازارعين بااااااااااالريف المصااااااااااري

ملياون دوالر 61.2بتكلةة إجمالية بلغات 2014

ألف دوالر في ليئة منحاة، بماا 870كقروح، و

ملياااااون جنياااااه، وقاااااد نجااااال لااااا ا 974يعااااااد  

المشااااروع فااااي إقامااااة وااااالم أاااااواص تجاريااااة 

ات و ااوادر لبيااع المنتجااات التابعااة لمحافظاا

. بني اويف، وقنا، واولا 

توقياااااع اتةاقياااااة األعماااااا  الزراعياااااة، وزياااااادة ▪

يااااة الااااد و ، وتقااااوم بتنةياااا   الوكالااااة األمريك

مليااااااون دوالر 68.2للتنميااااااة بتكلةااااااة بلغاااااات 

، 2014كمنحة بماا يعااد  نحاو ملياار جنياه عاام 

حيااث  ااااتااعت الوكالااة فااي مجااا  التاادريب

آالة ماازارع، وتاادريب 3.5بناااء قاادرات أكلاار ماان 

ألف 1.5آالة  ا  وفتاة من  ال  تنةي  4.6

منحااة لتاااوير 12برنااامح تاادريبي، وتنةياا  عاادد 

وإعاااادة تيلياااب محااااات الةااارز والتعبئاااة فاااي 

، والمنياااا، وأاااايو ،بنةةةي سةةةويفمحافظااات 

.وغيرلا

ا  تاام تد ااين حمااالت تر اايد ااااتقدام المياا▪

فااااااي األنشاااااااة الزراعيااااااة فااااااي محافظااااااات 

القليوبياااااااة، والدقهلياااااااة، والشااااااارقية، وكةااااااار

، وبنةةةي سةةةويفالشاااي ، والغربياااة، والبحيااارة، 

يااة والمنيااا، وأااايو ، واااولا  بتكلةااة إجمال

.2018مليون جنيه عام 54.1بلغت 
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ي ، باإلضااافة إلاان  لاا ، تاام إطااالص باارامح التسااو

( AMAL)ولوجستيات األعما  الزراعية المتقدمة 

، وأااااااايو ، وبنةةةةةةي سةةةةةةويفبمحافظااااااات قنااااااا، 

واألقصااار، وااااولا ، وأااااوان بتكلةاااة إجمالياااة

، وقااااد نجاااال 2018ماليااااين دوالر عااااام 5.5بلغاااات 

آالة مستةيد مانهم 5.3البرنامح في تدريب نحو 

ااااايدة ريةيااااة علاااان ااااااتقدام المعلومااااات 323

د مان التسويقية والا كاء التساويقي، وتيلياب عاد

. ريجي كليات الزراعة بمحافظات الصعيد

ة تااااام تنةيااااا  مشاااااروع التحساااااين الاااااوراوي لللااااارو

بمحافظااااااات 2018/2017الحيوانيااااااة فااااااي مصاااااار 

ي البحيااااارة، الغربياااااة، المنوفياااااة، الدقهلياااااة، وبنااااا

.2018مليون جنيه عام 1.1اويف بتكلةة 

وجودة أيض ا، تم تد ين مشروع تحسين إنتاجية

ويف أ ناة القان المصري بمحافظتي بناي اا

ياون ، بتكلةة إجمالية بلغت مل2019والغربية عام 

جنياااه، والااا ي يهااادة إلااان رفاااع إنتاجياااة القاااان 

دة المصري من  ال  تحسين جودة التقاوي، وزيا

.النقاء الوراوي للتقاوي

ام ل ا، كما تم إنشاء مظلاة لتقازين التقااوي القا

طااان فاااي محافظاااة بناااي 1200والم عاااد ة بساااعة 

تااااويف بمحااااة بحاااوم اااادس بتكلةاااة بلغااا

.2019ماليين عام 3.5

ويقية تعزيز القدرات التسا"باإلضافة إلن مشروع 

، 2019فااااااي أكتااااااوبر " لصااااااغار الماااااازارعين، باااااارايم

ع بالتعاااااون مااااع برنااااامح التنميااااة الزراعيااااة التاااااب

وجهااز ،"إيةااد"للصندوص الدولي للتنمياة الزراعياة 

تنميااااااة المشااااااروعات المتوااااااااة والصااااااغيرة 

ومتناليااة الصااغر، وتكماان ألميااة المشااروع فااي

ة كونااه يحقااا  جهاااود الدولاااة فاااي التنمياااة الزراعيااا

. 2030وفق ا لر ية مصر 

جااااءت تلااا  المشاااروعات ضااامن  ااااة الدولااااة 

الزراعيااة ماان أجااب النهااوح بالزراعااة وااتصااال 

ماب األراضي الزراعية بمحافظة بني اويف، والع

ة، علااان تواااايع الرقعاااة الزراعياااة، وزياااادة اإلنتاجيااا

المساااااحة المحصااااولية، والمساااااحة المزروعااااة، 

 ا ااة فااي محافظااات  ااعيد مصاار لمااا لهااا ماان 

.نصيب كبير تسالم به في الناتح المحلي
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تنةياا  برنااامح دعاام األماان الغاا ا ي واألعمااا  ▪

بمحافظااااات قنااااا، واألقصاااار، ( FAS)الزراعيااااة 

، والمنياااا، وأاااايو ، وبنةةةي سةةةويفوأااااوان، 

مليااون دوالر بمااا 23واااولا  بتكلةااة بلغاات 

، وقد نجال 2020مليون جنيه عام 361.1يعاد  

17ت البرنامح بالةعب في تحقيا  إيارادات بلغا

مزارع ا بمحافظاات بناي 331مليون جنيه لعدد 

.اويف، وأايو ، وأاوان

التقااايا لزيااادة د ااب  ااغار الماازارعين فااي ▪

بلغات محافظتي المنيا، وبناي ااويف بتكلةاة

مليون جنياه 122.8ماليين دوالر بما يعاد  7.7

، و ل  بغرح المسالمة في 2023 ال  عام 

ياادة تقليب حدة الةقر بين  غار المزارعين، وز

معاااااادالت األماااااان الغاااااا ا ي، والعمااااااب علاااااان 

تحساااااين د اااااب المنااااااط  الريةياااااة، وتعزيااااااز 

.المحاسات الزراعية  ات الحيازة الصغيرة

ياااة وفاااي مجاااا  تنمياااة اللاااروة الحيوانياااة، وتنم▪

اإلنتاااااااااااا  الحياااااااااااواني والاااااااااااداجني واأللباااااااااااان 

مان بالمحافظة، قامت الدولة ب نجاز عدد كبير

:المشروعات تملب أبرزلا في

افتتااااااا  مزرعااااااة إنتااااااا  حيااااااواني بمحافظااااااة ▪

بناااي ااااويف، تضااام نحاااو ألاااف رأس ما اااية، 

ويااااتم العمااااب بهاااا   المزرعااااة باتباااااع أحاااادم 

إدارة أااليب اإلدارة التكنولوجية المتاحاة فاي

.وتشغيب مزارع تسمين اإلنتا  الحيواني

إنشاااء مصاانع ألعااالة الاادواجن بااااتلمارات▪

ملياااااون جنياااااه مرحلاااااة أولااااان، فاااااي 60بلغااااات 

ألااف متاار، و لاا  30، علاان مساااحة 2014أبريااب 

فاااار  عمااااب ألبناااااء المحافظااااة 210لتااااوفير 

بمناقااااة كااااوم أبااااو راضااااي الصااااناعية  حيااااث  

تساااااتهدة المرحلاااااة األولااااان مااااان المشاااااروع 

إنشاااء مصااانع ألعاااالة الااادواجن واألااااماك، 

زارع بينماا تساتهدة المرحلااة اللانياة إنشااء ماا

دواجااااااان ومجاااااااازر آلياااااااة  لتلبياااااااة احتياجاااااااات 

.السوص المحلية
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ألاااف رأس ما اااية ببناااي 100حملاااة تحصاااين ▪

، وتساااتهدة الحملاااة 2021ااااويف فاااي ماااايو 

تحصين الما ية ضاد أماراح الجلاد العقادي

ا وجاااادري الضااااين، والتااااي يااااتم تنةياااا لا طبق اااا

لقاااااة الهيئااااة العامااااة للقاااادمات البياريااااة 

رياة إلجراء التحصين بالوحدات واإلدارات البيا

بجميااااع مراكااااز وماااادن المحافظااااة، ونجحاااات 

.ألف رأس ما ية100.4الحملة في تحصين 

وتجاادر اإل ااارة إلاان مشااروع الزراعااات المحميااة 

ألااف فاادان بمحااافظتي 62المقااام علاان مساااحة 

ةياا   بنااي اااويف والمنيااا، والاا ي تاام الباادء فااي تن

، وي عااااادُّ لااااا ا المشاااااروع 2019فاااااي أغساااااا  

نحاااو القاااومي تابيق اااا فعليتاااا لتوجيهاااات الدولاااة

لة التنمياااة الزراعيااااة، والاااا ي يهااااتم بتوجيااااه بو اااا

التنمياااة نحااااو  ااااعيد مصاااار، باإلضااااافة إلاااان أنااااه

للتنميااااااااااة 2030يتسااااااااا  مااااااااااع ر ياااااااااة مصاااااااااار 

.المستدامة والشاملة

لااا ا، وقاااد تااام تنةيااا  المشاااروع بمحافظاااة بناااي 

ألااااف فاااادان بااااالظهير 51اااااويف علاااان مساااااحة 

" الةشاااان"، و"ببااااا"الصااااحراوي الشاااارقي لمركاااازي 

جنااااااو  المحافظااااااة، وقااااااد ااااااااعد المشااااااروع 

امتيااااز، المناقاااة لتصااابل مركاااز ا زراعيتاااا  اااناعيتا ب

:محقق ا العديد من اإلنجازات التي تمللت في

إقاماااة مناقاااة تصااانيع متكاملاااة، وتيااااي ▪

ق  مناقة لوجستية ج ّاباة، األمار الا ي اايح

أعلاااان الساااالة للقيمااااة المضااااافة للزراعااااات

.المحمية بالمناقة

نجاال المشااروع فااي تااوفير المزيااد ماان فاار  ▪

العمب، حيث  بات من المتوقاع أن تزياد فار 

ألاف فر اة عماب 250العمب بالمشروع علن 

ة مبا رة، بقاالة فار  العماب غيار المبا ار

   التي ايوفرلا المشروع  اال  مراحاب تنةيا

جاا  المقتلةة  ولو ما ي عدُّ نقلاة نوعياة فاي م

. القضاء علن الباالة في المحافظة
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البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"

ات نجحت الدولة في تنةي  العدياد مان المشاروع

فااااي مجااااا  إماااادادات  اااااو  الغاااااز الابيعااااي 

والزياااات القااااام واإلنشاااااءات، التااااي تسااااعن إلاااان 

تغ ياااااة منااااااط  الصاااااعيد ومحافظاااااات الوجاااااه 

القبلاااااي، ولزياااااادة القااااادرات الكهربياااااة وتشاااااغيب

:المناط  الصناعية، ومن أبرز تل  الجهود

ناااو  ج/ تنةيااا  وتشاااغيب  اااا أنابياااب التباااين ▪

كيلااااومتر ا وقااااار 87حلااااوان المعاااازو  باااااو 

ف بناااي ااااوي/ بو اااة وربااااه بقاااا التباااين 16

.2018عام 

بناي/ بياح العر  /  ا مازوت جنو  حلوان ▪

كيلاااومتر، 29بو اااة بااااو  16لاااارون بق اااار 

.مليون جنيه191وتكلةة 

المنياااااا بق اااااار/  اااااا ماااااازوت بناااااي ااااااويف ▪

كيلااااااااومتر، بتكلةااااااااة146بو اااااااة وطااااااااو  16

.مليون جنيه377
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ااااتكما  المرحلااة األولاان لقااا الغاااز الابيعااي

، ولااااو 2019بنااااي اااااويف فااااي يناااااير -الواااااااي 

المشروع ال ي يهدة إلان تغ ياة محااة كهربااء

بو اة، 36كيلومتر ا وقار 65بني اويف، باو  

.  مليون جنيه555بتكلةة إجمالية بلغت 

إحااااااال  وتجديااااااد و اااااالة ماااااان  ااااااا المنتجااااااات 

بو اااااااة بااااااااو  12أاااااااايو  قاااااااار / التبيااااااااان 

ع كيلاااومتر ا ضااامن المرحاااااالة األولااان للمشااارو18

لمسافة التابع لشركة أنابيب البترو ، و ل  في ا

ماااان التباااااين إلاااان مناقاااااة إلناااااايا بمحافظاااااة 

، حيااث  ي عاادُّ لاا ا القااا 2019بنااي اااويف فااي عااام 

األطااو  فااي و ااالت القاااو  التااي تاام إحاللهااا

وتجدياااااااااااااادلا، بتكلةااااااااااااااة إجماليااااااااااااااة بلغاااااااااااااات 

. مليون جنيه100

االنتهااااااااااااء مااااااااااان إنشااااااااااااء إمااااااااااادادات  اااااااااااا 

بو اااااااة بااااااااو  24التباااااااين قاااااااار / الساااااااقنة 

، ويهااادة المشاااروع 2018كيلاااومتر ا فاااي عاااام 115

ة إلاان نقااب المااازوت المسااتورد ماان ميناااء السااقن

اء إلن مناقة التبين  و ل  إلمداد محاات كهربا

جناااو  حلاااوان، والكريماااات، وتزوياااد بناااي ااااويف

ن بالماااازوت وتلبياااة احتياجاااات الوجااااااه القبلاااي مااا

.  المناااتجات البتاااااارولية

االنتهاااااااااء ماااااااان مشااااااااروع إمااااااااداد  ااااااااا غاااااااااز 

، وال ي يهادة إلان 2019الواااي عام / دلشور 

تغ يااااة محاااااة كهرباااااء بنااااي اااااويف ومناقااااة 

كيلاااومتر ا، 65بو اااة، وطاااو  36الصااعيد، بقاااار 

ملياااااون جنياااااه، ويتملاااااب الغااااارح 521.7بتكلةاااااة 

ء الر ي  من المشروع فاي تغ ياة محااة كهرباا

.بني اويف بالغاز الابيعي

تو اااايب  اااااو  الغاااااز الابيعااااي للمناااااز  فااااي 

ألاف مناز  جدياد، ليصاب 2.6لعدد 2020ديسمبر 

لغااز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعماب با

الابيعي فاي جمياع مراكاز ومادن المحافظاة إلان

ألاااف وحااادة ااااكنية، و لااا  وفق اااا لبياناااات190.4

.2021/01/01وزارة البترو  واللروة المعدنية في 
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ماان مقااابز بنااي اااويف % 30االنتهاااء ماان تحويااب 

، حياث  تام 2021للعمب بالغاز الابيعي في أكتوبر 

مااان % 30إلااان % 27االنتهااااء مااان تو ااايب نساااب 

دل ا إجمالي المقاابز التاي تعماب بالغااز الابيعاي با

ة، مااان الساااوالر كااقاااة نظيةاااة و اااديقة للبيئااا

ر ويااايتي  لااا  فاااي إطاااار توجيهاااات الدولاااة بتااااوي

 ااناعة القبااز وتحويلهااا ماان السااوالر إلاان الغااااز

.الابيعي

ع فااي وفااي إطااار تنةياا  المبااادرة الر ااااية للتوااا

ولاة ااتقدامات الغاز كوقود للسيارات، تولي الد

التمام اااا  ا تاااا بالتوااااع فاااي إنشااااء محااااات

الغاااز الابيعااي فااي محافظااة بنااي اااويف، وماان

: أبرز تل  اإلنجازات

تقصاااااااي  واااااااالم قااااااااع أراح  مااااااان أماااااااالك 

ل الدولاااة الكا ناااة بمحافظاااة بناااي ااااويف لصاااال

الشاااااااااااركة المصااااااااااارية للغاااااااااااازات الابيعياااااااااااة 

، و لااا  بموجاااب قااارار 2016فاااي أبرياااب ( جاااااكو)

.2017لسنة 2722ر ي  الوزراء رقم 

  ل ا، وقد تم افتتا  محاة ضواغا الغاز باري

، و لا  فاي 2020المنياا فاي ناوفمبر / بني اويف 

إطار مواجهة زيادة الضاغا بالشابكة الموجاودة

فااي نااااص المحافظااة ورفااع كةاءتهااا، بمساااحة

فاااادان ا، و لاااا  بموجااااب قاااارار ر ااااي  16.9بلغاااات 

، لصاااالل وزارة 2020لسااانة 617الجمهورياااة رقااام 

البتاااارو  واللااااروة المعدنيااااة  الاااااتقدامها فااااي 

.إقامة محاة ضواغا للغاز الابيعي

ين جديادة لتماو" غازتا "افتتا  وتشاغيب محااة 

ي الساايارات بالغاااز الابيعااي فااي بنااي اااويف فاا

ابعااة ، والتااي ت عاادُّ المحاااة اللانيااة الت2020فبراياار 

عااااي للشااااركة الوطنيااااة لتكنولوجيااااا الغاااااز الابي

بالمحافظااة، وتعمااب المحاااة الجدياادة " غازتاا "

متار مكعاب فاي السااعة 900بضاغا غاز ااعة 

.نقا   حن6وتم تزويدلا بعدد 
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وفااااي مجااااا  اللااااروة المعدنيااااة، ت عاااادُّ محافظااااة 

بنااي اااويف ماان المحافظااات الغنيااة بالقامااات

ح المحجريااة المقتلةااة التااي تسااتقدم فااي أغاارا

هاااا البنااااء والزيناااة، والتاااي يمكااان تساااوي  معظم

بساااهولة، ويرجاااع  لااا  إلااان الموقاااع الجغرافاااي 

الاااااا ي تتميااااااز بااااااه المحافظااااااة  حيااااااث تتواااااااا 

.محافظة بني اويف ات محافظات مصرية

ن عااالوة علاان  لاا ، تتمتااع المحافظااة بالعديااد ماا

تلاف اللروات الابيعياة التاي تحللهاا لتاوطين مق

الصااااااااناعات اللقيلااااااااة واالاااااااااتراتيجية، وتوجااااااااد

دية، بالمحافظة أيض اا القادرات والماوارد االقتصاا

يااة واإلنتاجيااة فااي مجااا  ااااتغال  اللااروة المعدن

.والمحجرية

وتاا  ر المحافظااة بالعديااد ماان المااواد المحجريااة 

الاّةلاااااة، حياااااث  تساااااتقدم فاااااي  اااااناعة : ملاااااب

دة األامنت والاو  الاةلي، المستقدم في ع

 اااااااااااااااناعات منهاااااااااااااااا  القااااااااااااااازة و اااااااااااااااناعة 

(.والةوا يرالسيرامي ، )

7.2

10.5

2014 2020

ات المحولة للعمل بالغاز  عدد السيار

2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(أل  سيارة)

.وزارة البترو  واللروة المعدنية: المصدر
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ت عاااادُّ محافظااااة بنااااي اااااويف إحاااادى محافظااااات 

الصاااااعيد التاااااي تحتاااااب موقع اااااا متمياااااز ا جناااااو  

القااااااالرة، ويوجااااااد بهااااااا العديااااااد ماااااان األماااااااكن 

ن السياحية المهمة، حيث ت عد من أفضب األمااك

ي ب نيت التي يوجد بها اآلوار الةرعونية القديمة، الت

ز أيض اا قبب التاري  وحتن العصاور الحديلاة، وتتميا

بتنااااوع اآلوااااار باااادا لها، حيااااث يوجااااد العديااااد ماااان 

ن المناااا ر الابيعياااة القالباااة، وتضااام العدياااد مااا

المواقااااع األوريااااة المهمااااة بدايااااة ماااان العصااااور 

:الةرعونية، من ألمها

و  ير، ، وجب انة أبميدوماآلوار الةرعونية ملب لرم 

، وآوااارد ا ااةواااد مناات الجبااب، ومناقااة آوااار 

.إلناايا، وغيرلا

دي  أيض ا يوجاد بهاا اآلواار القباياة ملاب ديار القا

ياار أناونيااوس، ودياار كنيسااة الساايدة العاا راء، ود

.، وغيرلامارجرج 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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ديري، فيما تتجلّان اآلواار اإلااالمية فاي مساجد الا

أحااااد والة الدولااااة " مااااروان باااان محمااااد"ومقباااارة 

.األموية، ومئ نة المسجد الكبير بدال 

ا وتولي الدولاة  اال  اآلوناة األ يارة التمام اا  ا تا

فااي بالتنمياة السااياحية بالمحافظااة، حيااث قاماات

ل ا اإلطار بالعدياد مان أعماا  التااوير والتارميم

للمنااااااااااااط  والمعاااااااااااالم األورياااااااااااة الموجاااااااااااودة 

:بالمحافظة، والتي جاءت كالتالي

ي مشااروع تاااوير متحااف آوااار بنااي اااويف القااوم

، حيااث  جاااءت أعمااا  التاااوير فااي 2014فااي مااايو 

ياحة إطااار التعاااون الملماار والبن اااء بااين وزارة الساا

اآلوااار والمحافظااة، كمااا  ااملت أعمااا  التاااوير 

حااديث الحديلااة، باإلضااافة إلاان تالةاتريناااتأنااواع 

وااااا ب العااارح المتحةاااي، وأعماااا  الجرافيااا ، 

ة وبااقات الشر ، والعالمات اإلر ادية، وإضاء

عارح باين فاتريناة30الةتارين والتي يبلا عددلا 

حا ايااااة ووااااااية ولاااان ماااان النوعيااااات عاليااااة 

ع الحماياة وفا قاة الجااودة، و لا  بمااا يتناااب ماا

.القاع المقتارة بعناية للعرح بالمتحف

كمااا تاام تد ااين أعمااا  تاااوير مناقااة آوااار لاارم

، حياث  بادأت مناقاة 2018في أغساا  ميدوم

ر آوااار بنااي اااويف فااي أعمااا  تاااوير مناقااة آوااا

، و ل  في إطاار  ااة الدولاة لتااويرميدوملرم 

ة المنااااط  األوريااااة وجعلهااااا أكلااار جاااا ب ا للسااااياح

القارجياااة والدا لياااة عااان طريااا  تاااوفير القااادمات 

التااااي يحتااااا  إليهااااا الزا اااارين مااااع الحةااااا  علاااان 

.قداية المناقة األورية

باإلضااااافة إلاااان عمااااب لوحااااات إر ااااادية جدياااادة 

ب قارار باللغتين العربية واإلنجليزية، و لا  بموجا

، 2014لساااااااانة 314ر ااااااااي  الجمهوريااااااااة رقاااااااام 

بالموافقاااااااة علااااااان إعاااااااادة تقصاااااااي  بعاااااااض 

ياة المساحات من األراضي المملوكاة للدولاة ملك

امها  ا ة لصالل محافظة بني اويف الاتقد

. ومميدفي بعض األنشاة السياحية بمناقة 
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ماا  في نة  السياص، تام تااوير واااتكما  أع

، فقااد 2019فااي فبراياار مياادومالحةااا ر بجااوار لاارم 

حةاا ر ااتينةت البعلة األورياة المصارية أعماا  ال

م  رص المصابة رقميدومفي مناقة آوار لرم 

، وييتي الغرح من أعما  الحةا ر الكشف عان17

امتااااداد الجبانااااة الر يسااااة لنهايااااة عصاااار األااااارة

لاا  اللاللااة ماان الدولااة القديمااة  حيااث  اااالمت ت

هاة األعما  في الكشف عن قرابين جنا زية في ج

.17الشرص من المصابة رقم 

ليو في يوميدومكما تم تاوير ورفع كةاءة واحة 

، بهاااادة إضااااةاء الاااااابع الحضاااااري علاااان 2020

ريا  المناقة وتيليلها الاتقبا  الزا ارين عان ط

دعمهااا بالقاادمات واالحتياجااات األاااااية، وقااد

: تضمنت أعما  التاوير اآلتي

تيلياااااب ورفاااااع كةااااااءة المناقاااااة المةتوحاااااة ▪

بالواحاااااة، بجاناااااب إمكانيااااااة عماااااب البااااااازارات، 

لعاااااااارح أوراص البااااااااردي وألاااااااام المقتنيااااااااات 

.الةرعونية واألورية

تااااااوير القاعاااااة الكبااااارى بالواحاااااة وتجهيزلاااااا  ▪

إلمكانياااة تحويلهاااا إلااان متحاااف ياااحر  األلمياااة

  "مياادوملاارم "األوريااة للمناقااة، والتااي تحااوي 

م حيث  ي عدُّ أو  لرم كامب في مصر، ولاو أقاد

ماان ألرامااات الجياازة، وتضاام المناقااة أيض ااا 

.نةرماعتمقابر  هيرة ملب مصابة 

لاااارم "كمااااا نجاااال المشااااروع فااااي إضاااااءة جساااام 

اااانوات، و لااا  عااان 10بعاااد  اااالم دام " ميااادوم

طرياااا  المسااااالمة المجتمعيااااة لاااابعض رجااااا  

ياااة األعماااا ، والتاااي  اااملت إنشااااء البنياااة التحت

ب للكهربااااء، وتركياااب كشاااافات أرضاااية بمصااااط

الهااارم، لتظهااار المناقاااة بعاااد إضااااءتها بشاااكب

ة را اااع يعكااا  بااادور  القيماااة األورياااة والحضااااري

. للهرم والواحة
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، 2021وفااي السااياص  اتااه، قاماات الدولااة فااي عااام 

" وركهاف اان"بتنةي  مشروع تيمين ممر محمياة 

للزيااااارة، وي عاااادُّ لاااا ا المشااااروع نقاااااة محوريااااة 

وأولويااااااة تنمويااااااة ضاااااامن ااااااااتراتيجية تنميااااااة 

الساااااياحة، ويتضااااامن المشاااااروع تااااارميم ماااااد ب 

الماحدي للكهاف ( مادص)الكهف، ور اف الاريا  

كيلااااااااومتر ا تقريب ااااااااا، وغيرلااااااااا ماااااااان 30وطولااااااااه 

ار المتالباااات الالزماااة لتحوياااب المحمياااة إلااان ماااز

. اياحي

فاادان بجانااب 500كمااا قاماات الدولااة بتقصااي  

يباة المحمية ألغراح االاتلمار بمناقة آواار الح

، و لا  والتي تم تقصيصاها لالااتلمار الساياحي

ن بهااادة إقاماااة منتجع اااا ااااياحيتا متكامل اااا ضااام

ف برنامح اياحي يتكامب مع مناقة محمية كه

.انور

ياحية وفاي إطااار تحقيا  ااااتراتيجية التنمياة الساا

لاان التااي تتبنالااا الدولااة، فقااد دأباات المحافظااة ع

اتقااااا  القاااااوات التنشااااياية التااااي تهاااادة إلاااان

ر، وضع المحافظة علن القرياة السياحية لمصا

:وجاء أبرزلا كالتالي

ونااااي )ا تيااااار لوحااااة ماااان الحجاااار الجيااااري للملاااا  

يقااادمان القااارابين، تحماااب كتاباااات فاااي( وزوجتاااه

ع اااااور رأااااية باللغاااة المصااارية القديماااة ترجااا

، لعصاار الدولااة القديمااة وعلاار عليهااا فااي اااقارة

للعااارح متحاااف آواااار بناااي ااااويف القاااومي فاااي 

، فااااي إطااااار التاااارويح للمتحااااف 2021أغسااااا  

. وعرح آوار 

عالوة علان  لا ، فاي مجاا  التنقياب عان القااع

قاد تام األورية والبحث واالكتشاافات المقتلةاة، ف

، 2014فااااي مااااارس " اااااد وادي ااااانور"اكتشاااااة 

ما  حيث  جاء ل ا االكتشااة باالتزامن ماع اااتك

. أعمااا  تاااوير متحااف آوااار بنااي اااويف القااومي

ي، ويعااود تاااري  السااد للعصاار الروماااني واليونااان

ولااو عبااارة عاان اااد مبنااي ماان الحجاار فااي جانبااه 

ااو  الغربي، والناحية الشرقية من البالااتر وال

، كيلومتر ا من نهر النياب70األحمر ويقع علن بعد 

كيلااومتر ماان الجنااو  الشاارقي لكهااف وادي2.5و

.انور
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ار وتدوفير مظلدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكريًّدا وبددنيًّ

.وتعزيز الموا نةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

269
إجمااالي قيمااة الاادعم المقاادم ماان ق ب ااب الدولااة

.للمحافظة في قااع الشبا  والرياضة
إجمااااالي عاااادد المسااااتةيدين ماااان البااقاااااات 

.2020التموينية بالمحافظة حتن عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددون2.2

مسدددددددددددددددددددددتفيد

مليدددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددد 

169.1
محاااااااكم 6إجمااااااالي تكلةااااااة إنشاااااااء وتاااااااوير 

(.2021–2015)بالمحافظة في الةترة 
ألاااف 175.9إجماااالي المباااالا المنصااارفة لعااادد 

م مسااتةيد ماان برنااامح تكافااب وكرامااة فااي عااا
2020/2019.

مليدددددددون901.7

جنيدددددددددددد 

447
إجمااااااالي عاااااادد المسااااااتةيدين ماااااان مشااااااروع 

.2019جمعيتي بالمحافظة في ديسمبر 
قنينها إجمالي عدد الكنا   والمباني التي تم ت

وتوفياااااااااا  أوضاااااااااااعها بالمحافظااااااااااة حتاااااااااان 
.2021أبريب 

كنيسددددددددددددددددددددددددددددددددددة92

ومبندددددددددددددددددددددددددددددددددددددى

ألددددددددددددددددددددددددددد 

مسدددددددددددددتفيد

مليددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 
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ة عماادت الدولااة  ااال  الساانوات الساابع الماضااي

إلن تاوير 2021إلن عام 2014في الةترة من عام 

قاااااع الشااابا  والرياضاااة بو اااةه إحااادى آلياااات

محاربة التارة واإلرلا ، وقد قامت الدولاة فاي

دن ل ا الساياص بتااوير مراكاز الشابا  بقارى وما

ي محافظات مصار كافاة  لماا لهاا مان تايوير إيجااب

شء علن حركة التااور اللقاافي علان مساتوى الان

وير والشبا ، ومن ومّ المسالمة فاي تناوير وتاا

.العقب اإلنساني في المجتمع

اتصاااااال ا، قامااااات الدولاااااة بافتتاااااا  العدياااااد مااااان 

ة بناي المنشيت الرياضية والشبابية فاي محافظا

اااااااويف، حيااااااث و ااااااب عاااااادد مراكااااااز الشاااااابا  

2020مركااز ا حتاان نهايااة عااام 175بالمحافظااة إلاان 

.موزعين علن القرى

لااااااا ا، وقاااااااد قامااااااات الدولاااااااة بااااااادعم القاااااااااع 

ملياااااون جنياااااه، و لااااا  269بالمحافظاااااة بقيماااااة 

:لتنةي  المشروعات التالية

شامب تاوير المدينة الرياضية بالمحافظة وت▪

حة حماام السابا–اإلااتاد )اإلنشاءات تااوير 

، باإلضاااافة إلاااان إنشاااااء (الصاااالة المغااااااة–

.والم حمامات اباحة باألندية

إنشااااء ملعاااب قاااانوني جدياااد، باإلضاااافة إلااان▪

ااااتكما  السااور للملعااب، وبناااء وحاادة  لااع

. مالب 

نااي إنشاااء وتاااوير الملعااب القااانوني بنااادي ب▪

.اويف الرياضي وعمب مدرجات به

ملعااب نجيااب  ااناعي 163تاام تاااوير وإنشاااء ▪

، واااااتكما  بنااااء مباااان ( ماااااي–قاااانوني )

.مراكز  با  بالمحافظة5إدارية با 

مراكاااز 6أيض ااا، تااام إنشااااء مباااان  جدياادة إدارياااة باااا 

ب  اابا ، كمااا تاام عمااب تاارميم، و اايانة، وتو ااي

.ةليئة رياضية تابعة للمديري100مرافا  لعدد 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"



66|محافظة بني سوي  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وتجااادر اإل اااارة فاااي لااا ا الساااياص إلااان أن نسااابة 

و المالعاااب القانونياااة بالمحافظاااة قاااد بلغااات نحااا

ماااااااااان إجمااااااااااالي المالعااااااااااب الرياضااااااااااية % 79.5

ملعب اا فاي ناوفمبر 259بالمحافظة البالا عاددلا 

متضااامنة المالعاااب المكشاااوفة، و ااااالت2021

األلعا  المغلقة، وحمامات السباحة، والمالعب

ر المةتوحااااة، بينمااااا بلغاااات نساااابة المالعااااب غياااا

، وتعماااااب الدولاااااة فاااااي الوقااااات %20.5القانونياااااة 

ونياة الحالي علن تقنين أوضااع المالعاب غيار القان

.لتتحو  إلن مالعب قانونية

والتمام ااااا بو ااااو  الاااادعم للريااااف بالمحافظااااة، 

عملااات الدولاااة علااان زياااادة عااادد مراكاااز الشااابا  

ن نحاو بالريف لتصب نسابتها برياف المحافظاة إلا

بينمااااا نساااابتها بحضاااار المحافظااااة بلغاااات% 6.2

و لااا  بالنسااابة إلجماااالي مراكاااز الشااابا % 93.8

.2021بالمحافظة حتن نوفمبر 

والجااادير بالااا كر أناااه فاااي إطاااار اااااتراتيجية عماااب

ين وزارة الشبا  والرياضة وبرنامح الحكوماة بشا

ء االلتمام بمراكز الشابا  وجعلهاا جا باة للانش

م والشاابا   لتةريااا طاقاااتهم، وتوجيااه حمااااه

البن ااااااء تجاااااا  مجاااااتمعهم واالرتقااااااء بمساااااتوى 

ت العمااب الشاابابي بمحافظااة بنااي اااويف، قاماا

بااااادعم مراكاااااز الشااااابا  2014الدولاااااة فاااااي عاااااام 

.ألف جنيه801.5بالمحافظة ب جمالي مبلا 

وحر  ا من الدولة علن تسهيب جمياع اإلجاراءات

ن لتنمية القااع، قامت الدولة بسن مجموعة م

:التشريعات، ومن ألمها

فاااااادان ماااااان األراضااااااي 2.6تقصااااااي  مساااااااحة 

المملوكااااة للدولااااة ملكيااااة  ا ااااة بناحيااااة قريااااة

ل بنااااي اااااليمان بمحافظااااة بنااااي اااااويف، لصااااال

محافظاااة بناااي ااااويف الااااتقدامها فاااي إقاماااة 

، و لااااا  (ملعاااااب كااااارة قااااادم)منشااااايت رياضاااااية 

بموجااااااااااااااااب قاااااااااااااااارار ر ااااااااااااااااي  الجمهوريااااااااااااااااة 

.2020لسنة 80رقم 
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ات من أجب تحقي  العدالة االجتماعية لجميع فئ

المجتمااااع بدايااااة ماااان الاةااااب وحتاااان الم ساااان، 

، وتقااديم الاادعم والرعايااة لكااب  اارا ل المجتمااع

ي تسااعن الدولااة إلاان إنشاااء  اابكة أمااان اجتماااع

، للمواطن من  ال  دعام وحماياة األاار الةقيارة

ورعاياااااااة محااااااادودي الاااااااد ب، ورفاااااااع مساااااااتوى 

معيشاااتهم، وتحساااين مساااتوى القااادمات التاااي

ت قاااااد م لهااااام، باإلضاااااافة إلااااان تشاااااجيع القاااااااع

نمياة العا لي علن المشاركة الةعّالة في إحدام ت

ه حقيقياااة للمجتماااع، وتاااوفير المروناااة الالزماااة لااا

للقياااام بااادور ، واناالق اااا مااان لااا   المعاياااات، 

دأبااااات الدولاااااة أيض اااااا فاااااي تحقيااااا  العدياااااد مااااان 

ياا  اإلنجااازات فااي ملااف الحمايااة االجتماعيااة، وتنة

ر باارامح مقتلةااة لصاارة مساااعدات نقديااة لألااا

.األولن بالرعاية

ي وفي إطار تعزيز منظومة الرعاياة االجتماعياة فا

المحافظااااااة، فاااااا ن عاااااادد مسااااااتةيدي الضاااااامان 

ألااااف مسااااتةيد 14.8االجتماااااعي قااااد بلااااا نحااااو 

، وإجمااااااااالي المنصاااااااارة للضاااااااامان 2020عااااااااام 

مليااون جنيااه، فااي حااين بلااا 29.9االجتماااعي نحااو 

ألاااف 135.3عااادد مساااتةيدي برناااامح تكافاااب نحاااو 

مااة أااارة مسااتةيد، وعاادد مسااتةيدي برنااامح كرا

.2020/2019ألف مستةيد  ال  عام 40.6نحو 

كما بلا عادد األاار المساتةيدة مان مشاروعات

ألاااااف أاااااارة حتااااان 170.6األاااااار المنتجاااااة نحاااااو 

، وعاااااااااادد الوحاااااااااادات االجتماعيااااااااااة 2020عااااااااااام 

دور 4وحادة، وعادد دور المسانين 67بالمحافظة 

.  ال  نة  العام

هاااور اتصاااال ا، لتقاااديم القااادمات االجتماعياااة للجم

بجاااودة وكةااااءة وفق اااا لمعاااايير الجاااودة والحكااام

الر اااايد، قاماااات محافظااااة بنااااي اااااويف  ااااال  

وحادات 5السنوات السبع الماضية ب نشاء عدد 

ارة  دمات اجتماعياة، وفق اا للنماو   الموح اد لاوز

متاااار ا، 250التضااااامن االجتماااااعي علاااان مساااااحة 

مليااااون جنيااااه، وتلاااا  12.8بتكلةااااة بلغاااات نحااااو 

: المراكز لي

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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.مراكز  دمات اجتماعية تابعة إلدارة الةشن▪

.وحدة الكوم األحمر التابعة لمركز امساا▪

.وحدة بهبشين التابعة لمركز نا ر▪

.التابعة لمركز نا ردنديبوحدة ▪

.التابعة لمركز بباقمبشوحدة ▪

ة ارتباط ااا بماااا تقااادم، تجااادر اإل اااارة إلااان أن الدولااا

قامااااات بتقصاااااي  قاعاااااة أرح كا ناااااة بقرياااااة 

، محافظاااة بناااي ااااويف-مركاااز نا ااار -بهبشاااين 

و لااا  إلقاماااة وحااادة  اااحون اجتماعياااة عليهاااا، 

لسنة 2723و ل  بموجب قرار ر ي  الوزراء رقم 

2017 .

ن وفي السياص  اته، تم تقصي  قاعة أرح م

ااايا، مركاز إلن-أمالك الدولة كا نة بقرية الناويرة 

بالمحافظااااة  إلقامااااة وحاااادة  ااااحون اجتماعيااااة 

عليهاااا، و لااا  بموجاااب قااارار ر اااي  الاااوزراء رقااام 

.2018لسنة 1077

كما تم تقصي  قاعة أرح من أماالك الدولاة

-   ارع اعد زغلو-كا نة بجوار السكة الحديد 

محافظااة بنااي اااويف  إلقامااة-بناادر الواااااي 

ب مكتب تيمينات ومعا ات عليهاا، و لا  بموجا

.2018لسنة 1078قرار ر ي  الوزراء رقم 

اة حياا"وفااي اااياص آ اار، تهاادة المبااادرة الر ااااية 

إلاااان التقةيااااف عاااان كالااااب المااااواطنين " كريمااااة

نااط  بالمجتمعات األكلر احتياج ا فاي الرياف والم

ر يسة العشوا ية في الحضر، كما ت عدُّ المظلة ال

أللاااام مبااااادرات التاااااوير واإلنشاااااء الجاريااااة فااااي 

نةيا  محافظة بني اويف، وتستهدة المبادرة ت

قااع اااا مااان 12مشاااروعات عديااادة فاااي أكلااار مااان 

ميااا  الشاار  والصاارة : القااعااات القدميااة ماان

الصاااحي، والتعلااايم، والاااري، والصاااحة، والشااابا 

والرياضاااااة، والمجمعاااااات القدمياااااة، والكهربااااااء، 

ة، والزراعاااة، واإلااااكان، والاااارص، وتحساااين البيئااا

مشااروع ا 1130حياث ماان المساتهدة تنةياا  نحاو 

قرية 20مشروع في 400قرية بمركز ببا، و46في 

ميااة بمركااز نا اار، و لاا  فااي ضااوء النهااوح بالتن

.المجتمعية



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بني سوي  | 69

، علاان"اتنااين كةايااة"لاا ا، وقااد تاام إطااالص مبااادرة 

مسااااتوى محافظااااات الجمهوريااااة، وتسااااتهدة 

ااار المبااادرة الحاادّ ماان الزيااادة السااكانية بااين األ

ي المساااتةيدة مااان برناااامح تكافاااب وكراماااة، ويااايت

لا  لاااا  ضاااامن التااااد ُّالت الر يسااااة التااااي تتقاااا 

نمياة الدولة من أجب تحقي  ر يتها في تحقي  الت

.االجتماعية الشاملة لتل  األار

اتصاااااااااااال ا، تساااااااااااتهدة المباااااااااااادرة السااااااااااايدات 

ة المساااتةيدات مااان برناااامح تكافاااب فاااي المرحلااا

عام اااااا بالمحافظاااااات 49حتااااان 18العمرياااااة مااااان 

ما العشااار األكلااار فقااار ا واألعلااان  صاااوبة ال ااااي

  محافظااااة بنااااي اااااويف، باإلضااااافة إلاااان تراااااي

مةهاااوم األااااارة الصاااغيرة، والحاااادّ مااان الزيااااادة 

السااكانية، وفااي لاا ا الشااين أ اادر محاااف  بنااي

، قااارار ا بتشاااكيب لجناااة 2018ااااويف، فاااي أكتاااوبر 

كانية للحد من الزياادة السا" كةايةاتنين" لمبادرة 

باااااين األاااااار المساااااتةيدة مااااان برناااااامح تكافاااااب،

.الم نة ة بمعرفة وزارة التضامن االجتماعي

كمااااا وافاااا  مجلاااا  جامعااااة بنااااي اااااويف، فااااي 

، علن مشااركة الجامعاة فاي تنةيا 2018ديسمبر 

.المبادرة

بااالوعي مصاار "، تاام إطااالص حملااة 2021وفااي عااام 

فااااي" حياااااة كريمااااة"، فااااي قاااارى "لألفضااااببتتغياااار

ة محافظات بالوجاه القبلاي، مان بينهاا محافظا4

حيااااااة "بناااااي ااااااويف بالشاااااراكة ماااااع محاساااااة 

  حيث  جااء إطاالص لا   المباادرة فاي إطاار "كريمة

راد رغبة الدولة لتحساين جااودة الحيااة لجمياع أفا

. األارة وتعزيز جهود التنمية المستدامة

، والتااي "بااادر"، تاام إطااالص مبااادرة 2016وفااي عااام 

ن تاايتي فااي إطااار حاار  الدولااة علاان تعزيااز التعاااو

مااااع محاسااااات المجتمااااع الماااادني فااااي ااااابيب 

تقااديم أفضااب القاادمات المجتمعيااة فااي جميااع

املة، القااعات للمواطنين لتحقي  التنمية الش

واالرتقااااااااااء بمساااااااااتوى القااااااااادمات المقدماااااااااة 

.للمواطنين
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، "اااكن كااريم"، تاام إطااالص برنااامح 2018وفااي عااام 

ونا ار وقد بلا إجمالي المستةيدين بمركازي بباا

آالة مساااتةيد 3.9بمحافظاااة بناااي ااااويف نحاااو 

فااارد ا مااان  وي االحتياجاااات القا اااة  296مااانهم 

لمنااز  حيث تم توفير اكن بديب أل حا  تلا  ا

ير المساااتهدة تاويرلاااا بقااارى نا ااار وبباااا وتاااوف

.الرعاية الالزمة لهم

فااااي " التصااااالل حياااااة"كمااااا تاااام إطااااالص مبااااادرة 

، حيااااث ت عااادُّ لاااا   المباااادرة ماااان بااااين 2020عاااام 

" ماةحيااة كري"المبادرات التاي أطلقتهاا محاساة 

لحماية لدعم الةئات األكلر احتياج ا، وتعزيز برامح ا

ات االجتماعيااة للتقةيااف ماان وطااية تنةياا  إجااراء

دي التصالل في مقالةات البناء عان كالاب محادو

الااد ب، وقااد جاااءت محافظااة بنااي اااويف ضاامن 

.  محافظات8المرحلة اللانية التي تضم 

عااالوة علاان  لاا ، تاام إطااالص باارامح دعاام العمالااة 

، و لا  2020غير المنتظمة فاي بناي ااويف عاام 

فااااي إطااااار مساااااعدة تلاااا  الةئااااة علاااان مواجهااااة 

، وبالةعاب فاي "19-كوفياد"تداعيات تةشي جا حاة 

 ااااااب ا مااااان 466، تااااام تعياااااين 2021أغساااااا  

مديريااة المسااجلين بمكاتااب التشااغيب التابعااة لل

 ااااب ا بمقتلاااف الماااحلالت، 2160الباااالا عاااددلم 

مااان  وي القااادرات، مااان  اااال   اااهادة 2مااانهم 

بشااركات القااااع" كعااب العمااب"القيااد المرتاادة 

القاااااا  واالااااااتلماري، فضااااال ا عااااان اااااااتقرا  

 اااااهادة 560تر يص اااااا لمزاولاااااة الحرفاااااة، و550

كماااا تااام  ااارة مااانل . قيااااس مساااتوى المهاااارة

للرعاياااااة الصااااااحية واالجتماعيااااااة للعمالااااااة غياااااار 

المنتظماااااااااة الم ساااااااااج لة بمديرياااااااااة التضاااااااااامن 

ألاااف جنياااه، 51االجتمااااعي ببناااي ااااويف ب جماااالي 

ألاف جنياه، 22منحة مولود جدياد بمبلاا 11بواقع 

جنيااااه، 2000ومنحاااة وفااااة أحاااد األقاااار  بمبلاااا 

رى و رة منحتين لعملياات جراحياة كبارى و اغ

آالة جنيااه، فضاال ا عاان  اارة منحااة عيااد7بمبلااا 

عامل اااا مساااجل ا، بتكلةاااة تقاااات1162العماااا  لاااا 

.  مليون جنيه

ب جاء ما اب  في إطار الجهود المب ولاة مان ق ب ا

ي الدولااة والمحافظااة  لتااوفير الضاامان االجتماااع

.ياج االمال م أللالي المحافظة و ا ة األكلر احت
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ات ي عاادُّ ملااف الاادعم التمااويني فااي مقدمااة أولوياا

ا ب الدولااة، حيااث تعمااب علاان تااوفير الحلااو  والبااد

اتااه للمشااكالت التااي تواجااه المااواطن فااي احتياج

األاااااية، مااع العمااب علاان االرتقاااء بمنظومااة

القااادمات الحيوياااة المقدماااة لهااام، وبقا اااة فاااي 

فاي ل ا الملف  نظر ا أللميته للمواطن البسيا

.حياته واحتياجاته اليومية

وفاااي إطاااار التيساااير علااان الماااواطنين فاااي ملاااف

لا البااقااااات التموينيااااة واإلجااااراءات التااااي تنةاااا 

وين محافظة بني اويف بالتعاون مع وزارة التم

والتجاااارة الدا لياااة فاااي لااا ا الشاااين، ارتةاااع عااادد 

ياااة األفاااراد المساااتةيدين مااان البااقاااات التموين

، ولااو 2020مليااون مسااتةيد عااام 2.2ليصااب إلاان 

ماااا يوضااال الجهاااود المب ولاااة مااان ق ب اااب الدولاااة 

ح بشااين لاا ا الملااف والتااي انعكساات فااي النتااا 

.القا ة بالدعم التمويني في المحافظة

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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وفااي لاا ا الصاادد، قاماات الدولااة ب نشاااء العديااد 

ماااان الصااااوامع  بهاااادة زيااااادة القاااادرة التقزينيااااة 

من من للقمل، واالحتةا  باحتياطي ااتراتيجي آ

السااالع األااااااية، بماااا يحقااا  األمااان الغااا ا ي 

فاي لمصر، وتوفير فر  عمب جديادة للشابا ، و

لاا ا الشااين تاام تنةياا  مشااروع  ااومعة ااادس 

ألاف طان، بتكلةاة 60التي تبلا ااعتها بالةشن

مليون جنيه، 87.4

كماااا  اااهدت المحافظاااة تااااوير ورفاااع كةااااءة 

 اااااااااااااومعة كاااااااااااااوم أباااااااااااااو راضاااااااااااااي ااااااااااااااعة

مالياااين جنياااه، 9.8ألاااف طااان، و لااا  بتكلةاااة 60

اي أيض ا تم تاوير ورفاع كةااءة  اومعة الوااا

ملياااااون جنياااااه، 1.4آالة طااااان، بتكلةاااااة 5ااااااعة 

باإلضااااافة إلاااان  لاااا  تاااام تاااااوير ورفااااع كةاااااءة 

ألاف طان، بتكلةاة 30 ومعة بني اويف اعة 

. ألف جنيه390

وبهااادة زياااادة الااقاااات اإلنتاجياااة مااان الااادقي  

الابالد البلدي والةا ر حتان يمكان تاوفير احتياجاات

ير من الدقي  القاا  ب نتاا  القباز المادعم، وتاوف

جميااااع الساااالع الغ ا يااااة بياااااعار مناااااابة، تاااام 

تاااااااوير ماحاااااان تبااااااارك بالمحافظااااااة بتكلةااااااة 

.  مليون جنيه90

كااا ا قامااات الدولاااة ب نشااااء فااارع إقليماااي لجهااااز 

حماياااااااااة المساااااااااتهل  بالمحافظاااااااااة بتكلةاااااااااة 

مالياااااين جنياااااه  بهااااادة رفاااااع وعاااااي وحماياااااة 3.2

المساااتهل  ضاااد الممارااااات الضاااارة لتحقيااا 

ضاااااااااابا األاااااااااااواص، والعدالااااااااااة االجتماعيااااااااااة 

د، والتيكاد للمستهل ، والتنمية االقتصادية للابال

. من تمتع المستهل  بجميع حقوقه

عار ولضبا األاواص والعمب علن ااتقرار األا

عاون في السوص المصرية، تم توقيع بروتوكو  ت

لااة مااع الحكومااة الةرنسااية لتاااوير أاااواص الجم

ياااع فاااي مصااار، وإلحاق اااا بهااا ا البروتوكاااو  تااام توق

متةاا  اتةاقيااة والويااة األطااراة لتنةياا  األلااداة ال

ياة، عليهاا باين كاب مان جهااز تنمياة التجاارة الدا ل

.اري اوموالوكالة الةرنسية للتنمية، و ركة 
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كماااا قامااات الدولاااة بااا طالص منظوماااة اااايارات 

الضاااااباية القضاااااا ية  ليساااااتقدمها العااااااملون

ية بالجهاااز مماان لااديهم  ااةة الضااباية القضااا 

للمااارور علااان األاااااواص بشاااكب مساااتمر، و لاااا  

لتاي بهدة ضبا السلع المقالةة في األااواص ا

ة تضااار بالمساااتهل  واتقاااا  اإلجاااراءات القانونيااا

.حيالها فور ا

وفاااي إطاااار  ااااة الدولاااة لتاااوفير فااار  العماااب 

ياااة والحااادّ مااان الباالاااة، وتاااوفير السااالع التموين

ا عان واألاااية بكميات وأاعار مناابة، فضل 

  زيااااادة عاااادد المنافاااا  الساااالعية اللابتااااة وتحقياااا

بكة التغاية الجغرافية من  ال  امتالك أكبر  ا

ع توزيااع منضااباة ومنتظمااة علاان مسااتوى جمياا

أنحاء الجمهورية، تم إنشاء عادد مان مشاروعات 

.جمعيتي بمحافظة بني اويف

جاادير بالاا كر أن مشااروع جمعيتااي لااو بروتوكااو 

تعااااااون باااااين وزارة التماااااوين والتجاااااارة الدا لياااااة 

غ ا ياة ممللة في الشركة القابضاة للصاناعات ال

والشاااااااااركات التابعاااااااااة لهاااااااااا، وجهااااااااااز تنمياااااااااة 

المشاااروعات المتواااااة والصاااغيرة ومتنالياااة

الصاااااااغر، و لااااااا  ب جماااااااالي عااااااادد منافااااااا  بلاااااااا 

منة  ا بالمحافظة، 149

ألف مساتةيد 447بلا إجمالي عدد المستةيدين 

. من ل   القدمة في محافظة بني اويف

ن كماااا تااام تاااوفير اااايارات متنقلاااة للقاااريجين مااا

ي الشااابا  والةتياااات، و لااا  بهااادة التوااااع فااا

قاارى المنافاا  الساالعية المتحركااة للو ااو  إلاان ال

.والنجوع في جميع محافظات الجمهورية

ولاااا ا مااااا يوضاااال الجهااااود المب ولااااة ماااان قبااااب 

الجهااااات المقتصااااة فااااي الدولااااة لتوجيااااه الاااادعم 

.هالمال م لملف الدعم التمويني نظر ا أللميت
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وفااي السااياص  اتااه، عملاات الدولااة علاان النهااوح

نين بمستوى القدمة التموينية المقدمة للمواط

عالية باألجهزة والعنا ر البشرية  ات الكةاءة ال

ة وتقليب زمن أداء القدمة و ل  تما ي ا مع  ا

الدولااة للتحااو  الرقمااي، وفااي لاا ا الصاادد عملاات

مراكااااز للقدمااااة 8المحافظااااة علاااان إنشاااااء عاااادد 

ماليااين جنيااه، وبلااا 10التموينيااة، و لاا  بتكلةااة 

عاااااااااادد المسااااااااااتةيدين ماااااااااان لاااااااااا   المراكااااااااااز

. مليون مواطن2.2نحو 

كماااا تعماااب الدولاااة علااان تنةيااا  مشاااروع تحوياااب

ا مان المقابز للعماب بالغااز الابيعاي كوقاود بادل 

.السوالر

علاان وفااي ضااوء لاا ا التحااوُّ ، ااايتم تنةياا   لاا 

و ايب مرحلتين، بحياث تتضامن المرحلاة األولان ت

الغااااااااز الابيعاااااااي إلااااااان المقاااااااابز البلدياااااااة فاااااااي 

محافظااات الجمهوريااة، والتااي تقااع بااالقر  ماان 

.المناط  الموجود بها  بكة غاز طبيعي

لدياااة بينماااا تتضااامن المرحلاااة اللانياااة المقاااابز الب

األ اااارى التااااي تسااااتقدم السااااوالر كوقااااود والتااااي

.ال تقع في مناط  بها  بكات غاز طبيعي

والجااااااادير بالااااااا كر ارتةااااااااع عااااااادد المقاااااااابز مااااااان

.2020مقبز ا عام 1482إلن 2014مقبز ا عام 1026

1026

1482

2014 2020

عدد المخابز بالمحافظة

2020و2014خالل عامي 

.وزارة التموين والتجارة الدا لية: المصدر

(مخبز)
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قامااات الدولاااة بتنةيااا  العدياااد مااان المشاااروعات

النوعياااااة فاااااي مجاااااا  التنمياااااة المحلياااااة والتاااااي 

تضااااامنت تااااااوير منظوماااااة العدالاااااة، واألمااااان، 

والمااارور، واإلطةااااء علااان مساااتوى المحافظاااات 

كافااااة، و ا ااااة محافظااااة بنااااي اااااويف، والتااااي 

  تحولت إلن إحادى مادن الصاعيد األكلار أمن اا  اال

ام الساانوات الساابع السااابقة فااي الةتاارة ماان عاا

.2021إلن عام 2014

عاد  اتصال ا  قامت الدولاة، تنةيا  ا لقااة وزارة ال

ااوير لتحقي  العدالاة عام اا بعاد عاام، بتشاييد وت

 رو  العدالة وامتدادلا في جميع أرجاء الاوطن 

بوجهيااااااه البحااااااري والقبلااااااي، وتزوياااااادلا بجميااااااع 

ةصب األنظمة الحديلة التي تساعد علن ارعة ال

ي فاي القضاايا، حيااث تام إنشاااء محكماة الوااااا

، بتكلةااااااة إجماليااااااة بلغااااااات2017الجز يااااااة عااااااام 

مااة مليااون جنيااه، ويتمتااع المبناان بجميااع أنظ26

التقنياااااة الحديلاااااة الةع الاااااة فاااااي اااااارعة إنهااااااء

.إجراءات التقاضي

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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لاا ا باإلضااافة إلاان تاارميم ورفااع كةاااءة محكمااة

، 2015عاااام ( المبنااان القاااديم)الوااااااي الجز ياااة 

ألااف جنيااه، كمااا تاام رفااع 100بتكلةااة بلغاات نحااو 

، 2021كةاااءة محكمااة بنااي اااويف االبتدا يااة عااام 

.ألف جنيه500بتكلةة بلغت نحو 

عاااالوة علااان  لااا ، تااام افتتاااا  محكماااة إلنااااايا 

ملياون جنياه، 1.6، بتكلةة بلغت 2021الجز ية عام 

كماااااا تااااام رفاااااع كةااااااءة محكماااااة نا ااااار الجز ياااااة 

ألف جنيه، باإلضاافة900، بتكلةة مالية 2021عام 

جز ية إلن أنه جار  االنتهاء من إنشاء محكمة ببا ال

. مليون جنيه140بتكلةة 

مشاروع ا 23والجدير بال كر أن الدولاة نةا ت نحاو 

فااااي مجااااا  األماااان واإلطةاااااء والماااارور، بتكلةااااة 

مليااون جنيااه، و لاا  بهاادة 98.8إجماليااة بلغاات 

.السيارة علن الحرا   بالقرى وتوابعها

كما تم توريد معادات ومهماات إلدارات الحماياة 

المدنيااااااة والماااااارور و اااااارطة المرافاااااا  وعمااااااب 

منظوماااة اإلطةااااء بالوحااادات المرورياااة باااالمراكز 

.مليون جنيه77بتكلةة تبلا 

كمااا تاام إنشاااء وحاادة إطةاااء دا ااب اااور الوحاادة 

ملياون جنياه، 1.2، بتكلةاة أنةسااالمحلية بقرياة 

قريااة باإلضااافة إلاان توريااد ااايارة إطةاااء  ةيةااة ل

، بهااااادة رفاااااع كةااااااءة اإلطةااااااء واااااارعة قااااااي

.مليون جنيه1.2السيارة علن الحرا   بتكلةة 

ي وفااي السااياص  اتااه، تاام رفااع كةاااء مبناان مااااف

ة ، بالوحاادة المحليااة لمركااز ومدينااأقةهاا قريااة 

ألاااف جنياااه، كماااا تااام إنشااااء 85الةشااان، بتكلةاااة 

ةشانالالتابعة لمركاز القضابيوحدة مرور بقرية 

وتاام عمااب وحاادة حمايااة مكافحااة الحرياا  بمبناان 

هربااء المرور بالقرية وتو يب مرفقاي المياا  والك

لرفاااع كةااااءة اإلطةااااء واااارعة السااايارة علااان 

وقااااااد قاماااااات الدولااااااة تسااااااهيل ا علاااااان . الحرا اااااا 

الماااواطنين للحصاااو  علااان تااارا ي  السااايارات

والمعاادات، ب نشاااء وحاادة ماارور للوحاادة المحليااة 

.امساالمركز ومدينة 
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تتملااب ألميااة دور العبااادة فااي حياااة األفااراد فااي

إيصاااااا  رااااااالة الساااااالم والمحباااااة، وتناااااويرلم، 

ووضااعهم علااان الاريااا  القااويم، كونهاااا مناااارات 

للعلااام، والمعرفاااة، والوحااادة الوطنياااة، كماااا أنهاااا 

مان تركيباة ت عدُّ ركن ا مهم ا وجزء ا أااايتا وأ يل ا

وفااااي إطااااار اااااعي الدولااااة . المجتمااااع المصااااري

وطن، لتراااي  التسااامل والتعااايش بااين أبناااء الاا

كنيساااة ومبنااان 1882تااام تقناااين وتوفيااا  أوضااااع 

، 2021علاااااان مسااااااتوى الجمهوريااااااة حتاااااان أبريااااااب 

مبااان ، كااان 805كنيسااة و1077مقساامة مااا بااين 

م افظةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةويف من ةةةةةةةةةا نصااااااااايب 

.  كنيسة ومبنى92

عااالوة علاان  لاا ، فااي إطااار مشااروع إحياااء مسااار 

العا لااة المقداااة، فاا ن المحافظااة  اارعت عااام 

فااااي إعااااداد  اااااة لتحديااااد مجموعااااة ماااان 2020

النقااااا  التااااي ماااارت ماااان  اللهااااا رحلااااة العا لااااة 

المقداااة فااي مصاار، ومنهاااا دياار الميمااون وديااار 

.الع راء مريم

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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ي إلن جانب  ل ، تم إدرا  طري  در  الرلبناة الا 

باادأ ونشااي فاااي محافظااة بناااي اااويف، والقاااا  

باوال، بركب العا لة المقداة ويبادأ مان ديار األنباا

واألنبااااا أناونيااااوس، ويماااار باااادير العاااا راء مااااريم 

رص باالميمون  ا( الجميازة)ببياح العر  وم دير 

ناونياوس النيب، لينتهي بديري األنبا بوال واألنبا أ

يف لاا ا، وت عاادُّ محافظااة بنااي اااو. بااالبحر األحماار

ا لاة المحافظة الوحيدة التي تجمع باين رحلاة الع

  المقداة ومسار األنبا أناونيوس ال ي أاا

. الرلبنة في الديانة المسيحية

  كماا  ااهد إنشاااء وتاارميم الكنااا   طةاارة  ااال

الساااااانوات الساااااابع الماضااااااية، بعاااااادما انتهاااااات 

ث التعقياادات اإلداريااة التااي ااااتمرت عقااود ا، حياا

 ااااادرت عااااادة قااااارارات لتقصاااااي  أراح لبنااااااء 

ات الكنا   في المدن الجديدة، ومان تلا  القارار

مادن 6كنا   في عادد 10تقصي  أراح  لبناء 

جديااادة مااان بينهاااا مديناااة بناااي ااااويف الجديااادة

، وتااااام أيض اااااا تقصاااااي  أراح  لبنااااااء 2019عاااااام 

من بينها 2020مدن جديدة عام 8كنا   في 10

كماااااا تااااام  اااااال  الةتااااارة . مديناااااة بناااااي ااااااويف

أوار ا قبايتاا16، االنتهاء من تارميم (2014-2020)

علاان مسااتوى محافظااات الجمهوريااة منهااا دياار 

.بمحافظة بني اويف

عان 2014علن  عيد آ ر، أعلنت الدولاة فاي عاام 

ر، وضع أكبر  اة إلعمار المساجد في تاري  مص

رة وقد  هدت محافظاة بناي ااويف طةارة كبيا

رلاا، في أعداد المساجد التاي تام افتتاحهاا وتاوي

فقااد بلااا عاادد المساااجد الحكوميااة بالمحافظااة

مسجد ا، باإلضاافة إلان نحاو2583نحو 2020عام 

.مسجد ا ألليتا1284

فااااي اااااياص متصااااب، قاماااات الدولااااة بتقصااااي 

قاعاااة أرح مااان أماااالك الدولاااة القا اااة كا ناااة 

ة بقرياااة كاااوم أباااو  اااالد التابعاااة للوحااادة المحليااا

يف  مركز نا ار بمحافظاة بناي ااو-دنديبلقرية 

إلقامة مسجد عليها، و ل  بموجاب قارار ر اي 

.  2018لسنة 2186الوزراء رقم 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بني سوي  | 79

كما تم تقصي  قاعة أرح من أماالك الدولاة

ي مركاااز بنااا-القا اااة كا ناااة بقرياااة بيااااح العااار  

 ل  اويف، لصالل مديرية أوقاة بني اويف، و

.  2019لسنة 1012بموجب قرار ر ي  الوزراء رقم 

وعلااان اااابيب الااا كر ال الحصااار، فاااي إطاااار جهاااود 

بر الدولااة إلحااال  وتجديااد المساااجد، تاام فااي أكتااو

ة ، افتتاااا  مساااجد أباااو بكااار الصااادي  بمدينااا2017

ملياااون 2.6نا ااار بعاااد إحاللاااه وتجدياااد  بتكلةاااة 

.متر ا666جنيه علن مساحة إجمالية 

كماااااااا تااااااام افتتاااااااا  وتااااااااوير مكتباااااااة مساااااااجد 

ي تام علي بان أباي طالاب بمديناة بناي ااويف والتا

دعمهااااا ب  اااادارات المجلاااا  األعلاااان للشاااائون 

اإلااااالمية وإمااادادلا بيمهاااات الكتاااب والمراجاااع 

  القيامااة والنااادرة  و لاا  ضاامن أنشاااة الااوزارة

لتاااااااوفير الكتاااااااب اإلااااااااالمية بيمااااااااكن عديااااااادة

ولتكاااااااااون لااااااااا   المكتباااااااااات مقا اااااااااد آمناااااااااة

يناه يامئن إليها الةرد المسلم في أ   تعااليم د

. الصحيحة والوااية دون انحراة

" يالتسااااامل والحااااوار الاااادين"بينمااااا ت عاااادُّ قضااااية 

واحااادة مااان ألااام القضاااايا المركزياااة فاااي عالمناااا 

المعا ر، وإن لام تكان األلام علان اإلطاالص، فا ن

ا ااب الحااوار الااديني يعتباار القاعاادة المركزيااة للتو

باااااين األدياااااان واللقافاااااات، والااااا ي يعاااااوا  علااااان 

الو اااااو  للمةااااااليم المشاااااتركة باااااين األدياااااان 

والةااارص العقا دياااة علااان حااادص ااااواء، األمااار الااا ي 

ااااايعزز التسااااامل الااااديني والةكااااري، وفااااي لاااا ا 

جاا  الشين تم تنةي  العديد مان األنشااة فاي م

ناي تعزيز التسامل والحوار الاديني فاي محافظاة ب

: اويف، ومنها اآلتي

نظمااااات الهيئاااااة العاماااااة لقصاااااور اللقافااااااة،▪

، محاضاااااااارة بعنااااااااوان 2018أكتااااااااوبر 14فااااااااي 

، "التسااااامل طريقنااااا نحااااو مسااااتقبب أفضااااب"

قشاة بقصر وقافة بني ااويف، تام  اللهاا منا

. معنن التسامل وإدارة الغضب
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كماااا نظمااات وحااادة تكاااافح الةااار  بمديرياااة ▪

نااوفمبر 14التربيااة والتعلاايم ببنااي اااويف، فااي 

التسااااااااامل والقاااااااايم "، ناااااااادوة بعنااااااااوان 2019

بمدرااااة الشاااهيد محماااد قصااالة " األ القياااة

م فيهاا اللانوية بنات بمدينة بني اويف، تحاد 

الحاضااارون عااان الحةاااا  علااان األمااان الااادا لي 

والقاااااارجي، وألمياااااة االنتمااااااء والااااادفاع عااااان 

الااااوطن، ومنالضااااة اإلرلااااا  والعنااااف بكااااب 

.أ كاله، والحةا  علن نسيح الوطن

لااااا ا وقاااااد قامااااات الهيئاااااة العاماااااة لقصاااااور ▪

ياة ، بتنظيم قافلاة وقاف2019اللقافة، في مايو 

، تضااامنت محاضااارة عاااندناااديبوفنياااة بقرياااة 

، تناولااااات ألمياااااة "التساااااامل وقباااااو  اآل ااااار"

التساااااامل، والةوا اااااد التاااااي يقااااادمها لصاااااحة 

اإلنسااااان النةسااااية ماااان  ااااال  جعلااااه يةكاااار 

.  ب يجابية أكلر

بناي وتجسيد ا للوحدة الوطنية، التقن محاف ▪

بوفد أعضاء فارع بيات 2016اويف في يوليو 

اء العا لااة المصاارية بالمحافظااة، و ااال  اللقاا

تااام اااااتعراح مجهاااودات بيااات العا لاااة فاااي 

فاي الةترة الماضاية وبحاث اابب تادعيم دور 

اء مجااااالت ترااااي  وقافاااة المواطناااة باااين أبنااا

الاااوطن الواحااااد، ماااان  اااال  تاااااوير القاااااا  

الااااااااديني والتركيااااااااز علاااااااان القاااااااايم والمباااااااااد  

المشااااتركة، بهاااادة تاااادعيم وتقويااااة الوحاااادة 

الوطنيااة والتصاادي فااي المهااد أليااة محاااوالت

ما تام للةتنة والوقيعة بين أبناء المحافظة، ك

االتةااااااص علااااان بعاااااض اآللياااااات والقااااااوات 

العمليااااة الالزمااااة لتنةياااا  عاااادد ماااان األفكااااار 

ار والمقترحات العملية والقرو  من حيز األفكا

.إلن التابي 

ناوية اتصال ا،  هد افتتا  مسجد الشا لي بالشا

وبر مركز نا ر و ل  بعاد إحاللاه وتجدياد  فاي أكتا

، لةتاااااة طيباااااة وتجسااااايد ا واضاااااح ا للوحااااادة2017

ة الوطنية في أامن معانيها ورام لوحاة وطنيا

 الصاااااة تاااااد  علااااان متاناااااة العالقاااااة باااااين أبنااااااء 

ة المحافظة  حيث حضر عدد كبير مان القساواا

وناااء بجااوار المشاااي  فااي ااااتقبا  المسااحولين أ

.افتتا  المسجد

جاااءت لاا   األنشاااة ضاامن الجهااود الموجهااة 

مااااان ق ب ااااااب المحافظاااااة فااااااي اااااابيب دعاااااام رو  

.التسامل والتعايش بين أفراد المحافظة
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهد
 
ت التنميدة لم تكت 

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية  فرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1.9
ري إجمالي تكلةة مشروعات الموارد الما ية وال

(.2021-2014)بالمحافظة  ال  الةترة
وحاادة إاااكان 1200إجمااالي تكلةااة تنةياا  عاادد 

( سااد-النويرة –بني اليمان )اجتماعي في 
.2019عام 

ماليدددددددددددددين308

جنيدددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددد 

390
إجمالي عدد المشروعات المنةا ة بالمحافظاة

(.2021-2014)لتحسين البيئة في الةترة 
حاواجز 8بحيارات و 8إجمالي تكلةة إنشاء عادد 

نور ترابية للحماية من السيو  بمقر  وادي اا
.2021عام 

مليددددددددددددددون286

جنيدددددددددددددددددددد 

16
إجمااااالي عاااادد المناااااط  غياااار اآلمنااااة التااااي تاااام 

.2020تاويرلا في المحافظة حتن نهاية عام 

ألدددددددددددددددددددددد 50.1

منطقددددددددددددددددددددددددددددةمسدددددددتفيد

مشددروًعا

إجمااااااالي عاااااادد المسااااااتةيدين ماااااان وحاااااادات 
اإلاااااااااكان االجتماااااااااعي بالمحافظااااااااة حتاااااااان 

.2020عام 
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ة تااااولي الدولااااة المصاااارية التمام ااااا  ا تااااا برعاياااا

نين الشبا ، وتقاديم جمياع التساهيالت للماواط

للحصااااااو  علاااااان وحاااااادات اااااااكنية بمساااااااحات 

م مقتلةااة وبياااعار مناااابة، وفااي لاا ا اإلطااار تاا

آالة وحاادة اااكنية فااي محافظااة 7.3تنةياا  عاادد 

وحتن عاام 2014بني اويف  ال  الةترة من عام 

، ومان ، بتكلةة إجمالية تجاوزت المليار جنياه2021

: أبرز تل  المشروعات

وحااااادة إااااااكان اجتمااااااعي 864تنةيااااا  عااااادد ▪

الةشااااانبمحافظاااااة بناااااي ااااااويف بمركااااازي 

، و لاااا  بتكلةااااة 2017والواااااااي فااااي يونيااااو 

ملياون جنيااه، ضامن  اااة 114إجمالياة بلغاات 

. ا الدولة لتوفير السكن المنااب للشب

وحااادة ااااكنية فاااي ديسااامبر 720تنةيااا  عااادد ▪

اي ، في قربة بني االيمان بمركاز الوااا2017

.مليون جنيه95بتكلةة إجمالية بلغت 

وحااااااااادة ااااااااااكنية فاااااااااي 1416تنةيااااااااا  عااااااااادد ▪

، بقريااة أبااو  ااير مركااز الواااااي2018مااارس 

.  مليون جنيه187بتكلةة إجمالية بلغت نحو 

وحاااادة اااااكنية فااااي ااااابتمبر 24تنةياااا  عاااادد ▪

. ماليين جنيه6.5، بتكلةة إجمالية بلغت 2018

وحاادة إاااكان 1200باإلضااافة إلاان تنةياا  عاادد ▪

ناي اجتماعي بمحافظة بناي ااويف بمنااط  ب

اااااليمان، والنااااويرة، وااااادس فااااي ديساااامبر 

مالياااااين 308، بتكلةاااااة إجمالياااااة بلغااااات 2019

جنيااه، و لاا  بموجااب قاارار ر ااي  الااوزراء رقاام 

، بتقصااااي  قاعااااة أرح 2016لساااانة 3331

نااي كا نااة بمركااز ببااا، قريااة ااادس بمحافظااة ب

اااااويف، لصااااالل  ااااندوص تمويااااب اإلاااااكان 

ان االجتمااعي  إلقامااة عمااارات اااكنية لإلاااك

. االجتماعي عليها

وحااااادة إااااااكان 168أيض اااااا، تااااام تنةيااااا  عااااادد ▪

اجتماااااااعي بمحافظااااااة بنااااااي اااااااويف، بقاااااارى 

كااز بمر" القاا ونااا"وبمركااز إلناااايا، " النااويرة"

، بتكلةااة إجماليااة 2020الواااااي فااي مااارس 

. مليون جنيه43.5بلغت 

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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وحااادة إااااكان اجتمااااعي 432كماااا تااام تنةيااا  ▪

، بتكلةاة بلغات2020بالمحافظة في ديسمبر 

مليااون جنيااه، و لاا  بموجااب قاارار ر ااي  114

، بتقصاااااي  2019لسااااانة 1018الاااااوزراء رقااااام 

ة قاعة أرح من أمالك الدولة القا ة بناحي

القاا  بمركااز الواااااي، إلقامااة عمااارات ونااا

. إاكان اجتماعي عليها

آالة وحدة اكنية ضامن 5.3أيض ا تم تنةي  عدد 

ويف مشروع اإلاكان االجتمااعي بمديناة بناي اا

، بتكلةااة إجماليااة بلغاات 2016الجدياادة فااي مااايو 

.مليون جنيه700

ن باإلضاااافة إلااان  لااا ، جاااار  إنشااااء مديناااة الةشااا

الجديااااااادة، تضاااااااام المديناااااااة مناااااااااط  إاااااااااكان 

بمساااتوياتها المقتلةاااة ومنااااط   ااادمات علااان

.مستوى األحياء والمجاورات

لااا ا، وقااااد بلاااا إجمااااالي عااادد وحاااادات اإلاااااكان 

، 2020االجتماااعي المنةاا ة بالمحافظااة حتاان عااام 

ألاااااف وحااااادة ااااااكنية، وبلاااااا إجماااااالي عااااادد 12.6

ألاااااف مساااااتةيد لااااانة  50المساااااتةيدين نحاااااو 

ي العاااام، فيماااا بلغااات تكلةاااة اإلااااكان االجتمااااع

.مليار جنيه1.7نحو 2020حتن عام 

8.3

12.6

2018حتى عام  2020حتى عام 

عدد وحدات اإلسكان االجتماعي المنفأة 

2020و2018بالمحافظة حتى عامي 

(أل  وحدة سكنية)

.ليئة المجتمعات العمرانية الجديدة: المصدر



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بني سوي  | 87

لاان يايتي ملااف تاااوير العشاوا يات بالمحافظااة ع

رأس األولوياااااات التاااااي تساااااعن الدولاااااة جالااااادة 

للتعامااب معهااا، حيااث  يااتم تنةياا  مجموعااة ماان

القااااوات الجاااادة للقضااااء علااان لااا   الظاااالرة 

نها يتاااااا وفااااا   ااااااة الدولاااااة الهادفاااااة لتااااااوير 

المنااااط  العشاااوا ية ااااواء غيااار اآلمناااة أو غيااار 

ة المقاااااة، وتنةيااا  ا لتوجهاااات الدولاااة بضااارور

التصاااااادي لهاااااا   المشااااااكلة، وتنةياااااا  الحلااااااو  

ماواطن والبدا ب المناابة لتاوفير حيااة كريماة لل

.المصري

وفي ل ا اإلطار يجدر اإل ارة إلن إنجازات الدولاة

يف فااي تاااوير العشااوا يات بمحافظااة بنااي اااو

مناقااااة عشااااوا ية غياااار آمنااااة 17والتااااي بلغاااات 

منشية نا ر، وعزبة أحمد با اا: ، منها2014عام 

، وكةاااااار إلنااااااااياطااااااالر بالةشاااااان، ومشااااااارقة 

ة ، وعزباااة الجنيااادي، والبواااااة القديماااالقليااادي

، وميادان بباا بمديناة ببااوفابريقاة، إلنااايابمركز 

بد العجمي بمدينة بني اويف، ومناقة جما  ع

النا ااار، ومناقاااة  اااجرة الااادر، ومناقاااة ااااعد 

زغلاااو ، وحاااوح الواباااور، وعزباااة الصاااةيل، وبناااي

.  بمدينة نا روالشناويةزايد، 

ات وفي ل ا اإلطار، قامت الدولة بتنةيا  مشاروع

تااي تاااوير المناااط  العشااوا ية بالمحافظااة، وال

:جاءت كالتالي

مناقاااة عشاااوا ية، حتااان 16القياااام بتااااوير عااادد 

. 2020عام 

ي الغربيااة فااتزمنااتكمااا تاام تاااوير مناااز  قريااة 

ر ، حيث  تم افتتا  مشروع إعادة إعماا2019أكتوبر 

يف، الغربيااة بمركااز بنااي اااو" تزمناات"مناااز  قريااة 

والاااا ي نة تااااه جمعيااااة األورمااااان بالتعاااااون مااااع 

، تحات رعاياة  اندوص"حديد المصريين"مجموعة 

ر ضااامن المباااادرة الر اااااية لتااااوي" تحياااا مصااار"

ر القااارى األكلااار احتياج اااا، و اااملت أعماااا  التااااوي

.منزل ا وتيويلهم30إنشاء 

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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عقااااد ا 23باإلضااااافة إلاااان  لاااا  تاااام تسااااليم عاااادد 

لمشااااااااااروعات تنمويااااااااااة  ااااااااااغيرة، وتسااااااااااليم 

مشاااروعات أكشااااك بالبضااااعة، وغيرلاااا مااان 10

.المساعدات العينية والنقدية أللالي القرية

ل فاي كما تم تد ين مشروع تاوير عزبة الصاةي

، وتنبااع ألميااة المشااروع ماان كااون 2017ااابتمبر 

أفدناااة 7.9لااا   المناقاااة التاااي تبلاااا مسااااحتها 

ا إحدى ألم المناط  العشوا ية بالمحافظة، كما

يملااب المشااروع نقاااة اناالقااة قويااة فااي ملااف

ا العشوا يات دا ب المحافظة، كماا يتضامن لا 

المشاااااروع أعماااااا  تااااااوير عااااادد مااااان الشاااااوارع 

بالمناقاااااة مااااان  اااااال  رفاااااع كةااااااءة المرافااااا ، 

ةز ا والارص، والمباني كنمو   متكامب ليكون مح

و لااا  للساااكان لتقبُّاااب فكااارة التااااوير الشاااامب،

بالتنساااااااي  ماااااااع  اااااااندوص التنمياااااااة الحضااااااارية 

(.ا ندوص تاوير المناط  العشوا ية اابق )

ر وفااي السااياص  اتااه، تاام تد ااين مشااروع تااااوي

ي مناقتااين غياار مقااتااين بمدينااة إلناااايا فاا

، و لاااااا  بالتعاااااااون مااااااع  ااااااندوص 2019ماااااارس 

التنمياااااااة الحضااااااارية التاااااااابع لاااااااوزارة اإلااااااااكان 

والمرافاا  والمجتمعااات العمرانيااة لبحااث ااابب

ريااة تاااوير مناقتااي الشااهداء والشااي  عةااان بق

.إلناايا

باااالتزامن ماااع التماااام الدولاااة بتااااوير المنااااط 

ة، العشوا ية غير اآلمنة والمناط  غير المقاا

فقاااااد أدّى  لااااا  إلااااان انقةااااااح عااااادد المنااااااط  

ت العشااوا ية غياار اآلمنااة بالمحافظااة حيااث بلغاا

مناقة 17مقابب 2020مناقة واحدة فقا عام 

مناقااة ماان أ ااب 16، حيااث تاام تاااوير 2014عااام 

، األماااار 2020مناقااااة بالمحافظااااة حتاااان عااااام 17

الاااا ى يعكاااا  ماااادى االلتمااااام الموج ااااه لملااااف 

ر تااااوير العشاااوا يات وحااار  الدولاااة علااان تاااوفي

هم، الساااكن المال ااام لكاااب األفاااراد بمقتلاااف فئاااات

ء والعمب علن تقديم الدعم المناااب لهام ااوا

.مادي ا أو معنويتا
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فااااي إطااااار  اااااة الدولااااة للحةااااا  علاااان المااااوارد 

الما يااة وتقليااب الةاقااد ماان الميااا ، فقااد قاماات

2021وحتن عام 2014الدولة  ال  الةترة من عام 

مشاااروع ا لتبااااين وتيلياااب التااارع22بتنةيااا  عااادد 

والمصاااارة الما ياااة، و ااابكات الصااارة الزراعاااي

مليااار جنيااه، وقااد 1.9بتكلةااة إجماليااة بلغاات نحااو 

:جاءت أبرز ل   المشروعات، كاآلتي

باااإلدارة ( 2)، و(1)تيليااب وتباااين التاارع المتعبااة 

ر العاماة لااري بنااي ااويف بهنداااة ري مركااز نا اا

ملياااااااون جنياااااااه 290بتكلةاااااااة إجمالياااااااة بلغااااااات 

.2021عام 

اع عارح قا" بباا"تم تيليب بعاض التاارع بهندااااة 

مليااون جنيااه 233أمتااار بتكلةااة إجماليااة بلغاات 6

.، بهدة تيليب المجرى الما ي للترعة2021عام 

ة ري باإلضااافة إلاان تيليااب التاارع والةااروع بهندااا

كيلاااومتر ا بتكلةاااة99 ااارص بناااي ااااويف بااااو  

.2021مليون جنيه عام 316إجمالية بلغت 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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كمااااااااا تاااااااام إحااااااااال  وتجديااااااااد أفمااااااااام اااااااااحارة 

علن مصرة المحايا الغرباي 7.200 رة الكيلو 

، و لاا  2020مليااون جنيااه عااام 23بتكلةااة بلغاات 

فاااي إطاااار الحةاااا  علااان الماااوارد الما ياااة وتقلياااب

.الةاقد

باإلضااااافة إلاااان إحااااال  وتجديااااد أفمااااام اااااحارة

ةاة علن مصرة المحيا الغرباي، بتكل0.72الكيلو 

  حياث  تضام ن 2020ملياون جنياه عاام 18.5بلغت 

المشااااااروع إنشاااااااء وإحااااااال  وتجديااااااد األعمااااااا  

ن الصناعية علن المصارة العاماة بهادة تحساي

حالاااااة الاااااري والظاااااروة البيئياااااة والحةاااااا  علااااان 

. القااع التصميمي للترعة

ور أيض ا، تمت إعاادة تيلياب مقار اايو  قرياة اان

، 2021ملياون جنياه عاام 18بتكلةة إجمالية بلغات 

و لااا  فاااي إطاااار اااااتعدادات الدولاااة لمواجهاااة 

.موام األماار والحماية من أ اار السيو 

لاااا ا، وتاااام تيليااااب ترعااااة أحمااااد با ااااا وفروعهااااا

بهنداااااااة ببااااااا بتكلةااااااة إجماليااااااة بلغاااااات نحااااااو 

.2021مليون جنيه عام 36

ا فضااال ا عااان تيلياااب ترعاااة عماااار القبلياااة وفروعهااا

بهنداااااااة ببااااااا بتكلةااااااة إجماليااااااة بلغاااااات نحااااااو 

. 2021مليون جنيه عام 79.5

( فارع بقيات/ باارو 2فارع / باارو 1فرع )تيليب 

، 2021ملياون جنياه عاام 17بتكلةة إجمالياة بلغات 

.بهدة تيليب المجرى الما ي للترعة

ااة البحرية وفروعهاا بهندالشرالنةتيليب ترعة 

مليااااون جنيااااه 34.3ببااااا، بتكلةااااة إجماليااااة بلغاااات 

.2021عام 

القبليااااااااااة باااااااااااو  أ اااااااااامنتتيليااااااااااب ترعااااااااااة 

كيلاااااااااااومترات بتكلةاااااااااااة إجمالياااااااااااة بلغااااااااااات 9.1

.2021جنيه عام ماليين 7.2

ة كيلاومترات بتكلةا8.2تيلياب ترعاة مقتاار بااو  

.2021مليون جنيه عام 25إجمالية بلغت 
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ة ترعااااة الزاوياااا)تيليااااب وتباااااين التاااارع المتعبااااة 

ترعااااة الحومااااة باااااو  / كيلااااومترات 6.12باااااو  

  البحريااة بااااوأ ااامنتترعااة / كيلااومترات 8.71

بتكلةااة إجماليااة بلغاات2020عااام ( كيلااومترات6

ملياااااون جنياااااه، ومااااان المقااااارر االنتهااااااء مااااان 66

.2022المشروع عام 

مياااادومترعااااة )تيليااااب وتباااااين التاااارع المتعبااااة 

باااااو  مياااادوم( 1)فاااارع / كيلااااومتر ا 11.5باااااو  

( كيلااومتر2.7ترعااة أفااو  باااو  / كيلااومترات 3.9

مليون جنياه، 56بتكلةة إجمالية بلغت 2020عام 

.2022ومن المقرر االنتهاء من المشروع عام 

دوممياترعاة لارم )تيليب وتبااين التارع المتعباة 

ترعاة المعصارة بااو / كيلاومترات 6.05بااو  

باااااااااااو  إنةساااااااااااترعااااااااااة / كيلااااااااااومترات 4.7

باااااااااااااو  أبااااااااااااوياترعااااااااااااة / كيلااااااااااااومترات 4.3

بتكلةاااااة إجماليااااااة 2020عاااااام ( كيلاااااومترات5.19

ملياون جنياه، ومان المقارر االنتهااء ماان 57بلغات 

.2022المشروع عام 

تيلياااااب وتبااااااين التااااارع المتعباااااة بزماااااام اإلدارة

ياة لندااة الماوارد الما )العامة لري بني اويف 

بلغات بتكلةاة إجمالياة( والري بشرص بني ااويف

.2021ماليين جنيه عام 106

وفااااي مجاااااا  االاااااتعدادات لمواجهاااااة مواااااام 

األماااااار، والحااااد ماااان مقاااااطر الساااايو ، نةاااا ت 

:الدولة اآلتي

حاواجز ترابياة بمقار  وادي 8بحيرات وعادد 8عدد 

  القااااع والميااو  لمقاار السااايووتاادبيشااانور، 

مليااون جنيااه عااام 286بالمناقااة، بتكلةااة بلغاات 

، وتتملااااب ألميااااة المشااااروع فااااي مواجهااااة 2021

. مقاطر السيو  واالاتةادة من ميا  األماار

الجدياااادة بتكلةااااة ااااايدمنتإنشاااااء محاااااة ري 

، و لاا  2021مليااون جنيااه عااام 47إجماليااة بلغاات 

فااااي إطااااار  اااااة الدولااااة للتواااااع فااااي إنشاااااء 

محااااااااات الرفاااااااع  للوفااااااااء بمتالباااااااات الاااااااري 

.  للزمامات الزراعية التي تقدمها كب محاة ري
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ةااة الجدياادة بتكلقوتااةكمااا تاام إنشاااء محاااة ري 

.2021ماليين جنيه عام 110إجمالية بلغت 

ةي البحاار اليواااإطماااءاتباإلضااافة إلاان تكرياا  

( ااااقوالقناااطر )177حتاان الكيلااو 77ماان الكيلااو 

لرفاااااااااع كةاءتاااااااااه، بتكلةاااااااااة إجمالياااااااااة بلغااااااااات 

  و ل  في إطاار حماياة 2020مليون جنيه عام 64

الممتلكاااااااات واألروا  واالااااااااتلمارات الزراعياااااااة 

.بالمناقة

كميااااااااة ميااااااااا  الصاااااااارة الم عاااااااااد 
اااااااااتقدامها بالمحافظاااااااة  اااااااال  

.2021/2020عام 

مليدار متدر مكعدب 0.546

فددددددددددددي السددددددددددددنة
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النسابة ي عدُّ قااع البيئاة مان الملةاات الحيوياة ب

م للكلياار ماان الااوزارات وأجهاازة الدولااة، وماان واامّ تاا

وضاااع منظوماااة متكاملاااة إلدارة المقلةاااات فاااي 

مصاااااار، ووضااااااع السيااااااااات واالاااااااتراتيجيات 

الالزماااااة لتنةيااااا لا بةاعليااااااة وكةااااااءة وضاااااامان 

.ااتدامتها

وفاااي لااا ا الساااياص، وجهااات الدولاااة جهاااد ا كبيااار ا 

هادة للتنمية الشاملة في  عيد مصر ، و لا  ب

تحسااااين الحياااااة المعيشااااية لةئااااات المجتمااااع

لان المقتلةة بمحافظات الصعيد، مما يساعد ع

الحااادّ مااان أاااابا  الهجااارة الدا لياااة، وقاااد بااادأت 

مح محافظات الصعيد فاي تنةيا  العدياد مان بارا

يئاي التنمية القومية، وييتي إعداد  اة العماب الب

  لمحافظة بني اويف كعماب متكاماب ومتوافا

مااااع القاااااة القوميااااة للعمااااب البيئااااي، وقاماااات 

مشاروع ا 390الدولة في ل ا السياص بتنةي  نحاو 

.لتحسين البيئة

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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لااة اتصااال ا، قاماات الدولااة بتنةياا  مشااروعات عاج

ئيااة تااحدي باادورلا إلاان المزيااد ماان التحسااينات البي

اء فااي المحافظااة، حيااث تاام تنةياا  مشااروع إلنشاا

 ليااااة دفاااان  ااااحي بمناقااااة امساااااا، و لاااا  

بهااااااادة تحساااااااين عملياااااااات الجماااااااع والنقاااااااب 

ومنظوماااة إدارة المقلةاااات، ويااايتي  لااا  ضااامن 

نميااة البروتوكااو  الموقااع بااين وزارات البيئااة، والت

.المحلية، والتقايا والتنمية االقتصادية

وفاااي إطاااار ماااا تشاااهد  المحافظاااة مااان تنةياااا  

تياة العديد مان المشاروعات القا اة بالبنياة التح

لمنظومااااة المقلةااااات، تاااام االنتهاااااء ماااان تنةياااا 

لا  وتشغيب المدفن الصحي بمناقة انور  و 

بهاادة زيااادة معاادالت الااتقل  النهااا ي واآلماان،

وتحسااااين عمليااااات الجمااااع والنقااااب  لتحسااااين 

.منظومة إدارة المقلةات

كماااا عملااات المحافظاااة علااان تنةيااا  العدياااد مااان 

  المااحتمرات  بهاادة تباااد  القباارات فيمااا يتعلاا

دة بااااالتغيرات المنا يااااة، والعلااااوم البيئيااااة، وزيااااا

ة الاااااوعي بالتحاااااديات البيئياااااة التاااااي تواجاااااه  اااااح

اإلنسااااان بالااااادو  النامياااااة، وفااااي لااااا ا الساااااياص 

 اااهدت المحافظاااة افتتاااا  فعالياااات المااااحتمر 

، والاا ي نظمتااه جامعااة 2020البيئااي فااي مااارس 

فااي مقاااطر التلااوم البيئااي"بنااي اااويف بعنااوان 

ي تحاات رعايااة وزارة التعلاايم العااال" الاادو  الناميااة

عربي والبحث العالي، وبمشاركة ممللي االتحاد ال

للتنميااااة المسااااتدامة، وجامعااااة الاااادو  العربيااااة،

.ووزارة البيئة، واللجنة الوطنية للسميات

إجمالي عادد محااات الر اد البيئاي
للهاااااااااااواء للمحافظاااااااااااة بنهاياااااااااااة 

.2020عام 

محطددددددددات6



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.عالميًّا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

آالف

كيلدددددددددددددددددومتر

مشاااروعات ضاااامن 709إجماااالي تكلةاااة عاااادد 
مشروعات وزارة الكهرباء والااقاة المتجاددة

(.2021–2014)بالمحافظة  ال  الةترة 

297

3.7
إجمااااااالي أطااااااوا  الااااااارص المر ااااااوفة فااااااي 

.2020/2019المحافظة حتن عام 
ن إجمالي تكلةة إنشااء محاور عادلي منصاور علا

.2019النيب في أبريب 

1.2
كباري بالمحافظة 10إجمالي تكلةة إنشاء عدد 

(.2021–2014) ال  الةترة 

مليدددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

لميااا  نسابة األااار المتصاالة بالشابكة العامااة
.2017الشر ، وفق ا لتعداد عام 

98.1%
قاااة تكلةااة تد اااين المرحلااة األولااان ماان المنا

.2017التكنولوجية بمدينة بني اويف عام 

414

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددار1.1

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددون

جنيددددددددددددددد 
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  بةضاااب المشاااروعات التاااي نةااا تها الدولاااة  اااال

ة السااانوات السااابع الماضاااية، أ ااابحت محافظااا

بناااااي ااااااويف محاطاااااة بشااااابكة طااااارص ومحااااااور 

والمحافظااااات األ اااارى، حيااااث بااااالموانيترباهااااا 

( تم وجاار  تنةيا  )مشروع ا 237بلغت تكلةة عدد 

نحاو للارص في المحافظة ب جمالي تكلةة بلغات

(.2021–2014)مليون جنيه في الةترة 595

عاااادلي "فااااي اااااياص متصااااب، تاااام إنشاااااء محااااور 

، 2019علاان النيااب بالمحافظااة فااي أبريااب " منصااور

والااااا ي ي عااااادُّ مااااان أكبااااار المشاااااروعات التنموياااااة 

بالمحافظااة، لمااا يحققااه ماان نقلااة نوعيااة مجااا 

ين رباااا  ااابكات الاااارص وتيساااير حركاااة النقاااب بااا

ا المناط  الصناعية ومحافظات الجمهورية، مم

يسااااالم فااااي جاااا   االاااااتلمارات للمحافظااااة، 

ة وتقليااااب زماااان الرحلااااة وتكلةتهااااا، كاااا ل  تنمياااا

المناقااااااة المحياااااااة بااااااالمحور فااااااي الجااااااانبين 

.مليار جنيه1.1اقتصاديتا، بتكلةة بلغت نحو 

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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كمااااا أاااااهم المحااااور فااااي تقةيااااف اال تناقااااات 

المرورياااة، والحااادّ مااان التلاااوم النااااتح عااان عاااوادم 

ركاة السيارات دا ب مدينة بني ااويف، ونقاب الح

ب،  ار  المدينة من الغر  إلن مناقة  رص النيا

صاب فضل ا عن أن ل ا المحور ترتاب علياه أيض اا ف

ادة حركااااة النقااااب اللقيااااب والقةيااااف، وبالتااااالي زياااا

العماااااار االفتراضااااااي للااااااارص الدا ليااااااة، وتااااااوفير 

.ميزانيات إ ال  الارص انويتا

  لا ا، وتعمااب الدولااة فااي لا ا السااياص علاان تنةياا

والاا ي ي عاادُّ أكباار محااور" محااور الةشاان"مشااروع 

تنمااااااوي بنااااااااص المحافظااااااة، ويااااااربا الارياااااا  

ي الصااحراوي الغربااي بااالاري  الصااحراوي الشاارق

يا  القديم والجدياد، كماا ي عادُّ و الة مهماة للار

الااادولي الاااا ي ااااايمر بالعديااااد ماااان دو  إفريقيااااا 

اناالق ااا ماان أرح المحرواااة، ويتكامااب المحااور 

فاااي دعااام االااااتلمار " عااادلي منصاااور"ماااع محاااور 

والصااااناعة وحركتااااي التجااااارة والنقااااب بمااااا يقاااادم

.املةاالقتصاد وي سهم في تحقي  التنمية الش

م كمااا عملاات المحافظااة علاان تنةياا  أعمااا  تاارمي

وتيلياااب بمحااايا مقااار اااايب وادي فقيااارة، حياااث 

، تقااوم مديريااة الااارص، بالتعاااون مااع مديريااة الااري

بيعمااا  حةاار أمااام مقاار الساايب لتركيااب  اااو  

ا  مان لنقب المي"موااير  راانية بيقاار كبيرة، 

ا الااوادي إلاان مقاار الساايب أاااةب الارياا ، فضاال 

عن عمب حوا ا مان الادبش علان جاانبي الاريا 

وتعليتااااااه وتقويتااااااه وللحةااااااا  علاااااان الزراعااااااات 

.القريبة منه

رص، وبهاادة تسااهيب جميااع الس ااب ب إلنشاااء الااا

م قامت الدولة باعتبار مشروع إنشاء طري   شا

أس ر/ و االة بااين طريقااي الشااي  فضااب )الرقباة 

بااااو  حاااوالي( بناااي ااااويف/ غاااار  والزعةراناااة 

كيلومتر ا مان أعماا  المنةعاة العاماة، و لا 90

.2015لسنة 80بموجب قرار ر ي  الوزراء رقم 
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وفيماااا يقااا  قاااااع النقاااب فقاااد أولااات الدولاااة 

تااه التمام ااا  ا  ااا بمجااا  النقااب بمقتلااف قااعا

بو اااةه أحاااد ألااام أدوات تنةيااا   ااااا التنمياااة 

قااب الشاااملة بااالبالد، وااااتهدفت مشااروعات الن

إحدام طةرة في ل ا المجاا  الحياوي عان طريا  

ا، إيجاد وتةعيب منظومة النقاب متعادد الوااا 

اء والاا ي يااربا بااين مقتلااف واااا ب النقااب اااو

تجديد كان  ل  للركا  أو البضا ع، باإلضافة إلن

.جميع عنا ر منظومة السك  الحديدية

ر نظاام اتصااال ا تاام الباادء فااي تنةياا  مشااروع تاااوي

اإل اااااااااااااارات علااااااااااااان  اااااااااااااا ااااااااااااااكة حدياااااااااااااد 

كيلاااومتر ا، 250بااااو  ( أاااايو / بناااي ااااويف )

اإليااليااااة العالمياااااةألسااااتومبمعرفااااة  ااااركة 

، والا ي يحقا  أعلاان (EIS)بنظاام إلكتروناي حااديث 

(.4SILL)معدالت األمان والحا ب علن  هادة 

 ااارات كمااا تاام تنةياا  التشااغيب التجريبااي لباار  إ

ة  الروضة بقا الصاعيد وتشاغيب قاااع الروضا

حيااث تاام الااربا مااع باار  أبااو قرقااا ، وتشااغيب

بااااين الباااارجين، و لاااا  ضاااامن مشااااروع التقاااااطر

و  أاايو  باا-كهربة إ ارات  ا بني ااويف 

ر كيلااومتر ا، ضاامن  اااة وزارة النقااب لتاااوي250

نظااااااااام اإل اااااااااارات واالتصااااااااااالت علااااااااان  اااااااااا 

أااااااوان  لزياااااادة معااااادالت الساااااالمة / القاااااالرة 

واألمااااااان لمسااااااير القاااااااارات، ونساااااابة تنةياااااا  

. 2021حتن نهاية % 81المشروع حوالي 

لي  ل ا فحسب، باب امتادت جهاود المحافظاة 

لتاااااوير ور ااااف وإنشاااااء العديااااد ماااان الااااارص 

الدا ليااااة لتسااااهيب حركااااة المااااواطنين والساااالع

:والبضا ع، ومن  ل  اآلتي

، بعااد تاااوير طرياا  الشااونة بمركااز امساااا▪

أمتااار باادل ا ماان 9تواااعته ليصااب عرضااه إلاان 

.  متر ا650أمتار، ور ةه باو  5
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كماااا تااام افتتاااا  طريااا  الحماااام بمركاااز نا ااار ▪

هاا، وال ي يملب ألمية حيوياة للمناقاة بيكمل

المااااحدي إلاااان الجيزاويااااةحيااااث يااااربا طرياااا  

محاااااافظتي الجيااااازة والةياااااوم باريااااا  دماااااو 

.يومالوا ب بين محافظتي بني اويف والة

افتتاااا  طريااا  مصااارة إااااالم بمركاااز نا ااار،▪

والاا ي يااربا مركااز ومدينااة نا اار ماان الناحيااة

الغربيااة بارياا  دمااو ويقاادم عزبااة اااعد بيااه

.والعز  المجاورة

بمركاز أيض ا تم افتتاا  طريا  الشاي  عباد ه▪

ي نا اار  ليقاادم القاارى والتوابااع بمجلاا  قاارو

دال  و لااااا  ضااااامن القااااااة االااااااتلمارية 

.لنشا  ر ف الارص بمركز ومدينة نا ر

افتتااااا  الارياااا  الاااادا ري بعااااد االنتهاااااء ماااان ▪

ة عمليااة تاااوير  ورفااع كةاءتااه  ليقاادم مديناا

ا ري بنااي اااويف بالكامااب، وي عاادُّ الارياا  الااد

محااااور ا مهم ااااا وحيويتااااا للمحافظااااة، حيااااث إن 

إعاااادة فتحاااه يعماااب علااان ااااهولة فاااي حركاااة 

ا النقب، و ل  محاور مرورية، وتقةيف الضغ

الواقااع علاان  ااارع  ااال  اااالم، كمااا يملااب 

رياة نقلة جيادة فاي مجاا  تسايير الحركاة المرو

للنقاااااب اللقياااااب والنقاااااب الااااادا لي، وتقةياااااف

.العبء عن الشوارع الدا لية للمدينة

ي الزعةرانااة، والاا / إنشاااء طرياا  بنااي اااويف ▪

النياب التنمية  رص/ يربا بين طري  الجيش 

/ العااااااااين السااااااااقنة / وطرياااااااا  السااااااااوي  

.  الزعةرانة

ة وفي ابيب الحد مان الحاوادم وإحادام السايول

المرورية، تم ر اف وإعاادة ر اف طارص و اوارع 

لي مشااتركة باادا رة محافظااة بنااي اااويف ب جمااا

ف كيلومتر ا، وتم في ل ا السياص ر 244أطوا  

كيلاومتر ا 14إلنااايا بااو  -طري  بناي ااويف 

.  مليون جنيه17و ل  بتكلةة 

فااي ضااوء العمااب علاان تاااوير الااارص والحااد ماان 

الحااااوادم واالزدحااااام المااااروري بالمحافظااااة، تاااام 

ن حااجر بناي االيماالسعادنةإعادة ر ف طري  

.متر400باو  
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باااااو بااااارو كمااااا تماااات إعااااادة ر ااااف مااااد ب 

ماان تزمنااتمتاار ا، وتماات إعااادة ر ااف مااد ب 750

محاااااة الصاااارة حتاااان الكتلااااة السااااكنية باااااو 

متااااار ا، وإعاااااادة ر اااااف طريااااا  طاااااراد النياااااب450

متاااار، باإلضااااافة إلاااان ر ااااف طرياااا  300باااااو  

تان مان مدرااة الصانايع بالوااااي حاألطوابية

.ترالكوبري العلوي يمين و ما  باو  كيلوم

وبهاادة حمايااة جاادران المناااز  وإعااااء الشااكب 

الحضاااااري لشااااوارع المدينااااة، تاااام تاااااوير ورفااااع 

ياة كةاءة أر اةة  اوارع المديناة، بالوحادة المحل

لمديناااااااة بناااااااي ااااااااويف و لااااااا   اااااااال  الةتااااااارة 

(2014–2021.)

مشااروعات 10باإلضااافة إلاان  لاا  تاام تنةياا  نحااو 

اري  ا ة ب نشاء وإحال  وتجديد العديد من الكب

بالمحافظاااااااة، بتكلةاااااااة إجمالياااااااة بلغااااااات نحاااااااو 

:مليار جنيه، ومنها1.2

كااوبري الشااونة بمركااز امساااا، ولااو عبااارة▪

ة علان مصارة االيم بمدينا" إنشاء جديد"عن 

  امساااا، ليااربا مدينااة امساااا بااالاري

. الصحراوي الغربي

انااة الزعةر/ كااوبري تقاااطع طرياا  بنااي اااويف ▪

كيلومترات 4مع طري  الجاللة البحرية باو  

متااار ا فاااي 42وعااارح (  ااااملة دوا ااار المااارور)

حااااارات 3اتجااااالين، ويتكااااون كااااب اتجااااا  ماااان 

.  أمتار6مرورية، وبارتةاع 

كااوبري علاان ترعااة الجيزاويااة  بهاادة 2إنشاااء ▪

التقةياااف مااان حااادة اال تناقاااات التاااي تعااااني

منهاااااا الاااااارص، وتقلياااااب الحاااااوادم، وتيساااااير 

.الحركة المرورية

ااي، أيض ااا إحااال  وتجديااد كااوبري أفالطااون بقاااااا▪

.و ل  لرفع كةاءة الاري  وتواعته

إنشااااااااء كاااااااوبري مزلقاااااااان الاريااااااا  الغرباااااااي ▪

متااار  و لااا  للقضااااء 600للمحافظاااة بااااو  

علااااان التقاطعاااااات السااااااحية، والحاااااد مااااان 

الحااااوادم المروريااااة بمناقااااة تقاااااطع اااااكة 

الةيااوم مااع طرياا  الصااعيد/ حديااد الواااااي 

.الغربي
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محماود طاه علاي / إنشاء كاوبري الشاهيد جنادي 

عااااوي  بمزلقااااان الارياااا  الغربااااي للمحافظااااة  

بهاااادة القضاااااء علاااان التقاطعااااات الساااااحية، 

د والحد من الحوادم المرورية بتقاطع اكة حديا

الوااااااي الةياااوم ماااع طريااا  الصاااعيد الغرباااي، 

وقااد تاام رفااع  اااي كهرباااء ضااغا عااا ص لتةااادي 

.  تعارضهما مع مسار الكوبري

إنشااااء الكاااوبري العلاااوي أعلااان مزلقاااان الساااكة

الحديااد فااي مياادان المديريااة بالمحافظااة باااو 

.متر ا540

القااا  الغربااايونااااإنشااااء كاااوبري بماااد ب قرياااة 

علاان ترعااة المنصااور  بهاادة التقةيااف ماان حاادة

اال تناقاااات التاااي تعااااني منهاااا الاااارص، كماااا تااام 

بااادلبإحاااال  وتجدياااد كاااوبري فااارع مالااا  طريااا  

ري القصاابة، وفااي السااياص  اتااه تاام تواااعة كااوب

البلهااااااي، لاااا ا وبلااااا إجمااااالي أطااااوا  الااااارص 

آالة كيلاااااااااومتر، 3.7المر اااااااااوفة بالمحافظاااااااااة 

آالة كيلاااااومتر 3.5، مقارناااااة باااااا 2020/2019عاااااام 

.2014/2013عام 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

3.5
3.7

2014/2013 2020/2019

 جمالي أ وال الطرق المراوفة 

بالمحافظة خالل عامي

(2014/2013-2020/2019  )

(رأل  كيلومت)
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ة فااااي إطااااار اااااعي الدولااااة لتنةياااا  االاااااتراتيجي

الوطنياااة للتحاااو  الرقماااي علااان مساااتوى جمياااع

المحافظاااات، تااام تد اااين المرحلاااة األولااان مااان 

فاااي المناقاااة التكنولوجياااة بمديناااة بناااي ااااويف

، بتكلةاااااااااااة إجماليااااااااااة بلغااااااااااات2017ديساااااااااامبر 

ملياااون جنياااه، حياااث  تقاااام المناقاااة علااان 414.1

والي فدان ا، وتبلا المساحة المبنية حا50مساحة 

ألاااااف متااااار مرباااااع، ومااااان المقااااارر أن تشااااامب 16

المناقاااة مبانياااا لقدماااة الماااواطنين، والتااادريب

ات ، باإلضافة إلن مقار  ركالتعهيدعلن  دمات 

. حاضنات األعما  واالبتكار وريادة األعما 

ولوجياة كما تم تنةي  مشروع تاوير المراكز التكن

بالمحافظاااة ضااامن المشاااروع القاااومي للتحاااو  

، حيااااث تاااام 2021الرقمااااي والحوكمااااة فااااي يونيااااو 

مراكااااز تكنولوجيااااة، بجانااااب 6تاااااوير وتشااااغيب 

ا إنشااااء وتشاااغيب مركااازين تكنولاااوجيين أحااادلم

ام بمجلاا  مدينااة بنااي اااويف، واآل اار بااديوان عاا

مو ة ااااااا علااااااان 180المحافظااااااة، وتاااااام تاااااادريب 

المنظوماااااة الجديااااادة، والتاااااي تساااااتهدة إعاااااداد 

ه وتابياا  دليااب موحااد للقاادمات، ليااتم ماان  اللاا

تقاااااااديم القااااااادمات الجماليرياااااااة والمعاااااااامالت 

ي الحكومية من  ال  نظام الشاباك الواحاد، والتا

يازات تم دعمهاا بتاوفير الوااا ب الحديلاة والتجه

الالزمااة لراحااة المااواطنين، وتعمااب علاان تحقياا 

الشااااةافية والنزالااااة والقضاااااء علاااان الوااااااطة

.  والمحسوبيات

ر لا ا وفي إطار الجهود التي تب لها الدولة لتاوي

مان القااع في المحافظة، تقوم الدولة بالعديد

وجياا، القاوات العملياة لتاوطين  اناعة التكنول

لان ودعم التاور السريع فيها، كما تركز الدولاة ع

ة مجااااالت تااادريب وتااااوير المهاااارات التكنولوجيااا

:يلدى أبناء المحافظة، وفي ل ا الصدد تم اآلت

توقياااااع اتةاقياااااة تعااااااون باااااين وزارة االتصااااااالت

ف وتكنولوجيااا المعلومااات ومحافظااة بنااي اااوي

لاادعم وتاااوير  اادمات التشااقي  والعااال  عاان 

ب عااااد بااااااتقدام أدوات تكنولوجيااااا المعلومااااات

واالتصااااااالت، وتيلياااااب وبنااااااء قااااادرات الشااااابا  

.2018لقدمة اكان المحافظة في ديسمبر 

ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولو يةةةةةةة

المعلومات

"
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عااون تم إطالص مبادرة مجتمع رقمي تةاعلي بالت

مااااع وزارة االتصااااااالت وتكنولوجياااااا المعلوماااااات 

لتااااادريب  ااااابا  القاااااريجين علااااان تكنولوجياااااات

.2020التحوُّ  الرقمي في نوفمبر 

فضااال ا عااان اإلعاااالن عااان دورات التحاااوُّ  الرقماااي

و  تحت رعاية جامعة بني اويف، حيث إن الحص

ب علان  اهادة أااااايات التحاو  الرقماي يتالاا

ت التااادريب علااان اااابعة بااارامح واجتيااااز اال تباااارا

لاا  اإللكترونيااة لتلاا  الباارامح علاان منصااة المج

.األعلن للجامعات

التعاقااااااد مااااااع  ااااااركة اإللكترونيااااااات العالميااااااة 

ي إلنشاااء مصاانع فااي بناا" اامسااونح"العمالقااة 

مااارس التعليمااي فااي" التابلاات"اااويف لتصاانيع 

" التابلااات"، لتااادبير أجهااازة الحاااااب اللاااوحي 2021

صالل القا ة بتاوير منظومة التعليم اللانوي ل

.الةنيوالتعليموزارة التربية والتعليم 

"توقيااااع اتةاقيااااة تعاااااون مااااع  ااااركة  ايسااااكو

، (يات ركة تكنولوجية أمريكياة متعاددة الجنسا)

آالة  ااااريح علاااان مجاااااالت االتصاااااالت 5لتاااادريب 

والتكنولوجيااااااااا ماااااااان أبناااااااااء المحافظااااااااة فااااااااي 

.2021أكتوبر 

ن عالوة علن  ل ، قامت الدولة ب نشاء العديد م

المكاتاااااب البريدياااااة التاااااي تعااااازز عملياااااة التحاااااو 

:الرقمي، جاء أبرزلا

  حيااث  قاماات 2019إنشاااء مكتااب بريااد فااي أبريااب 

ة الدولة بتقصي  قاعة أرح من أمالك الدولا

، بغااارح التوااااع فاااي العملياااات ماااازورةبقرياااة 

الرقميااااة بالمحافظااااة، فااااي إطااااار  اااااة الدولااااة 

. للتحو  الرقمي

ركاز بناي إنشاء مكتب بريد بقرياة نعايم التابعاة لم

، للتيسااااااااير علاااااااان 2016اااااااااويف فااااااااي مااااااااارس 

. المواطنين، و دمة المناط  المحرومة

ا ونتيجااة للجهااود المب ولااة فااي لاا ا القااااع بلاا

عااادد مكاااااااتب البريااااااااد الحكوميااااااااة بالمحافظااااااة

.2020مكاتب بريدية بنهاية عام 110
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ب إيمان ااا بيلميااة الكهرباااء كمالااب أاااااي لكاا

مااواطن، التماات الدولااة بتاااوير قااااع الكهرباااء

والااقاااااااة المتجاااااااددة علااااااان مساااااااتوى جمياااااااع 

المحافظاات، ومان أبرزلاا محافظاة بناي اااويف، 

حياااااااااااث بلاااااااااااا إجماااااااااااالي عااااااااااادد مشاااااااااااروعات 

،وزارة الكهرباااء والااقااة المتجااددة بالمحافظااة

مشاااااروعات ب جماااااالي تكلةاااااة بلغااااات نحاااااو709

(.2020–2014)مليون جنيه  ال  الةترة 297

وقد عملات الدولاة فاي لا ا الساياص جالادة علان 

رفاااااع كةااااااءة الشااااابكات الكهربا ياااااة وتحساااااين

ع مساااتوى األداء، لضااامان تقلياااب فتااارات انقااااا

الك التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في اااته

موزعااات 7الااقااة الكهربا يااة ماان  ااال  إضااافة 

محول ااا جديااد ا، وإضااافة 196جدياادة، وتنةياا  عاادد 

كشاااااك ا 161ميجاااااا فولااااات أمبيااااار، و129.5قااااادرة 

ألاااااف عماااااود جهاااااد 1.8معااااادنيتا، وتركياااااب نحاااااو 

.ألف عمود جهد منقةض2.5متواا، وعدد 

وماااان أباااارز إنجااااازات الكهرباااااء فااااي المحافظااااة  

مان العمالقاة، والتاي ت عادُّغياضةمحاة كهرباء 

، المحااااات الكبااارى إلنتاااا  الكهربااااء فاااي العاااالم

ألاف متار مرباع، فاي 500حيث ت قاام علان مسااحة 

الشاااااارقية التابعااااااة لمركااااااز ببااااااا غياضااااااةقريااااااة 

  بالمحافظاااة، حياااث تناااتح أكلااار مااان ضاااعف إنتاااا

ألاف ميجااوات بينماا 2.2السد العاالي الا ي يناتح 

. آالة ميجاوات4.8يبلا إنتا  المحاة يصب إلن 

وفي ابيب  ل  فار  عماب ومواجهاة األحماا  

المالوبااااة للمصااااانع والمشااااروعات السااااياحية

واالاااااااااتلمارية الكباااااااارى، ومجابهااااااااة األحمااااااااا  

شروع المنزلية، عملت الدولة علن تنةي   ل  الم

ميجاااوات 1200× 4بنظااام الاادورة المركبااة قاادرة 

ميجاااوات، و لاا  بتكلةااة إجماليااة4800ب جمااالي 

ة إلان مليار يورو لتنةيا  المشاروع باإلضااف2تبلا 

ملياون ياورو 51مليون جنيه متالباات أمنياة و43

. لتجهيزات الموقع

الك ربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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عية لا ا باإلضااافة إلان أنااه تاام تنةيا  أعمااا  توااا

و وإحاااال   ااابكة الجهاااد المتوااااا بتركياااب نحااا

، كيلاومتر مو  االت166.7كيلومتر كابالت و279.5

.وتنةي  أعما  تواعية

عملياااة ضااامن مشاااروع 117كماااا تااام تنةيااا  عااادد 

تحويااااب القاااااو  الهوا يااااة للجهااااد المتواااااا 

جمااليالمارة أعلن الكتب السكنية بالمحافظاة ب 

.كيلومتر ا85مليون جنيه باو  85تكلةة 

ألااف عااداد 190عااالوة علاان  لاا  تاام تركيااب عاادد 

آالة عااداد  كااي، كمااا تاام 4م سااب  الاادفع وعاادد 

ياع تنةي   اة لتاوير مراكاز  دماة العماالء بجم

فااااااااروع الشااااااااركة القابضااااااااة لكهرباااااااااء مصاااااااار 

ت بالمحافظاة بمااا يتناااب مااع معاايير ومح اارا

أداء مراكز القدمة، وتيساير إجاراءات التعاقاد مان

ياة  ال  تدعيم جمياع الهندااات بالحواااب اآلل

والاابعاااات، وتااادريب العااااملين علااان اااااتقدام 

امح الباارامح المتعاااددة، وتابيااا  الكلياار مااان البااار

الجاااااالزة بالهندااااااات، ملاااااب برناااااامح الشاااااباك 

وا  الواحد، و بكة الجهد المانقةض بتنةيا  أطا

كيلاااااومتر ا مااااان 946.5كيلاااااومترات كاااااابالت و8.2

.األحما  المتوقعة

لاااا ا، وقااااد عملاااات الدولااااة علاااان تنةياااا  مشااااروع 

،"محاااااااة محااااااوالت بنااااااي اااااااويف الصااااااناعية"

مليااااون 54.3بتكلةااااة إجماليااااة بلغاااات 2019عاااام 

ملياااون جنياااه، وتتكاااون 84.4ياااورو باإلضاااافة إلااان 

محاااوالت ااااعة كاااب منهاااا 3المحااااة مااان عااادد 

جهاد ميجا فولت أمبير، و ل  لتدعيم  ابكة750

ة كيلاااو فولااات، وتغ ياااة المناقاااة الصاااناعي500

.الجديدة والمشروعات الكبيرة بالمحافظة

اتصااال ا، تاام عمااب تواااعة لمحاااة بنااي اااويف

كيلو 220 لية  ا جهد 2الصناعية ب نشاء عدد 

، وبتكلةاة إجمالياة بلغات2020فولت فاي ماارس 

ألااف دوالر، باإلضااافة إلاان 129ماليااين جنيااه، و 7.5

.مليون يورو1.4
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فاااي الساااياص  اتاااه، تااام إنشااااء محااااة محاااوالت 

اياار الكااوم األحماار بمحافظااة بنااي اااويف فااي فبر

كيلااو فولاات 66/11، تعمااب المحاااة بجهااد 2015

ميجاااااا فولااااات أمبيااااار، وبلغااااات ( 3X25)وااااااعة 

التكلةااااة اإلجمالياااااااة إلنشاااااااء المحااااااااة حااااوالي

.مليون جنيه23.8

اتصاااااال ا، تعماااااب المحافظاااااة بتكلياااااف الجهاااااود 

والعمااب علاان جاا   مزيااد ماان االاااتلمارات فااي 

جميع األنشاة االقتصادية،

باإلضاااافة إلااان  لااا ، قامااات المحافظاااة بعماااب 

لقاااااءات الشااااركات العاملااااة فااااي مجااااا  توليااااد 

  الكهرباااء ماان الااقااة الشمسااية، وتحليااة ميااا

الشاااااااااااار ، ومعالجااااااااااااة الصاااااااااااارة الصااااااااااااحي،

و لاااااااا  لبحااااااااث إمكانيااااااااة التعاااااااااون والةاااااااار  

ة االاتلمارية المتاحة في مجاا  محااات الااقا

.الشمسية علن أرح المحافظة

لاا ا، وتعمااب الدولااة بالتعاااون مااع دولااة السااويد

في درااة إنتا  الااقاة المتجاددة مان محااات 

معالجاااة الصااارة الصاااحي، وبااادأ التعااااون ب عاااداد 

ن درااة جدوى  ا ة ب نتا  الااقة المتجددة م

تزمنااااااات"محاااااااة معالجاااااااة الصاااااارة الصاااااااحي 

.بمحافظة بني اويف" الشرقية

وي عاادُّ ااااتقدام طاقااة الريااا  فااي مصاار ماان ألاام

مصااااادر الااقااااة المتجااااددة بااااالرغم ماااان ارتةاااااع 

تكلةتااااااه بالنساااااابة لمصااااااادر الااقااااااة األ اااااارى، 

باإلضاااافة إلااان كوناااه مااان ألااام مصاااادر الااقاااة 

ويف النظيةة، ومن وامّ تام تنةيا  مشاروع بناي اا

ماان طاقااة الريااا  وأيض ااا ماان الااقااة الشمسااية

ميجاااوات، ويقاادم والوااة مصااانع كباارى30بقاادرة 

ض ويعتمااد أااا ااا علاان التصاانيع المحلااي لاابع

ات المكوناااااات لتوربيناااااات الرياااااا  وأيض اااااا لمكونااااا

ي الااقاااة الشمساااية، حياااث اااايتم التصااانيع فااا

يع الموقااع لريشااات وأباارا  التوربينااات مااع تصاان

.اللوحات الشمسية ولياكب التلبيت
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.وزارة الكهرباء والااقة المتجددة: المصدر

611.3

760.2

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(أل  مشترك)

ولقااد أدت كااب تلاا  اإلجااراءات إلاان زيااادة إجمااالي 

يصب عدد المشتركين بالكهرباء في المحافظة ل

، مقارناااااة 2020ألاااااف مشاااااترك عاااااام 760.2إلااااان 

.2014ألف مشترك عام 611.3با 

باإلضاااااااافة إلااااااان  لااااااا  زادت كمياااااااة الكهربااااااااء 

مليارات كيلووات في الساعة عام4المستهلكة 

مليااار كيلااو وات فااي الساااعة 2.7، مقارنااة بااا 2020

.2014عام 

.وزارة الكهرباء والااقة المتجددة: المصدر

777.3

1982

2014 2020

باء المستهلكة   جمالي كمية الكهر

2020و2014للصناعة خالل عامي 

(مليون كيلووات في الساعة)



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بني سوي  | 111

تاام تنةياا  حزمااة ماان المشااروعات المهمااة علاان 

مسااااتوى مراكاااااز المحافظاااااة فاااااي قاااااااع مياااااا  

الشااار  والصااارة الصاااحي  بهااادة تاااوفير اااابب

العااايش الكاااريم للماااواطنين  ا اااة فاااي القااارى

وير األكلاار احتياج ااا، وتسااعن الدولااة ماان  ااال  تااا

محاااات ميااا  الشاار  إلاان الحةااا  علاان  ااحة 

المصاااريين مااان األماااراح والتلاااوم، ويااايتي  لااا 

جنب ااااا إلاااان جنااااب مااااع التواااااع فااااي مشااااروعات 

.الصرة الصحي

وبهااادة تحساااين مساااتوى  دماااة مياااا  الشااار  

المقدمااااة إلاااان المااااواطنين، تاااام تنةياااا  مشااااروع 

بمركااااز مياااادوم،  ااااةا مياااادوممحاتااااي ميااااا  

لتااار ا فاااي اللانياااة، و لااا  120الوااااااي، بااقاااة 

،2017ملياون جنياه عاام 16بتكلةة إجمالية بلغات 

كمااااااا تاااااام توااااااايع محاااااااة ميااااااا  الواااااااااي 

آالة متار مكعاب فاي 6، لتكاون بااقاة 2019عام 

.مليون جنيه70اللانية، بتكلةة 

وماان أجاااب االااااتقدام األملااب للمياااا  لمواجهاااة 

الجاة العجز الما ي الحالي، تم تنةي  مشروع المع

بتزمنااااااتاللالويااااااة بمحاااااااة الصاااااارة الصااااااحي 

ألاف متار 62.5بااقة تصميمية حوالي 2021عام 

مليون جنيه، 79مكعب في اليوم، ب جمالي تكلةة 

محااة كما تم تنةي  مشروع المعالجة اللالوياة ب

ة تبلاا الصرة الصحي بالةشن بااقاة تصاميمي

ألاااف متااار مكعاااب فاااي الياااوم، و لااا  ب جماااالي 20

. 2021مليون جنيه عام 161تكلةة 

اتصاااااااال ا،  اااااااهدت المحافظاااااااة العدياااااااد مااااااان 

المشااروعات فااي قااااع ميااا  الشاار ، وتشاامب 

:تل  المشروعات االنتهاء من تنةي  اآلتي

، امسااااتنةياا  تواااعات محاااة معالجااة ▪

ألااااف متاااار مكعااااب فااااي 15بااقااااة 2017عااااام 

.ماليين جنيه7اليوم، بتكلةة إجمالية بلغت 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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تنةي  تواعات محاة معالجة  ارة  احي▪

.أبو  ير المل 

تنةي  تواعات محاة معالجة  ارة  احي▪

.بني مالوطنسا

تنةياااا  مشااااروع محاااااة ميااااا  ميانااااة بااقااااة ▪

.لتر في اللانية1000

تنةياااا  محاااااة ميااااا  أبااااو اااااليم و اااابكاتها▪

.لتر في اللانية1000بااقة 

باإلضااااافة إلاااان  لاااا ، تاااام افتتااااا  محاااااة ميااااا  

، و لاا امسااااالشاار  بقريااة قةاااان بمركااز 

بعااااااد تيليلهااااااا ورفااااااع طاقتهااااااا اإلنتاجيااااااة ماااااان

م لتار ا فاي اللانياة، وتقاد90لتر ا فاي اللانياة إلان 30

المحاااااااة قاااااارى قةاااااااان الغربيااااااة، امساااااااا 

.الجديدة، وعز  أبو لشيمة، مبارك، و الل

نور كما تام افتتاا  محااة مياا  الشار  بقرياة اا

اجياة،  رص النيب بعد تيليلها ورفع طاقتهاا اإلنت

ملياااون جنياااه، حياااث تااام رفاااع 1.5بتكلةاااة بلغااات 

لتااار ا فاااي اللانياااة إلااان40طاقتهاااا اإلنتاجياااة مااان 

ألااف نساامة، بقريااة 21لتاار ا فااي اللانيااة، لقدمااة 90

.انور وتوابعها

وتعماااب  اااركة مياااا  الشااار  والصااارة الصاااحي 

بالمحافظااة علاان تجميااع ميااا  الصاارة الصاااحي

مااااان مقلةاااااات المنشااااايت مااااان  اااااال   ااااابكات 

التجميع وملحقاتها، ورفعها من  اال  محااات 

الرفاااااع إلااااان محااااااات المعالجاااااة، وتاااااتم عليهاااااا 

العملياااااات الالزمااااااة للاااااتقل  ماااااان الملووااااااات، 

و ااااااارة لااااااا   المقلةاااااااات بعاااااااد معالجتهاااااااا 

وتاهيرلااااا إلاااان المصااااارة المقصصااااة  و لاااا  

.للحةا  علن البيئة بارص اقتصادية آمنة

كمااا يااتم رفااع العينااات ماان جميااع مصااادر الميااا 

القام ومن محاات الميا ، و ل  لضامان جاودة 

الميااا  المقدمااة للمااواطنين، مااع متابعااة جااودة 

أو وضمان تاهيار  ابكات المياا  ااواء الناقلاة

.الميا  بكات التوزيع  النتةاء أي ابب لتلوم
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، تااام"حياااة كريماااة"وفااي إطاااار المبااادرة الر اااااية 

تد اااااين حماااااالت توعوياااااة لتر ااااايد اااااااتهالك 

المياااا ، و لااا  مااان  اااال  التعااااون ماااع مديرياااة 

قافااة التربيااة والتعلاايم، وتتناااو  الحمااالت نشاار و

ة تر اايد االاااتهالك، ونشاار المعرفااة حااو  حصاا

مصااار مااان النياااب، وكيةياااة التعاماااب األملاااب ماااع 

ا  وأطلقاات  ااركة مياا.  اابكات الصاارة الصااحي

ات بني اويف في ل ا الساياص عادد ا مان المباادر

يااة لتوعيااة المااواطنين وااااتهداة الةئااات العمر

.المقتلةة

والجدير بال كر حصاو  محااة مياا  معصارة أباو

لتاار ا فااي اللانيااة90 ااير بمركااز الواااااي بااقااة 

حيااث إنااه تاام التةتاايش ماان،(TSM)علاان  ااهادة 

ضة علن جانب اللجنة الم شك لة من الشركة القاب

المحاااااة، وقااااد اجتاااااز فرياااا  العمااااب بالمحاااااة 

.المناقشة القا ة بالحصو  علن الشهادة

صارة وتولي الدولة التمام اا كبيار ا بمشاروعات ال

الصااااحي  ا ااااة فااااي محافظااااات  ااااعيد مصاااار  

عن لتااوفير بيئااة  ااحية للمااواطن، وماان واامّ تساا

يااة للتواااع فااي إنشاااء محاااات المعالجااة اللنا 

جنااة واللالويااة لميااا  الصاارة الصااحي، ماان  ااال  ل

وجيااات علميااة عليااا للميااا  تهااتم بدرااااة التكنول

ر ، أو الجديدة التي تستقدم في تنقية ميا  الشا

معالجااااااااة ميااااااااا  الصاااااااارة الصااااااااحي، وإعااااااااادة 

.االاتقدام اآلمن لها

اتصااااااال ا، قاماااااات الدولااااااة بتنةياااااا  العديااااااد ماااااان 

م مشااروعات الصاارة الصااحي بالمحافظااة لتقاادي

ث  دمااة الصاارة الصااحي للقاارى األكلاار فقاار ا، حياا

قاماات بتنةياا  مشااروع  اابكات ومحاااات رفااع

تتا   رة  حي دمو يا، وتم أيض ا االنتهاء واف

ي محاة الرفع الر يسة لمشاروع الصارة الصاح

بقرياااااااااة بناااااااااي عةاااااااااان بالمحافظاااااااااة، بتكلةاااااااااة

لتااار ا فاااي 320ملياااون جنياااه، بااقاااة إجمالياااة 26

اللانياااة، و لااا  بهااادة  دماااة الماااواطنين بقااارى 

بنااااااااي عةااااااااان، وبنااااااااي رضااااااااوان، وبنااااااااي بقياااااااات، 

. ومركز بني اويف



114|محافظة بني سوي  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

كما  هدت المحافظة العديد من المشروعات 

فاااااي قاااااااع الصااااارة الصاااااحي، وتشااااامب تلااااا  

:المشروعات االنتهاء من تنةي  اآلتي

ة، تنةي  مشروع  رة  احي قرياة المحموديا▪

.مليون جنيه13.5بتكلةة بلغت 

، للياااااةتنةيااااا  مشاااااروع  ااااارة  اااااحي قرياااااة ▪

.مليون جنيه28بتكلةة بلغت 

، تنةياا  مشااروع  اارة  ااحي  ااةا را ااين▪

.مليون جنيه60بتكلةة بلغت 

تنةياااا  مشااااروع  اااارة  ااااحي قريااااة دال ، ▪

. .مليون جنيه53بتكلةة بلغت 

وقااد عملاات الدولااة علاان اتقااا  القاارارات الالزمااة 

اع لتسااااهيب جميااااع الس اااابب لتقاااادُّم  لاااا  القااااا

الحياااوي بهااادة تقاااديم  دماااة جيااادة للماااواطنين

اواء مياا  الشار  أو الصارة الصاحي، لضامان

 حة أفضب لجميع أبناء المحافظة، و لا  مان

: ال  اآلتي

ء تقصااي  قاعااة أرح كا نااة بناحيااة األماارا▪

مركااااااز العواونااااااةالتابعااااااة لمجلاااااا  قااااااروي 

إلنااااايا، إلقاماااة محااااة رفاااع  ااارة  اااحي 

عليهاااا، بموجاااااااب قاااارار ر يااااااااا  الاااوزراء رقاااام 

.2018لسنة 618

تقصااااي  قاعااااة أرح ماااان أمااااالك الدولااااة ▪

الملاااا طنساااااالقا ااااة كا نااااة بناحيااااة قريااااة 

ز التابعاااة للوحااادة المحلياااة لقرياااة دال  مركااا

نا ر، إلقامة محاة رفع  رة  حي عليهاا،

و لااا  بموجاااب قااااااارار ر اااي  الااااااوزراء رقااااااام 

.2018لسنة 2197

إجمالي عادد محااات المياا  النقياة 
ظاة التابعة لشركات الميا  بالمحاف

.2020/2019حتن عام 
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