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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 مدرز بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. 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 ذلدت الحدينر يتبنز

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

ع بددور المواون المصري الأي ُيَعدُّ  اية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

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

.المعرفة

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

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

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

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا بهددر جلي 

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

ر ويددأتي ذلددت فددي  وددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

ب لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوونر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراوية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوونر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوون

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو  ددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزراء مصطفص مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هة ا مةا . يايقين ا، لو ل ع هِّد  مصر ولوفر  فيهةا أدوا  العمةرا  لفانةل اةل ا  المةد  ورئيسةة  ةالد الةدن

وير رفاعة رافةي ال ه ةاوي، الة ي ي عةد أحةد قةادة النهضةة العلميةة ورائةد التنة/ أو انا    المبفر المصري

، " ةيط  ةاريزل ليط اإل ريز فةي لل"في مصر والعالم العر ي خالل القر  التااي عشر، في مؤلْب  اسشهر 

عنححدما يقححوم علححص صححمو  مصححر محح  يمةسحح  ا ححت الل مواردهححا والمغةةزى هنةةا أنةة  . 1834الصةةادر عةةام 

.وتوظيفها  تصب  نبرا ًا ممتوقدًا  وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

،  ةني و عد عقود زمنية  ويلة مر  خاللها مصر  الفجير من ا نتصارا ، و مد  للعديد من التحةديا 

ي الحرية شعب مصر العظيم التاريع  مرلين خالل أعوام قليلة؛ لارة عندما  ار ضد البساد و الب  حق  ف

ار  ، فجة و نيتة ، ولارة أخرى عندما لمسك  هويت  ولحصةن 2011يناير 25والفرامة والعدالة ا  تماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والر عية، والبفر الظالمي في 

حفةم، رئيس ةا عةدلي منصةور ال/ و عد فترة ح فم انتقالية امتد  قرا ة العام، لولى خاللها السيد المستشار

ة ا نتقاليةة  منااةبة اختتةام البتةرة الرئااةي-مؤقت ا لجمهورية مصر العر ية، حملل كلما  خ ا   اسخيةر 

المسحتقبا يةمحاإننةي لعلةى  قةة  ةأ  "اسمةل فةي الغةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم اسر عاء الموافة  

م، لفةن ، وإ  كانل أرض  م ضبة   دماء اس رياء، واماؤ  لشو ها  عةض الغيةولهذا الوط  غدًا مشرقًا

ريةةال أرح  ةةالدي اةةتعود اةةمراء  لةةو  النيةةل، خضةةةةراء  لةةو  أ صةةا  الزيتةةةو ، اةةماؤها  ةةافية ، لبعةةث  

.النجال واسمل، دوم ا كما كانل

ة،  الةب عبد البتال السيسةي رئااةة  مهوريةة مصةر العر ية/ ، مي لولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 

ل الحةة  ، ونسةةتظل فيةة   ظةةاللبنححاء وطننححا الححذ  نةلححم بحح م  ا ب ةةا  مةةوع المصةةريين أ  ي عينةةو   قةةوة 

بةةرص والعةةدل والعةةيل الفةةريم، ونتنسةةم فيةة  ريةةال الحريةةة وا لتةةزام، ونلمةةس فيةة  المسةةاواة ولفةةافؤ ال

مةةر أ  فةةال ي مفةةن لأل. و ةةود ا حقيقيًّةةا وداةةتور حيةةاة؛ س  اةةبينة الةةو ن واحةةدة، فةة   نجةةل نجونةةا  ميع ةةا

ن الشةعب يستقيم من  رف واحد؛ كون  عقد ا ا تماعيًّا  ين الدولة ممجلة في رئيسةها ومؤاسةالها و ةي

. مهوريتنا الوطنية المدنية الةديثةلتأايس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكاندده سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مةن)
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تةي نصةبو ومن  الك الحين،  دأ  دروب الو ن لحيا مرحلة  ديدة؛ لبناء الدولة الو نية المدنية الحديجة ال

سةتقبل، إليها  ميع ا، مي إدرا  واعٍ من ق بل الشعب المصري  أننا  ميع ا نلتزم   ار ة  رية  لبنةاء الم

ا  التةةةي ي ظللهةةةا اإلرادة والتصةةةميم علةةةى العمةةةل، والتعةةةاو  المنبةةةت  مةةةي الجميةةةي؛ لت  ِّةةةي كةةةل العقبةةة

.والصعو ا ؛ حتى ننعم  ميع ا  جمار التنمية

جهةود؛ ، لضافر  خاللهةا التةققت خاللها إنجازات تنموية تفو  عممر الزم انوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ور ةم ع ظةم مةا شةهدل  ر ةوع مصةر مةن  هةد لنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نهضةة م سةتحقة لشةعب أ ةيّ

ت  ةى  ميي ر وعها، ف   الدولة المصرية حفومة وشةعب ا   لةزال لةديها الفجيةر مةن ال مةول إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة  يد أ  الةك يت لةب التوقةا لبرهةة؛ لنتأمةل مةا حققنةا  اةويًّا مةن إضةاءا  لنموية. عنا  السماء

.ادمةخالل ه   البترة؛ لتفو  عون ا لنا على ااتفمال مسيرة البناء والنهضة عبر انوا  مديدة ق

ز مصةة بى مةةد ولي رئةةيس مجلةةس الةةوزراء  هةة ا الشةةأ ، قةةام مركةة/ وفةةي ضةةوء لو يهةةا  السةةيد الةةدكتور

سةةنوا  المعلومةةا  ودعةةم ال ةةاا القةةرار  تنبيةة   هةةدٍ  حجةةيًّ لتو يةة  أهةةم إنجةةازا  الدولةةة المصةةرية خةةالل ال

تعةاو  السبي الماضية، فةي  ميةي منةاحي التنميةة وعلةى مسةتوى محافظةا  الجمهوريةة كافةة ، والةك  ال

:على النحو اآلليإلص إيدار باقة م  الكتب وقد خل ط . مي م تلا الجها  والهيئا  الحفومية

: ق اع ةةا لنمويًّةةا، وهةةي23محةةاور لنمويةةة،  واقةةي 5كتا  ةةا يسةةتعرح أ ةةرز  هةةود الدولةةة علةةى مسةةتوى 23▪

. رافة  والشةبفا التنمية البشرية، والتنمية ا قتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المفانيةة، والم

.كما لم إ دار لقرير لفل ق اع لنموي يستعرح الجهود الرئيسة على مستوى المحافظا 

على مستوى كتا  ا يتناول الجهود واإلنجازا  الرئيسة التي لحققل خالل السنوا  السبي الماضية27▪

.ق اع لنموي الم حددة الب ا23الة ميي المحافظا ، لغ ي 

اعةةا  سهةةم مةةا حققتةة  الدولةةة علةةى مسةةتوى كةةلّ مةةن الق لل يصةةيةكتا ةةا  ي قةةدِّما   ةةورة إ ماليةةة ▪

. التنموية والم حافظا ،  التركيز على مؤشرا  اسداء الرئيسة

ا الدولحححة المصحححرية القويحححة الممثحححابر  تصحححنع  اضحححرهوفةةةي هةةة ا المقةةةام، كةةةا  لزام ةةةا علينةةةا أ  ن ؤكةةةد أ  

لى أكجر ، ي ظلل  اإلعال  العالمي لحقول اإلنسا ، وال ي ين وي عومستقبلها وفق نهج تنمو  صاما

اء،  مةةا فةةي الةةك الحةة  فةةي الحيةةاة دو  لمييةةز، وحقةةول ال بةةل، والحةة  فةةي الغةة )حقَّةةا لإلنسةةانية 13مةةن 

هةةا للةةك الحقةةول التةةي لسةةتند إلي(. وحقةةول اسشةة اص اوي الهمةةم دو  لمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة ال ا ةةة

التةي ل مجِّةل دعةوة عالميةة للعمةل مةن أ ةل " 2030أهةداف التنميةة المسةتدامة "اسهداف اإلنمائية اسمميةة 

ر متهةا القضاء على البقر، وحماية كوكب اسرح، وضما  لمت ةي  ميةي اسفةراد  السةالم وا زدهةار، لمةل ل

.هدف ا أمميًّا للتزم مصر  ها  ميع ا17 ميع ا في 

، ورؤيتهةةا 2014الصةةال ا، قامةةل الدولةةة المصةةرية  تر مةةة هةة   الحقةةول فةةي داةةتورها الةةو ني الصةةادر عةةام 

ميةةة ، والتةةي لعفةةس ال  ةةة ا اةةتراليجية  ويلةةة المةةدى؛ لتحقيةة  مبةةادة وأهةةداف التن2030المسةةتقبلية 

م عملهةا، وفةي اةبيل لنبية  للةك الرؤيةة، أ لقةل الحفومةة المصةرية  رنةام. المستدامة في كل المجا  

دعو  ختامًححا  تمححا الحح. ؛ ليفةةو  إ ةةار ا لنبيةة يًّا لجهةةود مصةةر التنمويةةة"مصةةر لن لةة "الةة ي يحمةةل عنةةوا  

.ممتد   والعما يةدوج األما ليوم أفضا  وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الةبيب
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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



الفيوم في أرقام

آالف كيلددومتر مربددعر وتنقسددم المحاف ددة 6.1تبلددا المسدداحة الكليددة للمحاف ددة 

قريددةر ويبلددا 100وحدددة محليددة قرويددة تتبعهددا 63مدددنر وتضددم 6مراكددزر و6 لددى 

ل الزيدادة 3.9 جمالي عدد سكان المحاف دة نحدو  ماليدين نسدمةر كمدا يبلدا معددز

.لكل ألف نسمة19.4الطبيعية للمحاف ة 

ة مائدة تقع مدينة الفيوم في قلب مصر بين الددلتا والصدعيد جندوب  درب القداهرة بمسداف

مثل بحيرة كيلومترر وتعتبر صورًة مصغرًة لمصرر حيث يمثل بحر يوسف نيلها ودلتاها وت

از قارون ىدمالها السداحلير وتتجمدع فيهدا كدل عناصدر الجدأب السدياحي  وذلدت ألنهدا تمتد

بجمدددال الطبيعدددة وجوهدددا المعتددددل ودددوال العدددامر وقدددد بهدددرت فيهدددا حضدددارات مدددا قبدددل 

رومانيددةر التدداري ر والتددي تركدده بصددمتها الخالدددة مددن خددالل اآلثددار الفرعونيددةر واليونانيددةر وال

.والقبطيةر واإلسالمية

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

4.5%

عدد المتعطلين
(سنة64–15)

47.9
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

19.4 48.0%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدز
2020عام 

6.1
آالف كيلومتر

مربع

3.9
ماليين نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

30.3%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

23.2%

المساحة الكلية

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

1
مليون مشتغل



أبرز مؤىرات المحاف ة

2.9
قيمةةةةةةةةةة ا اةةةةةةةةةتجمارا  العامةةةةةةةةةة المو هةةةةةةةةةة 

.2021/2020لمحافظةةةةةة البيةةةةةوم    ةةةةةة عةةةةةام 

مشةةروع ا فةةي إ ةةار686إ مةةالي لفلبةةة لنبيةةةةةة  

.2021مبادرة حياة كريمة  المحافظة حتى 

مليدددددددارات 10.2

جنيدددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

99.9%

لميةةا  نسةبة اساةةر المتصةةلة  الشةةبفة العامةةة

.2017الشرب، وفق ا لتعداد عام 

ظةةة إ مةةالي عةةدد الب اقةةا  التموينيةةة  المحاف

.2020حتى نهاية عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددددف818

بطاقدددددددددددددددددددددة

آ ف وحةةةةدة إاةةةةفا  8.4لفلبةةةةة إنشةةةةاء عةةةةدد 

.2020ا تماعي  المحافظة حتى عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار2

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

375
عةةةةةدد المنشةةةةةة  الصةةةةةناعية الم سةةةةةجلة حتةةةةةى 

.2020نهاية عام 

رع  مشروع ا لتأهيل ولب ين الت23لفلبة لنبي  

 ااةةةةةةةت دام الميةةةةةةةا  الجوفيةةةةةةةة فةةةةةةةي البتةةةةةةةرة 

(2014-2021.)

مليدددددددددددددددون

منشدددددددددددددددددأةجنيدددددددددددددددددددد  240

رإ مةةةالي لفلبةةةة إنشةةةاء ورفةةةي كبةةةاءة ول ةةةوي

(.2021–2014)مدراة في البترة 265

مليددددددددددددددددون997

جنيدددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذلت



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

حي إ مالي عدد المستبيدين من التةأمين الصة

.2020حتى نهاية عام 

مليددددددددددددددون1.9

مسدددددددتفيد

لةة عدد الحا   التي لم عال ها علةى نبقةة الدو

.2020 المحافظة خالل عام 

ألددددددددددددددددددددددددف89.2

حالدددددددددددددددددددددددة 

كليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

إ مةةةالي عةةةدد الفليةةةا   المحافظةةةة خةةةالل عةةةام 

2020/2019.

19

100%
لجديةد لفلبة إنشاء مستشبى البيةوم العةام ا

.2021عام 

472.8
لمهنةي نسبة اإلناث المتدر ا   مراكز التدريب ا

.2021/2020 المحافظة خالل عام 

2.1
إ مالي عةدد المةدارس  ةالتعليم قبةل الجةامعي

.2021/2020 المحافظة خالل عام 

ألددددددددددددددددددددددف 

مدرسدددددددددددة 

مليدددون 

جنيددددددددد 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الفيوم  | 11

اةرة إ  الرعاية الصحية للبرد  شفل خاص، ولأل

 شةةةةةفل عةةةةةام هةةةةةي أاةةةةةاس التنميةةةةةة البشةةةةةرية 

والتقةةةدم، ولسةةةعى مصةةةر  اهةةةدة لتةةةوفير الرعايةةةة

رية  الصحية  المقاييس العالمية لألفةراد عةن  

وزارة الصةةةةحة والسةةةةفا  و يرهةةةةا مةةةةن الجهةةةةا  

.المسؤولة

ة لالرتقاء بخدمات الرعايفي إ ار  هود الدولة 

ى  محافظةةة البيةةوم، عملةةل الدولةةة علةةالصححةية

شةةاء م تلةةا المسةةتويا ، والتةةي لنوعةةل  ةةين إن

مستشةةةةةبيا   ديةةةةةدة، ول ةةةةةوير مستشةةةةةبيا 

ة؛ قائمة، وإنشاء ول ةوير وحةدا  الرعايةة الصةحي

حة حيث  لغ إ مالي ا اتجمارا  في ق اع الصة

مليةةةةةةو   نيةةةةةة  خةةةةةةالل عةةةةةةام 184.2 المحافظةةةةةةة 

وفةةةي هةةة ا السةةةيال، عملةةةل الدولةةةة . 2020/2019

علةةةى ل ةةةوير عةةةدد مةةةن المستشةةةبيا  الجديةةةدة،

وفق ةةةةةةةا لمعةةةةةةةايير الرقا ةةةةةةةة والجةةةةةةةودة ال ا ةةةةةةةة 

 منظومةةةةة التةةةةأمين الصةةةةحي الجديةةةةدة، ويمفةةةةن 

:الت رل لبعض للك الجهود، كاآللي

م البدء ل: للتأمين الصحي" البيوم"مستشبى ▪

، لشةةمل أعمةةال 2017فةةي ل ويرهةةا فةةي مةةايو 

12حي ل وير مستشبى البيةوم للتةأمين الصة

 وحةةةةةةةدة الرعايةةةةةةةة 15اةةةةةةةرير ا  ا اةةةةةةةتقبال، و

اةةةةرير ا 40حضَّةةةةانة لأل بةةةةال، و13المركةةةةزة، و

اةرير ا للعمليةا ، حيةث15للغسيل الفلوي، و

بى لمةةل زيةةادة القةةدرة ا اةةتيعا ية للمستشةة

ارير ا، وو لل نسةبة366ارير إلى 200من 

، حيةث لجةرى %70اإلشغال  المستشةبى إلةى 

.عملية  راحية شهريًّا943 ها نحو 

 ةةةةدأ  أعمةةةةال : مستشةةةةبى  اميةةةةة المركةةةةزي▪

الت ةةةةوير  مستشةةةةبى  اميةةةةة المركةةةةزي فةةةةي

، و لغةةةةةةةةل لفلبةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةوير 2017اةةةةةةةةبتمبر 

ى مليةةو   نيةة ؛  هةةدف ا رلقةةاء  مسةةتو34.2

ية المنظومةةة ال بيةةة، ولقةةديم الرعايةةة الصةةح

الشةةةاملة التةةةي يحتا هةةةا المةةةوا ن لتحسةةةين

.ال دما  الم قدمة للمرضى

الرعايحححححححححححححححححححة الصحححححححححححححححححححةية
"
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إنشححححاء عححححدد محححح  كةةةة لك حر ةةةةل الدولةةةةة علةةةةى 

، ولجهيزهةةةةةا  أحةةةةةدث المستشحححححفيات الجديحححححد 

المعةةةةةةدا  ال بيةةةةةةة، وكةةةةةةا  فةةةةةةي مقدمةةةةةةة للةةةةةةك 

:المستشبيا 

مستشةةبى اسميةةر مصةة بى حسةةن  جامعةةة▪

 ةةةةةةةدأ إنشةةةةةةةاء مستشةةةةةةةبى اسميةةةةةةةر : البيةةةةةةةوم 

مصةةة بى حسةةةن  جامعةةةة البيةةةوم فةةةي ينةةةاير 

، ويتفةةةو  المستشةةةبى مةةةن مبنةةةى علةةةى2018

متةةةةر ا مر ع ةةةةا، عبةةةةارة عةةةةن 730مسةةةةاحة لبلةةةةغ 

 ةةةةةةدروم، ودور أرضةةةةةةي، وعشةةةةةةرة أدوار علويةةةةةةة 

اةةرير، 200مجهةةزة  جميةةي ال ةةدما ، ولضةةم 

عنايةةةةةةةةة مركةةةةةةةةزة، 18 ةةةةةةةةرف للعمليةةةةةةةةا ، و7و

وحةدا  6، والمبتسةرينحضّةانة لأل بةال 20و

بنيةة للفلى، ويهدف المشروع إلى ااةتفمال ال

وم اساااةةية لفليةةا  العلةةوم ال بيةةة، والعلةة

المسةةةةةاعدة، وا رلقةةةةةةاء  منظومةةةةةةة التعلةةةةةةيم 

ال بةةي، والمنظومةةة الصةةحية، وخدمةةة أ بةةال 

.البيوم، في كل المجا   ال بية

مستشةةةةةةبى البيةةةةةةوم الت صصةةةةةةي الجةةةةةةامعي ▪

يةةةر  ةةةدأ إنشةةةاء المستشةةةبى فةةةي فبرا: الجديةةةد

، ويضةةةةةم المستشةةةةةبى  هةةةةةاز اسشةةةةةعة 2019

المق عيةةةة الجديةةةد، وهةةةو مةةةن أحةةةدث أ هةةةزة 

، اسشعة المق عية على مستوى الجمهورية

كما ااتهدفل أعمال لجهيةز مبنةى الجراحةا 

 رفةة 12 ةرف إلةى 7زيادة  رف العمليا  من 

عمليةةةةةا  كبةةةةةرى، مةةةةةي مراعةةةةةاة  ةةةةةودة  ةةةةةرف 

ا  العمليا  الجديةدة حتةى لةتالءم مةي مت لبة

.واشترا ا  الجودة ومفافحة العدوى

: بيوممستشبى البا نة التعليمي  جامعة ال▪

، 2019 ةةةةةةدأ إنشةةةةةةاء المستشةةةةةةبى فةةةةةةي ينةةةةةةاير 

قسةةةةم البا نةةةةة)ولشةةةةمل اسقسةةةةام التاليةةةةة 

قسةةةةةم –قسةةةةةم الرعايةةةةةة المركةةةةةزة –العامةةةةةة 

–المبتسةةةةةةرينقسةةةةةةم اس بةةةةةةال –اس بةةةةةةال 

كزة الرعاية المر–الرعاية المتوا ة لأل بال 

(.قسم البا نة ال ا ة–لأل بال 
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، وفةةي ضةةوء لقةةديم الرعايةةة وا هتمةةام  المرضةةى

ق ةةا فقةةد لةةم إنشةةاء مستشةةبى البيةةوم العةةام وف

، ولةةةم 2017لسةةةنة 448لقةةةرار رئةةةيس الةةةوزراء رقةةةم 

 تفلبةة إ ماليةة2021ا نتهاء من المشروع عةام 

.مليو   ني 472.8 لغل نحو 

لسةنة 738كما لم إ دار قةرار رئةيس الةوزراء رقةم 

،  ت صةةةيط ق عةةةة أرح  مسةةةاحة اةةةةتة 2015

 حةةةةوح ( 103)قةةةةراريا، كائنةةةةة ضةةةةمن الق عةةةةة 

زمةةام شفشةةو  فةةي ( 7)الشةةيع ع ةةا ر نمةةرة 

مركةةةةةةز أ شةةةةةةواي  المحافظةةةةةةة لصةةةةةةال  مديريةةةةةةة 

الشةةةؤو  الصةةةحية؛ والةةةك إلقامةةةة وحةةةدة  ةةةحية 

، 2015لسةنة 1339عليها، وأيضا  ةدر القةرار رقةم 

 ت صةةةةةيط ق عةةةةةة أرح كائنةةةةةة  قريةةةةةة كااةةةةة  

حسةةةةن زمةةةةام العلويةةةةة  مركةةةةز أ شةةةةواي، لصةةةةال  

مديريةةة الشةةؤو  الصةةحية؛ إلقامةةة وحةةدة  ةةحية

حية عليها، والك  هدف لوفير اةبل الرعايةة الصة

يةةة مةةن ل عيمةةا ، ومتا عةةة لأل اةةر، ولةةوفير اسدو

.الالزمة  ها

ة كمةةا حر ةةل الدولةةة علةةى لةةوفير الرعايةةة الصةةحي

الفاملةةةة فةةةي كافةةةة المراكةةةز  المحافظةةةة وخا ةةةة

ة الريةةةةةا،  اإلضةةةةةافة إلةةةةةى لةةةةةوفير المراكةةةةةز ال بيةةةةة

م الفبةةةةرى، والتةةةةي لسةةةةاهم  شةةةةفل كبيةةةةر فةةةةي دعةةةة

قةم المستشبيا ، حيث  اء قرار رئيس الةوزراء ر

لي صةةةةط ق عةةةةة أرح مةةةةن 2018لسةةةةنة 2196

قيرا  ةا  قريةة 12أمال  الدولة ال ا ةة  مسةاحة 

 مركةةز اةةنورس فةةي المحافظةةة؛ إلقامةةة يهمةةو

.مركز  بي متفامل عليها
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كمةا حر ةل الدولةةة علةى ا هتمةةام  صةحة  ةةالب

الجامعة، حيث لم إ ةدار قةرار رئةيس الةوزراء رقةم 

،  ت صةةةةةةةيط ق عةةةةةةةة أرح، 2017لسةةةةةةةنة 2729

ى لصال   امعة البيوم، والةك إلقامةة مستشةب

ل لبةةة الجامعةةة عليهةةا، وهةة ا للعمةةل علةةى رعايةةة 

.ل  يدال لبة  حيًّا  ما يؤهلهم للدرااة  شف

لةى مؤخر ا و سبب  ائحة كورونةا، عملةل الدولةة ع

ا هتمةةةةام  القوافةةةةةل العال يةةةةة، والتةةةةةي لسةةةةةاهم 

يةث لةم  شفلٍ كبير فةي لقةديم الرعايةة الصةحية، ح

إ ةةةةالل قافلةةةةة فةةةةي البيةةةةوم مةةةةن ق ب ةةةةل الق ةةةةاع 

العال ةةةةةةةي  ةةةةةةةوزارة الصةةةةةةةحة والسةةةةةةةفا   مركةةةةةةةز 

اةةنورس، والةةك  ا شةةترا  مةةي  امعةةة البيةةوم

و امعة عين شمس، وقامل القوافل  الفشا

علةةةى العديةةةد مةةةن اسفةةةراد،  اإلضةةةافة إلةةةي لةةةوفير

البحو ةةةةةةةةا  الالزمةةةةةةةةة المعمليةةةةةةةةة واسشةةةةةةةةعة، 

بقة كما ارلبي عدد الحا   التي لم عال ها على ن

2014ألةا حالةة عةام 33.5الدولة  المحافظة من 

.2020ألا حالة عام 89.2إلى 

فيمةةةةةا ارلبةةةةةي عةةةةةدد المسةةةةةتبيدين مةةةةةن التةةةةةأمين 

إلةةى2014مليةةو  مسةةتبيد عةةام 1.6الصةةحي مةةن 

.2020مليو  مستبيد عام 1.9

33.5

89.2

2014 2020

عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة 

الدولة بالمحاف ة خالل عامي 

2020و2014

.وزارة الصحة والسفا : المصدر

(ألا حالة)
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مةةةا  قةةةدر ا اةةةتجمار فةةةي العنصةةةر البشةةةري  قةةةدر

عام ةةةةا 2019يتحقةةةة  التقةةةةدم، وي عةةةةد  إعةةةةال  عةةةةام 

جية للتعلةةةيم  مجا ةةةة خري ةةةة واضةةةحة، وااةةةترالي

ة شةةةةاملة لضةةةةي التعلةةةةيم فةةةةي مفانتةةةة   منظومةةةة

 ، النهضةة التةي لشةهدها الةةبالد فةي كةل المجةةا 

للتعليم كما ي عد  دفعة قوية لتحقي  نقلة نوعية

.اساااي والبني

وان الق ةةةا مةةةن إيمةةةا  الدولةةةة  ةةةأ   نةةةاء اإلنسةةةا 

لةى المصري أولوية قصوى، ويجب أ  يتم  ناؤ  ع

قافيًّةا، أااس شةامل ومتفامةل  ةدنيًّا، وعقليًّةا، و 

.وففريًّا

لةةةةةةةةةةةةةم إنشةةةةةةةةةةةةةاء ورفةةةةةةةةةةةةةي كبةةةةةةةةةةةةةاءة ول ةةةةةةةةةةةةةوير

ن خةالل البتةرة مة محافظة البيةوم مدراة 265

ة ، لمجةةل كافةةة المراحةةل التعليميةة2021حتةةى 2014

مليو   ني  997الم تلبة، و تفلبة إ مالية لبلغ 

، منهةةةةةةا، مدراةةةةةةة اةةةةةةيد المراةةةةةةلين ا  تدائيةةةةةةة

س والبيةةةوم الجديةةةدة للتعلةةةيم اساااةةةي، ولةةةادر

.للتعليم اساااي

التعلححححححححححححححيم األ ا ححححححححححححححي

والفني

"
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 لةةغ عةةدد المةةدارس  المحافظةةة  م تلةةا مراحةةل

ألا مدراة في 2.1التعليم قبل الجامعي حوالي 

ألةةةا مدراةةةة 1.9مقارنةةةة  عةةةدد 2021/2020عةةةام 

؛ مما انعفس علةى زيةادة ال اقةة 2014/2013عام 

.أكبرا اتيعا ية لل الب  توفير عدد فصول

ومةةةةةةةةةن مؤشةةةةةةةةةرا  لحسةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةودة التعلةةةةةةةةةيم 

لتين  المحافظة ان بةاح نسةبة التسةرب للمةرح

تسةرب ا  تدائية واإلعدادية، حيث  لغةل نسةبة ال

، كمةةةا 2020/2019عةةةام % 0.16للمرحلةةةة ا  تدائيةةةة 

% 2.12 لغةةل نسةةبة التسةةرب للمرحلةةة اإلعداديةةة 

.2020/2019عام 

4.31

2.12

2014/2013 2020/2019

نسبة التسرب للمرحلة اإلعدادية

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

)%(

1.9
2.1

2014/2013 2021/2020

عدد المدارس بالمحاف ة خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020*)

.البنيوالتعليموزارة التر ية والتعليم : المصدر
.البيانا    لشمل التعليم اسزهري* 

(ألا مدراة)

.البنيوالتعليموزارة التر ية والتعليم : المصدر
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ول ي عةةد  التعلةةيم الجةةامعي نق ةةة ا ن ةةالل لسةة

العمةةةةةل، فقةةةةةد شةةةةةهد ق ةةةةةاع التعلةةةةةيم العةةةةةالي 

والبحةةةةةةث العلمةةةةةةي خةةةةةةالل السةةةةةةنوا  الماضةةةةةةية 

إنجةةةازا  متنوعةةةة فةةةي عةةةدد مةةةن المجةةةا   التةةةي 

لةةيم حققةةل نتةةائم متميةةزة، لت ةةوير منظومةةة التع

العةةةةةةةةةالي، وا رلقةةةةةةةةةاء  المسةةةةةةةةةتوى اسكةةةةةةةةةاديمي 

 ا للجامعا  والمعاهد البحجية المصرية، وفي هة

لسةةنة 819الصةةدد  ةةاء قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

يةةةة ،  تعةةةديل  عةةةض أحفةةةام الالئحةةةة التنبي 2017

لقةةةةةةانو  لنظةةةةةةيم الجامعةةةةةةا ،   ضةةةةةةافة  عةةةةةةض 

.يومالفليا ، من  ينها كلية الحقول  امعة الب

عةةةة  اإلضةةةافة إلةةةى إنشةةةاء كليةةةة للصةةةيدلة  جام

-الصةةةةةيد نيا  )البيةةةةةوم لحتةةةةةوي علةةةةةى أقسةةةةةام 

-االميفرو لو يةةة-اسدويةةةة والسةةةموم -العقةةةاقير 

الفيميةاء -الفيمياء التحليلية الصةيدلية -المناعة 

-لدوائية الفيمياء العضوية وا-الحيوية التحليلية 

ملحةةة  ، ولةةةم إنشةةةاء مبن ةةةى(الصةةةيدلة اإلكلينيفيةةةة

.لفلية ال ب  جامعة البيوم

"
التعلححححححححححححححححححححيم العححححححححححححححححححححالي

والبةث العلمي
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، ظهةةر  ليًّةةا اهتمةةام الدولةةة المصةةرية  الجامعةةا 

، والبحث العلمةي علةى مسةتوى محافظةا  مصةر

حيةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةةيس الةةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةةم 

عةي   ضافة كليةة العةالا ال بي2020لسنة 1879

إلةةةةةةةى كليةةةةةةةا   امعةةةةةةةة البيةةةةةةةوم، والقةةةةةةةرار رقةةةةةةةم 

  ضةةةةافة كليةةةةة اسلسةةةةن أيض ةةةةا،2021لسةةةةنة 586

وإعةةةةادة لرليةةةةب كليةةةةا   امعةةةةة البيةةةةوم؛ والةةةةةك 

سهميتهةةةةةةا ودورهةةةةةةا البةةةةةةارز فةةةةةةي خدمةةةةةةة  ةةةةةةالب 

.المحافظة

ة هةة ا، وقةةد لةةم افتتةةال مركةةز الجامعةةة اإللفترونيةة

، والةة ى يةةألي 2020اسهليةةة  ةةالبيوم فةةي ديسةةمبر 

فةةةةةةةي إ ةةةةةةةار هةةةةةةةدف الجامعةةةةةةةة، ويتسةةةةةةة  مةةةةةةةي 

ااةةةةةةةةتراليجيتها نحةةةةةةةةو لقةةةةةةةةديم لعلةةةةةةةةيم يقةةةةةةةةرب 

المسةةافا  واسزمنةةة لل ةةالب دو  إ بةةار ال ةةالب

ر المقيمةةين فةةي اسقةةاليم علةةى الةة هاب إلةةى المقةة

.الرئيس للجامعة

ة وعليةة ، فقةةد ارلبةةي عةةدد الفليةةا  فةةي المحافظةة

كليةةة 14مقارنةةة  ةةة ، 2020/2019كليةةة عةةام 19إلةةى 

.2014/2013عام 

15

19

2014/2013 2020/2019

عدد الكليات في محاف ة الفيوم خالل 

(2020/2019–2014/2013)عامي 

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر

(كلية)
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و  لزخر محافظة البيوم  العديد مةن قصةور و ية

حتةوي قصر  قافة البيوم، والة ي ي: الجقافة، منها

ة علةةى العديةةد مةةن اسنشةة ة الجقافيةةة مةةن مفتبةة

قاعةةة  بةةل، ومفتبةةة  الئةةي، وفنةةو  لشةةفيلية، و

البنيةة مت صصة للسينما،  اإلضةافة إلةى البةرل

وفةةةرل المواةةةيقى العر يةةةة، وفةةةرل عةةةرب البيةةةوم

وي البدويةةةةة، والبيةةةةوم للبنةةةةو  الشةةةةعبية، ويحتةةةة

ادي القصةةةر أيض ةةةا علةةةى النةةةوادي الجقافيةةةة مجةةةل نةةة

.المواهب ونادي لفنولو يا المعلوما 

فةةي ضةةوء ا هتمةةام المو ةة  إلةةى ل ةةوير وإنشةةاء

 يةةةو  الجقافةةةة، لعمةةةل الدولةةةة علةةةي ل ةةةوير عةةةدد

ة منهةةةا مجةةةل  يةةةل  قافةةةة أ شةةةواي، و يةةةل  قافةةة

 اميةةةة، و يةةةل  قافةةةة اةةةنورس، هةةة ا، وقةةةد لةةةم 

متةةر، فةةةي 800ل صةةيط ق عةةة أرح  مسةةاحة 

منشةةةةةأة اةةةةةنورس التا عةةةةةة للوحةةةةةدة المحليةةةةةةة 

 منشةةةأة  ن ةةةاوي  ةةةالمركز، والةةةك وفق ةةةا لقةةةرار

؛  هةةةةدف 2017لسةةةةنة 1530رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم 

.إقامة مفتبة  قافية متفاملة على ه   اسرح

الثقافححححححححححححححححححة والفنححححححححححححححححححو 
"
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لةةةةةولي المحافظةةةةةة دائم ةةةةةا الفجيةةةةةر مةةةةةن ا هتمةةةةةام 

 الجقافةةةةة والبنةةةةو ، حيةةةةث لةةةةم لنظةةةةيم مهر ةةةةا 

البيةةةوم الةةةدولي اسول لمواةةةيقى الشةةةعوب فةةةي

. التعاو  مي وزارة الجقافة2014البيوم في عام 

، افتتحةةل الهيئةةة العامةةة لقصةةور2018وفةةي عةةام 

الجقافةةةةة الةةةةدورة الجانيةةةةة لمهر ةةةةا  المسةةةةا قا 

يةةةوم لشةةعراء الباديةةةة المصةةةرية  قصةةر  قافةةةة الب

ء،  مشاركة شعراء  ادية م رول، وشمال اةينا

.والشرقية، والبيوم، والمنيا

قصةور 5عالوة على الك، لضم محافظة البيوم 

، كمةةا  لةةغ عةةدد 2020و يةةو  للجقافةةة  نهايةةة عةةام 

دور فةةةةي نبةةةةس العةةةةام، 4دور المسةةةةارل العامةةةةة 

العامةةةةةةةةة )وو ةةةةةةةةل إ مةةةةةةةةالي عةةةةةةةةدد المفتبةةةةةةةةا  

إلةةةةى ( والمت صصةةةةةةةةة والجامعيةةةةةةةةةة والمعاهةةةةةةةةد

.2020مفتبة  حلول عام 14

وعلةةةةةةى هةةةةةةامل ا هتمةةةةةةام  ةةةةةةالترويم للجقافةةةةةةة 

المصةةةرية، يةةةتم لنظةةةيم مهر ةةةا  لةةةونس لل ةةةزف

يع ا والحةةةرف اليدويةةةة اةةةنويًّا  المحافظةةةة؛ لشةةةج

.لصناعتها

هةة ا، وقةةد لةةم إ ةةدار قةةرار رئةةيس الجمهوريةةة رقةةم 

،  الموافقةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى إعةةةةةةةةةادة 2014لسةةةةةةةةةنة 407

فةةةدا   اةةةت دامها فةةةي 1.2ل صةةةيط مسةةةاحة 

إقامةةةة معةةةرح لبيةةةي منتجةةةا  البيةةةوم لألعمةةةال 

.اليدوية الترا ية

د ا كما نظمل الهيئةة العامةة لقصةور الجقافةة عةد

ة فةةي مةةن اسنشةة ة والبعاليةةا  الجقافيةةة والبنيةة

ة البيةوم إ ار القوافل الجقافية انويًّا  برع  قافة

.قافي  قليم القاهرة الفبرى وشمال الصعيد الج

اب وان لقةةل أولةةى فعاليةةا  القافلةةة  مركةةز شةةب

دي ، التا عةة لمركةز يواةا الصةالشواشنةقرية 

و قريةةةةة منشةةةةية الجمةةةةال   اميةةةةة؛  هةةةةدف رفةةةةي 

الةةةةوعي الجقةةةةافي فةةةةي المراكةةةةز والقةةةةرى  م تلةةةةا

.محافظا  الجمهورية
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لهةةةةتم المحافظةةةةة  توعيةةةةة ودعةةةةم المةةةةرأة، حيةةةةث 

قامل وحدة مناهضة العنا ضد المرأة  جامعة 

وة البيةةوم  تنظةةيم العديةةد مةةن النةةدوا ، منهةةا نةةد

مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي الحيةةةاة السيااةةةية، والتةةةي

.لناقل دور المرأة في المجتمي المصري

قبةل مةن" ا نةين كبايةة"ه ا، وقد لم لنبي   رنامم 

وزارة التضةةةامن ا  تمةةةاعي، والةةة ي يسةةةاهم فةةةي 

لنظةةةةيم اساةةةةرة والحةةةةدّ مةةةةن الزيةةةةادة السةةةةفانية 

ولعزيةةز مبهةةوم اساةةرة الصةةغيرة، وهةةو مشةةروع 

محافظةةا  اسعلةةى خصةةو ة، 10علةةى مسةةتوى الةةة 

ن ومةةن  ينهةةا محافظةةة البيةةوم، ويةةتم لنبيةة   مةة

.خالل الجمعيا  اسهلية

م فةةي البيةةو" أيامنةةا أحلةةى"كمةةا لةةم إ ةةالل مبةةادرة 

لرفةةةةةةةةي الةةةةةةةةوعي الصةةةةةةةةحي للشةةةةةةةةرائ  العمريةةةةةةةةة 

نظةةيم والمجتمعيةةة الم تلبةةة؛ للتوعيةةة  أهميةةة ل

اساةةةةةةرة ومةةةةةةردود  اإليجةةةةةةا ي علةةةةةةى  ةةةةةةحة اسم 

.وال بل

تمكحححححححححححححححححححححححي  المحححححححححححححححححححححححرأ 
"
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وقةاف، والك  التنسي  مي مديريا  التعليم، واس

والشةةةةةةباب والرياضةةةةةةة والتضةةةةةةامن ا  تمةةةةةةاعي، 

واسزهةةةةر الشةةةةريا، والمجلةةةةس القةةةةومي للمةةةةرأة، 

حقةك "و اء في إ ار ه   المبةادرة إ ةالل حملةة 

التةةةةي لعمةةةةل أيض ةةةةا علةةةةى نشةةةةر الةةةةوعي " لنظمةةةةي

الو دا ، للتوعية  البوائد الصحية للمباعدة  ين

لةى واات دام واائل لنظيم اسارة، وأ ر الةك ع

. اسارة والمجتمي

 اإلضةةةةافة إلةةةةى مبةةةةادرة مشةةةةروع لعزيةةةةز القةةةةدرا  

ة ا قتصةةةادية الةةةة ي نب لةةة  هيئةةةةة إنقةةةاا ال بولةةةة

 الشةةةراكة مةةةي المجلةةةس القةةةومي للمةةةرأة، فقةةةد 

ايدة معيلة من ه   المبادرة في 50ااتباد  

.المحافظة

فةين كما لةولي الدولةة اهتمام ةا خا  ةا  حمايةة ولم

م المةةرأة فةةي محافظةةة البيةةوم، وعليةة ، لةةم لنظةةي

، "احميها مةن ال تةا "حملة  رل اس واب  عنوا  

ى ختةا  التي أ لقتها اللجنة الو نية للقضةاء علة

مي اإلنةةاث  رئااةةة مشةةتركة  ةةين المجلةةس القةةو

للمةةةرأة والمجلةةةس القةةةومي لل بولةةةة واسمومةةةة 

، 2021يونيةةةو 14-12فةةةي البيةةةوم، فةةةي البتةةةرة مةةةن 

اء والك في إ ةار أنشة ة اللجنةة الو نيةة للقضة

علةةى ختةةا  اإلنةةاث، وقةةد ااةةتهدفل الحملةةة عةةدة 

قةةرى ومراكةةز فةةي المحافظةةة، منهةةا مركةةز يواةةا 

زيةةةةارة،2500الصةةةةدي ، ومركةةةةز إ سةةةةا    مةةةةالي 

ألةةا  بةةل، 11آ ف ر ةةل، و3.5آ ف اةةيدة، و8و

ة، ولمةةل لةةوعيتهم  ةةأ  ال تةةا  عةةادة ولةةيس عبةةاد

تةا  وليس ل  أااس في اسديا  السماوية، وال 

 ريمةةةةة يعاقةةةةب عليهةةةةا القةةةةانو ، كمةةةةا أ   ميةةةةي 

نةا أمانةة  نال"الهيئا  ال بية لعتبر ال تةا   ريمةة 

". زم نحافظ عليها

قةد وانعفاا ا لجهود الدولة فةي لمفةين المةرأة، ف

ريب  لغةةةل نسةةةبة اإلنةةةاث المتةةةدر ا   مراكةةةز التةةةد

عةةةةةةةام % 100المهنةةةةةةةي فةةةةةةةي محافظةةةةةةةة البيةةةةةةةوم 

، كمةةا  لغةةل نسةةبة مسةةاهمة اإلنةةاث 2021/2020

 هةةاز لنميةةةة )فةةي المشةةةروعا  متناهيةةة الصةةةغر 

.2019خالل عام % 58.3( المشروعا 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد

02



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصرر ال سيما صعيد 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 

لفلبةةةةة إنشةةةةاء أول مركةةةةز متفامةةةةل ل ةةةةدما  

.2021المستجمرين  المحافظة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون95

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

لفلبةةةةة ل ةةةةوير محلةةةةم الق ةةةةن  ةةةةالبيوم فةةةةي

. 2019مارس 

250

تةةى عةةدد كةةرو  البةةالل الم بعَّلةةة  المحافظةةة ح

. 2021أ س س 

ألدددددددددددددددددددددددددف44.5

كدددددددددددددددددددددارت

ة إ مالي مساحة اسراضي المزروعة  المحافظة

.2020عام 

ألددددددددددف383.2

فدددددددان

تى عدد المشتركين في خدمة الغاز ال بيعي ح

.2020نهاية عام 

ألف وحدة 237.1

سدددددددددكنية

اةةا لفلبةة إنشةةاء المجةزر اآللةةي المتفامةل  يو

.2019الصدي   المحافظة في ديسمبر 

798

مليدددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددد 
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ل عةةةةد  محافظةةةةة البيةةةةوم مةةةةن المحافظةةةةا  اا  

المقومةةةةةةا  ا اةةةةةةتجمارية الهائلةةةةةةة فةةةةةةي  ميةةةةةةي 

الق اعةةةةا ؛ نظةةةةر ا لمةةةةا لمتلفةةةة  مةةةةن مقومةةةةا  

ة مةن  بيعية فةي مجةال لوليةد ال اقةة الفهر ائية

ا الريةةال ومةةزارا  أ ريةةة ومحميةةا   بيعيةةة، فضةةل 

عةةةن و ةةةود آ ةةةار  تروليةةةة شةةةمال و نةةةوب قةةةارو  

.وشرل و رب وادي الريا 

ألصةةةةةال ا، كمةةةةةا لضةةةةةم المحافظةةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن 

:نهاالمنا   الصناعية وا اتجمارية، والتي م

.المن قة ا اتجمارية لجامعة البيوم▪

.منا    ناعية أخرى4عدد ▪

وفةةةي هةةة ا اإل ةةةار، لةةةم إنشةةةاء أول مركةةةز متفامةةةل 

ل ةةةةةةدما  المسةةةةةةتجمرين  المحافظةةةةةةة  تفلبةةةةةةة

راء مليو   ني ، كما لم إ دار قرار رئةيس الةوز95

من التفةاليا % 50 من  خصم 2020لعام 7رقم 

   ا اتجمارية للمشروعا  المقامةة فةي المنةا

.الجغرافية اسكجر احتيا  ا للتنمية

اال حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتثمار
"
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دويةةة، لشةةتهر البيةةوم  المنتجةةا  والصةةناعا  الي

السجاد، والب ةار، وال ةزف، وأعمةال الجريةد، : مجل

فضةةةةل ا عةةةةن ا اةةةةتبادة مةةةةن القةةةةرى الصةةةةحراوية 

ولةةةةو ين الصةةةةةناعا  اليدويةةةةةة  هةةةةا، والتةةةةةي يةةةةةتم

,لسويقها في المعارح

 لغةةةةل قيمةةةةةة ا اةةةةتجمارا  العامةةةةةة المو هةةةةةة 

2021/2020لمحافظةةةةةةةة البيةةةةةةةوم    ةةةةةةةة عةةةةةةةام 

عةةن خ ةةة عةةام % 38مليةةار  نيةة   نسةةبة زيةةادة 2.9

2020/2019.

ارية ختام ا، ه ا وقد ارلبي عدد الشركا  ا اةتجم

ث الجديةةدة التةةي لةةم لأايسهةةةةا  المحافظةةة، حيةة

، فةةي مقةةةةةةةا ل 2020شةةركة خةةةةةةالل عةةام 112 لغةةل 

،  نسةةبة زيةةادة 2014شةةركة  ديةةدة فقةةا عةةام 42

، ليصةةةةةةةل  ةةةةةةة لك إ مةةةةةةةالي عةةةةةةةدد %166ل  ةةةةةةةل 

إلةةى الشةةركا  ا اةةتجمارية القائمةةة  المحافظةةة

شةةةركة موزعةةةة علةةةى الق اعةةةا  ال دميةةةة، 1096

، واإلنشةةةةةائية، والصةةةةةناعية، والسةةةةةياحية، و يرهةةةةةا

 ةةةرأس مةةةةةةةةةال م صةةةةةةةةةةدر 2020والةةةك حتةةةى عةةةةةةةام 

شركا  603مليارا   ني ، في مقا ل 4.8قةةةةدر  

 ةةرأس مةةال م صةةةةةةدر قةةدر  2014قائمةةة حتةةى عةةام 

ال مليةةارا   نيةة ،  نسةةبة زيةةادة فةةي رأس المةة3.3

%.45.5الم صدر ل قدرَّ  نحو 

1.9

2.8

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة   جمالي ر

ية القائمة بالمن طقة للشركات االستثمار

خالل الفترة أوىيمالصناعية كوم 

(2014-2020*)

(مليار  ني )

.الهيئة العامة لالاتجمار والمنا   الحرة: المصدر
. يا  لراكمي* 
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ها لزخةةر البيةةوم  جميةةي المقومةةا  التةةي مةةن شةةأن

أ  ل حةةةدث  بةةةرة فةةةي مجةةةال التنميةةةة الصةةةناعية

 المحافظةةةةةةةة، فهةةةةةةةي لتمتةةةةةةةي  و ةةةةةةةود اسمةةةةةةةالل 

المعدنيةةةةةةة،  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى  ةةةةةةناعا  المةةةةةةواد 

الغ ائيةةةةة، والمةةةةواد الفيميائيةةةةة، و ةةةةناعة الغةةةةزل

.والنسيم

لمتلةةةةةةةك المحافظةةةةةةةة العديةةةةةةةد مةةةةةةةن المنةةةةةةةا   

 شةةمالأوشةةيمالصةةناعية، أهمهةةا من قةةة كةةوم 

ة لةم البيوم، ولزيادة ا اةتجمارا   هة   المن قة

، 2015لسةةنة 928إ ةةدار قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

 الموافقة على إعادة ل صيط ق عة أرح من

فةةةةدان ا، 51اسراضةةةي المملوكةةةة للدولةةةةة  مسةةةاحة 

 اةةةةةةةت دامها كامتةةةةةةةداد للمن قةةةةةةةة الصةةةةةةةناعية 

س ، كمةا لةم إ ةدار قةرار رئةيأوشةيمالقائمة  فوم 

،  الموافقةةةة علةةةى 2015لسةةةنة 2288الةةةوزراء رقةةةم 

أفدنةةة  ناحيةةة كةةوم 7.1إعةةادة ل صةةيط مسةةاحة 

 اةت دامها فةي إقامةة مح ةة معالجةةة أوشةيم

.للم لبا  الصلبة

مجل  اإلضافة إلى العديد من الصناعا  الحرفية

. ، والرخةةةام، ولشةةةغيل المعةةةاد اسلوميتةةةالورش 

لسةةةنة 2022لةةم إ ةةةدار قةةةرار رئةةةيس الةةةوزراء رقةةةم 

فدان ا  جهةة 41.7،   عادة ل صيط مساحة 2015

منشةةةةةةةأة كمةةةةةةةال، لصةةةةةةةال  محافظةةةةةةةة البيةةةةةةةوم 

. ات دامها في إقامة مدينة حرفية

يدة ويجرى الت  يا إلنشاء من قة  ناعية  د

ى عالمية في شمال البيةوم مةن الجيةل الرا ةي علة

ر آ ف فةةدا ، واةةوف لفةةو   ةةاني أكبةة7.8مسةةاحة 

ر من قة  ةناعية فةي مصةر  عةد من قةة العاشة

.من رمضا  في محافظة الشرقية

في إ ار  هود الدولة إلنشاء مجمعا   ناعية

كاملةةةةة المرافةةةة  و ةةةةاهزة  ةةةةالترخيط لتشةةةةغيل 

الشةةةةةةةةةباب ولةةةةةةةةةو ين الصةةةةةةةةةناعا  الصةةةةةةةةةغيرة 

والمتواةةةةة ة، يجةةةةةري حاليًّةةةةةا إنشةةةةةاء مجمعةةةةةين 

 ةةةةةناعيين  مدينةةةةةةة البيةةةةةوم الجديةةةةةةدة يض ةةةةةةمّا 

.وحدة  ناعية692

التنميححححححححححححححححة الصححححححححححححححححناعية

والتجار 

"
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كمةةةا لةةةم ل ةةةوير محةةةالم الق ةةةن، ومنهةةةا محلةةةم 

250،  تفلبةةة لقةةدر  نحةةو 2019البيةةوم فةةي مةةارس 

أ نا  لفةل اةاعة، 5مليو   ني ،   اقة إنتا ية 

أفدنةةةةة؛ والةةةةك  هةةةةدف 10ويقةةةةام علةةةةى مسةةةةاحة 

ة لحسين قدرة وكبةاءة المحلةم وا هتمةام  جةود

لةةم إنتةةاا أول 2019الق ةةن المحلةةوا، وفةةي يوليةةو 

. الة ق ن مصري خالية لمام ا من الشوائب

نظةةةةةر ا لجهةةةةةود الدولةةةةةة فةةةةةي التنميةةةةةة الصةةةةةناعية 

ة   المحافظة، فقد ارلبي عةدد العمالةة  المنشة

ألةةةا عامةةةل عةةةام 13.4الصةةةناعية الم سةةةجلة مةةةن 

، كمةةا ارلبةةي 2020ألةةا عامةةل عةةام 19.0إلةةى 2014

عةةةةةةةدد المنشةةةةةةةة  الصةةةةةةةناعية الم سةةةةةةةجلة مةةةةةةةن 

. 2020منشأة عام 375إلى 2014منشأة عام 221

221

375

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة 

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(منشأة)

13.4

19.0

2014 2020

جلة عدد العاملين بالمنشآت الصناعية الُمس

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

(ألا عامل)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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لةى يستحوا ق اع الزراعة وااتصالل اسراضةي ع

النصةةةةةةيب اسكبةةةةةةر مةةةةةةن المشةةةةةةروعا  المنبةةةةةة ة 

مةن % 29 محافظة البيةوم، حيةث يعمةل  ة  نحةو 

، كمةا 2020إ مالي المشتغلين  المحافظةة عةام 

ق ةاع يحتل اإلنتاا الحيةواني مفانةة رئيسةة فةي ال

مةةةةةن اإلنتةةةةةاا % 30الزراعةةةةةي حيةةةةةث يمجةةةةةل حةةةةةوالي 

، ولشةةةةةةتهر الةةةةةةدا نيالزراعةةةةةةي، وكةةةةةة لك اإلنتةةةةةةاا 

أهةةم المحافظةةة  سةةاللة الةةد اا البيةةومي، ول عةةد 

القمةةةة ، : المحا ةةةةيل الزراعيةةةةة  المحافظةةةةة هةةةةي

.ع ريةواسرز، و نجر السفر، والنبالا  ال بية وال

فةةةةةةي اا  السةةةةةةيال،  لغةةةةةةل مسةةةةةةاحة اسراضةةةةةةي 

، وفق ةةةةا 2020ألةةةةا فةةةةدا  عةةةةام 383.2المزروعةةةةة 

. إلحصاءا  وزارة الزراعة وااتصالل اسراضي

لسةنة 248لم إ دار قرار رئيس الجمهوريةة رقةم 

رم ،  الموافقة علةى ا لبةال الموقةي فةي شة2015

 ةةةةين حفةةةةومتي 2015مةةةةارس 14الشةةةةيع  تةةةةاريع 

 مهوريةةةةة مصةةةةر العر يةةةةة، و مهوريةةةةة إي اليةةةةا، 

دام  شأ  قرح ميسةر لتحسةين النظةام المسةت

يةةوم، للميفنةةة الزراعيةةة فةةي محةةافظتي المنيةةا والب

يبيةةةة كمةةا لةةم لنبيةة  مشةةةروع لت ةةوير التنميةةة الر

بةةةةة  محةةةةافظتي المنيةةةةا والبيةةةةوم، و لغةةةةل التفل

مليةةةةةو   نيةةةةة ؛ والةةةةةك  هةةةةةدف 259.7اإل ماليةةةةةة 

كهةة إنشاء مح ةة لتعبئةة ولصةدير ال ضةر والبا

وإنشةةةةاء أكبةةةةر  ةةةةو ة علةةةةى . لصةةةةغار المةةةةزارعين

، ةالم عومةةمسةةتوى الصةةعيد إلنتةةاا الشةةتال  

شةةتلة ن يةةل  لةة   رحةةي مةةن أهةةم 1600وااةةتيراد 

معامةةةةل العةةةةالم فةةةةي إنتةةةةاا الن يةةةةل مةةةةن زراعةةةةة 

.اسنسجة

ألةةةا فةةةدا ، 13أيض ةةةا، لةةةم لجهيةةةز أرح  مسةةةاحة 

 ةةةةةةةالبيوم، ولحتةةةةةةةوي علةةةةةةةى الالهةةةةةةةو  من قةةةةةةةة 

احة  يل زراعي متواةا التفنولو يةا،  مسة2000

فةةةةةةدا  للبيةةةةةةل الواحةةةةةةد،   اقةةةةةةة فةةةةةةرز 2.5لبلةةةةةةغ 

 ن، 1800 ن في يوم، و اقة ل زين مبرد 800

هةةةة ا، . مليةةةةو  مةةةةوا ن2.7ولفبةةةةي  اةةةةتهال  

ويهةةةدف المشةةةروع إلةةةى المسةةةاهمة فةةةي لةةةوفير 

.السلي الغ ائية اساااية للموا نين

الزراعحححححححححححححة وا تصحححححححححححححال  

األراضي

"
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فةةةةةةي إ ةةةةةةار اهتمةةةةةةام الدولةةةةةةة  تحسةةةةةةين  ةةةةةةودة 

المحا ةةةةةةةةةةةةيل ومواكبةةةةةةةةةةةةة التقةةةةةةةةةةةةدم العلمةةةةةةةةةةةةي 

البيوم والتفنولةةو ي، لةةم لنبيةة  المزرعةةة البحجيةةة  ةة

، التةةةةةي ل قةةةةةام علةةةةةى مسةةةةةاحة 2019فةةةةةي ديسةةةةةمبر 

يل فدان ا؛ إل راء اس حةاث الالزمةة علةى المحا ة15

العلبيةةةةةةةة، واةةةةةةةد البجةةةةةةةوة الغ ائيةةةةةةةة، ولقليةةةةةةةل 

.ااتيرادها من ال ارا

حةةاث كمةةا لةةم إنشةةاء المركةةز العلمةةي البي ةةري لأل 

والتةةةةةةةةدريب  مجمةةةةةةةةي البيةةةةةةةةوم، يضةةةةةةةةم المركةةةةةةةةز 

معامةةةةل ل صصةةةةية مةةةةزودة  أحةةةةدث اس هةةةةزة 10

روع المعملية والتقنيا  الحديجة، ويسةهم المشة

وة في لحقة  عامةل اسمةا  الحيةوي لمنتجةا  الجةر

الحيوانيةةةةة فةةةةي مصةةةةر، ويجةةةةري منظومةةةةة البحةةةةث 

.العلمي على المستويا  البحجية كافة

في إ ار حرص الدولة علةي إدراا الق ةاع الزراعةي 

فةةةي منظومةةةة التحةةةول الرقمةةةي، فقةةةد لةةةم إ ةةةدار   

كار  البالل، وال ي اةيعمل علةى و ةول الةدعم

اع لمسةةتحقي ، ولةةوفير قاعةةدة  يانةةا  عةةن الق ةة

الزراعةةةةةةةي لسةةةةةةةاعد فةةةةةةةي ال ةةةةةةةاا القةةةةةةةرار، وراةةةةةةةم 

السيااةةةا  الزراعيةةةة؛ ممةةةا يةةةنعفس علةةةى دعةةةم 

لةى المزارعين أيض ا من خالل لسهيل الحصةول ع

الحصةةط المقةةررة لهةةم مةةن  ميةةي مسةةتلزما  

اإلنتةةاا ووقةةود اآل   الزراعيةةة، و ةةرف القةةروح

الميسةةةةةةرة للبةةةةةةالل، واةةةةةةداد السةةةةةةلا الزراعيةةةةةةة 

وقةد ال ا ة  الحيازا  الم صدر لها كار  البالل،

و ةةةةل عةةةةدد الفةةةةرو  الم صةةةةدرة فةةةةي محافظةةةةة 

ألا كار ، و لةغ إ مةالي عةدد 120البيوم إلى نحو 

ألةةةا كةةةار  حتةةةى 44.5الفةةةرو  الم بعَّلةةةة حةةةوالي 

.2021أ س س 

يةةة وفةةي إ ةةار  هةةود الدولةةة لتنميةةة الجةةروة الحيوان

راعةة ولعظيم منتجالهةا، و التنسةي  مةي وزارة الز

وااتصةةةةةالل اسراضةةةةةي، لةةةةةم لنبيةةةةة  العديةةةةةد مةةةةةن 

.انيالمشروعا  لتنمية ولحسين اإلنتاا الحيو
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كمةةةةا لةةةةم إ ةةةةدار قةةةةرار رئةةةةيس الجمهوريةةةةة رقةةةةم

 الموافقة علةى إعةادة ل صةيط2018لسنة 114

فةةةةدان ا مةةةةن اسراضةةةةي المملوكةةةةة 484.8مسةةةةاحة 

دي  للدولة ملفية خا ة ناحية مركةز يواةا الصة

محافظةةةةة البيةةةةوم، لصةةةةال   هةةةةاز مشةةةةروعا  -

روع ال دمة الو نية،  ات دامها في لنبي  مش

امة لإلنتةةةاا الحيةةةواني، ولتميةةةز المحافظةةةة  ضةةة 

ة مةن اإلنتاا الحيواني، حيةث يبلةغ إنتةاا المحافظة

. ألا  ن في السنة399.7اللحوم الحمراء 

كمةةةةةا لةةةةةم الت  ةةةةةيا لتنبيةةةةة  عةةةةةدة مشةةةةةروعا  

ة متفاملةةةة، لتمجةةةل فةةةي إنشةةةاء عةةةدة مةةةزارع لتر يةةة

ولسةةمين الماشةةية مةةن اةةال   اللحةةم، ومةةزارع

ر آليةة أخرى لتر ية الماشية لأللبةا ، وإنشةاء مجةاز

تلةةا حديجةةة متفاملةةة،  اإلضةةافة إلةةى مصةةاني لم 

.منتجا  اسلبا  والعديد من مصنعا  اللحوم

، لةةةم افتتةةةال مجمةةةي اإلنتةةةاا 2019فبةةةي ديسةةةمبر 

الحيةةةةةواني المتفامةةةةةل الةةةةة ي يسةةةةةتهدف لقليةةةةةل 

عمةةل البجةةوة الغ ائيةةة فةةي البةةرولين الحيةةواني وال

علةةةةةةى لةةةةةةوفير   الفميةةةةةةا  والجةةةةةةودة واساةةةةةةعار 

.المناابة

كمةةةةا لةةةةم إنشةةةةاء مجمةةةةي اإلنتةةةةاا الحيةةةةواني رقةةةةم 

 من قةةة قةةارو   محافظةةة البيةةةةةةةوم   اقةةةةةةةة8

آ ف رأس ماشةةةةةةةةةةةية م صصةةةةةةةةةةةة للتر يةةةةةةةةةةةة 10

عار، والتسمين؛ لتحقية  التةواز ، وااةتقرار اساة

.رادوخبض البجوة من اللحوم، ولقليل ا اتي

كمةةا يةةوفر فةةرص عمةةل س نةةاء  ةةغار المةةزارعين، 

إلةةى والسةةيدا ، والشةةباب  المن قةةة،  اإلضةةافة

رفةةةةةةي مسةةةةةةتوى المعيشةةةةةةة، ولحقيةةةةةة  التنميةةةةةةة 

.المستدامة  الريا المصري
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اآللةةي ااةةتفمال ا لتلةةك الجهةةود، لةةم افتتةةال المجةةزر

لبةةةةةالمتفامةةةةل  يواةةةةا الصةةةةدي   ةةةةالبيوم  تف

مليةةةةةةةو   نيةةةةةةة ، والم قةةةةةةةام علةةةةةةةى مسةةةةةةةاحة 798

غةةل آ ف متةةر مر ةةي   اقةةة إنتا يةةة يوميةةة  ل5.4

 ن مصنعا  فةي اليةوم 150رأس ماشية و320

ة فةةةي اليةةةوم،  اإلضةةةافكورنةةةد ياألةةةا عبةةةوة 12و

ي  فتتةةةال مجمةةةي اإلنتةةةاا الحيةةةواني المتفامةةةل فةةة

.2019ديسمبر 

ي يهدف المجزر إلى لحسةين  ةودة المنةتم النهةائ

ة للحوم الحمراء ومصنعالها على مسةتوى الدولة

 ميةي  بيئةة مجاليةة لحقة  السةالمة الغ ائيةة فةي

نيي، ، والتعبئةةةة، والتصةةةوالتشةةةبيةمراحةةةل الةةة   ، 

وفق ةةةةةةا للموا ةةةةةةبا  القيااةةةةةةية وا شةةةةةةترا ا 

الصةةةةحية، ويعتبةةةةر المجةةةةزر أحةةةةدث لقنيةةةةة للةةةةنظم

.الحديجة لعمليا  ال    على مستوى مصر

قةةةد نتيجةةةة  هتمةةةام الدولةةةة  ةةةالجروة الحيوانيةةةة، ف

ازداد  أعداد م  وحا  الماشية داخل المجةةةةةةةةةازر 

إلةةةةى 2014ألةةةةا رأس عةةةةام 20.7الحفوميةةةةة مةةةةن 

.2019ألا رأس عام 33.5

20.7

33.5

2014 2019

ر  أعداد مأبوحات الماىية داخل المجاز

2019و2014الحكومية خالل عامي 

.وزارة الزراعة وااتصالل اسراضي: المصدر

(ألا رأس)
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ن في إ ار اعي الدولةة لتعزيةز ق ةاع البتةرول مة

يةةةةة خةةةةالل لوقيةةةةي المزيةةةةد مةةةةن ا لباقيةةةةا  البترول

الجديةةةةةدة لالاتفشةةةةةاف والبحةةةةةث عةةةةةن البتةةةةةرول

ة والغاز،  اعتبارها إحةدى الةدعائم الرئيسةة المهمة

 ةةةاع الجاا ةةةة لالاةةةتجمارا  اس نبيةةةة؛ ليسةةةتمر ق

البتةةةةةرول فةةةةةي لأديةةةةةة دور  المنةةةةةو   ةةةةة ؛ لتةةةةةأمين 

إمةةةةةدادا  ال اقةةةةةة التةةةةةي ل عةةةةةد عصةةةةةب التنميةةةةةة 

نقيةب عةن ا قتصادية، فقد لم لوقيةي الباقيةة للت

البتةةةةرول فةةةةي من قةةةةة  ةةةةرب البيةةةةوم  الصةةةةحراء 

الغر يةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةين هيئةةةةةةةةةةةة البتةةةةةةةةةةةرول وشةةةةةةةةةةةركة 

 ااةةةةةةةةتجمارا  حةةةةةةةةدها اسدنةةةةةةةةى حةةةةةةةةوالي " شةةةةةةةةل"

مليةةةو  دو ر 27مليةةةو  دو ر، ومنحةةةة لبلةةةغ 24.7

.آ ار6لحبر 

مةةةةةؤخر ا، أعلنةةةةةل شةةةةةركة فةةةةةاروس لل اقةةةةةة عةةةةةن 

  اكتشةةةةةةاف  ترولةةةةةةي  ديةةةةةةد  ةةةةةةالبيوم  احتيا ةةةةةةا

أ ةو "ماليين  رميل  ترول، في مفمةن 4.3محتملة 

ألةةةةا  رميةةةةل محتمةةةةل فةةةةي 430، وحةةةةوالي "رواش

.”البحرية العليا“مفمن 

يحةالبترول والثحرو  المعدن
"
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أوضةةةةحل الشةةةةركة أ  ع مةةةةة   ئةةةةر ا اتفشةةةةةاف 

كيلةةومترا  4، الواقةةي علةةى  عةةد "إكةةس1-  ةةرا "

 امتيةاز البيةوم،" إكةس1-لراةا" رب البئر الرئيس 

، وأشةار  شةركة “متةر ا15.9“قدم ا 52يبلغ حوالي 

ي فةةاروس مصةةر لل اقةةة أ  هةة ا الفشةةا البترولةة

زيةل يبت  الباب أمام احتمالية و ود المزيد مةن ال

. ال ام في امتياز البيوم

 بيعةي نظر ا لالكتشافا  الفجيرة لحقول الغاز ال

ميي واعي الدولة لتو يل الغاز ال بيعي إلى  

از المحافظا ، فقد  لغ عدد مشتركي خدمةة الغة

، 2020ألةةا مشةةتر   نهايةةة عةةام 237.1ال بيعةةي 

ليةةل وكةة لك فةةي إ ةةار ااةةتراليجية الدولةةة نحةةو لق

ارا  التلةةوث، فقةةد لةةم لحويةةل عةةدد كبيةةر مةةن السةةي

علةةةى مسةةةتوى الجمهوريةةةة إلةةةى الغةةةاز ال بيعةةةي، 

وو ةةةل عةةةدد السةةةيارا  المحولةةةة للعمةةةل  الغةةةاز 

آ ف 5.8ال بيعي في محافظةة البيةوم إلةى نحةو 

، و لةغ عةدد مراكةز لحويةل 2020ايارة  نهاية عام 

ي السةةيارا  للعمةةةل  الغةةةاز ال بيعةةي مركةةةزين فةةة

نبةةةس العةةةام،  اإلضةةةافة إلةةةى الةةةك، و ةةةل عةةةدد 

ى مح ةةا  لمةةوين المركبةةا   الغةةاز ال بيعةةي إلةة

.2020مح ا   نهاية عام 6

3.1

5.8

2014 2020

ات المحولة للعمل بالغاز  عدد السيار

2020و2014الطبيعي عامي 

.وزارة البترول والجروة المعدنية: المصدر

(ألا ايارة)
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احي، لتميةةةز البيةةةوم  تنةةةوع إمفانةةةا  الجةةة ب السةةةي

إلةى فلديها العديد من المواقي اس رية التي لر ةي

مانيةة، ما قبل التاريع، وآ ار فرعونية، ويونانية، ورو

وإاةةةةالمية، وقب يةةةةة، كمةةةةا لمتلةةةةك العديةةةةد مةةةةن 

المحميةةةةةةا  ال بيعيةةةةةةة كمحميةةةةةةة وادي الريةةةةةةا  

ومحميةةةة قةةةارو ، ومن قةةةة وادي الحيتةةةا ، وفةةةي 

إ ةةةةار اةةةةعي الدولةةةةة لت ةةةةوير المنةةةةا   اس ريةةةةة 

 ، والمحميةا  ال بيعيةة والتةرويم لهة   المنةةا 

:فقد لم اآللي

ل ةةةوير اةةةيناريو العةةةرح المتحبةةةي وأعمةةةال ▪

اإلضةةةةاءة الداخليةةةةة وال ار يةةةةة  متحةةةةا كةةةةوم 

.2016في عام أوشيم

ر ل ةةوير من قةةة محميةةة وادي الريةةا  فةةي ينةةاي▪

ر ، ولضةةمنل المرحلةةة اسولةةى مةةن الت ةةوي2019

إعادة ل  يا من قة الشال  ، ول صةيط

أمةةةاكن مجهةةةزة للةةةزوار، وإعةةةادة لأهيةةةل دورا  

.الميا  القديمة، ولوفير دورا  ميا   ديدة

السحححححححححححححححححححيا ة وا  حححححححححححححححححححار
"
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وشةةةةةةملل المرحلةةةةةةة الجانيةةةةةةة إعةةةةةةداد راةةةةةةوما  

ار البحيةرة هنداية لمنتجي  يئي يتم لشييد   جةو

العليةةةا لةةةوادي الريةةةا ، وشةةةمل الت ةةةوير مسةةةاحة

ألةةةا كيلةةةومتر مر ةةةي؛ والةةةك  هةةةدف لحسةةةين1.8

ا، ااةةةتغالل المنةةةا   السةةةياحية، ورفةةةي كباءلهةةة

.لتحويل المحمية إلى وا هة اياحية عالمية

كمةةا لةةنظم المحافظةةة العديةةد مةةن المهر انةةا  

للتةةرويم، مجةةل مهر ةةا  مةةارا و  البراعنةةة للجةةري

ديسمبر مةن كةل عةام يةتم لنظةيم21انويًّا، وفي 

مهر ةةا  لعامةةد الشةةمس علةةى ق ةةدس اسقةةداس 

. معبد قصر قارو 

كوم وااتفمال ا لجهود الدولة في ل وير من قة

الصةةناعية،  ةةدر قةةرار رئةةيس الجمهوريةةةأوشةةيم

55.8،  ت صةةةيط مسةةةةاحة 2018لسةةةةنة 24رقةةةم 

ا ةة فدان ا من اسراضي المملوكة للدولة ملفية خ

؛  اةةةةت دامها فةةةةي إقامةةةةة أوشةةةةيمناحيةةةةة كةةةةوم 

مشروعا  اياحية، ولجارية، وعمرانية، 

تةةةة ومةةةن الجةةةدير  الةةة كر ارلبةةةاع عةةةدد البنةةةادل الجا 

ن والقةةرى السياحيةةةةةةةةة فةةي محافظةةةةةةةة البيةةةةةةةوم مةة

. 2020فنادل عام 8إلى 2014فنادل عام 6

6

8

2014 2020

ا السياحي ة عدد الفنادق الثابتة والقر

2020و2014خالل عامي 

(فندل وقرية)

.وزارة السياحة واآل ار: المصدر
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعدُّ التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

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

.وتعزيز المواونةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال  نى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عةةةةةدد اسفةةةةةراد المسةةةةةتبيدين مةةةةةن الب اقةةةةةا  

.2020التموينية حتى نهاية عام 

مليدددون2.3

فدددددددددددرد

ألةا مسةتبيد مةن 163.7إ مالي المقدَّم لعدد 

 رنةةةةةةامم لفافةةةةةةل وكرامةةةةةةة  المحافظةةةةةةة عةةةةةةام 

2020/2019.

مليددون911.8

جنيدددددددد 

تةى لم لقنةين أوضةاعها فةي محافظةة البيةوم ح

.2021أ س س 

كندددددددددددائس10

ومبدددددددددددددددان مليددون147.4

جنيدددددددد 

.2020عةةةدد نقةةةا  اإل بةةةاء  المحافظةةةة عةةةام 

نقطددددددددددددددددددددة31

 وفدددددددددددددددددداء

عةةةدد مراكةةةز الشةةةباب  المحافظةةةة  نهايةةةة عةةةام 

2020.

مركددددددددددددددددددددددددددًزا138

ألةا 60لفلبة إنشاء  ةومعة  اميةة  سةعة 

.2018 ن عام 
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فةةةي إ ةةةار اهتمةةةام المحافظةةةة  رعايةةةة الشةةةباب، 

ياضةةية وإيمان ةةا  تو هةةا  الدولةةة نحةةو لةةوفير  يئةةة ر

للمةةةوا نين فةةةي المحافظةةةا ، ولحسةةةين  ةةةودة 

حيةةةاة المةةةوا نين، فقةةةد لةةةم ل ةةةوير نةةةادي قةةةارو ، 

ب ةا ، وملعإاةفواشوشمل الت وير إنشاء  الة 

متعةةةدد اس ةةةراح، ومجمَّةةةي الصةةةا   الم غ ةةةاة 

مليةةةةةةو   نيةةةةةة 11متعةةةةةةددة ال وا ةةةةةة ،  تفلبةةةةةةة 

.2016عام 

قةةرار : فةةي ضةةوء الةةك،  ةةدر  عةةدة قةةرارا  منهةةا

،  ت صةيط 2017لسةنة 2849رئيس الوزراء رقةم 

ق عة أرح  مساحة فةدانين مةن أمةال  الدولةة 

حليةة ال ا ة،  ناحية الحداقة التا عة للوحةدة الم

مركةةةز البيةةةوم، لصةةةال  الهيئةةةة العامةةةة- ةةةالعزب 

يهةةا، لقصةةور الجقافةةة؛ إلقامةةة مالعةةب للشةةباب عل

، 2017لسةةةةةنة 1385وقةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم 

 ي،  ت صيط ق عة أرح  مساحة ألبي متر مر

امةة محافظةة البيةوم؛ إلق-كائنة  مركز اةنورس 

.مركز شباب عليها

رعايحححة الشحححباي والرياضحححة
"
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لسةةنة 1911و ةةدر أيض ةةا قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

،  ت صيط ق عة أرح مةن أمةال  الدولةة 2018

أفدنةةةةة  زمةةةةام المحموديةةةةة، 5ال ا ةةةةة  مسةةةةاحة 

-مركةةةز إ سةةةا - ناحيةةةة الوحةةةدة المحليةةةة  ةةةالحجر 

. محافظة البيوم؛ إلقامة مركز شباب عليها

ز ولنبيةةة  ا لتلةةةك القةةةرارا ، فقةةةد و ةةةل عةةةدد مراكةةة

، 2020مركةةةز ا عةةةام 138الشةةةباب  المحافظةةةة إلةةةى 

، كمةةةةا ارلبةةةةي عةةةةدد 2020نادي ةةةةا رياضةةةةيًّا عةةةةام 40و

مفتبةةا  107المفتبةةا  داخةةل مراكةةز الشةةباب مةةن 

. 2020مفتبة عام 117إلى 2014عام 

مةن ااتفمال ا لجهود الدولةة، فقةد لةم ل ةوير كةل

اري، مركةةز شةةباب السةةاحة الشةةعبية، والمبنةةى اإلد

ي والملعب ال مااي، وملعب كرة القدم القانون

نةارة ول وير النجيل الصةناعي ولزويةد   أعمةدة اإل

، " ةةةةةيم"الفاشةةةةةبة، وحديقةةةةةة لأل بةةةةةال، و ةةةةةالة 

.ماليين  ني 4.5 تفلبة 

 ةاة كما لم ا نتهاء من رفي كباءة الصالة الم غ

ماليةةين  نيةة  6.8 مدينةة  ديمةةو  ةةالبيوم،  تفلبةةة 

.2021عام 

107

117

2014 2020

اكز الشباب خالل عدد المكتبات داخل مر

2020و2014عامي 

(مفتبة)

.وزارة الشباب والرياضة: المصدر
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ار إطحلشهد محافظة البيوم  هةود ا مفجبةة فةي 

ي لت ةوير قةرى الريةا، ورفة"  يا  كريمحة"مبادر  

كباءة ال دما ، والمراف  المو ةودة  هةا، والتةي

لسةةةةةعى إلنهةةةةةاء مشةةةةةروعالها لتحسةةةةةين البنيةةةةةة

اساااةةةية، وإنشةةةاء ول ةةةوير الوحةةةدا  اإلداريةةةة 

يم، التعلة)وال دمية  فافةة الق اعةا  الحفوميةة 

والصةةةةةحة، وميةةةةةا  الشةةةةةرب والصةةةةةرف الصةةةةةحي، 

، (ومراكةةةةز الشةةةةباب، والفهر ةةةةاء، وال ةةةةرل، والةةةةري

وإنشةةةةاء مجمعةةةةا  حفوميةةةةة لتقةةةةديم ال ةةةةدما  

قي الحفومية  شفل أفضل للموا نين ومن مو

واحةةد؛ والةةك فةةي ضةةوء قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

،  ت صةةةةةةةةيط ق عةةةةةةةةة أرح 2017لسةةةةةةةةنة 1021

مركةةةةز -دمةةةةومتةةةةر ا، كائنةةةةة  ناحيةةةةة 320 مسةةةةاحة 

البيةةةةةةوم، لصةةةةةةال  وزارة التضةةةةةةامن ا  تمةةةةةةاعي؛ 

.إلقامة مبنى وحدة ا تماعية عليها

وفةةةي إ ةةةار مبةةةادرة حيةةةاة كريمةةةة، قةةةد لةةةم لنبيةةة 

مليةةارا   نيةة ، منهةةا 10.2مشةةروع ا  تفلبةةة 686

مشةةةةةةةةروع ا فةةةةةةةةي مركةةةةةةةةز إ سةةةةةةةةا،  تفلبةةةةةةةةة447

مشةةةةةروع ا فةةةةةي مركةةةةةز 239مليةةةةةارا   نيةةةةة ، و5.4

مليةةارا   نيةة  حتةةى 4.8يواةةا الصةةدي   تفلبةةة 

.2021عام 

مشةةةروعا   تفلبةةةة 6يجةةةري العمةةةل علةةةى لنبيةةة  

مليةةةو   نيةةة  فةةةي مركةةةز يواةةةا 76.3لقةةةدر  نحةةةو 

، الصةةدي ،  قةةرى قةةارو ، واةةيدنا ال ضةةر، وكحةةك

مشةةةروع ا فةةةي مركةةةز 35والحةةةامولي، و ةةةار لنبيةةة  

، و ةةةردو، والغةةةرل، والحجةةةر، قلهانةةةةإ سةةةا  قةةةرى 

فلبةة  ت نةديروقصر الباال، ومنيةا الحةيا، وأ ةو 

را  مليةةو   نيةة ،  اإلضةةافة إلةةى لنظةةيم عشةة353

.القوافل ال بية في القرى اسكجر احتيا  ا

، ه ا، وقد انتهةل مبةادرة حيةاة كريمةة فةي البيةوم

قلهانةةةةةمةةةةن لنبيةةةة  مشةةةةروع لواةةةةعة مدراةةةةة 

اإلعداديةةةةة  مركةةةةز إ سةةةةةا؛ والةةةةك لتةةةةوفير الجةةةةةو 

 يةةةةة المنااةةةةب لل ةةةةالب، ولقليةةةةل الفجافةةةةة ال ال

.داخل المدراة

التضحححححححححححام  اال تمحححححححححححاعي
"
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عيةة ا  تمااراةناكما لم لنبية  مشةروع وحةدة 

ألةةةا 500،  تفلبةةةة 2017ولةةةم ا نتهةةةاء منةةة  عةةةام 

لبةة لبلةغ  ني ، ولنبي  وحدة ايال ا  تماعية  تف

، 2019مليةةةو   نيةةة ، ولةةةم ا نتهةةةاء منهةةةا عةةةام 1.4

ا  تماعيةةةة  بهةةةاركمةةةا لةةةم ا نتهةةةاء مةةةن وحةةةدة 

.2020مليو   ني  عام 1.2 تفلبة 

ااةةةةتفمال ا للمبةةةةادرة، ف نةةةة  يجةةةةري العمةةةةل علةةةةى 

ي  مشروعا  ميا  الشةرب والصةرف الصةحي التة

ير يةةةتم لنبيةةة ها ضةةةمن المبةةةادرة، حيةةةث يةةةتم ل ةةةو

ل مح ة لنقية ميةا  الشةرب  قحافةة، حيةث لعمة

لتةةةر فةةةي الجانيةةةة، 500المح ةةةة الجديةةةدة  سةةةعة 

ألا نسمة 400ماليين  ني ، ل دمة 301 تفلبة 

اضةة من افا  مدينةة البيةوم، حيةث لةتم ا اتع

عةةةةةن ميةةةةةا  الشةةةةةرب  مح ةةةةةة العةةةةةزب الجديةةةةةدة 

، لتو يههةةا إلةةى مركةةزي إ سةةا ويواةةا الصةةدي 

يةا   ما يزيد من نصيب البرد، ولحسةين ضةغا م

قحافةة، الشرب، ولستقل البيةوم االيَّةا  مح تةي

ولشةةةةةةمل المح ةةةةةةة مةخةةةةةة  و لمبةةةةةةا  الميةةةةةةا  

ء، العفةةرة، والمرشةةحة، وأحةةواح التقليةةب الب ةةي

، والمةةةزا  ةةةالفلور، فضةةةل ا عةةةن أحةةةواح التراةةةيب

.والمرشحا  الرملية، وال زا  اسرضي

وفةةةي إ ةةةار حةةةرص الدولةةةة المصةةةرية علةةةى إعةةةادة 

لوزيةةةي الةةةدعم الحفةةةومي ليصةةةل إلةةةى مسةةةتحقي 

لقةل البعليين، ولحقي  عدالة ا تماعية، فقد أ 

م ةةا  رنةةامجي لفافةةل وكرامةةة، واللةة ين يعفسةةا فه

فة، عميق ةةا لقضةةية العدالةةة ا  تماعيةةة المتشةةا 

وهمةةةةةا  رنامةةةةةةجي لحويةةةةةةال  نقديةةةةةةةة مشرو ةةةةةةة 

أ لقةتةةةةةةهما وزارة التضامةةةةةةن ا  تمةةةةةاعي لحةةةةةةل 

.مظةلة ل ويةةر شةةبفا  اسمةا  ا  تماعي

افةل لف"وقد و ل عدد المستبيدين من  رنامم 

ألةةةةا مسةةةةتبيد خةةةةالل عةةةةام 163.7إلةةةةى " وكرامةةةةة

ألةا أاةرة مسةتبيدة 129.5   مالي 2020/2019

ألةةةةا فةةةةرد مسةةةةتبيد 34.2مةةةةن  رنةةةةامم لفافةةةةل و

مةةةةةةن  رنةةةةةةامم كرامةةةةةةة  تفلبةةةةةةة إ ماليةةةةةةة  لغةةةةةةل 

.مليو   ني 911.8
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ل ان الق ةةا مةةن اهتمةةام الدولةةة  تسةةهيل الو ةةو

زهةا، إلى ال دما  التموينية في المحافظة ومراك

ألةةا 60فقةةد لةةم إنشةةاء  ةةومعة  اميةةة  سةةعة 

؛ للحبةةةةةةةةام علةةةةةةةةى الم ةةةةةةةةزو  2018 ةةةةةةةةن عةةةةةةةةام 

ا اةةةةتراليجي مةةةةن القمةةةة ، والو ةةةةول إلةةةةى أقةةةةل 

د نسةةةةبة فاقةةةةد ممفنةةةةة، واحتبةةةةام الةةةةبالد  ر ةةةةي

ااةةتراليجي آمةةن مةةن القمةة    يتعةةرح لعوامةةل

فلبةةة التلةةا  هةةدف زيةةادة القةةدرة ا اةةتيعا ية،  ت

.مليو   ني 147.4

الغةالل ااتفمال ا لتلك الجهود، لم افتتال شةونة

ألةةا  ةةن، التةةي 50 قصةةر البااةةل  سةةعة ل ةةزين 

لهةةةةةةدف إلةةةةةةى الحبةةةةةةام علةةةةةةى اةةةةةةالمة القمةةةةةة  

.و الحيت  ولقليل البائض

و وقد لم لنبي  عدد من مشروعا   معيتةي، وهة

ة  رولوكةةةول لعةةةةاو   ةةةين وزارة التمةةةةوين والتجةةةةار

ناعا  الداخلية ممجلة فةي الشةركة القا ضةة للصة

ة الغ ائيةةة والشةةةركا  التا عةةةة لهةةا، و هةةةاز لنميةةة

المشةةةروعا  المتواةةة ة والصةةةغيرة ومتناهيةةةة

منبةةةة  ا حتةةةةى 226الصةةةةغر،    مةةةةالي عةةةةدد منافةةةة  

.2020ابتمبر 

يهةةةةةةدف المشةةةةةةروع إلةةةةةةى زيةةةةةةادة عةةةةةةدد المنافةةةةةة  

عار السةةةةلعية، ولةةةةوفير السةةةةلي اساااةةةةية  أاةةةة

منااةةةةةةبة للمةةةةةةوا نين، ولةةةةةةوفير فةةةةةةرص عمةةةةةةل 

.للشباب

مركةةز ا لل دمةةة التموينيةةة عةةام 17كمةةا لةةم إنشةةاء 

مليةةو  مةةوا ن،  تفلبةةة 23، يسةةتبيد منهةةا 2019

مليةةو   نيةة ، ويهةةدف المشةةروع إلةةى لقةةديم21.3

.ينولسهيل  ميي ال دما  التموينية للموا ن

و ةةةةار إنشةةةةاء من قةةةةة لو سةةةةتية ومسةةةةتودعا  

والةك ااتراليجية إقليمية في محافظةة البيةوم،

نين لتةةوفير السةةلي والمنتجةةا  الغ ائيةةة للمةةوا 

يا ةا   أاعار مناابة و جودة عالية، ولوفير احت

المةةةةوا ن ودعمةةةة  فةةةةي موا هةةةةة أعبةةةةاء الحيةةةةاة 

اليوميةةةةةةة، وكةةةةةة لك زيةةةةةةادة الم ةةةةةةزو  السةةةةةةلعي 

.الغ ائي

التمححححححححححححححححوي  والتجححححححححححححححححار  

الداخلية

"
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ك لم إنشاء فرع إقليمةي لجهةاز حمايةة المسةتهل

 تفلبةةة  لغةةل 2018 محافظةةة البيةةوم فةةي عةةام 

مليةةةةةو   نيةةةةة ، والةةةةةك لرفةةةةةي وعةةةةةي وحمايةةةةةة 2.3

المسةةةتهلك ضةةةد المماراةةةا  الضةةةارة لتحقيةةة 

هلك ضبا اساوال والعدالة ا  تماعية للمست

مل أول والتنمية ا قتصادية للبالد، كما لم  دء ع

تهلك اةيارة للضةب ية القضةائية وحمايةة المسةة

.2020في ابتمبر 

م بز ا عةام 733ه ا، وقد  لغ إ مالي عدد الم ا ز 

، و لةةةغ عةةةدد 2014م بةةةز ا عةةةام 611مقارنةةةة  ةةةة2020

فرع ةةا 24فةةروع الشةةركة المصةةرية لتجةةارة الجملةةة 

(.2020-2014)في البترة 

ةى كمةةةةةةا ارلبةةةةةةةةةةي عةةةةدد البداليةةةةةةن التمةةةةوينيين إلةةةةةةة

. 2020 دال ا عام 1488

نيةة عالوة  على الك، ارلبةي عةدد الب اقةا  التموي

ليصةةةةل إلةةةةى          2014آ ف   اقةةةةة عةةةةام 708.1مةةةةن 

.2020ألا   اقة عام 818

كمةةةةةةا ارلبةةةةةةي عةةةةةةدد اسفةةةةةةراد المسةةةةةةتبيدين مةةةةةةن 

مليةةةةةو  2.3الب اقةةةةةا  التموينيةةةةةة ليصةةةةةل إلةةةةةى 

.2020موا ن عام 

708.1

818.0

2014 2020

عدد البطاقات التموينية بالمحاف ة 

2020و2014خالل عامي 

(ألا   اقة)

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر
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لةةة فةةي إ ةةار الجهةةود المسةةتمرة التةةي لبةة لها الدو

لتحسةةةةين وميفنةةةةة  ميةةةةي ال ةةةةدما  الحفوميةةةةة 

المقدمةةةةة للمةةةةوا ن، والتةةةةي لةةةةألى ضةةةةمن خ ةةةةة 

الدولةةةةة للتحةةةةول الرقمةةةةي وأهةةةةداف ااةةةةتراليجية 

، ووفق ةةةا 2030التنميةةةة المسةةةتدامة؛ رؤيةةةة مصةةةر 

لتبعيةل لتفليبا  اللجنة العليةا لإل ةالل اإلداري

منظومةةةة الشةةةبا  الواحةةةد ل دمةةةة المةةةوا نين، 

وميفنةةةة  ميةةةي ال ةةةةدما  المقدمةةةة، ول بةةةةيض 

زمةةن الحصةةول علةةى ال دمةةة، مةةن خةةالل ا عتمةةاد 

ا، ، والبصةةةل فةةةي القضةةةايالممةةةيفنعلةةةى الحبةةةظ 

.نولحقي  العدالة النا زة لصال  المتقاضي

لةةةةم افتتةةةةال أعمةةةةال الت ةةةةوير  المفتةةةةب اسمةةةةامي

، 2019لمجمةةةةةي محةةةةةاكم البيةةةةةوم فةةةةةي اةةةةةبتمبر 

 اإلضةةةةافة إلةةةةى ل ةةةةوير أعمةةةةال مجمةةةةي محةةةةاكم 

يسةير البيوم ليعمل  شفل إلفتروني من أ ل الت

علةةةى المةةةوا نين المتقاضةةةين، والةةةك مةةةن خةةةالل 

.مجمي المحاكم والمحاكم الجزئية التا عة لها

العدالححححححححححححححححححححة واألمحححححححححححححححححححح 
"
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محفمةةةةةة البيةةةةةوم : ولشةةةةةمل المحةةةةةاكم التا عةةةةةة

ة، ا  تدائيةةةةة، ومحفمةةةةة مأموريةةةةة أ شةةةةواي الفليةةةة

ومحفمةةةةةة مأموريةةةةةة  اميةةةةةة الفليةةةةةة، ومحفمةةةةةة 

يةة، اةنورس الجزئيةة، ومحفمةة  نةدر البيةوم الجزئ

ومحفمةةة مركةةز البيةةوم الجزئيةةة، ومحفمةةة إ سةةا

الجزئيةةةةة، ومحفمةةةةة أ شةةةةواي الجزئيةةةةة، ومحفمةةةةة 

.   امية الجزئية

هةةة ا، وقةةةد أعلنةةةل وزارة العةةةدل عةةةن العديةةةد مةةةن 

ونيةةة المشةةروعا  التفنولو يةةة وال ةةدما  اإللفتر

فةةةي معةةةرح القةةةاهرة الةةةدولي للتفنولو يةةةا عةةةةام 

التو يةةةةةةةةةة  "، ومنهةةةةةةةةةةا ل بيةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةدما  2020

يةةةة، المقدمةةةة عبةةةر  وا ةةةة مصةةةر الرقم" اإللفترونيةةةة

والموقةةةةةي اإللفترونةةةةةي للشةةةةةهر العقةةةةةاري، و ةةةةةدأ 

.محافظا ، منها البيوم9لشغيلها في 

ة  في إ ار خ ة الدولة لتشةييد ول ةوير المنشة

الشةةةةر ية  ةةةةالتوازي مةةةةي التواةةةةعا  العمرانيةةةةة

ا  والزيادة السفانية، ولزويدها  اس هزة والمعةد

حقيةة  البنيةةة الحديجةةة لالرلقةةاء  ةةاسداء اسمنةةي، ول

السةةةةي رة اسمنيةةةةة فةةةةي ظةةةةل الظةةةةروف اسمنيةةةةة 

الراهنةةةةةة، ولقةةةةةديم خةةةةةدما   يةةةةةدة للمةةةةةوا نين، 

بيةة ولحسين الصورة ال هنية لديهم مةن خةالل لل

.مت لبالهم

، لةةةةم افتتةةةةال عةةةةدد مةةةةن 2018فقةةةةد لةةةةم فةةةةي عةةةةام 

المنشةةةةة  الشةةةةر ية الجديةةةةدة  م تلةةةةا مراكةةةةز 

ومةةةةةد  المحافظةةةةةة، وهةةةةةي مبنةةةةةى إدارة شةةةةةر ة 

النجةةدة دائةةرة قسةةم أول شةةر ة البيةةةةوم، ومبنةةى

قسةةةم شةةةر ة مدينةةةة البيةةةوم الجديةةةدة، وعمةةةارة 

دينةةة اةةفنية م صصةةة كااةةتراحا  للضةةبا   م

يةةة القبلاةةنروالبيةةوم الجديةةدة، ونق ةةة شةةر ة 

دمةودائرة مركةز شةر ة أ شةواي، ونق ةة إ بةاء 

.  دائرة مركز شر ة البيةةوم، ووحدة مرور إ سا

 ةةدير  الةة كر أ  عةةدد مراكةةز وأقسةةام الشةةر ة قةةد 

، كمةا  لةغ 2020مركةز ا وقسةم ا  نهايةة عةام 11 لغ 

نق ةةةة فةةةي 31عةةةدد نقةةةا  اإل بةةةاء  المحافظةةةة 

.نبس العام
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فةةةي إ ةةةار اةةةعي الدولةةةة إلراةةةاء قةةةيم التسةةةام  

ف والتعةةةايل  ةةةين م تلةةةا أ نةةةاء الةةةو ن  ةةةاختال

.أديانهم واعيها دائم ا لنب  العنا والت رف

فقةةةةد قامةةةةل الدولةةةةة  تقنةةةةين ولوفيةةةة  أوضةةةةاع

الفنةةةةائس المصةةةةرية، حيةةةةث لةةةةم لقنةةةةين أوضةةةةاع

كنةةةةائس ومبةةةةا  فةةةةي محافظةةةةة البيةةةةوم حتةةةةى 10

. 2021أ س س 

ول عةةةد  محافظةةةة البيةةةوم مةةةن المحافظةةةا  التةةةي

تةي لحظى  و ود عدد مةن الفنةائس القب يةة، وال

فةةي لمتةاز  مةاح  عرية  ولةاري ي، ولقةي الفنةائس

أمةةةةةاكن مميةةةةةزة، اةةةةةواء فةةةةةي المدينةةةةةة أو القةةةةةرى 

.والنجوع

مةةةةار ر سكمةةةةا لةةةةم لدشةةةةين كنيسةةةةة الشةةةةهيد 

افظةة، الروماني، والتي ل عد  مقر الم رانيةة  المح

 عةةةد أ  لةةةم ا نتهةةةاء مةةةن أعمةةةال التجديةةةد فيهةةةا

.2016عام 

التسححححححححححام  والتعححححححححححاي 
"
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يليةةة كمةةا لةةم افتتةةال أعمةةال ل ةةوير الفنيسةةة اإلنج

م  قريةةةةة الزر ةةةةي  مركةةةةز  اميةةةةة  محافظةةةةة البيةةةةو

.2017عام 

هةةةةةة ا، وقةةةةةةد افتتحةةةةةةل مديريةةةةةةة أوقةةةةةةاف البيةةةةةةوم

، كمةةةا لمةةةل  ةةةيانة 2021مسةةةا د فةةةي مةةةارس 4

.مسجد ا11ولرميم 

مسةةةةجد ا 12، لةةةةم افتتةةةةال عةةةةدد 2021وفةةةةي أ ريةةةةل 

ضةةةمن خ ةةةة اإلحةةةالل والتجديةةةد، كمةةةا لةةةم افتتةةةال

ونيةو مركز البيوم، فةي ي–ايال –المسجد البحري 

، ويعةةد هةة ا ضةةمن خ ةةة اإلحةةالل والتجديةةد، 2021

.2020التي قامل  ها وزارة اسوقاف من  عام 

لسةنة 1248كما لم إ دار قرار رئيس الوزراء رقم 

405،  ت ةةةةةةصيط ق ةةةةعة أرح  مةةةةساحة 2015

بجي أمتار مر عة، كائنة  عز ة السريرة حوح ال 

زمةةام قصةةر البااةةل مركةةز إ سةةا 25الغر ةةي رقةةم 

.والمقام عليها مسجد لصال  مديرية اسوقاف

ه ا، وقد ارلبي إ مالي عةدد المسةا د الحفوميةة

آ ف مسةجد عةام 5واسهلية في البيةوم إلةى نحةو 

.2014آ ف مسجد عام 4.1مقا ل 2020

4.1

5.0

2014 2020

 جمالي عدد المساجد الحكومية واألهلية

2020و2014خالل عامي 

(ألا مسجد)

.وزارة اسوقاف: المصدر
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04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ىددهدت لددم تكتددف مصددر باالسددتثمار فددي البشددر فحسددبر بددل اسددتثمرت فددي الحجددر أيًضددار فقددد

.التنمية العمرانية خالل السنوات السبع الماضية وفرة كبرا  ير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عةةةةةةةدد المنةةةةةةةا    يةةةةةةةر اآلمنةةةةةةةة  المحافظةةةةةةةة

.2020عام 

منطقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة0

إ مةةالي حجةةم ا اةةتجمارا  فةةي ق ةةاع المةةوارد 

حتةةى 2014المائيةةة والةةري  المحافظةةة مةةن عةةام 

2021.

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مةةن وحةةدا  اإلاةةفا  ا  تمةةاعي  المحافظةةة 

.2020حتى عام 

ألددددددددددددددددف 33.5

دمستفي

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفن2

صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحي 

ة لفلبةةةة مشةةةروع اإلاةةةفا  ا  تمةةةاعي  مدينةةة

.2018البيةةةةةةةةةةةةةوم الجديةةةةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةةةةي يونيةةةةةةةةةةةةةو 

223

مليدددددددددددددددددددددون120

جنيدددددددددددددددددددددددددد  

إ مةةةالي عةةةدد المةةةدافن الصةةةحية  المحافظةةةة 

.2020حتى نهاية عام 

منةةةةا    يةةةةر م   ةةةةة  ةةةةار 6لفلبةةةةة ل ةةةةوير 

.العمل عليها

مليدددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددد 
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ل عةةةد  مشةةةروعا  اإلاةةةفا  ا  تمةةةاعي أحةةةد أهةةةم 

ام ةةا المشةةروعا  التةةي لوليهةةا الدولةةة حاليًّةةا اهتم

واضةةةةةةح ا، والةةةةةةك مةةةةةةن أ ةةةةةةل لحقيةةةةةة  العدالةةةةةةة 

ا  تماعيةةةةةةةةة، ولةةةةةةةةوفير المسةةةةةةةةفن المنااةةةةةةةةب 

ة والحضاري للموا ن المصري، وخا ة الشريح

.المستهدفة من محدودي الدخل

ة في إ ار اةعي الدولةة لبنةاء مجتمعةا  عمرانية

 ديةةةةدة، وإحةةةةداث ل ةةةةور حضةةةةاري فةةةةي م تلةةةةا 

ة المحافظا ، فقد لم إنشةاء مشةروعا  اةفني

عمالقةةةةة فةةةةي محافظةةةةة البيةةةةوم شةةةةملل مةةةةد ، 

وقةةةةةرى، ومراكةةةةةةز المحافظةةةةةةة متضةةةةةةمنة  ميةةةةةةي 

.ال دما  والمراف  التي يحتا ها الموا ن

حيةةةةث قامةةةةل الدولةةةةة   نشةةةةاء وحةةةةدا  اةةةةفنية 

 مسةةةةةةاحا  م تلبةةةةةةة لتةةةةةةوفير مسةةةةةةفن مالئةةةةةةم 

ومنااةةةب للشةةةباب، فضةةةل ا عةةةن مةةةا لقدمةةة  مةةةن 

إلاحةةةة فةةةرص عمةةةل حقيقيةةةة للشةةةباب فةةةي الةةةك 

الق ةةاع الحيةةوي؛ للحةةدّ مةةن ظةةاهرة الب الةةة فةةي

. المجتمي

اإل ححححححكا  والمجتمعححححححات 

العمرانية 

"
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وعليةةة ، لبنةةةل الدولةةةة أضةةة م مشةةةروع فةةةي لةةةاريع

ألةا وحةدة اةفنية 725مصر يتم لنبي      مالي 

اةةةةنوا   جميةةةةي المحافظةةةةا  والمةةةةد  6خةةةةالل

الجديةةةةةدة، لشةةةةةمل لنبيةةةةة  وحةةةةةدا  مفونةةةةةة مةةةةةن 

 ةةةةرفتين و ةةةةالة أو  ةةةةالث  ةةةةرف و ةةةةالة كاملةةةةة 

ة التشةةةةة يب لقةةةةةةدم للمسةةةةةتبيد  سةةةةةةعر لفلبةةةةةة

.اإلنشاء فقا

نةةة لةةم افتتةةال مشةةروع اإلاةةفا  ا  تمةةاعي  مدي

، ويتضةةةةةةمن 2018البيةةةةةةوم الجديةةةةةةدة فةةةةةةي يونيةةةةةةو 

أاةةوال )مبن ةةى خةةدميًّا 16وحةةدة، و1872المشةةروع 

ير لتةوف( مركةز شةباب–حضةانة –مدارس –لجارية 

آ ف نسةةمة،  تفلبةةة 8مسةةفن مالئةةم سكجةةر مةةن 

.مليو   ني 223

نا   ول عد  مدينة البيوم الجديدة من أفضل الم

د  السةةفنية الجديةةدة الحاليةةة، فهةةي لعتبةةر مةةن مةة

يةةةة الجيةةةل الجالةةةث، والتةةةي أنشةةةئل مةةةي  دايةةةة اسلب

بتفةرة الجالجة، ولم إنشاؤها ولصميمها   ريقة م

.حتى لصب  من قة متفاملة

ا  وااةةةتفمال ا، فقةةةةد لةةةةم لنبيةةة  مشةةةةروع اإلاةةةةف

وحةةةةدة 4176ا  تمةةةةاعي  ةةةةالبيوم،    مةةةةالي عةةةةدد 

إاةةةةفا  ا تمةةةةاعي  المحافظةةةةة، ولفلبةةةةة  لغةةةةل

2020وحتى 2014مليو   ني  خالل البترة 544.5

. وإ سا، ودمشقين مد   امية، وانورس، 

كما  لغ إ مالي عدد وحدا  اإلاةفا  ا  تمةاعي

،    مةالي 2020آ ف وحدة حتى عةام 8.4المنب ة 

مليةةةةةةار  نيةةةةةة ، وو ةةةةةةل إ مةةةةةةالي عةةةةةةدد 2لفلبةةةةةةة 

المسةةةتبيدين مةةةن وحةةةدا  اإلاةةةفا  ا  تمةةةاعي

. ألا مستبيد33.5حوالي 2020حتى عام 

، 2021لسةنة 2190و در قةرار رئةيس الةوزراء رقةم 

 ت صةةةةةيط ق عةةةةةة أرح مةةةةةن أمةةةةةال  الدولةةةةةة 

ا مركةز إ سة-شةدمو ال ا ة كائنة  زمام ناحية 

ة محافظة البيوم، المقام عليها عمارا  اةفني-

المرحلةةةة )ضةةةمن مشةةةروع اإلاةةةفا  ا  تمةةةاعي 

(.الجانية
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قا القضاء على المنا    ير اآلمنة   يشمل ف

أيض ا لوفير افن مالئم للموا ن، ولفن  يشمل

ا، فمنةة  عةةام  نةةاء  داخليًّةةا  قافيًّةةا واةةلوكيًّا وففريًّةة

ي لبنةةل الدولةةة المصةةرية مبةةادة العدالةةة فةة2014

بادة ايااتها ا  تماعية وا قتصادية وإقرار م

ة؛ حقةةةول اإلنسةةةا  وا هتمةةةام  البئةةةا  الم تلبةةة

والةةةةك للتغلةةةةب علةةةةى البجةةةةوا  التنمويةةةةة  ةةةةين

.المنا   الجغرافية

وقةةةةةد ظلةةةةةل مشةةةةةفلة العشةةةةةوائيا  مةةةةةن أهةةةةةم 

الملبةةةةا  التةةةةي لةةةةؤرل الدولةةةةة علةةةةى مةةةةدى عقةةةةود 

 ويلةةة مضةةل، وقةةد أولةةل الحفومةةة هةة ا الملةةا 

  اهتمام ةةا وااةةع ا مةةؤخر ا، حيةةث لعمةةل علةةى لنبيةة

لل خ ة ل وير المنا   العشوائية، والتةي شةف

أحةةةةةد التحةةةةةديا  الفبيةةةةةرة فةةةةةي مجةةةةةال اإلاةةةةةفا  

والعقةةارا ، الةةك التحةةدي الصةةعب، حيةةث لهةةدف 

لول الدولة إلى القضاء على ه   العشوائيا   ح

.2030عام 

تطححححححححححححوير العشححححححححححححوا يات 
"
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فةةةةي إ ةةةةار حةةةةرص الدولةةةةة المصةةةةرية علةةةةى رفةةةةي 

ل مستوى معيشة قا ني العشوائيا  مةن خةال

، فقةةةةةةد الت ةةةةةةوير ا تماعيًّةةةةةةا، و يئيًّةةةةةةا، واقتصةةةةةةاديًّا

ل ةةةةةوير 2019شةةةةةهد  المحافظةةةةةة فةةةةةي يونيةةةةةو 

من قتةةةةي الصةةةةيبية وقحافةةةةة مةةةةن خةةةةالل ر ةةةةا 

وارع ال ةةةةرل الرئيسةةةةة  اساةةةةبلل، ولبلةةةةيا الشةةةة

لشةرب الداخلية،  جانب رفي كباءة شبفتي ميا  ا

.والصرف الصحي

 اإلضةةةةافة إلةةةةى لةةةةوفير اإلنةةةةارة لجميةةةةي الشةةةةوارع

حةةةةةةة الرئيسةةةةةةة والجانبيةةةةةةة ولنبيةةةةةة  شةةةةةةبفة مفاف

الحريةةةةةة ، كمةةةةةةا يهةةةةةةدف المشةةةةةةروع إلةةةةةةى ل ةةةةةةوير 

المنةةةةةا   العشةةةةةوائية وا رلقةةةةةاء  جةةةةةودة حيةةةةةاة 

ه ا الموا نين، و لغ إ مالي حجم ا اتجمارا   

.مليو   ني 147الق اع في محافظة البيوم 

نتيجةةةةةةة لتلةةةةةةك الجهةةةةةةود المب ولةةةةةةة فةةةةةةي ل ةةةةةةوير 

ة العشةةةوائيا ، أ ةةةبحل محافظةةةة البيةةةوم خاليةةة

،  عةةد 2021مةةن المنةةا    يةةر اآلمنةةة  حلةةول عةةام 

، كما يجرى 2014منا   في عام 6أ  كانل لضم 

منةةةا     يةةةر م   ةةةة  التنسةةةي  مةةةي 6ل ةةةوير 

قةةدرها  ةةندول التنميةةة الحضةةرية،  تفلبةةة ماليةةة

.مليو   ني 120

6

0

2014 2020

عدد المناو   ير اآلمنة خالل عامي

2020و2014

(من قة)

. ندول التنمية الحضرية: المصدر
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دي نظةةةر ا للمسةةةتجدا  القوميةةةة المتعلقةةةة  تحةةة

ا اسمةةةن المةةةائي، ل ةةةولي الدولةةةة المصةةةرية اهتمام ةةة

ي  الغ ةةا  تعظةةيم ولنميةةة مواردهةةا المائيةةة، ووضةة

ارد خ ا قومية في اةبيل ا اةتبادة مةن المةو

حليةة المتاحة، والبحث عن مصةادر  يةر لقليديةة لت

؛ الميا ، ومعالجة ميا  الصةرف الزراعةي والصةحي

ة والةةك لتعظةةيم ا اةةتبادة مةةن المةةوارد المائيةة

. وا ات دام اسمجل للميا  في الري

ارد  لغ إ مالي حجم ا اتجمارا  في ق اع المو

نيةة  المائيةة والةري  محافظةة البيةةوم نحةو مليةار  

.2021حتى 2014في البترة من عام 

اهتمححححام الدولححححة بقطححححا  المححححوارد وفةةةةي إ ةةةةار 

فةي ظةل محدوديةةالما ية وتةحديث نمحم الحر 

مواردهةةا المائيةةة، وضةةعل الدولةةة خ ةةة واضةةحة 

مةةة المعةةالم لترشةةيد ا اةةتهال  ول ةةوير منظو

  الةةةري علةةةى مسةةةتوى الجمهوريةةةة، فقةةةد لةةةم لنبيةةة

:العديد من المشروعا  القومية، وأ رزها

المححححححوارد الما يححححححة والححححححر 
"
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مليو   نية  خةالل 240مشروع ا  تفلبة 23لنبي  

لتأهيححا التححر  وا ححتخدام ( 2021-2014)البتةةرة 

فةةةةيالميححححاج الجوفيححححة بالمنححححاطق الصححححةراوية 

:أ راح التنمية الم تلبة، منها

مليةو  68 قيمةة الةب سإنشاء مح ة رفي ▪

 نية ؛  هةدف إنشةةاء وإحةالل ولجديةد مح ةةا  

ي رفةةي علةةى التةةرع، وقةةد لةةم لنبيةة  المشةةروع فةة

.2020عام 

( 3,2,1)إنشةةةةةاء مح ةةةةةا  الغةةةةةرل السةةةةةل اني ▪

.2021مليو   ني  عام 71 تفلبة 

بة كما لم ل وير خمس مح ا     مالي لفل▪

.مليو   ني 38

مليةةةةو  351مشةةةةروع ا  تفلبةةةةة 12ولةةةةم لنبيةةةة  ▪

: ، أهمهاالمساقي ني  لت وير 

(.1)ل وير مسال على  حر لنهال ▪

(.2)ل وير مسال على  حر لنهال ▪

.ل وير مسال ايال المن قة اسولى▪

لةو  حةر يواةا مةن الفيإ مةاءا ولم لفريك ▪

حتةةةةةى الفيلةةةةةو ( اةةةةةاقو خلةةةةةا قنةةةةةا ر )179.5

.مليو   ني 135 تفلبة  لغل 293.8

ة ةةةار لأهيةةةل لرعةةةة اةةةليما  داةةةوقي  تفلبةةة▪

م مليو   ني ، ومن المقرر ا نتهاء منها عا17

2022.

ة لأهيةةل المجةةرى المةةائي لترعةةة  رخةةا   تفلبةة▪

.مليو   ني 93

لةرع  ةأ وال9لأهيل التةرع  ةرب البيةوم  عةدد ▪

.مليو   ني 58كيلومتر ا  تفلبة لبلغ 21.8

بلةةغ العمةةل علةةى لأهيةةل لرعةة   رخةةا   تفلبةةة ل▪

مليةةةو   نيةةة ، ومةةةن المقةةةرر ا نتهةةةاء منهةةةا 93

.2022عام 

كيلةةومترا  7البةةالغ نحةةو الجر بةةةلأهيةةل  حةةر ▪

الجر بةةةمليةةو   نيةة ، ولأهيةةل  حةةر 19 قيمةةة 

  ةةةةةول 12.950إلةةى الفيلةةةةةو 6.950مةةن الفيلةةو 

.مليو   ني 17كيلومترا ،  تفلبة 6
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ين لمتلةةةك محافظةةةة البيةةةوم محميتةةةين  بيعيتةةة

محميةة وادي الريةا ، وهةي محميةة  بيعيةة : هما

د كيلةةومتر ا مةةن مدينةةة البيةةوم ولو ةة77علةةى   عةةد 

 هةةةةا منةةةةا    بيعيةةةةة متعةةةةددة مجةةةةل من قةةةةة 

لةغ العيو  والشالل ومنا   مراقبة ال يور، ولب

.ألا فدا 35مساحتها 

ي كمةةا لمتلةةك أيض ةةا من قةةة وادي الحيتةةا ، وهةة

مةةن أهةةم اسمةةاكن التةةي لظهةةر ل ةةور الحيتةةا  فةةي

حبريةةةة نةةةادرة 400العةةةالم ولحتةةةوي علةةةى حةةةوالي 

مليةو  اةنة، وفةي 40للحيتا  لر ي إلى أكجر مةن 

اختارلهةةا اليونسةةفو كأفضةةل منةةا  2005عةةام 

.التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتا 

ولو ةةد  المحافظةةة أيض ةةا محميةةة قةةارو ، ول عةةد 

مةةن أقةةدم البحيةةرا  ال بيعيةةة فةةي العةةالم، وهةةي

البقيةةةةة الباقيةةةةة مةةةةن  حيةةةةرة مةةةةوريس القديمةةةةة،

 يةة ولتميز هة   المحميةة  و ةود لفوينةا   يولو

.مهمة علميًّا ولاري يًّا

البيئحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة
"
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لضةةةةةةم المحميةةةةةةة مجموعةةةةةةا  نباليةةةةةةة متنوعةةةةةةة، 

ولتوافةةةةةد إليهةةةةةا الفجيةةةةةر مةةةةةن ال يةةةةةور المهةةةةةا رة 

 دييةةةةةوالمقيمةةةةة، وقةةةةد لةةةةم اكتشةةةةاف حبريةةةةا  

ماليةةةةين 10 المحميةةةة ير ةةةةي عمرهةةةا إلةةةةى حةةةوالي 

اةةنة، كمةةا ظهةةر  فيهةةا حبريةةا  أقةةدم قةةرد فةةي 

د العالم و عض اسشجار المتحجةرة، وكة لك يو ة

.   ها  عض الحبريا  النبالية والحيوانية

وفةةةةي إ ةةةةار اهتمةةةةةام الدولةةةةة  المنةةةةا   اس ريةةةةةة 

يةا  والمحميا  ال بيعية، فقد لم لو يل خا م

 ، الشةرب إلةةى المبنةى اإلداري لمحميةةة وادي الريةةا

ولتسةةةةةهيل و ةةةةةول الةةةةةزوار إلةةةةةى من قةةةةةة وادي 

الحيتةةةا ، فقةةةد لةةةم ل ةةةوير ورفةةةي كبةةةاءة المةةةدل 

المؤدي إلى من قةة وادي الحيتةا   محميةة وادي

.الريا 

ن كمةةةةا لحظةةةةى المشةةةةروعا  البيئيةةةةة  ةةةةالفجير مةةةة

دولةة ا هتمام والتأييةد مةن قبةل الدولةة، ولبة ل ال

   هةةةةد ا كبيةةةةر ا خةةةةالل المرحلةةةةة الراهنةةةةة فةةةةي لنبيةةةة

الم  ةةةةةةا المتفامةةةةةةل لت ةةةةةةوير منظومةةةةةةة إدارة 

، الم  لبةةةةا  الصةةةةلبة علةةةةى مسةةةةتوى الجمهوريةةةةة

ة ولةةةةةولي الدولةةةةةة اهتمام ةةةةةا  المشةةةةةروعا  البيئيةةةةة

حةةةدّ لتحسةةةين اسوضةةةاع الصةةةحية للمةةةوا نين، وال

مةةن معةةد   التلةةوث، فضةةل ا عةةن إقامةةة  ةةناعة 

و نيةةةةةةةةةة إلدارة الم لبةةةةةةةةةا ، ولةةةةةةةةةوفير فةةةةةةةةةرص 

.عمل  ديدة

ة ، لم إنشاء خلية دفن  حي  عد2020فبي عام 

منةةةا    محافظةةةة البيةةةوم مجةةةل من قةةةة كةةةةوم 

ومن قةةةةة يواةةةةا الصةةةةدي ؛ ومح ةةةةة أوشةةةةيم

ف واةةةي ة  ا تةةةة  مركةةةز يواةةةا الصةةةدي   هةةةد

لحسةةةةةةين عمليةةةةةةا  الجمةةةةةةي والنقةةةةةةل لتحسةةةةةةين 

.منظومة إدارة الم لبا 

نع ا عالوة  على الك، لمتلك محافظة البيوم مص

فةةةي 2020لتةةةدوير القمامةةةة لةةةم افتتاحةةة  فةةةي عةةةام 

قريةةة العةةدوة  عةةد أ  كةةا  متعجةةرا ومتوقبةةا عةةن 

هةةة ا، وقةةد  لةةغ إ مةةةالي . 2004العمةةل، منةة  عةةام 

.2020مدفن عام 2عدد المدافن الصحية 
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية وفرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أبهدره التحسدن

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

.محو   كهر ائية  المحافظة3لفلبة إنشاء 

مليددددددددددددددون300

جنيدددددددددددددددددددد 

فة نسةةةةبة اساةةةةر المصةةةةرية المتصةةةةلة  الشةةةةب

العامةةةة للصةةةرف الصةةةحي وفق ةةةا لتعةةةداد عةةةام 

2017.

44.7%

إ مةةالي ا اةةتجمارا  فةةي ق ةةاع ميةةا  الشةةرب

.والصرف الصحي  محافظة البيوم

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددار2.6

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

قيمةةةةةة المشةةةةةروعا  المنبةةةةة ة فةةةةةي الصةةةةةرف 

.الصحي  المحافظة

مليددددددددددددددون499

جنيدددددددددددددددددددد 

ة نسةةةبة مسةةةةت دمي اإلنترنةةةل فةةةةي المحافظةةةة

.2020/2019خالل عام 

39%

مليدددددددددون619

جنيدددددددددددددد 

ل إ مالي ا اتجمارا  في ق اع ال رل والنقة

(.2020-2014)خالل البترة 
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عا  ان الق ةا مةةن اهتمةةام الدولةةة  تنبيةة  المشةةرو

ول ةةةةةوير ال ةةةةةدما  المقدمةةةةةة للمةةةةةوا نين فةةةةةي 

 ميةةةةةي الق اعةةةةةا ، خا ةةةةةة مشةةةةةروعا  البنيةةةةةة 

، اساااةةةةية، ول ةةةةوير شةةةةبفة ال ةةةةرل والفبةةةةاري

لتسةةةةةةةهيل حركةةةةةةةة النقةةةةةةةل وا نتقةةةةةةةال، و ةةةةةةة ب 

ا اةةةةةةةتجمارا ، ولنبيةةةةةةة  مشةةةةةةةروعا  التنميةةةةةةةة، 

ير والقضاء على التفدس والزحةام المةروري، ولةوف

الوقةةةةةةل والجهةةةةةةد علةةةةةةى المةةةةةةوا نين، شةةةةةةهد  

محافظة البيوم ر ا ول ةوير عةدد مةن ال ةرل 

 مراكةةةز ومةةةد  المةةةةةةةةحافظة    مةةةةةةةةةةالي أ ةةةةةةوال 

يميةة كيلومتر ا، كما  لةغ إ مةالي ال ةرل اإلقل885

المر ةةةةوفة نحةةةةو ألةةةةا كيلةةةةومتر و لةةةةغ إ مةةةةةالي 

ا اةةةةةةةتجمارا  فةةةةةةةي ق ةةةةةةةاع ال ةةةةةةةرل والنقةةةةةةةل 

2014)مليو   نية  خةالل البتةرة 619 المحافظة 

–2020. )

ا لةةم لنبيةة  ال ريةة  الةةرا علححص يححعيد الطححر   

؛  هةةدف 2016 ةةين البيةةوم والبيةةوم الجديةةدة عةةام 

ليسةةير الو ةةول إلةةى مشةةروع عمةةارا  اإلاةةفا 

ة ا  تمةةةةاعي  من قةةةةة ا متةةةةداد الغر ةةةةي للمدينةةةة

.ماليين  ني 5.6 تفلبة  لغل 

الطحححححححححححححححححححححر  والنقحححححححححححححححححححححا
"
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وللحةةدّ مةةن مشةةاكل وحةةوادث ال ريةة  ولسةةهيل 

-أ شةواي-حركة المرور، لةم ر ةا  رية  البيةوم 

مليةو  30كيلةومتر ا،  تفلبةة 31 بل اعد   ول 

.2020 ني ، والك في يونيو 

فبةةةي إ ةةةار الحةةةدّ مةةةن الزحةةةام عححح  الكبحححار   أمةةةا 

قةي وإحداث ايولة مرورية كبيةرة فةي لقةا ي  ري

أاةةةيو  الغر ةةةي والحةةةدّ مةةةن / البيةةةوم والقةةةاهرة 

رية  الحوادث، لم لنبي  مشروع كةو ري لقةا ي  

، 2019البيوم مي أايو  الغر ي،  داية من يونيةو 

ودة وقةةد لةةم إنشةةاء الفةةو ري وفق ةةا لقيااةةا  الجةة

متةةةةر ا، ويتفةةةةو  مةةةةن580العاليةةةةة، ويبلةةةةغ  ولةةةة  

.مليو   ني 120حارا   فل الجا   تفلبة 3

يئةةة إ مال ةةا، فقةةد ارلبةةي عةةدد الفبةةاري التا عةةة لله

إلةةةةى2020/2019العامةةةةة لل ةةةةرل والفبةةةةاري عةةةةام 

ي كةةةو ري،  اإلضةةةافة إلةةةى الزيةةةادة الواضةةةحة فةةة45

آ ف 4.1أ ةةوال ال ةةرل المر ةةوفة، حيةةث  لغةةل 

ألةةا 2.8، مقارنةةة  نحةةو 2020/2019كيلةةومتر عةةام 

.2014/2013كيلومتر عام 

2.8

4.1

2014/2013 2020/2019

 جمالي أووال الطرق المرصوفة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

(ألا كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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في إ ار خ ة الدولة نحو لحقية  أهةداف خار ةة 

ال ريةةةة  التةةةةي لسةةةةعى مةةةةن خاللهةةةةا إلةةةةى لةةةةوفير 

ال ةةةةةدما  للمةةةةةوا نين علةةةةةى مسةةةةةتوى  ميةةةةةي 

الق اعةةةا  فةةةي الدولةةةة،  اإلضةةةافة إلةةةى أهةةةدافها 

، التنمويةةةةة، والمتمجلةةةةة فةةةةي  ةةةة ب ا اةةةةتجمارا 

ورا  ولوفير فرص العمل للشةباب، وااةتئناف د

.عجلة العمل من  ديد في المجتمي

ا   لم لوقيي  رولوكول لعةاو   ةين وزارة ا لصة

ولفنولو يةةا المعلومةةا  و امعةةة البيةةوم  هةةدف

.إنشاء مركز إ داع مصر الرقمية

لبةة يهدف البرولوكول إلى لأهيةل الشةباب مةن  

وخريجةةةةي  امعةةةةة البيةةةةوم و امعةةةةا  المن قةةةةة 

المجةةةاورة لسةةةول العمةةةل المحليةةةة والعالميةةةة، 

وإعةةداد كةةوادر لسةةاهم فةةي دعةةم ول ةةوير  ةةناعة 

بيةةة لفنولو يةةا المعلومةةا ، ولقةةديم خةةدما  لدري

مت صصةةةة إلعةةةداد المةةةدر ين مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة 

. التدريس  الفليا  اا  الصلة

ا االتصحححححححاالت وتكنولو يححححححح

المعلومات

"
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كمةةةةا يهةةةةدف إلةةةةى المسةةةةاهمة فةةةةي نشةةةةر الةةةةوعي 

 أحةةةةةةةةةدث ل ةةةةةةةةةورا  لفنولو يةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةا  

يم ول صصالها، والمهارا  الم لو ة لها، ولنظ

دث المةةؤلمرا  والمسةةا قا  الت صصةةية فةةي أحةة

داع، التفنولو يا  الداعمةة للنقةل المعرفةي واإل ة

ول ةةةةةوير آليةةةةةا  التعلةةةةةيم والتةةةةةدريب مةةةةةن خةةةةةالل 

.ا ات دام المبتفر لتفنولو يا المعلوما 

،  لةةةةةةةغ عةةةةةةةدد السةةةةةةةنترا   2020 حلةةةةةةةول عةةةةةةةام 

اةةةةةةةةنترال ا، فيمةةةةةةةةا  لةةةةةةةةغ عةةةةةةةةدد 61 المحافظةةةةةةةةة 

ألةةةةةةا 118.6المشةةةةةةتركين فةةةةةةي الهةةةةةةالا الجا ةةةةةةل 

مشةةةةةةتر ،  ينمةةةةةةا و ةةةةةةلل نسةةةةةةبة مسةةةةةةت دمي 

خةةةةالل عةةةةام % 39اإلنترنةةةةل فةةةةي المحافظةةةةة إلةةةةى 

2020/2019.

ي المسؤول الحفةوم"وفي إ ار المبادرة القومية 

، وهةةي مبةةادرة  ةةين المحافظةةا  ووزارة "المحتةةرف

ميةةة ا لصةةا   ولفنولو يةةا المعلومةةا ، واسكادي

جية الو نيةةةةة للتةةةةدريب؛  هةةةةدف لحقيةةةة  ااةةةةترالي

ري الدولة نحو رفةي كبةاءة العةاملين  الجهةاز اإلدا

د للمحافظة، وإعةداد كةوادر شةا ة قةادرة علةى لقلة

مةةة المنا ةةب القياديةةة، لسةةهم فةةي ل ةةوير منظو

العمةةةةةةةل ولحسةةةةةةةين مسةةةةةةةتوى اسداء، ولقةةةةةةةديم 

ين ال ةةدما  للمةةوا نين  فبةةاءة وحرفيةةة، ولحسةة

 ةودة ال ةدما  المقدمةةة للمةوا نين، لزامنةا مةةي 

 هةةةةود التحةةةةول الرقمةةةةي والت ةةةةوير المؤاسةةةةي 

داخةةل المحافظةةا ، وكةة لك رفةةي كبةةاءة مقةةدمي 

ال ةةةةةدما   شةةةةةفل مباشةةةةةر مةةةةةي الجمهةةةةةور مةةةةةن 

الةةةةدر ا  العليةةةةا والواةةةة ى واإلشةةةةرافية؛ ممةةةةا 

ي سةةةةةهم فةةةةةي حصةةةةةول المةةةةةوا ن علةةةةةى ال دمةةةةةة 

. السرعة والجودة المناابة

رة وقد لم ا نتهاء من المرحلةة اسولةى مةن المبةاد

متةةةةةدرب مةةةةةن 100القوميةةةةةة، حيةةةةةث شةةةةةار   هةةةةةا 

العةةةةةاملين  ةةةةةديوا  عةةةةةام المحافظةةةةةة ومجةةةةةالس 

المةةد  والوحةةدا  المحليةةة والمةةديريا  ال دميةةة،

ن ولةةةةم فةةةةت   ةةةةاب ا لتحةةةةال  المرحلةةةةة الجانيةةةةة مةةةة

.2020المبادرة القومية في أ س س 
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فةةي ل عةةد  الفهر ةةاء أكجةةر مصةةادر ال اقةةة شةةيوع ا

يًّا   العالم وأاهلها لوف ر ا، ولعتبر مةورد ا أاااة

 نةةى عنةة  فةةي المجتمةةي الحةةديث، وهةةي لسةةت دم

فةةةةي كافةةةةة المجةةةةا  ، ويتةةةةوافر لةةةةدى محافظةةةةة 

ي البيوم إمفانا  ال اقة الجديدة والمتجةددة، فة

ال مجال لوليد ال اقةة الفهر ائيةة مةن  اقةة الرية

.والمميزا  المناخية

م ولتحسين مستوى خدمة الفهر ةاء المقدمةة، لة

ة مشةةروعا  للمحةةو    تفلبةةة إ ماليةة3إنشةةاء 

مليةةةةو   نيةةةة ، مةةةةن أهمهةةةةا إنشةةةةاء 300 لغةةةةل 

فةةةةةةارس، ومح ةةةةةةة كيمةةةةةةا مح ةةةةةةة محةةةةةةو   

محو   مدينة البيوم الجديةدة؛ حيةث إ  مح ةة

كيلةو فولةل، 66/22لعمل  جهةد كيما محو   

مليةةةةةو   نيةةةةة ، ويهةةةةةدف 47.3و لغةةةةةل لفلبتهةةةةةا 

المشةةةةروع إلةةةةةى رفةةةةي مسةةةةةتوى  ةةةةودة التغ يةةةةةة 

ادة الفهر ائية المقدمة للموا نين وموا هة الزي

اما  في ال لب على الفهر اء لم تلا ا اةت د

.التنموية

أما مح ة محو   مدينة البيةوم الجديةدة، فقةد

لةةةم إنشةةةةاؤها فةةةةي إ ةةةار خ ةةةةة ق ةةةةاع الفهر ةةةةاء 

ة، لالرلقةةةةةاء  ةةةةةأداء الشةةةةةبفة الفهر ائيةةةةةة القوميةةةةة

كيلةةو 66/22محةةو    جهةةد 3ولتفةةو  مةةن عةةدد 

ميجةةةا فولةةةل أمبيةةةر، 40فولةةةل قةةةدرة كةةةل منهةةةا 

ومةةةةزودة  أحةةةةدث أ هةةةةزة الوقايةةةةة الرقميةةةةة علةةةةى 

كيلو فولل، كما 22الدوائر والمحو   ومغ يا  

كيلةو فولةل، منهةةةةةةةةةةةةا 66دوائر  هد 4لتفو  من 

كيلةو 220/66 هةد دمودائرة للر ا مي مح ة 2

دائةةةةرة للةةةةر ا مةةةةي مح ةةةةة محةةةةو   2فولةةةةل، و 

كيلةةو فولةةل، ولهةةدف 66الغةةرل السةةل اني  هةةد 

للةةةةةك المح ةةةةةة إلةةةةةى مجا هةةةةةة زيةةةةةادة اسحمةةةةةال، 

وااةةةةتيعاب التواةةةةعا   عةةةةدد مةةةةن المنةةةةا  ، 

مدينةةةةةةةةة البيةةةةةةةةوم الجديةةةةةةةةدة وال ريةةةةةةةة  : منهةةةةةةةةا

.مليو   ني 57الصحراوي الغر ي،  تفلبة لبلغ 

ا  مةد  اإلضافة إلى الك، فقد لم لنبية  مشةروع

شةةةةبفا ، وأكشةةةةا ، وأعمةةةةدة  جهةةةةد متواةةةةا 

.مليار  ني 1.1ومن بض  تفاليا  لغل 

الكهربحححححححححححححححاء والطاقحححححححححححححححة
"
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وقةةةةةد  لةةةةةغ إ مةةةةةالي عةةةةةدد المشةةةةةتركين  شةةةةةبفة 

ألا مشتر  عةام 696.6الفهر اء في المحافظة 

، كمةةةةةةةةا  لةةةةةةةةغ إ مةةةةةةةةالي كميةةةةةةةةة الفهر ةةةةةةةةاء 2020

مليةةةةةار كيلةةةةةووا  فةةةةةي 2.3المسةةةةةتهلفة لإلنةةةةةارة 

 اء الساعة  نبس العام، كما ازداد  كمية الفهر

مليةةةةةةةةو  284.6المسةةةةةةةةتهلفة للصةةةةةةةةناعة مةةةةةةةةن 

مليةةو  342إلةةى 2014كيلةةووا  فةةي السةةاعة عةةام 

. 2020كيلو وا  في الساعة عام 

.وزارة الفهر اء وال اقة المتجددة: المصدر

284.6

342.0

2014 2020

باء المستهلكة   جمالي كمية الكهر

2020و2014للصناعة خالل عامي 

(مليو  كيلووا  في الساعة)

600.4

696.6

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014خالل عامي 

(ألا مشتر )

.وزارة الفهر اء وال اقة المتجددة: المصدر
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الو ول للميا  والصرف الصةحي اآلمةن هةو حة 

دة لفل إنسا ، ونتيجةة إدرا  الدولةة لضةرورة إعةا

هيفلةةةة ق ةةةاع ميةةةا  الشةةةرب والصةةةرف الصةةةحي، 

 ةةو  مةةةةا يفبةةل إنجةةاز اسهةةداف ا اةةتراليجية المر

وير لنبيةة ها لصةةال  المةةوا ن المصةةري، يةةتم ل ةة

وإنشاء العديةد مةن مشةروعا  الميةا  والصةرف 

هةةة ا، وقةةةد  لةةةغ . الصةةةحي فةةةي محافظةةةة البيةةةوم

ألةةا 822.2إ مةةالي كميةةة ميةةا  الشةةرب المنتجةةة 

، كمةةا  لةةغ 2020/2019متةةر مفعةةب فةةي اليةةوم عةةام 

إ مةةةةالي ال اقةةةةة البعليةةةةة لمح ةةةةا  معالجةةةةةة 

ألا متر مفعب في اليةوم 190.0الصرف الصحي 

. نبس العام

و لةةةةةةةةةغ إ مةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةدد مشةةةةةةةةةروعا  الميةةةةةةةةةا 

، أهمهةةةةةةةةا 2020مشةةةةةةةةروع ا حتةةةةةةةةى اةةةةةةةةبتمبر 34

لواةةةعا  إ سةةةا، والعجميةةةين، و اميةةةة، وخةةةا 

لةم لو ةيل 2021العزب قصر الباال، وفةي عةام 

 ؛ الميةةا  إلةةى المبنةةى اإلداري  محميةةة وادي الريةةا

.  هدف لوفير ميا  شرب  الحة لالات دام

ميحححححاج الشحححححري والصحححححر  

الصةي

"
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 ينمةةةةةا  لةةةةةغ إ مةةةةةالي عةةةةةدد مشةةةةةروعا  الصةةةةةرف 

مشةةةةةةةةروع ا، وقةةةةةةةةد  لةةةةةةةةغ إ مةةةةةةةةالي 57الصةةةةةةةةحي 

ا اةةتجمارا  فةةي ق ةةاع ميةةا  الشةةرب والصةةرف

.  مليار  ني 2.6الصحي  محافظة البيوم حوالي 

ول عةةةةةد  مح ةةةةةة  ةةةةةرف قريةةةةةة هةةةةةوارة المق ةةةةةي،

ومح ةة رفةةي  ةرف  ةةحي قريةة النزلةةة، مةن أهةةم 

مشةةةةروعا  الصةةةةرف الصةةةةحي التةةةةي لهةةةةدف إلةةةةى 

لحسةةةين  ةةةودة حيةةةاة المةةةوا نين، ورفةةةي كبةةةاءة 

ح ةة البنية التحتية  محافظةة البيةوم، ولعمةل م

 ةةةرف قريةةةة هةةةوارة المق ةةةي   اقةةةة لصةةةميمية 

آ ف متةةر مفعةةب فةةي اليةةوم، ول ةةدم6لبلةةغ نحةةو 

ألةةةةةا نسةةةةةمة مةةةةةن أهةةةةةالي المن قةةةةةة، ولبلةةةةةغ 20

ي مليةةو   نيةة ، وقةةد  ةةدأ لنبيةة ها فةة32.5لفلبتهةةا 

.2018نوفمبر 

أما مح ة رفي  رف  حي قريةة النزلةة فتعمةل

ألا متر مفعةب فةي اليةوم، 2.6  اقة لصميمية 

آ ف نسةةةةةمة مةةةةةن أهةةةةةالي المن قةةةةةة 10ول ةةةةةدم 

مليةةةةو   نيةةةة ، ولقةةةةي المح ةةةةة علةةةةى 1.7 تفلبةةةةة 

ر أمتار مر عة، كما لةم إنشةاء ول ةوي310مساحة 

عةةةةةدد مةةةةةن مح ةةةةةا  المعالجةةةةةة، منهةةةةةا مح ةةةةةة 

إ سةةا الرئيسةةة ( 3)، ومح ةةة أ وشةةنبمعالجةةة 

ي ، و لغةةل قيمةةة المشةةروعا  المنبةة ة فةة ةةدفنو

ق ةةةةاع الصةةةةةةةةةةرف الصةةةةحي  المحافظةةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةو 

.مليو   ني 499

م ولةةم لنبيةة  أعمةةال مشةةروع حمايةةة مدينةةة البيةةو

 تفلبةةةة 2021الجديةةةدة مةةةن أخ ةةةار السةةةيول عةةةام 

يةة  ماليةةين  نيةة ، كمةةا لةةم لصةةميم ولنب9.1 لغةةل 

مح ةةةةةة رفةةةةةي وخةةةةةا  ةةةةةرد الحةةةةةي اسول  مدينةةةةةة 

 تفلبةةةةةةةة  لغةةةةةةةل 2018البيةةةةةةةوم الجديةةةةةةةدة عةةةةةةةام 

.مليو   ني 12.1

ونتيجةةةة لجهةةةود الدولةةةة فةةةي هةةة ا الق ةةةاع، فقةةةد 

شةبفة  لغل نسةبة اساةر المصةرية المتصةلة  ال

، و لغةةةةل نسةةةةبة %99.9العامةةةةة لميةةةةا  الشةةةةرب 

اساةةةةةر المصةةةةةرية المتصةةةةةلة  الشةةةةةبفة العامةةةةةة

، وفق ةةا %44.7للصةةرف الصةةحي فةةي نبةةس العةةام 

للتعةةةداد العةةةام للسةةةفا  واإلاةةةفا  والمنشةةةة 

2017.
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