
محاف ة المنيا

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ينايددددددر22

2022





محاف ة المنيا

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات



عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواك  التزيدرات التدي مدر  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 رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبن 

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

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية 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  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 واكد  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 جلي 

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتي  ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداح  أفضددل فكددرة أو 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 ▪

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

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

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

  لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافةر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس ابد ال تا  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 غددد

ىددددع  مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال،زراي مص  و مدب،لي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





نةكا مةا . يايقيناا، لو تدعدهادت مصر وتوفرت فيهةا أدوات العمةرا  لكانةت كةلعا  المةد  ورئيسةة بةالد الةدن

وير رفاعة رافةع العهعةاوي، الةكي يدعةد أحةد قةادة النهضةة العلميةة ورائةد التنة/ أوةانا ب  المفكر المصري

، "خةيص بةاريزتخليص اإلبريز فةي تل"في مصر والعالم العربي خالل القر  التاكع عشر، في م لْف  ا  هر 

انييدما يقيي،م اىييو صييمو  مصيير ميي  يمحسيي  اسييت  ل م،اردنييا والمفةةزى ننةةا أنةة  . 1834الصةةادر عةةام 

.وت،ظي ها  تصب  نبراسًا ممت،قدًا  وقا دًا زا رًا بي  بىدا  العالم

، ةةنع وبعد عقود زمنية  ويلة مرت خاللها مصر بالك ير من االنتصارات، وةمدت للعديد من التحةديات

ي الحرية  ع  مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلةل تارة عندما ثار ضد الفساد و ال  بحق  ف

ارَ ، ف ةبو نيتة ، وتارة أخرى عندما تمسب بهويت  وتحصةن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكةم، رئيساةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حدكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليةة بمناكةبة اختتةام الفتةرة الرئاكةي-م قتاا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمات خعاب  ا خيةر 

المسيتقب  يحمي إننةي لعلةى ثقةة بةي  "ا مةر فةي الفةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم ا ربعاء الموافة  

م، لكةن ، وإ  كانت أرض  مخضبةا بدماء ا برياء، وكماؤا تشوبها بعةى الفيةولهذا ال،ط  غدًا مشرقًا

ريةةا  أر  بةةالدي كةةتعود كةةمراء بلةةو  النيةةر، خضةةةةراء بلةةو  أغصةةا  الزيتةةةو ، كةةماؤنا ةةةافيةا، تبعةةث ب

.النجا  وا مر، دوماا كما كانت

ة،  الة  عبد الفتا  السيسةي رئاكةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولاي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 

ل الحةة  ، ونسةةتظر فيةة  بظةةاللبنيياي وطننييا الييذي نحىييم بيي مدخا باةةا جمةةول المصةةريين أ  يدعينةةوا بقةةوة 

فةةر  والعةةدل والعةةيل الكةةريم، ونتنسةةم فيةة  ريةةا  الحريةةة وااللتةةزام، ونلمةةس فيةة  المسةةاواة وتكةةاف  ال

مةةر أ  فةةال يدمكةةن لل. وجةةوداا حقيقيًّةةا ودكةةتور حيةةاةل    كةةفينة الةةو ن واحةةدة، فةةش  نجةةت نجونةةا جميعاةةا

ن الشةع  يستقيم من  ر  واحدل كون  عقداا اجتماعيًّا بين الدولة مم لة في رئيسةها وم كسةاتها وبةي

.جمه،ريتنا ال،طنية المدنية الحديثةلتيكيس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددخ سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة العهعةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مةن)
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تةي نصةبو ومنك ذلب الحين، بدأت درو  الو ن تحيا مرحلة جديدةل لبناء الدولة الو نية المدنية الحدي ة ال

سةتقبر، إليها جميعاا، مع إدرا  وال  من قِبر الشع  المصري بيننا جميعاا نلتزم بخار ة  رية  لبنةاء الم

ات التةةةي يدظللهةةةا اإلرادة والتصةةةميم علةةةى العمةةةر، والتعةةةاو  المنفةةةتر مةةةع الجميةةةعل لتخعاةةةي كةةةر العقبةةة

.والصعوباتل حتى ننعم جميعاا ب مار التنمية

جهةودل ، تضافرت خاللهةا التحققت   لها انجازات تنم،ية ت ،  اممر الزم كنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغةم عِظةم مةا  ةهدت  ربةول مصةر مةن جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نهضةة مدسةتحقة لشةع  أبةي 

تخعةى جميع ربوعها، فش  الدولة المصرية حكومة و ةعباا ال تةزال لةديها الك يةر مةن العمةو  إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أ  ذلةب يتعلة  التوقةف لبرنةةل لنتيمةر مةا حققنةاا كةويًّا مةن إضةاءات تنموية. عنا  السماء

.ادمةخالل نكا الفترةل لتكو  عوناا لنا على اكتكمال مسيرة البناء والنهضة عبر كنوات مديدة ق

ز مصةةعفى مةةدبولي رئةةيس مجلةةس الةةوزراء بهةةكا الشةةي ، قةةام مركةة/ وفةةي ضةةوء توجيهةةات السةةيد الةةدكتور

سةةنوات المعلومةةات ودعةةم اتخةةاذ القةةرار بتنفيةةك جهةةد  بح ةةيًّ لتوثيةة  أنةةم إنجةةازات الدولةةة المصةةرية خةةالل ال

تعةاو  السبع الماضية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلةى مسةتوى محافظةات الجمهوريةة كافةةا، وذلةب بال

:على النحو ا تيالو اصدار باقة م  الكتب وقد خلدص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

: قعاعاةةا تنمويًّةةا، ونةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتاباةةا يسةةتعر  أبةةرز جهةةود الدولةةة علةةى مسةةتوى 23▪

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

.كما تم إةدار تقرير لكر قعال تنموي يستعر  الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

على مستوى كتاباا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية27▪

.قعال تنموي المدحددة كلفاا23الةجميع المحافظات، تفعي 

اعةةات  نةةم مةةا حققتةة  الدولةةة علةةى مسةةتوى كةةر  مةةن القعتلخيصةةيةكتابةةا  يدقةةداما  ةةةورة إجماليةةة ▪

. التنموية والمدحافظات، بالتركيز على م  رات ا داء الرئيسة

ا الدولييية المصيييرية الق،يييية الممثيييابر  تصييينع  اضيييرنوفةةةي نةةةكا المقةةةام، كةةةا  لزاماةةةا علينةةةا أ  ند كةةةد أ  

لى أك ر ، يدظلل  اإلعال  العالمي لحقوق اإلنسا ، والكي ينعوي عومستقبىها وفق نهج تنم،ي صام 

اء، بمةةا فةةي ذلةةب الحةة  فةةي الحيةةاة دو  تمييةةز، وحقةةوق العفةةر، والحةة  فةةي الفةةك)حقةةةا لحنسةةانية 13مةةن 

هةةا تلةةب الحقةةوق التةةي تسةةتند إلي(. وحقةةوق ا  ةةخا  ذوي الهمةةم دو  تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخاةةةة

التةي تدم اةر دعةوة عالميةة للعمةر مةن أجةر " 2030أنةدا  التنميةة المسةتدامة "ا ندا  اإلنمائية ا مميةة 

رجمتهةا القضاء على الفقر، وحماية كوك  ا ر ، وضما  تمت ةع جميةع ا فةراد بالسةالم واالزدنةار، تمةت ت

.ندفاا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعاا17جميعاا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةالاا، قامةةت الدولةةة المصةةرية بترجمةةة نةةكا الحقةةوق فةةي دكةةتورنا الةةو ني الصةةادر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةس الخعةةة االكةةتراتيجية  ويلةةة المةةدىل لتحقيةة  مبةةادئ وأنةةدا  التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي كةبير تنفيةك تلةب الرؤيةة، أ لقةت الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كر المجاالت

دا،   تامًييا  تظيي  اليي. ل ليكةةو  إ ةةاراا تنفيةةكيًّا لجهةةود مصةةر التنمويةةة"مصةةر تنعلةة "الةةكي يحمةةر عنةةوا  

.ممتد   والعم  يحدور األم  لي،م أفض   وغد أ ثر ازدنارًا ل،طننا الحبيب
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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



المنيا في أرقام

ألددك كيلدومتر مربدع وتنقسدم المحاف ددة 32.3تبلد  المسداحة الكليدة للمحاف دة 

قريددةر ويبلدد  300وحدددة محليددة قرويددة تتبعهددا 61مدددنر وتضددم 9مراكددزر و9 لددى 

ل الزيددادة 6 جمددالي عدددد سددكان المحاف ددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلدد  معددد 

.لكل ألك نسمة24الطبيعية للمحاف ة 

هدم تشتهر محاف ة المنيا بأنها عروس الصعيدر وتُعدُّ من المحاف دات الزراعيدةر ومدن أ

ة كمددا أن المحاف دد. القطددنر والقمددحر والبصددلر وقصدد  السددكر: المحاصدديل الزراعيددة بهددا

خطددخ خطددوات جددادة فددي مجددال الصددناعة مددن خددالل الصددناعات الزأائيددةر وصددناعة الزددزل 

طدداهرة والنسددي ر والصددناعات الكيماويددةر باإلضددافة  لددى  نشدداء المنطقددة الصددناعية بالم

دع للصدناعات الصدزيرةر ومراكدز خدمدة رئيسدة وفرعيدةر وقدد روعدي فد ي ىرق النيدلر وُمجم 

.تخطيطها الحفاظ على ن افة البيئة

طيددةر اآلثددار الفرعونيددةر والقب: كمددا تشددتهر المحاف ددة بالعديددد مددن اآلثددار السددياحية مثددل

.واإلسالمية

"



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

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألك نسمة

24 %48.5
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

32.3
ألف كيلومتر 

مربع

6
ماليين نسمة 

2020نهاية عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%7.5

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

%18.8

المساحة الكلية

مليون مشتزل

عدد المشتزلين
(سنة فأكثر15)

1.5

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

28.5
ألك متعطل

معدل البطالة
(سنة15-64)

1.9%



أبرز مؤىرات المحاف ة

قةة إجمالي عدد الحاالت التي تم عالجها على نف

.2020الدولة بالمحافظة عام 

ألددددددددددددددددددددك152.1

حالدددددددددددددددددددة 

مشةروعاا فةي قعةال الصةحة 88إجمالي تكلفةة 

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

1.8
مشةةروعاا فةةي 693إجمةةالي تكلفةةة االنتهةةاء مةةن 

(.2020-2014)قعال العرق خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددارات3.2

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

وحةدة إكةكا  17.5إجمالي تكلفةة االنتهةاء مةن 

.  2020اجتماعي بالمحافظة حتى عام 

2.4

إجمةةةالي عةةةدد السةةةيدات اللةةةواتي تةةةم فحصةةةهن 

مليةةو  ةةةحة لةةدعم ةةةحة 100ضةةمن مبةةادرة 

. 2021المرأة بالمنيا حتى يونيو 

ألدددددددددددددددددددددددك700

سدددددددددددددددديدة

إجمةةةةةةةالي تكلفةةةةةةةة اإلنشةةةةةةةاءات والتوكةةةةةةةعات 

المنتهيةةةةة والجاريةةةةة بقعةةةةال الكهربةةةةاء بقةةةةرى 

(.2020-2014)ومد  المحافظة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددار1.3

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمةةةةةةةةةةةالي التكلفةةةةةةةةةةةة االكةةةةةةةةةةةت مارية لعةةةةةةةةةةةدد

مشةةةروعاا بقعةةةال ميةةةاا الشةةةر  والصةةةر  94

(.2020-2014)الصحي بالمحافظة في الفترة 

مليدددددددددددددددددارات5.7

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

ل إجمةةةالي تكلفةةةة أعمةةةال تينيةةةر وتبعةةةين التةةةر

(.2021-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

2.8

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ةر  لددى المصددريةر التددي عمدددت خددالل السددنوات السددبع الماضدديةر بكددل السددبل واآلليددات الممكندد

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

اريةةة إجمةالي تكلفةة المشةروعات المنتهيةة والج

ي بقعةةةال التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي فةةة

(.2020–2014)المحافظة في الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1.6

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمةةةةةةةالي تكلفةةةةةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةةةاء وتعةةةةةةةةوير عةةةةةةةدد

مدركةةةةةة فةةةةةي المحافظةةةةةة خةةةةةالل الفتةةةةةرة 414

(2014-2021.)

مليددددددددددددددددددددددددددار 1.6

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

وي تكلفةةةة التعةةةوير الشةةةةامر لمستشةةةفى ملةةةة

.2020التخصصي في كبتمبر 

ماليددددددددددددددددين407

جنيددددددددددددددددددددددد 

ظةةةة تكلفةةةة العةةةالن علةةةى نفقةةةة الدولةةةة بالمحاف

.2020خالل عام 

مليددددددددددددددددددددون375.7

جنيدددددددددددددددددددددددددد 

إجمةةالي عةةدد المكتبةةات العامةةة والمتخصصةةة

.2020والجامعية والمعاند بحلول عام 

مكتبددددددددددددددددددددددددددددددددة58

57.6%

عةةام نسةةبة اإلنةةام المقيةةدات بةةالتعليم العةةالي

2020/2019.
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يية تحسيي  الرااقامت الدولة بعفرة في مجال 

جي  الصحية بالصعيد ومحافظة المنييا اىيو و

دة وذلةةب بشنشةةاء مستشةةفيات جديةةالخصيي،   

ةةةةةن وتعةةوير أخةةرى، فقةةد بلفةةت تكلفةةة االنتهةةةةاء م

مشةةةروعاا بقعةةةال الصةةةحة بالمحافظةةةة نحةةةةةةو 88

، (2020–2014)مليةةةةةةار جنيةةةةةة  خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة 1.8

االنتهةةةةةةةةاء مةةةةةةةةن التعةةةةةةةةوير الشةةةةةةةةامر : ومنهةةةةةةةةا

مليو  239لمستشفى دير مواس بتكلفة بلفت 

لحة  جني ، كما تم االنتهاء مةن تعةوير المبنةى الم

مليةةو  68بمركةةز أورام المنيةةا بتكلفةةة بلفةةت نحةةو 

مةن جنية ، كةكلب تةم االنتهةاء مةن المرحلةة ال انيةة

لفةت نحةو تعوير مستشفى ةدر المنيا بتكلفة ب

.مليو  جني 20

، جييييييييار ت يييييييي،ير اييييييييد  مستشيييييييي يات أ يييييييير 

مستشةةةةفى معةةةةاي المركةةةةزي، بتكلفةةةةةة : أنمهةةةةا

ة مليةةةو  جنيةةة ، وبنةةةي مةةةزار المركةةةزي بتكلفةةة283.3

مليةةةو  جنيةةة ، والعةةةدوة المركةةةزي بتكلفةةةة336.5

مليةةةةةو  جنيةةةةة ، وجةةةةةار  تعةةةةةوير مستشةةةةةفى 284.2

.  مليو  جني 113المنيا مرحليًّا بتكلفة تبلغ نحو 

الراايييييييييييييييييييية الصيييييييييييييييييييحية
"
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، تيييم انشييياي العدييييد مييي  المستشييي ياتكمةةةا 

:أنمها

جامعةة مستشفى الكلى والمسةالب البوليةة ب▪

ر المنيةةةا، تةةةم االنتهةةةاء مةةةن المشةةةرول فةةةي ينةةةاي

مليةةةةةو  250، بتكلفةةةةةة إجماليةةةةةة بلفةةةةةت 2020

متةةةةةةةةر مربةةةةةةةةع، 1500جنيةةةةةةةة ، علةةةةةةةةى مسةةةةةةةةاحة 

ر والمشرول عبارة عةن مستشةفى الكلةى داخة

كةةةريراا، ويتكةةةو  450الحةةةرم الجةةةامعي كةةةعة 

ا المبنى من دور أرضي وأربعة أدوار علويةة، كمة

غةةر  6عةةدد -مةةداخر 4: )يضةةم المبنةةى ا تةةي

عةةدد–غرفةةة غسةةير بروتينةةي 2عةةدد -غسةةير 

عةةةدد–غةةةر  عةةةزل 9عةةةدد  –غةةةر  عمليةةةات 6

-عنبةةةر عنايةةةة مركةةةزة 2عةةةدد -عنةةةابر مرضةةةى 8

-قاعةةةة محاضةةةرات -ةةةةيدلية -غرفةةةة أ ةةةعة 

غرفةةةةة -وحةةةةدة فلتةةةةرة الميةةةةاا -غرفةةةةة غةةةةازات 

، ، إضةةةةافة إلةةةةى تنفيةةةةك  ةةةةرق إكةةةةفلتية(إداريةةةةة

. ومسعحات خضراء، وأماكن انتظار كةيارات

تبلةغ وجار  إنشاء مبنى وحدة الفسةير بتكلفةة

.مليو  جني 30نحو 

ي إنشةةاء مستشةةفى الكبةةد بجامعةةة المنيةةا فةة▪

، تبلةةةةةةةةةةةغ التكلفةةةةةةةةةةةة اإلجماليةةةةةةةةةةةة 2019ينةةةةةةةةةةةاير 

ى يتكةو  المبنة. مليةو  جنية 144للمستشفى 

 وابةةةةةة ، ويضةةةةةةم وحةةةةةةدات ا  ةةةةةةعة، 5مةةةةةةن 

واالكةةةةةةةتقبال، والتحاليةةةةةةةر العبيةةةةةةةة، وغةةةةةةةر  

أكةرةة، 210العمليات بعاقةة اكةتيعابية تبلةغ 

لةةي، يحتةةوي المستشةةفى أيضاةةا علةةى قسةةم داخ

وحدة مناظير، وحدة أ عة مقععية وأ ةعة 

ا تداخليةةة لعةةالن ا ورام وا وعيةةة الدمويةةة، كمةة

عيةةادات خارجيةةة، ووحةةدة لعةةالن 6يحتةةوي علةةى 

غةةر  عمليةةات مةةنهم غرفتةةا 5فيةةروس كةةي، و

شةفى عمليات لزراعة الكبةد، كمةا يدقةدام المست

خةةةدمات تعليميةةةة أخةةةرى لعةةةال  كليةةةة العةةة  

، لتينيةةر كةةوادر  بيةةة فةةي عةةالن أمةةرا  الكبةةد

ويةةيتي نةةكا فةةةي إ ةةار  انتمةةةام الدولةةة بتعةةةوير 

.منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة
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فةةةةةي إ ةةةةةار معةةةةةايير الرقابةةةةةة والجةةةةةودة الخاةةةةةةة 

بالمنظومةةةةة الجديةةةةدة، تةةةةم تعةةةةوير العديةةةةد مةةةةن 

ها المستشةةةفيات، والتةةةي يمكةةةن التعةةةرق لبعضةةة

:كما يلي

تعةةةوير مستشةةةفى كةةةمالوي النمةةةوذجي فةةةي▪

مليةةو  جنيةة ، 250، بتكلفةةة بلفةةت 2020فبرايةةر 

 وابةةةة  4حيةةةةث يتكةةةةو   مةةةةن  ةةةةاب  أرضةةةةي و

: علويةةةةة، ويضةةةةم العديةةةةد مةةةةن ا قسةةةةام م ةةةةر

ة، أقسام العوارئ واالكتقبال، عيادات خارجية

مةةا ةةةيدلية، باإلضةةافة إلةةى قسةةم ا  ةةعة، ك

ماكينةةة غسةةير 40تحتةةوي المستشةةفى علةةى 

معامةةر، إلةةى جانةة  بنةةب الةةدم، غةةر  4كلةةوي، 

إقامةةةة المرضةةةى، غةةةر  أخةةةرى لسةةةكن ا  بةةةاء 

و ةةةةةاقم التمةةةةةريى بالمستشةةةةةفى، أقسةةةةةام 

ر  الوالدة العبيعية والعمليات الجراحية، وغ

.العناية المركزة

كمةةةةةا تةةةةةم االنتهةةةةةاء مةةةةةن التعةةةةةوير الشةةةةةامر ▪

مبر لمستشةةةفى ملةةةوي التخصصةةةي فةةةي كةةةبت

ة ، الةةةكي كةةةيتير تةةةوفير الخةةةدمات العبيةةة2020

والعالجيةةةة للمةةةوا نين، ويهةةةد  إلةةةى تقةةةديم 

هةةةا الرعايةةةة الصةةةحية الشةةةاملة التةةةي يحتةةةان إلي

المةةةةةةةوا ن لتحسةةةةةةةين الخةةةةةةةدمات المقدمةةةةةةةة 

للمرضةةةةى، فقةةةةد تةةةةم بنةةةةاء المستشةةةةفى علةةةةى

ألةةةف متةةةر مربةةةع، بتكلفةةةة بلفةةةت28,9مسةةةاحة 

.ماليين جني 407نحو 

مةةة ويم ةةر المستشةةفى إضةةافة قويةةة لمنظو▪

ر الصةةةةةحة بمحافظةةةةةة المنيةةةةةا وكةةةةةيتير تةةةةةوفي

الخةةدمات العبيةةة والعالجيةةة للمةةوا نين مةةن

أنةةةالي مركةةةزي ملةةةوي وديةةةر مةةةواس والمراكةةةةز 

المحيعةةةة بهمةةةا، ويهةةةد  إلةةةى تقةةةديم الرعايةةةة 

 ن الصحية الشةاملة التةي يحتةان إليهةا المةوا

.لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى
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ىيييات اسييتكمال البنييية األساسييية لكفةةي إ ةةار 

اء ، واالرتقةالعى،م ال بية والعىي،م المسيااد 

ية بمنظومةةة التعلةةيم العبةةي والمنظومةةة الصةةح

مستشةةفى 89بالجامعةةات المصةةرية التةةي تضةةم 

ات جامعيًّةةةا تسةةةهم بةةةدور كبيةةةر فةةةي تقةةةديم الخةةةدم

الصةةةةةحية والعبيةةةةةة المتنوعةةةةةة علةةةةةى المسةةةةةتوى

الةةو ني، وتسةةتهد  نةةكا المشةةروعات االرتقةةاء

بالبنيةةةةةةة ا كاكةةةةةةية ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة الخةةةةةةدمات 

ير المقدمةةة مةةن المستشةةفيات الجامعيةةة، وتةةوف

علةوم مناخ مالئم لتعليم وتدري   ةال  كليةات ال

العبيةةةةةةة والعلةةةةةةوم المسةةةةةةاعدة، ودعةةةةةةم قعةةةةةةال 

.البحوم العبية

 فةال تم تعوير مستشفى النسةاء والتوليةد وا 

، المقةةةةةام علةةةةةى 2018بجامعةةةةةة المنيةةةةةا فةةةةةي ينةةةةةاير 

آال  متةةةةةةةر مربةةةةةةةع، ويتكةةةةةةةو  مةةةةةةةن4.2مسةةةةةةةاحة 

ة، فواةةةر إنشةةائية تحتةةوي علةةى عيةةادات خارجيةة4

وغةةةر  ا  ةةةعة، والمعامةةةر، وغةةةر  للعمليةةةات، 

رين، والعنايةةة المركةةزة، وعنايةةة ا  فةةال المدبتسةة

وغةةةةةةةر  للمرضةةةةةةةى وا  بةةةةةةةاء، بتكلفةةةةةةةة بلفةةةةةةةت 

.مليو  جني 50

اكةةةةةةتكمالاا لتلةةةةةةب الجهةةةةةةود، تةةةةةةم إنشةةةةةةاء مبنةةةةةةى 

يةةو االكةةتقبال والعةةوارئ بجامعةةة المنيةةا فةةي يون

فةي كرير، تم تنفيك المبنةى400، الكي يضم 2018

زمةةةةةن قياكةةةةةي و بقاةةةةةا  علةةةةةى معةةةةةايير الجةةةةةودة 

ة العالميةةةل ليفعةةي احتياجةةات المحافظةةة العبيةة

إلكةةةعا  حةةةاالت الحةةةوادم، وتةةةم تزويةةةدا بيحةةةدم 

التقنيةةةةةةات العبيةةةةةةة، كمةةةةةةا يةةةةةةوفر رعايةةةةةةة  بيةةةةةةة 

ابين وتمريضية كريعة وذات كفاءة عالية للمصة

والحةةةةةةةةاالت الحرجةةةةةةةةة منةةةةةةةةك لحظةةةةةةةةة دخةةةةةةةةولهم 

المستشةةةةةةةفى وإكةةةةةةةعافهم وحتةةةةةةةى خةةةةةةةروجهم 

.معافين

، اتصةةةةةةالاا، يضةةةةةةم المبنةةةةةةى معملاةةةةةةا، وبنكاةةةةةةا للةةةةةةدم

ة وةةةيدلية للعةةوارئ، ووحةةدة لل ةةعة المتكاملةة

تحتةةةةةةةةوي علةةةةةةةةى جهةةةةةةةةاز لل ةةةةةةةةعة المقععيةةةةةةةةة 

والتليفزيونيةةةةةةةة، وا  ةةةةةةةعة العاديةةةةةةةة ديجيتةةةةةةةال،

غةر  للعمليةات، ووحةدتين عنايةة 4باإلضافة إلى 

متوكةةعة لرعايةةة الحةةاالت الحرجةةة، وغةةر  إقامةةة 

د للمرضةةى إلةةةى حةةةين اكةةةتقرار حةةةالتهم، وتةةةم تزويةةة

يضةية المبنى بالكوادر البشةرية مةن ا  قةم التمر

.المددرةبة لمتابعة الحاالت ورعايتها
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اء بجان  نةكا الجهةود، قامةت الدولةة أيضاةا بشنشة

بنحةو وحدة للرعاية الصةحية بتكلفةة تقةدر14عدد 

مليةةةو  جنيةةة ، وتقةةةدم نةةةكا الوحةةةدات خةةةدمات 47

 بيةةةةة متميةةةةزة مةةةةن تععيمةةةةات، و ةةةة  أكةةةةرة، 

.وةيدلية، ومتابعة للحمر، وإكعافات أولية

كمةةةا تةةةم إنشةةةاء، وتعةةةوير، وإحةةةالل، وتجديةةةد عةةةدد       

فةت وحدة ةةحية بقةرى المحافظةة، بتكلفةة بل51

مراكةةةز 3مليةةةو  جنيةةة ، وتةةةم تعةةةوير عةةةدد 55نحةةةو 

نةي ب/ قلندول )متميزة لخدمات ا م والعفر في 

حةةو            بتكلفةةة بلفةةت ن( الجرنةةوس/ حسةةن الشةةروق 

ر مليو  جني ، كما تةم تعةوير مركةز رعايةة  فة45

.مليو  جني 2.5بتكلفة بلفت 2021معاي عام 

كةةةز اتصةةةالاا، تةةةم االنتهةةةاء مةةةن تنفيةةةك بعةةةى المرا

العبيةةةةة، ومنهةةةةا، ةةةةةفر الخمةةةةةار، ورعايةةةةة  فةةةةر 

نحةومعاي، وغربي المنيا، بتكلفةة إجماليةة بلفةت

.ماليين جني 9.3

حية إيماناا من الدولة بينمية تةوافر الوحةدات الصة

بكافةةةةة أنحةةةةاء المحافظةةةةة بهةةةةد  تقةةةةديم خدمةةةةة 

ت كريعة للمرضى، أةدرت الدولة عةدة تشةريعا

يةة بشي  تخصيص ا راضيل إلقامة وحةدات الرعا

قةم ا كاكية، فقد تم إةدار قرار رئيس الوزراء ر

، بتخصةةيص قععةةة أر  كائنةةة 2015لسةةنة 400

بحةةةةةةو  أبةةةةةةو كتيةةةةةةر لصةةةةةةالر مديريةةةةةةة الشةةةةةة و  

الصةةةحيةل إلقامةةةة وحةةةدة ةةةةحية عليهةةةا، كمةةةا تةةةم 

، 2016لسةنة 3340إةدار قرار رئيس الةوزراء رقةم 

متةةةةراا 787.5بتخصةةةةيص قععةةةةة أر  بمسةةةةاحة 

ر مربعاةةا، بقريةةة  ةةرارة، مركةةز أبةةو قرقةةا ، لصةةال

مديريةةة الصةةحة بمحافظةةة المنيةةال إلقامةةة وحةةدة

.ةحية عليها

لسةنة 1299كما تم إةدار قرار رئيس الوزراء رقم 

متراا 750، بتخصيص قععة أر  بمساحة 2017

الر مربعاةةا بقريةةة ةةةفر اللةةبن، مركةةز المنيةةا، لصةة

مديريةةة الصةةحة والسةةكا ل إلقامةةة وحةةدة ةةةحية

، 2019لسةنة 715عليها، وقرار رئةيس الةوزراء رقةم 

بتخصةةةةةيص قععةةةةةة أر  مةةةةةن أمةةةةةال  الدولةةةةةة 

متةةراا مربعاةةا، بعزبةةة عبةةد 1050الخاةةةة، بمسةةاحة 

حليةة التابعةة للوحةدة الم( العكةروت)النبي ةالر 

نيال محافظة الم-كمالويمركز -لقرية بني غني 

.إلقامة وحدة ةحية عليها
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كمةةا تةةم تنفيةةك بعةةى المبةةادرات والخةةدمات فةةي

قعةةةةال الصةةةةحة بالمحافظةةةةة، وذلةةةةب مةةةةن خةةةةالل 

وحةةةةةدة ةةةةةةحية 272العيةةةةةادات المتنقلةةةةةة وعةةةةةدد 

وحدة ةةحية 142ومركزاا  بيًّا حضريًّا، منهم عدد 

تةةةم رفةةةع كفاءتهةةةا واعتمادنةةةا لةةةدخول منظومةةةة 

:التيمين الصحي الشامر، ومن بين المبادرات

مبةةةةةةادرة الكشةةةةةةف عةةةةةةن ا مةةةةةةرا  المزمنةةةةةةة ▪

واالعةةتالل الكلةةوي، مةةن خةةالل نقةةاي الفحةةص 

ال ابتةةةةةةةةة بالوحةةةةةةةةدات الصةةةةةةةةحية والمتحركةةةةةةةةة 

بسةةةةةةيارات القوافةةةةةةر العبيةةةةةةة، وتةةةةةةم تقةةةةةةديم 

.ألف موا ن حتى ا  25الخدمات  ك ر من 

مبةةادرة الكشةةف عةةن ضةةعف السةةمع المبكةةر ▪

لل فةةةةةال حةةةةةدي ي الةةةةةوالدة، وتعمةةةةةر بكافةةةةةة 

.الوحدات الصحية بالمحافظة

، ويةةةةتم مةةةةن خاللهةةةةا تقةةةةديم "نظمةةةةي"مبةةةةادرة ▪

خدمات رعاية أكاكةية، تنظةيم أكةرة، ورعايةة

للسةةةةيدات الحوامةةةةر، حيةةةةث تةةةةم خةةةةالل فتةةةةرة

و أيةام توقيةةع الكشةف وتقةةديم خةدمات لنحةة10

.ألفي حالة

ة كةةعياا مةةن الدولةةة لتةةيمين االحتياجةةات مةةن أدويةة

مشةةةةتقات البالزمةةةةا، تةةةةم تعةةةةوير  ةةةةامر للمركةةةةز

اإلقليمةةةةي لبنةةةةب الةةةةدم ومشةةةةتقات البالزمةةةةا فةةةةي

محافظةةةةةةةات الفربيةةةةةةةة واالكةةةةةةةكندرية والمنيةةةةةةةا، 

  ليتناكةةة  مةةةع المعةةةايير الدوليةةةة لخةةةدمات بنةةةو

والةةةةدم ومشةةةةتقات البالزمةةةةا بتكلفةةةةة بلفةةةةت نحةةةة

.مليو  جني 153.6

يةا، كما تم تعوير ورفع كفةاءة مركةز إكةعا  المن

وذلةةةةةةةةةب لتةةةةةةةةةوفير مبنةةةةةةةةةى إكةةةةةةةةةعافي معةةةةةةةةةاب  

اكةةبة للمواةةةفات الفنيةةة، وتةةوفير بيئةةة عمةةر من

ة للعةةاملين بهيئةةة اإلكةةعا ، ورفةةع كفةةاءة خدمةة

اإلكةةةةةةةعا  المقدمةةةةةةةة، بتكلفةةةةةةةة بلفةةةةةةةت نحةةةةةةةو

.مليو  جني 18.5

وتهةةةد  الدولةةةة مةةةن خةةةالل نةةةكا المبةةةادرات بنةةةاء 

ة مجتمةةع ةةةحي يتةةوافر بةة  كافةةة مقومةةات الرعايةة

حتيةةة الصةةحية، وتسةةعى إلةةى االنتمةةام بالبنيةةة الت

للمستشةةةةةةةفيات والوحةةةةةةةدات الصةةةةةةةحية بكافةةةةةةةة 

كا المحافظةةات وإتاحةةة كافةةة الوكةةائر لتعةةوير نةة

.القعال
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ى وفةةى نةةكا السةةياق، بلفةةت تكلفةةة عةةالن المرضةة

ر الةةكين تةةم عالجهةةم علةةى نفقةةة الدولةةة داخةةر مصةة

، مقارنةةةةةةة 2020مليةةةةةةو  جنيةةةةةة  عةةةةةةام 375.7نحةةةةةةو 

.  2014مليو  جني  عام 140.9بة 

كمةةا ارتفةةع عةةدد المرضةةى الةةكين تةةم عالجهةةم عةةام 

ألةةةف حالةةةة مقارنةةةة بنحةةةو152.1ل حيةةةث بلةةةغ 2020

. 2014ألف حالة عام 78.2

.وزارة الصحة والسكا : المصدر 

78.2

152.1

2014 2020

عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفقة

2020و2014الدولة خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسكا : المصدر 

140.9

375.7

2014 2020

تكلفة عالج المرضى الأين تم عالجهم 

2020و2014على نفقة الدولة خالل عامي 

(مليو  جني )
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ز كما انتمت المحافظة بتعوير عدد من مراكة▪

مركةزاا فةي عةام 57اإلكعا ل حيث بلةغ عةددنا 

.2014مركزاا عام 46، مقارنة بة 2020

منشةية 52وةر عدد المنشةتت الصةحية إلةى ▪

منشية ةةحية فةي 49، مقارنة بة 2019في عام 

.2014عام 

.وزارة الصحة والسكا : المصدر  . وزارة الصحة والسكا : المصدر

46

57

2014 2020

اكز اإلسعاف في المحاف ة خالل  عدد مر

2020و2014عامي 

(مركز)

49
52

2014 2019

ة في  ر 
 
عدد منشآت الصحة بأس

2019و2014المحاف ة خالل عامي 

(منشية)
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ييييالتعىييييييم األساسيييييييييييييييييي

وال ني

"

يةةةة تبنةةةت الدولةةةة فلسةةةفة جديةةةدة لتعةةةوير العمل

التعليميةةةةةةةةة كمنظومةةةةةةةةة  ةةةةةةةةاملة ومتكاملةةةةةةةةة، 

ة للوةةةةةول إلةةةةى مرحلةةةةة الفهةةةةم واالبتكةةةةار وتنميةةةة

.الملكات اإلبداعية

اء قامت الدولة باالنتهاء مةن إنشةنكا اإل ار في 

414وتوكةةةعة وعمةةةر إحةةةالل كلةةةي وجزئةةةي لعةةةدد 

آال  فصةةر بتكلفةةة إجماليةةة6مدركةةة بشجمةةالي 

وحتةةى 2014مليةةار جنيةة  مةةن عةةام 1.6بلفةةت نحةةو 

، وجةةةار  إنشةةةاء وتوكةةةعة وإحةةةالل كلةةةي 2021عةةةام 

1100مدركةةةةةة بشجمةةةةةالي عةةةةةدد 80وجزئةةةةةي لعةةةةةدد 

: فصر، منها

، 2016مةةةدارس جديةةةدة فةةةي مةةةارس 3تةةةم افتتةةةا  

ت بمحافظةةةة المنيةةةال وذلةةةب بمناكةةةبة االحتفةةةاال

: بعيد المحافظة القومي، ني

ز بنةي مدركة علي فهمةي للتعلةيم االبتةدائي بمركة

مةةةزار، ومدركةةةة علةةةي فهمةةةي للتعلةةةيم ا كاكةةةي 

انوي للتعليم ال ةالمسيدبمركز مفاغة، ومدركة 

.العام، بمركز العدوة
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نيةا مدركة المنيا الركةمية للفةات بمدينةة الم▪

، بتكلفة 2015الجديدة، تم إنشاؤنا في مارس 

ماليةةةةين جنيةةةة ، ونفةةةةكنا جهةةةةاز 10تدقةةةةدر بنحةةةةو 

.مدينة المنيا الجديدة

كمةةةةةا تةةةةةم إةةةةةةدار قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم           ▪

، بتخصةةةةةيص قععةةةةةة أر  2018لسةةةةةنة 2115

ة من أمةال  الدولةة الخاةةة كائنةة بزمةام مدينة

ملةةةةةةةوي، لصةةةةةةةالر الهيئةةةةةةةة العامةةةةةةةة للبنيةةةةةةةة 

.زالتعليميةل إلقامة إدارة تعليمية بالمرك

كمةةةةةةا ازداد عةةةةةةدد المةةةةةةدارس بةةةةةةالتعليم قبةةةةةةر ▪

آال  مدركةةة عةةام 3.1الجةةامعي فوةةةلت إلةةى 

ألف مدركة عام 2.7، مقارنة بنحو 2021/2020

2014/2013.

وفةةةةي نةةةةكا السةةةةياق ونتيجةةةةة للجهةةةةود المبكولةةةةة، 

ئيةةة إلةةى انخفضةت نسةةبة التسةةر  للمرحلةة االبتدا

عةةةةةام % 0.68مقارنةةةةةة بةةةةةة 2020/2019عةةةةةام % 0.19

ا ، كما  هدت المرحلة اإلعدادية أيضاة2014/2013

انخفاضاةةةةةةا كبيةةةةةةراا فةةةةةةي نسةةةةةةبة التسةةةةةةر ل حيةةةةةةث

، مقارنةةةةة 2020/2019عةةةةام % 1.85انخفضةةةةت إلةةةةى 

.  2014/2013عام 4.03بةةة 

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.ال يشمر ال انوي الفني والتربية الخاةة والتعليم ا زنري* 

2.7

3.1

2014/2013 2021/2020

عدد المدارس بالتعليم قبل الجامعي 

( *2021/2020-2014/2013)خالل عامي 

(ألف مدركة)
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احتياجةات إيماناا بتوفير كةوادر بشةرية علميةة تلبةي

ر أبناء المحافظة والمحافظات المجةاورة، وتةوفي

الدراكةةةةةةةةةةةة ا كاديميةةةةةةةةةةةة للعلةةةةةةةةةةةوم الحدي ةةةةةةةةةةةة، 

والتخصصةةةةات العلميةةةةة المتعةةةةورة التةةةةي ت نةةةةر

لفةة الشبا  لسةوق العمةر، فقةد بلةغ إجمةالي تك

يم المشةةروعات المنتهيةةة والجاريةةة بقعةةال التعلةة

العةةالي والبحةةةث العلمةةةي فةةي المحافظةةةةةة نحةةةةةةةو 

(.2020–2014)مليار جني  في الفترة 1.6

قامةةت الدولةةةة ببةةةدء أعمةةال اإلنشةةةاءات بجامعةةةة 

دء فةي المنيا ا نلية، التي تمت الموافقة على الب

شةةاء اتخةةاذ كافةةة اإلجةةراءات التنفيكيةةة الالزمةةة إلن

فةةةداناا 41علةةةى مسةةةاحة "جامعةةةة المنيةةةا ا نليةةةة"

بمدينةةةةةة المنيةةةةةا الجديةةةةةدة، تتبةةةةةع جامعةةةةةة المنيةةةةةا

، لتكةةةةو  امتةةةةداداا لهةةةةا، وتحقيقاةةةةا "الجامعةةةةة ا م"

. لرؤيتها وركالتها

التعىيييييم العييييالي والبحييييث

العىمي

"
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ها في إ ار إعةداد مةوارد بشةرية م نلةة فنيًّةا ولةدي

المهةةارة الالزمةةةة للعمةةر فةةةي مختلةةف المجةةةاالت 

ف القانونية والمحاماة، والنهةو  بيعبةاء الوظةائ

وق القضةةةائية المختلفةةةة، تةةةم إنشةةةاء كليةةةة الحقةةة

، بتكلفةةةة بلفةةةت2016بجامعةةةة المنيةةةا فةةةي يونيةةةو 

.  مليو  جني 40

ويةةةةةيتي ذلةةةةةب وفقاةةةةةا لقةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم         

، بشضةةةةافة كليةةةةة الحقةةةةوق إلةةةةى 2015لسةةةةنة 2206

جامعةةة المنيةةا، وعليةة ، تةةم إنشةةاء مبةةاني إكةةكا 

مليةةو  جنيةة ، 22.7 البةةي بتكلفةةة إجماليةةة بلفةةت 

، كمةةةا أولةةةت 2016وتةةةم االنتهةةةاء منهةةةا فةةةي يونيةةةو 

دار الدولة انتماماا بةالتعليم ا زنةري، فقةد تةم إةة

، 2018لسةةةةةةنة 2707قةةةةةةرار رئةةةةةةيس الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم 

بالموافقةةةةة علةةةةى تحويةةةةر فصةةةةول كليةةةةة البنةةةةات

بنةةات ا زنريةةة بالمنيةةا الجديةةدة الملحقةةة بكليةةة ال

لةى التابعةة لجامعةة ا زنةر إ-اإلكالمية بيكةيوي 

.  كلية مستقلة

، وفةةى إ ةةار االنتمةةام بةةالتعليم الجةةامعي الخةةا 

فقةةةةد تةةةةم إةةةةةدار قةةةةرار رئةةةةيس الجمهوريةةةةة رقةةةةم         

، بشةةةي  إنشةةةاء جامعةةةة خاةةةةة 2019لسةةةنة 631

مقرنةةةةا مدينةةةةة المنيةةةةا " جامعةةةةة اللةةةةوتس"باكةةةةم 

. الجديدة بمحافظة المنيا

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر

17

23

2014/2013 2020/2019

عدد الكليات بالجامعات الحكومية 

-2014/2013)والخاصة خالل عامي 

2020/2019)

(كلية)
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فنةو ، تهتم الدولة بالعمر علةى نشةر ال قافةة وال

جابيةة وتركيخ الهوية المصرية، وتعزيز القيم اإلي

داخةةةةر المجتمةةةةع، مةةةةن خةةةةالل تعةةةةوير المحتةةةةوى 

ال قةةةةةةةافي والفنةةةةةةةي، والتواةةةةةةةةر المبا ةةةةةةةر مةةةةةةةع 

المةةةوا نين، بمةةةا يسةةةانم باإليجةةةا  فةةةي تحقيةةة 

ا  اكةةةةةتراتيجية الدولةةةةةة الشةةةةةاملة لبنةةةةةاء اإلنسةةةةة

.المصري معرفيًّا وثقافيًّا

ففي إ ار حر  منظومةة مكتبةات مصةر العامةة

دامة مةن على تفعير اكتراتيجية التنميةة المسةت

يةةةة خةةةالل دور المكتبةةةات فةةةي إثةةةراء الحركةةةة ال قاف

تبةةة ورفةةع الةةوعي ال قةةافي للشةةبا ، تةةم إنشةةاء مك

وقع مصر العامة فرل المنيا، التي تقع في أرقى م

احة بالمدينةةة علةةى كةةورنيل النيةةر، وتبلةةغ المسةةة

ألةةف متةةر مربةةع، بتكلفةةة 2.6الكليةةة للمكتبةةة نحةةو 

.مليو  جني 16بلفت نحو 

بةة وجارِ إنشاء مسر  وقاعات إضافية داخر مكت

.المنيا

الثقافيييييييييييييييييية وال نيييييييييييييييييي، 
"
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م تتكةةو  المكتبةةة مةةن دوريةةن، الةةدور ا رضةةي يضةة

كبةةار، مكتبةة ا  فةةال والةةدور ا ول يضةم مكتبةةة ال

كي كمةةا يلحةة  بالمكتبةةة المسةةر  المكشةةو ، الةة

. خصاا150يتسع لنحو 

إنشةةةةاء قصةةةةر ثقافةةةةة المنيةةةةا الجديةةةةدة، حيةةةةث تةةةةم 

االنتهةةةاء مةةةن ا عمةةةال اإلنشةةةائية وتعةةةوير ورفةةةع

جةةدير .كفةةاءة المسةةر  بالقصةةر تمهيةةداا الفتتاحةة 

لةةى بالةةككر أ  قصةةر ثقافةةة المنيةةا الجديةةدة يقةةام ع

آال  متةةةةةر مربةةةةةع وبلفةةةةةت تكلفتةةةةة  7.7مسةةةةةاحة 

مليةةةو  جنيةةة ، كمةةةا يدعةةةد  المشةةةرول 23اإلجماليةةةة 

ير فةةةي إضةةةافة إلةةةى البنيةةةة ال قافيةةةة ومقةةةراا للتنةةةو

.ةعيد مصر

باإلضةةةافة إلةةةى ذلةةةب، جةةةار تعةةةوير وإنشةةةاء قاعةةةة 

ة مةةة تمرات ومسةةةر  قصةةةر ثقافةةةة المنيةةةا، بتكلفةةة

.مليو  جني 28إجمالية تبلغ نحو 

لسةنة 636كما تم إةدار قرار رئةيس الةوزراء رقةم 

، بتخصةةةةةةيص قععةةةةةةة أر  كائنةةةةةةة بةةةةةةير  2016

أمتةار، لصةالر 1008الروبة، مركز معاي، بمساحة 

.ليهاوزارة ال قافة بالمنيال إلقامة قصر ثقافة ع

، 2016لسةةةةةنة 2700وقةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم 

أر  )بتخصةةةةةيص قععةةةةةة أر  ملةةةةةب الدولةةةةةة 

متةةراا، كائنةةة بمركةةز بنةةةي1175بمسةةاحة ( المشةةتر

مةةةةزار، لصةةةةالر الهيئةةةةة العامةةةةة لقصةةةةور ال قافةةةةةل 

.إلقامة قصر ثقافة بني مزار عليها

، 2016لسةةةةةنة 2385قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم و

متةةةةةراا، 492بتخصةةةةةيص قععةةةةةة أر  بمسةةةةةاحة 

كةةةز بمر-الشةةةيخ مسةةةعود -كائنةةةة بقريةةةة القايةةةات 

ةل لصةالر الهيئةةة العامةة لقصةور ال قافةة-العةدوة 

.إلقامة قصر ثقافة عليها

ة اتصةةةالاا، فقةةةد بلةةةغ عةةةدد قصةةةور وبيةةةوت ال قافةةة

، كمةةا بلةةغ 2020قصةةراا وبيتاةةا عةةام 15بالمحافظةةة 

العامةةةة والمتخصصةةةة )إجمةةةالي عةةةدد المكتبةةةات 

، 2019مكتبةةةةةة عةةةةةام 58( والجامعيةةةةةة والمعانةةةةةد

.2014مكتبة عام 44مقارنة بة 
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في إ ار دعم الدولة للمرأة المصرية وإعال  عةام

ر عاماا للمرأة، مما يعكس إيما  الدولة بةدو2017

النسةةةةةةةاء ويععةةةةةةةيهن دفعةةةةةةةة قويةةةةةةةة للعمةةةةةةةر 

والنهةةةةو  بةةةةبالدننل افتةةةةتر المجلةةةةس القةةةةومي

للمةةةةةرأة وحةةةةةدة منانضةةةةةة العنةةةةةف ضةةةةةد المةةةةةرأة 

.2017بجامعة المنيا في عام 

التةةي " احميهةةا مةةن الختةةا "فةةي إ ةةار جهةةود حملةةة 

أ لقتهةةةةا اللجنةةةةة الو نيةةةةة للقضةةةةاء علةةةةى ختةةةةا 

مي اإلنةةام برئاكةةة مشةةتركة بةةين المجلةةس القةةو

للمةةرأة والمجلةةس القةةومي للعفولةةة وا مومةةة،

انعلقةةت فعاليةةات حملةةة  ةةرق ا بةةوا  بعنةةوا 

و بمحافظةةة المنيةا فةةي يوليةة" احميهةا مةةن الختةا "

آال  مةةةن السةةةيدات، 6.3، وقةةةد اكةةةتهدفت 2019

الكةةةةةةةرم، ريحانةةةةةةةة، )والرجةةةةةةةال، وا  فةةةةةةةال بقةةةةةةةرى 

بمركةةةزي( المحةةةر ،  و ةةةة، قلوةةةةنا، والبيهةةةو

.أبو قرقا  وكمالوي

تمكيييييييييييييييييييييييي  الميييييييييييييييييييييييرأ 
"
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عةةن تسةةتهد  الحملةةة التوعيةةة با خعةةار الناتجةةة

ة عمليةةةةة الختةةةةا  مةةةةن الناحيةةةةة العبيةةةةة والنفسةةةةي

للبنةةةات، كمةةةا تةةةم تنةةةاول الموضةةةول مةةةن الناحيةةةة

حي، الدينية كواءا من الةدين اإلكةالمي أو المسةي

.بحضور قيادات من الم كسات الدينية

ا  كما أخك كر من ةندوق ا مم المتحدة للسةك

ووزارة الشةةةةبا  والرياضةةةةة للجولةةةةة ال ال ةةةةة مةةةةن

إلةةى محافظةةةة " 2030الوجهةةة مصةةةر "أنشةةعتهم 

، والتةي 2019يونيةو 15إلةى 13المنيا في الفترة من 

يةةةةدعمها االتحةةةةاد ا وروبةةةةي، فةةةةي إ ةةةةار مشةةةةرول 

مةةةةع االكةةةةتراتيجية القوميةةةةة للسةةةةكا  بالتعةةةةاو 

الوجهةةةة "م كسةةةة اتجةةةاا، وقةةةد جةةةاءت أنشةةةعة 

اء بةالتزامن مةع اليةوم الةو ني للقضة" 2030مصر 

.على ختا  اإلنام

ونةةةةةةدفت ا نشةةةةةةعة إلةةةةةةى رفةةةةةةع الةةةةةةوعي حةةةةةةول 

ات المماركة الضارة، وا تر  في الفاعليات مئة

يوماةةةا مةةةن 16مةةةن الشةةةبا ، فةةةي إ ةةةار حملةةةة الةةةة 

ا نشةةةةعة لمنانضةةةةة العنةةةةف ضةةةةد المةةةةرأة التةةةةي 

أ لقهةةةا المجلةةةس القةةةومي للمةةةرأة تحةةةت  ةةةعار 

نةوفمبر 25خةالل الفتةرة مةن " احميها من الختةا "

.2019ديسمبر 10وحتى 

يتةةةا  وفةةي نةةكا السةةةياق انعلقةةت قافلتةةا  ت قيف

مةةن السةةيدات 240بمحافظةةة المنيةةا، اكةةتهدفتا 

والرجةةةةةال وا  فةةةةةال بمركةةةةةز المنيةةةةةا قريةةةةةة عزبةةةةةة 

ر كةةلعا  ومركةةز أبةةو قرقةةا  قريةةة  ةةيبةل لنشةة

، الركةةةائر الخاةةةةة بالقضةةةاء علةةةى ختةةةا  اإلنةةةام

وخلةةةةة  رفةةةةةى مجتمعةةةةةي لل قافةةةةةات الموروثةةةةةة 

.والمتعلقة بربر الختا  بالدين

باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةى التعريةةةةةةف بالمخةةةةةةا ر الصةةةةةةحية 

والنفسةةية لهةةا، كمةةا تسةةتهد  دمةة  م كسةةات

الدولةةةة المعنيةةةة والقةةةائمين عليهةةةا فةةةي الحةةةرا  

المجتمعةةةي الةةةرافى للختةةةا  وتنسةةةي  الجهةةةود

بيةةةةةةةنهم، وذلةةةةةةةب باالعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى الواعظةةةةةةةات 

.والرانبات، وأحد ا  باء
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كما تحر  الدولةة علةى دمة  مفةانيم المسةاواة 

بةةةةةةةين الجنسةةةةةةةين وتمكةةةةةةةين المةةةةةةةرأة بالمنةةةةةةةان  

ر التعليميةةةة بالمراحةةةر المختلفةةةة مةةةن أجةةةر نشةةة

جانة  ال قافة والفكر الر ةيد لتمكةين المةرأة إلةى

االنتمةةةةةام بالتةةةةةدري  وبنةةةةةاء القةةةةةدرات خصوةاةةةةةا 

الموجةةةةةةة  للمةةةةةةةرأة، وتعظةةةةةةةيم االكةةةةةةةتفادة مةةةةةةةن 

بهةةةا العاقةةةات اإلنتاجيةةةة واإلبداعيةةةة التةةةي تتمتةةةع

. المرأة

و  عقد ةةندوق ا مةم المتحةدة للسةكا ، بالتعةا

مةةةع وزارة الصةةةحة والسةةةكا ، ورا عمةةةر لبنةةةاء 

قةدرات العةاملين فةي المجةال العبةي حةول أضةرار 

ختةةا  اإلنةةام فةةي محافظةةات مختلفةةة فةةي جميةةع

ا  أنحاء مصر في ظر ارتفال معدالت تعبي  خت

.2020اإلنام في نوفمبر 

ر  ويدعةةد  نةةكا التةةدري  جةةزءاا مةةن البرنةةام  المشةةت

ة بةةين ةةةندوق ا مةةم المتحةةدة للسةةكا  ومنظمةة

ا تةةم كمةة. اليونيسةةيف للقضةةاء علةةى ختةةا  اإلنةةام

ل عقد المزيد مةن التةدريبات حةول نفةس الموضةو

فةةي المنيةةا 2020خةةالل ا  ةةهر ا خيةةرة مةةن عةةام 

.من بين محافظات أخرى

ر تم افتتا  مركز خدمات ودراكات المرأة والعف

عيد، بمحافظة المنيا، ويدعد  ا ول من نوع  بالص

، ويهد  إلى توفير مكةا  مناكة 2018في يوليو 

الت لتدري  المرأة والنهو  بها في  تى المجةا

المختلفةةةةةة لتةةةةةوفير فةةةةةر  عمةةةةةر حقيقيةةةةةة لهةةةةةا، 

باإلضةةةافة إلةةةى العديةةةد مةةةن ا نشةةةعة والنةةةدوات

.التوعوية في مختلف المجاالت

جةةةةةدير بالةةةةةككر أ  المركةةةةةز مقةةةةةام علةةةةةى مسةةةةةاحة

ماليةةين جنيةة  ضةةةمن 9.5متةةر، بتكلفةةة نحةةو 1500

مشةةةروعات النهةةةو  بةةةالمرأة، ويهةةةد  لخدمةةةة 

البةةةةاح ين فةةةةي مجةةةةال دراكةةةةات المةةةةرأة والعفةةةةر 

.و ال  الدراكات العليا
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رقيةة حيث يضةم المركةز مكتبةة إلكترونيةة وأخةرى و

كمةةةةا يقةةةةدم . خاةةةةةة بدراكةةةةات المةةةةرأة والعفةةةةر

حضةةةةانة لل فةةةةال : المركةةةةز خةةةةدمات أخةةةةرى منهةةةةا

، الرضةةةةةع، ومركةةةةةز للكمبيةةةةةوتر، وقاعةةةةةات للتةةةةةدري 

وقاعةةةة مةةة تمرات، ومععةةةم، وفصةةةول تعليميةةةة، 

. واكتراحات للعال ، وحديقة

فةةةي إ ةةةار أكةةةبول مصةةةر أر  المحبةةةة والسةةةالم، 

الةةكي يشةةمر تنفيةةك عةةدة فعاليةةات مةةع كةةيدات

ا، وفتيةةات خمةةس قةةرى مختلفةةة بمحافظةةة المنيةة

إقامةةة المباريةةات : كةةا  مةةن بةةين نةةكا الفعاليةةات

اعلي لفريةة  فتيةةات القريةةة وعةةر  للمسةةر  التفةة

حةةةةول أضةةةةرار الةةةةزوان المبكةةةةر والختةةةةا ، ووةةةةةلت 

ت فعاليةةةات دوري كةةةرة القةةةدم الخماكةةةية للفتيةةةا

الةةكي نظمةة  المجلةةس القةةومي للمةةرأة بالتعةةاو 

ركةز مع وزارة الشبا  والرياضة إلةى قريةة تنةدة بم

.ملوي بمحافظة المنيا

نةةكا، باإلضةةافة إلةةى االنتمةةام بصةةحة المةةرأة مةةن 

خةةالل مبةةادرة الكشةةف المبكةةر عةةن أمةةرا  ال ةةدي

عاماا، كما يتم إجةراء ( 35–18)للسيدات من كن 

واإلحالةةة 35الفحةةص الةةكاتي لمةةن نةةم فةةوق كةةن 

، المميكنةةةةللمستشةةةفيات مةةةن خةةةالل الخةةةدمات 

ألف كيدة ضمن مبادرة 700كما تم فحص نحو 

تةى مليو  ةحة لدعم ةحة المةرأة بالمنيةا ح100

.  2021يونيو 

ضةامن كما تم توقيع اتفاقية تعاو  بين وزارة الت

االجتمةةةةاعي ومنظمةةةةة ا مةةةةم المتحةةةةدة للغكيةةةةة 

ة تمكةةةين المةةةرأة الريفيةةة"بشةةةي  " الفةةةاو"والزراعةةةة 

، 2021في محافظة المنيةا فةي كةبتمبر " وأكرتها

رة، وذلةةةب بتمويةةةر مةةةن السةةةفارة الكنديةةةة بالقةةةان

قةةةةرى فةةةةي10ويهةةةةد  المشةةةةرول المنفةةةةك داخةةةةر 

 ةةةةةةةهراا، إلةةةةةةةى 18مراكةةةةةةةز بالمحافظةةةةةةةة لمةةةةةةةدة 4

ن المسانمة في الحةد  مةن الفقةر، وتحسةين ا مة

نساء الفكائي والتفكية، وكس  كبر العيل لل

الريفيةةةةةةةةات مةةةةةةةةن مختلةةةةةةةةف الفئةةةةةةةةات العمريةةةةةةةةة، 

 كةر واالجتماعية، واالقتصادية مع التركيز علةى ا

ى المتضةررة مةن جةراء جائحةة كورونةا، باإلضةافة إلة

اكةةةةتهدا  المزارعةةةةات مةةةةن ةةةةةاحبات الحيةةةةازات 

الصةةةفيرة والعةةةةا الت عةةةةن العمةةةةر مةةةةن القةةةةرى 

.ا ك ر فقراا بمحافظة المنيا
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدة  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 

مشةةروعات بقعةةال السةةياحة 3إجمةةالي تكلفةةة 

(.2020-2014)وا ثار بالمحافظة في الفترة 

مليددددددددددددون301

جنيدددددددددددددددددد 

مشةةةةةةروعات 7إجمةةةةةةالي تكلفةةةةةةة تنفيةةةةةةك عةةةةةةدد 

لتوةةةةةير الفةةةةاز العبيعةةةةي بالمحافظةةةةة خةةةةالل

(.2020–2014)الفترة 

مليدددددددددددددددددددون273

جنيددددددددددددددددددددددددد 

إجمةةةةةةةةالي تكلفةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةاء مركةةةةةةةةز خةةةةةةةةدمات 

.  المست مرين في المحافظة

ماليدددددددددددددددددين104

جنيددددددددددددددددددددددد 

ا إجمالي المساحة المخصصة غر  غر  المني

ضةةةةةةمن مشةةةةةةرول المليةةةةةةو  ونصةةةةةةف فةةةةةةدا  

.بالمحافظة

ألددددددددددددددددددددددددددددددك318

فدددددددددددددددددددددددددددان

تكةةةاليف إنشةةةاء مجمةةةع الصةةةناعات الصةةةفيرة

.والمتوكعة بالمحافظة

مليددددددددددددون272

جنيدددددددددددددددددد 

إجمةةةةالي عةةةةةدد كةةةةةروت الفةةةةال  المصةةةةةدرة فةةةةةي 

.2021محافظة المنيا حتى أغسعس 

ألددددددددددددددددددددك184

كددددددددددددددددارت
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االستثميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار
"

جةال تتميز محافظة المنيا بتعدد مقوماتها في م

لةةةةى التنميةةةةة االكةةةةت مارية، يةةةةيتي ذلةةةةب اعتمةةةةاداا ع

ر موقعها المتميز وقربها مةن منفةك بحةري مبا ة

علةةةى البحةةةر ا حمةةةر، والةةةكي يعمةةةر علةةةى تنشةةةير 

قعةةال الصةةناعة والسةةياحة مةةن خةةالل محةةور بنةةي 

رأس غةةةار ، فضةةةلاا عةةةن امتالكهةةةا لهبةةةات / مةةةزار 

ت خامةا)خاةة في مجال ال روات العبيعيةة م ةر 

، وأحجةةةةةةار الزينةةةةةةة، والرمةةةةةةال البيضةةةةةةاءالبنتونيةةةةةةت

، كمةةا يوجةةد الحجةةر(والصةةفراء، والرخةةام، والبازلةةت

مةن % 80الجير النقي، والكي تنت  من  المحافظة 

.جملة إنتان مصر

أيضاةةةا، تحظةةةى المحافظةةةة بشمكانةةةات فةةةي مجةةةال 

العاقةةةةة المتجةةةةةددة وخاةةةةةة فةةةةةي مجةةةةال توليةةةةةد 

.العاقة الكهربائية

اقةةع تتةةوافر بالمحافظةةة العديةةد مةةن المواتصةةالاا، 

قةةةة المنع: للنشةةةعة االكةةةت مارية، والتةةةي منهةةةا

ا عةن ، فضةلا(تحةت اإلنشةاء)الحرة العامةة بالمنيةا 

.منا   ةناعية واعدة بالمحافظة3وجود 
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فةةةي كةةةبير تيسةةةير إجةةةراءات مماركةةةة ا عمةةةال 

لةةة وتشةةجيع االكةةت مار بالمحافظةةة، قامةةت الدو

:بجهود عديدة، في مدقدمتها

توقيةةةةةع عقةةةةةود جديةةةةةدة لتمويةةةةةر مشةةةةةروعات ▪

جمعيةةةةة أنليةةةةة فةةةةي14متنانيةةةةة الصةةةةفر مةةةةع 

محافظةةةةات، مةةةةن بينهةةةةا محافظةةةةة المنيةةةةا، 9

وبلفةةةةةةةةةت القيمةةةةةةةةةةةةة اإلجماليةةةةةةةةةةةةةة للعقةةةةةةةةةةةةود            

مليةةةةةةةةو  جنيةةةةةةةة ، يوفرنةةةةةةةةا جهةةةةةةةةاز تنميةةةةةةةةة 14

المشةةةةةةةةةةةروعات المتوكةةةةةةةةةةةعة والصةةةةةةةةةةةفيرة 

.ومتنانية الصفر

كمةةةةةا تةةةةةم افتتةةةةةا  مركةةةةةز خةةةةةدمات المسةةةةةت مرين 

ماليين جني ، والةكي يةيتي104بالمحافظة بتكلفة 

ضةةمن خعةةة الدولةةة للتوكةةع فةةي مراكةةز خةةدمات 

في المست مرين في مختلف المحافظات، وذلب

يةث إ ار اإلةال  الم كسي لمناخ االكت مارل ح

تضةةةةم مراكةةةةز الخةةةةدمات مم لةةةةين عةةةةن أك ةةةةر مةةةةن

.جهة65

جديةدة ختاماا، ارتفع عدد الشركات االكةت مارية ال

ةةةةةةت التةةةي تةةةم تيكيسهةةةةةا بالمحافظةةةة، حيةةةث بلفةة

، فةةةةةةةةي مقابةةةةةةةةر 2020 ةةةةةةةةركة خةةةةةةةةالل عةةةةةةةةام 170

، بنسةةبة زيةةادة 2014 ةةركة جديةةدة فقةةر عةةام 79

، ليصةةةةةةر بةةةةةةكلب إجمةةةةةةالي عةةةةةةدد %115,2تخعةةةةةةت 

إلةةى الشةةركات االكةةت مارية القائمةةة بالمحافظةةة

 ةةةةركة موزعةةةةة علةةةةى القعاعةةةةات الخدميةةةةة، 1722

لةةب اإلنشةةائية، الصةةناعية، السةةياحية، وغيرنةةا، وذ

بةةةرأس مةةةةةةةةةال مدصةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةدرا 2020حتةةةى عةةةةةةةام 

 ةةركة قائمةةة 878مليةةارات جنيةة ، فةةي مقابةةر 5.1

بةةةةةةرأس مةةةةةةال مدصةةةةةةدر قةةةةةةدرا 2014حتةةةةةةى عةةةةةةام 

مليةةةةةةةةةةارات جنيةةةةةةةةةة ، بنسةةةةةةةةةةبة زيةةةةةةةةةةادة فةةةةةةةةةةي 3.8

%.34.2رأس المال المدصدر تدقدرة بنحو 

915.8
ين إجمةةةةالي التةةةةدفقات الماليةةةةة للمسةةةةت مر

.الحرةالمعانرةالمصريين بمنعقة 

مليددددددددون

جنيدددددددددددددد 
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ة مةةةن يةةةيتي القعةةةال الصةةةناعي فةةةي المرتبةةةة ال ال ةةة

ي حيةةةث ا نميةةةة بةةةين ا نشةةةعة االقتصةةةادية التةةة

يماركةةها العةةاملو  مةةن كةةكا  المحافظةةة بعةةد 

قعةةاعي الزراعةةة والخةةدمات، واعتمةةدت الصةةناعة 

في محافظة المنيا حتى عهد قرية  علةى الةورا

ال أنهةا الحرفية والمنشةتت الصةناعية التقليديةة، إ

فةةةةةةةي السةةةةةةةنوات ا خيةةةةةةةرة عرفةةةةةةةت الصةةةةةةةناعات 

المتعةةةةةةورة بعةةةةةةد إقامةةةةةةة المنةةةةةةا   الصةةةةةةناعية 

بالمحافظةةةةة، وعليةةةة ، ارتفعةةةةت نسةةةةبة النشةةةةاي

ات الصناعي بمحافظة المنيا م ةر بةاقي محافظة

. مال الصعيد

منةةا   ةةةناعية 4تتميةةز محافظةةة المنيةةا بوجةةود 

: قائمة، ونم

ر، المنعقةةة الصةةناعية بالمعةةانرة  ةةرق النيةة▪

.ألف فدا 1.9على مساحة 

المنعقةةةةة الصةةةةناعية بةةةةوادي السةةةةريرية، علةةةةى▪

.ألف فدا 22.7مساحة 

التنمييييييييييييييييية الصيييييييييييييييينااية 

والتجيييييييييييار 

"
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عقةة المن)المنعقة الصناعية بالشيخ فضر ▪

(.الصناعية كابقاا32

دة، المنعقةةةة الصةةةناعية بمدينةةةة المنيةةةا الجديةةة▪

.فداناا68.7على مساحة 

ية في إ ار كةعي الدولةة لتحقية   فةرة اقتصةاد

يةةر وتنمويةةة بالمحافظةةة، وخاةةةة أنهةةا لةةديها الك 

مةةةةن المقومةةةةات، وننةةةةا  العديةةةةد مةةةةن الفةةةةر  

االكةةت مارية، ومةةن أجةةر تةةوفير المزيةةد مةةن فةةر 

العمةةةةةةةةةةةر  بنةةةةةةةةةةةاء المحافظةةةةةةةةةةةة، ولتشةةةةةةةةةةةجيع 

المسةةةت مرين إلقامةةةة العديةةةد مةةةن المشةةةروعات 

بالمحافظةةةة، والعمةةةر علةةةى دفةةةع عجلةةةة اإلنتةةةان 

بيةر، لتلب المشروعات ذات العائد االقتصةادي الك

تةةم تنفيةةك العديةةد مةةن المشةةروعات ذات ا نميةةة

:االقتصادية الكبيرة، أنمها

ر مصةةةنع المنيةةةا للسةةةكر، الةةةةكي يدعةةةد  مةةةن أكبةةةة▪

ى مصةةانع السةةكر فةةي العةةالم، بشنتةةان يصةةر إلةة

ميةة  ألف  ن من ككر البنجةر كةنوياا، وتن900

ألةةةةف فةةةةدا  مةةةةن 181واكتصةةةةال  واكةةةةتزرال 

ضةةةةةمن )ا راضةةةةةي الصةةةةةحراوية غةةةةةر  المنيةةةةةا 

مليةةةةةةو  1.5مشةةةةةةرول اكتصةةةةةةال  واكةةةةةةتزرال 

مليةو   ةن مةن بنجةر 2.5ل بهةد  إنتةان (فدا 

أخةةرى السةةكر كةةنويًّا، ومحاةةةير اكةةتراتيجية

م ةةر القمةةر والةةكرة، كمةةا كيسةةهم المشةةرول 

ك  فةةي كةةد العجةةز بةةين إنتةةان السةةكر واكةةتهال

ل ممةةةةةا يةةةةةوفر واردات %75فةةةةةي مصةةةةةر بنسةةةةةبة 

دير مليو  دوالر، بينما كةيتم تصة900قيمتها 

مليةةةةةةةو  دوالر 120منتجةةةةةةةات ثانويةةةةةةةة بقيمةةةةةةةة 

.كنويًّا

مشةةةرول المنعقةةةة الحةةةرة بالمعةةةانرة  ةةةرق ▪

نشةئت النير بالمنيا للصناعات النسةيجية، إذ أد

أفدنةةةة وفقاةةةا لقةةةرار رئةةةيس 306علةةةى مسةةةاحة 

، بهةةةةد  2018لسةةةنة 9مجلةةةس الةةةوزراء رقةةةم 

تحقيةةة  نةةةول مةةةن التةةةواز  بةةةين زراعةةةة القعةةةن 

.وةناعت  في الوقت نفس 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة المنيا  | 37

كمةةةةا تةةةةم بةةةةدء التشةةةةفير التجريبةةةةي لمصةةةةنع▪

بعةةةةةد توقفةةةةة   ك ةةةةةر مةةةةةن)العسةةةةةر ا كةةةةةود 

يةث بقرية تونا الجبر مركز ملوي، ح( كنوات4

ة تةةةم نقةةةر أةةةةول  مةةةن الهيئةةةة العامةةةة للتنميةةة

، وفقاةةةةا 2016الصةةةةناعية إلةةةةى المحافظةةةةة عةةةةام 

ع لمةككرة االتفةاق التةةي وقعتهةا المحافظةة مةة

لةةس نيئةةة تنميةةة الصةةعيد التابعةةة لرئاكةةة مج

الةةةةةوزراءل لتشةةةةةفير عةةةةةدد مةةةةةن المشةةةةةروعات 

اإلنتاجيةةةةة المتوقفةةةةة، منهةةةةا مصةةةةنع العسةةةةر

.بمركز ملوي

ر جةةةدير بالةةةككر أنةةة  تةةةم إنتةةةان أول وحةةةدة تقشةةةي▪

  للقصةة  فةةي مصةةر وإنتةةان عسةةر أكةةود فةةائ

الجةةةةةةودة يلبةةةةةةي احتياجةةةةةةات السةةةةةةوق المحلةةةةةةي 

والتصةةةةةةدير للخةةةةةةارن، فضةةةةةةلاا عةةةةةةن منظومةةةةةةة 

حدي ةةةة فةةةي ةةةةناعة العسةةةر وإزالةةةة الملوثةةةات

.من المياا

يرة كما أولت الدولة انتماماا بالمشروعات الصف

ع والمتوكعة، حيث تم االنتهاء من إنشاء مجم

الصناعةةةةةةةات الصفيةةةةةةةةةةةةةرة والمتوكةةةةةةةةعة بعةةةدد 

ةة وحةةةدة ةةةةناعية بمسةةةاحات مختلفةةةة بتكلفةةة68

.مليو  جني 272

يةةةةك فةةةي كةةةبير تعزيةةةز النشةةةةاي التجةةةاري، تةةةم تنف

كةةةةوق الخضةةةةار والفاكهةةةةة بمنعقةةةةة ماقوكةةةةة، 

ثالجةةةة، 14محلاةةةا تجاريًّةةةا، 381يتضةةةمن المشةةةرول 

حةةةةو      وكافتيريةةةةا، كمةةةةا بلفةةةةت تكلفتةةةة  اإلجماليةةةةة ن

. مليو  جني 51.5

عةد كما يدعد  مشةرول  ةارل مصةر، الةكي أنشة  بب

جمةةةةةةالي وحضةةةةةةاري لسةةةةةةهولة التحةةةةةةر ، جةةةةةةانزاا 

الكتقبال المشةروعات التجاريةة، ونةو مخصةص

ر للمشةةةاة فقةةةر بفةةةر  التسةةةوق والتنةةةزا للكةةة

لةةةى المصةةةرية والسةةةياحة الوافةةةدة، وتةةةم تنفيةةةكا ع

.ياكورنيل النير بمدخر دماريس بمدينة المن
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ية وبنةاء علةى ذلةب، ارتفةع عةدد المنشةتت الصةةناع

ل حيةةةث وةةةةلت إلةةةى2020المدسةةةجلة خةةةالل عةةةام 

منشةةةةية 438منشةةةةية ةةةةةناعية، مقارنةةةةة بةةةةة 599

.2014ةناعية عام 

ية كمةةا ارتفةةع عةةدد العةةاملين بالمنشةةتت الصةةناع

ألةف عامةر مقارنةة 14.3ليصر إلةى 2020في عام 

.2014ألف عامر عام 11.8بة 

11.8

14.3

2014 2020

عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 
2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

(ألف عامر)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

438

599

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة خالل 
2020و2014عامي 

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(منشية)
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فةي تدعد  الزراعة ني النشاي االقتصادي الةرئيس

المحافظةةةة، وفةةةي نةةةكا السةةةياق ونتيجةةةة لجهةةةود 

الدولةةةةةة الموجهةةةةةة للقعةةةةةال وةةةةةةلت المسةةةةةاحة 

، 2020ألةةف فةةدا  خةةالل عةةام 478.3المنزرعةةة إلةةى 

من القةوى العاملةة % 58كما يعمر بالزراعة نحو 

نهةةا بالمحافظةةة، كمةةا تتميةةز محافظةةة المنيةةا بكو

محافظةةةةة زراعيةةةةة مةةةةن الدرجةةةةة ا ولةةةةى، وخاةةةةةة 

محصول القمر، حيث بلفت المساحة المزروعة

، 2020/2019ألةةةةف فةةةةدا  خةةةةالل عةةةةام 249.4منةةةة  

ة ا مةةر الةةكي يسةةتلزم االكةةت مار فةةي مجةةال إقامةة

 ، ةوامع لتخةزين القمةر ومعةاحن إلنتةان الةدقي

كمةةةةةةا تدعةةةةةةد  الةةةةةةكرة الشةةةةةةامية أنةةةةةةم المحاةةةةةةةير 

اعةةةةة الصةةةةيفية بالمحافظةةةةة، وتشةةةةتهر المنيةةةةا بزر

مةن إجمةالي المسةاحة % 15العن  وتم ةر زراعتة  

.المنزرعة بالجمهورية

املة في إ ار خعة الدولة للتنمية اإلقليمية الش

زراعةة والمتكاملة في محافظة المنيا، التي تعد ال

دار من الركةائز ا كاكةية لهةا، قامةت الدولةة بشةة

العديةةةةةد مةةةةةن التشةةةةةريعات لتخصةةةةةيص بعةةةةةى 

ة، ا راضةةةي لالكتصةةةال  واالكةةةتزرال بالمحافظةةة

:ومنها

، 2015لسةةةةنة 1569قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

بالموافقةةةةةة علةةةةةى إعةةةةةادة تخصةةةةةيص بعةةةةةى 

ا، المسةةاحات بناحيةةة العةةدوة بمحافظةةة المنيةة

لصةةةالر الهيئةةةة العامةةةة لمشةةةروعات التعميةةةر

ات والتنمية الزراعية الكتخدامها في مشروع

.االكتصال  واالكتزرال

، 2017لسةةنة 530قةرار رئةيس الجمهوريةة رقةم ▪

بالموافقةةةةة علةةةةى إعةةةةادة تخصةةةةيص مسةةةةاحة       

فةةةةداناا مةةةةن ا راضةةةةي المملوكةةةةة للدولةةةةة 240

لر ملكيةةة خاةةةة، ناحيةةة محافظةةة المنيةةا، لصةةا

يةةة الهيئةة العامةةة لمشةروعات التعميةةر والتنم

الزراعيةةةةةةةةةةة، الكةةةةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةةةةي أنشةةةةةةةةةةعة 

.االكتصال  واالكتزرال

الزرااييييييييييييية واستصييييييييييييي   

األراضييييييييي

"
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فةةةي كةةةياق متصةةةر، تسةةةعى الدولةةةة إلةةةى إنشةةةاء

مجتمعةةةةةات زراعيةةةةةةة تنمويةةةةةةة متكاملةةةةةةةل لتعزيةةةةةةز 

مفهةةةةةوم الجةةةةةودة الفائقةةةةةة للمنتجةةةةةات العازجةةةةةة 

عةف محلياا، خالية من الملوثات، وتةوفير زنةور الق

با كةةةةةةواق المحليةةةةةةة بكميةةةةةةات تسةةةةةةمر بزيةةةةةةادة 

دتي تداولها، فضلاا عن تعظيم االكتفادة من وح

ا ر  والميةةةةةاا، وإتاحةةةةةة فةةةةةر  عمةةةةةر جديةةةةةدة 

.بمنا   االكتصال  المستهدفة

يةةةة التنم"باإلضةةةافة إلةةةى نةةةكا، تةةةم تنفيةةةك مشةةةرول 

، الةةةكي 2017فةةةي نةةةوفمبر " الريفيةةةة بصةةةعيد مصةةةر

ي عن يهد  إلى تعبي  غر  التك يف المحصول

أنظمةةةة متعةةةورة، وتر ةةةيد 7 ريةةة  تقيةةةيم عةةةدد 

اكةةةةتخدام الميةةةةاا وا كةةةةمدة وتلبيةةةةة احتياجةةةةات

مليةةارات 3.2السةةوق، وبلفةةت التكلفةةة اإلجماليةةة 

جنيةةةة ، وقةةةةد كةةةةانم المشةةةةرول فةةةةي تةةةةوفير عةةةةدد        

ألةف 51فرةة عمر للشةبا ، وإقةرا  عةدد 426

مشةةرول متنةةاني الصةةفر، فضةةلاا عةةن تةةوفير عةةدد

ألةةةةةف فرةةةةةةة عمةةةةةر فةةةةةي القعةةةةةال الزراعةةةةةي، 55

.والحيواني، والخدمي، والتجاري

مشةروعات زراعيةة كبةرى علةى 3وجار  العمةر علةى 

: ألف فدا ، وني268مساحة 

المزرعةةةة النموذجيةةةة بفةةةر  غةةةر  المنيةةةا علةةةى ▪

ألةةةةةف فةةةةةدا ، ضةةةةةمن المشةةةةةرول 20مسةةةةةاحة 

كا ، نة(المليو  ونصف المليو  فدا )القومي 

ي إلةةى جانةة  مشةةرول متكامةةر لحنتةةان الحيةةوان

( اليإيعة/ الجاموس المدحسةةن وراثيًّةا مصةري)

.ومصنع للعال  وا لبا 

ألةةةةةف فةةةةةدا  بنعةةةةةاق 62اكتصةةةةةال  وزراعةةةةةة ▪

غ محةةةافظتي بنةةةي كةةةويف والمنيةةةا، حيةةةث يبلةةة

ألةف فةدا ، تةم 20نصي  محافظة المنيا نحو 

ألةةف فةةةدا  منهةةا، كمةةا تةةةم 12تجهيةةز مسةةاحة 

إنشاء محعة لرفع المياا مةن نهةر النيةر لةري

.نكا ا راضي



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة المنيا  | 41

ألةةف فةةدا ، يعةةد ذلةةب 181مشةةرول اكتصةةال  ▪

المشةةةرول أضةةةخم مجمةةةةع زراعةةةي ةةةةناعي فةةةي 

مصةةةةةةر جةةةةةةار  إنشةةةةةةاؤا، حيةةةةةةث تبلةةةةةةغ القيمةةةةةةة 

االكةةةةةةةةت مارية نحةةةةةةةةو مليةةةةةةةةار دوالر، ويهةةةةةةةةد  

ألةف فةدا  غةر  181المشرول إلةى اكتصةال  

ألةةةف فةةةدا  منهةةةةا، 40ملةةةوي، تةةةم اكتصةةةال  

بئةةةراا، وعمةةةر  ةةةرق داخليةةةة بعةةةول145وحفةةةر 

ربةاء كيلومتراا، أيضاةا تةم إنشةاء محعةة كه150

.لخدمة المشرول

ي وجار  العمر على تر ةيد اكةتخدام الميةاا فة▪

ا نشةةةعة الزراعيةةةة بفةةةر  المنيةةةا مةةةن خةةةةالل 

تةةوفير ميةةةاا الةةةري عةةةن  ريةةة  زراعةةةة ا ةةةةنا  

قصةةةةةيرة العمةةةةةر فةةةةةي حقةةةةةول إر ةةةةةادية يةةةةةتم 

ر تسويتها كواء بةالليزر أو الزراعةةل ممةا يعمة

كلفةة على زيادة إنتاجية المحاةير، وبلفةت الت

.     مليةةةةةةو  جنيةةةةةة 284.2اإلجماليةةةةةةة للمشةةةةةةرول 

نكا وكانمت جهود الدولة في كداد قرو  

البنةةب الزراعةةي المصةةريل فقةةد انخفةةى أعةةداد 

ألةةةةةةةف متع ةةةةةةةر عةةةةةةةةام 13.6المتع ةةةةةةةرين مةةةةةةةن 

متع ةةراا فقةةر خةةالل عةةام 890إلةةى 2014/2013

، كمةةا بلةةغ عةةدد الحقةةول اإلر ةةادية 2021/2020

.2021/2020حقلاا عام 150بالمحافظة 

13602

890

2014/2013 2021/2020

عدد المتعثرين في سداد قروض البنك الزراعي 
(2021/2020-2014/2013)المصري خالل عامي 

(متع ر)

.البنب الزراعي المصري: المصدر
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في إ ار حر  الدولة علةي إدران القعةال الزراعةي 

فةةي منظومةةة التحةةول الرقمةةي، تةةم إةةةدار   كةةارت 

الفةةةال  والةةةةكي يعمةةةةر علةةةةى وةةةةةول الةةةةدعم إلةةةةى 

مسةةةتحقي ، وتةةةوفير قاعةةةدة بيانةةةات عةةةن القعةةةال

الزراعةةةةةةةي تسةةةةةةةاعد فةةةةةةةي اتخةةةةةةةاذ القةةةةةةةرار وركةةةةةةةم 

السياكةةةةات الزراعيةةةةة، كمةةةةا كةةةةيدعم المةةةةزارعين 

ص أيضاا من خالل تسهير الحصةول علةى الحصة

ود المقررة لهم من كافة مستلزمات اإلنتان ووقة

ا الت الزراعيةةةةةةة، وةةةةةةةر  القةةةةةةرو  الميسةةةةةةرة 

للفةةةةةةال ، وكةةةةةةداد السةةةةةةةلف الزراعيةةةةةةة الخاةةةةةةةةة 

بالحيةةازات المصةةدر لهةةا كةةارت الفةةال ، وقةةد وةةةر

عةةدد الكةةروت المصةةدرة فةةي محافظةةة المنيةةا إلةةى 

ألةةةةةف كةةةةةارت، وبلةةةةةغ إجمةةةةةالي الكةةةةةروت 243نحةةةةةو 

ألةةةةف كةةةةارت حتةةةةى أغسةةةةعس 85المدفعةلةةةةة نحةةةةو 

ي ، كما يجري تعوير الري الحقلةي فةي ا راضة2021

".OFIDO( "أوفيدو)القديمة 

وتبلةةةةةغ المسةةةةةاحة المسةةةةةتهدفة مةةةةةن التعةةةةةوير      

ألةةف فةةدا ، ويبلةةغ عةةدد ا كةةر المسةةتهدفة32.6

.ألف فدا  منها25.0ألف أكرة، تم تعوير 50

ة، أولةةةت الدولةةةة انتماماةةةا ببةةةرام  التنميةةةة الزراعيةةة

لةةةةدعم القةةةةدرات التسةةةةويقية لصةةةةفار المةةةةزارعين 

برنةةةةةام  : بةةةةةالريف المصةةةةةري، ومةةةةةن نةةةةةك البةةةةةرام 

PRIME"" الةةةةةكي يةةةةةتم تنفيةةةةةكا فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن ،

-البحيةةةةرة –كفةةةةر الشةةةةيخ : )المحافظةةةةات، منهةةةةا

( قنةةا–بنةةي كةةويف -كةةونان –أكةةيوي –المنيةةا 

.  مليو  جني 974.0بتكلفة بلفت 

برنةةةةةام  االتحةةةةةاد ا وروبةةةةةي المشةةةةةتر  للتنميةةةةةة

–الفيةةوم -المنيةةا : فةةي محافظةةات" "JRDPالريفيةةة 

.مليو  جني 469.1معرو ، بتكلفة بلفت 

وتعمر الدولة على إقامة العديةد مةن الصةناعات

يةةةة، المرتبعةةةة بالنشةةةاي الزراعةةةي، وال ةةةروة الحيوان

.والصناعات الفكائية بهد  التصدير 
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البتيييييييييييييييييييرول والثيييييييييييييييييييرو  

المعدنيييييييييييية

"

لتةةي تتميةةز المحافظةةة بةةوفرة المةةواد التعدينيةةة، ا

، الرمال ، أحجار الزينةالبنتونيتخامات )تتم ر في 

ال ، الرخةةام، الرمةةالزلعيةةةالصةةفراء، الةةزلر والتربةةة 

(.البيضاء، والبازلت

أعلنةةةةةةةت وزارة البتةةةةةةةرول وال ةةةةةةةروة المعدنيةةةةةةةة أ  

انتهت الشركة المصرية القابضة للفاز العبيعي

مةةةةةن توةةةةةةير الفةةةةةاز العبيعةةةةةي علةةةةةى مسةةةةةتوى 

محافظةةة المنيةةا، لرفةةع المعانةةاة عةةن المةةوا نين

فةةةي الحصةةةول علةةةى أكةةةعوانة البوتاجةةةاز، ووةةةةر

إجمةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةدد العمةةةةةةةةةالء المنةةةةةةةةةزليين الةةةةةةةةةكين 

يسةةةةةةتخدمو  الفةةةةةةاز العبيعةةةةةةي علةةةةةةى مسةةةةةةتوى 

ألةةةةةف عميةةةةةر منزلةةةةةي فةةةةةي 266المحافظةةةةةة نحةةةةةو 

.2019عام 

د ومن أبرز المشروعات المنفكة، االنتهاء من عةةد

مشةةةروعات توةةةةير غةةةاز  بيعةةةي بالمحافظةةةة 7

مليةةةو  جنيةةة ، وجةةةار  273بتكلفةةةة إجماليةةةة بلفةةةت 

منةةةةا   أخةةةةرى 4توةةةةةير الفةةةةاز العبيعةةةةي إلةةةةى 

. ماليين جني 303بتكلفة إجمالية 
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جةةةدير بالةةةككر أ  عةةةدد محعةةةات تمةةةوين المركبةةةات 

محعةةةةةةةةات 5بالفةةةةةةةاز العبيعةةةةةةةةي وةةةةةةةةةلت إلةةةةةةةةى 

. 2020بالمحافظة بنهاية عام 

كمةةةا بلةةةةغ عةةةةد مشةةةتركي خدمةةةةة الفةةةةاز العبيعةةةةي 

2020آال  وحدة كةكنية عةام 303.9بالمحافظة 

.2014ألف وحدة ككنية عام 85.2مقارنة بةةةةةة 

85.2

303.9

2014 2020

عدد مشتركي خدمة الزاز الطبيعي خالل 
2020و2014عامي 

(ألف وحدة ككنية)

.وزارة البترول وال روة المعدنية: المصدر

1.8

4.9

2014 2020

عدد السيارات المحولة للعمل بالزاز 
2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(ألف كيارة)

.وزارة البترول وال روة المعدنية: المصدر
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 ثريةةةة تحتةةةر المنيةةةا المرتبةةةة ال ال ةةةة فةةةي القيمةةةة ا

ت الحضارية بين محافظات الجمهورية، فقةد كانة

نةةكا المحافظةةة عاةةةمة مصةةر حينمةةا اتخةةك كةةر 

ادات والملكة نفرتيتةي مةن مركةز العبةإخناتو من 

فةةةي قريةةةة تةةةر العمارنةةةة " ملةةةوي"الشةةةهير بمركةةةز 

مسكناا لهما، كما أ  ننا  العديد مةن المتةاحف

تةات والمقةابر التةي ال تةزال تضةم عةدداا مةن المنحو

والركةومات وا ثةةار الصةةامدة علةى مةةدار كةةر تلةةب

.السنوات وحتى يومنا نكا

انعالقاةةةا مةةةن موقعهةةةا المتميةةةز ،تةةةوفر محافظةةةة 

المنيةةةةةةةةةا لزائريهةةةةةةةةةا الك يةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن المفةةةةةةةةةامرات 

. االكتكشافية

كةةتجد ننةةا  العةةراز المعمةةاري القةةديم، وإحةةدى 

ليكةةةا ، وبازي(ا غةةورا)السةةاحات اليونانيةةة ا ةةةةلية 

اا مسةةيحية مةةن العصةةور ا ولةةى، وبقايةةا معبةةد بنةة

كنلةة، رمسيس ال اني، باإلضافة إلى المعابةد الم

ائةة  وكنيسةةة مةةريم العةةكراء، وقصةةر يعةةود تةةاريخ بن

.1930إلى عام 

ادق وتتميز المحافظة أيضاةا بوجةود عةدد مةن الفنة

والمنتجعةةةات ذات المسةةةتوى الرفيةةةع الموجةةةودة 

فنادق بشجمةالي 7بها منك زمن  ويرل فيوجد بها 

.2020غرفة خالل عام 296عدد غر  بلغ 

ياحة وقد أولةت الدولةة انتماماةا كبيةراا بتنميةة السة

بالمحافظةةةة، فيةةةةدرت الدولةةةة عةةةدة تشةةةريعات 

:ابتحوير بعى المنا   إلى أرا   أثرية، منه

، 2014لسةةةةنة 1386قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

ارن باعتبةةار ا راضةةي المملوكةةة للدولةةة ناحيةةة خةة

.ةمركز مفاغة أرضاا أثري- ارونةالزمام قرية 

، 2017لسةةةةةنة 687قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم ▪

ة باعتبةةةةار ا راضةةةةي المملوكةةةةة للدولةةةةة الكائنةةةة

بمركةةةةةز والصةةةةةوابعةبناحيةةةةةة الشةةةةةيخ حسةةةةةن 

.معاي بمحافظة المنيا أرضاا أثرية

السييييييييييييييييييييا ة وا  يييييييييييييييييييار
"
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، 2017لسةةةةةنة 995قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم ▪

و باعتبةةةةار بعةةةةى ا راضةةةةي الكائنةةةةة بمركةةةةز أبةةةة

.قرقا  أراضي أثرية مملوكة للدولة

، 2017لسةةةةنة 1459قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

نجةم باعتبار  أر  مملوكة للدولة بناحية عر 

.محافظة المنيا أرضاا أثرية-مركز معاي -

، 2018لسةةةةنة 1533قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

رية بشي  ضم بعى ا راضي بخارن الزمام بق

إلةى مركز بني مةزار بمحافظةة المنيةا-البهنسا

. عداد ا راضي ا ثرية بالمحافظة

، 2021لسةةةةنة 1367قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

ة جزيةرة باعتبار ا راضي المملوكة للدولة بناحي

-مركةةز مفاغةةة -الكائنةةة بقريةةة قةةرارة - ةةارونة

.محافظة المنيا أرضاا أثرية

قةةة ولتنشةةير حركةةة السةةياحة الوافةةدة إلةةى المنع

ر، باعتبارنا واحدة مةن أنةم المواقةع ا ثريةة بمصة

، تةةم إنشةةاء مبنةةى مركةةز زوار ومتحةةف تةةر العمارنةةة

قععةةةة أثريةةةة، ومنةةةازل أثريةةةة، 950ويضةةةم المركةةةز 

لفتةة  ومنزلاةةا لعصةةر العمارنةةة الفرعةةوني، وتبلةةغ تك

مليو  جني ، حيةث يةتم فية  عةر  مجسةمات44

كلب ، وكةةةةإلخنةةةةاتو توضةةةةيحية للمقبةةةةرة الملكيةةةةة 

المنةةةةازل والقصةةةةور والمعابةةةةد الدينيةةةةة فةةةةي تلةةةةب

الفتةةةةةرة، باإلضةةةةةافة إلةةةةةى مجموعةةةةةة مةةةةةن نمةةةةةاذن 

ي ورؤوس والملكة نفرتيتإخناتو لتماثير الملب 

ز علةةى تماثيةر لنفرتيتةةي، كمةا تحتةةوي واجهةة المركةة

.إخناتو نموذن لتم ال ضخم للملب 

ر اكةةةتكمالاا لهةةةكا النجةةةا ، قامةةةت الدولةةةة بتعةةةوي

لة  وترميم متحف ملوي بالمنيةا، الةكي يقةع فةي ق

ماليين جنية ، وأغلة  عقة  7مدينة ملوي، بتكلفة 

س تعرض  للتخري  ونه  محتويات  في أغسةع

، ثةةةم أعيةةةد افتتاحةةة  مةةةرة أخةةةرى عقةةة  تةةةرميم 2013

المبنةةةةةةى، واكةةةةةةتعادة معظةةةةةةم القعةةةةةةع ا ثريةةةةةةة 

.  المسروقة، وترميم الك ير من المقتنيات
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يسةةةتعر  المتحةةةف تةةةاريخ المنيةةةا عبةةةر مختلةةةف

قععةةة أثريةةة عد ةةر 1000العصةةور مةةن خةةالل نحةةو 

رنةةة، عليهةةا با  ةةمونين، وتونةةا الجبةةر، وتةةر العما

قاعات للعر ، كما تم تحويةر 3ويضم المتحف 

القاعةةةةةة الرابعةةةةةة لمكةةةةةا  للنشةةةةةعة التعليميةةةةةة

لخدمة لل فال، باإلضافة إلى مكتبة بحث علمي

 ةةال  جامعةةة المنيةةا وأكةةيوي وخاةةةة داركةةي 

ة قاعةة ا ثار بالكليات المختلفة، كمةا تمةت إضةاف

للمحاضةةةةرات، والتةةةةي تسةةةةانم فةةةةي تنشةةةةير دور

.المتحف المجتمعي

/ تةر العمارنةة )منةا   كةياحية 4كما تم تعوير 

اء ديةةر السةةيدة العةةكر/ تونةةا الجبةةر / ا  ةةمونين

.مليو  جني 11بتكلفة ( بجبر العير

مشةةةروعات 3مةةةن الجةةةدير بالةةةككر أنةةة  جةةةار تنفيةةةك 

بقعةةةةةةةةال السةةةةةةةةياحة وا ثةةةةةةةةار بشجمةةةةةةةةالي تكلفةةةةةةةةة

:مليو  جني ، ني225

ث أكبةةر المتحةةف ا تةةوني بالمنيةةا، الةةكي يدعةةد  ثالةة▪

المتةةةاحف فةةةي مصةةةر بعةةةد المتحةةةف المصةةةري 

ائ  الكبير ومتحف الحضارة، وتعةود فكةرة إنشة

كتوثيةةةة  لتةةةةاريخ الفراعنةةةةة فةةةةي1979إلةةةةى عةةةةام 

المعروفةةةة " أخةةت آتةةو "المنيةةا وقصةةة مدينةةة 

بتةةةةر العمارنةةةةة وقصةةةةة الملةةةةب إخنةةةةاتو  مةةةةع 

هةةةكا الملكةةةة نفرتيتةةةي وفكةةةرة توحيةةةد ا لهةةةة ب

عاماةا، 17المدينة التي عاا فيها إخناتو  نحو 

فهةةو حلةةم اقتةةر  تحقيقةة  بعةةد االنتهةةاء مةةن 

مةةةةةةرحلتين وجةةةةةةار العمةةةةةةر بالمرحلةةةةةةة ال ال ةةةةةةة 

بةةةةالمتحف علةةةةى ضةةةةفا  النيةةةةر مةةةةن الناحيةةةةة 

الشةةرقية، وعقةة  االنتهةةاء منةة  كةةو  يكةةو 

ختلةةف قِبلةةة كةةياحية تسةةتقبر الزائةةرين مةةن م

م أنحةةاء العةةالم، وكةةكلب السةةياحة الداخليةةة، وتةة

إنشاء المتحف على  كر نرم، علةى مسةاحة

.تفداناا بشكر أ ب  لتصميم ا نراما25
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  وزوجتةةةإخنةةةاتو وكيضةةةم مقتنيةةةات للملةةةب 

رتهمةةةا، الملكةةة نفرتيتةةةي التةةي ع ةةةر عليهةةا بمقب

ترة ومجموعة من القعع ا ثرية التي تعود لف

.إخناتو حكم 

قاعةةة 14يتكةةو  المتحةةف ا تةةوني بالمنيةةا مةةن 

للعةةةر  المتحفةةةي، وقةةةد يصةةةر عةةةدد القعةةةع 

ا ثريةةةةةة المقةةةةةرر عرضةةةةةها عنةةةةةد افتتاحةةةةة  إلةةةةةى 

ي آال  قععة أثرية، والقاعة الرئيسةة تحكة10

ة، أمةا تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة

سةرد باقي القاعات فتحتوي على قعةع أثريةة ت

سةر ، تاريخ وفن الفترة ا تونية، إضافة إلةى م

وكةةةةةةةينما، وقاعةةةةةةةة مةةةةةةة تمرات تسةةةةةةةع نحةةةةةةةو          

هةا      فةرد، ومكتبةة أثريةة، ومنعقةة بةازارات ب800

ر، بحيرات ةناعية تعةر علةى النية5بازاراا، و19

.مليو  جني 250كما بلفت تكلفة المشرول 

ذلةب اإلكالمية، والبهنساتعوير منعقة آثار ▪

قبةةةة أثريةةةة، وتعةةةوير 14مةةن خةةةالل تةةةرميم عةةدد 

مركةةةةةز الةةةةةزوار والخةةةةةدمات السةةةةةياحية، وتبلةةةةةغ 

.مليو  جني 11التكلفة اإلجمالية للمشرول 

مشةةةةةرول إحيةةةةةاء مسةةةةةار العائلةةةةةة المقدكةةةةةة ▪

بمنعقةةةة ديةةةر جبةةةر العيةةةر، مةةةن خةةةالل تعةةةوير 

المنعقةةةةة واالكةةةةتراحة والعريةةةة  السةةةةياحي، 

ادية وككلب االنتهاء من تركي  اللوحات اإلر 

ة وتمهيةةةةد العريةةةة  المةةةة دي للكنيسةةةةة ا ثريةةةة

بالبازلةةةت وأعمةةةال التشةةةجير، لخةةةرون مشةةةرول 

ة التعةةةوير فةةةي أفضةةةر ةةةةورة ممكنةةةة، بتكلفةةة

.ماليين جني 5إجمالية تبلغ 

ويدعةةةد  المشةةةرول نقلةةةة حضةةةارية جديةةةدة علةةةى▪

الخريعةةة السةةياحية  بالمنيةةا  تعةةزز مةةن فةةر 

تنميةةةة الخةةةدمات السةةةياحية بالمحافظةةةة مةةةن

خةةةةالل تعةةةةوير الخريعةةةةة السةةةةياحية الداخليةةةةة،

مر وفتر آفةاق ومنتجةات كةياحية جديةدة تشة

ممةةا  السةةياحة الدينيةةة، والريفيةةة بالمحافظةةةل

يخلةةةةةةة  منتجاةةةةةةةا كةةةةةةةياحيًّا متميةةةةةةةزاا ذا جةةةةةةةدوى 

اقتصةةةادية، وفةةةى نةةةكا السةةةياق أيضاةةةا كةةةو  

ر يضا  ذلب إلى اإلنجةازات التةي حققتهةا مصة

عةةدًّ علةةى الصةةعيد ال قةةافي والحضةةاري، حيةةث تد

المحافظةةةةةة واحةةةةةدة مةةةةةن الوجهةةةةةات ا ثريةةةةةة 

.المتميزة
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ة إجمةةالي عةةدد البعاقةةات التموينيةةة حتةةى نهايةة

.2020عام 

مليددددددددددددون1.4

بطاقدددددددددددة

اريةة إجمالي تكلفة المشةروعات المنتهيةة والج

ل بقعةةال الشةةبا  والرياضةةة بالمحافظةةة خةةال

(.2020-2014)الفترة 

مليددددون558

جنيدددددددددد 

مجمعةةةات للمحةةةاكم 6تكلفةةةة إحةةةالل وتجديةةةد 

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليون67.5

جنيدددددد 

تكلفةةةةةةةة مشةةةةةةةروعات تكافةةةةةةةر وكرامةةةةةةةة حتةةةةةةةى 

ألةةةةةف 350، بشجمةةةةةالي عةةةةةدد 2020أغسةةةةةعس 

.مستفيد

مليدددددددددددددددددددددددددددارات6

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألةةةف مشةةةرول ةةةةفير 25.8تكلفةةةة تةةةوفير عةةةدد 

ومتنةةةةاني الصةةةةفر بالمحافظةةةةة خةةةةالل الفتةةةةرة 

(2014-2020.)

مليدددددددددددددددددار1.8

جنيدددددددددددددددددد 
إجمالي عةدد المسةاجد الحكوميةة وا نليةة فةي

. 2020المحافظة عام 

آالف6.4

مسددددددددددجد
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يةةةة فةةةي إ ةةةار رؤيةةةة الدولةةةة لالنتمةةةام بتعةةةوير البن

ف مراكز ا كاكية الشبابية والرياضية في مختل

دد المحافظة، من خالل توفير مراكز  با  في ع

مةةةن القةةةرى المحرومةةةة لخدمةةةة  ةةةبابها، قامةةةةت 

مشةةةروعات بشجمةةةالي تكلفةةةة      203الدولةةةة بتنفيةةةك 

، (2020-2014)مليةةةةو  جنيةةةة  خةةةةالل الفتةةةةرة 141

:ومن أبرزنا

ز إنشةةاء وتعةةوير مالعةة ، ومبةةا   إداريةةة، ومراكةة▪

حةو مشروعاا بتكلفةة بلفةت ن199 با  لعدد 

.مليو  جني 120.6

اةةر رفع كفاءة المبنى اإلداري بمركةز  ةبا  ن▪

ماليةةةين جنيةةة ، 10ملةةةوي بتكلفةةةة بلفةةةت نحةةةو 

حةةووإنشةةاء حمةةام كةةباحة بنةةي مةةزار بتكلفةةة ن

.ماليين جني 4

ةالة  إنشاء مركز  با  بقرية كفر المفربي و▪

رياضةةةية بقريةةةة الشةةةيخ عبةةةادة ضةةةمن مبةةةادرة

.ماليين جني 4.5حياا كريمة بتكلفة نحو 

رااييييييييييييييييييييييية الشييييييييييييييييييييييبا 

والرياضة

"
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مشةةةةروعات رياضةةةةية وذلةةةةب 9نةةةةكا، وجةةةةار  تنفيةةةةك 

ا ، حرةاا مةن جانة  الدولةة علةى االنتمةام بالشةب

:مليو  جني ، وني446.5بشجمالي تكلفة 

ن إكةةتاد المنيةةا الرياضةةي، حيةةث تةةم االنتهةةاء مةة▪

فةةةة المرحلةةةة ا ولةةةى مةةةن تعةةةوير اإلكةةةتاد بتكل

.مليو  جني 284.2

ة إنشةةاء نةةادي متحةةدي اإلعاقةةة بالمنيةةا الجديةةد▪

أفدنةةةةةة بمنعقةةةةةة النةةةةةوادي 10علةةةةةى مسةةةةةاحة 

.مليو  جني 34بتكلفة 

العامريةة )مالع  بمراكز  ةبا  5إنشاء عدد ▪

ة، الشرقية، العباكةية، زاويةة الجةدامي، مال ية

.ماليين جني 4بتكلفة (  م القبلية

اكةةةةتئنا  العمةةةةر بتنجيةةةةر مالعةةةة  مركةةةةزين ▪

ة نحةو بتكلف( نزلة أكمنت، جبر العير) با  

. مليو  جني 1.5

1833كمةةا تةةم إةةةدار قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم ▪

، بتخصةةةةةيص قععةةةةةة أر  مةةةةةن 2018لسةةةةةنة 

ألةةف متةةر 2.1أمةةال  الدولةةة الخاةةةة، بمسةةاحة 

دة الوحةةة)مربةةةع، كائنةةةة بناحيةةةة زرابةةةي الرحمانيةةةة 

مركةةةز ديةةةر مةةةواسل ( المحليةةةة لقريةةةة بنةةةي حةةةرام

.إلقامة مركز  با  عليها

، 2019لسةةةةةنة 130قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم ▪

بتخصةةةيص قععةةةة أر  مةةةن أمةةةال  الدولةةةة 

لوحةدة الخاةة، بقرية دير جبر العير، التابعةة ل

المحليةةةةة لقريةةةةة بنةةةةي خالةةةةد، مركةةةةز كةةةةمالويل 

.إلقامة مركز  با  عليها

ية وعلى إثر ذلب، ازداد إجمالي عةدد ا نديةة الرياضة

، وفةةي 2020نادياةةا عةةام 26بالمحافظةةة ليصةةر إلةةى 

اد ضوء االنتمام الموج  لمراكز الشبا  فقةد ازد

مركةةةزاا عةةةام 159عةةةدد مراكةةةز الشةةةبا  ليصةةةر إلةةةى 

، كما وةر عدد ا عضاء بهةكا المراكةز إلةى 2020

. ألف عضو في العام نفس 130نحو 
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فةةةةي ضةةةةوء قيةةةةام الدولةةةةة بةةةةش الق العديةةةةد مةةةةن 

م المبةةةادرات لتةةةوفير حيةةةاة كريمةةةة للمةةةوا نين تةةة

رامةة تكافةر وك)تنفيك العديد من المبةادرات م ةر 

البرنةةةةةةام  -كفايةةةةةةة ( 2)مبةةةةةادرة -حيةةةةةاة كريمةةةةةةة -

التصةةةدي-( أ فةةةال بةةةال مةةةيوى)القةةةومي للحمايةةةة 

لةى ، وذلةب ع(لتداعيات فيروس كورونا المسةتحد

:النحو التالي

بلةةةةةغ إجمةةةةةالي عةةةةةدد : برنةةةةةام  تكافةةةةةر وكرامةةةةةة▪

، وعةةدد (تكافةةر)ألةةف أكةةرة 273المسةةتفيدين 

بشجمةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةدد( كرامةةةةةةةةةة)ألةةةةةةةةةف فةةةةةةةةةرد 77

ألةةةف أكةةةرة وفةةةرد، منةةةك بدايةةةة البرنةةةام  350

، بتكلفةةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةةةو 2020حتةةةةةةةةةةى أغسةةةةةةةةةةعس 

.مليارات جني 6

منزلاةا، 443تةم تينيةر عةدد : برنام  حياة كريمةة▪

وةةةةةلة ميةةةةاا، بمشةةةةاركة 335وتوةةةةةير عةةةةدد 

م كسةةةة مصةةةر الخيةةةر، )الجمعيةةةات ا نليةةةة 

، (جمعيةةة ا ورمةةا ، بنةةب الععةةام، راعةةي مصةةر

.مليو  جني 23بتكلفة بلفت نحو 

التضيييييييييييام  االجتميييييييييييااي
"
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، (أ فةال بةال مةيوى)البرنام  القةومي للحمايةة ▪

ل يهد  البرنام  إلى جك  ا  فال من الشار

وإعةةةةةادة تكيةةةةةيفهم مةةةةةع أكةةةةةرنم بعةةةةةد حةةةةةر 

م المشكالت، وإيدال ا  فال الةكين لةيس لهة

مةةةةيوى فةةةةي م كسةةةةات الرعايةةةةة االجتماعيةةةةة، 

وعمةةةر ملةةةف لكةةةر  فةةةر لمتابعةةةة مشةةةكلت ،

حالةة  كةرنم، 48وقد اكتعال الفري  إعةادة 

حالة تم إيداعهم بدور الرعايةة، ومسةاعدة 93و

( تم كسةةةة البنةةةين والبنةةةا)حالةةةة تش ةةةرد 120

.عن  ري  وحدة متنقلة

جد، التصدي لتداعيات فيةروس كورونةا المسةت▪

مةةةةةواد )حيةةةةةث تةةةةةم تقةةةةةديم مسةةةةةاعدات عينيةةةةةة 

بنةةي  نةةالي قريتةةي القةةيس وأبةةو جةةرن ب( غكائيةةة

مةةع مةزار خةةالل فتةرة الحجةةر الصةحي بالتنسةةي 

م م كستي مصر الخير وا ورمةا ، وكةكا تقةدي

لةةةةدعم دور ( مةةةةواد غكائيةةةةة)مسةةةةاعدات عينيةةةةة 

يةةة ا يتةةام بالتنسةةي  مةةع بنةةب الععةةام وجمع

.  مليو  جني 13.8ا ورما ، بتكلفة بلفت نحو 

ات نكا، باإلضافة إلى إحالل وتجديد بعةى الوحةد

:االجتماعية، منها

بنةةي موكةةى، جةةريس، )إحةةالل وتجديةةد وحةةدات ▪

نةي نزلة أكمنت، السلعا  حسةن، القمةادير، ب

فةةةت ، بتكلفةةةة إجماليةةةة بل(خالةةةد،  ةةةم البحريةةةة

.ماليين جني 6نحو 

نةي ب-بنةي غنةي )إحالل وتجديد وتعوير وحةدات ▪

لفةة بتك( ةةفانية-بني حسةن الشةروق -أحمد 

.ماليين جني 4.8إجمالية 

ةتعةةةةوير المركةةةةز الشةةةةامر بةةةةيبو نةةةةالل بتكلفةةةة▪

.مليو  جني 1.4

نةةةةاد  ثقةةةةافي اجتمةةةةاعي 2إحةةةةالل وتجديةةةةد عةةةةدد ▪

(.بني مزار-ملوي )بمركزي 

.ويبسمالإحالل وتجديد ناد  ثقافي اجتماعي ▪
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وكةةعياا مةةن الدولةةة لالنتمةةام بةةكوي االحتياجةةات

الخاةةةةةة كعناةةةةةر فاعلةةةةة داخةةةةر المجتمةةةةع، تةةةةم 

تةةم تعةةوير المركةةز الشةةامر للتينيةةر االجتمةةاعي، و

إحةةةةةةالل وتجديةةةةةةد م كسةةةةةةة الت قيةةةةةةف الفكةةةةةةري، 

ويتضةةمن المركةةز منظومةةة كاملةةة مةةن الخةةدمات 

احة، لكوي االحتياجات الخاةة بمراعاة معايير اإلت

اتة  كما يتضمن الورا المخصصةة لتنميةة مهار

اليدويةةةةةة، وغةةةةةر  أخةةةةةرى للفنةةةةةو ، والموكةةةةةيقى، 

والحاكةةةة  ا لةةةةي، وقاعةةةةات مخصصةةةةة لللعةةةةا  

ات وف  اال ةترا ات المخصصةة لةكوي االحتياجة

مكاتةةة  3كمةةةا تةةةم إحةةةالل وتجديةةةد عةةةدد . الخاةةةةة

.تينير اجتماعي بالمحافظة

أولةةةةةةت الدولةةةةةةة انتماماةةةةةةا كبيةةةةةةراا بالمشةةةةةةروعات 

دد الصةةفيرة ومتنانيةةة الصةةفر، فقةةد تةةم تةةوفير عةة

ألةةةةةةةةةةةةةف مشةةةةةةةةةةةةةرول ةةةةةةةةةةةةةةفير ومتنةةةةةةةةةةةةةاني 25.8

لفةةة الصةةفر بقعةةال التنميةةة المحليةةة بشجمةةالي تك

ات مليار جنية ، جةدير بالةككر أ  تلةب المشةروع1.8

ألةةف فرةةةة عمةةر 66.8كةةانمت فةةي تةةوفير نحةةو 

(.2020-2014)خالل الفترة

المشةةةةةةةرول القةةةةةةةومي للتنميةةةةةةةة المجتمعيةةةةةةةة ▪

بلةةةةغ عةةةةدد العلبةةةةات (: مشةةةةروعب)والبشةةةةرية 

حتةى 2019المقدمة خالل الفتةرة مةن ديسةمبر 

 لباا، وقد بلغ عدد الحاالت1280، 2020يوليو 

مشةةةةروعاا 1126التةةةةي تمةةةةت الموافقةةةةة عليهةةةةا 

مليو  جني ، وبةكلب يصةر193بتكلفة تخعت 

ألةةةةةةف 17.7إجمةةةةةةالي عةةةةةةدد المشةةةةةةروعات إلةةةةةةى 

مشةةرول وعةةدد فةةر  العمةةر المتةةوفرة نحةةو    

ألةةةةف فرةةةةةة عمةةةةر، كمةةةةا بلفةةةةت التكلفةةةةة 53

مليةةار جنيةة ، وقةةد 1.7اإلجماليةةة للمشةةرول نحةةو 

ى حصةةلت المحافظةةة علةةى المرتبةةة ا ولةةى علةة

.مستوى الجمهورية في نكا المشرول
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يةةة جهةةاز بنةةاء وتنم)ةةةندوق التنميةةة المحليةةة ▪

تتةةةةةراو  قيمةةةةةة القةةةةةرو  (: القريةةةةةة المصةةةةةرية

ألةف جنية  بةدو  50آال  إلةى 5الممنوحة من 

% 6فائةةدة، وتصةةر نسةةبة المصةةاريف اإلداريةةة 

لةةكوي اإلعاقةةة، % 4وتدخفةةى تلةةب النسةةبة إلةى 

اريخ وقد كا  آخر تسليم لتلب المشروعات بتة

، حيةةةةةةث تةةةةةةم تسةةةةةةليم عةةةةةةدد2020كةةةةةةبتمبر 6

. ألف جني 443مشروعاا بمبلغ 63

وبةةةةكلب يصةةةةر إجمةةةةالي عةةةةدد المشةةةةروعات إلةةةةى

مشةةةةةةروعاا للمةةةةةةرأة 1540مشةةةةةةروعاا منهةةةةةةا 2429

مليةةو  12المعيلةةة، وتبلةةغ تكلفةةة المشةةرول نحةةو 

ى خالل وتحتر محافظة المنيا المرتبة ا ول. جني 

.كنوات متتالية4

كمةةا أةةةدرت الدولةةة قةةرارات تتضةةمن تخصةةيص

أرا   لصةةةةةةالر مديريةةةةةةة التضةةةةةةامن االجتمةةةةةةاعي، 

:  إلقامة مراكز خدمة اجتماعية عليها، ومنها

، 2017لسةةةةنة 1293قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

بتخصةةةيص قععةةةة أر  مةةةن أمةةةال  الدولةةةة 

ة متةراا مربعاةا بحةو  دايةر الناحية252بمساحة 

، قريةةةة  هنشةةةا، مركةةةز المنيةةةا، لصةةةالر 12رقةةةم 

مديريةةةةة التضةةةةامن االجتمةةةةاعيل إلقامةةةةة مركةةةةز 

.  خدمة اجتماعية عليها

، 2019لسةةةةنة 1372قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

بتخصةةةيص قععةةةة أر  مةةةن أمةةةال  الدولةةةة 

وحةةدة الخاةةةة بناحيةةة قريةةة الجنديةةة التابعةةة لل

امةة المحلية لقرية أبو جرن، مركةز بنةي مةزارل إلق

.وحدة تضامن اجتماعي عليها

، 2017لسةةةةنة 1614قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

ادير، بتخصيص قععة أر  كائنة بقريةة القمة

، مركةز التابعة للوحدة المحلية لقرية بني غةازي

كةةةةةةةةةةمالوي، لصةةةةةةةةةةالر مديريةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةة و  

االجتماعيةةةةةةل إلقامةةةةةة مقةةةةةر لجمعيةةةةةة تنميةةةةةة 

.المجتمع المحلي

مال في إ ار مكافحة الدولة للمخدرات، تم اكتك

، وتعةةوير 2018دار عةةالن اإلدمةةا  بسةةمالوي عةةام 

المركةةةز الشةةةامر للتينيةةةر االجتمةةةاعي لةةةدم  ذوي

االحتياجةةةةةةات الخاةةةةةةةة كعناةةةةةةةر فاعلةةةةةةة داخةةةةةةر 

، ويدعةةةةد  المركةةةةةز أول مركةةةةةز 2020المجتمةةةةع عةةةةةام 

مدتخصةةةةةةةةص فةةةةةةةةي التينيةةةةةةةةر وعةةةةةةةةالن اإلدمةةةةةةةةا  

.بمحافظات الصعيد
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ن، تعمةةر الدولةةة علةةى التوكةةع فةةي مراكةةز التمةةوي

ع وزيةةةادة عةةةدد المنافةةةك السةةةلعية، وتةةةوفير السةةةل

وفير ا كاكةية بيكةةعار مناكةةبة للمةةوا نين، وتةة

فةةر  عمةةر للشةةبا ، فقامةةت الدولةةة بعةةدد مةةن 

المشروعات في المحافظة أنمها، إنشةاء ثةالم

، (البهنسةةةا-بنةةةي مةةةزار -الشةةةيخ فضةةةر )ةةةوامع 

ألةف  ةن وذلةب 180بقدرة اكتيعابية تدقدر بنحو 

بهةةةةةد  الحفةةةةةاز علةةةةةى المخةةةةةزو  االكةةةةةتراتيجي 

مليةةو  جنيةة  وذلةةب 421.7للقمةةر، بتكلفةةة تدقةةدر بةةة 

(.2018-2014)خالل الفترة 

كمةةا تةةم تعةةوير ورفةةع كفةةاءة ثةةالم ةةةوامع أخةةرى

ةةةةةةةةومعة –ةةةةةةةةومعة المنيةةةةةةةا الجديةةةةةةةدة )نةةةةةةةي 

، بتكلفةةةةةةة بلفةةةةةةت(ةةةةةةةومعة ملةةةةةةوي–نفرتيتةةةةةةي 

.ماليين جني 7.9

كما تم إنشاء عدد من مشروعات جمعيتي، ونو 

ة بروتوكةةةول تعةةةةاو  بةةةين وزارة التمةةةةوين والتجةةةةار

ناعات الداخلية مم لة فةي الشةركة القابضةة للصة

ة الفكائيةةة والشةةةركات التابعةةةة لهةةا، وجهةةةاز تنميةةة

المشةةةروعات المتوكةةةعة والصةةةفيرة ومتنانيةةةة

الصةةةةةةةفر، حيةةةةةةةث بلةةةةةةةغ إجمةةةةةةةالي عةةةةةةةدد المنافةةةةةةةك 

ن منفكاا بشجمالي عدد مسةتفيدي234بالمحافظة 

.ألف مستفيد من نكا الخدمة702بلغ 

اتصةةةةةالاا، تةةةةةم إنشةةةةةاء مراكةةةةةز الخدمةةةةةة التموينيةةةةةة

ماليةين 3.7بمحافظة المنيال حيث يستفيد منهةا 

مركةةةزاا بتكلفةةةة13مةةةوا ن، وذلةةةب بشنشةةةاء عةةةدد 

.مليو  جني 16.3

تةةةةةةم إنشةةةةةةاء  ةةةةةةونة العيبةةةةةةة لتخةةةةةةزين الفةةةةةةالل 

، وذلب 2017بسمالوي بمحافظة المنيا في مايو 

عة لتقليةةةر الفاقةةةد مةةةن الحبةةةو ، كمةةةا تبلةةةغ السةةة

.  ناا1920التخزينية لها 

ولرفةةةةع وحمايةةةةة المسةةةةتهلب ضةةةةد المماركةةةةات 

الضةةةةةةارة لتحقيةةةةةة  ضةةةةةةبر ا كةةةةةةواق والعدالةةةةةةة 

يمةي االجتماعية للمسةتهلب، تةم  إنشةاء فةرل إقل

لجهةةاز حمايةةة المسةةتهلب بمحافظةةة المنيةةا عةةام

.ألف جني 500بتكلفة بلفت نحو 2015

التميييييييييييييييي،ي  والتجييييييييييييييييار  

الدا ىييييييييييييييية 

"
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لديةة نتيجة للجهود المبكولة ازداد عدد المخابز الب

آال  3.1المدعمةةة مةةن قبةةر الحكومةةة ليصةةر إلةةى 

ألةةةةف مخبةةةةز 1.8مقارنةةةةة بنحةةةةو 2020مخبةةةةر عةةةةام 

.2014عام 

إلةةى    كمةةا ارتفةةع عةةدد البعاقةةات التموينيةةة ليصةةر

، مقارنةةة        2020مليةةو  بعاقةةة فةةي بنهايةةة عةةام 1.4

.2014بعاقة في نهاية عام 1.2بة 

.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر.وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر

1.2

1.4

2014 2020

عدد البطاقات التموينية خالل عامي

2020و2014

(مليو  بعاقة)

1.8

3.1

2014 2020

عدد المخابز البلدية خالل عامي

2020و2014

(ألف مخبز)
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العداليييييييييييييييييييية واألميييييييييييييييييييي 
"

وضةةةةةةعت الدولةةةةةةة خعةةةةةةة لتعةةةةةةوير وتجديةةةةةةد دور 

المحةةاكم ورفةةةع كفةةاءة قاعةةةات المحةةاكم، وغةةةر  

المداولةةةة، وذلةةةب بهةةةد  تعةةةوير وتحةةةديث أبنيةةةة 

المحةةةةةاكم واكةةةةةتفالل المسةةةةةاحات فةةةةةي إقامةةةةةة 

مكاتةةة  وتجهيزنةةةا لمنظومةةةة  التحةةةول الرقمةةةي، 

.وميكنة العمر اإلداري داخر المحاكم

فةةةةتم افتتةةةةا  العديةةةةد مةةةةن المحةةةةاكم المتعةةةةورة 

عدالة بمختلف المحافظات، والتي تلي  بخدمة ال

.والموا نين

 هدت محافظة المنيةا عمليةة رفةع كفةاءة عةدة

ا محةةةاكم فةةةي إ ةةةار الجهةةةود الح ي ةةةة التةةةي تبةةةكله

ية الدولةةةة المصةةةرية لتعةةةوير المنظومةةةة القضةةةائ

، وتحسةين خةدمات العدالةةة المقدمةة للمةةوا نين

إحةةالل ( 2020-2014)حيةةث تةةم خةةالل الفتةةرة مةةن 

مجمعةةات للمحةةاكم 6وتجديةةد ورفةةع كفةةاءة عةةدد 

:مليو  جني ، وني67.5بتكلفة إجمالية 
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ة إنشةاء مجمةع محةاكم مركةز كةمالوي بتكلفة▪

.مليو  جني 29

إحةةةالل وتجديةةةد ورفةةةع كفةةةاءة مجمةةةع محةةةاكم ▪

.مليو  جني 13مركز مفاغة بتكلفة 

ةرفةةةع كفةةةاءة محكمةةةة معةةةاي الجزئيةةةة بتكلفةةة▪

.ماليين جني 9

إنشةةةاء ملحةةة  محكمةةةة أبةةةو قرقةةةا  الجزئيةةةة ▪

.ماليين جني 6.3بتكلفة 

إحةةةالل وتجديةةةد ورفةةةع كفةةةاءة مجمةةةع محةةةاكم ▪

.ماليين جني 4.5مركز ملوي بتكلفة 

تةةةةةرميم محكمةةةةةة بنةةةةةي مةةةةةزار الجزئيةةةةةة بتكلفةةةةةة▪

.ماليين جني 4.4

جةةارِ االنتهةةاء مةةن إنشةةاء محكمةةة ديةةر مةةواس ▪

.مليو  جني 25.5الجزئية بشجمالي تكلفة 

مليةو  1.2ترميم محكمة أبةو قرقةا  بتكلفةة ▪

جنيةةة ، ورفةةةع كفةةةاءة مجمةةةع محةةةاكم مجلةةةس 

.ماليين جني 10.5الدولة بالمنيا بتكلفة 

ونتيجةةةة لمةةةا كةةةب  بلةةةةغ إجمةةةالي عةةةدد المحةةةةاكم 

.2020محكمة بنهاية عام 18بالمحافظة 

.وزارة العدل: المصدر 

عةةةةدد المحةةةةاكم بالمحافظةةةةة حتةةةةى 

.2020عام 

محكمدددددددددددددددددددددددددددددة18
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المنةةةةا   تزخةةةةر محافظةةةةة المنيةةةةا، بالعديةةةةد مةةةةن 

ة، المهمةةةة، كةةواء اإلكةةةالمية أو القبعيةةةالدينيةةة 

ركةةة والتةةي كةةانمت بشةةكر كبيةةر فةةي تنشةةير ح

من السياحة وجعلت المحافظة قبلة السائحين

مختلف دول العالم، خاةة في ظر وجود بعةى

: المسةةةةاجد التاريخيةةةةة المهمةةةةة، ومنهةةةةا مسةةةةاجد

بلةةغ 2020الةةودال، والفةةولي، واللمعةةي، وفةةي عةةام 

.آال  مسجد6.4عدد المساجد 

وتةةةم االنتهةةةاء مةةةن تنفيةةةك أعمةةةال إحةةةالل وتجديةةةد 

فةةةةت مسةةةةجد الفةةةةولي بمدينةةةةة المنيةةةةا بتكلفةةةةة بل

ات ماليين جني  بتموير ذاتةي مةن ةةندوق خةدم3

المحافظةةةة، حيةةةث يدعةةةد  المسةةةجد أحةةةد المعةةةالم 

ينهةا المهمة بالمدينة، حيث عٌرفت مدينة المنيةا ب

تى ، ويدعةةد مقصةةداا للنةةالي مةةن  ةة"منيةةا الفةةولي"

.بقال الجمهورية

ةالعوايسةةكمةةا تةةم افتتةةا  مسةةجد النصةةر بقريةةة 

.في  مال المحافظةكمالويالتابعة لمركز 

التسييييييييييام  والتعيييييييييياي 
"
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متةةةراا مربعاةةةا 273ويقةةةام المسةةةجد علةةةى مسةةةاحة 

مسةاجد 6ماليين جني ، كما تم افتتا  3.1بتكلفة 

: جديةةةدة بمختلةةةف مراكةةةز محافظةةةة المنيةةةا، ونةةةي

ي المسةةةجد العتيةةة  بصةةةندفا ببنةةةي مةةةزار، وا نةةةال

حةةةا بكفةةةر أبةةةو العةةةودين ببنةةةي مةةةزار، والصةةةدي  بع

ا عمةةةةةةدة بسةةةةةةمالوي، وآل درويةةةةةةل بالبراجيةةةةةةر 

بملةةةةةةةوي، والبيةةةةةةةومي بععةةةةةةةف حيةةةةةةةدر بالعةةةةةةةدوة، 

.والسلعاني بالبدرما  بدير مواس

دينةة كما تم افتتةا  مسةجد الصةحابة، بمنعقةة م

العمةةةةال، بحةةةةي جنةةةةو  مدينةةةةة المنيةةةةا، فةةةةي إ ةةةةار 

.احتفاالت المحافظة بالعيد القومي لها

لسةةةنة 475وتةةةم إةةةةدار قةةةرار رئةةةيس الةةةوزراء رقةةةم 

متةر 500، بتخصيص قععة أر  بمساحة 2016

، كةةةمالويمربةةةع، كائنةةةة بقريةةةة منقعةةةين بمركةةةز 

مجمةع )لصالر مديريةة ا وقةا ل إلقامةة مسةجد 

.عليها( إكالمي

نائهةا، تم افتتا  كنيسة ا نبا موكى بعةد إعةادة ب

، 2013وكانةةت الكنيسةةة قةةد تعرضةةت للتةةدمير عةةام 

وتم إعادة إعمارنا وتحويلهةا إلةى تحفةة معماريةة 

.يتبانى بها الجميع

يخية كمةةةا تةةةم افتتةةةا  الكنيسةةةة اإلنجيليةةةة المشةةة

عقةةة  إعةةةادة بنائهةةةا بمركةةةز ملةةةوي، وذلةةةب عقةةة  

ن انتهةةاء الهيئةةة الهندكةةية للقةةوات المسةةلحة مةة

.إعادة بناء الكنيسة بالكامر

دة وضةةمن ا عمةةال الخاة ةةة بضةةم كنيسةةة السةةي

العةةةةةكراء بجبةةةةةر العيةةةةةر لمسةةةةةار رحلةةةةةة العائلةةةةةة 

المقدكةةةة عقةةة  إدران الةةةدير ضةةةمن رحلةةةة الحةةة  

نيسةةة الدينيةةة العالميةةة بمصةةر، لتكةةو  بةةكلب الك

عةةام مةةزاراا كةةياحيًّا يقصةةدا الماليةةين علةةى مةةدار ال

يةع ليس فقر على المستوى المحلي بر من جم

أنحةةةاء العةةةالم، تدجةةةرى أعمةةةال الصةةةيانة والتةةةرميم 

بةةةةر والتجديةةةةدات بالكنيسةةةةة ا ثريةةةةة بمنعقةةةةة ج

العيةةةةةر بمركةةةةةز كةةةةةمالوي، تحةةةةةت إ ةةةةةرا  وزارة 

.السياحة وا ثار
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدر  فقدد ىدهد
 
ت التنميدة لم تكتك

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

إجمةةةةةةالي عةةةةةةدد المسةةةةةةتفيدين مةةةةةةن وحةةةةةةدات 

اإلكةةةةةةةةكا  االجتمةةةةةةةةاعي بالمحافظةةةةةةةةة حتةةةةةةةةى

.2020عام 

ألدددددددددددددددددددددددك66.4

مسددددددددتفيد

مشةةةروعات 3إجمةةةالي تكلفةةةة إنشةةةاء وتعةةةوير 

نا خةالل بيئية منتهيةة بالمحافظةة وجةار  تنفيةك

(.2020-2014)الفترة 

مليدددددون165.6

جنيدددددددددد 
ألةف وحةدة كةكنية 19.1إجمالي تكاليف إنشةاء 

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليددددددددددددددددددددددددارات3

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مشةروعات لتعةوير  المنةا   3إجمالي تكلفة 

حتةى 2014العشوائية في المحافظةة مةن عةام 

. 2020عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددون199

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مشةةةةروعات بقعةةةةال 7إجمةةةةالي تكلفةةةةة تنفيةةةةك 

المةةةةةةةةةوارد المائيةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةري خةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةرة

(2014–2020.)

مليدددددون115

جنيددددددددددد 

إجمةةةةالي عةةةةدد المنةةةةا   غيةةةةر ا منةةةةة التةةةةي تةةةةم 

.2020تعويرنا بالمحافظة حتى نهاية عام 

منددددددددددددددددددددددددددداط 9
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أحةةةةرزت الدولةةةةة المصةةةةرية تقةةةةدماا ملحوظاةةةةا فةةةةي 

مر مسيرة التنمية على كافة ا ةةعدة، بمةا يشة

.رفع مستوى معيشة الموا نين

فضةةةةلاا عةةةةن المضةةةةي قةةةةدماا بتحسةةةةين خةةةةدمات 

تةوفير اإلككا ، فقد أولت الدولة انتماماةا كبيةراا ب

  ككن لكر موا ن على أر  مصر، وكا  نصي

ي محافظةةةة المنيةةةا كبيةةةراا مةةةن تلةةةب الوحةةةدات التةةة

كةةةةةانمت فةةةةةي تحويةةةةةر الك يةةةةةر مةةةةةن المنةةةةةا   

بالمحافظةةةةةة، إلةةةةةةى منةةةةةةا   آمنةةةةةةة بهةةةةةةا جميةةةةةةع 

الخةةةةةةةدمات ا كاكةةةةةةةية وأنمهةةةةةةةا المواةةةةةةةةالت 

ووكةةائر النقةةر العةةام والخةةا ، والتةةي كةةانمت

في تلةب بشكر كبير في إحدام نقلة نوعية كبيرة

يةر المنا   التي كانت عبارة عن رمةال ةةفراء وغ

.مستفلة

، 2020حتةةةةةةةى 2014وخةةةةةةةالل الفتةةةةةةةرة مةةةةةةةن عةةةةةةةام 

عمةةةةةةةةةةةارة 811تةةةةةةةةةةةم االنتهةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةن إنشةةةةةةةةةةةاء 

ة ألةةف وحةةدة كةةكنية، بشجمةةالي تكلفةة19.1بشجمةةالي 

.مليارات جني 3

ن وفى نكا السةياق أ لقةت الدولةة عةدداا كبيةراا مة

المشةةةةةروعات السةةةةةكنية بالمحافظةةةةةة، يتمحةةةةةور 

ييا مشرواات اإلسيكا  بمدينية المنأبرزنا فيل 

:الجديد 

ألف وحدة إككا  اجتماعي 13.1تم تنفيك عدد ▪

عمةةةارة، بتكلفةةةة إجماليةةةة بلفةةةت 560بشجمةةةالي 

.مليار جني 1.8نحو 

وحةةدة 336بعةةدد ( دار مصةةر)عمةةارة 14تنفيةةك ▪

تاحهةةا كةةكنية بمدينةةة المنيةةا الجديةةدة وتةةم افت

، خةةةةةةةةةةةةةةالل احتفةةةةةةةةةةةةةةال 2020فةةةةةةةةةةةةةةي يوليةةةةةةةةةةةةةةو 

، بلفةةةةةت تكلفةةةةةة المشةةةةةرول نحةةةةةو ا كةةةةةمرات

.مليو  جني 122.9

وتهةةةةةةةةد  الدولةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل إقامةةةةةةةةة نةةةةةةةةكا 

  المشةروعات إلةى تةوفير مسةكن مالئةم ومناكة

.للشبا  بتسهيالت غير مسبوقة

اإلسييييييكا  والمجتمعييييييات 

العمرانية

"
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مشيييييييييييرواات اإلسيييييييييييكا  بميييييييييييد  ومرا يييييييييييز 

:المحافظة

آال  وحةةةةةةةدة إكةةةةةةةكا  4.4تةةةةةةم تنفيةةةةةةةك عةةةةةةةدد ▪

اجتمةةةةةاعي بمةةةةةد  ومراكةةةةةز محافظةةةةةة المنيةةةةةا، 

مليو  جني ، مقسةمة 595بتكلفة كلية بلفت 

:كالتالي

وحةةةةةةدة إكةةةةةةكا  1700تةةةةةةم إنشةةةةةةاء عةةةةةةدد •

اجتمةةةةةاعي بشجمةةةةةالي تكلفةةةةةة بلفةةةةةت نحةةةةةةو

مليةةةو  جنيةةة  بمراكةةةز ملةةةوي، مفاغةةةة، 220

.وبني مزار

ألةةةةف وحةةةةدة إكةةةةكا  2.7تةةةةم تنفيةةةةك عةةةةدد •

مليةةو  جنيةة  375اجتمةةاعي بشجمةةالي تكلفةةة 

، ومعةةةةةةةةةاي، وقريةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةمالويبمةةةةةةةةةد  

.المعانرة

مةةةةةن خةةةةةالل تلةةةةةب الجهةةةةةود المصةةةةةرية الخاةةةةةةة 

بالتوكةةةةةةع فةةةةةةي إقامةةةةةةة المةةةةةةد  والمجتمعةةةةةةات 

الي العمرانية الجديدة بمحافظةة المنيةا، بلةغ إجمة

م عدد المد  الجديدة في محافظة المنيا حتى عةا

وي مدينتين، نما مدينة المنيا الجديدة وملة2020

الجديةةدة، كمةةا بلةةغ إجمةةالي عةةدد وحةةدات اإلكةةكا  

االجتمةةةاعي المنفةةةكة فةةةي محافظةةةة المنيةةةا نحةةةةو   

، بشجمةةالي 2020ألةةف وحةةدة كةةكنية حتةةى عةةام 17.5

مليةةةةةةار جنيةةةةةة ، وبلةةةةةةغ إجمةةةةةةالي عةةةةةةدد 2.4تكلفةةةةةةة 

المسةةةتفيدين مةةةن وحةةةدات اإلكةةةكا  االجتمةةةاعي

نحةةةةو     2020المنفةةةةكة فةةةةي المحافظةةةةة حتةةةةى عةةةةام 

. ألف مستفيد66.4

إلةةى جانةة  نةةكا الجهةةود، تةةم االنتهةةاء مةةن تعةةوير 

ا ميدا  المحعة كون  واجهة المحافظة وبوابتهة

ألةةةةف 430الرئيسةةةةة لزائةةةةرين المحافظةةةةة بتكلفةةةةة 

.جني 

مدينة كما تم االنتهاء من تعوير كورنيل النير ب

جةةةار  المنيةةةا المرحلةةةة ا ولةةةى، وال انيةةةة، وال ال ةةةة، و

ة االنتهةةةةاء مةةةةن المرحلةةةةة الرابعةةةةة، وتبلةةةةغ التكلفةةةة

.  مليو  جني 35اإلجمالية للمشرول نحو 
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 ةةةهدت الدولةةةة علةةةى مةةةدار الةةةةسنوات الماضةةةية 

نهضةةةةةة عمرانيةةةةةة متكاملةةةةةة، وتعةةةةةوير للمنةةةةةا   

العشةةوائية، فسةةعت الدولةةة جانةةدة إلةةى القضةةاء

ا، إذ على المنا   العشوائية في محافظةة المنية

تحولةةةةت تلةةةةب المنةةةةا   لروضةةةةات بعةةةةد معانةةةةاة 

ا نالي لعقود من انعدام الخدمات والعيل في

ث مساكن غير آدمية تهدد حياتهم وةحتهم، حية

كةةةةا  القضةةةةاء علةةةةى تلةةةةب المنةةةةا   حلماةةةةا بعيةةةةد 

نفيةك المنال لكن  أةبر واقعاا وحقيقةل فقةد تةم ت

العديةةةد مةةةن المشةةةروعات بهةةةد  القضةةةاء علةةةى 

:المنا   غير ا منة بالمحافظة، أبرزنا

تةةةةم االنتهةةةةاء مةةةةةن تعةةةةوير منعقةةةةة عشةةةةةل ▪

ماليةةين 103محفةةوز بالكامةةر بشجمةةالي تكلفةةة 

وفير جني  وتسميتها روضة محفوز، كما تم ت

ر وحةةةدة كةةةكنية بمحافظةةةة المنيةةةا لتةةةوفي859

آال  نسةةةةةةةةةةمة، 4.5مسةةةةةةةةةةكناا آمناةةةةةةةةةةا لنحةةةةةةةةةةو 

.محلاا تجاريًّا192و

ت يييييييييييي،ير العشيييييييييييي،ا يات
"
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تةةةم االنتهةةةةاء مةةةةن تعةةةةوير منعقةةةةة أبةةةةو نةةةةالل ▪

لفة وإعادة تينير  بكات المراف  بشجمالي تك

عمةةةةارات 10مليةةةةو  جنيةةةة ، وتنفيةةةةك عةةةةدد 15.7

وحةةةةةدة 218بمدينةةةةةة العمةةةةةال بشجمةةةةةالي عةةةةةدد 

.مليو  جني 80ككنية بتكلفة بلفت 

يةة وفى نكا السياق أةبحت محافظةة المنيةا خال

بعةد أ  2021من المنا   غير ا منة بحلول عام 

.2014منا   عام 9كا  عددنا 

2554

0

2014 2020

عدد الوحدات السكنية بالمناط  غير 

2020و2014اآلمنة خالل عامي 

(وحدة)
9

0

2014 2020

عدد المناط  غير اآلمنة خالل عامي 

2020و2014

(منعقة)

.ةندوق التنمية الحضرية: المصدر .ةندوق التنمية الحضرية: المصدر
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ارد في إ ار كعي الدولة لتر ةيد اكةتخدام المةو

دارة المائية كيحد محةاور االكةتراتيجية القوميةة إل

ارد المةةوارد المائيةةة، والتةةي تهةةد  إلةةى تةةوفير المةةو

المائيةةةةة المعلوبةةةةة لكةةةةر القعاعةةةةات، وتحقيةةةة  

العدالةةةةة فةةةةي توزيةةةةع الميةةةةاا بوةةةةةولها للجميةةةةع،

بتنفيةك ( 2020-2014)قامت الدولةة خةالل الفتةرة 

مشةةروعات بقعةةال المةةوارد المائيةةة والةةري 7عةةدد 

:مليو  جني ، وني115بقيمة 

اكةةةةتكمال ا عمةةةةال الخاةةةةةة بمفةةةةكي ترعةةةةة ▪

.مليو  جني 2.4االبرانيمية، بتكلفة بلفت 

أمةةام بوابةةات–كةةوبري منتةةوت )إحةةالل وتجديةةد ▪

وتةةدعيم محعةة  خلةةر( ومصةةبات نهايةةة التةةرل

، ترعةةةةة بنةةةةي عبيةةةةدوتكسةةةةيةتينيةةةةر -وكةةةةير 

.ماليين جني 3.8بتكلفة 

رى القةة-قريةةة الوفةةاء )توريةةد وتركيةة  أربةةع آبةةار ▪

واكةةةةةتكمال عمليةةةةةة توريةةةةةد( ا ك ةةةةةر احتياجاةةةةةا

.ني بئراا، بتكلفة نحو مليو  ج26وتركي  عدد 

ل اكتكمال ا عمةا: تعوير ري مصر الوكعى▪

الكهربائيةةةة وأعمةةةال تعةةةوير مسةةةاقي منةةةا   

ريعي الشةة–الخيةةاري ا ولةةى وال انيةةة وال ال ةةة )

وتعليةةةةةة الحةةةةةوائر ( العكةةةةةام–مةةةةةرزوق –ا ول 

.  مليو  جني 70لمخر كير السرارية، بتكلفة 

إحةةالل وتجديةةد  ةةبكات ةةةر : ةةةر   ةةمال▪

( مركةةةةز بنةةةةي مةةةةزار–ديةةةةر السةةةةنقورية )مدفعةةةةى 

مصةةر  )إنشةةاء كبةةاري وأعمةةال ةةةناعية علةةى 

ة بلفت مباني إدارية، بتكلف( أبو عيسى–قمبر 

.مليو  جني 35نحو 

إحةالل وتجديةد  ةبكات الصةر : ةر  جنو ▪

المدفعةةةةةى لمنعقةةةةةة كبكةةةةة  ال انيةةةةةة وإحةةةةةالل 

كةحارة ديةر أبةو–ة  مصةر  نةواي )وتجديد 

إنشةةةةاء كاكةةةةي دبةةةةل علةةةةى مصةةةةر  ( حةةةةنس

.مليو  جني 26المحير، بتكلفة بلفت 

الميييييييييييييييييييي،ارد الما ييييييييييييييييييييية 

والري 

"
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ر السواي)أعمال حماية قرى : التوكع ا فقي▪

مةةن ( الجةةدامي–العصةةيات –الشةةيخ حسةةن -

كةةةوبري علةةةى مخةةةر 2أخعةةةار السةةةيول وإنشةةةاء 

وإنشةةةاء كةةةوبري مخةةةر كةةةير - ةةةارونةكةةةير 

مليةةو  56.3وادي الشةةيخ، بتكلفةةة بلفةةت نحةةو 

.جني 

تةةرل كمةةا تةةم تنفيةةك مشةةروعات تينيةةر وتبعةةين ال

ةةةةةةو ومخةةةرات السةةةيول بتكلفةةةة إجماليةةةة بلفةةةت نح

تينيةةر المجةةاري المائيةةةة: مليةةار جنيةة ، ومنهةةةا2.8

المتقا عةةةةة مةةةةع محةةةةور كةةةةوبري كةةةةمالوي علةةةةى 

مليةو  جنية ، وتينيةر تةرل وفةرول76النير بتكلفة 

.مليو  جني 475نندكة غر  المنيا بتكلفة 

بئةةةراا وتجهيزنةةةا 26كمةةةا تمةةةت عمليةةةة حفةةةر عةةةدد 

ي بالعاقةةة الشمسةةية بزمةةام محافظةةة المنيةةا فةة

.مليو  جني 52بتكلفة 2018عام 

لتحسيييي   الييية اليييري  تيييم تمنيييي  العدييييد مييي  

:الترع  ومنها

أبةو جنابيةة/ عليةوة / حنفةي )تينير تةرل وفةرول ▪

خضةر جنابية الشيخ/ خلير / أكمنت / الصفا 

( حتةةى النهايةةة13.1ترعةةة الفقةةاعي مةةن الكيلةةو / 

.  مليو  جني 88بتكلفة بلفت نحو 

/ الحسةةةةةانية الشةةةةةرقية )تينيةةةةةر تةةةةةرل وفةةةةةرول ▪

وكةى مركى بنةي م/ جنابية الحسانية الفربية 

وحتةةى الكيلةةو 3.9ترعةةة الفقةةاعي مةةن الكيلةةو / 

.مليو  جني 82بتكلفة بلفت نحو 13.1

كةةةوم / فةةةرل كةةةوم الزنيةةةر ا يمةةةن )تينيةةةر تةةةرل ▪

ل بعةو( فةرل ماقوكةة الفربةي/ الزنير ا يسةر 

مليةةةو  42كيلةةةومتراا بتكلفةةةة بلفةةةت نحةةةو 16.3

.جني 

تينيةةةر التةةةرل المتعبةةةة بهندكةةةة ديةةةر مةةةواس ▪

جنابيةةةةةة      / البوةةةةةةة / البةةةةةدرما  )مرحلةةةةةة أولةةةةةى 

ت نحةو بتكلفة بلف(جنابية العروس/ بني حرام 

مليو  جني 55
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ت تتجلةةةى أنميةةةة الحفةةةاز علةةةى البيئةةةة فةةةي الوقةةة

الحاضةةر أك ةةر مةةن أي وقةةت مضةةى، خصوةاةةا فةةي 

  ظةةةر تزايةةةد الملوثةةةات وتنوعهةةةا، نتيجةةةة للسةةةلو

.الخا   لبعى الموا نين

كةةعياا مةةن الدولةةة للمسةةانمة فةةي الةةتخلص مةةن

أك ةر مشكلة القمامة والمخلفةات، التةي تدعةد  مةن

ى التحةةديات التةةي تواجةة  المحافظةةة، للحفةةاز علةة

الصةةحة العامةةة لمةةوا ني المحافظةةة، تةةم إنشةةاء

حعةة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة وإنشةاء م

الي معالجة للصر  الصناعي ووحدة فلتةرة بشجمة

.مليو  جني 44تكلفة 

، فقةةد تةةم إنشةةاء مصةةنع إلعةةادة تةةدوير المخلفةةات

بقريةةةةة ععةةةةف حيةةةةدر بمركةةةةز العةةةةدوة بمحافظةةةةة 

أفدنةةةةة، 5المنيةةةةا، المصةةةةنع يقةةةةام علةةةةى مسةةةةاحة 

وبلفةةةةةةت التكلفةةةةةةة اإلجماليةةةةةةة للمشةةةةةةرول نحةةةةةةو

.مليو  جني 32

البيئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
"
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ويةةةيتي المشةةةرول ضةةةمن برنةةةام  ا مةةةم المتحةةةدة 

اإلنمةةةةةائي مةةةةةن خةةةةةالل اتفاقيةةةةةة مبادلةةةةةة الةةةةةديو  

 ةةن قمامةةة 300المصةةرية اإليعاليةةة، ويسةةتقبر 

تقريباةةةةةا ومخلفةةةةةات يوميًّةةةةةا مةةةةةن مركةةةةةزي العةةةةةدوة 

.ومفاغة

بمركةز جار  تعوير مصنع تدوير المخلفات الصةلبة

يعمةةةر بخةةةر إنتةةةان )جنةةةو  المحافظةةةة –ملةةةوي 

.مليو  جني 89.6، بتكلفة تقدر بنحو (واحد

وجةةةةار  االنتهةةةةاء مةةةةن إنشةةةةاء وتشةةةةفير خةةةةر آخةةةةر 

واكةةتقبال مخلفةةات مركةةزي ملةةوي وديةةر مةةواس، 

ع تم كما كانمت المحافظة بشنشاء بئر بالمصن

تمويلةةةة  مةةةةن مةةةةوارد المحافظةةةةة الكاتيةةةةة بقيمةةةةة

. ألف جني 650

جةةةةةةةةدير بالةةةةةةةةككر أ  مصةةةةةةةةانع تةةةةةةةةدوير القمامةةةةةةةةة 

، 2020مصةانع عةام 3بالمحافظة قةد بلةغ عةددنا 

ممةةا ي كةةد جهةةود الدولةةة فةةي االرتقةةاء بمنظومةةة 

. الةةتخلص ا مةةن مةةن المخلفةةات وإعةةادة تةةدويرنا

انتمةةةت المحافظةةةة أيضاةةةا بنشةةةر الةةةوعي بينميةةةة

ضةةر اتح"الحفةةاز علةةى البيئةةة، فةةتم إ ةةالق مبةةادرة 

إلةةى ، والتةةي تهةةد "اتحضةةر للمسةةتقبر.. للخضةةر

نشةةةةةر الةةةةةوعي البيئةةةةةي للمةةةةةوا نين حفاظاةةةةةا علةةةةةى

.اكتدامة الموارد البيئية للجيال القادمة

م ويةةيتي الهةةد  مةةن تلةةب االحتفةةاالت، غةةرس القةةي

اإليجابيةةةةةةةة والحفةةةةةةةاز علةةةةةةةى البيئةةةةةةةة واالنتمةةةةةةةام 

رات بالقضةةةةايا البيئيةةةةة وعلةةةةى رأكةةةةها تلةةةةب التفيةةةة

ظةةة المناخيةة وآثارنةا علةى البيئةة، فتعمةر المحاف

اكةية لتسخير إمكاناتهةا كافةة لةدعم المبةادرة الرئ

2030ضةةمن اكةةتراتيجية مصةةر " اتحضةةر للخضةةر"

بهةةةةد  توعيةةةةة المةةةةوا نين بينميةةةةة المسةةةةاحات 

رة الخضةةراء، وتنميةةة ثقافةةة زراعةةة ا  ةةجار الم مةة

والحفةةاز عليهةةا ورعايتهةةا، وحةةث أفةةراد المجتمةةع 

أحةةد علةةى االنتمةةام ب قافةةة التشةةجير، والتةةي تعةةد

يًّةةةا السةةةلوكيات المهمةةةة التةةةي تحمةةةر مةةةردوداا بيئ

.وجماليًّا للمجتمع



الدشددبدددددددددكدددددددددددات
والمرافدددددددددددددددددددددد 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

أ ةةوال العةةرق المرةةةوفة بالمحافظةةة خةةالل 

.2020/2019عام 

آالف6.5

كيلددددددددددددددددددددومتر

نحةةو تكلفةةة تنفيةةك رةةةف  ةةرق داخليةةة بةةي وال

.كيلومتراا149

مليدددددددددددددددددون245

جنيددددددددددددددددددددددد 

تكلفةةةةةة إنشةةةةةاء محعةةةةةة ميةةةةةاا أبةةةةةو قرقةةةةةا  

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددون885

جنيددددددددددددددددددددددد 

97.9%
لميةاا نسبة ا كةر المتصةلة بالشةبكة العامةة

الشةةةةر  بالمحافظةةةةة وفقاةةةةا لتعةةةةداد السةةةةكا 

.2017عام 

ء حتةى إجمالي عدد المشتركين بشبكة الكهربةا

.2020نهاية عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددون1.3

مشدددددددددددددددددددددتر 

يةةة إجمةالي عةةدد مكاتةة  البريةد الحكوميةةة وا نل

.2020بالمحافظة عام 

مكتًبدددددددددددددددددددددددا196

بريددددددددددددددددددددددددي ا
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ل قامةةةت الدولةةةة بنقلةةةة كمايةةةة ونوعيةةةة فةةةي قعةةةا

العةرق والكبةاري بالمحافظةةة، ويعةد ذلةب خعةةوة

اور عمالقةةة فةةي خعةةة التنميةةة واكةةتكمالاا للمحةة

العرضةةةية فةةةي وكةةةر مصةةةر، كمةةةا يةةةيتي انتمةةةام 

الدولةةةةةةة بقعةةةةةةال العةةةةةةرق للحفةةةةةةاز علةةةةةةى أروا  

كةةات المةوا نين وتةيمين كةةالمتهم، ولتةيمين تحر

. المزارعين من أبناء نكا المنعقة

ي فتتميةةةةةز محافظةةةةةة المنيةةةةةا بينهةةةةةا تةةةةةرتبر ببةةةةةاق

:المحافظات بشبكة من العرق، أبرزنا

.أكوا -العري  الزراعي مصر ▪

-أكيوي-العري  الصحراوي الفربي القانرة ▪

.المنيا

يةا العري  الصحراوي الشرقي مةن مدينةة المن▪

.الشيخ فضر-

.رأس غار - ري  الشيخ فضر ▪

لفت وفي ضوء تلب الجهود التي بكلتها الدولة، ب

، نحةةو 2020أ ةةوال العةةرق المرةةةوفة فةةي يونيةةو 

.آال  كيلومتر6.5

ال ييييييييييييييييييييير  والنقييييييييييييييييييييي 
"

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

5.6

6.5

2014/2013 2020/2019

أطوال الطرق المرصوفة خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

( ألك كيلومتر)
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ة كمةةةا بلةةةغ عةةةدد الكبةةةاري التابعةةةة للهيئةةةة العامةةة

.2020/2019كوبري عام 42للعرق والكباري 

مشةةةةروعاا بقعةةةةال العةةةةرق 693وتةةةةم تنفيةةةةك عةةةةدد 

مليةةارات جنيةة ، وذلةةب 3.2بتكلفةةة إجماليةةة بلفةةت 

:، أبرزنا(2020-2014)خالل الفترة 

تةةةم تنفيةةةك رةةةةف  ةةةرق خةةةاللال ييير  الدا ىيييية  

بةةةةةةةةةةةةةةةةةي وال 2020/2019و2019/2018عةةةةةةةةةةةةةةةةةامي 

مليةةةو  جنيةةةة ، 245كيلةةةومتراا بتكلفةةةة بلفةةةةت 149

وتنفيةةةةةك خعةةةةةة الرةةةةةةف للعةةةةةام المةةةةةالي الحةةةةةالي 

.ماليين جني 210باعتمادات بلفت 2021/2020

كمةةةةا يةةةةتم رةةةةةف جميةةةةع العةةةةرق الداخليةةةةة التةةةةي 

ر تتقةةا ع مةةع المحةةاور الجةةاري تنفيةةكنا علةةى النيةة

.ومنها العرق التي تتقا ع مع محور كمالوي

لسةنة 244كما تم إةدار قرار رئةيس الةوزراء رقةم 

، باعتبةةةةةار مشةةةةةرول ازدوان  ريةةةةة  الشةةةةةرفا 2020

بمركةةةةةز المنيةةةةةا بمحافظةةةةةة المنيةةةةةا مةةةةةن أعمةةةةةال 

المنفعةةةةةة العامةةةةةة، واتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات الالزمةةةةةة 

.لتنفيكا

21

42

2014/2013 2020/2019

 جمالي عدد الكباري التابعة للهيئة العامة

للطرق والكباري خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

( كوبري)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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  تعةةوير العريةةتةةمالمحيياور وال يير  الر يسيية  

داخةةةةر )كيلةةةةومتراا 97الصةةةةحراوي الفربةةةةي بعةةةةول 

.مليار جني 1.2بتكلفة ( حدود محافظة المنيا

ة رأس غةار  بتكلفة-ازدوان  ري  الشةيخ فضةر 

مليو  جنية ، ونةو  رية  يةربر بةين317تصر إلى 

ري المنيةةا والبحةةر ا حمةةر، حيةةث يةةربر العريةة  كةةوب

ي بني مزار، الكي يعد ثاني أنم محور تنمةوي عرضة

ر بعةةد العريةة  السةةاحلي الةةدولي بمحافظةةة البحةة

ا حمةةر، عبةةر  ةةرق النيةةر، المةةار بعةةر  الصةةحراء 

ضاةا ، وأي"الكريمةات"الشرقية، ليتقا ع مع  ري  

" أكةةةةةةةةوا / القةةةةةةةةانرة "ليتقةةةةةةةةا ع مةةةةةةةةع  ريةةةةةةةة  

.الصحراوي الشرقي

كما يربر العرية  كةر نةكا المحةاور بمحافظةات

ريةة  الوجةة  القبلةةي، مةةروراا بمدينةةة بنةةي مةةزار، إلةةى  

ى الزراعي، غر  النير، ممتداا إل" أكوا –القانرة "

، الصةةةحراوي الفربةةةي، "كةةةونان–القةةةانرة " ريةةة  

كةو  ، ليبسةيوافي اتجاا الواحةات البحريةة، مةروراا 

نافةةكة لمحافظةةات غةةر  النيةةر بسةةواحر ومةةواني

.البحر ا حمر

:وفى نكا السياق أيضاا تم إنشاء ا تي

رأس غةةةةةةةةةةةار  بعةةةةةةةةةةةول/ وةةةةةةةةةةةةلة المنيةةةةةةةةةةةا ▪

.مليو  جني 425كيلومتراا بتكلفة بلفت 55

وةةةةةلة ملةةةةوي لةةةةربر كةةةةوبري النيةةةةر بةةةةالعري ▪

ير الصةةحراوي الفربةةي، والتةةي تعمةةر علةةى تيسةة

دة الحركةةة المروريةةة، وبالتةةالي التخفيةةف مةةن حةة

االختناقةةات التةةي يعةةاني منهةةا العريةة ، وذلةةب

كيلةةةةةومتراا، نةةةةةكا وبلفةةةةةت التكلفةةةةةة 29بعةةةةةول 

مليةةو  جنيةة ، مةةا ١١١اإلجماليةةة للمشةةرول نحةةو 

يعكس المبالغ المصةروفة علةى نةكا القعةال

.في كبير النهو  ب 
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إنشةةةاء كةةةوبري بنةةةي مةةةزار العلةةةوي علةةةى النيةةةر▪

مةةةن أنةةةم . مليةةةو  جنيةةة 450بتكلفةةةة إجماليةةةة 

المشةةةروعات بالوجةةة  القبلةةةي، ويم ةةةر خعةةةوة

محةاور عمالقة في خعة التنمية واكتكمالاا لل

نظةةةراا  نميتةةة  . العرضةةةية فةةةي وكةةةر مصةةةر

ة الكبرى في ربر الشرق بةالفر  مةن محافظة

، "رأس غةةةار "البحةةةر ا حمةةةر، وتحديةةةداا مدينةةةة 

مةةةةةةروراا بالشةةةةةةيخ فضةةةةةةر بعةةةةةةر  الصةةةةةةحراء 

ينةةة الشةةرقية عةةابراا وادي النيةةر وةةةولاا إلةةى مد

بنةةةي مةةةةزار، ويتقةةةةا ع بشةةةكر حةةةةر مةةةةع  ريةةةة  

غةر  النيةر، ويمتةد" أكةوا  الزراعةي/ القانرة "

كةةةةةونان / أكةةةةةيوي / القةةةةةانرة "إلةةةةةى  ريةةةةة  

".  الصحراوي

أحمةةةةد محمةةةةد عبةةةةدا / كةةةةوبري الشةةةةهيد الرائةةةةد▪

تةم . مليةو  جنية 200إكماعير بتكلفة بلفت 

ل "اإلخصةةةا "إنشةةةاء الكةةةوبري أعلةةةى مزلقةةةا  

/ لنقةةةر الحركةةةة المروريةةةة مةةةن  ريةةة  القةةةانرة 

أكةةوا  الزراعةةي إلةةى ميةةدا  اإلخصةةا  داخةةر 

.مدينة المنيا

علةةةى نهةةةر النيةةةر الةةةكي كةةةمالوييدعةةةد  محةةةور ▪

أنشةةةة  بالمحافظةةةةة أحةةةةد أنةةةةم المشةةةةروعات 

مليةار 1.9بمصر، وتبلةغ تكلفتة  اإلجماليةة نحةو 

كيلومتراا وعر      24يمتد المحور بعول . جني 

حةةةةارة مروريةةةةة لكةةةةر اتجةةةةاا، 2متةةةةراا، بواقةةةةع 21

30عملاةةةةةا ةةةةةةناعيًّا، منهةةةةةا 43ويشةةةةةمر عةةةةةدد 

كةوبري علةى: كبةاري رئيسةة، نةي4كوبري تضم 

هر كوبري أعلى ن–العري  الصحراوي الشرقي 

كة كةةوبري علةةى ترعةةة اإلبرانيميةةة وكةة–النيةةر 

أكةةةةةوا  والعريةةةةة  الزراعةةةةةي / حديةةةةةد القةةةةةانرة 

كةةةةةوبري علةةةةةى العريةةةةة  الصةةةةةحراوي –الفربةةةةةي 

كما يسةانم . نفقاا17كوبري آخر، و26الفربي، و

نةةةةكا المحةةةةور فةةةةي ربةةةةر العريةةةة  الصةةةةحراوي 

( أكةةةةةةةةةيوي-القةةةةةةةةةانرة )الشةةةةةةةةةرقي بعريةةةةةةةةة  

  الصةةحراوي الفربةةي، عةةابراا نهةةر النيةةر والعريةة

 ةةةمال ( أكةةةوا –القةةةانرة )الزراعةةةي الفربةةةي 

كةة مدينة كمالوي، وتةم إنشةاؤا لتسةهير حر

تنقةةةةةةةر المةةةةةةةوا نين، وخدمةةةةةةةة المشةةةةةةةروعات 

.التنموية، والمجتمعات العمرانية الجديدة

دية كما تم تعوير نظم إ ارات السكب الحدي▪

ضةةةةمن تعةةةةوير نظةةةةم إ ةةةةارات بنةةةةي كةةةةويف، 

أكةةيوي، وإدخةةال الخدمةةة بةةيبران مفاغةةة، بنةةي 

.، أبو قرقا ، ملويكمالويمزار، معاي، 
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ا االتصييييييياالت وتكن،ل،جيييييييي

المعى،مات

"

دا  في إ ار تنفيك خعة الحكومة نحو تحقي  أن

فير خار ة العري  التي تسعى من خاللها إلةى تةو

الخةةةةةةدمات للمةةةةةةوا نين علةةةةةةى مسةةةةةةتوى جميةةةةةةع 

مةي القعاعات تنفيكاا لخععها نحةو التحةول الرق

من على مستوى الجمهوريةل فقد تم افتتا  عدد

المشةةةةةروعات الجديةةةةةدة فةةةةةي مجةةةةةال االتصةةةةةاالت 

وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات بالمحافظةةةة مةةةن أجةةةر 

ول الرقميل تحسين البنية التحتية التي تخدم التح

، تةةم توقيةةع بروتوكةةول مةةع وزارة 2020ففةةي ينةةاير 

ة االتصةةةةاالت وتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات والشةةةةرك

ال المصةةةةرية لالتصةةةةاالت للبةةةةدء فةةةةي تنفيةةةةك أعمةةةة

.البنية التحتية

لسةةنة 321، تةةم إةةةدار قةةرار رقةةم 2020فةةي أبريةةر 

بشنشةةةاء إدارة نظةةةم المعلومةةةات والتحةةةول 2020

.الرقمي

تةةةةةم االنتهةةةةةاء مةةةةةن: توةةةةةةير كةةةةةابالت الفةةةةةايبر▪

مراكةةةةةز ( 10)توةةةةةةير كةةةةةابالت الفةةةةةايبر لعةةةةةدد 

مراكةةةةةةةةةةةةةةةةز9)تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةة بالمحافظةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(.والديوا  العام

تةةةةةةم توحيةةةةةةد المسةةةةةةتندات : توحيةةةةةةد الركةةةةةةوم▪

والركةةوم المقةةررة لجميةةع الخةةدمات المقدمةةة 

م للموا نين، وإدراجها بشكر موحد على نظا

.  المراكز التكنولوجية

التعاقةةةةةةةةد مةةةةةةةةع  ةةةةةةةةركة فةةةةةةةةوري للخةةةةةةةةدمات ▪

ع كيولى محافظةات الجمهوريةة مة: اإللكترونية

محافظةةة  القةةانرة، وإتاحةةة الةةدفع اإللكترونةةي

الل لمقابر الخدمات المقدمة إلكترونيًّا من خة

البوابةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةة لخةةةةةةةةدمات المحليةةةةةةةةات 

بالتعاقةةةةةةةد مةةةةةةةع  ةةةةةةةركة فةةةةةةةوري للخةةةةةةةدمات 

.اإللكترونية

2020فةةي كةةبتمبر : إ ةةالق الخةةدمات الرقميةةة▪

خدمةةةةة مدرجةةةةة علةةةةى 42أ لقةةةةت المحافظةةةةة 

موقةةع بوابةةة خةةدمات المحليةةات منهةةا التقةةدم 

.للتصالر
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لمنظومةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةحة : إنشةةةةةةةةةاء برمجيةةةةةةةةةات▪

قةةةة بالمحافظةةةة للمتابعةةةة المعلوماتيةةةة الدقي

ايةةةة أكِةةةرةة العن/ الحضةةةةانات / لكةةةر ا قسةةةام 

وغيرنةةةةةةةةةةةا بجميةةةةةةةةةةةع / ا دويةةةةةةةةةةةة / المركةةةةةةةةةةةزة 

.المستشفيات

ظةم إنشاء معملين تةدري  متكةاملين بةشدارة ن▪

المعلومةةةةات والتحةةةةول الرقمةةةةي بالمحافظةةةةة، 

يوا  كما تم إعداد قاعدة بيانات للعاملين بالد

ات العام كمرحلة أولىل لتدريبهم علةى أكاكةي

بمعامةةةةةر تةةةةةدري  (Online)التحةةةةةول الرقمةةةةةي 

موظةف 1500المحافظة، ومستهد  تةدري  

.خالل الفترة القادمة

احتلةةةةةةت (: الشةةةةةةكاوى الحكوميةةةةةةة)منظومةةةةةةة ▪

المحافظةةةةةةة المركةةةةةةز ال ةةةةةةاني علةةةةةةى مسةةةةةةتوى 

دة الجمهوريةةة فةةي االكةةتجابة للشةةكاوى الةةوار

.على المنظومة

منةةةك ( ةةةةوتب مسةةةمول)تةةةم تفعيةةةر مبةةةادرة ▪

ا ، تةيتي اكةتكمالا2018نهاية  هر أكتوبر لعةام 

لمنظومةةةةةةةة الشةةةةةةةكاوى الحكوميةةةةةةةة وخدمةةةةةةةة 

دةة الموا نين القائمة بالوزارة وتعمر علةى عِة

محةةةاور رئيسةةةة أنمهةةةا التعةةةدي علةةةى ا راضةةةي 

الزراعيةةةةةةةةة وأمةةةةةةةةال  الدولةةةةةةةةة، واإل ةةةةةةةةفاالت، 

.والفساد، ومخالفات البناء

.إنشاء وحةدة المتفيةةةرات المكانيةةةة▪

: إنشةةةةةاء المركةةةةةز الةةةةةرئيس والمراكةةةةةز الفرعيةةةةةة▪

قامةةةةت محافظةةةةة المنيةةةةا، كةةةةيولى محافظةةةةات 

الجمهوريةةةة، بشنشةةةاء مركةةةز متفيةةةرات مكانيةةةة 

ز رئةيس بالمحافظةة ووحةدات فرعيةة لة  بمراكة

المةةةد  ككيةةةا  منفصةةةر وفقاةةةا لمعةةةايير وزارة

التخعةةةةةةةةةير والتنميةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةادية وإدارة 

ر المساحة العسكريةل لمتابعةة ورةةد وضةب

.المتفيرات المكانية
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بشنشةةاء 2020لسةةنة 321قةةرار المحةةافم رقةةم ▪

إدارة نظةةةةةةم المعلومةةةةةةات والتحةةةةةةول الرقمةةةةةةي 

والةةةكي بموجبةةة  تةةةم فصةةةر وحةةةدة المتفيةةةرات 

.المكانية عن إدارة ا مال 

ي  أكةفر التنسة: التعاو  مةع وزارة التخعةير▪

عةن مع وزارة التخعير والتنميةة االقتصةادية

إمةةداد المحافظةةة بعةةدد مةةن ا جهةةزة لتفعيةةر 

.دور منظومة المتفيرات المكانية

يجهزةتةةم تزويةةد فنيةةين المتفيةةرات المكانيةةة بةة▪

. GPSالة

ل وتنفيةةةكاا لخعةةةة الدولةةةة لنشةةةر مجمعةةةات اإلبةةةدا

التكنولةةةةةوجي فةةةةةي جميةةةةةع المحافظةةةةةات بهةةةةةد  

تمكين اإلبةدال وريةادة ا عمةال، فقةد قامةت وزارة

االتصةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات فةةةةةي نةةةةةكا 

نيئةةةة )الصةةةدد ومةةةن خةةةالل الجهةةةات التابعةةةة لهةةةا 

تنميةةةةةة ةةةةةةناعة تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات ومركةةةةةز 

اإلبةةةةةدال التكنولةةةةةوجي وريةةةةةادة ا عمةةةةةال ومعهةةةةةد 

مجمعةةةةات 6، بشنشةةةةاء (تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات

حةةت لحبةةدال التكنولةةوجي فةةي جامعةةات إقليميةةة ت

،CREATIVA" مراكةةةةز إبةةةةدال مصةةةةر الرقميةةةةة"اكةةةةم 

وكانةةت المنيةةا لهةةا نصةةي  مةةن نةةكا المجمعةةاتل 

.إذ تم إنشاء مركز بجامعة المنيا

ة وتعمةةر نةةكا المراكةةز علةةى تقةةديم دورات تدريبيةة

للشةةةةةةبا  متخصصةةةةةةة فةةةةةةي علةةةةةةوم االتصةةةةةةاالت 

  وتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات، وكةةةةكلب تةةةةوفير بةةةةرام

لرعايةةةةة اإلبةةةةدال وتحفيةةةةز الفكةةةةر الخةةةةالق، وبةةةةرام 

للمسةةةةةةةاعدة علةةةةةةةى الةةةةةةةدفع باكةةةةةةةتخدام وتبنةةةةةةةي 

  التكنولوجيةةةةةات المتقدمةةةةةة وتعويعهةةةةةا لتحقيةةةةة

:، وذلب على النحو التاليالتنمية الشاملة
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ة تةةةم التنسةةةي  مةةةع غرفةةةة العمليةةةات المركزيةةة▪

بمركةةز المعلومةةات ودعةةم اتخةةاذ القةةرار إلعةةداد 

خريعةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةم المعلومةةةةةةةةةات الجفرافيةةةةةةةةةة 

المتكاملةةةةةةة لجميةةةةةةع المنشةةةةةةتت والخةةةةةةدمات، 

ووضةةع كةةيناريونات مسةةبقة إلدارة ا زمةةات 

وتةةةةدري  العةةةةاملين عليهةةةةا بمركةةةةز العمليةةةةات 

الةةةةرئيس بالةةةةديوا  العةةةةام والمراكةةةةز الفرعيةةةةة 

.بمراكز ومد  المحافظة

اذ تم التنسي  مع مركز المعلومات ودعم اتخ▪

ام  القرار برئاكة مجلس الوزراء، لتةو ين برنة

ائ  الكاكرة الم كسيةل لميكنة اإلدارات والوث

والبيانةةةةةةات ورفةةةةةةع مسةةةةةةتوى أداء العةةةةةةاملين 

.وتعوير القعال الحكومي

ة تةةةم التنسةةةي  مةةةع إدارة المسةةةاحة العسةةةكري▪

للسةةةةةةةةةةادة رؤكةةةةةةةةةةاء (Dashboard)لتةةةةةةةةةةوفير 

.  الوحدات المحلية 

ظةةةة التنسةةةي  الةةةدائم والمسةةةتمر بةةةين المحاف▪

صادية وكرٍّ من وزارة التخعير والتنمية االقت

وإدارة المسةةةةةةةةةةاحة العسةةةةةةةةةةكريةل لتعظةةةةةةةةةةيم 

.يةاالكتفادة من منظومة المتفيرات المكان

فظةة تم اتخاذ قرار بةالمجلس التنفيةكي للمحا▪

يةةة بشةةي  ربةةر تةةراخيص البنةةاء والهةةدم والتعل

بصةةور ا قمةةةار الصةةناعية، وإةةةةدار التةةةراخيص

ات بالبصةةةمة الجفرافيةةةةل لتكامةةةر قواعةةةد بيانةةة

(. معلوماتيًّا وجفرافيًّا)الدولة 

اكةةةةةةةتعاعت وزارة االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةةا ▪

المعلومةةةات تحقيةةة  العديةةةد مةةةن الخعةةةوات 

جةال الفعالة لتعزيز مكانة مصر الدولية  في م

الككاء االةةعناعي ودعةم عةدد مةن المبةادرات 

الدوليةةةةةةةة، وقةةةةةةةد ارتكةةةةةةةزت اكةةةةةةةتراتيجية وزارة 

االتصةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةات علةةةةةةى         

محةةةاور رئيسةةةةة، المحةةةةور ا ول نةةةةو التحةةةةول 3

الرقمةةةي لكةةةر قعاعةةةات الحكومةةةة المصةةةرية، 

اء والمحور ال اني نو بناء القدرات وزيادة الوعة

المهةةةةةةةةاري لشةةةةةةةةبابنا فةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةف أنحةةةةةةةةاء 

الجمهوريةةةةةةةة، والمحةةةةةةةور ال الةةةةةةةث نةةةةةةةو جلةةةةةةة  

هةكا االكت مارات كواء المحلية أو العالمية ل

ي القعةةال، وفةةى نةةكا السةةياق بلةةغ أيضاةةا إجمةةال

مكتباةةا بنهايةةة 196عةةدد مكاتةة  البريةةد العاملةةة 

.2020عام 
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ال تةةةولي الدولةةةة انتماماةةةا كبيةةةراا بمشةةةروعات قعةةة

الكهربةةةةاء، لتحسةةةةين وتعةةةةوير جميةةةةع الخةةةةدمات 

ع بقعةةال الكهربةةاء مةةن إنتةةان، ونقةةر، وتوزيةةعل لرفةة

مسةةةةتوى الخدمةةةةة المقدمةةةةة للمةةةةوا نين  علةةةةى 

.مستويات الجودة وخاةة في ةعيد مصر

يجةةةةةري ضةةةةةخ اكةةةةةت مارات ضةةةةةخمة فةةةةةي مجةةةةةال 

الكهربةةاء الةةكي يعةةد واحةةداا مةةن المشةةروعات التةةي

ي تخةةةدم محافظةةةة المنيةةةا، ويم ةةةر نقلةةةة كبيةةةرة فةةة

مجةةةةةال الةةةةةتحكم فةةةةةي العاقةةةةةة، حيةةةةةث  ةةةةةهدت 

ء محافظةةةة المنيةةةا خةةةالل الفتةةةرة الماضةةةية، إنشةةةا

محعةةةةةات جديةةةةةدة، ولوحةةةةةات توزيةةةةةع ومفةةةةةكيات، 

لةةغ وإحةةالل وتجديةةد للمحةةوالت والشةةبكاتل فقةةد ب

تهيةة إجمالي تكلفة اإلنشةاءات والتوكةعات المن

مليةةةار جنيةةة  1.3والجاريةةةة بقعةةةال الكهربةةةاء نحةةةو 

(.2020-2014)خالل الفترة 

وفةةى نةةكا السةةياق تةةم تنفيةةك العديةةد مةةن  أعمةةال

ضاةةا اإلحةةالل والتجديةةد، فةةي  ةةبكات الكهربةةاء، وأي

.مد العديد من الخعوي والكابالت

الكهربييييييييييييييياي وال اقييييييييييييييية
"
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وأقامةةةةت الدولةةةةة عةةةةدداا كبيةةةةراا مةةةةن المشةةةةروعات 

الخاةةةةة بقعةةةال العاقةةةة فةةةي محافظةةةة المنيةةةا، 

:أبرزنا

محعة محوالت غر  مفاغةة بالمنيةا، : مفاغة▪

أقيمةةةت محعةةةة محةةةوالت غةةةر  مفاغةةةة علةةةى 

ألةةةف متةةةر مربةةةع فةةةي دائةةةرة مركةةةز 50مسةةةاحة 

 ةةةةمال محافظةةةةة المنيةةةةا بتكلفةةةةةة" العةةةةدوة"

ألةةةةةةةةةةةةةةةف دوالر160مليةةةةةةةةةةةةةةةو  يةةةةةةةةةةةةةةةورو و28.7

تعمةةةر المحعةةةة بجهةةةد . مليةةةو  جنيةةة 95.2و

كيلةةةةو فولةةةةت، وبسةةةةعة 500و220فةةةةائ  بةةةةين 

.ميجا فولت أمبير1500تصر إلى 

نةةةةكا، وتدعةةةةد  المحعةةةةة الجديةةةةدة مةةةةن المحعةةةةات 

العمالقةةةةة التةةةةي كةةةةتخدم محافظةةةةات الصةةةةعيدل 

حيةةث إ  المشةةرول تةةم تنفيةةكا مةةن خةةالل ائةةتال 

ل وذلب "السويدى إلكتربب"و" كيمنز"بين  ركتي 

" ةغياض"بهد  توزيع العاقة الناتجة من محعة 

ن الجهةد لتوليد الكهرباء في بني كويف، وتحسةي

.بشبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية

وفى نةكا السةياق، تضةم المحعةة محةولين قةدرة

ميجةةةا فولةةةت أمبيةةةر، ونةةةي 750كةةةر واحةةةد منهمةةةا 

لةى تم ر أكبةر قةدرة للمحةوالت التةي تةم إدخالهةا ع

ميةةز الشةةبكة المصةةرية والشةةرق ا وكةةر، كمةةا تت

المحعةةة بينهةةا مةةن نوعيةةة المحعةةات المعزولةةة 

ءة بالفةةةاز، ذات التقنيةةةة العاليةةةة، مةةةن حيةةةث الكفةةةا

.والعمر االفتراضي

كمالويتوكعة محعة محوالت : كمالوي▪

  وخليةةةة محةةةول . 500بخليتةةةي خةةةر جهةةةد 

.مليو  جني 22 ، بتكلفة . 220/ 500جهد 

توكةةةةةةعة محعةةةةةةة محةةةةةةوالت غةةةةةةر  : ملةةةةةةوي▪

 ، بتكلفةةةةةةةةة . 220بخليةةةةةةةةة محةةةةةةةةول جهةةةةةةةةد 

.ماليين جني 8.5
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محعةةة محةةوالت بنةةي مةةزار  ةةرق بتكلفةةة نحةةو▪

ي أٌنشئت محعةة محةوالت بنة. مليو  جني 45

كيلةةو فولةةت، فةةي إ ةةار 11/66مةةزار  ةةرق جهةةد 

تلبيةةةةةةةة احتياجةةةةةةةات المشةةةةةةةروعات الصةةةةةةةناعية 

واالكةةةةت مارية المخعةةةةر تنفيةةةةكنا مةةةةن قبةةةةر

الدولةةةة، وتةةةةدعيم الخعةةةوي الحاليةةةةة، وإنشةةةةاء 

محعةةةةةةةةات محةةةةةةةةوالت جديةةةةةةةةدة، وتوكةةةةةةةةعات 

للمحعةةةةةةةات الحاليةةةةةةةة لتسةةةةةةةتوع  القةةةةةةةدرات 

، المضةةافة مةةن محعةةات توليةةد التيةةار الجديةةدة

عيم كةر وتقلير نسبة الفقد في الشةبكة، وتةد

. منا   الجمهورية خاةة في الصعيد

فير وفي إ ار انتمام الدولة بقعال الكهرباء، لتةو

. ريةاحتياجةةات المشةةروعات الصةةناعية واالكةةت ما

بشنشةةةةاء خعةةةةوي نقةةةةر كهربةةةةاء حدي ةةةةة وتةةةةدعيم 

الخعةةةةةةةوي الحاليةةةةةةةة أةةةةةةةةدرت الدولةةةةةةةة بعةةةةةةةى 

:التشريعات تتم ر في

، 2017لسةةةةنة 1257قةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم ▪

والخةا  بتخصةيص قععةةة أر  مةن أمةةال  

ة الدولةةةة، لمةةةدة ثالثةةةين عاماةةةا، لصةةةالر الشةةةرك

، القابضةةةةة لكهربةةةةاء مصةةةةر، باإليجةةةةار االكةةةةمي

.إلقامة موزل كهرباء عليها

، 2014لسةنة 456قرار رئةيس الجمهوريةة رقةم ▪

بالموافقةةةةةة علةةةةةى إعةةةةةادة تخصةةةةةيص بعةةةةةى 

اق ا راضي المملوكة للدولةة الواقعةة فةي نعة

( أكةةةيوي-المنيةةةا -بنةةةى كةةةويف )محافظةةةات 

لصةةةةةةالر نيئةةةةةةة تنميةةةةةةة واكةةةةةةتخدام العاقةةةةةةة 

وزارة الكهربةاء والعاقةة-الجديدة والمتجددة 

المتجددةل إلقامةة مشةروعات محعةات توليةد 

الكهربةةةةاء مةةةةةن الريةةةةا  والعاقةةةةةة الشمسةةةةةية 

.و رحها لالكت مار بنظام ح  االنتفال

ونةةةةو مةةةةا يوضةةةةر الجهةةةةد المبةةةةكول فةةةةي نةةةةكا 

.القعال للنمو ب 
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ومن المشروعات القوميةة العمالقةة التةي تجةرى

إنشةةاء مركةةز الةةتحكم:علةةى أر  محافظةةة المنيةةا

ضةةمن مشةةرول تعةةوير مراكةةز الةةتحكماإلقليمةةي،

فةةةةي العاقةةةةة بالمنعقةةةةة الجنوبيةةةةة والمتضةةةةمن

قةة إحالل مركز التحكم القائم بنجع حمةادي بمنع

مصةةةر العليةةةا وإقامةةةة مركةةةز تحكةةةم إقليمةةةي جديةةةد 

بمنعقةةة مصةةر الوكةةعى، مةةن خةةالل بسةةمالوي

ربةةاء تعةةاو  مشةةتر  بةةين الشةةركة القابضةةة لكه

( اجايكةةة)مصةةةر ونيئةةةة التعةةةاو  الةةةدولي اليابانيةةةة 

مليةةةو  24.3ماليةةةين دوالر و4.2وبلفةةةت التكلفةةةة 

مليةةةةةةو  جنيةةةةةة ، يخةةةةةةدم المشةةةةةةرول 28.7يةةةةةةورو و

/ المنيةةةةةا / بنةةةةةي كةةةةةويف / الفيةةةةةوم )محافظةةةةةات 

محعةةةةات 106لعةةةدد ( الةةةوادي الجديةةةد/ أكةةةيوي 

/ كيلةةةةةو فولةةةةةت 66/ كيلةةةةةو فولةةةةةت 132)بجهةةةةةود 

ير ، وينت  عةن نةكا المشةرول تعةو(كيلو فولت33

هةةةا  ةةةبكة االتصةةةاالت القائمةةةة، وزيةةةادة موثوقيت

لةةةةةةربر جميةةةةةةع المحعةةةةةةات بمراكةةةةةةز التحكمةةةةةةات 

. اإلقليمية

ين وكا  لتلب ا عمال مردود كبيرل حيث تم تحسة

مسةةةتوى الخدمةةةة المقدمةةةة  للعمةةةالء، وضةةةما  

دد اكةةتمرارية التفكيةةة بةةيعلى جةةودة مةةع تقليةةر عةة

.وفترات ا ععال

ة وعليةةةة ، بلةةةةغ إجمةةةةالي عةةةةدد المشةةةةتركين بشةةةةبك

مليةةةةةةو  1.3نحةةةةةو 2020الكهربةةةةةاء بنهايةةةةةة عةةةةةةام 

.2014مليو  مشتر  عام 1.1مشتر ، مقارنة بة 

.وزارة الكهرباء والعاقة المتجددة: المصدر

1.1

1.3

2014 2020

باء خال ل عدد المشتركين بشبكة الكهر

2020و2014عامي 

(مليو  مشتر )
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محاور رئيسة بقعةال 5تسعى الدولة إلى تحقي  

تقليةةةةر : ميةةةةاا الشةةةةر  والصةةةةر  الصةةةةحي، ونةةةةي

الفاقةةةد، ورفةةةع ضةةةفوي الميةةةاا، وإحةةةالل وتجديةةةد 

الشةةةةةةبكات، ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة الخدمةةةةةةة المقدمةةةةةةة 

ة للمةةةةوا نين، واكةةةةتخدام تكنولوجيةةةةات مختلفةةةة

لتوةةةةةةير خةةةةةدمات الصةةةةةر  الصةةةةةحي للمنةةةةةا   

الريفيةةةةة، ويةةةةتم حاليًّةةةةا إنشةةةةاء جميةةةةع المحعةةةةات

بشةةةةكر قياكةةةةي، وتوجةةةةد بهةةةةا معامةةةةر مركزيةةةةة، 

للتيكةةةد مةةةن جةةةودة الخدمةةةة المقدمةةةة، مةةةن أجةةةر 

الحفةةةةةةاز علةةةةةةى مسةةةةةةتوى الخةةةةةةدمات المقدمةةةةةةة 

. للموا نين

فةةةةةي إ ةةةةةار ذلةةةةةب قامةةةةةت الدولةةةةةة بتنفيةةةةةك عةةةةةدة 

مشةةةروعات، كةةةانمت فةةةي رفةةةع كفةةةاءة خةةةدمات 

كةةر ميةةاا الشةةر  النقيةةةل حيةةث وةةةلت نسةةبة ا 

المصةةةةةرية المتصةةةةةلة بالشةةةةةبكة العامةةةةةة لميةةةةةاا

م الشةةةر  بمحافظةةةة المنيةةةا وفقاةةةا للتعةةةداد العةةةا

2017للسةةةةةةةكا  واإلكةةةةةةةكا  والمنشةةةةةةةتت عةةةةةةةام 

%.97.9نحو 

مييييييار الشييييير  والصييييير  

الصحي

"
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تةةةةم االنتهةةةةاء مةةةةن تنفيةةةةك عةةةةدد ميييييار الشيييير   

بقعةال ميةاا ( محعات و ةبكات)مشروعات 10

مليار جنية ، ومةن أنةم 1.5الشر  بتكلفة إجمالية 

:تلب المشروعات

مليةةو  295محعةةة ميةةاا ديةةر مةةواس بتكلفةةة ▪

أفدنةةةة 10جنيةةة ، المحعةةةة تقةةةع علةةةى مسةةةاحة 

ألةةةف متةةةر، وتبلةةةغ 149بةةةي وال  ةةةبكات تبلةةةغ 

ألةةف متةر مكعةة  فةي اليةةوم، تخةةدم 52 اقتهةا 

المحعةةةةة مدينةةةةة ديةةةةر مةةةةواس باإلضةةةةافة إلةةةةى

قريةةةة أخةةةرى تابعةةةة للمركةةةز، ومةةةن بةةةين تلةةةب31

قةةةرى كانةةةت تعةةةاني مةةةن نقةةةص 5القةةةرى توجةةةد 

.الحديد والمنجنيز بالمياا

ماليةةةةين 105بتكلفةةةةة إبشةةةةاداتمحعةةةةة ميةةةةاا ▪

تةةم االنتهةةاء مةةن مشةةرول محعةةة ميةةاا . جنيةة 

إبشةةةةادات بمدينةةةةة ملةةةةوي بمحافظةةةةة المنيةةةةا 

، المحعةةةة مقامةةةة علةةةى 2017وذلةةةب فةةةي مةةةايو 

أفدنةةةةةةةةةةةةة وتعمةةةةةةةةةةةةر بعاقةةةةةةةةةةةةة4مسةةةةةةةةةةةةاحة 

ألةةف 130متةةراا مكعباةةا فةةي اليةةوم، وتخةةدم 26.5

هةا نسمة من قرية إبشادات والقةرى التابعةة ل

وتعمةةر علةةى تفكيةةة قةةرى الصةةحراوي الفربةةي 

.التابعة لقرية إبشادات

مليةةةو  100بتكلفةةةة محعةةةة ميةةةاا بنةةةي عةةةامر▪

امر افتتا  ودخول محعة مياا بنةي عةجني ل تم 

بمركةةةةةز ومدينةةةةةة العةةةةةدوة بمحافظةةةةةة المنيةةةةةا 

الخدمةةة بعةةد االنتهةةاء مةةن أعمةةال اإلنشةةاءات 

، والمحعةةة 2017الخاةةة بهةا، فةي أغسةعس 

أفدنةةة لتعمةةر بعاقةةة 4مقامةةة علةةى مسةةاحة 

ألةف نسةمة مةةن 130يةوم، وتخةدم نحةةو / 3م26

. قرية تابعة لها12قرية بني عامر و

آال  204محعةةةة ميةةةاا أبةةةو قرقةةةا  بعاقةةةة ▪

يةةةوم، وتةةةم التشةةةفير الجزئةةةي لهةةةا بعاقةةةةة/3م

ألةةةف متةةةر مكعةةة  فةةةي اليةةةةةةوم، بتكلفةةةةةةةةةةةة102

.اامليو  جني  وتسليمها لشركة المي885
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مليةو  45بتكلفة محعة مياا معصرة ملوي▪

تةةةةةم افتتةةةةةا  توكةةةةةعات محعةةةةةة ميةةةةةاا . جنيةةةةة 

بر معصةرة ملةوي بمحافظةة المنيةا فةي كةبتم

، حيةةةةةةث وةةةةةةةلت المحعةةةةةةة إلةةةةةةى  اقةةةةةةة 2017

ألةةةف متةةةر مكعةةة  فةةةي اليةةةوم، 68: 34إجماليةةةة 

ألةةةف نسمةةةةةةةة بمدينةةةةةةةة ملةةةةةةوي 170لخدمةةةةةةةةة 

.قرية تابعة14و

توكةةةةةعات محعةةةةةة ميةةةةةاا بنةةةةةي مةةةةةزار بتكلفةةةةةة▪

.2019مليو  جني ، في يونيو 42

مشةةروعاا بقعةةال ميةةاا الشةةر  11وجةةار  تنفيةةك ▪

مليةةةةةةةو  جنيةةةةةةة  منهةةةةةةةا 941بتكلفةةةةةةةة بلفةةةةةةةت 

بتكلفةةةةة كةةةةمالويتوكةةةةعات محعةةةةة ميةةةةاا 

مليةةو  جنيةة ، واكةةتكمال  ةةبكات100بلفةةت 

.مليو  جني 170محعة مياا العدوة بتكلفة 

دد تةةم االنتهةةةةاء مةةن تنفيةةك عةةةةةةالصيير  الصييحي 

مشةةروعاا لمحعةةات ةةةر  ةةةحي ومحعةةات 42

:مليار جني ، منها2معالجة بشجمالي تكلفة 

إنهةاء تنفيةةك محعةة معالجةةة الصةر  الصةةحي▪

المنيةةةةةا والفابةةةةةة الشةةةةةجرية ال نائيةةةةةة بعاقةةةةةة

.مليو  جني 565يوم، بتكلفة /3ألف م90

تم االنتهةاء مةن تنفيةك محعةة معالجةة ةةر ▪

بعاقةةةةةة( جبةةةةةر العيةةةةةر)ةةةةةةحي ديةةةةةر العةةةةةكراء 

.مليو  جني 80يوم، بتكلفة /3ألف م7.5

محعةةةة ةةةةر  ةةةةحي قريةةةة كةةةنجرن بالمنيةةةا ▪

ماليةةةين جنيةةة ، ويضةةةم المشةةةةةةةرول 10بتكلفةةةة 

كيلةةةةةةومتراا 11.5 بكةةةةةةةةةةة انحةةةةةةةةةةدار بعةةةةةةةةةةةةةةةةةول 

آال  4ومحعةةةةةةةةة رفةةةةع وخةةةةر  ةةةةةةةرد، وعةةةةةةةدد 

ن وةلة منزليةة والمشةرول يخةدم قريةة كةنجر

ومركةةةةةةةةةةز ملةةةةةةةةةةوي، ويسةةةةةةةةةةتفيد منةةةةةةةةةة  نحةةةةةةةةةةو

.آال  نسمة8
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مةن كما تم االنتهاء وتوةير الخدمة فةي العديةد

:المحعات بجميع أنحاء المحافظة، ومن أبرزنا

مليو  345محعة ةر  ةحي المنيا بتكلفة ▪

.جني 

-محعةةةة ةةةةر  ةةةةحي قريةةةة ةةةةفر الخمةةةار ▪

.مليو  جني 58المنيا   بتكلفة 

فةة محعة ةةر  ةةحي ةةفر الشةرقية بتكل▪

.مليو  جني 45

لفةة محعة ةر  ةحي أبو جرن ببني مةزار بتك▪

.مليو  جني 36

فةة محعة ةةر  ةةحي  مبةو ببنةي مةزار بتكل▪

.مليو  جني 35

محعةةةةةةةة ةةةةةةةةر  ةةةةةةةةحي ةةةةةةةةفانية بتكلفةةةةةةةة▪

.مليو  جني 26

محعةةةةة ةةةةةر  ةةةةةحي تةةةةانو  بةةةةدير مةةةةواس ▪

.مليو  جني 25بتكلفة 

محعةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةحي حةةةةةةةةةةرز بتكلفةةةةةةةةةةة ▪

.مليو  جني 20

مشةةروعاا فةةي قعةةال الصةةر  31نةةكا وجةةار  تنفيةةك 

مليةةةار جنيةةة  منهةةةا مشةةةرول 1.3الصةةةحي بتكلفةةةة 

الفةةةةةزال بتكلفةةةةةةأبشةةةةةاقةةةةةةر  ةةةةةةحي قريةةةةةة 

.مليو  جني 58

ةل فةةي إ ةةار انتمةةام الدولةةة بنشةةر ركةةائر التوعيةة

لتر ةةةيد اكةةةتهال  الميةةةاا، أنهةةةت  ةةةركة ميةةةاا

الشةةةةةةر  والصةةةةةةر  الصةةةةةةحي بالمنيةةةةةةا مشةةةةةةرول 

الخةةةةةةةةا  بالتوعيةةةةةةةةة " ةةةةةةةةةحتهم مسةةةةةةةةتقبلهم "

علةةيم العالبيةةة بالتعةةاو  مةةع مديريةةة التربيةةة والت

، "يونيسةةةف"ومنظمةةةة ا مةةةم المتحةةةدة للعفولةةةة 

أبةةةو : مراكةةةز بالمحافظةةةة ونةةةي3ويةةةتم تنفيةةةكا بةةةة 

.، والمنياوكمالويقرقا ، 
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