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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لي واك  الت يدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوأ

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

ؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ددؤدي دوره كم  ل رئيسددة فددي مسدديرت   لي  ة نقطددة تحددوأ

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

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

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

ح بددور المواصن المصري الأي ي َعدأ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي زددنع 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 نتددائج  رنددامج ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا رهددر 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 ▪

حدد للقائمة) (.ال يوجد ترتي  م 

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

ةر ويددأتي ذلددك فددي اصددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوح الوصنر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراصية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوصنر أمامنددددا فرزددددة لبندددداء الددددوصن

.وسنبني  بعون هللا

الر،يس عبد الاتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي توازدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر،يس الوزرا  مص اى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هة ا مةا . يايقين ا، لو ت ع هقدك مصر وتوفرك فيهةا أ واك العمةراا لكانة   ةلطاا المةدا ورئيسةة بةال  الةدن

وير رفاعة رافةع الطهطةاوي، الة ي ي عةد أحةد قةا ة النههةة العلميةة ورائةد التنة/ أو انا بو المفكر المصري

، "اةيد بةاريزتاليد اإلبريز فةي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرا التا ع عشر، في مؤلْفو األههر 

عنععدما يقععوم علععى صععمو  مصععر مععن يم سععن اسععت  ل موارد ععا والمغةةزى هنةةا أنةةو . 1834الصةةا ر عةةام 

.وتوظياها، تصب  نبراسًا ممتوقدًا، وقا،دًا زاخرًا بين بلدا  العالم

،  ةنع وبعد عقو  زمنية  ويلة مرك خاللها مصر بالكفير من اةنتصاراك، و مدك للعديد من التحةدياك

ي الحرية هعب مصر العظيم التاري َ مرتين خالل أعوام قليلةا تارة عندما جار ضد الفسا  و الب بحقو ف

ارَ ، ففةبو نيتةو، وتارة أخرى عندما تمس  بهويتو وتحصةن 2011يناير 25والكرامة والعدالة اةجتماعية في 

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

حكةم، رئيس ةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة ح كم انتقالية امتدك قرابة العام، تول  خاللها السيد المستشار

ة اةنتقاليةة بمنا ةبة اختتةام الفتةرة الرئا ةي-مؤقت ا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلماك خطابو األخيةر 

المسعتقب  ي مع قننةي لعلة  جقةة بةما "األمة  فةي الغةد، فةي قولةو –2014يونيةو 4يوم األربعاء الموافةب 

م، لكةن ، وقا كان  أرضو ماهبة  بدماء األبرياء، و ماؤه تشوبها بعةط الغيةولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ريةةام أرض بةةال ي  ةةتعو   ةةمراء بلةةوا النيةة ، خهةةةةراء بلةةوا أ صةةاا الزيتةةةوا،  ةةماؤها  ةةافية ، تبعةةث ب

.النجام واألم ،  وم ا كما كان 

ة،  الةب عبد الفتام السيسةي رئا ةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولقي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 

ل الحةةب ، ونسةةتظ  فيةةو بظةةاللبنععا  وطننععا الععذ  ن لععم بعع م اا ب ةةا جمةةوا المصةةريين أا ي عينةةوه بقةةوة 

فةةرص والعةةدل والعةةيز الكةةريم، ونتنسةةم فيةةو ريةةام الحريةةة واةلتةةزام، ونلمةةس فيةةو المسةةاواة وتكةةافؤ ال

مةةر أا فةةال ي مكةةن ل . وجةةو  ا حقيقيلةةا و  ةةتور حيةةاةا ألا  ةةفينة الةةو ن واحةةدة، فةةاا نجةة  نجونةةا جميع ةةا

ن الشةعب يستقيم من  رت واحدا كونو عقد ا اجتماعيلا بين الدولة ممفلة في رئيسةها ومؤ سةاتها وبةي

. مهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتم يس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" هت ات فلددو ت ع 

العمددران لكانددا سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مةن)
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تةي نصةبو ومن  ذل  الحين، بدأك  روب الو ن تحيا مرحلة جديدةا لبناء الدولة الو نية المدنية الحديفة ال

سةتقب ، قليها جميع ا، مع ق راك وااٍ من قِب  الشعب المصري بمننا جميع ا نلتزم باار ة  ريةب لبنةاء الم

اك التةةةي ي ظللهةةةا اإلرا ة والتصةةةميم علةةة  العمةةة ، والتعةةةاوا المنفةةةتح مةةةع الجميةةةعا لتاطقةةةي كةةة  العقبةةة

.والصعوباكا حت  ننعم جميع ا بفمار التنمية

جهةو ا ، تهافرك خاللهةا الت ققت خ لها  نجازات تنموية تاو  عممر ال من نواك زمنية، 7لقد مرك 

ي ور ةم عِظةم مةا هةهدتو ربةوا مصةر مةن جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقيب نههةة م سةتحقة لشةعب أبةيّ

تاطة  جميع ربوعها، فاا الدولة المصرية حكومة وهةعب ا ة تةزال لةديها الكفيةر مةن الطمةوم إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أا ذلة  يتطلةب التوقةف لبرهةةا لنتممة  مةا حققنةاه  ةويلا مةن قضةاءاك تنموية. عناا السماء

.ا مةخالل ه ه الفترةا لتكوا عون ا لنا عل  ا تكمال مسيرة البناء والنههة عبر  نواك مديدة ق

ز مصةةطف  مةةدبولي رئةةيس مجلةةس الةةوزراء بهةة ا الشةةما، قةةام مركةة/ وفةةي ضةةوء توجيهةةاك السةةيد الةةدكتور

سةةنواك المعلومةةاك و عةةم اتاةةاذ القةةرار بتنفيةة  جهةةدٍ بحفةةيل لتوجيةةب أهةةم قنجةةازاك الدولةةة المصةةرية خةةالل ال

تعةاوا السبع الماضية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلة  مسةتوى محافظةاك الجمهوريةة كافةة ، وذلة  بال

:عل  النحو اآلتي لى  صدار باقة من الكتب وقد خل د . مع ماتلف الجهاك والهيئاك الحكومية

: قطاع ةةا تنمويلةةا، وهةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتاب ةةا يسةةتعرض أبةةرز جهةةو  الدولةةة علةة  مسةةتوى 23▪

. رافةب والشةبكاكالتنمية البشرية، والتنمية اةقتصا ية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما تم ق دار تقرير لك  قطاا تنموي يستعرض الجهو  الرئيسة عل  مستوى المحافظاك

عل  مستوى كتاب ا يتناول الجهو  واإلنجازاك الرئيسة التي تحقق  خالل السنواك السبع الماضية27▪

.قطاا تنموي الم حد ة  لف ا23الةجميع المحافظاك، تغطي 

اعةةاك ألهةةم مةةا حققتةةو الدولةةة علةة  مسةةتوى كةة ّ مةةن القطتلايصةةيةكتابةةاا ي قةةدقماا  ةةورة قجماليةةة ▪

. التنموية والم حافظاك، بالتركيز عل  مؤهراك األ اء الرئيسة

ا الدولعععة المصعععرية القويعععة الممثعععابر  تصعععنع  اضعععر وفةةةي هةةة ا المقةةةام، كةةةاا لزام ةةةا علينةةةا أا ن ؤكةةةد أا 

ل  أكفر ، ي ظللو اإلعالا العالمي لحقو، اإلنساا، وال ي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنمو  صام 

اء، بمةةا فةةي ذلةة  الحةةب فةةي الحيةةاة  وا تمييةةز، وحقةةو، الطفةة ، والحةةب فةةي الغةة )حق ةةا ل نسةةانية 13مةةن 

هةةا تلةة  الحقةةو، التةةي تسةةتند قلي(. وحقةةو، األهةةااص ذوي الهمةةم  وا تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الاا ةةة

التةي ت مفقة   عةوة عالميةة للعمة  مةن أجة  " 2030أهةدات التنميةة المسةتدامة "األهدات اإلنمائية األمميةة 

رجمتهةا القهاء عل  الفقر، وحماية كوكب األرض، وضماا تمتُّةع جميةع األفةرا  بالسةالم واةز هةار، تمة  ت

.هدف ا أمميلا تلتزم مصر بها جميع ا17جميع ا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةال ا، قامةة  الدولةةة المصةةرية بترجمةةة هةة ه الحقةةو، فةةي   ةةتورها الةةو ني الصةةا ر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةس الاطةةة اة ةةتراتيجية  ويلةةة المةةدىا لتحقيةةب مبةةا ، وأهةةدات التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي  ةبي  تنفية  تلة  الرؤيةة، أ لقة  الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في ك  المجاةك

دعو  ختامًععا، ت عع  العع. ا ليكةةوا ق ةةار ا تنفيةة يلا لجهةةو  مصةةر التنمويةةة"مصةةر تنطلةةب"الةة ي يحمةة  عنةةواا 

.ممتد ، والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض ، وغد أكثر ازد ارًا لوطننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



أسيوط في أرقام

ألد  كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة 25.9تبلغ المساحة الكلية للمحافظدة 

قريدةر 180وحدة محليدة قرويدة تتبعهدا 55مدينةر وحيَّينر وتضم 11مركًزار و11 لى 

ل 4.8ويبلددغ  جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلددغ معدددَّ

.لكل أل  نسمة21.9الزيادة الطبيعية للمحافظة 

تشدددتهر المحافظدددة بالمحازددديل الزراعيدددة وأبرزهدددا القطدددنر والقمدددحر والدددأرة الشددداميةر 

عي والفددول البلدددير والمددوالحر والرمددانر والمددانجور كمددا أنهددا ت سددهم فددي النشددا  الصددنا

رة بصدددناعات كبيدددرة مثدددل األسدددمدةر واألدويدددةر واألسدددمنار والبتدددرولر وزدددناعات زددد ي

طعمددة باألزددداف ومنتجددات العددا ر وقددد تددم  أهمهددا الكلدديمر والسددجادر واألخشدداب الم 

منددداص  زدددناعية بمراكدددز المحافظدددةر وي عددددأ قطددداح السدددياحة أيضددددًا أحدددد أهدددم 8 نشددداء 

.القطاعات االقتصادية

"



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

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

21.9 %48.4
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

25.9
ألف كيلومتر 

مربع

4.8
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/ 2019عام 

التوزيع النسبي للسكان  المساحة الكلية

6.1%
27%

معدل البطالة
(سنة64–15)

عدد المتعطلين
(سنة64–15)

32.6 3.0%

عدد المشت لين
(سنة فأكثر15)

1.1
مليون مشت ل أل  متعطل



أبرز مؤىرات المحافظة

تكلفةةةةةةة تنفيةةةةةة  محةةةةةةور  يةةةةةةرو  علةةةةةة  النيةةةةةة  

.2021في أكتوبر ( المرحلة األول )

مليددددددارات

6.5جنيددددددددددددددددد 
تكلفةةةةةةة قنشةةةةةةاء قنةةةةةةا ر أ ةةةةةةيو  الجديةةةةةةدة، 

.2018ومحطتها الكهرومائية عام 

1.7
تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةة قنشةةةةةةةةةةةةةةةةةاء وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير عةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

مدر ةةةةةة بماتلةةةةةف المراحةةةةة  التعليميةةةةةة 389

(.2021-2014)بالمحافظة في الفترة 

369.3
قجمةةةةةالي تكلفةةةةةة العةةةةةالل علةةةةة  نفقةةةةةة الدولةةةةةة 

.2020بالمحافظة خالل عام 

1
قجمةةةةةالي عةةةةةد  البطاقةةةةةاك التموينيةةةةةة ال كيةةةةةة 

.2020المصروفة بالمحافظة حت  عام 

برنةةام قجمةةالي المبةةالم المصةةروفة مةةن خةةالل 

لعةةةةةةةام محافظةةةةةةةة بالتكافةةةةةةة  وكرامةةةةةةةة فةةةةةةةي 

2020/2019.

1.3

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

بطاقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1.9

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  325
ذجي تكلفةةةة قنشةةةاء مستشةةةف  أبةةةو تةةةي  النمةةةو

.2019بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددد 

ألةةف وحةةدة ق ةةكاا اجتمةةاعي 20تكلفةةة قنشةةاء 

.2020منف ة بالمحافظة حت  عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 

5جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

مليددددددددون

جنيددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددددددون188

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

ي تكلفةةةة قنشةةةاء مستشةةةف  األورمةةةاا الجةةةامع

.2019للقلب بالمحافظة في  يسمبر 

53%
يةة نسبة مساهمة اإلناث بالمشةروعاك متناه

.2019عام ( جهاز تنمية المشروعاك)الصغر 

مليددددددددددددددددددددددددددددون951

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مدر ةةةةةةة 266تكلفةةةةةةة قحةةةةةةالل وتطةةةةةةوير عةةةةةةد  

(.2021–2014)بالمحافظة في الفترة 

مليددددددددددددددددددددون150

جنيدددددددددددددددددددددددددد 

بحةةةةةةةوث  را ةةةةةةةاك "تكلفةةةةةةةة قنشةةةةةةةاء معهةةةةةةةد 

بجامعةةةةةة أ ةةةةةيو  فةةةةةي" البيولوجيةةةةةا الجزيئيةةةةةة

.2019أبري  

مليدددددددددددددددددددون21.9

جنيدددددددددددددددددددددددد 

ر تكلفةةة قنشةةاء قصةةر جقافةةة جمةةال عبةةد النا ةة

.2018بقرية بني مٌر في يوليو 

2.6
حي قجمالي عد  المستفيدين من التةممين الصة

.2020بالمحافظة بنهاية عام 

مليدددددددددددددددددددددون

مددددددددددددددددددواصن
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نةةةال قطةةةاا الرعايةةةة الصةةةحية اهتمام ةةةا كبيةةةر ا مةةةن

ع قِبَةةة  الدولةةةة المصةةةرية خةةةالل السةةةنواك السةةةب

ديث الماضةةةةية، وتبنةةةة  الدولةةةةة ا ةةةةتراتيجية لتحةةةة

آك الطبية البنية التحتية للمستشفياك والمنش

وقنشةةةةاء مستشةةةةفياك جديةةةةدة، مةةةةع ا ةةةةتكمال 

مةة  عمليةةة اإلنشةةاءاك بالمبةةاني التةةي توقةةف الع

  بها من   نواك  ويلة، األمر ال ي انعكس علة

تحسُّةةةةةةن جةةةةةةو ة الاةةةةةةدماك الطبيةةةةةةة المقدمةةةةةةة 

للمةةةةةةةوا نينا كمةةةةةةةا  ةةةةةةةاعدك عمليةةةةةةةة تطةةةةةةةوير 

بية المنظومة الصحية في  مو  المنشآك الط

ا المصرية في مواجهة أكبةر جائحةة  بيةة هةهده

. جدالمست" كورونا"العالم، وهي انتشار فيروس 

ك وا ةةتمرار ا لجهةةو  الدولةةة المكففةةة لرفةةع قةةدرا

القطةةةةةةاا الصةةةةةةحي بالمحافظةةةةةةة فقةةةةةةد حر ةةةةةة  

التوسعععععععععع فعععععععععي  نشعععععععععا  المحافظةةةةةةةةةة علةةةةةةةةة  

المستشععععععععععععايات والمجمعععععععععععععات ال بيععععععععععععة 

ا تزامن ةةةةا مةةةةع التو ةةةةع فةةةةي منظومةةةةة المتميعععع  

التةةةةممين الصةةةةحي الشةةةةام  الجديةةةةدة، حيةةةةث تةةةةم 

ي تةةم افتتةةام مستشةةف  أبةةو تةةي  النمةةوذجي والةة 

مليةوا 325قنشاؤه بتكلفة قجمالية بلغ  حةوالي 

ايةةةة جنيةةةو، ويسةةةتهدت المستشةةةف  تقةةةديم الرع

( 19–كوفيةةد )الصةةحية لمصةةابي فيةةروس كورونةةا 

مةةةةةن محافظةةةةةاك أ ةةةةةيو  و ةةةةةوهال والمنيةةةةةا، 

142 وابةةب بسةةعة 5ويتكةةوا المستشةةف  مةةن 

ي  ةةةةرير اا وقسةةةةم للحه ةةةةاناك بةةةةو  رفةةةةة لحةةةةديف

أ ِةةةةةةةر ة، و ةةةةةةةرت ل  فةةةةةةةال 8الةةةةةةةوة ة بسةةةةةةةعة 

.أ ِر ة10المبتسرين بسعة 

وحر  ةةةةةا مةةةةةن المحافظةةةةةة علةةةةة  تقةةةةةديم جميةةةةةع 

ي الاةةدماك الطبيةةة والجراحيةةة لمرضةة  القلةةب فةة

رماا  عيد مصر، فقد تم قنشاء مستشف  األو

ر الجةةةةامعي للقلةةةةب بم ةةةةةيو ، والةةةة ي ي عةةةةدُّ أكبةةةةة

مستشةةةةف  متاصةةةةد فةةةةي  ةةةةعيد مصةةةةر فةةةةي 

أمراض القلب واألوعية الدموية وجراحةاك القلةب

بماتلةةةةف أنواعهةةةةا، ويتكةةةةوا المستشةةةةف  مةةةةن 

آةت متةةةةر مربةةةةع، 3.4جنةةةاحين باجمةةةةالي مسةةةاحة 

.مليوا جنيو188بتكلفة قجمالية 

الرعايعععععععععععععععععععة الصععععععععععععععععععع ية
"
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ء مركةز وا تكمال ا لما  ةبب، فقةد تةم أيه ةا قنشةا

ناير جراحة القلب وملحقاتو بجامعة أ يو  في ي

.مليوا جنيو115،بتكلفة قجمالية بلغ  2019

وحر  ةةةةةا مةةةةةن المحافظةةةةةة علةةةةة  ضةةةةةرورة تقةةةةةديم 

د الاةةةدماك الطبيةةةة لمرضةةة  السةةةر اا بالصةةةعي

بمحةةةةةةةةةدث الةةةةةةةةةنظم والبروتوكةةةةةةةةةوةك العالميةةةةةةةةةة، 

2020مستشةةف  "فقةةد تةةم قنشةةاء مجمةةع  بةةي 

، وتبلةةةةةةةةم مسةةةةةةةةاحة المشةةةةةةةةروا "لعةةةةةةةةالل األورام

. آةت متر مربع10

وعلةة  خلفيةةة  عةةم القطةةاا الصةةحي بالمحافظةةة

مراكةةةةز  ةةةةحية بتكلفةةةةة 10فقةةةد تةةةةم قنشةةةةاء عةةةد  

مليةةةوا جنيةةةو خةةةالل 22.8قجماليةةةة بلغةةة  حةةةوالي 

، ومةةةن أبرزهةةةا مركةةةز  ةةةحة (2019-2014)الفتةةةرة 

، وأ ةةةةيو  الجديةةةةدة،  رينةةةةة)األ ةةةةرة بكةةةة   مةةةةن 

(. ، وأبنوب، والمطيعة، والفتحو هلو 

تةةي وال" حيةاه كريمةة"وفةي ق ةار المبةا رة الرئا ةية 

تسةةع  قلةةة  رفةةةع مسةةتوى معيشةةةة المةةةوا نين

مةة والنهوض بالقطةاا الصةحي، وتةوفير حيةاة كري

د، لهةةم، واإل ةةراا بمعةةدةك التنميةةة فةةي الصةةعي

ا فقةةد تةةم قنشةةاء عةةد  خمسةةة مستشةةفياك منهةة

(.أبنوب المركزي، و يرو  المركزي، وأبو تي )

ومةةة وا ةتكمال ا لجهةو  الدولةة فةي تطةوير المنظ

قةةةة الطبيةةةة والصةةةحية، وتةةةوفير رعايةةةة  ةةةحية ةئ

، وتنفيةة  ا 2030للمةةوا نين، وتحقيق ةةا لرؤيةةة مصةةر 

ععدد تعم ت عويرلاطة التنمية المسةتدامة، فقةد 

:ومن أبرزهامن المستشايات،

ة تطةةةةةوير مستشةةةةةف  مبةةةةةرة أ ةةةةةيو  بتكلفةةةةة▪

.  مليوا جنيو86.5قجمالية بلغ  نحو 

رفةةع كفةةاءة مستشةةف  الرمةةد بم ةةيو  عةةام▪

.ماليين جنيو10، بتكلفة 2019

تطةةةةةوير ورفةةةةةع كفةةةةةاءة مستشةةةةةف  حميةةةةةاك ▪

أ ةةةةةةةةةةةةةيو ، بتكلفةةةةةةةةةةةةةة قجماليةةةةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةةةةة  

.ماليين جنيو10.5
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كلفةة رفع كفاءة مستشف  أ يو  العام، بت▪

. مليوا جنيو14قجمالية بلغ  حوالي 

رفةةةةةع كفةةةةةاءة مستشةةةةةف  اإليمةةةةةاا، بتكلفةةةةةة▪

.ماليين جنيو10قجمالية بلغ  حوالي 

رفةةةةةع كفةةةةةاءة مستشةةةةةف  الصةةةةةدر بم ةةةةةيو ، ▪

.مليوا جنيو1.5بتكلفة قجمالية بلغ  حوالي 

ة الطبةةةةةي، بتكلفةةةةةالقومسةةةةةيوارفةةةةةع كفةةةةةاءة ▪

.مليوا جنيو1.5قجمالية بلغ  حوالي 

ف  أيه ا، جارِ اةنتهةاء مةن أعمةال تطةوير مستشة

يةاة منفلو  المركزي، ضمن المبةا رة الرئا ةية ح

ة كريمة، حيث قنةو مةن المقةرر لهةا أا تكةوا بسةع

4ماكينةةةة للغسةةي  الكلةةةوي، عةةةد  41 ةةرير ا، 124

  ةةةةةرت عمليةةةةةاك، ويهةةةةةم المستشةةةةةف  قسةةةةةم ا 

حةرو،، لال تقبال والطةوار،، وقسةم ا متكامل ةا لل

عيةةةةا ة خارجيةةةةةة، كمةةةةا بلغةةةة  التكلفةةةةةة 15وعةةةةد  

.مليوا جنيو278.3التقديرية للمشروا نحو 

و ةةةةةةةعي ا مةةةةةةةن المحافظةةةةةةةة لالرتقةةةةةةةاء بصةةةةةةةحة 

المةةةةةوا نين فةةةةةي مجةةةةةال عةةةةةالل أمةةةةةراض الكبةةةةةد، 

، وتقةةةةديم خدمةةةةة المةةةةراريوالبنكريةةةةاس، والجهةةةةاز 

 بيةةة عاليةةة الجةةو ة، فقةةد تةةم قنشةةاء مركةةز عةةالل

اجحةي أمراض الكبد والفيرو ةاك بمستشةف  الر

الجةةةةةةةةةامعي، بتكلفةةةةةةةةةة قجماليةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةة  نحةةةةةةةةةو 

.مليوا جنيو45

وفي ق ار حرص المحافظة علة  تافيةف معانةاة

المرضةة ، وقنهةةاء قةةوائم اةنتظةةار، وقتاحةةة الادمةةة

الطبيةةةة بةةةمعل  جةةةو ة وكفةةةاءة وفاعليةةةة لجميةةةع

المرضةةة  بالتسةةةاوي، فقةةةد تةةةم قنشةةةاء العيةةةا اك

الاارجيةةةةةةة بالمستشةةةةةةف  الجةةةةةةامعي ل  ةةةةةةاباك

ة والطةةوار،، حيةةث بةةدأ تشةةغي  العيةةا اك الاارجيةة

بالمستشةةةةةف  الجةةةةةامعي ل  ةةةةةاباك والطةةةةةوار،

، وذلة  كمرحلةة أولة  مةن 2021خالل ههر أكتةوبر 

تشةةةةةةةةةةغي  المستشةةةةةةةةةةف ، وتبلةةةةةةةةةةم  اقتهةةةةةةةةةةا 

 رفةة عمليةاك، وهةو 33 ةرير و500اة تيعابية 

مةةةةةا يتةةةةةيح الفر ةةةةةة لمهةةةةةاعفة حجةةةةةم العمةةةةة ، 

.  وا تيعاب عد  أكبر من الحاةك
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 ةةةة التحتيةةةة الااتطةةةوير البينيةةةة وبجانةةةب جهةةةو  

ع بالرعايةةة الصةةحية، فقةةد حر ةة  الدولةةة علةة  رفةة

كفةةةةاءة منظومةةةةة الرعايةةةةة الصةةةةحية مةةةةن خةةةةالل 

ا ةةةتحداث منظومةةةة التةةةممين الصةةةحي الشةةةام ،

وتةةةةةمتي محافظةةةةةة أ ةةةةةيو  ضةةةةةمن محافظةةةةةاك 

.المرحلة الرابعة

وفةةي ق ةةار اهتمةةام الدولةةة بصةةحة ورعايةةة الطفةة 

في والمرأة، فقد تبن  الدولة عد  ا من المبا راك

هةةة ا الصةةةد ا منهةةةا المبةةةا رة الرئا ةةةية للكشةةةف

الب للطةةوالتقةةزُّمالمبكةةر عةةن األنيميةةا والسةةمنة 

فةةي المةةدارس، و عةةم  ةةحة المةةرأة المصةةرية فةةي 

مليةةوا 100ضةةمن فعاليةةاك مبةةا رة 2019يوليةةو 

 حة، وتمتي محافظة أ يو  ضمن محافظاك

.المرحلة األول 

وعلةةة  قجةةةر السةةةالف ذكةةةره، ارتفةةةع عةةةد  المنشةةةآك 

الصةةةةةةحية بم ِةةةةةةر ة ليصةةةةةة  عةةةةةةد ها قلةةةةةة  حةةةةةةوالي 

مقارنةةةةةة بحةةةةةوالي 2019منشةةةةةمة خةةةةةالل عةةةةةام 85

، كمةةةةةةةةةا ارتفةةةةةةةةةع عةةةةةةةةةد  2014منشةةةةةةةةةمة عةةةةةةةةةام 73

المسةةةةةةةتفيدين بالتةةةةةةةممين الصةةةةةةةحي قلةةةةةةة  نحةةةةةةةو 

.2020مليوا موا ن بنهاية عام 2.6

.وزارة الصحة والسكاا: المصدر

81

134.9

2014 2020

عدد من تم عالجهم على نفقة الدولة 

2020و2014خالل عامي 

(ألف حالة)
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  ههدك المنظومة التعليمة مراح  عدة لتكامة

ب العمليةةةة التعليمةةةة كمنظومةةةة هةةةاملة لتحقيةةة

خةةةةةالل السةةةةةنواك السةةةةةبعالتنميةةةةةة المسةةةةةتدامة 

2030تنفيةةةةةةة  ا ة ةةةةةةةتراتيجية مصةةةةةةةر الماضةةةةةةةية، 

ادمية لتحقيب التنمية المستدامة بالقطاعاك ال

لة  وقةد عم. الماتلفة وخا ة في مجال التعليم

م في الدولة المصرية عل  تطوير منظومة التعلي

اء جميةةع المجةةاةكا لتحسةةين منةةام التعلةةيم  ةةو

من خةالل التو ةع فةي قنشةاء مةدارس جديةدة، أو 

تطةةةةةةوير وتجهيةةةةةةز المةةةةةةدارس القائمةةةةةةة، وتغييةةةةةةر 

، المنةةةاه  وتطويرهةةةا لتواكةةةب متطلبةةةاك العصةةةر

واةعتمةةةةةةةا  علةةةةةةة  الرقمنةةةةةةةة ومواكبةةةةةةةة التطةةةةةةةور 

.التكنولوجي

مةة وعليو، فقد عمل  الدولة عل  تطةوير المنظو

التعليميةةة بمحافظةةة أ ةةيو  مةةن خةةالل العمةة 

ل علةةةةةة  تافةةةةةةيط الكفافةةةةةةة الطالبيةةةةةةة بالفصةةةةةةو

، بمةةةا والمةةدارس، وتةةوفير بيئةةةة تعليميةةة منا ةةبة

ي سةةةةةةةهم فةةةةةةةي تحسةةةةةةةين مسةةةةةةةتوياك الطةةةةةةةالب، 

. مويتماه  مع المعايير الدولية لجو ة التعلي

التعلععععععععععععععيم األساسععععععععععععععي

والاععععععععنعععععععي

"
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وفةةي ق ةةار ذلةة  قامةة  المحافظةةة بالعديةةد مةةن 

الجهةةةةةةو  والمشةةةةةةروعاك علةةةةةة  رأ ةةةةةةها قنشةةةةةةاء 

دة، المدر ةةةة المصةةةرية اليابانيةةةة بم ةةةيو  الجديةةة

وقنشةةةةةةةاء مجمةةةةةةةع مةةةةةةةدارس نزلةةةةةةةة عبةةةةةةةد الةةةةةةةاله 

، ويهةةم هةة ا 2019بحةةي هةةر، أ ةةيو  فةةي أكتةةوبر 

فصةةةةةةةل ا  را ةةةةةةةيلا أي مةةةةةةةا ي عةةةةةةةا ل 55الم جمةةةةةةةع 

مةةدارس مجتمعةةةة فةةةي مدر ةةةة واحةةةدةا وذلةةة  5

.لح  مشكلة الكفافة الطالبية بالمدارس

والواقةةةع أا هةةة ا المشةةةروا لةةةم يكةةةن األول الةةة ي 

هةاا ههدتو المحافظة لتحسةين جةو ة التعلةيم ب

حيةةةث رافقةةةو مشةةةروعاك وجهةةةو  عديةةةدة بةةة لتها 

اء الدولة به ا المجال، فقةد قامة  بتطةوير وقنشة

، وقةةد تمفلةة  2019مةةدارس بم ةةيو  فةةي مةةايو 5

فصةةةةول 9اإلنشةةةةاءاك والتطةةةةوراك فةةةةي قنشةةةةاء 

اإلعدا يةةةةةةةة قنجاهةةةةةةةةجديةةةةةةةدة بمدر ةةةةةةةة كةةةةةةةوم 

فصةةةةل ا جديةةةةد ا بمدر ةةةةة 22المشةةةةتركة، وقنشةةةةاء 

بنةةةةةةي عةةةةةةدياك للتعلةةةةةةيم األ ا ةةةةةةي، وتو ةةةةةةعة 

للتعلةةةةةةيم  رهونةةةةةةةفصةةةةةةل ا بمدر ةةةةةةة عةةةةةةرب 13

فصةةةةةةةةةةةةل ا جديةةةةةةةةةةةةد ا 22األ ا ةةةةةةةةةةةةي، وقنشةةةةةةةةةةةةاء 

ضافة بمدر ة نجع  بع للتعليم األ ا ي، باإل

فصةل ا بمدر ةة السةالم12قل  قحالل جزئةي لعةد  

.اةبتدائية بعرب مطير

ليةةة وا ةةتكمال ا لجهةةو  الدولةةة فةةي اةرتقةةاء بالعم

التعليميةةةةةة خةةةةةالل السةةةةةبع  ةةةةةنواك الماضةةةةةةية، 

قد تم وخفط الكفافة الطالبية  اخ  الفصول، ف

مدر ةةةةةةة بماتلةةةةةةف 389قنشةةةةةاء وتطةةةةةةوير عةةةةةةد  

د ر المراحةةة  التعليميةةةة بمحافظةةةة أ ةةةيو ، وت قةةة

مليةار جنيةو، ويمكةن 1.7تكلفتها اإلجمالية بحوالي 

:تاليالتطر، ألبرز تل  المشروعاك عل  النحو ال

مدر ةةةةة جديةةةةدة، بتكلفةةةةة قجماليةةةةة 77قنشةةةةاء ▪

.مليوا جنيو499بلغ  نحو 

مدر ةةةة جديةةةدة بمشةةةاركة جهةةةاك 46قنشةةةاء ▪

أخةةةةةةةةةرى، بتكلفةةةةةةةةةة قجماليةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةة  نحةةةةةةةةةو 

.مليوا جنيو277.1

مدر ةةةةة، بتكلفةةةةة قجماليةةةةة 141تو ةةةةعة عةةةةد  ▪

.مليوا جنيو482بلغ  نحو 
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مدر ةةة، بتكلفةةة 96قحةةالل كلةةي وجزئةةي لعةةد  ▪

.مليوا جنيو381.7قجمالية بلغ  نحو 

مدر ةةةةة بمشةةةةاركة جهةةةةاك 18تو ةةةةعة عةةةةد  ▪

أخةةةةةةةةةرى، بتكلفةةةةةةةةةة قجماليةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةة  نحةةةةةةةةةو 

.مليوا جنيو74.8

  مدر ةة، بتكلفةة قجماليةة بلغة11تعلية عةد  ▪

.مليوا جنيو12.1نحو 

كمةا قامة  المحافظةةة أيه ةا بانشةةاء العديةد مةةن

المةةةدارس بالمحافظةةةة كمدر ةةةة  ةةةاو للتعلةةةيم

األ ا ةةةةةي بةةةةةديرو ، والتةةةةةي تةةةةةم افتتاحهةةةةةا فةةةةةي 

ا لتقريةةةب المسةةةافة علةةة  أبنةةةاء 2018أ سةةةطس 

يةة القرية، كما تم  أعمال تو عة بمدر ة الزاو

للتعلةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةي بم ةةةةةةةةةةةةيو  بطاقةةةةةةةةةةةةة 

.2019فصول  را ية قضافية في يوليو 10

لةي في  يا، متص ، تم قنشاء مدر ة عفمةاا ع

ة قلة  فصل ا  را يلا، باإلضاف38، بطاقة اةبتدائية

، قنشةةةةاء مدر ةةةةة الجهةةةةا  اةبتدائيةةةةة المشةةةةتركة

.فصل ا  را يلا40بطاقة ا تيعابية 

ن فةي أيه ا، تم قنشاء مدر ة أ ةيو  للمتفةوقي

آةت متةر، 8.4العلوم والتكنولوجيةا علة  مسةاحة 

.ماليين جنيو8وبتكلفة قجمالية بلغ  

ة وفةةي ق ةةار  ةةعي الدولةةة نحةةو اةرتقةةاء بالعمليةة

التحةول التعليمية، ومواكبة التطور التكنولةوجي و

ظةة الرقمي، فقد امتد مشةروا التابلة  قلة  محاف

أ ةةةةةةةيو ، حيةةةةةةةث تةةةةةةةم تةةةةةةةوفير البنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة 

ويةةة والتكنولوجيةةة فةةي العديةةد مةةن المةةدارس الفان

. بالمحافظة

م هةةو قجمةةالي عةةد  الفصةةول بةةالتعلي

ة يشةةةم  التعلةةةيم)قبةةة  الجةةةامعي 

.2021/2020خالل عام ( األزهري

ألدددددددددددددددددددددددددددد 23.3

فصددددددددددددددددددددددل
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.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.ة يشم  التعليم األزهري* 

2.6

3.0

2014/2013 2021/2020

اس بالتعليم قبل الجامعي *عدد المدر

(2021/2020–2014/2013)خالل عامي 

(أل  مدرسة)

8.70

3.71

2014/2013 2020/2019

ل نسبة التسرب بالمرحلة اإلعدادية خال

(2021/2020–2014/2013)عامي 
)%(

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر

ولةة وبناء  عل  ما تقدّم، فقةد انعكسة  جهةو  الد

رتفةع في تطوير قطاا التعلةيم األ ا ةيا حيةث  ا

عةةةد  المةةةدراس بمرحلةةةة التعلةةةيم قبةةة  الجةةةامعي 

قلةةةةةةةة  حةةةةةةةةوالي ( ة يشةةةةةةةةم  التعلةةةةةةةةيم األزهةةةةةةةةري)

ألةةف 23.3آةت مدر ةةة باجمةةالي عةةد  فصةةول 3

ألةةف 2.6، مقارنةةة بحةةوالي 2021/2020فصةة  فةةي 

22.4مدر ةةة باجمةةةالي عةةةد  فصةةةول بلغةةة  نحةةةو 

، كمةةا تراجعةة  نسةةب 2014/2013ألةةف فصةة  فةةي 

ة مةةن التسةةرب مةةن التعلةةيم فةةي المرحلةةة اةبتدائيةة

عةةةةةةةةةةةةام % 0.43قلةةةةةةةةةةةة  2014/2013عةةةةةةةةةةةةام % 0.96

قلةةةةةة  2014/2013فةةةةةةي % 8.70، ومةةةةةةن 2020/2019

.بالمرحلة اإلعدا ية2020/2019في % 3.71
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أولةةةةة  الدولةةةةةة اهتمام ةةةةةا  يةةةةةر مسةةةةةبو، بقطةةةةةاا 

ا التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي، وذلةةة  قيمان ةةة

منهةةةةةا بمهميةةةةةة المكةةةةةوقا البشةةةةةري فةةةةةي تحقيةةةةةب 

التنميةةة، وقةةةد حر ةةة  علةة  تطةةةوير هةةة ا القطةةةاا 

المهةةم مةةن خةةالل التو ةةع فةةي قنشةةاء عةةد  مةةن 

الجامعةةةةاك الجديةةةةدة  ةةةةواء حكوميةةةةة أو أهليةةةةة، 

وكةةةةة ل  التو ةةةةةع فةةةةةي قنشةةةةةاء وق خةةةةةال كليةةةةةاك 

لتاصصةةةةةاك جديةةةةةدة تتماهةةةةة  مةةةةةع متطلبةةةةةاك 

.  العصر واحتياجاتو

ير جامعة حكومية تقةوم بتسةا... جامعة أ يو 

افة قمكاناتهةةا وتوجيههةةا لتحقيةةب رؤيتهةةا، باإلضةة

قل  قعدا  أجيال قا رة علة  المنافسةة فةي  ةو،

. العمةةةةة  علةةةةة  المسةةةةةتويين المحلةةةةةي والةةةةةدولي

واتسةةةةاق ا مةةةةع مةةةةا  ةةةةبب فقةةةةد حققةةةة  جامعةةةةة 

:أ يو  تميز ا في العديد من المجاةك، منها

تةةةةةةم ... عالم ةةةةةا مصةةةةةةريلا بجامعةةةةةة أ ةةةةةةيو 19▪

ميةة، اة تشها  بهم  وليلةا فةي األبحةاث العل

٪ من علماء العالم األكفر 2ضمن قائمة أعل  

 هم ا تشها  ا في ماتلف التاصصاك وعد

 ولةةة اعتمةةا  ا 149ألةةف عةةالم مةةن 160حةةوالي 

، وذلةةةة  وفق ةةةةا SCOPUSعلةةةة  قاعةةةةدة بيانةةةةاك 

صةةا ر لتصةنيف جامعةة  ةةتانفور  األمريكيةة ال

. 2020في نوفمبر 

يبهةا كما حقّق  جامعة أ يو  تقدم ا فةي ترت▪

األكةةةةةةةا يمي عبةةةةةةةر جامعةةةةةةةاك العةةةةةةةالم وفق ةةةةةةةا 

تركسويبةةةوميتصةةةنيف "للتصةةةنيف اإل ةةةباني 

ا حيةةةةةةث احتلةةةةةة  2021" العةةةةةةالمي للجامعةةةةةةاك

عالميلةةةةةةةةا مقارنةةةةةةةةة 1325الجامعةةةةةةةةة الترتيةةةةةةةةب 

عةةة باإل ةةدار السةةابب الةة ي احتلةة  فيةةو الجام

ي عالميلا العام الماضي بتقدم فة1552المرتبة 

 رجة علي مستوى العةالم، وذلة  227الترتيب 

ف وفق ةةةا للبيانةةةاك الصةةةا رة عةةةن هةةة ا التصةةةني

. 2021اإل باني الصا ر في يوليو 

التعلععععععععععععععععععععيم العععععععععععععععععععععالي 

والب عععععععععععععععععععث العلمعععععععععععععععععععي

"
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كمةةةةا حصةةةةل  جامعةةةةة أ ةةةةيو  علةةةة  المركةةةةز 

جامعةةة مصةةرية، وحةةازك 72السةةا س ضةةمن 

علةةةةة  مسةةةةةتوى العةةةةةالم العربةةةةةي، 18الترتيةةةةةب 

علةةةةةةةة  مسةةةةةةةةتوى الجامعةةةةةةةةاك 22والترتيةةةةةةةةب 

والجةةةةةةةةةةدير بالةةةةةةةةةة كر أا تقيةةةةةةةةةةيم . اإلفريقيةةةةةةةةةةة

العةةةالمي للجامعةةةاك هةةةو أكبةةةرويبةةةوميتركس

نظةةةام لتقيةةةيم الجامعةةةاك العالميةةةة، ويهةةةدت 

هةةةةة ا التصةةةةةنيف قلةةةةة  تحسةةةةةين مةةةةةدى وجةةةةةو  

ي مؤ سةةاك التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةة

قةاةك عل  هبكة اإلنترن ، وتشجيع نشةر الم

.العلمية الم حك مة

التصةةةةةةةةنيف "تصةةةةةةةةنيف هةةةةةةةةنغهاي الصةةةةةةةةيني ▪

، حققةة  "ARWUاألكةةا يمي لجامعةةاك العةةالم 

جامعةةةةةةة أ ةةةةةةيو  تقةةةةةةدم ا جديةةةةةةد ا ألول مةةةةةةرة 

عالميلةةةةةةا 400-301بحصةةةةةةولها علةةةةةة  المركةةةةةةز 

واألولةةةةةة  مصةةةةةةري ا فةةةةةةي تصةةةةةةنيف هةةةةةةنغهاي 

ة، الصيني، وذلة  فةي قطةاا العلةوم الهند ةي

وعالوة عل  ذل  فقد ظهرك جامعة أ يو  

2021فةةي ق ةةدار التصةةنيف الصةةيني خةةالل عةةام 

تاصصةةةةاك مقارنةةةةة بالعةةةةام السةةةةابب، 3فةةةةي 

والةة ي ظهةةرك فيةةو فةةي تاصةةد واحةةد وهةةو 

. قطاا العلوم الصيدلية

وقيمان ةةةةا مةةةةن المحافظةةةةة بهةةةةرورة رفةةةةع قةةةةدراك 

البحةةةةةث العلمةةةةةي واةبتكةةةةةار فةةةةةي المجةةةةةاةك ذاك 

عتمةا  األهمية عالميلا ومحليلا، وتو يع نطةا، اة

الةةةدولي لجامعةةةة أ ةةةيو  ولبرامجهةةةا األكا يميةةةة

ة وتعزيةةز  ةةمعتها  وليلةةا، فقةةد قامةة  المحافظةة

بانشةةةاء العديةةةد مةةةن المعاهةةةد ومراكةةةز األبحةةةاث 

بجامعةةةة أ ةةةيو ، وفةةةي  ةةةيا، ذلةةة  تةةةم قنشةةةاء 

" بحةةةةوث  را ةةةةاك البيولوجيةةةةا الجزيئيةةةةة"معهةةةةد 

.2019بجامعة أ يو  في أبري  

آةت متةر مربةع، باجمةالي 4تبلم مساحة المعهد 

مليةةةةةوا جنيةةةةةو، وي عةةةةةدُّ 150تكلفةةةةةة بلغةةةةة  نحةةةةةو 

المعهةةةةةةةد مةةةةةةةن أهةةةةةةةم الكيانةةةةةةةاك المتاصصةةةةةةةة 

سةةةتوى بالبيولوجيةةةا الجزيئيةةةة وتطبيقاتهةةةا علةةة  م

ا الجامعةةةةاك المصةةةةرية، كمةةةةا ي عةةةةدُّ  ةةةةرح ا علميلةةةة

.لجميع الباحفين من  اخ  مصر وخارجها
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لي والواقع أا جهو  الدولةة لتطةوير التعلةيم العةا

كةةب بالمحافظةةة، وتطةةوير قةةدراك أبنائهةةا بمةةا يتوا

مةةع احتياجةةاك  ةةةو، العمةة  والمعةةايير الدوليةةةة 

ض فةةي التعلةةيم والبحةةث العلمةةي، ت رجمةة  علةة  أر

الواقةةةةةةةع وظهةةةةةةةرك آجارهةةةةةةةا فةةةةةةةي العديةةةةةةةد مةةةةةةةن 

يمةة المشروعاك عل  ماتلةف المسةتوياك التعل

وخا ةةة الجامعيةةة، فقةةد عملةة  المحافظةةة علةة  

كيةةةة اإلكليني" الباجولوجيةةةا"تطةةةوير معامةةة  قسةةةم 

.بجامعة أ يو 

وفةةةي ضةةةوء التو ةةةع فةةةي قتاحةةةة فةةةرص التعلةةةيم

فةةةي  ةةةفنكسالعةةةالي، فقةةةد تةةةم قنشةةةاء جامعةةةة 

، مدينة أ يو  الجديدة هةر، محافظةة أ ةيو 

وذلةةةةةة  وفق ةةةةةةا لقةةةةةةرار رئةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةة رقةةةةةةم 

، وتهةةةةم الجامعةةةةة العديةةةةد مةةةةن 2019لسةةةةنة 36

ا، كليةةةةة الهند ةةةةة والتكنولوجيةةةة: الكليةةةةاك، وهةةةةي

الل وكليةةةة الصةةةيدلة، وكليةةةة األلسةةةن، وكليةةةة العةةة

.الطبيعي، و يرها من الكلياك األخرى

  تم اةنتهةاء مةن أعمةال قنشةاء كليةة ومستشةف

   ةةةب األ ةةةناا بجامعةةةة أ ةةةيو ، بتكلفةةةة بلغةةة

.مليوا جنيو88نحو 

كمةةا حر ةة  المحافظةةة علةة  ضةةرورة  عةةم البنيةةة

ديةةدة التحتيةةة للتعلةةيم مةةن خةةالل قنشةةاء كليةةاك ج

بمجةةةةاةك متنوعةةةةة يحتةةةةال قليهةةةةا  ةةةةو، العمةةةة  

.المحلي والاارجي

وفةةةي ق ةةةار ذلةةة ، فقةةةد تةةةم قنشةةةاء كليةةةة ريةةةاض 

، وذلةة  2015األ فةةال بجامعةةة أ ةةيو  فةةي عةةام 

من للتو ع في قعدا  كوا ر متميزة ومتاصصة

.معلماك رياض األ فال

عةةة بجام" الفنةةوا الجميلةةة"كمةةا تةةم قنشةةاء كليةةة 

، والتةةي تسةةتهدت تر ةةي 2015أ ةةيو  فةةي عةةام 

قةةةةيم األ ةةةةالة واةبتكةةةةار فةةةةي الفنةةةةوا والعمةةةةارة

وخدمةةة المجتمةةعا لتمهيةة  كةةوا ر مؤهلةةة للتفةةو،

فةةةةةةي مجةةةةةةاةك البحةةةةةةث العلمةةةةةةي والتكنولوجيةةةةةةا 

ة والقةةةا رة علةةة  المنافسةةةة فةةةي المجةةةاةك الفنيةةة

.التشكيلية، والعلمية، والتكنولوجية
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م التةابع اتصال ا، فقةد وق ةع  ةندو، تطةوير التعلةي

، 2021لرئا ةةةةةةة مجلةةةةةةس الةةةةةةةوزراء، فةةةةةةي أكتةةةةةةةوبر 

ا اعتمةا  بروتوكول ا لتوفير التموي  الالزم لمشةرو

يو ، خريجةي المجم ةع التعليمةةي التكنولةوجي بم ةة

وذلةةة  بةةةين كةةة  مةةةن الغرفةةةة األلمانيةةةة العربيةةةةة 

نميةة للصناعة والتجارة ومؤ سةة  ةاويرس للت

اةجتماعيةةة، حيةةث يهةةمن هةة ا اةعتمةةا  و ةةول 

خريجةةةةي المجمةةةةع ألعلةةةة  مسةةةةتوى مةةةةن كفةةةةاءة 

اإلعدا  والتدريب، ويؤهلهم للحصول علة  فةرص

ة عمةةة  تسةةةاهم فةةةي تحقيةةةب التنميةةةة المسةةةتدام

.للدولة

موية  أيه ا، تم البدء فةي قنشةاء أول فةرا لهيئةة ت

العلةةةةوم والتكنولوجيةةةةا بجامعةةةةة أ ةةةةيو ، وذلةةةة 

بهةةةةدت  عةةةةم المشةةةةةروعاك البحفيةةةةة بجامعةةةةةاك 

الصةةعيد، حيةةث يسةةاهم الفةةرا فةةي  عةةم وتمويةة 

ربط البحةةةث العلمةةةي والتكنولوجيةةةا واةبتكةةةار، والةةة

.بين البحث العلمي والتنمية المجتمعية

تي وعل  قجر السالف ذكره، فاا ماتلف الجهو  ال

هةةةةهدتها المحافظةةةةة لتطةةةةوير التعلةةةةيم العةةةةالي

  و عم البحث العلمي قد انعكس  في زيا ة عد

الكليةةةةةةةةةةةةاك والمعاهةةةةةةةةةةةةد بالمحافظةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن

لتصةةةة  قلةةةة  2014/2013كليةةةةة ومعهةةةةد ا عةةةةام 21

.2020/2019كلية ومعهد ا في عام 25

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر

21

25

2014/2013 2020/2019

عدد الكليات والمعاهد بالمحافظة 

(2020/2019–2014/2013)خالل الفترة 

(كلية ومعهد ا)
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ا هةةهد قطةةاا الفقافةةة والفنةةوا فةةي مصةةر حراك ةة

ط عمة  فكريلا وفنيلا، من خةالل تبنةي الدولةة لاطة

ة واضةةةةحةا تنفيةةةة  ا ألهةةةةدات التنميةةةةة المسةةةةتدام

ير وبنةةاء اإلنسةةاا، وقعةةا ة تشةةكي  الةةوعي، وتطةةو

ة المجتمةةةةع قلةةةة  جانةةةةب تر ةةةةي  الهويةةةةة الفقافيةةةة

. والحهارية، وتعزيز قيم الموا نة

وى وحر  ا من الدولة المصرية علة  رفةع المسةت

الفقةةةةافي، ورفةةةةع الةةةةوعي القةةةةومي للجمةةةةاهير فةةةةي 

مجةةةةةةاةك السةةةةةةينما، والمسةةةةةةرم، والمو ةةةةةةيق ، 

واآل اب، والفنةةةةةةةةةةوا الشةةةةةةةةةةعبية والتشةةةةةةةةةةكيلية، 

وخةةةةدماك المكتبةةةةاك بمحافظةةةةة أ ةةةةيو  فقةةةةد 

قامةةةةةةةةة  بجهةةةةةةةةةو  عديةةةةةةةةةدة خةةةةةةةةةالل السةةةةةةةةةنواك 

اء السةةبع الماضةةية، والتةةي يةةمتي علةة  رأ ةةها قنشةة

:عد  من قصور الفقافة، منها

مٌةةر قصةةر جقافةةة جمةةال عبةةد النا ةةر بقريةةة بنةةي▪

علةةةةة  2018والةةةةة ي تةةةةةم قنشةةةةةاؤه فةةةةةي يوليةةةةةو 

حةومتةر ا مربع ةا، وبتكلفةة بلغة  ن750مساحة 

.مليوا جنيو21.9

الثقافععععععععععععععععععة والانععععععععععععععععععو 
"
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ي قصةةةر جقافةةةة البةةةداري، والةةة ي تةةةم افتتاحةةةو فةةة▪

متةةر، بتكلفةةة 800، علةة  مسةةاحة 2017نةةوفمبر 

.مليوا جنيو2.1قجمالية بلغ  نحو 

فةي كما تم قنشةاء مكتبةة البةداري بالمحافظةة▪

متةةةةةةر ا 861، علةةةةةة  مسةةةةةةاحة 2016أ سةةةةةةطس 

ال، مربع ا، تهةم المكتبةة قاعةدة ا ةالا ل  فة

وقاعةةةةةة ا ةةةةةالا للشةةةةةباب، وقاعةةةةةة للهويةةةةةاك 

واألنشةةةةطة، وقاعةةةةة للكمبيةةةةوتر، وقةةةةد بلغةةةة 

.مليوا جنيو2.1تكلفتو اإلجمالية نحو 

الفةن وفي  ةبي  اةرتقةاء بمسةتوى الفقافةة و▪

ر بالمحافظةةةةة، تةةةةم افتتةةةةام فةةةةرا لمكتبةةةةة مصةةةة

بمدينةةةةةة أ ةةةةةيو  بقريةةةةةة 2021العامةةةةةة عةةةةةام 

بعةد بني عدياك التابعة لمركز منفلو ، وذلة 

. راأعمال التطوير والتجديد التي تم  بالف

وعلةةةةةةةةة  قجةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةالف ذكةةةةةةةةةره، ارتفةةةةةةةةةع عةةةةةةةةةد  

لةةة  قصةةةور وبيةةةوك الفقافةةةة بالمحافظةةةة ليصةةة  ق

قصةةةر ا 15، مقارنةةةة بةةةةة 2020قصةةةر ا وبيت ةةةا عةةةام 18

.2014وبيت ا عام 

15

18

2014 2020

عدد قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة

2020و2014خالل عامي 

(قصر وبي )

.وزارة الفقافة: المصدر
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أولةةةة  الدولةةةةة المصةةةةرية اهتمام ةةةةا بالغ ةةةةا بملةةةةف 

لةةةة المةةةرأة، فةةةي ق ةةةار اة ةةةتراتيجية الو نيةةةة للدو

بارهةةا المصةةرية والتةةي اهتمةة  بقهةةايا المةةرأة باعت

أيقونةةةةة العمةةةة  الةةةةو ني، وركيةةةةزة بنةةةةاء األ ةةةةرة 

  و الم المجتمع، وقد ت رجم  جهو  الدولةة علة

أرض الواقعا حيث حةازك المةرأة علة  العديةد مةن 

المكتسةةةةباك واإلنجةةةةةازاك  يةةةةةر المسةةةةةبوقة فةةةةةي

ماتلةةف المجةةاةك، فقةةد و ةةل  قلةة  أعلةة  وأهةةم 

.المنا ب القيا ية

ل  اتصةةةال ا  خلةةة  المةةةرأة الحيةةةاة النيابيةةةة والسةةة

القهةةةةائي وحصةةةةل  علةةةة  نسةةةةبة ملحوظةةةةة فةةةةي 

الحقائةةةةب الوزاريةةةةة والمقاعةةةةد البرلمانيةةةةةا وت عةةةةدُّ

  مصةر هةةي الدولةة األولةة  فةي العةةالم التةي أ لقةة

صةةرية اة ةةتراتيجية الو نيةةة لتمكةةين المةةرأة الم"

فيمةةةةةةةا يتوافةةةةةةةب مةةةةةةةع أهةةةةةةةدات التنميةةةةةةةة " 2030

المستدامةا مما يؤكةد قيمةاا الدولةة بةدور المةرأة

.المصرية في النهوض بالمجتمع

لدولةةة وفةةي ق ةةار تمكةةين المةةرأة اقتصةةا يلا، تبنةة  ا

" مشةةروا مجموعةةاك اة خةةار واإلقةةراض الرقمةةي"

ع تحةة  مظلةةة الشةةمول المةةالي للمةةرأة، فقةةد وق ةة

البنةة  المركةةزي المصةةري مةةع المجلةةس القةةومي

للمةةةرأة مةةةة كرة تفةةةةاهم ت عةةةدُّ األولةةة  مةةةةن نوعهةةةةا 

حةةةةةةول العةةةةةةالما للعمةةةةةة  علةةةةةةي تعزيةةةةةةز التمكةةةةةين 

اةقتصةةةا ي للمةةةةرأة، وتةةةدعيم فكةةةةرة مجموعةةةةةاك 

اة خةةار واإلقةةراض والرقمنةةةة وا ةةةتادام و ةةةائ 

التكنولوجيةةةا الحديفةةةة، ويهةةةدت قلةةة   مةةة  المةةةرأة

شةةر بالمنظومةةة المصةةرفية الر ةةمية للدولةةة، ون

دت الفقافةةةة الماليةةةة بةةةين السةةةيداك، كمةةةا يسةةةته

.محافظة13ألف  يدة في 500المشروا 

وقةةةةةد تةةةةةم البةةةةةدء فةةةةةي محةةةةةافظتي بنةةةةةي  ةةةةةويف 

مجموعةةة ا خاريةةة 196وأ ةةيو ، حيةةث تةةم تكةةوين 

مليةةةةةةةةةةوا جنيةةةةةةةةةةو، وو ةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةد  1.7بقيمةةةةةةةةةةة 

آةت  ةةةةيدة، وقةةةةد تشةةةةجع  4.3المسةةةتفيداك 

أعهةةةةةاء المجموعةةةةةاك مةةةةةن ققامةةةةةة مشةةةةةروعاك 

. غيرة م درة للدخ 

تمكعععععععععععععععععععععععين المعععععععععععععععععععععععرأ 
"
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فعلةةةة   ةةةةبي  المفةةةةال، بلةةةةم عةةةةد  المشةةةةروعاك 

مشةةةةةةةروع ا فةةةةةةةي محافظةةةةةةةة 1878اة ةةةةةةةتفمارية 

ألةف جنيةو، وتنوعة  514.7أ يو ، بقيمةة بلغة  

المشةةةةةروعاك بةةةةةين مشةةةةةروعاك تجاريةةةةةة، وتربيةةةةةة 

مواشٍ و واجةن، ومشةروعاك يدويةة، ومابةوزاك، 

.و يرها من المشروعاك اة تفمارية

أمةةا علةة   ةةعيد اهتمةةام الدولةةة بتحقيةةب أفهةة 

النتةةةةةائ  المرجةةةةةوة مةةةةةن اة ةةةةةتراتيجية الو نيةةةةةة

لمناههةةةة العنةةةف ضةةةد المةةةرأة، فقةةةد تةةةم ق ةةةال، 

عنةف  عم تنفي  ا تراتيجية مناههة ال"مشروا 

وال ي يهدت قل  القيةام " 2022-2018ضد المرأة 

بالعديةةةةةةد مةةةةةةن الحمةةةةةةالك التوعويةةةةةةة النسةةةةةةائية 

ها، وتعريفهن بحقوقهن وكيفية المحافظة علي

الك فقد تبن  المشروا القيام بالعديةد مةن الحمة

التوعويةةةةة والتةةةةي علةةةة  رأ ةةةةها حملةةةةة مناههةةةةة 

العنف ضد المرأة، وحملةة مناههةة ختةاا اإلنةاث

و يرهةةةةا، وفةةةةي ق ةةةةار ذلةةةة  فقةةةةد قامةةةة  جامعةةةةة 

أ ةةةيو  بانشةةةاء وحةةةدة لمناههةةةة العنةةةف ضةةةد 

آمنةة المرأة، والتي تهةدت قلة  خلةب بيئةة تعليميةة

 اعمة للمرأة والفتاة، وضةماا تحقيةب مؤهةراك

ين الحمايةةةة ضةةةمن اة ةةةتراتيجية الو نيةةةة لتمكةةة

. 2030المرأة المصرية 

رأة وا ةةتكمال ا لجهةةو  الدولةةة فةةي اةهتمةةام بةةالم

وتقةةديم جميةةع الاةةدماك لهةةا، فقةةد جةةاءك مبةةا رة 

التي أ لقتها الدولةة بهةدت" راج 100مصرية بة "

قبةةةةةةةراز  ور عظيمةةةةةةةاك مصةةةةةةةر ، ونقةةةةةةة  الصةةةةةةةورة 

الحقيقيةةةةةة عةةةةةن مصةةةةةر للمصةةةةةريين فةةةةةي الاةةةةةارل،

 ار ا تهةةةةافة للنسةةةةاء 50فقةةةةد تةةةةم تاصةةةةيد 

عيا ة لتقديم خدماك تنظةيم13المسناك، وفتح 

األ ةةةةةرة بالجمعيةةةةةاك األهليةةةةةة فةةةةةي محافظةةةةةاك 

يو ، كفر الشةي ، البحيةرة، قنةا، بنةي  ةويف، أ ة)

(.البحر األحمر، والجيزة

وختام ةةةةةةةةا، بلغةةةةةةةة  نسةةةةةةةةبة مسةةةةةةةةاهمة اإلنةةةةةةةةاث 

جهةةةةةاز تنميةةةةةة )بالمشةةةةةروعاك متناهيةةةةةة الصةةةةةغر 

خةةةةةةةالل % 53بالمحافظةةةةةةةة نحةةةةةةةو ( المشةةةةةةةروعاك

.2019عام 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوح مصرر ال سيما زعيد مصر الدأي لدم يحدَب بنصديب  ال عدادل مدن تسهم في تقدأ

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

7.1
قيمةةةةةةةةة اة ةةةةةةةةتفماراك العامةةةةةةةةة الموجهةةةةةةةةة 

.2021/2020للمحافظة باطة عام 

920
عةةةةةةةةد  المنشةةةةةةةةآك الصةةةةةةةةناعية الم سةةةةةةةةجلة 

.2020بالمحافظة بنهاية عام 

3.2
د مصةةر تكلفةةة مشةةروا التنميةةة الريفيةةة بصةةعي

.2017في نوفمبر 

منشددددددددددددأة

مليدددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

360
ن تكلفةةةة مشةةةروا قنشةةةاء مجمةةةع إلنتةةةال البنةةةزي

.2020عالي األوكتاا بالمحافظة في فبراير 

مليددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألدددددددددددد 

كددددددارت

  عةةد  كةةروك الفةةالم الم صةةدرة بالمحافظةةة حتةة
.2021أ سطس 

169.7

منطقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

قجمةةةةةةالي عةةةةةةد  منةةةةةةا ب الجةةةةةة ب السةةةةةةةياحي 
.بالمحافظة

38
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تحظةة  محافظةةة أ ةةيو  بالعديةةد مةةن مقومةةاك 

فةي اة تفمار التةي تسةاهم بشةك  فعةال و ائةم

جةةة ب فةةةرص ا ةةةتفمارية متنوعةةةة، تجعلهةةةا مةةةن 

جةةة المحافظةةاك الجاذبةةة لال ةةتفمار، و ةةوق ا رائ

لتسةةةويب منتجةةةةاك المشةةةةروعاك المقامةةةةة علةةةة  

أرضةةةةةةةةها، وكةةةةةةةة ل   ةةةةةةةةوق ا مرتقبةةةةةةةةة وواعةةةةةةةةدة 

.للمستفمرين في المستقب 

  وفةةي السةةيا، ذاتةةو، تمتةةاز المحافظةةة بمةةرور عةةد

ا، من الطر، اإلقليمية المهمةة مةن خاللهةا، أيه ة

ألةةةةف فةةةةداا  ةةةةالحة 56.6وجةةةةو  مةةةةا يقةةةةرب مةةةةن 

نحةو لال تصالم الزراعي، األمر ال ي يمف  فر ة

زيا ة الرقعة واة ةتفمار الزراعةي، فةي ظة  وجةو 

  ، وكة ل(نهةر النية )مصدر للمياه الع ب الةدائم 

.المياه الجوفية

اقةةع اتصةةال ا، تتةةوافر بالمحافظةةة العديةةد مةةن المو

:ل نشطة اة تفمارية، والتي منها

المنطقةةةةةةة الصةةةةةةناعية بالصةةةةةةفا، والمنطقةةةةةةة ▪

ة الصةةناعية بعةةرب العةةوامر بةةمبنوب، والمنطقةة

الصةةةةةةناعية بةةةةةةالزرابي بةةةةةةمبو تةةةةةةي ، والمنطقةةةةةةة

بةةةةةةةةديرو ، ومجمةةةةةةةةع بدهةةةةةةةةلو الصةةةةةةةةناعية 

.الصناعاك بساح   ليم

اتصةةةةةةةال ا، ت قةةةةةةةد ر قيمةةةةةةةة اة ةةةةةةةتفماراك العامةةةةةةةة 

مليةةاراك 7.1الموجهةةة لمحافظةةة أ ةةيو  حةةوالي 

جنيةةو، وفق ةةا لاطةةة المةةوا ن الصةةا رة عةةن وزارة 

، 2021/2020التاطيط والتنميةة اةقتصةا ية عةام 

. 2020/2019عةةةةن خطةةةةة عةةةةام % 16بنسةةةبة زيةةةةا ة 

مةةةن قجمةةةالي اة ةةةتفماراك العامةةةة % 2.8وتمفةةة  

حةةةو الموزعةةةة، وت قس ةةةم تلةةة  اة ةةةتفماراك علةةة  ن

.مشروع ا تنمويلا بمحافظة أ يو 392

فمار و ةةعي ا مةةن الدولةةة المصةةرية لتنميةةة اة ةةت

ب بمحافظةة أ ةيو ، فقةد تةم قنشةاء فةرا لةةمكت

يمةي خدمة المستفمرين، وال ي ي عدُّ أول فةرا ققل

رين تم افتتاحو مةن فةروا مكتةب خدمةة المسةتفم

بالهيئةةةةة العامةةةةة لال ةةةةتفمار والمنةةةةا ب الحةةةةرة،

- Oneويعم  بنظام  Stop - Shop وذلة  لتوحيةد

.جهة التعام  مع المستفمرين

االسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتثمار
"
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واتسةةةاق ا مةةةع مةةةا  ةةةبب، فقةةةد  ةةةدر قةةةرار رئةةةيس 

بةةةالترخيد بانشةةةاء 2018لسةةةنة 86الةةةوزراء رقةةةم 

منطقةةةةة تكنولوجيةةةةة بمدينةةةةة أ ةةةةيو  الجديةةةةدة

فةةةةدان ا، 40.9بمحافظةةةةة أ ةةةةيو  علةةةة  مسةةةةاحة 

وتتهةةمن المرحلةةة األولةة  مةةن المشةةروا قنشةةاء

فةةدان ا، وت عةةدُّ المنطقةةة 15مبنةة  علةة  مسةةاحة 11

ولة  التكنولوجية بمدينة أ ةيو  الجديةدة، هةي األ

.من نوعها عل  مستوى الصعيد

جديةدة ختام ا، ارتفع عد  الشركاك اة ةتفمارية ال

التةةةي تةةةم تم يسهةةةةةا بمحافظةةةة أ ةةةيو ، حيةةةث

، فةةةي 2020هةةةركة جديةةةدة خةةةالل عةةةام 230بلغةةة  

، بنسةبة 2014هركة جديدة فقط عةام 172مقاب  

، ليصةة  بةة ل  قجمةةالي عةةد  %33.7زيةةا ة تاطةة  

قلةة  الشةةركاك اة ةةتفمارية القائمةةة بالمحافظةةة

هةةةركة موزعةةةةة علةةةة  القطاعةةةةاك الادميةةةةة، 3139

، واإلنشةةةةةائية، والصةةةةةناعية، والسةةةةةياحية، و يرهةةةةةا

بةةةرأس مةةةةةةةةةال م صةةةةةةةةةةدر 2020وذلةةة  حتةةة  عةةةةةةةام 

هةةركة 1588مليةةار جنيةةو، فةةي مقابةة  23.1قةةةةةةدره 

بةةرأس مةةال م صةةدر قةةةدره 2014قائمةةة حتةة  عةةام 

مليةةةةةاراك جنيةةةةةو فقةةةةةط، بنسةةةةةبة زيةةةةةا ة فةةةةةي 4.6

%.402.2رأس المال الم صدر ت قدر  بنحو 

373.4

1170.7

2014 2020

صدرة  ؤوس األموال الم   جمالي ر

ية القائمة بمنط قة للشركات االستثمار

الصفا الصناعية خالل الفترة 

(2014-2020*)

(مليوا جنيو)

.الهيئة العامة لال تفمار والمنا ب الحرة: المصدر
.بياا تراكمي* 
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حظةةةةي قطةةةةةاا الصةةةةناعة علةةةةة  مةةةةدى السةةةةةنواك

بَة  السةبع الماضةية باهتمةام  يةر مسةبو، مةن قِ

ا ية الدولةةة، لةةيس لكونةةو قةةا رة التنميةةة اةقتصةة

فةةي مصةةر فحسةةب، وقنمةةا ألنةةو أحةةد أهةةم الةةدعائم 

ير لتحقيةةةب اة ةةةتقرار اةجتمةةةاعي مةةةن خةةةالل تةةةوف

فرص العم ، وزيا ة  خ  الموا نين، وتحسةين

وعليةةو، فقةةد أولةة  الدولةةة. مسةةتوى معيشةةتهم

اهتمام ةةةا بقطةةةاا الصةةةناعة بمحافظةةةة أ ةةةيو ، 

حيةةث قامةة  بالعديةةد مةةن اإلنجةةازاك  ةةواء علةة  

ة مسةةةتوى التشةةةريعاك أو اة ةةةتفماراك الجديةةةد

والتو ةةةةةةعاك األفقيةةةةةةة والرأ ةةةةةةية فةةةةةةي المةةةةةةدا 

.والمنا ب الصناعية

اتصةةال ا، قامةة  الدولةةة بالعديةةد مةةن المشةةروعاك

عيد من أج  التنمية الصناعية في محافظاك  ة

منا ب من أجة  اةنتهةاء 5مصر، حيث تم تطوير 

مةةةن مجمةةةع الصةةةناعاك الصةةةغيرة والمتو ةةةطة 

.بمنطقة العوامر 

منا ب 8وعالوة عل  ما  بب، تهم المحافظة 

، بعهةها يعمة  بكامة  2020 ناعية نهاية عةام 

 اقتهةةةةةا واألخةةةةةرى تسةةةةةةير باطةةةةة  جيةةةةةدة نحةةةةةةو 

التشةةةةةةغي  الكامةةةةةة ، حيةةةةةةث تهةةةةةةم المحافظةةةةةةة 

نطقة ، وم"الصفا"المنطقة الصناعية ببني  الب 

" و  هةةل"و، بةةمبوتي " الزرابةةي"بةةمبنوب، و" العةةوامر"

، والمنطقةةةةةةةةة "أ ةةةةةةةةيو  الجديةةةةةةةةدة" بةةةةةةةةديرو  و

، والمنطقةةةةةةةة الصةةةةةةةناعية "بالبةةةةةةةداري"الصةةةةةةةناعية 

، والمنطقةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةرجةبجبةةةةةةةةة  وا ي " بةةةةةةةةةالزرابي"

نة  ، وجميعها تعمة  م"بساح   ليم"الصناعية 

ة  ةةةنواك ويجةةةري حاليلةةةا التجهيةةةز إلنشةةةاء منطقةةة

زاك بالبةداري إلنشةاء مصةنع لمركة" الكوم األحمةر"

.الرماا بو

اتصةةةةةةةال ا، تعمةةةةةةة  الدولةةةةةةةة علةةةةةةة  قنشةةةةةةةاء نحةةةةةةةو

مجمع ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةناعيلا للصةةةةةةةةناعاك الصةةةةةةةةةغيرة 17

والمتو ةةةطة بمحافظةةةاك الجمهوريةةةة، باجمةةةالي

آةت وحةةةدة، وبتكلفةةةة 5وحةةةداك  ةةةناعية بلغةةة  

مليةةةاراك جنيةةةو، ومنهةةةا المجمةةةع 10بلغةةة  نحةةةو 

محافظةةةةةة -الصةةةةةناعي بمدينةةةةةة عةةةةةرب العةةةةةوامر 

وحةةةةدة  ةةةةناعية كةةةة  منهةةةةا 272عةةةةد  –أ ةةةةيو  

.متر ا مربع ا( 540-450)بمساحة تتراوم ما بين 

التنميععععععععععععععععة الصععععععععععععععععناعية 

والتجعععععععععععار 

"
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تهةةةدت تلةةة  المجم عةةةةاك قلةةة  تنفيةةة  مجم عةةةةاك

 ةةةةةناعية كاملةةةةةة المرافةةةةةب وجةةةةةاهزة بةةةةةالترخيد 

غيرة لتشغي  الشباب، وتو ين الصةناعاك الصة

والمتو ةةةةطة التةةةةي تسةةةةاهم فةةةةي  ةةةةد الفجةةةةوة 

.اة ترها ية لتوفير الصناعاك المحلية

ا ةةةةةةتكمال ا للجهةةةةةةو  السةةةةةةابقة، فقةةةةةةد اتجهةةةةةة  

ع محافظة أ يو  في السةنواك األخيةرة قلة   فة

انع عجلة التنمية الصناعية من خالل قنشةاء مصة

جديةةةةدة، ومنهةةةةا مصةةةةنع قنتةةةةال الجةةةةبن بسةةةةوهال 

مليةةوا جنيةةو، 135وأ ةةيو ، بتكلفةةة ماليةةة قةةدرها 

آةت  ةةةةن فةةةةي 7.2و اقةةةةة قنتاجيةةةةة تقةةةةد ر بنحةةةةو 

السةةةةةةنة، وتةةةةةةةم اةنتهةةةةةةةاء مةةةةةةن المشةةةةةةةروا فةةةةةةةي 

.2020مايو 

كمةةةةا قامةةةة  المحافظةةةةة بانشةةةةاء مركةةةةز تصةةةةنيع 

األ ةةرات الصةةناعية وتمهيةة  ذوي اإلعاقةةة، والةة ي

ال ي عةةةدُّ أول مركةةةز فةةةي  ةةةعيد مصةةةر، ويتةةةراوم قنتةةة

 رف ةةةةةةا  ةةةةةةناعيلا ( 525-500)المركةةةةةةز مةةةةةةا بةةةةةةين 

.2019بمستوى تقني م تطور في مايو 

لة  وعل  قجر السةالف ذكةره، فقةد انعكسة  آجةار ت

الجهةةةو  والمشةةةروعاك علةةة  أرض الواقةةةع، حيةةةث 

ارتفةةةةةع عةةةةةةد  المنشةةةةةةآك الصةةةةةةناعية الم سةةةةةةجلة 

، 2020منشةةمة عةةام 920بالمحافظةةة ليصةة  قلةة  

منشمة 744ألف عام  مقارنة بة 20.2وتهم عد  

.ألف عام 17، وتهم 2014 ناعية في عام 

. الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(منشأة)
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أولةةة  الدولةةةة المصةةةرية خةةةالل السةةةنواك السةةةبع

ر عل  الماضية اهتمام ا كبير ا بالزراعة، لوضع مص

 ريةةةب النههةةةة الزراعيةةةة، وذلةةة  مةةةن خةةةالل تبنةةةي

الدولةةةة لحزمةةةة مةةةن المشةةةروعاك ولعةةة  أبةةةرز مةةةا 

نميةة مشروا ا تصالم وت: يتول بو تل  الجهو ،

المليةةةةةوا ونصةةةةةف المليةةةةةوا فةةةةةداا، والمشةةةةةروا 

القةةةةومي للصةةةةوب الزراعيةةةةة، ومشةةةةروا المليةةةةوا 

قة  رأس ماهية، والمشروعاك الكبرى التةي تحق

لةدعم في مجال تنمية الفةروة السةمكية، وتقةديم ا

.للفالم، وتحديث منظومة الري

فةةةةي  ةةةةيا، متصةةةة ، جةةةةاءك أهةةةةم المشةةةةروعاك 

التنمويةةةةة المهمةةةةة للدولةةةةة بمحافظةةةةة أ ةةةةيو ، 

وفمبر مشروا التنمية الريفية بصعيد مصر في ن

فر ةةةةة عمةةةة  426، حيةةةةث تةةةةم تةةةةوفير عةةةةد  2017

ألةةف مشةةروا متنةةاهي 51للشةةباب، وققةةراض عةةد  

ألةةةف فر ةةةة 55الصةةةغر، فهةةةل ا عةةةن تةةةوفير عةةةد  

عمةة  فةةي القطةةاا الزراعةةي، والحيةةواني، والاةةدمي، 

فيةةف والتجةةاري، باإلضةةافة قلةة  تطبيةةب  ةةرض التك

عةةةةةةةةةةةن  ريةةةةةةةةةةةب تقيةةةةةةةةةةةيم عةةةةةةةةةةةد  المحصةةةةةةةةةةةولي

أنظمةةةةة متطةةةةورة، وترهةةةةيد ا ةةةةتادام الميةةةةاه 7

واأل ةةةةمدة وتلبيةةةةة احتياجةةةةاك السةةةةو،، وبلغةةةة 

.  ملياراك جنيو3.2التكلفة اإلجمالية 

وفةةةي ق ةةةار رؤيةةةة الدولةةةة للتحةةةول الرقمةةةي، وربةةةط 

قطةةةةاا الزرعةةةةة بمصةةةةر الرقميةةةةة والتيسةةةةير علةةةة  

المةةةةةةزارعين، فقةةةةةةد قامةةةةةة  المحافظةةةةةةة بميكنةةةةةةة 

ك الحيةةازاك الزراعيةةةة والاةةدماك اإللكترونيةةةة لكةةةار

الفةةةالم بمةةةا يهةةةمن  قةةةة وكفةةةاءة  وراك العمةةة  

والاةةدماك المقدمةةةة للمةةةزارعين، حيةةث بلةةةم عةةةد  

ألةةف كةةارك 169.7الكةةروك الم صةةدرة بالمحافظةةة 

نحةو ذكي، فيما بلم قجمالي عد  الكروك الم فعلة

.2021ألف كارك حت  أ سطس 126

م وعالوة عل  ما  ةبب، تحةرص الدولةة علة  تقةدي

حزمةةةة مةةةن التو ةةةياك الفنيةةةة لصةةةغار المةةةزارعين

لمجابهةةةةةةةةةة أجةةةةةةةةةر التغيةةةةةةةةةراك المناخيةةةةةةةةةة علةةةةةةةةة  

.اإلنتال الزراعي

ال راععععععععععععععة واستصععععععععععععع   

األراضعععععععي

"
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ة في السةيا، ذاتةو، تةم ق ةال، مشةروا بنةاء مرونة

نظم األمن الغ ائي بصةعيد مصةر، والة ي يهةدت

ي  قل  قياس أجر التغيراك المناخية عل  المحا ة

الماتلفةةةةةة وزراعةةةةةة أ ةةةةةنات تتحمةةةةة  التغيةةةةةراك 

مراكز المناخية، وقد تم تنفي  ه ا المشروا في ال

السةةةةةاح ، والبةةةةةداري، والفةةةةةتح، وأبنةةةةةوب، )اآلتيةةةةةة 

(. وأبو تي 

ع وقيمان ا من الدولة بهرورة  عةم المةزارعين و فة

عجلةةةة اإلنتةةةال، فقةةةد تةةةم تطةةةوير مراكةةةز الاةةةدماك 

يد المتكاملةةة ل نتةةال الزراعةةي بمحافظةةاك الصةةع

، حيةةةث تةةةم تةةةوفير الةةةدعم العينةةةي 2020فةةةي مةةةايو 

للتعاونيةةةةةةةاك الزراعيةةةةةةةة، والجمعيةةةةةةةاك األهليةةةةةةةة، 

ومجموعةةاك المةةزارعين فةةي  ةةعيد مصةةر بهةةدت 

ن  ةةةدّ الفجةةةواك فةةةي  ال ةةة  القيمةةةة، وتحسةةةي

التصةةةةةةدير والقةةةةةةدرة التنافسةةةةةةية فةةةةةةي األ ةةةةةةوا،

.المحلية للمحا ي  البستانية

ين وا ةةةتكمال ا للجهةةةو  السةةةابقة، فقةةةد تةةةم تدهةةة

مشروا تحسين الزراعة الموجهةة لسةو،  ةغار

ين المزارعين بالمحافظة، وال ي يهدت قل  تحس

الزراعةةة ومسةةتوى الةةدخ  لصةةغار المةةزارعين مةةن 

خالل ربط الزراعة بالسةو، و عةم المةزارا بجميةع

.اإلمكاناك

هةة ا فهةةل ا عةةن قنشةةاء مراكةةز لتجميةةع وتسةةويب

الحا ةةةةالك البسةةةةتانية، وتطةةةةوير مراكةةةةز خةةةةدماك

ويف بنةي  ة: متكاملة ل نتال الزراعي لمحافظاك

المنيةةةةةةا -( مركةةةةةةز  مسةةةةةةطا-مركةةةةةةز الفشةةةةةةن )

( ةمركةز القو ةي)أ ةيو  -(  مالو -بني مزار )

، والمسةةةةاهمة مةةةةع هةةةةركاك (مركةةةةز قنةةةةا)قنةةةةا -

ة، التصةةةدير وجمعيةةةاك التسةةةويب الزراعةةةي المحليةةة

.مليوا جنيو372.6وبلغ  التكلفة اإلجمالية 

ة وعل  قجر الجهو   ةالفة الة كر، از ا ك المسةاح

ألةةةةف 365.6المزروعةةةةة بالمحافظةةةةة لتصةةةة  قلةةةة  

، كمةةةةةةةةةا از ا ك المسةةةةةةةةةاحة 2020فةةةةةةةةةداا عةةةةةةةةةام 

ألةةةةةةف فةةةةةةداا684.8المحصةةةةةةولية لتصةةةةةة  قلةةةةةة  

.2019عام 
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أولةةةةة  الدولةةةةةة اهتمام ةةةةةا كبيةةةةةر ا بقطةةةةةاا البتةةةةةرول

ية والفروة المعدنية خالل األعةوام القليلةة الماضة

 ةةةةةواء علةةةةة   ةةةةةعيد البحةةةةةث أو اة ةةةةةتارال أو 

اإلنتةةةةةال، وذلةةةةة  لتحقيةةةةةب اةكتفةةةةةاء الةةةةة اتي مةةةةةن

لةبال ، المنتجاك البترولية، وتممين موار  الطاقةة ل

والمسةةاهمة فةةي تحويةة  مصةةر قلةة  مركةةز ققليمةةي

.لتداول وتجارة الطاقة

واتسةةةاق ا مةةةةع ذلةةة ، فقةةةةد حر ةةة  الدولةةةةة علةةةة  

تطةةةوير معامةةة  التكريةةةر وقنشةةةاء وحةةةداك قنتاجيةةةة

جديدة متطورة من أجة  تةممين قمةدا اك الوقةو ، 

منهةةا ومواكبةةة التزايةةد علةة  المنتجةةاك البتروليةةة،

أكبةةر مشةةروا التكسةةير الهيةةدروجيني، والةة ي ي عةةدُّ

رية بلغة  مشروا لتكريةر البتةرول بتكلفةة ا ةتفما

ة مليةةار  وةر، ويهةةدت قلةة  تعظةةيم اة ةةتفا 1.9

مةةةن مةةةوار  الدولةةةة عةةةن  ريةةةب ا ةةةتادام أحةةةدث 

تقنيةةةة التكنولوجيةةةاك لتكريةةةر البتةةةرول با ةةةتادام

قيمةة التكسير الهيدروجيني للمازوك مةنافط ال

ية القيمةلتحويلو قل  منتجاك بترولية رئيسة عال

ية تحتةةال قليهةةا السةةو، المحليةةة وبصةةفة أ ا ةة

الي السةةةوةر بالموا ةةةفاك األوروبيةةةة والبنةةةزين عةةة

.والبوتاجازاألوكتين

فهةةل ا عةةن أنةةو يحقةةب مةةر و  ا متميةةز ا فةةي مجةةال

التنميةةةةة لمنطقةةةةة الصةةةةعيد مةةةةن حيةةةةث تغطيةةةةة 

احتياجاتهةةةةا مةةةةن المنتجةةةةاك البتروليةةةةة وقمةةةةدا اك

ئةةة الوقةةو ، وكةة ل  تجنةةب ماةةا ر السةةالمة والبي

عيد المصةةاحبة لنقةة  المنتجةةاك البتروليةةة قلةة   ةة

  مصةةر عبةةر الو ةةائ  الماتلفةةة، كمةةا  ةةيؤ ي قلةة

فةةةتح آفةةةا، متنوعةةةة للتنميةةةة، والمسةةةاهمة فةةةي

دماك تحقيب اة تفا ة ل نشطة المكملة والا

ناء والمساهمة في توفير فرص عم  وخا ة ألب

.المحافظة

فةةةي ق ةةةار اهتمةةةام الدولةةةة بتنميةةةة  ةةةعيد مصةةةر، 

ا جاءك خطة المشروعاك اة تفمارية في قطةا

نفةةا، البتةرول بمحةافأ أ ةيو ، وذلة  بتوزيةع اإل

مشةةةةةةروع ا بتكلفةةةةةةة ت قةةةةةةد ر بنحةةةةةةو 15علةةةةةة  نحةةةةةةو 

.  مليوا جنيو741

البتعععععععععععععععععععرول والثعععععععععععععععععععرو 

المعدنيعععععععععة

"
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كة وا تكمال ا، قامة  المحافظةة بتو ةعاك هةر

ا ة أ ةيو  لتكريةر البتةرول ضةةمن خطةة مصةر لزيةة

ت الطاقاك التكريريةة للمعامة  الحكوميةة، ويهةد

ها قلة  وتحويل" النافتا"قل  تعظيم اة تفا ة من 

نواعةو، منتجاك عالية القيمةة، كةالبنزين بماتلةف أ

يد، فهةةل ا عةةن تةةوفير احتياجةةاك محافظةةاك الصةةع

وتقليةةةة  الماةةةةا ر الناتجةةةةة عةةةةن نقةةةة  المنتجةةةةاك

.البترولية من الشمال قل  الجنوب

فةةةةةي ق ةةةةةار تعظةةةةةيم اة ةةةةةتفا ة مةةةةةن قمكانةةةةةاك 

:المنطقة البترولية بم يو ، فقد تم

ا قنشةةةاء مجمةةةع إلنتةةةال البنةةةزين عةةةالي األوكتةةةا▪

ألةةةةةةف  ةةةةةةن 660 اقةةةةةة تصةةةةةةميمية بلغةةةةةة  )

360، بتكلفةةةةةة قجماليةةةةةة بلغةةةةة  نحةةةةةو ( ةةةةةنويلا

، ومشةروا وحةدة 2020مليوا جينو فةي فبرايةر 

 اقةةةة تصةةةميمية بلغةةة  )ا ةةةترجاا الغةةةازاك 

لغةة  بتكلفةةة قجماليةة ب( ألةف  ةةن  ةنويلا400

. 2016مليوا جينو في نوفمبر 187نحو 

مسةةتو عاك لتاةةزين المنتجةةاك 3قنشةةاء عةةد  ▪

(  ةةةةةةوةر-92بنةةةةةةزين -80بنةةةةةةزين )البتروليةةةةةةة 

بسةةةةةعة تاةةةةةزين ألةةةةةف متةةةةةر مكعةةةةةب للواحةةةةةد، 

فةةةةة باإلضةةةافة قلةةةة  منصةةةةة هةةةحن، وتبلةةةةم تكل

.مليوا جنيو70المشروا اإلجمالية 

.وزارة البترول والفروة المعدنية: المصدر
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2020و2014عامي 

(أل  مشترك)
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مةةةن أضةةةام "... بورتةةةو أ ةةةيو "مشةةةروا قنشةةةاء 

المشةةةروعاك السةةةياحية فةةةي محافظةةةة أ ةةةيو ، 

والةةةة ي يقةةةةع فةةةةي مدينةةةةة نا ةةةةر الجديةةةةدة بغةةةةرب 

أ ةةةةيو ، ويمتةةةةاز الموقةةةةع بكونةةةةو أعلةةةة  ههةةةةبة 

أ ةةةةةةيو  واتصةةةةةةالو بشةةةةةةبكة الطةةةةةةر، القوميةةةةةةة 

واإلقليميةةةة، وهةةةو أول مشةةةروا  ةةةكني ترفيهةةةي

ل  متكام  الادماك في أ يو  بموقع متميز ع

الجولةةةف مباهةةةرة والم قةةةام علةةة  مسةةةاحة حةةةوالي 

ألةةةف متةةةر مربةةةةع، ويتكةةةوا المشةةةروا مةةةةن 302.4

هةقب ويةيالك  ةكنية، ومراكةز تجاريةة، ومةدارس

نجةوم، ومطةاعم 5 ولية، وا تو يوهاك فندقيةة 

.وكافيهاك عالمية، ومالهٍ ل  فال

تلةف تهم محافظة أ يو  تراج ا حهاريلا مةن ما

العصةةةةةور  ةةةةةواء العصةةةةةر الفرعةةةةةوني والرومةةةةةاني 

  وت عةةةدُّ محافظةةةة أ ةةةيو. والقبطةةةي واإل ةةةالمي

مةةةةةن منةةةةةا ب الجةةةةة ب السةةةةةياحيا حيةةةةةث يوجةةةةةد 

منطقةةةةة جةةةة ب 38بالمحافظةةةةة مةةةةا يقةةةةرب مةةةةن 

:  ياحي من أهمها

السعععععععععععععععععععيا ة وا  عععععععععععععععععععار
"
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مسةةةةةجد الفر ةةةةة  بةةةةةمبو تةةةةةي ، و يةةةةةر المحةةةةةر، ▪

بالقو ةةةةةةية، والمسةةةةةةجد األمةةةةةةوي، ومسةةةةةةجد 

المجاهةةةدين بمدينةةةة أ ةةةيو ، ومةةةن المعةةةالم 

الحديفةةةةة محميةةةةة وا ي األ ةةةةيو ي، وقنةةةةا ر 

.أ يو  عل  الني 

ي عةةةةةدُّ مسةةةةةار العائلةةةةةة المقد ةةةةةة أحةةةةةد أهةةةةةم ▪

بةةر الملفةةاك لةةوزارة السةةياحة واآلجةةار، حيةةث يعت

ر أ ول مسار  يني في العالم موجو  في مص

آةت كيلةةةةةومتر، ويمةةةةةر علةةةةة  3.5يبلةةةةةم  ولةةةةةو 

نقطةةةةة فةةةةي مصةةةةر، وتبلةةةةم أهميتةةةةو كونةةةةو 25

ب مسةةةةةار ا  ينيلةةةةةا روحانيلةةةةةا يسةةةةةتطيع أا يجةةةةة 

ار ماليين من السيام حول العةالم، وبةدأ المسة

" قسةةةةقام"حتةةةة  انتهةةةة  بجبةةةة  " الفرمةةةةا"مةةةةن 

.بمحافأ أ يو 

ر وفةةي  ةةيا، متصةة  ي عةةدُّ مشةةروا قحيةةاء مسةةا

العائلةةةة المقد ةةةة أحةةةد أهةةةم المشةةةروعاك التةةةي 

و توليهةةا محافظةةة أ ةةيو  اهتمام ةةا خا  ةةاا كونةة

يعةةزز مةةن فةةرص تنميةةة الاةةدماك السةةياحية فةةي

تطةةوير مسةةار 2018المحافظةةة، حيةةث هةةهد عةةام 

رحلةةةة العائلةةةة المقد ةةةة فةةةي أ ةةةيو ، مةةةن  يةةةر 

المحةةةةر، بالقو ةةةةية قلةةةة   يةةةةر السةةةةيدة العةةةة راء 

.بدرنكة

ر، وقد همل  أعمال التطوير والصيانة ك  الط

المؤ يةةةةةة للمسةةةةةار، وتةةةةةوفير الاةةةةةدماك الالزمةةةةةة 

قصةر بالتنسيب مع وزارة النقة ، وتطةوير وتةرميم

.ةألكساا ليصبح متحف ا قوميلا للمحافظ

ية ه ا قد تم  قنارة الطريب بدء ا من ميداا  ةين

المطةةار وحتةة  مةةدخ   يةةر العةة راء بجبةة  أ ةةيو  

ة كيلةةومتر ا، وتةةم افتتةةام كنيسةة32الغربةةي بطةةول 

ة الكاجوليةةة  بعةةةد تطويرهةةةا بحهةةةور  ةةةفير  ولةةة

ئلةةةة الفاتيكةةةاا، والتةةةي تحكةةةي بانورامةةةا مسةةةار العا

.المقد ة

لوحة قرها ية، ومعلوماتية، 14كما تم عم  عد  

خشةةةةبية بةةةةدير العةةةة راء بجبةةةة  برحةةةةوةك4وعةةةةد  

أ ةةةيو  الغربةةةي، و يةةةر المحةةةر، بالقو ةةةية خةةةالل

.آةت جنيو210بمبلم 2019/2018عام 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار ت عدأ التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

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

.وتعزيز المواصنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

منفدددددددددددددددددددددددددددًأا353

قجمةةةةةالي عةةةةةد  منافةةةةة  جمعيتةةةةةي بالمحافظةةةةةة 
.2020بنهاية عام 

مسةجد ا 86تكلفة تطوير وقحالل ورفع كفةاءة 
(.2020–2014)بالمحافظة في الفترة 

70.4
قنةةين قجمةالي عةد  الكنةةائس والمبةاني التةةي تةم ت

.2021أوضاعها حت  أبري  

كنيسدددددددددددددددددددددددة137

ومبندددددددددددددددددددددددددى

ملعةةةةةةةةب نجيةةةةةةةة  113تكلفةةةةةةةةة قنشةةةةةةةةاء عةةةةةةةةد  
(.2021–2014) ناعي بالمحافظة في الفترة 

508

مليددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

38.4
مليدددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

مراكةةةةةةةز ونقةةةةةةةا  هةةةةةةةر ة 3تكلفةةةةةةةة قنشةةةةةةةاء 
(.البداري-الغنايم-بني قرة )بالمحافظة 

ألددددددددددددددددددددددد 283.2

مسددددددتفيد

  قجمالي عد  المسةتفيدين مةن مبةا رة تكافة
.2020/2019وكرامة عام 

ماليدددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددد 
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فمار فةي ت ولي الدولة اهتمام ا بالغ ا بمهميةة اة ةت

الشةةةةةةباب، و ةةةةةةق  قةةةةةةدراتهم، والعمةةةةةة  علةةةةةة  

تمكيةةةةنهم بعةةةةد تةةةةمهيلهم المنا ةةةةب، وتزويةةةةدهم

بةةةةةةةاأل واك التةةةةةةةي تمكةةةةةةةنهم مةةةةةةةن العبةةةةةةةور قلةةةةةةة  

المسةةةةتقب ، فةةةةي جميةةةةع المجةةةةاةك السيا ةةةةية

.واةقتصا ية، و يرها 

فةةةةةةي هةةةةةة ا اإل ةةةةةةار تهةةةةةةتم محافظةةةةةةة أ ةةةةةةيو  

هةم بالشباب، وتعم  عل  تطويرهم والنهوض ب

فةةي ماتلةةةف األلعةةاب الرياضةةةية، مةةن خةةةالل  عةةةم 

المحافظةةةةةةة لعمليةةةةةةة تطةةةةةةوير األنديةةةةةةة ومراكةةةةةةز 

الشةةةةةبابا قيمان ةةةةةا بالةةةةةدور الرياضةةةةةي واةجتمةةةةةاعي

ظةة والشبابي ال ي تقةوم بةو، فقةد قامة  المحاف

وير خةةالل السةةبع  ةةنواك الماضةةية بانشةةاء وتطةة

، العديةةد مةةن مراكةةز الشةةباب والمالعةةب الرياضةةية

:ومنها ما يلي

ملعب نجي   ةناعي، بالعديةد113قنشاء عد  ▪

مةةةةن مراكةةةةز الشةةةةباب والنةةةةوا ي بالمحافظةةةةة، 

مركةةةةةةةز هةةةةةةةباب أ ةةةةةةةيو  الجديةةةةةةةدة، )منهةةةةةةةا 

الوا ةةطي، مركةةز هةةباب الكةةوم األحمةةر، مركةةز 

روا ، وقةةد بلغةة  تكلفةةة المشةة(هةةباب الزرابةةي

. ماليين جنيو508اإلجمالية 

، 2018قنشةةاء مركةةز هةةباب  ةةاح   ةةليم عةةام ▪

وذلةةةةةة  وفق ةةةةةةا لقةةةةةةرار رئةةةةةةيس الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم 

، بتاصةةةةةيد قطعةةةةةة أرض 2016لسةةةةةنة 120

-مركةةةز  ةةةاح   ةةةليم -المطمةةةركائنةةةة بقريةةةة 

محافظةةةة أ ةةةيو ، لصةةةالح مديريةةةة الشةةةباب

  والرياضة، إلقامة ملعب مفتوم عليها، وذلة

افية، بهدت اةهتمام بالنواحي الرياضية، والفق

.واةجتماعية ألبناء المحافظة

قنشةةاء مركةةز هةةباب م صةةغر بمدينةةة أ ةةيو ▪

علةة  مسةةاحة عشةةرة 2019الجديةةدة فةةي يوليةةو 

ويمفةةة  المركةةةز عامل ةةةا مهمةةةا . آةت متةةةر مربةةةع

ة لجةة ب السةةكاا لمنطقةةة التو ةةعاك بمدينةة

".أ يو  الجديدة"

رعايععععععععععععععععععععععة الشععععععععععععععععععععععبا 

والرياضعععععععة

"
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تطةةوير الصةةالة المغطةةاة، بمحافظةةة أ ةةيو ▪

.ماليين جنيو4.4بتكلفة 

وعالوة عل  ما  بب فقد  ع  المحافظةة قلة 

ا تهةةةةةةةةةةةةةةافة العديةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةن البطةةةةةةةةةةةةةةوةك 

: الرياضية، منها

انطةةةةةال، بطولةةةةةة كةةةةةمس أبطةةةةةال 2020عةةةةةام ▪

ة مؤ سةةة محمةةد بةةن  ةةالماا الايريةةة لتنميةة

2021/2020المجتمةةةع، فةةةي كةةةرة القةةةدم لعةةةام 

جامعةةةةةة با ةةةةةتا علةةةة  مسةةةةةتوى المحافظةةةةة 

.فريق ا رياضيلا70أ يو  بمشاركة 

للوهةو ةنة الر ةمية 18بطولة مرحلة تح  ▪

ي كونةم فةو المؤهلةة لبطولةة الجمهوريةة، والتة

ية، فاز بها نا ي  يرو  بمشاركة أندية القو ة

يو ، أبو تي ، جمعية الشباا المسلمين بم ة

وقةةد حصةة  نةةا ي  يةةرو  الرياضةةي علةة  المركةةز

.  ةةةةةةنة الر ةةةةةةمية18األول مرحلةةةةةة الشةةةةةةباب 

.2016وذل  عام 

": كونةةةم فةةةوالوهةةةو"بطولةةةة العمةةةوم لرياضةةةة ▪

اة التي أقامها قطاا الصعيد بالصالة المغط

2018األربعةةةين بمدينةةةة أ ةةةيو  عةةةام با ةةةتا 

كيلوجرام ةةا، 56محافظةةاك لةةوزا 8وبمشةةاركة 

.كيلوجرام ا80ووزا 

لكمةال األجسةام عةام 21البطولة العربية رقةم ▪

ةعب ةا 225، وقد هارك في البطولةة عةد  2019

منتاب ةةةةا 15مةةةةدرب ا ويمفلةةةةوا 150ق اري ةةةةا و150و

عربي ةةةةةا فةةةةةي مقةةةةةدمتهم مصةةةةةر، والسةةةةةعو ية، 

يا، والبحةةرين، واإلمةةاراك، وليبيةةا، واألر ا، و ةةور

.واليمن

وعلةةة  قجةةةر السةةةالف ذكةةةره، فقةةةد انعكسةةة  تلةةة 

الجهةةو  علةة  الشةةباب بالمحافظةةةا حيةةث ارتفةةع

مركةةز ا 170عةةد  مراكةةز الشةةباب ليصةة  عةةد ها قلةة  

ة ، وارتفع عةد  األنديةة الرياضةي2020للشباب عام 

، نا يلةةةا رياضةةةيلا فةةةي العةةةام نفسةةةو33لتصةةة  قلةةة  

وعةةالوة علةة  ذلةة  فقةةد ارتفعةة  أعةةدا  المكتبةةاك

2020مكتبةة عةام 160بمراكز الشةباب لتصة  قلة  

. 2014مكتبة عام 142مقاب  
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مبةةا رة رئا ةةية تةةم ق القهةةا فةةي"... حيةةاة كريمةةة"

ك ، وذلةةة  لتحسةةةين مسةةةتوى الحيةةةاة للفئةةةا2019

ولةةة، المجتمعيةةة األكفةةر احتياج ةةا علةة  مسةةتوى الد

ة واةرتقةةاء بمسةةتوى الاةةدماك اليوميةةة المقدمةة

.رىللموا نين األكفر احتياج ا وباا ة في الق

من  ذل  الحين وعل  مدار عامين، عملة  الدولةة

جاهةةدة علةة  مةةد نطةةا، عمةة  المبةةا رة لماتلةةف 

ر محافظةةاك الجمهوريةةة، وزيةةا ة فعاليتهةةا لتةةوفي

م تكةةن ولةة. الحيةةاة الكريمةةة للفئةةاك األكفةةر احتياج ةةا

محافظةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةيو  بعيةةةةةةةةدة عةةةةةةةةن المبةةةةةةةةا رة 

قة  وفعالياتها، ب  قا الواقةع ي شةير قلة  أنهةا حق

قنجةةةازاك كبيةةةرة، أ ةةةهم  بالفعةةة  فةةةي تحسةةةين

حياة الموا نين بقةرى المحافظةة ومةدنها، حيةث

اك تةةةم تنفيةةة  مشةةةروعاك تةةةرميم و ةةةيانة بالوحةةةد

ية القو ة– يةرو  –أ ةيو  )اةجتماعية بمراكةز 

–م الغنةةاي– ةةدفا –الفةةتح –أبنةةوب –منفلةةو  –

غةةةة بتكلفةةةةة كليةةةةة بل( البةةةةداري– ةةةةاح   ةةةةليم 

. ماليين جنيو5

تةي في  يا، متص ، فقةد بلغة  المشةروعاك ال

تةةةم تنفيةةة ها بالمحافظةةةة فةةةي ظةةة  مبةةةا رة حيةةةاة

مشةةةروا باجمةةةالي ا ةةةتفماراك 1500كريمةةةة نحةةةو 

مليةةار جنيةةو، وقجمةةالي عةةد  مسةةتفيدين25بلغةة  

.2021مليوا نسمة، وذل  حت   يسمبر 2.6بلم 

كمةةةةةا حر ةةةةة  المحافظةةةةةة علةةةةة  تقةةةةةديم جميةةةةةع 

الاةةةةةدماك اةجتماعيةةةةةة للمةةةةةوا نين مةةةةةن خةةةةةالل 

مركز خدمة اجتماعيةة فةي ماتلةف 30قنشاء عد  

القةةةةةرى والمراكةةةةةز بالمحافظةةةةةة وفق ةةةةةا للنمةةةةةوذل 

متةةةر ا مربع ةةةا، 250الموحةةةد للةةةوزارة علةةة  مسةةةاحة 

والتةةةةةي تشةةةةةتم  علةةةةة  مراكةةةةةز للتمهيةةةةة  المهنةةةةةي 

للمعاقين ومراكز للتاا ب، و يرها مةن خةدماك

للمةةةةةوا نين، كةةةةةاا أبةةةةةرزهم مركةةةةةز بنةةةةةي عةةةةةدياك، 

ير والنجيلةةة، وبنةةي  ةةميح، و يرهةةا، كمةةا تةةم تطةةو

.مركز خدمة اجتماعية بمدينة أ يو  الجديدة

د وا ةةتكمال ا لرفةةع مسةةتوى معيشةةة األ ةةر و ةة

العجةةةز فةةةي  ةةةو، العمةةة  الحرفةةةي بالمحافظةةةة، 

ال ي فقد تم تطوير مركز إلعدا  األ ر المنتجة، و

يتكةةوا مةةن قاعةةاك مجهةةزة ومتةةوفر بهةةا و ةةائ  

الحماية والدفاا المةدني، بهةدت تاةري  جية  مةن

الفنيين ذوي خبةرة، قةا رين علة  ق ارة مشةروعاك

.حرفية

التضعععععععععععامن اال تمعععععععععععاعي
"
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وعةةةالوة علةةة  مةةةا  ةةةبب فقةةةد أولةةة  المحافظةةةة 

  اةهتمام ب وي اةحتياجاك الاا ة والعمة  علة

 مجهم كعنا ر فاعلة  اخ  المجتمةع، حيةث تةم

مركةةةةز 2مركةةةةز تاا ةةةةب، و2حهةةةةاناك، و3تطةةةةوير 

ر تمهيةةة  مهنةةةي، والمبنةةة  اإل اري للمركةةةز، وتطةةةوي

. ماليين جنيو6.7مكاتب، بتكلفة نحو 4عد  

عةن أيه ا، فقد تم قنشاء مركز اإل اجة، وهو عبارة

ة مبنةةة  مكةةةوا مةةةن  وريةةةن ل قامةةةة بتكلفةةةة كليةةة

كمةةا تةةم تطةةوير مؤ سةةة . ألةةف جنيةةو970بلغةة  

 ةةةةيانة وتةةةةرميم مبنةةةة  مؤ سةةةةة : رعايةةةةة الرجةةةةال

وحةد رعاية الرجال المتسولين، وفق ةا للنمةوذل الم

.متر ا250للوزارة عل  مساحة 

ظةة ختام ا، بلم عةد  الوحةداك اةجتماعيةة بالمحاف

، كمةةةةا بلةةةةم عةةةةد  2020وحةةةةداك بنهايةةةةة عةةةةام 107

المسةةةةةةةةةةتفيدين مةةةةةةةةةةن الهةةةةةةةةةةماا اةجتمةةةةةةةةةةاعي 

ألةةةةةةف فةةةةةةر  باجمةةةةةةالي مبةةةةةةالم 29.1بالمحافظةةةةةةة 

.مليوا جنيو60.1مصروفة قدرها 

هةةةةةة ا، وقةةةةةةد بلغةةةةةة  أعةةةةةةدا  المسةةةةةةتفيدين مةةةةةةن 

نحةةةةةو 2020/2019برنةةةةةام  تكافةةةةة  وكرامةةةةةة عةةةةةام 

مليار جنيو1.3ألف مستفيد بتكلفة بلغ  283.2

253.3

283.2

2017/2016 2020/2019

ل أعداد المستفيدين من برنامج تكاف 

امة بالمحافظة خالل الفترة  وكر

(2017/2016–2020/2019)

(أل  مستفيد)

.وزارة التهامن اةجتماعي: المصدر
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فةةي ق ةةار ا ةةتكمال مشةةروعاك التحةةول الرقمةةي 

، التةةي تنفةةةةةةة ها الدولةةةةةةةة فةةي ماتلةةةف المجةةةةةةةةةاةك

والتةي مةن أهمهةةا ميكنةة منظومةةة تةداول السةةلع

التموينيةةةة فةةةي ماتلةةةف محافظةةةاك الجمهوريةةةة،

ية حر   المحافظة عل  تةوفير السةلع األ ا ة

للمةةةوا نين بم ةةةعار منا ةةةبة، وذلةةة  مةةةن خةةةالل 

مشةةةةروا جمعيتةةةةي بمحافظةةةةة أ ةةةةيو ، والةةةة ي 

ي يهدت قلة  زيةا ة عةد  المنافة  السةلعية باجمةال

مليوا مسةتفيد 1.1منف  ا، باجمالي عد  353عد  

. من ه ه الادمة

وعةةالوة علةة  ذلةة ، فقةةد عملةة  المحافظةةة علةة  

، جمعيةة ا ةتهالكية بالمحافظةة572تطوير عد  

لسةنة 616كما  در قةرار رئةيس الجمهوريةة رقةم 

، باعا ة تاصيد قطعة أرض من األراضي2019

المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةة خا ةةةةةة ناحيةةةةةة قريةةةةةة

محافظةةة أ ةةيو ، بمسةةاحة فةةداا، -بنةة   الةةب 

وذلةةةةةة  ة ةةةةةةتادامها فةةةةةةي قنشةةةةةةاء مجمعةةةةةةاك 

.ا تهالكية

التمععععععععععععععععوين والتجععععععععععععععععار  

الداخلية

"
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كمةةةةا حر ةةةة  المحافظةةةةة علةةةة  زيةةةةا ة الطاقةةةةاك 

ن اإلنتاجيةةةةة مةةةةن الةةةةدقيب البلةةةةدي والفةةةةاخر وتةةةةممي

اةحتياجةةةةاك مةةةةن الةةةةدقيب الاةةةةاص بانتةةةةال الابةةةةز 

المةدعم، حيةث تةم قنشةاء ماةزا وماركة  الغنةايم 

، بتكلفةةةةةة قجماليةةةةةة بلغةةةةة  نحةةةةةو 2020فةةةةةي عةةةةةام 

.  مليوا جنيو2.8

وا ةةةتكمال ا لمةةةا  ةةةبب، فقةةةد قامةةة  المحافظةةةة

ي بتطةةوير ورفةةع كفةةاءة  ةةومعة أ ةةيو  باجمةةال

  ألةةف  ةةن، وبتكلفةةة كليةةة بلغةة30 ةةعة بلغةة  

مليةةوا جنيةةو، كمةةا تو ةةع  المحافظةةة 2.1نحةةو 

فةةةةةةي قنشةةةةةةاء المطةةةةةةاحن، حيةةةةةةث أنشةةةةةةمك عةةةةةةد 

%. 82مطاحن تعم  في قنتال الدقيب البلدي 6

وفةةةةي ق ةةةةار اهتمةةةةام المحافظةةةةة بالتوا ةةةة  مةةةةع 

م المةةوا نين والتعةةرت علةة  مشةةكالتهم، فقةةد تةة

ي قنشاء فرا ققليمي لجهاز حماية المسةتهل  فة

كما تةم . مليوا جنيو1.6، بتكلفة بلغ  2020عام 

ة مكتب تموين، أحدهما في المنشم2قنشاء عد  

بتكلفةةةةةةة كليةةةةةةة بلغةةةةةة  2015الكبةةةةةةرى فةةةةةةي عةةةةةةام 

ية ألف جنيو، واآلخر فةي مركةز ومدينةة القو ة250

، وبتكلفةةةة قجماليةةةة بلغةةة  نحةةةو 2017خةةةالل عةةةام 

.ألف جنيو822.5

واتسةةاق ا مةةع مةةا  ةةبب، فقةةد قامةة  المحافظةةة 

مراكةةةةز "مركةةةةز ا ضةةةةمن مشةةةةروا 15بانشةةةةاء عةةةةد  

بتكلفة قجمالية2020في مايو " الادمة التموينية

مليةةوا جنيةةو، بعةةد  مسةةتفيدين18.8بلغةة  نحةةو 

.ماليين موا ن3تاط  

ع فةةي يةةمتي ذلةة  تنفيةة  ا لتوجهةةاك الدولةةة بالتو ةة

ميكنةةةةةة منظومةةةةةة التمةةةةةوينا لتقةةةةةديم الاةةةةةدماك 

.للموا نين بسرعة وكفاءة

وقةةةد أجمةةةرك تلةةة  الجهةةةو  عةةةن تحسةةةن فةةةي أ اء 

قطةةةاا التمةةةوين بالمحافظةةةة، حيةةةث ارتفةةةع عةةةد  

ا البطاقةةةةاك التموينيةةةةة لتصةةةة  قلةةةة  نحةةةةو مليةةةةو

ألةف بطاقةة عةام 836.2مقابة  2020بطاقة عةام 

، وبلةةةةةةةم قجمةةةةةةةالي عةةةةةةةد  الماةةةةةةةابز البلديةةةةةةةة 2014

.2020مابز ا بنهاية عام 1990بالمحافظة 
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لةةة فةةي ق ةةار الجهةةو  المسةةتمرة التةةي تبةة لها الدو

وا من أج  تكريس األمن وتحقيب العدالة فةي ربة

يةد الجمهورية، قام  الدولة بتةرميم وتجديةد العد

مةةةةةن المحةةةةةاكم بالمحافظةةةةةة خةةةةةالل الفتةةةةةرة مةةةةةن 

مليةةةةةوا 30بتكلفةةةةةة بلغةةةةة  نحةةةةةو ( 2014-2020)

:جنيو، والتي منها

، بتكلفةةةة 2015الجزئيةةةة عةةةام الغنةةةايممحكمةةةة ▪

.ماليين جنيو5.8بلغ  

، بتكلفةةةة 2017ومحكمةةةة  يةةةرو  الجزئيةةةة عةةةام ▪

.مليوا جنيو2بلغ  

، 2017قنشةةةةاء م لحةةةةب محكمةةةةة أبةةةةو تةةةةي  عةةةةام ▪

.مليوا جنيو18بتكلفة 

، بتكلفةةةةة 2021محكمةةةةة أبنةةةةوب الجزئيةةةةة عةةةةام ▪

.ماليين جنيو3.1بلغ  

باإلضةةةةافة قلةةةة  ورفةةةةع كفةةةةاءة محكمةةةةة هةةةةمال 

، بتكلفةةةةةة بلغةةةةة  2021أ ةةةةةيو  اةبتدائيةةةةةة عةةةةةام 

.ألف جنيو500

العدالععععععععععععععععععععة واألمععععععععععععععععععععن
"
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قنشةاء أما فيما يتعلب بمكاتةب التوجيةب، فقةد تةم

هر مكتةةب توجيةةب أ ةةيو  النمةةوذجي، ومكتةةب هةة

فةةة أ ةةيو  بالمحافظةةة لادمةةة المةةوا نين بتكل

ا بلغةة  مليةةوا جنيةةو، وتةةم اةنتهةةاء مةةن المشةةرو

.2019عام 

وفةةي قطةةاا األمةةن، قامةة  وزارة الداخليةةة بتزويةةد 

 ة  ةةجن أ ةةيو  باألعمةةال التممينيةةةا بهةةدت زيةةا

معةةةةدةك تةةةةممين السةةةةجوا بتكلفةةةةة بلغةةةة  نحةةةةو

. 2015ماليين جنيو خالل عام 3.9

اء وفي  يا، متص ، قام  وزارة الداخليةة بانشة

العديةةد مةةن مراكةةز ونقةةا  الشةةر ة بالمحافظةةة، 

ومنهةةةا قنشةةةاء نقطةةةة هةةةر ة بنةةةي قةةةرة، وذلةةة  

ماليةةةةين جنيةةةةوا 3.7بتكلفةةةةة قجماليةةةةة بلغةةةة  نحةةةةو 

ة بهةةةةةدت تةةةةةوفير اةحتياجةةةةةاك الفنيةةةةةة واإلنشةةةةةائي

نشاء المطلوبة للهبا  والعاملين بها، كما تم ق

ماليةة مبن  مركز هر ة البداري، وذل  بتكلفةة قج

اء مليوا جنيو، باإلضافة قل  قنش13.2بلغ  نحو 

مركةةةةز هةةةةر ة الغنةةةةايم بمديريةةةةة أمةةةةن أ ةةةةيو ، 

مليةةةوا جنيةةةوا 21.5بتكلفةةةة قجماليةةةة بلغةةة  نحةةةو 

هيئةة بهدت توفير اةحتياجاك المطلوبة ألعهاء

(.2018–2016)الشر ة، وذل  خالل الفترة 

ة تجدر اإلهارة قل  أا عد  أقسام ومراكز الشر 

قسم ا ومركز ا بنهايةة عةام 15بالمحافظة قد بلم 

، كمةةا بلةةم عةةد  نقةةا  اإل فةةاء بالمحافظةةة 2020

.نقطة ق فاء في العام نفسو34نحو 

قجمةةالي عةةد  المحةةاكم بمحافظةةة 
.2020أ يو  بنهاية عام 

محكمدددددددددددددددددة22
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نةائسا تهتم الدولة المصرية ببناء المسةاجد والك

نظةةةةةةةر ا للةةةةةةةدور الةةةةةةةديني والةةةةةةةو ني واةجتمةةةةةةةاعي 

تميةةز والتنةةويري الةة ي تؤ يةةو تلةة  المؤ سةةاك، وت

ائهةةةاا محافظةةةة أ ةةةيو  بةةةالترابط الةةةديني بةةةين أبن

فهةةةةةةي تحتةةةةةةوي علةةةةةة  العديةةةةةةد مةةةةةةن المسةةةةةةاجد 

والكنةةةةائس التةةةةي تعةةةةو  قلةةةة  العصةةةةر اإل ةةةةالمي 

والعصةةر القبطةةي  اخةة  المحافظةةة، مةةن أهمهةةا 

مسةةةةةةجد الفر ةةةةةة  بةةةةةةمبو تةةةةةةي ، والةةةةةةدير المحةةةةةةر، 

د بالقو ةةية، والمعهةةد الةةديني األزهةةري، والمسةةج

.األموي، ومسجد المجاهدين بمدينة أ يو 

هةةةةهدك محافظةةةةة أ ةةةةيو  افتتةةةةام عةةةةد  كبيةةةةر

مةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةاجد الجديةةةةةةةةةةدة خةةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةةرة 

:منها( 2014-2020)

مسةةجد ا 86تطةةوير وقحةةالل ورفةةع كفةةاءة نحةةو ▪

مليةوا جنيةو، 70.4بتكلفة قجماليةة بلغة  نحةو 

منهةةا مسةةجد اإلخةةالص بقريةةة الشةةي  عتمةةاا

مركةةةةز البةةةةداري، ومسةةةةجد عميةةةةر بةةةةن الحمةةةةام 

بقريةةةةةةةة فةةةةةةةزارة مركةةةةةةةز القو ةةةةةةةية، ومسةةةةةةةجد 

. آل عمر الصعيدي بقرية الهدايا مركز أ يو 

التسععععععععععام  والتعععععععععععاي 
"
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الل تم افتتام بعط المساجد بعةد عمليةاك اإلحة

:والتجديد، منها

مسةةجد األميةةر  ةةناا بقريةةة  يةةرو  الشةةريف▪

.التابعة لمركز  يرو 

علةةةةةةة  بعةةةةةةةد : مسةةةةةةةجد السةةةةةةةلطاا الفر ةةةةةةة ▪

كيلةةومتر ا جنةةوب مدينةةة أ ةةيو ، وهةةو مةةن27

.و أههر المزاراك السياحية الدينية في أ ي

مسجد المجاهدين، ومسجد الكاهةف األجةري▪

.بمدينة منفلو 

يو  تهةم مدينةة أ ةوفيما يتعلعق بالكنعا،س، 

العائلة عد  ا من األ يرة األجرية التي تبارك  بزيارة

انةة المقد ة لمصرا لة ا تحظة  تلة  األ يةرة بمك

هةةا كبيةةرة مةةن قبةة  األقبةةا ، ويحر ةةوا علةة  زيارت

با ةةةتمرار، ومةةةن أهةةةهرها  يةةةر السةةةيدة العةةة راء 

كيلةومتر ا 12وال ي يقع عل  بعد حوالي " المحر،"

 ةةةةرب مدينةةةةة ومركةةةةز القو ةةةةية، وعلةةةة  مسةةةةافة 

كيلةةةةومتر ا هةةةةمال محافظةةةةة أ ةةةةيو ، و يةةةةر 48

والةةة ي يقةةةع بالجبةةة  "  رنكةةةة" السةةةيدة العةةة راء 

.الغربي لمدينة أ يو 

اتصةةةةال ا، يوجةةةةد فةةةةي محافظةةةةة أ ةةةةيو  وحةةةةدها 

: هرهاكنيسة ومبن  تابع ا للكنةائس، مةن أهة137

س كاتدرائيةةةة المةةةالك مياائيةةة ، وكنيسةةةة القةةةدي

، وكنيسةةةمةةارجرجسمةةرقس الر ةةول، وكنيسةةة 

ة ، وكنيسةةةةة الشةةةةهداء، وكنيسةةةةأبةةةةا يرالشةةةةهيد 

القةةةةديس األنبةةةةا مقةةةةار، وقامةةةة  الدولةةةةة بتقنةةةةين

.2021أوضاعها جميع ا حت  أبري  

ار علةة  الصةةعيد ذاتةةو، ي عةةدُّ مشةةروا تطةةوير مسةة

العائلةة المقد ةةة مةن أهةةم المشةروعاك الدينيةةة

، بتكلفةةةة كليةةةة بلغةةة 2021فةةةي المحافظةةةة عةةةام 

مليةةةةوا جنيةةةةو، وتةةةةم افتتةةةةام مغةةةةارة كنيسةةةةة 66

الكاجوليةةةةةة  بعةةةةةةد تطويرهةةةةةةا، كمةةةةةةا تةةةةةةم قنشةةةةةةاء

 يةةر الةةدير المحةةر، بالقو ةةية، و)بوابةةاك ل  يةةرة 4

وتطةةةةةوير البوابةةةةةة الاامسةةةةةة، ( بدرنكةةةةةةالعةةةةة راء 

لوحةةةة قرهةةةا ية ومعلوماتيةةةةا لتحديةةةد 34وعمةةة  

.الطر، والمزاراك المؤ ية قل  تل  األ يرة



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكت  مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية صفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

الل تكلفةةة تطةةوير العشةةوائياك بالمحافظةةة خةة
(.2020–2014)الفترة 

139.3

عةةةةد  الوحةةةةداك السةةةةكنية التةةةةي تةةةةم تنفيةةةة ها 
ت  بمشروا اإل كاا اةجتماعي بالمحافظة ح

.2020عام 

20

آةت وحةةةةدة  ةةةةكنية 7.5تكلفةةةةة قنشةةةةاء عةةةةد  
.2016فداا عام 226بمنطقة الةة 

912

تكلفةةةةة قنشةةةةاء قنةةةةا ر أ ةةةةيو  الجديةةةةدة فةةةةي
.2018أ سطس 

6.5

.دةحجم اة تفماراك في مدينة أ يو  الجدي

4.5

886.1
تكلفةةةةةةةة المشةةةةةةةروعاك المنتهيةةةةةةةة والجاريةةةةةةةة 

فتةةرة لتمهيةة  وتبطةةين التةةرا بالمحافظةةة فةةي ال
(2020–2022.)

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

وحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددون

جنيددددددددددددددد 

مليدددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 
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قحةةةدى مةةةدا الجيةةة  .... مدينةةةة أ ةةةيو  الجديةةةدة

فةي الفالث التي تعم  علة  قعةا ة توزيةع السةكاا

محافظةةة أ ةةيو ، ورفةةع المسةةتوى المعيشةةي 

. لهم

، وتهةم 2019وتم تنفي  المشةروا فةي أبرية  عةام 

المدينةةةة فةةةرص عمةةة  تحفةةةز علةةة  الهجةةةرة قليهةةةا، 

ومشروعاك ضامة علة  رأ ةها قنةا ر أ ةيو  

. الجديدة

كيلةةومتر ا 18تقةةع المدينةةة هةةر، النيةة  علةة  ب عةةد 

وتةةةةرتبط بالمةةةةدا . مةةةةن مدينةةةةة أ ةةةةيو  الحاليةةةةة

/ المحيطةةةةة مةةةةن خةةةةالل تقةةةةا ع  ريةةةةب القةةةةاهرة 

أ ةيو ، باإلضةافة/  وهال مع  ريب الغر قةة 

ديةد قل  محاور أ ا ية مف  الكوبري العلةوي الج

وتبلةةةةم المسةةةةاحة اإلجماليةةةةة . وقنةةةةا ر أ ةةةةيو 

آةت فةداا كتلةة 9ألف فةداا منهةا 33.2للمدينة 

–منةةةةا ب خدميةةةةة –منةةةةا ب  ةةةةكنية )عمرانيةةةةة 

، وتهةةةةم (منةةةةا ب  ةةةةياحية–منةةةةا ب ترفيهيةةةةة 

ألةةةف 750ألةةةف نسةةةمة، وتسةةةتوعب 40المدينةةةة 

ة نسةةةمة، ويبلةةةم حجةةةم اة ةةةتفماراك فةةةي المدينةةة

ي مليةةاراك جنيةةو، ويبلةةم حجةةم اة ةةتفماراك فةة4.5

.مليار جنيو1.7قطاا اإل كاا 

اعي أما فيما يتعلب بمشروعاك اإل كاا اةجتمة

ة ، تةةةم تنفيةةة  المرحلةةة"أ ةةةيو  الجديةةةدة"بمدينةةةة 

، والةة ي 2017األولةة  مةةن المشةةروا فةةي مةةايو عةةام 

عمةةةةةةةةارة  كنيةةةةةةةة باجمةةةةةالي 168يتهةةمن قنشةةاء 

آةت وحةةةدة  ةةةةكنية، أمةةةةا المرحلةةةةة الفانيةةةةة تةةةةم4

والتةةي تتهةةةمن 2019تنفيةة ها فةةي  يسةةةمبر عةةام 

نحةو آةت وحدة  كنية، بتكلفة بلغة 7.7قنشاء 

الي مليةةوا جنيةةوا لتةةوفير مسةةكن مالئةةم لحةةو924

.مبن   خدميلا59ويهم . ألف مستفيد52.8

ع في اتصال ا،  أب  الحكومة المصرية عل  التو ُّ

ققامةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةةروعاك اإل ةةةةةةةةةةكاا اةجتمةةةةةةةةةةاعي 

بالمحافظةةةة، فةةةي ضةةةوء ذلةةة  بلةةةم قجمةةةالي عةةةد  

وحةةةةةةداك اإل ةةةةةةكاا اةجتمةةةةةةاعي المنف ةةةةةة ة فةةةةةةي 

ألةةف 20نحةةو 2020محافظةةة أ ةةيو  حتةة  عةةام 

.ملياراك جنيو5وحدة  كنية بتكلفة بلغ  

اإلسععععععكا  والمجتمعععععععات 

العمرانية

"



60|محافظة أسيو   |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

آةت وحةةةدة ق ةةةكاا 4.8اتصةةةال ا، تةةةم تنفيةةة  عةةةد  

ل اجتماعي بماتلف مراكةز محافظةة أ ةيو  خةال

، بتكلفةةةةةةةةة بلغةةةةةةةة  نحةةةةةةةةو (2016–2014)الفتةةةةةةةةرة 

.  مليوا جنيو663

عمةةةةارة 316آةت وحةةةدة بعةةةةد  7.5وقنشةةةاء عةةةةد  

بتكلفةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةة  ( فةةةةةةةةةداا226منطقةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةة )

.  مليوا جنيو912

منةةةزل بقةةةرى الظهيةةةر 100أيه ةةةا، تةةةم قنشةةةاء عةةةد  

، هةاملة 2018عةام ( قرية مير الجديدة)الصحراوي

.مليوا جنيو34المرافب، بتكلفة بلغ  نحو 

"  مدينةةة نا ةةر  ةةرب أ ةةيو"وختام ةةا، تةةم تدهةةين 

، والتةةي تعةةد أحةةد أهةةم المشةةروعاك 2018مةةارس 

العمالقةةةة الحديفةةةة وقحةةةدى مةةةدا الجيةةة  الرابةةةع، 

واألولةة  فةةي  ةةعيد مصةةر، والتةةي حر ةة  الدولةةة

علةةةة   ةةةةرعة اةنتهةةةةاء منهةةةةا و رحهةةةةا للتنفيةةةة  

باعتبارهةةةةا مدينةةةةةة تسةةةةاهم فةةةةةي حةةةة  مشةةةةةكالك 

ا عةن اإل كاا والبطالة بمحافظة أ يو ، فهل 

جةةةة ب المزيةةةةد مةةةةن اة ةةةةتفماراك الجديةةةةدة التةةةةي 

تسةةةةاهم فةةةةي تحقيةةةةب التنميةةةةة المسةةةةتدامة فةةةةي

.محافظاك الصعيد

متةةةةر ا عةةةةن 170تقةةةةام مدينةةةةة نا ةةةةر علةةةة  ارتفةةةةاا 

كيلةةومتر ا 25مسةةتوى  ةةطح األرض وعلةة  بعةةد 

الي  رب نهر الني  بمدينة أ ةيو ، كمةا تبعةد حةو

 ي كيلةةومتر ا عةةن مدينةةة أ ةةيو  الجديةةدة، ويةةؤ28

قلةةة  مدينةةةة نا ةةةر  ريقةةةاا همةةةا الطريةةةب الةةةدائري 

المؤ ي قل  مطار أ يو  الدولي و ريب آخةر جةارِ

كيلةةةةةةومتر ا ياتةةةةةةر، ههةةةةةةبة 22تجهيةةةةةةزه بطةةةةةةول 

.أ يو  الغربية

نةةة تةةم اعتمةةا  الماطةةط اة ةةتراتيجي العةةام لمدي

آةت فداا 6.6عل  مساحة "  رب أ يو "نا ر 

مةةةةةن مسةةةةةاحة األرض المملوكةةةةةة للدولةةةةةة أعلةةةةة  

منطقةةة الههةةبة الغربيةةة إلقامةةة تجمةةع عمرانةةي

جديةةةةد يحتةةةةوي علةةةة  منةةةةا ب  ةةةةكنية و ةةةةناعية 

.واقتصا ية وخدماك ققليمية
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طةوير تبن  الدولة خطة  موم لتنفية  مشةروا ت

يةب العشوائياك وقبدال  ةاكنيها منةازل آ ميةة تل

بهةةةةم وتةةةةوفر لهةةةةم أ ةةةةاس الحيةةةةاة اةجتماعيةةةةة 

ة بدأك خطةة تطةوير المنةا ب  يةر اآلمنة. الكريمة

، األ ةةةمراكبمشةةةروا نههةةةة المحرو ةةةة، وحةةةي 

.وبشاير الاير، و يرها

نة في ه ا السيا، بلم قجمالي المنا ب  ير اآلم

، تم اةنتهةاء 2014بالمحافظة منطقتين في عام 

.من تطوير منطقة، وجارِ اةنتهاء من األخرى

هةةةة ا وقةةةةد بلغةةةة  تكلفةةةةة تطةةةةوير العشةةةةوائياك 

، (2020-2014)بمحافظةةة أ ةةيو  خةةالل الفتةةرة 

.مليوا جنيو139.3نحو 

بمركةةةةةةةز  يةةةةةةةرو  " المهجةةةةةةةرين"وتعةةةةةةةد منطقةةةةةةةة 

ة ضمن المنا ب  ير اآلمنة... بمحافظة أ يو  

التةةةةةي تةةةةةم اةنتهةةةةةاء مةةةةةن تطويرهةةةةةاا حيةةةةةث ت عةةةةةدُّ 

، المنطقة مةن الدرجةة الفانيةة مةن حيةث الاطةورة

وهةةةةي عبةةةةارة عةةةةن أرض أمةةةةالك  ولةةةةة تةةةةم البنةةةةاء 

.العشوائي عليها

ت ععععععععععععوير العشععععععععععععوا،يات
"
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ر وقةةد تةةم اتاةةاذ جميةةع اإلجةةراءاك القانونيةةة بحصةة

أ ماء قا ني تل  الوحةداك، وق ةدار قةرار قزالةةا

ها نظةةر ا لتةةدهور الوحةةداك السةةكنية بهةةا، وتعرضةة

مةن للسقو ، وتم  رت مبالم مالية لك  أ رة

قةةةةةةةةا ني هةةةةةةةة ه الوحةةةةةةةةداك التةةةةةةةةي تصةةةةةةةة  قلةةةةةةةة  

. وحدة  كنية52

وا ةةةةةةتمرار ا لجهةةةةةةو  المحافظةةةةةةة فةةةةةةي تطةةةةةةوير 

بة المنا ب العشوائية والبحث عةن بةدائ  منا ة

ب وحلول ج رية مالئمة لنق   كاا ه ه المنةا 

قليهةةةةا، مةةةةع تةةةةوفير جميةةةةع الاةةةةدماك األ ا ةةةةية 

وجيةةدة والبنةة  التحتيةةة لهةةا بمةةا يتةةيح حيةةاة كريمةةة

مة لهم، بما يتسةب مةع أهةدات التنميةة المسةتدا

، وجةةارِ تطةةوير منطقةةة "2030مصةةر "وا ةةتراتيجية 

وهةةي مصةةنفة منطقةةة  يةةر " الفةةواخير حةةي  ةةرب"

ن آمنةةة مةةن الدرجةةة الفالفةةة، والتةةي كانةة  تعةةاني مةة

عةةدم وجةةو  خةةدماك  ةةرت  ةةحي علةة  مسةةاحة

. ألف متر مربع30
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، مةةن 2018أ سةةطس " قنةةا ر أ ةةيو  الجديةةدة"

ر النية  أكبر المنشةآك المائيةة التةي بنية  علة  نهة

لةث أكبةر مؤخر ا لتحسين حالة الةري، وت عةدُّ أيه ةا جا

مشةةروا مةةائي مقةةام علةة  نهةةر النيةة  بعةةد السةةد 

حةا  العالي وقنا ر نجع حما ي، وقام بتنفي ها ات

هةةةركاك عالميةةةة وو نيةةةةا حيةةةث ا ةةةتمر العمةةة  

 ةةةةةنواك بتكلفةةةةةة قجماليةةةةةة 6بالمشةةةةةروا لمةةةةةدة 

.  ملياراك جنيو6.5بلغ  نحو 

اع ت عوير ق عوا تكمال ا لجهو  المحافظة فةي 

قامةة  الدولةةة بالعديةةدالمععوارد الما،يععة والععر ، 

لفةةة مةةن المشةةروعاك لتمهيةة  وتبطةةين التةةرا بتك

مليةةوا جنيةةو خةةالل السةةبع  ةةنواك886.1بلغةة  

الماضةةةةية، وتتمفةةةة  أهةةةةم المشةةةةروعاك التةةةةي تةةةةم 

( 2021–2014)تنفيةة ها بالمحافظةةة خةةالل الفتةةرة 

:فيما يلي

ة كيلومتراك، بتكلف6تمهي  ترعة النزلة بطول ▪

.مليوا جنيو15.3قجمالية بلغ  نحو 

المععععععععععععععععععععوارد الما،يععععععععععععععععععععة 

والععععععععععععععععععععععععر 

"
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حت  5.2تمهي  ترعة جنابية المدابم من الكيلو ▪

لية كيلومتراك، بتكلفة قجما5.8النهاية بطول 

وتمهيةةةة  ترعةةةةة. مليةةةةوا جنيةةةةو14بلغةةةة  نحةةةةو 

23أبةةةةو خةةةةرص، بتكلفةةةةة قجماليةةةةة بلغةةةة  نحةةةةو 

يلةةو وترعةةة بةةاقور الفتنيةةة مةةن الك. مليةةوا جنيةةو

ة كيلةومتر ا، بتكلفة11.4حت  النهايةة بطةول 3.4

.مليوا جنيو28.8قجمالية بلغ  نحو 

كيلةةةةومتر ا، 14تمهيةةةة  ترعةةةةة بنةةةةي فيةةةةزا بطةةةةول ▪

.مليوا جنيو36.2بتكلفة قجمالية بلغ  نحو 

كيلةومتراك، 7.1تمهي  ترعةة بنةي محمةد بطةول ▪

.مليوا جنيو21.1بتكلفة قجمالية بلغ  نحو 

تمهيةةةةةةةةة  ترعةةةةةةةةةة ذيةةةةةةةةة  الا انةةةةةةةةةداة بطةةةةةةةةةول ▪

حةةةو كيلةةةومتراك، بتكلفةةةة قجماليةةةة بلغةةة  ن9.4

.مليوا جنيو29.1

/ ا فرا القو / المعصرة )تمهي  وتبطين ترا ▪

بزمةةةام هند ةةةة ري ( فةةةرا القصةةةر/ فةةةرا عمةةةر 

و  ةةةاح   ةةةليم، بتكلفةةةة قجماليةةةة بلغةةة  نحةةة

.مليوا جنيو58

حمايةةةةةة منطقةةةةةة وا ي الشةةةةةي  مةةةةةن أخطةةةةةار ▪

مليةةةةوا جنيةةةةو، 21.3السةةةةيول، بتكلفةةةةة بلغةةةة  

كةةةز وأيه ةةةا حمايةةةة البنيةةةة األ ا ةةةية لةةةوا ي مر

.مليوا جنيو22.2 اح   ليم، بتكلفة 

ومةةن المشةةروعاك الجةةاري تنفيةة ها بالمحافظةةة

والةة ي " قنشةةاء مجموعةةة قنةةا ر  يةةرو  الجديةةدة"

، ومةةن المقةةرر اةنتهةةاء 2015بةةدأ العمةة  بهةةا عةةام 

، بتكلفةةةةةةة ا ةةةةةةتفمارية تقةةةةةةدر بنحةةةةةةو 2026منهةةةةةةا 

ليةد مليار جنيوا بهدت تحسين حالةة الةري، وتو1.2

. اقة كهربائية، وتنشيط السياحة النهرية

مليددددددددددددددددددارات 

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

قنةةةةةةا ر أ ةةةةةةيو  "تكلفةةةةةةة قنشةةةةةةاء 
ر والتةةةةةي ت عةةةةةدُّ جالةةةةةث أكبةةةةة" الجديةةةةةدة

.مشروا مائي مقام عل  نهر الني 

6.5
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اتحهةةةةةةر"توا ةةةةةة  وزارة البيئةةةةةةة، تنفيةةةةةة  مبةةةةةةا رة 

لحةةةةةث المةةةةةوا نين علةةةةة  المسةةةةةاهمة " ل خهةةةةةر

ن الفاعلة في جهو  الحفةا  علة  البيئةة والحةد مة

.ظاهرة التغيراك المناخية

ة علةة   ةةعيد ق ارة المالفةةاك، أعلنةة  وزارة البيئةة

 عمهةةةةةا للنهةةةةةوض بمنظومةةةةةة المالفةةةةةاك فةةةةةي 

معةةةةةدةا لتحسةةةةةين 35المحافظةةةةةة ممفلةةةةةة فةةةةةي 

عمليةةةةةاك الجمةةةةةع والنقةةةةة  مةةةةةا بةةةةةين هةةةةةاحناك، 

، قلةةةة  جانةةةةب ولةةةةوا رومقطةةةةوراك ذاتيةةةةة الكةةةةبس، 

 يةةرو ، وأبةةو )محطةةاك و ةةيطة بمراكةةز 4تنفيةة  

خةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةرة ( تةةةةةةةةةي ، وأبنةةةةةةةةةوب، ومنفلةةةةةةةةةو 

ك وتنفيةةة  مصةةةنع لتةةةدوير المالفةةةا( 2019-2021)

.ومدفن  حي بم يو 

ا فةةةةةي مجةةةال التوعيةةةة البيئيةةةةا تقةةةوم ق ارة هةةةؤو

ز واألحيةاء البيئة بعم  ندواك توعية بيئية بالمراك

علةةة  مسةةةتوى محافظةةةة أ ةةةيو  بالتعةةةاوا مةةةع 

مدر ةةةة 22مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم بمتو ةةةط 

خةةةالل الفصةةة  الدرا ةةةي األول والفةةةاني مةةةن كةةة  

.عام  را ي

البيئعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
"
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أ ةةيو  اتصةةال ا، قةةام فريةةب التوعيةةة البيئيةةة بفةةرا

بعقةةةةةةةد نةةةةةةةدوة توعويةةةةةةةة بمركةةةةةةةز هةةةةةةةباب قريةةةةةةةة 

، بمشةةاركة 2021بنةةي زيةةد بمركةةز الفةةتح فةةي يونيةةو 

عةد  مةن أهةالي القريةة والشةباب والطالئةعا حيةةث

تةةةةم الحةةةةديث حةةةةول أهميةةةةة الحفةةةةا  علةةةة  البيئةةةةة 

وضةةرورة الةةتالد اآلمةةن مةةن المالفةةاك، قضةةافة

قلةةةةةة  التوعيةةةةةةة بمهميةةةةةةة الحةةةةةةد مةةةةةةن ا ةةةةةةتادام 

، البال ةةةةةتي  وخطورتةةةةةو علةةةةة  الصةةةةةحة والبيئةةةةةة

عةةاوا والتعريةةف بيةةوم البيئةةة العةةالمي، وذلةة  بالت

.مع مديرية الشباب والرياضة

أيه ةةةةةةا، تةةةةةةم قنشةةةةةةاء هةةةةةةبكة للر ةةةةةةد المسةةةةةةتمر 

لة  واللحظي لنوعيةة الميةاه والصةرت الصةناعي ع

بمحافظةةةاك مةةةن 9نهةةةر النيةةة ، وفروعهةةةا بعةةةد  

بينهةةةةةةةةا محافظةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةيو ، بتكلفةةةةةةةةة بلغةةةةةةةة  

محطةةة ر ةةد، 22مليةةوا جنيةةو، وبواقةةع عةةد  15.5

األمةةةةةةةةةر الةةةةةةةةة ي يسةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةي تحديةةةةةةةةةد حجةةةةةةةةةم 

.التلوث، ونوعيتو

وفةةةةةةي مجةةةةال المبةةةةا راك والتشةةةةجير، تبنةةةة  ق ارة 

ئةي هؤوا البيئة مبةا راك هةدفها رفةع الةوعي البي

للمةةةةوا نين بالتعةةةةاوا مةةةةع األفةةةةرا  ومنظمةةةةاك 

ة المجتمع المةدني مةن خةالل نشةر جقافةة النظافة

العامةةة، وزراعةةة أهةةجار الزينةةة واألهةةجار المفمةةرة 

 اخ  المدارس والشةوارا بنطةا، القةرى والمةدا 

وفةةةةةةةةةةةةةةةةي ق ةةةةةةةةةةةةةةةةار مبةةةةةةةةةةةةةةةةا رة . بالمحافظةةةةةةةةةةةةةةةةة

، تمةةةةةة  زراعةةةةةةة حةةةةةةوالي عةةةةةةد  "اتحهةةةةةةر ل خهةةةةةةر"

 ةةةةنويلا( هةةةةتالك وأهةةةةجار زينةةةةة ومفمةةةةرة)1500

بالمةةةةةةةةةةةةةدارس وهةةةةةةةةةةةةةوارا القةةةةةةةةةةةةةرى والمةةةةةةةةةةةةةدا 

. بنطا، المحافظة

محطدددددددددددددددددات

عةةةةد  المحطةةةةاك الو ةةةةيطة إل ارة 
المالفةةةةةةةاك التةةةةةةةي تةةةةةةةم تنفيةةةةةةة ها 
بالمحافظةةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةةةةرة 

(2019-2021 .)

4
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددون

846جنيددددددددددددددددددددددددددد 
اك مليوا يورو، تكلفة عم  كهرباء قهةار86و

" نجةةةةع حمةةةةا ي/ أ ةةةةيو  "خةةةةط  ةةةةكة حديةةةةد 
.كيلومتر ا181بطول 

335.8
تكلفةةةةة قنشةةةةاء م جمةةةةع اإلبةةةةداا بالمنطقةةةةة

.التكنولوجية بم يو  الجديدة

مليددددددون

جنيددددددددددد 

ع قجمالي اة ةتفماراك بمشةروا أول مصةن
إلنتةةةةةال المحمةةةةةول والتابلةةةةة  فةةةةةي الشةةةةةر، 

". يكو"األو ط وقفريقيا 

مليددددددددددددددددددددون400

جنيدددددددددددددددددددددددد 

143
 ةةةةةةوهال / تكلفةةةةةةة از وال  ريةةةةةةب أ ةةةةةةيو  

.2015عام 

950
تح تكلفةةة قنشةةاء محطةةة معالجةةة أبنةةوب والفةة

.2019عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددد 

1.9
تكلفةةةةةة مشةةةةةروا محةةةةةور  يةةةةةرو  علةةةةة  النيةةةةة  

(.المرحلة األول )بالمحافظة 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 
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ير أولةةةة  الدولةةةةة المصةةةةرية اهتمام ةةةةا كبيةةةةر ا بتطةةةةو

الاةةةةةةدماك المقدمةةةةةةة للمةةةةةةوا نين فةةةةةةي جميةةةةةةع 

ة القطاعةةاك، خا ةةة مشةةروعاك البنيةةة األ ا ةةي

حيةةةةث قامةةةة  . وتطةةةةوير هةةةةبكة الطةةةةر، والنقةةةة 

ر،، بتنفي  العديد من المشةروعاك القوميةة للطة

يةةةة، ووضةةةع خطةةةة متكاملةةةة لتطةةةوير البنيةةةة التحت

ن، وقنشةةةاء الكبةةةاري وتو ةةةيع الشةةةوارا والميةةةا ي

وقنشةةةةاء حةةةةاراك قضةةةةافية علةةةة  الطةةةةر،ا لتجنةةةةب 

. التكد اك المرورية

وقةةد جةةاءك تلةة  الجهةةو  لتسةةهي  حركةةة النقةة 

ةا واةنتقال وربةط المةدا والمحافظةاك الماتلفة

را  لتعميةةر منةةا ب جديةةدة، وتسةةهي  انتقةةال األفةة

.والبهائع من وقل  المنا ب الماتلفة

وقةةد هةةهدك محافظةةة أ ةةيو  خةةالل السةةنواك 

ث الماضةةةية تطةةةور ا كبيةةةر ا فةةةي قطةةةاا الطةةةر،، حيةةة

قامةةةةةةة  بتنفيةةةةةةة  العديةةةةةةةد مةةةةةةةن الجهةةةةةةةو  علةةةةةةة  

محور  يرو  علة "المستوياك كافة، كاا أهمها 

والةةة ي ي عةةةةةةةةةةدُّ " 2021النيةةة  المرحلةةةة األولةةة  عةةةام 

واحةةةد ا مةةةن المشةةةروعاك القوميةةةة والتةةةي توليهةةةا 

ي الدولةةة اهتمام ةةا كبيةةر اا حيةةث يسةةاهم المحةةور فةة

الةةةةربط بةةةةين التجمعةةةةاك العمرانيةةةةة، والصةةةةناعية

الةةةةةةةربط بةةةةةةةين الطريةةةةةةةب الصةةةةةةةحراوي الشةةةةةةةرقي )

، ويعمة  المحةور علة  الحةدّ مةن حةوا ث (والغربي

نقةة  المعةةدياك المنتشةةرة بالنيةة ، والتةةي تقةةوم ب

المةةوا نين مةةن هةةر، النيةة  قلةة   ربةةو والعكةةس

ليةةةة كيلةةةومتر ا، وبلغةةة  التكلفةةةة اإلجما15بطةةةول 

.  مليار جنيو1.9للمشروا نحو 

ام وعالوة عل  ذل ، فقد قام  المحافظة بافتتة

مجموعةةةة مةةةن الكبةةةاري والمحةةةاور، خةةةالل الفتةةةرة 

: منها( 2014-2021)

منةةةزل كةةةوبري فيصةةة  بم ةةةيو ا ليافةةةف مةةةن▪

"  أ ةةيو"اةختناقةةاك المروريةةة بو ةةط مدينةةة 

.ويربط هر، المدينة بغربها

كةةةوبري أعلةةة  قنةةةا ر أ ةةةيو  الجديةةةدة لةةةربط ▪

  ويعمة  الكةوبري علة. هر، نهةر النية  بغربةو

.مدار اليوم

ال عععععععععععععععععععععر  والنقععععععععععععععععععععع 
"
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والةةةةةةة ي ي عةةةةةةةدُّ أحةةةةةةةدّ أهةةةةةةةم منقبةةةةةةةا كةةةةةةةوبري ▪

المشروعاك ضمن قطاا الطر، والنق  التي

ياةدم تهتم بهةا الدولةة لتسةهي  اةنتقةاةك، و

وعةةةةةد  ا مةةةةةن القةةةةةرى منقبةةةةةا الكةةةةةوبري قريةةةةةة 

  المجاورة لها وتوابعها، فهو يربط بين مةدخ

. بيأ يو  الشمالي بالطريب الصحراوي الغر

، وهةةةةةو مةةةةةن أهةةةةةم كةةةةةوبري المشةةةةةاة بم ةةةةةيو ▪

م الكبةاري الجديةدة بمحافظةة أ ةيو ، حيةث تة

هم ، وي سة"هارا رياض"قنشاؤه بديل ا لمزلقاا 

.الكوبري في تجنُّب الحوا ث

، ويهةةةدت "كةةةوبري مشةةةاة حةةةي هةةةر، أ ةةةيو ▪

المشةةةروا قلةةة  ربةةةط المنةةةا ب السةةةكنية بحةةةي

حةي هر، مدينة أ يو  والمنا ب السكنية ب

.  ماليين جنيو6 رب، بتكلفة بلغ  نحو 

ا محةةةور الههةةةبة الغربيةةةة، والةةة ي ي عةةةد هةةةريان ▪

ههةبة رئيس ا لمدينة نا ر الجديةدة، وتنميةة ال

.الغربية بالصعيد

ي وقد أجمرك تل  الجهو  قل  و ةول عةد  الكبةار

.2020/2019كوبري عام 32في أ يو  قل  

، كما قام  الدولة برفع كفاءة العديد من الطةر

ا ة بالمحافظةةةة تسةةةهيل ا للحركةةةة المروريةةةة، ولزيةةة

 ثا الطاقة اة تيعابية للطر،، والحد من الحوا

يةة ، بتكلفةة قجمال"الاارجة–أ يو  " ريب : منها

أ ةةةيو  "مليةةةوا جنيةةةو، و ريةةةب 82بلغةةة  نحةةةو 

".القاهرة الصحراوي الغربي

ديةة، في  يا، اةهتمام بمنظومة السك  الحدي

ديديةة فقد تم افتتام محطة أبةو تةي  للسةك  الح

بمحافظةةة أ ةةيو ، بعةةد انتهةةاء أعمةةال التطةةوير

ورفةةةةع الكفةةةةاءة بتكلفةةةةة قجماليةةةةة بلغةةةة  حةةةةوالي

.ماليين جنيو5.4

خةةط  ةةكة كمةةا تةةم قنهةةاء أعمةةال كهربةةة قهةةاراك 

كيلةةومتر ا، 181نجةةع حمةةا ي بطةةول / حديةةد أ ةةيو  

مليةةوا يةةورو، 86مليةةوا جنيةةو، و846بتكلفةةة بلغةة  

  أ ةةيو/ وأيه ةةا كهربةةاء قهةةاراك خةةط بنةةي  ةةويف 

مليةةةوا 366كيلةةةومتر ا، بتكلفةةةة بلغةةة  250بطةةةول 

.مليوا يورو82.2جنيو و 
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يد فيما همل  أعمال التطوير بمحطة  كة حد

أ ةةةةةةيو  تجهيةةةةةةز األر ةةةةةةفة بجميةةةةةةع المرافةةةةةةب 

، وقنشةةةةةةاء  ةةةةةةرت (حريةةةةةةب-قهةةةةةةاراك -كهربةةةةةةاء )

التفتةةةةةيز الالزمةةةةةة وميةةةةةول لةةةةة وي اةحتياجةةةةةاك 

الاا ةةة، عةةالوة علةة   عةةم المحطةةة بالعديةةد مةةن 

.الادماك مف  خدمة الحجز اآللي بالمحطة

ام وا ةةةتكمال ا لاطةةةة المحافظةةةة لتافيةةةف الزحةةة

وقعةا ة هيكلةةة وتنظةةيم جميةةع مواقةةف السةةياراك

نقة  بمراكز المحافظة، وتسيير الحركة المرورية ب

 ةةةياراك األجةةةرة قلةةة  المواقةةةف الماصصةةةة لهةةةا 

د بالمراكز، فقد تم قنشاء مجمةع المواقةف الجدية

ه القةةةديم قليةةةو وتجهيةةةز" القو ةةةية"لنقةةة  موقةةةف 

ع ليلبةةةةةي احتياجةةةةةاك السةةةةةائقين، وتزويةةةةةده بجميةةةةة

الاةةةةدماك الالزمةةةةة، وتقسةةةةيمو وفق ةةةةا لاطةةةةو  

.السير ليستوعب  ياراك نق  الركاب

وفةةةةي ق ةةةةار المشةةةةروا القةةةةومي لر ةةةةف الطةةةةر، 

المحليةةةةة  اخةةةة  المحافظةةةةاك، فقةةةةد تةةةةم ق ةةةةال، 

محافظةةاك، 3المرحلةةة الفانيةةة مةةن المشةةروا فةةي 

حيةةةث تةةةم . أ ةةةيو ، والمنوفيةةةة، والفيةةةوم: وهةةةي

ة ر ف العديد من الطر،  اخ  المراكةز الماتلفة

: بم يو ، منها

: ، وهةةةةي2016/2015 ةةةةر، فةةةةي عةةةةام 5ر ةةةةف ▪

مةةةةن  هةةةةلو  ريةةةةب الدبةةةةة البيهةةةةاء بقريةةةةة 

.كوبرى أبو  نط حت   ريب أبو كريم

ين الة ي يةربط بةين كةوبري حسةالعونةة ريب ▪

.فهيم حت  كوبري حسن عبد العليم

 ريةةب عزبةةة  همةةاا مةةن الصةةحراوي الشةةرقي ▪

بةةر ، و ريةةب البالفيمةةاحتةة  المسةةاكن الجديةةدة 

ة األيمةةةن لمصةةةرت أبنةةةوب القبلةةةي يةةةربط قريةةة

.بالسوالم البحريةمحمدياكبني 

. عل  ترعة موها وينة- ريب موها ▪
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 ريةةب : ، وهةةي2017/2016 ةةر، عةةام 8ر ةةف ▪

مصةةةةةرت البةةةةةداري الرئيسةةةةةي، و ريةةةةةب ترعةةةةةة 

الجعيةةدي، و ريةةةب عزبةةةة مكةةةي، و ريةةةب عةةةرب 

مجةةةةريساألنصةةةةار، و ريةةةةب قريةةةةة -الجهمةةةةة

بمركةةز  ةةدفا، و ريةةب أحمةةد منصةةور، و ريةةب 

بنةةة   ةةةميع، و ريةةةب مصةةةرت عنةةةاا - ونيةةةة 

ة وقةةةةد بلغةةةة  التكلفةةةةة اإلجماليةةةة. بالشةةةةامية

.ماليين جنيو10للمشروا 

 ريةةةب : ، وهةةي2018/2017 ةةر، عةةام 3ر ةةف ▪

ع يةةةةةربط بةةةةةين بنةةةةةي رافةةةةةالتتاليةةةةةة-بنةةةةةي رافةةةةةع 

همةة ،  ريةب عةرب الجالتتاليةةوعةرب والتتالية

قةد و. اةنصار، و ريب ت  زايد بالعقال البحري

بلغةةةةةةةةةة  التكلفةةةةةةةةةةة اإلجماليةةةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةةةروا 

.مليوا جنيو13

مةةةةةةدخ  ) ةةةةةةوهال / از وال  ريةةةةةةب أ ةةةةةةيو  ▪

، بتكلفة بلغة 2015 رب الني  عام ( الكوام 

مليةةةةوا جنيةةةةو، أيه ةةةةا از وال و ةةةةلة 143نحةةةةو 

، 2017العدوة الصحراوي الغربي عام / مغا ة 

.مليوا جنيو67.8بتكلفة بلغ  نحو 

تةةةم ر ةةةف العديةةةد مةةةن الطةةةر، مفةةة   ريةةةب ▪

أبةةو الهةةدر، و ريةةب الريةةاض، و ريةةب اإلذاعةةة، 

و ريةةةب فةةةزارة،  ريةةةب مسةةةارة، و يرهةةةا مةةةن 

، الطر، والتي تشم  جميع مراكةز المحافظةة

وهةةةةةةو مةةةةةةا انعكةةةةةةس علةةةةةة  أ ةةةةةةوال الطةةةةةةر، 

.المر وفة والترابية في المحافظة

وقةةد  ةةاحب التطةةور فةةي قطةةاا النقةة  والطةةر، 

ئة في ا تادام المعداك الحديفة والصديقة للبي

علة  قعا ة تدوير  بقاك األ فل ، والتي تعتمةد

قعةةةةةا ة ا ةةةةةتغالل وتةةةةةدوير نةةةةةات  قزالةةةةةة وكشةةةةةط 

خة  األ فل  القديم في أعمال  ةيانة الطةر،  ا

. المحافظاك

آالف5.6

كيلددددددددددددومتر

قجمةالي أ ةوال الطةر، المر ةوفة 
 اخةةةةةةة  المحافظةةةةةةةة حتةةةةةةة  عةةةةةةةام 

2020/2019.



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة أسيو   | 75

اك حظي قطةاا اةتصةاةك وتكنولوجيةا المعلومة

  بمحافظةةة أ ةةيو  علةة  اهتمةةام كبيةةر مةةن قِبَةة

الدولةةةة المصةةةةرية، حيةةةةث تةةةةم تنفيةةةة  العديةةةةد مةةةةن 

علةة  الجهةو  لمواكبةةة التطةةور التكنولةوجي، ويةةمتي

رأ ةةةةةةةها قنشةةةةةةةاء م جم ةةةةةةةع اإلبةةةةةةةداا بالمنطقةةةةةةةة 

التكنولوجيةةةةةة بم ةةةةةيو  الجديةةةةةدة، ويهةةةةةدت قلةةةةة 

ن تمكةةين اإلبةةداا وريةةا ة األعمةةال مةةن خةةالل تكةةوي

مجمعةةةةةةاك قبةةةةةةداا بشةةةةةةراكة القطةةةةةةاعين العةةةةةةام 

والاةةةاصا بحيةةةث يعمةةة  كةةة  م جم ةةةع فةةةي قطةةةاا 

عمةةة  م حةةةد   واعةةةد وذي عائةةةد اقتصةةةا ي مرتفةةةع 

ومعتمةةةةةةةد بالدرجةةةةةةةة األولةةةةةةة  علةةةةةةة  تكنولوجيةةةةةةةا 

جماليةة المعلوماك واةتصاةك، تبلةم التكلفةة اإل

.مليوا جنيو335.8للمشروا 

كمةةةا تةةةم  عةةةم المنطقةةةة التكنولوجيةةةة بم ةةةيو 

ع بالبنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة الالزمةةةةةةةة ة ةةةةةةةتقبال جميةةةةةةة

األنشةةةةةةةةةةطة الاا ةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةناعة اةتصةةةةةةةةةةاةك 

ط بهةا وتكنولوجيا المعلوماك واةبتكار، ومةا يةرتب

مةةن أنشةةطة خدميةةة وقنتاجيةةة أخةةرى خا ةةة تلةة  

يةرة مةن التي تتميز بقدرتها عل  تشغي  أعةدا  كب

العةةاملين مةةن خريجةةي الجامعةةاك، وكةة ل  تحفيةةز

اة ةةةةتفماراك فةةةةي مجةةةةال  ةةةةناعة اإللكترونيةةةةاك

والصةةةةةةةناعاك الداعمةةةةةةةة ل نشةةةةةةةطة الماتلفةةةةةةةة 

.بالمشروا

ر، أول مصنع إلنتال المحمول والتابل  في الش

األو ةةط وقفريقيةةا، والةة ي يةةمتي فةةي ق ةةار  ةةعي

ولةةةوجي الدولةةةة الحفيفةةةة قلةةة  مواكبةةةة التطةةةور التكن

صةةر وتشةةجيع التصةةنيع المحلةةي، فقةةد تمكنةة  م

مةةن تصةةنيع أول هةةاتف محمةةول  ةةنع فةةي مصةةر 

 ةةيو  بالمنطقةةة التكنولوجيةةة بمدينةةة أ"  ةةيكو"

أا "  ةةةةيكو"الجديةةةةدة، وقةةةةد ا ةةةةتطاع  هةةةةركة 

مليةوا جنيةو، 400تجة ب ا ةتفماراك بلغة  نحةو 

 ةةةةةاعدتها علةةةةة  العمةةةةة  علةةةةة  أبحةةةةةاث تطةةةةةوير 

 ةةنع"و ةةناعة الهواتةةف ال كيةةة، ويحمةة  عالمةةة 

ال فةي ، وتم تصدير أكفر من نصةف اإلنتة”في مصر

قيةة، المرحلة األول  قلة  األ ةوا، العربيةة واإلفري

%.45وتبلم نسبة المكقوا المحلي منو نحو 

ا االتصعععععععاالت وتكنولو يععععععع

المعلومععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات

"
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ار  وحر  ا من المحافظة عل  ضرورة تنمية المو

زين فةي البشرية، وتدريب هباب الاريجين المتمي

الصةةةةةةعيد ضةةةةةةمن برنةةةةةةام  التةةةةةةدريب اةحترافةةةةةةي 

للمسةةاهمة فةةي تنميةةة وتطةةوير  ةةناعة خةةدماك

تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةاك واةتصةةةةاةك و عمهةةةةم 

ي بجميةةةةع المهةةةةاراك والابةةةةراك التكنولوجيةةةةة التةةةة

فقةد . يطلبها  و، العم   اخة  مصةر وخارجهةا

تةةةةةم افتتةةةةةام الفةةةةةرا الجديةةةةةد لمعهةةةةةد تكنولوجيةةةةةا 

بمحافظةة أ ةيو  ليسةتكم (  (ITIالمعلومةاك

بةةةة ل  المعهةةةةد منظومةةةةة اةنتشةةةةار الجغرافةةةةي 

مفة  المتكام  بالمحافظاك، ويتميةز الفةرا بمنةو ي

اك في مركز ا للتميز في مجال تكنولوجيا المعلوم

محافظةةاك الوجةةةو القبلةةي بوجةةةو عةةام ومحافظةةةة 

.أ يو  بوجو خاص

جةةةةةةاء افتتةةةةةةام هةةةةةة ا الفةةةةةةرا ا ةةةةةةتكمال ا لجهةةةةةةو  

وزارة اةتصةةةةةاةك وتكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةاك فةةةةةي

نشةةةر جقافةةةة تكنولوجيةةةا المعلومةةةاك خةةةارل حةةةدو 

العا ةةةةةمة، كمةةةةةا أنةةةةةو يسةةةةةاهم بشةةةةةك  فعةةةةةال 

.د مصرفي تغيير الاريطة التكنولوجية في  عي

192
200

2014 2020

يد الحكومية العاملة  عدد مكات  البر

2020و2014خالل عامي 

(مكت  بريد)

.وزارة اةتصاةك وتكنولوجيا المعلوماك: المصدر
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مةةام نظةةر ا لمةةا توليةةو القيةةا ة السيا ةةية مةةن اهت

ي بةةةالم وا ةةةتمرار عمليةةةاك التنميةةةة الشةةةاملة فةةة

جميةةةةةةع محافظةةةةةةاك الجمهوريةةةةةةة، والتوجيهةةةةةةاك 

ير ورفةةةع بتةةةوفير البنيةةةة التحتيةةةة السةةةليمة، وتطةةةو

ا كفةةةاءة هةةةبكاك توزيةةةع الكهربةةةاء بالمحافظةةةاك

طاقةةةة لتلبيةةةة احتياجةةةاك التطةةةوُّر فةةةي ا ةةةتادام ال

فقةةةد الكهربائيةةةة، وتحقيةةةب التنميةةةة المسةةةتدامة،

قام  محافظة أ ةيو  بانشةاء محطةة كهربةاء

والتةةي ت عةةدُّ مةةن أهةةم مشةةروعاك "  ةةرب أ ةةيو "

تنميةةةةةة الصةةةةةعيدا وذلةةةةة  بهةةةةةدت التغلُّةةةةةب علةةةةة  

ي انقطةةةاا الكهربةةةاء، واإل ةةةهام بشةةةك  كبيةةةر فةةة

اء، تغ يةةةة الشةةةبكة العامةةةة للجمهوريةةةة بالكهربةةة

فةةةدان ا جنةةةوب 85وي قةةةام المشةةةروا علةةة  مسةةةاحة 

.معم  أ يو ا لتكرير البترول

وت عةةةةدُّ المحطةةةةة واحةةةةدة مةةةةن أضةةةةام محطةةةةاك 

الكهربةةةاء فةةةي مصةةةر، ويشةةةم  المشةةةروا قنشةةةاء 

ميجاواك 125وحداك  ازية قدرة ك  منها 8عد  

تةةةم اةنتهةةةاء )مليةةةوا  وةر 776.5بتكلفةةةة بلغةةة  

باإلضافةةةةة قل  قنشةةةةةةةةاء عةةةةةد (. 2015منهةةا عةةام 

ميجةةةاواك 250وحةةةدة بااريةةةة قةةةدرة كةةة  منهةةةا 2

تةةةم اةنتهةةةاء )مليةةةوا  وةر 441.8بتكلفةةةة بلغةةة  

(. 2020منها 

كمةةةا تةةةم قنشةةةاء عةةةد  مةةةن المشةةةروعاك بقطةةةاا 

الكهربةةةةةةاء والطاقةةةةةةة المتجةةةةةةد ة خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة 

:، منها ما يلي(2021–2014)

محطةةةة محةةةةوةك أ ةةةيو  هةةةةر، النيةةة  فةةةةي ▪

تةةةم قنشةةةاء هةةة ه المحطةةةة بجهةةةد 2018أبريةةة  

كيلةةةةةو فولةةةةة  بجةةةةةوار المدينةةةةةة 220/22/ 500

الصةةةةةةناعية بم ةةةةةةيو  ضةةةةةةمن المشةةةةةةروعاك 

القوميةةةةةةة الجديةةةةةةدة، ويسةةةةةةتهدت المشةةةةةةروا 

القهةةاء علةة  مشةةةكلة انقطةةاا الكهربةةاء فةةةي

محافظةةةةةةة أ ةةةةةةيو  وخا ةةةةةةة مراكةةةةةةز وقةةةةةةرى 

".هر، الني "

ماليةين 104وبلغ  التكلفة اإلجمالية للمشروا 

مليةةوا يةةورو، وقةةد تةةم 31ألةةف  وةر و190جنيةةو و

يةةة تنفية  المحطةة بنةاء علةة  قةرار رئةيس الجمهور

.2016لسنة 107رقم 

الكهربعععععععععععععععا  وال اقعععععععععععععععة
"
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: 2019فةةي نةةوفمبر القو ةةيةمحطةةة محةةوةك ▪

كيلةةةةو فولةةةة ، 66/11تعمةةةة  المحطةةةةة بجهةةةةد 

مليةةوا جنيةةو، 38.4وذلةة  بتكلفةةة بلغةة  نحةةو 

.ألف يورو243مليوا  وةر، و2و

محطةةةةةة توليةةةةةد  اقةةةةةة كهرومائيةةةةةة بقنةةةةةا ر ▪

أ ةةةةيو ، ويشةةةةتم  المشةةةةروا علةةةة  قنشةةةةاء 

بلةم محطة لتوليد  اقة كهرومائية نظيفة، لت

، وتةةةوفر نحةةةو "ميجةةةاواك32"قةةةدرتها اإلنتاجيةةةة 

ألف  ن مةن الوقةو ، وتسةاهم فةي تقلية 50

لغةة  اةنبعاجةةاك مةةن جةةاني أكسةةيد الكربةةوا، وب

مليةةةةةةةةةةوا جنيةةةةةةةةةةو،44.3تكلفةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةةروا 

.مليوا يورو68و

تجةةةةةةةةةدر اإلهةةةةةةةةةارة قلةةةةةةةةة  أا محطةةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةةيو  

الكهرومائية، ومحطة محةوةك المعصةرة بمركةز

، تةةةةم ربطهمةةةةا علةةةة  الشةةةةبكة القوميةةةةةا"الفةةةةتح"

ي لتسةةتطيع قنةةارة محافظةةة أ ةةيو  بالكامةة  فةة

.حالة وجو  أعطال كهرباء

بةةاء قنشةةاء الوحةةدة الفالفةةة بمحطةةة توليةةد كهر▪

بقةةةةةةةةةةةدره ا ةةةةةةةةةةةتيعابية قةةةةةةةةةةةدرها : الوليديةةةةةةةةةةةة

و ميجةةةاواك، وتبلةةةم تكلفةةةة المشةةةروا نحةةة650

الل مليار جنيو، وقةد تةم تنفية  المشةروا خة1.2

وقةةةةد تةةةةم تنفيةةةة  . 2020قلةةةة  2017الفتةةةةرة مةةةةن 

المشةةةروا بنةةةاء علةةة  قةةةرار رئةةةيس الجمهوريةةةة 

، بالموافقةةة علةة  اتفةةا، 2014لسةةنة 477رقةةم 

القةةةةرض بةةةةين الحكومةةةةة المصةةةةرية و ةةةةندو، 

موية  بشةما ت" أوفيةد"األوب  للتنمية الدوليةة 

" الوليديةةةة"مشةةةروا محطةةةة كهربةةةاء أ ةةةيو  

.2014والموقع في القاهرة بتاري  أ سطس 

ا ةةةةتكمال ا للجهةةةةو  السةةةةابقة، فقةةةةد  ةةةةدر قةةةةرار

، 2020لسةةةةةةةةنة 708رئةةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةةة رقةةةةةةةةم 

فةةةدان ا مةةةن األراضةةةي 30.80بتاصةةةيد مسةةةاحة 

المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةةة خا ةةةةةة بمحافظةةةةةةة 

أ ةةةةةةةيو ، لصةةةةةةةالح وزارة الكهربةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةا 

ة ةةةةةتادامها فةةةةةي تو ةةةةةعاك محطةةةةةة كهربةةةةةاء 

.بم يو الوليدية
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في ق ار حرص المحافظة عل  مجابهةة األحمةال 

  المتزايدة، و عةم وتحسةين أ اء الشةبكاك، وذلة

فةةي ق ةةار خطةةة تحسةةين الاةةدماك بمةةا يةةنعكس 

بشةةةك  أفهةةة  علةةة  حيةةةاة المةةةوا نين، فقةةةد تةةةم

:قنشاء لوحتين لتوزيع الكهرباء، هما

كلفةةة لوحةةة توزيةةع الكهربةةاء بمركةةز القو ةةية بت▪

.ماليين جنيو4.5قجمالية بلغ  نحو 

لفةةة الجديةةدة بتكالغنةةايملوحةةة توزيةةع كهربةةاء ▪

.مليوا جنيو20بلغ  

ولم يتوقةف الوضةع علة  قنشةاء محطةاك جديةدة

ولةةة لتوليةةد الكهربةةاء بةة  ا ةةتمرك الجهةةو  المب 

لتشةةم  رفةةع قةةدراك المحطةةاك القائمةةة، وتعزيةةز

  كفةةاءة هةةبكة نقةة  الكهربةةاء، وتحويةة  الاطةةو

ابالك الهوائية المارة أعلة  الكتة  السةكنية قلة  كة

نين أرضية، وذلة  بهةدت تلبيةة احتياجةاك المةوا 

ك من الطاقة الكهربائيةة، والقهةاء علة  مشةكال

ا ةة انقطاا التيار الكهربائي وتافيف األحمال، خ

فةةةةةي فصةةةةة  الصةةةةةيف، باإلضةةةةةافة قلةةةةة  اةلتةةةةةزام 

ي  بمتطلباك التنميةة مةن الطاقةة، وقعةا ة تشةغ

كة حيةةةث تةةةم تطةةةوير الشةةةب. المصةةةانع المتوقفةةةة

و  الكهربائية بمحطة محةوةك المعصةرة بم ةي

ة وتةةوفير الطاقةةةة للمشةةةروعاك الصةةةناعية لادمةةة

وتعمةةةةةةة  المحطةةةةةةةة بطاقةةةةةةةة جهةةةةةةةد. أ راضةةةةةةةها

حةةةو كيلةةةو فولةةة ، بتكلفةةةة قجماليةةةة بلغةةة  ن66/11

مليةةةةةةةةةةةةةةةوا  وةر 97.1مليةةةةةةةةةةةةةةةوا جنيةةةةةةةةةةةةةةةو و24.5

(. ألف يورو120و

أيه ةةةةةةا جةةةةةةارِ قنشةةةةةةاء محطةةةةةةة محةةةةةةوةك  ةةةةةةدفا 

مليةةةةةةةوا جنيةةةةةةةو، 52.2بتكلفةةةةةةة قجماليةةةةةةةة بلغةةةةةةة  

.مليوا  وةر1.3و

مليارات كيلووات

فددددددددددي السدددددددددداعة

كة قجمالي كمية الكهرباء المستهل
.2020ل نارة بنهاية عام 

3.6



80|محافظة أسيو   |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

اتصةةةةال ا، تحةةةةرص المحافظةةةةة علةةةة  التو ةةةةع فةةةةي

قنتةةةةال الكهربةةةةاء النظيفةةةةة مةةةةن مصةةةةا ر الطاقةةةةة 

وعليةةةةةةةو، فقةةةةةةةد تةةةةةةةم قنشةةةةةةةاء عةةةةةةةد  . المتجةةةةةةةد ة

محطة  اقة همسةية فةو، أ ةطح المبةاني12

اإل اريةةةةةة والمجةةةةةالس المحليةةةةةة بقةةةةةدرة قجماليةةةةةة 

كيلةةةةةوواك، ويةةةةةمتي ذلةةةةة  ضةةةةةمن توجهةةةةةاك 173.5

456الدولةةةةةةة، حيةةةةةةث  ةةةةةةدر قةةةةةةرار رئا ةةةةةةي رقةةةةةةم 

، بالموافقةةةة علةةة  قعةةةا ة تاصةةةةيد 2014لسةةةنة 

بعةةةط األراضةةةي المملوكةةةة للدولةةةة الواقعةةةة فةةةي

(  أ يو-المنيا -بن   ويف )نطا، محافظاك 

ة ةةةةتادامها فةةةةي ققامةةةةة مشةةةةروعاك محطةةةةاك 

ة توليةةد الكهربةةاء مةةن الريةةام والطاقةةة الشمسةةي

بنظام والااليا الفوتوفلطية و رحها لال تفمار

.حب اةنتفاا

وقةةةةةد انعكسةةةةة  الجهةةةةةو  المب ولةةةةةة مةةةةةن قبةةةةة  

الدولةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي قطةةةةةةةةةةاا الكهربةةةةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةةةة 

المتجةةةةةةةةد ة فةةةةةةةةي زيةةةةةةةةا ة أعةةةةةةةةدا  المشةةةةةةةةتركين 

ألةةةةةةف مشةةةةةةترك 1104.7بالكهربةةةةةةاء ليصةةةةةة  قلةةةةةة  

.2014ألف مشترك في 874.9مقاب  2020عام 

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجد ة: المصدر

874.9

1104.7

2014 2020

باء   جمالي عدد المشتركين بالكهر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(أل  مشترك)
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ي لةة ا لةةم تتةةوااَ الدولةةة فةة... الميةةاه هةةرياا الحيةةاة

تطةةةوير قطةةةاا ميةةةاه الشةةةرب والصةةةرت الصةةةحي 

خةةةالل السةةةنواك السةةةبع الماضةةةية، حيةةةث هةةةهد 

ه القطةةةاا  فةةةرة تنمويةةةة  يةةةر مسةةةبوقة لتطةةةوير

قةةدم بغةةرض تحقيةةب اة ةةتفا ة القصةةوى التةةي ت

هو ما للموا نين وتحقيب التنمية المستدامة، و

يظهةةةر فةةةي عةةةد  المشةةةروعاك الجديةةةدة التةةةي تةةةم 

تنفيةةةةةةة ها، والمشةةةةةةةروعاك التةةةةةةةي تةةةةةةةم قحاللهةةةةةةةا 

.وتجديدها

فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةب بميةةةةةةاه الشةةةةةةربا فقةةةةةةد نفةةةةةة ك 

: المحافظة عد  من المشروعاك، من بينها

، يشةةةةتم  مشةةةةروا محطةةةةاك ميةةةةاه أ ةةةةيو ▪

المشةةةروا علةةة  قنشةةةاء عةةةد  مةةةن المحطةةةاك، 

ة ، بطاقةةة تصةةميميالتشةةيك وهةةيا المحطةةة 

لتةةةةةةةةر فةةةةةةةةي الفانيةةةةةةةةة، وبتكلفةةةةةةةةة قةةةةةةةةدرها 600

مليةةوا جنيةةو، ومحطةةة معالجةةة الحديةةد 242.5

بطاقةةةةةةةةةةة " قرقةةةةةةةةةةارص"والمنجنيةةةةةةةةةةز بقريةةةةةةةةةةة 

.ماليين جنيو8لتر ا في الفانية، بتكلفة 60

بسةةةةةةعة " هطةةةةةةةب"محطةةةة معالجةةةة بقريةةةةةةةة ▪

ة متةةر ا مكعب ةةا فةةي اليةةوم، فهةةل ا عةةن محطةة26

معالجةةةةةةةةةةةةة الحديةةةةةةةةةةةةد والمنجنيةةةةةةةةةةةةز بقريةةةةةةةةةةةةة 

فةةةة لتةةةر ا فةةةي الفانيةةةة، بتكل60بطاقةةةة " الزاويةةةة"

.ماليين جنيو8

: " يةةةةرو  المرهةةةةحة"مشةةةةروا محطةةةةة ميةةةةاه ▪

بية وتبلةةةم الطاقةةةة اة ةةةتيعا" هةةةلز"بقريةةةة 

ألةةف متةةر مكعةةب فةةي اليةةوم، 86للمحطةةة نحةةو 

خةةزاا علةةوي وأ ةةوال هةةبكاك 2وتتكةةوا مةةن 

ألةةف نسةةمة مةةن 500كيلةةومتراك، وتاةةدم 106

مركةةةةز ومدينةةةةة  يةةةةرو ، وقةةةةد بلغةةةة  تكلفتةةةةو 

.  مليوا جنيو350اإلجمالية 

، "الوليديةةةةة الجديةةةةدة"مشةةةةروا محطةةةةة ميةةةةاه ▪

ألةةف متةةر 51حيةةث تةةم قنشةةاء المحطةةة بطاقةةة 

ألةةةةةف 320مكعةةةةةب فةةةةةي اليةةةةةوم لتاةةةةةدم نحةةةةةو 

.مليوا جنيو250موا ن، بتكلفة قجمالية 

ميعععععععععععععععععاـ الشععععععععععععععععععععععععععععععععر  

والصععععععععععععععععععرف الصععععععععععععع ي

"
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تاةدم : محطة معالجة النةواورة ة مركةز البةداري▪

ألةةةةف نسةةةةمة مةةةةن 33.5هةةةة ه المحطةةةةة نحةةةةو 

.  مليوا جنيو55السكاا، وذل  بتكلفة نحو 

رب ولم يتوقف األمر عل  تطوير قطاا ميةاه الشة

ة ب  امتد ليشم  قنشاء مركز خدمة عمالء هةرك

اك ، حيث يعم  المركز بنظةام الشةب" دفا"مياه 

ى الموحةةةد لياةةةدم المةةةوا نين، ويسةةةتقب  هةةةكاو

.العمالء ويقوم بحلها

الدولةةة فلةةم تتةةوااَ: أمةةا بالنسةةبة للصةةرت الصةةحي

2015في مشروعاك الصةرت الصةحيا ففةي ينةاير 

بالموافقةةة علةة  قعةةا ة 32 ةةدر قةةرار رئا ةةي رقةةم 

تاصةةةةةيد بعةةةةةةط المسةةةةةةاحاك مةةةةةةن األراضةةةةةةي 

ليم المملوكة للدولة والكائنة بمنطقة  اح   ة

يةاه محافظة أ يو  لصالح الهيئة القوميةة لم-

الشةةةةرب والصةةةةرت الصةةةةحيا ة ةةةةتادامها فةةةةي 

ققامةةةةةة مشةةةةةروعاك مةةةةةزارا خشةةةةةبية لمحطةةةةةاك 

الصةةةةةرت الصةةةةةحي، كمةةةةةا تةةةةةم تنفيةةةةة  عةةةةةد  مةةةةةن 

مشةةةروعاك الصةةةرت الصةةةحي خةةةالل الفتةةةرة مةةةن 

:، من بينها(2021–2014)

قنشاء محطة معالجة أبنةوب والفةتحا بهةدت▪

مةةةد خدمةةةة الصةةةرت الصةةةحي بةةةالقرى التابعةةةة، 

.مليوا جنيو950بتكلفة بلغ  

قنشةةةاء محطةةةة معالجةةةة أبةةةو تةةةي  ومنفلةةةو ا ▪

بهةةةةدت مةةةةد خدمةةةةة الصةةةةرت الصةةةةحي بةةةةالقرى 

.مليوا جنيو390التابعة، بتكلفة بلغ  

قنشةةةةةاء محطةةةةةة معالجةةةةةة  ةةةةةدفا والغنةةةةةايما ▪

بهةةةةدت مةةةةد خدمةةةةة الصةةةةرت الصةةةةحي بةةةةالقرى 

.ماليين جنيو305التابعة، بتكلفة بلغ  

مشةةةروا  ةةةرت  ةةةحي قريةةةة هةةةطب بتكلفةةةة▪

.مليوا جنيو73قدرها 

مشةةةروا  ةةةرت  ةةةحي قريةةةة الزاويةةةة بتكلفةةةة▪

.مليوا جنيو112قدرها 
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