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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواك  التغيدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتدل فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

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

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

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبن 

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

ع بددور الموافن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلدل لالضدطال

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

.المعرفة

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

ضددل وحتدى يتسدنى لددل ذلدكر فسندل يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

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

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

(.ال يوجد ترتي  ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيفل وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

ةر ويدديتي ذلددك فددي افددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيددل

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوفنر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي ُقدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرافية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوفنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوفن

.وسنبنيل بعون هللا

الر يس  بد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددين تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يددل مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزراء مصطفى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئتل لرئيس الجمهورية 





 اذا ماا . يايقينًا، لو تفعفهمدت مصر وتوفرت فيهاا أدوات العماران لكانات ساللان المادن ورئيساة باالد الادن

وير رفاعة رافاع اللهلااوي، الاذي يفعاد أحاد قاادة النهناة العلمياة ورائاد التنا/ أوصانا ب  المةكر المصري

، "داي  بااريزتدلي  اإلبريز فاي تل"في مصر والعالم العربي ةالل القرن التاسع عشر، في م لْة  ارأهر 

 نوودما يقوووم  لووى صوومو  مصوور موو  يم سوو  ا ووت  ل مواردهووا والمهاازى  نااا أناا  . 1834الصااادر عااام 

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

، صانع وبعد عقود زمنية  ويلة مرت ةاللها مصر بالكمير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحاديات

ي الحرية أع  مصر العظيم التاريخَ مرتين ةالل أعوام قليلةت تارة عندما يار ضد الةساد و ال  بحق  ف

ارَ ، فمابو نيتا ، وتارة أةرى عندما تمس  بهويت  وتحصان 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكام، رئيسًاا عادلي منصاور ال/ وبعد فترة حفكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولن ةاللها السيد المستشار

ة االنتقالياة بمناسابة اةتتاام الةتارة الرئاساي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمات ةلاب  ارةيار 

المسوتقب  ي مو إنناي لعلان يقاة باأن "ارماا فاي الهاد، فاي قولا  –2014يونياو 4يوم ارربعاء الموافا  

م، لكان ، وإن كانت أرض  مدنبةً بدماء اربرياء، وسما   تشوبها بعا  الهياولهذا الوط  غدًا مشرقًا

ريااا  أرت بااالدي سااتعود ساامراء بلااون النيااا، ةنااااراء بلااون أغصااان الزيتاااون، سااما  ا صااافيةً، تبعااث ب

.النجا  وارما، دومًا كما كانت

ة،  الا  عبد الةتا  السيساي رئاساة جمهورياة مصار العربيا/ ، مع تولمي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ل الحاا  ، ونسااتظا فياا  بظاااللبنوواء وطننووا الووذي ن لووم بوو مفدا بًااا جمااول المصااريين أن يفعينااو  بقااوة 

ةاارى والعاادل والعاايو الكااريم، ونتنساام فياا  ريااا  الحريااة وااللتاازام، ونلماا  فياا  المساااواة وتكاااف  ال

ماار أن فااال يفمكاان ل . وجااودًا حقيقي ااا ودسااتور حياااةت رن سااةينة الااو ن واحاادة، فاا ن نجاات نجونااا جميعًااا

ن الشاع  يستقيم من  رف واحدت كون  عقدًا اجتماعي ا بين الدولة ممملة في رئيساها وم سسااتها وباي

.دمهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتأسي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعه 

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة اللهلااوي، رائاد التناوير فاي العصار الحاديث، والقاول مان)
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تاي نصابو ومنذ  ل  الحين، بدأت دروب الو ن تحيا مرحلة جديدةت لبناء الدولة الو نية المدنية الحديمة ال

ساتقبا، إليها جميعًا، مع إدراك وال  من قِبا الشع  المصري بأننا جميعًا نلتزم بدار ة  ريا  لبنااء الم

ات التاااي يفظللهاااا اإلرادة والتصاااميم علااان العماااا، والتعااااون المنةاااتي ماااع الجمياااعت لتدلماااي كاااا العقبااا

.والصعوباتت حتن ننعم جميعًا بممار التنمية

جهاودت ، تنافرت ةاللهاا الت ققت خ لها إنجازات تنموية تفو   ممر الزم سنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغام عِظام ماا أاهدت  رباول مصار مان جهاد تنماوي حقيقاي فا. لتحقي  نهناة مفساتحقة لشاع  أباي 

تدلان جميع ربوعها، ف ن الدولة المصرية حكومة وأاعبًا ال تازال لاديها الكميار مان اللماو  إلنجااز أكبار ي

ة رئيساة بيد أن  لا  يتللا  التوقاف لبر اةت لنتأماا ماا حققناا  ساوي ا مان إضااءات تنمويا. عنان السماء

.ادمةةالل  ذ  الةترةت لتكون عونًا لنا علن استكمال مسيرة البناء والنهنة عبر سنوات مديدة ق

ز مصاالةن ماادبولي رئااي  مجلاا  الااوزراء بهااذا الشااأن، قااام مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات الساايد الاادكتور

ساانوات المعلومااات ودعاام اتدااا  القاارار بتنةيااذ جهااد  بحمااي  لتويياا  أ اام إنجااازات الدولااة المصاارية ةااالل ال

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

:علن النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد ةلف  . مع مدتلف الجهات والهيئات الحكومية

: قلاعًااا تنموي ااا، و ااي23محاااور تنمويااة، بواقااع 5كتابًااا يسااتعرت أباارز جهااود الدولااة علاان مسااتوى 23▪

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

.كما تم إصدار تقرير لكا قلال تنموي يستعرت الجهود الرئيسة علن مستوى المحافظات

علن مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت ةالل السنوات السبع الماضية27▪

.قلال تنموي المفحددة سلةًا23الاجميع المحافظات، تهلي 

اعااات ر اام مااا حققتاا  الدولااة علاان مسااتوى كااا  ماان القلتلديصاايةكتابااان يفقاادممان صااورة إجماليااة ▪

. التنموية والمفحافظات، بالتركيز علن م أرات ارداء الرئيسة

ا الدولوووة المصووورية القويوووة الممثوووابر، تصووونع  اضووورهوفاااي  اااذا المقاااام، كاااان لزامًاااا عليناااا أن نف كاااد أن 

لن أكمر ، يفظلل  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينلوي عومستقبلها وفق نهج تنموي صام 

اء، بمااا فااي  لاا  الحاا  فااي الحياااة دون تمييااز، وحقااوق اللةااا، والحاا  فااي الهااذ)حقبااا لإلنسااانية 13ماان 

هااا تلاا  الحقااوق التااي تسااتند إلي(. وحقااوق ارأااداى  وي الهماام دون تمييااز، وحمايااة الحياااة الداصااة

التاي تفممماا دعاوة عالمياة للعماا مان أجاا " 2030أ اداف التنمياة المساتدامة "ار داف اإلنمائية ارممياة 

رجمتهاا القناء علن الةقر، وحماية كوك  اررت، وضمان تمتداع جمياع ارفاراد بالساالم واالزد اار، تمات ت

. دفًا أممي ا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ور يتهااا 2014اتصااالًا، قاماات الدولااة المصاارية بترجمااة  ااذ  الحقااوق فااي دسااتور ا الااو ني الصااادر عااام 

ميااة ، والتااي تعكاا  الدلااة االسااتراتيجية  ويلااة الماادىت لتحقياا  مباااد  وأ ااداف التن2030المسااتقبلية 

أ عملهاا، وفاي سابيا تنةياذ تلا  الر ياة، أ لقات الحكوماة المصارية برناام. المستدامة في كا المجاالت

د و، ختامًووا  تظوو  الوو. ت ليكااون إ ااارًا تنةيااذي ا لجهااود مصاار التنمويااة"مصاار تنللاا "الااذي يحمااا عنااوان 

.ممتد،  والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض   وغد أكثر ازدهارًا 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



الوادي الجديد في أرقام

ألف كيلومتر مربعر وتنقسدم المحافظدة 440.1تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريدددةر ويبلدددغ 78وحددددة محليدددة قرويدددة تتبعهدددا 47مددددنر وتضدددم 7مراكدددزر و6 لدددى 

ل الزيددادة 262 جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ألددف نسددمةر كمددا يبلددغ معددد 

.لكل ألف نسمة16.1الطبيعية للمحافظة 

وفر هددأار وتحظددى المحافظددة بدديكبر احتيددافي لخددام الفوسددفات بمنطقددة أبددو فرفددورر وتتدد

ى الدأي يرجدع تاريخدل  لدهيدبسمعبدد : بالمحافظة مناف  جأب سياحي كثيرةر من أهمهدا

ث ويرجدددع تاريخهدددا  لدددى القدددرنين الثددداني والثالدددالبجدددواتومقدددابر , سدددنة قبدددل المددديالد550

هيكًلددا علددى ىددكل قبددابر تتوسددطها كنيسددة الخددرو ر وهددي أقدددم 263وتضددم , المدديالدي

مدددات السدددياحة العالجيدددةر مثدددل ون العيددد: الكندددائس فدددي مصدددرر كمدددا تتدددوفر بهدددا أيًضدددا مقو 

.الساخنةر والكبريتيةر والمناخ الجاف الخالي من التلوث

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

2.3%

عدد المشتغلين
(سنة فيكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

1.7
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

16.1 %48.7
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

440.1
ألف كيلومتر 

مربع

257.7
ألف نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة الميهولة

%0.2

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/ 2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

%48.5

المساحة الكلية

73.6
ألف مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

آالف

4.8حالددددددددددددددددددددددددددددة
لاة عدد الحاالت التي تم عالجهاا علان نةقاة الدو

.2020في المحافظة حتن عام 

ان إجمالي عدد المستةيدين من وحدات اإلسك
.2020االجتماعي بالمحافظة حتن عام 

99.8%
لميااا  نساابة ارساار المتصاالة بالشاابكة العامااة

.2017الشرب، وفقًا لتعداد عام 

1.4
ات تكلةااة المشااروعات الصااناعية والمشااروع

المتوسااااالة والصاااااهيرة ومتنا ياااااة الصاااااهر 
(.2020–2014)بالمحافظة في الةترة 

رق إجمالي تكلةة االساتممارات فاي قلاال اللا
.2020حتن عام 

5.41.1
ياة فاي تكلةة حةر اآلبار الساتددام المياا  الجوف

أغاااارات التنمياااااة المدتلةااااة بالمحافظاااااة فاااااي 
(.2021–2014)الةترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددل

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددار1.1

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
إجمااااااالي تكلةااااااة مشااااااروعات ميااااااا  الشاااااارب 

(.2020–2014)والصرف الصحي في الةترة 

ظااة إجماالي عاادد البلاقااات التموينيااة بالمحاف
.2020حتن نهاية عام 

آالف

3.6مسددددددددددددتفيد

ألدددددددددددددف

68.6بطاقددددة

مليدددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددل 

مليددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددل 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

270.8
مدرسااة 47إجمااالي تكلةااة إنشاااء وتلااوير عاادد 

(.2021–2014)بالمحافظة في الةترة 

د عاام تكلةة إنشااء  مستشاةن الداةلاة الجديا

2021.

مليددددددددددددددون513.7

جنيددددددددددددددددددددل

مليددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددل

66.9%
حتاان نساابة اإلنااام المقياادات بااالتعليم العااالي

.2020/2019عام 

ي إجمالي عدد المدارس باالتعليم قباا الجاامع

.2021/2020للعام الدراسي 

مدرسددددددددددددددددددددة468

55.9
مشااااروعات يقافيااااة 4إجمااااالي تكلةااااة إنشاااااء 

.(2021-2014)ةالل الةترة 

إجمااااالي تكلةااااة مشااااروعات التعلاااايم العااااالي 

(.2020-2014)والبحث العلمي ةالل الةترة 

مليدددددددددددددددددددددددون840

جنيددددددددددددددددددددددددددددل

مليدددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددل
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صاااار التنميااااة البشاااارية واالرتقاااااء ب مكانااااات العن

البشااااري  ااااي أساااااس التقاااادم والنمااااو، ووفقًااااا 

ة لمنظماة الصااحة العالمياة فاا ن الرعاياة الصااحي

، تشاااما الرعاياااة الشااااملة ل سااارة بشاااكا عاااام

والةاااارد بشااااكا ةاااااى، والعمااااا علاااان تحسااااين 

حااااالتهم الصاااااحية مااااان أجاااااا تحقيااااا  الرفا ياااااة 

و المجتمعية، وفن  ذا السياق اتجهت مصار نحا

تنميااة ورعايااة ارفااراد، و لاا  ماان أجااا مسااتقبا

ر صحي ةاال  مان ارمارات ي  اا باالنتقاال بمصا

.إلن الجمهورية الجديدة

وفاااي إ اااار الجهاااود المبذولاااة مااان جانااا  الدولاااة 

للعمااااا علاااان النهااااوت بالرعايااااة الصااااحية فااااي 

تطوووووووووير  وووووووودد موووووووو  المحافظااااااااة، فقااااااااد تاااااااام 

يود،  المستشفيات وإنشاء مستشوفيات دد

ة وأسااةر  لاا  عاان ارتةااال عاادد المنشاا ت الصااحي

منشاااأة بحلاااول عاااام 15بأسِاااربة بالمحافظاااة إلااان 

: وكانت أهم تلك المنشآت، 2020

ة تلااااوير مستشااااةن الدارجااااة العااااام بتكلةاااا▪

علااااااان 2014ملياااااااون جنيااااااا  عاااااااام 65بلهاااااات 

مااااارحلتينت أاااااملت أعماااااال المرحلاااااة ارولااااان 

أقسااااااام مبناااااان قساااااالرة القلاااااا ، وتلااااااوير 

العياااادات الدارجياااة، والصااايدلية، والمهساااا،

وقساام العااااالط اللبيعااي، وقساام العمليااات

ة، الكبااارى، وقسااام التعااااقيم، والعناياااة المركاااز

قسااام ارورام)كماااا أاااملت المرحلاااة المانياااة 

(.والقسم الداةلي

ن تام االنتهااء ما: مستشةن الداةلاة المركازي▪

،  والتااي تتناامن 2021أعمااال اإلنشاااءات عااام 

سااارير 80)ساااريرًا مقس ااامة كالتاااالي 118عااادد 

سااااريرًا 12–ساااارير عنايااااة مركاااازة 26-إقامااااة 

م باإلضاااافة إلااان قسااا( المبتسااارينل  ةاااال 

ة الداادمات المساااندة، ورصااد العاادوى، بتكلةاا

مليون جني ت بهدف ةدمة ارمااكن 513.7تبلغ 

المحروماااااة، وتقاااااديم ةدماااااة  بياااااة متميااااازة 

.لسكان المحافظات الحدودية

الر ايوووووووووووووووووووة الصووووووووووووووووووو ية
"
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باإلضااااااااافة إلاااااااان عمليااااااااات التلااااااااوير فااااااااي 

ت المستشاااةيات، فعلااان التاااوازي أينًاااا قامااا

الدولااااة ب نشاااااء وتلااااوير عاااادد ماااان المراكااااز 

: والوحدات الصحية، ومن بينها

وحاادات صااحية بالمحافظااة، وتعمااا 3إنشاااء ▪

تلاااا  الوحاااادات علاااان تقااااديم ةاااادمات  بيااااة 

متميااااااازة مااااااان تلعيماااااااات، و ااااااا  أسااااااارة، 

ياة، وصيدلية، ومتابعة للحما، وإسعافات أول

.ماليين جني 4.1بتكلةة إنشائية قدر ا 

تلاااوير عااادد مااان الوحااادات الصاااحية بمركااازي ▪

الدارجااااة والداةلاااااةت بهاااادف تقاااااديم وإضاااااافة 

ةاااادمات  بيااااة جياااادة  بقًااااا رحاااادم معااااايير 

.الجودة العالميةت لتلبية حاجة الموا ن

واساااااتكمالًا للجهاااااود المتواصااااالة مااااان الدولاااااة 

للرعايااااااااة الصااااااااحية الموجهااااااااة بشااااااااكا  عااااااااام 

مركاز للموا نين، تم تلاوير مبنان رعاياة اللةاا ب

ألف جني ، كما تم رفع 350الدارجة بتكلةة بلهت 

ألاف جنيا ، 400كةاءة وحدة بهداد بتكلةة بلهت 

وتلااااااوير الوحاااااادة الصااااااحية بهاااااارب المو ااااااوب  

دارجاة، بالداةلة، والوحادة الصاحية بةلسالين بال

ة والوحاادة الصااحية بعااين عاايو باابال ، والوحااد

اءة الصااحية ببااوالق بالدارجااة، وصاايانة ورفااع كةاا

ير الوحاااادة الصااااحية بالنهنااااة بااااالةرافرة، وتلااااو

.وتجهيز وحدة المو وب بالداةلة

تجااادر اإلأاااارة إلااان أنااا  تااام توقياااع بروتوكاااوالت

–أكتااااوبر 6)تعاااااون بااااين المحافظااااة وجااااامعتي 

:ا يلييتم بموجبها م( مصر للعلوم والتكنولوجيا

شاما عالط الحاالت ارَولَن بالرعاية بالمجاان ت▪

(.العمليات الجراحية–الكشف اللبي )

العاااااالط عااااان بفعااااادت لتدةياااااف عااااا ء انتقاااااال ▪

الماااااوا نين لمساااااافات أاساااااعة، وتااااادري  

عمااا الةاارق اللبيااة، وتنظاايم قوافااا  بيااة لل

بالمااااادن والقااااارى والمناااااا   النائياااااة داةاااااا 

.المحافظة

 ااذا، وقااد بلااغ عاادد الااذين تاام عالجهاام علاان نةقااة 

آالف حالاة ةاالل عاام 4.8الدولة بالمحافظة نحاو 

.ماليين جني 9.5، بتكلةة بلهت 2020



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة الوادي الجديد  | 13

أاااهدت محافظاااة الاااوادي الجدياااد العدياااد مااان 

نااي اإلنجااازات فااي قلااال التعلاايم ارساسااي والة

ي ةااالل الساانوات الساابع الماضااية، والتوسااع فاا

لًا إنشاء مدارس جديدة في المنا   النائية، فن

ة عااان تلاااوير وتأ ياااا المااادارس القائماااة بتكلةااا

مليون جنيا ، ومان أبارز تلا 270.8إجمالية بلهت 

-:المشروعات 

مليااون جنياا ، 131.7مدرسااة بتكلةااة 11إنشاااء ▪

ملياون 32.7مدارس بتكلةاة 8وتمت توسعة 

مشاااركة)جنياا ، وتاام عمااا إحااالل كلااي وجزئااي 

68.2مدرساااة بتكلةاااة 17لعااادد ( جهااات أةااارى

مليااون جنياا ، وكااذل  عمااا إحااالل كلااي وجزئااي

ملياااون 31.5مااادارس بتكلةاااة بلهااات 9لعااادد 

ويااة جنياا ، كمااا تاام إنشاااء مدرسااة الكةااا  المان

وتعلياااااة ( مشااااااركة جهاااااات أةااااارى)الجديااااادة 

م مدرساااة الشاااهيد حساااين عباااد   للتعلاااي

ماليااااين جنياااا ، و لاااا  6.7ارساسااااي بتكلةااااة 

ضاامن ةلااة المحافظااة للتوسااع فااي إنشاااء

ماااادارس جدياااادة بااااالقرى والمنااااا   النائيااااة، 

للتعلااااايم ارساساااااي، ماااااو مدرساااااة : منهاااااا

.ومدرسة القلمون المانوية

ماادارس أةاارى فااي مدتلااف 10كمااا تاام تنةيااذ ▪

بتكلةااااة 2020المراحااااا التعليميااااة فااااي عااااام 

مليااااون جنياااا ، أ مهاااااا 94.7إجماليااااة بلهاااات 

تااي المدرسااة المصاارية اليابانيااة بالدارجااة، وال

.  مليون جني 22.5بلهت تكلةتها نحااااو 

أينًاااااا، تااااام إنشااااااء مدرساااااة محماااااد متاااااولي ▪

اااااات الشعااااااراوي بمركااز الدارجااة، بتكلةااااااة بله

ماليااين جنياا ، ومدرسااة علااي باان أبااي3.9نحااو 

 الاااا ، فااااي مركااااز الةرافاااارة بتكلةااااة بلهاااات

. ماليين جني 3.4

وفاااي ساااياق متصاااا، فقاااد بلاااغ عااادد المااادارس 

2021/2020بااااالتعليم قبااااا الجااااامعي فااااي عااااام 

ال تشما التعليم)مدرسة 468بالمحافظة عدد 

ألاااف تلمياااذ، 70، ب جماااالي عااادد تالمياااذ (ارز اااري

.تلميذًا لكا فصا28بمتوسط كمافة للةصا 

التعلوووووووووووووويم األ ا ووووووووووووووي

والفوووووووونوووووووي

"
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عادد أما فيما يتعلا  باالتعليم ارز اري، فقاد بلاغ

، 2021/2020معهااادًا عاااام 138المعا اااد ارز رياااة 

ة آالف تلميااذ، بمتوسااط كمافاا4.7وعاادد التالميااذ 

. تالميذ لكا فصا في العام نةس9.4للةصا 

اء وفااي إ ااار اال تمااام بااالتعليم الةنااي، تاام إنشاا

ة، مدرسااة الدارجاااة المانويااة الصاااناعية العساااكري

وتفعااااادد المدرساااااة أول مدرساااااة صاااااناعية فنياااااة 

ة عسااكرية بالمحافظااةت و لاا  بهاادف رفااع كةاااء

رفاع المنظومة التعليمياة، وتحقيا  االننابا ، و

كةاااءة اللااالب ماان ةااالل االنناابا  العسااكري

أينااااااء الدراساااااة، باإلضاااااافة إلااااان مدرساااااة باااااال  

ائها المانوياااة الزراعياااة، والتاااي بلهااات تكلةاااة إنشااا

.مليون جني 53.7

وبنااااءً علااان ماااا تااام  كااار ، انعكسااات آياااار جهاااود 

علان الدولة لدعم العملية التعليمية بالمحافظة

أرت الواقااع فااي زيااادة نساابة عاادد ماان تاام محااو 

عاااام % 77إلااان 2014/2013عاااام % 33أمياااتهم مااان 

واندةااااااات نساااااابة التساااااارب ماااااان . 2021/2020

عاااام % 0.16التعلااايم فاااي المرحلاااة االبتدائياااة مااان 

. 2020/2019عام % 0.06إلن 2014/2013

33

77

2014/2013 2021/2020

ل نسبة من تم محو أميتهم للمقيدين خال

(2021/2020–2014/2013)عامي 

)%(

.الهيئة العامة لمحو ارمية وتعليم الكبار: المصدر 
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الي من أجا التوسع في إتاحة فرى التعلايم العا

والتوظياااف ربنااااء محافظاااة الاااوادي الجدياااد، تااام

إنشاااء وتلااوير عاادد ماان الجامعااات، فناالًا عاان 

اال تماااام بالبحاااث العلماااايت كونااا  عاملًاااا مهم ااااا

:للنمو المجتمعي، وفن سبيا  ل 

، 2018تم تلوير جامعاة الاوادي الجدياد فاي أبرياا 

عاااااااة من ةالل تلوير الكليات التي تنمها الجام

كليااااات فااااي مجاااااالت اردب، 6والبالااااااااغ عدد ااااااا 

، والعلاااوم، والتربياااة، والزراعاااة، واللااا  البيلاااري

د مااان والتربياااة الرياضاااية، بماااا يتااايي تاااوفير المزيااا

ائياة فرى التعلايم والعماا وتنمياة المنلقاة الن

فاااي محافظاااة الاااوادي الجدياااد، وأاااما التلاااوير 

ليااة أعمااال البنيااة التحتيااة الداصااة بالجامعااة، وك

كليااة التربيااة وملحقاتهااا، فناالًا عاان تشااليبات

العلااااااااوم الجنااااااااا  الشاااااااارقي والهربااااااااي، وجااااااااارِ

العمااااا علاااان إنشاااااء مبناااان كليااااة اللاااا  وكليااااة

اللااا  البيلاااري، باإلضاااافة إلااان إنشااااء مجماااع 

.الددمات اللالبية

التعلوووووووووووووووووووويم العووووووووووووووووووووالي 

والب وووووووووووووووووووث العلموووووووووووووووووووي

"
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ونتيجاااة للجهااااود المبذولاااة فااااي قلاااال التعلاااايم

لةااة العاالي والبحاث العلماي، فقاد بلاغ إجماالي تك

مشاااروعات التعلااايم العااااالي بالمحافظاااة ةااااالل  

مليااااون جنياااا ، 840الساااانوات الساااابع الماضااااية 

:و و ما يدل علن أ مية  ذا القلال، نذكر منها

لااة مرح)تاام إنشاااء كليااة العلااوم الجنااا  الشاارقي 

ملياااون جنيااا ، 70.8بقيماااة تعاقاااد بلهااات ( يانياااة

تكلةااة باإلضااافة إلاان تشااليبات الجنااا  الهربااي ب

مليااون جنياا ، و لاا  بهاادف 70.8إجماليااة بلهاات 

ا تلااوير وتنميااة كليااة العلااوم بالجامعااة، والعماا

علاان تأ يااا المزيااد ماان اللااالب لسااوق العمااات 

.مما يفسهم بشكا كبير في التنمية

كماااا عملااات الدولاااة علااان تلاااوير إنشااااءات كلياااة

بناان التربيااة الرياضاايةت حيااث تاام إنشاااء مالعاا  وم

يمااااااة إداري وماادرجات لكليااة التربيااة الرياضااية، بق

مليااااون جنياااا ، و لاااا  إيمانًااااا بأ ميااااة الجاناااا  51

الترفيهاااااااي لللاااااااالب، والحااااااارى علااااااان تنمياااااااة 

.مهاراتهم وتأ يلهم للبلوالت المدتلةة

  وفي ضوء حرى الدولة علن تنمية قلاال اللا

بة البيلاااري بالمحافظااااةت نظااارًا ر ميتاااا  بالنساااا

  لسكان المحافظاة، ف نا  جاارِ إنشااء كلياة اللا

مليااااون 61البيلااااري بقيمااااة تعاقااااد بلهاااات نحااااو 

وماان جاناا  آةاار فااي ظااا اال تمااام بزيااادة . جنياا 

الداادمات المقدمااة لللااالب المهتااربين والعمااا

ع علن توفير سبا الراحاة لهام، وجاارِ إنشااء مجما

.مليون جني 65ةدمات  البية بتكلةة تبلغ نحو 

كانيااة ولزيااادة اللاقااة االسااتيعابية والكمافااة الم

تربيااة ف ناا  جااارِ إنشاااء فصااول دراسااية لكليتااي ال

والزراعاااااااااة بمركاااااااااز الداةلاااااااااة بقيماااااااااة تعاقاااااااااد

.مليون جني 40.5

 اد ةتامًا، فقد وصا إجمالي عدد الكليات والمعا

كليااااات ومعا ااااد ةااااالل عااااام 6بالمحافظااااة إلاااان 

2020/2019.
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نظااااارًا لتمياااااز محافظاااااة الاااااوادي الجدياااااد بتناااااول 

ولاااة ارنشااالة المقافياااة والةنياااة، فقاااد أولااات الد

محافظااة ا تمامًااا كبياارًا بالتنميااة المقافيااة فااي ال

عااااان  رياااااا  إنشاااااااء قصاااااور وبيااااااوت المقافااااااة، 

والمكتباااااات المقافياااااة، ومااااان أبااااارز المشاااااروعات 

: المنةذة ما يلي

، وتنااااام 2016إنشااااااء مكتباااااة بااااااري  عاااااام ▪

، المكتباااة قااااعتي ا اااالل ل  ةاااال والشاااباب

وقاعاااااة  واياااااات وأنشااااالة، باإلضاااااافة إلااااان 

لاان قاعااات للناادوات والكمبيااوتر، كمااا تحتااوي ع

مساااااااار  مكشااااااااوف، وحديقااااااااة، ومنلقااااااااة 

هاااات ألعاااااب، ومنةااااذ  لبيااااع الكتاااا  بتكلةااااة بل

.مليون جني 2.1

ولزياااااادة المجاااااال المقاااااافي فاااااي المحافظاااااة ▪

والعمااا علاان تلااوير ، تاام تدصااي  قلعااة 

يئاة أرت بمدينة بال  بالمحافظاة لصاالي اله

ر  العامة لقصور المقافة، و ل  إلنشااء مسا

.الجرن المقافي

الثقافووووووووووووووووووة والفنووووووووووووووووووو 
"
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ونظااااارًا لكاااااون الساااااينما والمساااااار  رو  الةااااان 

ات والوسااايلة التاااي تبنقاااا عبر اااا الااار ى والمقافااا

ا ارةاارى، ا تماات الدولااة المصاارية ا تمامًااا بالهًاا

وير بالمقافااة والةنااون بالمحافظااة، حيااث تاام تلاا

، تبلاغ 2019بالدارجة عاام  يب سينما ومسر  

ألف متار مرباع، وتتكاون مان 1.2مساحة السينما 

ة مساار  كبياار مجهااز للعاارت السااينمائي، وساات

مليااااون جنياااا ت 23مكاتاااا  إداريااااة بتكلةااااة بلهاااات 

.و ل  إلحدام حراك يقافي ر الي مركز الدارجة

دة كما تم تدصي  قلعاة أرت كائناة بالوحا▪

ي  المحليااة لقاارى المكاا  القبلااي بمركااز بااار

ا، وفي بالمحافظةت إلقامة مكتبة يقافية عليه

الساااااااااااياق  اتااااااااااا ، تااااااااااام إنشااااااااااااء مكتباااااااااااة 

هااااات اللةاااااا والشاااااباب ببااااااري  بتكلةاااااة بل

.مليون جني 2.1

قافاة أينًا، تم إنشاء سينما ومسر  وقصار ي▪

ملياااون 39بالمحافظاااة بتكلةاااة بلهااات ماااو 

ر  جنياا ، يناام القصاار قاعااة للسااينما والمساا

مقعاااادًا، وقاعااااة متعااااددة 625تتسااااع لنحااااو 

ارغااااااااارات، وقاعاااااااااة للةناااااااااون التشاااااااااكيلية 

.وناديًا ل دب

، مااان ياااتم أينًاااا التااادري  علااان الةناااون المدتلةاااة

، بالداةلاااةماااو ةاااالل ناااادي اردب بقصااار يقافاااة 

ة والذي يتكون من دورين، ويقادم جمياع ارنشال

ناااادي الةنياااة والمقافياااة، ويتنااامن قاعاااة حديماااة ل

.  التكنولوجيا

تماع، وإيمانًا بأ مية القراءة والمكتباات فاي المج

فقااااااد أولااااااات وزارة المقافااااااة ا تمامًاااااااا بالكتااااااا  

واإلصاادارات المدتلةااة، حيااث نظماات الااوزارة ماان

معاارت للكتاااب، 100ةااالل قلاعاتهااا أكماار ماان 

كماااااا تتابعااااات معاااااارت الكتااااا  علااااان مساااااتوى 

الجمهورية ما بين الجامعات، ومن بينهاا جامعاة 

الااااوادي الجديااااد، ووصاااالت أينًااااا إلاااان أكماااار ماااان

قاارى بااالوادي الجديااد، و ااو 7قرياة ماان بياانهم 24

مااا ي كاااد الااادور المقااافي واال تماااام الشاااديد مااان

ظااة، جاناا  الدولااة بااالةنون والمقافااة فااي المحاف

ةاصااة بااين  ااالب الجامعاااتت كااونهم مسااتقبا

.الو ن، واللبنة ارساسية في تقدم 
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ن تااااولي الدولااااة ا تمامًااااا ةاص ااااا بحمايااااة وتمكااااي

المااااااارأة المصااااااارية ةاصاااااااة فاااااااي المحافظاااااااات 

.الحدودية ومحافظات الصعيد

ة فةااي محافظااة الااوادي الجديااد، تاام تنظاايم حملاا

، التاي"احميهاا مان الدتاان" رق ارباواب بعناوان 

ة أ لقتهااا اللجنااة الو نيااة للقناااء علاان ظااا ر

ةتااااان اإلنااااام برئاسااااة مشااااتركة بااااين المجلاااا 

القااااومي للماااارأة والمجلاااا  القااااومي لللةولااااة 

ياو وارمومة، وانللقات فعالياات الحملاة فاي يول

ألاااااااف ماااااااوا ن ماااااااان 22.3واساااااااتهدفت 2019

الساااايدات، و الرجااااال، و ار ةااااال بقاااارى ومراكااااز 

بااري -الداةلاة -الدارجاة )المحافظة الدمسة 

(.الةرافرة-بال  -

قرى علن التوازي تم عقد ندوة بالوحدة المحلية ل

ماااان الساااايدات 175بااااوالق وتماااات توعيااااة عاااادد 

أن والرجال وار ةال كنشا  مصاح  للحملاة با

ي الدتان عادة ولي  عبادة ولاي  لا  أسااس فا

هااا ارديااان السااماوية، ويفعاادد جريمااة يعاقاا  علي

لدتان القانون، كما تعتبر جميع الهيئات اللبية ا

.جريمة تستوج  العقوبة

كمااااا تناااامنت الحملااااة العديااااد ماااان الةعاليااااات 

ي المتنوعااةت بهاادف توعيااة الساايدات وار ااالي فاا

، المراكااز، والقاارى، والنجااول بقنااية ةتااان اإلنااام

وةلورة وأضرار  ذ  الممارسة الدا ئة، وأينًا

اقات ضرورة المشاركة السياساية فاي االساتحق

.الدستورية المدتلةة

فااي سااياق آةاار، وماان أجااا الحةااا  علاان الصااحة 

ة العامااااة للساااايدات، وزيااااادة الناااادوات التمقيةياااا

لزيااادة الااوعي بدلااورة اإلنجاااب المبكاار، نظماات

، عادد تساع نادوات 2020المحافظة، فاي ناوفمبر 

د ساايدةت للتوعيااة بالةوائاا100تمقيةيااة ركماار ماان 

لااا م الصاااحية للمباعااادة باااين الاااوالدات بالنسااابة

أيار واللةا، واستددام وسائا تنظيم ارسارة، و

. ل  علن ارسرة والمجتمع

تمكوووووووووووووووووووووووي  المووووووووووووووووووووووورأ،
"



20|محافظة الوادي الجديد  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

" مايحقا  تنظ"تأتي تل  الندوات في إ اار حملاة 

التااي تفجاارى فااي جميااع أنحاااء الجمهوريااة، وتقاادم

ة، استشااارات تنظاايم ارساارة وةاادماتها المجانياا

ة مان بما في  ل  وسائا تنظيم ارسرة المجانيا

.ةالل العيادات المابتة والمتنقلة

ة ياااأتي  لااا  فاااي إ اااار مشااارول تعزياااز اساااتراتيجي

مصااااار القومياااااة للساااااكان، بااااادعم مااااان االتحااااااد 

يم اروروبي، والذي يهدف إلن زيادة استددام تنظ

ارسااارة اللاااوعي والقاااائم علااان الحقاااوق، بمنحاااة 

ملياون ياورو، بالتعااون 27االتحاد اروروبي بقيماة 

مااااع صااااندوق ارماااام المتحاااادة للسااااكان ووزارة 

.الصحة والسكان

قد وفي إ ار جهود الدولة لزيادة تمكين المرأة، ف

بلهاااااات نساااااابة اإلنااااااام إلجمااااااالي المشااااااتهلين

ةالل عام % 23في الوادي الجديد ( سنة فأكمر15)

، كمااااااا بلهاااااات نساااااابة اإلنااااااام المقياااااادات 2020

، وبلهات 2020/2019عاام % 66.9بالتعليم العاالي 

ات نسااابة اإلناااام إلجماااالي البااااحمين بالم سسااا

.2019عام % 49البحمية 

ور مياااة دماااأ المااارأة فاااي مجاااال المشاااروعات 

المتوساالة والصااهيرة ومتنا يااة الصااهر لاادعم

 مة التنااول االقتصااادي، فقااد بلهاات نساابة مسااا

، كما بلهت %48.6اإلنام بالمشروعات الصهيرة 

نسااابة مساااا مة اإلناااام بالمشاااروعات متنا ياااة

،  بقًااااااا لبيانااااااات جهاااااااز تنميااااااة %44.2الصااااااهر 

المشاااروعات المتوسااالة والصاااهيرة ومتنا ياااة

.الصهر

نساااااابة اإلنااااااام المتاااااادربات بمراكااااااز 
التااادري  المهناااي بالمحافظاااة ةاااالل

.2021/2020عام 

62.1%
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

4
عااادد المناااا   الصاااناعية بالمحافظاااة بنهاياااة

.2020عام 

عااااادد الكاااااروت المصااااادرة للةالحاااااين ضااااامن 

.2021منظومة كارت الةال  حتن أغسل  

ألدددددددددددددف18.7

كدددددددددارت

مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداف 

صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددناعية

3.8
" مشاااروع "إجماااالي عااادد مشاااروعات مباااادرة 

.بالمحافظة

رم تكلةااة مشاارول تنميااة حقااول ارصاايا والكاا

.2014بالصحراء الهربية عام 

مليددددددددددددددون327

دوالر

192.4
إجماااااااااالي القااااااااااروت المصااااااااااروفة لصااااااااااهار 

المساااااااتممرين بالمحافظاااااااة ضااااااامن مباااااااادرة 

(.2020–2015)مشروع  في الةترة 

تمااات زراعتهاااا كمرحلاااة أولااان ضااامن مشااارول 

قاة إنشاء أكبار مزرعاة للتماور فاي العاالم بمنل

.2018أرق العوينات عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف19

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

مليدددددون

جنيدددددددددددل

آالف

مشدددددددددددددددددددددروع
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تفعاادد محافظااة الااوادي الجديااد ماان المحافظااات 

ز باا  الواعاادة الجا بااة لالسااتممار، نظاارًا لمااا تتمياا

عدينياة، من تناودل الماوارد اللبيعياة والبيئياة والت

وتاوافر مصاادر اللاقاة الجديادة والمتجاددة، مااع 

نظام إمكانية وسهولة التصنيع المحلي لابع 

.اللاقة المتجددة

أينًاااا، يتاااوافر بالمحافظاااة العدياااد مااان الةااارى

عيااة، االسااتممارية فااي المجاااالت الصااناعية، والزرا

والسااياحية، وغير ااا ماان المجاااالت، حيااث تناام 

المنلقاة: العديد مان المناا   الصاناعية، و اي

الصاااااااناعية بالدارجاااااااة، والمنلقاااااااة الصاااااااناعية 

ة، ، ومنلقاااة الداةلاااة الصاااناعي(بماااو )بالداةلاااة 

والمنلقااة الصااناعية بهاارب وادي واعاار، كمااا تاام 

إنشااااااء مركاااااز لدااااادمات المساااااتممرين بتكلةاااااة

ملياااااون جنيااااا ت لتشاااااجيع 54.4إجمالياااااة بلهااااات 

ة االستممار، وجذب ر وس ارموال إلن المحافظ

عاااان  رياااا  تقااااديم مجموعااااة ماااان التيساااايرات 

.واإلجراءات التنةيذية للمستممرين

اال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتثمار
"
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:من أبرز تل  اإلجراءات نذكر ما يلي

تحدياااد ارراضاااي التاااي تصااالي إلقاماااة مشاااروعات

ديااد، اساتممارية فاي مجاااالت مدتلةاة باالوادي الج

ووضااااع نظااااام لتدةااااي  سااااعر تلاااا  ارراضااااي، 

و ريقااااااااة مرنااااااااة للسااااااااداد، ةاصااااااااة رراضااااااااي 

المشاااااروعات الساااااياحية، وأراضاااااي مشاااااروعات 

.ناالستصال  الزراعيت لتشجيع المستممري

فناااالًا عاااان ماااارور عاااادد ماااان اللاااارق اإلقليميااااة 

–الواحااااات / الجياااازة )المهمااااة ماااان المحافظااااة 

، وموقعهااااااااا المتميااااااااز (العوينااااااااات/ أساااااااايو  

ع الرتبا ها بباقي محافظاات الجمهورياة، ولوضا

ارية المحافظة ضامن بوصالة المناا   االساتمم

الواعاااادة تاااام إنشاااااء  رياااا  جديااااد يااااربط مدينااااة 

الةرافااارة بالمااادن والمحافظاااات المجااااورة لهاااات 

بهاااااادف التيسااااااير علاااااان المسااااااتممرين، وجااااااذب 

.استممارات جديدة بالمحافظة

ن ، ما"مباادرة مشاروع "في ساياق متصاا، تفعادد 

أ اااام المبااااادرات التااااي وفاااارت الكمياااار ماااان فاااارى 

آالف مشااارول فاااي 3.8العماااا، حياااث تااام تنةياااذ 

ر ، ب جماالي فارى عماا تفقادب(2018–2015)الةترة 

آالف فرصاة، ب جماالي قاروت مصاروفة 7.5بنحو 

.مليون جني 192.4

جديادة ةتامًا، ارتةع عدد الشركات االساتممارية ال

دد االتي تم تأسيسهااا بالمحافظة، حياث بلاغ عا

، فااااااااي مقابااااااااا 2020أااااااااركة ةااااااااالل عااااااااام 102

، بنسابة زياادة 2014أركات جديدة فقاط عاام 10

، ليصا بذل  إجمالي عادد الشاركات%920بلهت 

االساااااااااااتممارية القائماااااااااااة بالمحافظاااااااااااة إلااااااااااان 

أاااركة موزعاااة علااان القلاعاااات الددمياااة، 1044

، واإلنشاااااائية، والصاااااناعية، والساااااياحية، وغير اااااا

بااارأس ماااااااااال مفصاااااااااادر 2020و لااا  حتااان عاااااااام 

أاااركة 439ملياااار جنيااا ، فاااي مقاباااا 2.6قااااااادر  

باارأس مااال مفصاادر قااادر  2014قائمااة حتاان عااام 

مليااااار جنياااا ، بنساااابة زيااااادة فااااي رأس المااااال 1.6

%.62.5المفصدر تفقدرب بنحو 
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باا يفعدد قلال الصاناعة مان القلاعاات الرئيساة

ذا لاام ويفعاادد العمااود الةقااري للنمااو االقتصااادي، لاا

كما . ةتداف من  أجندة التنمية المستدامة ارممي

تواصا الدولة دعمها للصناعة، و لا  مان ةاالل

ة تشااجيعها وتمويلهااا للمشااروعات المتوساال

هم والصهيرة ومتنا ية الصهر أينًات لما قد تس

فيااااا  تلااااا  المشاااااروعات مااااان تحقيااااا  التنمياااااة 

ا عاان االقتصااادية، وزيااادة نساا  التشااهيا، فناالً

دعاام الصااناعات المحليااة والتااي تقلااا ماان حجاام

الاااواردات،  اااذا، وقاااد بلهااات تكلةاااة المشاااروعات 

الصاااااااااااااناعية والمشاااااااااااااروعات المتوسلاااااااااااااااة 

مليااار جنياا  1.4والصهيااااارة ومتنا ياااااااة الصهاااااااار 

(.2020–2014)في الةترة 

وفي  ذا اإل ار تبذل الدولاة المزياد مان الجهاود

لتنميااااة قلااااال الصااااناعة فااااي محافظااااة الااااوادي 

ناعية الجديدت حيث إنها تتميز بامتالك مناا   صا

عاادة أ مهااا منلقتااا الداةلااة والدارجااة،  وأينًااا 

وجااود العديااد ماان المناااا   الحرفيااة فااي أغلااا  

 اي مراكز ا، وتفعادد المنلقاة الصاناعية بالدارجاة

ار ااام فاااي محافظاااة الاااوادي الجدياااد، حياااث تبلاااغ 

لة فادانًا، كماا تتمياز بتناول ارنشا180مسااحتها 

داةلهاااااا مااااان مشاااااروعات كيماوياااااة، ومعدنياااااة، 

ت وغذائية، وتم تدصي  جزء ةااى بالمشاروعا

. الصهيرة ومتنا ية الصهر

وفاااي ضاااوء حااارى الدولاااة علاااي تنمياااة النشاااا  

مار فاي الصناعي وتقديم تسهيالت لزيادة االستم

ية الصناعة، ورن النشا  الصناعي ركيازة أساسا

د، للتنميااة الشاااملة فااي محافظااة الااوادي الجدياا

فظاة، فقد تم توقيع بروتوكول تعااون باين المحا

والهيئااااااة العامااااااة للتنمياااااااة الصااااااناعية يااااااانظم 

راضاي اإلجراءات التنةيذية الداصاة بتدصاي  ار

الصاااااناعية المرفقاااااة بااااادون مقاباااااا بالمناااااا   

الصاااناعية بمحافظاااة الاااوادي الجدياااد الداضاااعة 

، 2016لساانة 158رحكااام رئااي  الجمهوريااة رقاام 

.2017لسنة 42وقرار رئي  مجل  الوزراء رقم 

التنميووووووووووووووووة الصوووووووووووووووونا ية 

والتجوووووووووووار،

"
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ومااان أباااارز المشااااروعات الصااااناعية بالمحافظااااة 

مشااااارول إنشااااااء يالجاااااات لحةااااا  الدناااااراوات، 

والةاكهااااة، واللحااااوم المجماااادة وارسااااماك فااااي 

.2015عام 

وماااااان أ اااااام مشااااااروعات المنلقااااااة الصااااااناعية 

بالدارجااة الجاااري تنةيااذ ا، مشاارول يالجااة حةااا 

مليااااون 1.2الحاصااااالت الزراعيااااة، بتكلةااااة بلهاااات 

ت 2021فااي عااام % 95جنياا ، وبلهاات نساابة التنةيااذ 

.و ل  بهدف حة  المحاصيا الزراعية

هاااا مشاااروعات إنتااااط الةوساااةات التاااي تشاااتهر ب

المحافظااة، حيااث يوجااد بهااا أكباار مشاارول إلنتاااط

2019/2018، فةااي عااام "أبااو  ر ااور"الةوسااةات 

تااام الباااادء فاااي تصاااانيع الساااماد ارحااااادي سااااوبر

.فوسةات في المنلقة الصناعية بالدارجة

وأينًاااااااااا المشاااااااااروعات الهندساااااااااية لصاااااااااناعة

ملياااااااااون جنيااااااااا ، 2الةاااااااااوم، بتكلةاااااااااة بلهااااااااات 

ة تصاا ومشرول تصنيع أفران ةبياز منزلاي بتكلةا

. ألف جني 300إلن 

 اااذا، وقاااد قامااات المنلقاااة الصاااناعة بالدارجاااة 

حتيااة، بتنةيااذ العديااد ماان اإلنجااازات فااي البنيااة الت

هااات، بتكلةاااة بل(و- اااا )حياااث تااام ترفيااا  ةليتاااي 

عاام فاي( ز)مليون جنيا ، وتام ترفيا  الدلياة 36.2

.مليون جني 11.6بتكلةة بلهت 2019

وفاااااي الساااااياق  اتااااا ، تااااام تنةياااااذ العدياااااد مااااان 

ناعية مشااروعات البنياااة التحتياااة بالمنلقاااة الصااا

بالداةلاااااااة، أ مهاااااااا مشاااااااروعات المصااااااانوعات 

الجلديااة، وصااناعة اريااام المعاادني، والصااناعات

الكهربائيااااااة، والرةااااااام والجرانياااااات، والصااااااناعات 

تهر بهاا الهذائية مما صناعة مربن البلي التي تش

.المحافظة

لة ةتامًااا، بلااغ عاادد المنشاا ت الصااناعية المفسااج

فااااي 2020منشااااأة بنهايااااة عااااام 38بالمحافظااااة 

.2014منشأة فقط عام 25مقابا 
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يفعااادد النشاااا  الزراعاااي مااان أ ااام ارنشااالة فاااي 

محافظاااااة الاااااوادي الجدياااااد، حياااااث تنااااام نحاااااو

ا  ماليين فدان صالحة للزراعة، إال أن ندرة الميا6

تحااااول دون التوسااااع فااااي زراعتهااااا ةاصااااة أنهااااا 

ا تعتمااااد كلي ااااا علاااان الميااااا  الجوفيااااةت لااااذا تعماااا

المحافظاااااة بشاااااكا مساااااتمر عاااااا استصاااااال  

تاام 2015ارراضااي وإنشاااء القاارىت فةااي ديساامبر 

اساااية االنتهااااء مااان تصاااميم وتنةياااذ البنياااة ارس

آالف فااااادان بمنلقاااااة الةرافااااارة 10الستصاااااال  

ي بمحافظااة الااوادي الجديااد، وتاام تااوفير ميااا  الاار

ت بئرًا، وإنشاء جميع مستلزما112من ةالل حةر 

.المشرول من أحوات و لمبات لرفع الميا 

وتاااااام تدأااااااين المرحلااااااة ارولاااااان ماااااان مشاااااارول 

استصاااااال  الملياااااون ونصاااااف الملياااااون فااااادان 

آالف فدان بسها بركة، 10بالةرافرة باستصال  

ويتكاااون المشااارول مااان منلقاااة زراعياااة، وقااارى 

ن زراعيااة وةدميااة، ومنلقااة صااناعية باإلضااافة إلاا

.الشبكات والمراف 

واسااااتكمالًا لمشاااارول المليااااون 2017وفااااي عااااام 

ادة ونصف المليون فدان لنهأ المحافظة في زيا

ألااف 21الرقعااة الزراعيااة، تاام استصااال  مساااحة 

بئارًا، وتام إنشااء 51فدان بالةرافرة من ةالل حةر 

، 2016/2015بالمديريااااة فااااي عااااام أقلمااااةصااااوبة 

و لااااا  بهااااادف التااااادري  علااااان عملياااااات التربياااااة 

.والتقليم واستنبا  أصناف جديدة

وتماااات إقامااااة مشاااارول إنتاااااط بااااذور المحاصاااايا 

المتحملاااااااة للملوحاااااااة والمتأقلماااااااة للظااااااااروف 

من ةالل 2020المناةية الزراعية للمحافظة عام 

مركااااااز بحااااااوم الصااااااحراء بتكلةااااااة بلهاااااات نحااااااو

.ماليين جني 6.7

ي أينًااا، تاام إنشاااء قاعاادة للجااراد بالمحافظااة فاا

لرصاااااد  جااااارة الجاااااراد مااااان الجناااااوب 2020عاااااام 

مليااون جنياا ، 1.7والتعامااا معهااا بتكلةااة بلهاات 

كماااااااا تااااااام إنشااااااااء وتلاااااااوير المااااااازارل بشااااااارق

بتكلةااااة بلهاااات نحااااو2020العوينااااات فااااي عااااام 

.مليون جني 22.8

الزرا وووووووووووووة وا تصووووووووووووو   

األراضوووووووي

"
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وال من جان  أةر، تتميز المحافظة ب نتاط أجود أن

تاام إنشاااء أكباار 2018التمااور والزيتااونت فةااي عااام 

مزرعااااااة للتمااااااور فااااااي العااااااالم بمنلقااااااة أاااااارق 

ألاااااف فااااادان مااااان19العويناااااات، وتمااااات زراعاااااة 

ماااان % 45إجمااااالي المساااااحة المحااااددة بنساااابة 

.المستهدف

يار في إ ار ا تمام المحافظة ب حياء صاناعة الحر

مال اللبيعي، تم افتتا  مشارول واحاة الحريار أا

، و لااااا  علااااان 2021مدينااااة الدارجاااااة فاااااي أكتااااوبر 

فاااااادانًا، ويشااااااما صااااااوبًا زراعيااااااة، 180مساااااااحة 

. ومعاما إنتاط، وغزل الحرير، وتربية دودة القز

ين كما تام االتةااق علان تادري  عادد مان المدتصا

، بهااذا المجااال ماان المحافظااة بدولااة أوزبكسااتان

بع وتااام تنةياااذ مشااارول وقاااف ةياااري باااالةرافرة تاااا

ا لم سسااة ناااب  الحياااة الديرياااة لزراعااة النديااا

.فدان1000علن مساحة 

أفدناااةت إلقاماااة 10 اااذا باإلضاااافة إلااان تدصاااي  

ات مجماااع صاااناعي للتعبئاااة والتهلياااف والصاااناع

.الهذائية

أماااا بشاااأن منظوماااة كاااارت الةاااال  الاااذكي علااان 

مسااااتوى المحافظااااة، فقااااد بلااااغ عاااادد الحيااااازات 

ألاف 26ألف حيازة، وعدد الكاروت المفصادرة 30.5

ماان كاارت، وبلهات نساابة الحاصالين علاان الكاارت

.2021حتن أغسل  % 46إجمالي المتقدمين 

إجماااالي مسااااحة ارراضاااي المنزرعاااة 
.2021بالمحافظة حتن عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددددف508

فددددددددددددددددددددددددددان
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رفتهااا يفعاادد البتاارول ماان أ اام االكتشااافات التااي ع

ارة البشااريةت فهااو عنصاار رئااي  فااي بناااء الحناا

الحديمااااااة، حيااااااث تكماااااان أ ميتاااااا  فااااااي ضاااااارورة 

اسااتددام  بشااكا أساسااي فااي الحصااول علاان

وقااود نقااا البنااائع، والصااناعات، والعديااد ماان 

ا مجاالت الحياة ارةارىت لاذا أولات الدولاة ا تمامًا

لهاااز أااديدًا بالتوسااع فااي مشااروعات البتاارول وا

.اللبيعي ةالل السنوات السبع الماضية

ت وفي  ذا اإل ار، تم تنةيذ العديد من مشاروعا

إنشاااء ةااط أنابياا  : اللاقااة بالمحافظااة، أ مهااا

ي بتارول جناوب غارب مليحاة بالصاحراء الهربياة فا

ت لنقااااا كميااااات الزياااات المفنااااتَأ ماااان 2019أكتااااوبر 

محلاااااااة حقاااااااول جناااااااوب غااااااارب مليحاااااااة إلااااااان 

لي الزيت بمنلقة مليحة والمقادرة بحاوامعالجة 

.مليون دوالر31آالف برميا بتكلةة 7

إلنتااااط " 3بااادر "كماااا تااام إنشااااء مشااارول منلقاااة 

ملياون 57بتكلةاة 2020فاي يونياو الهاز والبترول 

.2020دوالر في يونيو 

البتووووووووووووووووووورول والثووووووووووووووووووورو،

المعدنيوووووووووة

"
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يهااادف المشااارول إلااان إزالاااة االةتناقاااات، وزياااادة 

، 3در القااادرة االساااتيعابية لتساااهيالت منلقاااة بااا

وزيااادة  اقااة معالجااة الزياات والميااا  لتصااا إلاان

ألااف برميااا فاااي اليااومت بهااادف الااتدل  مااان 30

آلباار الميا  المصاحبة لإلنتااط مان ةاالل حقنهاا با

ياذ جمياع  بقًا لالأترا ات البيئية من ةاالل تنة

ارعمال الهندسية، وأعمال التوريدات، وارعمال

.اإلنشائية، وأعمال التشهيا

 اااذا، وقاااد تمااات تنمياااة حقاااول ارصااايا والكااارم 

ت بهادف إنتااط حاوالي 2014بالصحراء الهربية عاام 

مليااااون قاااادم مكعاااا  ماااان الهاااااز فااااي اليااااوم 115

ة بلهات برميا متكمةاات فاي الياوم، بتكلةا1800و

.مليون دوالر327

ر كما تم تنةيذ محلة ضواغط غازات حقا القص

ت بهادف الحةاا  2015بالصحراء الهربية فاي عاام 

علاان معاادالت اإلنتاااط ماان حقااا القصاار واربااي 

أو أي حقااااول أةاااارى مجاااااورة، ماااان ةااااالل إنشاااااء 

وتركيااا  محلاااة ضاااواغط بمنلقاااة آباااار القصااار 

وحااااااادات بلاقاااااااة اساااااااتيعابية4تتكاااااااون مااااااان 

لهات مليون قدم مكع  فاي الياوم بتكلةاة ب500

.ماليين دوالر310

ي ونظااارًا لالكتشاااافات الهائلاااة لحقاااول الهااااز فااا

مصااار، تعماااا الدولاااة علااااي إماااداد جمياااع أنحاااااء 

الجمهوريااااة بالهاااااز اللبيعاااايت للمسااااا مة فااااي 

نين تقديم ةدمات متميزة تلبي احتياجات الماوا 

فااااااي المحافظااااااات المدتلةااااااة علاااااان مسااااااتوى 

الجمهوريااااة، وقااااد تاااام باااادء ةلااااوات تنةيااااذ أول 

مشاارول لتوصاايا الهاااز اللبيعااي إلاان محافظااة

الااااااوادي الجديااااااد باسااااااتددام تكنولوجيااااااا الهاااااااز 

.2020اللبيعي المنهو  عام 

ولتسااااااهيا إمااااااداد الوقااااااود، فقااااااد تاااااام إنشاااااااء 

محلااااات وقااااود و نيااااة فااااي 4وتشااااهيا عاااادد 

لةة ، وبتك(الداةلة، والدارجة، والةرافرة، وباري )

، كماااااا تااااام إنشااااااء 2018ملياااااون جنيااااا  عاااااام 75

محلات مواد بترولية ةالل عاام 9وتشهيا عدد 

.مليون جني 27بتكلةة 2020/2019



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة الوادي الجديد  | 33

قاااا االساااتممارات الساااياحية باااالوادي الجدياااد ال ت

لكاا  أااأنًا عاان بقيااة االسااتمماراتت و لاا  لمااا تمت

ة، المحافظاة ماان آيااار تاريدياة، ومحميااات  بيعياا

جيااااة فناااالًا عاااان السااااياحة االستشااااةائية والعال

.وغير ا

لان  ذا باإلضافة إلن امتالك المحافظة ما يزيد ع

تلًااااا أيري ااااا تممااااا مدتلااااف 18موقعًااااا أيري ااااا و120

.العصور الةرعونية والرومانية

ري، وتتمتااع المحافظااة بممياازات سااياحة السااةا

احة والتزحل  علان الرماال، فنالًا عان وجاود الساي

علااان االستشاااةائية بالمحافظاااة، والتاااي تحتاااوي

ةاء اآلبااار والعيااون الكبريتيااة، و ااي مراكااز استشاا

ن من وحي اللبيعةت حيث تحظن بعدد من العيو

تحت واآلبار الكبريتية التي تدرط من با ن اررت

درجااااة 47درجاااات حاااارارة عالياااة تصااااا ركمااار ماااان 

مئوياااااة، وتحتاااااوي علااااان العدياااااد مااااان العناصااااار 

.المعدنية

أمااا بالنساابة لرمااال الااوادي الجديااد، فهااي قااادرة 

علاااااان عااااااالط وأااااااةاء العديااااااد ماااااان ارماااااارات 

ي الةريااد المستعصااية، وتمتاااز بتركيبهااا الكيميااائ

ريتياة والذي يةاوق فاي نسابت  جمياع العياون الكب

ن والمعدنياة علان مسااتوى الجمهورياة، فنالًا عاا

ن وجااود نساابة اللمااي باآلبااار والعيااون بمااا لاا  ماا

.ةواى عالجية

لاان اتصاالًا، أصابحت للمحافظاة أاهرة عالمياة ع

ةريلاااة الساااياحة العالجياااة، وأصااابحت مقصااادًا

يث لراغبي االستشةاء من جميع أنحاء العالم، ح

يقصااااد ا السااااائحون ماااان مدتلااااف الجنسااااياتت 

لالساااااتمتال بالمناااااال الصاااااحي والعاااااالط اللباااااي

اللبيعاااااي تحااااات رعاياااااة متدصصاااااين فاااااي  اااااذا 

.المجال من أبناء المحافظة

 اااذا، وتعماااا الدولاااة جا ااادة علااان تلاااوير ورفاااع 

كةااااءة العدياااد مااان ارمااااكن الساااياحية واريرياااة

:يوم  أبرز المشرو ات نذكر اآلتبالمحافظة، 

السووووووووووووووووووويا ة واآل وووووووووووووووووووار
"
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، بتارميم معباد 2015قامت المحافظة فاي أكتاوبر 

. بالواحااااااات الدارجااااااة بااااااالوادي الجديااااااد يااااااب 

وتهااادف عملياااات التااارميم إلااان تنظياااف الزةاااارف

والنقاااااااوم واسااااااااتكمال العناصااااااار الزةرفيااااااااة، 

وتنظيااااف وتقويااااة النقااااوم والصااااور الجداريااااة،

لااة وتنظيااف السااياط ماان الهاارف الجانبيااة المحي

ت بقااادس ارقاااداس، وتمبيااات القشاااور واللبقاااا

المنةصاااااالة مااااااان النقاااااااوم، ومااااااااء الشااااااارول 

والكااااارانيووالشاااااقوق، واساااااتكمال ارعمااااادة 

.  مليون جني 71والتيجان بتكلةة بلهت 

نبًاا من أ م المواقع اريرياة ج يب ويفعدد معبد 

إلي جنا  ماع المواقاع ارةارى، مماا معباد دوم 

لاان بباااري ، ومقااابر المزوقااة التااي يرجااع تاريدهااا إ

العصاار الروماااني، ومعبااد دياار الحجاار الااذى يرجااع 

لان تاريد  إلن عصار ارباا رة الروماان، باإلضاافة إ

مقاااابر باااال  الةرعونياااة والتاااي يوجاااد بهاااا ةمااا 

ونياة مصا   ترتةاع عليهاا بياناات المقاابر الةرع

.في عصور مدتلةة

ة وفاااي إ اااار  تاااوفير الدااادمات والبنياااة ارساساااي

ي النرورية من أجاا إحيااء المناا   الساياحية فا

محافظااة الااوادي الجديااد، تاام إعااادة رصااف  رياا  

بتكلةاااة بلهاااات 2017معباااد دوم ببااااري  عااااام 

ألااااف جنياااا ت و لاااا  بهاااادف إظهااااار اللرياااا  300

بصااااورة جماليااااة وحنااااارية تسااااا م فااااي زيااااادة 

رة اإلقبااااال السااااياحي للمدينااااة، وتحسااااين الصااااو

.الذ نية للمقصد السياحي

رى إجمالي عادد الةناادق المابتاة والقا
ياد السياحية بمحافظة الاوادي الجد

.2020بنهاية عام 

فندددددددددددددددددددًقا ثابًتددددددددددددددددددا17

وقريددددددددددددة سددددددددددددياحية



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز الموافنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

90
ة إجماااااالي تكلةاااااة تلاااااوير المنشااااا ت الرياضاااااي

(.2020–2014)بالمحافظة ةالل الةترة 

ا إجمااالي عاادد المسااتةيدين ماان برنااامأ تكافاا

.2020/2019وكرامة بالمحافظة عام 

آالف4.5

مسدددددددددددددددتفيد

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

183.7
إجمااالي تكلةااة تلااوير مجمااع محاااكم الدارجااة 

.بالمحافظة

إجمااااااااالي تكلةااااااااة المشااااااااروعات التموينيااااااااة 

رة والوحااادات التدزينياااة بالمحافظاااة فاااي الةتااا

(2014–2020.)

ماليددددددددددددددين509

جنيددددددددددددددددددددل

32
إجمااالي تكلةااة تلااوير مساااجد قلااال اروقاااف

.2020حتن عام 2014في عام 

امأ إجمااالي المبااالغ المصااروفة ل ساار فااي برناا

.2020/2019تكافا وكرامة عام 

مليددددددددون22.5

جنيددددددددددددددل

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

مليددددددددون

جنيدددددددددددددل
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م في إ ار ا تمام الدولاة برعاياة الشاباب، فقاد تا

ة تنةيذ العديد من المشروعات في مجال الرياض

مليااون جنياا  ةااالل 90بالمحافظااة بتكلةااة تبلااغ 

:، نذكر منها ما يلي(2020–2014)الةترة 

ت ملعبًااا بتكلةااة إجماليااة بلهاا42تاام تلااوير عاادد 

ملعا  كارة 2كما تم تنجيا عادد . مليون جني 26

قاادم نجيااا  بيعااي، وعمااا صاارف مفهلاان بكاااٍّ

ة ماان نااادي الااوادي الجديااد، ونااادي الداةلااة بتكلةاا

، وإقاماة نااديين للةتاااة 2015ملياون عااام 2بلهات 

ملعبًااا ةماسااي ا نجيااا12والمارأة، كمااا تاام إنشااء 

بتكلةاااة 2018صاااناعي بالساااور واإلناااارة مااان عاااام 

.ماليين جني 8

ولتميااااز المحافظااااة فااااي مجااااال رياضااااة سااااباق 

الهجااان تااام تنةياااذ أعماااال تلاااوير بناااادي الهجااان 

.مليون جني 1.5، بتكلةة 2020ببهداد عام 

أينًاااا تاااام إنشاااااء مناااامار ألعاااااب قااااوى ترتااااان، 

ة، الرياضااااي بالدارجااااباالسااااتادوتلااااوير الةناااادق 

.2017ماليين جني  عام 5.5بتكلةة إجمالية 

مباااان  إدارياااة بكااااٍّ مااان مركاااز 3وتااام إنشااااء عااادد 

، (نااادي أااباب مصاار–العروبااة –الجهاااد )أااباب 

، 2018ماليااااين جنياااا  فااااي عااااام 4بتكلةااااة بلهاااات 

و لااا  لتساااهيا مهماااة أعنااااء مجلااا  اإلدارة 

د والعاملين في تأدية عملهم، كما تم انعقااد عاد

الااوعي ماا تمرًا أاابابي ات بهاادف تمقيااف وزيااادة167

.لديهم

أنشالة رياضاية 8، تم تنةيذ عادد 2020وفي عام 

ة، من دورات ومسابقات رياضية، وقوافاا رياضاي

ألااااف جنياااا ت بهاااادف تمقيااااف 120بتكلةااااة بلهاااات 

ةي أااباب المحافظااة، وتاام تنةيااذ معسااكر كشاا

ألااااف جنياااا ت بهاااادف تاااادري  100 الئااااع بتكلةااااة 

.الشباب علن الحياة الكشةية

وفاااي إ اااار اال تماااام ب عاااداد اربلاااال، فقاااد تااام 

ريقاال، تنةيذ المشرول القومي للناأائين لرفاع ا

.  وألعاب القوى، وتن  اللاولة

ر ايووووووووووووووووووووووة الشووووووووووووووووووووووبا 

والرياضوووووووة

"
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ةااة وجااارِ أعمااال تلااوير نااادي بااال  الرياضااي بتكل

ألف جنيا ، وال يازال العماا علان إنشااء عادد500

مالعاا  ةماسااية نجيااا صااناعي بمراكااز أااباب7

.ماليين جني 5المحافظة بتكلةة 

اب وجارِ إنشاء ملع  كرة قدم قانوني بمركز أاب

ماليااين جنياا ، والعمااا 3.5مدينااة باااري  بتكلةااة 

علاان إنشاااء حمااام سااباحة بمركااز أااباب مديناااة

.ماليين جني 4بال  بتكلةة 

واسااااااااتكمالًا لإلنشاااااااااءات الرياضااااااااية الجاريااااااااة 

ي بالمحافظااة أينًااا يااتم إعااادة بناااء ماادرجات ناااد

.الداةلة الرياضي بتكلةة مليون جني 

فقااد واسااتكمالًا ال تمااام الدولااة برعايااة الشااباب

، 2017لسااانة 384صااادر قااارار رئاااي  الاااوزراء رقااام 

بشااأن تدصااي  قلعااة أرت أمااالك دولااة فااي 

بمركاااز الداةلاااة بمحافظاااة الاااوادي ماااو مديناااة 

.الجديدت إلقامة مدينة أبابية عليها

1905كماااااااا صااااااادر قااااااارار رئاااااااي  الاااااااوزراء رقااااااام 

، بتدصاي  قلعاة أرت مان أماالك 2018لسنة 

آالف متاااار مربااااع 8.8الدولااااة الداصااااة بمساااااحة 

دي محافظة الوا-مركز الداةلة -بقرية المعسكر 

الجديااد، إلقامااة ملعاا  ةماسااي  وصااالة أنشاالة

.عليها

يااذ، فقااد تاام تنة"مبااادرة اعاارف بلاادك"وفااي ضااوء 

رحلااااة ومعسااااكر داةلااااي لزيااااارة المحافظااااة، 83

مليون جني  1.7ورحالت ةارجية وأا ئية بتكلةة 

.2019عام 

إجماااااالي عااااادد مراكاااااز الشاااااباب 
ة بمحافظة الوادي الجديد بنهايا

.2020عام 

مركددددددددددددددددددددددددددددددددددددز70

ىددددددددددددددددددددددددددددددباب
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لااااام تتاااااوانَ الدولاااااة فاااااي تقاااااديم أوجااااا  الرعاياااااة 

االجتماعياااة للماااوا نين كافاااة وةاصاااة ماااوا ني

المحافظااااات الحدوديااااة والمنااااا   النائيااااة ماااان 

ع ةااالل العديااد ماان المبااادرات التااي تسااعن لوضاا

.حلول سريعة ل زمات المتراكمة 

لتلاااوير قااارى "  يوووا، كريموووة"فةاااي إ اااار مباااادرة 

ة الريف ورفع كةاءة الددمات والمراف  الموجود

بهااااا، والتااي أهاااااااادت وصااااااااااول الددماااااااات إلاان 

مركااازًا، فقااااد اسااااتهدفت المبااااادرة محافظااااة 27

الااااوادي الجديااااد بعاااادد كبياااار ماااان المشااااروعات 

قريااة تابعااة لمركااز 28الددميااة، ماان ةااالل تلااوير 

الةرافاااارة، وأةاااارى بمركااااز الداةلااااةت لتااااوفير حياااااة 

أفناااااااا لماااااااوا ني المحافظاااااااة، عبااااااار تاااااااوفير 

مجمعااات ةدميااة، وتلااوير قلااال الصااحة، وبناااء 

مااادارس جديااادة، وإنشااااء مناااازل جديااادة باااالقرى 

اء اركماار احتياجًااا، كمااا تعمااا المبااادرة علاان إنشاا

رى مشاااروعات لتمكاااين ارسااار اقتصاااادي ا فاااي قااا

".الةرارة والداةلة"

محلااات رفااع 5كمااا تسااتهدف المبااادرة إنشاااء 

قرياااااة بمركاااااازي 28باااااالقرى ارم لددماااااة أ اااااالي 

الةرافاااارة والداةلاااااة، فنااااالًا عاااان تنةياااااذ أعماااااال

اإلحااالل والتجديااد لمشااروعات الصاارف الصاااحي

.قرية11في عدد 

وفاااي إ اااار حااارى الدولاااة المصااارية علااان إعاااادة 

توزياااع الااادعم الحكاااومي ليصاااا إلااان مساااتحقي 

ة، الةعلياااين، وساااعيها لتحقيااا  عدالاااة اجتماعيااا

اأ فقد أ لقات برناامأ تكافاا وكراماة و او برناما

اتاا  التحوياالت النقديااة المشرو ااة، والاذي أ لق

ار وزارة التنامااان االجتماااعي تحااات مظااالة تلويااا

ساااابتمبر 28أااااابكات ارمااااان االجتماااااعي، وفاااي 

ة تااام بااادء التساااجيا فاااي البرناااامأ رول مااار2016

بمحافظاااااة الاااااوادي الجدياااااد بمركااااازي الةرافااااارة 

وباااااري ، وبلااااغ عاااادد المسااااتةيدين ةااااالل عااااام 

ألااااف أساااارة 1.9ماااان برنااااامأ تكافااااا 2020/2019

ألف فرد مساتةيد، 2.5مستةيدة، وبرنامأ كرامة 

.مليون جني 22.5بتكلةة إجمالية بلهت 

التضوووووووووووام  االدتموووووووووووا ي
"
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واسااااتكمالًا لجهااااود الدولااااة فااااي تحسااااين حياااااة

ياة ارفراد اجتماعيبا، وزيادة عدد الوحدات االجتماع

باااالمراكز والقااارى، فقاااد تااام إحاااالل وتجدياااد اإلدارة

ديادت االجتماعية بمركز بال  بمحافظة الوادي الج

بهاااادف تقااااديم الداااادمات االجتماعيااااة للجمهااااور 

ي بجودة وكةااءة والحادم مان التكدساات، و لا  فا

إ اااااار إنشااااااء مراكاااااز ةااااادمات اجتماعياااااة وفقًاااااا 

علان للنمو ط الموحبد لوزارة التنامن االجتمااعي

مليااون جنياا ، وقااد 1.7متاارًا، بتكلةااة 250مساااحة 

.2017تم تنةيذ المشرول في عام 

كما قد تم إصادار عادة قارارات بتدصاي  بعا 

ارراضااااي لصااااالي مديريااااة التنااااامن االجتماااااعي

: ك التي

، 2015لساااانة 2448قااارار رئاااي  الااااوزراء رقااام ▪

بشاااااأن تدصاااااي  قلعاااااة أرت بمحافظاااااة 

ت الااوادي الجديااد لمديريااة التنااامن االجتماااعي

إلقاماااااااة وحااااااادة أااااااا ون اجتماعياااااااة بقرياااااااة 

.مركز الداةلة-المو وب 

، 2018لساااانة 244قاااارار رئااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

بشااااأن تدصااااي  قلعااااة أرت ماااان أمااااالك 

متار مرباع بقرياة 100الدولة الداصاة بمسااحة 

محافظاااة الاااوادي -مركاااز الداةلاااة -الموأاااية 

ية الجديد، بالمجانت إلقامة مبنن وحدة اجتماع

.عليها

لساااانة 496إصاااادار قاااارار رئااااي  الااااوزراء رقاااام ▪

، بشاااااأن تدصاااااي  قلعاااااة أرت مااااان 2019

ز مركاا-أمااالك الدولااة الداصااة بمدينااة الدارجااة 

محافظااااة الااااوادي الجدياااادت إلقامااااة -الدارجااااة 

.املح  لمبنن التأمينات االجتماعية عليه

تهااادف تلااا  القااارارات إلااان زياااادة عااادد الوحااادات 

االجتماعياااة لددماااة أكبااار عااادد مااان الماااوا نين، 

ولناااااامان تااااااوفير حياااااااة كريمااااااة لهاااااام ةاصااااااة 

.بالمنا   الحدودية المحرومة
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فاااااي ضاااااوء اال تماااااام بتساااااهيا الوصاااااول إلااااان 

لاغ الددمات التموينية في المحافظاة ومراكز اا ب

إجمااااااالي تكلةااااااة مشااااااروعات قلااااااال التمااااااوين  

ة مليون جني ، و لا  ةاالل الةتار570بالمحافظة 

أبوووورز تلووووك المشوووورو ات ، وماااان )2020–2014(

:نذكر ما يلي

مركااز تاام تنةيااذ مااول الشااركة المصاارية للجملااة ب

ماليين جني ، 5.5، بتكلةة بلهت 2014باري  عام 

وماااااول الشاااااركة المصااااارية للجملاااااة باااااالةرافرة 

ماليااين جنياا ، ولزيااادة مداازون القمااي 9بتكلةااة  

لةاة بالمحافظة تم عما  نجار تدازين القماي بتك

.2015ماليين جني  عام 3.5

وفاااي إ اااار ساااعي الدولاااة إلااان زياااادة عااادد مراكاااز 

اااااء التموياااان علان مستااوى الجمهوريااااة، تام إنش

مراكااااز للددمااااة التموينيااااة بمحافظااااة الااااوادي 4

، لتقاااااديم وتساااااهيا جمياااااع 2019الجدياااااد عاااااام 

الدااادمات التموينياااة للماااوا نينت لددماااة عااااااادد 

ة ألااف مسااتةيد ماان  ااذا المشاارول، وبتكلةاا179

.2019ماليين جني  عام 5إجمالية بلهت نحو 

ا وعليااا ، ارتةاااع عااادد البلاقاااات التموينياااة ليصااا

، فااااي مقابااااا 2020ألااااف بلاقااااة عااااام 68.6إلاااان 

.2014ألف بلاقة عام 61.4

التموووووووووووووووووي  والتجووووووووووووووووار، 

الداخلية

"

61.4

68.6

2014 2020

عدد البطاقات التموينية بالمحافظة 

2020و2014خالل عامي 

(ألف بطاقة)

.وزارة التموين والتجارة الداةلية: المصدر 
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يرياة، أينًا، تم إنشاء مبنن إداري بديوان عاام المد

ا من ومكت  تموين بال ، ومكت  المعصرة، بك

، 2019مركز الدارجة، وبال ، والمعصرة في فبراير 

مليااون جنياا ، كمااا تاام 1.2بتكلةااة إجماليااة بلهاات 

.منةذًا لمشرول جمعيتي11تنةيذ 

فاي وللحةا  علن المدازون االساتراتيجي للقماي

المحافظااااة، فقااااد تااااام إنشاااااء صااااومعة أااااارق 

ألاف  ان، بتكلةاة 60بسعة 2018العوينات عام 

.مليون جني 160بلهت 

وأينًااااا، تاااام إنشاااااء صااااومعة الدارجااااة بسااااعة 

، بتكلةااة إجماليااة 2019ألااف  اان عااام 45إجماليااة 

.مليون جني 121بلهت 

ينااير وتم إنشاء ماركت المصرية بمركز باال  فاي

.ماليين جني 5.5، بتكلةة 2020

باإلضاااااافة إلااااان مركاااااز الددماااااة النماااااو جي فاااااي 

، بتكلةااااة إجماليااااة بلهاااات 2020، فااااي يناااااير مااااو 

.  مليون جني 2.3

إضاااافة إلااان تلااا  الجهاااود المبذولاااة تااام إنشااااء 

ة محلااات مااواد بتروليااة، بتكلةاا9وتشااهيا عاادد 

.  مليون جني 27بلهت 

هااز في سياق متصاا، تام إنشااء فارل إقليماي لج

حماياااة المساااتهل  بالمحافظاااة بمركاااز الدارجاااة

ألاف جنيا ، وتام 890، بتكلةة بلهت 2020في عام 

، بتكلةاااااة2020إنشااااااء مداااااازن باااااال  فاااااي عاااااام 

.مليون جني 2.6

241ةتامًاااا، تااام إصااادار قااارار رئاااي  الاااوزراء رقااام 

، بشااأن تدصااي  قلعااة أرت ماان 2018لساانة 

أمتاار مربعاة 110أمالك الدولاة الداصاة بمسااحة 

ي محافظاة الاواد-مركز الداةلة -بقرية الموأية 

، الجدياااد، بالمجاااانت إلقاماااة مكتااا  تماااوين عليهاااا

، 2019لسنة 1004وكذل  قرار رئي  الوزراء رقم 

بشأن تدصي  قلعاة أرت مان أماالك الدولاة

ة التابعااة للوحاادة المحلياامااو الداصااة بمدينااة 

ت لمركز ومدينة الدارجاة بمحافظاة الاوادي الجدياد

. إلقامة مكت  تموين عليها
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ين فااي إ ااار ةلااة الدولااة للتيسااير علاان المااوا ن

ناةمميكفي إجراءات التقاضي، و ل  عبر ةدمات 

ا، تتااااايي ساااااهولة االساااااتعالم ومتابعاااااة القنااااااي

ات باإلضافة إلان ضامان حةا  وحماياة المساتند

مااان التلاااف والةقاااد، فقاااد تااام البااادء فاااي إنشااااء

مجماااع محااااكم متلاااور بمديناااة الدارجاااة، والاااذي 

ة يشااما محاااكم ونيابااات كليااة وجزئيااة ومصاالح

الشاااااهر العقااااااري، ومحكماااااة ل سااااارة، ودوائااااار 

م لالسااتئناف، وغير ااا ماان اإلدارات المدتصااة، وتاا

رفااااع كةاااااءة مجمااااع ارماااان والعدالااااة لمحاااااكم 

مليااون جنياا  وماان المقاارر 183.7الدارجااة بتكلةااة 

.2022االنتهاء من أعمال التلوير في عام 

ر وفي إ ار توجهاات الدولاة بامتاداد أعماال تلاوي

وتحااديث المحاااكم إلاان جميااع أنحاااء الجمهوريااة، 

السااايما المناااا   الحدودياااة والنائياااة، فقاااد تااام

ادي افتتااا  أعمااال التلااوير التقنااي بمحكمااة الااو

داةلاة الجديد االبتدائية، والتاي أاملت مأمورياة ال

.2019الكلية ومحكمة الداةلة الجزئية في يوليو 

العدالووووووووووووووووووووة واألموووووووووووووووووووو 
"
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لسانة 1552كما تم إصدار قرار رئي  الوزراء رقم 

بتدصااااااي  قلعااااااة أرت ملاااااا  الوحاااااادة 2015

دي المحلية لمركز ومدينة الدارجة بمحافظاة الاوا

الجديااااد والواقعااااة بقريااااة بااااوالقت إلقامااااة مركااااز 

.أر ة عليها

فاي إ ااار التعااون بااين وزارة العادل والمحافظااة، 

، تم االتةاق علن إنشااء مجماع 2019في ديسمبر 

للوزارة ينم المحااكم والشاهر العقااري، وكاذل 

رةت تدصااي  مقاار الفتتااا  محكمااة بمركااز الةرافاا

فارل ومدلاط افتتاا . للتيسير علن أ الي المركز

.محكمة استئناف بالدارجة

ولتعزياااااز المشااااااركة المجتمعياااااة، قامااااات وزارة 

الداةلياااااة باتداااااا  اإلجاااااراءات الالزماااااة لمكافحاااااة 

الهااااااالء، ومواجهااااااة محاااااااوالت الاااااابع  لرفااااااع 

ن ارسعار غير المبررة للسالع الهذائياة، و لا  ما

".كلنا واحد"ةالل مبادرة 

اتصاااااالًا، قامااااات مديرياااااة أمااااان الاااااوادي الجدياااااد، 

، بواقااااع"كلنااااا واحااااد" منافااااذ لمبااااادرة7بتدأااااين 

حااي اليوسااف ب–البساااتين )منافااذ فااي الدارجااة 4

ةاذ من–مكتبة الجامعة بحي االقتصادي –المروة 

مدينااة ، ومنةاذ بمكتبااة الةااروق ب(بناادي الشاار ة

نااة بمدي" المنااازل" بمركااز الداةلااة، ومكتبااة " مااو "

سااااايارات متحركاااااة تجاااااوب القااااارى 3الةرافااااارة، و

والمدن بالمحافظة للار  اردوات ومساتلزمات

.الدراسة بأسعار مدةنة

إجماااااالي عااااادد نقاااااا  اإل ةااااااء 
ة بمحافظة الوادي الجديد بنهايا

.2020عام 

نقطدددددددددددددددددددة 15

 ففددددددددددددددددددداء
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فااي إ ااار إرساااء قاايم التعااايو وحريااة العبااادة، 

نااة فقااد تاام إنشاااء مبناان المجمااع اإلسااالمي بمدي

، ويقاااااام 2021، وتااااام افتتاحااااا  فاااااي أبرياااااا ماااااو 

متاار مربااع، ويتكااون 2000المجمااع علاان مساااحة 

مااان  اااابقين تقااادم بااا  ةااادمات متعاااددة ر اااالي 

متااار 1200المديناااة، منهاااا مساااجد علااان مسااااحة 

مفصااااا ، ودار مناساااابات، 1500مربااااع السااااتيعاب 

ومكتباااة عاماااة، ومكتااا  تحةاااي  قااارآن، ومصااالن

.للسيدات، وغير ا من الددمات المهمة

كمااااا تاااام تدصااااي  قلعااااة أرت كائنااااة بجااااوار 

رياة ، لصاالي مديماو الكبير بمدينة مو مسجد 

ماو اروقاف باالوادي الجديادت لتوساعة مساجد 

.الكبير، وإقامة مجمع إسالمي متكاما عليها

كما تم تدصي  قلعة أرت من أماالك الدولاة

-مركااااااز الدارجااااااة -الداصااااااة بمنلقااااااة الملااااااار 

محافظة الاوادي الجديادة لصاالي وزارة اروقااف، 

.إلقامة مسجد كبير عليها

التسووووووووووام  والتعوووووووووواي 
"
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وفي إ ار ا تمام الدولاة ب نشااء مسااجد جديادة

وتلااااااوير أةاااااارى قائمااااااة، فقااااااد بلهاااااات تكلةااااااة 

ملياااون 32مشاااروعات اروقااااف اإلجمالياااة نحاااو 

:جني ، ومن أبرز تل  المشروعات نذكر اآلتي

، تااااام إنشااااااء مساااااجد الناااااور 2014فاااااي عاااااام ▪

ألاف جنيا ، وتام إنشااء 777.5بالسبط، بتكلةة 

مساااجد ميماااون فاااي العاااام نةسااا ، بتكلةاااة 

ألااااف جنياااا ، وإنشااااااء 369.2إجماليااااة بلهاااات 

ة مسااااجد الراأاااادة الكبيااااارة بتكلةااااة إجماليااااا

.ألف جني 842.5بلهت 

، 2016كما تم إنشاء مسجد البستان في عاام ▪

مليااااون جنياااا ، وتاااام إنشاااااء 2بتكلةااااة بلهاااات 

400مسااجد الصاااةا والمااروة، بتكلةاااة بلهااات 

.2017ألف جني  في عام 

أينًاااااا، تااااام تجدياااااد مساااااجد الماااااروة القاااااديم ▪

ت ، بتكلةة إجمالية بلها2018بالدارجة في عام 

.مليون جني 2.1

 ااذا، وقااد بلااغ إجمااالي عاادد المساااجد الحكوميااة 

. 2020مسجدًا بنهاية عام 391بالمحافظة 

رميم من جان  آةر، أولت الدولاة ا تمامًاا كبيارًا بتا

يااة الكنااائ  الموجااودة بالمحافظااة، ممااا كاتدرائ

ريم بمركز الداةلة، وكنسية السيدة مامارجرج 

، مارمينااالعذراء بمركاز الدارجاة، وماذبي الشاهيد 

.في قرية النهنة بمركز الةرافرة

كماااااا قامااااات اللجناااااة الرئيساااااة لتقناااااين أوضاااااال 

ضاااال الكناااائ  المصااارية بالمحافظاااة بتقناااين أو

.2021كنيستين، في أبريا عام 

وفااي إ ااار حاارى 2016جاادير بالااذكر أناا  فااي عااام 

، تااام الدولاااة علااان اال تماااام باالكتشاااافات اريرياااة

اكتشاااااااف كنسااااااية تعااااااود للعصااااااور القبليااااااة 

والرومانيااااة القديمااااة، ومجمااااع سااااكني قبلااااي، 

وعااادد مااان العماااالت الذ بياااة التاااي تعاااود لتلااا  

.الةترة
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية ففرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

3.6
ان إجمالي عدد المستةيدين من وحدات اإلسك

.2020االجتماعي المنةذة حتن عام 

وحدة سكنية لتلاوير788إجمالي تكلةة تنةيذ 

.2020العشوائيات بالمحافظة حتن عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون77

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

آالف

مسدددددددتفيد

137
وحاادة سااكنية بقريااة القصاار200تكلةااة إنشاااء 

.2020بالداةلة بالمحافظة عام 

أة إجمالي عدد البيوت والمنازل الريةياة المنشا

(.2020–2014)في المحافظة ةالل الةترة 

مندددددددددددددددددددزلًا350

وبيًتدددددددددددددددددددا

3
إجمااااااالي عاااااادد الماااااادافن الصااااااحية للنةايااااااات 

.2020بالمحافظة حتن عام 

ساية بئرًا إنتاجي اا باللاقاة الشم85تجهيز عدد 

.بالوادي الجديد

مليدددددون216.2

جنيددددددددددل

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافن

صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحية

مليددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددل
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كان تولي الدولة ا تمامًا بالهًاا بمشاروعات اإلسا

االجتمااااعي، حياااث قامااات الدولاااة ب قاماااة وحااادات 

مالئام سكنية بمساحات مدتلةة لتوفير مساكن

  ومناساا  للشااباب، بمساااحات مدتلةااة تناساا

جميااع الةئااات،  فناالًا عاان مااا تقدماا  ماان إتاحااة

ل فاارى عمااا حقيقيااة للشااباب فااي  لاا  القلااا

الحيااوي والمهاامت للحااد ماان ظااا رة البلالااة فااي 

. المجتمع

ة تناامن مشاارول اإلسااكان االجتماااعي بمحافظاا

عماااارة ب جماااالي عااادد 38الاااوادي الجدياااد، إنشااااء 

ئام وحدة سكنية والتي وفارت المساكن المال912

آالف مساااتةيد مااان أبنااااء المحافظاااة 3.7لااااعدد 

.مليون جني 112بتكلةة  

أاااااملت  اااااذ  اإلنشااااااءات مراكاااااز المحافظاااااة 

وحاااااااااادة بالداااارجاااااااااة، 240: ومقسمااااااة كالتاااااالي

وحااااااادة ببارياااااااا ، 96وحاااااادة بالداةلااااااااة، و240و

. وحدة بالةرافرة216وحدة ببال ، و120و

اإل ووووووكا  والمجتمعووووووات 

العمرانية

"
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ة فااي ضااوء اال تمااام بالحاااالت ارولاان بالرعاياا▪

والعمااااااا علاااااان تسااااااكينهم ورعااااااايتهم، تاااااام 

عمارات بحي السبط 10استكمال إنشاء عدد 

جاة، و ل  للحاالت ارولان بالرعاياة بمركاز الدار

ت 2015ماليين جنيا ، فاي عاام 6.7بتكلةة بلهت 

و لاااا  بهاااادف تااااوفير وحاااادات سااااكنية الئقااااة 

.تنمن حياة كريمة ل سر ارولن بالرعاية

، قامااات المحافظاااة ب نشااااء2020وفاااي عاااام ▪

وحاااادة سااااكنية بقريااااة القصاااار بالداةلااااة200

  مليون جني  لتوفير سكن مناسا137بتكلةة 

ة ل ساار الواقعااة منااازلهم فااي المنااا   اريرياا

.بقرية القصر

عمااارات سااكنية بمركااز 9كمااا تاام إنشاااء عاادد ▪

.مليون جني 33الةرافرة، بتكلةة 

عماااارات ساااكنية بحاااي السااابط 3إنشااااء عااادد ▪

.مليون جني 15.8بالدارجة، بتكلةة 

ي وامتدادًا لإلنجازات التي تشاهد ا المحافظاة فا

قلااااال اإلسااااكان، أينًااااا تاااام  اال تمااااام ب نشاااااء 

ايو المنازل الريةية فاي المناا   الجديادة فةاي ما

-:تم اآلتي2015

بيتًاااا بااادويًا بقرياااة غااارب المو اااوب50إنشااااء ▪

.ماليين جني 10بتكلةة 

بيتًاااااا بااااادوي ا باااااأرت الملااااا  50إنشااااااء عااااادد ▪

.مليون جني 14بباري ، بتكلةة إجمالية 

لهت منزل ريةي بالدارجة، بتكلةة ب100إنشاء ▪

.ماليين جني 5.3

ي، منزل ريةي في قرياة البنا  ار لا100إنشاء ▪

.مليون جني 30بتكلةة 

م، بيتًااااا ريةي ااااا بقريااااة الدر ااااو50إنشاااااء عاااادد ▪

، بتكلةااااة 2020بمركااااز الدارجااااة فااااي ديساااامبر 

.مليون جني 17.9إجمالية 
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ظلاات مشااكلة العشااوائيات ماان أ اام الملةاااات 

، التي ت رق الدولة علن مادى عقاود  ويلاة منات

وقد أولت الحكوماة  اذا الملاف ا تمامًاا واساعًا 

ماااا ةرًا، حيااااث تعمااااا علاااان تنةيااااذ ةلااااة تلااااوير 

المناااااااا   العشاااااااوائية، والتاااااااي أاااااااكلت أحاااااااد 

ارات، التحديات الكبيرة في مجال اإلساكان والعقا

وتأمااا الحكومااة فااي القناااء علاان العشااوائيات

.2030بحلول عام 

ع في  ذا اإل ار حرصت الدولة المصرية، علن رفا

ل مستوى معيشة قا ني العشوائيات، من ةال

بي تلوير المناا   العشاوائية وغيار اآلمناة لتصا

.روضات تصلي للحياة اآلدمية الكريمة

وماااان أبااااارز تلاااا  الجهاااااود بالمحافظااااة قيامهاااااا 

ة القديمااة بمدينااة الداةلااامااو بتلااوير منلقااة 

وحااادة سااكنية بتكلةاااة بلهااات260ب جمااالي عااادد 

ة وحدة سكنية بتكلة788مليون جني ، وتنةيذ 23

.2018مليون جني  في ديسمبر 77

تطوووووووووووووير العشوووووووووووووا يات
"



56|محافظة الوادي الجديد  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

اسااااااااتكماال للجهااااااااود المبذولااااااااة فااااااااي تلااااااااوير 

قااة العشااوائيات تاام تنةيااذ مشاارول تلااوير منل

بااااال  اإلسااااالمية بمدينااااة بااااال ، ب جمااااالي عاااادد

مليااااون جنياااا ، 48وحاااادات سااااكنية بتكلةااااة 508

دب جمااالي عاادميتااالكوومشاارول تلااوير منلقااة 

.ماليين جني 5.9وحدة سكنية بتكلةة 20

نتيجاااااااة لجهاااااااود الدولاااااااة فاااااااي القنااااااااء علااااااان 

ة العشوائيات والمنا   غير اآلمناة فاي محافظا

الااوادي الجديااد، فقااد اندةاا  عاادد المنااا   غياار 

إلاان منلقااة 2014منااا   فااي عااام 6اآلمنااة ماان 

، واندةااا  عااادد الوحااادات 2020واحااادة فاااي عاااام 

وحااادة عاااام 2746الساااكنية بتلااا  المناااا   مااان 

.2020وحدة فقط في عام 20إلن 2014

اء و ااذا مااا يفعاادد  ةاارة واضااحة فااي ساابيا القناا

املة علاان تلاا  الظااا رة التااي تعااوق التنميااة الشاا

فاااااي مصااااار ككاااااا والمحافظاااااة بشاااااكا ةااااااى، 

ولنااامان القنااااء علااان تلااا  المناااا   بشاااكا

.ينهائي وتلوير ا بما يلي  بالموا ن المصر

2746

20

2014 2020

 جمالي عدد الوحدات السكنية بالمناف 

2020و2014غير اآلمنة خالل عامي 

(وحدة)

.صندوق التنمية الحنرية: المصدر 
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ة تااااولي الدولااااة ا تمامًااااا بالهًااااا بتعظاااايم وتنمياااا

ا موارد ا المائية، ووضع ةلط قومية فاي سابي

االساااتةادة مااان الماااوارد المتاحاااة، والبحاااث عااان 

مياا  مصادر غير تقليدية لتحلية المياا  ومعالجاة

.الصرف الزراعي والصحي

وفااااي ساااابيا تعظاااايم االسااااتةادة ماااان المااااوارد 

ظاة المائية واالستددام ارمماا للمياا  فاي محاف

الاااوادي الجدياااد والتاااي تعتماااد فاااي الاااري بشاااكا

ن رئااي  علاان الميااا  الجوفيااة، تاام حةاار العديااد ماا

ماليااة آبااار الميااا  الجوفيااة بالمحافظااة بتكلةااة إج

:مليار جني ، ومنها1.1بلهت 

متااااار بمنلقاااااة 1000بئااااارًا بعمااااا  140تااااام حةااااار 

ر  الةرافاااارة القديمااااة بااااالوادي الجديااااد فااااي فبراياااا

ملياااون جنيااا  فاااي 360، بتكلةاااة بلهااات نحاااو 2016

إ اااااار المشااااارول القاااااومي الستصاااااال  وتنمياااااة 

.المليون ونصف المليون فدان

قاة بئرًا جوفي اا يعماا باللا25كما تم إنشاء عدد 

ركااز الشمسااية كبااديا عاان اسااتددام السااوالر بم

، وتدأااين مشاارول اآلبااار التااي 2018الداةلااة عااام 

ن تعماااا باللاقاااة الشمساااية والاااتحكم اآللاااي عااا

بئااارًا بعمااا  25بفعاااد ومنظوماااة المراقباااة لعااادد 

متااارًا يعماااا كنماااو ط مماااالي لترأااايد 45حاااوالي 

.استددام اللاقة

، فااااي 2016آبااااار إنتاجيااااة عااااام 9كمااااا تاااام إنشاااااء 

.مليون جني 176الةرافرة القديمة، بتكلةة 

بئاارًا باللاقااة 26، تاام تجهيااز عاادد 2019وفااي عااام 

بئااارًا 85تااام تجهياااز 2021الشمساااية، وفاااي عاااام 

أةاااارىت بهاااادف إنشاااااء محلااااات الرفااااع للوفاااااء 

.التي تددمهاللزماماتبمتللبات الري 

بمركااااز الداةلااااةت استعواضاااايةآبااااار 10وتاااام حةاااار 

بهاااادف تحسااااين حالااااة الااااري والظااااروف البيئيااااة 

باااار  التصاااميمي لتلاا  اآلارورنياا والحةااا  علااان 

. 2017في عام 

الموووووووووووووووووووووارد الما يووووووووووووووووووووة 

والووووووووووووووووووووووووري

"
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بئااااااااارًا 20كماااااااااا أاااااااااهدت المحافظاااااااااة حةااااااااار 

آبااااار 10وحةاااار 2018بالداةلااااة عااااام استعواضااااية

.2015ةارط الزمام بالةرافرة عام 

بئااااار ري باااااأرت الملااااا  وغااااارب 2كماااااا تااااام حةااااار 

ت ، بتكلةة إجمالياة بلها2020المو وب، في مايو 

حة ماليااين جنياا ت بهاادف تااوفير الميااا  الصااال4.5

.للشرب والزراعة

بئاااااارًا إنتاجي ااااااا باللاقااااااة 85وتاااااام تجهيااااااز عاااااادد 

الشمساااية، و لااا  الساااتددام المياااا  الجوفياااة

بالمنااااااا   الصااااااحراوية فااااااي أغاااااارات التنميااااااة 

مليااااون جنياااا ، 216.2المدتلةااااة، بتكلةااااة بلهاااات 

.  2021عام 

متاااار 1000بئاااار ميااااا  علاااان عماااا  25إنشاااااء عاااادد 

ت نحاو بتكلةاة بلها( عين دالاة)بالةرافرة الجديدة 

.مليون جني 136

بئارًا للمياا  علان عما  ألاف50عملية إنشاء عدد 

ة ألف فدان باالةرافرة القديما21متر علن مساحة 

ت و لاااااا  بهاااااادف 2016ساااااها بركااااااة فااااااي عااااااام 

ية اسااتددام الميااا  الجوفيااة بالمنااا   الصااحراو

في أغرات التنمية المدتلةة

ياة وفي إ ار تعظيم االستةادة من الماوارد المائ

فاااي ظااااا محاااادوديتها، ساااواء ماااان ةااااالل ةلااااة 

ير واضااحة المعااالم لترأاايد االسااتهالك أو تلااو

ر منظومة الري علن مستوى الجمهورياة، جاارِ حةا

والةرافاارة بئاارًا اةتباري ااا إنتاجي ااا بالعوينااات14عاادد 

متاااارت بهاااادف تااااوفير الميااااا  لتلاااا  1200بعماااا  

المنااااااا   ورفااااااع كةاءتهااااااا وقاااااادرتهات للوفاااااااء 

دمها، التي تدللزماماتبمتللبات الري والصرف 

ومااان المدلااااط االنتهااااء ماااان المشااارول ةااااالل 

.2022عام 

بااااالةرافرةت استعواضاااايةآبااااار 4جااااارِ أينًااااا حةاااار 

دي بهاادف التكيااف مااع التهياارات المناةيااة والتصاا

وب لظا رة النحر واآليار الناتجاة عان ارتةاال منسا

. سلي البحر وإيقاف تراجع ةط الشا ئ
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 تماام تحظن المشروعات البيئياة باالكمير مان اال

ا كبيارًا والتأييد من قبا الدولة، وتبذل الدولة جهدً

ةاااااالل المرحلاااااة الحالياااااة فاااااي تنةياااااذ المدلاااااط 

المتكاماااااا لتلاااااوير منظوماااااة إدارة المدلةاااااات 

الصاااالبة علاااان مسااااتوى الجمهوريااااة، و لاااا  فااااي 

عيا ضوء توجيهات الدولة بمواصلة الجهود لتة

تلاااااااا  المنظومااااااااة، وتااااااااولي الدولااااااااة ا تمامًااااااااا 

حية للمشااروعات البيئيااة لتحسااين اروضااال الصاا

ا للمااوا نين، والحااد ماان معاادالت التلااوم، فناالً

عااااان إقاماااااة صاااااناعة و نياااااة إلدارة المدلةاااااات، 

.وتوفير فرى عما جديدة

، في  ذا اإل ار  وحةاظًا علن ساالمة الماوا نين

2020تااااام تدأاااااين عااااادة مشاااااروعات فاااااي عاااااام 

إلنشاااااااء ةاليااااااا دفاااااان صااااااحي بعاااااادة منااااااا   

بالمحافظاااة مماااا، الدارجاااة والداةلاااة والةرافااارةت

مااااان أجاااااا تحساااااين عملياااااات الجماااااع والنقاااااا 

.  وتحسين منظومة إدارة المدلةات

البيئوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
"
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وفاااي ضاااوء اإلنجاااازات فاااي قلاااال البيئاااة، تمااات 

جاودة التوعية البيئية مع مدتلف القلاعاات المو

عاان  رياا  الم سسااات التعليميااة، والجمعيااات

ت ار ليااة، حيااث قاماات المحافظااة بتااوفير اردوا

ع الالزمااة لاادعم منظومااة النظافااة بالتنسااي  ماا

بيا وزارة البيئة، لرفع مستوى القلاال، وعلان سا

:الممال ال الحصر

جارارات لجماع 5دعم الوزارة للمحافظة بعدد ▪

مةرمااة لمدلةااات النديااا، 15القمامااة، وعاادد 

جمعيااة )والمشاااركة مااع الجمعيااات ار ليااة 

رابلاااااة المااااارأة العربياااااة فاااااي تلاااااوير حديقاااااة 

(.الملار بالدارجة

آالف أااجرة 7دعاام الااوزارة للمحافظااة بعاادد ▪

–أكينااااااو كااااااارس لتشااااااجير  رياااااا  الجامعااااااة 

.الملار

أااااجرة 400دعاااام الااااوزارة للمحافظااااة بعاااادد ▪

للحةاااا  علااان ( أأاااجار ظاااا وأأاااجار مممااارة)

و ني البيئااة فااي ظااا االحتةااال بيااوم البيئااة الاا

(.اتحنر ل ةنر)في ظا مبادرة 

دعااام الاااوزارة لنقاباااة المهااان الزراعياااة باااالوادي ▪

وتااااام أاااااجرة مممااااارة، آالف 3الجدياااااد بعااااادد 

توزيعهاااااا بمعرفاااااة نقاباااااة المهااااان الزراعياااااة 

بالمحافظااااااة، ومناساااااابة للبيعااااااة ارراضااااااي 

.بمحافظة الوادي الجديد

حية ونتاجًا لما سب ، فقد بلغ عادد المادافن الصا

مادافن صاحية بنهاياة 3للنةايات فاي المحافظاة 

.، ومصنع لتدوير القمامة2020عام 

ة إجمالي عدد المحميات اللبيعيا
بمحافظااة الااوادي الجديااد بنهايااة

.2020عام 

محميدددددددددددددددددددات 3

فبيعيدددددددددددددددددددددة



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والدشددبدددددددددكددددددات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

يدر ففرةر 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 

506
إجماااالي تكلةاااة مشاااروعات مياااا  الشااارب فاااي 

(.2020–2014)المحافظة في الةترة 

ء فاي إجمالي عادد المشاتركين بشابكة الكهرباا

.2020المحافظة بنهاية عام 

آالف106.5

مشددددددددتر 

ماليدددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددل

62.3%

حتان نسبة مستددمي اإلنترنت في المحافظة

.2020/2019عام 

ي إجمالي تكلةة مشروعات الصارف الصاحي فا

(.2020–2014)المحافظة في الةترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددون554

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددل

1.7
ل بلااو" دياارو -الةرافاارة "تكلةااة إنشاااء محااور 

.2020كيلومترات عام 310

إجمالي قيمة المشروعات المنةاذة فاي مجاال

(.2020–2014)الكهرباء واللاقة في الةترة 

مليددددددددددددددددددددددددددددون458

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددل

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددل
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ات انلالقًااا ماان ا تمااام الدولااة بتنةيااذ المشااروع

يع وتلوير الددمات المقدمة للموا نين في جم

ة القلاعااات، ةاصااة مشااروعات البنيااة ارساسااي

ركااة وتلااوير أاابكة اللاارق والكباااريت لتسااهيا ح

ياة، النقا، وجذب االستممارات ومشاروعات التنم

ير والقناء علن التكادس والزحاام الماروري، وتاوف

الوقاااات والجهااااد علاااان المااااوا نين، فقااااد وصااااا 

إجمااالي أ ااوال اللاارق المرصااوفة فااي محافظااة 

آالف 3.3نحااااو 2020/2019الااااوادي الجديااااد عااااام 

ة لتلاوير كيلومتر، كما بلهت التكلةاة االساتمماري

مليارات جني ، 5.4قلال اللرق بالمحافظة نحو 

:أبرز إنجازات الم افظة ما يليومن 

إنشااااء  ريااا  للاااربط باااين محافظاااة ساااو اط ▪

كيلاااااااومترًا 167والواحاااااااات الدارجاااااااة بلاااااااول 

مليااون جنياا ت بهاادف 800باسااتممارات بلهاات 

ربااااط المحافظااااة بمحافظااااات مصاااار العليااااا 

والتشاااااجيع علااااان جاااااذب الوفاااااود الساااااياحية 

.واالستممار للمحافظة

الطووووووووووووووووووووور  والنقووووووووووووووووووووو 
"
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2020عااين دلااة عااام / إنشاااء  رياا  الةرافاارة ▪

متاارًا، يتكااون 11.7كيلااومترًا وعاارت 83بلااول 

ة ماان مسااارين فااي كااا اتجااا ، بتكلةااة إجمالياا

.مليون جني 340.5بلهت 

درب ارربعااااين ماااان / إنشاااااء  رياااا  باااااري  ▪

، وبتكلةاة 2014عاام 270إلن الكيلاو 225الكيلو 

.مليون جني 22.4بلهت نحو 

أااارق / رفاااع كةااااءة وتقوياااة  ريااا  الداةلاااة ▪

، في عام 20إلن الكيلو 10العوينات من الكيلو 

مليااون جنيا ، ياام 11، وبتكلةاة بلهاات نحاو 2015

375إلاان الكيلااو 340أتبعاا  تلااوير ماان الكيلااو 

.مليون جني 60بتكلةة 2018عام 

بااري / رفع كةاءة وتوسعة  ري  الدارجاة ▪

، 2018، فااي عااام 80إلاان الكيلااو 30ماان الكيلااو 

.مليون جني 60وبتكلةة إجمالية بلهت 

يا  االنتهاء من المرحلة المانياة مان تلاوير  ر▪

،2018الةرافاااارة، في ينايااااار / الواحااات البحرياااة 

جاا  يتكاون اللري  من اتجا ين، يتكاون كاا ات

كيلومتااااارًا 144حاااارات مرورياااة، بلاااااول 3مااان 

.مترًا11وعااارت 

كيلاااااومترًا بماااااداةا قااااارى 15إنشااااااء ورصاااااف ▪

، 2015مركاااازي الداةلااااة وبااااال ، فااااي ديساااامبر 

مليااااون جنياااا ت و لاااا  13.8وبتكلةااااة إجماليااااة 

بهدف ربط قرى مراكاز الاوادي الجدياد بااللرق

الرئيسااة والسااريعة ممااا يدةااف العاا ء علاان

الماااااااوا نين، وتاااااااوفير اساااااااتهالك الوقاااااااود، 

وتساااهيا الحركاااة والتنقاااا، وإنعاااام الحركاااة

كة التجارية داةا المحافظة، مع تحساين أاب

ار اللااارق والنهاااوت بالقرياااة وزياااادة االساااتمم

.الزراعي

بلاااول 2020عاااام " ديااارو  -الةرافااارة "محاااور ▪

مليار جني ، ويهدف 1.7كيلومترات بتكلةة 310

ا  إلن ربط محافظاة الاوادي الجدياد باوادي النيا

ين بشاابكة  اارق عرضااية، وتقليااا المسااافة باا

محافظااااااة الاااااااوادي الجديااااااد مركاااااااز الداةلاااااااة 

.ومحافظة أسيو 
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ت نجااي قلااال االتصاااالت وتكنولوجيااا المعلومااا

وى في تحقي  معدالت أداء مرتةعة علان المسات

االقتصااااديت وأظهااارت م أااارات القلاااال ةاااالل 

، ارتةاعًااااااااا بنساااااااابة 2021/2020العااااااااام المااااااااالي 

مسااا مة القلااال فااي الناااتأ المحلااي اإلجمااالي 

، وارتةااااال معاااادل نمااااو القلااااال %5لتصااااا إلاااان 

، ونماااو الصاااادرات الرقمياااة إلااان%16ليصاااا إلااان 

مليااارات دوالر، وحاااف  القلااال علاان مكانتاا 4.5

.نكأعلن قلاعات الدولة نموًا لعامين متتاليي

فااي  ااذا اإل ااار، أعلناات المحافظااة بالتعاااون مااع 

، 2021الجهاز المركزي للتنظايم واإلدارة، فاي ينااير 

انتهاااااااء تحااااااديث الملااااااف الااااااوظيةي للعاااااااملين 

بالجهااااااز اإلداري بالمحافظاااااة والبالااااااغ عدد ااااااام 

ن ألاااف موظاااف، وبااادء الاااربط اإللكتروناااي باااي38.8

المااااديريات والجهاااااز، ووقااااف التراسااااا الااااورقي، 

ف و ل  في إ ار المشرول القومي لتحديث المل

.الوظيةي إلكتروني ا

ا االتصووووووواالت وتكنولوديووووووو

المعلومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات

"
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وتفعاادد محافظااة الااوادي الجديااد أولاان محافظااات

هاا الجمهورية التي انتهت مان التحاديث وتام ربل

. دارةإلكتروني ااا مااع الجهاااز المركاازي للتنظاايم واإل

ع ويهادف المشاارول إلان التحااديث اللحظاي لجمياا

البياناااااات ووضاااااع ةريلاااااة لللاقاااااات البشااااارية 

الموجااااودة بالجهاااااز اإلداري أمااااام صااااانع القاااارار، 

وفقًاااا لعااادة عواماااا منهاااا السااان، والمااا  الت، 

والتدصصااات، والناااول، و اااو ارماار الاااذي يفساااهم 

بااااااادور  فاااااااي رسااااااام سياساااااااات دقيقاااااااة حاااااااول 

رية االسااتددام الكاافء و ارممااا لللاقااات البشاا

المتاحااااااااة بالجهاااااااااز اإلداري، وترأاااااااايد اإلنةاااااااااق 

فااي خطووة الت ووول الرقمووي الحكااومي، وفااي إ ااار 

ءات الجهااات الحكوميااة لتيسااير وتبساايط اإلجاارا

ن علن الماوا نين، فقاد تام تلاوير إنشااء عادد ما

:المراكز التكنولوجية، أ مها

افتتاااااا  أعماااااال تلاااااوير المركاااااز التكنولاااااوجي ▪

.2021بمدينة الداةلة في أغسل  

ت الاذي إنشاء المركز التكنولوجي بمديناة باال ▪

قاا يهدف إلان تيساير الدادمات للماوا نين بأ

.وقت وجهد

ظاة، تدصي  مركز تكنولاوجي متنقاا للمحاف▪

ضاااااامن ةلااااااة المنظومااااااة علاااااان مسااااااتوى 

الجمهورياااااااة، اساااااااتعدادًا لتدأاااااااينها وبااااااادء 

.تشهيلها

، تاااااام تنظاااااايم ورم عمااااااا 2021فااااااي ساااااابتمبر 

بالتعااااااااون ماااااااع وزارتاااااااي التدلااااااايط والتنمياااااااة 

مااا االقتصااادية والتنميااة المحليااة، حااول آليااات ع

دأااينها المراكااز التكنولوجيااة المتنقلااة، التااي تاام ت

بمحافظاااات الجمهورياااة لتدةياااف الناااهط عااان 

المراكاااااز المابتاااااة، وتلاااااوير الدااااادمات المقدماااااة 

.للموا نين بالمنا   النائية

ي  ذا، وقاد بلهات نسابة مساتددمي اإلنترنات فا

، كما بلاغ عادد 2020/2019عام % 62.3المحافظة 

. 2020سنترالًا بحلول عام 23السنتراالت 
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ي تفعااادد الكهربااااء أكمااار أناااوال اللاقاااة أااايوعًا فااا

يًا العااالم وأسااهلها تااوف رًا، وتعتباار مااوردًا أساساا

ال غنااان عنااا  فاااي المجتماااع الحاااديث، وتساااتددم

لاغ الكهرباء في القلاعات المدتلةة،  اذا، وقاد ب

إجماااااالي عاااااادد المشااااااتركين بشاااااابكة الكهرباااااااء 

، 2020آالف مشااترك فااي عااام 106.5بالمحافظاة 

.2014ألف مشترك عام 82.4مقابا 

فااااي  ااااذا اإل ااااار، بلااااغ إجمااااالي كميااااة الكهرباااااء 

ملياااار 1.2المساااتهلكة لإلناااارة بالمحافظاااة نحاااو 

، كمااا بلااغ 2020كيلااووات فااي الساااعة ةااالل عااام 

عة إجماااالي كمياااة الكهربااااء المساااتهلكة للصااانا

مليون كيلووات فاي السااعة ةاالل العاام19نحو 

ذة نةس ، وبلغ إجمالي قيمة المشروعات المنةا

458في مجال الكهرباء واللاقاة المتجاددة نحاو 

يا مليون جني ، ومن أبرز جهود المحافظة لتوصا

:تيالتيار الكهربائي للمنا   المحرومة نذكر اآل

بياااات 100توصاااايا أاااابكة كهرباااااء لمشاااارول ▪

باادوي بقريااة غاارب المو ااوب بالداةلااة، وأرت 

، وبتكلةااااة 2017الملاااا  بباااااري  فااااي أكتااااوبر 

.مليون جني 1.5إجمالية بلهت 

الكهربووووووووووووووواء والطاقوووووووووووووووة
"

.وزارة الكهرباء واللاقة المتجددة: المصدر 

82.4

106.5

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(ألف مشتر )
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توصااااايا التياااااار للعماااااارات ارولااااان بالرعاياااااة ▪

ام بالدارجااة، بتكلةااة نحااو مليااون جنياا ، فااي عاا

، وتاااام إحااااالل وتجديااااد الشاااابكات ورفااااع 2018

قدرات المحوالت وتدعيم المناا   لمواجهاة 

زياااااادة ارحمااااااال والتوسااااااعات المسااااااتقبلية 

ملياااون 145بجمياااع المراكاااز، بتكلةاااة إجمالياااة 

.جني ، في العام نةس 

لرفاع تم توصيا التيار الكهربي لمحلاة مياا  ا▪

لياون الجديدة، بتكلةاة نحاو مجورمشينبقرية 

، وتااااام توصااااايا التياااااار 2019جنيااااا ، فاااااي عاااااام 

ة لمجمااااع اإلنتاااااط الحيااااواني بالدارجااااة، بتكلةاااا

.مليون جني 32.4

لاة في سياق متصا، تم االنتهاء من إنشااء مح

، 2021محاوالت جبااا الكامااا بالعويناات فااي مااايو 

ة كيلااو فولاات، وقاد تاام تنةيااذ المحلاا22/66جهاد 

، كماااااا SIEYUANبالتعاااااون مااااع أاااااركتي ميجااااا و

مليااون 117.5بلهاات التكلةااة اإلجماليااة للمشاارول 

.ماليين دوالر3.5جني  و

ة وفاااي مجاااال تولياااد الكهربااااء باساااتددام اللاقااا

:الشمسية من أبرز تل  المشروعات

مشاارول محلااة أبااو منقااار المركزيااة لللاقااة ▪

، بلاقااااة إجماليااااة قاااادر ا نصااااف الشمسااااية

متارًا مربعًاا، و اي 170ميجاوات، علان مسااحة 

ية تكةااااي للوفاااااء بكااااا االحتياجااااات ارساساااا

ماا للمنازل والمرافا  ارساساية فاي القرياة، ك

هيا تتميااز المحلااة باندةااات تكاااليف التشاا

والصاااااااايانة رنهااااااااا تعتمااااااااد علاااااااان اللاقااااااااة 

الشمساااية المتجاااددة، فاااي منلقاااة تسااالع 

فيها الشم  علن مدار العاام، وتام تشاهيا

.2015المحلة في ديسمبر 

ة تم االنتهاء من تنةيذ مشرول محلة اللاقا▪

الشمسااااااية بقاااااارى درب ارربعااااااين المرحلااااااة 

، 2015المالمااة كمنحااة إماراتيااة و لاا  فااي عااام 

مليااون جنياا ، والتااي تعمااا بكامااا15بتكلةااة 

فير  اقتها حاليًاا، بقادرة نصاف ميجاا وات لتاو

اللاقاااة الكهربائياااة المهذياااة لقااارى المرحلاااة

.المانية
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ناة الوصول للميا  ووسائا الصارف الصاحي اآلم

 ااااو حاااا  لكااااا إنسااااان، ونتيجااااة إلدراك الدولاااااة 

بأ مياااااة إعاااااادة  يكلاااااة قلاااااال مياااااا  الشااااارب 

والصاااارف الصااااحي، بمااااااا يكةااااا إنجاااااز ار ااااداف 

ا ن االسااتراتيجية المرجااو تنةيااذ ا لصااالي المااو

.المصري

  تم تلوير وإنشاء العدياد مان مشاروعات المياا

والصاارف الصااحي فااي محافظااة الااوادي الجديااد، 

رب وقد بلغ إجمالي تكلةاة مشاروعات مياا  الشا

ماا يفقادبر ( 2020–2014)بالمحافظة ةاالل الةتارة 

ر مالياين جنيا ، كمااا بلهات نسابة ارساا506بنحاو 

المصااااارية المتصااااالة بالشااااابكة العاماااااة لمياااااا 

الشاااااارب بالمحافظااااااة وفقًااااااا للتعااااااداد العااااااام 

2017للساااااااكان واإلساااااااكان والمنشااااااا ت عاااااااام 

%.99.8حوالي 

شارب حيث تم تنةيذ عدة محلات لتنقية مياا  ال

:بالمحافظة أبرز ا

آالف متاااار 3محلااااة ميااااا  البسااااتان بسااااعة ▪

.مليون جني 11مكع  في اليوم، وبتكلةة 

آالف متااار 7محلااة ميااا  المجا ااادين بسااعة ▪

.مليون جني 18مكع  في اليوم، بتكلةة 

آالف متااااار 7محلاااااة مياااااا  الز اااااور بلاقاااااة ▪

.مليون جني 11مكع  في اليوم، بتكلةة 

ملياون جنيا ، 18محلة مياا  الشابابة بتكلةاة ▪

.مليون جني 20يناير بتكلةة 25ومحلة 

آالف متاااار 3محلااااة ميااااا  الراأاااادة بلاقااااة ▪

.مليون جني 11مكع  في اليوم، بتكلةة 

محلاااااااة مياااااااا  الحااااااازب بالدارجاااااااة، بلاقاااااااة ▪

هاات آالف متاار مكعاا  فااي اليااوم، بتكلةااة بل3

.مليون جني 11

محلاااااة مياااا  بااور ساعيد بالدارجااااااة، بلاقاااااة ▪

لهات آالف متر مكعا  فاي الياوم، وبتكلةاة ب3

.  مليون جني 11

ميووووووووووووووووواـ الشوووووووووووووووووووووووووووووووور  

والصوووووووووووووووووورف الصووووووووووووو ي

"



72|محافظة الوادي الجديد  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

محلات إلزالة الحديد والمنجنياز مان 3إنشاء ▪

محلااااة جنااااا ، محلااااة )الميااااا  بالمحافظااااة 

ةااااالل عااااام ( والنماااااالز ااااور، ومحلااااة الدياااار 

.مليون جني 20.5، وبتكلةة بلهت 2018/2017

إحاااالل وتجدياااد محلاااة تنقياااة مياااا  الشااارب، ▪

كلةااة بقريااة المكاا  القبلااي بمركااز باااري ، بت

.مليون جني 1.6إجمالية بلهت 

رياة إحالل وتجديد محلة تنقية مياا  أارب بق▪

دلات بهداد، بمركاز بااري ، بتكلةاة إجمالياة ت

.ألف جني 313

إحااااالل وتجديااااد محلااااة تنقيااااة ميااااا  أاااارب ▪

هات الز ور، بمركاز الدارجاة، بتكلةاة إجمالياة بل

.مليون جني ، و ل  لددمة مركز الدارجة1.5

إحااالل وتجدياااد مواسااير اسبساااتوس، ضااامن▪

أعماااااااال إضاااااااافية فاااااااي مدينااااااااااااة الدارجاااااااااااة 

هاات كيلااومترات، بتكلةااة إجماليااة بل4بلاااااول 

.مليون جني 2

إحاااالل وتجدياااد مواساااير اسبساااتوس ضااامن▪

بلاااااول مااااااو أعمااااااال إضافياااااااة فااي مدينااااااة 

ة كيلاااااومترات، فاااااي مركاااااز الداةلاااااة، وبتكلةااااا4

.مليون جني 1.4إجمالية بلهت 

ا  مياوبارداتإحالل وتجديد أبكات محااب ، ▪

ة ، وبتكلةة إجمالي2020/2019الشرب، في عام 

.ماليين جني 3.9

، فقااد ا تماات أمووا  وو  قطوواف الصوورف الصوو ي

ث الدولة بمشروعات الصرف الصاحي اآلمناة، حيا

مليااااون 554بلهاااات التكلةااااة اإلجماليااااة للقلااااال 

: جني ، ومن أ م المشروعات ما يلي

يناااااااير 25افتتاااااا  محلاااااة الصااااارف الصاااااحي ▪

بمحافظااااة الااااوادي الجديااااد، بتكلةااااة إجماليااااة

ماليااين جنيا  وتداادم المحلاة أحياااء 10بلهات 

ينااااير، وارحيااااء الساااكنية المجااااورة، حياااث25

بوصاات، 6تعما المحلاة بمواساير ساعتها 

، وأاااابكة انحاااادار "جااااو"6وبنااااهط تشااااهيا 

.بوصة18–8كيلومتر، بقلر 2.3بلول 
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وقااااد تاااام إحااااالل وتجديااااد العديااااد ماااان محلااااات 

:االصرف الصحي التي تددم مركز الدارجة، منه

يناة إحالل وتجديد أابكة الصارف الصاحي بمد▪

منلقاااة –منلقاااة عباااد   ةناااير )الدارجاااة 

( ةالناضاورمنلقة عين –منلقة باتا –الز ور 

لهات كيلومترات، بتكلةاة إجمالياة ب4.5بلول 

.مليون جني 2.4

إحاااااالل وتجدياااااد ةاااااط انحااااادار صااااارف صاااااحي ▪

أماااااااام مدرساااااااة نجيااااااا  محةاااااااو  بتكلةاااااااة 

.آالف جني 110

إحاااالل وتجدياااد محلاااة الرفاااع الهربياااة صااارف ▪

.ألف جني 700صحي بمدينة بال  بتكلةة 

متاار، 400إحااالل وتجديااد وإصااال  ةااط اللاارد ▪

الداااااى بمحلااااة الرفااااع الرئيسااااة القديمااااة، 

.ألف جني 670بتكلةة إجمالية بلهت 

إحااالل وتجديااد محلااة رفااع الصاارف الرئيسااة▪

مليون جني ، لددمة 2.3، بتكلةة الهنداوبقرية 

.مركز الداةلة

إحالل وتجديد ةاط انحادار صارف صاحي أاارل ▪

ملياون 13بورسعيد بالدارجة، بتكلةاة تدلات 

يا  جني ، لددمة مركز الدارجة، وتام تورياد وترك

لةاة ، بتكالمنقااةصرف صحي بمحلة  لمبة

.ألف جني 700حوالي 

إحاااالل وتجدياااد جزئاااي لمحلاااة رفاااع الصااارف ▪

، 2ماااو النهاااائي بمحلاااة المعالجاااة بمديناااة 

ة وإحاالل وتجديااد جزئااي لمحلاة الرفااع الرئيساا

مليااون 12.3القديمااة بمدينااة الدارجااة، بتكلةااة 

.جني  لهما

إحالل وتجديد ةاط انحادار صارف صاحي أاارل ▪

.مليون جني 13.4بورسعيد بالدارجة، بتكلةة 
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إحاااالل وتجدياااد ةلاااو  انحااادار صااارف صاااحي ▪

لهات أقلار مدتلةة بمدينة الدارجاة، بتكلةاة ب

.ماليين جني ، لددمة مركز الدارجة7.8نحو  

:كما تم إنشاء بع  المحلات، أبرز ا

، ومحلاةماو محلة الرفع الرئيسة بمديناة ▪

اليااة بتكلةااة إجممااو الرفااع النهائيااة بمدينااة 

.مليون جني  للمشروعين2.4

اسااااااااااااتكمال أاااااااااااابكات صاااااااااااارف صااااااااااااحي ▪

الةرافاااااارة بمنلقتااااااي النهنااااااة والتقسااااااايم

، بتكلةااة 2018/2017باالوادي الجدياد ةااالل عاام 

.مليون جني 15بلهت 

إنشاااااااء مشاااااارول صااااااارف صااااااحي متكاماااااااا ▪

ة ، بلاقة إجمالي(الهنداو-الراأدة -العوينة )

متااار مكعااا  فاااي الياااوم، بتكلةاااة بلهااات2000

.مليون جني 163

–تنياااااادة)مشااااارول صااااارف صاااااحي متكاماااااا ▪

ألااف متاار 2.5، بلاقااة إجماليااة (أوالد عبااد  

مكعااااااااا  فاااااااااي الياااااااااوم، بتكلةاااااااااة إجمالياااااااااة 

.مليون جني 163

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر 
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