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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدري بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

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

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

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

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

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

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

.المعرفة

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

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

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

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب"اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر جلي 

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

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

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

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبم الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بددد ن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العةدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مصطف  ممبولي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





لذ ا مذا . يايقينلا، لو ت ع هِّدت مصر وتوفرت فيهذا أدوات العمذران لكانذل كذل ان المذدن ورةيسذة بذ د الذدن

وير رفاعة رافذع ال ه ذاوي، الذ ي ي عذد أحذد قذادة النه ذة العلميذة وراةذد التنذ/ أو انا ب  المفكر المصري

، "يذيص بذاريزتيليص اإلبريز فذي تل"في مصر والعال  العربي     القرن التاكع عشر، في مالْف  ا  هر 

عنةةمما يقةةوم عةةة  شةةمون مصةةر مةةن يمحسةةن اسةةت  ل موارددةةا والمغذذزى لنذذا أنذذ  . 1834الصذذادر عذذام 

.وتوظيفتا، تصب  نبراسًا ممتوقمًا، وقا مًا زاخرًا بين بةمان العالم

،  ذنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت   لها مصر بالكجير م  االنتصارات، و مدت للعديد م  التحذديات

ي الحرية  عب مصر العظي  التاريخَ مرتي      أعوام قليلة؛ تارة عندما قار ضد الفساد وطالب بحق  ف

ارَ ، فجذبوطنيتذ ، وتارة أ رى عندما تمس  بهويت  وتحصذ  2011يناير 25والكرامة والعدالة االمتماعية في 

.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرمعية، والفكر الظ مي في 

حكذ ، رةيسلذا عذدلي منصذور ال/ وبعد فترة ح ك  انتقالية امتدت قرابة العام، تولى   لها السيد المستشار

ة االنتقاليذة بمناكذبة ا تتذام الفتذرة الرةاكذي-ماقتلا لجمهورية مصر العربية، حملل كلمات   اب  ا  يذر 

المسةتقبل يحمةلسننذي لعلذى ققذة بذأن "ا مذ  فذي الغذد، فذي قولذ  –2014يونيذو 4يوم ا ربعاء الموافذج 

م، لكذ  ، وسن كانل أرض  مي بةل بدماء ا برياء، وكما   تشوبها بعذض الغيذولتذا الوان غمًا مشرقًا

ريذذا  أرد بذذ دي كذذتعود كذذمراء بلذذون النيذذ ،   ذذذذراء بلذذون أ صذذان الزيتذذذون، كذذما لا  ذذافيةل، تبعذذث ب

.النجا  وا م ، دوملا كما كانل

ة، طالذب عبد الفتا  السيسذي رةاكذة ممهوريذة مصذر العربيذ/ ، مع تولِّي السيد الرةي 2014يونيو 8وفي 

  الحذذج ، ونسذذتظ  فيذذ  بظذذ لبنةةا  واننةةا الةةذ  نحةةةم بةة م ياطبلذذا ممذذو  المصذذريي  أن ي عينذذو  بقذذوة 

فذذر  والعذذد  والعذذيب الكذذري ، ونتنسذذ  فيذذ  ريذذا  الحريذذة وااللتذذزام، ونلمذذ  فيذذ  المسذذاواة وتكذذافا ال

مذذر أن فذذ  ي مكذذ  لل. ومذذودلا حقيقي ذذا ودكذذتور حيذذاة؛  ن كذذفينة الذذوط  واحذذدة، فذذءن نجذذل نجونذذا مميعلذذا

  الشذعب يستقي  م  طرف واحد؛ كون  عقدلا امتماعي ا بي  الدولة ممجلة في رةيسذها وماكسذاتها وبذي

.جمتوريتنا الوانية الممنية الحميثةلتأكي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ذاوي، راةذد التنذوير فذي العصذر الحذديث، والقذو  مذ )
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تذي نصذبو ومن  ذل  الحي ، بدأت دروب الوط  تحيا مرحلة مديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديجة ال

سذتقب ، سليها مميعلا، مع سدراس وا   م  قِب  الشعب المصري بأننا مميعلا نلتزم بيارطة طريذج لبنذاء الم

ات التذذذي ي ظللهذذذا اإلرادة والتصذذذمي  علذذذى العمذذذ ، والتعذذذاون المنفذذذت  مذذذع الجميذذذع؛ لتي ِّذذذي كذذذ  العقبذذذ

.والصعوبات؛ حتى ننع  مميعلا بجمار التنمية

جهذود؛ ، ت افرت   لهذا التحققت خ لتا  نجازات تنموية تفو  عممر ال منكنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ور ذ  عِظذ  مذا  ذهدت  ربذو  مصذر مذ  مهذد تنمذوي حقيقذي فذ. لتحقيج نه ذة م سذتحقة لشذعب أبذيّ

تي ذى مميع ربوعها، فءن الدولة المصرية حكومة و ذعبلا ال تذزا  لذديها الكجيذر مذ  ال مذو  إلنجذاز أكبذر ي

ة رةيسذة بيد أن ذلذ  يت لذب التوقذف لبرلذة؛ لنتأمذ  مذا حققنذا  كذوي ا مذ  سضذاءات تنمويذ. عنان السماء

.ادمة    ل   الفترة؛ لتكون عونلا لنا على اكتكما  مسيرة البناء والنه ة عبر كنوات مديدة ق

ز مصذذ فى مذذدبولي رةذذي  مجلذذ  الذذوزراء بهذذ ا الشذذأن، قذذام مركذذ/ وفذذي ضذذوء توميهذذات السذذيد الذذدكتور

سذذنوات المعلومذذات ودعذذ  اتيذذاذ القذذرار بتنفيذذ  مهذذد  بحجذذي  لتوقيذذج ألذذ  سنجذذازات الدولذذة المصذذرية  ذذ   ال

تعذاون السبع الماضية، فذي مميذع منذاحي التنميذة وعلذى مسذتوى محافظذات الجمهوريذة كافذةل، وذلذ  بال

:على النحو اآلتي ل   صمار باقة من الكتب وقد  ل ص . مع ميتلف الجهات والهيئات الحكومية

: ق اعلذذا تنموي ذذا، ولذذي23محذذاور تنمويذذة، بواقذذع 5كتابلذذا يسذذتعرد أبذذرز مهذذود الدولذذة علذذى مسذذتوى 23▪

. رافذج والشذبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيذة، والم

.كما ت  س دار تقرير لك  ق ا  تنموي يستعرد الجهود الرةيسة على مستوى المحافظات

على مستوى كتابلا يتناو  الجهود واإلنجازات الرةيسة التي تحققل     السنوات السبع الماضية27▪

.ق ا  تنموي الم حددة كلفلا23الذمميع المحافظات، تغ ي 

اعذذات  لذذ  مذذا حققتذذ  الدولذذة علذذى مسذذتوى كذذ ّ مذذ  الق تلييصذذيةكتابذذان ي قذذدِّمان  ذذورة سمماليذذة ▪

. التنموية والم حافظات، بالتركيز على ما رات ا داء الرةيسة

ا المولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع حاضةةةردوفذذذي لذذذ ا المقذذذام، كذذذان لزاملذذذا علينذذذا أن ن اكذذذد أن 

لى أكجر ، ي ظلل  اإلع ن العالمي لحقو  اإلنسان، وال ي ين وي عومستقبةتا وفق نتج تنمو  شامل

اء، بمذذا فذذي ذلذذ  الحذذج فذذي الحيذذاة دون تمييذذز، وحقذذو  ال فذذ ، والحذذج فذذي الغذذ )حقَّذذا لشنسذذانية 13مذذ  

هذذا تلذذ  الحقذذو  التذذي تسذذتند سلي(. وحقذذو  ا  ذذيا  ذوي الهمذذ  دون تمييذذز، وحمايذذة الحيذذاة اليا ذذة

التذي ت مجِّذ  دعذوة عالميذة للعمذ  مذ  أمذ  " 2030ألذداف التنميذة المسذتدامة "ا لداف اإلنماةية ا مميذة 

رممتهذا الق اء على الفقر، وحماية كوكب ا رد، وضمان تمت ذع مميذع ا فذراد بالسذ م واالزدلذار، تمذل ت

.لدفلا أممي ا تلتزم مصر بها مميعلا17مميعلا في 

، ور يتهذذا 2014اتصذذاللا، قامذذل الدولذذة المصذذرية بترممذذة لذذ   الحقذذو  فذذي دكذذتورلا الذذوطني الصذذادر عذذام 

ميذذة ، والتذذي تعكذذ  الي ذذة االكذذتراتيجية طويلذذة المذذدى؛ لتحقيذذج مبذذادا وألذذداف التن2030المسذذتقبلية 

م عملهذا، وفذي كذبي  تنفيذ  تلذ  الر يذة، أطلقذل الحكومذة المصذرية برنذام. المستدامة في ك  المجاالت

معو  ختامًةةا، ت ةةل الةة. ؛ ليكذذون سطذذارلا تنفيذذ ي ا لجهذذود مصذذر التنمويذذة"مصذذر تن لذذج"الذذ ي يحمذذ  عنذذوان 

.ممتم ، والعمل يحموه األمل ليوم أفضل، وغم أكثر ازددارًا لواننا الحبيب
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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



أسوان في أرقام

ألد  كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحافةدة 62.7تبلغ المساحة الكليدة للمحافةدة 

قريددةر ويبلددغ 85وحدددة محليددة قرويددة تتبعهددا 39مدددنر وتضددم 10مراكددزر و5 لددى 

ل الزيددادة 1.6 جمدالي عددد سدكان المحافةدة نحدو  مليددون نسدمةر كمدا يبلدغ معددي

.لكل أل  نسمة17.8الطبيعية للمحافةة 

سدكرر تمثل الزراعة في محافةة أسوان النشاط األساسير حيث تشتهر بزراعة قصب ال

ن ر والدددبلحر والحنددداءر وتسددداهم المحافةدددة فدددي النشددداط الصدددناعي بدددالكثير مدددوالكركديدددة

اويددة  دفددور والصددناعات الكيم–مصددانع السددكر التكامليددة بكددوم أمبددو : الصددناعاتر وأهمهددا

اء ر واألسمدةر والفوسدفاتر وتجهيدز وتعبئدة األسدمامر كمدا تدم االنتهداء مدن  نشد(كيما)

.المنطقة الصناعية بالشالل

السدياحة تَُعدُّ أسوان من أهم المواقع السياحية التي تدعم االقتصداد القدومي  حيدث تد تي

تددرا  التاريخيددة والثقافيددة علددى رأط األنشددطة السددياحية بالمحافةددة  لمددا تحتويدد  مددن

.ضخم من المعابد وغيرها من اآلثار

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

2.3%

عدد المتعطلين
(سنة64–15)

8.3
آالف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافةة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

49.2%

نسبة اإلنا 

ل الزيادة الطبيعية معدي
2020عام 

62.7
ألف كيلومتر 

مربع

1.6
مليون نسمة 

2020عام 

سكان الحضر
2020عام 

المساحة الم هولة

1.6%

من  جمالي مساحة المحافةة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

44.6%

المساحة الكلية

عدد المشتغلين
(سنة ف كثر15)

357.6
أل  مشتغل

لكل أل  نسمة

17.8



أبرز مؤىرات المحافةة

2.5
آالف وحذدة سكذكان امتمذاعي 10.1تكلفة تنفيذ  

.2020حتى عام 

ة مستشفيات بالمحافظ3تكلفة سنشاء عدد 

سدفذذذو–أكذذذوان العذذذام –أكذذذوان التيصصذذذي )

(.العام

مليددددددددددددددددون717.4

جنيدددددددددددددددددددددد 

1.8
مشذذذذروعلا للصذذذرف الصذذذذحي 16تكلفذذذة سنشذذذاء 

(.2021–2014)في الفترة بأكوان 

التكلفذذذذذذذذذذذذذة الكليذذذذذذذذذذذذذة إلنشذذذذذذذذذذذذذاء وت ذذذذذذذذذذذذذوير 

المذذذذذذذذذذدارس بالمحافظذذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذذ   الفتذذذذذذذذذذرة

(.2021يوليو -2014يونيو )

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار1

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

458.2
آالف 104.2سممذذذالي المبلذذذص المنصذذذرف لعذذذدد 

مسذذذذتفيد مذذذذ  برنذذذذامم تكافذذذذ  وكرامذذذذة عذذذذام 

2020/2019.

ة فذذذي تكلفذذة تأليذذذ  وتب ذذذي  التذذر  بالمحافظذذذ

(.2021–2014)الفترة 

مليددددددددددددددددددددددون 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددون

جنيدددددددددددددد  425.6

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددارات6.9

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تكلفذذذذذذذذذة سنشذذذذذذذذذاء مح ذذذذذذذذذة بنبذذذذذذذذذان لتوليذذذذذذذذذد 

.2018ال اقة الشمسية عام 

2
قيمذذذذذذذذذة االكذذذذذذذذذتجمارات العامذذذذذذذذذة المومهذذذذذذذذذة 

.2021/2020لمحافظة أكوان في   ة عام 

مليدددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

دوالر

مليدددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

التذذأمي  التكلفذذة التقديريذذة لت ذذوير مستشذذفى

.الصحي بأكوان

336
حي سممالي عدد المستفيدي  مذ  التذأمي  الصذ

.2020بالمحافظة حتى عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون1

مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتفيد

63.7%66.6
لمهني نسبة اإلناث المتدربات بمراكز التدريب ا

.2021/2020بالمحافظة     عام 

مليدددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددد 

ة قصذور ققافيذة فذي الفتذر4تكلفة سنشذاء عذدد 

(2014–2021.)

372.5
مدركة بالمحافظة فذي 124تكلفة ت وير عدد 

(.2020أكتوبر -2014يونيو )الفترة 

650
مدركة بالمحافظذة فذي 141تكلفة سنشاء عدد 

(.2021يوليو -2014يونيو )الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددون 

جنيددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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د مه"... التأمين الصحي الشامل في أسوان"

مديذذذذد تشذذذذهد  محافظذذذذة أكذذذذوان لي ذذذذاف سلذذذذى 

ي  كلسذذذلة الجهذذذود التذذذي تبذذذ لها الدولذذذة لتحسذذذ

ة الرعايذذة الصذذحية بالمحافظذذة وااللتمذذام بصذذح

. المواطني 

يهذذذذذدف المشذذذذذرو  سلذذذذذى س ذذذذذ   نظذذذذذ  الرعايذذذذذة 

حي الصحية بالكام ، ولذي  ق ذا  التذأمي  الصذ

ع فقذذ ، وتقذذدي   ذذدمات الرعايذذة الصذذحية للجميذذ

بمذذذذذذا يحقذذذذذذج التكافذذذذذذ  االمتمذذذذذذاعي بذذذذذذي  أفذذذذذذراد 

المجتمذذذذع، بجانذذذذب تقذذذذدي   دمذذذذة  ذذذذحية ميذذذذدة 

تغ ذذذي مميذذذع ا مذذذراد، كمذذذا يهذذذدف أي لذذذا سلذذذى 

مذذ  % 60تعذذدي  ليكذذ  سنفذذا  ا كذذر الذذ ي ي ومذذ  

د لهذذذذذذذذذا لشنفذذذذذذذذذا  مبا ذذذذذذذذذرة علذذذذذذذذذى الصذذذذذذذذذحة،

مراحذذذ  تغ ذذذي مميذذذذع 6وكذذذيت  ت بيقذذذ  علذذذذى 

.محافظات الجمهورية

ات تأتي أكوان في المرحلة ا ولذى مذ  المحافظذ

ا، والتي التي كيت  ت بيج المنظومة الجديدة به

تشذم  سلذى مانذب أكذوان محافظذات بوركذعيد،

. اإلكماعيلية، السوي ، ومنوب كيناء

وفذذذي لذذذذ ا السذذذذيا ، بذذذدأت التجهيذذذذزات الفعليذذذذة 

ية لت بيذذج المنظومذذة، وتحسذذي  الرعايذذة الصذذح

بالمحافظة بصفة عامة، عبذر سطذ   مشذروعات

إلنشاء مستشذفيات مديذدة، ومشذروعات أ ذرى

عايذة لت ذوير المستشذفيات القاةمذة ووحذدات الر

الصذذذذذذذحية، وفقلذذذذذذذا لمعذذذذذذذايير الجذذذذذذذودة اليا ذذذذذذذة 

بالمنظومذذذذذذة الجديذذذذذذدة، ويمكذذذذذذ  الت ذذذذذذر  سلذذذذذذى

:بعض مشروعات اإلنشاءات الجديدة كاآلتي

يذذذذ  تذذذذ  تنف: مستشذذذذفى أكذذذذوان التيصصذذذذي▪

؛ بهذذدف تقذذدي  2017المشذذرو  فذذي ينذذاير عذذام 

الرعايذذذذذة الصذذذذذحية الشذذذذذاملة التذذذذذي يحتامهذذذذذا 

المذذذذذذذواط  لتحسذذذذذذذي  اليذذذذذذذدمات المقدمذذذذذذذة 

، للمرضذذذذذى المتذذذذذرددي  علذذذذذى المستشذذذذذفيات

وبلغذذذذذذذذذذذل التكلفذذذذذذذذذذذة الكليذذذذذذذذذذذة للمشذذذذذذذذذذذرو  

.مليون مني 169.2

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحية
"
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تذذذ  سنشذذذا   فذذذي : مستشذذذفى أكذذذوان العذذذام▪

ألذذذف متذذذر مربذذذع، 18، علذذذى مسذذذاحة 2017أبريذذ  

عيذذذذذادة 15كذذذذذريرلا، كذذذذذ ل  ت ذذذذذ  175وت ذذذذذ  

االكذذذذذذذتقبا  ) ارميذذذذذذذة، و ذذذذذذذيدلية، وقسذذذذذذذ  

وال ذذذذوارا، والعمليذذذذات، والغسذذذذي  الكلذذذذوي، 

ة، المعامذذ ، النسذذاء والتوليذذد، العنايذذة المركذذز

ا  ذذذذذذذذعة، المنذذذذذذذذاعير، العذذذذذذذذ   ال بيعذذذذذذذذي، 

، وتبلذذذذذذذذص التكلفذذذذذذذذة اإلمماليذذذذذذذذة(الح َّذذذذذذذذانات

كمذذذذذذذا ي عذذذذذذذد  . مليذذذذذذذون منيذذذذذذذ 140للمشذذذذذذذرو  

مستشذذفى 19المستشذفى واحذذدلا مذ  ضذذم  

ترونيذة أ رى كيت  تفعي  نظذام الشذبكة اإللك

لهذذا بهذذا؛ حتذذى يتسذذنى مذذ    " بذذاس كيسذذت "

  سركا  تقارير ا  عة سلى مكان واحد ل طذ 

ة عليذذذ  وسبذذذداء الذذذرأي ال بذذذي فذذذي كذذذابقة طبيذذذ

. ت عد  لي ا ولى م  نوعها في مصر

ي قذذذذذذذدم: مستشذذذذذذذفى سدفذذذذذذذو العذذذذذذذام الجديذذذذذذذد▪

ب المستشذذفى  دمذذة طبيذذة متميذذزة لمذذا يقذذر

ألذذف مذذواط  بمركذذز سدفذذو بمحافظذذة700مذذ  

ايذة أكوان تتما ى مع المعايير العالميذة لرع

المرضذذذى، وقذذذد تذذذ  سدرا  المستشذذذفى ضذذذم  

المبذذذذذادرة الرةاكذذذذذذية حيذذذذذذاة كريمذذذذذذة ويي ذذذذذذع 

ديذد لشح   والتجديد، حيث مارِ سنشذاء مبنذى م

كذذذذذذذريرلا، 162مقذذذذذذذرر لذذذذذذذ  أن يكذذذذذذذون بسذذذذذذذعة 

وبلغذذذذذذذذذل التكلفذذذذذذذذذة اإلمماليذذذذذذذذذة للمشذذذذذذذذذرو  

.م يي  مني 408.2

في السيا  ذات ،  هدت المحافظة مشذروعات

سنشذذاء وحذذدات  ذذحية مديذذدة لتسذذهي  و ذذو  

رى اليدمات الصذحية سلذى المذواطني  بميتلذف قذ

المحافظذذة، وكذذان مذذ  أبذذرز مشذذروعات الوحذذدات 

:في ل ا المجا 

حيذث :وحدة  حية بناحيذة مبذ  الذزل  بالبيذارة▪

متر 1000ت  تيصيص ق عة أرد بمساحة 

مربذذع، مذذ  أمذذ س الدولذذة اليا ذذة بناحيذذة مبذذ 

ليهذا،الزل  بالبيارة إلنشذاء الوحذدة الصذحية ع

2111ومذذاءت بمومذذب قذذرار رةذذي  الذذوزراء رقذذ  

.2018لسنة 
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وحدة ومركذزلا ل ذب ا كذرة 56ت  سنشاء عدد ▪

، بتكلفذذذة 2021بمحافظذذذة أكذذذوان حتذذذى يونيذذذو 

ار سممالية تي ذل المليذار منيذ ، وذلذ  فذي سطذ

ي ت بيذذذج المشذذذرو  القذذذومي للتذذذأمي  الصذذذح

يذ  الشام  بالمحافظة، ومار االنتهذاء مذ  تنف

وحذذذذذدة ومركذذذذذزلا أ ذذذذذرى بالمحافظذذذذذة56عذذذذذدد 

ومذذذذذ  أبذذذذذرز. بتكلفذذذذذة تبلذذذذذص نحذذذذذو مليذذذذذار منيذذذذذ 

الوحذذذذذدات الصذذذذذحية التذذذذذي تذذذذذ  االنتهذذذذذاء مذذذذذ  

: ت ويرلا اآلتي

مركذذذذذذذذذذز طذذذذذذذذذذب أكذذذذذذذذذذرة السذذذذذذذذذذي  بتكلفذذذذذذذذذذة▪

.مليون مني 18.8

مركذذذذذذذذذز طذذذذذذذذذب أكذذذذذذذذذرة المحاميذذذذذذذذذد بتكلفذذذذذذذذذة ▪

.مليون مني 23.5

وحذذذذدة طذذذذب أكذذذذرة منشذذذذية اليذذذذزان بتكلفذذذذة ▪

.مليون مني 18.8بلغل 

ة وحدة طب أكرة  ور عواضة الجديدة بتكلفذ▪

.مليون مني 16.1

وحذذدة طذذب أكذذرة المحموديذذة بتكلفذذة بلغذذل▪

.مليون مني 18.8

وحذذذذذذذذذذدة طذذذذذذذذذذب أكذذذذذذذذذذرة ليسذذذذذذذذذذا بتكلفذذذذذذذذذذة ▪

.مليون مني 16.1

ل وحدة طب أكرة مزيرة أكذوان بتكلفذة بلغذ▪

مليون مني 16.1

ص نحذذو بتكلفذذة تبلذذالكوبانيذذةوحذذدة طذذب أكذذرة ▪

.مليون مني 23.7

وتجذذدر اإل ذذارة فذذي لذذذ ا الصذذدد سلذذى أنذذ  بجانذذذب 

مشذذذذروعات سنشذذذذاء المستشذذذذفيات والوحذذذذدات 

ر الصحية، كانذل لنذاس مشذروعات موازيذة لت ذوي

: البنية التحتية ال بية، وم  أبرزلا

مشذذذذذذذرو  ت ذذذذذذذوير المستشذذذذذذذفى الجذذذذذذذامعي ▪

، 2019بأكذذذوان، والذذذ ي تذذذ  تنفيذذذ   فذذذي يونيذذذو 

بارلذا بهدف االرتقاء بالمنظومذة الصذحية باعت

ات مذ  أولويذذات العمذ  التنفيذذ ي لتذوفير  ذذدم

، ع مية ذات مذودة عاليذة للمذواط  ا كذواني

كذذذذرير، 300وقذذذذد ت ذذذذم  المشذذذذرو  سضذذذذافة 

والعديذذذذذذد مذذذذذذ   ذذذذذذرف العمليذذذذذذات والعنايذذذذذذة 

.المركزة، واليدمات ال بية ا  رى
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أي لذذذذا مذذذذارِ ت ذذذذوير العديذذذذد مذذذذ  المستشذذذذفيات

:ا  رى، منها

(: المرحلذذذة ا ولذذذذى)المركذذذزي دراومستشذذذفى ▪

يهذذذذدف المشذذذذرو  سلذذذذى تقذذذذدي   دمذذذذة طبيذذذذة 

ألذف مذواط  بمركذز 130متميزة لما يقرب م  

ر بمحافظة أكذوان تتما ذى مذع المعذاييدراو

العالميذذذذذذذذذذذة لرعايذذذذذذذذذذذة المرضذذذذذذذذذذذى، يي ذذذذذذذذذذذع 

المستشذذذذذذفى للت ذذذذذذوير الشذذذذذذام   قسذذذذذذام 

ص ، وتبلذذذ(الحميذذذات، والعمليذذذات، والح َّذذذانات)

.م يي  مني 307.3التكلفة التقديرية ل  نحو 

الت ذذذذذوير الشذذذذذام  لمستشذذذذذفى كذذذذذوم أمبذذذذذو ▪

ولو ضذم  برنذامم المبذادرة(: المرحلة ا ولى)

د الرةاكذذذية حيذذذاة كريمذذذة التذذذي أطلقهذذذا السذذذي

  رةذي  الجمهوريذة ويي ذع للت ذوير الشذام

 قسذذذذذذذام العمليذذذذذذذات و الغسذذذذذذذي  الكلذذذذذذذوي 

بهذذذدف المسذذذالمة . والح َّذذذانات و ال ذذذوارا

ظذة، في االرتقاء بالمنظومة الصذحية بالمحاف

.م يي  مني 408.3بتكلفة سممالية تبلص 

يهذذدف الت ذذوير سلذذى: مستشذذفى رمذذد أكذذوان▪

تقذذذدي   دمذذذة طبيذذذة متميذذذزة لمذذذا يقذذذرب مذذذ 

ث ألف مواط  بمدينة أكوان طبقلا  حد450

معذذذذايير الجذذذذودة ومعذذذذايير مكافحذذذذة العذذذذدوى، 

ديذذد، حيذذث يي ذذع المستشذذفى لشحذذ   والتج

وذلذذذذ  بءنشذذذذاء مبنذذذذى مديذذذذد علذذذذى مسذذذذ   

كذذذريرلا، 37متذذذر مربذذذع، بسذذذعة 2500مسذذذاحة 

.مليون مني 75.3وتبلص تكلفة المشرو  نحو 

لذذو سممذذالي عذذدد المنشذذةت الصذذحية 
.2019بأكِرّة بالمحافظة بنهاية عام 

منشددددددددد ة35
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وان الت وير الشام  لمستشفى حميذات أكذ▪

ويي ذذذذذذع المستشذذذذذذفى (: المرحلذذذذذذة ا ولذذذذذذى)

للت ذذوير الشذذام  علذذى مسذذاحة مذذا يقذذرب مذذ 

كذذذذريرلا، 80متذذذذر مربذذذذع كذذذذعة كذذذذريرية 2800

أكذذذذرَّة عنايذذذذة مركذذذذزة، وتبلذذذذص تكلفذذذذة6وعذذذذدد 

.مليون مني 151.4المشرو  نحو 

بذذذذة الت ذذذوير الشذذذام  لمستشذذذذفى نصذذذر النو▪

  يهدف المشرو  سلذى تقذدي(: المرحلة ا ولى)

ألذذف 100 دمذذة طبيذذة متميذذزة لمذذا يقذذرب مذذ  

مذذذواط  بمن قذذذة النوبذذذة بمحافظذذذة أكذذذوان، 

ريمذة وي عد  المستشفى ضذم  مبذادرة حيذاة ك

ويي ذذع للت ذذوير الشذذام  علذذى مسذذاحة مذذا 

ألذذذف متذذذر مربذذذع والمستشذذذفى 13يقذذذرب مذذذ  

كذذذريرلا، وتبلذذذص 80مقذذذرر لذذذ  أن تكذذذون بسذذذعة 

التكلفذذذذذذذذذذذة اإلمماليذذذذذذذذذذذة للمشذذذذذذذذذذذرو  نحذذذذذذذذذذذو

.مليون مني 194.9

ي مشذذرو  ت ذذذوير مستشذذفى التذذذأمي  الصذذذح▪

، 2020بأكذذوان، تذذ  البذذدء فذذي المشذذرو  عذذام 

.مليون مني 336وتبلص تكلفة المشرو  نحو 

مذذذذارِ رفذذذذع كفذذذذاءة : مستشذذذذفى  ذذذذدر أكذذذذوان▪

المستشذذذذذذذذذذذفى وذلذذذذذذذذذذذ  علذذذذذذذذذذذى مسذذذذذذذذذذذتوى 

ا عمذذذا -التشذذذ يبات الدا ليذذذة واليارميذذذة )

منظومذذذذذة –ا عمذذذذذا  الكهرباةيذذذذذة -الصذذذذذحية 

ات  ذذبكة الغذذاز-منظومذذة الحريذذج -التكييذذف 

مشذذرو  ، وتبلذذص التكلفذذة التقديريذذة لل(ال بيذذة

.مليون مني 11.5نحو 

وفذذذي السذذذيا  ذاتذذذ ،  ذذذهدت محافظذذذة أكذذذوان 

، 2020ت وير مستشذفى أبذو كذمب  الذدولي عذام 

قبا  لرفع مالزية المستشفى واكتعداد  الكت

أيذذذة حذذذاالت طارةذذذة وضذذذمان تذذذوفير المسذذذتلزمات

.ال بية
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   تاملذذا، فقذذد أكذذفرت تلذذ  الجهذذود السذذابقة عذذ

مركذذذزلا عذذذام 36زيذذذادة عذذذدد مراكذذذز اإلكذذذعاف مذذذ  

، كمذذذا ارتفذذذع عذذذدد 2020مركذذذزلا عذذذام 44سلذذذى 2014

مراكذذذذز الغسذذذذي  الكلذذذذوي المملوكذذذذة والمتعاقذذذذد 

مركذذذذذزلا 22سلذذذذذى 2014مراكذذذذذز عذذذذذام 8عليهذذذذذا مذذذذذ  

.2020عام 

36

44

2014 2020

اكز اإلسعاف خالل عامي  عدد مر

2020و2014

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

(مركز)

913.2

1020.8

2014 2020

عدد المستفيدين من الت مين الصحي 

2020و2014خالل عامي 

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

(ألف مستفيد)
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معهذد اليونسذكو للذتعل  مذدى"، أعلذ  2019عام 

جةةةةةا    "عذذذذذ  فذذذذذوز مدينذذذذذة أكذذذذذوان بذذذذذذ " الحيذذذذذاة

، كواحذذذذدة مذذذذ  أف ذذذذ "اليونسةةةةكو التعةيميةةةةة

 ا عشر مدن للتعل   على مستوى العال ، مذاء لذ

 لها الفذذذوز تكريملذذذا للجهذذذود المتوا ذذذلة التذذذي تبذذذ

الدولذذذذذذة للنهذذذذذذود بالعمليذذذذذذة التعليميذذذذذذة فذذذذذذي 

المحافظذذذذة، ا مذذذذر الذذذذ ي أ ذذذذادت بذذذذ  منظمذذذذذة 

اليونسذذذذكو، كمذذذذا مذذذذاءت الجذذذذاةزة نتيجذذذذة التقذذذذدم

تعلذذي  المجذذالي بمدينذذة أكذذوان وااللتذذزام بتعزيذذز ال

مذ   ذ   كياكذات وبذرامم مبتكذرة ذات ألذداف 

ل   محذذددة تذذوفر فر لذذا مجمذذرة للمجتمعذذات للذذتع

.مدى الحياة

والواقذذع أن لذذ ا التقذذدم فذذي مجذذا  التعلذذي  الذذ ي

يجية  ذذهدت  مدينذذة أكذذوان كذذان نتيجذذة ل كذذترات

لذذي  التذذي تتبعهذذا الدولذذة للحفذذاد علذذى مذذودة التع

واالرتقذذذذذاء بذذذذذ ، مذذذذذ   ذذذذذ   مشذذذذذروعات عديذذذذذدة 

لتحسذذذذي  البنيذذذذة التحتيذذذذة عبذذذذر سنشذذذذاء مذذذذدارس

مديذذذدة وت ذذذوير مذذذدارس قاةمذذذة للتيفيذذذف مذذذ  

ريبيذة كجافة الفصو ، لذ ا بجانذب تذوفير فذر  تد

وفذذذذي لذذذذ ا . متنوعذذذذة بميتلذذذذف مراحذذذذ  التعلذذذذي 

الصذذذذذدد فقذذذذذد بلغذذذذذل تكلفذذذذذة سنشذذذذذاء وت ذذذذذوير 

المذذذدارس بالمحافظذذذة نحذذذو مليذذذار منيذذذ  وذلذذذ  

، ومذذذذ  (2021يوليذذذذو -2014يونيذذذذو ) ذذذذ   الفتذذذذرة 

:أبرزلا

مدركذذذذذة مديذذذذذدة بالمحافظذذذذذة 141سنشذذذذذاء عذذذذذدد 

م يذذذي  منيذذذ ، كمذذذا تذذذ  ت ذذذوير عذذذدد650بتكلفذذذة 

مدركذذذذذة بتكلفذذذذذة سمماليذذذذذذذذذذة بلغذذذذذذذذذل نحذذذذذذذذو 124

مليذذذون منيذذذ   ذذذ   الفتذذذرة نفسذذذها، ومذذذ  372.5

:أل  تل  المشروعات

ي  افتتا  مجمع مدارس أبذو الذريب بحذري للتعلذ

مليذذذذذذون منيذذذذذذ ، وت ذذذذذذ 18ا كاكذذذذذذي بتكلفذذذذذذة 

طالبلذذا 1550فصذللا دراكذذي ا، وقاعذة لتسذذتوعب 33

نجعلذا، مذدير بالذ كر أن المدركذة 18وطالبة دا ذ  

.تنتمي للمدارس ال كية

والتذي : االبتداةيذة المشذتركةكروكذكومدركة ▪

.2019ت  سنشا لا في يناير 

تذ  : مدركة اإلمام مال  االبتداةية بكذوم أمبذو▪

.2018افتتا  المدركة في يناير 

التعةةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفني

"
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تذذذذذذ  : مدركذذذذذذة اآلمذذذذذذا  للتعلذذذذذذي  ا كاكذذذذذذي▪

.2018سنشا لا في يناير 

كمذذذذا  ذذذذهدت المحافظذذذذة افتتذذذذا  عذذذذدد مذذذذ  ▪

المذذذذذذدارس اإلعداديذذذذذذة مذذذذذذ  بينهذذذذذذا مدركذذذذذذة 

بمن قذذذة كيمذذذا، وذلذذذ  بمومذذذب قذذذرار رةذذذي  

، بتيصذذذذيص 2017لسذذذذنة 2443الذذذذوزراء رقذذذذ  

آالف متذذذذر مربذذذذع؛ 4.2ق عذذذذة أرد بمسذذذذاحة 

.إلقامة المدركة عليها

وقذذد كذذبج أعمذذا  اإلنشذذاءات لذذ  ، عمليذذات ▪

: ت وير مماقلة لعدد م  المذدارس، مذ  بينهذا

، التابعذذة مدركذة ف يذرة االبتداةيذذة بكذوم أمبذو

والتذذذي تذذذذ  تجديذذذذدلا عذذذذام  " كذذذذوم أمبذذذذو"لمركذذذز 

، حيذذذذذذث و ذذذذذذ  عذذذذذذدد الفصذذذذذذو  دا ذذذذذذ  2018

فصذذذذذ ل دراكذذذذذي ا، 11المدركذذذذذة بعذذذذذد الت ذذذذذوير 

.مليون مني 1.9وتبلص تكلفة المشرو  

وفةةةةي  اةةةةار ادتمةةةةام المولةةةةة بةةةةالتعةيم الفنةةةةي

وحر ذذذها علذذذى ت ذذذوير  بمذذذا يتوافذذذج مذذذع كذذذو  

العمذذذذذ ، أولذذذذذل الدولذذذذذة التماملذذذذذا كبيذذذذذرلا لنظذذذذذام 

  مذ  التعلي  الفني المزدو ، والذ ي تذ  اكذتحداق

، حيذث تذ  التجربة ا لمانية لت وير التعلذي  الفنذي

سنشذذذاء العديذذذد مذذذ  المذذذدارس الفنيذذذة ومذذذدارس 

، والتذذذي كذذذان 2020التعلذذذي  الفنذذذي المذذذزدو  عذذذام 

ولذذذذذذي أو  " مدركذذذذذذة الرديسذذذذذذة"أبرزلذذذذذذا افتتذذذذذذا  

التذي مدركة للتعلذي  والتذدريب المذزدو  بذءدفو، و

  تت ذذذذذم  فصذذذذذوللا للتعلذذذذذي  الصذذذذذناعي تشذذذذذم

بذذذذ  التبريذذذذد والتكييذذذذف، والم : ا قسذذذذام اآلتيذذذذة

ا، الجذذذذذذذالزة، والتركيبذذذذذذذات الكهربيذذذذذذذة والميكانيكذذذذذذذ

.والصيانة واإل   ، والز رفة، واإلع ن

وبصذذذذذفة عامذذذذذة، فقذذذذذد أكذذذذذفرت مهذذذذذود الدولذذذذذة 

ة ل رتقذذذذاء بالمنظومذذذذة التعليميذذذذة فذذذذي محافظذذذذ

أكذذذوان عذذذ  زيذذذادة عذذذدد الفصذذذو  الدراكذذذية مذذذ 

آالف 10سلذذذذذذى 2014/2013آالف فصذذذذذذ  عذذذذذذام 9.3

.2020/2021فص  عام 

داديذة كما انيف ل نسبة التسذرب للمرحلذة اإلع

عذذذذذذام % 1.82سلذذذذذذى 2014/2013عذذذذذذام % 4.26مذذذذذذ  

، أي لذذذذذا انيف ذذذذذل نسذذذذذبة التسذذذذذرب2020/2019

سلى 2014/2013عام % 0.22للمرحلة االبتداةية م  

.2020/2019عام % 0.13
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"
التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

والبحث العةمي

المركةةةةةةةة  األول عةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةتو  الجامعةةةةةةةةات 

لكذ ا مذاءت مامعذة أكذوان ... المصرية عالميًّةا

فذذذذذذذي تصذذذذذذذنيف التذذذذذذذايمز العذذذذذذذالمي للجامعذذذذذذذات        

(The World University Ranking) 2021لعذذام ،

مامعذذذات 10لتصذذذب  بذذذ ل  واحذذذدة مذذذ  أف ذذذ  

".االكتشهادات البحجية"عالمية في 

  بهذذ ا التصذذنيف، أ ذذبحل مامعذذة أكذذوان أف ذذ

؛ نتيجذذة حصذولها علذذى 2021مامعذة مصذذرية لعذام 

رلا أعلذذذى نسذذذبة مذذذ  االكتشذذذهادات البحجيذذذة؛ نظذذذ

جذرة لجودة ا بحاث العلمية بها ومصداقيتها، وك

اكذذتيدامها فذذي العديذذد مذذ  المقذذاالت العلميذذة 

و ا ذذة فذذي مجذذاالت ال ذذب، والعلذذوم، ولندكذذة 

.ال اقة

  ولك ا فالو و  له ا المركذز والحفذاد عليذ ، لذ

يكذذذذذذ  دون مهذذذذذذد متميذذذذذذز ومتوا ذذذذذذ   ذذذذذذهدت  

، وفي سطار ل   االكذتراتيجيات. محافظة أكوان

شةةتمت المحاف ةةة مشةةروعات عةةم   نشةةا  

  ، مذكةيات ومعادم جميم  بتخصصات حميثة

:بينها

كليذذذذذذذة اآلقذذذذذذذار وكليذذذذذذذة تكنولوميذذذذذذذا المصذذذذذذذايد ▪

وا كذذذماس بجامعذذذة أكذذذوان، وذلذذذ  بمومذذذب 

.2014لسنة 1595قرار رةي  الوزراء رق  

كلية طب ا كنان، وذل  بمومب قذرار رةذي ▪

.2017لسنة 1950الوزراء رق  

ر كلية دار العلوم بجامعة أكوان، بمومذب قذرا▪

، بءضذذافة 2016لسذذنة 798رةذذي  الذذوزراء رقذذ  

كليذذذة دار العلذذذوم الذذذى كليذذذات مامعذذذة أكذذذوان 

ون م  ال ةحة التنفي ية لقذان1الواردة بالمادة 

.تنظي  الجامعات

سنشذذاء معهذذد البحذذوث والدراكذذات اإلفريقيذذة▪

وسضذذذذافت  سلذذذذى مامعذذذذة : ودو  حذذذذود النيذذذذ 

، وذلذذ  بمومذذب قذذرار رةذذي  2016أكذذوان عذذام 

.2016لسنة 741الوزراء رق  

ى سنشذذذذاء كليذذذذة لل ذذذذب البي ذذذذري ومستشذذذذف▪

وذل  بمومب : ومزرعة  ا ة لجامعة أكوان

.2016لسنة 422قرار رةي  الجمهورية رق   
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ود باإلضذذافة سلذذى التعلذذي  العذذام، كانذذل لنذذاس مهذذ

موازيذذذة فذذذي التعلذذذي  العذذذالي اليذذذا ؛ حيذذذث تذذذ  

فدانلا بالحي 17.1تيصيص ق عة أرد بمساحة 

صذرية الجالث بمدينة أكوان الجديدة للشذركة الم

ة، الكندية للتعلذي  المت ذور إلقامذة مامعذة  ا ذ

وذل  بمومذب قذرار وزيذر اإلكذكان والمرافذج رقذ 

.2020لسنة 497

ي، وك ل  الحا  في ق ا  التعلذي  العذالي ا زلذر

والذذذذذ ي  ذذذذذهد أي لذذذذذا عذذذذذددلا مذذذذذ  المشذذذذذروعات 

عذذذة التنمويذذذة اليا ذذذة بءنشذذذاء كليذذذات مديذذذدة تاب

لجامعذذة ا زلذذر الشذذريف، وكذذ ل  مدينذذة مامعيذذة 

لل لبذذذذة وال البذذذذات، وذلذذذذ  بمومذذذذب قذذذذرار وزيذذذذر 

. 2019لسنة 771اإلككان والمرافج رق  

ي؛  تاملا،  هدت أكوان طفرة في البحث العلمذ

ت نتيجة الدع  ال ي القت  م  الدولة، حيذث عهذر

" كيذذو سس"مامعذذة أكذذوان  و  مذذرة بتصذذنيف الذذذ 

(QS Arab Region University Rankings 2022)،

ولذذذذذو تصذذذذذنيف كذذذذذنوي (. 180-151)فذذذذذي الفئذذذذذة 

لميتلذذذف الجامعذذذات حذذذو  العذذذال  ويعتمذذذد علذذذى 

عذذذذذذدة معذذذذذذايير ألمهذذذذذذا السذذذذذذمعة ا كاديميذذذذذذة، 

والسذذذمعة بذذذي  رواد ا عمذذذا ، والبحذذذث العلمذذذي، 

.والتعاون الدولي، و يرلا م  المعايير

14

20

2014/2013 2020/2019

عدد الكليات بالجامعات الحكومية 

والخاصة في المحافةة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

(كلية)

.وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر
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... "مترجان أسوان الةمولي لةثقافةة والفنةون"

حدث كبير تشهد  أكذوان كذ  عذام علذى لذامب 

 ا االحتفا  بظالرة تعامد الشم ، تشذارس بهذ

واء الحذذدث الكجيذذر مذذ  فذذر  الفنذذون الشذذعبية كذذ

على الدولية أو المحلية لتقدم عروضها المتميزة

لذى مدار أكبو  بميتلف مراكز وقصور الجقافذة ع

مسذذذذتوى المحافظذذذذة، وتيتذذذذت  فعالياتذذذذ  دا ذذذذ 

مدينذذذذة أبذذذذو كذذذذمب  ومعبذذذذدي رمسذذذذي  الجذذذذاني 

.احتفاللا بظالرة تعامد الشم 

  وفي الواقع فءن ل ا الحدث الدولي الكبيذر، لذي

ا و  م  نوعذ  الذ ي تشذهد  محافظذة أكذوان؛ 

سذ تشذذذذهد المحافظذذذذة العديذذذذد مذذذذ  الفعاليذذذذات 

واالحتفاليذذذذذذات الدوليذذذذذذة التذذذذذذي تحظذذذذذذى بشذذذذذذهرة 

مهرمذذان "ومشذذاركة عالميذذة كمذذا لذذو الحذذا  فذذي 

، والذذ ي"أكذذوان الذذدولي لفذذ  النحذذلكذذمبوزيوم

يشذذذذارس بذذذذذ  العديذذذذذد مذذذذ  الفنذذذذذاني  المصذذذذذريي  

.وا مانب

وفي لذ ا السذيا ، يمكذ  سيجذاز بعذض أمجلذة مذ 

:يةمهود الدولة في مجا  سنشاء القصور الجقاف

احذذ  تذذ  سنشذذا   وافتت: قصذذر ققافذذة وادي كركذذر▪

متذذذر 800علذذى مسذذذاحة 2016فذذي أ سذذذ   

و  مربذذذع، وبلغذذذل التكلفذذذة اإلمماليذذذة للمشذذذر

.م يي  مني 5.8نحو 

تذذذ  سنشذذا   أي لذذا فذذذي: دلميذذلقصذذر ققافذذة ▪

متر مربذع، 800على مساحة 2016أ س   

.م يي  مني 5.8بتكلفة بلغل 

برايذر تذ  سنشذا   فذي ف: الرديسذيةقصر ققافذة ▪

جقافية ، حيث ي عد  سضافة مديدة للبنية ال2019

زارة المصرية، وال ي يأتي في سطار احتفذاالت و

الجقافذذذذة بذذذذءع ن أكذذذذوان عا ذذذذمة للشذذذذباب 

، واكت ذذذاف عذذذددلا مذذذ  2019اإلفريقذذذي لعذذذام 

فعاليذذات الذذدورة السذذابعة لمهرمذذان أكذذوان 

فذذذذذة الذذذذذدولي للجقافذذذذذة والفنذذذذذون، وتبلذذذذذص التكل

.مليون مني 22اإلممالية للمشرو  نحو 

رايذذر تذذ  سنشذذا   فذذي فب: تو ذذكىقصذذر ققافذذة ▪

متذذذذذذرلا 1450، وتبلذذذذذذص مسذذذذذذاحت  الكليذذذذذذة 2020

رو  مربعلذذذا، وتبلذذذص التكلفذذذة اإلمماليذذذة للمشذذذ

.مليون مني 33

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةون
"
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ر تذذذ  وضذذذع حجذذذ: المركذذذز الجقذذذافي بذذذأبو كذذذمب ▪

، ليعتبذذذر مهذذذدلا 2016ا كذذذاس لذذذ  فذذذي أكتذذذوبر 

راث مديذذدلا للحفذذاد علذذى التذذراث اإلنسذذاني والتذذ

يذذرلا بذذ  النذذوبي، حيذذث كذذيكون مذذزارلا كذذياحي ا كب

. أ كا  الجقافة النوبية كافة

عاليذذات وتذذولي الدولذذة التماملذذا كبيذذرلا لتنظذذي  الف

اليذذذة واالحتفذذذاالت الجقافيذذذة، وفذذذي مقذذذدمتها احتف

تعامذذذد الشذذذم  علذذذذى ومذذذ  تمجذذذا  رمسذذذذي  "

ن في بمعبد  في أبي كمب ، منوب أكوا" الجاني

اركة وتت م  االحتفاليذة مشذ. فبراير م  ك  عام

الفذذذر  االكتعراضذذذية فذذذي الحفذذذ ، مذذذع التذذذرويم

. بيةللمواقع السياحية المصرية والفنون الشع

كذذذذ ل   ذذذذاركل مصذذذذر فذذذذي مهرمذذذذان الجنادريذذذذة 

، 31بالمملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية فذذذي دورتذذذ  الذذذذ 

وت ذذمنل العذذرود الفنيذذة عروضلذذا للعديذذد مذذ 

ة، الفذذذذر  المصذذذذرية، منهذذذذا فرقذذذذة التنذذذذورة التراقيذذذذ

ة، فرقذذذذة النيذذذذ  للموكذذذذيقى الشذذذذعبية المصذذذذذري

.وفرقة أكوان للفنون الشعبية

اتصذذذاللا، عمذذذدت الدولذذذة سلذذذى ت ذذذوير العديذذذد مذذذ  

صذر ت ذوير ق"ا ماك  الجقافية، ماء في مقدمتها 

، والتذذذذي بذذذذدأت أعمذذذذا  ت ذذذذوير  "ققافذذذذة أكذذذذوان

، وي عذذذد  مذذذ  ألذذذ  2020وترميمذذذ  فذذذي أوا ذذذر عذذذام 

بلذص المنارات الجقافيذة بمن قذة منذوب الذوادي، وت

آالف متذذذذذذر مربذذذذذذع تقريبلذذذذذذا، 4.1مسذذذذذذاحت  الكليذذذذذذة 

ر  وتشم  أعما  الت ذوير تجديذدلا  ذامللا للمسذ

الكبيذذر، مذذ   ذذ   سمذذراء تحذذديث  ذذام  لوكذذاة 

العذذذذذذرد المسذذذذذذرحي مذذذذذذ   ذذذذذذوتيات وسضذذذذذذاءة، 

ويشذذذذذذذذم  الت ذذذذذذذذوير أي لذذذذذذذذا نذذذذذذذذادي تكنولوميذذذذذذذذا 

 المعلومذذذذذات، والمكتبذذذذذة الرةيسذذذذذة والتذذذذذي ت ذذذذذ

آالف كتذذذذاب مذذذذ  أمهذذذذات 7ألذذذذف كتذذذذاب منهذذذذا 17

.الكتب النادرة

ة سممالي عدد قصذور وبيذوت الجقافذ
.2020بمحافظة أكوان حتى عام 

قصدددددددددددددددددددددددًرا16

وبيًتددددددددددددددددددددددددددا
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"... مترجةةةةان أسةةةةوان الةةةةمولي ألفةةةة م المةةةةرأ "

ام، حذذدث رةذذي  تن لذذج فعالياتذذ  بأكذذوان كذذ  عذذ

، ولذذذو العذذذام الذذذ ي أعلنذذذ  2017كانذذذل بدايتذذذ  عذذذام 

ة، السذيد رةذي  الجمهوريذة عاملذا للمذرأة المصذذري

نوي، ومن  ذل  الحي ، توالل فعاليات  بشك  كذ

ا المذرأة ليت  م    ل  تسلي  ال وء على ق اي

والتحذذديات التذذي توامههذذا، عبذذر عذذدد مذذ  ا فذذ م

.السينماةية المميزة

د وبالنظر سلذى أرد الواقذع، يبذدو واضذحلا أن مهذو

ا الدولة فذي مجذا  تمكذي  المذرأة ال تقذف عنذد لذ 

الحذذذذدث، بذذذذ  سنذذذذ  حلقذذذذذة فذذذذي كلسذذذذلة حلقذذذذذات 

و  ذذذذذذوات اتيذذذذذذ تها الدولذذذذذذة لتمكذذذذذذي  المذذذذذذذرأة 

المصذذرية بميتلذذف محافظذذات الجمهوريذذة ومذذ  

.بينها محافظة أكوان

في ل ا السذيا ، كذان مذ  ألذ  مهذود الدولذة فذي 

ا، مجا  تمكي  المرأة وتحسي  وضعها امتماعي ذ

مذذ  الذذ ي تذذ  سط قذذ  للحذذد" كفايذذةاتنذذي "برنذذامم 

ابلذذا، الزيذذادة السذذكانية فذذي المحافظذذات ا كجذذر سنج

.وم  بينها محافظة أكوان

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"



24|محافةة أسوان |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وفي موامهة العنف المجتمعي، حظيذل أكذوان 

رزلا بالتمام كبير م  الدولة ومهود عدة، تمج  أب

، والذ ي تذ "المعنفذاتمشرو  دعذ  النسذاء "في 

ر فذذذي أكتذذذوب(" قنذذذا-سدفذذذو -أكذذذوان )تنفيذذذ   فذذذي 

، والذذذذ ي مذذذذاء ت بيقلذذذذا لذذذذنص الدكذذذذتور فذذذذي2019

ب رورة حماية المذرأة 2014م  دكتور 11المادة 

.م  مميع أ كا  العنف ضدلا

ة في السيا  ذات ،  هدت أكوان فذي سطذار حملذ

رأة يوملا التي ينظمها المجلذ  القذومي للمذ16الذ

بميتلذذذذف المحافظذذذذات، العديذذذذد مذذذذ  ا نشذذذذ ة 

لمنال ذذذة العنذذذف ضذذذد المذذذرأة التذذذي ومذذذ  بينهذذذا 

 ذذذذ   الفتذذذذرة مذذذذ  " احميهذذذذا مذذذذ  اليتذذذذان"حملذذذذة 

.2019ديسمبر 10نوفمبر وحتى 25

ألذذذذذذف كذذذذذذيدة، 12.2وقذذذذذذد اكذذذذذذتهدفل الحملذذذذذذة 

-أكذوان )ألذف طفذ  بمراكذز 11.9آالف رم ، و7.3

ظذة، بالمحاف( سدفو-نصر النوبة -كوم أمبو -دراو

لنشذذذذر الركذذذذاة  اليا ذذذذة بالق ذذذذاء علذذذذى  تذذذذان

وقة اإلناث، و لج رفض مجتمعي للجقافات المور

ة سلذذذى والمتعلقذذذة بذذذرب  اليتذذذان بالذذذدي ، باإلضذذذاف

.التعريف بالمياطر الصحية والنفسية لها

م  مانذب آ ذر، وفذي سطذار مهذود الدولذة لتحسذي  

 ذذذحة المذذذرأة، نظذذذذ  المجلذذذ  القذذذومي للمذذذذرأة 

بأكذذذذذذذوان، العديذذذذذذذد مذذذذذذذ  النذذذذذذذدوات واللقذذذذذذذاءات 

حملذة طذر  "و" حملذة  نذي رمذ "المبا رة ضم  

ت ذذذذذذمنل التعريذذذذذذف بصذذذذذذحة المذذذذذذرأة " ا بذذذذذذواب

والتغ يذذذذة السذذذذليمة، والتوعيذذذذة بي ذذذذورة الذذذذزوا 

.المبكر

ألمية اكتهدفل الحملة أي لا توعية السيدات ب

يذذذذذة اكذذذذذتيرا  ا ورا  الجبوتيذذذذذة والصذذذذذحة اإلنجاب

وحقذذو  المذذرأة، كمذذا تمذذل التوعيذذة بألميذذة دعذذ  

الرمذ  لذدور المذرأة فذي المجتمذع بح ذور قيذادات

مجتمعيذذة و ذذباب محافظذذذة أكذذوان، وبالفعذذذ  

القذذذل ركذذذاة  الحملذذذة ردود أفعذذذا  سيجابيذذذة مذذذ  

.الشباب والرما 
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ك ل  كانل م  ألذ  المبذادرات فذي لذ ا المجذا ، 

رةذذذي  الجمهوريذذذة لذذذدع   ذذذحة المذذذرأة "مبذذذادرة 

ضذذم  2019، والتذذي تذذ  سط قهذذا عذذام "المصذذرية

فذذي سطذذار اكذذتراتيجية( مليذذون  ذذحة100)حملذذة 

  الدولذذذة لتعزيذذذز أنمذذذاا الحيذذذاة الصذذذحية، وتقذذذدي

الرعايذذذذذة ال بيذذذذذة الشذذذذذاملة والمتكاملذذذذذة ب ذذذذذر 

  مبتكذذرة ومسذذتدامة ت ذذم  وقايذذة المجتمذذع مذذ

.ا مراد

مذذاءت محافظذذة أكذذوان فذذي المرحلذذة الجانيذذة مذذ 

  المبذذادرة وبذذدأت فعالياتهذذا تحديذذدلا فذذي ا و  مذذ

، وان لقذذل الفعاليذذات لحذذذث 2018ديسذذمبر عذذام 

،ا كذذر بالمحافظذذة علذذى اليذذرو  إلمذذراء الفحذذص

عذ  وسمراء التحليذ  بب اقذة الذرق  القذومي، وبالف

 ذذذذذهدت الحملذذذذذة سقباللذذذذذا كبيذذذذذرلا مذذذذذ  السذذذذذيدات 

.والفتيات

وفي سطار مهود الدولة لتمكذي  المذرأة وسدمامهذا 

فذذي المشذذاركة السياكذذية، أطلذذج فذذر  المجلذذ 

2019كذبتمبر 29القومي للمرأة في أكذوان، فذي 

ولمدة  مسة أيام حملذة ل ذر  ا بذواب بعنذوان

بذذذذذالتوازي علذذذذذى مسذذذذذتوى مميذذذذذع " بلذذذذذدي أمانذذذذذة"

اكذذذذذذذذتهدفل الحملذذذذذذذذة توعيذذذذذذذذة . المحافظذذذذذذذذات

السذذذذذذذيدات بكيفيذذذذذذذة المسذذذذذذذالمة فذذذذذذذي مميذذذذذذذع 

المجهذذودات التذذي تقذذوم بهذذا الدولذذة مذذ  حكومذذة 

وق ا   ا  وك ل  الق ا  ا للي لبنذاء وطذ 

ورة مستقر مزدلر، باإلضذافة سلذى تذوعيته  بي ذ

  الشاةعات التذي تسذتهدف زعزعذة واكذتقرار أمذ

.وك مة المجتمع المصري

ولوميذة، في كبي  تمكي  المرأة بالمجذاالت التكن

مشذذذذرو  التنميذذذذة المتكاملذذذذة " ذذذذهدت أكذذذذوان 

" تباكذذذتيدام تكنولوميذذذا المعلومذذذات واالتصذذذاال

ا والذذذذ ي ينفذذذذ   الصذذذذندو  المصذذذذري لتكنولوميذذذذ

ة المعلومذذذات واالتصذذذاالت؛ بهذذذدف تحقيذذذج تنميذذذ

  مجتمعيذذة مسذذتدامة تقذذوم علذذى االكذذتفادة مذذ

.دور التكنولوميا
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يهذذذدف المشذذذرو  سلذذذى تعزيذذذز اليذذذدمات ال بيذذذة 

بمحافظذذذة أكذذذوان، وتمكذذذي  المذذذرأة مذذذ   ذذذ   

لذذى البذذرامم االقتصذذادية واالمتماعيذذة، والق ذذاء ع

أميذذذة النسذذذاء والفتيذذذات، وتعزيذذذز مفهذذذوم ريذذذادة 

ا عمذذذذذا  بذذذذذي  ال ذذذذذ ب والمعذذذذذاقي ، وتحقيذذذذذج 

ي لتعزيز االكتفادة القصوى م  التعل   اإللكترون

.تقدم العملية التعليمية

ومذذذ   ذذذ   تنفيذذذ  المشذذذرو  فذذذي النوبذذذة، أنشذذذأ

الصذذذذذذندو  المصذذذذذذري لتكنولوميذذذذذذا المعلومذذذذذذات 

للذذذا واالتصذذذاالت بمصذذذر نموذملذذذا مسذذذتداملا متكام

يت ذذم  عذذدة ركذذاةز ولذذي تمكذذي  المذذرأة، وريذذذادة 

ا عمذذذا ، وحلذذذو  التعلذذذي  والصذذذحة باكذذذذتيدام 

.تكنولوميا المعلومات واالتصاالت

وفذذذي لذذذ ا السذذذيا ، عملذذذل الدولذذذة علذذذى توحيذذذد 

مهذذذود الماكسذذذات العاملذذذة دا ذذذ  المحافظذذذة، 

كذذذواء كانذذذل حكوميذذذة أو عامذذذة أو  ا ذذذة، لتكذذذرار 

المشرو  علذى ن ذا  أوكذع فذي مجذاالت مديذدة 

ونشذذذذر نتذذذذاةم المشذذذذرو  دا ذذذذ  المجتمذذذذع علذذذذى 

.مستوى محافظة أكوان

كذذيدات أقذذرن "مذذ  مانذذب آ ذذر، تذذ  افتتذذا  معذذرد 

، وال ي ي   نحذو 2016في فبراير " في تاريخ مصر

ور  ورة لشيصيات نساةية مصرية م  عص20

  ميتلفذذة لهذذ  دور مذذاقر فذذي تذذاريخ مصذذر،  وقذذد تذذ

مهرمذذذذان أكذذذذوان "ذلذذذ  بذذذذالتزام  مذذذذع احتفاليذذذذة 

".  الدولي للفنون

ز نسذذذذبة اإلنذذذذاث المتذذذذدربات بمراكذذذذذ

ن التدريب المهنذي بمحافظذة أكذوا

.2021/2020    عام 

63.7%
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

سممذذذذذذذذالي التذذذذذذذذدفقات فذذذذذذذذي ر وس ا مذذذذذذذذوا  

ة الم صذذذذذدرة للشذذذذذركات االكذذذذذتجمارية القاةمذذذذذ

.2020بالمحافظة حتى ديسمبر 

مليدددددارات5.3

جنيددددددددددددددد 

عذذذذذدد المشذذذذذتركي  بيدمذذذذذة الغذذذذذاز ال بيعذذذذذي 

.2020بالمحافظة حتى عام 

ألدددددددد  وحدددددددددة68.9

سددددددددددددددددددددددددكنية

8016.4
.2016تكلفة سنشاء متحف الني  بأكوان عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددون 

دوالر

تكلفذذذذة سنشذذذذاء وحذذذذدات سزالذذذذة الزةبذذذذج بمصذذذذنع

.2020بالمحافظة في عام 3بدر 

290.2
سممذذالي المسذذاحة المزروعذذة بالمحافظذذة  ذذ   

.2020عام 

12
ميذذذذا مصذذذذنع ك"التكلفذذذذة االكذذذذتجمارية إلنشذذذذاء 

.2019في عام " 2أكوان 

مليدددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددد 

فدددددددددددددددددددان

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 
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ت عذذد  محافظذذة أكذذوان لذذي مركذذز توليذذد ال اقذذذة

  الشمسذذية فذذي مصذذر وتعتبذذر أحذذد ألذذ  ا قذذالي

السذذذياحية العالميذذذة لمذذذا تتمتذذذع بذذذ  مذذذ  عذذذروف

.منا ية وطبيعية وتارييية

ومذذذذ  ناحيذذذذة أ ذذذذرى، فذذذذءن ومذذذذود السذذذذد العذذذذالي 

ة بالمحافظذذذة يجعلذذذ  مصذذذدرلا داةملذذذا إلنتذذذا  كميذذذ

لاةلذذذذة مذذذذ  ال اقذذذذة الكهرباةيذذذذة لتغ ذذذذي مميذذذذع 

ولذذة ا نشذذ ة االكذذتجمارية، وال ننسذذى مهذذود الد

كة في رب  المحافظة بالمحافظات ا  رى بشذب

طر  ومحاور متعددة، ل ا سلى مانب ومود منفذ  

للدو  اليارمية مذ   ذ   ومذود م ذاري  دوليذي 

(.م ار أكوان وم ار أبو كمب )

اطج اتصاللا، تتذوافر بالمحافظذة العديذد مذ  المنذ

:الصناعية واالكتجمارية، أبرزلا

/ ان المن قة الصذناعية بالشذ   طريذج أكذو▪

.الع قي

. المن قة الصناعية بوادي ل  ▪

المن قذذذة الحذذذرة العامذذذة منذذذوب  ذذذرب مدينذذذة ▪

(.تحل اإلنشاء)أكوان 

وعلذذذذذذى مذذذذذذا كذذذذذذبج أ ذذذذذذب  لمحافظذذذذذذة أكذذذذذذوان 

نميذة ا كاس الجابذل والي  ذى الواضذحة نحذو الت

االقتصذذذذذادية، فقذذذذذد انذذذذذدرمل ضذذذذذم  المنذذذذذاطج 

ة ليئذ"المستهدفة في الن ا  الجغرافي لعمذ  

  ، وفقلذذا لقذذرار رةذذي  الذذوزراء رقذذ"تنميذذة الصذذعيد

.2019لسنة 565

ب لذي  ذلذ  فحسذب، بذ  كذان للمحافظذة نصذذي

وافذذذذر مذذذذ  الحذذذذوافز االكذذذذتجمارية وفقلذذذذا لقذذذذانون

م  % 50، وذل  بيص  2017لسنة 72االكتجمار 

امذذذذذة التكذذذذاليف االكذذذذذتجمارية للمشذذذذروعات الم ق

بمحافظذذة أكذذوان، باعتبارلذذا محافظذذة حدوديذذة، 

لسذذنة 7وفقلذذا لقذذرار رةذذي  مجلذذ  الذذوزراء رقذذ  

" أ"؛ وذلذذ  لكونهذذا مذذ  محافظذذات الق ذذا  2020

مذذذذ  11ا كجذذذذذر احتياملذذذذا للتنميذذذذذذة وفقلذذذذا للمذذذذذذادة 

.قانون االكتجمار

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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 ة اتصاللا، قام مهاز تنمية المشروعات المتوك

والصذذذذذغيرة ومتناليذذذذذة الصذذذذذغر، بالتعذذذذذاون مذذذذذع 

قبلذذذذذذذي بالشذذذذذذذراونةممعيذذذذذذذة تنميذذذذذذذة المجتمذذذذذذذع 

علذذى % 30بمحافظذذة أكذذوان؛ ليذذت  توميذذ  نسذذبة 

ا قذذ  مذذ  سممذذالي التمويذذ  لمشذذروعات المذذرأة، 

علذذذذى ا قذذذذ  لتمويذذذذ  الشذذذذباب فذذذذي الفئذذذذة% 30و

عاملا؛ لمساعدته  على سقامذة ( 35–21)العمرية 

مشذذروعات مديذذدة، أو التوكذذع فذذي مشذذروعاته  

القاةمذذذذذذذة فذذذذذذذي ميتلذذذذذذذف الق اعذذذذذذذات التجاريذذذذذذذة، 

.  واإلنتامية، والزراعية، والحيوانية

، قذذذذذذام مهذذذذذذاز تنميذذذذذذة 2021وحتذذذذذذى  ذذذذذذهر يونيذذذذذذو 

ألذذذذذف مشذذذذذرو  2.4المشذذذذذروعات بتمويذذذذذ  نحذذذذذو 

متنذذذذذذالي الصذذذذذذغر بمحافظذذذذذذة أكذذذذذذوان بتكلفذذذذذذة 

مليون 20.4مليون مني ، منها 40سممالية قدرلا 

رى منيذذ  اكذذتفاد منهذذا المواطنذذون بذذالمراكز والقذذ

.المستهدفة م  مبادرة حياة كريمة

اتصذذذذذذاللا، بلغذذذذذذل قيمذذذذذذة االكذذذذذذتجمارات العامذذذذذذة 

المومهذذذذذذذة لمحافظذذذذذذذة أكذذذذذذذوان بي ذذذذذذذة عذذذذذذذام 

مليذذارات منيذذ  بنسذذبة زيذذادة6.9نحذذو 2021/2020

موزعذذذذة 2020/2019عذذذذ    ذذذة عذذذذام % 73بلغذذذل 

.مشروعلا تنموي ا273على 

ية  تاملذذذا، بلذذذص سممذذذالي عذذذدد الشذذذركات االكذذذتجمار

 ذذذذذركة موزعذذذذذة علذذذذذى 612القاةمذذذذذة بالمحافظذذذذذة 

الق اعذذذذذذذات اليدميذذذذذذذة، اإلنشذذذذذذذاةية، الصذذذذذذذناعية، 

بذرأس 2020السياحية، و يرلا، وذلذ  حتذى عذذذذذام 

مليذذذارات منيذذذ ، فذذذي 5.3مذذذذذذذذذا  م صذذذذذذذذذذدر قذذذذذذذدر  

بذذرأس 2014 ذذركة قاةمذذة حتذذى عذذام 329مقابذذ  

ة مليارات منيذ ، بنسذبة زيذاد4.3ما  م صدر قدر  

%.23.3في رأس الما  الم صدر ت قدرَّ بنحو 

سممذذذذالي ر وس ا مذذذذوا  الم صذذذذدرة 
للشذذذذذذذركات االكذذذذذذذتجمارية القاةمذذذذذذذة

-الشذذذذذذ   )بالمن قذذذذذذة الصذذذذذذناعية 
.2020حتى ديسمبر ( الع قي

مليددددددددددددددددون74.3

جنيددددددددددددددددددددد 
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 ذذذهدت محافظذذذة أكذذذوان طفذذذرة  ذذذناعية  يذذذر 

هذي مسبوقة     السنوات السبع الماضذية، ف

تصذا  بوابة مصر الجنوبية على سفريقيا، ونق ذة ا

وعليذذذذذذذذذ ، مذذذذذذذذذاء تنفيذذذذذذذذذ . اقتصذذذذذذذذذادية وتجاريذذذذذذذذذة

الملحمذة -2019فذي عذام " 2مصنع كميا أكوان "

باكذذذذذذتجمارات تصذذذذذذ  سلذذذذذذى-الوطنيذذذذذذة الجديذذذذذذدة 

مليذذذذار منيذذذذ ؛ بهذذذذدف المسذذذذالمة فذذذذي سنتذذذذا 12

طنلذذذذا مذذذذ   ذذذذام 1730طنلذذذذا مذذذذ  ا مونيذذذذا، و1320

ة اليوريذذذذذا كذذذذذنوي ا للكذذذذذوا  المحليذذذذذة والعالميذذذذذ

. واإلفريقية

وعلذذى  ذذرار ذلذذ ، تذذ  تنفيذذ  مشذذرو  سعذذادة تأليذذ 

 ذذذذذركة كيمذذذذذا إلنتذذذذذا  ا كذذذذذمدة علذذذذذى مسذذذذذاحة

دة، فدانلا، ويسه  المشرو  في سنتذا  ا كذم60

، ونوالفيروكذذذذذيليكونتذذذذذرات ا مونيذذذذذوم النقيذذذذذة، 

.اوالذذذذذجلم، وتعبئذذذذذة ا كسذذذذذجي ، و بذذذذذار السذذذذذليك

ا يهدف المشرو  سلى كد الفجوة المومودة حاليل

.في أكوا  ا كمدة

مشذذرو  المليذذون ونصذذف "ف ذذللا عذذ  سمذذداد  لذذذ 

بميتلذذذذذذف أنذذذذذذوا  ا كذذذذذذمدة، "المليذذذذذذون فذذذذذذدان

بجانذذذذب  لذذذذذج مدينذذذذة  ذذذذذناعية كاملذذذذة بأكذذذذذوان 

.دتسه  في توفير فر  عم   بناء الصعي

لذذذذذ ا، باإلضذذذذذافة سلذذذذذى رفذذذذذع ال اقذذذذذة اإلنتاميذذذذذة 

ط  م  كذماد 300م  " 1كيما "للمصنع القاة  

طنلذذذا يومي ذذذا، سلذذذى مانذذذب تذذذوفير 660النتذذذرات سلذذذى 

ميجذذذذاوات فذذذذي السذذذذاعة للشذذذذبكة الموحذذذذدة 150

.وتحقيج التوافج البيئي التام

وفذذذذذي سطذذذذذار دعذذذذذ  ريذذذذذادة ا عمذذذذذا  والصذذذذذناعات 

ة الحرفيذذة الصذذغيرة ومتناليذذة الصذذغر بمحافظذذ

أكذذذذوان، مذذذذاءت المن قذذذذة الصذذذذناعية بالجنينذذذذة 

صذذر والشذذباس، لتصذذب  قاعذذدة ان ذذ   لشذذباب ن

عمذ  النوبة بأكوان، ولتتذي  المزيذد مذ  فذر  ال

واكذذذذتجمار طاقذذذذات الشذذذذباب، وت قذذذذام المن قذذذذة

الصذذذذذناعية الجديذذذذذدة بالجنينذذذذذة والشذذذذذباس علذذذذذى

ألذذذف متذذذر مربذذذع؛ وت ذذذ  المن قذذذة 73.8مسذذذاحة 

الصذذذذذذذذذذناعية ور لذذذذذذذذذذذا للصذذذذذذذذذذذناعات الصذذذذذذذذذذذغيرة 

ورش كمرحلذذة أولذذى 308والمتوكذذ ة، بءممذذالي 

.ور ة830م  سممالي مستهدف 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية
"
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الدا ليذة ومدير بال كر أنَّ نسبة تنفيذ  اإلنشذاءات

والمرافذذذذج العامذذذذة للمشذذذذرو  بواكذذذذ ة الهيئذذذذة 

، %98العامذذة للتنميذذة الصذذناعية قذذد و ذذلل سلذذى 

  ومارِ بذالتوازي العمذ  علذى المرافذج اليارميذة مذ

ميذذذذا   ذذذذرب و ذذذذرف  ذذذذحي وكهربذذذذاء وطذذذذر ، 

مليذذذذذذون منيذذذذذذ  وبنسذذذذذذبة 128بتكلفذذذذذذة سمماليذذذذذذة 

%.85تنفي  

وتتويجلذذذذذا لتلذذذذذ  الجهذذذذذود، تعمذذذذذ  الدولذذذذذة علذذذذذى 

تذذذذي التوكذذذذع فذذذذي تحقيذذذذج التنميذذذذة الصذذذذناعية وال

ت سذذذذذذه  بشذذذذذذك  كبيذذذذذذر فذذذذذذي تحقيذذذذذذج التنميذذذذذذة

االقتصذذذذذذذادية، فلذذذذذذذ  تغفذذذذذذذ  الدولذذذذذذذة المصذذذذذذذرية 

ة تيصذذذيص ا راضذذذي إلقامذذذة المنذذذاطج الصذذذناعي

آالف 5.4بالمحافظذذذذذة، والتذذذذذي تبلذذذذذص مسذذذذذاحتها 

.2020فدان عام 

ة كمذذا ارتفذذع عذذدد المنشذذةت الصذذناعية الم سذذجل

بالهيئذذذذذذذة العامذذذذذذذة للتنميذذذذذذذة الصذذذذذذذناعية بنحذذذذذذذو 

، (2020-2014)منشذذذذذذذذذذذذأة بذذذذذذذذذذذذي  ا عذذذذذذذذذذذذوام 56

ية كمذذا ارتفذذع عذذدد العذذاملي  بالمنشذذةت الصذذناع

ألذذذف عامذذذ  عذذذام 20.4الم سذذذجلة ليسذذذج  نحذذذو 

. 2014ألف عام  عام 14.7مقارنة بنحو 2020

195

251

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة 

2020و2014بالمحافةة خالل عامي 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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، "ا رد ال يبذذذة"ا ذذذتهرت محافظذذذة أكذذذوان بذذذذ 

وذلذ  لمذا بهذا مذ  مسذاحات زراعيذة كبيذرة، حيذث

ألف كيلذومتر مربذع 62.7تبلص مساحة المحافظة 

، وان  قلذذذذا (مذذذذ  مسذذذذاحة الجمهوريذذذذة% 6.2أي )

 ا مذذ  لذذ ا، أولذذل الدولذذة التماملذذا كبيذذرلا لتنميذذة لذذ

الق ذذذا  عبذذذر العديذذذد مذذذ  المشذذذروعات الزراعيذذذة 

ومشذذذذروعات اكتصذذذذ   ا راضذذذذي للعديذذذذد مذذذذ  

المنذذاطج المهمذذة فذذي أكذذوان، وكذذان مذذ  أبرزلذذا 

ألذذذذذف فذذذذذدان 485مشذذذذذرو  اكتصذذذذذ   وزراعذذذذذة "

". بتو كى

؛ حيذث تمذل 2021بدأ العم  بالمشذرو  فذي ينذاير 

أ ذهر مذ  3ألف فدان قمذ   ذ   أو  30زراعة 

بدايذذذذة المرحلذذذذة ا ولذذذذى، ومذذذذالز للزراعذذذذة حذذذذوالي

ألذف 100ألف فدان، ويستمر العم  لتجهيز 100

.2021فدان أ رى بنهاية عام 

مذذالي فذذي السذذيا  ذاتذذ ، تذذ  حفذذر وتب ذذي  تذذر  بءم

كيلذذذذذومترلا ومذذذذذارِ حفذذذذذر تذذذذذر  ب ذذذذذو  19.8طذذذذذو  

مح ذذذة 52كيلذذذومترلا، كمذذذا تذذذ  سنشذذذاء عذذذدد 18.2

ل ذخ الميذا   مهذزة طلمبذة219طلمبات ت ذ  

مح ذة أ ذرى 47الري المحوري، ومارِ سنشذاء عذدد 

، فيكذذذذذون بذذذذذ ل  عذذذذذدد طلمبذذذذذة239ت ذذذذذ  عذذذذذدد 

.طلمبة458مح ة ت   عدد 99المح ات 

وفذذذي لذذذ ا الشذذذأن،  ذذذذدر العديذذذد مذذذ  القذذذذرارات 

ضذذي، اليا ذذة بالتنميذذة الزراعيذذة واكتصذذ   ا را

:وكان م  بينها

تيصذذذذذذذذذيص ق عذذذذذذذذذة أرد مذذذذذذذذذ  ا راضذذذذذذذذذي ▪

المملوكذذذذة للدولذذذذة ملكيذذذذة  ا ذذذذة بمسذذذذاحة 

لصذذذذال  الهيئذذذذة -فذذذذدانلا، بذذذذوادي النقذذذذرة 51.2

العامذذذذذذذذة لمشذذذذذذذذروعات التعميذذذذذذذذر والتنميذذذذذذذذة 

الزراعيذذذذة، بمومذذذذب قذذذذرار رةذذذذي  الذذذذوزراء رقذذذذ  

.2015لسنة 927

آالف فذذدان مذذ  4.1سعذذادة تيصذذيص مسذذاحة ▪

ا راضذذذذي المملوكذذذذذة للدولذذذذة ملكيذذذذذة  ا ذذذذذة، 

لتوزيعهذذذا علذذذى كذذذكان( قريذذذة كركذذذر)لصذذذال  

القذذذذرى النوبيذذذذة؛ الكذذذذتيدامها فذذذذي أنشذذذذذ ة 

االكتصذذ   واالكذذتزرا ، بمومذذب قذذرار رةذذي 

.2015لسنة 939الوزراء رق  

ال راعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضي

"
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  ل  يتوقف ا مذر عنذد لذ ا الحذد، بذ  امتذد ليشذم

قريذة مذ  القذرى 30سحداث تنمية  املة في عدد 

لبحذري، ا كجر احتياملا بمحافظات الومذ  القبلذي وا

وذلذذ  مذذ   ذذ   مشذذرو  االكذذتجمارات الزراعيذذة 

المسذذذتدامة وتحسذذذي  كذذذب  المعيشذذذة، وذلذذذ 

.مليار مني 1.1بتكلفة 

مشذذذرو  تمكذذذي  كذذذب  العذذذيب و لذذذج ا  ذذذو  

للمجتمعات الهشة بأكوان، ويهذدف المشذرو 

ر، آالف أكرة بمن قة بحيذرة نا ذ4.5سلى توطي  

مذذذع تحسذذذي  مسذذذتوى معيشذذذة ا كذذذر، وتنميذذذة

ة باإلضذذذاف. القاعذذذدة الزراعيذذذة لمن قذذذة التذذذوطي 

بلذص سلى توفير مصذادر طاقذة نظيفذة ومتجذددة، وت

.مليون مني 17تكلفة المشرو  نحو 

ية أي لذذا، تذذ  االنتهذذاء مذذ  سنشذذاء البنيذذة ا كاكذذ

آالف فذذذذذذدان طذذذذذذو  بحيذذذذذذرة نا ذذذذذذر، 6لمسذذذذذذاحة 

وارد ويهدف المشرو  سلى االكتغ   ا مج  للم

ال بيعيذذذذة حذذذذو  بحيذذذذرة نا ذذذذر مذذذذ  أراد  قابلذذذذة

ية للزراعذذة، اكذذتكما  ا عمذذا  المدنيذذة واإلنشذذاة

آالف فذذذذذذذدان 5لمشذذذذذذذرو  اكتصذذذذذذذ   مسذذذذذذذاحة 

بقسذذذذذذذذ  ، وتبلذذذذذذذذص تكلفذذذذذذذذة المشذذذذذذذذرو  نحذذذذذذذذو 

.مليون مني 37

حيذذرة مشذرو  ت ذوير وتنميذة المرافذج الرةيسذة لب

العذالي، ويهذذدف المشذرو  سلذذى االكذذتغ  السد

  ا مج  للمذوارد ال بيعيذة طذو  بحيذرة نا ذر مذ

روة أراد  قابلذذة للزراعذذة وميذذا  وقذذروة كذذمكية وقذذ

ة تعدينيذذذة وكذذذياحية، ا مذذذر الذذذ ى يسذذذتلزم سقامذذذ

مشذذروعات تذذدبير المذذورد المذذاةي لمنذذاطج القذذرى

الميتلفذذذذذذذذة والكهربذذذذذذذذاء حذذذذذذذذو  بحيذذذذذذذذرة نا ذذذذذذذذر 

حذو ومشروعات  دمية، وتبلذص تكلفذة المشذرو  ن

.مليون مني 120.6

سممذذذالي مسذذذاحة ا راضذذذي المزروعذذذة 
.2020بالمحافظة     عام 

ألددددددددددددددددددد 290.2

فددددددددددددددددان
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المركزيذذذذذذة ك بشذذذذذذةت ذذذذذذوير مح ذذذذذذة معالجذذذذذذة "

لة مشذذرو  مديذذد فذذي كلسذذ".. بالصذذحراء الغربيذذة

ة المشذذذذروعات التذذذذي اكذذذذتهدفتها الدولذذذذة لتنميذذذذ

ودعذذ  ق ذذا  البتذذرو  فذذي محافظذذة أكذذوان، مذذاء 

ذلذذذ  بذذذالتوازي مذذذع اكذذذتراتيجية و  ذذذة واضذذذحة

ت لوضذذع المحافظذذة علذذى طريذذج مواكبذذة التحذذديا

  العالميذذذة والمحليذذذة فذذذي  ذذذناعة البتذذذرو ، وذلذذذ

.لتحقيج التنمية االقتصادية

ي عذذذذد  المشذذذذرو  مذذذذ  ألذذذذ  مشذذذذروعات الت ذذذذوير 

فذع والتحديث في مجا  البترو ؛ حيث لَدف سلى ر

لذذى المركزيذذة، باإلضذذافة سك بشذذةكفذذاءة مح ذذة 

ألذف برميذ  زيذل 40زيادة قدرة االكذتي   مذ  

ألذف برميذ  زيذل فذي 60 ام في اليوم ليص  سلذى 

م يذي  قذدم مكعذب  ذاز فذي اليذوم 3اليوم، ومذ  

مليذون قذدم مكعذب فذي اليذوم مذ  30ليص  سلى 

الغذذذذذاز المصذذذذذاحب، كمذذذذذا تبلذذذذذص التكلفذذذذذة الكليذذذذذة

.مليون دوالر12للمشرو  

يةةالبترول والثةرو  المعمن
"
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الواقذذذع أن لذذذ ا المشذذذرو  لذذذ  يكذذذ  الوحيذذذد الذذذ ي 

 هدت  محافظة أكوان؛ سذ  هدت المحافظذة 

فذي عذام 3سنشاء وحدات سزالة الزةبج بمصذنع بذدر 

ير ، وذلذ  فذي سطذذار مهذود الدولذذة لتقليذ  تذذأق2020

الزةبذذذذذج علذذذذذى الصذذذذذحة العامذذذذذة والحفذذذذذاد علذذذذذى 

.ك مة ا  و 

وحذذدات مديذذدة إلزالذذة 3ت ذذم  المشذذرو  تركيذذب 

ي الزةبذذذج بالمصذذذنع إلعذذذادة مسذذذتويات الزةبذذذج فذذذ

الغذذذذذذاز سلذذذذذذذى النسذذذذذذب المسذذذذذذذمو  بهذذذذذذا طبقلذذذذذذذا 

للموا ذذذذذذذذذفات القياكذذذذذذذذذية، وبلغذذذذذذذذذل التكلفذذذذذذذذذة

.مليون دوالر 16.4اإلممالية للمشرو  نحو 

مذذذدير بالذذذ كر أن عذذذدد المشذذذتركي  بيدمذذذة الغذذذاز 

ألذذف وحذذدة كذذكنية عذذام 68.9ال بيعذذي قذذد بلذذص 

ألف وحدة ككنية فق  عذام 17.8، مقارنة بذذ 2019

، كمذذذذا ت ذذذذ  %280، بنسذذذذبة زيذذذذادة تي ذذذذل 2014

مح ذذذذذذذذات تمذذذذذذذذوي  المركبذذذذذذذذات 4المحافظذذذذذذذذة 

  بالغذذذاز ال بيعذذذي، لتنميذذذة ودعذذذ  ق ذذذا  البتذذذرو

.في محافظة أكوان

17.8

68.9

2014 2020

عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي

2020و2014بالمحافةة خالل عامي 

.وزارة البترو  والجروة المعدنية: المصدر

(ألف وحدة ككنية)
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ت عذذذد  محافظذذذة أكذذذوان مذذذ  أممذذذ  محافظذذذات 

ة مصر السياحية؛ فهذي ومهذة وادي النيذ  الهادةذ

ر، حيذذث يكذذون النيذذ  مهيبلذذا أكجذذر مذذ  أي مكذذان آ ذذ

ولهذذذذ ا أولتهذذذذا الدولذذذذة التماملذذذذا  ا لذذذذا عهذذذذرت 

، م مح  فذي العديذد مذ  المشذروعات السذياحية

والتذذي كذذان مذذ  أبرزلذذا مشذذرو  ممشذذى أكذذوان 

.السياحي

 ذة ماء المشذرو  كنق ذة فا ذلة فذي تغييذر  ري

مذذ  السذذياحة بالمدينذذة، وي عذذد  الممشذذى الجديذذد

، والذذذذ ي "الشذذذذري  النهذذذذري"ضذذذذم  مشذذذذروعات 

ريذج يمج  نقلة ح ذارية وكذياحية مديذدة علذى ط

اليذذة التنميذذة؛ حيذذث يذذت  تنفيذذ   علذذى مسذذاحة سمم

. فدانلا1050تص  سلى 

تكذون وت  تنفيذ  مشذرو  الممشذى النيلذي الذ ي ي

متذذذر، والجذذذزء 1800مذذذ  الجذذذزء الشذذذمالي ب ذذذو  

آالف متذذذذذر ليشذذذذذتم  علذذذذذى 4.2الجنذذذذذوبي ب ذذذذذو  

م ذذذذاع ، ومركذذذذى نهذذذذري، ومشذذذذايات، ومقاعذذذذد 

ن قذة للمواطني ، ومارِ اإلعداد للبدء في تنفي  م

1850ب ذذذو  -سحذذذدى منذذذاطج الممشذذذى-المارينذذذا 

نذذذة بمدي" الشذذذري  النهذذذري"متذذذرلا، الجذذذدير بذذذ كر أن 

أكذذوان الجديذذدة ي ذذ  العديذذد مذذ  المشذذروعات 

" الحديقذذذة النيليذذذة"الراةعذذذة مذذذ  ألمهذذذا مشذذذرو  

كيلذذذذذذومترات بوامهذذذذذذة مبا ذذذذذذرة علذذذذذذى 6ب ذذذذذذو  

كذذذذذذذورنيب النيذذذذذذذ ، كمذذذذذذذا تذذذذذذذ  تنفيذذذذذذذ  المسذذذذذذذر  

أفدنذذذذذة، ب اقذذذذذة 5.5المكشذذذذوف علذذذذذى مسذذذذذاحة 

آالف متفذذذذذذذر ، ويتميذذذذذذذز بءط لذذذذذذذة 3اكذذذذذذذتيعابية 

اري بانوراميذذذة علذذذى نهذذذر النيذذذ ، باإلضذذذافة سلذذذى كبذذذ

ديقذذة المشذذاة، والتذذي تذذ  تنفيذذ لا للذذرب  بذذي  الح

النيليذذذذذذذة ومن قذذذذذذذة الفذذذذذذذي ت المومذذذذذذذودة فذذذذذذذي 

. المشرو 

مذذ  مانذذب آ ذذر، وفذذي سطذذار مهذذود الدولذذة إلعهذذار 

، معال  مصر ا قرية والحفذاد عليهذا، بذدأ العمذ 

د فذذذي سنشذذذاء متحذذذف النيذذذ ، بتكليذذذف مذذذ  السذذذي

رةذذي  الجمهوريذذة وتذذ  افتتاحذذ  أمذذام الذذزوار فذذي

دولذذة سفريقيذذة مذذ  11، بح ذذور ممجلذذي 2016ينذذاير 

.دو  حود الني 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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وقذذذد تذذذ  سنشذذذا   علذذذى ال ذذذراز النذذذوبي السذذذوداني

ألذذذف متذذذر مربذذذع وبتكلفذذذ  سمماليذذذة2.1بمسذذذ   

ت ويت م  المتحف قاعذا. مليون مني 80حوالي 

ت لعرد لوحات و ور تعبر ع  ح ارات وققافا

.وفنون دو  حود الني  وسفريقيا

فذذذذي السذذذذيا  ذاتذذذذ ،  ذذذذهدت محافظذذذذة أكذذذذوان 

أعمذذا  ت ذذوير و فذذذض منسذذوب الميذذا  بمعبذذذد 

؛ ويسذتهدف المشذرو  2019فذي عذام " كوم أمبذو"

كذذحب الميذذا  الجوفيذذة مذذ  المعبذذد نظذذرلا  نهذذا

.تمج    ورة على النقوش الجدارية للمعبد

وفذي سطذذار حذر  الدولذذة علذى رفذذع كفذاءة ال ذذر  

الماديذذذذذة سلذذذذذى المنذذذذذاطج السذذذذذياحية، وسعهارلذذذذذا 

ية بشذذذك  متميذذذز يتناكذذذب مذذذع القيمذذذة السذذذياح

ماك  للمدينة، وتسهي  و و  الساةحي  سلى ا 

رى ا قريذذة والسذذياحية، تذذ  اكذذتكما  مذذدا   القذذ

لى وا حياء أمام ال ريج السياحي البري المادي س

اءة معبد أبذو كذمب ، كمذا تذ  اكذتكما  رفذع كفذ

فذذذذة ال ذذذذر  بمدينذذذذة أبذذذذو كذذذذمب  السذذذذياحية بتكل

مليذذذذذذذذذذون منيذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذ   الفتذذذذذذذذذذرة 14.1بلغذذذذذذذذذل 

رات ، أي لا ت  تركيب منظومة كامي(2014-2021)

يذ  فذي للمراقبة بالسو  السياحية وكورنيب الن

.م يي  مني 10.1بتكلفة 2019ديسمبر 

ريذة  تاملا، كان لناس العديد مذ  االكتشذافات ا ق

:التي  هدتها محافظة أكوان وكذان مذ  أبرزلذا

اعتبذذذذذذار ا راضذذذذذذي المملوكذذذذذذة للدولذذذذذذة بمن قذذذذذذة 

أقريذة، النقوش ا قرية بجنوب مدينة أكوان أرضلا

لسذذذذنة 3402بمومذذذذب قذذذذرار رةذذذذي  الذذذذوزراء رقذذذذ  

، وكذذذ ل  اعتبذذذار المن قذذذة البحريذذذة ومحذذذامر2015

رب الجع ب والمن قة القبلية مب  كمعان و ذ

كذذهي  أرضلذذا أقريذذة، بمومذذب قذذرار رةذذي  الذذوزراء

.2015لسنة 3445رق  

سممذذذذذالي عذذذذذدد الفنذذذذذاد  الجابتذذذذذة 
والقذذذذرى السذذذذياحية بالمحافظذذذذة

.2020حتى عام 

ا فنددددددددًقا ثابًتددددددد19

ةوقرية سياحي



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددون11

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

سممذذذذذالي عذذذذذدد المسذذذذذامد التذذذذذي تذذذذذ  افتتاحهذذذذذا 

بمحافظة أكوان على مدار ا  هر ا ولى م 

.2021عام 

مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجًدا23

397.5156.9
سممذذذذذذذذذذذالي  عذذذذذذذذذذذدد الب اقذذذذذذذذذذذات التموينيذذذذذذذذذذذة

.2020بمحافظة أكوان حتى عام 

لتيذذذذزي المفالسذذذذةتكلفذذذذة سنشذذذذاء  ذذذذومعة 

.2017الغ   في مايو 

339
سممذذذذذذالي عذذذذذذدد المسذذذذذذتفيدي  مذذذذذذ  مشذذذذذذرو  

.2019ممعيتي حتى نهاية عام 

47
ة سممذذذذذالي تكلفذذذذذة ت ذذذذذوير المدينذذذذذة الشذذذذذبابي

.2014بأكوان في يوليو 

مليددددددددددددددددددددون

ألددددد  مسددددتفيدجنيددددددددددددددددددددددددد 

ألدددددددددددددددددددددددد 

بطاقددددددددددددددددة

تكلفذذذذذة سنشذذذذذاء وت ذذذذذوير الوحذذذذذدات والمراكذذذذذز 

االمتماعيذذذذذة بمحافظذذذذذة أكذذذذذوان فذذذذذي الفتذذذذذذرة 

(2014-2021.)

مليددددددددددون 

جنيددددددددددددددد 
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رعايةةةة الشةةةباي والرياضةةةة
"

، 2019أكذذذوان عا ذذذمة للشذذذباب اإلفريقذذذي لعذذذام 

ي عذذذد  مذذذي دلا مديذذذدلا للمحافظذذذة، وعذذذودة لذذذدورلا

ة الجقافي والح ذاري والسذياحي مذرة أ ذرى،  ا ذ

ي وأن اكت ذذذذذافتها لملتقذذذذذذى الشذذذذذباب اإلفريقذذذذذذ

والعربذذذذذذذذذذذي أكذذذذذذذذذذذه  فذذذذذذذذذذذي سحذذذذذذذذذذذداث تذذذذذذذذذذذرويم 

كذذذذذياحي للمحافظذذذذذة باعتبارلذذذذذا مذذذذذ  المقا ذذذذذد 

.السياحية العالمية

لذج وكذ  نيذ  أكذوان، ان " الفنتذي "فم  مزيرة 

تذرة مذ  ملتقى الشباب العربي اإلفريقي     الف

؛ و ذذذذذذهدت محافظذذذذذذة 2019مذذذذذذارس 18سلذذذذذذى 16

أكذذوان و ذذو  الوفذذود المشذذاركة فذذي الملتقذذى

الشذذذذذذذذباب العربذذذذذذذذي واإلفريقذذذذذذذذي مذذذذذذذذ  ميتلذذذذذذذذف 

فذذي الجنسذذيات اإلفريقيذذة والعربيذذة؛ حيذذث  ذذارس

 ذذذذاب سفريقذذذذي وعربذذذذي 1500الملتقذذذذى أكجذذذذر مذذذذ  

لمناقشذذذذذة ق ذذذذذايا وتحذذذذذديات القذذذذذارة السذذذذذمراء 

اليذات والمن قة العربيذة؛ وي عذد  الملتقذى أحذد فع

" منتذذذذذذذذذذذذذذذدى  ذذذذذذذذذذذذذذذباب العذذذذذذذذذذذذذذذال "منصذذذذذذذذذذذذذذذات 

(WYF Platforms)، والتي تدور فكرتهذا حذو  مذن

وير الشباب المصري و ذباب العذال  فر ذة لت ذ

.ودع  أفكارل  الميتلفة في مميع المجاالت

مليذون 47ل ا، وقذد اعتمذدت الحكومذة المصذرية 

منيذذذذذذذذ  لت ذذذذذذذذوير مدينذذذذذذذذة أكذذذذذذذذوان اكذذذذذذذذتعدادلا 

فريقذذي الكت ذذافتها لملتقذذى الشذذباب العربذذي اإل

، ومنذذ  اللحظذذة ا ولذذى إلعذذ ن رةذذي  2019لعذذام 

الجمهوريذذذذة مدينذذذذة أكذذذذوان المصذذذذرية عا ذذذذمة 

رة لشذذذذباب سفريقيذذذذا، بذذذذدأت االكذذذذتعدادات المبكذذذذ

ة علذى لتجهيز أو  مدينة رياضذية سفريقيذة متكاملذ

.أرد مدينة أكوان الجديدة

 ذذذعار المذذذاتمر الذذذدوري الجذذذاني".. ان لذذذج.. ابذذذدِ ْ"

ي يناير للشباب، ال ي اكت افت  مدينة أكوان ف

، بمشذذذذذذذاركة السذذذذذذذيد رةذذذذذذذي  الجمهوريذذذذذذذة، 2017

 ذذذذاب وفتذذذذاة مذذذذ  1300و ذذذذارس بذذذذ  أكجذذذذر مذذذذ  

محافظذذات الصذذعيد، ويعذذد  لذذ ا المذذاتمر   ذذوة 

 يذذذر مسذذذبوقة مذذذ  الدولذذذة المصذذذرية تهذذذدف سلذذذى 

االكذذذتما  سلذذذى  ذذذباب الصذذذعيد وتمكيذذذنه  مذذذ 

.المشاركة في عملية اتياذ القرار



46|محافةة أسوان |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ولذذذ  يكذذذ  ا تيذذذار أكذذذوان الحت ذذذان المذذذاتمرات 

ولذة السابقة كوى نتيجة لعذدة مهذود تبذ لها الد

، تذذذ  ت ذذذوير 2014لتمكذذذي  الشذذذباب، ففذذذي يوليذذذو 

ى المدينذذذذذة الشذذذذذبابية بأكذذذذذوان، والتذذذذذي تقذذذذذع علذذذذذ

آالف متذذذذذذر مربذذذذذع، وبلغذذذذذذل التكلفذذذذذذة 5مسذذذذذاحة 

.مليون مني 47اإلممالية للمشرو  

ب وضذذذم  الفعاليذذذات التذذذي تنفذذذ لا وزارة الشذذذبا

يذات والرياضة بمحافظة أكذوان، تذ  افتتذا  فعال

. .مصذذر"ا ولمبيذذاد النذذوعي اليذذام  تحذذل  ذذعار 

.2019في فبراير " سفريقيا

، افتتحذذذذذل 2021مذذذذذارس ( 20–18)وفذذذذذي الفتذذذذذرة 

احة المحافظذذذة فعاليذذذات الملتقذذذى الذذذدولي للسذذذي

، وال ي"أكوان أحلى-آفا  وطموحات "الرياضية 

نميذذذة يسذذتهدف اكتشذذذراف ر يذذة مسذذذتقبلية للت

.المستدامة للسياحة الرياضية

، 2019كما  صصذل الدولذة المصذرية فذي مذارس 

فدان بمدينة أكوان الجديدة لوزارة500مساحة 

ة الشذذذذباب والرياضذذذذية إلنشذذذذاء أو  وأكبذذذذر مدينذذذذ

نذذذة المدي"رياضذذذية سفريقيذذذة بمصذذذر تحذذذل م سذذذمى 

؛ ويهذذذذذدف المشذذذذذرو  سلذذذذذى "اإلفريقيذذذذذة الرياضذذذذذية

سنشذذذاء  ذذذر  رياضذذذي متكامذذذ  يجذذذ ب عذذذددلا مذذذ  

.بيةالساةحي  كواء م  الدو  اإلفريقية أو ا من

مذذذذدير بالذذذذ كر أنذذذذ  تذذذذ  ت ذذذذوير الصذذذذالة الم غ ذذذذاة

، وذلذذذ  ضذذذم    ذذذة الدولذذذة 2015بأكذذذوان عذذذام 

زلذذا للنهذذود بجميذذع المنشذذةت الرياضذذية لتجهي

أمذذذذذذام الب ذذذذذذوالت علذذذذذذى المسذذذذذذتويي  المحلذذذذذذي 

.مليون مني 23.5والدولي، بتكلفة بلغل 

مليذون 23مشذروعلا بتكلفذة 40كما ت  تنفي  عدد 

رة منيذذ  فذذذي ق ذذا  الشذذذباب والرياضذذة، فذذذي الفتذذذ

(.2020أكتوبر –2014يونيو )

سممذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذدد مراكذذذذذذذذز الشذذذذذذذذذباب 
.2020بالمحافظة حتى عام 

مركددددددددددددددددددددددددًزا194
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لذذدف ... تذوفير حيذاة كريمذة للفئذات ا كجذر احتياملذا

" ةحيةا  كريمة"مبةادر  رةي  وأكاكذي وضذعت  

اير التذذي أطلقهذذا السذذيد رةذذي  الجمهوريذذة فذذي ينذذ

علذذذذى رأس أولوياتهذذذذا، وان  قلذذذذا مذذذذ  لذذذذ ا 2019

الهذذدف، عملذذل الدولذذة مذذ   ذذ   المبذذادرة علذذى 

جذذذذر تحسذذذذي  حيذذذذاة ا كذذذذر الفقيذذذذرة، والفئذذذذات ا ك

احتياملذذا، ورفذذع كالذذ  المعانذذاة عذذنه ، واالرتقذذاء 

بمسذذذذذتوى اليذذذذذدمات اليوميذذذذذة المقدمذذذذذة لهذذذذذ  

.بميتلف محافظات الجمهورية

وكذذان لمحافظذذة أكذذوان نصذذيب كبيذذر مذذ  لذذذ   

المبذذادرة ومشذذروعاتها التنمويذذة؛ حيذذث  ذذهدت

ة بهذا، عملية تنميذة وت ذوير  ذام  للقذرى الريفيذ

وكذذذان مذذذ  أبذذذرز المشذذذروعات فذذذي لذذذ ا المجذذذذا  

وذلذ  ،قورتذةمشرو  تنمية المرأة الريفية بقريذة 

، لرفذذذع المسذذذتوى المعيشذذذي للكذذذرة المصذذذرية

ألذذف منيذذ ، وقذذد 200بتكلفذذة سمماليذذة بلغذذل نحذذو 

. 2021وانتهى عام 2020ت  البدء ب  عام 

مذذ  مانذذب آ ذذر  ذذهدت المحافظذذة سنشذذاء عذذدد 

مذذذ  وحذذذدات ومراكذذذز اليدمذذذة االمتماعيذذذة وفقلذذذا 

لذى للنموذ  الموحد لوزارة الت ام  االمتماعي ع

ة متذذرلا، لتقذذدي  اليذذدمات االمتماعيذذ250مسذذاحة 

جذودة للمواطني  بجودة وكفاءة وفقلا لمعذايير ال

: والحك  الر يد، وم  بي  تل  الوحدات

تذ  االنتهذاء مذ : وحدة حذامر سدفذو االمتماعيذة▪

، وتبلذذذص تكلفذذذة المشذذذرو  2020سنشذذذاةها عذذذام 

.مليون مني 1.3

قذذذذانِ االمتماعيذذذذة بمدينذذذذة نصذذذذرقورتذذذذةوحذذذذدة ▪

، 2016تذذذ  االنتهذذذاء مذذذ  سنشذذذاةها عذذذام : النوبذذذة

.مليون مني 1.2وتبلص تكلفة المشرو  

تذذ  سنشذذا لا: وحذذدة السذذد العذذالي االمتماعيذذة▪

مليون مني 1.5، بتكلفة بلغل نحو 2016عام 

االمتماعيذذة، تذذ  سنشذذا لا عذذامتو ذذكىوحذذدة ▪

. مليون مني 2، بتكلفة بلغل نحو 2021

التضةةةةةةةةةةةامن االجتمةةةةةةةةةةةاعي
"
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كذذذ ل ،  ذذذهدت أكذذذوان عذذذددلا مذذذ  مشذذذروعات 

الت ذذذذوير للمذذذذاك  الميصصذذذذة لتقذذذذدي   ذذذذدمات

:ال مان االمتماعي، وكان م  بينها

ت ذذذذوير مركذذذذز سعذذذذداد ا كذذذذر المنتجذذذذة بالجيذذذذ  ▪

ويهذذذذذدف المشذذذذذرو  سلذذذذذى : 2021الجديذذذذذد عذذذذذام 

لذى تيريم مي  م  الفنيي  ذوي  برة قادري  ع

سدارة مشذذذذذذذروعات حرفيذذذذذذذة لرفذذذذذذذع مسذذذذذذذتوى 

  معيشذذته  اقتصذذاديلا وكذذد العجذذز فذذي كذذو

ألذذف 130العمذذ  الحرفذذي، وقذذد بلغذذل تكلفتذذ  

.2021منية وت  االنتهاء من  عام 

مركذذذذذذزلا امتماعي ذذذذذذا علذذذذذذى 18 ذذذذذذيانة وتذذذذذذرمي  ▪

، بتكلفذذذة 2016مسذذذتوى المحافظذذذة فذذذي عذذذام 

.م يي  مني 5سممالية بلغل نحو 

أمذذا بشذذأن ذوي االحتيامذذات اليا ذذة،  ذذهدت ▪

المحافظذذذة عذذذددلا مذذذ  المشذذذروعات اليا ذذذة 

لة بدمم ذوي االحتيامات اليا ة كعنا ر فاع

دا   المجتمذع، وكذان مذ  بينهذا ت ذوير ورفذع

مكاتذذذذذب للتأليذذذذذ  االمتمذذذذذاعي 7كفذذذذذاءة عذذذذذدد 

بالمحافظذذذذة، وقذذذذد ا ذذذذتملل علذذذذى منظومذذذذة 

ة كاملة م  اليدمات ل وي االحتيامات اليا ذ

بمراعذذذاة معذذذايير اإلتاحذذذة، وقذذذد بلغذذذل تكلفذذذة

ألذذذف منيذذذ ، وتذذذ  االنتهذذذاء منذذذ  700المشذذذرو  

.2018عام 

ذذذدد سممالي المبالذذذذص المنصرفذذذذذذة لعذذ

آالف مسذذذذذتفيد مذذذذذ  برنذذذذذامم 104.2

تكافذذذذذذذذذذ  وكرامذذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذذام 

2020/2019.

مليددددددددددددددددددددددددون458.2

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 
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  في سطار سيمان الدولة المصرية بحج ك  مذواط

ة في  ذ اء  ذحي وكذاف ، وتذأمي  المذوارد الغ اةيذ

ة التذي للمواطني  كافة، وتوفير السلع ا كاكذي

يحتامهذذذا المذذذواط ، تبذذذ   الدولذذذة مهذذذودلا كبيذذذرة

ل ذذذذذذمان تذذذذذذوافر الغذذذذذذ اء والسذذذذذذلع ا كاكذذذذذذية 

:لمواطنيها، ويتمحور أبرز تل  الجهود في

  لتيذذذزيالمفالسذذذةسنشذذذاء وافتتذذذا   ذذذومعة ▪

، 2017الغذذذذ   بمحافظذذذذة أكذذذذوان فذذذذي مذذذذايو 

مليذذذون منيذذذ ، 156.9وبتكلفذذذة سمماليذذذة بلغذذذل 

وذل  ضم    ة الدولة لتغ ية محافظات

الجمهوريذذة بصذذوامع الغذذ   ال زمذذة ل ذذمان 

يذذث عذذدم الفقذذد والتلذذف للحبذذوب الم يزنذذة، بح

.ألف ط 60تكون الصومعة الواحدة ب اقة 

ت ذذوير ورفذذع كفذذاءة  ذذومعة أكذذوان كذذعة ▪

.م يي  مني 3.5آالف ط  بتكلفة بلغل 7.6

ت ذذذذوير ورفذذذذع كفذذذذاءة  ذذذذومعة سدفذذذذو كذذذذعة▪

.مليون مني 2.8ألف ط ، وبتكلفة بلغل 30

سنشذذذذذذذاء عذذذذذذذدد مذذذذذذذ  مشذذذذذذذروعات ممعيتذذذذذذذي ▪

، 2019بمحافظذذذذذذذذة أكذذذذذذذذوان، فذذذذذذذذي نذذذذذذذذوفمبر 

  لو بروتوكو  تعذاون بذي" مشرو  ممعيتي"و

ي وزارة التمذذذوي  والتجذذذارة الدا ليذذذة ممجلذذذة فذذذ

الشذذذذذذذذركة القاب ذذذذذذذذة للصذذذذذذذذناعات الغ اةيذذذذذذذذة 

والشذذذذذذذركات التابعذذذذذذذة لهذذذذذذذا، ومهذذذذذذذاز تنميذذذذذذذة 

المشذذذذذذذذذذذروعات المتوكذذذذذذذذذذذ ة والصذذذذذذذذذذذغيرة 

. منفذذذ لا164ومتناليذذذة الصذذذغر بءممذذذالي عذذذدد 

يهذذذذدف المشذذذذرو  سلذذذذى زيذذذذادة عذذذذدد المنافذذذذ  

عار السذذلعية، وتذذوفير السذذلع ا كاكذذية بأكذذ

مناكذذذذبة للمذذذذواطني ، وتذذذذوفير فذذذذر  عمذذذذ  

  للشذذباب، و ذذ  عذذدد المسذذتفيدي  مذذ  تلذذ

.ألف مستفيد339اليدمة سلى 

وبجانذذذب تلذذذ  الجهذذذود، قامذذذل المحافظذذذة برفذذذع 

كفذذذذاءة وت ذذذذوير م ذذذذاح  مصذذذذر العليذذذذا بمدينذذذذة 

ير أكوان بعد انتهاء أعما  رفع الكفاءة والت ذو

.2014ب  في كبتمبر 

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوين والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الماخةية

"
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2020أي لا، ت  سنشاء ميزن وماركل العقاد عذام 

.م يي  مني 13.5بتكلفة 

وفذذذي سطذذذار رفذذذع وعذذذي وحمايذذذة المسذذذتهل  ضذذذد 

المماركذذذذات ال ذذذذارة لتحقيذذذذج ضذذذذب  ا كذذذذوا  

والعدالذذذذذذة االمتماعيذذذذذذة للمسذذذذذذتهل  والتنميذذذذذذة 

لحمايذة االقتصادية للب د، ت  سنشاء فر  سقليمذي

، بتكلفذذذذذذة 2020المسذذذذذذتهل  بالمحافظذذذذذذة عذذذذذذام 

.مليون مني 2.7سممالية بلغل 

تذذذذذ  ا تيذذذذذار أمذذذذذاك  مديذذذذذدة إلنشذذذذذاء مجمعذذذذذات 

هذذذا اكذذذته كية بمحافظذذذة أكذذذوان، نظذذذرلا الحتواة

علذذذذى تجمعذذذذات كذذذذكنية كبيذذذذرة؛ حيذذذذث  صصذذذذل

ق ذذع مذذ  ا راضذذي إلنشذذاء 6محافظذذة أكذذوان 

مجمعذذذذذات اكذذذذذته كية مديذذذذذدة فذذذذذي منذذذذذاطج 6

ة الصذذداقة الجديذذدة والمحموديذذة والعقذذاد بمدينذذ

ومجمذذذع بذذذدراوأكذذذوان، مجمعذذذي  اكذذذته كيي  

.بمدينة كوم أمبو

ة ونتيجذذذذة للجهذذذذود الحجيجذذذذة المب ولذذذذة بمحافظذذذذ

أكذذذذذوان فذذذذذي ق ذذذذذا  التمذذذذذوي ، ارتفعذذذذذل أعذذذذذداد 

ألذذف ب اقذذة عذذام 397.5الب اقذذات التموينيذذة سلذذى 

، كمذذذذذذذا ارتفذذذذذذذع عذذذذذذذدد المسذذذذذذذتفيدي  مذذذذذذذ  2020

مليذون مذذواط  1.2الب اقذات التموينيذة سلذذى نحذو 

.في العام نفس 

522

633

2014 2020

عدد المخابز بالمحافةة خالل عامي 

2020و2014

(ميبز)

.وزارة التموي  والتجارة الدا لية: المصدر
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"... مةمنتدى أكوان للسذ م والتنميذة المسذتدا"

أحذذذد أبذذذرز الفعاليذذذات التذذذي احت ذذذنتها محافظذذذة

، في كبي  دعذ  الجهذود 2021أكوان في مارس 

اإلفريقيذذذذة ل ذذذذمان أن تكذذذذون الجهذذذذات الفاعلذذذذة 

  الوطنيذذذذة واإلقليميذذذذة والقاريذذذذة م جهذذذذزة بشذذذذك

أف ذذذذذ  للتعامذذذذذ  مذذذذذع التهديذذذذذدات والتحذذذذذدَّيات 

تهذدد والمياطر الهيكلية الجديدة والنا ئة التي

. الس م، وا م ، والتنمية في سفريقيا

مدينذذة علذذى مسذذتوى 30وباعتبارلذذا مذذ  أف ذذ  

تبذذ   محافظذذة أكذذوان ... العذذال  يمكذذ  زيارتهذذا

ج مهودلا م اعفة م  أم  تكري  ا م  وتحقي

العدالذذذة فذذذي ربوعهذذذا، وعليذذذ ، تتمحذذذور ألذذذ  تلذذذ  

  ، ليتمجذ نشا  عم  محةاكم جميةم الجهود في 

:أبرزلا في

سنشذاء داةذذرة مديذدة لمحكمذذة الق ذذاء اإلداري▪

بمحافظة أكوان، يكون مقرلا مبنى مجل 

571الدولذة، بمومذب قذرار مجلذ  الدولذة رقذذ  

.2017لسنة 

العمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
"
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متذذذرلا 1190تيصذذذيص ق عذذذة أرد بمسذذذاحة ▪

وان، مربعلا، بمن قة بركة الدماس بمدينة أك

إلقامذذذذذذذذة مجمذذذذذذذذع نيابذذذذذذذذات سداريذذذذذذذذة عليهذذذذذذذذا،

2019بمومذذذذذذذب قذذذذذذذرار رةذذذذذذذي  الذذذذذذذوزراء رقذذذذذذذ  

.2018لسنة 

، كما ت  ت وير ورفع كفاءة عذدد مذ  المحذاك ▪

ة رفذذع كفذذاءة محكمذة أكذذوان االبتداةيذذ: ومنهذا

مليذذون منيذذ ، 2.2بتكلفذذة سمماليذذة بلغذذل نحذذو 

رفذذذع كفذذذاءة مجمذذذع محذذذاك  أكذذذوان ومجمذذذع 

بتكلفذذذذذذذذذذذذذذة بلغذذذذذذذذذذذذذذل نحذذذذذذذذذذذذذذو دراومحذذذذذذذذذذذذذذاك  

.مليون مني 1.3

أمذذذذا عذذذذ  مهذذذذود الدولذذذذة فذذذذي تنظذذذذي  السذذذذج ت 

قذوم المدنية والمراكز والمواقع النموذمية التذي ت

بء ذذذذذدار ب اقذذذذذات الذذذذذرق  القذذذذذومي، و ذذذذذهادات 

فذذذي محافظذذذة أكذذذوان، فقذذذد المميكنذذذةالمذذذي د 

:تمج  ألمها فيما يلي

" أكذذوان الجديذذدة"سنشذذاء قسذذ  كذذج  مذذدني ▪

.2017بالمحافظة في عام 

ات وزير سنشاء ق قة فرو  للتوقيج بمومب قرار▪

لسذذذذذذذنة 4525، و4524، و4523العذذذذذذذد  رقذذذذذذذ  

بذو، فر  توقيج مكتذب بريذد كذوم أم: ، ولي2020

رطة ، مركذز  ذالرديسيةفر  توقيج مكتب بريد 

  فذذر  توقيذذذج مكتذذذب بريذذد أكذذذوان، قسذذذسدفو، 

 ذذرطة أكذذوان، يتبذذع مكتذذب الشذذهر العقذذاري

رو  والتوقيذذج بأكذذوان، علذذى أن تقذذوم تلذذ  الفذذ

ا بكذذ  أعمذذا  التوقيذذج الميتلفذذة، فيمذذا عذذدا مذذ

اكذذذذذذذتومب القذذذذذذذانون سمذذذذذذذراء  أمذذذذذذذام داةذذذذذذذذرة 

اال تصذذذذذا  المكذذذذذاني أو النذذذذذوعي فذذذذذي عذذذذذ  

التابع انعقاد اال تصا  بشأن  لفر  التوقيج

.لقس  الشرطة نفس 

دد اتصذاللا، فقذذد بلذص عذذدد المحذاك  بالمحافظذذة عذذ

، منهذذذذذا محكمذذذذذة 2020محذذذذذاك  بنهايذذذذذة عذذذذذام 10

محذذذذذاك  3محذذذذذاك  مأموريذذذذذة مزةيذذذذذة، 5ابتداةيذذذذذة، 

.مأمورية كلية، محكمة مرور
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  ان  قلذذا مذذ"... أكذذوان قبلذذة ا ديذذان الميتلفذذة"

لذذ ا،  ذذهدت المحافظذذة العديذذد مذذ  الفعاليذذات 

وا نشذذذذ ة التذذذذي تعمذذذذ  علذذذذى تكذذذذري  ققافذذذذة

التعذذذايب والتسذذذام  بذذذي  مواطنيهذذذا، كمذذذا لذذذو 

الحذذذذا  فذذذذي المعسذذذذكر التذذذذدريبي الذذذذ ي نظمتذذذذ  

أنا وأنل-حوار وتعايب "المحافظة تحل عنوان 

 م بالتعذذاون بذذي  ممعيذذة  ذذنَّا  السذذ" واآل ذذري 

ليذذذذة لتنميذذذذة المجتمذذذذع والهيئذذذذة القب يذذذذة اإلنجي

.لليدمات االمتماعية

مذذاءت لذذ   الفعاليذذة و يرلذذا، فذذي سطذذار الجهذذود 

ة المسذذذتمرة مذذذ  الدولذذذة المصذذذرية لنشذذذر ققافذذذ

قبذذو  اآل ذذر، والسذذ م، والتسذذام ، والحذذوار بذذي 

ي  الذذنبء، وتعزيذذز ققافذذة التعذذايب المشذذترس بذذ

.  ال واةف الميتلفة

الواقذذع أن مهذذود الدولذذة بهذذ ا المجذذا  لذذ  تقذذف 

عنذذد لذذ ا الحذذد بذذ  امتذذدت أي لذذا سلذذى ت ذذوير دور 

العبذذادة و ا ذذة مذذ   ذذ   تيصذذيص مسذذاحات 

.م  ا راضي لصال  وزارة ا وقاف

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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:  وم  أبرز تل  القرارات

متذذذذرلا 342تيصذذذذيص ق عذذذذة أرد بمسذذذذاحة ▪

ز الحجذذز بحذذري، مركذذ-مربعلذذا، بناحيذذة العوينذذات 

أدفذذذذذو بمحافظذذذذذة أكذذذذذوان، والمقذذذذذام عليهذذذذذا 

ب مسجد النور، لصال  مديرية ا وقاف، بموم

.2016لسنة 2298قرار رةي  الوزراء رق  

متذذذر 1000تيصذذذيص ق عذذذة أرد بمسذذذاحة ▪

مربذذذذع، بنجذذذذع الشذذذذ ب بسذذذذلوا بحذذذذري التذذذذابع

بذو، مركز كذوم أم-للوحدة المحلية لقرية كلوا 

محافظذذذة أكذذذذوان، لصذذذذال  مديريذذذذة ا وقذذذذاف 

ا والمقام عليها مجمع الفجذر اإلكذ مي، وفقلذ

.2016لسنة 248لقرار رةي  الوزراء رق  

متذذذذرلا 165تيصذذذذيص ق عذذذذة أرد بمسذذذذاحة ▪

، مربعلذذا، بمن قذذة  ذذور عواضذذة بمدينذذة أكذذوان

ة والمقام عليها مسجد الرحمة، لصال  مديري

117ا وقذذذاف، وفقلذذذا لقذذذرار رةذذذي  الذذذوزراء رقذذذ  

.2019لسنة 

متذذذذر 400تيصذذذذيص ق عذذذذة أرد بمسذذذذاحة ▪

مربذذذذذع بقريذذذذذة الجعذذذذذافرة، مركذذذذذز ومدينذذذذذة دراو 

لصذذذذذذذذذذذذال  مديريذذذذذذذذذذذذة ا وقذذذذذذذذذذذذاف بأكذذذذذذذذذذذذوان؛ 

إلقامذذة مسذذجد الشذذيخ مذذراد عليهذذا، بمومذذب 

.2019لسنة 753قرار رةي  الوزراء رق  

اتصذذذذاللا، فقذذذذد و ذذذذ  عذذذذدد المسذذذذامد التذذذذي تذذذذ  

افتتاحهذذذذذذا علذذذذذذى مسذذذذذذتوى محافظذذذذذذة أكذذذذذذذوان 

مسجدلا على مدار ا  هر ا ولذى مذ  عذام 23سلى 

، وذلذذذذ  فذذذذي عذذذذ  تكجيذذذذف مهذذذذود وأعمذذذذا  2021

الت هيذذذذر والتعقذذذذي  بجميذذذذع المسذذذذامد بصذذذذفة

ميذذع دوريذة، مذع االكذتمرار فذذي االلتذزام بت بيذج م

اإلمذذذذذذراءات االحترازيذذذذذذة واال ذذذذذذتراطات الوقاةيذذذذذذة 

.للمصلي 

نذة في ضوء كعي الدولة لتركيخ مبذادا المواط

عذدد والوحدة الوطنية، ت  تقنذي  وتوفيذج أوضذا 

كنيسذذذذذذة ومبنذذذذذذى بمحافظذذذذذذة أكذذذذذذوان حتذذذذذذى 53

.2021أبري  
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددون459

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

سممذذذذذذالي تكلفذذذذذذة ت ذذذذذذوير من قذذذذذذة الصذذذذذذحابي 

.2019بأكوان في ديسمبر 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددون80

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

3.6182.3
كذذذالوماسممذذذالي تكلفذذذة رفذذذع كفذذذاءة محميذذذة 

.2020و زا  بمحافظة أكوان في يونيو 

مليدددون

جنيدددددددد 

حذذذذوامز 4بحيذذذذرات  ذذذذناعية، 4تكلفذذذذة سنشذذذذاء 

كذذذذذذذذدود سعاقذذذذذذذذة بذذذذذذذذوادي عبذذذذذذذذادي 3ترابيذذذذذذذذة، 

.بالمحافظة

3
ظة عدد مح ات الر د البيئي للهواء بالمحاف

.2020عام 

40.5
ان سممالي عدد المستفيدي  م  وحدات اإلكك

.2020االمتماعي في أكوان حتى عام 

ألددددددددددددددددددد 

محطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتمسددددتفيد

ماليددددددددددددددددددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألذذذف وحذذذدة كذذذكنية 2.8سممذذذالي تكلفذذذة تنفيذذذ  

(.2017–2015)بالصداقة في الفترة 
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ا سةةةةةةكان والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية 

"

أكبذذذر توك ذذذع عمرانذذذي...  مدينذذذة أكذذذوان الجديذذذدة

بمحافظذذذة أكذذذوان، وسحذذذدى ألذذذ  المذذذدن التابعذذذة 

لهيئذذذذذذة المجتمعذذذذذذات العمرانيذذذذذذة الجديذذذذذذدة، تذذذذذذ  

سنشذذذا لا فذذذي سطذذذار مهذذذود الدولذذذة إلنشذذذاء مذذذدن 

  مديذذدة، واكذذتمرارلا للجهذذود التذذي تذذ  بذذ لها  ذذ 

.السنوات الماضية في ق ا  اإلككان

آالف 210تذذ  تصذذمي  المدينذذة لتسذذتوعب حذذوالي 

؛ نسمة، لت ذ  وحذدات كذكنية لمحذدودي الذد  

وذلذذذذ  مذذذذ  أمذذذذ  المسذذذذالمة فذذذذي حذذذذ  ا زمذذذذة 

السذذذذكانية المومذذذذودة بالمحافظذذذذة، حيذذذذث تبلذذذذص

ألذذذف فذذذدان، 74سممذذذالي مسذذذاحة المدينذذذة حذذذوالي 

ى بعذد وتقع على ال فة الغربية م  نهر الني  عل

.كيلومترلا م  مدينة أكوان القديمة12

، كمذا تمتاز المدينة بموقذع متميذز علذى نهذر النيذ 

يتذذذذذوافر بهذذذذذا العديذذذذذد مذذذذذ  المنشذذذذذةت الصذذذذذحية، 

والرياضذذذذذذية، والسذذذذذذياحية؛ لتجمذذذذذذع بذذذذذذي  الحيذذذذذذاة 

المعا ذذذذرة مذذذذع الحفذذذذاد علذذذذى عراقذذذذة ح ذذذذارة 

أكذذذذوان القديمذذذذة؛ وقذذذذد تمذذذذل سعذذذذادة تيصذذذذيص 

ليئذذة "ألذذف فذذدان لصذذال  18.5مسذذاحة تبلذذص نحذذو 

الكذذذتيدامها " المجتمعذذذات العمرانيذذذة الجديذذذدة

ب وذلذ  بمومذ. كامتداد عمراني للمدينة الجديذدة

ول  يك  . 2015لسنة 807قرار رةي  الوزراء رق  

 ا ل ا المشرو  الوحيد ال ي نف تذ  الدولذة فذي لذ

المجذا ، بذ  لنذاس مشذذروعات أ ذرى تذ  تنفيذذ لا،

قذذع مدينذذة تو ذذكى الجديذذدة، والتذذي ت: ومذذ  أبرزلذذا

أبذو كذمب  ومزرعذة / منوب  ذر  طريذج أكذوان 

بعد وت. الوليد ب  ط   و ما  ترعة الشيخ زايد

لسذد كيلومترلا م  الساح  الغربي م  بحيرة ا55

. كيلومترلا م  مدينة أبو كمب 90العالي و

وتتذذذذذذذذذذذذراو  مسذذذذذذذذذذذذاحات ا راضذذذذذذذذذذذذي اليدميذذذذذذذذذذذذة 

ألذف 113.4متذرلا مربعلذا سلذى 252واالكتجمارية م  

ألذذف 80كمذذا تسذذتوعب المدينذذة نحذذو . متذذر مربذذع

ألذف فر ذة عمذ ، 30نسمة وتوفر ما يقذرب مذ  

ة كمذذذا ت ذذذ   ذذذدمات، وأنشذذذ ة ترفيهيذذذة ميتلفذذذ

ي، و ذذذناعات  فيفذذذة، ووكذذذاة  للتصذذذنيع الزراعذذذ

حذو وبلغل تكلفة المرحلة ا ولذى مذ  المشذرو  ن

.مليون مني 500
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ا مذذ  فذي السذذيا  ذاتذ ، أطلقذذل الدولذة عذذددلا كبيذرل

:يالمشروعات السكنية بالمحافظة، تتمج  ف

، مشذرو  اإلكذذكان االمتمذذاعي بمحافظذذة أكذذوان

حتذذذى 2016تذذذ  تنفيذذذ    ذذذ   الفتذذذرة مذذذ  مذذذارس 

آالف وحذذدة كذذكنية 5، تذذ  تنفيذذ  نحذذو 2020يونيذذو 

ألذذف نسذذمة 40.5لتذذوفير المسذذك  الم ةذذ  لنحذذو 

:بمحافظة أكوان، وم  أبرز تل  المشروعات

تذذ  تنفيذذ   فذذي: مشذذرو  سكذذكان رحذذاب كيمذذا▪

عمذذذذذذذارة، تسذذذذذذذل  28، ويت ذذذذذذذم  2017ينذذذذذذذاير 

الجمعيذذذذذذة كاملذذذذذذة المرافذذذذذذج، بعذذذذذذد اكتمذذذذذذا  

ويعتبذذذر لذذذ ا . اإلنشذذذاءات وال ذذذر  والمرافذذذج

المشذذرو  سضذذافة مديذذدة لمصذذنع كيمذذا، أحذذد 

. ق   الصناعة في مصر

وحذذذذذذدة سكذذذذذذكان امتمذذذذذذاعي 584تنفيذذذذذذ  عذذذذذذدد ▪

ر ، وذلذذذ  لتذذذوفي(ف يذذذرة)بمن قذذذة كذذذوم أمبذذذو 

وحذذذدات كذذذكنية للشذذذباب ومحذذذدودي الذذذد   

.مليون مني 90.7بتكلفة ت قدر بنحو 

وحذذذذذذدة سكذذذذذذكان امتمذذذذذذاعي 136تنفيذذذذذذ  عذذذذذذدد ▪

عمذارات، 7سدفذو، بءممذالي -بمحافظة أكذوان 

.مليون مني 20.9بتكلفة تبلص نحو 

وحذذذذذذدة سكذذذذذذكان امتمذذذذذذاعي 368تنفيذذذذذذ  عذذذذذذدد ▪

  كوم أمبو، حيذث تذ-سدفو –بمحافظة أكوان 

عمذذذذذذارات سدفذذذذذذو 8) عمذذذذذذارة 15تنفيذذذذذذ  عذذذذذذدد 

وحذدة 368بءممذالي عذدد ( عمارة كذوم أمبذو7و

.مليون مني 56.7وذل  بتكلفة ت قدر بنحو 

وحذذذذذذدة سكذذذذذذكان امتمذذذذذذاعي 768تنفيذذذذذذ  عذذذذذذدد ▪

لي دراو بءمما–نصر النوبة -بمحافظة أكوان 

عمذذارة، وذلذذ  بتذذوفير وحذذدات كذذكنية32عذذدد 

نحذذو للشذذباب ومحذذدودي الذذد   بتكلفذذة ت قذذدر ب

.مليون مني 118.3

ألذذف وحذذدة كذذكنية بالصذذداقة، 2.8تنفيذذ  عذذدد ▪

مليذذذون منيذذذ ، فذذذي الفتذذذرة 459بتكلفذذذة بلغذذذل 

(2015–2017.)
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عمذارة بذالحي الجالذث 55وحدة بعدد 1100عدد ▪

ضذذذذذذذذذذذذذم  المرحلذذذذذذذذذذذذذة ا ولذذذذذذذذذذذذذى بمشذذذذذذذذذذذذذرو  

اإلكذذذذذكان االمتمذذذذذاعي، بتكلفذذذذذة بلغذذذذذذل نحذذذذذذو

.مليون مني 145.5

عمذارة بذالحي الجالذث 43وحذدة بعذدد 860عدد ▪

ضذذذذم  المرحلذذذذة الجانيذذذذة بمشذذذذرو  اإلكذذذذكان 

.مليون مني 186.8االمتماعي بتكلفة بلغل 

عمذارة بذالحي الجالذذث 35وحذدة بعذذدد 700عذدد ▪

ضذذذذم  المرحلذذذذة الجالجذذذذة بمشذذذذرو  اإلكذذذذكان

.مليون مني 167االمتماعي بتكلفة بلغل 

آلمذذذ  وتلبيذذذةل الحتيامذذذات النذذذوبيي  مذذذ  السذذذك  ا

  وحذذذ  مشذذذك ته  السذذذكنية تذذذ  تنفيذذذ  عذذذدد مذذذ

المشذذذذذذروعات ضذذذذذذم  مشذذذذذذرو  سعذذذذذذادة تأليذذذذذذ  

  تذذ  مسذذاك  المغتذذربي  بقذذرى نصذذر النوبذذة الذذ ي

تهجيذذرل  اقنذذاء بنذذاء السذذد العذذالي، وذلذذ   ذذ  

:، كالتالي2020سلى 2014الفترة م  

قذدر بنحذو مسذكنلا نوبي ذا بتكلفذة ت 72تنفي  عدد ▪

ا مسذذكنلا نوبي ذذ61مليذذون منيذذ ، وتنفيذذ  عذذدد 22

مليذذون منيذذ ؛ وتنفيذذ  18.5بتكلفذذة ت قذذدر بنحذذو 

بنحذذذذذذومسذذذذكنلا نوبي ذذذذا بتكلفذذذذة ت قذذذذدر130عذذذذدد 

.مليون مني 58.5

قدر بنحذو مسكنلا نوبي ا بتكلفة ت 133تنفي  عدد ▪

مسذذذكنلا 288مليذذذون منيذذذ ؛ وتنفيذذذ  عذذذدد 59.8

مليذذذون منيذذذ ؛ 135.4نوبي ذذذا بتكلفذذذة ت قذذذدر بنحذذذو 

قدر بنحو مسكنلا نوبي ا بتكلفة ت 95وتنفي  عدد 

.مليون مني 44.6

كمذذذذذذذذا حظذذذذذذذذي التوكذذذذذذذذع فذذذذذذذذي سقامذذذذذذذذة المذذذذذذذذدن 

والمجتمعذذذذذذذات العمرانيذذذذذذذة الجديذذذذذذذدة، وتذذذذذذذوفير 

اليذذدمات والمرافذذج بهذذا بالتمذذام كبيذذر مذذ  قبذذ 

الدولذذذة، ومذذذ  بذذذي  تلذذذ  الجهذذذود الرةيسذذذة التذذذي

بذذذذذذذ لتها الحكومذذذذذذذة  ذذذذذذذ   السذذذذذذذنوات ا  يذذذذذذذرة 

:ن كر اآلتي
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ألذذذذف 17.4تيصذذذذيص ق عذذذذة أرد بمسذذذذاحة ▪

متذذر مربذذع دا ذذ  حيذذز مدينذذة أكذذوان والمقذذام 

نذذذاء عليهذذذا مركذذذز تذذذدريب أكذذذوان للتشذذذييد والب

والكذذذذذاة  ب ريذذذذذج السذذذذذادات مدينذذذذذة أكذذذذذوان، 

لصذذذذذذذذال  الجهذذذذذذذذاز المركذذذذذذذذزي للتعميذذذذذذذذر وزارة 

اإلكذذكان والمرافذذج والمجتمعذذات العمرانيذذة،

لسذذنة 1526بمومذذب قذذرار رةذذي  الذذوزراء رقذذ  

2015.

سعذذذذذادة تيصذذذذذيص ق عتذذذذذي  مذذذذذ  ا راضذذذذذي ▪

المملوكذذذذذذة للدولذذذذذذة ملكيذذذذذذة  ا ذذذذذذة لصذذذذذذال  

محافظذذة أكذذوان، إلقامذذة بعذذض مشذذروعات 

رار التوكع العمراني لمدينة أكوان بمومب ق

.2017لسنة 311رةي  الجمهورية رق  

اعتمذذذذذذذاد تي ذذذذذذذي  وتقسذذذذذذذي  ق عذذذذذذذة أرد ▪

وان فدانلا بالحي الجاني بمدينة أك48بمساحة 

الجديذذذذذذذذدة والميصصذذذذذذذذة للهيئذذذذذذذذة العامذذذذذذذذة 

و  لتعاونيذذات البنذذاء واإلكذذكان؛ إلقامذذة مشذذر

. سككان عمراني

اعتمذذذذذذذاد تي ذذذذذذذي  وتقسذذذذذذذي  ق عذذذذذذذة أرد ▪

أفدنذذذة بالمجذذذاورة الرابعذذذة، الحذذذي 7بمسذذذاحة 

ة الجالذذث بمدينذذة أكذذوان الجديذذدة والم يصصذذ

  لشذذذركة التعميذذذر للمقذذذاوالت الحديجذذذة، وذلذذذ

إلقامة مشرو  عمراني متكامذ  بمومذب قذرار 

.2018لسنة 986وزير اإلككان والمرافج رق  

ومذذ   ذذ   تلذذ  الجهذذود اليا ذذة بالتوكذذع فذذي

سقامذذة المذذدن والمجتمعذذات العمرانيذذة الجديذذذدة 

بمحافظذذذذة أكذذذذوان،  ذذذذهدت وحذذذذدات اإلكذذذذكان 

زيذذذذذذادة 2020االمتمذذذذذذاعي المنفذذذذذذ ة حتذذذذذذى عذذذذذذام 

آالف وحذذذذدة كذذذذكنية، 10.1ملحوعذذذذة لتبلذذذذص نحذذذذو 

وبذذذذالتزام  مذذذذع زيذذذذادة أعذذذذداد وحذذذذدات اإلكذذذذكان 

االمتمذذذذذذاعي فذذذذذذي المحافظذذذذذذة، ارتفعذذذذذذل أعذذذذذذداد 

ة المسذذذتفيدي  مذذذ  تلذذذ  الوحذذذدات  ذذذ   الفتذذذر

ألذذذف مسذذذتفيد بمحافظذذذة 80ذاتهذذذا لتبلذذذص نحذذذو 

.مليار مني 2.5أكوان، وبتكلفة ت قدر بنحو 
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ى تسعى الدولة المصرية مالدة سلذى الق ذاء علذ

مشذذذذكلة العشذذذذواةيات، وذلذذذذ  فذذذذي سطذذذذار   ذذذذة 

د ت ذذذوير المنذذذاطج العشذذذواةية، والتذذذي تمجذذذ  أحذذذ

ا لذذذداف الرةيسذذذة للدولذذذة المصذذذرية، وفذذذي لذذذ ا 

السذذذذذذيا ، تعمذذذذذذ  الدولذذذذذذة سلذذذذذذى مانذذذذذذب سنشذذذذذذاء 

مجتمعات عمرانية مديذدة سلذى ت ذوير المسذاك 

ى أنها القاةمة بالفع  في المناطج الم صنفة عل

منذذذذاطج  ذذذذديدة الي ذذذذورة ال تصذذذذل  للسذذذذك ، 

. 2030والق ذذاء علذذذى العشذذذواةيات بحلذذذو  عذذذام 

  وفي ل ا اإلطار، قامل الدولة بتنفي  العديذد مذ

المشذذذذروعات؛ بهذذذذدف الق ذذذذاء علذذذذى المنذذذذاطج 

:العشواةية، وم  أبرزلا

وير ت ذذوير من قذذة الصذذحابي بأكذذوان، تذذ  ت ذذ▪

ت ذذذذذذمنل : لذذذذذذ   المن قذذذذذذة علذذذذذذى مذذذذذذرحلتي 

وحذذذذدة كذذذذكنية، بتكلفذذذذة 337المرحلذذذذة ا ولذذذذى 

بينمذذذا . مليذذذون منيذذذ 24سمماليذذذة بلغذذذل نحذذذو 

وحدة ككنية، 576تحتوي المرحلة الجانية على 

.  مليون مني 56بتكلفة سممالية تص  سلى 

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات 
"
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ة، سحذذذ   وتجديذذذد مسذذذاك  المغتذذذربي  بالنوبذذذ▪

مسذذكنلا نوبي ذذا،779يتكذذون المشذذرو  مذذ  عذذدد 

رب مذ  وبلغل التكلفة الكلية للمشرو  ما يق

مليذذون منيذذ ، وي شذذير لذذ ا المشذذرو  سلذذى339

الذذذذدع  المسذذذذتمر مذذذذ  قِبَذذذذ  وزارة اإلكذذذذكان 

والمجتمعذذذذذذات العمرانيذذذذذذة الجديذذذذذذدة لتنفيذذذذذذ  

؛ أعمذذا  اإلحذذ   والتجديذذد بذذالجودة الم لوبذذة

وذلذذذذذذذ  لتذذذذذذذوفير مسذذذذذذذاك  آمنذذذذذذذة ومناكذذذذذذذبة 

. لالي النوبة

وعلذذذذى سقذذذذر لذذذذ   الجهذذذذود و يرلذذذذا،  ذذذذهد عذذذذدد 

المنذذذذذذذاطج  يذذذذذذذر اآلمنذذذذذذذة والوحذذذذذذذدات السذذذذذذذكنية 

رة بالمنذذذاطج ذاتهذذذا انيفاضلذذذا ملحوعلذذذا فذذذي الفتذذذ

في محافظذة أكذوان، ويرمذع 2020سلى 2014م  

ذلذذ  سلذذى المجهذذودات المب ولذذة مذذ  قبذذ  الدولذذة

المصذذذذذرية للحذذذذذد مذذذذذ  العشذذذذذواةيات المومذذذذذودة 

بالمحافظذذذذذذة، حيذذذذذذث انيفذذذذذذض عذذذذذذدد المنذذذذذذاطج 

سلذذذذذذذى2014منذذذذذذذاطج عذذذذذذذام 9العشذذذذذذذواةية مذذذذذذذ  

.2020مناطج فق  عام 5

9

5
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(من قة)
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مذوارد ب لل الدولة مهودلا حجيجة لت ذوير ق ذا  ال

الماةيذذة والذذري؛ وذلذذ  بهذذدف االكذذتيدام ا مجذذ 

يم مةن تنفيذ العمللميا ، وعلي  بدأت الدولة في 

المشةةةةةةروعات المتعةقةةةةةةة بةةةةةةالموارد الما يةةةةةةة 

فذذذذي محافظذذذذة أكذذذذوان  ذذذذ   السذذذذنوات والةةةةر  

:السبع الماضية، وتمج  أبرزلا في

، ولذو مشذرو  يقذام تو ذكىمشرو  مفذيض ▪

 ي في من قة مفيض تو كي فذي مصذر، والذ

يهذذدف سلذذى  لذذج دلتذذا مديذذدة منذذوب الصذذحراء 

ة الغربيذذذذة موازيذذذذة للنيذذذذ ، ت سذذذذه  فذذذذي سضذذذذاف

ألذذذف فذذذدان للرقعذذذة 540مسذذذاحة تصذذذ  سلذذذى 

و  تشذم  ا لذداف الرةيسذة للمشذر. الزراعية

ادة كللا م  التغلذب علذى الفجذوة الغ اةيذة، وزيذ

الصذذذادرات الزراعيذذذة ممذذذا يسذذذاعد فذذذي تقليذذذ  

العجذذذز فذذذي الميذذذزان التجذذذاري، وتذذذوفير فذذذر  

ب عم  للكجيذر مذ  الشذباب و ا ذة مذ   ذبا

لذى  عيد مصر، وتيفيف ال ذغ  البشذري ع

وادي ودلتذذذذذا النيذذذذذ ؛ ويتكذذذذذون المشذذذذذرو  مذذذذذ  

القنذذذاة الرةيسذذذة وفروعهذذذا سلذذذى مانذذذب مح ذذذة 

الرفذذذع العم قذذذة، وقذذذد تذذذ  تصذذذمي  المح ذذذة 

مذذذ  أمذذذ  ضذذذمان اكذذذتمرارية تشذذذغيلها عنذذذد 

ى انيفذذذاد منسذذذوب الميذذذا  ببحيذذذرة نا ذذذر سلذذذ

متذذذذرلا، 147.5أدنذذذذى حذذذذد للتيذذذذزي  الحذذذذي ويبلذذذذص 

.  وحدة طلمبات21وتتكون المح ة م  

مذ   ذ   تيصذيص : سقامة مح ذة رفذع ميذا ▪

ق عة أرد لمدة ق ث كنوات م  أم  بناء

العقذذذذذار الكذذذذذاة  بمن قذذذذذة النا ذذذذذرية بمدينذذذذذة

أكذذذوان، بمومذذذب قذذذرار محذذذافم أكذذذوان رقذذذذذ  

.2014لسنة 170

: يذ سقامة مح تي  ذبكة معلوماتيذة لنهذر الن▪

مذذ   ذذ   تيصذذيص مسذذاحتي  مذذ  ا راضذذي 

هيئذة المملوكة للدولة ملكية  ا ذة لصذال  ال

ي العامة للنق  النهري؛ وذل  الكتيدامها فذ

سقامذذذذذة المح تذذذذذي ، بهذذذذذدف سحكذذذذذام الرقابذذذذذة 

ى والتأمي  للوحدات النهرية على طذو  المجذر

لذذ  الم حذذي النهذذري، وتذذ  العمذذ  علذذى تنفيذذ  ت

المح ذذذات بمومذذذب قذذذرار رةذذذي  الجمهوريذذذة 

.2021لسنة 7رق  

المةةةةةةوارد الما يةةةةةةة والةةةةةةر 
"
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حذذذذوامز ترابيذذذذة، 4بحيذذذذرات  ذذذذناعية، 5سنشذذذذاء ▪

كذذدود بمن قذذة وادي عبذذادي لحمايذذة 3وعذذدد 

ة الذذوادي مذذ  أ  ذذار السذذيو ، بتكلفذذة سمماليذذ

.مليون مني 267.1بلغل 

سنشذذذذذاء بحيذذذذذرة  ذذذذذناعية بذذذذذوادي أبذذذذذو  ذذذذذبيرة ▪

لحمايذذة وادى أبذذو  ذذبيرة مذذ  أ  ذذار  السذذيو 

نحذو بمحافظة أكوان، بتكلفة سممالية بلغذل

.مليون مني 37.7

كذد 2سنشاء بحيرة  ناعية، حامز ترابي، وعدد ▪

سعاقذذذة بذذذوادي نذذذتب مركذذذز  كذذذوم أمبذذذو، وذلذذذ  

.مليون مني 97.5بتكلفة تبلص نحو 

اقذة سنشاء بحيرة  ناعية، حامز ترابي، وكد سع▪

بذذوادي  ذذري  الذذرةي  مركذذز كذذوم أمبذذو، وذلذذ  

.مليون مني 141.2بتكلفة تبلص نحو 

  باإلضذذذافة سلذذذى البحيذذذرات التذذذي تذذذ  سنشذذذا لا، تذذذ

  ، وذلذتأديل المجر  الما ي لةعميم من الترع

مذذذ  أمذذذ  تحسذذذي  حالذذذة الذذذري والظذذذروف البيئيذذذة

والحفذذذذذاد علذذذذذى ا ورنيذذذذذ  التصذذذذذميمى للترعذذذذذة،

:كاآلتي

ترعذذة بزمذذام لندكذذة ري  ذذر  11تأليذذ  عذذدد ▪

بذذذذذذءدارة ري سدفذذذذذذوولندكذذذذذذة ري  ذذذذذذرب سدفذذذذذذو

أكذذذذذذذذوان، بتكلفذذذذذذذذة سمماليذذذذذذذذة بلغذذذذذذذذل نحذذذذذذذذو

.مليون مني 183.1

صذذذر تأليذذذ  تذذذر  من قذذذة الجنينذذذة والشذذذباس بن▪

لذذص نحذذو ، بتكلفذذة تبال ويسذذةالنوبذذة بهندكذذة 

.مليون مني 17

الرةيسذذذذذذذذذذذذذذذذة سقليذذذذذذذذذذذذذذذذلتأليذذذذذذذذذذذذذذذذ  ترعذذذذذذذذذذذذذذذذة ▪

كيلذذذذذومترات، بتكلفذذذذذة تبلذذذذذص نحذذذذذو7.6ب ذذذذذو  

.مليون مني 19.1

تأليذذذذذذذذذذذذ  ترعذذذذذذذذذذذذة حذذذذذذذذذذذذامر سدفذذذذذذذذذذذذو ب ذذذذذذذذذذذذو  ▪

كيلذذذومترلا بزمذذذام لندكذذذة ري سدفذذذو  ذذذرب، 12.8

.مليون مني 28.2بتكلفة تبلص نحو 

كيلذذذومترات، 5.9ب ذذو  الكذذامو تأليذذ  ترعذذة ▪

مليون مني 14.2بتكلفة تبلص نحو 
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تأليذذذذذذذذذذ  ترعذذذذذذذذذة كلذذذذذذذذذذذذذذذذذوا قبلذذذذذذذذي ب ذذذذذذذذو  ▪

بلذذذص كيلذذومترات، وذلذذ  بتكلفذذذة سمماليذذة ت5.4

.مليون مني 15.7نحو 

10.4تأليذذذذذ  كذذذذذاح  الرمذذذذذادي قبلذذذذذي ب ذذذذذو  ▪

كيلذذذومترات، بزمذذذام لندكذذذة ري سدفذذذو  ذذذذذذرب، 

مليذذذذون 21.8بتكلفذذذذذذذة سمماليذذذذذذذة تبلذذذذذذذص نحذذذذذذذذو 

.مني 

تأليذذذذ  تذذذذر  كذذذذاح  الحذذذذامز القبلذذذذي ب ذذذذذذو  ▪

كيلذذذذذذذومترات وتأليذذذذذذذ  الفذذذذذذذر  الشذذذذذذذرقي 5.2

كيلذذومتر، بتكلفذذة2.07ب ذذذو  نحذذو للشذذراونة

.مليون مني 15.3سممالية تبلذذص نحذذذذذذو 

اليريذل السذفلى، 114تألي  وتب ي  تذر  فذر  ▪

دنذذذذدانمنابيذذذة ب نذذذذة القبليذذذذة طذذذرد قسذذذذ  ، 

، فذذذذذر  اإليجذذذذذارات، الكومبيذذذذذ السذذذذذفلي، فذذذذذر  

.مليون مني 25بتكلفة سممالية تبلص نحو 

صذذذر تب ذذذي  التذذذر  بمن قذذذة اليريذذذل العليذذذا بن▪

النوبذذذذذة لندكذذذذذة ال ويسذذذذذة بنصذذذذذر النوبذذذذذذة،

مليذون 14.7وذل  بتكلفة سمماليذة بلغذل نحذو 

.مني 

، ويسذةال تب ي  التر  بنصذر النوبذة لندكذة ▪

، (عنيبذذذذة وأرمنذذذذا1عنيبذذذذة وأرمنذذذذا وفذذذذر  )بتذذذذر  

مليذذون 17.9وذلذذ  بتكلفذذة سمماليذذة تبلذذص نحذذو 

.مني 

، ويسذةال تب ي  التر  بنصذر النوبذة لندكذة ▪

3.5بترعذذذذذذة اليريذذذذذذل السذذذذذذفلى مذذذذذذ  الكيلذذذذذذو 

، وذلذذذذذذ  بتكلفذذذذذذة تبلذذذذذذص نحذذذذذذو 11سلذذذذذذى الكيلذذذذذذو 

.مليون مني 20.5

تأليذذذذذذذذذذذذذذذذ  ترعذذذذذذذذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذذذذذذذذلوا الشذذذذذذذذذذذذذذذذرقية ▪

كيلذذذذذومترات، بتكلفذذذذذة تبلذذذذذص نحذذذذذو7.7ب ذذذذذو  

.مليون مني 18.7
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بذات كما ت  سنشاء مح ات الرفذع للوفذاء بمت ل

التذذذذذذي تيذذذذذذدمها، ومذذذذذذ  أمجلذذذذذذة للزمامذذذذذذاتالذذذذذذري 

: المح ات التي ت  سنشا لا

سنشذذذذذاء مح ذذذذذة ب نذذذذذة، بتكلفذذذذذة تبلذذذذذص نحذذذذذو ▪

.مليون مني 54

ة ، بتكلفذذذال ويسذذذةسنشذذذاء مح ذذذة طلمبذذذات ▪

.مليون مني 67.5تبلص نحو 

ة بتكلفذذوأدنذذدانسنشذذاء مح تذذي ري قسذذ   ▪

.مليون مني 45.7تبلص نحو 

ار  نشا  و ح ل وتجميةم العميةم مةن  بةكما ت  

:مج المياه الجوفية،

بئذذذذذذذذذذذرلا بال اقذذذذذذذذذذذة الشمسذذذذذذذذذذذية 19تجهيذذذذذذذذذذذز ▪

بذذذذذذذذوادي الصذذذذذذذذعايدة، بتكلفذذذذذذذذة تبلذذذذذذذذص نحذذذذذذذذو 

.مليون مني 29.1

بئذذذذذرلا بال اقذذذذذة الشمسذذذذذية، 20تجهيذذذذذز عذذذذذدد ▪

.مليون مني 26بتكلفة تبلص نحو 

آبذذذذار بذذذذوادي ا مذذذذ  بمحافظذذذذة 10حفذذذذر عذذذذدد ▪

.مليون مني 31.8أكوان، بتكلفة تبلص نحو 

كيلذومترات 9ب ذو  بتو ذكى4كما ت  حفر فذر  

.مليار مني 1.7باكتيدام النسف بتكلفة بلغل 

لذذذو سممذذذالي كميذذذة الميذذذا  النيليذذذة

ة المستيدمة في الزراعة بمحافظ

.2021/2020أكوان     عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 1.4
متدددددددددددر مكعدددددددددددب 
فدددددددددددددي السدددددددددددددنة
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ممينةةةةةة خضةةةةةرا   قامةةةةةةتسذذذذذعى الدولذذذذذة سلذذذذذى 

ة فذذذي الصذذذحراء الغربيذذذة لمدينذذذنموذجيةةةة ذكيةةةة

الي ذذذة "أكذذذوان ا قريذذذة، ويذذذأتي ذلذذذ  فذذذي سطذذذار 

، ا مذذر الذذ ي حظذذي "2052االكذذتراتيجية  كذذوان 

 ي بء ادة دولية و ا ة م  االتحاد ا وروبذي، الذ

أقنذذذذى علذذذذى مجهذذذذودات الحكومذذذذة المصذذذذرية فذذذذي 

.تحسي  الوضع البيئي بمحافظة أكوان

وفذذي سطذذار كذذعي الدولذذة لتحقيذذج لذذدف تحسذذي 

ى الوضذذع البيئذذي بالمحافظذذة، عملذذل الدولذذة علذذ

سقامذذذذذذذذة مركذذذذذذذذزي  لمكافحذذذذذذذذة التلذذذذذذذذوث البيئذذذذذذذذي 

بمحذذذذذافظتي أكذذذذذيوا وأكذذذذذوان، وتمذذذذذل سعذذذذذادة 

تيصذذذذيص مسذذذذاحتي  مذذذذ  ا راضذذذذي المملوكذذذذة 

للدولذذذذذذة ملكيذذذذذذة  ا ذذذذذذة لصذذذذذذال  وزارة البتذذذذذذرو  

والجذذذذذروة المعدنيذذذذذة؛ الكذذذذذتيدامها فذذذذذي سقامذذذذذة 

المركذذزي ، بمومذذب قذذرار رةذذي  الجمهوريذذة رقذذ  

وبجانذذذذب لذذذذ ا، قامذذذذل بتنفيذذذذ  . 2017لسذذذذنة 521

مشروعات وبذرامم عديذدة لتحقيذج الهذدف ذاتذ ،

: وم  بينها

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ادة كفير القصب، ت  سعداد منظومذة ل كذتف▪

مذذذذ  ميلفذذذذذات كذذذذفير القصذذذذذب بمحذذذذذافظتي 

ير ا قصر وأكوان، والتي تهدف سلذى فذرم كذف

القصذذذذب وتحويلذذذذ  سلذذذذى تذذذذب   ذذذذال  لتغ يذذذذة

. الما ية أو سلى كماد ع وي بذدللا مذ  حرقذ 

وي سذذه  لذذ ا البرنذذامم فذذي تذذوفير فذذر  عمذذ 

وان مبا رة لكجير م  الشذباب بمحافظذة أكذ

م   ذ   تشذغي  العديذد مذ  الوحذدات لفذرم 

.وممع كفير القصب

يهدف ل ا : و زا كالومارفع كفاءة محمية ▪

المشذذذذرو  سلذذذذى  ذذذذون وحمايذذذذة البيئذذذذات ذات 

ال بيعذذذذذذذة اليا ذذذذذذذة والكاةنذذذذذذذات الميتلفذذذذذذذة 

بالمحميذذذة، وتسذذذهي  وتذذذأمي  و ذذذو  وحركذذذة

الذذذزوار دا ذذذ  المحميذذذة، باإلضذذذافة سلذذذى تذذذوفير

مركذذى 2وقذذد تذذ  سنشذذاء عذذدد .  ذذدمات للذذزوار

نهري وتوكعة مذد   المحميذة ورفذع كفذاءة 

الشذذذذبكة ا رضذذذذية لمقاومذذذذة الحريذذذذج، ورفذذذذع 

  كفذذاءة مركذذز الذذزوار، وبلغذذل تكلفذذة المشذذرو

.م يي  مني 3.6اإلممالية 

: سنشذذذذاء  ليذذذذة دفذذذذ   ذذذذحي بمن قذذذذة الحذذذذامر▪

يهدف المشرو  سلذى زيذادة معذدالت الذتيلص 

النهذذذذاةي اآلمذذذذ ، وتحسذذذذي  عمليذذذذات الجمذذذذع 

.والنق  لتحسي  منظومة سدارة الميلفات

محطدددددددددددددددات3

سممذذذذالي عذذذذدد مح ذذذذات الر ذذذذد البيئذذذذي 

.2020للهذذذذذذذذذذذواء بالمحافظذذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذذام 

محميدددددددددددددددددددة2

سممذذذذذذالي عذذذذذذدد المحميذذذذذذات ال بيعيذذذذذذة

.2020بمحافظذذذذذذذذذذذذة أكذذذذذذذذذذذذوان عذذذذذذذذذذذذام 



الشدددددددددددددددددددددددبكات 
والمرافدددددددددددددددددددددد 
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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 

علذذذذذى النيذذذذذ  ك بشذذذذذةتكلفذذذذذة سنشذذذذذاء محذذذذذور 

.2020بالمحافظة في أكتوبر 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار1

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

كميذذذذذذذذذذة الكهربذذذذذذذذذذاء المسذذذذذذذذذذتهلكة لشنذذذذذذذذذذارة

.2020بمحافظة أكوان عام 

مليددددددددار كيلددددددددووات 2.3

فددددددددددددي السدددددددددددداعة

92309
/ سممذذالي تكلفذذة رفذذع كفذذاءة طريذذج كذذوم أمبذذو

.2017سدفذذذذذذذذذذذو الزراعذذذذذذذذذذذي فذذذذذذذذذذذي أ سذذذذذذذذذذذ   

ماليددددددددددددددددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

قيذة سممالي تكلفة سنشاء مح ة المعالجة الج 

.2019عام 3كيما 

79
تكلفذذذة سنشذذذاء مينذذذاء قسذذذ   البذذذري، ور ذذذف

.2017ال ريذذذج البذذذري المذذذادي سليذذذ  فذذذي أكتذذذوبر 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

ألدددددددددددددددددد 538.1

مشدددددترم

ظذذة سممذذالي عذذدد المشذذتركي  بالكهربذذاء بمحاف

.2020أكوان حتى عام 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافةة أسوان  | 75

بذذذالتزام  مذذذع مهذذذود الدولذذذة فذذذي سنشذذذاء الكبذذذاري

والمحذذذاور فذذذي ربذذذو  محافظذذذة أكذذذوان مذذذ  أمذذذ  

تسذذذذذذهي  الحركذذذذذذة المروريذذذذذذة، وزيذذذذذذادة ال اقذذذذذذة 

االكذذتيعابية لل ذذذر ، والحذذذد مذذذ  الحذذذوادث علذذذى

المسذذذذذتوى المحلذذذذذي، تسذذذذذعى المحافظذذذذذة سلذذذذذى 

ر  م ذذاعفة  ذذرايي  الذذرب  البذذري و ذذبكة ال ذذ

بذذي  مصذذر وميرانهذذا؛ حيذذث أنشذذأت الدولذذة طريذذج

مبر فذذذي ديسذذذ( المرحلذذذة الجانيذذذة)أرقذذذي  / تو ذذذكى

مليذذذون منيذذذ ، ليكذذذون 94.9، بتكلفذذذة بلغذذذل 2014

".أبو كمب / أكوان "مكمللا ل ريج 

لذذذذذ ا، وقذذذذذد  ذذذذذهدت محافظذذذذذة أكذذذذذوان  ذذذذذ   

السذذذذنوات السذذذذبع ا  يذذذذرة سنشذذذذاء مشذذذذروعات 

ة ضيمة في ق ا  ال ذر  والنقذ  كذواء بشذبك

ال ذذر  أو المحذذاور أو الكبذذاري علذذى نهذذر النيذذ ، أو

ال ذذر  الدا ليذذة، ورفذذع كفذذاءة ال ذذر  القديمذذة،

:وم  أبرزلا

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
"
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ي سنشاء المحور البدي  لكوبري  زان أكوان ف▪

، ويذذذذذذرتب  المحذذذذذذور مذذذذذذع طريذذذذذذج 2020يوليذذذذذذو 

، ولو مزء م  محذور "القالرة الغربي/ أكوان "

.ابجنوب سفريقي" كيب تاون/ اإلككندرية "

حسذذ  عذذود / سنشذذاء كذذوبري الشذذهيد رقيذذب ▪

، أعلذذى مزلقذذان الشذذيخ 2016حسذذ  فذذي فبرايذذر 

/ عيسى؛ ليدمة القادمي  مذ  طريذج القذالرة 

.مترلا575أكوان الزراعي، ب و  

ي سنشاء مينذاء أرقذي  الذدولي البذري بأكذوان فذ▪

، والذذذذ ي يذذذذرب  بذذذذي  مصذذذذر ودولذذذذة 2016عذذذذام 

السذذذذودان والذذذذدو  اإلفريقيذذذذة الواقعذذذذة علذذذذى 

، كيذذب تذذاون/ امتذذداد مسذذار محذذور اإلكذذكندرية 

ت  ويسه  الميناء الجديد، والذ ي تبلذص مسذاح

ا  ألذف متذر مربذع، فذذي تسذهي  حركذة انتقذذ130

  مصذر ا فراد وتنمية حركذة التجذارة البينيذة بذي

والسذذذذذذودان ودو  سفريقيذذذذذذا، بتكلفذذذذذذة بلغذذذذذذل 

.مليون مني 93

، 2015سنشذذاء مينذذاء قسذذ   البذذري فذذي أكتذذوبر ▪

ألذذذذذذف متذذذذذذر مربذذذذذذع، وبتكلفذذذذذذة      180بمسذذذذذذاحة 

ي مليون مني ، ور ف ال ريج البذر79سممالية 

المذذذذذذذادي سليذذذذذذذ ، وكذذذذذذذ ل  المذذذذذذذوان  النهريذذذذذذذة 

عذ  والعبارات ال زمة لنقذ  الب ذاةع وا فذراد

.طريج بحيرة نا ر

مشذذذرو  ازدوا  ال ريذذذذج الصذذذحراوي الغربذذذذي، ▪

2019بر وال ي ت  تنفي   في الفترة مذ  كذبتم

، أمذذذذذذام مجمذذذذذذع ال اقذذذذذذة 2019حتذذذذذذى أكتذذذذذذوبر 

حتذذى الكيلذذو 42مذذ  الكيلذذو ببنبذذانالشمسذذية 

الجذذ  "مذذ  أكذذوان، كمذذا تذذ  االنتهذذاء مذذ  51

لل ريذذذذج وطبقذذذذة ا كذذذذاس، ليصذذذذ " الترابذذذذي

متذرلا، فذي حذي  تذ  عمذذذ  15عرد ال ريج سلى 

محوريذة بمذدا   مزدومذة لمشذرو  دورانات4

ال اقذذذذة الشمسذذذذية إلحذذذذداث حركذذذذة التبذذذذاطا 

  أيذذة وتسذذار  للشذذاحنات الكبيذذرة لت فذذي وقذذو

حذذذذذذذوادث، وت قذذذذذذذدَّر تكلفذذذذذذذة المشذذذذذذذرو  بنحذذذذذذذو 

.مليون مني 60

فذوسدت وير طريج الصعيد الصحراوي الغربي ▪

، 2021كيلذذذذذومترلا عذذذذذام 87.5أكذذذذذوان ب ذذذذذو  / 

.مليون مني 683بتكلفة بلغل 
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ي سنشذاء محذور ك بشذة علذى النيذ  بأكذوان فذذ▪

كيلذذذذذذذومترلا، ويقذذذذذذذع 23، ب ذذذذذذذو  2020أكتذذذذذذذوبر 

حذارة 2المحور  ما  مدينة كذوم أمبذو بواقذع 

عذدد : كبذاري ولذي9مرورية لكذ  اتجذا ، وي ذ  

أنفذذذا  لحذذذ  التقاطعذذذات 5كبذذذاري رةيسذذذة، و4

. مذذذذذع ال ذذذذذر  الفرعيذذذذذة، والتذذذذذر ، والمصذذذذذارف

يسذذذذذتهدف المشذذذذذرو  تيفيذذذذذف اال تناقذذذذذات 

المروريذذذة بميتلذذذف مراكذذذز ومذذذدن المحافظذذذة، 

.بلغل تكلفة المشرو  نحو مليار مني 

  الخطة القوميةة لرفةع كفةا   الطةروفي سطار 

، قامذذل محافظذذة أكذذوان برفذذع كفذذاءةالماخةيةةة

:عدة طر  محورية، تمج  ألمها في

أبذذو كذذمب  فذذذي / رفذذع كفذذاءة طريذذج أكذذذوان ▪

، ويحتذذذ  المشذذذرو  ألميذذذة كبيذذذرة 2015يونيذذذو 

متد سلذىبالنسبة لحركة السياحة البرية؛ حيث ي

ومنهذذذذا سلذذذذى حذذذذدود مصذذذذر تو ذذذذكىمن قذذذذة 

انة الجنوبيذذة فذذي مدينذذة أرقذذي ، وقذذد تمذذل  ذذي

.كيلومترلا50ورفع كفاءة ال ريج ب و  

ي سدفو الزراعي فذ/ رفع كفاءة طريج كوم أمبو ▪

؛ بهذذذذذدف تسذذذذذهي  الحركذذذذذة 2017أ سذذذذذ   

ريج، المرورية، وزيادة ال اقة االكتيعابية لل 

و  والحذذد مذذ  الحذذوادث، وت قذذدَّر تكلفذذة المشذذر

.مليون مني 92بنحو 

كمذذذا تذذذ  رفذذذع كفذذذاءة طريذذذج الع قذذذي ب ذذذو  ▪

.مليون مني 15.2كيلومترات بتكلفة بلغل 8

سممذذذذالي أطذذذذوا  ال ذذذذر  المر ذذذذوفة 

.2020/2019بالمحافظذذذذة حتذذذذى عذذذذام 

آالف 5.5

دددركيلومتدددددددددد
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اتصذذذاللا، تذذذ  رفذذذع كفذذذاءة وت ذذذوير مح ذذذة كذذذكة

وحتذى 2016حديد أكوان، في الفترة م  ديسمبر 

، وتذذذذذ  االنتهذذذذذاء مذذذذذ  أعمذذذذذا  ت ذذذذذوير 2017مذذذذذايو 

مح ذذذذة كذذذذكة حديذذذذد أكذذذذوان بالشذذذذك  ال ةذذذذج 

.باعتبارلا محافظة كياحية

  وتتويجلذذا لتلذذ  الجهذذود، قامذذل المحافظذذة  ذذ 

بمد طر  ب و  بلص حوالي ( 2021-2014)الفترة 

كبذذذاري، وت ويذذذذذذذر عذذذذذذدد 4كيلذذذومترلا، وسنشذذذاء 876

مح ذذذذات بتكلفذذذذة 8مزلقذذذذان كذذذذكة حديذذذذد، و50

.مليارات مني 3.2بلغل 

رى كما بلص سممالي تكلفة ر ف ال ر  لمدن وقذ

.مليون مني 65.8المحافظة 

، ومسالمة في ت ذوير ق ذا  النقذ  بالمحافظذة

ر، ت  سنشاء مح ذة اليدمذة اإلقليميذة بذوادي كركذ

وتشذذذم  أتوبيسذذذات نقذذذ  وكذذذرفي  فذذذي عذذذام

.مليون مني 27.5، بتكلفة بلغل 2016

كمذذا تجذذدر اإل ذذارة سلذذى أن سممذذالي عذذدد المركبذذات

و ذ  سلذى 2020المر صة بالمحافظة     عام 

.ألف مركبة117.4

73.7

117.4

2014 2020

 جمالي أعداد المركبات الُمرخصة 

2020و2014بالمحافةة خالل عامي 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

(ألف مركبة)
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مصةةةةةر "فذذذذذي سطذذذذذار تنفيذذذذذ  المشذذذذذرو  القذذذذذومي 

، توا   محافظذة "2030ورؤية مصر -الرقمية 

عمليذة أكوان تنفي  الي ة االكتراتيجية إلتمام

التحذذذذذو  الرقمذذذذذي، وميكنذذذذذة مميذذذذذع الق اعذذذذذات 

ة الحكوميذذة، ا مذذر الذذ ي كذذوف يقفذذز بالمحافظذذ

.قفزة تنموية  ير مسبوقة

فذدانلا 40، تذ  تيصذيص مسذاحة 2017ففي أبريذ 

" قريذذذذة ذكيذذذذة"بمدينذذذذة أكذذذذوان الجديذذذذدة إلقامذذذذة 

بالتعذذذذذذذاون مذذذذذذذع وزارة االتصذذذذذذذاالت وتكنولوميذذذذذذذا 

ة، المعلومذذذات، ت ذذذ  القريذذذة من قذذذة تكنولوميذذذ

وفروعلذذذذا للبنذذذذوس والبور ذذذذة، ومركذذذذزلا لليذذذذدمات

اللومسذذذتية لرمذذذا  ا عمذذذا ، ومدركذذذة للذذذنبء 

.والتي ت عد  مركزلا ل بتكارات واال تراعات

تتذذولى القريذذة بالتعذذاون مذذع سدارة مامعذذة أكذذوان

طذذذذر  بذذذذرامم ونظذذذذذ  المعلومذذذذات بمذذذذا يواكذذذذذب 

االحتيامذذذذذات المسذذذذذتحدقة فذذذذذي كذذذذذو  العمذذذذذ  

والت ذذذذذذذذذذذذور فذذذذذذذذذذذذي تكنولوميذذذذذذذذذذذذا المعلومذذذذذذذذذذذذات 

ر فذذر  واالتصذذاالت وت بيقاتهذذا التجاريذذة، لتذذوفي

.العم  للشباب

ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةة

المعةومات

"
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، عذذ  قذذرب 2021كشذذفل المحافظذذة، فذذي مذذارس 

مذ  انتهاء ملف التحو  الرقمي بصورة متكاملذة

، أمذذ  تحقيذذج نقلذذة نوعيذذة فذذي مميذذع التعذذام ت

مذ   ذ   تيصذيص مبنذى  ذا  بهذ ا المشذرو 

الحيذذوي كذذواء بذذديوان عذذام المحافظذذة أو دا ذذ  

مميع الذدواوي ، والوحذدات المحليذة، والمذديريات

.اليدمية بالمحافظة

كمذذذذذا ق عذذذذذل المحافظذذذذذة  ذذذذذوطلا كبيذذذذذرلا مذذذذذ  

ت ا عمذذذا  الم لوبذذذة لتنفيذذذ  مشذذذرو  مذذذد كذذذاب 

 ة الذذذذرب  الفذذذذايبر والتو ذذذذي ت الدا ليذذذذة بواكذذذذ

الشذذذذركة المصذذذذرية ل تصذذذذاالت دا ذذذذ  المواقذذذذع 

المسذذتهدفة فذذي المرحلذذة ا ولذذى علذذى مسذذتوى

موقعلذذذا، 259مذذذدن ومراكذذذز المحافظذذذة بءممذذذالي 

موقعلذذذذذذا  ا لذذذذذذا بت بيذذذذذذج منظومذذذذذذة 125منهذذذذذذا 

موقعلذذا آ ذذر 22التذذأمي  الصذذحي الشذذام  بجانذذب 

ر، مدرملا في ل   المرحلة إلدارات التموي ، والمرو

لهذذا والنيابذذات، ومكاتذذب التوقيذذج، كمذذا كي ذذاف

.موقعلا في المراح  التالية112

فذذذذذذي كذذذذذذيا  م تصذذذذذذ  ، تمجذذذذذذ  مراكذذذذذذز الت ذذذذذذوير

  التكنولذذومي بمحافظذذة أكذذوان نق ذذة االن ذذ 

والتكنولوميذذذذا؛ حيذذذذث بذذذذدأت الرقمنذذذذةنحذذذذو عذذذذال  

المحافظذذة فذذي لذذ ا المشذذرو  منذذ  أربعذذة أعذذوام 

بالتنسذذذذذذذذذيج مذذذذذذذذذع وزارة التي ذذذذذذذذذي  والتنميذذذذذذذذذة 

علذى االقتصادية، ليبلص عدد المراكز  مسة مراكز

. مستوى المحافظة

اتصذذذذاللا، ت سذذذذير مامعذذذذة أكذذذذوان كذذذذ  سمكانذذذذات 

تكنولوميذذذذذذا المعلومذذذذذذات واالتصذذذذذذاالت لميكنذذذذذذة

وتيسذذذذذير العمليذذذذذة ا كاديميذذذذذة واإلداريذذذذذة دا ذذذذذ  

الجامعذذذذة؛ و  لهذذذذا تذذذذ  سنشذذذذاء وتجديذذذذد البنيذذذذة 

مسذة التحتية لتكنولوميا المعلومات م       

:محاور رةيسة، ولي كما يلي

كذذ  محذذور البوابذذات اإللكترونيذذة التذذي تعكذذ ▪

.تفا ي  الجامعة لليار  قب  الدا  

% 70تجديد  ذبكة االتصذاالت بالجامعذة بنحذو▪

دة فذي م  البنية التحتية وسنشاء  ذبكات مديذ

حذذرم الجامعذذة بمدينذذة أكذذوان الجديذذدة، ورفذذع 

ي  كفاءة مركز البيانات بعشرة  ذوادم، وتد ذ

.مركز تشغي  متكام  له 
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أنظمة المعلومات اإلدارية، ولذو محذور يقذوم ▪

بتغ يذذذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذذذ  ا نظمذذذذذذذذذذذة اإللكترونيذذذذذذذذذذذة 

المسذذذتيدمة فذذذي العمليذذذة ا كاديميذذذة، وقذذذد 

عمذذذدت الجامعذذذة سلذذذى سعهذذذار النتذذذاةم بشذذذك  

ع سلكترونذذذي فذذذي العذذذامي  الماضذذذي  فذذذي كذذذب

كمذذا كليذذات تذذ  التصذذحي  اإللكترونذذي دا لهذذا،

.كلية نتاةجها بشك  سلكتروني11أعهرت 

التذذي يتعلذذج المحذذور الرابذذع بالمكتبذذة الرقميذذة▪

تذذذذوفر  ذذذذدمات االطذذذذ   والبحذذذذث مذذذذ   ذذذذ   

.أنظمة المكتبات الرقمية

أمذذذذذذا المحذذذذذذور اليذذذذذذام  فيتعلذذذذذذج بذذذذذذالتعل  ▪

.اإللكتروني

، وقعذذذذذذل محافظذذذذذذة 2021أ سذذذذذذ   24فذذذذذذي 

أكذذذوان بروتوكذذذولي تعذذذاون ومذذذ كرة تفذذذال  مذذذع 

وزارة االتصذذذذذذذذذذاالت وتكنولوميذذذذذذذذذذا المعلومذذذذذذذذذذات 

المصذذذرية، لبنذذذاء القذذذدرات الرقميذذذة ودعذذذ  ريذذذادة 

تحتيذة ا عما   بناء المحافظة، وت وير البنية ال

.المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة

كمذذذذذذذا كانذذذذذذذل محافظذذذذذذذة أكذذذذذذذوان مذذذذذذذ  أولذذذذذذذى 

ر المحافظذذات التذذي تذذ  تد ذذي  مركذذز سبذذدا  مصذذ

قدمذة الرقمية بها، وال ي ي عتبر م بذادرة سبداعيذة م 

سلذذى مذ  الحكومذذة المصذذرية، وذلذذ  بتكلفذذة تصذذ 

.مليون مني 80أكجر م  

أي لذذذذا، تذذذذ  تيصيذذذذذص ق عذذذذذذذة أرد بمساحذذذذذذذة 

-وبذذة متذذرلا مربعلذذا، بقريذذة أرمنذذا بمركذذز نصذذر الن440

محافظذذذة أكذذذوان، لصذذذال  ليئذذذة البريذذذد، إلقامذذذة 

مكتذذذب بريذذذد عليهذذذا، وذلذذذ  بمومذذذب قذذذرار رةذذذي  

.2019لسنة 471الوزراء رق  

سممذذذذذذذذالي عذذذذذذذذدد مكاتذذذذذذذذب البريذذذذذذذذد 

.2020بالمحافظة حتى عام 

ا مكتبدددددددددددددددد158ً

دد ابريديددددددددددددددد
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كمذذذذذذذذذا تقذذذذذذذذذوم وزارة االتصذذذذذذذذذاالت وتكنولوميذذذذذذذذذا 

طذ   المعلومات بتوفير الدع  التقنذي والفنذي إل

 دمذذذذة عبذذذذر ت بيقذذذذات المحمذذذذو  80أكجذذذذر مذذذذ  

عذدد لمواطني محافظة أكوان، ف للا ع  تنفي 

مذذذذذذذ  المشذذذذذذذروعات لت ذذذذذذذوير البنيذذذذذذذة التحتيذذذذذذذة 

المعلوماتيذذذذذة بذذذذذالقرى المسذذذذذجلة فذذذذذي المرحلذذذذذة 

. ا ولى م  مبادرة حياة كريمة بمحافظة أكوان

و  بذذي  وتتويجلذذا لتلذذ  الجهذذود، تذذ  توقيذذع بروتوكذذ

محافظذذة أكذذوان والمعهذذد القذذومي ل تصذذاالت؛ 

ت بهدف سعداد المتيصصي  في مجذا  االتصذاال

وتكنولوميذذذذذذذذا المعلومذذذذذذذذات، وتأليذذذذذذذذ   ذذذذذذذذباب 

اليذذريجي  لسذذو  العمذذ  فذذي ذلذذ  المجذذا  مذذ  

ة     مبذادرة  ذباب مصذر الرقميذة، ورفذع كفذاء

لذذى العذذاملي  بالجهذذاز اإلداري للدولذذة، باإلضذذافة س

%.50تقدي  دورات تدريبية ميصصة بيص  

لمصرية ونتيجة لتل  الجهود التي ب لتها الدولة ا

ا فذذذذي ت ذذذذوير أداء ق ذذذذا  االتصذذذذاالت وتكنولوميذذذذ

المعلومذذذذات بالمحافظذذذذة، فقذذذذد و ذذذذلل نسذذذذبة 

سلذذذذذذذى 2019/2020مسذذذذذذذتيدمي اإلنترنذذذذذذذل عذذذذذذذام 

%.48.6نحو 

270

338.8

2014 2019

ل بمحافةة أسوان خالسعة السنتراالت 

2019و2014عامي 

.وزارة االتصاالت وتكنولوميا المعلومات: المصدر

(ألف   )
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الكتربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"

ة لتوليةةةةم الطاقةةةةة الشمسةةةةي" بنبةةةةان"محطةةةةة 

أكبذذذر مح ذذذة بالعذذذال ؛ حيذذذث تولذذذد مذذذا بأسةةةوان،

مذذذذ  ال اقذذذذة المنتجذذذذة مذذذذ  السذذذذد % 90يعذذذذاد  

ا ليئذذة العذذالي، وفقلذذا ل كذذتراتيجية التذذي وضذذعته

ال اقذذذذة الجديذذذذدة والمتجذذذذددة المصذذذذرية، والتذذذذي 

مذذ  سنتذذا  الكهربذذاء فذذي % 20تسذذتهدف أن يكذذون 

، 2022مصذذذر مذذذ  ال اقذذذة النظيفذذذة بحلذذذو  عذذذام 

مليذذذذار دوالر، وعليذذذذ ، ي عذذذذد  2بتكلفذذذذة تبلذذذذص نحذذذذو 

ةيذة المشذرو  نذواة مديذدة لتوليذد ال اقذة الكهربا

.م  الشم 

، وتذذ  ا تيذذار 2018تذذ  افتتذذا  المح ذذة فذذي يوليذذو 

بمحافظذذذذة " بنبذذذذان"موقذذذذع المشذذذذرو  بمن قذذذذة 

ا أكذذذوان بنذذذاءل علذذذى دراكذذذات وتقذذذارير وكالذذذة ناكذذذ

الف ذذذذذذذذاةية وبعذذذذذذذذض الماكسذذذذذذذذات العلميذذذذذذذذة 

مذ  العالمية التي أكدت أن موقع المشرو  ي عد 

.أكجر المناطج ك وعلا للشم  في العال 

ي عذذذذد  المشذذذذرو  أكبذذذذر تجمذذذذع لمح ذذذذات طاقذذذذة 

يذذزي   مسذذية بنظذذام الي يذذا الفول يذذة بذذدون ت

.على مستوى العال 
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احة ت  سنشاء مح ذة بنبذان الشمسذية علذى مسذ

مح ذذة  مسذذية 40فذذدانلا، وي ذذ  الموقذذع 250

كذذ  لتوليذذد الكهربذذاء تحذذل اإلنشذذاء، وتبلذذص قذذدرة

ميجذذاوات، وقذذد تذذ  سنشذذاء المح ذذات 50مح ذذة 

مذذ  النذذو  المعذذزو  عزللذذا كامللذذا بالغذذاز  و  مذذرة 

و في مصر، وتدع  المح ات الجديذدة التومذ  نحذ

يبلص االكتفادة م  ال اقة المتجددة النظيفة؛ و

حجذذذذذذ  ا لذذذذذذوا  الشمسذذذذذذية الم سذذذذذذتيدمة فذذذذذذي 

ألذذذذف لوحذذذذة  مسذذذذية تنذذذذتم 200المح ذذذذة نحذذذذو 

ميجذذذاوات مذذذ  ال اقذذذة النظيفذذذة التذذذي تكفذذذي50

ألف منز ، وقد بذدأ العمذ  فذي مشذرو  70إلنارة 

وفقلذذذذذذا للقذذذذذذرار 2015ال اقذذذذذذة الشمسذذذذذذية عذذذذذذام 

.2014لسنة 274الجمهوري رق  

ويذذذأتي تنفيذذذ  لذذذ ا المشذذذرو  القذذذومي فذذذي سطذذذار 

ة كذذعي الدولذذة المصذذرية لزيذذادة ال اقذذة النظيفذذ

كة المنتجة على مسذتوى الجمهوريذة لذدع  الشذب

افة الموحدة للوفاء باحتيامات المواطني ، باإلض

سلذذى المسذذالمة فذذي تذذوفير فذذر  عمذذ  حقيقيذذة

ات للشذذذباب ا كذذذواني، وتذذذ  االتفذذذا  مذذذع الشذذذرك

ء المنفذذذ ة للمشذذذرو  علذذذى سع ذذذاء ا ولويذذذة  بنذذذا

ء المحافظة في التشغي  بشك  عذام مذع سع ذا

، فذذذي ا كذذبقية  بنذذذاء قريذذة بنبذذذان بشذذك   ذذذا 

حذذذذذذي  تذذذذذذت  االكذذذذذذتعانة بالعمالذذذذذذة مذذذذذذ   ذذذذذذار  

المحافظذذذذة فذذذذي اليبذذذذرات الفنيذذذذة والتيصصذذذذات

.النادرة  ير المتوافرة بأكوان

وتقذذذذذديرلا لعظذذذذذ  المشذذذذذرو ، أعلنذذذذذل المنظمذذذذذة 

دو  العربيذذة للتنميذذة اإلداريذذة التابعذذة لجامعذذة الذذ

العربيذذذذة، فذذذذوز مشذذذذرو  مجمذذذذع بنبذذذذان لل اقذذذذة 

ي الشمسذذذية بجذذذاةزة التميذذذز الحكذذذومي العربذذذي فذذذ

ضذذم  فئذذة أف ذذ  ( 2020–2019)دورتهذذا ا ولذذى 

يذة علذى مشرو  حكومي عربي لت وير البنيذة التحت

.المستوى العربي

، فذذذذوز "البنذذذذ  الذذذذدولي"، أعلذذذذ  2018فذذذذي مذذذذارس 

مشذذذذرو  توليذذذذد ال اقذذذذة الشمسذذذذية فذذذذي بنبذذذذان

ات بأكذذوان، بالجذذاةزة السذذنوية كأف ذذ  مشذذروع

البنذذذ  تميذذذزلا علذذذى مسذذذتوى العذذذال ، ولذذذي المذذذرة

.ا ولى التي تفوز بها مصر به   الجاةزة
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ونظذذذذذرلا  ن محافظذذذذذة أكذذذذذوان ت عذذذذذد  مذذذذذ  أكجذذذذذر 

المنذذذذذذاطج كذذذذذذ وعلا للشذذذذذذم  فذذذذذذي العذذذذذذال ، 

اكذذذتكملل الدولذذذة المصذذذرية مهودلذذذا فذذذي لذذذ ا 

:الصدد، على النحو التالي

سنشذذذاء المح ذذذة الشمسذذذية الجديذذذدة بقريذذذة▪

فذذذذارس بكذذذذوم أمبذذذذو، ينقسذذذذ  المشذذذذرو  سلذذذذى 

سقامذذذذة مح ذذذذة أولذذذذى تابعذذذذة لهيئذذذذة ال اقذذذذة 

المتجددة، 

و بكذذوم أمبذذفوتوفل يذذةسنشذذاء مح ذذة   يذذا ▪

؛ إلنتذذذا  الكهربذذذاء باكذذذتيدام 2020فذذذي يونيذذذو 

، وتذذذذذت  لذذذذذ   الفوتوفل يذذذذذةأنظمذذذذذة الي يذذذذذا 

العمليذذذذة بواكذذذذ ة تحذذذذو  ال اقذذذذة الحراريذذذذة 

، الساق ة م  الشذم  سلذى طاقذة كهرباةيذة

يذذذذت  تجميعهذذذذا فذذذذي مجموعذذذذة مذذذذ  الكذذذذاب ت 

. هزةلتو يلها سلى مناطج االكته س أو ا م

بيرة كما يسال  المشرو  في توفير كميات ك

ر مذذ  الوقذذود واكذذتغ ل  فذذي اكذذتيدامات أكجذذ

الفوتوفل يذذةمذذدوى، وتعمذذ  مح ذذة الي يذذا 

ميجذذذذذاوات، بتكلفذذذذذة 26بكذذذذذوم أمبذذذذذو ب اقذذذذذة 

.مليون يورو19

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة محذذذذذذذوالت  ذذذذذذذرب أكذذذذذذذوان ▪

، بتكلفذذذذذذذذذذة سمماليذذذذذذذذذذة 2019فذذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذذبتمبر 

.مليون مني 34.6

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة محذذذذذذذوالت مديذذذذذذذدة بقذذذذذذذوة ▪

كيلذذذذذو فولذذذذذل لذذذذذرب  المح ذذذذذة بالشذذذذذبكة 66

مليذذذذذون منيذذذذذ ، 150الموحذذذذذدة، بتكلفذذذذذة تبلذذذذذص 

فذذذذذدان، وقذذذذذد تذذذذذ  ا تيذذذذذار موقذذذذذع 2بمسذذذذذاحة 

لقرية المشرو  بناء على دراكات أقبتل تميز ا

مذذ  حيذذث كذذ و  اإل ذذعا  الشمسذذي علذذى 

أرضذذذها طذذذوا  العذذذام، ولذذذو مذذذا يجعلهذذذا بيئذذذة 

.مناكبة للمشرو 

كيلو فولل بمح ة محوالت500سد ا  مهد ▪

.مليون مني 344، بتكلفة بلغل 2تو كى
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لتذدعي  3تو ذكىمارِ سنشاء مح ة محوالت ▪

دة الشبكة الكهرباةيذة الموحذدة، وموامهذة زيذا

مليذذذذون منيذذذذ ، 197ا حمذذذذا  بتكلفذذذذة تقديريذذذذة 

ومذذذ  المتوقذذذع االنتهذذذاء مذذذ  المشذذذرو  فذذذي 

.2022عام 

، 2021حتذى يونيذذو 2020وفذي الفتذرة مذ  يوليذو ▪

قامذذذذذذذل محافظذذذذذذذة أكذذذذذذذوان بتذذذذذذذوفير التيذذذذذذذار 

ة، الكهرباةي وسنارة الشذوار  بأكذوان العا ذم

، ومركذذذز سدفذذذو، ومركذذذز نصذذذر سمبذذذوومركذذذز كذذذوم 

، عذذذذذذ  طريذذذذذذج دراوالنوبذذذذذذة، ومركذذذذذذز ومدينذذذذذذة 

اكذذذذذتيدام اللمبذذذذذات المذذذذذوفرة لل اقذذذذذة بمذذذذذا 

يسذذذذذذذم  للمذذذذذذذواطني  بءقامذذذذذذذة مشذذذذذذذروعات 

 ذذذغيرة والحفذذذاد علذذذى أمذذذنه  وكذذذ مته ، 

.مليون مني 81بتكلفة سممالية تص  سلى 

كة والجذذذدير بالذذذ كر أن كميذذذة الكهربذذذاء المسذذذتهل

مليار كيلووات في السذاعة عذام2.3لشنارة بلغل 

كة ، بينمذذا بلغذذل كميذذة الكهربذذاء المسذذتهل2020

. مليون كيلووات في الساعة572للصناعة 

هربذاء كما ارتفعل أعداد المشذتركي  بشذبكة الك

ألف 538.1سلى 2014ألف مشترس عام 446.1م  

.2020مشترس عام 

446.1

538.1

2014 2020

باء  أعداد المشتركين بشبكة الكهر

2020و2014بالمحافةة خالل عامي 

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجددة: المصدر

(ألف مشترس)



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافةة أسوان  | 87

صذر، حيث ين لج نهر الني  سلذى م...مدينة أكوان

ع تبذذ   مهذذودلا مت ذذافرة  ذذ   السذذنوات السذذب

ا  يذذذذذرة مذذذذذ  أمذذذذذ  تذذذذذوفير كذذذذذوب ميذذذذذا  نظيذذذذذف 

لمواطنيهذذذذذا، وتقليذذذذذ  الفاقذذذذذد، ورفذذذذذع ضذذذذذغوا 

ة الميذذا ، وسحذذ   وتجديذذد الشذذبكات، ورفذذع كفذذاء

ع اليدمة المقدمة للمذواطني ، منبلذا سلذى منذب مذ

تو ذذذذذذي   ذذذذذذدمات الصذذذذذذرف الصذذذذذذحي بذذذذذذالجودة 

الم لوبذذذة، وذلذذذ  ان  قلذذذا مذذذ  التمذذذام الدولذذذة 

بالمشذذذذروعات التذذذذي- يذذذذر المسذذذذبو -المصذذذذرية 

تمذذذ  المذذذواط  بشذذذك  مبا ذذذر، ومذذذ  ألمهذذذا 

.مشروعات ميا  الشرب والصرف الصحي

أطلقذذذذذذذل الدولذذذذذذذة العديذذذذذذذد مذذذذذذذ  المشذذذذذذذروعات 

، و ذذذذذبكات الصذذذذذرف لتوصةةةةةيل ميةةةةةاه الشةةةةةري

وتوسةةةةعة الصذذذذحي سلذذذذى مذذذذدن وقذذذذرى أكذذذذوان، 

: المحطات القا مة، والتي تمحور أبرزدا في

ميةةةةةاه الشةةةةةري والصةةةةةر  

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي

"
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سطذذ   أكبذذر مشذذرو  لتو ذذي  ميذذا  الشذذرب مذذ 

ي قبلذ" أبذو الذريب"مح ة مبذ   يشذة سلذى قذرى 

75، بتكلفذة 2020وبحري وا عقذاب مبا ذرة، عذام 

كيلذذذذذومترلا، وبأق ذذذذذار 30مليذذذذذون منيذذذذذ ، وب ذذذذذو  

مليمتذذذر 900مليمتذذذر وحتذذذى 400تتذذذراو  مذذذا بذذذي  

و ركذانة كذابقة اإلمهذاز GRPبمواكير زلر مرن 

رة كذذترب  لذذ   المح ذذة العم قذذة بيزانذذات كبيذذ

سحذذذذذذذذذذذذدالما  ذذذذذذذذذذذذزان أبذذذذذذذذذذذذو الذذذذذذذذذذذذريب بسذذذذذذذذذذذذعة

أالف متذذذذذر مكعذذذذذب، و ذذذذذزان ا عقذذذذذاب بسذذذذذعة 4

.ألفي متر مكعب

ويذذأتي لذذ ا المشذذرو  بذذالتوازي مذذع قيذذام  ذذركة

ميذذذذذا  الشذذذذذرب والصذذذذذرف الصذذذذذحي بذذذذذرب  لذذذذذ   

اليزانذذذذذذات بشذذذذذذبكة ميذذذذذذا  لذذذذذذ   القذذذذذذرى، وفذذذذذذي 

، تمذذل توكذذعة مح ذذة أكذذوان 2018أ سذذ   

ية ، لم ذذاعفة قذذدرتها االكذذتيعاب(مبذذ   يشذذة)

مذذ  لتذذوفير احتيامذذات مدينذذة ومركذذز أكذذوان بالكا

.م  ميا  الشرب

نتيجذذذذة لتلذذذذ  الجهذذذذود البذذذذارزة لجميذذذذع الجهذذذذات 

جديذذذذد التنفي يذذذذة لتنفيذذذذ  أكبذذذذر عمليذذذذة إلحذذذذ   وت

 ذذذذبكتي ومح ذذذذات الشذذذذرب والصذذذذرف الصذذذذحي 

بالمحافظذذذة، ومذذذ  أبذذذرز مح ذذذات ميذذذا  الشذذذرب 

، أنذذ  تذذ  2021أعلنذذل مدينذذة أكذذوان، فذذي كذذبتمبر 

م  الي  الجديد لميا  الشرب ب ذو % 70سنجاز 

ألذذذف متذذذر وبق ذذذر 2.5ألذذذف متذذذر مذذذ  سممذذذالي 2.2

ة مليمتذذذذذرلا ضذذذذذم  المرحلذذذذذة الجانيذذذذذة بتكلفذذذذذ250

مليذذذذون منيذذذذ  بعذذذذد سنهذذذذاء المرحلذذذذة 21سمماليذذذذة 

ى ا ولذذذى، بدايذذذة مذذذ  المستشذذذفى العسذذذكري حتذذذ

غذذذذذل سكذذتاد أكذذوان الرياضذذي بتكلفذذة سمماليذذة بل

مليذذون منيذذ ، قذذ  يمتذذد بعذذد ذلذذ  سلذذى ميذذدان44

.الشرطة العسكرية بالمد   الجنوبي

بكة نسذذذبة ا كذذذر المتصذذذلة بالشذذذ
العامذذذة لميذذذا  الشذذذرب بمحافظذذذة 

.2017أكوان، وفقلا لتعداد عام 

99.8%
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، لذذذذ  تتذذذذوان وبشةةةةأن قطةةةةاع الصةةةةر  الصةةةةحي

الدولذذة المصذذرية عذذ  سطذذ   مشذذروعات تو ذذي 

 رف  حي لمذدن وقذرى المحافظذة، ف ذللا عذ 

سنشاء مح ذات لمعالجذة ميذا  الصذرف الصذحي، 

:تمج  أبرزلا في

سنشذذذذذذاء مح تذذذذذذي معالجذذذذذذة  ذذذذذذرف  ذذذذذذحي ▪

، بعذذد االنتهذذاء مذذ  2018فذذي عذذام ( 2و1كيمذذا )

جذذة تجذذارب التشذذغي  النهاةيذذة لوحذذدتي المعال

اير الج قيذذة ود ولهمذذذا اليدمذذة ركذذذمي ا فذذي ينذذذ

، وبعذذذذذذد أن تذذذذذذ  رفذذذذذذع كفذذذذذذاءة وت ذذذذذذوير 2018

ألذف متذر 75المح ات، تمكنل م  اكتيعاب 

ا مكعب في اليذوم مذ  الصذرف الصذحي، ف ذلل

ة ع  تحويلها للعمذ  بنظذام المعالجذة ا وليذ

سلذذذذذى نظذذذذذذام المعالجذذذذذذة الج قيذذذذذذة باكذذذذذذتيدام 

دم المر حات الرملية والتهويذة الممتذدة لتيذ

.ألف مواط 450نحو 

عذذام " 3كيمذذا "سنشذذاء مح ذذة معالجذذة ق قيذذة ▪

متذذذذرلا مكعبلذذذذا فذذذذي 35، ب اقذذذذة سمماليذذذذة 2019

.م يي  مني 309اليوم، وبتكلفة 

وحذذذذدات سكذذذذكان امتمذذذذاعي وا وقذذذذاف ترفيذذذذج▪

بمن قذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذداقة الجديذذذذذذذذذذدة بتكلفذذذذذذذذذذة 

.مليون مني 64

بحذذذذذذذامر "وحذذذذذذذدة كذذذذذذذكنية 456عذذذذذذذدد ترفيذذذذذذذج▪

. م يي  مني 5بتكلفة " أبو  ليفة بءدفو

مذذذذذ  مح ذذذذذة الم نقذذذذذاةسنشذذذذذاء  ذذذذذ  الميذذذذذا  ▪

لفذة المعالجة بالع قي  حذواد الموازنذة بتك

.  مليون مني 20

تذذ  سنشذذاء المرافذذج اليا ذذة بمشذذرو  ابنذذي بي▪

.  م يي  مني 10بتكلفة 

عمذذذذ  س ذذذذ حات بمح ذذذذة معالجذذذذة الصذذذذرف ▪

بتكلفذذذذذذة سمماليذذذذذذة بلغذذذذذذل" بب نذذذذذذة"الصذذذذذذحي 

.مليون مني 11

سنشذذاء  ذذبكات ومح ذذات رفذذع  ذذرف  ذذحي ▪

، بتكلفذذذذذذة 2021/2020الجعذذذذذذافرة  ذذذذذذ   عذذذذذذام 

.مليون مني 44بلغل 
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الرديسة"سنشاء مح ة معالجة  رف  حي ▪

. مليون مني 115بتكلفة " قبلي

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة معالجذذذذذذذة  ذذذذذذذرف  ذذذذذذذحي ▪

بتكلفذذذذذذذذذة سمماليذذذذذذذذذة بلغذذذذذذذذذل " المويسذذذذذذذذذات"

.مليون مني 191

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة معالجذذذذذذذة  ذذذذذذذرف  ذذذذذذذحي ▪

.  مليون مني 150بتكلفة " المحاميد"

مح ذذذذذذة معالجذذذذذذذة الحذذذذذذذامر بتكلفذذذذذذذة بلغذذذذذذذل ▪

.مليون مني 298

" الش  "سنشاء مح ة معالجة  رف  حي ▪

.  مليون مني 41بتكلفة 

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة معالجذذذذذذذة  ذذذذذذذرف  ذذذذذذذحي ▪

السذذياحي، ولذذي مح ذذة معالجذذة " أبوكذذمب "

لغذذذذذلقناةيذذذذذ   ميكانيكيذذذذذة، بتكلفذذذذذة سمماليذذذذذة ب

. مليون مني 150

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة معالجذذذذذذذة  ذذذذذذذرف  ذذذذذذذحي ▪

بلغذل بتكلفذة سمماليذة" تو كى وأبذو كذمب "

.  مليون مني 170

سنشذذذذذذذاء مح ذذذذذذذة معالجذذذذذذذة  ذذذذذذذرف  ذذذذذذذحي ▪

حيذذذذث تذذذذ  سد ذذذذا   دمذذذذة الصذذذذرف " الكذذذذامو "

قذذذرى تحيذذذا مصذذذر 8الصذذذحي لقريذذذة الكذذذامو  و

ذ قر ذةذ قورتذةماريذا ذ مذرواو ذ مذرف حسذي  ذ )

ليذة بتكلفذة سمما( الم يج ذ أبذو لذور ذ الع قذي

.مليون مني 138بلغل 

" ب نذذذذذة"سنشذذذذذاء مح ذذذذذة المعالجذذذذذة الج قيذذذذذة ▪

.مليون مني 86بتكلفة سممالية بلغل 

عذذذذدد مح ذذذذات الصذذذذرف الصذذذذحي 

المعذذذالم بمحافظذذذة أكذذذوان حتذذذى 

.2020/2019عام 
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